Tule ja katso
Raision seurakuntalehti

2-3/2020 ▪ 30. vsk

”Älä pelkää,
minä olen
sinun kanssasi”
(Jes 41:10)

Uusi rippikouluvuosi
ja isoskoulutus
käynnistyvät
jo syksyllä.

Kirkon
perheneuvonta
perheiden ja
parien tukena

Seurakunta
toimii lasten
ja aikuisten
arjessa

Lassi Rosala uskoo
johdatukseen ja
löysi vahvan
perustan elämälle.
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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Mitä lähempänä,
sen turvallisempaa
■■ Jo vuosien ajan olen saanut kirjoittaa teille lukijoille päätoimittajan tervehdyksen neljä kertaa vuodessa:
kevättalvella, kesän kynnyksellä, syksyn alkaessa sekä
joulun ja sydäntalven tunnelmissa. Kevään korvilla korona kuritti myös Tule ja katso -lehteä, kun sen kesänumeroa ei yllättävässä ja toiminnan suhteen epävarmassa tilanteessa julkaistu.

Ateriatarjoilua ja ruokakasseja
■■ Seurakunta on jakanut ruokakasseja avun tarvitsijoille
myös koronakriisin aikana.
Sen lisäksi on syksyllä jälleen käynnistynyt maksuton lämpimän ruoan tarjoilu kerran viikossa Kokinvuoren seurakuntakodilla turvaohjeet huomioiden.
Ruokailijoita on paljon ja myös vapaaehtoisia kutsutaan auttamaan ruokatarjoilun toteuttamisessa. Lisätietoja Ilkka Saariselta, joka vastaa ruokailujen järjestelyistä (p. 044-5334010).

Yhteiselle aterialle ja ruokajakeluun ovat tervetulleita kaikki raisiolaiset pienituloiset perheet, yksinäiset ja kaikki tilapäisen tai jatkuvan avun tarpeessa olevat.
Ruokaa tarjolla Kokinvuoren seurakuntakodilla:
- Maksuton lämmin ateria tiistaisin klo 14.30-17.
- Ruoka-apua kotiin vietäväksi tiistaisin klo 15-16.30
(esimerkiksi Operaatio Ruokakassin ruokia).
Tervetuloa!

Katso myös  s.7

■■ Myös monet tapaamiset ja tapahtumat ovat peruuntuneet, mutta pikkuhiljaa on taas otettu varovaisia askeleita kohti mahdollisimman turvallisia kohtaamisia, joita monet seurakuntalaiset ovat jo ehtineet
kaivata. Olemme joutuneet ja oppineet pitämään fyysistä etäisyyttä ja sana turvaväli on kotiutunut arkiseen kielenkäyttöömme.
■■ Lähikohtaamisten rinnalla seurakunnan tehtävään ja sanomaan kuuluvat luonnollisena osana myös
henkinen läheisyys toisiin ihmisiin, toinen toistemme auttaminen ja rinnalla kulkeminen elämän iloissa
ja suruissa. Tämä toiminta ei aina vaadi fyysistä läheisyyttä, vaan voimme monin eri tavoin tukea toisiamme välimatkankin päästä. Puhelinkeskustelu onnistuu
mainiosti etänä, netti ja some-terveiset voivat ulottua
kauaskin ja rukous toimii pitkälläkin turvavälillä. Myös
tämän lehden tervehdykset ja muu sisältö tavoittavat
monet kodit eräänlaisena etäyhteytenä.
■■ Suhteessa Jumalaan ei tarvitse eikä kannatakaan
pyrkiä pitämään etäisyyttä. Jumalan kohdalla pätee
ohje ”mitä lähempänä sen turvallisempaa”.
■■ Korona-ajan eristyneisyys, yksinäisyys, ylimääräinen toimettomuuden aika tai liiallinen kuormittuminen sekä tilanteeseen liittyvät uudet huolen aiheet esimerkiksi terveyden, toimeentulon ja henkisen jaksamisen suhteen ovat tulleet osaksi monien ihmisten arkea. Sisimmässä voi olla pelkoa, ahdistusta
ja epävarmuutta, jotka kuitenkin parhaimmillaan voivat saada ihmisen lähestymään Jumalaa, rukoilemaan
ja myös tarttumaan Raamattuun, ehkä ensimmäistä
kertaa tai ainakin pitkästä aikaa. Nyt on ehkä ollut aikaa ja tarvettakin pohtia elämänsä suuntaa. Missä onkaan todellinen turvamme? Mihin olemme matkalla?
Mikä oikeasti on tärkeää? Olisiko nyt hyvä hetki avautua jollekin uudelle?
■■ Jumalalla on ihmeellinen taito avata uusia ovia
sulkeutuneiden tilalle, jos annamme Hänelle mahdollisuuden ja tilaa elämässämme. Itse olen huomannut,
että mitä suurempaa etäisyyttä Jumalaan olen elämäni eri vaiheissa pitänyt, sitä enemmän eksyksissä
ja turvaton olen ollut. Jumalan läheisyys taas on tuonut elämään erityistä rauhaa ja iloa sekä rennompaa
suhtautumista myös vaikeuksiin. Jumalan todellisuus
ja mahdollisuudet ovat riippumattomia maailman olosuhteista ja kahleista ja Hänen antamansa turva voi
tuoda ihmeellisen rauhan myrskynkin keskelle.
Mitä lähempänä Jumalaa, sen turvallisempaa.
Siunausta, varjelusta ja valoa elämääsi!

Anne-Sophie Kajander
tiedottaja

Tervetuloa meidän Myllyyn ja Tasalan Kamariin!
■■ Myllyn kauppakeskus hiljeni ja seurakunnankin toimipiste Myllyn alakerrassa sulkeutui koronakevään ajaksi. Tila
avattiin jälleen kesäksi, ja aukiolo jatkuu taas mahdollisuuksien mukaan syksyn aikana turvavälejä ym. turvallisuusohjeita noudattaen. Tila on avara, eikä siellä tällä hetkellä järjestetä suurempia kokoontumisia, joten turvaohjeiden noudattaminen yksittäisten kävijöiden ja pienten ryhmien kohdalla on mahdollista.
Raision keskustassa sijaitseva Tasalan Kamari oli kokonaan
suljettu myös kesällä, mutta on jälleen avannut ovensa ja siellä tapahtuva toiminta on osittain päässyt alkamaan turvaohjeita noudattaen.
Molemmissa tiloissa toimii vapaaehtoisia, ja niiden
aukiolo ja toiminta voivat vaihdella
myös sen mukaan,
miten laajasti esi-

merkiksi riskiryhmiin kuuluvat tässä tilanteessa voivat osallistua tehtäviin. Moni pitääkin nyt taukoa, mutta samalla myös
uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan oman tilanteen
sallimissa rajoissa.
Erilaisten tilojen sulkeutuminen ja tilaisuuksien peruuntuminen on ollut ymmärrettävää, mutta moni on tämän poikkeuksellisen ja raskaankin ajan keskellä kaivannut seurakunnan toimintaa ja turvallista mahdollisuutta kohdata ihmisiä.
On haluttu hoitaa myös henkistä hyvinvointia.
Seurakunta pyrkii pitämään tiloja auki ja toimintaa yllä
mahdollisuuksien mukaan ja koronatilannetta seuraten. Myös
erilaiseen etätoimintaan, apuun ja mahdollisuuteen tavoittaa
seurakunnan työntekijöitä on kevään aikana ja sen jälkeenkin
kiinnitetty erityistä huomiota.
Tilanne voi taas äkkiäkin muuttua, mutta on hyvä muistaa, että seurakunta ei sulkeudu, vaan sen työntekijät ovat tavoitettavissa ja läsnä sinuakin varten, vaikka tilojen aukioloa
ja tilaisuuksia jouduttaisiinkin rajoittamaan. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos haluat esimerkiksi kysyä jotakin tai jutella mieltä painavista pienistä tai isoista asioista.
www.raisionseurakunta.fi/yhteystiedot

Muutokset mahdollisia
Yllä oleva viesti on nyt esillä monissa eri yhteyksissä seurakunnan ja
muidenkin tahojen lehti-ilmoituksissa ja muissa julkaisuissa, joiden tiedot
saattavat koronatilanteesta johtuen muuttua jo piankin julkaisun jälkeen.
Näin pysyt ajan tasalla

Erityisesti nyt ja muutoinkin kannattaa käydä tarkistamassa tapahtumaym. tietoja seurakunnan nettisivuilta, joita päivitetään jatkuvasti:
www.raisionseurakunta.fi
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat
Myös Facebookissa on tietoa tapahtumista ja muutakin sisältöä, joten käy
katsomassa tai tykkäämässä niin saat tietoa myös sitä kautta:
- Raision seurakunta
- Raision seurakunnan lapsityö (katso myös s. 8)
- Nurkka (nuorille, katso myös s. 9)

Not Bad Band tuo toivoa ja iloa
lähelle ja kauas
■■ Gospel-bändi Not Bad Band on juuri julkaissut uusimman
levynsä Kultakauris, jonka laulut ovat raisiolaisen Jari Mäkisen käsialaa. Uusia ja vanhoja tuttuja säveliä kuullaan Raision kirkossa keskiviikkona 11.11. klo 18 alkavassa konsertissa.
Not Bad Band haluaa musiikillaan tuoda ihmisille valoa,
lohtua ja iloa ja kertoa suurinta ja tärkeintä sanomaa rakastavasta Jumalasta. Levyjen ja keikkojen tuoton bändi lahjoittaa
orpokotityöhön Thaimaassa auttaen lapsia kohti tulevaisuutta, jossa on toivo. Levyjä on myynnissä konsertin yhteydessä tai
niitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta: info@notbadband.fi
Jari Mäkisen lauluja on aiemmin julkaistu albumeilla Tervetuloa kotiin (2015), Kuuletko ääneni? (2008), Moorian vuorella (2004) ja Katulasten kaupunki (1996).
Konsertin yleisömäärää joudutaan rajoittamaan turvavälien vuoksi. Paikan voi lokakuun puolivälistä alkaen varata ennakkoon. Lisätietoa päivitetään mm. lehti-ilmoituksissa,

Facebookissa (Raision seurakunta) ja netissä:
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat.
Konserttiin on vapaa pääsy.
Katso myös: www.notbadband.fi
Levymyynti konserteissa ja sähköpostitse info@notbadband.fi
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On taas se aika vuodesta!
Nimittäin se aika, kun uusi rippikouluvuosi pärähtää käyntiin!
Vuonna 2006 syntyneet nuoret
ovat saaneet rippikouluesitteet ja ilmoittautumisohjeet kotiin ja rippikouluun ilmoittautuminen
on ollut käynnissä ja nyt
jo päättymässäkin.
Valtaosa rippikouluryhmistä käy leirijakson
omassa, suurenmoisessa leirikeskuksessamme Viherlahdessa Merimaskussa. Tämä leirikeskus on toiminut seurakuntamme leirielämän keskuksena lukuisien vuosikymmenien ajan, ja monien rippikoululaisten vanhemmat ja jopa
isovanhemmat ovat olleet leirillä samoissa kauniissa maisemissa. Nykyisin Viherlahdessa on myös nykyaikaiset majoitus- ja ruokailutilat, rantasaunat ym.
Viherlahden leirien lisäksi tarjolla on laskettelurippileiri Lapin jylhissä maisemissa sekä merellä olosta nauttiville saaristorippileiri, jonka ajan matkataan kauniissa
saaristomaisemissa purjelaiva Inga-Lillillä. Niille, jotka eivät
leirielämästä innostu tai se ei ole syystä tai toisesta mahdollista, tarjotaan mahdollisuus suorittaa intensiivijakso kaupungissa. Kaupunkiryhmä tapaa kesäkuussa kahden viikon ajan päivisin maanantaista torstaihin seurakuntatalolla opiskellen sekä lähiseudulla retkeillen.
Edellisen ikäluokan rippikoulut toteutettiin ensimmäistä

kertaa kokonaisuudessaan uuden rippikoulusuunnitelman
Suuri Ihme -mukaan. Keskeisin uuden rippikoulusuunnitelman mukanaan tuoma muutos on, että ehtoollisopetus
pidetään jo rippikoulun alkuvaiheessa ja ehtoollisella käydään useampaan kertaan jo rippikoulun aikana. Näin ehtoollisella käymisestä tulee luonteva osa oman uskonelämän
hoitamista ja konfirmaatiossa ehtoolliselle meneminen on
jo tuttu juttu, eikä sitä tarvitse jännittää suurena päivänä.
Lisäksi opetuksessa pyritään entistä enemmän ilmiölähtöiseen lähestymistapaan ja nuorten omia toiveita pyritään
huomiomaan aiempaa vahvemmin opetuksessa ja koko rippikoulussa. Rippikouluopetuksessa on toki tietyt raamit, joissa on pysyttävä, mutta nuoret pääsevät vaikuttamaan opetustapoihin ja esimerkiksi raamisten aiheet valitaan kunkin ryhmän kiinnostuksen mukaan.
Muista ilmoittautua rippikouluun, vaikka olisitkin menossa toisen seurakunnan rippileirille, seurakuntayhteysjakso käydään silti omassa seurakunnassa. Mikäli ilmoittautumisaika meni kohdallasi ohi, ole minuun yhteydessä
mahdollisimman pian, niin katsotaan sinulle sopiva ryhmä.
Rippikouluun saat tulla juuri sellaisena Jumalan luomana arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä kuin olet!
Lämpimästi tervetuloa rippikouluun!
Innolla uutta rippikouluvuotta odottaen,
Mira Paunikallio

rippikoulu-ja nuorisotyön
pastori

Hyvä osa

Hautatoimi tiedottaa

Jeesus sanoi: ”Martta, Martta, sinä huolehdit
ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.” Luuk. 10:41-42
Minä olen varsinainen ”Martta”, altis huolehtimaan ja hätäilemään, pelkäämään etukäteen ja
murehtimaan suruja, joita ei vielä edes ole. Kulunut puolivuotta on saanut monessa meissä sen
saman aikaan vielä voimakkaammin. Olemme
olleet huolissamme itsestämme, läheisistämme,
naapureistamme. Koko maailman huoli on kuin
valunut niskaamme. Samalla olemme löytäneet
uuden tavan olla läheisiä toisillemme. Olemme
auttaneet, soittaneet, kirjoittaneet, etsineet uusia
keinoja pitää huolta toinen toisestamme.
Seurakunta on yhteisö, joukko ihmisiä, joka haluaa kokoontua yhteen. Näin teemme joka
sunnuntai kirkossa klo 10 ja sen lisäksi moniin
eri aikoihin monissa eri paikoissa. Kokoonnumme kiittämään ilosta ja onnesta kastejuhliin ja
häihin, suremaan yhdessä hautajaisiin. Kulunut kevät ja kesä ovat olleet toisenlaisia. Meillä
ei ollut lupaa kuin aivan välttämättömimpään.
Sen jälkeenkin olemme olleet varovaisia, pyrkineet, suojelemaan itseämme ja toinen toistam-

me. Se on hyvä.
Seurakunnassa otettiin huolesta niskalenkki
käytännön toimin heti maaliskuussa. Monet tilaisuudet siirrettiin uudella tavalla toteutettuina verkkoon. Järjestettiin muskaria ja askarteluhetkiä tutuin kasvoin ja lauluin lapsille. Otettiin puhelimitse yhteyttä ikäihmisiin. Yksi merkittävimmistä elämää ja toivoa ylläpitävistä toimista, joita seurakunta toteutti, oli ruokajakelu
koteihin. Niin kuin Jeesus sai riittämään pienen
pojan eväät viisi leipää ja kaksi kalaa, niin riitti kaksi kertaa viikossa viedä runsas kauppakassi tarvitseville.
Loppukeväästä soitimme jokaisen rippinuoren kotiin. Kysyimme, saako nuori tulla leirille.
Vastaus oli poikkeuksetta myönteinen ja iloinen,
kiitollinenkin: Hyvä, että pidätte leirit! Totta kai
tulee! Niinpä kesän aikana rippileirit pidettiin
ja elokuun lopulla oli viimeinenkin rippinuori
”päässyt edestä”, konfirmoitu. Leireillä oli ihan
omanlaisensa tunnelma. Aluksi nuoret olivat kuin
villit varsat: lopultakin vapaudessa, kohtaamassa toisia nuoria. Kesän kuluessa mielet rauhoittuvat ja tunnelma myös. Konfirmaatioissa ilo ja
kiitos kiteytyivät yhteiseksi rukoukseksi nuorten
ja heidän tulevaisuutensa puolesta. Moni silmä-

kulma kostui ilosta ja kiitoksesta.
Syyskuun alussa monen ikävä lieveni, kun saatoimme avata Tasalan Kamarin. Olkoonkin muovi-ikkuna kassan edessä ja käsidesi heti ovella
käytettäväksi, voimme kuitenkin kohdata tuttuja, juoda kahvit ja syödä sillivoileivät. Miesten
pöydässä turistaan taas päivän polttavat asiat,
ikkunan ääressä sohvalla kerrotaan uusimmat
kuulumiset. Sillä tavalla huoli hetkeksi hälvenee, raskas olo kevenee.
Samalla, huolemme syy näyttää jatkuvan. Pahinta taitaa olla epävarmuus. Mitä uskaltaa tehdä, minne mennä, milloin pukea päälle maski,
keitä saan koskea, kuinka suunnitella tulevaa?
Alkaneena syksynä elämme kuin tumma pilvi
päämme päällä. Moni aiemmin seurakunnan
vapaaehtoistehtävissä mukana ollut ei riskiryhmäläisenä nyt uskallakaan lähteä mukaan. Tähän tarvitsisimme uutta väkeä. Voisitko sinä tulla
mukaan vaikkapa Tasalan Kamariin keittämään
kahvit tai päivystämään Myllyn toimitilaamme?
Jos voisit, ole yhteydessä Hannele Siltalaan, joka
koordinoi seurakunnassamme tehtävää vapaaehtoistyötä, (hannele.siltala@evl.fi p. 0447160380).
Pyhä Kaikkivaltias kantaa meitä läpi tämänkin koettelemuksen ajan. On tärkeää, että edel-

leen teemme tekoja suojellaksemme toisiamme:
huolehdimme turvaväleistä ja hygieniasta. Arvostan sitä vastuullisuutta, jolla iso osa raisiolaisista on näinä kuukausina toiminut. Samalla
kuluneet kuukaudet ovat osoittaneet, ettei ruumiillinen terveys ole kaikki, mitä tarvitaan. Me
tarvitsemme toisiamme, ihmisen läsnäoloa, juttelemista, kohtaamista. Me tarvitsemme rukousta, joka monelle on apu silloin kun tuntuu ettei
mikään muu auta. Kristittyinä sairastaessammekin, tai ollessamme huolissamme, istumme
kuin Marian rinnalla Jeesuksen jalkojen juuressa kuulemassa, että olemme
saaneet hy vän osan.
Jumala pitää meistä
huolen.
Sari Lehti

kirkkoherra

Lyhtykausi

Talvihavutus

Hautojen kuulutus

Hautalyhtykausi on jälleen alkamassa. Lyhdyt voi
tuoda haudalle pyhäinpäiväksi. Huomioithan,
että omaisten tulee noutaa haudalle viedyt lyhtynsä pois pian äitienpäivän jälkeen, kun lyhtykausi
päättyy.

Haudan voi pukea talviasuun jalohavutuksella.
Talvihavutus on mahdollista tilata seurakunnalta, ja sen hintaan vaikuttaa haudan koko. Havutus tehdään lokakuun aikana.

Seurakunta on lähettänyt hautaoikeuden haltijalle kirjeen, jossa kerrotaan hallinta-ajan päättymisestä kuluvana vuonna ja tarjotaan mahdollisuutta sen jatkamiseen tai päättämiseen.
Toivomme pikaista yhteydenottoa, jos haudan
hallinta-aika on päättymässä vuoden 2020 aikana.

Kynttiläpalvelu

Monella on tapana viedä kynttilä läheisen haudalle pyhäinpäivänä tai jouluna. Jos itse ei pääse
käymään hautausmaalla, kynttiläpalvelun voi
myös tilata seurakunnalta.
Etukäteen tilattujen led-kynttilöiden sytyttämisen
haudoille hoitavat hautausmaan työntekijät pyhää edeltävänä arkipäivänä. Kynttilät kerätään
talteen pyhien jälkeen ja ne ovat seurakunnan
omaisuutta. Palvelun hinta on 15 €.

Kynttiläpalvelun ja talvihavutuksen tilaukset
ja lisätiedot: virasto.raisio@evl.fi, p. 02 4360 300
Tilauksen voi myös tehdä netissä:
www.raisionseurakunta.fi/info-ja-asiointi/hautatoimi
Tilaukset ja maksut viimeistään:
- jalohavut 25.9.
- pyhäinpäivän ja joulun led-kynttilät 26.10.
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Perheasiain neuvottelukeskus Turussa palvelee myös
raisiolaisia osoitteessa Eerikinkatu 1A 17.
Puhelinaika arkisin ma-pe klo 9–11, p. 040 341 7249.
Lisätietoja: www.turunseurakunnat.fi/
apua-ja-tukea/keskusteluapua/perheneuvonta
Maksutonta apua parisuhteen koukeroihin on tarjolla myös
Raision seurakunnassa toimivan sielunhoitoterapeutti
Tiina Åkermanin kautta: tiina.akerman@evl.fi p. 044 7160 305.

Perheneuvonta auttanut
suomalaisia jo sukupolvien ajan
Kirkon perheneuvonta on luottamuksellista, maksutonta ja
ammatillista keskusteluapua. Se on tarkoitettu yksityishenkilöille, pareille ja perheille, jotka haluavat käsitellä elämän ongelmia tai kohtaamiaan kriisejä.
Päätös aloittaa keskusteluavun antaminen
nousi sota-ajan kokemuksista. Ihmisten elämä
oli vuosikaudet täynnä epävarmuutta, kodittomuutta, menetyksiä, traumatisoivia kokemuksia ja näköalattomuutta. Vanhempamme ja isovanhempamme kantoivat raskasta henkistä kuormaa aineellisten huolten lisäksi.
Sota loppui ja tuli uusi haaste: miten palata takaisin normaaliin arkeen? Jälleen piti sopeutua
isoihin muutoksiin. Jälleenrakennus ja sotakorvaukset työllistivät suomalaiset. Tehtiin enemmän työtä kuin koskaan, haluttiin lapsille parempi elämä kuin itsellä sodan jaloissa oli ollut.
Tehtiin työtä, joka ehkä helpotti ja uuvutti uneen,
mutta kokemuksista ja tunteista ei puhuttu. Sellaista kulttuuria ei ollut, että vaikeista asioista
puhuttaisiin liiemmin kenellekään.
Sodan jälkeen syntyneistä ovat useat oppineet
unohtamaan itsensä ja tarpeensa, uurastamaan
loputtomasti ja ajattelemaan toisten hyvää. Tutkija nimittää sodanjälkeisiä sukupolvia lunastajasukupolviksi. Hyvien tunnetaitojen oppiminen ja luontevan avoimen vuorovaikutuksen oppiminen oli näille ikäluokille harvinaista herk-

kua. Vanhemmilla ei ollut voimavaroja tai aikaa
huomioida lapsiaan.
Ihmiset käsittelivät pahaa oloaan niillä keinoin, joita itse kukin löysi. Paha olo näkyi levottomuutena, kiertolaisuutena (vanhoissa elokuvissakin ihailtiin kulkurielämää), runsaana päihteiden käyttönä ja väkivaltaisuutena. Luonnollisesti yksilön kriisit heijastuvat perheeseen ja parisuhteeseen. Avioerojen määrä lisääntyi rajusti.
Tähän todellisuuteen kirkko tarttui tarjoamalla
keskusteluapua ennen eropäätösten tekemistä.
Työ aloitettiin jo 19.11. 1944 Tampereella.
Kirkon perheneuvonta tänään
Aika näytti, miten paljon tarvetta tällaiselle
työlle on. Tällä hetkellä Perheasiain neuvottelukeskuksia on Suomessa 41 paikkakunnalla, Helsingistä Rovaniemelle. Työntekijöitä perheneuvonnassa on liki 200. Keskuksien työ kehittyy
ja monipuolistuu vastaamaan ajan haasteisiin.
Useissa keskuksissa tehdään myös erosovittelua, pidetään maksuttomia eroryhmiä, sekä
erilaisia parisuhderyhmiä. Työntekijät toimivat
oman alansa asiantuntijoina ja
luennoitsijoina, sekä osallistuvat monenlaisiin yhteistyöneuvotteluihin eri tahojen kanssa.
Kysymyksiin vastaaminen, artikkelien kirjoittaminen ja keskustelut netissä kuuluvat auttamisen tapoihin nykyisin.
Perheneuvonnan asiakaskuntaan kuuluu kaiken ikäisiä ihmisiä. Eniten kohdataan
30-39-vuotiaita ja toiseksi eniten 40-49-vuotiaita. Miehiä on

asiakaskunnasta 42%. Vuonna 2019 perheneuvonnassa kävi kaikkiaan 18 556 asiakasta.
Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan ovat:
- vuorovaikutusongelmat (edelleen),
- erokysymykset,
- elämänvaihekriisit (esim. lasten lähtö kotoa
omaan elämään, tai oma eläköityminen),
- psykososiaaliset kriisit (esim. jos perheessä on uupunut vanhempi tai masentunut jäsen, se vaikuttaa perheen elämään ja jokaisen jäsenen elämään)
- uskottomuus.
Usein ohjataan asiakkaita myös eteenpäin, lääkäriin, terapia-arviointiin erikoislääkärille, päihdeavun piiriin yms.
Perheneuvonnan asiakkuuteen pääsee sitä tarvitessaan, kun itse ottaa yhteyttä keskuksen ajanvaraukseen. Lisäksi tarvitaan yhteinen kieli. Turun keskuksessa saa palvelua suomen, ruotsin ja
englannin kielellä.
Vuonna 2009 silloisen Naantalin (nyk. Nousiaisten) rovastikunnan seurakunnat perustivat oman
perheneuvojan viran Turun Perheasiain Neuvottelukeskukseen. Näin esim. raisiolaiset pääsivät
nopeammin vastaanotolle. Tätä virkaa on alusta lähtien hoitanut tämän artikkelin kirjoittaja.
Perheneuvojan virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto työhön soveltuvalta alalta sekä kolmen vuoden erikoistumiskoulutus. Useat
hankkivat lisäpätevyyttä esim. yksilöterapiaan,
pariterapiaan, seksuaaliterapiaan, traumaterapiaan tai kouluttautuvat psykoanalyytikoiksi. Monet perheneuvojat ovat myös työnohjaajia ja prosessikonsultteja. Koulutus ja oma työnohjaus ovat
yksi tapa ylläpitää ammattitaitoa ja tukea hyvinvointiaan vaativassa työssä.
Useilla keskuksilla on käytettävissään konsultoiva ja työnohjausta antava psykiatri.
Mikä terapiassa auttaa?
Monenlaiset asiat koetaan auttavina. Jo se, että
ottaa yhteyttä ja kysyy keskusteluaikaa, aloittaa

ihmisen mielessä prosessin. Se, että aikaa on varattu häiriöttömässä, kodinomaisessa tilassa keskustelua varten, auttaa liikkeelle asioiden kanssa. Kun saa ehkä ensimmäisen kokemuksen siitä, että puhuminen huojentaa omaa oloa, tai ymmärtää jotain uutta puolison ajattelusta, rohkaisee puhumaan vastakin.
Tutkimusten mukaan terapiaprosessin tekee
auttavaksi se, että terapeutin ja asiakkaan välille syntyy luottamuksellinen suhde. Tuntuu, että
tuo ihminen ymmärtää, mistä puhun, tuo ihminen hyväksyy minut ja kohtelee minua kunnioittavasti. Monesta pienestä tekijästä syntyy luottamuksellinen suhde, jossa uskaltaa avata herkkiä ja
arkojakin asioita. Jollekin ihmiselle on ollut merkittävää joku asia, mitä terapeutti on kysynyt tai
sanonut, joillekin joku tietty sana tai jopa ilme.
Miksi perheneuvonta on
kirkon työtä?
Aiempi esimieheni tiivisti perheneuvonnan
hyvin: Se on evankeliumin ytimessä tapahtuvaa
työtä. Kirkon aarre on armo, rakkaus, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Ajattelen että jokainen kirkon työssä oleva viestii armoa ihmisille asenteissa, sanoissa ja toiminnassa.
Jeesus kohtasi aikanaan elämän ja toisten ihmisten kaltoinkohtelemat ihmiset niin että he löysivät voimaa ja uskoa katsoa eteenpäin. Hän teki näin tinkimättä rehellisyydestä ja myös konfrontoi asioita, joita toivoi ihmisten ymmärtävän
ja huomaavan. Armo rakentaa parantavan tilan,
jossa ihmisen on helpompi katsella asioita uusistakin näkökulmista, siinä ei ole pelkoa tulla hylätyksi tai tuomituksi.
Marjut Ostermaa

psykoterapeutti, rovasti
Nousiaisten rovastikunnan
perheneuvoja
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Aikuistyön terveisiä

Kirkkovaltuutetun vinkkelistä:

Seurakunnan tilinpäätös
on mahtava lukupaketti
Tänä kummallisena vuotena olen lukenut monenlaisia kirjoja, vapaaehtoisesti ja niin sanotusti työn tai harrastuksen puolesta. Mielenkiintoisin taitaa olla Raision
seurakunnan tilinpäätös
vuodelta 2019.
Kansikuvassa on Usko – Toivo – Rakkaus, evankelisluterilaisen kirkkomme
yhteinen strategia. En ole kummoinenkaan matemaatikko, joten keskityinkin tilinpäätöksen teksteihin eli
miten oli rahat suunniteltu käytettäviksi ja mihin ne sitten ovat menneet.
Silmiini sattui seuraavaa: ”Seurakunta halutaan nähdä yhteisönä, joukkona ihmisiä, jotka elävät seurakunnan
jäsenyyttään todeksi jokapäiväisessä
elämässään” (kirkkoherra Sari Lehti). Eli mitä?
Kuvitteellinen
Perhe Raisio
Tilinpäätöstä lukiessani ajattelin
mielessäni kuvitteellisen Perhe Raision, jossa on aikuisia, lapsia ja isovanhempia. Toisinaan koko suku käy
sunnuntain messussa. Äiti auttaa silloin tällöin kolehdinkeruussa ja messun jälkeen eteiskahveissa. Hän on myös
innostunut gospel-lattareista ja piipahtaa toisinaan naisten kotikutsuilloissa.
Naisverkosto on hänelle tärkeä.
Perheen teini on rippikoululainen ja
laulaa mielellään. Hän on suunnitellut
musiikkiesityksen messuun muitten riparilaisten kanssa ja odottaa myös innolla rippileiriä. Heille on luvattu, että
saavat itse suunnitella osan opetuksesta, ja hän on varma jo nyt, että haluaa
isoiseksi ensi vuoden rippileirille. Hän
toivoisi, että ikä riittäisi myös nuorten
aikuisten roolipeli-iltoihin.
Perheen 10-vuotias lapsi sai oman

virsikirjan koulussa, kun pidettiin virsitunti. Isää kiinnostaisi kuorolaulu.
Hän kävi jo harjoittelemassa Myllyn
tilan yhteislaulutilaisuudessa. Isästä
myös miesten ilta oli todella mukava
tapahtuma! Facebookista ja Instagramistakin hän sen löysi.
Toinen lapsista oli mukana Luonnontutkijan kerhossa sekä bitti- ja seikkailukerhossa. Syyslomalla hän osallistui omanikäistensä leiriin ja odottaa
jo pääsyä joululeirille, kun ikä riittää.
Isovanhemmat ovat myös nauttineet omista leireistään. He toimivat
vapaaehtoisina ystävinä ja yrittävät
saada mukaan lisää aktiiveja toimintaan. Tasalan Kamarissa on hyvä vaihtaa kuulumisia.
Perheen pienimmäinen puolestaan
käy päiväkerhossa ja on esiintynyt kirkossa muskarilaisten kanssa. Hän puhui kauan pääsiäisvaelluksesta sekä
myös joulukirkossa näkemästään nukketeatteriesityksestä. Silloin tällöin hän
on käynyt myös pyhäkoulussa Myllyssä.
Ja niin edelleen ja niin edelleen. Jos
perheessä olisi erityislapsi, seurakunnalla on toimintaa häntäkin varten.
Jos joku joutuu sairaalaan, sielunhoitoa on tarjolla sinnekin.
Jos tulisi ryppyjä rakkauteen, apua
on saatavilla. Jos ruokaa on vähän,
Operaatio Ruokakassi jeesaa. Lähetystyöstä kiinnostuneille on monia mahdollisuuksia toimia.
Eli seurakuntatyö on niin valtavan
paljon muutakin kuin kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Kirkollisverolla saa näköjään vaikka mitä. Täytyy vain uskaltaa ryhtyä; ottaa se kuuluisa ensimmäinen askel.
Kaikki on jo valmiina
”Kaikki on jo valmiina” -lause painettiin Raision seurakunnan lahjaheijastimen toiselle puolelle ja toisella
puolella soittaa rokki-Jeesus kitaraa.

Aikuinen etsii uskoa, toivoa
ja rakkautta
Meitä seurakuntalaisia kutsutaan mukaan monenlaiseen toimintaan. Aloittaa voi ihan pienestikin. Kokemukseni
mukaan Pyhä Henki ei tapaa hyökätä
meidän kimppuumme. Kerron nyt tässä oman henkilökohtaisen kokemukseni tästä 50 vuoden takaa:
- Istuin rippileirillä Viherlahdessa punaisen mökin kerrosvuoteen alimmaisen pedin reunalla ja odotin, että Jumala kutsuisi minua ja lähettäisi Pyhän
Hengen. Niin oli päivällä oppitunnilla
puhuttu ja neuvottu. Odotin ja odotin,
mutta mitään ei tapahtunut. Olin hirveän pettynyt. Se oli sitten siinä. Niin
sanotusti ”pitäkää tunkkinne”. Ei tainnut taivaan väki minusta piitata. Myöhemmin sitten opin, että Pyhä Henki
ei hyökkää – Hän hivuttautuu muina
miehinä tai naisina mukaan elämääsi…leijailee ympärilläsi, tekee hyvää
sinulle ja kauttasi muille läheisillesi
sekä koko yhteisöllesi. Ja onko tämä nyt
sitten kenellekään niin huono asia?
Nuorimmaiseni kutsuu kotikaupunkiamme Raaka-Raisioksi. Minä sanon
joskus vanhoja perujani Reso-köping.
Muistan myös Rio de Raision. Rakkaalla kaupungillamme on tuhatvuotisen
historian aikana ollut varmasti vaikka mitä lempinimiä.
Nyt voin henkilökohtaisesti kutsua
kotikaupunkiani Rakkaaksi Raisioksi.
Oman seurakuntamme arvot pyhyys,
avoimuus ja turvallisuus tukevat tätä tunnettani. Kun me kaikki ihmiset
kumminkin kaipaamme jotakin arkielämää suurempaa ja meillä on halu tietää asioista, haluamme osallistua ja tuntea kuuluvamme johonkin,
miksei se sitten voisi olla seurakunnan toimintaa? Summa summarum:
Tervetuloa mukaan!
Marjut Lehti-Laakso

kirkkovaltuutettu ja
eläkkeellä elämää
ihmettelevä erityisope

■■ Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö on todella merkittävä asia. Mutta mitä seurakunnalla on tarjottavana
sen jälkeen? Seurakunta on kaikenikäisille, myös nuorille aikuisille, keski-ikäisille ja senioreille. Aikuisena elämän moninaisuus tulee vastaan elämän matkamittarin
pyöriessä yhä uusia vuosia.
■■ Moni elää ruuhkavuosia, jolloin aikaa on löydettävä perheelle, työlle, harrastuksille, ja arki on täynnä kiirettä ja vastuuta. Toisilla puolestaan työttömyys,
sairaudet ja yksinäisyys taakoittavat arkea. Jokainen
elää oman menneisyytensä onnistumisten ja virheiden
kanssa. Aikuinen etsii uskoa, toivoa ja rakkautta sekä
elämälleen tarkoitusta ja mielekkyyttä. Rauhaa oman
itsen, Jumalan ja muiden ihmisten kanssa.
■■ Seurakunta kokoontuu yhteen etsimään näitä
Kristukselta. Mitä tämä on käytännössä? Seurakunnan
aikuistyössä tarjoamme eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa eläville seurakuntalaisille monipuolista toimintaa
gospel-lattareista ja luontoretkistä raamattuopetuksiin
ja pienryhmiin. Pyrimme ”avoimeen, turvalliseen ja Kristus-keskeiseen yhteisölliseen toimintaan seurakunnan
strategian mukaisesti”.
■■ Viime keväänä melkein kaikki aikuistyön toiminta pistettiin koronan takia tauolle. Panostimme sosiaaliseen mediaan. Epävarmuuden keskellä opettelemme
elämään myös nyt. Syksyllä toteutuvat aikuistyön suunnitelmista ne, jotka voidaan turvallisesti ja ohjeiden
mukaan tehdä. Kannattaa seurata seurakunnan nettisivuja, sosiaalista mediaa ja lehti-ilmoittelua. Tätä kirjoittaessa en tiedä, millaiseksi syksyn tilanne ja sen myötä
aikuisten toiminta tulee muotoutumaan. Epävarmuudessa on opittava elämään, sitä elämä usein on.
■■ Eräs työmme painopisteistä on vapaaehtoistyö.
Emme halua vain järjestää toimintaa kohderyhmälle nimeltä ”aikuiset”, vaan haluamme tehdä seurakunnan
tärkeää työtä yhdessä. Suuri osa aikuistyön toiminnasta on vapaaehtoisten varassa. He ovat tämän työn sankareita. Seurakunnan aikuistyö ei toimi ilman aktiivisia
ja sitoutuneita vapaaehtoisia. Mutta tilaa on tietenkin
myös osallistumiselle, katselemiselle ja hiljaiselle mukanaololle.
■■ Kutsun sinut mukaan seurakunnan aikuistyöhön.
Seurakunnan työntekijät ovat olemassa myös henkilökohtaisia kohtaamisia ja sielunhoitoa ja kuuntelemista varten. Jos kaipaat keskustelua, ota yhteyttä ja
sovitaan tapaamisesta. Katsotaan, mikä toiminta voisi
sinulle sopia. Tai jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, katsotaan paikkaasi yhdessä.
■■ Erityisesti tällaisena erikoisena ja vaikeana aikana seurakuntaa ja evankeliumia
tarvitaan. Tarvitsemme sitä toivoa, iloa ja luottamusta, joka tulee sisimpäämme
Kristukselta. Raision seurakunta kokoontuu Herransa
ja Vapahtajansa lähelle ja saa
häneltä sen mitä tarvitsee elämäänsä.
Mitä sinä tarvitset häneltä?

Vesa Siltala,

aikuistyön pappi
vesa.siltala@evl.fi
p. 044 7160339
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Muutokset mahdollisia. Katso myös
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat

MESSUT KIRKOSSA
JOKA SUNNUNTAI KLO 10

Messussa aina myös ehtoollinen ja oma
teemansa:
20.9. ”Jumalan huolenpito”.
Sadonkorjuun kiitosmessu.
27.9. ”Jeesus antaa elämän”
4.10. ”Jumalan sanansaattajat”.
(Lisäksi Mikkelinpäivän Enkelikirkko klo 15)
11.10. ”Rakkauden kaksoiskäsky”
18.10. ”Usko ja epäusko”.
Ekumeeninen lähetyspyhä, mukana nimikkolähettimme Olli Pitkänen.
25.10. ”Jeesuksen lähettiläät”
1.11. ”Uskon perustus”.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä.
8.11. ”Antakaa toisillenne anteeksi”
15.11. ”Valvokaa!”. Valvomisen sunnuntai.
22.11. ”Kristus, kaikkeuden herra”.
Tuomiosunnuntai / Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
Messua voi seurata myös netin kautta
seurakunnan Youtube-kanavalla suorana
tai jälkikäteen. Kanava löytyy esim.
Google-haulla: Youtube Raision seurakunta
tai kotisivujemme linkin kautta:
www.raisionseurakunta.fi
(Pahoittelemme mahd. teknisiä ongelmia).
Maksuton kuljetus messuun joka kk.:n
ensimmäisenä sunnuntaina. Tilaukset:
Erja Andersson p. 044-7160 326.

ENKELIKIRKKO
su 4.10. klo 15 kirkossa.
"Tahtoisin toivoa sinulle
jotakin oikein hyvää,
enkelin siipien havinaa
ja iloa, onnea syvää."
Mikkelinpäivänä muistetaan enkeleitä, Jumalan sanansaattajia, jotka suojelevat ja opastavat meitä
ihmisiä elämämme poluilla. Enkelikirkon
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa
seurakuntamme kirkkovaltuuston jumalanpalvelusryhmä sekä mm. pastori Hanna Vuorio, kanttori Katarina Engström ja
Johanna Salonen.

PYHÄINPÄIVÄ LA 31.10.
klo 10 Messu kirkossa.
Seppeleenlasku Menneitten
sukupolvien muistomerkille.
klo 16 ja 18 Pyhien muisto
–iltakirkko. Lyhyt hartaus
ja lohdullista musiikkia. Luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään
kynttilät heidän muistolleen. Luettavat nimet on jaettu näihin tilaisuuksiin sukunimen mukaan: klo 16 A-M ja klo 18 N-Ö.

KONSERTTEJA

RAISIOMESSU
Sunnuntai-illan rento messu n. kerran
kuussa klo 17. Musiikkia, puhetta, ehtoollinen ja esirukousmahdollisuus.
20.9. Raisiomessu poikkeuksellisesti
kirkossa. Aiheena ”Kriisi - Selviytymiskertomuksia Raamatusta”. Puhumassa pastorit Antti Pajunen ja Vesa Siltala.
25.10. Sävelilta kirkossa. Annetaan laulun
puhutella. Sini ja messubändi.
22.11. Menevä messuilta srk-talossa.
Erilaisia toimintapisteitä kaikenikäisille.
Järj. Raisiomessutiimi.

KIRKONMENOT –
Nuorekas arki-illan messu kaikenikäisille
ke 7.10.,4.11. ja 2.12. klo 18.
Tervetuloa kirkkoon kuulemaan, laulamaan, rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista arjen keskellä! Messun lauluja
tahdittaa nuorten bändi.

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.

MIESTEN ILTAVAPAA
Miestenillat srk-talolla
ke 23.9., 21.10. ja 25.11. klo 18.
Musiikkia, puheenaiheita, rentoa olemista
ja pieni iltapala kaikenikäisille miehille
turvaohjeet huomioiden. Iltoja juontaa
sanoin ja sävelin Joel Hallikainen ja
mukana myös puhujavieraita eri aloilta.
Vapaa pääsy.
23.9. Jakamisen ilta. Jaamme tuntoja iltapalan äärellä pitkän korona-ajan keskellä.
21.10. ”Elämän syvä kyntö”. Puhujavieraana Ilkka Puhakka.
25.11. ”Onko Jumalalla minulle vielä jotain
varattuna?”. Puhujavieraana Pekka Heikkilä.
Lisätiedot vesa.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160 339. Muutokset mahdollisia.

ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
ma 21.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 16.11.
klo 18.30 - 20 kirkkomaan Alakappelissa.
Pohdiskellaan elämän miesnäkökulmia ja
tehdään retkiäkin. Illan päätteeksi mahdollisuus osallistua kaikille avoimeen ehtoollishetkeen (n. klo 19.30).
Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen ja
Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077). Myös
uudet kävijät tervetulleita mukaan!

NAISVERKOSTO
PIHAHARTAUDET HULVELASSA
pe 25.9., 9.10. ja 23.10
klo 12.30 Hulvelankatu 26 (takapiha)
klo 13.15 Hulvelankatu 20 (etupiha)
klo 14 Kanervakodin sisäpiha
(Hulvelankatu 16).
Sanaa ja säveltä hyvällä mielellä.
Diakonissa Erja Andersson.

KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
Laulamme, luemme Raamattua,
rukoilemme ja nautimme pullakahvit.
la 10.10., 14.11. ja 12.12. klo 13
Kokinvuoren srk-kodissa.
Pyhäkoulunopettajana Erja Andersson.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

LYHYT HILJENTYMISHETKI
ARJEN KESKELLÄ
Sanaa, rukousta, ehtoollinen
sekä alku- ja loppuvirsi.
Arkiaamun ehtoollinen
srk-talossa kuukauden
ensimmäinen keskiviikko
7.10., 4.11. ja 2.12. klo 8.
Arki-illan ehtoollinen
kirkossa ti 29.9., 20.10. ja 24.11. klo 18.

ARJEN TAUKOPAIKKA - AVOIMET OVET KIRKOSSA
JOKA TIISTAI KLO 16.30-18
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi
kirkon rauhalliseen
ilmapiiriin!
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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

Tervetuloa mukaan
työikäisten naisten
lämminhenkiseen
toimintaan,
kutsuiltoihin ja
pienryhmiin!

Esim. Bible journaling -illat
Pohditaan Raamatun tekstejä visuaalisin keinoin, koristellen ja kuvittaen, kukin
omalla tavallaan ja omaan muistikirjaansa.
Kokoonnumme kerran kk:ssa torstai-iltaisin. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
naisverkoston toimintaan:
hannele.siltala@evl.fi tai puh. 044 7160 380

GOSPEL-LATTARIT JA KEHONHUOLTO
toistaiseksi tauolla koronatilanteen
vuoksi. Lisätietoa Hannele Siltalalta tai
www.raisionseurakunta.fi

ILTA SINULLE
Suositut Ilta Sinulle -tilaisuudet joudumme siirtämään myöhempään ajankohtaan,
mutta toivotamme sinut tervetulleeksi avoimien ovien kirkkoon tiistaisin klo
16.30-19 sekä alla olevaan iltaan kirkossa. Paikalla mm. Ilta Sinulle -tilaisuuksista
vastaavia vapaaehtoistiimiläisiä.

ILTA KIRKOSSA SINULLE
- SANOIN, SÄVELIN JA RUKOUKSIN
ti 13.10. klo 18. Musiikkia, rukouksia ja
kertomuksia Jumalan avusta ihmisten
elämässä ja Raamatun lehdillä.
Puhumassa mm. pastori Antti Pajunen
teemalla "Jälleennäkemisen toivossa".

KESKIAJAN ÄÄNI – DUO MEDIEVAL
su 4.10. klo 18 kirkossa.
Uli Kontu-Korhonen ja Anneliina Rif-Tokazier ovat molemmat keskiaikaiseen musiikkiin perehtyneitä laulajia, jotka soittavat
myös keskiajan soittimia: organetto, dulcimer, harppu, rebec, nokkahuilut, sinfonia ja
kehärumpu. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
su 18.10. klo 18 kirkossa.
Pianotaiteilija Esa Moilanen ystävineen
esittää mm. Beethovenin kamarimusiikkia.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

LOHDUTUKSEN SÄVELIÄ
su 1.11. klo 18 kirkossa. Martinus-kuoro,
johtajanaan Katarina Engström ja Pyhän
Martin Laulajat esittävät lauluja lohdutuksesta ja toivosta. Pyhäinpäivän yhteydessä monet laulut nostavat tunteita pintaan
tuoden lohtua ja toivoa elämään.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
NOT BAD BAND
ke 11.11. klo 18
kirkossa. Mukana
vanhoja tuttuja sekä
uusia kappaleita
bändin uudelta
”Kultakauris” -levyltä.
Paikkoja rajoitetusti.
Voit varata paikkasi konserttiin ennakkoon.
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat

KUOROT JA BÄNDIT
Seurakunnassamme toimii useita
kuoroja ja bändejä:
Martinus-kuoro, Laulukammari,
Chorus variabilis, Chorus juniorium,
Nuorten bändi, Lasten muskarit…
Kysy lisää kanttoreilta.

SENIORIKERHOT
- Kokinvuoren srk-kodissa klo 12:
ke 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11.
- Keskustan srk-talossa klo 12:
to 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.
- Vaisaaren srk-kodissa klo 12:
to 24.9., 8.10., 22.10. 5.11., 19.11.
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät!

SUOMEA VIERAANA
KIELENÄ PUHUVILLE:
ma klo 10: Suomen opiskelua srk-talolla
Tiedustelut: noora.nurmi@evl.fi
p. 044 7160352

KREIKANKIELINEN RAAMATTUPIIRI.
Luemme Uutta Testamenttia alkukielellä
ja keskustelemme suomeksi. Joka toinen
ti (parittomat viikot) klo 13 srk-talon
alakerrassa.
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Raision seurakunta - Sinua varten
TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Keskusteluapua,
tukiryhmiä,
ruoka-apua,
vaate- ja tavara-apua
ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.

Kaikille avoin oleskelutila, infopiste,
levähdys- ja kohtaamispaikka
Myllyn alakerrassa.
Tarjolla myös sanomalehtiä, kuppi kahvia,
biljardi, lautapelejä, leluja, tv, pikkupuoti,
vaihtuvia näyttelyitä ja juttuseuraa.
Tilan takaosassa erillinen pikkukappeli.
Tervetuloa tutustumaan!

POSTIKORTTINÄYTTELY
”Raisio eilen ja tänään 1900 – 2000”
Myllyssä 29.9. asti. Näyttely on koottu
Raisio-Seuran pj:n Esa Salmisen Raision
korttikokoelmasta.

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.

PYHÄKOULU MYLLYSSÄ
sunnuntaisin klo 13 koko perheelle.

Kaikille avoin viihtyisä
kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa
Tasalanaukio 5
ma-to klo 10-15,
pe klo 10-13
Lehtienlukumahdollisuus, nettikahvila tietokoneineen ja Soppi-lähetysmyymälä.
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Atk-opastusta ti ja pe klo 10-12
Lähetyksen korttiaskartelijat
joka toinen ke klo 13-15 (paritt. vkot)
23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11…
Peittopiiri to klo 10-11.30 (1.10. alk.)
Sukkakerho to klo 12-14
Sopen Luova Tiimi ti klo 12.30-15.30
Raamattuillat ma klo 18 (paritt. vkot),
apuna Hetkinen -raamatunlukuopas.
Raamattupiiri pe 18.9., 16.10., 20.11. klo 18.
Luemme Raamattua ja keskustelemme.
Pieni iltapala. Pastori Antti Pajunen.
Runopiiri ma klo 15
5.10. Markku Into – syntymästä 75 v.
2.11. Harri Kaasalainen – syntymästä 100 v.
Soppaa kaverille
la 26.9., 24.10. ja 28.11. klo 13-14.
Maksuton keittolounas työttömille ja vähävaraisille raisiolaisille.
Tasalan Tasauspäivä
ti 22.9. klo 10 alk.
Ohjelmatuokiot Tasauskeräyksestä.
Myynnissä Tasalan Kamarin sukkia.

UUTTA! KIRJALLISUUSPIIRI
to 17.9., 15.10., 19.11. ja 10.12. klo 19
Myllyn toimitilassamme.
Ensimmäisellä kerralla voit tuoda mukanasi kirjan, joka on tehnyt sinuun vaikutuksen. Seuraavien kertojen teemat
päätetään yhdessä.
Piirin vetäjänä Marjut Lehti-Laakso
(marjut.lehti-laakso@saunalahti.fi).
Tervetuloa mukaan!

KANSAINVÄLINEN KATTAUS
la 26.9. klo 10 Myllyssä. ”Korona ja
Covid-19 - vaikutukset lähetystyöhön.”
Lähetystapahtuma tuo kerran kuussa
terveisiä maailmalta Myllyyn
(la 26.9., 24.10. ja 21.11. klo 10).

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

Kamarin pappi
Antti Pajunen tavattavissa to klo 10-11
Muita pappeja tavattavissa
seuraavina perj. klo 10-12:
9. ja 23.10. Karoliina Haapakoski.
13. ja 27.11. Vesa Siltala
11.12. Tia Lehtonen

TUKIHENKILÖKOULUTUS
Haluaisitko toimia pitkäaikaissairaan
tai saattohoidossa olevan tukihenkilönä?
Koulutamme jo mukana olevia sekä uusia
kiinnostuneita vapaaehtoistyöhön, joka
antaa mahdollisuuden olla potilaan ja hänen läheisensä tukena sairauden, surun ja
kuoleman kohtaamisessa sekä arjen pienissä askareissa, hyvää tekemässä ja antamassa.
Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Raision terveyskeskussairaala sekä Raision ja
Ruskon seurakunnat.
Koulutus alkaa lauantaina 3.10. ja jatkuu
torstai-iltaisin (yht. 5 krt).
Ilmoittautumiset viim. 21.9.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Tiina Åkerman p. 044 - 7160 305 tai
Maarit Hiltunen p. 040 - 5325 225.

LAPSILLE JA PERHEILLE
▶ KTS. S. 8
NUORILLE
▶ KTS. S. 9

Auttamiskeskuksen puhelinpäivystys
to 10-14 p. 044-7160365.
Tilapäistä apua esim. asioiden toimittamiseen tai ulkoilukaveriksi.
Mieli-ryhmä Wanhassa Pappilassa
pe 9.10., 13.11. ja 11.12. klo 13-15
Luottamuksellinen ryhmä sinulle, joka
kaipaat kuuntelijaa ja uusia ystäviä.
Hyvän mielen leiri marraskuussa.
Lisätietoja: Noora Nurmi, p. 044 7160 352.
Vertaistukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille. Tiedustelut
leena.a.nieminen@evl.fi tai 044 7160 375.
Sururyhmä
läheisensä kuoleman kautta menettäneille
alkaa to 8.10. klo 17 srk-talossa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset diakonissa
Erja Andersson p. 044 7160 326 tai pastori
Karoliina Haapakoski p. 044 7160 354.

Olemme tavoitettavissa sinua varten,
jos tarvitset apua tai haluat jutella.
Meihin saat yhteyden esimerkiksi
puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisessa
mediassa.
HUOM!
• Kaikessa toiminnassa huomioidaan
turvavälit ym. koronatilanteeseen
liittyvä ohjeistus.
• Tämän 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
SOSIAALINEN MEDIA:
Pidetään entistä enemmän yhteyttä
myös esim. Facebookissa. Tervetuloa
mukaan seuraamaan ja osallistumaan!
FACEBOOK:
• Raision seurakunta: ajankohtaista
tietoa, ajatusten vaihtoa, eväitä elämään, hiljentymishetkiä, rohkaisun
sanoja jne.
• Raision seurakunnan lapsityö:
tietoa toiminnasta ja puuhaa
lapsiperheille.
• Nurkka: nuorten ryhmä.

DIAKONIAN PUHELINPÄIVYSTYS
maanantaisin klo 14-16, p. 044-7160 325.
Apua voit pyytää puhelimitse, ja tarvittaessa sovitaan henkilökohtainen
tapaaminen. Voit myös ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin:
p. 0447160365, 0447160326, 0447160352 tai
0447160375.

Lisäksi muuta nuorten toimintaa somessa. Katso: www.raisionseurakunta.fi/nuorille

RUOKA-APU

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN
YHTEYSTIEDOT NETISSÄ:

Ruokajakelu
tiistaisin klo 15-16.30 Kokinvuoren srk-kodissa. 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, turvaohjeita noudattaen.
Maksuton ruokailu kaikille raisiolaisille, jotka kaipaavat ruokaa, ruokaseuraa tai molempia. Tervetuloa!

INSTAGRAM: Raision seurakunta,
Raision seurakunnan lapsityö,
raisionnuorisrk
YOUTUBE: Raision seurakunta
Jumalanpalveluksia ja muutakin
katsottavaa.

www.raisionseurakunta.fi/
yhteystiedot

SEURAKUNTATOIMISTON
PALVELUT
- puhelimitse ma-pe klo 9 – 13,
p. 02 4360300
- sähköpostitse osoitteessa
virasto.raisio@evl.fi
- nettisivujemme kautta:
www.raisionseurakunta.fi
- paikan päällä srk-toimistossa
ma-to klo 9-13.

VAATE- JA TAVARA-APU NAULAKKO
Purokatu 9
Avoinna diakoniatyön asiakkaille
ma klo 16-18 ja to klo 12-14.
Lahjoituksia voi tuoda ke klo 9-10 ja
klo 17-18. Lisätietoja diakonian puhelinpäivystyksestä ma klo 14-16 p. 044 7160 325.
KESKUSTELUAPUA
Soita tai jätä viesti/tekstiviesti puhelimeen
tai sähköpostiin, jos haluat keskustella
mieltäsi askarruttavista asioista pappien
tai diakonia- ym. työntekijöiden kanssa.
Voit myös jättää soittopyynnön srk-toimiston numeroon 02 4360300 (ma-pe klo 9 –
13) tai ottaa yhteyttä Sari Lehteen, p. 044
7160400, tai sielunhoitoterapeutti Tiina
Åkermaniin, p. 044 7160305.
RUKOUSAPUA
Olemme tukenasi myös rukouksin.
Voit lähettää rukousaiheesi pastori Vesa
Siltalalle sähköpostitse osoitteeseen vesa.
siltala@evl.fi tai soittamalla tai tekstiviestillä numeroon 044-7160339.
Tai lähetä rukouspyyntösi netin kautta:
www.raisionseurakunta.fi/apua-ja-tukea/
esirukouspyynto
Pyynnöt välitetään myös seurakunnan rukousryhmään, jossa toimivilla vapaaehtoisilla rukoilijoilla on vaitiolovelvollisuus. Jos
haluat aiheesi vain papin silmille, mainitse
siitä viestissäsi.

Henkilöstöuutiset
Seuraavat henkilöt ovat lopettaneet
työskentelyn Raision seurakunnassa
ja siirtyneet uusiin tehtäviin:
lastenohjaaja Essi Niskala
pastori Tuomas Vaura
diakoni Tuija Suominen (1.10. alk.)
Uusia työntekijöitä:
lastenohjaaja Ida Rähmönen (18.12.
asti)
pastori Tia Lehtonen (1.10.-31.1.)
Arttu Selonen toimii kanttoreiden
sijaisena tarvittaessa.
Erityisammattimies Arttu Viitasen
työsuhde on vakinaistettu.

Tule ja katso 2-3/2020
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Lapsille ja perheille

Paljon monipuolista ja maksutonta
toimintaa lapsiperheiden iloksi ja tueksi
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.

SYKSY 2020:
PERHEIDEN LAUANTAIT
la 26.9., 24.10. ja 5.12. klo 10-13
Pappilan perhetalon tiloissa (Kirkkoherrankuja 2) Ohjelmassa mm. askartelua tai leivontaa, musiikkia, leikkiä, laulua, hiljentymistä ja
pientä purtavaa. Tervetuloa mukaan!
VAUVANPÄIVÄ SOMESSA 21.-25.9.
Nyt juhlitaan vauvoja!
Valtakunnallinen vauvan päivä saapuu kotiisi
joka päivä 21.-25.9.Facebook-tapahtumasivulla Vauvan päivä löydät erilaista ohjelmaa:
vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta,
monikulttuurinen kohtaamispaikka,
Tanssitan vauvaa –liikuntatuokio,
etävauvatreffit, askartelutuokio,
virtuaalikahvila Digipuu, muskari, lorutuokio.
Kirjavinkkejä, kehonhuolto ja venyttely vanhemmille sekä taidetuokio vauvan kanssa.
Esittelyssä myös Raision vauvaperhepalveluita.
Tapahtumaa toteuttavat yhteistyössä
mm. Raision kaupunki, Raision seurakunta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais- Suomen piiri, Lapsiperheiden avoin
kohtaamispaikka Satelliitti, Sateenkaari Koto ry, Raision Fysioterapia, Raision Jumpparit,
Vyöhyketerapeutti Asta Haavisto, Kiintymysvanhemmuusperheet ry, Aktiivinen synnytys
ry, Imetyksen tuki ry jne.

Kaikki lapset perheineen ovat tervetulleita mukaan
turvalliseen ja lämminhenkiseen toimintaan!
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/toiminta/
lapsille-ja-perheille
Facebook:
• Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
• Koppi
• Raision kullannuput
• Raision seurakunta
PAPPILAN PERHETALO
Raision srk-talolla, Kirkkoherrankuja 2.
Avoin kohtaamispaikka pienten lasten
perheille.
ma klo 14 – 17 Perhekahvila
ti klo 9 – 12 Kädentaidot
ke klo 9 – 12 Kynttilä- ja lauluhetki klo 10.
Aamupuuroa tarjolla.
to klo 9 – 12 Laululeikit klo 10
Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan
muita lapsiperheitä!
PERHEKERHO
Tikanmaalla ke klo 10.30 – 12
Perhekerho on tarkoitettu kotona olevien lasten vanhemmille (tai isovanhemmille) lasten
kanssa. Laulua, leikkiä, askartelua, hartaushetki ja ajatusten vaihtoa kahvikupin äärellä.
KULLANNUPUT
Vanhemmuuttaan aloittelevien ryhmät.
Tikanmaan Kullannuput ti klo 13.30- 15.30
Pappilan Kullannuput pe klo 10 – 12
UUTTA! PILTTI
1 – 2 -vuotiaiden oma kerho yhdessä
vanhemman kanssa to klo 14– 15.30
Kokinvuoren srk-kodissa.
PERHERYHMÄ LAPSI ARKKI
yhden vanhemman perheille ja heidän
lapsilleen Pappilan perhetalossa.
la 19.9., 7.11. ja 11.2. klo 10 – 13

PYHÄN MARTIN LYHTYJUHLA
to 12.11. klo 17.30 Pappilan perhetalossa,
(keskustan srk-talo). Ohjelmassa mm. lyhtypaja, laulua, kulkue kirkolle lyhyeen iltahartauteen sekä mehu- ja piparitarjoilu.

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

RAISIOLASTEN TAPAHTUMA
la 21.11. Vaisaaren koululla. Seurakunta mukana suuressa koko perheen tapahtumassa.
Järjestäjänä useita eri tahoja. Seuraa ilmoittelua.

PERHESÄHLY
su klo 14.30 – 15.30 Kuloisten koulun
salissa. Oma maila, suojalasit ja sisätossut.
Tervetuloa mukaan!

Kasvatustyön kuulumisia
■■ Viime keväänä, kun kaikki toiminta pysähtyi emmekä voineet kohdata
kasvokkain me mentiin nettiin.
■■ Tämä pysähdys pakotti seurakunnan toiminnan siirtymään Facebookiin, YouTubeen, Discordiin, Instagramiin jne. Tuotimme hartauksia, koulukirkkoja, askartelu- ja toimintatuokioita jaettavaksi eri some-kanaville.
Pidimme nuorteniltoja etänä, kun emme voineet tavata livenä.
■■ Nyt seurakunnan syksyn toiminta on käynnistynyt ja voimme jälleen kokoontua yhteen, mutta jotain kevään digiloikasta jää. Saamamme hyvän palautteen rohkaisemana tullaan lapsi- ja perhetyön Facebook
-sivuilla kerran kuukaudessa jakamaan hartaushetki, ja nuorisotyöllä jatkuvat IG-hartaudet.
■■ Kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen on tärkeää. Kun ei voitu kohdata soitimme päiväkerholaisille, rippikoululaisille ja kysyimme
”Mitä kuuluu?”. Usko Pyhään Kolmiyhteiseen Jumalaan luo
turvallisen perustan elämälle, ja uskon, että tätä turvaa
on kaivattu keväällä ja turvaa tarvitaan tänä syksynäkin.

Seuraa meitä jatkossakin ja tule moikkaamaan livenä!
		

Eeva Lahti

TOIMINTAA
ALAKOULUIKÄISILLE

mukaan.

Kasvatustyön työalajohtaja

LEIKKIPUISTOTOIMINTAA
Wanhan Pappilan pihalla. 2 ryhmää:
ma ja pe klo 9.30 – 12
ti ja to klo 9.30 – 12. Yhteistyössä Raision
kaupungin kanssa. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut Satu Ojala p. 044 7971050
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 Facebook sivujamme: Koppi
JEESI -KOTIAPU
Kun kaipaat apua esim. sairauden, surun
tai muun äkillisen vaikeuden edessä,
me tulemme auttamaan. Yhteydenotot
lastenohjaaja Sari Jokinen p. 044 7160 391
MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Vauva-, Taapero-, Tenava- ja Sisarusmuskarit.
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi

LEIRIT:

Leirit pidetään Raision seurakunnan Viherlahden kauniissa leirikeskuksessa Merimaskussa: nykyaikaiset majoitus-, ruokailu- ja
oleskelutilat, rantasauna, leirikirkko, luontopolut jne.
PERHELEIRI 16. – 18.10.
virkistävä viikonloppu yhdessä muiden perheiden kanssa. Ilmoittautuminen nettisivuillamme. Lisätiedot: Eeva Lahti, 044-7160 341
ja Stefan Forsström, 044-7160 369
SYYSLOMALEIRI 7-10 -VUOTIAILLE.
12. - 14.10. Syksyistä tekemistä sisällä ja
ulkona taatusti mukavassa seurassa.
Ilmoittautumiset nettisivuillamme 20.9.
mennessä. Lisätiedot Mialta.
JOULULEIRI 11-14 –VUOTIAILLE.
11. - 13.12. Jouluista tekemistä sisällä ja ulkona mukavassa porukassa. Ilmoittautumiset
nettisivuillamme 31.10. mennessä.
Lisätiedot Mialta.

MYLLY

Levähdyspaikka. Kohtaamispaikka. Juttelupaikka.
Lehtiä. Leluja. Lautapelejä. TV. Biljardi. Infopiste.
Kaikille avoin oleskelutila Myllyn alakerrassa.
Tervetuloa tutustumaan!
Pikkulataamo Myllyssä keskiviikkoisin
klo 14 – 16. Kouluikäisten olohuone, jossa voit
jutella, pelailla tai tehdä läksyjä.
Työntekijä mukana menossa!
Perhepyhäkoulu sunnuntaisin klo 13-14

Rakas Jeesus,
siunaa meitä,
anna meille enkeleitä.
Siivillänsä meitä peitä,
älä meitä koskaan
heitä.
Aamen.
Jeesus, yöllä varjelit,
vaan nyt päättyi uni.
Siunaa koulumatkani
ja muutkin puuhailuni.
Aamen.

BITTIKERHO
ti klo 17.30 – 19 keskustan srk-talon
alakerrassa (Perhetalo).
Kyseessä on 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-talolla.
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)
Paikkoja kerhoihin rajoitetusti.
Ilmoittautuminen netissä:
www.raisionseurakunta.fi
->tulemukaan->koululaiset->
kerhotoiminta->kerhoryhmat
Kausimaksu 10€. Lisätietoja kerhoista:
Mia Flemming, p. 044 7160 357
LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
to klo 16 – 17.15 Wanhassa Pappilassa.
Kuoron alkamisesta tiedotetaan nettisivuilla
syksyn aikana. Lisätietoja: kanttori Katarina
Engström, p. 044 7160 333.
ARKIPYHIS
7-10-vuotiaille 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

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
Ida Rähmönen, lastenohjaaja, 044-7160
302
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.
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Kohtaamisia

Nuorille
NURKKA

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

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

■■ Kun aloitin rippileirin tänä kesänä, pelästyin, koska luulin ettei tällä ryhmällä tulisi olemaan samanlaista
muutosta kuin mitä odotin. Kaikki ryhmässä tuntuivat
olevan liian hajallaan, liian erilaisia ihmisiä, liikaa sekaisuutta heidän välillään.

·· Nuorten aikuisten illat

joka toinen ti klo 18-21. Kokoonnutaan ja keksitään tekemistä yhdessä. Lisätietoja Tomilta.

KIRKONMENOT
ke 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 18 kirkossa, jatkot Nurkassa. Messun
musiikista vastaa Nuorten bändi.

·· 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.

·· Teemis

noin joka toinen to klo 18-20. Keskustelemme yhdessä nuorten ja
nuorten aikuisten kanssa jostakin heitä kiinnostavasta ja mietityttävästä aiheesta. Lisätietoja
Villeltä.

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!

NUORTEN AIKUISTEN LEIRI
9.-11.10. Viherlahdessa. Luvassa
hulvatonta menoa, yhdessäoloa,
pelailua ja Herran sanaa. Lisätietoja Tomilta.

NUORTEN ADVENTTILEIRI
4.-6.12. Viherlahdessa. Hauskoja
hetkiä, yhdessäoloa, lautapelejä
ja mahtavaa ohjelmaa, jonka on
sorvannut nuorten hallitus, eli ohjelma on nuorilta nuorille. Ilmoittautuminen loka-marraskuussa.
Lisätietoja Tomilta.

Syyskuu
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

■■ Puolessa välissä oli puhumistuokio. Juteltiin
säännöistä, tunteista jne. Aloin jo huomaamaan pientä
muutosta kaikissa. Lopulta ryhmäni yllätti minut.
Perjantai-iltana sekalainen joukko ihmisiä, jotka vielä
neljä päivää sitten eivät olleet tunteneet toisiaan,
halasivat ja viettivät illan yhdessä ja se yllätti minut.
■■ Lauantai-iltana, joka oli viimeinen ilta, puhuttiin
hartaudessa ja useat itkivät. Roolit oli pois, maskit
alhaalla. Viimeinen ajatus ennen huoneeseen menoa:
tätä täältä tultiin hakemaan, ja tätä täältä saatiin.

kesän 2020 rippikoululainen

to klo 18 alk. Pelaamme vanhoja
tuttuja lautapelejä ja opettelemme porukalla uusia. Lisätietoja
Villeltä.

36

■■ Mistä pidän (ja olen aina pitänyt) leireissä, on ne
tietyt kääntymiskohdat, kun leiriläiset alkavat tutustua toisiinsa. Alussa en omalla leirilläni huomannut yhtäkään niistä tutuista signaaleista, joihin olin tottunut.

Kalle Laakso

·· Nuorten lautapeli-illat

vk

■■ Oletin siis jotain heistä ilman perusteluja.
Tätä kutsutaan ennakkoluuloksi. Tänä vuonna olemme nähneet paljon, mitä ennakkoluulot voivat saada
aikaan, niinpä päätin jättää ne kotiin.
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Perjantai
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Sunnuntai
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LISÄTIETOJA
NUORTEN
TOIMINNASTA:
www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/nuorille
Nurkka
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk

Lokakuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko
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40

Perjantai
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Tomi Aho
044-7160 313
nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä

Marraskuu
vk

YHTEYSTIETOJA

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai
1

44
45
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16
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31
Hengari 18->
Teemis 18->
Lautapeli-ilta 18->
Roolipeli-ilta 18->

Nuorten aikuisten ilta 18->

Ville Haapakoski 044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja
Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Nuorten aikuisten leiri

Isoskoulutus antaa paljon
Taas on aika alkaa isostelemaan.
Syksy tuo mukanaan aina uuden kauden käynnistymisen ja yksi käynnistyvistä kokonaisuuksista on
isoskouluts. Kymmenet viime kesänä rippikoulun käyneet nuoret pääsevät aloittamaan vuoden mittaisen
matkan, minkä aikana he saavat eväitä, kavereita ja
muistoja, jotka voivat kantaa koko loppuelämän ajan.
Isoskoulutus on mahtava tilaisuus nuorille oppia
tuntemaan paremmin seurakuntaa, Jumalaa, raamattua, toisia nuoria ja myös itseään. Ikinä en ole
kuullut kenenkään isoseksi valmistuneen sanovan,
että vuosi isoskoulutuksessa olisi mennyt hukkaan.
Kaikesta hyvästä huolimatta koulutuksessa on myös
omat vaarapuolensa. Voi olla, että sinusta tulee sosiaalisempi tai rohkeampi, voit saada esiintymisvar-

muutta tai jopa uusia ystäviä. Jokaisen siis kannattaa miettiä, tohtiiko näin suomalaisena ottaa sen riskin, että itsestä tulee sosiaalisempi tai että ystävien
määrä voi lisääntyä. Jos kuitenkin päättää olla rohkea, niin mukaan isoskoulutukseen vaan!
Nuorista monesti näkee heidän potentiaalinsa toimia isosena jo riparilla tai isoskoulutuksen alkuvaiheessa. Osa nuorista toimii melkein alusta asti kuin
he olisivat olleet isosina jo useamman vuoden, vaikka koulutus on vasta alkanut. Ja joidenkin nuorten
kohdalla väkisin tulee mieleen: voiko tästä nuoresta ikinä isosta tulla? Vaikka isoskoulutuksen pitäminen voisi olla hauskaa, jos kaikki olisivat ”lähes valmiita isosia” jo koulutuksen alussa, on silti kaikkein
mahtavinta seurata näiden ”ei niin valmiiden isos-

ten” kasvua vuoden aikana ja huomata, kuinka paljon nuori voi kypsyä ja kehittyä yhden vuoden aikana. Kuinka sähläävästä ja häiritsevästä nuoresta tulee jämäkkä ääni rauhoittamaan äänekkäimpiä rippikoululaisia tai kuinka hiljaisesta nuoresta tulee innostaja ja mukaantempaaja, joka saa pahimmatkin
vastarannankiisket mukaan leikkeihin.
Isoskoulutus on mahtava kasvunpaikka nuorille ja antaa vuosi toisensa jälkeen myös työntekijälle
mahdollisuuden kasvuun.
Ville Haapakoski

nuorisotyönohjaaja
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Puheenvuoro
■■ Olen Leena Kainulainen, syntynyt
Vehmaalla ja muuttanut 14-vuotiaana
Raisioon, jossa minut tuolloin tunnettiin
Virtasen Leenana. Työskentelin hoitajana Raision vanhainkodissa vuosina 1961
– 71. Vuonna 1983 muutin Raisiosta Keski-Suomeen, jossa avioiduin Unto Kainulaisen kanssa. Olemme nyt saaneet
elää onnellisessa avioliitossa jo 37 vuotta. Työmme puolesta olemme asuneet
eri puolilla Suomea ja runsas vuosi sitten
muutimme takaisin Raisioon ja meistä
tuli Raision seurakunnan jäseniä.
■■ Ollessani 18-vuotias tapahtui elä-

matti, ei vain lasten keskuudessa, vaan
kaiken ikäisten, eri puolilla Suomea.
Vielä eläkevuosinakin olen saanut pitää
evankeliumia esillä eri tavoin.
■■ Jeesus on ollut uskollinen matkakuppani, ja vaikka elämään on mahtunut
monenlaista, myös paljon sairautta, on
alussa saatu sisäinen ilo ja rauha kestänyt. Siksi yhä edelleenkin haluan kertoa
kaikille, että kannattaa antaa elämänsä Jeesukselle. Hän antaa kaikki synnit
anteeksi ja kestävän tarkoituksen elämään.
■■ Nyt, noin 60 vuotta myöhemmin

mässäni iloisin ja suurin ihme, mitä ihminen voi täällä maan päällä kokea. Olin
ollut ihmisten silmissä ns. kunnollinen
nuori. Itsekään en kokenut olevani syntinen, mutta sisimmässäni tiesin, että
suhteestani Jumalaan puuttui jotakin.
Tiesin, että en ole matkalla taivaaseen,
vaikka sitä olin lapsesta asti toivonut.

aion järjestää kiitosjuhlan, joka pidetään
Raision Vapaaseurakunnan tiloissa, Frälsintie 20, lauantaina 3.10 klo 14 alkaen.
Siellä tarjoan kakkukahvit jokaiselle ja toivotankin tervetulleeksi juhlimaan juuri
SINUT, olet sitten vanha tuttu tai ennestään tuntematon.

■■ Oli tiistai-ilta 4.10.1960, kun istuin

Tapaamisiin!

Turun Mikaelin kirkossa iltatilaisuudessa. Sana kosketti sydäntäni ja kun lopuksi kysyttiin, kuka haluaa antaa elämänsä
Jeesukselle, vastasin myöntävästi. Kanssani keskusteltiin ja rukouksessa julistettiin kaikki syntini anteeksi, Jeesuksen
ristillä vuotaneen veren tähden. Sain tulla uskoon. Se oli Jumalan teko, josta en
vieläkään lakkaa kiittämästä. Sisimpäni
täyttyi ihmeellisellä ilolla ja rauhalla.
Lupasin silloin Jumalalle, että jos tätä kestää enemmän kuin tämän yhden illan,
niin kerron kaikille: ”Antakaa elämänne
Jeesukselle, Hän antaa synnit anteeksi.”
■■ Hyvin pian aloinkin pitää lapsille py-

häkoulua ja kerhoja Somersojalla. Kerhoja pidin myös muualla Raisiossa. Oli ilo
saada kertoa rakastavasta Jeesuksesta.
Siitä tulikin myöhemmin elämäni am-

Leena Kainulainen
seurakuntalainen

PS. Nyt Raisioon palattuani toivoisin vielä
saavani tavata pyhäkoululapsiani noin 50 vuoden takaa.
Otathan yhteyttä, jos muistat nuo ajat ja haluaisit jutella tai nähdä muita entisiä
pyhäkoululaisia, joita olen
kutsunut koolle menneitä
muistelemaan ja kuulumisia vaihtamaan ja kokoontumaan myös
uuteen pyhäkoulupiiriin.

Pyhäkoulumuistoja

Kuvassa pyhäkoululaisia Raision
kirkonmäellä 1960-luvulla
(Leena Kainulaisen kuva-arkistosta)

Pyhäkoulu tuo mieleen lämpimiä muistoja monille tämän päivän aikuisille, joilla lapsuudessaan oli mahdollisuus tutustua Jeesukseen ja Raamatun
kertomuksiin turvallisessa ilmapiirissä tutun pyhäkoulunopettajan kanssa.
Raamatun kertomuksia käytiin läpi kuvin ja sanoin ja Jumalan rakkaudesta myös yhdessä laulettiin. Mieliin muistuvat erilaiset pyhäkoulukuvat ja -kortit, jotka vähitellen täyttyivät niihin liimatuilla tähdillä, kukkasilla, lampailla
ym. kuvaan sopivilla tarroilla. Pyhäkoulu oli tärkeää ja mieluisaa toimintaa,
johon osallistui suuri osa lähiseudun lapsista. Esimerkiksi 1960- ja 1970 -luvuilla maassamme oli vielä paljon pyhäkoululaisia ja pyhäkouluja, jotka kokoontuivat niin seurakunnan tiloissa kuin kodeissakin.
Raisiossa noihin aikoihin pyhäkoulua ja kerhoja monille lapsille pitänyt pyhäkoulunopettaja Leena Virtanen (nykyisin Kainulainen) on kesän aikana etsinyt entisiä pyhäkoululaisia. Moniin yhteys on jo löytynyt, toisia vielä kaivataan.
Ensimmäinen iloinen tapaaminen lapsuusmuistoja ja kuulumisia vaihtaen
järjestettiin elokuussa. Ne, jotka muistavat olleensa mukana Raision seurakunnan pyhäkouluissa ja kerhoissa noihin aikoihin voivat edelleenkin ottaa yhteyttä Leenaan, joka toivoo tiedon leviävän myös muille nykyisin Raisiossa tai
muualla asuville entisille pyhäkoululaisille.
Leenan yhteystiedot: Leena Kainulainen, p. 045 356 0344
leenakainulainen60@gmail.com
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”He tulevat itkien, hartaasti rukoillen,
ja minä itse johdatan heitä. Minä vien
heidät runsasvetisten purojen äärelle
tasaista tietä, jolla he eivät kompastu.”
(Jer 31:9)

”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)

”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)

”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!
Älä arkana pälyile ympärillesi,
minä olen sinun Jumalasi.
Minä vahvistan sinua,
minä autan sinua, minä tuen sinua
vakaalla, lujalla kädelläni.”
(Jes. 41:10)

Sana
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Que sera, sera
■■ Otsikon sanat viittaavat lauluun, jonka näyttelijä Doris Day lauloi ikimuistoisesti jännityksen mestarin Alfred
Hitchcockin klassikkoelokuvassa Mies joka tiesi liikaa, vuodelta 1956. Kappale levytettiin sittemmin suomeksi nimellä
Kenpä tietäis sen. Laulun alkuperäinen nimi ei ole kieliopillisesti oikeastaan mitään kieltä, mutta romaanisia kieliä
lukenut kuitenkin ymmärtää merkityksen. Suomeksi sen
voisi kiteyttää esimerkiksi ”Tulee mitä tuleman pitää.” Kuulostaako aika kohtalonuskoiselta ja passiiviselta asenteelta?
Me ihmiset laadimme mielellämme tulevaisuudensuunnitelmia ja asetamme itsellemme tavoitteita, jotta tulevaisuus olisi mieluisemme. Tietysti suunnitelmat ja tavoitteet ovat avaimia kehitykselle, niin yksilöiden kuin
yhteiskunnan tasolla. Ehkä sanoissa ”que sera, sera” on
kuitenkin oma viisautensa, varsinkin tänä vuonna syksyn kynnyksellä.

Pixabay

lisesti muut huomioiden. Liikaa ei kuitenkaan kannata
vatvoa tulevaa ja antaa pelon lamauttaa. Elämä on tässä ja nyt, ja useimmilla meistä on edellytykset löytää pieniä ilon lähteitä läheltä, vaikka kaikki normaalioloissa
mahdollinen ei olisikaan toteutettavissa. Que sera, sera.
Kun ei liikaa huolehdi huomista ja murehdi asioita, joita ei itse loppujen lopuksi voi muuttaa, jää paremmin
mahdollisuuksia keskittyä elämän perusasioihin. Haluaisin ajatella, että tämä aika voi olla meille myös mahdollisuus. Meillä länsimaalaisilla ihmisillä on usein kova meno päällä, me asetamme tavoitteita, laadimme toimintasuunnitelmia, aikataulutamme elämää, pyrimme
ehtimään paljon. Kun on pakko hidastaa ja luopua jostakin, pystyy ehkä uusin silmin näkemään, mistä oikeasti
voi löytää toivoa ja voimaa, kävi miten kävi.
Minulle usko antaa toivoa. Kristinuskon sanoma ei anna

Näitä rivejä kirjoittaessani valmistaudun palaamaan

töihin – loma meni oikein hyvin mm. retkeilyn ja kotimaanmatkailun parissa, kiitos kysymästä! Nyt mielessä
on tavallista enemmän kysymyksiä siitä, millaiseksi syksy muodostuu. Tämä koskee niin työtä kuin vapaa-aikaa
ja sosiaalista elämää. Miten seurakuntatyössä toimitaan
tänä syksynä? Toteutuvatko ne kohtaamiset, joita toivoisin syksyn aikana? Kannattaako uusia kuntosalikorttia?

Luomakunta

Koronatilanteen luodessa epävarmuutta syksyyn seurakunnat ja muut ihmisyhteisöt joutuvat pohtimaan, mikä on viisas tapa toimia tilanteessa, jossa ei olla selvillä vesillä. Tietysti meidän ihmisten kuin myös yhteisöjen
on syytä varautua, noudattaa ohjeita ja toimia vastuul-

meille vapaalippua vaikeiden aikojen yli. Se ei vastaa jokaiseen kysymykseen tässä ajassa. Mutta se tarjoaa pelkistettyä ja lujaperusteista toivoa. Minuun on viime aikoina vedonnut opetuslapsi Simon Pietarin sanat tilanteessa, jossa
monet ovat loukkaantuneet Jeesuksen puheista ja lakanneet
kuulemasta häntä. Jeesus kysyy Pietarilta, aikovatko hän
ja muut 11 opetuslasta myös lähteä. Pietari vastaa: ”Herra,
kenen luo me menisimme. Sinulla on ikuisen elämän sanat.
Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä.”
Mitäpä me muuta tarvitsisimme toivoaksemme?
Antti Pajunen
pastori

■■”Hiljene, sieluni, Jumalan edessä!
Hän antaa minulle toivon.
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Jumalassa on pelastukseni ja kunniani.
Hän on luja kallio, hänessä on turvani.
Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä
kaikki mikä sydäntänne painaa!
Jumala on turvamme.” Psalmi 62
Tämä syksy tulee olemaan hyvin erilainen monelle meistä. Voi olla, että koronaepidemia haastaa arkeasi ja rajaa
elämääsi eri tavoin syksynkin aikana. Sen vuoksi on tärkeä
miettiä, mitä asioita voisit löytää tukemaan omaa jaksamistasi ja hyvinvointiasi?

minen laskee stressitasoa ja luonnossa liikkuessaan voi olla
luontevaa kohdistaa ajatukset myös luomakunnan Luojaan.
Voisiko luontoon meneminen, Raamatun lupausten lukeminen (esimerkiksi Psalmitekstien välityksellä) tai rukous tuoda arkeen sellaista luottamusta ja turvaa, jota saatat kaivata
tänä syksynä erityisesti?
Halutessasi hiljenny hetkeksi ja mieti, mitkä asiat painavat
tällä hetkellä sydäntäsi. Voit kertoa ne vaikka hiljaa mielessäsi Jumalalle ja sen jälkeen lukea ylläolevan Psalmitekstin
vielä kerran läpi luottaen, että hyvä Jumala on turvasi myös
tänä syksynä.

Hannele Siltala,

ympäristöasiantuntija

Voisitko löytää jonkin pienen rutiinin, joka toisi luottamus-

Raamattu & Rukous

ta ja mielenrauhaa? Tutkimusten mukaan luonnossa ole-

Pixabay

”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen”
(Jer 31:9)
Mutta samalla Jeesus jo puhui heille:
”Pysykää rauhallisina, minä tässä olen.
Älkää pelätkö.”
Matt. 14:27
Rakas Jeesus,
kiitos, että sanot minullekin tänään:
Ole turvallisella mielellä, älä pelkää.
Ole iloinen.
Minä se olen.
”Minä olen kanssasi kaikki päivät maailman
loppuun asti.”
Niin olen sen Sanassani luvannut.
Minun rauhani ympäröi sinut tänäänkin!

”Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.”
Ps. 46:2
Rakas Taivaan Isä, kiitos siitä, että olet ollut turvani ja linnani tänäkin kuluvana
vuonna.
Monien elämä pysähtyi viime keväänä, kun
korona-aika alkoi. Ei ollut lupa tavata lapsia
eikä lapsenlapsia,
ei muita sukulaisia eikä ystäviä.
Harrastukset loppuivat,
kauppaankaan ei ollut riskiryhmäläisillä oikein lupa mennä eikä kirkossakaan enää
voinut kokoontua.
Kiitos hyvä Jumala,
että Sinä et sulkeutunut.
Kuulit rukouksiani ja puhuit
pyhän sanasi kautta:

”Suojelen sinua sulillani,
saat olla turvassa siipieni alla.
Sinun ei tarvitse pelätä yön kauhuja
eikä päivällä lentävää nuolta,
ei ruttoa, joka kulkee
pimeässä eikä tautia,
joka tekee tuhojaan keskellä päivää.
Annan enkeleilleni käskyn
varjella sinua kaikilla teilläsi ja
he kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaisi jalkaasi kiveen”.
Kaikesta hyvyydestäsi ja varjeluksestasi
kiittäen tuon rukoukseni eteesi
Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen.
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Lassi Rosala
·· Syntynyt vuonna 1982 Jyväskylässä
·· Asuu nelilapsisen uusioperheensä
kanssa Raisiossa
·· Aloitti elokuussa työnsä Naantalin elinkeinoasiamiehenä. Työskennellyt aikaisemmin muun muassa
kaupan myyjänä, vakuutusyhtiön palvelupäällikkönä ja controllerina, yritysrahoituksen asiantuntijana
Finnverassa, elinkeinoasiantuntijana Auranmaan kunnissa (Pöytyä,
Aura, Marttila, Koski, Oripää) sekä
Varsinais-Suomen Yrittäjissä elinkeinoasioiden päällikkönä ja omistajavaihdosten koordinaattorina
·· Omistaa myös viestintään painottuvan oman toiminimiyrityksen
·· Harrastaa laulamista sekä musiikin tekemistä

Lassi Rosalan etsikkotie johti Raisioon ja Naantaliin

Elämä on nyt harmoniassa
Oven uuteen kotiin Raisiossa ja Raision seurakunnassa avannut Naantalin uusi elinkeinoasiamies Lassi Rosala, 38, on onnellinen. Hänen mukaansa elämä on nyt harmoniassa.
Lassinkaan elämä ei aina ollut kadun aurinkoisella puolella leppeässä kesäkelissä lenkkeilyä tai
illan sinisinä hetkinä hyräiltävää lempeää laulamista. Näistä molemmista harrastuksista rankkojakin elämän etsikkopolkuja kulkenut mies on
kuitenkin aina kovasti tykännyt.
- On helppoa jälkeenpäin miettiä asioita. Se, mitä
on tapahtunut viimeisen kahden, kolmen vuoden
aikana, on sellaista, ettei sitä olisi voinut etukäteen ajatella. Kymmenkunta vuotta sitten minullakin oli totuuden etsimisen aika. Jumala halusi
selvästi puhua, ja mä yritin kuunnella.
Lassin lapsuudessa lähisuku oli mukana helluntai- ja vapaaseurakunnan toiminnassa. Siltä
pohjalta oli Lassinkin lapsenusko noin kymmenen vuoden iässä lähtöisin.
Elämänkumppani löytyi nuorena. Rakkaus vei
avioon 18-vuotiaana.
- Yhdessäelo päättyi 18 vuoden jälkeen. Kun on
tietynlaisessa ympäristössä kasvanut aikuiseksi jonkun ihmisen kanssa, ja kun kaikki se, mitä on tapahtunut aikuisuuden ensimmäisten vuosien aikana vedetään pois, menivät asiat alkutekijöihin
ja epäselviin, synkkiinkin ajatuksiin. Mutta toisaalta tie ulos niistä asioista löytyi sen ajatuksen
kautta, että olen saanut kokea armon ja Jumalan
rakkauden johdatuksen uudella tavalla.
Rakkaus toi Raisioon
Niin, se harmonia.
Tällä hetkellä Lassilla elämä on kohdillaan. Rakkaus löytyi Raisiosta. Uusi koti on juuri rakennettu vahvalle perustalle. Ihannetyö löytyi naapuris-

ta Naantalista. Elämänpolku johti myös silmiä ja
sielua avaaviin keskusteluihin Raision seurakunnan työntekijöiden kanssa.
- Tässä tilanteessa olen kokenut eräänlaiseksi päätepisteeksi sen, että oli oikea aika liittyä luterilaiseen kirkkoon ja olen kiinnostunut kantamaan omaa osuuttani vapaaehtoistyöhön. Olen
huomannut, että seurakuntatoiminnoissa tapahtuu paljon lasten, nuorten ja ikäihmistenkin keskuudessa. Olisi hienoa, jos ruuhkavuosia eläville
olisi enemmän tarjontaa.
Musiikkia; laulamista ja laulujen tekemistä harrastavaa Lassia nähtiin ja kuultiin Raision kirkossa jo keväällä. Pääasiassa ihmiselämän eri vaiheita, kuten onnen hetkiä ja vastoinkäymisiä käsittelevää omaa musiikkia on tullut ”siihen kuntoon,
että sitä kehtaa muillekin esittää” jo noin levyllisen verran. Lasten innostamana Lassi käväisi myös
kokeilemassa laulajana siipiään The Voice Of Finland -laulukilpailussa, mutta se tie sillä kertaa ei
johtanut televisiokierroksille saakka.
- Kuten elämässä yleensä, myös hengellisten
laulujen teksteissä Jumalan armo on minulle se
keskiö, jota lähestyn asioita pohtiessani ja kuvatessani. Perusajatus on se, että meillä on Jumala,
joka rakastaa meitä ja haluaa ottaa meidät yhteyteensä. Armo on meille lahjana annettu. Me
saamme omilla valinnoillamme ja omilla päätöksillämme ottaa siitä kiinni. Se on yhdistävä
tekijä, vaikka millä tavalla me täällä eläisimme
ja mikä on meidän oman elämämme tarina. Jumalan syli on aina avoin meille niin, että kun me
Häntä lähestymme, on Hän luvannut meitä kuulla
ja olla vierellämme, missä tahansa me kuljemme

ja olemmekin. Se on minulle itselleni rauhoittava asia ja uskon vahvasti myös johdatukseen elämän isoissa asioissa. En usko, että mitään tapahtuu Hänen tietämättään tai Hänen sallimattaan.
Se on onnellisuuteni tausta-ajatus. Toivon, että
myös näistä asioista voisin omien laulujeni kautta kertoa muillekin.
Lauluissaan, jo niiden nimiä myöten, Lassi haluaa olla konkreettinen.
- Laulut nimeän usein vasta esitystilaisuuksien alla. Haluan kertoa riittävästi, mutta en liikaa. Mieluusti laulan muiden lauluja, esimerkiksi
Pekka Simojoen tuotantoa. Omissa lauluissa kun
mennään niin syvälle siinä, mitä itse on ja mitä
itse ajattelee. Se vaatii aina tiettyä heittäytymistä.
Työ vei Naantaliin
Naantalin uudeksi elinkeinoasiamieheksi kesällä valittu Lassi Rosala lähti luottavaisin mielin
ja innostuneena aurinkokaupunkiin edistämään
elinkeinotoimintaa. Hyvän pohjan yritystoiminnan parissa vuosien varrella hankkinut Lassi on
ehtinyt työskennellä asiantuntijatehtävissä niin
maakunnan yrittäjäjärjestössä, kuntien yhteisissä elinkeinotehtävissä kuin valtion omistamassa Finnverassakin. Nuoruudessa on työkokemusta karttunut myös niin vakuutusyhtiön erilaisissa tehtävissä kuin ison elintarvikeliikkeen kalatiskin myyjän hommissakin.
- Varsinais-Suomessa on paljon hienoja ja hyviä
kuntia, joiden elinkeinoasioita olisi mukava kehittää. Naantali on ehdottomasti niiden kärkipäässä. Pidän Naantalia hyvänä kaupunkina, hyvänä
ympäristönä ja vahvana, tukevasti mantereessa
kiinni olevana saaristokaupunkina, jolla on vahva historia ja joka on valtakunnallisesti tunnettu paikka. Yrittäjien silmissäkin Naantali on vii-

me vuosina kovasti parantanut mainettaan. Yrittäjäjärjestön puolesta tehdyt kyselyt ja muut erilaiset indikaattorit osoittavat, että Naantalin yritysilmapiiri ja yrittäjäystävällisyys ovat kehittyneet viime vuosina hyvään suuntaan. On hienoa
päästä jatkamaan työtä, jota Naantalissa on tehty.
Koronasta iso oppi
Yrityselämääkin piinannut koronaepidemia on
osoittanut Lassi Rosalalle sen, että monet asiat
voivat muuttua yhdessä tai kahdessa yössä dramaattisesti.
- Monesti asiat, olivat ne sitten terveyteen tai mihin tahansa liittyviä, voivat olla nopeasti muuttuvia, vaikka me kuinka kuvittelisimme olevamme voittamattomia tai särkymättömiä. On paljon asioita, joihin me emme itse pysty vaikuttamaan. Joudumme vain sopeutumaan niihin. Se
on iso oppi, joka jää meihin joksikin aikaa. Toivottavasti pitemmäksikin aikaa. Toinen oppi minulle on ollut se, että jokainen ihminen on yksilö, ja niin on jokainen yrityskin.
Koronakevään paine hellitti kesää kohti. Syksyn mahdollinen toinen aalto saattaa pelottaa niin
yrittäjiä kuin kaikkia ihmisiä. Lassin näkemykset
harmoniasta ja onnellisuudesta kuitenkin voivat
tuoda lohtua ja voimaa tähän päivään.
- Onnellisuus on subjektiivinen käsite, mutta
kun on se tietty onnellisuuden taso, niin arkiset
asiat, jotka tulevat ja menevät, eivät pääse sitä syvempää onnellisuutta hetkauttamaan. Tulevat ja
menevät asiat hoidetaan, mutta syvä onnellisuuden tuntu on ja pysyy.
Jukka Saarinen

toimittaja

