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”Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni,
sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon”
Ps. 18:29
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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Tilaa tärkeimmälle
■■ Kulunut vuosi 2020 on ollut kovin erilainen normaalioloihin verrattuna pandemian aiheuttamien rajoitteiden ja elämänmuutosten vuoksi. Korona on koskettanut tavalla tai toisella lähes kaikkia maailmanlaajuisesti. Se on aiheuttanut uudenlaista pelkoa, uhannut terveyttä, vaikuttanut monien toimeentuloon, rajoittanut elämisen, olemisen ja liikkumisen vapautta ja
murskannut monia suunnitelmia ja unelmia.
■■ Tämä aika on myös muistuttanut oman kaikkivoipaisuuden rajallisuudesta sellaisissakin asioissa, joihin olemme tottuneet ja pystyneet itse vaikuttamaan.
Moni kokee epävarmuutta, uupumusta ja turvattomuutta, kun ympärillä mellastaa arvaamaton tekijä,
joka jyrää jokapäiväisen elämän palasia alleen tai ainakin järjestelee niitä sikin sokin yhä uudelleen.
■■ Korona on karsinut paljon tärkeää ja tarpeellista, mutta putsannut pois myös turhaa ja tarpeetonta.
Ehkä elämään ja sydämeen alkaa avautua tilaa jollekin
uudelle ja paremmalle, jota emme ole kaiken normaalitouhun keskellä huomanneet tai ymmärtäneet. Voisiko nyt myös olla aika pohtia nykyistä elämänmenoa ja
etsiä ja kuulostella myös Jumalan suunnitelmaa maailman ja oman elämämme suhteen? Yritämmekö hallita elämää ja luomakuntaa sulkemalla korvamme ja sydämemme siltä, mikä olisi Luojan tahdon ja tarkoituksen mukaista?
■■ Elämän epävarmuus on saattanut johdattaa monia pohtimaan näitä asioita ja kääntymään Jumalan
puoleen normaalia enemmän. Esimerkiksi netin rukousta ja raamattua koskevien sivujen käyttö on näinä
aikoina lisääntynyt, samoin kristillisen median seuraaminen. Sanoma Jumalan rakkaudesta ja avusta on aina tarjolla, mutta usein vasta vaikeina aikoina se alkaa
saada tilaa elämässämme. Jumala ei välttämättä muuta asioita ja olosuhteita hetkessä, mutta voi ihmeellisellä tavalla antaa voimaa ja rauhaa sydämeen olosuhteista riippumatta. Silmät saattavat aueta näkemään
maailmaa ja omaakin elämää uudessa valossa, ja asioiden tärkeysjärjestyskin saattaa muuttua.
■■ Myös tämä joulu on monelle erilainen, mutta joulun hyvä sanoma on muuttumaton. Se on lupaus siitä, että meidän ei tarvitse kantaa taakkojamme yksin, koska meille on syntynyt Vapahtaja, joka on valmis kulkemaan rinnallamme ja turvanamme joka päivä, jos vain annamme Hänelle tilaa elämässämme.
■■ Jouluevankeliumissa kerrotaan, miten majatalossa ei ollut tilaa Jeesukselle. Onko meidän sydämissämme? Vexi Salmen sanoittama rakastettu joululaulu
kertoo ikuisuuden kaipuusta ja siitä, miten voin tehdä
joulun sydämeeni ja Jeesus-lapsi saa syntyä hiljaiseen
mieleeni. Tilaa Vapahtajalle voimme tehdä myös tutun
Enkeli taivaan -virren sanoin:
”Ah Herrani, mun Jeesuksein, tee asunnokses sydämein.
Mua älä hylkää tuskassa, vaan vahvista ain uskossa.”
■■ Toivon, että Joulun Lapsi saa paikkansa monien
kotien joulunvietossa ja että myös tulevana vuonna
sydämiin jää tilaa Jumalan rakkaudelle. Jeesus sanoo:
”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”.
■■ Jouluiloa ja siunattua uutta vuotta kaikille!

Anne-Sophie
Kajander
tiedottaja

Joulutunnelmia Myllyssä
■■ Joulukuun alusta alkaen seurakunnan Myllyntila pukeutuu jouluun. Kuuset kurkottelevat kohti kattoa, tähdet tuikkivat oksilla ja latvatähti seuraa ihmisten kulkua kertoen sanomaansa: ”Jeesuksen syntymäjuhla lähestyy!”
Jouluikkunamme kuvailee ensimmäisen joulun tapahtumia
ja se on vapaaehtoisten rakentama.
Sisäpuolella on siellä täällä monia erilaisia seimiasetelmia.
Kuinka monta seimeä sinä löydät? Lapset ja aikuiset ovat tervetulleita katsomaan, etsimään ja osallistumaan joulukisaan!
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Myllyn lahjakortti.
Poikkea rohkeasti sisään tutustumaan, levähtämään, juttelemaan, lukemaan lehtiä tai nauttimaan glögiä. Halutessasi voit myös pelata erän biljardia, katsoa TV:tä tai pelata lautapelejä. Voit myös saada mukaasi pikkuruisen joululahjan.
Erillinen pikkukappeli tilan takaosassa on paikka, jossa voit
hiljentyä ostosten lomassa ja piilossa ihmisvilinältä.

Rukouskirja kutsuu hiljentymään
■■ Raision seurakunnan vuosittainen pieni rukouskirjanen ilmestyy tuttuun tapaan adventin aikoihin. Se sisältää
eri tilanteisiin sopivia rukouksia ja psalmien säkeitä sekä
vinkkejä hiljentymiseen ja oman rukoushetken viettämiseen. Joissakin uuden Rukouskirjan teksteissä heijastuu se
huoli, jonka keskellä erityisesti näinä epävarmoina aikoina
elämme, mutta myös se toivo ja turva, jonka moni Jumalan
puoleen kääntyessään on saanut kokea.
Rukousten kirjoittajina on ollut seurakunnan työntekijöitä ja myös joitakin vapaaehtoisia. Rukouskirjan 2021 on
kuvittanut ja taittanut Erkki Kiiski, joka on vastannut myös
monien aiempien rukouskirjojen ulkoasusta.
Rukouskirja on seurakunnan lahja sinulle. Voit noutaa
sen maksutta esimerkiksi Myllyn toimipisteestämme, Tasalan Kamarista, seurakuntatalolta tai kirkosta. Lisäksi kirjasta jaetaan monien tapaamisten ja tilaisuuksien yhteydessä, ja se on myös selattavissa seurakunnan nettisivuilla
osoitteessa raisionseurakunta.fi

Tule peremmälle, tullaan tutuiksi.
Olemme täällä sinua varten.

Johanna Salonen

projektikoordinaattori
Myllyn
toimipistevastaava

PS. Tilan aukioloajat
vaihtelevat.
Katso lisää:
raisionseurakunta.fi

Tervehdys Rai

sion seurakunn

asta

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se,
mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Jeesuksessa Kristuksessa.” (Fil 4:6-7)

Raision seurakunnan alhainen veroprosentti säilyy ennallaan
■■ Korotuspaineista huolimatta Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti vuodelle 2021 ei nouse, vaan pysyy ennallaan
ja on edelleen yksi koko Suomen alhaisimmista. Asiasta käydyn
keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto päätti olla korottamatta jo
vuodesta 2005 asti voimassa ollutta veroprosenttia, joka on 1,15.
Kirkollisveron avulla seurakunta ylläpitää monia tärkeitä toimintoja raisiolaisten hyväksi. Se tarjoaa henkistä ja aineellista
apua sekä muuta hyvinvointia tukevaa toimintaa eri-ikäisille
ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille mm. lapsi- ja perhetyön sekä nuoriso-, aikuis- ja musiikkityön kautta. Diakoniatyön kautta tarjolla oleva aineellinen apu, kuten ruoka- ja vaateapu sekä keskusteluapu ovat entisestään korostuneet näinä
haastavina aikoina, kun monien toimeentuloa ja jaksamista

arjen haasteissa koetellaan. Apu on tuen saajille maksutonta.
Raision seurakunta kiittää kaikkia jäseniään tämän arvokkaan ja tarpeellisen työn tukemisesta ja toivottaa kaikki tervetulleiksi osallistumaan erilaiseen toimintaan ja tarvittaessa
myös hakemaan tarjolla olevaa apua.
Lisätietoa seurakunnan toiminnasta esim. täältä:
www.raisionseurakunta.fi
www.raisionseurakunta.fi/
info-ja-asiointi/tule-ja-katso-lehti
Jos et vielä ole seurakuntamme jäsen,
olet lämpimästi tervetullut mukaan:
www.liitykirkkoon.fi

Kiitämme kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotamme
siunausta ja varjelusta tulevaksi vuodeksi!
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Jouluinen pihatapahtuma ja
Joulumaan avajaiset 5.12.
Joulumaa avoinna kaikille
loppiaiseen asti

Enkeleitä, jouluostoksia ja
kauneimpia joululauluja

seana vuonna ovat seurakunnan lastenohjaajat
rakentaneet
Wanhan
Pappilan ja seurakuntatalon pihapiiriin Joulumaan. Se on
suunniteltu ennen kaikkea lapsiperheiden iloksi, mutta onneksi kukaan
ei kiellä isompiakaan siihen tutustumasta ja siitä nauttimasta.
Joulumaa koostuu erilaisista jouluun
liittyvistä rasteista, joihin voi tutustua
oman mielensä ja aikataulunsa mukaan kiertämällä vaikka kaikki kohteet tai vain joitakin. Joulumaa-polku
on tänä vuonna laajentunut Pappilan
pihalta noin kahden ja puolen kilometrin pituiseksi kierrokseksi, jonka varrella pääsee ihastelemaan myös raisiolaisten yrittäjien jouluisia näyteikkunoita. Joihinkin ikkunoihin on sijoitettu QR-koodeja, joiden kautta aukeaa
kuunneltavaksi joululaulu.
Rastipisteiden kartta löytyy Wanhan
Pappilan pihan keltaisen pikkurakennuksen seinältä.

Joulumaan avajaisia vietetään lauantaina
5.12. klo 10-14. Aikaiset joulumaalaiset
voivat aloittaa jouluikkunoiden ihailun
jo aamulla klo 10 ja ihan varmasti hitaimmatkin ehtivät mukaan, sillä Wanhan Pappilan pihamaalla joulu jatkuu
loppiaiseen saakka.
Joulumaan avauksessa on paikalla myös suojelusenkeleitä. He jakavat
karttoja, joissa näkyvät Joulumaan
jouluikkunat ja muut kohteet. Suojelusenkelit saattavat myös vähän huomautella, jos johonkin paikkaan alkaa
tulla niin paljon ihmisiä, että turvavälit unohtuvat. Ohjaaminen ja suojeluhan ovat juuri näiden enkeleiden tehtäviä. Enkeleitä voi olla vaikea tunnistaa, eivätkä hekään ehkä heti tunnista
sinua maskin takaa. Entä jos oma suojelusenkeli sekoittaakin ihmiset ja suojeleekin jotain toista? Ei kai se haittaa,
ja pääasia varmaankin on, että kaikki
vähän suojelevat kaikkia. Koska vanhan navetan autotalliin on koottu koko joukko muita lentäviä asioita, niin

U

enkeleitä Lennokkikerhon näyttely voi
vähän ihmetyttää.
Avajaispäivänä Pappilan pihalla on
tarjolla vatsantäytettä kuten KilliNallien
joulupuuroa ja Jokikylän Poikien partio
joulutulilla voi paistaa itselleen makkaran
tai pari. Jälkiruokana on Missiokahvilan
kahvi/tee/mehu ja joulutorttu.
Erilaisia herkkuja, joulukoristeita
ja muita käsitöitä voi ostaa mukaankin. Myyjäisputiikista löytyy esimerkiksi uusia peflettejä joulusaunaan ja tietysti villasukkia, hartiahuiveja ja muita käsitöitä lahjaksi tai omaksi iloksi.
Joulukorttipaja on koko syksyn toiminut adventtimyyjäisiä silmällä pitäen.
Putiikki aukeaa klo 11. Myyjäisten tulot menevät hyvän tekemiseen meillä ja
maailmalla.
Jouluostosten ja muun puuhan lomassa on mahdollisuus hiljentyä joulun sanoman äärelle Pappilan vanhan navetan
takapihalla. Siellä joulukuvaelma kertoo
Jeesuksen syntymän ihmeestä ja laulamme yhdessä kauneimpia joululauluja.
Tervetuloa matkalle kohti joulua!
Katja Koskensalo

Joulutapahtuma lapsille ja aikuisille
lauantaina 5.12. klo 10-14
Wanhan Pappilan pihapiirissä, Kirkkoherrankuja 2.

·· Joulumaan avajaiset.
·· Joulukuvaelma ja kauneimmat joululaulut klo 10.30 ja 13.30.
·· Adventtimyyjäiset ja joulukahvila klo 11 alk.
·· Lennokkikerhon näyttely.
·· Mukana tapahtumassa myös partiolaiset ja Raisio-Seura.
Joulumaa-kierroksen eri pisteitä löytyy Wanhan Pappilan
pihamaalla sekä Tasalan Kamarin ja raisiolaisten yrittäjien
ikkunoissa loppiaiseen asti.
Katso myös  s. 6 ja 8

HUOM!

Tässäkin tapahtumassa huomioidaan turvaohjeet.
Toivomme jokaisen huolehtivan turvaväleistä, maskin käytöstä ym. turvaohjeista myös ulkotiloissa. Osallistujamäärää
voidaan tarpeen tullen joutua rajoittamaan. Kiitos, että huolehdit turvallisuudesta omalta osaltasi ja muidenkin hyväksi.

Kauneimmat Joululaulut – jotain uutta, jotain vanhaa

V

anhassa iskelmässä lauletaan, että koskaan et
muuttua saa. Sama koskee
vuonna 1973 aloitettua
Kauneimmat Joululaulut -tapahtumaa.
Useimpien mielestä Kauneimmat Joululaulut kuuluvat joulunaloituksen perinteisiin ja oma joulu alkaa mahdollisuudesta laulaa yhdessä toisten kanssa.
Vaatimus muuttumattomuudesta on kuitenkin vain kaunis unelma.
Itsestään selvää on, että maailma ympärillämme muuttuu ja se muuttaa
myös joululaulutilaisuuksia. Joskus
muutos on niin pientä, että sitä tuskin
huomaa, joskus se taas tulee rytinällä,
yllättäen ja pyytämättä. On kuitenkin
hyvä muistaa, että muutos voi johtaa
myös johonkin parempaan, niin tuskallista kuin vanhan, hyvän asian tai tavan
muuttaminen saattaakin olla.
Kauneimmat Joululaulut toteutuvat
Raisiossa myös tänä vuonna. Jo syysloman tietämissä saapuivat lauluvihkoset
seurakuntaan. Uutta tänä vuonna olivat takakanteen painetutut tilitystiedot
ja Mobile pay- numerot. Vanhan tavan
mukaan moni meistä seurakunnan
työntekijöistä heti tarkisti, mitä lauluja
vihkosesta löytyy. Uskon, että niin tekee

moni muukin sen käteensä saatuaan.
Mukaan on aina valittu jotain vanhaa
ja jotain uutta. Jokainen meistä etsii
sitä omaa, tärkeää joululauluaan. Ja
voi itku, jos se tänä vuonna puuttuu.
Toivottavasti voimme kuitenkin iloita
siitä, että saamme ehkä oppia jonkun
uudenkin laulun.

tuttuja joululauluja. Turvallisuuden
vuoksi emme voi mennä sisätiloihin, mutta kerromme etukäteen tulostamme niin,
että voidaan vähän raottaa ikkunaa, avata
parvekkeen ovea ja kuulla Enkeli taivaan
-laulua. Joululauluhetkiä on aiemminkin
ollut näissä paikoissa, mutta tällä kertaa
laulut siis soivat pihamaalla.

Kirkkomme, Pyhän Martin kirkko,
on seissyt paikallaan satoja vuosia. Se
on pieni, rakennusajalleen tyypillinen harmaakivikirkko, meille rakas
ja tärkeä maamerkki ja joululaulujen
keskuspaikka. Mutta ei tänä vuonna.
Pienuus, vaikka on kodikasta, tekee
kirkosta tänä vuonna hankalan paikan
laulaa yhdessä turvallisesti. Siksi päätimme siirtää Kauneimmat Joululaulut
ulos pihoille ja puistoihin. Lasten leikkipuistot rakennetaan yleensä keskelle
ihmisten asuinalueita ja tänä vuonna
laulammekin kauneimpia joululauluja
ulkona, lähellä monien koteja yhdessä
lasten ja aikuisten kanssa.

Kauneimmat Joululaulut – tapahtuma on aina ollut myös osa lähetystyötä. Tämäkään kytkös ei ole kadonnut. Kun Suomen Lähetysseura aloitti
tapahtuman, sen tarkoitus oli tuoda
iloa joulunajan hiljaisimpaan sunnuntaihin eli 3. adventtiin. Hoosianna oli laulettu, mutta varsinaiseen
jouluun oli vielä matkaa. Samalla
syntyi ajatus kerätä kolehti lähetystyön hyväksi.

Puistojen ja pihojen lisäksi haluamme ilahduttaa niitä ihmisiä, jotka eivät
mitenkään voi päästä edes puistoon, saati
kirkkoon saakka. Niinpä pieni lauluryhmä kanttorin kanssa kiertää myös raisiolaisten laitosten piha-alueilla laulamassa

Ja kyllä, niin vanhaa asiaa kuin lähetystyötä tehdään edelleen. Ihmisten auttaminen ja Kristuksesta kertominen kuuluvat
seurakunnan ”kahden käden hommiin”.
Lähetystyön tekemiseen tarvitaan vain
kaksi kättä; toisella autetaan ihmisiä ja
toisella kerrotaan Jeesuksesta, opetti
minua urani alkuaikoina pitkäaikainen
Thaimaan lähetti Maija Mäkelä. Ja kun ne
kädet vielä säännöllisesti ristitään rukoukseen, voisi työ oikeastaan olla siinä.

Useana vuonna on Raisiossa kerätty Kauneimpien Joululaulujen kolehti
oman seurakunnan lähetystyölle. Olemme seurakuntana ja seurakuntalaisina
sitoutuneet tukemaan tiettyjen ihmisten
työtä tai luvanneet huolehtia jostain erityisestä toiminnasta tai alueesta. Tänä
vuonna kolehti kuitenkin menee Suomen Lähetysseuran joulukeräykseen heikoimmassa asemassa olevien lasten auttamiseen. Sen avulla autetaan Etiopiassa
kuuroja lapsia pääsemään viittomakieliseen kouluun. Kolumbiassa entiset
sissi-isät opettelevat rakentamaan teitä
ja kouluja, jotta heidän lapsillaan olisi
väkivallaton elämä. Nepalissa lähetystyö
opettaa oikeanlaisesta hygieniasta ja
rakentaa vessoja, Tansaniassa autetaan
orpolapsia kouluun ja Venezuelassa tarjoillaan eskarissa valtava aamiainen,
joka voi olla lapsen ainoa ateria koko
päivänä. Koronan suljettua koulut on
tyttöjen asema kaikkialla heikentynyt.
Joulukeräyksellä estetään myös tyttöjen
myymistä vaimoiksi liian nuorin.
Voit halutessasi lahjoittaa Suomen
Lähetysseuran joulukeräykseen
- tilisiirrolla: Danske Bank IBAN
FI38 8000 1400 1611 30
(viite: 4074389002334579)
- MobilePayllä numeroon 83705

Kauneimmat Joululaulut ovat siis edelleen olemassa, lähtökohtansa mukaisesti
tuomassa iloa meille ja heille. Jaettu ilo
on aina kaksinkertainen ilo. Tule siis mukaan laulamaan, tänä vuonna puistoihin
ja pihoille. Samalla voit antaa joululahjan, jolla on suuri vaikutus.
Katja Koskensalo

lähetyssihteeri

Näiden ulkoilmatilaisuuksien lisäksi
voi kauneimpien joululaulujen tunnelmaan päästä myös kotoa käsin
13.12. alkaen, kun seurakunnan
Youtube-kanavalla julkaistaan video
”Kauneimmat joululaulut 2020 Raision kirkossa”.

Katso myös  s. 6.

www.kauneimmat joululaulut.fi
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Lähetystyöntekijöiden terveisiä
Tule ja katso -lehden lukijoille ja työn tukijoille
Raision seurakunta on monella tavalla
mukana kirkon lähetystehtävän toteuttajana.

P

Saimme Raision seurakunnan
nimikkoläheteiltä tervehdykset välitettäviksi
Raision seurakuntalaisille Tule ja katso
-lehden kautta.

idän kädessäni ikonia. Joku
sanoisi sitä kämmenikoniksi, sillä ikoni on pieni ja
mahtuu kämmenen sisälle.
Se on oliivipuuta ja olen tuonut sen
mukanani Betlehemistä. Ikoni muistuttaa minua joulusta.
Olemme asuneet seitsemän vuotta
Lähi-idässä. Jerusalemissa, siinä Betlehemin kupeessa. Joulun aikana ilmat kylmenevät, satoi jopa lunta, joka
ei kuitenkaan ollut oikeaa pakkaslunta. Mandariinit kypsyvät ja pysyvät jääkaappikylminä puissa. Kivitalot ovat kylmiä ja useasti joulunaikaan sadekautena vettä satoi sisään. Eikä suihkustakaan juuri tullut muuta kuin kylmää
vettä, ellei sitä lämmittänyt erityisesti.
Mutta silti kaipaan jouluksi Betlehemiin. Kaipaan kristittyjen vaellusta halki ahtaiden Betlehemin kujien. Kolmen

O

O

Seurakunta ei itse lähetä ketään
tekemään konkreettista työtä, vaan solmii
yhteistyösopimukset joko kirkon virallisten
lähetysjärjestöjen tai muutoin haluamiensa
lähetysjärjestöjen kanssa.
Raision seurakunnan yhteistyökumppanit
ovat Suomen Lähetysseura,
Suomen Pipliaseura ja epävirallisista
lähetysjärjestöistä MAF-Suomi.

Meidän oli alun perin tarkoitus palata Bangkokiin nyt marraskuussa, mutta se ei ole mahdollista, kun Thaimaa ei
myönnä lupia lähetystyöntekijöille paluuseen. Seuraava etappimme on helmikuun
alussa. Toivon mukaan korona olisi sitten
helpottunut ja lupa matkustaa toiseen kotiimme avautuisi.
Jäämme edelleen rukouksiinne!
Olli Pitkänen

aluepäällikkö
Mekong, Thaimaa
Suomen Lähetysseura

len nyt aloittanut MAF
Suomen palveluksessa
kotimaantyössä. Myös
perhe on asettunut
hyvin Suomeen ainakin toistaiseksi,
mikä on suuri kiitosaihe.
MAF tarvitsee lisää työntekijöitä eri
tehtäviin, joten toimin rekrytointi- ja
markkinointitehtävissä muun muassa OH-MAF ostoskeskus -koneen parissa maasta käsin. Mieli palaa kuitenkin ilmaan ja alkuvuodesta on tarkoitus palata joksikin aikaa avustamaan
lentäjänä Tansaniaan. Tansaniassa on
juuri pidetty vaalit ja koronaa ei virallisesti ole - näin uudelleen valitun presidentin mukaan.

kunan. Tuleva vuosi 2021 on toivoa ja
uusia mahdollisuuksia täynnä meille kristityille!
Jarkko Korhonen,

lähetyslentäjä
MAF Suomi

Lisätietoja:www.raisionseurakunta.fi/tule-mukaan/lahetys-ja-kansainvalisyys

Ympäristötietoa hautakynttilöistä ja -lyhdyistä

Vierailut hautausmaalla

Talvikunnossapito

Raision seurakunnan hautausmaa on
avoinna klo 7-22. Kirkollisina juhlapäivinä ja niiden aattoina hautausmaalla voi
vierailla ympäri vuorokauden. Kirkkauden kappeli on avoinna klo 8-20, jouluaattona läpi yön.

Seurakunta hoitaa pääkäytävien ja paikoitusalueiden talviauraukset ja hiekoitukset. Hautausmaa yleisvalaistaan iltaisin pimeään aikaan.

Vesipisteet suljetaan talvikaudeksi. Talvivesipisteistä saa vettä ympärivuotisesti ja ne
sijaitsevat hautausmaan huoltorakennuksen
seinällä sekä Kirkkauden kappelin alakerrassa, varastoon johtavan oven vieressä.

FELM-keskuksen isäntäpari
Israel
Suomen Lähetysseura

MAF (Mission Aviation Fellowship) on vuonna 1945 perustettu kristillinen järjestö, joka operoi pienlentokoneita kehitysmaissa alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä, maantiet puuttuvat tai ne ovat vaikeakulkuisia ja turvattomia.
Monet kehitysyhteistyö- ja lähetysjärjestöt sekä kansainväliset avustusjärjestöt kuten YK:n lastenapu, maailman ruokapankki ja terveysjärjestö WHO käyttävät MAF:n palveluita mm. terveydenhuollon ja perusopetuksen hankkeissa.
MAF lentää paljon myös ambulanssilentoja. MAF Suomi on MAF Internationalin jäsenjärjestö.

Hautausmaan talviaika

Hautausmaan ulkovesipisteet

Suomessa taas koronarajoitukset asettavat meille kaikille haasteita.
Pandemian keskellä on kuitenkin tärkeä muistaa kristillinen identiteettimme - olemme kuoleman Voittajan puolella. Olen vakuuttunut, että tämä sanoma pitää julistaa kaikkeen maailmaan. Rukousaiheena jätän teille saavuttamattomat kansat ja heimot. Tansanian ja Itä-Afrikan kokemuksen perusteella olisi mielenkiintoista työskennellä erityisesti tällaisen työn parissa.
MAF avaa uusia ohjelmia niin Länsi-Afrikkaan kuin Aasiaan. Myös täällä kotimaassa kirkon on löydettävä uusi keinoja tavoittaa uusia sukupolvia ja
MAFin työ tarjoaa tähänkin hyvän ik-

Maria ja Seppo
Paulasaari

Kynttilät ja lyhdyt

Metallisia lyhtyjä saa käyttää talviaikana
1.10 – 30.4. Lyhdyt tulee poistaa haudoilta
keväällä heti äitienpäivän jälkeen. Hautausmaan henkilökunnan kerättäväksi
jääneitä lyhtyjä ei säilytetä.

○○ Jo yksikin kynttilä valaisee haudan
○○ Hae palamaan jätetty kynttilä kohtuullisen ajan kuluessa pois haudalta
○○ Jos mahdollista, vältä kertakäyttökuorisia
hautakynttilöitä jätemäärän pienentämiseksi
○○ Haudalle laitettava kiinteä lyhty tuottaa
vähiten jätettä. Käytä lyhdyssä vain siihen
sopivaa kuoretonta lyhtykynttilää
○○ Muovikuorisista kynttilöistä kestävin
vaihtoehto on pitkään palava öljykynttilä

○○ Lasikuorinen kynttilä on hyvä ratkaisu,
jos kuoren voi puhdistaa ja käyttää
uudelleen
○○ Mikäli palaneen hautakynttilän kuorta ei
voi käyttää uudelleen, laita se asianmukaiseen jäteastiaan: lasi- ja muovikuorinen
kynttilä polttokelpoiseen jätteeseen, irrotettava metallikansi metallinkeräysastiaan

Kari Vainio

Hautatoimi tiedottaa

limme vaimoni Lean
kanssa iloisia, kun
saimme vierailla Raision
seurakunnassa
18.10.2020. Saamamme lämpö ja
vieraanvaraisuus merkitsee paljon!
Haluamme jatkossakin vaalia suhdettamme seurakuntaanne mahdollisimman paljon.
Lähetysseurassa on menossa iso organisaatiomuutos ja olemme jännänneet miten käy tulevaisuutemme kanssa. Sain 26.10.2020 tiedon, että minut
on nimitetty uuteen tehtävään eli Etelä- ja Kaakkois-Aasian aluejohtajaksi 1.1.2021 alkaen. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että uutena kohdemaana tulee mukaan Nepal ja Papua-Uusi-Guinea jää pois. Nepal on tuttu aiemmista töistäni ja olen innostunut ajatuksesta tehdä siellä työtä jatkossa, vaikka työ siellä on haasteellista monella tapaa. Kirjoittelen siitä tarkemmin
ensi vuonna.

itämaan tietäjän halvaa, jota myydään
vain jouluna. Mäkiä ylös ja alas, kohti yhteistä iltajumalanpalvelusta, jossa
valoina ovat vain kynttilät. Laulamme
joululauluja, kuuntelemme jouluevankeliumin. Ja jumalanpalveluksen jälkeen söimme yhdessä, tutut ja tuntemattomat, pieniä leipiä ja maistoimme
paikallista ”Betlehemin Tähti”-viiniä.
Tämän joulun vietämme Suomessa. Hyvä on olla täälläkin, kotimaassa. Olemme kiertäneet meitä tukevia
seurakuntia ja kertoneet Lähetysseuran lähetystyöstä. Pitäneet esillä Suomen Lähetysseuran pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen
maailman puolesta. Samasta asiasta
minua muistuttaa Betlehemin jouluikonini – toivosta parempaan, uskon
uskalluksesta ja Jumalan rajattomasta rakkaudesta.

Tule ja katso 4/2020
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Pyhän Martin Pyhiinvaellusreitti
rakkaan Raision ympäri

L

na voit kulkea pitkän, lyhyen tai juuri
sinulle sopivan kierroksen. Matkaa voit
tehdä yksin tai yhdessä, kävellen tai pyöräillen, hitaasti hiljentyen tai nopeasti
nauttien. Kokonaisuudessaan reitti on
yli 20 km pitkä.
Pyhiinvaellus on sisäistä hengellistä vaeltamista ja ulkoisen vaeltamisen auttamaa rukousta ja kääntymistä kohti Jumalaa. Reittioppaan ohjaamalla matkalla voit pysähtyä erilaisissa kohteissa ympäri Raisiota, saada tietoa kohteista, tehdä tehtäviä ja hyödyn-

tää oppaassa annettuja vinkkejä. Pyhän Martin Pyhiinvaellusreitin varrella voit myös keskittyä omiin ajatuksiisi, rukoilla tai hiljentyä annettujen aiheiden äärellä.
Kaikkea hy vää sinulle, matkalla
kohti Jumalaa.
Johanna Salonen
Lisätietoja: johanna.salonen@evl.fi
p. 044 7160370
www.raisionseurakunta.fi/
tule-mukaan/pyhiinvaellus

Pixabay

ähde mukaan vaellukselle,
ympäri rakkaan Raision.
Kulje läpi erilaisten maastojen ja maisemien, historiallisista kohteista ja kulttuurimaisemista uusiin rakennettuihin alueisiin sekä
merenrantaan ja metsään. Samalla
voit tehdä matkaa sisimpääsi ja myös
lähemmäs Jumalaa.
Kuluvana vuonna on Raision seurakunnassa valmistunut pyhiinvaellusmateriaali, reittiopas, joka löytyy mm. seurakunnan nettisivuilta. Sen ohjaama-

Diakoniatyön terveisiä
”Luo köyhän niin kuin
rikkahan…”
■■ Joulun alla yhteydenotot diakoniatoimistoon aktivoituvat. Monella lapsiperheellä rahat eivät tahdo
riittää elämiseen arjessakaan, saati sitten joulun alla.
Joululomalla taloudellista painetta kasvattaa sekin, että lapset eivät ole kouluruoan parissa. Monella ei myöskään ole varaa lähteä lomalla reissuun tai tehdä jotakin
kivaa yhdessä.
■■ Jouluun liittyvä taloudellinen kuormitus näkyy
diakonia-avussa avunhakijoiden määrän merkittävänä
kasvuna myös Raisiossa. Vähävaraisissakin perheissä
halutaan rakentaa lapsille parempaa joulua. Tarve muistaa läheisiä joululahjoilla ja järjestää perinteinen jouluruokapöytä perheelle voi pahimmassa tapauksessa johtaa
perheissä jopa vuokran maksamatta jättämiseen.
■■ Tähän joukkoon kuuluu yksinhuoltajia ja työttömiä, mutta myös perheitä, joissa molemmat vanhemmat käyvät töissä. Siinä voi olla velkaantumista tai
sairautta, tai perheen tulot vain ovat niin pienet, että ne eivät riitä kaikkiin menoihin, kun perhe jää juuri ja
juuri tukien ulkopuolelle.

Pixabay

Turun alueellinen keskusrekisteri vastaa vuodenvaihteen jälkeen Raision seurakunnan jäsenten tietojen ylläpidosta
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
jäsenrekisterissä. Asiakkaalle tämä näkyy
lähinnä virkatodistusten ja sukuselvitysten tilauksen muutoksena.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
Raision seurakunnan jäsenestä tilataan 1.1.2021 alkaen Turun alueellisesta keskusrekisteristä.
Asiakkaita palvellaan keskusrekisterissä puhelimitse, sähköpostin välityksellä ja sähköisin palveluin sekä tarvittaessa myös paikan päällä Turussa.
Aluekeskusrekisterin
henkilökunta
opastaa kastetta, avioliiton esteiden
tutkintaa, lapsen nimen valintaa, puolisoiden sukunimen valintaa ja kirkkoon liittymistä koskevissa kysymyksissä tarvittaessa.

Aluekeskusrekisterien perustaminen liittyy valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa kirkonkirjojenpidon
tehtävät keskitetään suurempiin
yksiköihin. Näin kirkonkirjojenpidon erikoisosaamista vaativat,
lakisääteiset tehtävät voidaan paremmin turvata, ja samalla taata
asiakkaille yhtäläiset ja laadultaan
tasapuoliset palvelut. Myös keskitetysti yhdestä paikasta tilattava
sukuselvitys kaikista seurakunnista
eli valtakunnallinen sukuselvitystilaus tulee tämän myötä lähiaikoina
mahdolliseksi.
Kirkolliset toimitukset, kuten kasteet,
vihkiminen ja hautaan siunaaminen, varataan entiseen tapaan Raision
seurakunnan seurakuntatoimistosta,
p. 024360300 tai virasto.raisio@evl.fi

Kiitos lahjoittajille!

M

Monet haluavat osoittaa merkkipäivä- tai joululahjoihin tarkoitetut varat hyväntekeväisyyteen tai muilla
tavoin tehdä lahjoituksia hyvää tarkoitusta varten.
Esimerkkinä tästä Raision seurakunta sai syksyllä
vastaanottaa lahjoituksen, jonka takana ovat merkkipäiväänsä viettäneet Tero ja Pirjo Alankoja sekä heidän yrityksensä Finn Epox Oy.
Mahdollisiin muistamisiin kertyvät varat he halusivat lahjoittaa käytettäviksi avun tarpeessa olevien raisiolaisten lapsiperheiden ja nuorten hyväksi ja lahjoituksia kertyikin yli 2400 euroa. Seurakunnan diakoniatyön kautta apu menee perille sitä tarvitseville.
Myös useat muut tahot ovat halunneet seurakunnan kautta lahjoittaa varoja tai tuotteita hyvän tekemiseen, kuten diakonian järjestämiin vähävaraisten ruokailuihin tai muuhun toimintaan, joka tähtää toisten ihmisten auttamiseen.
Lämpimät kiitokset kaikille lahjoittajille!

Aluekeskusrekisterin yhteystiedot
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset:
p. 040 341 7222 (1.1.2021 alkaen)
Vaihde: p. 040 3417111
Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 (katutaso),
Turku
Sähköiset palvelut:
Virkatodistus- tai sukuselvitystilaus sekä
avioliiton esteiden tutkinnan käynnistäminen on mahdollista tehdä myös Raision seurakunnan kotisivujen kautta:
raisionseurakunta.fi/info-ja-asiointi
Siirtymävaiheessa seurakuntatoimistoon voi myös olla yhteydessä, jos tarvitsee apua tai neuvoja aluekeskusrekisterin palvelujen käyttämisessä.
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/
info-ja-asiointi

■■ Lapsiperheiden lisäksi merkittävässä avun tarpeessa ovat mm. opiskelevat tai juuri perheen perustaneet nuoret. Covid-19 on vielä lisännyt opiskelijoiden ja
nuorten ahdinkoa, koska sekä valmistuminen että työn
löytyminen ovat sen takia vaikeutuneet.
■■ Pariskunnat ja yksinäiset ovat heitä, jotka yleensä jäävät pahimmin kaikenlaisen avun, myös ”hyväntekeväisyyden” ulkopuolelle. Usein kuvitellaan, että
heidän ahdinkonsa on aina ”itse aiheutettua”. Läheskään aina ei näin ole. Useimmiten taloudellisen ahdingon on aiheuttanut sairaus tai onnettomuus. Sitä paitsi
kiinnostaisi tietää kuinka moni ”itse ahdinkonsa aiheuttaneistakaan” on tarkoituksella hoitanut itsensä ylivelkaantuneeksi tai päihdeongelmaiseksi.
■■ Normaalisti kirkon puoleen käännytään, kun pienet sosiaalietuudet eivät yksinkertaisesti riitä selviämiseen tai elämässä tulee yllättäviä menoja, kuten
pesukoneen hajoaminen.
■■ Joulu kuitenkin tuo vielä rankemmat haasteet ihan
kaikille vähävaraisille ja/tai yksinäisille. Onneksi kuitenkin myös myötätunto ja auttamisenhalu kasvavat juuri joulunaikaan.
■■ Yhteisöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksia ja lahjatavaroita diakoniatyökin on saanut usein
jouluna ottaa vastaan välitettäväksi heille, joille apu tulee todelliseen tarpeeseen.
■■ Helppo ja hyvä mahdollisuus antaa lahjoitus vaivattomasti on esimerkiksi sivuston
kotimaanapu.fi kautta.
Kiitos kaikille, jotka eri tavoin
tukevat diakoniatyötä ja auttavat niitä, jotka eniten apua
taritsevat.
■■ Hyvää joulua ja uutta
vuotta kaikille!

Leena Nieminen

diakoniatyöntekijä,
työalajohtaja

Kalefoto

Virkatodistusten tilaus siirtyy Turkuun

■■ Raisio on kaupunki, jossa vain Turku-Naantalitien
varrella asuvat pääsevät käyttämään toimivaa joukkoliikennettä. Monet työssä käyvät, useampilapsiset perheet, liikuntavammaiset tai muuten sairaat ihmiset
tarvitsevat usein auton päivittäiseen liikkumiseen. Yhteiskunnan tuet eivät tietenkään voi auton kuluja ottaa
huomioon, jolloin elämiseen jää vähemmän kuin mitä minimiohjeistus edellyttää. On jopa käynyt niin, että
työssäkäyvän on ollut pakko lopettaa työn tekeminen,
koska muussa tapauksessa rahat eivät riitä perheen
elämiseen. Tämä on usein mielenterveyden kannalta
tuhoisaa.
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Seurakunnassa tapahtuu talvella
Jumalanpalvelukset kirkossa
joka sunnuntai ja
pyhäpäivisin klo 10

HUOM!
Kaikessa toiminnassa huomioidaan turvavälit, maskisuositus
ym. koronatilanteeseen liittyvät
turvaohjeet. Myös osallistujamääriä voidaan turvallisuussyistä joutua rajoittamaan tai tilaisuuksia
perumaan tilanteen muuttuessa.
KIRKONMENOT
Nuorekas arki-illan jumalanpalvelus kaikenikäisille
ke 2.12. klo 18 kirkossa.
Musiikki nuorten bändin tahdissa.

ADVENTIN JA JOULUN AIKA KIRKOSSA
I adventin jumalanpalvelus, ”Hoosianna”
su 29.11. klo 10 Vuorio, Pajunen,
Saarinen, Engström ja Chorus Juniorum.
Itsenäisyyspäivä, II adventtisunnuntai
6.12. klo 10 Jumalanpalvelus sekä kunnianosoitus ja seppeleenlasku Sankarihaudalla.
Kirkkokuljetus. Lehti, Lehtonen, Saarinen.
III adventin jumalanpalvelus su 13.12.
klo 10. V. Siltala, K. Haapakoski, Selonen.
IV adventin jumalanpalvelus
su 20.12. klo 10.
Jouluaatto to 24.12.
Lyhyt jouluaaton hartaushetki
kirkossa (n. 10 min.)
Klo 12, 12.30, 13 ja 13.30,
Ruotsalo, Engström.
Klo 14, 14.30, 15, 15.30 ja 16,
Paunikallio, Pajunen.
Kunniavartio sankarihaudoilla
klo 13.30-17.
Suosittua jouluyön messua emme valitettavasti
tänä jouluna voi turvallisuussyistä järjestää.
Hyvää jouluyötä kaikkiin koteihin!
Joulupäivä pe 25.12. klo 8.
Jouluaamun jumalanpalvelus
Lehtonen, Vuorio, Selonen. Joulukahvit.
Tapaninpäivä la 26.12. klo 10
Jumalanpalvelus ja kauneimpia
joululauluja.
K. Haapakoski, Lehti, Engström.
Su 27.12. Jumalanpalvelus klo 10.
Lehtonen, Pajunen, Engström.
To 31.12. Uudenvuodenaaton hartaus
klo 18. V. Siltala, Saarinen.
Pe 1.1. Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus klo 10. K. Haapakoski, Vuorio,
Su 3.1. Jumalanpalvelus klo 10.
Lehtonen, Lehti. Kirkkokuljetus.
Ke 6.1. Loppiaisen jumalanpalvelus
klo 10. Paunikallio, Pajunen, Koskensalo.
Kirkkokahvit.
Ti 12.1. Partion tammikirkko klo 18.
JUMALANPALVELUKSIA VOI SEURATA
MYÖS NETIN KAUTTA
seurakunnan Youtube-kanavalla suorana
tai jälkikäteen. Kanava löytyy esim.
• Google-haulla: Youtube Raision seurakunta
• Kotisivujemme linkin kautta:
www.raisionseurakunta.fi

RAISIOMESSU
-sunnuntai-illan rento
jumalanpalvelus
n. kerran kuussa.
su 24.1. ja 14.2. klo 17
kirkossa. Jumalan
sanaa, yhteistä rukousta sekä musiikkia
messubändin johdolla.
Esirukousmahdollisuus.
Iltojen teemat ym. tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin.

ILKKA TURTAN KITARAKONSERTTI
su 28.2. klo 18 kirkossa.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5€.

ILTA SINULLE
ke 17.2. klo 18 srk-talossa.
Puhujavieraana Tuula Portin.
Ilta sinulle on kaikille avoin tilaisuus.
Ohjelmaan kuuluu musiikkia, mielenkiintoisia puheenvuoroja, vapaata keskustelua ja
iltapalatarjoilu. Iltojen järjestelystä vastaa
seurakuntalaisten vapaaehtoistiimi.
Tilaisuus toteutetaan, mikäli tilanne sallii,
turvaohjeet huomioiden.
(Seuraa ilmoittelua tai tarkista netistä.)

JOULUTAPAHTUMA LA 5.12.
WANHAN PAPPILAN PIHAPIIRISSÄ
klo 10-14 Kirkkoherrankuja 2
Ohjelma:
klo 10 Joulumaan avajaiset.
Enkelit jakavat karttoja ja
opastavat Joulumaa-kierrokselle.
klo 10.30 Kauneimmat joululaulut
ja joulukuvaelma
klo 11 Lähetyksen adventtimyyjäiset
ja joulukahvila aukeavat.
Myytävänä myös KilliNallien joulupuuroa ja Jokikylän Poikien paistamaa makkaraa, (tuotto partiolaisten hyväksi).
Lennokkikerhon näyttely.
Raisio-Seuran koju avoinna.
klo 13.30 Kauneimmat joululaulut
ja joulukuvaelma.
klo 14 Tilaisuus päättyy
KAIKKI OVAT LÄMPIMÄSTI
TERVETULLEITA MUKAAN!
Suosittelemme maskin käyttöä ja
muistathan myös turvavälit.
Katso myös  s.3

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

PUISTOISSA, PIHOILLA JA KODEISSA
la 5.12. klo 10.30 ja klo 13 Wanhan Pappilan
pihalla Joulutapahtuman yhteydessä.
ke 9.12. klo 10 Wanhan Pappilan pihalla
su 13.12. klo 15 Uunilinnun puiston
leikkipaikalla, (Kallastenkatu)
ma 14.12. klo 18 Kirmaustarhan
leikkipaikalla, (Alakoululaisen ankee)
ti 15.12. klo 18 Kokinvuoren seurakunta
kodin pihalla, (Murroskuja)
ke 16.12. klo 18 Ylhäistenpuiston
leikkipaikalla, (Ylhäistenkatu)
to 17.12. klo 18 Kaanaan koulun pihalla
su 20.12. klo 15 Koppi, Vilja-aitanpuiston
leikkipaikalla, (Nuorikkalan raitti)
ma 21.12. klo 13 Hulvelassa

ILTA KIRKOSSA
SANOIN, SÄVELIN JA RUKOUKSIN
ti 2.2. klo 18 Musiikkia, rukouksia ja kertomuksia Jumalan avusta ihmisten elämässä ja Raamatun lehdillä. Voit myös jäädä
hiljentymään ja pyytämään esirukousta
mieltäsi painavien asioiden puolesta luottamuksellisesti. Paikalla mm. Ilta Sinulle
-tilaisuuksista ja Rukouksen talon toiminnasta tuttuja vapaaehtoistiimiläisiä. Lisätietoja tuonnempana.

Maksuton kuljetus kirkkoon joka kk:n
ensimmäisenä sunnuntaina. Tilaukset ja
tiedustelut: erja.andersson@evl.fi
p. 0447160326.
ARJEN TAUKOPAIKKA - AVOIMET OVET KIRKOSSA JOKA TIISTAI KLO 16.30-18
(8.12. asti ja 12.1. alk.)
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi kirkon rauhalliseen ilmapiiriin!
Raision kirkon suojissa on vuosisatojen ajan rukoiltu paljon niin hyvinä kuin vaikeina aikoina. Kirkko on edelleen myös rukouksen talo, jonne tullaan hiljentymään ja viettämään
aikaa Jumalan kanssa
Voit sytyttää kynttilän, tutustua kirkkoon, istahtaa kirkonpenkkiin, kuunnella musiikkia, hiljentyä rukoukseen ja keventää sydäntäsi jättäen Jumalan käsiin pyyntöjä, kiitosaiheita ja hiljaisia huokauksia itsesi ja läheistesi puolesta.
Mahdollisuus myös lyhyeen luottamukselliseen keskusteluun ja esirukoukseen mieltä
painavien asioiden puolesta papin tai Rukouksen talon vastuuhenkilöiden kanssa.
Rukouspyyntöjä voi myös jättää seurakunnan internet -sivujen kautta tai ottaa yhteyttä
pastori Vesa Siltalaan, p. 044 7160339, vesa.siltala@evl.fi
”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra.
Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Silloin te huudatte minua avuksenne,
te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.
Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te
minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra.”
(Jer 29:11-14)

Tervetuloa lapset ja aikuiset!
Tilaisuuksiin voit ottaa mukaan oman
kynttilälyhdyn. Muistathan maskisuosituksen ja turvavälit myös ulkona.
Mahdollisuuksien mukaan käymme laulamassa
myös raisiolaisten laitosten ym. pihoilla, esim.
sairaalassa, Oivassa, Martissa, Leijunkadun
palvelukodissa, Neliapilassa ja Mainiokodissa.

LAULETAAN YHDESSÄ KOTONA!
”Kauneimmat Joululaulut Raision kirkossa”
-video julkaistaan 13.12. You Tube kanavalla Raision seurakunta.
Kauneimmat Joululaulut – lauluvihkon voit
noutaa eri tilaisuuksista, Raision kirkosta,
Tasalan Kamarista ja Myllystä. (9.12. alk.)

”Tulkaa kaikki nyt laulamaan,
on Poika syntynyt maailmaan…”
Katso myös  s.3
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Tervetuloa mukaan!
TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Keskusteluapua, ruoka-apua,
tukiryhmiä ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.

JOULUMAA – MATKA JOULUUN

Avoinna kaikille loppiaiseen asti!
5.12.2020-6.1.2021
Wanhan Pappilan pihapiirissä sekä Tasalan Kamarin ja Raision yrittäjien ikkunoissa keskustan alueella.
Itsenäisesti oman aikataulun mukaan kierrettävä jouluinen polku lapsille ja aikuisille.
Matkan varrella etsitään rasteja, tutkitaan, kurkitaan ja ihmetellään jouluisia
asioita Wanhan Pappilan pihapiirissä ja
Raision keskustassa.
Joulumaa on tänä vuonna laajentunut noin
kahden ja puolen kilometrin pituiseksi kierrokseksi, jonka varrella pääsee ihastelemaan
myös raisiolaisten yrittäjien jouluikkunoita. Joihinkin ikkunoihin on sijoitettu QR-koodeja, joiden kautta kussakin pisteessä
aukeaa kuunneltavaksi jokin joululaulu.
Joulumaan kartta ja lisäinfoa löytyy
Wanhan Pappilan pihan pienen keltaisen
mökin seinästä, (Kirkkoherrankuja 2)
Tervetuloa matkalle jouluun!

MITÄ MIES? MIESTEN ILTAVAPAA
Miestenillat srk-talolla
ke 20.1. ja 10.2. klo 18.
Musiikkia, puheenaiheita ja rentoa olemista kaikenikäisille miehille srk-talolla
turvaohjeet huomioiden. Iltoja juontaa sanoin ja sävelin Joel Hallikainen ja mukana myös puhujavieraita eri aloilta. Vapaa
pääsy. Lisätiedot vesa.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160 339. Muutokset mahdollisia,
Lisätietoja ohjelmasta ym. myöhemmin,
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
Tietoja tulevista kokoontumisista myöhemmin.
Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen ja Pertti
Ruotsalo (p. 040 502 0077).
GOSPEL-LATTARIT JA KEHONHUOLTO
toistaiseksi tauolla.
Lisätietoa Hannele Siltalalta.
NAISVERKOSTO TYÖIKÄISILLE NAISILLE

Tervetuloa mukaan työikäisten naisten
kutsuiltoihin, pienryhmiin ja muuhun lämminhenkiseen toimintaan!
Emme toistaiseksi kokoonnu kodeissa,
vaan väljemmin srk-talolla (turvaohjeet
huomioiden) tai netissä.Lisätietoja ja
ilmoittautumiset naisverkoston
toimintaan:hannele.siltala@evl.fi
tai puh. 044 7160 380.
SENIORIKERHOT
Kokinvuoren srk-kodissa: ke 9.12. (joulujuhla),
13.1., 27.1., 10.2., 24.2… klo 12
Keskustan srk-talossa: to 26.11. (joulujuhla),
14.1., 28.1., 11.2., 25.2… klo 12
Vaisaaren srk-kodissa: to 3.12. (joulujuhla),
21.1. 4.2, 18.2… klo 12
KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 16.1. ja 13.2. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa. Tutustutaan Raamattuun, lauletaan ja
rukoillaan. Kahvitarjoilu. Pyhäkoulunopettajana Erja Andersson.
KREIKANKIELINEN RAAMATTUPIIRI
Luemme Uutta Testamenttia alkukielellä ja
keskustelemme suomeksi. Joka toinen ti klo
13 srk-talon alakerrassa, (parittomat vkot).
KEHITYSVAMMAISTEN JOULUJUHLA
ke 2.12. klo 14 Kokinvuoren srk-kodissa. Mukavaa ohjelmaa ja yhteislaulua, riisipuuroa
ja joulukahvit. Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautumiset Erja Andersson p. 044 7160 326.

Kaikille avoin
oleskelutila, infopiste,
levähdys- ja
kohtaamispaikka
Myllyn alakerrassa.
Tarjolla myös sanomalehtiä, lautapelejä,
biljardi, leluja, tv, pikkupuoti, vaihtuvia
näyttelyitä ja juttuseuraa.
Tilan takaosassa erillinen pikkukappeli.
Tervetuloa tutustumaan!
JOULUN TUNNELMAA
MYLLYSSÄ
Tervetuloa viettämään
rauhallista hetkeä jouluostosten lomassa.
Glögitarjoilu, jouluikkuna ja
seiminäyttely 1.12. alkaen.
JOULUIKKUNA JA SEIMINÄYTTELY
Lapset ja aikuiset ovat tervetulleita tutustumaan joulun sanomaa kertovaan näyteikkunaan ja seiminäyttelyyn, jossa esillä
erilaisia seimiä. Kuinka monta sinä löydät?
Etsi ja osallistu joulukilpailuun.

PIKKUPUOTI
Lahjoja, joista on iloa monille. Pikkupuodissa myytävien käsitöiden tuotto käytetään
hyväntekeväisyyteen meillä ja maailmalla.
MINUN MAJAKKANI
pe 27.11. klo 18. Sari Saaranto Suomen
Majakkaseurasta vie matkalle majakoiden
ja majakkasaarten luonnon pariin. Mahdollisuus ostaa vuoden 2021 seinäkalentereita,
joilla tuetaan majakoiden kunnostusta.
KIRJALLISUUSPIIRI ”OLIPA KERRAN”
Tervetuloa mukaan jakamaan
lukuvinkkejä ja keskustelemaan kirjoista!
To 10.12. klo 19 aiheena Rakkaus.
Piirin vetäjänä Marjut Lehti-Laakso.

KANSAINVÄLINEN KATTAUS
la 19.12. klo 10. Joulutunnelmia maailmalta.
Lähetystapahtuma tuo kerran kuussa
terveisiä maailmalta Myllyyn.
Seuraavat Kansainväliset Kattaukset 23.1. ja 13.2.

NUORTEN LATAAMO MYLLYSSÄ
Nuorten levähdys- ja kokoontumispaikka
perjantaisin klo 16-20.
Myös biljardia, lauta- ym. pelejä ja kisoja.
Paikalla aina joku nuorisotyöntiimistä.
PIKKULATAAMO ALAKOULULAISILLE
Kouluikäisten olohuone, jossa voit jutella,
pelailla tai tehdä läksyjä.
Työntekijä mukana menossa!
Myllyssä keskiviikkoisin klo 14 – 16.

PAPPI PAIKALLA
Myös pappeja, diakonia- ym. työntekijöitä
tavattavissa ajoittain Myllyssä. Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi

PS: Aukioloaikamme Myllyssä vaihtelevat.
Myllyn toimintaa pyörittävät seurakunnan
työntekijät ja vapaaehtoiset yhdessä. Etsimme uusia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita päivystäjiä, jotta voisimme pitää
tilan avoinna mahdollisimman usein.
Kysy lisää:
johanna.salonen@evl.fi p. 044 7160 363 tai
hannele.siltala@evl.fi p. 044 7160380 tai
katso: www.raisionseurakunta.fi/osallistu

Kaikille avoin viihtyisä kahvila ja
kohtaamispaikka Raision keskustassa!
Tasalanaukio 5 Tervetuloa!
Avoinna ma-to klo 10-15 ja pe klo 10-13.
(18.12. asti ja jälleen 11.1. alk.)
Lehtienlukumahdollisuus, nettikahvila tietokoneineen ja Soppi-lähetysmyymälän
monipuolinen valikoima käsitöitä lahjaksi
tai omaksi iloksi.
TOIMINTAA TASALASSA:
(Muutokset mahdollisia. Katso myös
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat)
Atk-opastusta ti ja pe klo 10-12
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Kädentaitopiiri Sopen luova tiimi
ti klo 12.30-15.30
Lähetyksen korttiaskartelijat
joka toinen ke klo 13-15 (paritt. vkot)
2.12., 16.12., 20.1., 3.2., 17.2…
Sukkakerho to klo 12-14
Peittopiiri to klo 10-11.30
Runopiiri ma klo 15
7.12. Kirsti Simonsuuri – syntymästä 75 v.
11.1. J. H. Erkko ja 1.2. Paavo Haavikko
Raamattuillat ma klo 18 (paritt. vkot).
Apuna Hetkinen -raamatunlukuopas.
Raamattupiiri pe 24.1. ja 14.2. klo 18.
Luemme Raamattua ja keskustelemme.
Mukana pastori Antti Pajunen.
Soppaa kaverille
la 28.11., 30.1. ja 27.2. klo 13-14. Maksuton
keittolounas työttömille ja pienituloisille
raisiolaisille.
JOULUAATON JOULUKAHVILA
24.12. klo 17-20
Joulukahvit ja yhteistä oloa hämärtyvässä
aattoillassa. Paikalla mm. pastori Antti Pajunen.
TAVATTAVISSA TASALASSA:
Diakoniatyöntekijä ti klo 10-12.
Kamarin pappi Antti Pajunen to klo 10-11.
Muita pappeja paikalla
joka kuukauden 2. ja 4. perjantai klo 10-12:
27.11. Vesa Siltala, 11.12. Tiia Lehtonen,
8.ja 22.1. Hanna Vuorio.
Olemme tavoitettavissa sinua varten,
jos tarvitset apua tai haluat keskustella.
SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN
YHTEYSTIEDOT:
www.raisionseurakunta.fi/yhteystiedot
SEURAKUNTATOIMISTON PALVELUT:
• Puhelimitse ma-pe klo 9 – 13,
p. 02 4360300
• Sähköpostitse: virasto.raisio@evl.fi
• Nettisivujemme kautta:
www.raisionseurakunta.fi

HUOM!

Tämä lehden tietoihin voi tulla muutoksia.
Seuraamme tilannetta, päivitämme tietoja
ja toimintaamme sekä pidämme yhteyttä
mm. paikallislehdissä tiedottaen sekä sähköisten kanavien kautta.
NETTISIVUMME:
www.raisionseurakunta.fi
FACEBOOK:
Raision seurakunta: ajankohtaista tietoa, ajatusten vaihtoa, eväitä elämään,
rohkaisun sanoja jne.
Raision seurakunnan lapsityö: tietoa tapahtumista ym. sisältöä lapsiperheille.
Raision seurakuntalaiset: täällä voit
vaihtaa ajatuksia, jakaa kuvia ym. toisten
seurakuntalaisten kanssa.
INSTAGRAM: Raision seurakunta, Raision
seurakunnan lapsityö, raisionnuorisrk
YOUTUBE: Raision seurakunta:
Jumalanpalveluksia ja muutakin
katsottavaa.
NUORTEN TOIMINTAA SOMESSA:
Katso: www.raisionseurakunta.fi/nuorille

Diakoniatyöntekijöiden kautta voit saada
keskusteluapua, aineellista apua ym. apua
arkeen. Voit myös ottaa yhteyttä pappeihin
ja sopia ajan keskustelua varten.
Diakonian puhelinpäivystys
maanantaisin klo 14-16, p. 0447160 325.
Kiireisissä tapauksissa voit myös ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin soittamalla tai
lähettämällä tekstiviestin: p. 0447160365,
0447160326, 0447160352 tai 0447160375.

VAATE- JA TAVARA-APU: NAULAKKO
Purokatu 9 (suljettu 18.12.-10.1.)
Avoinna diakoniatyön asiakkaille
ma klo 15-17 ja to klo 12-14.
Lahjoituksia voi tuoda ke klo 9-10 ja klo 16.15-17.
Lisätietoja diakonian puhelinpäivystyksestä
ma klo 14-16 p. 044 7160 325.

RUOKA-APU
RUOKAJAKELU
tiistaisin klo 15-16.30 Kokinvuoren srk-kodissa.
Huom! 7.1.2021 alkaen torstaisin klo 15-16.30.
Operaatio Ruokakassin ruokia voi noutaa ilman
lomaketta tilapäiseen tai jatkuvaan ruokatarpeeseen.
EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakkeita voi tiedustella diakoniatoimiston
puhelinpäivystyksestä
maanantaisin klo 14-16,
p. 044 7160 325. Oma kassi ja
maski mukaan!
YHTEINEN RUOKAILU
tiistaisin klo 14.30-17
Kokinvuoren srk-kodissa, Murroskuja 3.
Huom! 7.1.2021 alk. torstaisin klo 15-16.30.
Maksuton ruokailu kaikille raisiolaisille, jotka
kaipaavat ruokaa, ruokaseuraa tai molempia.
Tervetuloa!
KESKUSTELUAPUA
Soita tai jätä viesti/tekstiviesti
puhelimeen tai sähköpostiin,
jos haluat keskustella mieltäsi
askarruttavista asioista pappien tai diakoniaym. työntekijöiden kanssa. Voit myös jättää
soittopyynnön srk-toimiston numeroon
02 4360300 (ma-pe klo 9 – 13) tai ottaa yhteyttä
Sari Lehteen, p. 044 7160400. Sielunhoitoterapeutti Tiina Åkerman, p. 044 7160305.
Katso myös kirkonkeskusteluapua.fi tai soita:
Palveleva puhelin 0400 221180, avoinna joka ilta
klo 18-24.
RUKOUSAPUA: Olemme tukenasi myös rukouksin. Voit lähettää rukousaiheesi esim.
pastori Vesa Siltalalle: vesa.siltala@evl.fi tai
netin kautta: www.raisionseurakunta.fi/
apua-ja-tukea/esirukouspyynto
Auttamiskeskuksen puhelinpäivystys
to klo 10-14, puh 0447160347. Tilapäistä, maksutonta apua esim. asioiden toimittamiseen,
saattajaksi sairaalaan tai ulkoilukaveriksi.
Sururyhmä läheisensä kuoleman kautta menettäneille. Kevään sururyhmän ensimmäinen kokoontuminen to 28.1. Tiedustelut:
diakoni Päivi Leino p. 044 7160 365 tai
pastori Karoliina Haapakoski p. 044 7160 354.
Mieli-ryhmä Wanhassa Pappilassa
pe 11.12., 8.1., 12.2. ja 12.3. klo 13-15.
Luottamuksellinen ryhmä sinulle, joka
kaipaat kuuntelijaa ja uusia ystäviä.
Suomea vieraana kielenä puhuville:
ma klo 10: Suomen opiskelua srk-talolla
Tied.noora.nurmi@evl.fi p. 044 7160 352
Vertaistukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille
Tied. leena.a.nieminen@evl.fi tai 0447160375

Henkilöstöuutiset
Diakoniatyöntekijä Päivi Leino
on palannut virkavapaalta.
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Lapsille ja perheille
Paljon monipuolista ja maksutonta
toimintaa lapsiperheiden iloksi ja tueksi

TOIMINTAA
ALAKOULUIKÄISILLE

Raision seurakunta tarjoaa runsaasti tekemistä, tukea ja valinnanvaraa lapsille ja heidän läheisilleen.
Toiminta on laadukasta ja sitä ohjaavat koulutetut
ja ammattitaitoiset lastenohjaajat.
Yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi tehdään myös
Raision kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarjonta on runsasta ja eri-ikäisiä lapsia ja eri elämäntilanteissa olevia perheitä huomioivaa ja sitä on lähes päivittäin. Suurin osa toiminnasta on maksutonta.

KERHOJA

JOULUTAPAHTUMA KAIKENIKÄISILLE
Wanhan Pappilan ja Perhetalon
pihapiirissä (Kirkkoherrankuja 2)
la 5.12. klo 10-14
Ohjelma:
klo 10 Joulumaa aukeaa.
Enkelit jakavat karttoja ja
opastavat Joulumaa-kierrokselle.
klo 10.30 Kauneimmat joululaulut ja
joulukuvaelma
klo 11 Lähetyksen adventtimyyjäiset ja
joulukahvila aukeavat. Myytävänä myös
KilliNallien joulupuuroa ja Jokikylän
Poikien paistamaa makkaraa, (tuotto
partiolaisten hyväksi). Lennokkikerhon
näyttely. Raisio-Seuran koju avoinna.
klo 13.30 Kauneimmat joululaulut ja
joulukuvaelma.
klo 14.00 Tilaisuus päättyy
Suosittelemme maskin käyttöä ja muistathan
myös turvavälit. Tervetuloa!

Kaikki lapset perheineen ovat tervetulleita mukaan turvalliseen ja lämminhenkiseen toimintaan!
Katso lisää: www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/ lapsille-ja-perheille
Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
Koppi
Raision kullannuput
Raision seurakunta
TALVITAPAHTUMA LAPSILLE JA
AIKUISILLE
la 6.3. klo 10-12
Wanhan Pappilan pihassa (Kirkkoherrankuja 2).
Ohjelmassa mm. talvikahvila, grillimakkaraa ja talvinen suunnistus aarretta etsien.
Arpajaiset, mäenlaskua (säävaraus),
musiikkia, hyvää seuraa ja jutustelua.
Tule mukaan ja tuo mukaan ystäväsikin.
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuun hyväksi.

PAPPILAN PERHETALO
Avoin kohtaamispaikka pienten lasten
perheille, Kirkkoherrankuja 2.
Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan muita lapsiperheitä!
Ma klo 14–17 Perhekahvila
Ti klo 9–12 Kädentaidot
Ke klo 9–12 Kynttilä ja lauluhetki klo 10
To klo 9–12 Laululeikit klo 10

PIKKULAPSIPERHEIDEN
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
ke 9.12. klo 10 Joulukuvaelma ja kauneimpia joululauluja Pappilan perhetalon pihapiirissä. Kauneimpia joululauluja lauletaan
joulukuussa monissa Raision leikkipuistoissa.Tervetuloa mukaan lapset ja aikuiset! Katso tarkemmat tiedot  s. 3 ja 6

PERHEIDEN LAUANTAIT
la 23.1. ja 13.2. klo 10-13
Pappilan perhetalossa ja pihapiirissä.
Monenlaista mukavaa puuhaa koko
perheelle. Laulua, leikkiä, askartelua,
hiljentymistä, jutustelua ja pientä
purtavaa. Tervetuloa mukaan!

KÖRÖ KÖRÖ
–VAUVAKIRKKO
su 7.2. klo 15 Perhemessu
Raision kirkossa.
Oma helistin mukaan!

PILTTI
1 – 2 -vuotiaiden oma kerho yhdessä
vanhemman kanssa.
Kokinvuoren srk-kodissa to klo 14– 15.30
LAPSIARKKI
Yhden vanhemman perheet lapsineen kokoontuvat tapaamaan ja vaihtamaan ajatuksia. Tarjolla myös pientä purtavaa.
la 12.12., 30.1. ja 27.2. klo 10 – 13 Pappilan
Perhetalossa

MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Vauva-, Taapero-, Tenava- ja Sisarusmuskarit. Tied: katarina.engstrom@evl.fi
Lapsi- ja perhetyön kevätkausi käynnistyy
viikolla 2 (ma 11.1.2021)

Katso myös  s.3

JOULUMAA – MATKA JOULUUN
AVOINNA 5.12.2020-6.1.2021
Pappilan perhetalon pihapiirissä sekä
Tasalan Kamarin ja Raision yrittäjien
ikkunoissa keskustan alueella.
Avajaiset la 5.12. klo 10-14 Pappilan pihalla.
Joulumaa on itsenäisesti oman aikataulun
mukaan kierrettävä jouluinen polku lapsille ja
aikuisille. Matkan varrella tutkitaan, etsitään,
kurkitaan ja ihmetellään jouluisia asioita Wanhan Pappilan ja Perhetalon pihapiirissä sekä
Raision keskustassa.
UUTTA! Joulumaa on tänä vuonna laajentunut Pappilan pihalta noin kahden ja puolen kilometrin pituiseksi joulupoluksi, jonka varrella
pääsee ihastelemaan raisiolaisten yrittäjien
jouluisia näyteikkunoita. Ikkunoihin on sijoitettu QR-koodeja, joiden kautta kussakin pisteessä aukeaa kuunneltavaksi jokin joululaulu.
Joulumaan kartta ja lisäinfoa löytyy
Wanhan Pappilan ja Perhetalon pihassa
olevan pienen keltaisen mökin seinästä,
(Kirkkoherrankuja 2).

KULLANNUPUT
Vanhemmuuttaan aloitteleville aikuisille ja
heidän vauvoilleen. Vauvat ja vanhemmat
ovat tervetulleita tapaamaan toisiaan!
Ohjelmassa juttelua, asiaa vauva-arjesta
ja pientä puuhaa vauvojen kanssa.
Tikanmaan Kullannuput
ti klo 13.30- 15.30 Tikanmaan srk-kodilla.
Pappilan Kullannuput
pe klo 10 – 12 Pappilan Perhetalossa
(srk-talolla, Kirkkoherrankuja 2)

PÄIVÄKERHOT 3-5-VUOTIAILLE
Vaisaaressa
ma ja ke klo 8.30 – 11.30 ja to klo 13.30 – 15.30
Tikanmaalla
ti ja to klo 8.30 – 11.30 ja ma klo 13.30 – 15.30
Wanhassa Pappilassa
ke ja pe klo 8.30 – 11.30 ja to klo 13.30 – 15.30
Vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaaja Marika Tohkalta. p. 044-7160 303

PERHEKERHO
lapsille ja heidän vanhemmilleen
(tai isovanhemmille)
Tikanmaan seurakuntakodissa
ke klo 10.30 - 12.
Laulua, leikkiä, askartelua, hartaushetki
ja jutustelua kahvikupposen äärellä.

PUISTOTOIMINTAA
Wanhan Pappilan puistossa. 2 ryhmää:
1. Ma ja pe klo 9.30 - 12
2. Ti ja to klo 9.30 - 12
Yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Satu Ojala,
p. 044 797 1050

KELTAINEN KOPPI
JA PERHEPUISTOTOIMINTAA
Vilja-Aitan leikkipuistossa
ma, ke ja pe klo 9 -12
Tule mukaan leikkimään,
liikkumaan ja viihtymään
ulkoilun merkeissä.
Tervetulleita ovat niin
perheet kuin hoitajatkin
lapsineen, ilman erillistä ilmoittautumista.
Seuraa myös FB sivujamme: Koppi

PERHESÄHLY
n. 3-5-vuotiaille ja heidän perheilleen.
su klo 14. 30 – 15.30 Kuloisten koulun salissa.
Oma maila, suojalasit ja sisätossut mukaan.

JEESI – KOTIAPU
Kun kaipaat apua esim. sairauden, surun
tai muun äkillisen vaikeuden edessä,
me tulemme auttamaan.
Yhteydenotot: lastenohjaaja Sari Jokinen
p. 044 7160 391

Levähdyspaikka. Kohtaamispaikka. Juttelupaikka.Lehtiä.
Leluja. Lautapelejä. Biljardi.
TV. Infopiste. Kaikille avoin
oleskelutila Myllyn alakerrassa. Tervetuloa tutustumaan!
JOULUIKKUNA, SEIMINÄYTTELY JA
GLÖGITARJOILU 1.12. ALKAEN.
Lapset ja aikuiset ovat tervetulleita tutustumaan joulun sanomaa kertovaan näyteikkunaan ja seiminäyttelyyn, jossa esillä
erilaisia seimiä. Kuinka monta sinä löydät?
Etsi ja osallistu joulukilpailuun.
PIKKULATAAMO MYLLYSSÄ
keskiviikkoisin klo 14 – 16
Kouluikäisten olohuone, jossa voit jutella,
pelailla tai tehdä läksyjä.
Työntekijä mukana menossa!

Bittikerho ti klo 17.30 – 19 keskustan
srk-talon alakerrassa (Perhetalo).
Lapsi – vanhempi -kerho, johon lapsi voi
osallistua yksin tai yhden vanhemman
kanssa. Lisätietoja Perttu Terho p. 050
5265710 ja www.bittikerho.fi
Kokkikerho ti klo 17 – 18.30
keskustan srk-talon yläkerrassa, (Kahvio)
Lennokkikerho su klo 17 – 19
Navetan kerhotilassa
Lisätietoja Timo Koskensalo p. 050 5291 083
RC- autokerho su klo 12 -16
Raision lukion salissa. Lisätietoja Jyri
Pausio p. 044 2911 444 (iltaisin)
Radio-ohjattavien autojen Uuden
vuoden ajot 1.-3.1.2021 Raision lukiossa
järj. Raision seurakunnan RC-autokerho
Kerhot ovat joululomalla 14.12.2020 – 10.1.2021
Ilmoittautuminen kevään kerhoihin netissä 14.12. alk. Paikkoja rajoitetusti
www.raisionseurakunta.fi/nuorille/
koululaiset
Kausimaksu 10€. Lisätietoja kerhoista:
nuorisotyönohjaaja Mia Flemming,
p. 044 7160 357
LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
to klo 16 – 17.15 Wanhassa Pappilassa,
7-14-vuotiaille. Lisätietoja kanttori
Katarina Engström 044-7160 333
ARKIPYHIS
alakouluikäisille tiistaisin klo 14 – 15.45
Vaisaaren srk-kodissa. Tervetuloa leikkimään,
askartelemaan, hiljentymään, laulamaan ja
touhuamaan yhdessä! Ohjaajana toimii seurakunnan lastenohjaaja. Välipalatarjoilu.
Ilmoittautuminen srk:n nettisivuilla.
PARTIOLIPPUKUNNAT
kokoontuvat Wanhassa
Pappilassa:
Jokikylän Pojat
(jokikylanpojat.fi)
Lippukunnanjohtaja
Joonas Kylä-Kaila,
p. 050 406 2341.
Raision KilliNallit
(raisionkillinallit.fi)
Lippukunnanjohtaja
Sanni Toivanen, p. 040-7639401
1.1.2021 alk. Erika Näsi p. 045-1324 196

LEIRIT

YHTEYSTIETOJA:
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Eeva Lahti, nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja  044 7160 341
Mia Flemming, nuorisotyönohjaaja
(alakouluikäisten toiminta) 044 7160 357
Stefan Forsström,
perhetyöntekijä 
044 7160 369
Kati Hautaa lastenohjaaja  044 7160 393
Sari Jokinen, lastenohjaaja  044 7160 391
Maj-Britt Lahdenperä,
lastenohjaaja 
044 7160 304
Johanna Niemi,
lastenohjaaja 
044 7160 301
Johanna Salonen lapsityönohjaaja,
projektikoordinaattori 
044 7160370
Marika Tohka, lastenohjaaja 044 7160 303
Hanna Vuorio, pastori 
044 7160 377

HUOM!

Tämän aukeaman tietoihin voi tulla
muutoksia. Seuraamme koronatilannetta, päivitämme tietoja ja toimintaamme sekä pidämme yhteyttä mm.
paikallislehdissä tiedottaen sekä sähköisten kanavien kautta.

Raision seurakunnan Viherlahden kauniissa leirikeskuksessa Merimaskussa: nykyaikaiset majoitus-, ruokailu- ja oleskelutilat,
rantasauna, leirikirkko, luontopolut jne.
JOULULEIRI 11-14 –vuotiaille.
11.-13.12. Viherlahdessa
Varsinainen ilmoittautuminen on päättynyt. Vapaita leiripaikkoja voit kysellä suoraan Mialta.
K-12 LEIRI 11 – 14 –vuotiaille
16. - 18.4.2021 Viherlahdessa
Lähde mukaan viettämään isompien koululaisten hauska viikonloppu. Ohjelmassa mm.
yhdessäoloa, askartelua, laulamista, saunomista, hulluttelua ja hiljentymistä.
Leirimaksu 35€/40€. Ilmoittautuminen nettisivuillamme 1.2. – 15.3.2021. Lisätiedot Mialta.

RETKI
FLAMINGO-SPA JA JUMBO
to 25.2.2021. Kokopäiväretki
koululaisille ja perheille (tilanteen salliessa).
Lähde viettämään hauska talvilomapäivä
Vantaan Flamingo span altaisiin ja/tai ostoksille kauppakeskus Jumboon. Ilmoittautumiset nettisivuillamme 7.1. - 31.1.2021.
Retkimaksut:
• 3-13v. 15€ • 14v.- 25€ • Perhelippu: 2 aik.
ja 2 lasta (3-13v.) 70€ • Pelkät matkat (myös
alle 3v.) 10€ Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti, 044-7160 341
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Kohtaamisia

Nuorille
NURKKA

Nuorten oma kokoontumistila
seurakuntatalon alakerrassa.
Sisäänkäynti Raisiontien (kirkon)
puolelta.

TOIMINTAA NUORILLE
NURKASSA
Katso tarkemmat ajat
oheisesta kalenterista!
Nuorten aikuisten illat
joka toinen ti klo 18-21. Kokoonnutaan ja keksitään tekemistä
yhdessä. Lisätietoja Tomilta.
Roolipeli-illat
nuorille ja nuorille aikuisille joka
toinen ti klo 18-21. Lisätietoja
Tomilta.
Hengari
ke klo 18-20. Nuorten avoimien
ovien ilta, jossa voi pelata lautaja korttipelejä ja biljardia tai tulla
muuten vain hengailemaan. Illan aikana myös lyhyt hartaus ja
pientä tarjoilua. Lisätietoja Villeltä.

LISÄTIETOJA
NUORTEN
TOIMINNASTA:

NUORTEN BÄNDI
Oletko kiinnostunut soittamisesta tai
laulamisesta?
Kysy lisää
Stefanilta.

www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/nuorille

Nuorten talvilanit
2.-4.1.2021
Vihdoin on vuoden tauon jälkeen
aika puhaltaa pölyt pois tietokoneiden päältä ja raahata pelivälineet seurakuntatalolle. Luvassa
on taas pelailua yhdessä toisten nuorten kanssa parin päivän
ajan. Ilmoittautuminen laneille marras-joulukuussa seurakunnan nettisivulta. Lisätietoa
Villeltä.

Kalefoto

UUTTA!
Nuorten videopeli-illat
ma klo 17 kokoonnutaan nuorten Discord -kanavalle ja keskustellaan nuoria kiinnostavista
peleistä, (kts. päivät kalenterista).
Hengataan, jutellaan ja pelaillaan
videopelejä yhdessä. Lisätietoja
ja Discordin liittymislinkki Villeltä.
Maanantaisin Ville myös päivystää
Discordissa. Tule juttelemaan.

■■ Olen ammattikoulun toisen vuoden merkonomiopiskelija. Olin työharjoittelussa seitsemän
viikkoa Raision seurakunnalla, enkä ole koskaan
elämäni aikana nauttinut työnteosta yhtä paljon
kuin tuona aikana.

Nurkka
raisionnuorisrk

KIRKONMENOT
ke 2.12. ja 3.2. klo 18 kirkossa,
jatkot Nurkassa. Messun
musiikista vastaa Nuorten bändi.

raisionnuorisrk

■■ Opin todella paljon uusia asioita seurakunnasta ja pääsin seuraamaan täysin uudesta näkökulmasta kaikkea seurakunnan työtä. Pääsin mukaan
lapsi- ja perhe-, nuoriso-, diakonia- ja toimistotöihin.

raisionnuorisrk
discord.gg/du5nWU

NUORTEN LATAAMO
MYLLYSSÄ
Nuorten levähdys- ja kokoontumispaikka perjantaisin klo 16-20
Myllyn alakerrassa srk:n toimitilassa. Myös biljardia, lauta- ym.
pelejä ja kisoja. Paikalla aina joku nuorisotyöntiimistä. Tule mukaan lataamaan ja latautumaan!

YHTEYSTIETOJA
Tomi Aho
044-7160 313
nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski 044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja

Teemis
to klo 18-20. Keskustelemme yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa jostakin heitä
kiinnostavasta ja mietityttävästä aiheesta. Lisätietoja Villeltä.
Nuorten lautapeli-illat to klo
18 alk. Pelataan vanhoja tuttuja lautapelejä ja opetellaan porukalla uusia. Lisätietoja Villeltä.

Uusia näkökulmia
seurakunnan työhön

Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
vk

Joulukuu
Maanantai

Tiistai

49

Keskiviikko
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Helmikuu
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

5

1

2

3

4

5

6

7
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8
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11

12

13

14

7

15

16

17
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19

20
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8

22

23

24

25

26

27

28

Hengari 18->
Teemis 18->
Lautapeli-ilta 18->
Roolipeli-ilta 18->
KirkonMenot 18->
Videopeli-ilta discrodissa 17->

■■ Joka aamu heräsin kotoa ja lähdin innoissani
töihin ja olen kiitollinen kaikille seurakunnan työntekijöille, jotka tekivät tästä kokemuksesta unohtumattoman!

Sunnuntai

4

7

Tammikuu
Maanantai

■■ Seurakunnan työn tärkeyttä ei ehkä ymmärrä
ennen kuin sen itse näkee. Raision seurakunnassa
hienoimpia asioita oli se, että oltiin avoimia ja sain
mahdollisuuksia vaikuttaa monipuolisesti muun
muassa nuorten aikuisten leirin ohjelmaan.

Sofia Rusanen

50

vk

■■ Nuo seitsemän viikkoa olivat elämäni hienoimpia viikkoja ja sain paljon arvokkaita muistoja. Minua jännitti aluksi, miten pärjäisin, mutta minut
otettiin lämpimästi vastaan ja tunsin nopeasti sulautuvani joukkoon.

Nuorten Lataamo Myllyssä 16->
Nuorten aikuisten ilta 18->
IG-live hartaus 20 (raisionnuorisrk)
Nuorten talvilanit
Nuorten adventtileiri

Kirkkovuoden vaihtuessa
”Voitaisiinko tänä syksynä viimein
luopua kellojen siirtelystä, en haluaisi tähän vuoteen yhtään ylimääräistä
tuntia?”
Näin vitsailtiin sosiaalisessa mediassa lokakuussa, kun oli jälleen aika siirtyä kesäajasta niin sanottuun normaaliaikaan.
Pian historiaan jäävä vuosi lukeutunee
niihin vuosiin, joita monikaan ei jää kaiholla kaipaamaan. Kirkon piirissä vuoden
vaihtumisessa otetaankin pieni varaslähtö, sillä viime sunnuntaina vietettiin tuomiosunnuntaita, kirkkovuoden viimeistä
juhlapyhää, ja tulevana sunnuntaina saadaan aloittaa uusi kirkkovuosi ensimmäisen adventtisunnuntain merkeissä.
Adventin ja joulun aika on monille seurakunnan hengellistä työtä tekevälle vuoden kiireisintä aikaa. On koulukirkkoa, ad-

venttihartautta, aattohartautta, kauneimpia
joululauluja ja vaikka sun mitä. Myös nuorisotyössä tehdään monenlaista ennen joulua,
mutta varsinainen joulunaika on useimmille
meistä varsin rauhallista. Myös kulunut syksy
on ollut poikkeuksellisen vilkas monelle nuorisotyön tiimiläiselle, ja keväältä syksyyn siirtyneet leirit ja tapahtumat ovat sitoneet työntekijöitä seurakuntatalolle tai Viherlahteen varsin useaksi viikonlopuksi.
Työ on kuitenkin ollut tekemisen arvoista, emmekä halunneet, emmekä edelleenkään halua, suoraan perua mitään vallitsevan tilanteen vuoksi, vaan etsimme olosuhteisiin sopivia toimintamalleja tai jäämme
odottamaan parempaa ajankohtaa.
Joulun aika on kuitenkin nuorisotyössä vain tyyntä myrskyn edellä. Heti vuodenvaihteen jälkeen nimittäin koittaa ai-

nakin kävijämäärällisesti yksi viime vuosien suosituimmista tapahtumista ja seurakuntatalo täyttyy tietokoneista, läppäreistä
ja pelikonsoleista, kun luvassa ovat nuorten
lanit. Siitä pian jatkuu myös nuorten viikkotoiminta, isoskoulutus ja iskoleirit ynnä
muut, eivätkä heti tammikuussa kunnolla
käyntiin lähtevät rippikoulutkaan kevään
mittaan aivan itsestään pyöri. Ehkä pieni
hiatus tässä vuodenvaihteessa on siis paikallaan. Siitä alkaa uusi kirkkovuosi ja uudet kirkkokujeet.
Siunattua ja rauhallista joulun
aikaa teille jokaiselle!
Tomi Aho

nuorisotyöntekijä

Tule ja katso 4/2020

10

Heikkona voimakas
■■ Minun Jeesukseni oli ”iltarukous-Jeesus” ja ”apurukous-Jeesus”. Halusin oppia tuntemaan Jeesuksen. En
tiennytkään silloin kuinka paljon tulen tarvitsemaan
Häntä, mutta Jumala tiesi, että tulen tarvitsemaan Hänen voimaansa tulevaisuudessa.
■■ Perheessä alkoivat ongelmat. Silloin tuntui kuin taivas olisi hipaissut maata. Mitä enemmän rukoilin, sitä vaikeammaksi elämä kävi. Koko perhe oli kriisissä. Kerran,
kun elämä oli haastavimmillaan, sanoin Jumalalle: ”Hyvästi Jumala, en tarvitse enää Sinua.” Jonkin ajan kuluttua sanoin Jumalalle: ”Komento takaisin, en jaksa yksin.” Kun olin
rukouksessa, näin itseni linnunpelättimenä; repaleisena,
sateen ja tuulen pieksemänä, hyljättynä. Linnunpelätin on
rakennettu ristin päälle, mutta sieltä ryysyjen sisältä alkoi
kirkastua risti. Minäkään en pysyisi pystyssä, jos minulla
ei olisi Jeesuksen tyhjää ristiä, jolla Hän on kärsinyt minun
syntieni tähden. Tästä saan voimaa joka päivä.
■■ Myöhemmin taas kapinoin Jumalalle, etten jaksa
rukoilla enkä lukea Raamattua. Pari viikkoa meni, enkä
tuntenut syyllisyyttä tai huonoa omaatuntoa siitä. Välillä pyyhin olkapäitäni aivan kuin niillä olisi ollut jotain
ylimääräistä. Kuitenkin minulla oli koko ajan sellainen
turvallinen olo. Aivan kuin hellä ja lämmin käsi olisi pitänyt kiinni olkapäästäni. Vihdoin jaksoin avata Raamatun
ja aloin rukoilemaan. Pyysin Jumalalta anteeksi ja pyysin
pääsyä takaisin Isän luo. Silloin Jumala vastasi minulle:
”Kuinka niin takaisin? Etkö tuntenut, että pidin sinusta
kiinni koko ajan.” Jumala jatkoi: ”Sen tähden Poikani Jeesus Kristus istuu minun oikealla puolellani ja rukoilee sinun puolestasi, kun et itse jaksa. Saat olla heikko.”

Kuvat:Pixabay

Puheenvuoro Raamatun lupauksia
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus.
Sillä lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.”
Jes.9:1 ja 5

”Sinä, Herra, sytytät
minun lamppuni,
sinä, Jumala,
tuot pimeyteeni valon”

”Vaikka minä kulkisin
pimeässä laaksossa
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani”

Ps. 18:29

Ps. 23:4

”Sinun hyvyytesi ja rakkautesi
ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua
Herran huoneessa
päivieni loppuun asti”
Ps. 23:6

■■ Minulla on rehellinen ja turvallinen suhde Jumalaan.
Hänelle saan kiukutella ja olla oma itseni. Läheisilleni minun piti näyttää vahvalta. Jumalan edessä sitä ei tarvitse
tehdä. Heikkona saan levätä Kristuksen voiman varassa.
Kun olen heikko, silloin olen väkevä. Ei minua vapautettu
heikkoudestani, vaan Herra laskee voimansa heikkouteeni. Sen tähden minulle riittää Kristuksen armo. Se kantaa
minua silloin, kun olen heikkoakin heikompi. Minulla on hyvä pesupulveri, joka pesee kaikki syntini puhtaaksi, ja se on
Jeesuksen ristin työ ja Jeesuksen veri.
■■ Kärsimys vie lähemmäksi Herraa, mutta se voi katkeroittaa ja viedä sisäiseen epätoivoon. Jumala tiesi tarkalleen
voimieni ja kestokyvyn määrän ja samalla valmisti pääsyn siitä pois. Joskus toivo on pimeintä juuri silloin, kun olet lähempänä valoa. Minun voiman paikkani on ristin juurella, se risti
on alhaalla, sinne ei tarvitse kiivetä. Saan olla Jumalan armossa, Vapahtajan sylissä, vahvassa ja lämpimässä.

Pirjo Mäkelä

seurakuntalainen

”Herra itse kulkee sinun edelläsi.
Hän on sinun kanssasi,
Hän ei jätä sinua yksin
eikä hylkää sinua.
Älä lannistu, älä pelkää”
5.Moos.31:8

Katso lisää: www.raamattu.fi
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Joulua ei peruta
■■Niin montaa uutta tapaa ja käytäntöä olemme kuluvan vuoden aikana saaneet perustella koronapandemialla. Kirjainyhdistelmästä covid on tullut jo lähes kirosana.
Välillä tuntuu siltä, että kaikki perutaan. ”Perutaan joulukin”, sanoo kyyninen ääni sisälläni, mutta jatkaa sentään:
”Juhlitaan sitten kun pandemiasta on päästy.” On kuitenkin
niin, että joulua ei voi perua, vaikka miten yrittäisimme.
Joulu on muutakin kuin ryysistä kauppakeskuksissa, kau-

neimpia joululauluja, joulukirkkoja ja koulun joulujuhlia. Uskon ja toivon, että tänä vuonna joulu on erityisesti rauhoittumisen aikaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Suosituimpia suomalaisia jouluntoivotuksia on ”Rauhallista
joulua”. Sitä moni meistä tämän poikkeuksellisen raskaan
vuoden jälkeen kaipaa.
Pelkkä joutenolo ei kuitenkaan takaa rauhoittumista. Ih-

misellä on tapana haalia aivoilleen ylimääräisiä töitä jopa
tahtomattaankin. Jos mitään muuta tekemistä ei ole, on ainakin tarkistettava viimeisimmät somepäivitykset ja luettava tuoreimmat koronauutiset. Kun tänä vuonna joulunajan tilaisuuksia rauhoittumiseen, kuten kauneimmat joululaulut, erilaiset konsertit ja valitettavasti myös jouluhartaudet, on vähemmän tai ainakin useat niistä ovat suppeampia, on meidän itse otettava enemmän vastuuta asiassa.
Voisitko vaikkapa viettää yhden päivän ilman puhelin-

ta tai ainakin sen internet-yhteyttä? Tulokset voivat yllättää. Sosiaalisen median sijaan voisi ehkä yrittää entistäkin paremmin keskittyä esimerkiksi meneillään olevaan
keskusteluun, kirjaan, musiikkiin tai vaikka kuvataiteeseen. Myös jouluvalmistelut; kuten siivoaminen, koristelu, ruuanlaitto tai lahjojen paketointi, voivat saada uu-

■■Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on
elämän valo.” Joh. 8:12
Katso oheista kuvaa hetken. Ajattele, että istuisit kuvan
penkillä ja katsoisit edessäsi avautuvaa maisemaa. Mieti, miltä maisema näytti hetkeä aikaisemmin, kun pilviverhossa ei ollut vielä aukkoa. Miten suuren eron auringon valo tuokaan maisemaan?

den ulottuvuuden, jos tekee kerrallaan vain yhtä askaretta. On terveellistä ja juuri rauhoittumiselle olennaista, että aivojen kohtaamaa informaatiotulvaa rajataan keskittymällä johonkin asiaan.
Sosiaalinen media ja muut internetin sisällöt tarjoavat to-

ki paljon hyvääkin. Tänä vuonna joulun yleisötapahtumia
on vähemmän ja useat niistä ovat sisällöiltään karsittuja.
Netissä on rajattomalta tuntuva määrä videoita, äänitteitä, tekstejä ja muuta materiaalia, jotka voivat auttaa saavuttamaan sitä rauhoittumista ja joulumieltä, joka puuttuvista tapahtumista jää saamatta.
Esimerkiksi täällä Raisiossa meidän ei ole mahdollista

järjestää kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia totutulla tavalla kirkossa, koska tarvittavien turvavälien ja väkimäärärajoitusten noudattaminen suosituissa tilaisuuksissa olisi mahdotonta. YouTubeen tulee kuitenkin tarjolle video, jossa me kanttorit laulamme ja säestämme joululauluja ja esitämme myös muuta jouluista musiikkia. Eikä
siis tarvitse tyytyä vain tähän, sillä internet on pullollaan
loistavasti toteutettua musiikkia kaikkialta maailmasta!
Tietoisesti rauhoittuminen on eräänlainen oman itsen
joulusiivous, jossa pään sisällä myllertävät ajatukset ja
stressi asettuvat omille paikoilleen ja järjestykseen. Kun
asiat ovat omilla paikoillaan, voimme huomata, että yllättäen on löytynyt vapaata tilaa sille tärkeimmälle, eli
joulun sanomalle.
Siunattua ja Rauhallista joulua!

Arttu Selonen
vs. kanttori

Jeesuksen syntymän juhlistaminen jouluna tuo pi-

meään vuodenaikaan kaivattua valoa. Tunnelmallisten
kynttilöiden ja jouluvalojen lisäksi jouluun liittyy Jeesuksen kautta vielä paljon syvempää valoa. Usko Jeesukseen
valaisee sielumme. Vaikka elämässäsi olisi tällä hetkellä harmautta, haasteita tai epävarmuutta, Jeesus on luvannut olla kanssasi kaikessa, niin että et joudu kulkemaan pimeässä.
Elämän Valo valaiskoon elämääsi kuin aurinko

Tuleva talvi varsinkin lumettomina päivinä saattaa tun-

tua tosi pimeältä. Vallitseva koronaepidemia tekee pimeästä vuodenajasta vielä raskaamman monella eri tavalla,
kun joudumme olemaan erillään monista läheisistämme
ja monia tärkeitä tilaisuuksiakin jää väliin.

kuvan maisemaa.
Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija

"Heittäkää kaikki murheenne
hänen kannettavakseen,
sillä hän pitää teistä huolen." 1.Piet. 5:7
”Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia,
mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä,
mutta emme tuhottuja.” 2. Kor.4:8-9
Isä meidän, tiedän, että näet hätämme täällä maan päällä.
Olemme monin tavoin ahdistuneita, omat ja maailman kärsimykset tulvivat yli ymmärryksen.
Sinä tunnut olevan kovin hiljainen, mutta minä uskon, että tilanne on täysin hallinnassasi.
Anna meille anteeksi, että hätäilemme täällä, tiedät kyllä, mitä tekoa olemme.
Yhdessä nyt kiittäen rukoilemme, että ilmestyt meille jokaiselle henkilökohtaisesti ja vahvistat
uskoamme, että osaisimme luottaa lupauksiisi ja jättää taakkamme ristin juureen.

Pixabay

Olkaamme levollisia, sillä Jeesus itse sanoo meille:
”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille,
en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” Joh. 14:27
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Taru luottaa uskon,
ilon ja läsnäolon voimaan

Kurotetaan
kiittäen
korkealle
Kymmenen vuotta Raisiossa perheensä kanssa asunut Taru
Kervilä tunnetaan siitä, että hän tuo seurakuntalaisille iloa ja
liikettä, joka ulottuu sielusta koko kehoon saakka. Vapaaehtoistyössä hän haluaa kurottaa onnen taivasta kohti myös tärkeäksi kokemallaan unelmapariteemalla.

T

aru on opettaja. Hän opettaa Nousiaisissa lukiolaisille matematiikkaa ja
kemiaa. Opiskeluaikana hän teki lisätienestiä ohjaamalla erilaisia ryhmäliikuntatunteja Turun Elixialla. Kun Tarun
perhe muutti Raisioon, tuli hänelle mahdollisuus
lähteä myös vetämään gospel-lattareita seurakunnan piirissä.
- Jossakin vaiheessa mietin, kummassa jatkan.
Seurakunnan liikuntaryhmät veivät voiton. Elixialla käyn myös vielä, mutta nyt vain asiakkaana, en enää ohjaajana.
Jo ennen Raision seurakuntaan ja sen vapaaehtoistoimintaan tuloa Taru oli Littoisista löytänyt Naisverkoston toiminnan. Se onkin tullut hänelle vuosien varrella tuiki tärkeäksi.
- Muistan, kuinka Raisioon perustettiin omaa
verkostoa. Meillä oli kotona silloin pienet lapset
ja olin toiminnasta innoissani. Koin, että siellä mukana oleminen oli aina keidashetki lapsiperheen arjessa.
Seurakunta kiinnosti Tarua ja hänen perhettään muutenkin.
- Lasten kanssa käytiin perhekerhossa ja Raisiomessu tuli meille tutuksi. Perheenä mentiin mukaan seurakuntatoimintaan vähän joka kulmalla.
Uskoon riparilla

Kankaanpäässä syntyneen Tarun sukujuurista
löytyy vahvaa pohjalaista ja lestadiolaista pohjaa,
vaikka hänen kotonaan ei hengellistä kasvatusta
”tavallisia perheitä kummemmin ollutkaan”.
- Tulin uskoon 15-vuotiaana Kankaanpään riparilla. Siellä järjestettiin ilta, jossa kysyttiin, kokeeko joku haluavansa antaa elämänsä Jeesukselle. Minä koin siinä hetkessä, että joo, kyllä minä!
Se oli iso risteyskohta elämässäni. Siitä asti olen
hakeutunut seurakuntatoimintaan mukaan, mis-

sä sitten olen ollutkin.
Risteyskohtia on elämässä tullut eteen toki
muitakin.
- Aika paljon ne loppujen lopuksi liittyvät oman
kristityn identiteettini etsimiseen Monet isot elämäntapahtumat pohjautuvat kristittynä olemiseen ja elämiseen.
Raision seurakunnassa Taru tunnetaan iloa ja
hyvää mieltä tuovasta liikunnallisesta olemuksesta, josta virtaa energiaa monille hänen tavallaan ruuhkavuosia eläville. Mutta Taru tunnustaa omasta olemuksestaan löytyvän muutakin.
- Epävarmuus kuvaa minua ehkä enemmän
kuin varmuus. Mutta usko luo luottamusta. Tunnen, että joka päivä saan heittäytyä Jumalan armon varaan. Kun tulee vaikeutta tai ahdistusta ja
mietin, miten tilanteesta selviydyn, voin aina ajatella, että no, Jumalalla kaikki on hallussa. Mun
ei tarvitse kaikkea tietääkään. Kaikki on jollakin
muulla hyvissä käsissä.
Usko ja luottamus kasvattavat kiitollisuutta. Taru sanoo arvostavansa arjen rutiineita.
- Kotona sellaisiin kuuluvat esimerkiksi koko
perheen kesken iltarukous ja kiittäminen siitä,
että on ollut hyvä päivä. Mieheni Mikon kanssa
olemme pohtineet sitäkin, että oikeastaan pitäisi
parisuhteenkin yhteinen aika olla rutiininomaisesti ihan kalenteriin merkattua. Että hektisen arjen keskelläkin muistettaisiin myös omasta parisuhteesta pitää huolta. Juodaan sitten kalenteriaikana yhdessä vaikka vain kuppi teetä. Tai ollaan
ajatuksissa yhdessä, jos pitääkin juuri silloin toisen vaikka mennä jonnekin muualle.

- Se lähti siitä, kun olemme olleet mukana Parempi avioliitto ry:n toiminnassa. Mietimme, miten
vastaavaa toimintaa voisi soveltaa täällä. Olemme
sitä mieltä, että kun avioliitot voivat hyvin, voivat
perheetkin paremmin. Kun täällä Raisiossa oli viritelty viime vuoden keväästä alkaen myös Naisverkoston Unelmasisko -toimintaa, antoi se pontta kehitellä Unelmapari -toimintaakin. Nyt me
kokoonnumme kerran kuussa. Siinä toiminnassa kommunikaatio, yhteinen aika ja Jumala ovat
vahvana kolmisäikeisenä lankana.
Taru on unelmistaan ja vapaaehtoisesta seurakuntatyöstä ihka innoissaan.
- Jossakin vaiheessa tuli mieleen huikea idea,
että perustanpa ison kristillisen liikuntakeskuksen ja alan pyörittää sitä. Sitten tuli mieleen, että
ei, haluankin parisuhdeasioille semmoisen ison
toimintakeskuksen. Sitten tajusinkin, että hetkinen, miksi tavoittelen pilviä, miksi pitää olla isoa
ja mistä rahatkin...liikkeelle voi lähteä pienestä... ottaa mukaan vain vaikka sen kolme paria.
Jumalan tarkoittamaa
Taru sanoo kokeneensa, että seurakunnassa hän
on aina saanut olla oma itsensä.
- Raision seurakunnassa olen saanut tehdä
kaikkea sitä, mitä olen halunnut. Tänne muuttaneet vanhempanikin ovat olleet vapaaehtoistyössä
mukana. He ovat olleet avustamassa lääkärireissuilla kävijöitä, leikanneet nurmikkoa ja tehneet
muuta heille sopivaa. Ilolla hekin ovat sitä tehneet.
Kiitollisuus, ilo ja läsnäolo ovat Tarulle asioita, joita hän arvostaa ja joista hän nauttii vapaaehtoisessa seurakuntatyössä.
- Monessa toiminnassa tiimityö on voimaannuttavaa ja mahtavaa. Tunnustan, että aika itsekkäistä syistä teen seurakunnallista vapaaehtoistyötä. Se kun on niin kivaa! Minä nautin siitä!
Tunnen, että se on minulle Jumalan tarkoittamaa.

Kolmisäikeinen lanka
Liikuntaryhmien ja Naisverkostotyön lisäksi Taru
on aloittanutkin puolisonsa Mikon kanssa parisuhteeseen keskittyvän Unelmapari -toiminnan.

Jukka Saarinen
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