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”Tulkaa minun luokseni, kaikki te
työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon.”
(Matt 11:28)

Lepoa, rauhaa ja
tasapainoa elämään.
Uusi godfulness.fi
nyt avoinna kaikille

Aurinkoa ja varjoja.
Tia Raunion terveisiä
Espanjan
Aurinkorannikolta

Kesäisiä hetkiä
luonnon keskellä
Raision kauniilla
kirkkomaalla

Aira Kuvaja kutsuu
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Erkki Kiiski

Pääkirjoitus Ajankohtaista
Lähimatkailu avartaa
■■ Valo on valloittanut maailman, ankarin eristäytymisen aika on ohi ja kesän myötä voimme jälleen tavata
toisiamme vapaammin, joskin edelleen turvallisuusohjeet huomioiden.
■■ On ilo seurata, miten ihmiset pitkän tauon jälkeen
jälleen kohtaavat toisiaan esimerkiksi perhejuhlissa,
Pappilan puiston kesäpäivillä, Kesätreffeillä ja puiston Gospel-lattareissa. Kirkon ovetkin ovat jälleen auki ihmisten tulla jumalanpalvelukseen ja ehtoolliselle, ja
Viherlahden leirikeskuksen kauneudesta pääsevät nauttimaan rippikoululaiset ja monet muutkin.
■■ Varovaisuutta on edelleen tärkeää noudattaa, ja
kesä tarjoaakin paljon turvallisia kokemuksia luonnon
keskellä, sopivan väljissä olosuhteissa, yksin tai yhdessä
toisten kanssa. Ulkomaanmatkailu on vielä toistaiseksi vähäistä, mutta mahdollisuuksia lähimatkailuun on
monia ja uusia elämyksiä voi löytää ihan läheltä, myös
omasta sisimmästään.
■■ Vinkkejä lähimatkailuun on tässäkin lehdessä, onpa kyseessä sitten tutustuminen kotiseutuun tai matka
omaan sisimpään: Tiekirkko, Mietiskelypolku, Raamattupolku ja kesäkahvila kirkonmäellä, Pyhän Martin vaellusreitti
Raision ympäri, Ekumeeninen Taidekappeli naapurikaupungissa, Viherlahden leirikeskus meren rannalla Merimaskussa,
Luontoretki Kuusistoon, godfulness.fi jne.
■■ Monenlainen meno ja meininki hallitsevat arkeamme ehkä jo liikaakin. Viihdemedia täyttää elämäämme ja
vapaa-aikaamme hyvälläkin tavalla, mutta saattaa myös
koukuttaa ja kahlita ajatuksiamme, ajankäyttöämme ja
aistejamme. Jo kauan ennen meitä ihmiset ovat löytäneet
rauhaa ja tasapainoa elämäänsä luonnosta, ja nykytutkimuksienkin mukaan luonnossa liikkuminen tekee hyvää
sekä fyysiselle että henkiselle hyvinvoinnille.
■■ Matka omaan sisimpään ja kohti Jumalaa on mielenkiintoinen elämys, jonka voi kokea esimerkiksi luonnon kauneudesta nauttien, mietiskellen ja rukoillen,
matkakumppanina omat aistit, ajatukset ja itse Luoja, jonka kohtaaminen luonnon keskellä tuntuu jotenkin
kovin luonnolliselta. Moni kertookin löytäneensä kirkkonsa metsästä, meren rannalta, kallion laelta, puutarhasta tai vaikkapa mökkisaunan rauhasta.
■■ Luonnon ihmeellisyyttä pohtiessaan epäilijäkin
saattaa pysähtyä ja avautua ajatukselle, että entä jos
kaiken tämän takana ja elämämme rajallisuuden ulkopuolella sittenkin on Jumala, jonka viisaus, luomisvoima
ja rakkauskin ovat kaiken ymmärryksemme ulottumattomissa, sitä paljon korkeammalla ja täydellisempiä.
Voisiko olla joku, joka on lähes äärettömästi ihmisenkin
älykkyyden ja kekseliäisyyden yläpuolella, vaikka kovin
älykkäitä ja oppineita monet meistä ovatkin?
■■ Jumala on läsnä kaikkialla, mutta luonnon rauhassa
aistimme voivat herkistyä kokemaan Hänen läheisyyttään erityisellä tavalla ollessamme avoimia sitä vastaanottamaan. Tämän yhteyden Luojaan saamme tuoda
mukanamme myös arjen haasteisiin, elämämme iloksi ja
voimaksi. Sanotaan, että Jumala on ilmoittanut itsensä
ja puhuu meille luonnon, Raamatun ja Jeesuksen kautta. Lähimatkailu näiden kohteiden äärelle voi avata elämään jotakin uutta ja ainutlaatuista.
■■ Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te
työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
(Matt 11:28)
■■ Toivotan kaikille lukijoille virkistäviä ilon ja levon
hetkiä ja Jumalan siunaamaa kesää!

Anne-Sophie
Kajander

tiedottaja

Kesän iloja Wanhan Pappilan pihamaalla
Wanhan Pappilan pihapuisto seurakunta
talon tuntumassa on hyvä paikka järjestää
erilaista kesätoimintaa.

■■ Gospel-lattareita ja -kehonhuoltoa mukaansatempaavan gospel-musiikin säestyksellä harrastetaan kesäkuussa tiistaisin klo 17.30. Liikkeet ovat helppoja ja kaiken ikäiset ja kokoiset naiset ovat tervetulleita mukaan puistogospel-lattareihin! Osallistuminen on maksutonta.
■■ Kesätorstaisin klo 13-15 (29.7. asti) kokoonnutaan kesä
treffeille tutustumaan ja tapaamaan tuttuja, vaihtamaan kuulumisia ja pelailemaan pihapelejä. Ohjelmaan kuuluu myös

musiikkia ja lyhyt kesäinen hartaushetki. Kesätreffit Wanhan
Pappilan pihamaalla ovat avoinna kaikille ja niiden yhteydessä toimii myös kesäkahvila.
■■ Pappilan kesäpäivät järjestetään arkisin klo 9-13 (23.6.
asti). Lapset ja aikuiset ovat tervetulleita viettämään hyviä hetkiä yhdessä toisten kanssa: pihaleikkejä ja ohjelmaa lapsille,
puistopiknik-eväshetkiä ja muuta mukavaa kesäpäivien iloksi.
Wanhan Pappilan pihapuisto, Kirkkoherrankuja 2


Katso myös  s. 9

Suloisia suvihetkiä kirkonmäellä
Tiekirkko ja kahvila Kirkon Kainalo

■■ Raision keskiaikainen Pyhän Martin harmaakivikirkko toimii tänäkin kesänä Tiekirkkona ja on avoinna kaikille 29.6.- 29.7 tiistaista torstaihin klo 1217. Kävijät ja kesävieraat läheltä ja kaukaa ovat tervetulleita tutustumaan kirkkoon ja sitä ympäröivään kirkkomaahan.
Katso lisää: tiekirkot.fi
■■ Uutta tänä kesänä on Tiekirkon yhteydessä toimiva kahvila Kirkon Kainalo, joka on avoinna tiistaisin klo 12-14
ja keskiviikkoisin klo 15-17 (29.6.-29.7).
Myynnissä on mm. kahvia, teetä, mehua
ja pientä makeaa. Kahvilan tuotto menee
Yhteisvastuun hyväksi.
■■ Tervetuloa tutustumaan kirkkoon
ja sitä ympäröivään vehreään hautausmaahan sekä nauttimaan kahvihetkestä kirkon kainalossa, suuren vaahteran
varjossa tai Cavénin kappelin edustalla.

Kirkkomaan polut kutsuvat kulkemaan
■■ Kirkkomaan kauneudesta voi myös
nauttia kulkemalla pitkin Mietiskelypolkua sen varrella olevien ajatusten
äärellä hiljentyen. Lisätietoa tästä polusta on sivulla 5.
■■ Toinen, erityisesti lapsia kiinnostava polku on Raamattupolku, jonka lasivitriinien aiheet liittyvät Raamatun kertomuksiin: Jeesus siunaa lapsia, Pienen pojan eväät... Polku löytyy kirkon ovella olevan opastaulun avulla.

Opastettu iltakävely kirkkomaalla
■■ Suositut tutustumiskierrokset jatkuvat tänäkin kesänä. Raision hautausmaa
on monipuolinen kokonaisuus, jonka erilaisten alueiden, historian ja tarinoiden
äärellä voi tehdä kiinnostavia iltakävelyjä Raision ja Lounaisrannikon Matkailuoppaiden opastuksella.
■■ Nämä maksuttomat kierrokset alkavat klo 18 Raision kirkon pääportilta ja
kestävät noin puolitoista tuntia. Kierroksia on kesän aikana neljä ja niiden teemat vaihtelevat:

to 1.7. Vanhaa, uutta ja ainutlaatuista
ti 6.7. Erilaiset hautaustavat
to 12.8. Vanhaa, uutta ja ainutlaatuista
ti 17.8. Kirkkomaan monimuotoisuus
ja rakennukset
Suvi-illan ulkoilmahartaus
keskiviikkoisin klo 18
■■ Tunnelmalliset ulkoilmahartaudet
kesäisellä kirkkomaalla kukkien ja linnunlaulun keskellä kuuluvat vuodesta toiseen monien kesäohjelmaan. Suvi-illan hartaudessa on lyhyt puheosuus
ja yhteistä laulua. Tilaisuus järjestetään
kirkon läheisyydessä, yleensä alakappelin pihamaalla. Huonolla säällä siirrytään sisätiloihin.

Tervetuloa viettämään kaunista
kesähetkeä Raision puistomaisella
kirkkomaalla.

Mitä kirkon katolla näkyy?
■■ Raision kirkon paanukaton kunnossapitoon kuuluva
tervaus tehdään viiden vuoden välein ja on vuorossa jälleen
tänä kesänä. Katon tervaus alkoi toukokuun alussa ja se tehdään kahdessa osassa. Työ aloitettiin tervaamalla katon molemmat lappeet ja elokuussa on vuorossa vielä etelälape, joka
on alttiimpi auringolle.

Tervaa ohjataan koko kesän ajan tynnyreihin ja ränneihin,
mikä näkyy myös kirkon katolla ja sen ympärillä ja on hyvä
huomioida kirkon lähellä liikuttaessa. Kirkon edusta, muu kirkon ympärillä oleva kivetys ja sankarihauta ovat suojattuina
mahdollisilta tervaroiskeilta koko kesän ajan.

Kirkon keskusteluapu päivystää myös kesällä
■■ Monille tämäkin kesä on raskasta aikaa. Mieltä saattaa
painaa huoli omasta tai läheisen jaksamisesta, terveydestä, toimeentulosta, ihmissuhteista ym. 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, paitsi juhannuksesta heinäkuun loppuun kello 16–20. 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 vaitio-

lovelvollisuus. 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 Puhelinja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) jäsen.
Voit myös ottaa yhteyttä oman seurakuntasi pappeihin ja diakonia- ym. työntekijöihin, jotka ovat valmiita kuuntelemaan ja
keskustelemaan kanssasi.
Puhutaan, se auttaa.
www.evl.fi/kirkonkeskusteluapu
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Uusi Godfulness.fi -sivusto
inspiraatioksi hiljentymiseen
ja hengellisyyden hoitamiseen

T

oukokuussa avatulla Godfulness.fi -verkkosivustolla on monipuolista ja
inspiroivaa materiaalia,
jonka tavoitteena on auttaa ihmistä
elämään tasapainossa itsensä, kanssaihmistensä, luonnon ja Jumalan
kanssa. Sivuston harjoitusten avulla
on mahdollista keskittyä Jumalan
hoivaan ja läsnäoloon esimerkiksi
kehollisten rukousten, virtuaalisten
luontopolkujen ja luontohiljentymisten kautta, joiden äärellä voi kokea
luonnon rentouttavaa ja rukouksen
rauhoittavaa vaikutusta. Parhaimmillaan ne voivat vahvistaa luottamusta
Jumalaan ja tulevaan.
Godfulness-aineiston perustana on
kirkon hengellinen traditio sekä kristillinen ihmis- ja Jumalakäsitys, joiden mukaan Jumala ilmoittaa itsensä
ensisijaisesti kolmessa asiassa: luomakunnassa, Jeesuksessa Kristuksessa ja
Raamatussa. Konseptin kehittäjää Hannele Siltalaa onkin innoittanut se, miten luonnon kautta voi luontevan raikkaasti sanoittaa ja lähestyä syvällisiäkin hengellisiä teemoja. Lisäksi sivustolta löytyy vinkkejä ekoaskeleiden ottamiseen ja siihen, miten luomakun-

nasta voi pitää huolta. Verkkosivuston
rinnalla toimii myös uusi Facebook-sivu Godfulness.fi.
Godfulness.fi -sivuston rentouttavia
mietiskely-, rauhoittumis- ja rukoushetkiä voi viettää kuka tahansa ajasta ja paikasta riippumatta. Niillä on
mahdollista tauottaa työpäivää, ne voi
ottaa mukaan luontokävelylle tai niiden avulla voi saatella itsensä iltaisin
uneen. Sivuston kuvista, videoista ym.
sisällöstä on pyritty tekemään visuaalisesti kaunis, inspiroiva ja esteetön kokonaisuus, jotta se on jokaisen kuulijan
ja kokijan saavutettavissa. Tätä virkistävää ja rauhoittavaa luontokokemusta
onkin tarkoitus tarjota myös esimerkiksi vanhuksille ja muille, jotka eivät itse
helposti pääse liikkumaan luontoon ja
nauttimaan sen tutkitustikin hyvää tekevästä vaikutuksesta.
Godfulness-konseptin on ideoinut ja
kehittänyt Raision seurakunnassa työskentelevä ympäristöasiantuntija MMM,
FM Hannele Siltala, joka on yksi harvoja seurakunnan palveluksessa olevia ympäristöasiantuntijoita Suomessa. Hänelle on myönnetty kirkon ympäristökasvatuspalkinto vuonna 2015.
Godfulness-sivustoa on Siltalan kans-

Kullannuput kokoontuvat
Odotatko esikoistasi tai
onko perheessä jo
esikoisvauva?
Sinä ja vauvasi olette lämpimästi tervetulleita mukaan pienten Kullannuppujen yhteisiin puuhahetkiin!
Esikoisvauvaperheiden omat kokoontumiset alkavat kesätauon jälkeen taas
26.8. klo 13.30-15.30 Tikanmaan seurakuntakodilla ja 27.8. klo 10-12 keskustan seurakuntatalon Perhetalossa.
Kullannuppujen ryhmät ovat avoinna kaikille alle 1-vuotiaille esikoisvau-

voille äidin ja/tai isän kanssa. Mukaan
voi tulla jo odotusaikana. Tutustumme
yhdessä vauva-aiheisiin teemoihin ja
toisiin samassa elämäntilanteissa oleviin perheisiin yhdessä leikkien, loruillen, laulellen, jutellen...
Kullannuppujen toimintaan osallistuminen on maksutonta.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: sari.jokinen@evl.fi
Katso myös muuta toimintaa
lapsiperheille  s. 9

sa ollut tekemässä moni¬ammatillinen
osaajajoukko, mm. kirjailija Anna-Mari Kaskinen, psykologit Titta Hassila
ja Orvokki Julkunen, audiovisuaalisiin palveluihin erikoistuneet yrittäjät
Jenni ja Riku Kankaro (Kuvakenguru) sekä Kati Hautaa.
Sivuston avajais- ja esittelytilaisuus
järjestettiin toukokuussa Teamsin kautta. Puhujina olivat sivuston tekijät sekä
Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen. Tilaisuutta juonsi Raision seurakunnan kirkkoherra Sari
Lehti. Tallenne tästä tilaisuudesta on
nähtävissä Youtube-kanavalla Raision
seurakunta, jonne pääsee myös kotisivujemme linkin kautta: www.raisionseurakunta.fi
Tervetuloa tutustumaan Godfulnesskonseptiin!
Lisätietoja:
hannele.siltala@evl.fi
puh. 044 716 0380,

www.godfulness.fi
Facebook: godfulness.fi
www.raisionseurakunta.fi

Raision Pyhän Martin
vaellusreitti kutsuu kulkemaan ja pohdiskelemaan

U

lkoilu,
lähiluonnossa
liikkuminen ja pyhiinvaelluksetkin ovat erityisesti korona-aikana
herättäneet yhä enemmän kiinnostusta. Tähän tarpeeseen syntyi Raision
seurakunnan toteuttama, projektikoordinaattori Johanna Salosen ideoima ja suunnittelema omatoimisesti
kierrettävä pyhiinvaellusreitti, jota
kulkiessaan voi tutustua lähiseudun
maisemiin ja ehkä oppia ja oivaltaa
jotakin uutta ympäristöstä ja omasta
itsestäänkin.
Raision ympäri kiertävä Pyhän Martin vaellusreitti on saanut nimensä mm.
Raision vaakunassa ja kirkon lasimaalauksessa esiintyvän Pyhän Martin mukaan. Vaelluksen tarkoituksena on tutustua
Raisioon ja sitä ympäröivään luontoon ja
samalla tehdä matkaa myös omaan sisimpään, katsellen, kuunnellen ja hiljentyen.
Vaellusreitin varrella on hiljentymiseen,
ajatteluun ja pohdiskeluun kannustavia
kohteita sekä kulttuuri- ja luontokohteita ja erilaisia tehtäviä. Matkalla nähdään
useita kaupunginosia ja erilaisia maastoja
ja maisemia, historiallisia kohteita, metsää ja merenrantaa.
Matkan voi aloittaa mistä kohtaa reittiä
tahansa, mutta virallisesti kierroksen aloitus- ja päätepisteiksi on merkattu Raision
kirkko ja kirkkomaa. Reitin kokonaispituus on n. 25 kilometriä, mutta vaellusta
voi toki tehdä myös useassa osassa, pienemmän pätkän kerrallaan. Osa reitistä soveltuu myös kuljettavaksi pyöräillen.

Raision vaakunassa ja
kirkon lasimaalauksessa
esiintyvän Pyhän Martin
kerrotaan leikanneen osan
viitastaan ja antaneen sen
lämmittämään köyhää ja
palelevaa kerjäläistä.

Ohjeet, kartta ja muut tiedot pyhiinvaelluksesta löytyvät Raision seurakunnan kotisivuilta sekä lisäksi myös sähköisenä kartta- ja toimintaympäristönä Citynomadi -palvelusta. Maksuton
Nomadi-sovellus on helppo ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta. Se ohjaa kulkua ja näyttää reittiin liittyvää
tietoa, tehtäviä, pohdiskeluja ja muuta
sisältöä matkan varrella. Näiden opastusten avulla Pyhän Martin reittiä voi
vaeltaa vaikka etänä kotoakin käsin,
jos liikkeelle lähtö jostakin syystä on
hankalaa.
Vaelluksen aikana voi myös kerätä
leimoja pyhiinvaelluspassiin. Leimoja
ja passeja on saatavilla reitin varrella
sijaitsevilta yhteistyötahoiltamme, joita
ovat Krookilan Wanha tupa, Pian Pakari &Bistro (Vuorenpää), Jennin tupa
(Petäsmäki) ja Raision ABC, sekä Raision Tiekirkosta (29.6.-27.7. klo 12-17).
Raision seurakunta järjestää ajoittain
myös yhteisiä pyhiinvaellusretkiä ryhmille, jolloin mukana matkalla on esimerkiksi pappi tai muita seurakunnan
työntekijöitä ja vapaaehtoisia.
Lisätietoja:
johanna.salonen@evl.fi
p. 044 7160370

www.raisionseurakunta.fi
www.citynomadi.com
www.evl.fi/pyhiinvaellus
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”Niin kaunis on maa”

Kesäpäivä kirkkomaalla
seurakuntapuutarhurin silmin
”Aurinko nousee,
on kastetta maassa…”

L

innut konsertoivat, kun työpäivä hautausmaalla on
alkamassa. Kello lähestyy
puolta kahdeksaa ja aurinko
kultaa vielä aamukasteista kirkkomaata. Ruohonkorsilla helmeileviä
vesipisaroita on paikoitellen enemmänkin, sillä tietyillä hautausmaan
alueilla kastelu hoidetaan automaattisen kastelujärjestelmän avulla, jonka toimintaa ja kuntoa valvomme.
Hautausmaan vesipisteille ja kastelukannuille on silti edelleen runsaasti
käyttöä.

Töihin saapuvia kausityöntekijöitä

näkyy eri puolilla hautausmaata aloittelemassa päivän tehtäviään. Työlistalla on tähän aikaan vuodesta mm. hoitohautojen peruskunnostuksia ja niiden kukkaistutuksia sekä lannoitusta
ja rikkakasvien poistoa. Rikkakasvien
torjuntaa riittää pitkälle syksyyn. Sitä
tehdään käsin kitkemällä, polttamalla
ja mahdollisimman luonnonmukaisilla
torjunta-aineilla. Siistimme hoitokauden alkupuolella hauta-alueita myös
poistamalla haudoilta talviset havutukset ja kynttilät. Kulkuväylien kunnosta huolehdimme harauksin useammankin kerran kesän aikana. Hautakivien oikaisutilauksissa riittää erityisesti hoitokauden edellä tekemistä, ja
muutama hikikarpalokin saattaa kirvota ennen kuin kyseinen työ on tehty.
Ennen aamukahvia ehtii valmistau-

tua päivään toimiston puolella: lukea
sähköpostit, tarkistaa päivän toimintasuunnitelmat ja työvuorot. Kahvin
jälkeen suuntaamme palaveriin, jossa
pohdimme ajankohtaisia työhömme
liittyviä asioita. Työpöydällä odottavat
vuoroaan listat tarvittavista materiaaleista, joiden tilaus on tarkoitus tehdä
palaverin jälkeen. Samalla käsitellään
lähtövalmiiksi seuraavat tarjouspyynnöt ja tarkistetaan laskutukset. Puhe-

linkin pirisee: Kiviliikkeestä ollaan tuomassa haudalle muistomerkkiä, joten
selvitämme hautarekisteristä hautatunnuksen ja opastamme haudan sijainnin.
Samalla saamme uusia muistomerkkisuunnitelmia, jotka pitää vielä tarkistaa ennen hyväksyntää.
Iltapäivälle on sovittu tapaaminen
omaisten kanssa, joiden on tarkoitus
tulla valitsemaan hautapaikka poisnukkuneelle läheiselleen. Jotta asiointi olisi tuossa usein omaisille raskaassa tilanteessa mahdollisimman sujuvaa, hautausmaamestari on jo alustavien keskustelujen pohjalta tutkinut hautakarttajärjestelmää ja miettinyt valmiiksi omaisten toiveita vastaavia hautapaikkoja. Omaisten ajatukset
toivotusta haudan sijainnista saattavat
hautausmaalla kierrellessä vielä muuttua, mikä on täysin ymmärrettävää.
Asiakaspalvelu, neuvonta ja kohtaamiset ovat tämän työn antoisimpia puolia. Vastaamme päivän aikana erilaisiin
tiedusteluihin, joita saamme niin sähköpostitse, puhelimitse kuin asiakkailta
paikan päällä hautausmaalla. Koemme
onnistuneemme, kun pystymme palvelemaan ja opastamaan siten, että asiat
selviävät ja sopivat ratkaisut löytyvät.
Joistakin tilanteista jää erityisiä muistoja meillekin: Kun hautausmaalla kävijä on pysähtynyt läheisensä viimeisen
leposijan äärelle ja haluaa jakaa ajatuksiaan kanssamme, kuuntelemme.

”Päivä on kirkas,
vain metsässä tuulee…”
Hautausmaalla tapahtuu paljon kevääl-

lä ja kesällä. Tänäkin vuonna teemme
monenlaisia hoito- ja huoltotoimenpiteitä. Hautausmaa-alueet tarvitsevat sekä
ylläpitoa että valmistelevia töitä tulevia
toimenpiteitä ja suunnitelmia varten.
Istutukset tehdään pidemmälle ajalle

laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Tämä hoitosuunnitelma kattaa niin

rakenteet, puuston kuin kasvillisuudenkin. Tänä vuonna tullaan istuttamaan
mm. lapinnauhusta arkkuhauta-alueelle
huoltorakennuksen läheisyyteen ja Menneiden sukupolvien muistomerkin ympäristöön, hortensioita Kirkkauden kappelin
viereisen polun varrelle sekä vuorimäntyjä
Kukkakivien kohdalle. Uutta ja kaunista
kasvua siis toivoen ja odotellen!

niiden kasvutapaan, joka voi vaikuttaa
niin viereisen haudan puolelle (varjostus, leviäminen, oksat) kuin vaikkapa
hautakiven perustuksiin. Mahdollinen
puuvartisen kasvin sijoittaminen haudalle on näin ollen syytä tehdä istutusruukussa. Jos pohtii jonkin kasvin sopivuutta haudalle, kannattaa ottaa yhteyttä hautausmaan henkilökuntaan,
neuvomme mielellämme.

Osa haudoista on seurakunnan hoito-

vastuulla. Niillä on tästä kertovat merkit, jotka on värikooditettu tilatun hoitotyypin mukaisesti. Haudoilla voi olla
monenlaisia muitakin tiedotteita, kuten vaikkapa kivenoikaisukehote, yhteydenottopyyntö hautaoikeuden haltijan tietojen selvittämiseksi tai informointi haudan hallinta-ajan päättymisestä. Näillä tiedotteilla on hyvä tarkoitus, vaikka ne eivät mitään kaunistuksia olekaan. Pyrimme niillä huolehtimaan omaisten tiedonsaannista ja samalla vastaamaan lakisääteisestä velvollisuudestamme eli hautausmaan
asianmukaisesta ylläpidosta, sen kunnosta ja turvallisuudesta sekä mahdollisuuksien mukaan hautarekisterin tietojen ajantasaisuudesta. Jos jostain syystä tiedotteen poistaa haudalta, toivomme, että se palautetaan hautausmaan
henkilökunnalle uutta käyttöä varten.

Hautausmaan puita, pensaita ja vuorimäntyjä pitää leikata säännöllisesti.
Niitä on runsaasti, vaikka muutama
vuosi sitten alkanut puuston ja pensaiden uudistaminen on vielä kesken
uuden kasvillisuuden istutuksen osalta. Kasvillisuuden hoidon lisäksi on
ajoittain tarpeen tehdä hautausmaan
penkkien ja kaiteiden sekä muiden rakenteiden kunnostusta. Koneemme ja
laitteemmekaan eivät ilman huoltotoimenpiteitä kauan palvelisi tehtävissään. Hautausmaan henkilöstö vastaa
myös seurakunnan muiden kiinteistöjen viheralueista, joten tyhjäkäyntiä ei
pääse syntymään: aina jossakin kohteessa on jotakin tehtävää.

Toimimme voimassa olevan hautaus-

naukset ja hautaukset sekä omaisten
mahdollisuuden hiljentyä saattamaan
ja muistelemaan rakkaitaan. Avustamme arkku- ja uurnahautojen kaivuussa, huolehdimme avattujen hautojen
alustavasta peittämisestä ja niiden pinnan kunnostuksesta hautauksen jälkeen. Joskus saatamme olla mukana
varsinaisessa hautauksessakin, mutta
se on pääsääntöisesti suntioiden vastuualuetta. Mittaamme, avaamme ja
peitämme Kirkkauden kappelin haudat, ja vastaamme tämän ainutlaatuisen muistolehtoluonteisen sisähautausmaan kasvillisuuden hoidosta. Teemme myös tälle alueelle seurakunnalta
tilattujen muistolaattojen hankinnan

maan yleisohjeen ja hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Näiden seurakunnallisessa hallinnossa hyväksyttyjen ohjeistuksien sisältö nojaa paitsi lakipykäliin myös vuosien käytännön kokemusten tuomiin oppeihin sekä puutarha-alan ammattiosaamiseemme.
Ajoittain haudanhoidon linjauksista

voi syntyä keskustelua omaisten kanssa.
Näin on ollut esimerkiksi puuvartisten
kasvien kohdalla, joiden istuttamista
hautausmaa-alueelle ei sallita. Puuvartisten kasvien (puiden, pensaiden, varpu- ja köynnöskasvien sekä ruusujen)
istutuksen tuomat ongelmat liittyvät

”Aurinko laskee,
jo pitenee varjot…”
Hautausmaan toimenpiteissä pyrimme huomioimaan käynnissä olevat siu-

ja kiinnitämme ne Ikirauhan kallioiden kivipaasiin.
Raision hautausmaa on aarre, jota
me hautausmaan henkilökuntakin haluamme vaalia. Sen suunnittelijan Bey
Hengin perusajatuksena oli luoda hautausmaasta lohdun ja virvoituksen lähde eläviä varten, jossa olisi hyvä rauhoittua ja turvallista tehdä surutyötä. Omalta osaltamme pyrimme huolehtimaan,
että Raision hautausmaa säilyy jatkossakin arvoisessaan kunnossa.
”Niin kaunis on maa, niin korkea
taivas, soi lintujen laulusta kukkiva
kunnas, ja varjoisat veet, niin varjoisat veet.”
Seurakuntapuutarhuri Taina
Heinosen haastatteluun
pohjautuvan tekstin kirjoitti
Päivi Nurminen.

Raision seurakunnan hautausmaan ja viheralueiden hoidosta ja
työnjohdosta vastaava Taina Heinonen on toiminut Raision seurakunnassa puutarhurina vuodesta 2012, seurakuntapuutarhurina vuodesta 2020 ja vuoden 2021
alusta myös hautausmaasta vastaavana työalajohtajana.
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Ajatuksia Mietiskelypolun varrella
Raision kirkkomaan Mietiskelypolku on vuosien varrella tullut monelle
tutuksi ja rakkaaksi, vaikka kaikki eivät tätä kaupungin keskustassa
sijaitsevaa hiljentymisen keidasta vielä olekaan löytäneet.
Polku valmistui jo vuonna 2004, mutta kiinnostus erilaiseen mietiskelyyn on viime aikoina kasvanut ja hiljentyminen, pyhiinvaellukset ym. ovat olleet paljon esillä eri yhteyksissä. Myös korona-aika on antanut monelle mahdollisuuden ja uutta kiinnostusta pysähtyä pohtimaan elämää ja
myöskin suhdetta Jumalaan.
Mietiskelypolun varrella on tekstitauluja, joiden äärellä kulkija voi pysähtyä levähtämään ja pohdiskelemaan elämän tärkeimpiä kysymyksiä. Idean isä oli Raision hautausmaan laajennuksen
suunnittelusta vastannut arkkitehti Bey Heng (1925-2019) ja sen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi muiden muassa Marjut Ostermaa, joka tässä kirjoituksessa kuvailee Mietiskelypolun
taustaa ja teemoja.

Erämaaisät ja- äidit, eri aikakausien
mystikot ja ajattelijat aina nykypäivään asti ovat kirjoittaneet hengellisen elämän kokemuksista. Hyvin tiivistettynä kaikki seitsemän erilaista kokemusta ovat Owe Wikströmin kirjassa
Häikäisevä Pimeys. Rakenne hengellisen matkan tutkimiseen löytyi sieltä.
Näillä ajatuksilla aloitettiin mietiskelypolun suunnittelu. Jokaiseen pysähdyspaikkaan eli suvantoon tuli metallinen
”puu”, jossa on oksia. Oksa, joka selittää
millaisesta kokemuksesta on kysymys
ja jonka äärellä voi miettiä milloin ja
missä kenties olen tällaista kokenut. Yksi
oksa on kysymyksiä; voit työstää jotain
asiaa tässä hetkessä tai laittaa sen hautumaan mieleesi. Jotta suvannot olisivat
myös hartaudellisia, niissä on Raamatunkohtia ja rukous, sekä virren säkei-

Mietiskelypolun suvannot teemoittain
1. Jumalakaipuu
Jumalakaipuu herää herkästi, kun ihminen
on hädässä, kun ajatus kuolemasta tai tuhosta tulee lähelle. Jumalan puoleen lähtee ajatus, huuto tai kuiskaus. Aavistuksia Jumalasta
ihmiset saavat vahvoissa luontokokemuksissa, taiteen äärellä, sekä tieteen löydöksiin tutustuessaan. Ne kaikki voivat sisältää pyhän
kokemuksen, suuren ihmettelyn, mihinkään
vertaamattoman hyvän olon tunteen, elämä
muuttuu vielä ihmeellisemmäksi hetkessä.

5.Hengellinen erämaa
Kokemus Jumalan poissaolosta ja vaikenemisesta vie erämaakokemukseen. Kokemus
pimeydestä ja pilvestä, johon Jumala kätkeytyy, on erämaakokemusta. Jumalakuvan
on muututtava hyväksymään Jumalan määrittelemättömyys ja olemaan avoin sille, miten hän kutakin puhuttelee eri elämän vaiheissa. Kun erämaan kokee useamman kerran, se ei ole enää niin tyrmäävän pelottava,
vaan tiedät, että siitä selvitään.

2. Tunteellinen usko
On aikoja, jolloin ihminen kokee Jumalan läheisyyden sekä ilon ja lohdutuksen tunteita. Hän saa kokemuksia rukousten kuulemisesta, avun saamisesta, kokee olevansa siunattu. Usein tässä vaiheessa olet valmis julistamaan kaikille muille Jumalan hyvyyttä ja uskollisuutta. Tunteellisuus
lauhtuu ajan ja pettymysten kokemusten kautta.
Jumalan lähellä olemisen kokemus kaikkoaa, vaikka Jumala ei mihinkään kaikkoa.

6. Valoisa lepo
Kun erämaahan suostuu, suostuu kuuntelemaan, olemaan hiljaa, odottamaan. Jumala ilmestyy uudella tavalla, kertoo kokemuksen
kautta itsestään jotain uutta. Löytyy rauha ja
löytyy luottamus, joka ei perustu omiin määritelmiin. Löytyy ilo ja kiitollisuus, joka pulppuaa sisältäsi kuin lähde.
Se on iloa ja kiitollisuutta yhteyden uudistumisesta, jonka Jumala saa aikaan.

3. Suorittava usko
Minun täytyy olla tietynlainen kelvatakseni Jumalalle, lienee tuttu kokemus useille? Tai
että minun täytyy tehdä sitä ja tätä ollakseni Jumalalle riittävä. Nämä ajatukset alkavat
usein salakavalasti ajaa ihmistä kohti suorittamiseen keskittymistä. On aina ajan kysymys, milloin itse kullakin meistä jaksaminen
loppuu, kun mikään ei ole riittävää, kun tunteet, järki ja toiminta eivät enää tuokaan Jumalaa lähelle. Kaikki nämä pettymykset ja kokemukset palauttavat ihmisen ristin juurelle.
Siellä saa tyhjentyä itsestään ja katsoa Kristusta.

7. Jumalan seurassa vaeltaminen
Ymmärrät, että Jumala ei ole ihmisen käskettävissä tai määriteltävissä. Hän ei ole kosminen nallekarhu eikä taikuri. Jumalassa kaikki elämä tapahtuu, hänessä koemme onnen ja
onnettomuuden, koemme hänen rakastavat
kasvonsa hyvissä asioissa. Vaikenemme selittämättömän edessä elämän vaikeissa kohtaloissa. Kristuksessa kärsimys ja riemullinen
ovat yhtä totta ja läsnä.
Siinä ymmärrän, että tapahtuipa hyvää tai
huonoa, en ole niissä yksin.

4. Lahjaksi saatu usko
Kun luovutat yrittämisen ja tekemisen ja uskon
rakentamisen, saat uskon lahjaksi. Niin helppo,
mutta niin vaikea asia ihmiselle. Tässä kohden
hengellinen ohjaus ja keskustelu sekä lukeminen
ja kuunteleminen antavat uusia näkökulmia. Syvennyt miettimään mitä tarkoittaa, kun saat
lahjan ja mitä se sinulta vaatii? Mitä tapahtuu,
kun tutustut lahjaan? Mitä se sinulle merkitsee?

Nämä vaiheet eivät ole kaava, joka toistuu
tuossa järjestyksessä automaattisesti. Vaiheita voi käydä elämässään läpi useasti ja tietysti hieman eri sävyisinä, toisia useammin, toisia
harvemmin. Nämä kokemukset liittyvät muuhun elämänkokemukseen ja elämän haasteisiin ja nehän eivät tule meille kenellekään samalla aikataululla ja samalla kaavalla.

Kari Vainio

Matka, joka sisältää ajatuksen muutoksesta ja maisemien vaihtumisesta, ja jonka aikana voi miettiä omaa
hengellisyyttään, sen historiaa ja nykyisyyttä. Ketkä ihmiset, mitkä tapahtumat, kokemukset, kirjat, laulut jne.
ovat olleet itselle hengellisiä ohjaajia?
Mielenkiintoinen matka on tiedossa,
koska monien asioiden merkitys näyttäytyy vasta etäältä, aikojen kuluttua.
Toinen ajatus oli, että mietiskelypolun on hyvä liittyä kirkon perinteeseen, eikä olla vain joku tämän ajan
erikoisuus. Kirkon perinteessä on toisaalta dogmaattinen teologia, jossa
on määritelty kristillisen kirkon oppi, ja toisaalta valtavan rikas kirjallisuus ns. kokemuksellista teologiaa,
jolla tarkoitetaan ihmisten hengellisen elämän kokemuksia ja kehitystä.

Marjut Ostermaa

rovasti, psykoterapeutti.
Raision seurakunnan pappi
(v. 1990-2009)
Perheasiain neuvottelu
keskuksen perheneuvoja
(v. 2009-2021).
Tästä työstä hän siirtyi
eläkkeelle 31.5.2021.

Tiellä kulkeminen ja matkan tekeminen ovat usein käytettyjä vertauskuvia elämästä. Miten matkamme etenee ja keitä matkalla kohtaamme?
Kantaako joku kuormaani, kun se tuntuu raskaalta – ja olenko minä valmis
kantamaan jonkun toisen taakkaa? Myös hengellistä elämää voidaan verrata
matkaan. Silläkin matkalla on vastamäkensä ja raskaat taakkansa, välillä taas
myötäiset taipaleensa. Mietiskelypolku ja rukous voivat tarjota lepohetkiä
matkalla, ja myös muistuttaa, kuka kulkee matkaa kanssamme.
Yllä vuosina 2000-2018 Raision kirkkoherrana toimineen rovasti
Pertti Ruotsalon ajatuksia Mietiskelypolun alkuvaiheilta, jolloin sen
tekstit olivat myös seurakunnan julkaiseman Rukouskirjan pohjana.

Kari Vainio

A

rkkitehti Bey Hengin
ajatuksena oli, että
hautausmaa on eläviä
varten. Se on vihitty vainajien lepopaikaksi, mutta elävät ovat
surevia, joiden on hyvä jostain löytää
aika ja rauha tunteidensa, muistojensa ja kysymyksiensä käsittelyyn.
Yksi tähän sopiva paikka voi luonnollisesti olla kaunis ja rauhallinen hautausmaa. Bey Hengin ajatus
inspiroi miettimään, millainen hautausmaan mietiskelypolku voisi olla.
Elämän virta, sukupolvien jatkumo on matkantekoa. Yksilön matka
on ainutkertainen myös hengellisen
elämän näkökulmasta. Siksi ajatus
matkasta, jonka voi tehdä kävellen ja
pysähtyen ajatuksiensa kanssa kirkkomaalla tuntui luonnollisimmalta.

tä, joiden kokoamisesta vastasi rovasti
Pertti Vanhalukkarla.
Mietiskelypolku valmistui vuonna
2004 ja Raision seurakunnan vuosittain julkaiseman Rukouskirjan sisältö
vuonna 2006 muodostui polun suvantojen mukaisen rakenteen pohjalta.

Tule ja katso 2/2021

6

Aurinkoa ja varjoja
Aurinkorannikolla

S

Hautatoimi tiedottaa

iitä on jo 18 vuotta, kun sain
virkavapaata Raision seurakunnan diakonian virasta ja
lähdin ensin Suomen Lähetysseuran lähetyskurssille Helsinkiin
ja sieltä seurakunnan nimikkolähettinä neljäksi vuodeksi Tansaniaan.
Tansaniasta minut johdatettiin Camino de Santiagolle Espanjaan, josta
löytyi aviomieheni. Viimeksi kuluneet
13 vuotta olen asunut Madridissa. Viime vuonna minut valittiin Suomen
Merimieskirkon Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen Avustuskeskuksen (STEA)
rahoittamaan kolmivuotiseen Aurinkorannikon sosiaalityön hankkeeseen
sosiaalikuraattoriksi. Hieno titteli tarkoittaa kolmannella sektorilla sosiaalityötä tekevää henkilöä.
Espanjan Aurinkorannikko eli Costa
del Sol koostuu 17 kunnasta La Línea de
La Concepciónista Nerjaan. Alueen pääkaupunki on Malaga. Alueella asuu vuoden 2018 väestölaskennan mukaan 1,3
miljoonaa ihmistä. Suomalaisia alueella arvioidaan asuvan 25 000–30 000.
Vuonna 2020 alueella ei kuitenkaan covid-19 pandemian vuoksi ollut näin paljon suomalaisia, koska monet lähtivät
vuoden 2020 keväällä suoritettujen evakuointien vuoksi Suomeen, eivätkä palanneet enää loppuvuonna. Turisteja ei
pandemian vuoksi myöskään juuri ollut. Suomalaisia on eniten Fuengirolassa, jossa minäkin pidän kerran viikossa
vastaanottoa Aurinkorannikon seurakuntakodilla. Suomalaiset voidaan ja-

kaa karkeasti kolmeen ryhmään: alueella pysyvästi asuviin, ns. ”muuttolintuihin” eli eläkeläisiin, jotka viettävät talvet täällä ja kesät Suomessa sekä turisteihin. Pääkohderyhmäni ovat alueella
pysyvästi asuvat eli esimerkiksi perheet,
jotka ovat tulleet tänne suomalaisyrityksiin töihin ja joiden lapset ovat joko
suomalaisessa tai paikallisessa koulussa sekä alueelle vuosia sitten pysyvästi muuttaneet ikäihmiset. Alueella on
myös muutamia asunnottomia.
Hankkeen tavoitteena on Aurinkorannikon alueella asuvien ja liikkuvien
suomalaisten elämänlaadun parantaminen. Työhöni kuuluu siis suomalaisten ohjaamista ja neuvomista paikallisten viranomaisten palveluiden, alueella
toimivien kolmannen sektorin toimijoiden palveluiden tai Suomessa toimivien
palveluiden pariin. Suomalaiset ottavat
minuun yhteyttä esimerkiksi elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Päihteiden liikakäyttö on yleistä. Yhteydenottoja tulee myös erilaisissa kriisitilanteissa, jolloin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yritämme auttaa. Suurin ongelma on ihmisten kielitaidottomuus eli asioita ei osata hoitaa, kun espanjan kielitaitoa ei ole. Hankkeen tavoitteena ei kuitenkaan ole, että toimisin ihmisten tulkkina tai asioiden hoitaja, vaan suomalaisten on opittava hoitamaan itse asioitaan tai palkattava joku
tekemään se. Hankkeen myötä ihmisten on tarkoitus oppia tietämään, mistä
apua ja palveluja saa. Monet suomalai-

set muuttavat alueelle ajatuksella, että
asiat hoituvat kuten Suomessa ja näin
ei tietenkään ole.
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat
Aurinkorannikon suomalainen evankelisluterilainen seurakunta, Suomen
Malagan konsulaatti sekä suurlähetystö Madridissa, Keskusrikospoliisi, useat
Aurinkorannikolla toimivat suomalaiset
järjestöt ja yhdistykset sekä paikallinen
suomenkielinen media. Espanjalaisista yhteistyökumppaneista mainittakoon
Fuengirolan sosiaalitoimi, alueen sairaalat ja laitokset sekä paikallinen poliisi. Hankkeen tukena toimii sekä ohjaus- että seurantaryhmä. Hankkeesta
tiedottaminen on tärkeä osa työtäni eli
hankkeella on sekä omat Facebook- sivut (@aurinkorannikonmerimieskirkko) että nettisivut (aurinkorannikko.
merimieskirkko.fi) Kirjoitan kolumneja alueella ilmestyvään Fuengirola.
fi -lehteen, käyn kertomassa hankkeen
toiminnasta sekä annan haastatteluja.
Toivottavasti tapaamme Raisiossa elokuussa, niin kerron lisää!
Tia Raunio

sosiaalikuraattori
Suomen Merimieskirkko /
Fuengirola, Espanja

Tervetuloa tapaamaan Tiaa
ja kuulemaan lisää terveisiä
Aurinkorannikolta
Raision seurakuntatalolle
keskiviikkona 11.8. klo 16.30

SUOMEN
MERIMIESKIRKKO
Suomen Merimieskirkko rakentaa
välittäviä yhteisöjä kotimaassa,
ulkomailla ja merillä.
Kuljemme rinnallasi silloin, kun
tarvitset meitä. Olemme tehneet työtä merenkulkijoiden ja
ulkomailla asuvien suomalaisten
hyväksi jo vuodesta 1875. Pidämme yllä merimieskirkkoja Suomessa ja muualla Euroopassa.
Toiminnassamme syntyy vuosittain noin 300 000 kohtaamista.
Toiminta ulkomailla
Ulkomaan toimipaikoissamme käy ulkomailla asuvia suomalaisia, merenkulkijoita, opiskelijoita, au paireja, raskaan liikenteen kuljettajia, työmatkalaisia, työkomennuksella olevia, matkailijoita ja Suomen ystäviä. Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko ja kävijöilleen kappale kotimaata vieraassa maassa, koti kaukana
kotoa. Merimieskirkoista on
muotoutunut suomalaisuuden,
suomen kielen ja kulttuurin tukikohtia sekä suomalaisten
elintarvikkeiden ja muotoilun
näyteikkunoita Euroopassa.
Toimipaikkojen lisäksi Merimieskirkolla on liikkuvaa työtä Belgiassa, Espanjan Aurinkorannikolla, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Pohjois-Saksassa, Varsovassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Hautojen hoitokausi käynnissä
Kesäkukkien istutus

Hoitomerkit

Havu- ja kynttilätilaukset

Kukkien istutus hoitohaudoille alkoi
kesäkuun alussa. Kukkavalinnat teki
ammattitaitoinen puutarhuri kasvupaikan olosuhteet huomioiden. Uusia kesähoitotilauksia vastaanotetaan kesäkuun
loppuun saakka (seurakuntatoimisto, p.
02 4360 300). Haudanhoidon sisältöön
liittyvistä asioista saa lisätietoja seurakuntapuutarhurilta.

Seurakunnan hoitosopimushaudoilla on
haudanhoitoon liittyviä erivärisiä merkkejä: punainen (perennahoito), keltainen
(pitkäaikainen kesähoito), vihreä (kesähoito 1v), sininen (hoitolistaseuranta), musta/
harmaa (kulttuurihistoriallinen hauta).

Seurakunnalta voi tilata haudan talvihavutuksen yhdeksi tai viideksi vuodeksi.
Havutustilauksia otetaan vastaan syyskuun loppuun asti.
Seurakunta tarjoaa myös kynttiläpalvelua (LED) pyhäinpäiväksi ja jouluksi.
Myös tämän palvelun voi tilata viideksi
vuodeksi kerrallaan. Kynttilätilaus tulee
tehdä lokakuun puoliväliin mennessä.
Havu- ja kynttilätilaukset seurakuntatoimistosta, p. 02 4360 300, virasto.raisio@
evl.fi

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. Hoitolaskun ohessa lähetetään
haudanhoidon yleiset sopimusehdot, jotka kannattaa säilyttää. Sopimusehdot
ovat myös luettavissa Raision seurakunnan kotisivuilla.

Hautausmaan yleishoito
kesän aikana

Kesän aikana suoritetaan myös muuta
hautausmaan hoitoa, jotta hautausmaan
yleisilme säilyy kauniina ja siistinä. Hautausmaan nurmikon leikkuu hoidetaan
paikallisena ostopalveluna. Kausityöntekijät yhdessä vakituisen henkilökunnan
kanssa huolehtivat käytävien harauksesta ja rikkaruohojen poistamisesta sekä
lehtipensasaitojen ja vuorimäntyjen leikkaamisesta. Myös Ikirauhan kallioiden
perennapintojen hoito- ja kunnostustyöt
sisältyvät kesän rutiineihin

Lisätietoja
Hautojen hoito ja kasvillisuus,
kivioikaisut

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

Toiminta Suomessa
Kotimaan satamissa palvelemme kaikkia merenkulkijoita
kansainvälisen vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Merimieskirkoilla kohdataan vuosittain tuhansia ulkomaalaisia
merenkulkijoita yli 50 maasta. Ovet ovat avoimia muillekin
kävijöille. Palveluitamme käyttävät myös erilaiset ryhmät sekä raskaan liikenteen kuljettajat etenkin Turussa ja Vuosaaressa. Suomen satamien merimieskirkot tarjoavat kansainvälisille merenkulkijoille turvallisen kohtaamis- ja lepopaikan.
Merimieskirkon työntekijä kotimaan toimipaikoissa on satamakuraattori, joka myös vierailee laivoilla.
Toiminta merillä
Niin kuin satamissa olevat
työntekijät, myös laivoilla seilaavat laivakuraattorimme tekevät onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä tukemalla
merenkulkijoiden ja laivayhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Laivakuraattorit ovat
vaitiolovelvollisia ulkopuolisia
kuuntelijoita, joita tarvitaan
pitkien työjaksojen aikana keskusteluavuksi ja arjen tueksi.

Tule ja katso 2/2021
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Metelillä vai ilman?
helppo puhua, mutta sanojen käyttöä on hyvä opetella ja tunnetaitojaankin eritellä. Ihmismieltä voi myös tarinallistaa, aivan niin kuin koko taivaan valtakuntaa tai Jeesuksen sovitustyötäkin. Niistä on mahdollista puhua lukuisin eri tavoin, eikä vastaanottajankaan sielunmaiseman tutkiskelussa ole mitään pahaa. Viestiä viedessäsi voit hyvin pohtia, minkälainen
puhe juuri sinun edessäsi olevaan ihmiseen, tai omaan lapseesi, parhaiten uppoaisi.
Vietän kastepäivääni kesäkuun puolivälissä. Päivän muis-

teleminen saa joka vuosi jotakin lämmintä läikähtämään sydänalassa. Mikä voisikaan olla upeampaa kuin täysin ilmai-

nen ihmiselämän läpi kantava kasteen lahja ja Vapahtajan jatkuvan rakkauden kohteena oleminen? Kannatelluksi tuleminen silloin kun on vähällä pudota? Ja mitä siihen äänenkäyttöön tulee, niin saahan sitä hiljaisuudessakin olla. Kukin tavallaan. Jos Jumalan sanan ja armon äärellä oleminen synnyttää sinussa halun olla hiljaa, niin meteli vaietkoon ympäriltäsi.
Rauhaa, rakkautta ja hyvän Jumalan siunausta kesäänne!
Pasuunalla puhaltaen tai hiljaa hyräillen.

Tiia Lehtonen

pastori
Pixabay

■■Suoritin äskettäin kotonani kevätsiivouksen, jota olin jo
pitkään osannut menestyksekkäästi siirtää aina vain eteenpäin. Siivous on vähän viikkosiivousta suurempi operaatio ja
sen tarkoituksena on päästä heittämään pois kaikki sellainen,
mihin en ole viimeiseen vuoteen koskenut. Työn touhussa tulee samalla selattua myös erinäistä paperitavaraa ja tällä kertaa kansioiden kätköistä käteeni osui oma kastetodistukseni.
Todistuksessa vakuutettiin vanhemmilleni, että olen ihmeistä
suurin, ja minut toivotettiin sydämellisesti tervetulleeksi seurakunnan ”kehtoluokkaan”. Kehtoluokassa en muista käyneeni, mutta pyhäkoulussa kylläkin. Itse asiassa minulla on edelleenkin tapana kävellä säännöllisin väliajoin tuon pyhäkoulurakennuksen ohi ja todistaa siinä tänä päivänä olevan anniskeluravintolan aktiivisen asiakaskunnan ajatustenvaihtoa.
Todistuksen lopussa oli toivotus, joka synnytti hymyn huulilleni ja kysymysmerkin pääni päälle: ”Saakoon Jumalan sana
ja rukous tuoda hiljaisuutta kotiinne.”
Hiljaisuutta kotiin? En tiedä ajateltiinko toivotuksessa ruuh-

kavuosia elävien vanhempien tärykalvoja vai haluttiinko sillä
jotenkin korostaa hiljaisuuden ja pyhyyden yhteyttä, mutta itse olisin valmis liputtamaan astetta äänekkäämmänkin hartaudenharjoituksen puolesta. Erityisesti lapsiperheissä. Laulua
ja lurituksia, puhetta ja pulputusta. Iloa ja ihmettelyä, yhteen
ääneen. Tai edes normaalia puhetta, yhteistä jutustelua ja vaikkapa sanan toiminnallista tutkiskelua koko perheen voimin.
Kysymyksiä ja vastauksia. Oivaltamisen kokemuksia ja uuden
tiedon janoa. Riemua. Miksi Jumalan sanan pitäisi tuoda mukanaan juuri hiljaisuutta?
Puhumisen merkitystä elämän ilmiöiden ja muotojen moni-

naisuuden edessä ei voi nykymaailmassa liikaa korostaa, olipa teemana sitten Jeesus Kristus tai jokin muu asiakokonaisuus maan ja taivaan väliltä. Kaikesta ei tietenkään aina ole

Kesäinen Godfulness- luontohiljentyminen
■■Kansanperinteessä on monia juhannukseen liittyviä uskomuksia, kuten luonnonkukkien kerääminen ja laittaminen tyynyn alle juhannusyönä. Mitäpä, jos
tänä vuonna tekisitkin Godfulness-version tästä perinteestä seuraavalla tavalla:
1) Kerää kolme kaunista, ei-rauhoitettua kasvia ja mieti, mistä kolmesta
asiasta olet tässä hetkessä kiitollinen. Kiitä Jumalaa näistä asioista elämässäsi.
2) Kerää seuraavat kolme kasvia ja mieti samalla kolmea läheistäsi.
Mieti, mitä asioita toivoisit heille. Kerro nämä ajatukset Jumalalle.
3) Kerää vielä yksi kasvi ja mieti, mitä asioita kannat sydämessäsi tällä hetkellä.
Kerro nämä ajatukset Jumalalle.
4) Tuoksuta kasveja. Katso niiden kauneutta. Lue oheinen Raamatun jae ja
mieti, mitä ajatuksia se herättää sinussa.
”Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan
ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin
tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset”. Matt.6:28-30

5) Rukoile vielä halutessasi oheinen rukous:
Kiitos Taivaan Isä kaikista hyvistä asioista elä-

mässäni. Auta minua näkemään kiitollisuudenaiheita joka päivässä.
Siunaa Taivaan Isä läheisiäni.
Sinä tiedät kaiken heidän elämässään,
johdata, varjele ja auta.
Tässä on myös kaikki ne asiat, joita
sydämessäni kannan.
Kiitos, että sinä tiedät kaiken ja sinulta saan pyytää apua myös oman
elämäni haasteisiin.
Siunaa Jeesus minua ja läheisiäni.
Aamen.

Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija

Lisää luontohiljentymisiä: www.godfulness.fi
Katso myös  s.3

”Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö.
Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle,
ettekö sitä huomaa?
Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.”

Pixabay

Jes. 43:18-19
Kiitos Jeesus, että olet olemassa tukena ja turvana tässä oudossa maailmassamme,
jossa mikään ei tunnu olevan enää niin kuin ennen.
Moni täällä on joutunut kokemaan kipeitä menetyksiä ja tappioita ja edessä on uusi alku.
Kiitos, että annat meille voimaa jättää taakse ahdingon ajat ja katsoa eteenpäin.
Me tarvitsemme johdatustasi.
Anna meille halu valita oikea tie, jotta saamme aina olla kanssasi.
Aamen.
”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.” Joh. 14:1
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Kesäinen tervehdys
- Rauhaa, rakkautta ja kohtaamisia
Juuri Sinulle, joka luet tätä lehteä ja kirjoitelmaani, haluan toivottaa Jumalan rauhaa
ja siunausta!
Korona-aika on vaikuttanut aivan jokaiseen ihmiseen, ja monelle, minut mukaan lukien, sydämeen on tullut tyhjiö, haikeus, kaipuu, ikävä toisten luo! Diakonissana olen normaalioloissa saanut kohdata viikoittain kerholaisia, laitosten vanhuksia ja kehitysvammaisia ja kylillä ketä kulloinkin. On pysähdytty,
tervehditty, halattu, vaihdettu kuulumisia ja
saatu evästä puolin ja toisin. Tänä korona-aikana käytäntö on muuttunut kovastikin ja tapaamiset ovat olleet kovin rajoitettuja, mutta toivotan tämän seurakuntalehden kautta
jokaiselle raisiolaiselle iloa, auringonsäteitä
ja hyviä kohtaamisia piankin, jos Luoja suo!
Kohti noita aikoja kuljemme ”Päivä vain ja
hetki kerrallansa” (virsi 338).
Jo alkukesällä kokoonnumme yhteen iloisiin Kesätreffeihin seurakuntatalon viereiselle
Wanhan Pappilan pihamaalle hartaushetken,
mölkyn pelaamisen, muun toiminnan ja mukavan yhdessäolon merkeissä kesä-heinäkuussa torstaisin klo 13-15. Kesätreffeillä on myös
kesäkahvila Yhteisvastuun hyväksi. Treffeistä
vastaa diakonian Päivi ja Erja ja mukana on

ajoittain seurakunnan muitakin työntekijöitä
sekä yllätysvieraita. Kaikessa toiminnassamme huomioidaan edelleen erilaiset turvaohjeet.
Tasalan Kamari on avoinna kaikille kesäkahvilana elokuun loppuun asti tiistaisin klo
10-13. Olet sydämellisesti tervetullut sinnekin.
Myös kirkkomaalla on ajoittain auki kesäkahvila nimeltään Kirkon kainalo, ja suvi-illan ulkoilmahartauksia pidetään perinteisesti kesäkeskiviikkoisin klo 18.
Juhannusta on tarkoitus juhlia omassa leirikeskuksessa Viherlahdessa. Lähde sinäkin mukaan viettämään yhdessä keskikesän juhlaa.
Kesän edetessä elokuulle olemme diakoniatyössä valmistelleet omia leiri- ja retkipäiviä
työikäisille, senioreille ja laitoksissa asuville
vanhuksille. Suunnitteilla on myös Hyvän mielen leiri ja Seniorileiri. Kysy, soita, tule juttelemaan. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan
virkistymään Viherlahden kauniiseen ympäristöön yhdessä muiden kanssa.
Korona-aika on rajoittanut tapaamisia, mutta rukouksin elämä jatkuu eteenpäin. Myllyssä
olemme treffanneet joidenkin kanssa! Puhelimellakin saa yhteyttä toinen toisiinsa ja iloitsen myös teidän yhteydenotoistanne. Voidaan
jutella puhelimessa, tavata kotisi ulkopuolella

Diakonian retkiä ja
leirejä Viherlahdessa
·· Työikäisten leiripäivä: ti 3.8.

tai harrastaa sielunhoito- ja rukouskävelyitä.
”Toistemme eestä rukoilemme, siks kunnes
kohdataan”, vielä ilman maskejakin ja niin,
ettei halauksiakaan enää tarvitse säästellä.
Lopuksi vielä lohduksemme Jeesuksen sanoja:
”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun
Isäni kodissa on monta huonetta – enhän
minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen... En minä
jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne...
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani
minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko
epätoivoon.” (Joh 14)

Näkemiin, kuulemiin, halauksin,
diakonissa

Erja Andersson

·· Eläkeikäisten leiripäivä: ke 4.8. ja 5.8.
Hinnat 10€, (sis. lounas, päiväkahvi ja
kuljetus).Ilmoittautumiset suoraan diakoniatyöntekijöille tai p. 044 7160 325
(ma klo 14-16).
·· Eläkeikäisten leiri ti 10. - pe 13.8.
Leirimaksu 90 €, (sis. yöpymiset, ateriat,
ohjelmat ja kuljetukset).
Ilmoittautuminen: viimeist. 26.7.
Paikkoja rajoitetusti. Ensikertalaiset
etusijalla.
·· Hyvän-Mielen leiri pe 6. - su 8.8.
mielenterveyskuntoutujille
Leirimaksu 45 € (sis. yöpymiset,
ateriat, ohjelmat ja kuljetukset).
Ilmoittautuminen viimeist. 2.7.
Ilmoittautumislomakkeita leireille saa diakoniatyöntekijöiltä, Tasalan Kamarista,
Myllystä ja Kesätreffeiltä.
·· Yhteiset synttärijuhlat 65 ja 70 v.
täyttäville seurakuntalaisille
17.8. Viherlahdessa. (75- ja 80-vuotiaiden
juhlat srk-talolla 14.9.) Lisätietoja kutsu
kirjeissä ja diakoniatyöntekijöiltä

p. 044-7160326
erja.andersson@evl.fi

Juhannusaaton juhlaa Viherlahdessa Kutsu vapaaehtoistyötä

tekevien siunaamishetkeen

Vietämme yhdessä keskikesän juhlaa meren rannalla Viherlahden kauniissa leirikeskuksessa perjantaina 25.6. klo
16 alkaen. Ohjelmassa on mm. lipunnosto, yhteislaulua
haitarisäestyksellä, pihapelejä kaikenikäisille, juhannushartaus, opastettu luontopolkukierros, veneilyä, juhannussauna, makkaranpaistoa sekä kahvi- ja mehutarjoilu.
Kanssasi juhannusta viettämässä ovat pastorit Hanna
Vuorio, Tiia Lehtonen ja Antti Pajunen sekä kanttori Jukka Saarinen. Seurakunta tarjoaa makkarat ja pullakahvit/
mehut. Voit myös ottaa mukaan omia eväitä.
Viherlahteen voi tulla omalla kyydillä ilman ennakkoilmoittautumista (osoite: Merimaskuntie 530, Naantali) tai
yhteiskuljetuksella (hinta 5€), johon ennakkoilmoittautuminen 17.6 mennessä: antti.pajunen@evl.fi tai 044 7160 358.
Noudatamme turvaohjeita (turvavälit, maskit, käsidesit ym.)
Juhannusjuhla on maksuton ja avoin kaikille.

Jos olet mukana missä tahansa vapaaehtoistehtävässä kertaluonteisesti tai säännöllisemmin tai kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, olet lämpimästi tervetullut sunnuntaina 29.8. klo 16 Raision kirkkoon, jossa vapaaehtoiset siunataan
tehtäviinsä ja uuteen toimintakauteen!
Erilliset kutsut eivät saavuta läheskään jokaista vapaaehtoistyöntekijöiden suuresta joukosta, joten tämä kutsu koskee kaikkia tavalla tai toisella vapaaehtoistehtävissä mukana olevia tai vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita tehtävästä riippumatta. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Kirkkohetken jälkeen
järjestetään myös kahvihetki lyhyen ohjelman kera (koronatilanteen salliessa).
Kaikki uudet ja vanhat vapaaehtoistyöntekijät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Lisätiedot: vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 7160339.
Sunnuntaina 29.8. klo 16 Raision kirkossa.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan juhlaan!

Kesäkorteista sisustustyynyihin
Pixabay

Kesällä Soppi-myymälän ostokset voi tehdä käteisellä
ja Myllyssä myös pankkikortilla.
Tervetuloa kesäostoksille!

Katja Koskensalo

lähetyssihteeri

Luontoretki linnaan ja
lintutornille
Tervetuloa mukaan yhteiselle luontoretkelle (noin 5 km) sunnuntaina 5.9. klo
13. Luvassa on historiaa ja luontoa samassa paketissa hartautta unohtamatta!
Kävelemme Kappelinmäen luontopolun, ihmettelemme linnanraunioita ja Kuusiston kartanoa ja katsomme taivaan lintuja lintutornista ja tietenkin nautimme
myös eväitä. Kiikari mukaan, jos on. Piispanlinna on hyvä paikka pitää pieni ulkoilmahartaus. Menemme retkikohteeseen omin autoin ja kimppakyydein. Retki
toteutuu sään salliessa. Kysy lisää pastori Vesa Siltalalta ja ilmoittaudu mukaan
viimeistään ti 31.8. vesa.siltala@evl.fi / p. 044 7160339.
Pixabay

Myllyn Pikkupuodissa ja Tasalan Kamarin Soppi-lähetysmyymälässä voi tehdä ostoksia lahjaksi tai muuten
vaan omaksi iloksi. Myymälöiden tuotto menee hyvän
tekemiseen lähetystyön kautta.
Kummastakin myyntipisteestä löytyy käsintehtyjä kortteja kesän juhliin, kuten rippijuhliin, häihin tai muihin
sekä kortteja myös elämän alkuun ja loppuun. Joissakin
korteissa on kuvattuna Myllyntilan seinälläkin komeileva ja paljon ihastusta herättänyt graafikko Erkki Kiisken
tekemä piirroskuva Raision kirkosta.
Vauvaperheelle voi hankkia lahjaksi puuvillalangasta virkattuja pehmoleluja, muhkean pompulapeiton tai lämmittävän nutun. Mökkituliaisina tai omalle mökille tarjolla on
pesukintaita, poppanoita, kesänkeveitä pitsipöytäliinoja ja
makrameetuotteita amppeleina ja seinäkoristeina.
Näiden lisäksi voi kesäkotia sisustaa uusilla tyynyillä,
pienillä torkkupeitoilla sekä ikikukilla, jotka ovat taatusti
allergiavapaita. Kesäkadun rientoihin sopivat pienet laukkuset, joihin mahtuu kännykkä ja lompakko. Kestosuosikkeina valikoimissa on aina myös erilaisia villasukkia
isoihin ja pieniin jalkoihin.
Tasalan Kamarin yhteydessä oleva Soppi-lähetysmyymälä on avoinna kesäpuotina tiistaisin klo 10–13. Sen
sivuliike, Pikkupuoti, sijaitsee seurakunnan toimitilassa Myllyn alakerrassa ja on kesällä avoinna tiistaista lauantaihin klo 12-18.
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Tervetuloa mukaan!
JUMALANPALVELUKSET KLO 10
JOKA SUNNUNTAI JA
PYHÄPÄIVISIN
Jumalanpalveluksia voi seurata
myös netin kautta seurakunnan
Youtube-kanavalla suorana tai jälkikäteen.
Kanava löytyy esim.
• Google-haulla:
Youtube Raision seurakunta
• Kotisivujemme linkin kautta:
www.raisionseurakunta.fi
Maksuton kuljetus kirkkoon joka kk:n
ensimmäisenä sunnuntaina. Tilaukset
ja tiedustelut: erja.andersson@evl.fi
p. 0447160326.
ARKIAAMUN EHTOOLLISHETKI
ke 7.7., 4.8., 1.9. klo 8 srk-talossa.
KOULUUN LÄHTEVIEN SIUNAUSKIRKKO
ti 10.8. klo 17.30 ja klo 18.30 ensimmäiselle
luokalle lähteville koululaisille.

KESÄ KIRKONMÄELLÄ:
Katso myös  s.2

Tervetuloa viettämään rauhallista
kesähetkeä Raision puistomaisella
kirkkomaalla.
TIEKIRKKO (29.6.-29.7.)
Raision keskiaikainen harmaakivikirkko on
avoinna vierailijoille läheltä ja kaukaa ti-to
klo 12-17.
KIRKON KAINALO - KESÄKAHVILA
avoinna ti klo 12-14 ja ke klo 15-17. (29.6.-29.7.)
SUVI-ILLAN HARTAUDET
ke klo 18 Alakappelin pihalla,
(11.8. asti. Huonolla säällä sisätiloissa).
RAAMATTUPOLKU
Tervetuloa tutustumaan Raamatun
kertomuksiin polun lasivitriineissä!
Opastus kirkon pääovella.
MIETISKELYPOLKU
Kirkkomaan mietiskelytaulujen tekstit
kutsuvat levähtämään.
Katso lisää  s. 5
OPASTETUT KÄVELYKIERROKSET
KIRKKOMAALLA
Lähtö klo 18 Raision kirkon pääportilta
(n. 1,5 tuntia).
to 1.7. Vanhaa, uutta ja ainutlaatuista
ti 6.7. Erilaiset hautaustavat
to 12.8. Vanhaa, uutta ja ainutlaatuista
ti 17.8. Kirkkomaan monimuotoisuus ja
rakennukset
Oppaina Raision ja Lounaisrannikon
Matkailuoppaat.

JUHANNUSJUHLA VIHERLAHDESSA
pe 25.6. klo 16 alkaen. Erilaista ohjelmaa tai
vapaata oleskelua kauniissa ympäristössä
meren rannalla. Viherlahteen voi tulla omalla kyydillä ilman ennakkoilmoittautumista
tai yhteiskuljetuksella (hinta 5€), johon ennakkoilmoittautuminen 17.6 mennessä:
antti.pajunen@evl.fi tai 044 7160 358.
Katso lisää  s.8
GODFULNESS.FI®
Tervetuloa löytämään lepoa,
rauhaa ja tasapainoa elämään
uudelta godfulness.fi -sivustolta!
Katso lisää  s. 3
PYHÄN MARTIN VAELLUSREITTI RAISION YMPÄRI
Lisätietoja:
www.raisionseurakunta.fi
Katso myös: Citynomadi, maksuton sovellus
älypuhelimeen ohjaa kulkua reitillä ja näyttää erilaista reittiin liittyvää tietoa ym.
Katso lisää  s. 3
LUONTORETKI LINNAAN JA
LINTUTORNILLE
su 5.9. klo 13. Luontoretki Kappelinmäen
luontopolulle, Kuusiston linnanraunioille ja
lintutornille (n. 5 km). Kysy lisää pastori Vesa
Siltalalta ja ilmoittaudu retkelle viimeistään ti
31.8. vesa.siltala@evl.fi /p. 044 7160339.
Katso  s. 8
AURINKOA JA VARJOJA
Tia Raunio kertoo työstään Espanjan
Aurinkorannikolla ke 11.8. klo 16.30
srk-talossa. Katso lisää  s. 6
KONSERTTI: ROMANTIIKKAA JA
IKIVIHREITÄ ESPANJASTA
su 22.8. klo 18 kirkossa. Kitarataiteilija Ilkka
Turtan konsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.
KILLIN MARKKINAT
Seurakunta mukana Killin markkinoilla
elokuussa, la 28.8.
Levähdys-, kohtaamisja juttelupaikka kaikille
Myllyn alakerrassa.
Tarjolla mm. juttuseuraa, vaihtuvia näyttelyitä, sanomalehtiä, pikkupuoti...
Tilan takaosassa erillinen pikkukappeli omaa
hiljentymishetkeä varten.
Taidenäyttelyitä
Kesäkuussa esillä Birgit Kinnasen ja heinäkuussa Ritva Aaltosen teoksia, (Raision seudun taideyhdistys)..
Avoinna kesällä ti-la klo 12-18 Noudatamme maskisuositusta, turvavälejä, väkimäärän rajoituksia, hygienia- ym. turvaohjeita.

ENNAKKOTIETOA ALKUSYKSYN
TAPAHTUMISTA

Pitkän tauon jälkeen toivomme voivamme
jälleen kokoontua yhteen. Muutokset mahdollisia. Tarkista tietoja tuonnempana
osoitteessa www.raisionseuurakunta.fi
VAPAAEHTOISTEN SIUNAAMINEN
uuteen toimintakauteen su 29.8. klo 16 kirkossa. Tervetuloa mukaan kaikki erilaisissa
vapaaehtoistehtävissä toimivat ja siitä kiinnostuneet. Katso lisää  s. 8

ARJEN TAUKOPAIKKA
Avoimet ovet Raision kirkossa tiistaisin
klo 16.30-18. (31.8. alkaen).
Tervetuloa hiljentymään ja rukoilemaan kirkon rauhallisessa ilmapiirissä.

LAULETAAN YHDESSÄ!
YHTEISLAULUTILAISUUS
to 2.9. klo 17.30 kirkossa. Laulukirja Viisikielisen
laulut tutuiksi messubändin säestyksellä.
HENGELLISTEN TOIVELAULUJEN
YHTEISLAULUKONSERTTI
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
su 26.9. klo 15 kirkossa. Laulutoiveita voi
elokuun aikana jättää Tasalan Kamarin
kesäkahvilaan (ti klo 10–13) tai
seurakunnan nettisivujen kautta.
KUOROT JA BÄNDIT
Martinus-kuoro: Sekakuoro aikuisille
Laulukammari: Seniori-ikäisten sekakuoro
Chorus variabilis: Vaihteleva ryhmä vaihtelevalla ohjelmistolla.
Chorus juniorium: Lapsikuoro n. 7-13-vuotiaille
Nuorten bändi
Lasten Muskariryhmät Katso  s. 10
Lisätietoja kanttoreilta.
Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet laulajat!
ILTA SINULLE
ke 15.9. klo 18. Kaikille avoin, suosittu ja lämmintunnelmainen illanvietto srk-talolla. Musiikkia,
puhujavieras, iltarukous, vapaata keskustelua ja iltapalatarjoilu.
Vieraana Tuula
Portin teemalla ”Uupumuksesta uusi alku”.
Tervetuloa mukaan yksin kaksin tai porukalla!
MIESTEN ILTAVAPAA
ke 22.9. srk-talolla.
Paikalla mm. Joel Hallikainen ja kitara sekä muuta miesporukkaa. Vieraana
toimittaja Pekka Heikkilä teemalla ”Onko Jumalalla meille vielä jotain hyvää
varattuna?”
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
13.9. alk. joka toinen maanantai klo 18.30.
Pohdiskellaan elämän miesnäkökulmia ja tehdään retkiäkin. Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen ja Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077).

KESÄ WANHAN
PAPPILAN PIHAMAALLA :

NAISVERKOSTO

PAPPILAN KESÄPÄIVÄT
Arkisin klo 9-13 (23.6. asti) lapsille ja aikuisille.
Erilaisia pihaleikkejä, muuta ohjelmaa, eväsretkiä ja mukavaa yhdessäoloa (turvaohjeet
ja rajoitukset huomioiden). Ennakkoilmoittautuminen ed. arkipvänä klo 14 - 15.30,
p. 044 9355910 (kokoont.rajoit. vuoksi)
GOSPEL-LATTAREITA
PAPPILAN PUISTOSSA
kesäkuussa tiistaisin klo 17.30-18.45. Lattaritansseja ja kehonhuoltoa gospel-musiikin tahdissa kaiken ikäisille ja kokoisille naisille. Vapaa
pääsy. Ei sadesäällä. Koronarajoitukset (50
henkilöä) ja turvavälit huomioiden.
Tied.: hannele.siltala@evl.fi tai p. 044 7160380.
KESÄTREFFIT KAIKENIKÄISILLE
torstaisin klo 13-15 (29.7. asti). Ohjelmassa
pihapelejä, musiikkia, hartaushetki ja
mukavaa yhdessäoloa. Kesäkahvila
Yhteisvastuun hyväksi!

Kaikille avoin viihtyisä kahvila ja
kohtaamispaikka Raision keskustassa!
Tasalanaukio 5.
Kesäkahvila ja Soppi-lähetysmyymälä
avoinna kesätiistaisin klo 10-13 (31.8. asti)
Opastusta älypuhelimen, tietokoneen
ym. käyttöön ti klo 10-12
Auttamiskeskuksen puhelinpäivystys
ti klo 10-13, p. 044 7170 347.
Diakoniatyöntekijä tavattavissa
tiistaisin klo 10-12.
1.9. alkaen avoinna jälleen ma-pe.
Tällöin käynnistyy myös Tasalan muu
toiminta, esim.
Askartelupiiri Lähetyksen Korttitaiteilijat
ke klo 13–15 (1.9. alkaen)
Sopen Luova Tiimi ti klo 12 (31.8. alk.)
Raamattuillat joka toinen ma klo 18 (13.9. alk.)
Runopiiri ma 6.9. klo 15 Jorma Etto
(1931-2016) - syntymästä 90v.
Kamarin pappi Antti Pajunen tavattavissa
to klo 10-11 (2.9. alk.)

Tervetuloa työikäisten naisten kutsuiltoihin,
pienryhmiin ja muuhun lämminhenkiseen toimintaan! Kysy lisää
ja ilmoittaudu naisverkostoon: hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 7160 380.
GOSPEL-LATTARIT JA KEHONHUOLTO
kaikille naisille maanantaisin Kuloisten koululla
(30.8. alk.). Lisätietoja : Hannele Siltala,
ilmoittautuminen www.raisionpyryt.fi.
SENIORIKERHOT
Kokinvuoren srk-kodissa:
ke 8.9., 22.9., 6.10., 20.10. klo 12
Keskustan srk-talossa:
to 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10… klo 12
Vaisaaren srk-kodissa:
to 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10… klo 12
KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 21.8. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa.
Kahvitarjoilu. Pyhäkoulunopettajana
Erja Andersson.

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Keskusteluapua, ruoka-apua
ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.
KESKUSTELUAPUA
Soita tai jätä viesti, jos haluat keskustella
mieltäsi askarruttavista asioista luottamuksellisesti. Pappien, diakonia- ym. työntekijöiden yhteystiedot: www.raisionseurakunta.fi.
Voit myös jättää soittopyynnön srk-toimiston numeroon 02 4360300 tai ottaa yhteyttä
Sari Lehteen p. 044 7160400.
Sielunhoitoterapeutti
Tiina Åkerman, p. 044 7160305.
Katso myös www.kirkonkeskusteluapua.fi tai soita:
Palveleva puhelin 0400 221180,
avoinna joka ilta klo 18-24.
RUKOUSAPUA: Yht.otot esim. pastori Vesa
Siltala: p. 044 7160339, vesa.siltala@evl.fi tai
netin kautta: www.raisionseurakunta.fi/
apua-ja-tukea/esirukouspyynto
DIAKONIATYÖN PUHELINPÄIVYSTYS
maanantaisin klo 14-16, p. 0447160325.
RUOKA-APU
torstaisin (ei 22.7. ja 29.7.) Kokinvuoren srkkodilla turvaohjeita noudattaen:
klo 14.30-17 maksuton lämmin ateria
klo 15-17 ruokajakelu, (oma maski ja kassi mukaan).
Porrastettu sukunimen alkukirjaimen mukaan
ruuhkien välttämiseksi
(kts. www.raisionseurakunta.fi)
VAATE- JA TAVARA-APU: NAULAKKO
Purokatu 9.Avoinna diakoniatyön asiakkaille
kesäkuussa maanantaisin klo 15-17.
Lahjoituksia voi tuoda keskiviikkoisin klo 9-10
ja klo 16.15.-17. Suljettu heinä- ja elokuun.
Vertaistukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille. Tiedustelut
leena.a.nieminen@evl.fi tai 0447160375
OMAISHOITAJIEN KESÄRETKI Laitilaan
to 26.8. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
diakoni Päivi Leino, p. 044 7160 365
YHTEISVASTUU 2021
Keräysvaroilla tuetaan apua tarvitsevia vanhuksia lähellä ja kaukana.
Lahjoitustilit (seurakuntamme viite 301725):
• Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
• Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
• OP: FI14 5000 0120 2362 28
MobilePay. numero 47215
Netin kautta: www.raisionseurakunta.fi
tai yhteisvastuu.fi/raisio Keräyslupa RA/2020/639
SEURAKUNTATOIMISTON PALVELUT:
• Puhelimitse ma-pe klo 9 – 13, p. 02 4360300
• Sähköpostitse: virasto.raisio@evl.fi
• Nettisivujemme kautta:
www.raisionseurakunta.fi

HUOM!

Seurakunnan toiminnassa huomioidaan
turvavälit, maskisuositus, väkimäärän rajoitukset, hygienia- ym. turvaohjeet. Osallistujien määriä rajoitetaan tarpeen mukaan.
Näihin tietoihin voi tulla muutoksia. Seuraamme tilannetta, päivitämme tietoja ja
toimintaamme.

KATSO MYÖS

www.raisionseurakunta.fi
FACEBOOK:
Raision seurakunta: ajankohtaista tietoa,
ajatusten vaihtoa, eväitä elämään, hiljentymishetkiä ym.
Raision seurakuntalaiset: seurakuntalaisten kuvia, ajatuksia, terveisiä ym.
INSTAGRAM:
Raision seurakunta, Raision seurakunnan
lapsityö, raisionnuorisrk
YOUTUBE:
Raision seurakunta: Jumalanpalveluksia
ja muutakin katsottavaa.
Nuorten some: katso www.raisionseurakunta.fi/nuorille ja  s.11
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Lapsille ja perheille
KESÄN JA ALKUSYKSYN
TAPAHTUMIA
PAPPILAN KESÄPÄIVÄT
Arkisin klo 9-13 (23.6. asti) lapsille ja aikuisille. Erilaisia pihaleikkejä, muuta ohjelmaa, eväsretkiä ja mukavaa yhdessäoloa
(turvaohjeet ja rajoitukset huomioiden).
RAAMATTUPOLKU KIRKKOMAALLA
Polun lasivitriineissä on Raamatunkertomuksiin liittyviä näkymiä:
Jeesus siunaa lapsia, Pienen pojan eväät jne.
Opastus kirkon pääovella.
Tervetuloa ulkoilemaan ja kurkkailemaan!
LEIKKIPUISTOKIERROKSET
Lastenohjaajat tuovat mukanaan erilaista
puuhaa leikkipaikoille elokuussa.
Klo 9.30-12:
Tiistai 17.8.
• Kuloisten leikkipaikka (Pasantie 22, Pasala)
• Ylhäisten leikkikenttä (Ylhäistenkatu)
• Katteluksen leikkipaikka
(Katteluksentie, Kaanaa)
Keskiviikko 18.8.
• Siirinpuiston leikkipaikka
(Pirttikuja, Tryskipolku)
• Pesäpuunpuiston leikkipaikka
(Kiurunkuja, Vuorenpää)
• Vilja-aitan leikkipaikka
(Nuorikkalanraitti)
Torstai 19.8.
• Peltomiehenpuiston leikkipaikka
(Vetikontie, Kuloinen)
• Nuortenpuiston leikkipaikka
(Murroskuja, Kokinvuori)
• Kirmaustarhan leikkipaikka (Karusellipuisto, Alakoululaisenankee, Vaisaari)
Perjantaina 20.8.
• Uunilinnunpuiston leikkipaikka
(Kallastenkatu 37, Tikanmaa)
• Kerrolanpuiston leikkipaikka
(Käsipuisto, Varppeenkatu)
• Wanhan Pappilan puisto
(Kirkkoherrankuja 2)
MATIAS-KETTU KUTSUU
KIERTELEMÄÄN

Koululaisille (1.-8. lk)
SYKSYN TOIMINTA
KÄYNNISTYY 23.8. ALKAEN!
Muutokset mahdollisia. Tarkista tietoja
osoitteessa: www.raisionseurakunta.fi
PAPPILAN PERHETALO
Avoin kohtaamispaikka pienten lasten
perheille, Kirkkoherrankuja 2. Mukavaa
puuhaa lapsille ja juttuseuraa aikuisille.
Ma klo 14–17 Perhekahvila
Ti klo 9–12 Kädentaidot
Ke klo 9–12 Aamupuurotarjoilu.
Kynttilähetki klo 10
To klo 9–12 Laululeikkejä klo 10
PERHEKERHO
kotona olevien lasten vanhemmille (tai
isovanhemmille) lasten kanssa.
Ke klo 10-11.30 Tikanmaan srk-kodissa.
Laulua, leikkiä, askartelua, hartaushetki ja
juttelua kahvikupin äärellä.
PÄIVÄKERHOT
3 – 5 -vuotiaille lapsille. Lauletaan, leikitään, askarrellaan, liikutaan ja opitaan
kädentaitoja ja ryhmässä toimimista.
Vaisaaressa: ma, ke ja to
Tikanmaalla: ma ti ja to
Päiväkerhopaikat nyt täynnä, peruutuspaikat mahdollisia.Katso lisää: www.raisionseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille
KULLANNUPUT
Vanhemmuuttaan aloitteleville aikuisille ja
heidän vauvoilleen: juttelua, asiaa vauvaarjesta ja pientä puuhaa vauvojen kanssa.
To klo 13.30 - 15.30 Tikanmaan srk-kodissa
Pe klo 10-12 Pappilan Perhetalossa
(srk-talo, Kirkkoherrankuja 2)
Katso myös  s. 3
PILTTIKERHO
1 – 2 -vuotiaiden oma kerho yhdessä vanhemman kanssa.
Ti klo 14-15.30 Kokinvuoren srk-kodissa.
LAPSIARKKI
Yhden vanhemman perheet lapsineen
tapaavat toisiaan n. kerran kuussa lauantaisin. Leikkiä, askartelua, mukavaa yhdessäoloa, kokemusten jakamista, uusia
ystäviä, kevyt lounas, tukea ja voimia arkeen. Tervetuloa mukaan!
la 21.8., 25.9., 23.10., 13.11. ja 11.12. klo 10-13
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
sari.jokinen@evl.fi , 044 7160 391
JEESI -KOTIAPUA LAPSIPERHEILLE
Kun kaipaat apua ja tukea haastavassa
tilanteessa, ota yhteyttä ja kysy lisää:
lastenohjaaja Sari Jokinen p. 044 7160 391

Lähde Mun Raisio-viikolla Matias-ketun
matkaan kurkistelemaan, mitä ihmettä ja
kummaa löytyy Raision kirkon hautausmaalta. Kierrokselle lähdetään 1.9. tunnin
välein klo 14-18.
LASTEN SYNTTÄRIT
la 4.9. seurakuntatalolla, (kutsutilaisuus).
Kutsukirjeen yhteiseen juhlaan saavat pienet seurakuntalaiset, jotka tänä vuonna
täyttävät 1, 3 tai 5 vuotta. Ennakkoilmoittautuminen nettisivuilla.

PERHEIDEN LAUANTAIT
18.9., 23.10. ja 27.11. klo 10–13
Pappilan perhetalossa (Kirkkoherrankuja 2)
KÖRÖKÖRÖ -VAUVAKIRKKO
12.9. klo 15 Raision kirkossa.
Vauvojen ja taaperoiden oma kirkkohetki.
Oma helistin mukaan!
VALTAKUNNALLINEN
VAUVANPÄIVÄ 24.9.
Teematapahtuma pe 24.9. klo 9–13
seurakuntatalossa

KOULUUN LÄHTEVIEN
SIUNAUSKIRKKO
ensimmäistä kertaa koulutielle lähteville
ti 10.8. klo 17.30 ja klo 18.30
Raision kirkossa. Tervetuloa koko perhe!

KELTAINEN KOPPI JA
PERHEPUISTOTOIMINTAA
Vilja-Aitan leikkipuistossa (Nuorikkala)
ma, ke ja pe klo 9.30–12
Perheet ja hoitajat lapsineen ovat terve
tulleita mukaan leikkimään, liikkumaan
ja viihtymään ulkoillen.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Seuraa Facebook-sivujamme: Koppi

LEIKKIPUISTOTOIMINTAA
Wanhan Pappilan pihamaalla
Kaksi ryhmää:
• ti-to klo 9.30 – 12 • ke-pe klo 9.30-12
Yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Satu Ojala, p. 044 797 1050
PERHESÄHLY
su klo 14.30-15.30 Kuloisten koulun salissa. Oma maila ja suojalasit sekä sisätossut mukaan.
MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Vauva-, Taapero-, Tenava- ja Sisarusmuskarit srk-talon rippikoulusalissa
(Kirkkoherrankuja 2). Ilmoittautumiset
nettisivujen kautta 16.8. klo 9 alkaen.
Ryhmät aloittavat ma 6.9. ja ti 7.9.
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi

LEIRIT

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

KESÄKERHO
tuleville eka-, toka-, kolmas-, ja
neljäsluokkalaisille.
Ennen koulun alkua 26.7. - 6.8. arkipäivisin klo 9-14 Wanhassa Pappilassa ja sen pihamaalla (Kirkkoherrankuja 2).
Paikkoja rajoitetusti (lähes täynnä). Lisätiedot ja ilmoittautumiset (1–2 viikolle):
www.raisionseurakunta.fi

PERHELEIRIT
Rento ja virkistävä viikonloppu täysihoidolla.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.raisionseurakunta.fi
■■ Yhden vanhemman perheiden leiri
13.-15.8.
Kysy vapaita paikkoja Johanna Saloselta.
■■ Lokakuun perheleiri 16.–18.10.
SYYSLOMALEIRI
1.-4. -LUOKKALAISILLE
11.-13.10. Ilmoittautuminen aukeaa netissä
ke 11.8. klo 8. Lisätiedot leiristä Mialta.
TULOSSA MYÖS
Joululeiri 5.-8. luokkalaisille

RETKET
RETKI LINNANMÄELLE KE 4.8.
Koko perheen kokopäiväretki. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen: www.raisionseurakunta.fi/tule-mukaan
SYYSLOMARETKI TO 14.10.
Koululaisten ja perheiden kokopäiväretki
Espoon Iso Omena -kauppakeskukseen ja
Duudsonit Activity Parkiin. Ilmoittautuminen netissä (ke 11.8. klo 8 alk.)
Lisätiedot Mia Flemming.

YHTEYSTIETOJA:

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

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

Turvallista ja
lämminhenkistä
toimintaa
lapsiperheiden iloksi ja
tueksi
Toiminta on monipuolista, laadukasta
ja eri-ikäisiä lapsia ja eri elämäntilanteissa olevia perheitä huomioivaa.
Vetäjinä toimivat koulutetut ja ammattitaitoiset lastenohjaajat.
Yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi
tehdään myös Raision kaupungin ja
muiden yhteistyötahojen kanssa.
Suurin osa toiminnasta on
maksutonta.
Tervetuloa mukaan!

SYKSYN KERHOKAUSI KÄYNNISTYY
VIIKOLLA 36.
Ilmoittautuminen aukeaa ke 11.8. klo 8
www.raisionseurakunta.fi/tule-mukaan
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming, p. 044 7160 357

LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
alakoululaisille to klo 16 – 17.15
Wanhassa Pappilassa (9.9. alk.)
Lisätietoja kanttori Sini Nieminen
044 7160 367

ARKIPYHIS 1.-3. -LUOKKALAISILLE
ma klo 14 – 15.45 Friisilän srk-kodissa
ti klo 14 – 15.45 Vaisaaren srk-kodissa.
(23.8. alk.) Tervetuloa leikkimään, askartelemaan, hiljentymään, laulamaan ja touhuamaan yhdessä!
Ohjaajana toimii seurakunnan lastenohjaaja Johanna Niemi. Välipalatarjoilu.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.raisionseurakunta.fi
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 17.8. klo 18 Wanhassa Pappilassa.
Tervetuloa tutustumaan ja
ilmoittautumaan partioon!
PARTION SYYSKIRKKO
ti 24.8. klo 18 Raision kirkossa

Katso lisää ja tarkista
ajankohtaisia tietoja
www.raisionseurakunta.fi
/toiminta/lapsille-ja-perheille
Facebook:
- Raision seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
- Koppi
- Raision kullannuput
- Raision seurakunta
Instagram:
- Raision seurakunnan lapsityö
HUOM!
Näihin tietoihin voi tulla muutoksia.
Seuraamme koronatilannetta
ja päivitämme toimintaamme.
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Kohtaamisia

Nuorille ja nuorille aikuisille
KESÄHENGARIT NURKASSA
keskiviikkoisin klo 17-20. Nuorten
oma kesäinen hengailuilta nuorisotila Nurkassa srk-talolla. Vetäjinä seurakunnan nuoret aikuiset.
NUORTEN KESÄLANIT
30.7.-1.8. srk-talolla.
48 tunnin videopelitapahtuma.
Seurakunta tarjoaa verkkolaitteet, muuten omat koneet mukaan. Pääasiassa käytetään
tietokonetta, mutta voit pelata
myös konsolilla (oma TV mukaan).
Lisätietoja Villeltä 0447160351/
ville.haapakoski@evl.fi tai
Tomilta 0447160313/
tomi.aho@evl.fi.
Käy ilmoittautumassa seurakunnan nettisivuilla 25.7. mennessä!
NUORTEN VIIKKOTOIMINTA
Syksyllä 2021 uudistuksia, joista
tiedotetaan kesän aikana. Viikkotoiminta alkaa viikolla 33.
ISOSKOULUTUS
eli isko alkaa viikolla 35. Ilmoittautumisesta informoidaan
asianomaisia kesän aikana.
Lisätietoa voi kysellä Villeltä
0447160351/ville.haapakoski@
evl.fi.

JATKOISOSKOULUTUS
eli jatkis alkaa 1.9. klo 17. Ilmoittautuminen aukeaa viikolla 24.
Uudet isoset tulevat saamaan
henkilökohtaisen kutsun. Lisätietoa Mialta 0447160357/mia.flemming@evl.fi.
KERHONOHJAAJAKURSSI
Kerhonohjaajakurssi alkaa 15.9.
klo 17. Ilmoittautuminen aukeaa
viikolla 24. Lisätietoja Mialta.
KIRKONMENOT
ke 8.9. klo 18 kirkossa. Musiikissa
nuorten bändi.
NUORISOTYÖN KESÄN KIITOS
JA SYKSYN STARTTI
ke 8.9. klo 19 seurakuntatalossa.
Tarjoilua ja yhdessäoloa hyvässä
seurassa. Sään salliessa koppipalloa ulkona.
NUORTEN AIKUISTEN LEIRI
10.-12.9. Viherlahdessa. Viikonloppuleiri tänä vuonna 18 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille.
Ohjelmasta vastaa osittain nuorten hallitus NuHa. Leirin hinta 40
€. Ilmoittautuminen seurakunnan
nettisivuilla 16.-27.8. Lisätietoa voi
kysellä Tomilta 0447160313/tomi.
aho@evl.fi

LISÄTIETOJA NUORTEN
TOIMINNASTA:

■■ Mielestäni on aivan ihanaa, että lastenleirejä
saadaan järjestettyä turvallisesti korona-aikanakin.
Leirit kohottavat mielialaa ja tuovat yhteenkuuluvuutta. Rankkojen aikojen keskelle kaivataankin piristystä.

www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/nuorille
Nurkka

■■ Miksi sitten tulee haettua leireille aina uudestaan
ja uudestaan? No, vastaus on aika yksinkertainen. Se
on kokonaisuutena vaan niin kivaa! Leireillä tehdään
monenlaisia asioita ja ruoka on aina hyvää. Muiden
isosten ja ohjaajien kanssa on mukavaa työskennellä
ja apua saa aina tarvittaessa. Silloin, kun näkee leiriläisten nauttivan leiristä, kokee onnistuneensa isosena.

raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
discord.gg/du5nWU
YHTEYSTIETOJA
Tomi Aho
044-7160 313
nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski 044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja
Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
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talon kirjoittamaa tarinaa viidestä kaveruksesta, jotka lähtivät omalle 10-leirille ja ratkoivat arvoituksia. Tarinassa oli tärkeä opetus, joka kuului: ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”!
Leirin lopuksi pidettiin leiriläisille yhteissynttärit, jossa Kiisi Isotalo oli esiintyjänä ja kertoi tarinan lopun. Synttäreillä lapset pääsivät myös pakohuoneeseen ja leikkimään lisää, unohtamatta herkuttelua jäätelön kanssa. Lopuksi lapset saivat muistoksi vielä mitalit,
joissa luki: Olet täyskymppi!
Kun leiriläiset olivat lähteneet kotiin, kaupungista tuli vielä joukko
lapsia toisille yhteissynttäreille, koska
kaikki halukkaat eivät mahtuneet leirille tai halusivat osallistua vain synttäreille. Heidän ohjelmassa oli lisäksi
makkaranpaistoa ulkona.

■■ 10-leirillä on askartelussa perinteenä tehdä puinen risti, jossa on kuvia Viherlahdesta. Askartelu on
yksi omista lempiaktiviteeteistani leirillä. Sen lisäksi, että itse askartelu on hauskaa, silloin on oiva mahdollisuus päästä keskustelemaan lasten kanssa vielä
enemmän. On myös aivan ihanaa, miten lapset saavat muiston leiristä mukaansa.
■■ Aina on haikeaa lähteä leiriltä, mutta on ihanaa
kuulla, miten lapset haluaisivat uudelleen leirille.
Onneksi uusia leirejä on aina tulossa.

On hienoa olla täyskymppi!

aision seurakunnalla on
hyvin pitkät perinteet ns.
kymppitoiminnalle. Koululaisten toiminnan sisällä, erityisenä juhlinnan kohteena,
ovat ensimmäisen kymmenen täyttävät seurakuntalaiset.
Alkuvuodesta postitan kaikille sinä
vuonna kymmenen täyttäville onnittelut. Samalla kutsun heidät toukokuisille yhteissynttäreille Viherlahden leirikeskukseen ja mainostan myös erityistä, juuri heille tarkoitettua, 10-leiriä. Niin tänäkin vuonna, poikkeusoloista huolimatta. Saimme pidettyä
leirin ja yhteissynttärit erityisjärjestelyin. Lasten ilo ja riemu oli huikeaa
katsottavaa ja leiripalaute kiitollisilta
lapsilta ja huoltajilta mieltä lämmittävää ja helpottavaa. Teimme oikein
ja onnistuimme!
Leirillä nautimme yhdessäolosta ja
auringosta, leikimme ja pelasimme,
saunoimme ja paistoimme nuotiolettuja. Lisäksi askartelimme puisen ristin,
jossa oli kuvia Viherlahdesta. Leirin aikana hartauksissa kerroimme Kiisi Iso-

■■ Nyt toukokuussa pidetyllä 10-leirillä oli tänä
vuonna kymmenen vuotta täyttäviä lapsia. Lapsia
löytyykin laidasta laitaan, koska kaikki ovat uniikkeja yksilöitä. Toki se on pieni haaste suunnittelussa,
kun yritetään huomioida, että kaikilla olisi mahdollisimman hauskaa. On kuitenkin aina niin antoisaa keskustella lapsien omista mielenkiinnon kohteista ja
mielipiteistä. Koskaan ei tule samanlaista keskustelua.

Leiripalautteen yhteydessä kysyin
lapsilta: Mikä on parasta siinä, kun
täyttää 10-vuotta?

Emilia Sundén
isonen

Tässä lasten vastauksia:

- Parasta on, kun koulussa saa nelosella pikkukummin, henkilökohtaisen
tietokoneen, ja uusia kouluaineita.
- Kun pääsee neloselle, on se parasta.
- Kun saa enemmän oikeuksia ja vastuu kasvaa ja kun oppii uusia asioita, on se parasta.
- Kun iässä on kaksi numeroa, tuntuu paljon vanhemmalta ja saa olla vanhempi, tuntuu hyvältä olla
kymmenen, lahjat ja saa puhaltaa
kymmenen kynttilää, on se parasta.
Myös 10-leiri ja synttäreillä saatu mitali mainittiin.
Kiitollisella mielellä kohti kesää ja
uusia leirejä!
Mia Flemming
nuorisotyönohjaaja

Kesä ja loma!

K

esällä ja loma-aikana seurakunta
ei ole lomalla tai kiinni.
Iloitsemme siitä, että perheet ovat
voineet jälleen kokoontua Pappilan
kesäpäiville turvarajat huomioiden. Alakoululaiset ovat päässeet kauan odotetulle kesäleirille Viherlahteen ja alakoululaisten kesäkerho on
voinut kokoontua Wanhassa Pappilassa. Perheet
ovat uskaltaneet lähteä liikkeelle ja perheleirejäkin voidaan taas pitää.
Rippileiriläiset elävät Viherlahden leirikeskuksessa omassa ”leirikuplassa” ilman vierailupäiviä ja vierailijoita. Konfirmaatiot vietetään tänä
kesänä kolmessa erässä, kuten viime kesänäkin.
Kesätoiminnan jälkeen odotamme syksyn
kerhojen ja ryhmien käynnistyvän ajallaan,
ei etänä tai verkossa, vaan aidosti ja oikeesti!

Taivaan Isä, rukoilemme:
siunaa lomapäivät.
Kiitos, että kannat huolet,
jotka taakse jäivät.
Anna tämän loman olla levon aikaa meille.
Anna hyvät enkelisi perheittemme teille.
säv. Petri Laaksonen san. Anna-Mari Kaskinen

Eeva Lahti

kasvatuksen
työalajohtaja
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Pyhän Henrikin
Ekumeeninen Taidekappeli
·· Valmistui Turun Hirvensaloon vuonna 2005
·· Ajatuksen isänä kuva- ja lasitaiteilija, rovasti Hannu Konola
·· Suunnittelija arkkitehti Matti Sanaksenaho
·· Puurakenteisessa kappelissa istumapaikkoja 130 – 200
·· Toimii ekumeenisessa hengessä vahvistaen
kristittyjen välistä yhteyttä
·· Kappelia ylläpitää Pyhän Henrikin Kappelin Kannatusyhdistys ry
·· Taustayhteisössä on mukana yhdeksän eri kirkkokuntaa.
·· Toiminta on mahdollista kannatusmaksujen, lahjoitusten, tila
vuokrien, pääsymaksujen, tuotemyynnin sekä pienten avustusten tuella
·· Kesäaikana avoinna joka päivä
Lisätietoja:
www.taidekappeli.fi
Facebook, Twitter ja Instagram: Taidekappeli Art Chapel

Toteutuneita unelmia ja ekumeenista yhteyttä

Tervetuloa lähimatkalle
Taidekappeliin
Taiteilija Hannu Konolan lasimaalaus Raision keskiaikaisessa
Pyhän Martin kirkossa tuntuu näin korona-aikana suorastaan
kutsuvan kirkkokansaa lähimatkalle tutustumaan pappinakin
elämäntyötään tehneen taiteilijan tuotantoon syvemmin. Vai
kuttava määränpää silloin on ehdottomasti Turun Hirvensalos
sa sijaitseva Pyhän Henrikin Ekumeeninen Taidekappeli.

K

uudentoista vuoden ikään helluntaina ehtinyt Taidekappeli oli viime
vuoden syksyllä oman maallisen
vaelluksensa päähän tulleelle Konolalle toteutunut unelma. Siitä hän haaveili jo
nuoresta abiturientista lähtien. Hänen sielunsa
syövereissä lähti kasvamaan ajatus taidekappelista, joka voisi kaikkien taidelajien keinoja käyttämällä saada välitettyä toivoa ja iloa ihmisten
elämään.
Hieman ennen laajan ystäväpiirin omanneen
Konolan siunaustilaisuutta työnsä viime elokuussa
pääsi aloittamaan Taidekappelin uusi toiminnanjohtaja Aira Kuvaja. Hänen tulevissa visioissaan
kipinöi Konolan henki toiminnan kehittämisestä monitaiteellisena ekumeenisena keskuksena.
Hirvensalon Taidekappeli on kansainvälisesti
tunnettu, erityisesti taiteilijoita, arkkitehtejä ja
sellaisiksi opiskelevia kiinnostava kulttuurikohde. Oman kannatusyhdistyksensä voimin toimiva paikka kertookin siitä hengestä, joka uskon,
toivon ja rakkauden avulla mahdollisti Konolan
unelman toteutumisen.
- Taidekappeliin on tehty erityisesti korona-aikoina suosituiksi tulleita lähimatkoja. Raisiostakin voisi hyvin tehdä kiinnostavan matkan tänne
ja liittää mukaan vaikka Turun Katariinan kirkon, missä voi tutustua Konolan teokseen Lempeä Maria, Aira Kuvaja vinkkaa.
Taiteilijan uransa ohella myös pappina työskennelleen rovasti Hannu Konolan teoksia löytyy
Turun seudun lisäksi hyvinkin laajalti niin kirkoista kuin yrityksistäkin. Esimerkiksi Tampereen
Aitolahden kirkossa on Konolan teos Rauha teille ja Espoon Suvelan kappelissa teos Minä elän.

Turun Hansaprint Oy:n tiloista ovat tämän vuosituhannen alusta alkaen löytyneet toisenlaiset
Konolan teokset: Latojan lempi ja Painokone.
Unelma toteutui
Mutta palataanpa Taidekappeliin, joka itsessään
on jo taideteos.
Konolan unelma lähti kulkemaan toteutuksen
tietä kolme vuosikymmentä sitten. Silloin arkkipiispa John Vikströmin johdolla lähdettiin yhdessä pohtimaan, onko ekumeenisen taidekappelin saaminen mahdollista. Perustettiin kannatusyhdistys, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin silloinen maaherra Pirkko Työläjärvi. Hallituksen
puheenjohtajaksi pyydettiin Turun tuomiorovasti Jukka Paarma.
Kaksikymmentäviisi vuotta sitten oltiin jo niin
pitkällä, että voitiin ratkaista hankkeen toteutumiseksi järjestetty arkkitehtikilpailu. Voittajaksi
tuli Sanaksenahon Arkkitehtien ehdotus Ikhthys.
Kappelin rakennustyöt aloitettiin vuonna 2004
ja valmista tuli siis helluntaina 2005.
- Ekumeeniseen hankkeeseen lähti mukaan yhdeksän kirkkokuntaa ja varoja on vuosien varrella hankittu monella tavalla, kertoo Aira Kuvaja.
Yhden tällaisen tavan hoksaa suomalaisesta
männystä rakennetun kappelin penkkeihin istahtaessaan. Penkkien päissä on pienet messinkilaatat, jotka kertovat lahjoittajista.
- Pääsymaksuista, tilavuokrista, lahjoituksista, kannatusyhdistyksen jäsenmaksuista ja kolehdeista kertyneillä tuloilla pyöritämme toimintaa.
Pienistä puroista se siis syntyy.
Raision seurakunnalla on Taidekappelin kans-

sa muutakin yhteistä kuin taiteilija Hannu Konola
ja se Pyhä Martinus siellä Raision kirkossa. Tällä
hetkellä näet kappelin kannatusyhdistyksen puheenjohtajana toimii Raision entinen kirkkoherra, rovasti Pertti Ruotsalo. Kannatusyhdistyksen
hallituksessa on lisäksi mukana Raision seurakunnan tiedottaja Anne-Sophie Kajander. Kannatusyhdistyksessä ja vapaaehtoisten joukossa on
myös raisiolaisia Taidekappelin ystäviä.
Kala tai vene
Pyhän Henrikin Ekumeeninen Taidekappeli
on nähtävyys jo rakennuksena. Sitä on kuvattu
näin: ”Kuin kuparikylkinen kala tai aaltojen vihreäksi huuhtoma, nurin käännetty vene”.
- Ovella aina tullessani huomaan, että täällä on
edelleen puun tuoksu. Aurinko on seiniä saattanut lämmittää. Se tuoksu on kotoinen. Kuin vaikka mummolan saunan tuntu.
Toiminnanjohtaja Aira Kuvajan mukaan kappeliin sisään astuvat ovat yleensä hämmästyneitä.
- Reaktiona kuulee usein, että vau! Ulkoa ei moni arvaakaan, mitä sisältä löytyy.
Kun ihmettelevä vähitellen etenee kappelin
etuosaan, löytää hän sieltä alttaritauluna kaksi
isoa Hannu Konolan lasireliefiä.
- Pohjoispuolen teos on nimeltään Passio ja eteläpuolen Jubilate. (Kärsimys ja Riemuitkaatte!)
Vaikka teokset ovat abstrakteja, Passiosta löytyvät sanat usko, toivo ja rakkaus sekä teksti Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät (Matt.
28:20). Jubilatesta löytyy myös vaikkapa tulen liekkejä ja kyyhkynen, Pyhän Hengen vertauskuvia.
Taidekappelin ainoa palkattu työntekijä Aira
Kuvaja viihtyy puhuttelevassa työpaikassaan.
- Jokainen työpäivä on erilainen. Jokainen uusi
aamu on uusia mahdollisuuksia täynnä. Minun
elämänmottoni muutenkin lähtee virren sanoista ”Joka aamu on armo uus”. Siitäpä on lähtöisin myös Kuvajan oman mainostoimistoalan yrityksen nimikin, Uusi Aamu.

Yhteys tärkeintä
Kun taiteilija ja pappi Hannu Konola pääsi kulkemaan kohti omaa unelmaansa ja näki sen
toteutuvankin, on myös Taidekappelin uusi toiminnanjohtaja päässyt tekemään omaa unelmatyötään.
- Tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Saan tehdä
työtä erittäin ihanien, motivoituneiden vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen tullut
uskoon nelikymppisenä ja koen tärkeäksi elävän
yhteyden niin ihmisten kuin Jumalankin kanssa.
Elämän tärkeitä asioita Airalle ovat perhe ja läheiset sekä auttaminen.
- Olen ollut mukana mm. Operaatio Ruokakassin toiminnassa kymmenisen vuotta.
Taidekappelin kehittämisen visioina Aira näkee
tärkeäksi ekumeenisen toiminnan kehittämisen
ja vaikkapa hiljaisuuden päivien aikaansaamisen.
- Olen suorittanut retriittiohjaajan koulutuksen
ja ohjannut monia retriittejä. Täällä luonnon keskellä Taidekappelin hyvään henkeen hiljaisuuden
hetket sopisivat hyvin.
Kappelin henkeen kuuluu myös eräs pieni, mutta tärkeä yksityiskohta. Luonnonvaloa tulvivan alttaripöydän kukat ovat aina luonnon kukkia. Näin
on talon suunnitellut arkkitehti Matti Sanaksen
aho asian ajatellut.
Kappelissa järjestetään vuoden mittaan paljon monipuolista ohjelmaa. Galleriatiloissa vaihtuu taidenäyttely kuukausittain. Kesäkuussa tilan täyttää Suomessa asuvan japanilaistaiteilijan
Shoji Katon installaatio Unbroken.
- Kesälauantaisin saattaa olla vihkimisiä kolmekin peräkkäin, mikä kannattaa ottaa huomioon
tänne vierailua suunnitellessaan. Netistä löytyvät
nekin tilavaraukset, aukioloajat, ohjelmistot sekä
muut Taidekappelin taustatiedot parhaiten, Aira
Kuvaja innostaa ja toivottaa kaikki tervetulleiksi
kesäretkelle Taidekappeliin.
Jukka Saarinen
toimittaja

