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Turvallista ja lämminhenkistä
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■ Pitkän talven ja kolean kevään jälkeen kesä on täällä.
Pahimman pandemiapelon jälkimainingeissa ja huolestuttavien sotauutisten keskellä luonto on taas puhjennut
kukkaan ja muistuttaa meille Jumalan hyvyydestä ja hänen
alati uutta luovasta työstään. Luontoa ja toinen toisiamme
meidänkin tulisi varjella, mutta silti näemme ympärillämme
ihmisen aiheuttamaa pahaa niin luontoa kuin toinen
toistaan kohtaan, eikä kukaan meistä tähän aivan syytön
ole. Viime aikojen tapahtumat maailmassa huolestuttavat,
mutta hyvä olisi myös pystyä levähtämään vähän, kun ei
jatkuva murehtiminenkaan ole avuksi.
■ Kesä on suurelle osalle meistä levon ja virkistyksen
aikaa, kun pysähdymme kukin omalla tavallamme viettämään
suloisia suvihetkiä luonnosta nauttien, itsekseen rauhoittuen
tai toisten seurasta iloiten. Voisiko tämä kesä myös olla
aikaa, jolloin erityisesti pyrkisimme elämään tässä ja nyt ja
näkemään kiitollisina kaikkea sitä hyvää, mitä meillä huoltenkin keskellä juuri nyt ja edelleen kuitenkin on? Kaunis isänmaa,
edelleenkin puhdas luonto ja rauha maassa, apua saatavilla eri
elämäntilanteissa ja paljon muuta. Toisinaan uuvutamme itsemme ja sorrumme tyytymättömyyteen tavoitellessamme
jotakin enemmän, suurempaa ja parempaa, ehkä pitäen itsestäänselvyytenä tai tylsänä sitä hyvää, mitä meillä jo on. Joskus
vasta menettämisen pelko saa meidät ymmärtämään sen
arvon. Kiitollisuus omaan tilanteeseen voi lisääntyä myös
suhteuttaessamme sen siihen, miten vaikeissa oloissa monet
ihmiset lähellä ja kaukana tälläkin hetkellä joutuvat elämään.
■ Huomisesta emme tiedä, mutta saakoon tämä kesäaika
herättää meissä iloa ja kiitollisuutta, tässä ja nyt. Antakoon
se meille hyviä hetkiä ja iloisia tapaamisia, kun jälleen voidaan
vapaammin kokoontua yhteen.
■ Seurakunnassamme moni toiminta jää kesälomalle,
mutta tilalle tulee muita kesäisiä tapahtumia, joihin kaikki ovat
tervetulleita osallistumaan, ja joista tässä lehdessäkin
kerrotaan. Mahdollisuus saada tukea ja apua elämään ei
myöskään sulkeudu, vaikka väkeä välillä lomaileekin. Älä siis
jää yksin murheinesi vaan ota yhteyttä tai tule mukaan
kesätapahtumiin tapaamaan tuttuja ja tutustumaan.
■ Kesä on myös hyvää aikaa harkita ehdokkuutta syksyn
seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuuston jäsenet pääsevät eri
tavoin vaikuttamaan seurakuntamme toimintaan ja sen
tulevaisuuteen, joten lähde mukaan, jos sinulla on kiinnostusta
ja ideoita kirkon kehittämiseksi. Lisätietoa vaaleista on tässä
lehdessä.
■ Seurakunta on jo sukupolvien ajan tullut monille
raisiolaisille tutuksi erityisesti lapsiperheille tarjolla olevan
toiminnan kautta, joka tänä päivänä on yhä monipuolisempaa ja kehittyy koko ajan. Tule ja katso -lehdessä esittelemme
seurakuntamme eri alojen työntekijöitä ja tällä kertaa vuorossa ovat lastenohjaajat. Uudet ja tutut lapset perheineen ovat
lämpimästi tervetulleita mukaan erilaiseen toimintaan, josta
tässäkin lehdessä on poimintoja.
■ Toivotan kaikille kaunista kesäaikaa, sopivasti lepoa ja
virkistystä, omaa rauhaa ja yhteyttä toisiin sekä kiitollista
mieltä tässä ja nyt. Nämä laulun sanat mielessä on hyvä
viettää leppoisia kesähetkiä:

”Kiitos kun saan tässä olla, kiitos kun saan levähtää.
Kiitos kun saan voimaa, jolla opetella elämään.
Huomisesta en mä tiedä, esirippu eteen jää.
Minne aikonetkin viedä, tänään tahdon ylistää.”

Merikesän avaus
Raisio Marinassa 31.5.
■ Uuden veneilykauden alkaessa järjestetään tiistaina 31.5.
klo 19 jälleen ”Purjeisiini tuulta anna” -tapahtuma Raision venesatamassa. Lyhyen tilaisuuden ohjelmassa on merihenkistä musiikkia, kahvitarjoilu, Veneseuran tervehdys ja yhteislauluna Suvivirsi. Pyydämme myös siunausta ja varjelusta niin vesillä liikkujille kuin muillekin. Mukana tilaisuudessa on mm. pastori Vesa Siltala, ja sen järjestäjinä ovat Raision seurakunta ja Raision Veneseura. Raision VPK:n soittokunnan seitsikko musisoi meritunnelmissa.

Kuva: Kari Vainio

Tässä ja nyt

Pääkirjoitus Ajankohtaista

Tervetuloa mukaan kohti uutta merikesää!

Suomalaisia kansansävelmiä helatorstaina Raision kirkossa
■ Helatorstain messua vietetään Raisiossa jo perinteiseen
tapaan Kansanlaulukirkkona, jossa virsien tilalla lauletaan yhdessä vanhoja suomalaisia kansansävelmiä Anna-Mari Kaskisen uusin sanoituksin. Mukana on monille jo kouluajoilta tuttuja säveliä kuten Kotimaani ompi Suomi, Täällä Pohjantähden alla, Tuonne taakse metsämaan, Tääl´ yksinäni laulelen,
Arvon mekin ansaitsemme, Kamanat kohottukohot, Saunavihdat, Tein minä pillin pajupuusta ja On suuri sun rantas autius.
Kansanlaulukirkko on suosittu eri puolilla Suomea ja myös
Raisiossa se on helatorstaisin kerännyt runsaasti väkeä kirkkoon laulamaan tuttuja lauluja uusin, messun kulkuun sopivin sanoin.
Helatorstaita vietetään neljäkymmentä päivää pääsiäisen jälkeen Kristuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Helatorstai liit-

tyy pääsiäisen tapahtumiin siten, että Raamatun mukaan Jeesus
näyttäytyi maan päällä ja opetti seuraajiaan ylösnousemuksensa
jälkeen 40 päivän ajan,
minkä päätteeksi Hän
astui ylös taivaaseen.
Kyseessä on virallinen
pyhäpäivä niin Suomessa kuin monissa muissa maissa.
Kansanlaulumessu Raision
kirkossa
helatorstaina
26.5. klo 10

Taiteiden yö Raisiossa 8.6.
■ Vuoden koronatauon jälkeen Raisiossa järjestetään Taiteiden yö -tapahtuma keskiviikkona 8.6. klo 17 alkaen. Tapahtumaa ovat suunnitelleet ja toteuttavat Raision kaupungin ja
seurakunnan lisäksi raisiolaiset kulttuuriyhdistykset ja -toimijat. Ohjelmassa on elokuvaesityksiä, näyttelyitä, runo- ja musiikkiesityksiä, yhteislaulua, teatteria, kädentaitoja ja muuta
yhteistä tekemistä sekä tietenkin herkuttelumahdollisuuksia.
Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle ja kaikenikäisille raisiolaisille, ja se levittäytyy ympäri Raisiota mm. Kirjastotaloon ja sen piha-alueelle, Nuorisotila Noppaan, Pommariin,
Kaupungintalolle, Krookilaan, Friisilän käsityökeskukseen, lukion mäelle ja kirkkoon.
Ohjelmaa kirkossa ja kirkkomaalla 8.6.
■ Klo 18 piispa Mari Leppänen luovuttaa kirkossa Arkkipooki -palkinnon Raision seurakunnan Godfulness.fi -sivustolle.Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto myöntää
Arkkipooki-palkinnon vuosittain ”palkitsemisen arvoiselle ilmiölle, aktiiviselle toiminnalle tai tapahtumalle, joka edustaa
kiinnostavalla tavalla kirkon työn ilmenemistä seurakunnissa
tai yhteiskunnassa ja tavoittaa seurakuntalaisia, herättää kiinnostusta Raamattuun ja tukee seurakuntayhteyttä ja on erityinen toivon merkki alueen ihmisille tai koko hiippakunnalle”.
Tänä vuonna palkinnon saajaksi valittiin Raision seurakunnan Godfulness.fi -sivusto. Sivuston ideoinnista ja kehittämisestä vastaa seurakuntamme ympäristöasiantuntija ja projektikoordinaattori Hannele Siltala. Hänen lisäkseen paikalla
on Godfulness-tekijätiimi. Ohjelmassa on myös levollisia Godfulness-harjoituksia sekä musiikkia hiljentymiseen ja rauhoittumiseen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on avoin kaikille.

■ Taiteiden yönä Raision kirkon kainaloon eli kirkon ulkopuolelle, pääsisäänkäynnin ja asehuoneen väliseen nurkkaukseen, rakentuu värikäs yhteisötaideteos "Rukousverkko".
Eriväriset nauhat kuvaavat eri asioita, ja niiden avulla voi kertoa ajatuksiaan ja huoliaan Jumalalle. Kuka tahansa voi tulla
solmimaan oman rukouksensa värikkään nauhan avulla Rukousverkkoon, joka on paikoillaan 10.8. asti.
■ Sisällä kirkossa on mahdollisuus osallistua omaan tahtiin pienelle pyhiinvaellukselle.
■ Klo 20 alkaa kirkossa Maiju Laurilan urkukonsertti, jossa kuullaan upeaa urkumusiikkia kesäiltana. Konserttiin on
vapaa pääsy. Ohjelma 5 € seurakunnan musiikityön hyväksi.
Tervetuloa osallistumaan Taiteiden yön tapahtumiin!

Kirkon keskusteluapu päivystää myös kesällä

(san. Anna-Mari Kaskinen, säv. Pekka Simojoki)

■ Taivaan Isän siunaamaa kesää sinulle!

Anne-Sophie
Kajander
tiedottaja

■ Monille tämäkin kesä on raskasta aikaa. Mieltä saattaa
painaa huoli omasta tai läheisen jaksamisesta, terveydestä, toimeentulosta, ihmissuhteista tai maailmantilanteesta. Myös yksinäisyyden tunne voi korostua kesälomien aikaan. Henkistä
taakkaa, huolia ja ahdistusta voi keventää ottamalla yhteyttä
valtakunnallisesti toimivaan Kirkon keskusteluapuun puhelimitse tai verkon kautta.
Palveleva puhelin: joka ilta klo 18-24, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä, p. 0400 221 180 (pvm/mpm).
Palveleva chat: ma-pe klo 12–20, evl.fi/kirkonkeskusteluapu/chat
Verkossa on lisäksi ympäri vuorokauden mahdollisuus jättää nimetön viesti, johon vastataan muutaman päivän kuluessa. Yhteyttä voi ottaa myös perinteisellä kirjeellä.
Keskustelut ovat luottamuksellisia. Päivystäjät ovat kirkon
työntekijöitä ja koulutettuja vapaaehtoisia, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Päivystäjä ei näe käyttäjän henkilöllisyyttä eikä soittajan puhelinnumero näy vastaajalle. Puheluja ei nauhoiteta,
eikä keskusteluja tallenneta. Mitään henkilökohtaisia tietoja ei
jää muistiin. Kirkon keskusteluapu on Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) jäsen.

Voit myös ottaa yhteyttä oman seurakuntasi pappeihin ja diakonia- ym. työntekijöihin, jotka ovat valmiita kuuntelemaan ja
keskustelemaan kanssasi.
Älä jää yksin murheinesi.

Katso lisää: www.evl.fi/kirkonkeskusteluapu
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Tukea ukrainalaisille Raisiossa
■ Pakolaisten auttaminen on Raisiossa jatkunut hyvällä vauhdilla ja yhteistyöllä sodan alusta asti. Monet ihmiset ovat tarjoutuneet auttamaan eri tehtävissä ja tukeneet lahjoituksin. Kaupunki
kutsui nopeasti koolle yhteistyöryhmän,
jossa suunniteltiin kokonaisvaltaista auttamista sekä poliisitalolla jonottaville että
pidempiaikaista asumisen ja muun elämän tukea. Yhteistyötä aloittelivat kaupungin eri toimijoiden lisäksi seurakunta ja SPR. Mukaan liittyivät ainakin myös
Otesäätiö ja Suomen Ukrainalaisten ry.
Poliisi kutsui SPRn apuun tukemaan
poliisilaitoksella useita tunteja jonottavia pakolaisia. Seurakuntalaiset rupesivat myös heti töihin. Tasalan Kamarissa
käärittiin hihat ja tehtiin urakalla sämpylöitä, joita toimitettiin päivittäin poliisitalolle jonottajia varten. Määrästä sovittiin poliisitalon päivystäjien kanssa. Alun
sadasta sämpylästä vähenneltiin jono-

jen pikkuhiljaa pienetessä. Poliisitalon
viereen saatiin avattua myös jonotustila, jossa seurakuntalaiset palvelivat tulijoita arkipäivisin. Jonotustilassa odottajat saivat mm. seurakuntalaisten tekemiä ja lahjoittamia villasukkia, peittopiirin peittoja, evästä sekä akuutteja hygieniatarvikkeita.
Seurakunnan tiloissa Tasalassa päästiin avaamaan yhteistyöllä Avustuskeskus
pakolaisille. Siellä jaetaan tarvikkeita, joita perusasumiseen voisi tarvita. Niitä on
saatu lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja
yksi isompi vaatelahjoitus myös yritykseltä. Vaatteita keskuksessa on todella runsaasti, eikä vaatelahjoituksia enää voida ottaa vastaan. Suomen Ukrainalaiset
olivat järjestäneet keräyksiä jo aiemmin
ja iso osa käytetyistä tarvikkeista onkin
tullut sitä kautta. Seurakunta pyrkii keräämään täsmästi sitä, mitä kulloinkin
tarvitaan. Ihanasti lahjoittajat ovat myös

ymmärtäneet, ettemme pysty vastaanottamaan kaikkea tarjottua tarviketta, ja
monille on jouduttu sanomaan, että vielä
emme tiedä mitä kaikkea voimme avustuskeskuksesta välittää.
Samalla olemme saaneet lahjoituksia
myös raisiolaisille. Diakoniatyö on koko
ajan jatkanut normaalisti myös raisiolaisten tukemista. Jokin aika sitten saimme
mm. ison lahjoituksen nestesaippuaa sekä ruokajaossa että avustuskeskuksessa
jaettavaksi. Seurakunnan omaan avustuspisteeseen Naulakkoon olemme saaneet
runsaasti vaatteita ja tarvikkeita. Jokainen päivä on ollut erilainen ja tilanteet
muuttuvat koko ajan.
Pakolaisten määrä kasvaa ja SPR on
muuntanut erilaisia tiloja uusiksi vastaanottokeskuksiksi. Suurin osa Ukrainan pakolaisista asuu kuitenkin yksityismajoituksessa. Se tarkoittaa sitä, että joko
he asuvat tuttaviensa luona tai joidenkin

Heikki Nurmion haudasta
kulttuurihistoriallinen

Hautatoimi tiedottaa

Kukkien istutus hoitohaudoille alkaa
kesäkuun alussa.
Kukkavalinnat tekee puutarhuri kasvupaikan olosuhteet huomioiden.
Mahdollisista haudanhoidon sisältöön
liittyvistä asioista saa lisätietoja seurakuntapuutarhurilta.
Uudet kesähoitotilaukset kesäkuun
loppuun mennessä:
seurakuntatoimisto, p. 02 4360 300.
Hoitosopimus

Hoitosopimuksen voi tehdä yhdeksi tai
viideksi vuodeksi kerrallaan ja sen hinta määräytyy hautapaikan mukaan.
Kaikkiin hoitosopimuksiin sisältyy kasvuallas, kesäkukat ja niiden hoito,
kastelu ja lannoitus. Laskun ohessa lähetetään haudanhoidon yleiset sopimusehdot, jotka kannattaa säilyttää.
Sopimusehdot ovat myös luettavissa
Raision seurakunnan kotisivuilla.
Hoitomerkit

Oletko joskus pohtinut, mitä erilaiset
haudoilla olevat värilliset merkit tarkoittavat? Ne liittyvät pääasiassa erilaisiin haudanhoitoasioihin.

mitään. Tässä voin ilokseni vastata, että
kyllä, monet raisiolaiset yhdessä ovat sodan ensi hetkistä olleet tarjoamassa tukeaan sodan tuhoa pakeneville lähimmäisille. Siitä suuri kiitos!

Noora Nurmi

diakoniatyöntekijä

Kesähetkiä kirkonmäellä

■ Heikki Eliel Nurmio (29.10.1887– 22.07.1947) oli suomalainen jääkärieversti, sotahistorioitsija ja nuortenkirjailija salanimillä Aarne Mustasalo ja Aarne Pohjanmies.
Hänet tunnetaan myös Jean Sibeliuksen säveltämän Jääkärimarssin sanoittajana.
Nurmio julkaisi salanimellä Aarne Mustasalo neljä nuorisoromaania Jokikylän
poikien seikkailuista, joiden aiheet liittyvät Varsinais-Suomeen ja sen asukkaisiin.
Poikien kerrotaan olleen raisiolaisia, ja myös Raisiossa toimivan partiolippukunnan
nimi on Jokikylän pojat. Salanimellä Aarne Pohjanmies Nurmio julkaisi 1930-luvun Helsinkiin sijoittuvan romaanin. Turun Vartiovuorenmäellä on Kalervo Kallion veistämä Heikki Nurmion patsas.
Heikki Nurmio on haudattu Raision
hautausmaalle. Hän oli Raision kirkkoherran rovasti Henrik Nurmion
poika. Hautaoikeuden haltijat ovat
15.12.2021 luovuttaneet haudan Raision seurakunnalle ja se siirtyy Raision seurakunnan hoidettavaksi kulttuurihistoriallisena hautana kirkkovaltuuston päätöksellä.
Hauta voidaan merkitä kulttuurihistorialliseksi hautamuistomerkin,
kaiverruksen tai suvun tunnettuuden perusteella. Kulttuurihistoriallinen hauta on tarkoitus säilyttää entisellään ja sitä hoidetaan seurakunnan
varoin. Heikki Nurmion hauta sijaitsee lähellä kirkkoa, sen eteläpuolella.

Kesäkukkien istutus

suomalaisten luona, jotka ovat avanneet
kotinsa tulijoille ja kutsuneet vieraat asumaan luokseen vastikkeetta. Monet ovat
halukkaita oppimaan suomen kielen ja
ansaitsemaan elantonsa täällä sodan jatkuessa. Kun fyysisistä perustarpeista on
alustavasti huolehdittu, on tärkeä miettiä henkistä selviytymistä. Voisitko sinä olla tukena jollekin tulijalle, isoäidille, äidille, lapselle? Kommunikointi on ollut monikielistä, käytössä on niin
englanti, suomi, ukraina kuin
google kääntäjä, elekieli ja piirtäminen. Katse silmiin ja hymy
avaavat jo yhteyden.
Uskon ja toivon, että yhteistyö
jatkuu kaikkien raisiolaisten hyväksi, sekä täällä jo pidempään asuneiden
että tänne sotaa paenneiden kesken. Niin
vauhdilla on asioita tapahtunut, etten ole
ehtinyt asioista tiedottaa ja olenkin joskus
kuullut kysyttävän, että eikö kukaan tee

■ Tiekirkko ja kahvila Kirkon Kainalo
Keskiaikainen harmaakivikirkkomme toimii tänäkin kesänä tiekirkkona ja on avoinna 28.6.- 28.7
tiistaista torstaihin klo 10-17.
Tiekirkon yhteydessä toimii ulkoilmakahvila, josta voi ostaa mm. kahvia, teetä ja mehua sekä mustikkakukkosia ja makeisia. Kahvila on avoinna
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 11-16 ja sen tuotto
menee Yhteisvastuun hyväksi
Tervetuloa tutustumaan Pyhän Martin kirkkoon ja sitä ympäröivään vehreään ja puistomaiseen hautausmaahan sekä nauttimaan rauhallisesta kahvihetkestä kirkon kainalossa, suuren
vaahteran varjossa tai Cavénin kappelin edustalla.
■ Pieni pyhiinvaellus kirkossa
Tämän kesän uutuutena on kirkon sisällä tehtävä Kirkkotila -pyhiinvaellus, joka aukeaa 8.6. Raision Taiteiden yön yhteydessä. Kierros on itsenäisesti kuljettavissa opaslehtisen avulla mm. tiekirkon aukioloaikoina. Tervetuloa tutustumaan kirkkoon ja itseesi!
■ Suvi-illan hartaushetket
Kesäkeskiviikkoisin 15.6.-10.8. klo 18 kokoonnutaan kirkkomaalle viettämään ulkoilmahartautta sanoin ja sävelin kesäisen luonnon keskellä,
alakappelin läheisyydessä. Huonolla säällä siirrytään sisätiloihin.

Värit ovat punainen (perennahoito),
keltainen (pitkäaikainen kesähoito),
vihreä (kesähoito 1v), sininen (hoitolistaseuranta) ja musta/harmaa (kulttuurihistoriallinen hauta).
Havu- ja kynttilätilaukset

Seurakunnalta on tilattavissa haudan
talvihavutus yhdeksi tai viideksi vuodeksi. Kynttiläpalvelu (LED) on tarjolla
pyhäinpäiväksi ja / tai jouluksi yhden
tai viiden vuoden ajaksi. Viime kaudella havutuksen tai kynttiläpalvelun
tilanneet saavat tarjouslaskun automaattisesti. Havutustilaukset viimeistään 26.9., kynttilätilaukset 25.10.:
seurakuntatoimisto, p. 02 4360 300,
virasto.raisio@evl.fi
Lisätietoja hautojen
hoidoista ja kasvillisuudesta
sekä kivioikaisut:

Seurakuntapuutarhuri
Taina Heinonen
p. 044 7160 309
taina.heinonen@evl.fi

■ Raamattupolku ja Mietiskelypolku
Kirkon ovelta löytyy opastus Raamattupolulle, jonka varrella on erilaisia lasivitriinejä. Polun aiheet
vaihtelevat Raamatun kertomuksista muihin hengellistä elämää ja ihmisyyttä käsitteleviin kokonaisuuksiin. Vitriineiden sisältö on pyritty kokoamaan niin, että se tarjoaa jotakin kaikenikäisille
kävijöille. Kirkkomaalla on myös Mietiskelypolku,
joka kutsuu kulkemaan ja hiljentymään sen varrella olevien tekstitaulujen äärellä.
■ Opastetut iltakävelyt kirkkomaalla
Kesällä on mahdollisuus tutustua Raision monipuoliseen hautausmaahan, sen historiaan
ja tarinoihin Raision ja Lounaisrannikon Matkailuoppaiden johdolla. Opastetut kierrokset
ovat maksuttomia. Ne alkavat klo 18 Raision
kirkon pääportilta ja kestävät noin 1,5 tuntia.
Kirkkomaakierrosten ajankohdat ja aiheet:
to 16.6. Vanhaa, uutta ja ainutlaatuista
ti 21.6. Kirkkomaan monimuotoisuus ja rakennukset
to 18.8. Vanhaa, uutta ja ainutlaatuista
ti 23.8. Osattiin sitä ennenkin – nimekkäitä raisiolaisia Raision kirkkomaalla
Raision kirkko ja kaunis kirkkomaa,
kesäinen keidas keskellä kaupunkia.

Seurakunta kunnostaa viheralueitaan
Ikirauhan kallioiden uurnahauta-aluetta ja seurakunnan kiinteistöjen
ympäristöä kunnostetaan kevään ja kesän aikana.
Alueilta poistetaan huonokuntoisia ja liian isoiksi kasvaneita kasveja, tilalle istutetaan uutta kasvillisuutta. Työt valmistunevat elokuun aikana. Pahoittelemme viherja kunnostustöiden aiheuttamaa häiriötä.
Vihertyökohteita:
Kivikkopuutarhasta Kallioristille ulottuvalle reunamalle istutetaan kartiomarjakuusiaidanne. Aidanteen vierellä oleville uurnahaudoille istutetaan rönsyansikkaa.
Ristikiven uurnahauta-alueelle on tulossa alppiruusuja, köynnöshortensioita sekä rusokirsikkapuu.
Kirkkauden kappelin viereisestä rinteestä (hauta-alue 1IK 03) poistetaan aluksi vuorimännyt ja tuiviot. Myöhemmin kesällä hautapintojen kasvillisuus uusitaan kokonaan.
Ikirauhan kallioiden laella sijaitsevalla uurnahauta-alueella (1IK 07) uusitaan pintakasvillisuutta tarpeen mukaan.
Seurakuntakeskuksen puolella leikkikentän tuntumassa sijaitsevaa rinnealuetta muokataan. Alueelle istutetaan puita ja tehdään jatulintarha eli kivien reunustama ympyräpolku.
Kokinvuoren seurakuntakeskuksen sisäpihalla oleva tuivio poistetaan.
Sen tilalle istutetaan kirsikkapuu sekä syys- ja sammalleimua.
Viherlahden leirikeskuksessa päärakennuksen ympärille ja Pappilan rinteeseen istutetaan lapinnauhusta, hortensiaa, muutamia havuja sekä nurmikkoa.
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Turvallista ja lämminhenkistä
toimintaa lapsiperheiden iloksi
Raision seurakunnassa lapsiperheitä
hemmotellaan monin eri tavoin.
Eri-ikäisille lapsille ja eri elämäntilanteissa oleville perheille on tarjolla monipuolista toimintaa ja tarvittaessa myös tukea ja apua arkeen. Osallistumalla seurakunnan tapahtumiin moni perhe on
myös löytänyt uusia ystäviä niin lapsille
kuin vanhemmille.
dään myös Raision kaupungin ja muiden yhteistyötahojen
kanssa. Suurin osa toiminnasta on maksutonta ja se on
kaikille avointa.

Pappilan perhetalo, Perhekahvila, Perhekerhot,
Perhemessut, Perhesähly, Muskarit, Kullannuput,
Tanssitan vauvaa, Värikylpy vauvoille, LapsiArkki,
Pikkuhelppi, Arkipyhis, Valo-talo, Koppi, Mylly,
Leikkipuistot, Retket, Leirit, Perheiden lauantait,
Synttärijuhlat ym. lasten ja perheiden tapahtumat…
Katso lisää  s. 10
www.raisionseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille
Facebook:
- Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
- Koppi
- Raision kullannuput
- Raision seurakunta
Instagram: Raision seurakunnan lapsityö

Kuva: Pixabay

Monipuolisesta ja laadukkaasta toiminnasta ja sen suunnittelusta vastaavat koulutetut ja ammattitaitoiset lastenohjaajat. Yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi teh-

Tervetuloa mukaan leikkimään, laulamaan,
touhuamaan ja tutustumaan muihin
lapsiperheisiin!

Tanssitan vauvaa
Heti kesän jälkeen starttaa uusi Tanssitan
vauvaa -liikuntaryhmä 3-12 kuukauden
ikäisille vauvoille ja äideille. Kokoonnumme
7.9.-12.10. keskiviikkoisin klo 10-11 Pappilan
perhetalossa (Keskustan srk-talolla, os.
Kirkkoherrankuja 2).
Mukaan tarvitset kevyet vaatteet,
sukat tai sisätossut (ei kenkiä) ja juomapullon. Jumppa-alustoja löytyy perhetalosta.
Tanssimme rippikoulusalissa, ja sisäänkäynti on perhetalon ovesta. Perhetalo on auki
keskiviikkoisin klo 9-12, joten voimme kahvitella, seurustella ja syöttää vauvoja siellä
tanssin jälkeen.
Ilmoittautua voit 8.8. alkaen lähettämällä
vanhemman nimen ja puhelinnumeron sekä lapsen nimen ja iän osoitteeseen marika.
tohka@evl.fi Minulta voit myös kysyä lisätietoa tästä uudesta vauvojen ja äitien
tanssiryhmästä.
Tervetuloa mukaan hiki- ja hymytakuulla!

Pappilan kesäpäivät on lapsiperheiden
kohtaamispaikka
Kesäpäivät Wanhan Pappilan pihapuistossa on jo pitkä perinne ja monille varma
kesän merkki. Monipäiväinen tapahtuma kokoaa vuosittain runsaasti raisiolaisia lapsia
aikuisineen viettämään alkukesän leppoisia päiviä erilaisesta puuhasta ja piknik-eväistä
nauttien ja muita lapsiperheitä tavaten.
Pappilan puistossa on leikkipaikka ja lastenohjaajien järjestämää päivittäin vaihtuvaa
ohjelmaa ja puuhaa, kuten kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa ja rastiratoja sekä hartaushetki keskiviikkoisin klo 10. Grilli ja mikro lämpiävät joka päivä omia piknik-eväitä varten.
Seurakunta tarjoaa mehun, kahvin ja teen. Omat astiat kannattaa ottaa mukaan.
Tapahtuma on maksuton ja se järjestetään säällä kuin säällä. Siihen voi osallistua omien
aikataulujen mukaan kerran tai vaikka joka päivä eikä ennakkoilmoittautumisia ole.
Tervetuloa nauttimaan ihanista kesäpäivistä yhdessä
perheen ja ystävien kanssa ja tutustumaan myös muihin
lapsiin ja aikuisiin sekä seurakuntamme lastenohjaajiin!
Pappilan kesäpäivät 6.-22.6. arkisin klo 9-12
Wanhan Pappilan ja seurakuntatalon pihalla (Kirkkoherrankuja 2)
PS. Pihaleikkejä on luvassa myös alku- ja loppukesän
leikkipuistokierroksilla 31.5.-3.6. ja 16.-19.8.
Silloin lastenohjaajat vierailevat kaupunkimme leikkipuistoissa
mukanaan erilaista puuhaa lapsille.

Marika Tohka
lastenohjaaja

Uusi kerho Kokinvuoreen!
Arkipyhis on alakoulun 1-3 -luokkalaisten
oma iltapäiväkerho, jossa syödään välipalaa,
seikkaillaan Raamatun kertomuksien
maailmassa, askarrellaan, pelaillaan ja
leikitään. Kerho kokoontuu 5.9. alkaen
Kokinvuoren seurakuntakodissa maanantaisin
klo 14-15.45. Ilmoittautuminen aukeaa
nettisivuilamme 8.8. klo 8. Paikkoja on
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa mukaan!

Nähdään kerhossa!

Katso lisää  s. 10

Johanna Niemi
lastenohjaaja

Varhaiskasvatusyhteistyötä uudella sykkeellä
Raision seurakunta on tehnyt yhteistyötä Raision kaupungin varhaiskasvatuksen
kanssa jo vuosikymmeniä. Yhteistyö on vuosien aikana kokenut erilaisia muutoksia, ja
matkan varrelle on mahtunut monenlaisia
yhteistyömuotoja, jotka korona katkaisi pariksi vuodeksi. Nyt, kun yhteistyötä on päästy starttailemaan, on tullut ajankohtaiseksi
katsoa sitä uusin silmin. Mikä on toiminut?
Mitä toivotaan lisää? Mikä helpottaa työn
suunnittelua ja toteuttamista? Mitä toiveita
varhaiskasvatuksella on yhteistyön suhteen?
Aloimme tosissamme pohtia näitä asioita viime syksynä, kun meille annettiin vastuualueeksi Raision varhaiskasvatuksen

kanssa tehtävä yhteistyö. Lähetimme kaikkiin päiväkoteihin kyselyn, jolla kartoitimme millaisia toiveita ja tarpeita eri toimipisteissä on. Vastaukset saatuamme sovimme
kaikkiin päiväkoteihin yhteistyöpalaverin.
Palavereissa pääsimme tutustumaan henkilöstöön ja toimintaympäristöihin sekä
avaamaan tarkemmin, millaista toimintaa meillä on tarjota varhaiskasvatukselle.
Vastaanotto päiväkodeissa oli erittäin lämmin ja yhteistyötä seurakunnan kanssa oli
selvästi kaivattu.
Käydessämme päiväkodeissa esittelimme
vuosikellon, jonka avulla on helppo jäsentää, mitä meillä on tarjota eri ikäisille lap-

sille kalenterivuoden eri aikoina. Vuosikellossa on tarjolla esimerkiksi aistienkirkkoja eskari-ikäisille, lastenohjaajan vierailuja
eri sisällöin, joulukirkko ja -hartaus, pääsiäiseen liittyviä erilaisia mahdollisuuksia
sekä keväällä järjestettävät kettukierrokset,
joiden aikana tutustutaan kirkon ympäristöön maskottimme Matias-ketun johdolla.
Tapaamistemme yhtenä tarkoituksena
oli tuoda meidät tutuksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja siten madaltaa kynnystä olla meihin yhteydessä erilaisissa asioissa. Palaverit olivat erittäin antoisia. Kaikista päiväkodeista saimme toiveita ja ideoita,
joiden pohjalta kehittää yhteistyötä edelleen.

Nyt kuluneen kevään aikana olemme
poikkeuksellisesti aloittaneet aistienkirkot eskarilaisten kanssa, jotta tämän vuoden eskarit saavat kosketuksen kotikirkosta
ennen koulumaailmaan siirtymistä. Lisäksi olemme käyneet kertomassa tarinaa ystävyydestä, muiden hyväksymisestä ja erilaisuuden rikkaudesta. Pääsiäisen tapahtumat tempasivat lapset mukaansa, kun Kettu ja Pupu saapuivat niistä kertomaan. Vielä kevään aikana on luvassa kettukierroksia kirkkomaalla. Syksyllä pääsemmekin
aloittamaan yhteistyön toden teolla vuosikellon mukaan.

Kati Hautaa ja Ida Karhu
lastenohjaajat
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Esittelyssä Raision seurakunnan lastenohjaajat
Lapsiperheiden parissa työskentelee
useita lastenohjaajia, joiden lisäksi
työhön osallistuvat myös mm. perhetyöntekijä Stefan Forsström,
projektikoordinaattori
Johanna

Salonen ja pastori Hanna Vuorio.
Kasvatustyön työalajohtajana toimii
Eeva Lahti.
Toimintaa järjestetään eri toimipisteissämme ympäri kaupunkia ja

Viherlahden leirikeskuksessa.
Työntekijöillämme on alan koulutus
ja monipuolista kokemusta ja osaamista työskentelystä lasten ja lapsiperheiden hyväksi.

Olen nuoruusiästä asti pitänyt
lapsista ja nuorista ja halunnut
työskennellä heidän kanssaan.
Lukion jälkeen pääsin Turkuun
opiskelemaan lastenohjaajaksi ja valmistuttuani sain töitä
Nousiaisista, josta sitten siirryin Raisioon.
Olen toiminut lastenohjaajana vuodesta 2003 ja Raision
seurakunnassa vuodesta 2013.

Olen viihtynyt hyvin, koska
työ on monipuolista ja täällä
olen saanut käyttää lahjojani
monella eri tavalla. Teen tällä
hetkellä työtä ValoTalossa alakouluikäisten kanssa. Lisäksi
vastaamme työparini kanssa
yhteistyöstä Raision kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Olen myös Wanhan Pappilan puistokerhossa kahtena aamupäivänä viikossa.
Raision seurakunta tarjoaa
monipuolista toimintaa lapsiperheille. Minua ilahduttaa erityisesti se, että ValoTalon myötä
olen saanut nähdä mitä tapahtuu, kun seurakunta menee aidosti ihmisten keskelle ja vastaa siihen tarpeeseen missä sitä todella tarvitaan. Saan aut-

taa lapsia heidän elämänsä keskellä tuoden turvaa, rauhaa, rajoja, rakkautta, iloa ja valoa.
Haasteellisinta, mutta myös
palkitsevinta tässä työssä on,
kun kohtaamme vaikeita tilanteita ja saamme ratkaista niitä
yhdessä lasten kanssa.
Lasten ilo ja aidot kohtaamiset auttavat jaksamaan työssä
sekä se, kun näkee työnsä ”tuottavan hedelmää.” Myös positiivinen palaute sekä lapsilta että
työkavereilta auttaa jaksamaan.
Olen kiitollinen siitä työstä, jota saan tehdä raisiolaisten lasten ja perheiden hyväksi

Rippikoulun jälkeen opiskelin kaksi vuotta Turun kristillisessä opistossa ja olin Raision
seurakunnassa lastenohjaajaharjoittelijana Kaanaan päiväkerhossa. Haaveena oli lastenohjaajan ammatti.
Elämä vei kuitenkin kesken
opintojen ulkomaille ja muiden
töiden pariin. Perheen perustamisen jälkeen lasteni ollessa pieniä, pääsin tekemään perhetyötä
Turun Mikaelin seurakuntaan

ja Rymättylän seurakuntaan.
Niin kipinä syttyi uudelleen ja
Raision seurakunta oli jäänyt
lämpimästi mieleeni. Niinpä
vuonna 2004 opinnot päivitettyäni aloitin Raisiossa. Siitä on
nyt 18 vuotta.
Olen viihtynyt hyvin, saan
tehdä laaja-alaista perhetyötä
yli työalarajojen. Työssä on ollut
jatkuva kouluttamisen ja itsensä
kehittämisen mahdollisuus. Erilaiset vertaisryhmät kuten Kullannuput esikoisperheille, LapsiArkki yhdenvanhemmanperheille ja kotona tehtävä PikkuHelppi kuuluvat tehtäviini. Olen
ohjaajana myös parisuhdetyössä ja Kamalat äidit -vertaisryhmässä. Joka vuosi saan nauttia
myös ihanista nuorista ihmisistä rippikoulun merkeissä.
Minua ilahduttaa työni jatku-

mo, kun päiväkerholaiseni tulee kasvettuaan rippikouluryhmääni ja rippikoululainen esikoisensa kanssa Kullannuppuryhmään. Haasteellista on kohdata perheiden surua, yksinäisyyttä ja tukiverkostojen puuttumista. Myös nuorten pahoinvointi ja pelko tulevaisuudesta mietityttää. Tehtäväni on olla rinnalla kulkijana. Myös Jumalan
huolenpidosta, armosta ja rakkaudesta kertominen on tänäkin aikana tärkeää.
Toivotan kaikki perheet tervetulleiksi niin viikkotoimintaan kuin tapahtumiinkin kukin mahdollisuuksiensa mukaan. Tapaamisiin!

Kiinnostukseni työskennellä lasten parissa sai alkunsa jo TET-harjoittelussa ala-asteella 1-2-luokkalaisten kanssa. Lukion jälkeen tiesin, että haluan työskennellä erityisesti lasten kanssa, minkä vuoksi lastenohjaajaksi opiskelu tuntui
hyvin luontevalta. Tunne vahvistui opiskellessani Turun kristillisessä opistossa, ja ala on tuntunut
omalta alusta lähtien.
Toimin lastenhoitajana Turun
kaupungin päiväkodissa 7 vuotta
ja tänä syksynä tulee kaksi vuotta
täyteen täällä Raision seurakunnassa. Suoritin täällä aikoinaan seurakuntajakson harjoittelun ja sii-

tä asti unelmoin pääseväni tänne
lastenohjaajaksi. Pitkä odotus palkittiin ja nyt tunnen olevani kotona. Työskentely seurakunnassa on
monipuolista, positiivisesti haastavaa sekä ehdottomasti ihmisläheistä. Olen iloinen siitä, miten monipuolista toimintaa seurakunnalla on Raision lapsiperheille. Olemmekin yksi kaupungin suurimmista toimijoista, joka kohtaa erilaiset
perheet ja heidän tarpeensa.
Erityisvastuualueenani on Kopin perhepuisto Nuorikkalassa
Vilja-aitan leikkipuistossa. Kopilla pääsen osalliseksi perheitä puhututtaviin asioihin ja tunnen voivani antaa heille vertaistukea ja olla kuuntelevana korvana. Puheenaiheet vaihtelevat huonosti nukutuista öistä päivän polttaviin aiheisiin. Ilahduttavinta on, kuinka perheet tulevat tutuiksi minulle ja toisilleen sekä mahdollisesti solmivat
keskenään uusia ystävyyssuhteita.
Haluan, että Kopille on matala kynnys ja helppo tulla. Lisäksi vastaan

työparin kanssa varhaiskasvatusyhteistyöstä kaupungin kanssa sekä
varhaisnuortentalo Valosta.
Haasteita työhöni tuo tällä hetkellä uusien toimintojen kehittäminen. Syksyllä avasimme varhaisnuorille tarkoitetun Valo-talon, joka on
osoittautunut erittäin tarpeelliseksi osaksi seurakunnan toimintaa.
Ilahdun, kun huomaan kuinka
suuri merkitys työlläni on monille raisiolaisille. Koen olevani etuoikeutettu saadessani olla osana lasten, varhaisnuorten ja vanhempien
elämää. Minua auttavat jaksamaan
työssäni onnistumiset, ihanat asiakkaat ja hurtti huumori.
Kaikille perheille haluaisin lähettää sellaiset terveiset, että osallistukaa rohkeasti toimintaamme,
vaikkette ennen olisikaan käyneet.
Myös palautteen ja ideoiden antaminen on erityisen tervetullutta.

Kuvat: Kuvamestari Kalefoto

Tässä esittelyssä lastenohjaajamme kertovat jotakin itsestään ja
työstään ja toivottavat kaikki lapset
perheineen lämpimästi tervetulleiksi
mukaan seurakunnan järjestämään

Lapsena mietin, että minusta tulee biologi tai avaruuslentäjä. Toisin kävi. Lasten parissa työskentely alkoi kiinnostaa
nuorena ja hakeuduin Järvenpään kristilliseen oppilaitok-

seen lukion jälkeen. Tarkoitus
oli edetä opinnoissa vähän korkeammalle, mutta sitten syntyivät omat lapset, kolme kappaletta, sopivin väliajoin. Siinä menikin melkein 10 vuotta kotona.
Tein sijaisuuksia Naantalin
ja Raision päiväkodeissa sekä
Naantalin seurakunnassa. Lastenohjaajan työ seurakunnassa
tuntui kaikkein mukavimmalta ja monipuolisimmalta työltä. Kun paikka avautui Raisioon
hain sitä heti ja pääsin.
Olen viihtynyt täällä vuodesta 2003 asti tehden vaihtelevas-

ti töitä päiväkerhon, perhekerhon ja perhepäivähoitajien kerhossa. Välillä on pidetty pikkukirkkoja päivähoidolle, perhetapahtumia leikkipuistoissa ja Kopillakin on oltu. Nykyisin työnkuvaani kuuluvat päiväkerhot,
Pappilan kesäpäivät ja muut tapahtumat.
Kun ihana kesäkuu koittaa,
nähdään kesäpäivillä Pappilan
pihassa. Tervetuloa!

Olen tullut Raision seurakuntaan lastenohjaajaksi vuonna
2011. Sitä ennen olen työskennellyt lastenohjaajana Merimaskussa, Piikkiössä sekä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymässä.
Työhöni kuuluu perhetalon avoimen toiminnan lisäksi puistokerho, arkipyhis koululaisille, per-

hepäivähoitajien kerho sekä rippikoulu ja erilaisia tapahtumia.
Parasta työssäni ovat ihanat
asiakkaat. Työ on monipuolista
ja mukavaa. Raision seurakunnassa on tarjolla paljon toimintaa lapsiperheille. On ilahduttavaa, että ihmiset viihtyvät niin
hyvin, että tulevat aina takaisin.
Lasten ilo on tarttuvaa, ja on
ihana jakaa iloa myös eteenpäin. Tänä keväänä Raamattuseikkailumme arkipyhiksessä
on ollut suuri innostuksen lähde, kun lapset ovat niin innoissaan mukana.
Toimintamme kumpuaa kristillisistä arvoista ja niitä toteutamme kaikessa työssämme vaik-

kakin eri tavoilla. Hyvät työkaverit kannustavat ja auttavat jaksamaan kiireenkin keskellä. Työtämme rytmittää kirkkovuosi ja
toisinaan voi kiirettä aiheuttaa
monenlaiset tapahtumat, joita järjestämme, mutta kuinka
mukavia ne ovatkaan!
Kannattaa seurata ilmoitteluamme ja tulla mukaan. Tätä
työtä tehdään suurella sydämellä ja olet sydämellisen tervetullut mukaan kokemaan sen itse,
haluatpa osallistua joka viikko
tai vaikka vain kerran vuodessa.

Olen lapsesta asti tiennyt, että haluan tehdä töitä lasten parissa. Yläasteikäisenä olin MLL:n
lastenkaitsijana perheissä useamman vuoden. Toimin myös kotiseurakunnassani Paimiossa isosena
lasten- ja rippileireillä sekä pidin
varhaisnuortenkerhoja. TET-jaksolla seurakunnan lapsityössä oivalsin, että lastenohjaajan työ on
sitä, mitä haluan tehdä isona. Siinä saan yhdistää seurakuntatyön
ja lasten parissa tehtävän työn.
Olen valmistunut lastenohjaajaksi v.1995 Turun kristilliseltä
opistolta ja pääsin heti töihin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään, jossa toimin lastenohjaajana 10 vuotta. Sen jälkeen työskentelin päiväkodissa useita vuosia.
Raision seurakunnassa olen ollut
nyt reilu 10 vuotta ja viihtynyt hyvin. Työ lasten ja perheiden parissa
on monipuolista ja antoisaa. On-

neksi olen saanut tehdä työtä, josta
nautin ja joka on sydäntä lähellä.
Raision seurakunnan lapsi- ja
perhetyö tarjoaa paljon toimintaa kaikenikäisille lapsille mm.
vauvaryhmiä, perheryhmiä, päiväkerhoa ja puistokerhoa. Täällä
tehdään myös laaja-alaista perhetyötä. Erilaisista perheryhmistä
löytyy mm. vertaistukea muista samanikäisten lasten perheistä - ensimmäisen lapsen saaneista aina
rippikouluikäisten vanhemmille.
Tällä hetkellä työskentelen päiväkerhoissamme Tikanmaalla ja Vaisaaressa sekä pidän kerhoa perhepäivähoidossa oleville lapsille hoitajineen. Lisäksi olen Vauvojen värikylpyohjaaja ja Tanssitan vauvaa
-ohjaaja. Näitä kumpaakin on luvassa ensi syksynä. Kannattaa siis
seurata ilmoittelua, jos perheestä
löytyy alle 1-vuotias lapsi.
Työssäni ilahduttavat luonnollisesti lapset ja heidän aitous ja välittömyys. Kuinka ihania ovatkaan
esimerkiksi ne hetket, kun lapsi tulee syliin ja rutistaa kätensä
tiukasti kaulani ympäri hakeakseen vaikka lohdutusta tai muuten vaan täydennystä halipulaan.
Lasten suusta kuulee yleensä myös
kaikkein parhaimmat ja hauskimmat jutut, sanat ja sanonnat, joita

yhdessä mahat kippurassa nauretaan. Kannustusta ja tukea saan
hyviltä työkavereilta ja esihenkilöltä. Myös perheiltä saatu palaute kannustaa jatkamaan.
Haasteellista työssäni on ehkä
ajoittainen riittämättömyyden tunne, kun jään miettimään, olenko
nyt huomioinut jokaisen lapsen,
olenko ollut läsnä tai teinkö riittävästi/tarpeeksi. Näitä riittämättömyyden tunteita kokee arjen tuoksinassa varmasti moni äiti, isä ja
ammattikasvattajakin. Silloin täytyisi vaan muistaa olla armollisempi itselleen ja sanoa: ”Sinä riität!”
Toivon, että olen näiden vuosien
aikana ollut kuuntelevana korvana ja tukevana olkapäänä lasten
vanhemmille sekä lapsille lämmin,
tuttu ja turvallinen aikuinen, jonka syli on aina avoinna.
Toivotankin sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan kaikkeen toimintaamme. Nettisivuiltamme löydät ajankohtaiset tiedot ryhmistä, kerhoista ja tapahtumista. Kannattaa ottaa meidät
seurantaan myös Facebookissa ja
Instagramissa.

Kati Hautaa
p. 044 7160 393
kati.hautaa@evl.fi

Sari Jokinen
p. 044 7160 391
sari.jokinen@evl.fi

Ida Karhu
p. 044 7160 302
ida.karhu@evl.fi

toimintaan. He myös kuuntelevat
mielellään toiveita ja palautetta ja
kertovat lisää siitä, mitä kaikkea
lapsiperheille on tarjolla ja suunnitteilla.

Maj-Britt Lahdenperä
p. 044 7160 304
maj-britt.lahdenpera@evl.fi

Johanna Niemi
p. 044 7160 301
johanna.niemi@evl.fi

Marika Tohka
puh. 044 7160 303
marika.tohka@evl.fi
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Puheenvuoro
Tulin mukaan – Tule mukaan!
■ Minulle annettiin tilaisuus tuoda esiin näkemyksiäni roolistani seurakunnan luottamushenkilönä, jona olen
toiminut jo lähes kaksikymmentä vuotta. Aika, jota arvostan, kunnioitan ja mahdollisesti jatkankin, seuraavien vaalien tuloksesta riippuen.
■ Miksi luottamushenkilöksi?
Olin kunnallisella puolella toiminut jo kymmenisen vuotta
erilaisissa luottamustehtävissä, ja kun tulin valituksi myös
kirkkovaltuustoon, nivoutui molemmissa yhteisöissä, siis
seurakunnassa ja kaupungin taholla yhteen se työ, jota
ihmisten lähellä ja ihmisille tehdään. Kirkon osalta työn
arvostus on suurta, mutta ei ole kaiken kansan tiedossa. Seurakunta ei tuo omaa työtään esille kehuen eikä
itseään korostavana, vaikka aihetta olisi.
■ Kirkko toimijana
Kirkko tekee työtä ihmisen hyväksi lapsuudesta kuolemaan saakka. Kaikki tuntevat kasteen, rippikoulun, häät
ja hautajaiset. Mutta varsin monelta puuttuu tietämys
esimerkiksi siitä, mitä diakoniatyö kirkon sisällä on. Se on
ihmisen auttamista, huolenpitoa ja hoivaa eri ikäkausina.
Ikäihmisten suhteen kirkko on laatinut vanhustyön teesit,
joista arvokeskustelussa yhtenä tärkeimmistä mainittakoon vanhuksen kohteleminen ihmisarvoisesti kaikissa
hänen elämänvaiheissaan. Periaatteena on se, että ihmisen arvo ei perustu ikään eikä sosiaaliseen asemaan.
Työssä seurakunnan hyväksi korostuu käsitys ihmisen
ehdottomasta arvosta ja ihmisestä moraalisena ja vastuullisena toimijana.
Edellä mainittu koskee myös muuta kirkon toimintaa,
jota ei yleisesti tunneta. Tästä mainitsen itsekin yrittäjänä tietooni tulleen ja varsinkin korona-aikana korostuneen usean eri yrittäjän tukemisen seurakunnan taholta.
Yrittäjyys ja sen haasteet koskevat koko ihmistä ja hänen
lähipiiriään ja saattaa vaikuttaa ihmisen omanarvontuntoon, elämänuskoon, perusluottamukseen, ihmissuhteisiin,
hengellisyyteenkin. Nämä teemat ovat seurakuntatyön
ammattilaisille ihan sitä ydinosaamisaluetta.
Edellä vain muutama poiminta siitä työstä, jota seurakunta tekee ja jonka tukena ja ohjaavana päätöksentekijänä luottamushenkilöt toimivat. Lisäksi Raision osalta
työn innoittajana on se, että kyse ei aina ole säästöistä
tai leikkauksista, sillä Raision seurakunnan taloudellinen
tilanne on hyvä, parempi kuin useissa muissa lähiseurakunnissa.
■ Mukaan seurakuntavaaleihin
Luottamushenkilönä toimiminen on antoisaa ja omalta
osaltani tuen kaikkia, jotka harkitsevat lähtöä vaaliehdokkaiksi syksyn seurakuntavaaleihin. Luottamushenkilöt valitaan vaaleissa eri ryhmistä, joista vaaliehdokkaaksi
lähtijä voi valita itselleen sopivimman. Ryhmät seurakunnissa toimivat keskinäisesti saman tarkoituksen puolesta eikä poliittisilla suuntauksilla seurakuntaa ohjata. Työ
seurakunnassa luottamushenkilönä kiteytyy mielestäni
hyvin seuraaviin kannustaviin sanoihin, jotka on lausunut Oulun piispa Jukka Keskitalo: "Suomalaisen yhteiskunnan sekä myös hoidon ja hoivan arvot ovat rakentuneet pitkälti
kristillisen ihmiskäsityksen varaan.
Ajatus jokaisen ihmisyksilön mittaamattoman suuresta arvosta
on alun perin kristillisen uskon
lahja länsimaiselle ja suomalaiselle yhteiskunnalle.”

Hannele Lehto-Laurila
kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja,
kirkkovaltuuston jäsen

Tulevaisuutta tehdään nyt
Haluaisitko vaikuttaa Raision seurakunnan tulevaisuuteen?
Miten toivoisit, että seurakunnassamme toimitaan?
Mikä on hyvin, minkä haluaisit muuttuvan?
Sinustako seurakuntamme luottamushenkilö?
■ Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ihmistä.
Tähän joukkoon mahtuu eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä.
Kunnioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme
mahdumme saman katon alle.
■ Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella
yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää
seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä
jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle.
■ Raision kirkkovaltuustoon valitaan
syksyn seurakuntavaaleissa seuraavaksi
4-vuotiskaudeksi 27 jäsentä, jotka pääsevät
vaikuttamaan seurakuntamme tulevaisuuteen. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022.
■ Asetu rohkeasti ehdolle,
tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt.
Syksyn 2022 seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät mm. siitä,
millaista toimintaa seurakunnassamme järjestetään ja miten kirkollisveroja käytetään.
Päätökset koskevat esim. lasten, nuorten
ja perheiden toimintaa, musiikkitilaisuuksia, vanhustyötä, apua tarvitsevien tukemista, hautausmaiden hoitoa, tilojen käyttöä,
työntekijävalintoja ja kulttuuriperinnön vaalimista. Luottamushenkilöt äänestävät myös
kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen.
Olet tervetullut asettumaan ehdolle ja
äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena
kuin olet.

Kuka voi olla ehdokas
seurakuntavaaleissa?

Kun ehdokkuus kiinnostaa, toimi näin:
■ Liity seurakuntasi ehdokaslistalle
Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista ja yhteyshenkilöistä kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä
luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi sopiva lista. Listoja perustavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla voi olla herätysliike tai poliittinen
puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten
aseman vahvistaminen kirkossa. Selvitä valitsijayhdistyksen teemat ja tavoitteet ja varmista,
että voit olla niiden takana.
■ Tai perusta oma valitsijayhdistys.
Voit myös perustaa oman valitsijayhdistyksen,
jos et löydä sopivaa. Kannattaa aloittaa keskustelu paikallisista aiheista, jotka sinua kiinnostavat. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys,
johon kuuluu vähintään 10 seurakunnassa
äänioikeutettua jäsentä.
Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on
toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään
15.9. klo 16 jolloin ehdokasasettelu päättyy.

Tule ehdokkaaksi ja äänestämään
sellaisena kuin olet
■ Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta.
Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman
seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki
olemme uskottuja, toivottuja ja rakastettuja.

Seurakuntavaalit 2022
• Ehdokasasettelu päättyy 15.9.
• Ennakkoäänestys 8-12.11.
• Varsinainen vaalipäivä 20.11.

■ Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu
kirkon jäsen, joka

- täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
- on seurakunnan jäsen viimeist. 15.9.2022.
- antaa kirjallisen suostumuksen
ehdokkaaksi asettumisesta
- ei ole vajaavaltainen
- on kristillisestä vakaumuksestaan
tunnettu, mikä tarkoittaa sitä, että henkilö
kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Käytännössä
vakaumusta ei tutkita. Kristillinen vakaumus
ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Katso lisää:
- www.raisionseurakunta.fi
- www.seurakuntavaalit.fi
(sivusto täydentyy matkan varrella)
- www.naviryhma.fi/
seurakuntavaalit-2022
(Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI)

Katso myös  s. 11
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Lopulta kaikki on hyvin
Kuva: Pixabay

■ Sata vuotta sitten läntisessä maailmassa elettiin iloista
20-lukua. Ensimmäinen maailmansota oli takanapäin, ravintoloissa tanssittiin charlestonin tahtiin, naisten hameenhelma lyheni ja sukupuolten välinen tasa-arvo eteni. Suomessa
kieltolakia kierrettiin kaikin keinoin, ja meno oli railakasta.
Sata vuotta myöhemmin odotukset olivat korkealla, kun ol-

tiin astumassa uudelle 20-luvulle: maailmanlaajuinen finanssikriisi oli selätetty, ja ihmiset katsoivat eteenpäin toiveikkaasti.
2020-luku alkoi kuitenkin aivan toisin kuin kukaan olisi osannut ennustaa: aluksi koronapandemia mullisti elämän kaikkialla maailmassa, ja kun koronan kanssa oli opittu tulemaan jollain lailla toimeen, syttyi Ukrainan sota.
Ei-niin-iloinen 20-luku on pakottanut monet hyvinvoivat län-

simaalaiset huomaamaan, ettei ihminen pystykään hallitsemaan elämää – eikä kuolemaa. Uskallan väittää, että vanha
kansa tiesi nykyihmistä paremmin, että kaikki on lopulta Korkeimman kädessä.

kuitenkin äärimmäisen vaikea nähdä. Kristinuskon vaikeimpia
kysymyksiä on se, miksi hyvä ja kaikkivoipa Jumala sallii pahan ja kärsimyksen.
Ihminen on painiskellut saman kysymyksen äärellä jo tuhan-

Raamatussa on lukuisia kohtia, jotka kertovat Jumalan vai-

kutuksesta ihmiselämän kulkuun. Yksi näistä on psalmi 139:
”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on
kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.”
Raamatusta löytyy myös monia jakeita, joissa vakuutetaan, että
Jumala on ihmiskuntaa kohtaan rakastava, turvallinen ja armollinen. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan: ”Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä
ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee.”
On lohdullista ajatella, että Jumalan suunnitelma meitä koh-

taan on hyvä. Synkkinä maailmanaikoina Jumalan hyvyyttä on

sia vuosia, mutta täydellistä vastausta ei kukaan ole keksinyt.
Erilaisia selitysmalleja kuitenkin on: Paha on olemassa siksi,
että suurempi hyvä voisi toteutua. Kärsimystä on siksi, ettemme ajautuisi omahyväisyyteen ja itsevanhurskauteen. Paha on
seurausta siitä valinnanvapaudesta, joka ihmiselle on annettu.
Yhden selityksen mukaan paha on seurausta ihmisen syntisistä teoista. Ehkä niin. Mutta miksi siitä kärsivät myös viattomat,
kuten maailman kriisialueiden lapset?
Täydellistä vastausta kärsimyksen ongelmaan ei ole. Ihmisen
neuvottomuuden keskellä perimmäinen turva on Jeesus Kristus,
sillä ei ole sellaista kärsimystä, jota hän ei tuntisi tai osaisi jakaa.
On vain yritettävä luottaa siihen, että kaikella on tarkoituksensa,
joka selviää meille ehkä vasta aikojen lopussa.

■ ”Herra tunnet tuhannet yksinäiset sydämet
aivan liian kauan ihmisrakkautta vailla,
lapset pitkin kyliä, vailla isän syliä,
peitä heidät siipes alle lintuemon lailla.”
(Lasse Heikkilän laulusta Liian kylmät tuulet)

Linturetkellä näin laulujoutsenparin kosteikolla ja alueen
reunan ojassa oli yksinäinen laulujoutsen. Todennäköisesti kyseessä oli viime vuoden poikanen, jonka pitäisi nyt nuorena aikuisena löytää oma reviirinsä, sillä vanhat linnut puolustavat
omia pesimäpaikkojaan ajamalla uudet tulokkaat kauemmaksi.
Näky yksinäisestä joutsenesta puhuttelee ja se voi tuoda mie-

leen myös meidän ihmisten elämän. Kuinka kipeää yksinäisyys ja ulkopuolelle jääminen voikaan olla ja kuinka haastavaa voi oman paikan löytäminen olla.

Edessä on kolmas poikkeusaikojen kesä. Toivottavasti siitä tu-

lee hyvä. Meistä jokainen lienee huomannut parin viime vuoden
aikana, että matka- ja menosuunnitelmat voivat peruuntua lyhyellä varoitusajalla meistä riippumattomista syistä. Sitä suurempi onkin ilo silloin, kun haaveet toteutuvat, ja saamme tilaisuuden kohdata ystäviä ja rakkaita, tehdä kesäreissun lähelle
tai kauas tai ihan vain nauttia kesän lämmöstä ja vehreydestä.
Raamatussa, muun muassa Jeremian kirjassa, meille luva-

taan, että kaikki kääntyy lopulta hyväksi: ”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.”
Karoliina Haapakoski

pastori

sinä olet saattanut kokenut yksinäisyyttä tai ulkopuolisuutta?
Entä oletko kipuillut oman paikan löytämisen kanssa?
Jos koet itsesi tällä hetkellä yksinäiseksi, voisitko kenties ajatella hakeutuvasi seurakunnan toimintaan mukaan? Eri-ikäisille suunnatusta tarjonnasta löytyy monia mahdollisuuksia
tutustua uusiin ihmisiin. Voit olla myös meihin työntekijöihin
yhteydessä, ja voimme yhdessä miettiä, mistä löytyisi sinun näköisesi paikka, johon kuulua.
Jumala on tarkoittanut meidät olemaan yhteydessä myös hä-

neen. Vaikka elämässäsi ei olisi tällä hetkellä läheisiä, joiden
kanssa jakaa ajatuksiasi, voit aina rukouksessa olla yhteydessä Luojasi kanssa. Hän ei väisty viereltäsi.
Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija
projektikoordinaattori

Katso hetki kuvan joutsenta ja mieti, millaisissa tilanteissa

Helluntai on Pyhän Hengen juhla
Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen, tänä vuonna 5.6. Se kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden kolmen suurimman juhlan joukkoon. Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen päivä, kirkon syntymäpäivä.
Helluntain raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Hänet
on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä Hengessä Kristus on
kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt Kristuksen
kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon.

Vanha helluntairukous
Tule, Pyhä Henki, tänne,
laskeudu taivaasta alas
meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.
Tule, köyhäin apu,
tule, lahjain antaja,
tule, sielun kirkkaus,
sinä paras lohduttaja,
sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.

Töissä sinä olet lepo,
helteessä virvoitus,
murheessa lohdutus.
Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo,
täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta.
Pese se, mikä saastainen on,
kastele se, mikä kuiva on,
paranna, mikä haavoitettu on,
pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on,
etsi kaikkia eksyneitä.
Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat,
pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistusta,
anna autuas loppu,
anna iäinen ilo.
Aamen.

Lähde: evl.fi.
Kuva: Pixabay
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Tapahtumia kesällä 2022

Pyhiä vaelluksia lähellä ja kaukana
”Otan yhden askelen kerrallaan
ja pääsen perille.”

Pyhiinvaellus on ikivanha, mutta samalla ajassa elävä perinne. Kautta aikojen ihmiset ovat kaivanneet
pyhille paikoille ja tehneet matkoja niille. Vaeltaja itse antaa motiivit ja merkitykset matkalleen. Kulkea voi jalan, pyörällä, meloen tai yhtä hyvin autolla, jos liikkuminen on haasteellista. Pyhiinvaellus
yhdistää luonnossa kulkemisen, hiljentymisen, kulttuurihistorian, liikkeellä olon ja irtioton arjesta.
Vaellus voi herättää kysymyksiä, mistä olen tulossa, mihin menossa ja mikä on oma paikkani. Se
voi nostaa esiin oman elämän iloja ja suruja. Olemassaolo, elämä, kuolema, merkitys ja merkityksettömyys. Pyhiinvaelluksella on tilaa pohtia elämän isoja kysymyksiä rauhassa. Yhteisillä vaelluksilla kokemuksiaan voi jakaa toisen kanssa, yksin vaeltaessa elämään saa etäisyyttä ja asioista voi
olla helpompi päästää irti. Pyhiinvaellus on matka.

Anna-Maija Raittila

Matkan pituus ei ole olennaista, sillä pyhiinvaellus on aina myös matka sisäänpäin,
syvyyssuunnassa.

Lähde: evl.fi/pyhiinvaellus

Raisio viestipyhiinvaelluksen pysähdyspaikkana
Viestipyhiinvaellus on tapahtuma, joka lähtee liikkeelle 26.5. Savonlinnasta ja puikkelehtii kesän aikana halki Suomen maan kohti Turkua. Elokuun
puolessa välissä eli perjantaina 12.8. vaelletaan
osuutta, joka lähtee aamulla Lemusta ja saapuu
noin klo 14 Raision kirkolle. Myös raisiolaisilla
on mahdollisuus osallistua vaellukselle tai tulla
vaeltajia vastaan kirkonmäelle, jossa viestikapulana kulkenut vesipullo vaihtaa kuljettajaansa.
Vaeltajat lounastavat yhdessä ja viettävät Pyhiinvaellusmessua kirkossa klo 18. Matkasta vä-

Kuva: Pixabay

syneet kulkijat voivat myös yöpyä Raisiossa.
Matka jatkuu lauantaina 13.8. Raision kirkolta
Koroisiin, jossa viestikapula vaihtuu jälleen seuraaville kuljettajille. Viimeinen osuus matkasta
tehdään sunnuntaiaamuna, jolloin kohteena on
Turun tuomiokirkko ja siellä klo 10 alkava Perillepääsyjuhla arkkipiispa Tapio Luoman johdolla.

”Pyhää etsivä näkee pyhää siellä,
missä välinpitämättömälle
on pelkkää arkea.”

Katso lisää:
evl.fi/pyhiinvaellus/viestipyhiinvaellus

Hilkka Olkinuora & Jaakko Heinimäki

Pyhän Martin vaellus Raision ympäri
Nyt on aika kaivaa vaelluskengät naftaliinista ja
lähteä patikoimaan paikalliselle pyhiinvaellusreitille, jolle matkaa kertyy noin 25 kilometriä.
Ohjeet, kartta, mietiskelytekstit ja muut tiedot
pyhiinvaelluksesta löytyvät sähköisenä kartta- ja
toimintaympäristönä Citynomadi (Nomadi) -palvelusta, joka on älypuhelimeen tai tablettiin ladattava ilmainen sovellus.
Mikäli reitti tuntuu liian pitkältä voi sen tehdä
useammassa osassa. Reitin ensimmäinen puolikas Raision kirkolta Kallaisiin Pähkinäpolun alkuun saakka onnistuu myös polkupyörällä, mikäli Temppelivuoreen tutustuessa jättää pyörän
alas Telakkatien varteen.
Reitin varrella on ohjattuja hiljentymiseen ja
omaan ajatteluun ja pohdiskeluun kannustavia

kohteita sekä kulttuuri- ja luontokohteita ja erilaisia tehtäviä. Matkalla voi nähdä eri kaupunginosia ja erilaisia maastoja ja maisemia historiallisista kohteista uusiin rakennettuihin alueisiin ja merenrannasta metsään.
Pyhiinvaelluspasseja ja leimoja passeihin on
saatavilla Raision tiekirkosta 28.6.-28.7. tiistaista
torstaihin klo 10-17 sekä yhteistyötahoilta Krookilan Wanhasta tuvasta, Pian Pakari & Bistrosta (Vuorenpää) sekä Jennin tuvalta (Petäsmäki)
yritysten aukioloaikaan.
Lähde siis pyhiinvaellukselle ympäri rakkaan
Raision. Matkalla voit kulkea kohti itseä ja Jumalaa. Tee fyysistä matkaa, mutta myös henkistä ja hengellistä matkaa. Kuuntele hiljaisuutta,
aisti elämää ja kohtaa Pyhä.

Pyhän Martin PikkuPatikka -kierros
Tänä keväänä avattu uusi PikkuPatikka -kierros lähtee liikkeelle Raision kirkolta ja kulkee
läpi erilaisten raisiolaisten puistojen ja nähtävyyksien. Matkan varrella on mm. kalaportaat,
jatulintarha, kivilabyrintti sekä useita kukkivia
ja kesään herääviä puistoja. Reitin pituus on
noin 7 km. Myös tämän reitin ohjeet ja muut

KESÄISIÄ RETKIÄ JA LEIREJÄ
Seurakuntamme leirikeskus Merimaskun Viherlahdessa sijaitsee meren rannalla
kauniin luonnon ympäröimänä. Nykyaikaiset majoitus-, ruokailu- ja oleskelutilat,
rantasauna, leirikirkko, luontopolut jne. tekevät leirielämästä mukavaa ja viihtyisää. Viherlahdessa järjestetään retkipäiviä ja leirejä eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville.
Kesällä Viherlahti täyttyy rippikoululaisista.
Myös lapsille ja perheille on tarjolla leirejä ja retkiä. Katso  s. 10
Alle on koottu diakoniatyöntekijöidemme järjestämiä tapahtumia aikuisille.
Luvassa on erilaista ohjelmaa ja vapaata oleilua, luontopolkuja, pihapelejä,
yhteislaulua, saunomista, uintia, lipunnostot ja -laskut, juttuseuraa, omaa aikaa ja mukavaa yhdessäoloa.
Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua pian.
Tervetuloa mukaan viettämään kesäisiä hetkiä, rentoutumaan ja virkistymään yhdeksi tai useammaksi päiväksi!

VIRKISTYSPÄIVIÄ VIHERLAHDESSA

• 60+ Virkistyspäivä
ti 7.6. 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille.
Ilmoittautuminen viimeistään 26.5.
• Hyvän mielen virkistyspäivä
ke 22.6. Ilmoittautuminen viimeistään 8.6.
Hinta 10€ (sis. lounaan ja päiväkahvin sekä bussikuljetuksen).
Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijöille tai netin kautta:
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat

LEIREJÄ VIHERLAHDESSA

SENIORILEIRIT 60+
• Heinäkuun leiri pe 1.7. – ma 4.7.
Vetäjinä Erja Andersson ja Leena Nieminen.
Ilmoittautuminen viimeistään 17.6.
• Elokuun leiri ti 9.8 - pe 12.8.
Vetäjinä Noora Nurmi ja Jaana Pekonen.
Ilmoittautuminen viimeistään 26.7.
Leirimaksu 90€ (sis. yöpymiset, ateriat, ohjelmat ja kuljetukset).
Paikkoja rajoitetusti. Ensikertalaiset etusijalla.
Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijöille tai netin kautta.
HYVÄN MIELEN LEIRI
pe 5. - su 7.8. mielenterveyskuntoutujille. Vetäjinä
Noora Nurmi ja Mari Syrjäkoski-Vuollet. Leirimaksu 45 €
(sis. yöpymiset, ateriat, ohjelmat ja kuljetukset).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 22.7.
noora.nurmi@evl.fi tai p. 0447160352 tai 0447160325

YHTEISET SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT
65 ja 70 vuotta tänä vuonna täyttäville
to 2.6. klo 10-15 Viherlahdessa.
Ohjelmassa lipunnosto, ruokailu,
juhlakahvit, pihapelejä, mahdollisuus
kiertää luontopolku, saunoa ja uida ym.
vapaata ohjelmaa. Tervetuloa tapaamaan
muita samanikäisiä raisiolaisia.
Ilmoittautuminen viimeist. 26.5.
netin kautta www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat
tai puhelimitse 02 436 0300 tai diakoniatyöntekijöille.
OMAISHOITAJIEN KESÄRETKI RUISSALOON
to 9.6. Vierailemme mm. Kasvitieteellisessä puutarhassa ja
lounastamme Aura golfin ravintolassa. Lähtö keskustan
seurakuntatalolta klo 10, paluu klo 15 mennessä.
Ilmoittautuminen viimeistään 27.5. puhelimitse Leena
Nieminen p. 044 7160 375, sähköpostitse diakonia.raisio@evl.fi
tai netin kautta: www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat
LISÄTIETOJA DIAKONIAN RETKISTÄ JA LEIREISTÄ:
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat
Voit myös ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin:
• Sähköpostitse: diakonia.raisio@evl.fi
• Puhelimitse: 044 7160 325 (ma klo 14-16 tai to klo 9-10)
• Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot:
www.raisionseurakunta.fi/yhteystiedot

tiedot voi helposti ladata puhelimeen maksuttomana Citynomadi (Nomadi) -sovelluksena.
PikkuPatikka on hyvä tapa tutustua vehreisiin raisiolaismaisemiin ja lähteä liikkeelle ihailemaan luomakunnan kesäistä kukkaloistoa ja
lintujen laulua. Mukaan pakatut eväät ja taukohetki täydentävät retkinautinnon.

KESKIKESÄN
JUHLAA
VIHERLAHDESSA

Kokoonnumme viettämään
juhannusjuhlaa meren rannalla
perjantaina 24.6. klo 16-20.
Tarjolla on vapaata illanviettoa
aikuisille ja lapsille
luonnon kauneudesta ja valoisan kesäillan
tunnelmasta nauttien. Ohjelmassa mm.
lipunnosto, yhteislaulua haitarisäestyksellä,
pihapelejä, juhannushartaus ja sään salliessa
mahdollisuus pieneen veneajeluun. Illan aikana
makkarangrillausta sekä kahvi- ja mehutarjoilu.
Voit myös tuoda mukaan omia eväitä.
Kanssasi juhannusta viettämässä ovat mm.
pastorit Antti Pajunen ja Vesa Tuominen sekä
kanttori Jukka Saarinen haitareineen.
Voit tulla Viherlahteen omalla kyydillä ilman
ennakkoilmoittautumista (os. Merimaskuntie 530,
Naantali) tai seurakunnan järjestämällä yhteiskuljetuksella (5€), johon pyydetään ilmoittautumaan
20.6 mennessä: antti.pajunen@evl.fi tai
p. 044 7160 358.
Juhla on maksuton ja avoin kaikille.
Tervetuloa mukaan!

Kesä Myllyssä

Raision seurakunnan toimipiste Kauppakeskus
Myllyssä on avoinna kesälläkin, jolloin
päivystäjinä toimivat nuoret kesätyöntekijämme.
Viihtyisään oleskelutilaan voi poiketa juttusille, juomaan
kupin kahvia tai teetä, lukemaan lehtiä,
pelaamaan biljardia, tutustumaan kesänäyttelyyn,
rauhoittumaan Hiljaisessa huoneessa, tekemään ostoksia
PikkuPuodissa tai muuten vain oleilemaan ja levähtämään.
Kesän aukioloajat:
Kesä- ja heinäkuussa ti-la klo 12-18
Elokuussa ke-su klo 12-18
Tervetuloa pistäytymään!
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MESSU JOKA SUNNUNTAI JA
PYHÄPÄIVISIN KLO 10 KIRKOSSA

Messua voi seurata myös netin
kautta suorana tai jälkikäteen.
(Youtube Raision seurakunta.
Löytyy myös kotisivujemme linkin kautta.)
Messussa on aina myös ehtoollinen ja
joka pyhällä oma aiheensa:
22.5. Sydämen puhetta Jumalan kanssa.
			 Rukoussunnuntai.
26.5. Helatorstai. Kansanlaulukirkko
			 (kts. s.2)
29.5. Pyhän Hengen odotus.
			 Suvivirsikirkko.
5.6. Pyhän Hengen vuodattaminen.
			 Helluntaipäivä.
12.6. Salattu Jumala.
			 Pyhän Kolminaisuuden päivä
19.6. Katoavat ja katoamattomat aarteet
25.6. (la) Juhannuspäivä. Tien raivaaja
26.6. Kutsu Jumalan valtakuntaan
3.7. Kadonnut ja jälleen löytynyt
10.7. Armahtakaa!
17.7. Herran palveluksessa.
			 Apostolien päivä.
24.7. Rakkauden laki
31.7. Kristuksen kirkastumisen päivä
7.8. Totuus ja harha
14.8. Uskollisuus Jumalan lahjojen
			 hoitamisessa
21.8. Etsikkoaikoja
28.8.Itsensä tutkiminen
Lisätietoja: www.kirkkovuosikalenteri.fi
Maksuton kuljetus kirkkoon
joka kk:n ensimm. sunnuntaina.
Tilaukset: erja.andersson@evl.fi
p. 044 7160 326.

Kesän konfirmaatiomessut kirkossa
Su klo 13: 19.6. Viherlahti 1, 3.7. VL2, 10.7. saaristorippikoulu, 17.7. VL3, 24.7. VL4, 31.7. VL5,
7.8. VL6. La 6.8. klo 13: kaupunkirippikoulu.
ARKIAAMUN EHTOOLLISHETKI
ke 1.6., 6.7., 3.8. ja 7.9. klo 8 srk-talossa.
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
ma klo 10 Katrillisalissa (ei heinäkuussa)
CAFE ST. MARTIN
su 22.5. Uusi seurakuntalaisten suunnittelema su-illan tapahtuma kaikenikäisille.
Ohjelmaa, puuhaa, musiikkia, hartaushetki,
maksuton iltapala, rupattelua. Tervetuloa!
MERIKESÄN AVAUS RAISIO MARINASSA
”Purjeisiini tuulta anna” ti 31.5. klo 19.
Katso myös  s. 2
SUVI-ILLAN ULKOILMAHARTAUS
Ke klo 18 kirkkomaalla, alakappelin pihalla
15.6-10.8., (huonolla säällä sisätiloissa).
TIEKIRKKO JA KAHVILA 28.6.-28.7.
Tiekirkko avoinna ti-to klo 10-17.
Ulkoilmakahvila Kirkon kainalo: ti ja ke klo 11-16.
Katso lisää  s. 3
OPASTETTU ILTAKÄVELY KIRKKOMAALLA
to 16.6., ti 21.6., to 18.8. ja ti 23.8. klo 18
Katso lisää  s. 3
YHTEINEN SYNTYMÄPÄIVÄJUHLA
65 ja 70-vuotiaille to 2.6. klo 10-15
Viherlahdessa. Katso lisää  s. 8
TAITEIDEN YÖ ke 8.6. klo 17-21.
Ohjelmaa kirkossa. Katso  s. 2
PAPPILAN KESÄPÄIVÄT 6.-22.6.
Arkisin klo 9-12 Wanhan Pappilan
pihapuistossa lapsille ja aikuisille.
Katso lisää  s. 4 ja 11

LAPSILLE
JA NUORILLE
Katso  s. 10-11
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Tervetuloa mukaan!
TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN

PUISTOGOSPEL-LATTARIT NAISILLE
ti 7., 21. ja 28.6. klo 17.30 srk-talon
pihanurmella, (ei sateella).Vapaa pääsy.
Lisätiedot: Hannele Siltala.

Keskusteluapua, ruoka-apua,
ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.

NAISVERKOSTO
Tervetuloa työikäisten naisten kutsuiltoihin,
pienryhmiin ja muuhun lämminhenkiseen
toimintaan! Kysy lisää ja ilmoittaudu
mukaan naisverkostoon:
hannele.siltala@evl.fi tai p. 044 7160 380.

Levähdys- ja
kohtaamispaikka
Myllyn alakerrassa.
Avoinna:
Kesä- ja heinäkuussa
ti-la klo 12-18
Elokuussa ke-su klo 12-18
Katso myös  s. 8

KESÄTREFFIT KAIKILLE
Wanhan Pappilan
pihamaalla
perjantaisin klo 13-15
(17.6.-26.8., ei pe 24.6).
Pihapelejä,
musiikkia, hartaushetki,
mukavaa yhdessäoloa. Kesäkahvila
Yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa
tapaamaan tuttuja ja tutustumaan!
JUHANNUSJUHLA KAIKILLE
pe 24.6. klo 16-20 Virherlahdessa.
Erilaista ohjelmaa, vapaata oleilua ja
kesäistä tunnelmaa meren rannalla.
Katso lisää  s. 8
ULKOILMAHARTAUS
KAANAAN
SIIRTOLAPUUTARHASSA
su 3.7. klo 14.30.
Kesäinen hartaushetki on osa puutarhan
avoimien ovien päivää.
KILLIN MARKKINAT
la 27.8. klo 10-14. Tervetuloa
pistäytymään seurakunnan teltalle.

Viihtyisä kahvila ja kohtaamispaikka
Raision keskustassa! Tervetuloa!
Tasalanaukio 5
Avoinna ma-to klo 10-15
		
pe klo 10-13 (3.6. asti ja 5.9. alk.)
Kesällä ti klo 10-13 (7.6.-30.8.)
Kahvia ja pikkupurtavaa edullisesti.
Kesäkahvilassa vohveleita.
Soppi-myymälässä erilaisia käsitöitä lahjaksi
tai omaksi iloksi ja lähetystyön hyväksi.
Opastusta älylaitteiden käyttöön.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa.
Muu toiminta jatkuu taas syyskuussa.

KOULUUN LÄHTEVIEN
SIUNAUSKIRKKO
koulutiensä
aloittaville ja heidän
läheisilleen ti 9.8.
klo 17.30 ja klo 18.30. Pienet koululaiset,
vanhemmat, kummit ja muut läheiset ovat
lämpimästi tervetulleita!
PARTION SYYSKIRKKO ti 23.8. klo 18
VAPAAEHTOISTEN SIUNAUSKIRKKO
su 11.9. klo 16 kirkossa.
Siunaushetken jälkeen yhteinen
kahvitilaisuus srk-talossa.
Tervetuloa mukaan kaikki vapaaehtoistyöhön osallistuvat ja siitä kiinnostuneet.
VIESTIPYHIINVAELLUS
Raisiossa pe 12.8.- la 13.8.
Katso lisää  s. 8
SENIORIKERHOT
jatkuvat kesätauon jälkeen viikoilla 36-37.
KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 20.8. ja 10.9. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa.

MIELENRAUHAA,
LUONNONRAUHAA
JA LIIKUNTAA
Vaellusreittejä ja
polkuja
Pyhän Martin vaellus,
Puistokierros, Mietiskelypolku,
Raamattupolku. Katso lisää  s. 8
Godfulness.fi
Luonnonläheinen verkkosivusto kutsuu
rauhoittumaan, rentoutumaan ja löytämään tasapainoa elämään. Monipuolista ja
inspiroivaa sisältöä: virtuaalisia luontopolkuja, keho- ja mielikuvaharjoituksia,
hiljentymis- ja rukoushetkiä.
Käy tutustumassa: Facebook, Instagram
ja verkkosivusto: Godfulness.fi

GODFULNESS -LEPOHETKI JA
PALKINNON LUOVUTUS
ke 8.6. klo 18 kirkossa. Piispa Mari Leppänen
luovuttaa Godfulness-sivustolle myönnetyn
Arkkipooki-palkinnon. Mukana mm.
sivuston tekijätiimi. Ohjelmassa myös
levollisia Godfulness-harjoituksia, musiikkia
hiljentymiseen ja rauhoittumiseen sekä
kahvitarjoilu. Tervetuloa! Katso myös  s. 2

KESÄKONSERTTEJA KIRKOSSA
POHJOISMAISIA SÄVELHELMIÄ
su 22.5. klo 18 yhteistyössä
Pohjola-Norden ry:n kanssa. Pyhän Martin
Laulajat ja Katarina Engström. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5€ Yhteisvastuukeräykseen.
MAIJU LAURILAN URKUKONSERTTI
ke 8.6. klo 20. Upeaa urkumusiikkia kesäiltana
Raision Taiteiden yö -tapahtumassa.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5€ seurakunnan
musiikkityölle.
NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN KONSERTTI
su 12.6. klo 15.

PYHÄN MARTIN LAULAJIEN
20 -VUOTISJUHLAKONSERTTI
su 4.9. klo 18.

AUTTAMISKESKUS
Tilapäistä maksutonta apua,
esim. saattajaksi sairaalaan,
ulkoilemaan tai juttelemaan.
Kysy lisää: p. 044 7160 347 ti klo 10–14,
(heinäkuussa suljettu)
DIAKONIATYÖN PUHELINPÄIVYSTYS
ma klo 14–16 ja to klo 9-10, p. 0447160325
tai ota yhteyttä sähköpostitse:
diakonia.raisio@evl.fi

ALKUSYKSYN LUONTOA JA LINTUJA
Luontoretki Mietoistenlahdelle 28.8.
klo 13. Ilmoitt. 21.8. menn. ja lisätiedot:
vesa.siltala@evl.fi tai p. 0447160339.

KITARAKONSERTTI
su 21.8. klo 18 Kitarataiteilija Patrik Kleemola.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

KESKUSTELUAPUA
Työntekijöiden yhteystiedot:
www.raisionseurakunta.fi tai
jätä soittopyyntö: p. 02 4360300.
Katso myös www.kirkonkeskusteluapua.fi
tai soita: Palveleva puhelin 0400 221180,
avoinna joka ilta klo 18–24,(myös kesällä).

RUOKAA TARJOLLA
torstaisin Kokinvuoren srk-kodilla:
• Maksuton lämmin ateria klo 14.30-17
kaikille ruokaa tai ruokaseuraa
kaipaaville.
• Ruokajakelu klo 15-17
(oma maski ja kassi mukaan).
Porrastettu sukunimen alkukirjaimen
mukaan ruuhkien välttämiseksi
(kts. www.raisionseurakunta.fi). Tervetuloa!
Huom! Poikkeuksellisesti tiist. 24. ja 31.5.
Ei 26.5., 2.6., 21.7. ja 28.7.
VAATE- JA TAVARA-APUA:
Naulakko, Purokatu 9
Avoinna diakoniatyön asiakkaille
ma klo 15–17. Lahjoituksia voi tuoda
ke klo 9–10 ja klo 16.15-17.
(Suljettu heinä-elokuun.)
TUKIRYHMÄ erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille. Tiedustelut:
leena.a.nieminen@evl.fi tai 044 7160 375
MIELIRYHMÄ
Tiedustelut noora.nurmi@evl.fi tai
puh. 044 7160 352
RUKOUSAPUA: Olemme tukenasi myös
rukouksin. Voit jättää rukouspyyntösi netin
kautta (www.raisionseurakunta.fi/apua-jatukea/esirukouspyynto) tai ottaa yhteyttä
pappeihin ym. työntekijöihin.
SPR VERIPALVELU
ti 14.6. klo 13 srk-talossa.
Mahdollisuus käydä luovuttamassa verta.

SEURAKUNTATOIMISTON PALVELUT:
- Puhelimitse ma-pe klo 9–13,
p. 02 4360300.
- Sähköpostitse: virasto.raisio@evl.fi
- Nettisivujemme kautta:
www.raisionseurakunta.fi
- Asiointi srk-toimistolla mahdollista
ajanvarauksella.

Huom!
Muutokset mahdollisia.

Tarkista tietoja ja katso lisää:

www.raisionseurakunta.fi
• Raision seurakunta
• Raision seurakuntalaiset
• Raision seurakunnan lapsi-perhetyö
• Raision seurakunta,
• Raision seurakunnan lapsityö
• Raisionnuorisrk
Raision seurakunta

Nuorten some: katso  s. 11
www.raisionseurakunta.fi/nuorille
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Lapsille ja perheille

Koululaisille (1.-8. lk)
ALAKOULULAISTEN KESÄKERHOT
tuleville eka-, toka-, kolmas- ja neljäsluokkalaisille Valo-talossa.
Pelejä, leikkejä, laulua, kädentaitoja, valokuvasuunnistusta, juhlia, lepoa, yhdessäoloa ja hiljentymistä.
6.–10.6. ja 13.–17.6. ma – pe klo 9–14.
Ilmoittautuminen on päättynyt.
Vapaita paikkoja voi tiedustella:
Kati Hautaa ja Ida Karhu

LEIRIT VIHERLAHDESSA

Pappilan perhetalo ja Wanha Pappila.

KESÄN JA ALKUSYKSYN
TAPAHTUMIA
PAPPILAN KESÄPÄIVÄT
Suosittu lasten ja aikuisten
kesätapahtuma tulossa jälleen!
6.–22.6. ma-pe klo 9–12
Wanhan Pappilan pihalla.
Joka päivä erilaista puuhaa, pihaleikkejä
ym. ohjelmaa. Puistopiknik, mahdollisuus
grillata ja mukavaa yhdessäoloa.
Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut, oma
muki mukaan!
Katso myös  s. 4
PERHEIDEN PÄIVÄ VIHERLAHDESSA
la 21.5. klo 10–14 Leikkiä, laulua, askartelua,
Pikkukirkko-hetki, saunomista, uintia jne.
Piknik omin eväin. (Särkänsalmen silta
suljettu. Kulku Askaisten kautta.)
LEIKKIPUISTOKIERROKSET
Lastenohjaajat järjestävät puuhaa leikkipuistoissa 31.5.–3.6. ja 16. - 19.8. klo 9.30–12
Ti 31.5.ja 16.8. Uunilinnun ja Vilja-Aitan
		
leikkipaikat
Ke 1.6. ja 17.8. Katteluksen ja
		
Kirmaustarhan leikkipaikat
To 2.6. ja 18.8. Kerrolan ja Siirinpuiston
		
leikkipaikat
Pe 3.6. ja 19.8. Kuloisten ja Pesäpuunpuiston
		
leikkipaikat
RAAMATTUPOLKU KIRKKOMAALLA
Erilaisia näkymiä lasivitriineissä.
Tervetuloa ulkoilemaan ja kurkkailemaan!
LASTEN SYNTTÄRIT
la 17.9. srk-talolla. Kutsukirjeen
yhteiseen juhlaan saavat
pienet seurakuntalaiset,
jotka tänä vuonna
täyttävät 1 tai 3
vuotta.
Ilmoittautuminen
nettisivuilla.

PIKKUHELPPI (JEESI)
PikkuHelppi on
maksutonta tukea ja
apua kaikille lapsiperheille,
jotka toivovat pientä helpotusta arkeen ja kuormittavaan
elämäntilanteeseen.
Yhteydenotot: Sari Jokinen

SYKSYN TOIMINTA
KÄYNNISTYY MA 22.8.
ALKAEN
Muutokset mahdollisia.
Tarkista tietoja osoitteessa:
www.raisionseurakunta.fi
PAPPILAN PERHETALO
Avoin kohtaamispaikka pienten lasten perheille.
Keskustan srk-talo. Kirkkoherrankuja 2.
Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan muita
lapsiperheitä!
Ma klo 14–16 Perhekahvila
Ti klo 9–12 Kädentaidot
Ke klo 9–12 Kynttilä- ja lauluhetki klo 10
To klo 9–12 Laululeikit klo 10
Lisätietoja Johanna Niemeltä.
LEIKKIPUISTOTOIMINTAA LAPSILLE
Wanhan Pappilan puistossa. Kaksi ryhmää:
ma ja pe klo 9–11.30
ti ja to klo 9–11.30
Yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Satu Ojala, p. 044 797 1050
TANSSITAN VAUVAA
Uusi liikuntaryhmä 3-12 kk:n ikäisille
vauvoille ja äideille ke 7.9.-12.10 klo 10–11
Perhetalossa srk-talolla. Ilmoittautumiset
8.8. alk. marika.tohka@evl.fi
KULLANNUPUT
Vanhemmuuttaan aloitteleville aikuisille ja
heidän vauvoilleen. Juttelua, asiaa
vauva-arjesta ja pientä puuhaa vauvojen
kanssa.
To klo 13.30-15.30 Tikanmaan srk-kuntakodissa (Kapponkatu 14 C 26, 2 krs).
Pe klo 10–12 Pappilan perhetalossa
(srk-talo, Kirkkoherrankuja 2)
Tiedustelut: Sari Jokinen
LAPSIARKKI
Yhden vanhemman perheet
lapsineen tapaavat toisiaan
n. kerran kuussa lauantaisin. Mukavaa
yhdessäoloa, uusia ystäviä, ruokaisa välipala
tai keittolounas, tukea ja voimia arkeen.
La 20.8., 10.9., 15.10., 19.11. ja 17.12. klo 10-13
Pappilan perhetalossa. Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
sari.jokinen@evl.fi , 044 7160 391
PERHEKERHO
kotona oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen (tai isovanhemmille)
Ma klo 10–11.30 Tikanmaan srk-kodissa
Laulua, leikkiä, askartelua, hartaushetki ja
juttelua kahvikupin äärellä. Ei ilmoittautumisia. Lisätietoja: Sari Jokinen
PÄIVÄKERHOT
3–5-vuotiaille Vaisaaren ja Tikanmaan
srk-kodeissa 3 kertaa viikossa. Lauletaan,
leikitään, askarrellaan, liikutaan, pohdiskellaan ja hiljennytään sekä opitaan kädentaitoja ja ryhmässä toimimista. Syksyn kerhot
nyt täynnä, peruutuspaikat mahdollisia.

PERHEPUISTO KOPPI
ti ja to klo 9.30–11.30 Vilja-Aitan leikkipuistossa ja sen keltaisella Kopilla.
Perheet ja hoitajat lapsineen ovat
tervetulleita mukaan leikkimään,
liikkumaan ja viihtymään ulkoillen. Ei
ennakkoilmoittautumista. Katso myös
Facebook: Koppi – Raision seurakunta

MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Vauva-, Taapero-, Tenava- ja
Sisarusmuskarit srk-talolla.
Ilmoittautumiset nettisivujen kautta
ti 9.8. klo 9- ma 15.8. klo 16.
Ryhmät aloittavat ma 22.8. ja ti 23.8.
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi

Tervetuloa seurakunnan kauniiseen
leirikeskukseen Merimaskuun!
Nykyaikaiset majoitus-, ruokailu- ja
oleskelutilat, rantasauna, leirikirkko,
luontopolut jne.

KOULULAISILLE
KESÄLEIRIT
1.-4. -luokkalaisille 27.-29.6.
5.-8. -luokkalaisille 29.6.-1.7.
Ilmoitt. päättynyt.
Vapaita paikkoja voi
tiedustella Mialta.
SYYSLOMALEIRI
1.-4. -luokkalaisille
17.-19.10. Ilmoittautuminen netissä alk. 10.8.
klo 8.Lisätiedot koululaisten leireistä Mialta.

PERHEILLE
ELOKUUN PERHELEIRI
12.–14.8.
YHDEN VANHEMMAN
PERHEIDEN LEIRI
26.–28.8.
LOKAKUUN PERHELEIRI
21.–23.10.
Rentoa lomailua täysihoidolla, mukavaa
seuraa, hyvää ruokaa, kivaa puuhaa,
saunomista, uimista, luonnonrauhaa…
Ilmoittautumiset leireille nettisivujen
kautta.

RETKET
RETKI KORKEASAAREEN
ke 8.6. Retkimaksu: aikuiset 20 €, 4–17 v. 15 €
ja alle 4 v. 10 € (sis. matkat ja sis.pääsyn ja
vakuutuksen). Ei yhteistä ruokailua.
Lisätietoja: Eeva Lahti.
SYYSLOMARETKI
Espoon Iso Omena -kauppakeskukseen ja
Duudsonit Activity Parkiin to 20.10.
Koululaisten ja perheiden kokopäiväretki.
Ilmoittautuminen netissä alk. ke 10.8. klo 8.
Lisätiedot Mia Flemming.
Lapset vanhempineen
ovat lämpimästi
tervetulleita poikkeamaan seurakunnan
toimipisteelle Myllyn
alakerrassa.
Täällä voi levähtää ja leikkiä, syöttää ja
nukuttaa, jutella ja juoda kupin kahvia.

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 Karhu lastenohjaaja
044 7160 302
Marika Tohka, lastenohjaaja 044 7160 303
Johanna Salonen
projektikoordinaattori 
044 7160370
Hanna Vuorio, pastori 
044 7160 377

KOULUUN LÄHTEVIEN SIUNAUSKIRKKO
ensimmäistä kertaa koulutielle lähteville
ti 9.8. klo 17.30 ja klo 18.30 Raision kirkossa.
Tervetuloa koko perhe, kummit ja muut!
SYKSYN KERHOKAUSI KÄYNNISTYY
VIIKOLLA 36
Tiedot päivitetään kesällä nettisivuillemme.
Ilmoittautuminen aukeaa ke 10.8. klo 8.
Lisätietoja: Mia Flemming, p. 044 7160 357
VALO - VARHAISNUORTEN TALO
Friisilä, Lumparlankatu 18.
Avoinna: ma, ti ja to klo 13–16,
(3.6. asti ja jälleen 22.8. alk.)
Valossa voit tehdä läksyjä, pelailla, leikkiä,
askarrella, piirrellä, hengailla jne.
Osittain ohjattua toimintaa ja välipala.
Perj. aukiolosta vastaa Raision kaupungin
nuorisopalvelut klo 14–18.
Tervetuloa Valoon! Lisätietoja Mialta.
LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
alakoululaisille Valossa 7.9. alk. ke klo 15-16.
Lisätietoja kanttori Sini Niemiseltä
p. 044 7160 367
ARKIPYHIS 1.-3. -LUOKKALAISILLE
ma klo 14 – 15.45 Kokinvuoren srk-kodissa
(5.9. alk.) Tervetuloa leikkimään, askartelemaan, hiljentymään, laulamaan ja touhuamaan yhdessä! Ohjaajana Johanna Niemi.
Välipalatarjoilu. Ilmoittautuminen netissä
alkaa 8.8. klo 8: www.raisionseurakunta.fi.
Katso myös  s. 4
PARTIOLIPPUKUNNAT
kokoontuvat Wanhassa Pappilassa
Jokikylän Pojat (jokikylanpojat.fi)
Lippukunnanjohtaja Joonas Kylä-Kaila,
p. 050 406 2341
Raision KilliNallit (raisionkillinallit.fi)
Lippukunnanjohtaja Erika Näsi,
p. 045 1324196
PARTION AVOIMET OVET
ti 16.8. klo 18-19.30 Wanhan Pappilan pihalla
Tervetuloa tutustumaan ja ilmoittautumaan partioon!
PARTION SYYSKIRKKO
ti 23.8. klo 18 Raision kirkossa

KATSO LISÄÄ:
www.raisionseurakunta.fi/toiminta/
lapsille-ja-perheille
Facebook:
- Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
- Koppi
- Raision kullannuput
- Raision seurakunta
Instagram: Raision seurakunnan lapsityö
Katso myös  s. 4-5

Kuva: Pixabay

Ystävä sä lapsien,
katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa,
sinä olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee,
taivaan Isä suojelee.
Virsi 492:1
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Kohtaamisia

Nuorille ja nuorille aikuisille
NURKKA

Nuorten oma kokoontumistila keskustan seurakuntatalon
alakerrassa; Kirkkoherrankuja 2.
KESÄHENGARIT NURKASSA
keskiviikkoisin 8.6.-3.8. klo 17-20.
Nuorten oma kesäinen hengailuilta.
Vetäjinä seurakunnan nuoret
aikuiset.
NUORTEN KESÄLANIT
6.-7.8. srk-talolla. 36 tunnin videopelitapahtuma. Seurakunta tarjoaa verkkolaitteet, muuten omat
koneet mukaan. Voit pelata joko
tietokoneella tai konsolilla (tällöin
myös oma TV mukaan).
Lisätietoja Tomilta 0447160313/
tomi.aho@evl.fi. Käy ilmoittautumassa seurakunnan nettisivuilla
24.7. mennessä!
NUORTEN VIIKKOTOIMINTA
alkaa kesän jälkeen viikolla 36
NUORTEN BÄNDI
Oletko kiinnostunut soittamisesta
tai laulamisesta?
Kysy lisää Stefanilta.

ILMOITTAUTUMINEN V. 2023
RIPPIKOULUIHIN 5.-30.9.
Kutsut lähetetään kaikille vuonna
2008 syntyneille seurakuntalaisille loppukesästä. Katso myös nettisivuiltamme tai kysy lisää: Tomi Aho
tai Aino Malmi.

Hän kanssamme käy…
pääsiäsrippikouluun
LISÄTIETOJA

Kuva: Pixabay

ISOSKOULUTUS
www.raisionseurakunta.fi/
eli isko alkaa viikolla 34. Ilmoittautoiminta/nuorille
tumisesta tiedotetaan asianomaisia
kesän aikana. Lisätietoja Tomilta.
Nurkka
JATKOISOSKOULUTUS
eli Jatkis alkaa ke 31.8. klo 17-18.30
srk-talolla. Ilmoittautuminen
aukeaa kesäkuussa.
Uudet isoset saavat henkilökohtaisen kutsukirjeen. Lisätietoa Mialta.

raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
YHTEYSTIETOJA

KIRKONMENOT
7.9. alkaen taas joka kuun ensimm.
ke klo 18. Laulut bändin tahdissa.
Jatkot Nurkassa.

Tomi Aho
044 7160 313
nuorisotyönohjaaja

NUORISOTYÖN KESÄN KIITOS
JA SYKSYN STARTTI
7.9. KirkonMenojen jälkeen n. klo 19
Nurkassa. Tarjoilua ja yhdessäoloa
hyvässä seurassa. Sään salliessa
pelailua myös ulkona. Tervetuloa!

Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä

Kuva: Pixabay

Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja

Mika Kivinen
044 7160 324
nuorisotyönohjaaja (1.4. alk.)
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja
Aino Malmi
044 7160 388
vs. rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Hei!
Nimeni on Mika Kivinen ja aloitin työt
Raision seurakunnassa 1.4. nuorisotyönohjaajana. Kyseessä ei päivämäärästä huolimatta ollut(kaan) aprillipila.
Kotoisin olen Kymenlaaksosta ja ennen
Raisiota olen ollut seurakunnassa nuorisotyönohjaajana Helsingissä sekä viimeisimmäksi Riihimäellä. Perheeseeni
kuuluu vaimoni ja tyttäreni.
En ole tätä kirjoittaessani ehtinyt vielä työskennellä täällä Raision seurakunnassa kuin muutaman viikon. Nyt alussa olen tutustunut nuorisotyön työmuotoihin ja työntekijöihin sekä tietysti nuoriin. Tulevana kesänä olen kolmella rippileirillä, joten niidenkin myötä pääsen
hyvin tutustumaan nuorisoon.
Omasta rippileiristäni on jo hetki aikaa, mutta sieltä jäi mieleeni konfirmaatiolaulu nimeltään Lapsuuden usko. Se on säilynyt mielessäni siitä asti
ja tämän laulun säkeet ovat tuoneet minulle matkan varrella toivoa. Ehkäpä
nämä lainaukset ja ajatukset tästä laulusta voisivat olla rohkaisuksi sinulle,
joka tätä luet. Suosittelen myös joskus

kuuntelemaan tämän laulun esimerkiksi Youtubesta, jos se on sinulle mahdollista. ”Kerran usko lapsuuden sulla oli suloinen, kätesi sä rukoukseen
liitit ain…” Lapsuuden usko on mielestäni äärimmäisen aitoa, usko lapsia siunaavaan Jeesukseen, joka kantaa pyhäkoulutaulussa eksynyttä lammasta turvaan harteillaan.
”Etsiessäs onnea harhateille jouduit
sä, surua ja tuskaa toi vain maailma…”
Uskon myös, että jokaisen ihmisen elämässä tulee valitettavasti jossain kohtaa
eteen hetki, jolloin lapsen usko muuttuu
tai murtuu. Hetki, jolloin elämä näyttää
raadollisemman puolensa. Hetki, jolloin
ihminen havahtuu kysymään: ”Jos kerran Jumala on hyvä, niin miksi maailmassa on niin paljon pahaa?” Hetki, jolloin surun ja tuskan keskellä pienikin
uskon pisara voi olla niin kovin suuri
ja äärimmäisen tärkeä.
”Jos vain nöyrin sydämin rukoilet,
saat takaisin, lapsenuskon aarteen
kalliin ihanan…”
Itse ajattelen, että lapsuuden uskoni
on yhä edelleen osa minua. Se on pieniä
uskon pisaroita. Se on luottamusta hyvän voittoon pahasta, rakkauden vihasta,

valon pimeydestä ja elämän kuolemasta. Se on luottamusta siihen, että epäuskonkin hetkinä pienet uskon pisarat vakuuttavat, että minä riitän ja minun uskoni riittää. Tätä samaa viestiä haluan
välittää myös kaikille nuorille ja muillekin joita työssäni kohtaan.
Toivotan kaikille siunattua ja turvallista kesää!
Kaikki nuoret lämpimästi tervetuloa mukaan seurakunnan nuorten toimintaan!
Toivottavasti näemme siellä!

■ Hakiessani isoseksi ensimmäistä kertaa Raision
seurakunnassa järjestettävään pääsiäisrippikouluun en
tiennyt mitä odottaa. Pidin kuitenkin siitä ajatuksesta, että perinteisten rippileirimallien ohelle on tarjottu mahdollisuus lyhyempään pääsiäislomalle sijoittuvaan
leirijaksoon, joka sopii myös niille, joilla on kiireinen kesä. Pohdin kuitenkin, miten rippikoululaiset onnistutaan
ryhmäyttämään onnistuneesti näinkin lyhyen leirijakson
aikana. Tästä ei kuitenkaan tarvinnut huolehtia, sillä pääsimme isosina osallistumaan kaupunkitapaamisiin, jonka
ansiosta leirin alkaessa rippikoululaiset ja isoset olivatkin ja toisilleen tuttuja. Isosenkin työtä helpotti se, ettei
oman ryhmäläisten nimien opettelua tarvinnut aloittaa
vasta leirillä.
■ Hienon pääsiäisriparin leiristä teki sen ainutlaatuinen ohjelma. Pääsimme yhdessä nauttimaan pääsiäisyön ehtoollismessusta ja sen jälkeisestä ateriasta sekä
pääsiäisen hartaushetkistä. Leirin alussa mietin tulisinko kaipaamaan perinteisesti rippikoulussa läpikäytäviä adventinajan jumiksia ja niiden tuomaa joulumusiikin
laulelua, mutta vastapainona sain löytää uusia puolia pääsiäisen ajan musiikista. Ryhmän suosikiksi noussut
“Pääsiäinen jatkua saa” kajahti loistavasti vielä kirkossakin konfirmaatiolauluna. Laulu, joka toimii ainoastaan
pääsiäsripariryhmän konfirmaatiolauluna.
■ Ohjelman lisäksi virkistävää oli myös itse leirin
ajankohta. Rippikoulu keskellä alkukevättä pysäytti hetkeksi kouluarjen stressin, eikä huhtikuussa tarvinnut kärsiä edes sietämättömistä kesähelteistä. Rohkeimmat
pääsivät kuitenkin jopa pulahtamaan meressä.
■ Kiitos työntekijöille, muille isosille ja rippikoululaisille
hienosta leiristä!

Leia Kuorilehto

Pääsiäisrippikoulun isonen

Mika Kivinen
nuorisotyönohjaaja

”Täältä kun lähdemme kulkemaan,
pääsiäinen jatkua saa.
Toiveikkaasti astumme tulevaan.
Pääsiäinen jatkua saa.
Hän kanssamme käy tuleville teille,
kanssamme käy, ilon antaa meille.
Jeesus nousi ylös haudastaan!”
San. Anna-Mari Kaskinen

Tule ja katso

Raision seurakuntalehti ▪ ISSN 1457-8395 ▪ 32. vuosikerta

NUORIA KUTSUTAAN MUKAAN
SUUNNITTELEMAAN TULEVAISUUTTA
Haluaisitko vaikuttaa Raision
seurakunnan tulevaisuuteen?
Miten toivoisit, että
seurakunnassamme toimitaan?
Mikä on hyvin, minkä haluaisit
muuttuvan?
Syksyllä 2022 järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi
vuodeksi. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii vahvistaakseen nuorten ja nuorten aikuisten
osallisuutta Suomen ev.lut. kirkon ja
sen paikallisseurakuntien päätöksenteossa.

NAVI:n vaalitavoitteita:
- Tietoisuus vaaleista nuorten
keskuudessa kasvaa ja nuorten
äänestysprosentti nousee
- Kaikista ehdokkaista ja valituiksi
tulleista luottamushenkilöistä
vähintään 10 % on nuoria
- Jokaiseen seurakuntaan tulee
valituksi vähintään yksi nuori
luottamushenkilö
- Nuoret ja nuorten asiat ovat esillä
vaalikeskustelussa

Katso lisää:
www.seurakuntavaalit.fi
www.naviryhma.fi/seurakuntavaalit-2022
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Heli Karhumäki
⦁ Sana-lehden päätoimittaja
⦁ Työskennellyt myös mm. toimittajana Ilta-Sanomissa ja
maakuntalehdissä, viestintäkouluttajana, tietokirjailijana,
kristillisten lehtien kolumnistina, Radio Dein murrepakinoitsijana ja Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan
tiedottajana.
⦁ Julkaissut kirjoja, mm.
Tahdon, tahdon (tarinoita pitkistä avioliitoista)
Pyhät juhlat – seurakuntalaisen kirja
Lapsi suoraan sydämeeni – kokemuksia adoptiosta
Härmän vikuri Jaakko Elenius
Pistelevä villapaita
⦁ Syntynyt Seinäjoella 57 v. sitten, kasvanut Nurmossa
ja asuu nyt Lapualla Etelä-Pohjanmaalla.
⦁ Opiskellut Tampereen yliopistossa suomen kieltä
(hum.kand.) ja viestintää sekä Tallinnassa viron kieltä.
⦁ Perheessä aviomies, Väinö-koira, akvaariokaloja sekä
kolme jo omilleen muuttanutta aikuista poikaa.
⦁ Harrastaa kotiseutuhistoriaa, sukuseuratoimintaa ja
nukkekoteja.
Kuva: Jani Laukkanen

”Minuun ei tehoa syyllistäminen”
Miten voi erottaa oikeamielisen johtamisen epäterveestä
vallankäytöstä? Mitkä piirteet kertovat, onko vahvalta vaikuttava
johtaja yhteisönsä asialla vai tavoitteleeko hän valtaa itsekkäistä
syistä? Näistä aiheista puhui Raision seurakunnan Ilta Sinulle
-tilaisuudessa päätoimittaja Heli Karhumäki.
Alun perin aiheena oli tavallisen kristityn kutsumus Jumalan valtakunnassa, mutta juuri
alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sai
Karhumäen laajentamaan teeman valtiollisen
johtajuuden tasolle.
– Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi edustavat johtajuutta suorastaan karikatyyrimäisinä
ääripäinä. Yllättävän samanlaiset periaatteet
toteutuvat pienten lähiyhteisöjen ja valtiotason
organisaatioiden johtamisessa. Avainasia on se,
hallitseeko ilmapiiriä rakkaus vai pelko, sanoo
Karhumäki
– Kun tämän eron tunnistaa, osaa paremmin
välttää joutumista alistavan johtajuuden jyräämäksi.
Arvokas vai mitätön?
Terveesti johdetussa yhteisössä ihminen on tasavertaisesti arvostettu jäsen, jonka onnistumisista
iloitaan. Johtaja kannustaa jäsentä ajattelemaan
itsenäisesti, kehittymään ja antamaan kritiikkiä
yhteisön kehittämiseksi, Karhumäki kuvailee.
Epäterveessä yhteisössä johtajan ympärille
muodostuu suosikkijärjestelmä, jossa jäsenten
arvo perustuu suorituksiin ja johtajan liehittelyyn. Sairastunutta yhteisöä leimaa epäluuloisuus, arvaamattomuus ja johtajien kyvyttömyys
hyödyntää kritiikkiä.
– Heikko johtaja kokee alaistensa kyvykkyyden
uhkana, ja murentaa näiden itseluottamusta
pitämällä näitä varpaillaan syyllistämällä ja arvostelemalla. Alaisiaan kadehtiva johtaja tuhoaa
yhteisön hyvinvointia ja tuottavuutta.
Terve ja epäterve kohtelu toteutuvat myös
perheissä. Rakastava vanhempi kasvattaa lasta
kuin pikku prinssiä tai prinsessaa. Ei kuitenkaan
nirppanokaksi, vaan vastuuseen ja palvelemiseen. Lapsi saa kokeilla, epäonnistua ja yrittää
uudelleen.
Epäterve vanhemmuus kasvattaa kontrollilla
ja häpeällä. Lapsi oppii pelkäämään ja peittämään virheitään, koska niistä rangaistaan. ”Pa-

han kuninkaan” eli tyrannivanhemman lapsi
kasvaa tuntemaan itsensä mitättömäksi.
– Suurin osa vanhemmista on tietenkin ääripäiden väliltä. Hyväkin vanhempi voi heikolla
hetkellä syrjähtää epäkypsiin keinoihin, kuten
lapsen nolaamiseen tai jyräämiseen huutamalla.
Hyväksytty ja rakastettu
Heli Karhumäki on toiminut Sanan päätoimittajana vuodesta 2015. Lehden ulkoasu on muutettu
sanomalehtipaperille painetun viikkolehden formaatista kahdesti kuussa ilmestyväksi aikakauslehdeksi.
Lehti perustettiin 1945 vastaamaan sotien
jälkeisen hengellisen herätyksen tarpeeseen, ja
edelleenkin sen päätehtävä on tarjota evästä hengellisille etsijöille ja armon aarteen jo löytäneille.
Sanan visuaalisuus ja kerrontakeinot vastaavat
Karhumäen mukaan tämän päivän aikakauslehtien laatutasoa, ja uudistettu lehti on saanut valtavan myönteisen vastaanoton. Myös Raision Ilta
Sinulle -tilaisuudessa oli monia Sanan tilaajia.
– Rakastetuinta aineistoa ovat aina olleet elämäntarinat ja selviytymiskertomukset, ja niistä
pidämme kiinni. Ihmiset uskovat, epäilevät ja tekevät hengellisiä löytöjä kukin omalla tavallaan.
– Me olemme toimitustiiminä tiivistäneet lupauksemme lukijoille seuraavasti: teemme töitä
sen eteen, että jokainen voisi kovassa ja vaativassa maailmassa tuntea olevansa hyväksytty ja
rakastettu ehdoitta.
Sana-lehti on nykyisin enemmän kuin media.
Se on tekijöiden ja lukijoiden yhteisö, joka kohtaa lehden sivuilla, useilla some-alustoilla sekä
Kansan Raamattuseuran tapahtumissa. Pian
ovat taas edessä KRS:n kesäjuhlat eli Sanan suvipäivät kesäkuussa ja Heinäveden kirkastusjuhlat
heinäkuussa.

missa. Kotiseudulleen Etelä-Pohjanmaalle hän
palasi perheineen pääkaupunkiseudulta 2004.
– Syy oli silkka kotiseutukaipuu. Halusimme
mieheni kanssa kasvattaa kolme poikaamme
maalla sukujemme juurilla. Isänpuoleinen sukuni on Lapualta, ja sinne me asetuimme.
Paluumuuton jälkeen Karhumäki on työskennellyt puhujana, tietokirjailijana, viestintäkouluttajana, kristillisten lehtien kolumnistina, Radion
Dein murrepakinoitsijana sekä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tiedottajana.
Raision seurakunnassa Karhumäki kävi nyt
ensimmäistä kertaa ja ihastui Ilta Sinulle -tilaisuuden lämpimään henkeen.
–Iltapala oli runsas, ohjelma ja musiikki vuorottelivat sujuvasti, ja väkeä oli paljon. Vetovastuussa on nuorekas ja virkeä vapaaehtoisten tiimi yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa,
kuvailee Karhumäki.
Raision seurakunnasta Karhumäki tunsi ennestään Godfulness.fi-verkkosivuston, joka palvelee hiljentymisen ja rukouselämän inspiraationa
koko Suomea.
– Esittelimme sivuston Sana-lehdessä, sillä sen
harjoitukset osuvat hyvin luontoa ja kehollisuutta arvostavaan mietiskelyn tarpeeseen.
Kuudennen polven körtti
Heli Karhumäen hengellinen tausta on avarassa, kansankirkollisessa luterilaisuudessa. Hän
on isänsä puolelta kuudennen polven körtti,
jonka esi-isä Jaakko Sinnemäki löysi armollisen Jumalan Niilo Kustaa Malmbergin ensim-

mäisten herätysten aallossa 1840-luvulla.
– Lapsuuskotini hengellisyys oli rentoa ja maltillista. Siihen ei sisältynyt mitään elämöintiä
tai pelottelua. Olen ollut Jeesus-fani niin pienestä kuin muistan, ja luottamusta Jumalaan tuki
äidin opettama iltarukous, pyhäkoulu, tyttökerhot ja rippikoulu.
Karhumäki ei ole koskaan viehättynyt tiukoista uskonyhteisöistä ja epäterveistä johtajuuselkeistä.
– Rakastan ihmisiä, mutta en palvo ketään.
Olen äärettömän vapaa, kun seuraan vain Jeesusta.
Nuoruudessaan Karhumäki törmäsi joskus
lakihenkiseen ratkaisukristillisyyteen, joka horjutti hetkeksi hänen luottamustaan pelastukseen.
– Joku tarvitsee omista syistään selkeän ratkaisuhetken, mutta minä en. Minusta tuli kristitty ja seurakunnan jäsen jo vauvana kasteessa.
Sain silloin lunastuksen lahjan ja kutsun Jeesuksen opetuslapseksi. Sitä ei kukaan voi ottaa
pois, koska kastetta ei voi peruuttaa.
Karhumäki uskoo kotinsa ilmapiirin ansioksi, ettei hän helposti murehdi asioita etukäteen.
– En myöskään mieti, kelpaanko Jumalalle. Totta kai kelpaan, sehän on Raamatussa luvattu.
Olen kyllä syntinen, mutta elän armahdettuna.
Asia on niin selvä, ettei Karhumäkeä voi manipuloida syyllistämisellä.
– Viittaan kintaalla sellaiselle, koska tiedän, ettei se ole Kristuksen hengen mukaista.
Anne-Sophie Kajander

Ilta-Sanomista kirkon töihin
Heli Karhumäen tausta on sanomalehdistön uutistoimittajana maakuntalehdissä ja Ilta-Sano-

Sana on suosittu kristillinen aikakauslehti etsijöille ja löytäneille.

