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”Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen.”

Uusia ystäviä,
harrastuksia
ja hyvää mieltä
Naisverkoston kautta

Tukea, apua ja
rinnalla kulkemista
erilaisissa
elämäntilanteissa

Seurakunta päivitti
strategiaansa
ja kutsuu mukaan:
”Kaikki on jo valmiina”
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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Enemmän kuin harrastus
■■ Syksy tuo tullessaan ryntäyksen uusien ja tuttujenkin harrastusten pariin. Tai monelle ainakin aikomuksen tai toiveen löytää uutta sisältöä arkeen,
eväitä elämään ja ehkäpä uusia ystäviä ja tuttaviakin.
Harrastuksia on monia, tarjonta runsasta ja lupaukset
paremmasta elämänlaadusta houkuttelevia. Ja hyvä
niin, sillä on monia tapoja parantaa omaa hyvinvointiaan ja etsiä piristystä elämäänsä.
■■ Esimerkiksi musiikki, liikunta, uusien taitojen
oppiminen ja käsillä tekeminen sekä rentoutuminen,
hiljentyminen ja rauhoittuminen virkistävät ja tuovat iloa elämään ja edistävät ihmisen hyvinvointia. Samoin toimivat myös hyvät kohtaamiset, uudet ihmissuhteet ja kokoontumiset yhteen toisten kanssa sekä
hyvän tekeminen ja toisten auttaminen, mistä saa itselleenkin hyvää mieltä.

Messissä messussa
■■ Keskiviikkona 11.9 klo 17 järjestetään seurakuntasalissa
Messissä messussa -ilta, johon kaikki ovat tervetulleita suunnittelemaan, kertomaan toiveitaan ja rakentamaan tulevia messuja yhdessä toisten kanssa. Illan aikana käydään läpi jumalanpalveluksen sisältöä ja tutustutaan eri tapoihin olla mukana sitä toteuttamassa. Tarjolla on esimerkiksi mahdollisuus ilmoittautua lyhyeen ehtoollisavustajakoulutukseen tai kokeilla
vaikka tekstinlukijana toimimista. Messuissa on monia muitakin palvelutehtäviä, joihin seurakuntalaiset ovat tervetulleita.
Kaikkiin tehtäviin saa perehdytyksen. Myös uudet ideat messujen kehittämiseksi ovat tervetulleita.
Yhteinen jumalanpalvelus on parhaimmillaan voimaa koko
viikoksi antava hetki. Jo Jeesuksen ensimmäiset seuraajat kokoontuivat yhdessä rukoilemaan, tutkimaan Jumalan sanaa,
kiittämään Jumalaa laulamalla ja murtamaan yhteisestä lei-

västä. Näistä ensimmäisistä kokoontumisista 2000 vuotta sitten on suora jatkumo tämän päivän ehtoollisjumalanpalvelukseen eli messuun. Tänäkin päivänä kymmenet tuhannet suomalaiset kokevat sunnuntain jumalanpalveluksen asiana, josta ei malta olla pois.
Vaikka tietyt kohdat jumalanpalveluksessa ovat vakiintuneet,
messu myös elää ajassa, mistä osaltaan kertoo jumalanpalveluselämän moninaisuus Suomen kirkossa. Raisiossa haluamme kehittää messua niin, että mahdollisimman moni erilaisesta taustasta ja elämäntilanteesta tuleva kokisi jumalanpalveluksen kodikkaana, yhteisöllisenä ja hengellisesti ravitsevana. Tähän kehitystyöhön ovat kaikki seurakuntalaiset kutsuttuja jumalanpalvelusaktiivisuudesta riippumatta.
Messissä messussa-iltaan kuuluu kahvitarjoilu ja pikku purtavaa. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan!

■■ Mahdollisuuksia kaikkeen tähän on monella eri
taholla, myös kirkon piirissä. Seurakunnan kautta on
löydettävissä myös jotakin enemmän niille, jotka mukavan harrastustoiminnan lisäksi kaipaavat ehkä syvällisempääkin sisältöä elämäänsä tai tukea ja apua
haastavissa elämäntilanteissa. Mitään ei tyrkytetä,
mutta seurakunnassa evankeliumi, ilosanoma kaikelle kansalle on tarjolla siitä kiinnostuneille, vaikka sitä joillakin muilla tahoilla ehkä halutaankin sulkea pois
ihmisten elämästä.
■■ Kirkon ja kristinuskon olemassaolo ja tarkoitus
perustuvat sanomaan Jumalan rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan. Uskomme pohjakalliona on Jeesus Kristus, joka on luvannut tarjota arkiseenkin elämäämme
jotakin, mitä voi olla vaikea löytää muualta. Hän on
luvannut kulkea rinnallamme joka päivä kaikissa elämämme vaiheissa, sen iloissa, suruissa, arjessa ja juhlassa. Hän on myös luvannut antaa meille oman rauhansa, erilaisen kuin maailman tarjoama rauha. Työn
ja kuormien uuvuttamille hän voi lahjoittaa levon, ja
iloakin hän haluaa ihmisten kokevan. Hän on kertonut olevansa tie, totuus, elämä ja pelastus niille, jotka
häneen uskovat, ja pienikin usko riittää. Jeesus sanoo
myös olevansa maailman valo, ja moni onkin löytänyt
valon elämäänsä hänen kauttansa. Ja rauhan.
■■ Luin jostakin, että tämän päivän ihminen etsii elämäänsä erityisesti rauhaa, mielenrauhaa levottomuuteen, ahdistukseen ja usein uuvuttavaankin elämänmenoon. Tätä rauhaa tavoitellaan monin tavoin ja eri
suunnilta. Myös itse sitä joskus kauempaakin hapuilin, mutta läheltä löysin. Ymmärsin, ettei minun tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, vaan rauha, ilo ja valo ovat ihan tässä ulottuvilla, tutussa kristinuskon sanomassa ja Jeesuksen lupauksissa, jotka olen monin tavoin saanut kokea todeksi niin ilon hetkinä kuin vaikeinakin aikoina. Usko on antanut elämäntilanteesta riippumatonta rauhaa ja turvaa minulle ja monille muille.
■■ Mikä elämäntilanteesi sitten onkin, olet tänäkin
syksynä lämpimästi tervetullut mukaan kaikkeen seurakuntamme toimintaan tai ottamaan yhteyttä seurakuntamme työntekijöihin, jos vaikka haluat jutella jostakin mieltäsi painavasta asiasta.
■■ Kaikille lukijoille toivotan Jumalan siunaamaa
syksyä ja jotakin uutta ja hyvää elämään!

Anne-Sophie Kajander

Jumalanpalveluksia kirkosta kotikatsomoihin
■■ Raision seurakunnassa on aloitettu jumalanpalvelusten välittäminen verkossa YouTuben kautta. Tämä mahdollistaa niiden seuraamisen myös kotoa, mökiltä tai matkoilta käsin, joko suorana lähetyksenä jo jumalanpalveluksen aikana
tai jälkikäteen joidenkin viikkojen ajan.
Uutta palvelua arvostavat erityisesti ne, jotka eivät syystä tai
toisesta pääse saapumaan paikan päälle kirkkoon. Kaikki eivät myöskään mielellään lähde liikkeelle sunnuntaiaamuna,
vaan haluavat viettää sitä kotona esimerkiksi perheen kesken.

Kamera sijaitsee urkuparvella ja kuvaa ainoastaan kirkon
etuosaa (kuoriosaa), paitsi ehtoollisen aikana se on suunnattu saarnastuolin kuviin. Tarkoituksena ei ole välittää kuvaa
messuvieraista, vaan keskittyä messun sisältöön kuvanäkymän ollessa rajattu.
Tervetuloa mukaan jumalanpalvelukseen kirkossa tai verkossa!
Jumalanpalvelukset löytyvät netistä hakusanalla
Raision seurakunta live stream.

Siunauksen saattelemana uuteen kauteen
- Avoin kutsu kaikille vapaaehtoistyöhön osallistujille

■■ Missä tahansa vapaaehtoistehtävässä kertaluonteisesti
tai säännöllisemmin toimivat siunataan tehtäviinsä ja uuteen
toimintakauteen Raision kirkossa sunnuntaina 15.9. klo 14.
Erilliset kutsut eivät saavuta läheskään jokaista vapaaehtoisten suuresta joukosta, joten tämä kutsu koskee kaikkia tavalla tai toisella toiminnassa mukana olevia. Sinun ei tarvitse
ilmoittautua ennakkoon. Riittää, että saavut kirkkoon vähän
ennen tilaisuuden alkua.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös vapaaehtoistyöstä mahdollisesti kiinnostuneet, jotka eivät vielä ole mukana toiminnassa.
Siunaamisen jälkeen on seurakuntatalolla tarjolla kahvia,
muiden vapaaehtoistyöntekijöiden tapaamista ja vähän muutakin ohjelmaa. Paikalla ovat mm. kirkkoherra Sari Lehti, pastori Vesa Siltala sekä vapaaehtoistyön koordinaattori Hannele Siltala.
Vapaaehtoistoimintaa on kehitetty seurakunnassamme pitkään, mutta yhteinen tehtäviin siunaaminen järjestetään nyt

ensimmäistä kertaa. Toiveenamme on saada mahdollisimman
monet seurakunnan sadoista vapaaehtoisista hetkeksi yhteen
ja lähettää heidät siunauksen kera matkaan kukin omiin tehtäviinsä. Haluamme myös kiittää ja osoittaa arvostusta seurakunnan puolesta kaikille vapaaehtoistyön tekijöille, tuntuipa
oma tehtävä sitten pieneltä tai suurelta. Kaikki tehtävät ja tekijät ovat tärkeitä ja omalta osaltaan rakentamassa ja kehittämässä yhteistä seurakuntaamme ja sen toimintaa.

tiedottaja

Mennään metsään!

Opastettu luontoretki sunnuntaina 8.9.

■■ Lähde mukaan viettämään leppoisaa iltapäivää Raision
lähiluontoon. Retkioppaina ovat lintujen ja muunkin luonnon ystävä ja asiantuntija, MMT Lennart Saari sekä pastori Vesa Siltala.
Liikumme Kullaanvuoren ja Haunisten altaan maisemissa
noin 5 kilometrin verran rauhallisesti kävellen. Retkiohjelmassa on myös eväshetki omin eväin ja lyhyt luontohartaus. Retki on maksuton ja se toteutuu, jos sää sallii ja mukaan ilmoittautuu tarpeeksi lähtijöitä.
Ilmoittautumiset (viimeistään 6.9.) ja tiedustelut:
vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 7160339.
Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle luontoretkelle 8.9. klo 14!

Lennart Saari on toiminut Helsingin yliopiston riistanhoitotieteen dosenttina tutkimuskohteinaan mm. Saaristomeren
ja Lapin linnut. Hän on myös ollut kristillisen luonnonsuojelujärjestön A Rochan puheenjohtaja
ja kirjoittanut useita luontoaiheisia
kirjoja. Teoksessaan ”Haavoitettu
planeetta” hän pohtii ajankohtaisia kysymyksiä luonnosta ja sen
suojelusta: Mitä rakkaalle maapallollemme kuuluu tänään? Mitä uhkia sen tulevaisuudelle on näköpiirissä? Miten kristillinen vakaumus ja ympäristöajattelu liittyvät toisiinsa?
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Vapaaehtoistyöstä iloa itselle ja muille Raision rippikoululaisilla
Vapaaehtoistoiminta on hyvä harrastus ja antoivalinnanvaraa
Jos et löydä sopivaa tehtävää, voit
sa tapa käyttää aikaansa ja lahjojansa ja tutustua
uusiin ihmisiin. Toisten auttaminen lisää tutkimustenkin mukaan myös omaa hyvinvointia.

S

eurakunnassamme on monia eri mahdollisuuksia
osallistua, tehdä ja auttaa,
yksin tai yhdessä toisten
kanssa. Voit valita oman tapasi ottaen huomioon ajankäyttösi, lahjasi
ja kiinnostuksenkohteesi. Tarjolla on
tehtäviä yksittäisestä auttamiskerrasta
säännöllisempään vapaaehtoistyöhön.
Tekijöiden joukko on jo suuri, mutta
myös uudet osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään erilaisia
tilaisuuksia ja koulutusta, ja toimintaan osallistumisesta voi myös saada
kirjallisen todistuksen.
Voit käydä tutustumassa tehtäviin
osoitteessa www.vapaaehtoistyo.fi/raisio. Sivustolta löytyy seurakunnan li-

säksi myös Raision kaupungin ja usean paikallisen järjestön vapaaehtoistehtäviä. Listaa päivitetään aina tilanteen mukaan.

myös ottaa yhteyttä seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattoriin Hannele Siltalaan, joka kertoo lisää ja auttaa sinua oman näköisen tehtävän löytymisessä:

hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 7160 380.

• Kesäleiri Viherlahdessa?
• Talvileiri Lapissa?
• Saaristoripari kuunarilla?
• Kaupunkiripari?
• Aikuisrippikoulu?

H

Kansainvälinen Kattaus Myllyssä

M

sa esitteen. Kahvipöydässä on usein tarjolla myös teemaan
liittyvää maistettavaa, sitä ihmeruokaa. Siis rohkeasti vain
kurkistamaan Kansainvälistä Kattausta!
Katja Koskensalo

lähetyssihteeri

lla purjehtien ja kesällä päiväsaikaan
käytävä Kaupunkiripari.
Rippikoulujen suuri avajaistapahtuma, Megastartti, järjestetään jo lokakuun viimeisellä viikolla. Tähän tilaisuuteen on myös rippikoululaisen perhe tervetullut mukaan.
Rippikouluesitteet on postitettu koteihin, mutta niitä saa myös seurakuntatoimistosta, nuorten Nurkasta ja yläasteen uskonnonopettajilta.
Ilmoittautuminen 15.9. asti

ja lisätietoa netin kautta:
www.raisionseurakunta.fi/nuorille/
rippikoulu
Voit myös ottaa yhteyttä:

Rippikoulu- ja nuorisotyön pastori:
mira.paunikallio@evl.fi
p. 044- 7160 388
Rippikoulusihteeri: katja.koskensalo
@evl.fi p. 044- 7160 376
Lisää ripariasiaa: www.ripari.fi

Katso myös  s. 9.

Maisemoinnin eteneminen hautausmaalla

Kynttiläpalvelu

Talvihavutus

”Sinnekin missä on pimeää, kynttilän
liekin voit sytyttää…”.
Monella on tapana viedä kynttilä läheisen
haudalle pyhäinpäivänä tai jouluna. Jos ei
itse pääse käymään hautausmaalla, kynttiläpalvelun voi 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 €.

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

virasto.raisio@evl.fi
p. 02 4360 300
Tilaukset ja maksut viimeistään:
- jalohavut 27.9.
- pyhäinpäivän ja joulun led-kynttilä 28.10.

Kari Vainio

Hautatoimi tiedottaa

ikä ihmeen Kansainvälinen Kattaus? Katetaanko siellä pöytä täyteen jotain ihmeruokia? Eikö supisuomalainen kaffe kelpaa?
Ovatkohan jotkut muualta tulleet varanneet tilan omia juttujaan varten?
Kun seurakunnan toiminnan yhteydessä puhutaan kansainvälisyydestä, tarkoittaa se usein lähetyssihteeri Katjan
työvuoroa. Ja silloin aihe liittyy jollain tavalla lähetystyöhön,
kansainväliseen diakoniaan ja ekumeniaan. Siis niihin seurakunnan tehtäviin, joissa ollaan yhteydessä muihin kristikunnan kirkkoihin ja suunnataan katse Raision ja Suomen
rajojen ulkopuolelle.
Kansainvälinen Kattaus on yhteisnimi kerran kuukaudessa Myllyn toimipisteessä tapahtuvalle Lähetystyön tai Kirkon
Ulkomaan avun työn esittelylle. Tarkempi aihe määräytyy
aina sen mukaan, mikä on ajankohtaista. Joskus se voi olla
tutustumista ortodoksisen kirkon tekemään lähetystyöhön,
toisinaan paikalla voi olla nimikkolähettivieras kertomassa, millaista työ kentällä on. Myös maanjäristykset, tulvat ja
muut katastrofit maailmalla nousevat esiin Kansainvälisissä Kattauksissa etenkin meidän auttamismahdollisuuksiemme näkökulmasta. Tasauskeräyskin on yksi syksyn aiheista.
Ajankohtaisuuden vuoksi kuukauden teema saattaa tulla ilmi vasta viimetipassa. Myllyssä ei myöskään ole tarkkaa ohjelma-aikaa, vaan aihe on esillä sen mukaan, mitä
kukin haluaa tietää. Kuvasarjat pyörivät televisiossa ja niitä voi seurata sen verran kuin ostosten välillä ehtii, ja kiireinenkin voi vaikka vain poiketa nappaamaan mukaan-

eti kesän päätyttyä on jo
aika ilmoittautua seuraaviin rippikouluihin.
Kutsu on elokuussa lähetetty n. 200 raisiolaiselle vuonna
2005 syntyneelle nuorelle, jotka ovat
evankelisluterilaisen kirkon, Raision
seurakunnan jäseniä. Rippikouluun
ovat tervetulleita myös kirkkoon kuulumattomat. Heidät voidaan myös
konfirmoida, mikäli he liittyvät kirkkoon ennen konfirmaatiota.
Rippikoulu käydään yleisimmin sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta, mutta jos rippikoulu meni ohi kahtena edellisenä kesänä voi nuoren vielä ilmoittaa mukaan. Myös tätä vanhemman on mahdollisuus osallistua
aikuisrippikouluun erikseen sovittuna ajankohtana.
Kesärippileirit pidetään Merimaskussa, jonka kauniissa maisemissa sijaitsee Raision seurakunnan nykyaikainen
Viherlahden leirikeskus kaikkine mukavuuksineen. Muita vaihtoehtoja ovat
Lapin talvileiri, Saaristoripari kuunari-

Vuonna 2017 alkanut maisemointiprojekti on parantanut lähestyvään 715-vuotisjuhlaansa valmistautuvan Raision kirkon
näkyvyyttä. Suoritetut toimenpiteet ovat
myös helpottaneet hautausmaan hoitoa.
Puita oli välttämätöntä kaataa, mikä
herätti jonkin verran keskustelua. Kaadettujen puiden tilalle on tänä kesänä
istutettu runsaasti uusia taimia. Hautausmaalla kävijöiden palautteet ovat olleet
enimmäkseen myönteisiä lisääntyneen
valon ja kauniiden istutusten sekä yleisilmeen osalta.
Seurakunnan maisemointisuunnitelmaa noudattaen leviämiseltään vaikeasti
hallittavat ruusulajikkeet on pääsääntöisesti poistettu. Kirkolle johtavan pääkäytävän varrelle on istutettu serbiankuusi,

irlanninkatajia ja muita erilaisia havuja
sekä hortensia- ja hanhikkipensaita. Alakappelin läheisyydessä voi ihastella alppiruusuja, syys- ja sammalleimuja sekä lapinnauhuksia.
Hautausmaan Raisiontien puolella ruusupensaat vaihdettiin käytännön syistä rusokirsikkapuihin sekä japaninhortensia- ja
komeakotakuusamapensaisiin. Lisäksi villiviiniköynnös jatkuu nyt kaupungin kallioalueelta seurakunnan puolelle. Raisiontien maisemoinnissa tehtiin yhteistyötä Raision kaupungin kanssa.
Seurakunnan tavoitteena on jatkaa maisemointityötä siten, että kirkkoamme ympäröivä hautausmaa on jatkossa entistäkin toimivampi, kaunis ja rauhallinen kokonaisuus.

Naisverkosto kasvaa,
kehittyy ja monipuolistuu
Työikäisille naisille suunnatun Naisverkoston toiminta Raision seurakunnassa on saanut uusia muotoja ja
kehittyy edelleen. Suurin osa naisista
löytää tiensä verkostoon kutsuiltojen
kautta. Iltoja järjestetään kodeissa
ja mukaan mahtuu kerralla noin 50
naista. Verkoston piirissä on jo satoja
naisia.
Seuraavat kotikutsuillat ovat 2.10.,
5.11. ja 3.12. Kutsun toimintaan voi
saada verkostoon jo kuuluvan ystävän
kautta tai ottamalla yhteyttä Hannele
Siltalaan, jolta voi myös kysyä lisää
seurakuntamme naistentoiminnasta.

Naisverkoston tapahtumia:
○○ Kotikutsuillat
○○ Beautiful Bible -kotipienryhmät
○○ Bible Journaling
○○ Unelmasiskot
○○ Unelmapari

Muuta toimintaa kaikille naisille:
○○ Gospel-lattarit kaiken ikäisille ja kokoisille naisille ( s. 7)
○○ KokoNainen -päivä kaikille naisille kerran vuodessa.
○○ Akkojenlatausillat Viherlahdessa pienten lasten äideille ( s. 8)
○○ Erilainen lapsiperheille suunnattu toiminta seurakunnassamme. ( s.8)
Lisätietoja Naisverkostosta ym. naistentoiminnasta: www.raisionseurakunta.fi
hannele.siltala@evl.fi p. 044 7160380
Lisäksi seurakunnassamme on runsaasti muuta toimintaa, johon kaikenikäiset naiset ja miehet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Bible Journaling – uusi tapa syventyä Raamatun sanomaan

R

aamattuihin on aina tehty muistiinpanoja ja alleviivauksia.
Bible Journaling vie raamatuntutkistelun entistä visuaalisempaan suuntaan ja tarkoittaa päiväkirjanomaista työskentelyä,
johon liittyy rukous ja raamattumietiskely. Koskettavaa Raamatun tekstiä pohdiskellaan, koristellaan, väritetään ja kuvitetaan suoraan
Raamatun sivuille, erilliseen vihkoon tai irtopapereille ja -korteille, omaa
luovuutta käyttäen.
Käytettävät materiaalit ovat tuttuja kaikille korttiaskartelijoille ja skräppääjille. Koristeluissa voidaan käyttää esimerkiksi leimasimia, tusseja, akvarellipuuvärejä, tarroja, kiiltokuvia ja irtokirjaimia. Menetelmää on kokeiltu jo useissa seurakunnissa. Raisiossa seurakunnan naisverkoston Bible Journaling -ryhmä on kokoontunut kesästä alkaen.
Bible Journaling- iltojen vetäjinä toimivat Marianne Ylinen ja mm. seurakunnan naisverkoston toiminnasta vastaava Hannele Siltala. Illat alkavat yhteisellä nyyttärihetkellä ja jutustelulla. Ohjaajien vetämän lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat keskittyvät kaikessa rauhassa noin tunnin kestävään hiljaiseen työskentelyyn. Illan teemaan liittyvää Raamatun kohtaa
työtetään miettien, mitä se puhuu itselle omassa elämäntilanteessa. Työskentelyn aikana soi hiljainen taustamusiikki.
Raamatunlauseiden puhutellessa ja niiden äärellä askarreltaessa monet kokevat uusia oivalluksia ja erilaisia tuntemuksia, joita voi halutessaan
jakaa ohjaajien tai muiden osallistujien kanssa hiljaisen työskentelyn jälkeen. Mukaan iltoihin tarvitaan vain oma Raamattu ja muistivihko. Askartelutarvikkeita, värikyniä ja kustakin Raamatun kohdasta tehtyjä graafisia tekstipohjia on valmiiksi tarjolla ja omiakin voi ottaa mukaan. Illoista
voi saada virikkeitä uudenlaiseen raamattutyöskentelyyn, jota voi halutessaan jatkaa myös kotona.

"Mitään erityistaitoja tai taiteellista
lahjakkuutta ei työskentely
vaadi, vaan kuka tahansa voi
sitä omalla tavallaan harrastaa".
Bible Journaling -iltojen ohjaajat
Hannele Siltala (vas.) ja Marianne
Ylinen kannustavat naisia luovaan
raamattutyöskentelyyn joko
seurakuntatalolla yhdessä toisten
kanssa tai kotona mietiskellen ja
askarrellen.

Naisverkostolaisten ajatuksia:
Bible Journaling- iltojen osallistujia haastateltaessa selviää, että heistä monet ovat saaneet
ensikosketuksen seurakunnan toimintaan
juuri Naisverkoston erilaisissa tapahtumissa
ja myöskin Ilta Sinulle -tilaisuuksissa. Lämminhenkisessä verkostossa on saanut tutustua
muihin työikäisiin ja ehkä ruuhkavuosiaankin
viettäviin naisiin, ja uusia ystävyyssuhteitakin on solmittu. Alle on koottu ajatuksia Bible
Journaling -iltoihin osallistuneilta naisilta.

kin toiminnassa ja tutustunut muihin verkoston
naisiin, joita täälläkin näkee.
- En olisi lähtenyt mihin tahansa askarteluiltaan, mutta näiden iltojen hengellinen ulottuvuus tuntui tärkeältä ja antaa voimaa, on rauhoittavaa ja antaa uusia näkökulmia.
- Ensin jännitti, että onko liian haastavaa, kun
en oikeastaan ole mikään askartelija.
- Lähdin tavallaan epämukavuusalueelle, kun
piirtäminen ei ollut lempiaineeni koulussa enkä
kokenut olevani lahjakas kuvaamataidossa.

Millä mielin lähdit mukaan?

- Kaipasin elämääni jotakin uutta, erilaista ja
luovaa, jotakin ihan omaa arjen pyörityksen keskelle.
- Lähdin mukaan uteliaisuudesta.
- Kuulin tästä ystävän kautta ja päätin tulla
katsomaan, mistä on kyse.
- Naisverkoston illassa kerrottiin tästä ja lähdin
mukaan, koska olen viihtynyt verkoston muussa-

Mitä olet kokenut Bible Journaling -illoissa?

- Täällä saa rauhoittua ja irrottautua hetkeksi esimerkiksi työkiireistä ja muista mieltä painavista asioista.
- Kun keskittyy tekemiseen, muu unohtuu.
Tuntuu hyvältä saada pysähtyä kiireen keskellä.
- Voi oikein luvan kanssa kääntyä sisäänpäin ja
uppoutua kaikessa rauhassa omaan tekemiseen,

itseensä ja sisimpäänsä.
- Tulevaisuus askarruttaa minua. Tässä on mahdollisuus rauhoittua ja pysähtyä. Jotkin asiat ovat
alkaneet auetakin ja olen ehkä saamassa vastauksia pohdintoihini.
- Keidasfiilinki, hyvä hetki omalle itselle.
Mitä mieltä olet tästä työskentelytavasta?

- Mielenkiintoinen yhdistelmä Raamatun sanaa ja askartelua.
- Kukin saa käyttää omaa luovuuttaan omalla
tavallaan, eikä väärää tapa ole. Tärkeintä on tekeminen, pohdinta ja koko prosessi, ei välttämättä lopputuloksen täydellisyys.
- Voi ajatella eri tavalla kuvien kautta, ei pelkästään sanoja käyttäen.
- Noin tunnin työskentely tuntuu sopivan mittaiselta.
- Askartelu ei ole ominaista minulle, mutta kuvan yhdistäminen Raamatunlauseeseen ja omaan

elämään tuntuu kiinnostavalta yhdistelmältä.
- Uskon asiat ovat lähellä sydäntäni. Tämä askartelu on lisäkeino tutustua Raamatun teksteihin paremmin, käsillä tehden. Pidän kirjoittamisesta ja maalaamisesta.
- Minulle on tärkeää, että pohjana on Raamatun teksti, jota voi mietiskellä ja käsitellä myös käsillä tehden, luovuutta käyttäen ja rauhassa itsekseen, niin että luovuus saa virrata.
- Raamatun tekstit alkavat elää uudella tavalla tekemisen ja askartelun kautta.
- Kuultuaan näistä naisten askarteluilloista, myös
9- ja 3-vuotiaat tyttäreni kiinnostuivat asiasta, ja
niinpä pidinkin tyttärien kanssa vastaavan askartelutuokion kotona naisten Bible Journaling- illan
innoittamana ja samoja menetelmiä soveltaen.
Syksyn Bible Journaling -illat Raision seurakuntatalolla to 19.9., 10.10. ja 31.10. klo 17.
Ilmoittautumiset Hannele Siltalalle.

Pixabay
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Tukea ja apua monissa
elämäntilanteissa
Elämän huolien ja murheiden kanssa ei tarvitse
jäädä yksin. Yksi seurakunnan perustehtävistä on
auttaa ja tukea ihmisiä vaikeuksien keskellä niin
käytännön asioissa kuin henkisessä selviämisessäkin. Myös Raision seurakunnassa ollaan valmiina tarjoamaan keskusteluapua, aineellista apua
ja muutakin tukea erilaisissa elämäntilanteissa.

V

aikka kuinka yrittäisi,
pyrkisi hallitsemaan elämäänsä ja tekisi harkittuja
valintoja, haasteita voi silti
tulla vastaan. Useimmat meistä kohtaavat elämässään joitakin vastoinkäymisiä,
ihmissuhdevaikeuksia, surua, sairautta,
rahahuolia, työttömyyttä, huolta läheisistä jne. Seurakunnassa ihminen halutaan nähdä kokonaisuutena ja tilanteet
monen asian summana.
Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa auttavaa työtä, joka on yksi kirkon perustehtävistä.
Kirkon diakoniatyö pyrkii tukemaan ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta sekä edistämään ihmisarvoista elämää yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Kirkon
diakoniatyö tarjoaa monipuolista apua
ja tukea vaikeisiinkin elämäntilanteisiin ja kantaa vastuuta myös kansainvälisesti. Kirkon ulkomaanavun ja lähetystyön puitteissa autetaan erityisesti
köyhissä maissa ja erilaisilla kriisialu-

eilla olevia lähimmäisiämme.
Monet kärsivät yksinäisyydestä. Sitä
ilmenee kaikissa ikäryhmissä ja sen
vastavoimia ovat yhteisöllisyys ja välittäminen. Seurakunta pyrkiikin toiminnallaan luomaan yhteisöllisyyden
ja osallisuuden tunnetta järjestäessään
mahdollisuuksia kohtaamisiin erilaisissa ryhmissä, tilaisuuksissa ja muussa
toiminnassa.
Myös eri syistä johtuva taloudellinen
ahdinko on monelle päivittäinen huolenaihe ja näissäkin asioissa voi ottaa
yhteyttä diakoniatyöntekijään. Raision seurakunnassa on tarjolla esimerkiksi ruokajakelua sekä vaate- ja tavara-apua, jota voi saada Naulakko-toiminnan kautta.
Diakonian viranhaltijana voi toimia
henkilö, joka on koulutukseltaan diakoni tai diakonissa. Työssä tarvitaan
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä diakoniatyön asiantuntemusta. Diakonilla
on koulutuksensa pohjalta sosiaalialan
ja diakonissalla terveydenhuollon eri-

■■ Syksy on aina sellaista uusien aloitusten ja ideoiden
aikaa. Koululaisilla alkavat uudet luokat, uusia harrastuksia mietitään, uusi vuodenaika on hehkeimmillään,
omenat kypsyvät ja yöt ovat kuulakkaita.

“Minun oli nälkä ja te annoitte
minulle ruokaa. Minun oli jano ja
te annoitte minulle juotavaa. Minä
olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja kävitte
minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni.”
(Matt. 25:35-36)

■■ Tänä syksynä uusina alkuina ovat kolme kertaa viikossa kokoontuvat päiväkerhoryhmät. Ryhmiin on hakenut lapsia ennätysmäärä, mikä on meille suuri ilon
aihe. Lisäksi starttaa alakouluikäisille suunnattu Seikkailukerho, jossa tehdään ja touhutaan, pelataan ja
pompitaan. Aikuisille alkaa oma ryhmä parisuhdekurssin merkeissä. Kurssin aikana osallistujat etsivät, löytävät ja näkevät virtaa välillään. Aikuisten yhteinen aika
on aina tärkeää.

Kirkon kautta tehdään paljon hyvää
monien apua tarvitsevien keskuudessa
ja moni kirkon jäsen pitääkin tärkeänä
tätä mahdollisuutta osallistua hyvän tekemiseen jäsenmaksunsa eli kirkollisveron kautta. Suuri osa varoista ohjataankin juuri erilaiseen auttamistyöhön
seurakuntien muun toiminnan ohella.
Lähde: Suomen evankelisluterilainen kirkko (www.evl.fi)

■■ Meillä seurakunnan lapsi- ja perhetyössä pohditaan
uuden työkauden alkua. Tiiminä katselemme, kuuntelemme, keskustelemme ja pohdimme tiiviisti lapsiperheiden tämän ajan suuntaviivoja. Lisäksi olemme
kiinnostuneita lapsiperheiden ajatuksista, elämäntilanteista sekä yhteiskunnan muutoksista pohtiessamme
toimintaamme ja sen suunnittelua ja kehittämistä.
Joka vuosi toimintaan tuleekin uusia asioita ja ideoita,
uusia alkuja.

■■ Uuden kauden alkaessa, kesätauon jälkeen, on mukava taas tavata kerholaisia ja ryhmäläisiä. Jotkut ovat
olleet mukana toiminnassamme jo vuosia ja tulleet tutuiksi. Lapset ovat kasvaneet vauvasta taaperoksi ja
oppineet monia uusia taitoja. Yhdessä on monesti ihmetelty oppimisen ja kasvamisen iloa ja kipua.
■■ Uudet tulokkaat taas tuovat aina mukanaan uusia
tuulia, ajatuksia ja iloa. On mukavaa, kun ryhmään liittyy uusi osallistuja ja hetken kuluttua jo olemme vanhoja tuttuja. Niin vanhat kuin uudetkin kohtaamiset ovat
meille tärkeitä. Työmme tärkein asia on kohdata ihmisiä
heidän elämänsä matkalla ja tarjota heille mahdollisuus
tutustua Jeesukseen ja Hänestä säteilevään hyvään.
■■ Kaiken kaikkiaan raisiolaiset lapsiperheet ovat
meille hyvin tärkeitä ja siksi haluamme tarjota heille
monipuolista toimintaa, joka tukisi, auttaisi ja ilostuttaisi heidän elämäänsä vauva- ja lapsiperhearjen pyörityksen aikaan.

Kun haluat keskustella, pohtia
elämäntilannettasi tai etsiä ratkaisuja arjen ongelmiin, voit ottaa yhteyttä seurakuntasi diakoniatyöntekijään, pappiin tai
muihin työntekijöihin.

Kaikki diakoniatyöntekijät tekevät laaja-alaisesti diakoniatyötä ja vastaavat lisäksi erilaisesta toiminnasta
omilla vastuualueillaan:
Diakoni Leena Nieminen toimii johtavana
diakoniatyöntekijänä.
Diakonissa Erja Anderssonin päävastuualueena on
mm. vanhus- ja kehitysvammaistyö.
Uusin diakonissamme on Noora Nurmi, joka on aloittanut työnsä kesällä pitkäaikaisen työntekijämme
Mariitta Pentin jäädessä eläkkeelle. Nooran päävastuualueina ovat mielenterveystyö ja kansainvälinen
diakoniatyö.
Diakoni Tuija Suominen toimii Päivi Leinon sijaisena tämän ollessa virkavapaalla. Tuijan päävastuualueena on mm. Tasalan Kamari ja Naulakko sekä
omaishoito.

Syksy täynnä kohtaamisia
ja uusia alkuja

tyisosaaminen, mutta molempien työhön kuuluu ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja he työskentelevät
yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa.
Diakonian juuret ovat jo alkuseurakunnassa ja sen lähtökohtana on Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa.
Jeesus kohtasi apua tarvitsevia, köyhiä,
sairaita ja syrjäytettyjä, kuunteli heitä,
paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.

Sinua varten

He ovat vaitiolovelvollisia ja valmiita kuuntelemaan ja
keskustelemaan sekä, niin toivoessasi, myös rukoilemaan kanssasi sinua tai läheisiäsi koskevien asioiden
puolesta. Uskosi laatua ei kysellä, eikä myöskään sitä,
oletko kirkon jäsen tai aktiivinen seurakuntalainen.
Raision seurakunnassa toimii tällä hetkellä neljä diakoniatyöntekijää, useita pappeja ja sielunhoitoterapeutti. Heihin kaikkiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi keskustelua varten tai muuta apua tarvittaessa.
Palvelu on maksutonta.

Lapsi-ja perhetyön terveisiä

■■ Elämä on täynnä uusia alkuja. Toivottavasti jokin
meidän ryhmämme voisi olla tänä syksynä antamassa
teille uuden alun, vaikkapa uusien tuttavuuksien ja kohtaamisten merkeissä.
Tervetuloa mukaan!

Uusia ja vanhempiakin diakoniatyöntekijöitä
saatiin yhteiskuvaan diakonissa Mariitta Pentin
eläkkeellelähtöjuhlassa Raision seurakuntatalolla
elokuussa. Kuvassa (vas.) Tuija Suominen (vs.),
Seija Rannikko (eläkkeellä), Erja Andersson,
Leena Nieminen, Mariitta Pentti (eläkkeellä),
Noora Nurmi, Päivi Leino (virkavapaalla) sekä
sielunhoitoterapeutti Tiina Åkerman.

Diakonian puhelinpäivystys
arkimaanantaisin klo 13-16, p. 044-7160 325.

Tarpeen mukaan sovitaan henkilökohtainen tapaaminen.
Katso myös  s. 9.
Diakoniatyöntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat:
leena.a.nieminen@evl.fi
erja.andersson@evl.fi
noora.nurmi@evl.fi
tuija.k.suominen@evl.fi
Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua myös
puhelimessa ja verkossa. Nämä valtakunnalliset palvelut
ovat käytössä kaikkialta Suomesta:
www.kirkonkeskusteluapua.fi
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/apua-ja-tukea

Johanna Salonen
lapsityönohjaaja
Katso lisää
 s. 8
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Seurakunnassa tapahtuu syksyllä
Messu sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin
klo 10 kirkossa.

Messussa aina myös ehtoollinen ja
oma teemansa:
8.9. ”Jeesus, parantajamme”
15.9. ”Lähimmäinen”. Uusimpien työntekijöiden siunaaminen
22.9. ”Kiitollisuus”
29.9. ”Jumalan sanansaattajat”. Mikkelinpäivä. Sadonkorjuun kiitosmessu ja kirkkokahvit.
6.10.
klo 10: ”Jeesus antaa elämän”.
Vanhusten kirkkopyhä.
klo 15: Perhemessu. Keittolounas ja
kirkkokahvit srk-talolla.
13.10. ”Kristityn vapaus”. Ekumeeninen
lähetyspyhä.
20.10. ”Rakkauden kaksoiskäsky”
27.10. ”Usko ja epäusko”
3.11. ”Jeesuksen lähettiläät”
10.11. ”Uskon perustus”. Uskonpuhdistuksen muistopäivä.
17.11. ”Valvokaa”. Valvomisen sunnuntai.
24.11. ”Kristus, kaikkeuden Herra”.
Tuomiosunnuntai / Kristuksen kuninkuuden sunnuntai.

PYHÄINPÄIVÄ LA 2.11.
klo 10 Sanajumalanpalvelus
kirkossa. Seppeleenlasku Menneitten sukupolvien muistomerkille.
klo 16 ja 18 Pyhien muisto –iltakirkko,
jossa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten
nimet ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen. Luettavat nimet on jaettu näihin
tilaisuuksiin aakkosten mukaan.

KIRKKOKULJETUKSET
su 6.10., 3.11. ja 1.12.
Maksuton kuljetus messuun joka kk:n
ensimmäisenä sunnuntaina.
Tilaukset ja tiedustelut: Erja Andersson,
p. 044 7160326.

RAISIOMESSU
Sunnuntai-illan rento messu aikuisille ja lapsille. Musiikkia messubändin säestyksellä, puheenvuoroja, ehtoollinen,
esirukousmahdollisuus ja maksuton iltapalatarjoilu. Lapsille omaa ohjelmaa.
Seuraavina sunnuntaina klo 17 srk-talolla:
22.9. ”Intialaisia uutisia”. TM Tero Vaarna
Open Doors -järjestöstä luo katsauksen intialaisten kristittyjen tämänhetkiseen tilanteeseen ja vaikeuksiin.
13.10. ”Kompurointeja ja toivoa: Raamatun
onnistujia ja epäonnistujia”. Teemaa pohtimassa pastorit Antti Pajunen ja Vesa Siltala.
24.11. ”Tehdään yhdessä”. Kaikenikäisten
messussa etsitään valoa pimeyden keskellä.

KIRKONMENOT
– Nuorekas arki-illan messu kaiken
ikäisille ke 2.10. ja 13.11. klo 18.
Tervetuloa kirkkoon kuulemaan, laulamaan,
rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista arjen keskellä! Messun lauluja tahdittaa nuorten bändi.

MESSISSÄ MESSUSSA
ke 11.9. klo 18 srk-talossa.
Tule mukaan suunnittelemaan, kertomaan toiveitasi ja rakentamaan tulevia
messuja yhdessä toisten kanssa. Käydään
läpi jumalanpalveluksen sisältöä ja tutustutaan eri tapoihin olla mukana sitä toteuttamassa. Myös uudet ideat messujen
kehittämiseksi ovat tervetulleita.
Kahvitarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

SIIONINVIRSISEURAT
ke 9.10. klo 18 srk-talossa. Puhujina Teppo
Lummikko, Raija Söder, Erkki Marttinen ja
Marjut Ostermaa. Kahvitarjoilu.

ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
ke 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 8 srk-talossa, (joka
kk:n ensimm. keskiv.). Lyhyt hartaushetki,
sanaa, musiikkia, rukous ja ehtoollinen.
ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN
ti 24.9., 22.10. ja 26.11. klo 18
kirkossa. Lyhyt hartaushetki ja
ehtoollinen. Sitä ennen kirkon
ovet auki kaikille klo 16.30 alkaen
rukousta ja hiljentymistä varten.
HULVELAN
VIIKONAVAUKSET
maanantaisin klo 10
Mukana diakonissa Erja Andersson ja
16.9., 28.10., 18.11. ja 6.12. myös pappi ja kanttori.
Ma 28.10. Herran Pyhä Ehtoollinen.
ARJEN TAUKOPAIKKA
– RUKOUKSEN TALO
”Minä johdatan heitä,
kun he kulkevat rukoillen…”
(Jer 31:9)
Kirkko on auki hiljentymistä
ja rukousta varten joka
tiistai klo 16.30-18. (10.9. alk.)
Voit tulla hetkeksi tai pidemmäksi aikaa,
sytyttää kynttilän, tutustua kirkkoon tai
istuutua kirkonpenkkiin omine ajatuksinesi hiljaisen taustamusiikin soidessa. Voit
myös tuoda mukanasi pyyntöjä, kiitosaiheita ja hiljaisia huokauksia itsesi ja läheistesi puolesta.
Paikalla on usein pappi ja koulutettuja
Rukouksen talon vastuuhenkilöitä, jotka halutessasi keskustelevat kanssasi ja
rukoilevat toivomiesi asioiden puolesta
erillisessä tilassa luottamuksellisesti. Rukouspyyntöjä voi myös jättää seurakunnan internet -sivujen kautta.
Lisäksi seuraavina tiistai-iltoina kirkossa on
arki-illan ehtoollishetki klo 18: 24.9., 22.10.
ja 26.11. Lisätietoja pastori Vesa Siltalalta,
vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 7160 339.
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi kirkon
rauhalliseen ilmapiiriin!

ILTA SINULLE
Kaikille avoimet, suositut ja lämminhenkiset illanvietot jatkuvat taas.
Puhutteleva puheenvuoro, musiikkia,
iltarukous, vapaata jutustelua ja
iltapalatarjoilu seurakuntatalossa.
VAPAAEHTOISTEN SIUNAAMINEN
TEHTÄVIINSÄ JA UUTEEN TOIMIKAUTEEN
su 15.9. klo 14 kirkossa, minkä jälkeen
kahvitarjoilu, ohjelmaa, tutustumista ja
ajatusten vaihtoa seurakuntatalossa. Mukana mm. kirkkoherra Sari Lehti, pastori
Vesa Siltala ja vapaaehtoistyön koordinaattori Hannele Siltala. Ei ennakkoilmoittautumisia. Tervetuloa mukaan kaikki
erilaisissa tehtävissä jo toimivat ja myös
muut vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet!

KANSAINVÄLINEN KATTAUS MYLLYSSÄ
la 14.9., 26.10. ja 23.11. klo 10.30.
Lähetystapahtuma tuo kerran kuukaudessa terveisiä maailmalta Myllyyn.

NOJATUOLIMATKOJA PYHÄLLE MAALLE
to 26.9., 3.10. ja 17.10., klo 18 srk-talossa.
Suositut nojatuolimatkat jatkuvat myös
syksyllä. Raamatun kertomuksilla on tapahtumapaikat, joista useimmat ovat
edelleen olemassa. Tervetuloa tutustumaan pyhien paikkojen historiaan ja nykypäivään kuvien, matkamuistelusten,
paikallisten ihmisten ja Raamatun välityksellä! Pohdimme myös mitä nämä paikat
ja Raamatun tapahtumien sisältö merkitsevät meille tänään.
Matkanjohtajina Pertti
Ruotsalo ja Seppo Niemeläinen.
Lisätiedot: Pertti
040-5020077.

Ke 25.9. klo 18: ”Ehdottoman rakkauden
naapurissa”. Tuttujen laulujen ja puheen
teemoina kaiho, kaipaus, ikäväkin. Ja rajaton rakkaus, jonka osallisuus antaa meille
mahdollisuuden suhtautua elämään uusin
silmin. Puhumassa Seppo Niemeläinen ja
musiikkivieraina Samuel ja Vilma.

Ke 6.11. klo 18: ”Tyhjyyttä täyttämässä riippuvuuksista vapaaseen elämään ja
ateismista uuteen uskoon.”
Omakohtaisia kokemuksia kertomassa
päihde- ja terapiatyöntekijä Sami
Elorinne ja muusikko Laura Kalaja,
joka vastaa illan musiikista.
Vapaa pääsy ja maksuton iltapala.
Tervetuloa mukaan yksin,
kaksin tai porukalla!

JOULUKORTTIEN
ASKARTELUTALKOOT
ti 15.10. ja 5.11. klo 14. Myllyssä Tule mukaan
askartelemaan joulukortteja, jotka annetaan senioreille heidän joulujuhlassaan. Mukana askartelemassa mm. diakonissa Erja
Andersson. Askartelun lomassa tarjolla pullakahvit.

PYHÄKOULUT
sunnuntaisin klo 13 Myllyssä (1.9. alk.) ja
Petäsmäen päiväkodissa (15.9. alk.)
ARKIPYHIS
tiistaisin klo 14-16 Vaisaaren srk-kodissa.
KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
KAIKENIKÄISILLE
la 7.9., 12.10. ja 9.11. klo 13-14.15
Kokinvuoren srk-kodissa.
Laulamme, luemme Raamattua, rukoilemme, juttelemme ja nautimme pullakahvit.
Pyhäkoulunopettajana Erja Andersson.
MENNÄÄN METSÄÄN -SYYSRETKI
su 8.9. klo 14
Retkioppaina lintujen tuntija ja luonnonystävä Lennart Saari ja pastori Vesa Siltala.
Rauhallista kävelyä n. 5 km Kullaanvuoren ja Haunisten altaan maisemissa, eväshetki omin eväin ja lyhyt luontohartaus.
Säävaraus. Ilmoittaudu 6.9. mennessä
tai kysy lisää: vesa.siltala@evl.fi tai p. 044
7160339.

KAIKEN KANSAN SYYSRETKI
to 3.10. Kauniaisten Raamattuopistoon.
Tarjolla sanaa, ehtoollinen, musiikkia,
maukasta ruokaa ja päiväkahvit. Lähtö
klo 7.30. Tiedustelut ja ilmoittautuminen
diakonissa Erja Anderssonille viimeistään
26.9. p. 044 7160326. Tilaa rajoitetusti, joten varaa ajoissa oma paikkasi mukavalle
retkelle, jonne kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

ELÄKELÄISFESTARIT
Seurakunta on mukana syksyn suuressa
eläkeläistapahtumassa pe 7.10. klo 11-14
kaupungintalolla (Nallinkatu 2). Tarjolla ohjelmaa, vinkkejä ja virikkeitä eläkeikäisen
arkeen. Mukana kymmeniä näytteilleasettajia, kuten yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä ja kaupungin toimipisteitä.
Tervetuloa tutustumaan!

SENIORIKERHOT
Kokinvuoren srk-kodissa: ke 18.9., 2.10.,
16.10., 30.10., 13.11. ja 27.11. klo 12
Srk-talossa: to 19.9., 17.10., 31.10.,14.11. ja
28.11. klo 12
Vaisaaren srk-kodissa: to 26.9., 10.10,
24.10., 7.11. ja 21.11. klo 12
Kerhojen retki/ ”Kaiken kansan syysretki” to 3.10. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
26.9. mennessä: erja.andersson@evl.fi
p. 044 7160326.

RUKOUSPIIRI RAISION KAUPUNGIN
TYÖNTEKIJÖILLE
ma 30.9., 28.10., 25.11. klo 16.15 srk-talossa.

SUOMEA VIERAANA
KIELENÄ PUHUVILLE
ma klo 10: Suomen opiskelua
pe klo 13.30: Keskustelua suomeksi
seurakuntatalolla.
Tiedustelut: leena.a.nieminen@evl.fi
p. 044 71 30 375

MITÄ MIES?
MIESTEN ILTAVAPAA
Miestenillat srk-talolla
ke 18.9., 23.10. ja 13.11. klo 18.
Musiikkia, puheenaiheita, rentoa olemista
ja maksuton iltapalatarjoilu kaikenikäisille
miehille srk-talolla. Iltoja juontaa sanoin ja
sävelin Joel Hallikainen ja mukana myös
puhujavieraita eri aloilta.
23.10. Olympiavoittaja Samppa Lajunen
puhumassa mm. uskosta ja urheilusta
Muiden iltojen vierailijat ilmoitetaan myöhemmin. Vapaa pääsy. Lisätiedot:
vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 7160 339.

ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
ma 16.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11. ja 25.11.
klo 18.30.
Pohdiskellaan elämän miesnäkökulmia ja
tehdään retkiäkin. Kahvitarjoilu.
Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen ja
Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077).
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät!

KREIKANKIELINEN RAAMATTUPIIRI
Luemme Uutta Testamenttia alkukielellä ja keskustelemme. Ti 17.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 12.11. ja 26.11. klo 13 srk-talossa.

KEHITYSVAMMAISTEN
ADVENTTILEIRIPÄIVÄ
la 16.11. Viherlahdessa
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Tervetuloa mukaan!
MUSIIKIN JA
LIIKUNNAN ILOA
ILMAN SUORITUS
PAINEITA!
Aloita uusi innostava liikuntaharrastus
vapaalla tyylillä!
Gospel -lattarit liikuttavat kaikenikäisiä ja
-kokoisia naisia rennolla otteella mukaansatempaavan latino- ja gospelmusiikin
tahdissa. Mottona on ”Oma tahti - paras
tahti. Oma tyyli – paras tyyli. Oma kroppa
– paras kroppa”. Ensin tanssitunti, sitten
kehonhuoltoa, venyttelyä ja rentoutusta.
Valitse omasi tai osallistu molempiin. Tunnit järjestetään yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa Kuloisten koululla
ma klo 17.30 Gospel –lattarit
ma klo 18.35 -kehonhuolto
Lisätietoja: hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160380
Ilmoittautumiset: www.raisionpyryt.fi
Yksi maksuton käyntikerta.
Tervetuloa tutustumaan!

NAISVERKOSTO
TYÖIKÄISILLE
NAISILLE

Tule mukaan verkoston
lämminhenkiseen toimintaan, kotikutsuiltoihin ja pienryhmiin!
KOTIKUTSUILLAT
ke 2.10. ja pe 15.11.
Kutsun voit saada ystävän kautta tai ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Hannele
Siltalalle, jolta saat myös lisätietoja Naisverkoston muusta toiminnasta: hannele.
siltala@evl.fi tai puh. 044 7160 380.

KONSERTTEJA

MIKKELINPÄIVÄN KONSERTTI
”KOHTAAMISIA”
su 29.9. klo 18 kirkossa. Varosen musiikkiperhe: Olli ja Anna-Maaria, sello sekä lapset Anni- Elina, oboe ja Elli-Aliisa, viulu
soittavat raikkaita klassisia ja hengellisiä
säveliä konsertissaan Mikkelinpäivän iltana. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

LOHDUTUKSEN SÄVELIÄ
su 3.11. 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 €.
ANTIIKIN AARIOITA
su 17.11. klo 18 kirkossa. Annukka Kuivisto ja Heidi Laakso, sopraano, Petter Andersson, baritoni ja Marko Autio, piano esittävät
konsertissaan antiikin aarioita. Nämä vanhojen mestareiden kauniit laulut ovat vuosikymmenten ajan kuuluneet kaikkien
yksinlaulua opiskelleiden tai harrastaneiden
ohjelmistoon. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

KUOROT JA BÄNDIT

Myös uudet musiikin harrastajat ovat
tervetulleita mukaan.

UNELMAPARI
Naisverkoston uusi pienryhmä aviopareille
Parempi Avioliitto ry:n parisuhdeaiheiden
pohjalta. Paikkoja rajoitetusti.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: hannele.siltala@evl.fi

AKKOJEN LATAUS
Pienten lasten äidit lähtevät lataamaan
akkujaan Viherlahden leirikeskukseen
ke 2.10. klo 17-20.30 Mukavaa yhdessä
tekemistä, jutustelua, hiljentymistä,
saunomista ja iltapala (5€). Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Johanna Salonen
044-7160 370

JUMALAN VIISAUS KEHOSSANI
Rukoustanssipäivä
su 29.9.2019 klo 13-17 Kokinvuoren srk-kodilla. Ohjaamassa tanssi-liiketerapeutti,
pastori ja Kristanssin puheenjohtaja Hannele Tenhu. Tutustumme luotuun kehoomme ja liikkeen merkitykseen rukouksessa.
Harjoituksia ja keskustelua. Jokainen osallistuja liikkuu ja tanssii omista taidoista
käsin. Liikkumiseen sopiva vaatetus.
Osallistumismaksu 10 e. Kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Hannele
Tenhu 045-1255455 tai hannele14@ gmail.com

Kaikille avoin viihtyisä
kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa!
Tasalanaukio 5
Tervetuloa!
Avoinna ma-to klo 10-15, pe klo 10-13
Atk-opastusta ti ja pe klo 10-12

BIBLE JOURNALING -ILLAT

to 19.9., 10.10., ja 31.10. klo 17.
Pohditaan Raamatun tekstejä visuaalisin keinoin, koristellen ja kuvittaen, kukin
omalla tavallaan ja omaan muistikirjaansa. Ohjaajina Marianne Ylinen ja Hannele
Siltala. Paikkoja rajoitetusti. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Hannelelle.
Katso myös  s.4

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN

MARTINUS-KUORO
Sekakuoro nuorille ja nuorekkaille aikuisille, ma klo 19 – 21 srk-talossa 26.9. alkaen.
Lisätietoja: katarina.engstrom@evl.fi tai
p. 044 7160333
LAULUKAMMARI
Sekakuoro seniori-ikäisille, to klo 9.30-11
seurakuntatalossa12.9. alkaen. Lisätietoja: jukka.saarinen@evl.fi tai 044-716 0381.
CHORUS VARIABILIS
Nimensä mukaisesti vaihteleva ryhmä
vaihtelevalla ohjelmistolla. Kerro itsestäsi
Katarinalle. Jaa ja saa laulun tai soiton lahjoillasi hyvää mieltä!
Lisätietoja: katarina.engstrom@evl.fi tai p.
044 7160333
CHORUS JUNIORIUM
Lapsikuoro n. 7-13-vuotiaille to 16-17.15
Wanhassa Pappilassa 22.8. alk. Lisätietoja:
sini.nieminen@evl.fi tai 044 7160367.

Diakoniatyöntekijä tavattavissa
ti klo 10-12: Mahdollisuus verenpaineen
mittaukseen ja keskusteluun.
Kamarin pappi Antti Pajunen
tavattavissa to klo 12-13.
Kuukauden pappi tavattavissa
pe klo 10-12. (parilliset viikot). Seurakunnan
eri papit vuorottelevat kuukausittain.
Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10-14, puh 044-7160 347.
Tilapäistä, maksutonta apua esim.
asioiden toimittamiseen, saattajaksi
sairaalaan, lukemaan tai juttelemaan.
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos.
Ohjelmatuokiot ma klo 11-12
9.9. Vinkkivartti - Mari Saarinen Raisioopistosta
16.9. Tule tutustumaan Kamarin pappiin
Antti Pajuseen
23.9. Postitie Raision kohdalta
- Pirkko Karmakoski
30.9. Marjaset -lauluryhmä Naantalista
7.10. Kiipeä Kuualle - Pirkko Karmakoski
14.10. Ikäihmisen ravitsemus - Pirkko Rasi
21.10. Elsa Salminiityn elämä - Helena
Salminiitty-Suominen
28.10. Sanaton viestintä - Riitta Nikkonen
4.11. Tasalan Tasaus - lähetyssihteeri Katja
Koskensalo
11.11. Silmäasiaa - Jarkko Ahlgren Näkökulmasta
18.11. Kotisairaala esittäytyy - Maria Koskinen
Yhteislaulua kanttori Sini Niemisen
johdolla ke 11.9., 9.10., 20.11. klo 11-12
Tuolijumppa ke klo 11-12 (ei yhteislaulupäivinä)
Seurapelejä ke klo 12-15
Lähetyksen korttitaiteilijat
-askartelupiiri ke 11.9., 18.9., 23.10., 6.11.,
20.11. ja 27.11. klo 13-15
Peittopiiri to klo 10-11.30
Sukkakerho to klo 12-14
Kamarin Kätevät -kädentaitoryhmä
pe klo 10-12.30
Raamattuillat
ma 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11. klo 18
Raamattupiiri
pe 13.9., 18.10. ja 15.11. klo 18. Pajunen.
Runopiiri klo 15 (kk:n ensimm. ma)
7.10. Eeva Heilala - 85 vuotta
4.11. Rakel Liehu - 80 vuotta
2.12. Kirsi Kunnas-Syrjä - 95 vuotta
Soppaa kavereille la 21.9., 26.10. ja 23.11.
klo 13-14. Maksuton keittolounas työttömille ja vähävaraisille raisiolaisille.

YHTEISLAULUA MYLLYSSÄ
ke 11.9. klo 12.30-13.30 virsiä
Jukka Saarisen johdolla
to 12.9. klo 12.00-13.30 Katarina Engström
laulattaa lauluja luomakunnasta
to 19.9. klo 18.15-20 Valtakunnallisen
kirkkomusiikkipäivän yhteislauluhetki
Martinus-kuoron kanssa.
Tervetuloa mukaan laulamaan tai
kuuntelemaan!

Diakonian puhelinpäivystys
arkimaanantaisin klo 13-16, p. 044-7160 325.
Voit soittaa ja keskustella asiastasi diakoniatyöntekijän kanssa. Tarpeen mukaan sovitaan
henkilökohtainen tapaaminen.
Jos et jostakin syystä voi soittaa voit tulla sopimaan tapaamisesta diakoniatoimistoon
arkimaanantaisin klo 15-16. (keskustan seurakuntatalo, Kirkkoherrankuja 2).
Täällä voit myös uudistaa EU-ruokakorttisi ja/
tai Naulakko-lappusi. Ensimmäistä kertaa hakevia pyydetään varaamaan aika tätä varten.
VAATE- JA TAVARA-APU NAULAKKO
Purokatu 9
Avoinna ma klo 14-16 ja to klo 12-14
Lahjoituksia voi tuoda torstaisin klo 10-11.
Jos aika ei sovi, voit soittaa diakonian
puhelinpäivystykseen arkimaanantaisin
klo 13-16, p. 044-7160 325.
RUOKA-APU
Ruokajakelu keskustan srk-talolla:
ti 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12 klo 11-12.
ti 24.9., 22.10. ja 26.11. klo 16-17.
EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakkeita
diakoniatoimiston päivystyksestä. Operaatio Ruokakassin ruokia voi noutaa ilman lomaketta. Oma kassi mukaan.
Mieli-ryhmä pe 6.9., 11.10. ja 8.11. klo 13-15
Wanhassa Pappilassa Veturina diakonissa
Noora Nurmi.
Tukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille
Tiedustelut leena.a.nieminen@evl.fi tai
044-7160375
Sururyhmä
läheisensä kuoleman kautta menettäneille
alkaa ti 1.10. klo 17 seurakuntatalossa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Teppo Lummikko p. 044 7160350 tai Tiina Åkerman p.
044 7160305
LISÄTIETOJA TAPAHTUMISTA:
Internet: www.raisionseurakunta.fi
Facebook-sivumme:
• Raision seurakunta
- Tykkäämällä sivusta saat tietoa
tulevista tapahtumista ym.
• Raision seurakuntalaiset
-Täällä voit jakaa kokemuksia,
ajatuksia, kuvia ym.
• Raision seurakunnan lapsityö
• Nurkka (nuorten ryhmä)
Lehti-ilmoitukset paikallislehdissä
Erilliset esitteet esim. Myllyn
infopisteessämme ja seurakuntatalolla

Henkilöstöuutiset
Diakonissa Mariitta Pentti
on jäänyt eläkkeelle 1.8.2019 ja
diakonissa Noora Nurmi
aloittanut vakituisena
diakoniatyöntekijänä 1.8.2019.

NUORTEN MUSIIKKIRYHMÄ
Lisätietoja:
sini.nieminen@evl.fi p. 044 7160367 tai
stefan.forsstrom@evl.fi p. 044 7160369

LASTEN MUSKARIRYHMÄT
(n. 4kk-3v.)
Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella Katarina Engströmiltä, katarina.engstrom@evl.fi tai p. 044 7160333

Diakoniatyöntekijöiden
kautta voit saada
keskusteluapua, aineellista apua ym. apua arkeen. Voit myös ottaa
yhteyttä pappeihin ja
sopia ajan keskustelua
varten.
Katso myös s.4.

Kaikille avoin oleskelutila, pikkukappeli,
infopiste, lehtienluku-, levähdys- ja
kohtaamispaikka Myllyn alakerrassa.
Tervetuloa tutustumaan!
Katso lisää: www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat
PS: Etsimme uusia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita päivystäjiä Myllyn toimitilaamme, jotta voisimme pitää sen avoinna
mahdollisimman usein. Kysy lisää:
susanna.lundqvist@evl.fi p. 044-7160 363
tai hannele.siltala@evl.fi p. 044 7160380
tai katso lisää: www.raisionseurakunta.fi/
osallistu

Diakoni Tuija Suominen työskentelee Päivi Leinon sijaisena hänen
ollessa perhevapaalla 1.6.2019 31.1.2020.
Aleksi Heinilä on toiminut palvelusihteerinä vakituisessa työsuhteessa
1.6. alkaen, ja hänen toimenkuvaansa kuuluu mm. seurakuntatoimiston,
viestinnän ja yleishallinnon tehtäviä.
Susanna Lundqvist toimii seurakuntapastorina 1.8.2019 - 31.7.2021 vastuualueinaan mm. sosiaalinen media
ja Mylly.
Lastenohjaaja Arja Aakula siirtyy
eläkkeelle 1.11.2019.

Tule ja katso 3/2019
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Lapsille ja perheille

Paljon monipuolista ja maksutonta
toimintaa lapsiperheiden iloksi ja tueksi
Raision seurakunta tarjoaa taas syksyn tullen
runsaasti ohjelmaa ja valinnanvaraa lapsille ja
heidän läheisilleen. Seurakunnan päiväkerhot
ovat monien muistoissa ehkä jo omasta lapsuudesta, mutta esimerkiksi Raision seurakunnan
tämän päivän tarjonta ja ammattitaitoinen toiminta lapsiperheiden iloksi ja tueksi yllättävät
monipuolisuudellaan. Myös se, että osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta, on monille
lapsiperheille iloinen yllätys.
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.

ESIMERKKEJÄ SYKSYN
TAPAHTUMISTA:
ALAKOULULAISTEN SEIKKAILUKERHO
to klo 14-16 Wanhassa Pappilassa
Alakoululaisten kerhoryhmä, jossa ei tehdä
pieniä näpertelyaskarteluja, vaan ilmassa
on menoa ja meininkiä. Pelailua ja leikkejä
sisällä ja ulkona, geokätköjen etsintää, lähiseuturetkeilyä, majojen rakentelua ja muuta mukavaa ja mielenkiintoista tekemistä.
Tarjolla on myös pientä välipalaa. Mukana
menossa seurakunnan lastenohjaaja.
Lisätiedot: Kati Hautaa p. 044-7160 393

PERHEMESSUT KAIKENIKÄISILLE
KIRKOSSA
su 6.10. klo 15 ”Kummin kaa” -messu,
muskarilaiset mukana toteutuksessa.
su 1.12. klo 10 Hoosianna -messu, päiväkerholaiset mukana toteutuksessa.
Nämä kirkkohetket on suunniteltu lapset huomioiden. Niiden jälkeen on seurakuntatalossa tarjolla maksuton yhteinen
keittolounas. Tarjoiluja varten pyydämme
ilmoittautumisia nettisivujemme kautta.
Tervetuloa mukaan!

PYHÄKOULUT
Tervetuloa laulamaan, leikkimään, askartelemaan ja hiljentymään.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Petäsmäen päiväkoti su klo 13 (15.9. alk.)
Kauppakeskus Mylly su klo 13
Arkipyhis alakouluikäisille ti klo 14-16
Vaisaaren srk-kodissa.

PERHEIDEN LAUANTAIT
Pappilan perhetalon tiloissa (Kirkkoherrankuja 2) seuraavina la-aamupäivinä klo 10-13
28.9. Enkelilauantai
26.10. Aiheena: Jeesus ja myrsky
1.12. Aiheena: Joulu
Ohjelmassa on vaihtelevasti mm. askartelua tai leivontaa, musiikkia, leikkiä, laulua,
yhdessä tekemistä, hiljentymistä ja pientä
purtavaa. Yhteinen ohjelmatuokio klo 11.
Tervetuloa mukaan!

RAISIOLASTEN TAPAHTUMA
la 23.11. klo 10-13 Vaisaaren koululla.
Seurakunta mukana suuressa koko perheen tapahtumassa, jossa tarjolla monen
laista mukavaa tekemistä useiden eri
tahojen järjestämänä.

Kaikki lapset perheineen ovat tervetulleita mukaan turvalliseen ja lämminhenkiseen
toimintaan!
Pappilan perhetalo, Perhekahvila, Perhekerhot, Kullannuput, Leikkipuisto, LapsiArkki, Muskarit, Jeesi-apu, Perhepäivähoitajien
kerhot, Pyhäkoulut, Perheliikunta, Koppi-toiminta, Myllyn Perhepysäkki, Perheretket ja -leirit, Perhetapahtumat, ym…
Katso lisää ja tule mukaan!
www.raisionseurakunta.fi/toiminta/
lapsille-ja-perheille

• Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
• Koppi
VALTAKUNNALLISEN VAUVANPÄIVÄN TAPAHTUMA
pe 27.9. klo 9-13
srk-talossa. Monenlaista nähtävää, tehtävää ja koettavaa.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
useiden eri tahojen
kanssa.
AKKOJEN LATAUS –
Pienten lasten äidit lähtevät lataamaan
akkuja ke 2.10. klo 17-20.30 Viherlahden
leirikeskuksessa. Mukavaa yhdessä tekemistä, ulkoilua, jutustelua, hiljentymistä,
saunomista ja iltapalaa.
Iltapalamaksu 5€. Ei yhteiskuljetusta. Lisätiedot: Johanna Salonen, p. 044 7160 370 /
johanna.salonen@evl.fi Ilmoittautumiset
viimeistään su 29.9.

MUUTA TOIMINTAA
Pappilan perhetalo – avoimien ovien perhekahvila ja puuhaa lapsille keskustan
srk-talolla: ma klo 14-17, ti, ke ja to: klo 9-12
Koppi-toimintaa keltaisen kopin tuntumassa Vilja-aitan leikkipuistossa (Nuorikkala)
Perhekerho Kopilla ma ja pe klo 9-12.
Tule mukaan leikkimään, liikkumaan ja
viihtymään ulkoilun merkeissä.
Perhekerhotoimintaa kotihoidossa
oleville lapsille yhdessä vanhempien tai
isovanhempien kanssa
Tikanmaalla ke klo 10.30-12 ja
Vaisaaressa pe klo 10-11.30.
Kullannuput: ryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille ja heidän kullannupuilleen
Tikanmaalla ti klo 13.30-15.30
Keskustan srk-talossa pe klo 10-12.
LapsiArkki: yksinhuoltajaperheiden ryhmä,
jossa omaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Tikanmaalla to klo 13.30-15.30.
Jeesi-apu alle kouluikäisten lasten perheiden tukemiseksi esim. sairauden, surun,
parisuhteen kiemuran tai muun vaikeuden
ja avuntarpeen yllättäessä. Tulemme auttamaan. Yhteydenotot: sari.jokinen@evl.
fi tai tekstiviestillä 044 7160391.
Päiväkerhot. Vapaita paikkoja voi tiedustella: johanna.salonen@evl.fi tai p. 0447160 370
Leikkipuistotoimintaa Pappilan puistossa yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Satu Ojala
p. 044-7971 050

MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Vauva-, Taapero-, Tenava- ja Sisarusmuskarit. Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi

LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
(7-12 –vuotialle) to klo 16 – 17.15 Wanhassa
Pappilassa. Lisätietoja: kanttori Sini Nieminen, puh. 044 7160 367

KERHOTOIMINTAA
ALAKOULUIKÄISILLE:
PYHÄN MARTIN LYHTYJUHLA
to 7.11. klo 17.30 Pappilan perhetalossa.
Ohjelmassa mm. lyhtypaja, laulua ja kynttiläkulkue kirkolle, jossa lyhyt iltahartaus
sekä mehu- ja piparitarjoilu.

VIRTAA VÄLILLÄMME
- Parisuhdekurssi pikkulapsiperheille
tiistaisin 22.10-19.11. klo 17.30-19.30
Kokinvuoren srk-kodilla
Iltojen teemoja: Tunteiden tunnistaminen, Rakastumisesta rakkauteen, Suuttumus ja ristiriitojen ratkaisu, Intohimo ja
hellyys ja Arkirakkaus.
Illan päätteeksi iltapalatarjoilu.
Kurssi on maksuton ja lastenhoito
järjestyy tarvittaessa.
Vetäjinä Sari Jokinen ja Stefan Forsström.
Ilmoittautumiset (11.10. mennessä) ja lisätiedot sari.jokinen@evl.fi.
Paikkoja rajoitetusti.

Näytelmäkerho
(keskustan srk-talon iso kerhohuone)
su klo 14.30 – 16 (15.9. alk.)
Kokkikerhot (keskustan srk-talon kahvio)
kerho I: ti klo 17 – 18
kerho II: ti klo 18.30-19.30
Lennokkikerho
su klo 17 – 19 Navetan kerhotilassa
(15.9. alk.) Lisätietoja: Timo Koskensalo
p. 050 5291 083
RC- autokerho
su klo 12 -16 Raision lukion salissa (15.9. alk.)
Lisätietoja Jyri Pausio p. 044 2911 444 (iltaisin)
Ilmoittautuminen ja kerhomaksut:
Kerhot kokoontuvat viikoilla 37-50
(ei syyslomaviikolla 14.-20.10)
Kaikkiin kerhoihin ilmoittaudutaan netti
sivujen kautta: raisionseurakunta.fi/tulemukaan/koululaiset/kerhotoiminta/
kerhoryhmat
Kokkikerhoihin mahtuu 10 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Kausimaksu 10€.
Lisätietoja kerhoista:
nuorisotyönohjaaja Mia Flemming,
puh. 044 7160 357

PARTIOLIPPUKUNNAT

kokoontuvat Wanhassa Pappilassa
Jokikylän Pojat Lippukunnanjohtaja Jukka Vainio, puh. 044-3011883
Raision KilliNallit Lippukunnanjohtaja
Sanni Toivanen, puh. 040-7639401

LEIRIT JA RETKET

PERHELEIRI
18. – 20.10. Viherlahdessa
Koko perheen rentouttava syysloman viikonloppu meren rannalla täysihoidosta
nauttien.
Ilmoittautuminen nettisivuillamme.
Lisätiedot: Eeva Lahti, p. 044-7160 341 ja
Stefan Forsström, p. 044-7160 369
SYYSLOMALEIRI 7–10 VUOTIAILLE
15.-16.10. Viherlahdessa
Ohjelmassa syksyistä tekemistä sisällä ja
ulkona taatusti mukavassa seurassa.
Ilmoittautumiset nettisivuillamme 15.9.
mennessä. Lisätiedot Mialta.
JOULULEIRI 11–14 VUOTIAILLE
29.11. – 1.12. Viherlahdessa
Ohjelmassa jouluista tekemistä sisällä ja
ulkona taatusti mukavassa seurassa.
Ilmoittautumiset nettisivuillamme 31.10.
mennessä. Lisätiedot Mialta.
KOULULAISTEN JA PERHEIDEN
SYYSLOMARETKI
to 17.10. Espoon Iso omena –kauppakeskukseen ja Duudsonit Activity Parkiin
Lähde viettämään mukava päivä aktiviteettien ja shoppailun merkeissä.
Ilmoittautumiset nettisivuillamme 15.9.
mennessä. Lisätiedot Mialta.

Perhepysäkki ti klo 1012. Paikalla seurakunnan
lapsi- ja perhetyöntekijä.
Tervetuloa leikkimään, piirtelemään, pelaamaan ja jutustelemaan.
PikkuLataamo ke klo 14-16. Kouluikäisten
olohuone, jossa voit jutella, pelailla tai tehdä läksyjä. Peli- ja juttuseurana myös seurakunnan työntekijä.

YHTEYSTIETOJA:
KASVATUSTYÖN TOIMISTO:
Kirkkoherrankuja 2,
Johanna Salonen, lapsityönohjaaja
p. 044-7160370
Hanna Vuorio, pastori
p. 044-7160 377
Stefan Forsström, perhetyöntekijä
p. 044-7160 369
Eeva Lahti, nuorisotyönohjaaja
p. 044-7160 341
Sari Jokinen, lastenohjaaja
p. 044-7160 391
Kati Hautaa, lastenohjaaja
p. 044-7160 393
PAPPILAN PERHETALO:
Kirkkoherrankuja 2
Johanna Niemi, lastenohjaaja
p. 044-7160 301
TIKANMAAN SEURAKUNTAKOTI:
Kapponkatu 14 C 26
Maj-Britt Lahdenperä, lastenohjaaja
p. 044-7160 304
VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI:
Kunnaankatu 8
Marika Tohka, lastenohjaaja
p. 044-7160 303
KOPPI: Nuorikkalan leikkipuisto
Essi Niskala, lastenohjaaja
p. 044-7160 302
ALAKOULUIKÄISTEN TOIMINTA:
Mia Flemming, p. 044-7160 357
nuorisotyönohjaaja
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Kohtaamisia

Nuorille
KOULUPÄIVYSTYS
Nuorisotyönohjaaja tavattavissa
koululla. Poikkea juttusille!
Vaisaaren koulussa
pe klo 10.40-12.20 (Murkkumetsä).
Raision lukiossa
to klo 10.40-12.20

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

TOIMINTAA NUORILLE
NURKASSA
Teemis
noin joka toinen ti klo 18-20.
Keskustelemme yhdessä nuorten
ja nuorten aikuisten kanssa jostakin heitä kiinnostavasta ja mietityttävästä aiheesta. Lisätietoja
Villeltä.
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.
Nuorten aikuisten ilta
joka toinen to 18-21. Kokoonnutaan ja keksitään tekemistä yhdessä. Lisätietoja Tomilta.
Roolipeli-illat nuorille ja
nuorille aikuisille joka toinen
torstai 18-21. Pelaillaan mm.
Dungeons and Dragons – rooli
pelejä. Lisätietoja Tomilta.

NUORTEN LEIRIT
VIHERLAHDESSA
Ilmoittautuminen netin kautta.
Hinta 40€/leiri.

LISÄTIETOJA:

Nuorten aikuisten leiri
20.-22.9.

www.raisionseurakunta.fi/toiminta/nuorille
Nurkka

Nuorten Adventtileiri 5.-8.12.
(ilmoittautuminen marraskuussa)

raisionnuorisrk
raisionnuorisrk

NUORTEN
LATAAMO
MYLLYSSÄ
pe klo 16-20.
Nuorten levähdys- ja kokoontumispaikka perjantai-iltaisin klo 16-20 Myllyn
alakerrassa seurakunnan tilassa. Myös pelejä ja
kisoja. Paikalla aina joku
nuorisotyöntiimistä. Tule mukaan
lataamaan ja
latautumaan!

YHTEYSTIETOJA
Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski 044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja
Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi


Syyskuu
vk

NUORTEN BÄNDI
Jos olet kiinnostunut soittamisesta tai
laulamisesta voit lähteä
mukaan nuorten omaan bändiin,
oletpa sitten aloittelija tai vanha
tekijä. Kysy lisää Stefanilta.
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Maanantai

Tiistai

Keskiviikko
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Perjantai

Lauantai
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Marraskuu
vk

NERF-TURNAUS
Nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu Nerf-turnaus la kerran/kk
klo 15 alkaen Kokinvuoren srk-kodissa. Leikkimielistä kisailua ja
pientä liikuntaa rennossa hengessä. Hyvät palkinnot. Omia välineitä ei tarvitse olla. Lisätietoja
Villeltä.

Perjantai

2

36

40

KIRKONMENOT
ke 4.9., 2.10., 13.11. ja 4.12.
klo 18 kirkossa, jatkot Nurkassa.
Nuorekas messu, jonka musiikista vastaa nuorten bändi.
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Hengari
Nerf-turnaus
Nuorten aikuisten leiri

KirkonMenot
Nuorten aikuisten ilta

Nuorten Lataamo Myllyssä
Teemis
Roolipelikerho

Töissä Myllyssä
■■ Olin nyt toista kesää kesätöissä Raision seurakunnan toimitilassa kauppakeskus Myllyssä. Viime
vuonna pastori Karoliina Haapakoski otti minuun yhteyttä, ja kertoi tilasta sekä ajatuksesta palkata kaksi
työntekijää kesää varten päivystäjiksi. Olin nuorempana aktiivinen seurakunnan nuorisotoiminnassa ja
isosena rippileireillä kolmena peräkkäisenä kesänä,
joten oli luontevaa mennä kesätöihin seurakunnan
ylläpitämään Myllyn toimipisteeseen.
■■ Tila tarjoaa Myllyssä kävijöille mahdollisuuden
rauhoittua kauppakeskuksen hulinasta esimerkiksi kahvikupposen ja päivän lehden äärellä, sohvalla leväten tai hiljaisessa huoneessa istahtaen. Tilassa on
myös mahdollisuus pelata lautapelejä tai biljardia, katsella televisiota, lukea lainakirjoja sekä, perheen pienimmille, leikkiä maatilaleluilla ja liikennematolla.
Käynnin yhteydessä voi mukaan tarttua uusin Tule ja
katso-lehti, Rukouskirja tai Raision kirkkoa esittävä
palapeli.
■■ Kesän ehdottomaksi vetonaulaksi muodostui
biljardipöytä, jota kaikenikäiset kävivät hyödyntämässä päivittäin. Positiivisena yllätyksenä tilassa kävikin
viime vuoteen verrattuna huomattavasti enemmän
kesälomaansa viettäviä lapsia ja nuoria. Keskustelutuokiot vanhempia ikäpolvia edustavien kanssa olivat
myös päivittäisiä, ja saimme useaan otteeseen kiitosta siitä, että ”tänne oli niin helppoa tulla juttelemaan”.
Saimme myös monta kertaa toimia väliaikaisina lapsenvahteina, kun pikkuisten vanhemmat käväisivät
asioilla viereisissä liikkeissä.
■■ Päivät Myllyssä ovat hyvin vaihtelevia. Joinakin päivinä piipahtajia oli vain muutama, mutta vilkkaimpina päivinä kymmeniä. Luonnollisestikaan tilan
ideana ei ole houkutella vain mahdollisimman monia kävijöitä, vaan pikemminkin toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, johon kuka tahansa voi
poiketa omana itsenään kuten itse parhaaksi kokee. Sanontaa ”ei se määrä,
vaan laatu” voisi pitää Myllyn tilan
eräänlaisena ohjenuorana.
■■ Tällä tavalla seurakunta tulee Myllyn toimitilan kautta lähemmäs arkea ja ihmistä ja avaa
mahdollisuuden luonnollisille ja yksilöllisille kohtaamisille. Koen, että juuri nämä kohtaamiset
ovat nykypäivänä tärkeämpiä kuin koskaan.

Ossian Klingstedt
uskontotieteen
opiskelija,
Myllyn kausityöntekijä

On taas se aika vuodesta!

N

imittäin se aika, kun uusi rippikouluvuosi pärähtää käyntiin! Vuonna
2005 syntyneet nuoret ovat nyt saaneet rippikouluesitteet ja ilmoittautumisohjeet kotiin ja rippikouluun ilmoittautuminen on käynnissä 15.9. asti.
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. 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 toises-

ta 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 menisi 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
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■■ Täytyy olla jokin tietty syy siihen, että kun alkaa sataa lunta, kiteiden ensimmäisenä muotona on poikkeuksetta pieni kuusisakarainen tähti. Sillä, jos niin tapahtuu
sattumalta, miksei sakaroita voisi yhtä hyvin olla viisi tai
seitsemän?... Kuka veisti kiteen keskiöön kuusi jääsakaraa jo ennen kuin lumisade alkoi? (Johannes Kepler 1610)
■■ Tuo Keplerin esittämä lumihiutaleen muodon suunnitelmallisuus puhuttelee ja voimaannuttaa näin syksynkin keskellä: JUMALA ON. Koin parikymppisenä
nuorena naisena voimakkaan hengellisen herätyksen.
Tarvitsin tuolloin henkilökohtaisen todentamisen elämässäni, että Jumala on ja tietää askeleeni. Jollekin toiselle hengellinen herääminen on tapahtunut ja tapahtuu
eri tavalla. Jumalalla on yhdelle yhdenlaiset askeleet ja
toiselle toisenlaiset.
■■ Monenlaisia ryhtiliikkeitä olen koettanut ja sullonut itseäni jos jonkinlaisiin pinkeisiin kuoseihin vuosien
saatossa. Jumala on Jumala: Hän voi istuttaa, purkaa,
siirtää minut sivuun, ja armahtaa, kenet tahtoo.
Armon olen oppinut tuntemaan oman viheliäisyyteni
avulla. Oikeniko ryhti ja sopivatko ”farkut”? Mutkalle meni ja farkut repesivät. Elämä ajaa ahtaalle, jotta pääsisin
avarammalle, antaisin armon vaatettaa väljiin, kevyisiin
vaatteisiin. Se on täytetty, yksin armosta. Jeesus Kristus
kuoli ja ylösnousi ja rakasti loppuun asti – minuakin.
■■ Näissä askelissa en ole kulkenut yksin. Olen saanut kokea kuulumista joukkoon, tulemista kuulluksi ja nähdyksi omana itsenäni erilaisissa pienryhmissä
ja osallisuutta ja osallistumista seurakunnan erilaisissa toimintamuodoissa eri elämänvaiheissa. Lasten aikuistuessa on jäänyt aikaa taas oman henkilökohtaisen
hengellisen elämän hoitamiselle ja kysymiselle, mikä on
paikkani tänään seurakunnassa.
■■ Paikkani seurakunnassa on Jumalan syli, josta käsin voin levollisesti, ilolla ja rohkeasti elää Hänen viitoittamaa polkua. Seurakunnan messubändissä voin toisten
kanssa iloita musiikista. Raision seurakunnan naisverkko tarjoaa mahdollisuuden olla kutsumassa toisia ihmettelemään kanssani lumikiteen
muodon tarkoituksellisuutta,
miten ainutlaatuista ja monta erinäköistä polkua voi olla ihmisellä kuljettavanaan.
Jumala voi unohtua, usko
horjua ja oma yrittäminen
on useimmiten riittämätöntä, mutta Jumalan armo riittää. Se on täytetty,
yksin armosta. Jeesus Kristus kuoli ja ylösnousi ja rakasti
loppuun asti – sinuakin.

Seija Sairanen

seurakuntalainen

K

esäkuussa
Raision
kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnallemme uuden strategian. Se on pohja toiminta- ja
taloussuunnitelmalle,
ohjaa
toimintaamme ja auttaa pyrkimään yhteiseen tavoitteeseen:
nähdä seurakunnan jäsenyydessä merkitys ja mieli. Asetimme
rohkeasti tavoitteeksemme, että
seurakuntamme
jäsenmäärä
kasvaisi 19 999 jäseneen vuoteen
2022 mennessä. Strategian arvot
pohjaavat kirkkomme arvoihin
usko, toivo ja rakkaus. Meidän
seurakunnassamme ne kuitenkin
sanoitettiin pyhyys, avoimuus ja
turvallisuus.
”Kirkko olkoon
niin kuin puu”
Valitsimme strategiallemme myös
nimikkovirren 949, yhden uusimmista virsistä. Virsi kuvaa seurakuntaa puuna, joka kasvaa kodeissa,
keskellä kaupunkia, missä tahansa.
Seurakuntapuu tuo maailmaan lohdutusta, myötätuntoa, kodin, hellän
sylin, voimaa. Virren mukaan seurakuntapuu osoittaa tietä kohti taivasta.

Postiosoite

PL 10, 21201 Raisio

Toimituksen
käyntiosoite

Kirkkoherrakuja 2

taan kastejuhlassa ja joka opetellaan
rippikoulussa ulkoa:
”Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä. Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20)
Tehtävämme on selvä. Silti tarvitsemme myös tämän ajan sanoitusta
sekä laveampaa kuvailua, jotta meillä
olisi yhdessä ymmärretty perusta, tapa ja tavoite kaikelle seurakuntamme
toiminnalle. Seurakunnan strategia ei
vesitä Raamatun sanomaa, Kristuksen
merkitystä ja Pyhän Hengen vaikutusta tässä maailmassa. Päinvastoin, sen
on tarkoitus selventää Raamatun Sanaa, kirkastaa Kristusta ja auttaa elämään Pyhän Hengen ohjaamana seurakunnan työntekijänä ja seurakuntalaisena. Otamme Jeesuksen kasteja lähetyskäskyn tosissamme. Kaikki
on jo valmiina.

”Näyttäköön se
meille suuntaa”

Sari Lehti

kirkkoherra

Strategian perustana on Jeesuksen
oma tehtäväksianto, joka aina lue-

2.
Kirkko tämä olkoon puu,
nyt torin keskelle se nouskoon.
Pesän linnuille se suokoon,
ohikulkijoille suojan.
Niin kuin puu nyt kirkko olkoon,
kasvakoon se kulman taakse,
ja kun kaukaa kotiin saavun,
syliin sulkekoon se hellään.

3.
Kirkko olkoon niin kuin puu,
se saakoon kasvaa, missä tahdot.
Näyttäköön se meille suuntaa
kohti taivasta, oi Herra.
Hedelmän ja varjon suokoon,
sekä lämpöä ja voimaa.
Kirkko nimeäsi kantaa,
elämää puu meille tuokoon.
Puu, istutettu
partaalle vetten,
Luojamme luota
voiman se saa.
Virsi 949, Sanat: Pablo Sosa
Suom. Anna-Mari Kaskinen
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Iskulauseeksi valikoituvat Jeesuksen
sanat: Kaikki on jo valmiina! (Luuk.
14:17) Ne ovat hänen vertauskertomuksestaan suurista ruokajuhlista,
jonne kutsuttiin kaikki parhaat ystävät. He eivät kuitenkaan halunneet
tulla vaan kieltäytyivät keksien erilaisia verukkeita. Niinpä kutsua ei
enää osoitettukaan pienelle ystävien
ryhmälle vaan kaikille, jotka tulivat
vastaan. Kutsun saivat erityisesti ne,
joita monet hyljeksivät ja pitivät vähempiarvoisina.
Raisiossa Jeesuksen kutsu tulla mukaan seurakuntayhteyteen kuuluu kaikille. Me ihmiset olemme keskeneräisiä ja vaillinaisia, jokainen omalla tavallamme. Jeesuksessa kaikki on jo
valmiina. Raision seurakunnan strategia on avoin tervetulotoivotus yhteyteen Pyhän Kaikkivaltiaan kanssa.
Se on kutsu avoimeen yhteisöön, jossa jokaista tarvitaan ja jossa jokaisella on turvallista olla.

1.
Kirkko olkoon niin kuin puu,
se kodin luona saakoon kasvaa.
Olkoon rukous ja riemu
aina lehviensä alla.
Juuret työntäköön se maahan,
oksat korkeuksiin taivaan.
Hedelmää se saakoon kantaa,
suokoon lohdun, myötätunnon.

Tule ja katso 
Julkaisija

”Se saakoon kasvaa
missä tahdot”

Erkki Kiiski

Löydetyksi tulemista, armoa,
osallisuutta ja osallistumista

Kirkko olkoon!

Erkki Kiiski

Puheenvuoro

Puhelin

(02) 4360 300

Jakelu

Posti Oy

Internet

www.raisionseurakunta.fi

Levikki

11 000

Pixabay
Erkki Kiiski
Jukka Saarinen
Seurakunnan kuva-arkisto

Lehti on luettavissa myös verkossa:
raisionseurakunta.fi/tule-ja-katso-lehti
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Päättymätön tarina
■■Syksy on mainettaan parempi vuodenaika. Iltaisin saa paremmin nukuttua, kun ei
ole enää niin kuuma. Ilma on usein raikas ja
syksyn väriloisto luo vaihtelua. Syksyllä myös
seurakuntaelämä vilkastuu ja erilaiset opistot
ja yhdistykset tarjoavat lukemattomia harrastusmahdollisuuksia. Syksyisin ajattelen usein
itsekin, että voisi kokeilla jotain uutta harrastusta. Harkinnan tasolle se usein jääkin. Tänäkin syksynä jäi väliin uusi kieli (ei jaksa) ja
näytelmäkerho (ei ehdi). Kuntosalikorttini sain
sentään uusittua.
Tekemistä on kyllä riittänyt, töitten ja muiden

Mielenkiintoisia olivat muun muassa vanhat
valokuvat. Jotkut niistä kertoivat maailman
muuttumisesta. Esimerkiksi rippikoulun ryhmäkuvassa yli 50 nuorta (äitini 4. rivi, 3. oikealta) seisovat naamat vakavina sotilaallisessa järjestyksessä ja virkaveljeni valtavine lipereineen on kuin suoraan Suomi-filmistä. Myös
koulutodistukset kuvastivat aikaansa: peruskoulujen uudistettu opetussuunnitelma ei taida tuntea siveysoppia. Lukuisat työtodistukset
teini-iästä alkaen kattavat mansikanpoiminnan ja mielisairaalan kesäapulaisena toimimisen. Ne herättävät syvää arvostusta pitkän elämäntyön tehnyttä äitiäni kohtaan.

Ehkä eniten minua kiinnostivat päiväkirjat,
joita äitini piti vuosikymmeniä pitkälle nuoruusvuosiini asti. Erityisesti omaan elämänkaareen sijoittuvat vihot sisälsivät yllätyksiä.
Jotkut ajanjaksot olivat olleet perheemme kannalta paljon raskaampia kuin muistin – tai
sitten lapsenmieli oli ne autuaasti unohtanut.
Toisaalta taas oli merkintöjä, jossa äitini kiitti
Jumalaa asioiden järjestymisestä ihmeellisellä tavalla – itse en ollut aikanaan huomannut
niissä mitään ihmeellistä.
Jokaisella meistä on yksi ja ainutlaatuinen elämä, joka on eräänlainen tarina. Tuota tarinaa
kerromme me itse mutta samalla kaikki ne ihmiset, joiden kanssa olemme ja kasvamme ja
joihin jätämme omalla elämällämme tunnejäljen. Jokaisella heistä on oma näkökulmansa henkilön tarinaan, muistot voivat olla vali-

koivia ja häilyviä, aika sekä kultaa että mustaa niitä. Tarinan kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa. Paitsi Jumalan. Hän tuntee tarinamme kokonaiskuvan, paremmin kuin me
itse, hänellä on tiedossa sen kaikki varjot ja
valonpisarat. Kuten psalmissa 139 sanotaan:
”Sinun silmäsi näkivät minut jo iduillani,
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.” Jumala
on luvannut myös kirjoittaa tarinaamme jatko-osan, päättymättömän tarinan. Tähän yhteiseen tarinaan meidät liittää usko Jeesukseen Kristukseen.
Laitan vanhan päiväkirjan pois käsistäni.

Merkinnät päättyvät mutta tarina ei. Vain silmänräpäys ja näemme taas.
Antti Pajunen
pastori

Kuvat: Pixabay

velvollisuuksien ohella. Minulla on ollut monta säkillistä tavaraa selvitettävänä. Loppukesästä toin ne syntymäkaupungistani Tampereelta. Kuljetin takakontissa ja -penkillä lukemattomia kirjeitä, papereita, lehtiä ja valoku-

via. Kyseessä oli eräänlainen pesänselvitys. Kyse oli kesällä poisnukkuneen äitini jäämistöstä
ja halusin käydä sen läpi ajan kanssa, ennen
kuin päättäisin, mitä pitäisin ja mistä luopuisin.

■■”Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen
-mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.” Ps. 8:4-5
Meillä kaikilla on varmaan kokemus siitä, miltä tuntuu olla ulkona kovassa myrskyssä tai ukonilmassa.
Tavoitatko vielä tunteita, joita olet noissa hetkissä kokenut? Omasta lapsuudestani muistan, kuinka mummulassa menimme serkkujen kanssa autoon ukkosta
pakoon ja miten turvalliselta se tuntui. Muistan myös,
miten kotikaupungissani Hangossa myrskyävä meri
tuntui samanaikaisesti vaikuttavalta ja pelottavalta.
Myrskyssä tai ukonilmalla koen saavani muistutuk-

rinnalla. Tämä muistutus pienuudesta on paikallaan,
sillä helposti koitan omassa voimassa ja viisaudessani järkeillä ja junailla kaikki asiat omassa ja läheisteni elämässä. Vasta silloin, kun tulee uhkaava ”ukonilma” asioiden ylle, muistan asioiden olevan Luojani
hallinnassa ja käsissä.
Samalla joudun valitsemaan, luotanko omat ja lä-

heisteni asiat huolehtimiseni ja järkeilyni varaan vai
luovutanko nämä asiat rukouksessa koko maailmankaikkeuden Luojan ja Ylläpitäjän, Jumalan, varaan.
Tiedän, kumpi kannattaa ja kummassa olo on levollisempi, mutta silti se on niin vaikeaa. Onneksi välillä ukkostaa ja myrskyää ja saan taas hyvän muistutuksen tästä.
Hannele Siltala,
ympäristöasiantuntija

sen siitä, miten pieni ja avuton on jokainen ihminen
suurten luonnonvoimien ja niiden hallitsijan, Jumalan,

Kiitos Herra kesän sadosta, suuresta ja pienestä.
Sinä olet valoni, kun päivä käy taas lyhyemmäksi
ja pimeys lisääntyy.
Olet turvani, jos syystuuli raivoaa ulkona tai
sydämessäni ja polulleni alkaa kertyä esteitä.
Kiitos, että saan kääntyä puoleesi kaikissa elämäni
asioissa ja sinä lähetät avun ajallasi.
Minä kiitän Sinua jokaisesta elämäni päivästä,
hyvästä ja huonosta.
Haluan jakaa ne kaikki Sinun kanssasi.

Aamen

Lisää Sami Elorinteen ajatuksia
kuullaan Raision seurakuntatalolla
6.11. klo 18 Ilta Sinulle -tilaisuudessa,
jonka teemana on ”Tyhjyyttä
täyttämässä - riippuvuuksista
vapaaseen elämään ja ateismista
uuteen uskoon”.
Tervetuloa mukaan!

Sami Elorinne
·· Syntynyt Raumalla vuonna 1979
·· Asuu Turussa
·· Toimii Mikaelin seurakunnassa
päihde- ja terapiatyöntekijänä
·· Perheeseen kuuluu puoliso ja
kolme lasta
·· Harrastaa kitaransoittoa

Sami lähti täyttämään tyhjyyttä
Nelikymppinen Sami Elorinne pääsi irti päihdehelvetistä, löysi
mutkaisen polun varrelta Jeesuksen ja tekee nyt päihde- ja terapiatyötä muiden auttamiseksi.

K

un Sami kertoo riippuvuuksille rakennetusta elämästään internetin
haastattelussa, samoissa vaikeuksissa
taisteleville ihmisille tai Raision seurakunnassakin järjestettävässä teemaillassa, putoavat rauhallisesti soljuvat sanat kuin pistelevät
jääpuikot kuumaan asfalttiin.
Raumalla syntyneen ja Turun seudulla asuneen
Samin ongelmat alkoivat jo lapsuudessa. Vanhemmat olivat eronneet ja jo 12-vuotiaana poika joutui päihdekierteeseen. Viinan lisäksi käyttöön tulivat niin lääkkeet, kannabis kuin amfetamiinikin.
Kierre imaisi Samia yhä syvemmälle. Pohjakosketus tuli vuonna 2005 eräällä metsäisellä mökillä.
- Olin ollut hoidossa Kankaanpäässä. Seuraavana vuonna yritin taas hakeutua hoitoon. Sosiaalitoimistossa sanottiin, ettei se onnistu, kun
olen juuri ollut pitkässä hoidossa, eikä määrärahoja uuteen hoitoon löydy. Raisiossa olisi kuitenkin KAN-koti, joka voisi ehkä auttaa. Ymmärsin,
että se oli jokin kristillinen paikka, joten tiuskaisin, että ”Jeesus ei mua auta” ja löin luurin kiinni.
Sami oli syvällä suossa. Hän tunsi epäonnistuneensa niin isänä kuin kaikessa muussakin. Hän
päätti lähteä elämästä. Yliannos lääkkeitä vei helvetin portille, mutta lähdön aika ei ollut vielä.
- Heräsin sairaalasta letkuissa. Ensimmäinen
reaktio oli se, että olin taas epäonnistunut ja riuhdoin letkuja itsestäni irti.

Askel kerrallaan Sami ponnisteli eteenpäin. Hän
pääsi tukiasuntoon ja työharjoitteluun kansalaistalolla sijaitsevaan matalan kynnyksen kahvilaan, jossa hän toimi myös Kulman kundit- projektin vetäjänä. Tämän jälkeen Sami työskenteli kaksi ja puoli vuotta päihdetyöntekijänä samassa hoitokodissa,
jossa itse oli ollut hoidossa. Joensuussa Sami asui lopulta vajaan kymmenen vuotta.
- Vuonna 2013 tapasin Jipun ja aloimme seurustella.
Vajaan vuoden kuluttua muutimme asumaan Pihlajavedelle maaseudun rauhaan hänen äitinsä lähelle.
Seurustelun alkuaikoina Jippu kertoi Samille väsymyksestään maallisen musiikin esittämiseen.
- Teimme yhdessä pubikeikkoja. Jippu esiintyi ja
minä miksasin sekä hoitelin kuskin hommia. Minä ateisti sanoin, että ”kun sitä Jeesusta niin rakastat, miksi et laula Hänestä?” Jippu nyökytteli, että on hän sitä ajatellut. Sami oli vielä tokaissut, että
jos Jippu tekee seurakunnille kirjetekstin, hän kyllä
alkaa niitä lähetellä.
-Lähetin sähköpostilla kirjeen 150 seurakunnalle.
Niin syntyi konserttikiertue 30 seurakuntaan.
Ensimmäinen esiintyminen oli Rautavaaralla.
-Takahuoneessa Jippu itki, ”ettei tänne ketään
tule”. Olkapäitä painoivat raskaat vuodet mediamyllytyksineen kaikkineen. Loppujen lopuksi paikalle tulikin salin täydeltä väkeä.

Hoitopaikka löytyikin

Jippu oli uskossa. Koko hänen perheensä oli uskossa. Sami hyväksyttiin ateistinakin omana itsenään. Se kosketti, mutta Raamattuun mies ei
koskenut, eikä Jeesus koskenut häntä.
- Jipun kanssa kinasteltiin Raamatusta. Minusta kirja oli ihmisen kirjoittama ja väittelyasennon
vääntelin tieteen pohjalta. Kaksi kertaa väistelin
minua päin lentävää Raamattua, kun otimme yhteen. Hiillostin Jippua ja olin ilkeä.
Ilkeily loppui eräällä Kuopion maallisella pubikeikalla. Sami lueskeli hotellihuoneessa kirjastosta löytynyttä kirjaa, jossa Raamattua analysoitiin tieteen pohjalta.

Suljetun pakkohoidon keskellä Sami otti uudelleen yhteyttä sosiaalitoimeen.
- Olen äärimmäisen kiitollinen asiaani silloin
hoitaneelle naantalilaiselle sosiaalityöntekijälle
Heli Holmille. Sain valita hoitopaikan kolmesta
vaihtoehdosta. Valitsin mahdollisimman kaukana olevan ja lähdin Joensuuhun. Kun hoitojaksoista piti taistella kuukausi kerrallaan, sain minä olla hoidossa melkein puolitoista vuotta. Pitkän hoidon mahdollistuminen oli valtava vapautumisen hetki.

Raamatun väistelyä

- Olimme silloin olleet muutaman kuukauden
yhdessä. Läiskäisin kirjan kiinni. Päätin, että näistä uskonasioista emme enää kinastele.
Seurakuntakiertueella Samia eivät uskovaiset
haitanneet, vaan hän oli onnellinen heidän puolestaan ja siitä, että he olivat löytäneet rauhan, kuten
oli Samikin, muttei Raamatusta. Kiertue lähensi
Samia ja Jippua entisestään. Vuonna 2014 ilmoitti
Romeo-vauva tulostaan maailmaan.
Tietä etsimässä
Sami hoiteli keikoilla äänentoistoa, ajoi autoa ja
piti huolta laskujen maksusta.
- Rahaliikenne vaihteli kuukausittain. Olin välillä stressaantunut ja tuskailin asioista Jipulle.
Hän sanoi, että ”älä nyt, kyllä se Jumala huolta
pitää”. Töksäytin, että ”kun mulla ei ole sitä Jumalaa niin täytyy ihan itse miettiä näitä asioita”.
Sami yritti etsiä rauhaa. Hänen askeleensa suuntautuivat Moisioon buddhalaisten pariin. Hän kävi Turussa guruakin tapaamassa.
Jippu oli huolissaan. Sanoi pelkäävänsä, että he
eivät pääse samaan taivaaseen.
-Tuumasin, että käännyn sitten ehkä loppumetreillä...
Jippu jopa osti Samille suitsukkeita.
- Hän rakasti minua sellaisena kuin olin. Tosin
sanoi, että ”se läskipatsas ei meidän kämppäämme
tule”, johon vastasin, että tuleehan se jos haluan.
Jipun sisko kuoli vuoden 2017 keväällä. Siunaustilaisuus oli kaunis. Samin katse osui ristillä olevaan Jeesukseen. Itsekseen mies mietti, että ”jos
olet, näytä jokin merkki tai valo”. Sellaista ei tullut. Muutaman päivän kuluttua Sami yritti ottaa
kotona hyllyssä olevat buddhalaiskirjat käteensä.
Ei pystynyt lukemaan. Eikä pystynyt katsomaan
netistä uusinta ufodokumenttiakaan, vaikka aiemmin oli sellaisiin niin tykästynyt.
Raamattu avautuu
Sami kysyi Jipulta, oliko Turun Mikaelin seurakunnassa joku, jonka kanssa hän voisi mennä
juttelemaan. Jippu ehdotti kirkkoherra Jouni
Lehikoista.

- Sanoin hänelle, että kun en usko Raamattuun niin, olisiko jotakin kevyempää kirjallisuut-

ta. Jouni antoi kolme kirjaa ja kun lähdin sieltä,
iski rintaani kova kipu. Kipu johtui itsetaistelusta. Tiesin, etten kuitenkaan voisi uskoa neitseestä syntymiseen, luomistyöhön, ristinkuolemaan
tai ylösnousemukseen.
Kirjat olivat vajaan viikon hyllyssä. Sami yritti lukea niitä, mutta ei pystynytkään. Ääni sisällä
sanoi, että ”mitä noita luet, kun siellä on se Raamattukin”... Hyllyssä oli pari Jipun Raamattua.
Lopulta Sami otti Raamatun käteensä ja alkoi alusta lukea. Kolmen vartin lukemisen jälkeen hän huomasi, että mikään ei siinäkään ärsyttänyt. Kirja alkoi muuttua todeksi. Tie Jeesuksen luo alkoi avautua.
Sami aloitti Mikaelin seurakunnassa vapaaehtoistyön. Veti sählyä. Sen jälkeen hän pääsi työkokeiluun sekä vähitellen perustamaan ja kehittämään seurakunnan päihde- ja terapiatyötä. Tänä kesänä tehtyjen päätösten pohjalta työ jatkuu
vuoden 2021 loppuun saakka. Jos tarvetta on,
työ on sen jälkeen mahdollista vakinaistaa. Jippu työskentelee samassa seurakunnassa musiikkievankelistana.
Nyt Samille Jeesus on aina ja kaikkialla läsnä
ja lähellä oleva kokoaikainen kuuntelija. Yli kaiken hän rakastaa ennen käsittämättömältä tuntunutta lausetta ”Tapahtukoon Sinun tahtosi”.
-Rohkeutta me tarvitsemme silloin, kun meitä arveluttaa tai meillä on kysymyksiä. Pitää uskaltaa ottaa se ensimmäinen askel. Luottamusta tarvitsemme siihen, että vaikka kuinka pahalta tuntuu, sä voit voittaa. Ei pidä luovuttaa. Kipujen kautta me kasvamme ja vahvistumme. On
hyvä muistaa, ettei elämä ei ole kenellekään kivetöntä asfalttia ja että meillä jokaisella on ihan
oma polkumme.
Jukka Saarinen
Toimittaja

Sami Elorinne on puhujavieraana Ilta Sinulle -tilaisuudessa Raision seurakuntatalolla
keskiviikkona 6.11. kello 18. Samin lisäksi
illan vieraana on muusikko Laura Kalaja.
Katso lisää  s. 6
Voit tutustua Samin tarinaan myös netissä esimerkiksi videohaastatteluna hakusanalla Sami
Elorinne.

Kuva: Jukka Saarinen
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