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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Pimeydestä valoon
■■ Korona on rajoittanut elämäämme ja koetellut eri tavoin mielen ja ruumiin terveyttä, toimeentuloa ja muuta
meille tärkeää, ja ilman koronaakin elämään voi kuulua
vaikeita aikoja, yllättäviä muutoksia, epävarmuutta,
surua, pelkoja, ahdistusta. Miten niiden läpi on eri aikakausina selvitty ja miten tästä selvitään?
■■ Kristinuskoon ja pääsiäiseen liittyy vahvasti sanoma toivosta, rakkaudesta ja siitä, miten valo voittaa
pimeän ja elämä kuoleman. Kristityt ympäri maailmaa
nyt ja ennen meitä ovat saaneet kokea ja todistaa tätä
ihmettä omassa elämässään, kun kääntyminen Jumalan
puoleen on tuonut valoa toivottomaankin tilanteeseen
ja sydämeen on laskeutunut rauha ja luottamus siihen,
että tästäkin selvitään ja kaikki lopulta päättyy hyvin.
■■ Jeesus sanoo: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh 14:27)
■■ Huolten ja murheen keskellä tai toimeentulon
romahdettua elämä ei ehkä jatku sellaisena ja niissä
puitteissa, joihin olemme tottuneet, mutta se voi silti
olla hyvää elämää. Jos olemme löytäneet yhteyden Jumalaan, voimme saada kokea Hänen antamaansa, olosuhteista riippumatonta mielenrauhaa. Myös eri syistä
matkan varrella rikkoutunut elämä voi saada uuden
suunnan.
■■ Tällaisten rohkaisevien selviytymistarinoiden
toivoisi saavan enemmän palstatilaa mediassa monien traagistenkin asioiden rinnalle tuomaan ihmisille toivoa. Niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti
on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat antaneet Jumalalle
tilaa elämässään ja saaneet kokea Hänen rakkauttaan ja
apuaan vaikeissakin tilanteissa. Monet löytävätkin tiensä
Jumalan luo vasta menetysten ja vaikeuksien kautta,
vaikka viisasta olisi kulkea Hänen johdatuksessaan
parempinakin aikoina.

Pääsiäisiloa ja kevättä ilmassa
■■ Kevät ja pääsiäinen saapuvat luoksemme tänäkin vuonna,
vaikka niitä joudutaan jo toistamiseen viettämään normaalista
poikkeavilla tavoilla.
■■ Juhlaa vietetään kotona pienemmällä porukalla, eikä kirkkokaan nyt saa täyttyä eri tilaisuuksiin osallistuvilla ihmisillä, kuten hiljaisella viikolla ja pääsiäispyhien aikaan muutoin on tapana. Raision seurakunnassa on kuitenkin tarjolla erilaisia mahdollisuuksia osallistua tähän kristittyjen suurimman juhlan viettoon
kotoa käsin tai muilla tavoin, turvallisuus huomioiden.
■■ Hiljaisen viikon aikana maanantaista torstaihin (29.3.-1.4.)
kirkko on auki hiljentymistä varten aamusta iltaan ja seurakunnan työntekijöitä tavattavissa ulkona kirkkomaalla valmiina juttelemaan tai toivottamaan sinulle hyvää pääsiäistä.
■■ Kirkkomaalla on myös Pääsiäispolku lapsille ja aikuisille 29.3. – 11.4. Sen varrelta voi löytää viisi pääsiäisaiheista näkymää ja QR -koodin kautta aukeavia lauluja. Polun voi kiertää omatoimisesti milloin tahansa ja sen opaskyltti on kirkon pääovella.
Keväällä polku jatkuu Raamattupolkuna, ja pieniin vitriineihin
ilmestyy uusia näkymiä.

■■ Pääsiäisen tapahtumat ovat esillä myös Myllyn ja Tasalan Kamarin näyteikkunoissa kertomassa pääsiäisen sanomaa ohikulkijoille.
■■ Ehtoollisen vietto on monille tärkeää erityisesti pääsiäistä
edeltävien päivien aikana. Raision kirkossa on joinakin päivinä
mahdollisuus osallistua ehtoolliseen, muutama ihminen kerrallaan ja turvaohjeet tarkasti huomioiden. Esimerkiksi kiirastorstaina 1.4. ehtoollista jaetaan pitkin päivää kello 12-18
ja maanantaina 29.3. kello 18.30 alkaen. Lyhyitä ehtoollishetkiä järjestetään myös joka sunnuntai klo 11 alkaen.
■■ Korona-aikana jo tutuksi tulleet nettijumalanpalvelukset jatkuvat, ja myös hiljaisen viikon ja pääsiäisen aikana on mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin ja hartaushetkiin Raision seurakunnan Youtube-kanavalla, jossa ne ovat nähtävissä myös jälkikäteen. Palmusunnuntain perhejumalanpalveluksessa on huomioitu erityisesti lapset ja tiistaina 30.3. pidettävässä hartaushetkessä
hiljennytään Taizé -tunnelmissa.
Lue lisää pääsiäisestä  s. 6, 7, ja 9

■■ Jeesus sanoo: "Minä olen tullut, että heillä olisi elämä
ja olisi yltäkylläisyys," (Joh 10:10). Tämä yltäkylläisyys
on jotakin syvällisempää kuin aineellinen runsaus,
korkea asema ja upeat kulissit, joissa ei sinänsä ole
mitään pahaa. Nekään eivät kuitenkaan aina takaa ihmiselle iloa, onnea ja mielenrauhaa, vaan niidenkin keskellä
tiedetään monien voivan pahoin ja kokevan tyhjyyttä.

■■ Pitkä paasto on päättymässä, pitkäperjantain tuska
jäämässä taakse ja pääsiäisaamun valoisa ilosanoma
kertomassa meille kaikille, että pimeys ja kuolema on
voitettu.
■■ Monet seurakuntien tapahtumat, tilaisuudet
ja kokoontumiset ovat nyt tauolla, mutta pääsiäisen
sanomaa ja kristillistä ohjelmaa on tarjolla television,
radion, internetin, somen ja muun median kautta. Murheita ei tarvitse kantaa yksin, vaan niistä voi ja kannattaa keskustella esimerkiksi ystävien tai seurakunnan
työntekijöiden kanssa.
■■ Ja onneksi yhteyden Jumalaan voi löytää missä
tahansa, vaikka yksin omassa kodissa, neljän seinän
sisällä, pääsiäisvirren 104 sanoin: ”Läpi lukkojenkin Herra
Jeesus tulla voi. Kuolleista Hän noussut on!”
■■ Siunattua pääsiäisen aikaa ja uutta kevättä teille kaikille!

Anne-Sophie
Kajander
tiedottaja

Kuva: Juuso Westerlund

■■ Kuulutpa sitten niihin, joilla on kaikki hyvin tai niihin, jotka ovat uupumassa erilaisten taakkojen alle,
haluaa Jumala olla osana elämääsi ja siunata sinua lahjoilla,
joita ei voi rahalla ostaa eikä teoillaan ansaita.

Pääsiäisajan musiikkia Kohti valoa -konsertissa
■■ Raision seurakunta tarjoaa pääsiäisenä nettisivujensa
kautta Suomalaisen barokkiorkesterin (FiBO) toteuttaman pääsiäisajan musiikkia sisältävään konserttitallenteen otsikolla Kohti valoa. Pääsiäiskonsertissa tenori Juho Punkeri laulaa valittuja paloja Georg Friedrich Händelin Messias-oratoriosta ja
aarian Johann Sebastian Bachin kantaatista Komm, du süße
Todesstunde. Händelin ja Georg Philipp Telemannin loistokas orkesterimusiikki juhlistaa pääsiäisen ilosanomaa. Konsertin päätteeksi kuullaan Bachin Air orkesterisarjasta D-duuri.

■■ Pääsiäinen on useimmiten freelancereina työskenteleville
barokkimuusikoille vuoden tärkeimpiä ajankohtia sekä ohjelmiston että työmahdollisuuksien kannalta. Nyt jo toisen kerran peräkkäin poikkeusolot estävät perinteisten passioiden esittämisen,
mutta tämä konserttitallenne tarjoaa barokkimusiikin ammattilaisille työtilaisuuden ja kuulijoille mahdollisuuden nauttia pääsiäisajan musiikista.
■■ Noin tunnin mittaisen konsertin voi katsoa ja kuunnella
maksutta pitkäperjantaista 2.4. maanantaihin 5.4. asti. Linkki konserttiin löytyy seurakunnan kotisivuilta: www.raisionseurakunta.fi

Kirkosta eroaminen väheni koronavuonna
■■ Kirkosta eronneiden määrä oli koronavuonna 2020 edeltäviä vuosia merkittävästi pienempi.
■■ Myös Raision seurakunnasta erottiin aiempaa vähemmän.
■■ Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän kyselyn perusteella suomalaisten yleisimmät perusteet kirkon jäsenyydelle liittyvät
kirkollisiin toimituksiin ja kirkollisten juhlapyhien kristillisiin perinteisiin. Kaksi kolmesta kirkon jäsenestä myös kokee kirkon roolin tärkeäksi suomalaisessa yhteiskunnassa. (Taloustutkimus: Gallup Ecclesiastica 2019).
■■ Kirkkoon voi liittyä kuka tahansa 15-vuotta täyttänyt henkilö, joka on kastettu ja rippikoulun käynyt. Jäseneksi liitytään siihen
seurakuntaan, jonka alueella asuu. Raisiolaisista tulee siis Raision
seurakunnan jäseniä.

■■ Jos sinua ei ole kastettu ja/tai et ole käynyt rippikoulua, voidaan sinulle aikuisenakin järjestää yksityisrippikoulu ja kaste, joista saat lisätietoja esimerkiksi seurakuntamme papeilta.
■■ Jos et vielä tai enää kuulu kirkkoon, mutta haluaisit liittyä,
käy se kätevästi esimerkiksi Liity kirkkoon -nettipalvelun kautta.
Miten voin liittyä kirkkoon?
Miksi liittyisin kirkkoon?
Lue lisää: www.liitykirkkoon.fi tai ota yhteyttä seurakuntatoimistoomme p. 02 4360 300 tai virasto.raisio@evl.fi
Olet lämpimästi tervetullut kirkon ja
Raision seurakunnan jäseneksi!
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Mukavaa puuhaa, kavereita ja turvallista yhdessäoloa päiväkerhoissa

R

aision seurakunta tarjoaa
laadukasta varhaiskasvatusta ammattitaitoisten
lastenohjaajien kanssa.
Päiväkerho on lasta varten ja lapsi on
seurakunnan päiväkerhossa aikuisten
silmäterä. Lapsesta välittäminen ja rakkaus heijastuvat lastenohjaajan tavasta
olla lapsen kanssa.

Seurakunnassamme toimii tällä hetkellä kolme päiväkerhoryhmää; Vaisaaressa, Tikanmaalla ja Wanhassa Pappilassa. Kerhot kokoontuvat kolme kertaa
viikossa, 2-3 tuntia kerrallaan.
Haastattelimme 3-5-vuotiaita päiväkerholaisia jokaisessa ryhmässä. Myös
ohjaajat vastasivat kukin yhteen kysymykseen.
Mitä päiväkerhossa tehdään?
“Leikitään.” Tyttö 4v.
“Askarrellaan, lauleskellaan.”
Tytöt 3v.
“Laitetaan kynttilä päälle,
mennään ulos välillä, luetaan kirjaa.” Pojat 4v.
“Opetellaan pukemaan ja
riisumaan, syödään eväitä.” Pojat 5v.

“Päiväkerhoon kuuluu oleellisena
osana myös yhteistyö vanhempien
kanssa.” Marika
Mikä on sinun lempijuttusi kerhossa?
“Laulaa honkki tonkkia, junarata, leikkiä kaverin kanssa.” Pojat 5v.
“Kotileikki, leikkiä nukkekodilla, leikkiä autoilla, askartelu.” Tytöt 4v.
“Leikkiä turtleseilla, dinosaurukset.” Pojat 4v.
“Värittäminen, barbit, kaikki on kivaa.” Tytöt 5v.
“Lasten välittömyys ja elämänilo.
Halit.” Ida
Mitä olet oppinut kerhossa?
“Viikonpäiviä, leikkimään.” Tytöt 4v.
“Numeroita ja vuosikausia, pitämään hauskaa, laulamaan, siivoamaan, leikkimään kavereiden kanssa.” Pojat 5v.

“Viheltämään.” Poika 3v.
“Pesemään kädet.” Poika 4v.
“Olen oppinut lapsilta, että pienillä
asioilla ja lapsen kohtaamisella on
suuri merkitys.” Kati
Kuka on Jeesus?
“Jeesus on Jeesus, Jeesus lentää, Taivaan Isä.” Tytöt 4v.
“Jeesus auttaa, Taivaan Isän poika,
musta tukka.” Pojat 4v.
“Jeesus huolehtii meistä, sil on valkoinen mekko.” Tytöt 5v.
“Jumalan poika, Jeesus on ollut toisessa maassa, Jeesus teki ihmeellisiä
asioita, joita muut eivät osanneet tehdä.” Pojat 5v.
“Mielenkiintoinen henkilö.” Majppi

Tervetuloa mukaan seurakunnan
päiväkerhotoimintaan!
Iloisin terveisin päiväkerhojen ohjaajat
Marika, Majppi, Kati ja Ida
Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen on alkanut nettisivuillamme: www.raisionseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille


Katso myös  s. 10

Lapsiarkki kokoaa yhteen lapsia ja aikuisia
yhden vanhemman perheistä

L

Hautatoimi tiedottaa

apsiarkki on yhden vanhemman perheiden oma ryhmä, joka on toiminut Raision seurakunnassa kolme vuotta. Ryhmä on melko vakiintunut ja mukana on
aktiivisesti 6-8 perhettä, joiden lapset ovat iältään
6kk-16v. Mukaan mahtuu uusiakin perheitä.
Ryhmä kokoontuu Pappilan perhetalossa lauantaisin kerran kuussa. Aluksi kokoonnuimme
torstai-iltapäivisin, mutta lauantai on koettu sopivammaksi ajankohdaksi, jolloin myös työssäkäyvät perheet voivat osallistua. Yhden vanhemman perheet myös kertovat, että viikonloppuisin
yksinäisyys saattaa korostua, joten tällainen toisten aikuisten ja lasten tapaaminen on tervetullutta viikonloppuohjelmaa.
Perhetalossa on viihtyisät ja toimivat tilat. Kerhossa on yhteistä toimintaa koko perheelle, liikuntaa, ulkoilua, kädentaitoja, pelejä, leikkiä yms. Aikuisilla on myös mahdollisuus keskusteluun, ko-

kemuksien jakamiseen ja tuen saamiseen.
Teemme yhteistyötä YVPL:n (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto), Raision kaupungin perhepalvelujen, neuvolan, Varsinais-Suomen Marttojen ja perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa.
Ryhmään kuuluminen on kuitenkin täysin luottamuksellista ja maksutonta.
Arkissa on aina tarjolla ruokaisa välipala tai
keittolounas. Yhdessä syöminen luo yhteisöllisyyttä ja valmiiseen ruokapöytään tulo helpottaa arkea ja tuo luksusta elämään.
Eräs vanhempi kertoo näin: “Ajattelin ensin,
kun kuulin Lapsiarkista, etten tarvitse tällaista
ryhmää. Päätin kuitenkin käydä katsomassa, enkä ole katunut. Huomasin, että lapsi viihtyy tosi
hyvin ja itsellänikin oli hyvä ja levollinen, hyväksytty olo ryhmässä. On mukavaa tekemistä yhdessä lapsen kanssa. Saa myös hetken omaa aikaa istua kahvikupin äärellä ja jutella toisten aikuisten

kanssa, kun lapsi leikkii tutuksi tulleiden kavereiden kanssa. “
Kaikki ryhmäläiset ovat sitä mieltä, että vertaisuus on tärkeintä. Ryhmässä saa ystäviä samassa
elämäntilanteessa olevista perheistä. Monet tapaavatkin toisiaan myös ryhmän ulkopuolella. Lapsiarkissa voi olla oma itsensä, puhua suoraan niin
arjen iloista kuin suruistakin, sillä kaikki ymmärtävät millaista arjen pyörittäminen yksin on
ja yhteenkuuluvuus korostuu.
Ryhmäläiset ovat kiitollisia, kun koronankin
keskellä seurakunta on toteuttanut tätä tärkeää
toimintaa, toki turvaohjeet huomioiden.
Seuraavan kerran Lapsiarkki kokoontuu lauantaina 17.4. ja 22.5. klo 10-13 Raision seurakuntatalon alakerran Perhetalossa (Kirkkoherrankuja 2).
Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet arkkilaiset!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
sari.jokinen@evl tai p. 0447160391

Lapsiarkissa on puuhaa lapsille ja
mahdollisuus jutella myös aikuisten
kesken.

Hautojen kuulutus

Haudanhoitotilaukset

Hautalyhdyt

Hautaoikeuden haltijoille on tammikuussa lähetetty kirje, jossa kerrotaan
haudan hallinta-ajan päättymisestä kuluvan vuoden aikana. Kirjeen lomakkeella voi hakea hallinta-ajan pidennystä
tai luovuttaa haudan seurakunnalle, jos
hallinta-ajan jatkoa ei haeta. Luovutusilmoituskin tulee siis tehdä kirjallisesti.
Muuttuneet osoitetiedot eivät välttämättä siirry seurakunnan hautarekisteriin,
joten niiden ajantasaisuus kannattaa
varmistaa, jos kirjettä ei ole saapunut
odotuksista huolimatta. Hallinta-ajan
päättymisestä tiedotetaan joka tapauksessa myös haudalla.
Maaliskuussa 2021 kirkkoneuvosto tekee
päätöksen niiden vuonna 2020 kuulutettujen hautojen haltuunotoista, joille ei ole haettu hallinta-ajan pidennystä
tai joista ei ole tehty haudan luovutusilmoitusta. Haltuunottoilmoitus asetetaan haudalle tiedoksi ennen hautakiven
poistamista, jolloin omaisilla on vielä
mahdollisuus ottaa asiassa yhteyttä seurakuntaan.
Tiedustelut: tiina.peltonen@evl.fi tai
p. 0447160368.

Edellisenä vuonna kesähoitotilauksen
tehneet saivat helmikuun aikana tarjouslaskun, jolla hoitotilauksen voi kätevästi
uusia ilman erillistä yhteydenottoa seurakuntaan. Jos kyseistä hoitotilausta ei
halua uusia, tarjouslaskun voi hävittää.
Seurakunnan hautatoimi ilmoittaa edelliseen vuoteen päättyneestä pitkäaikaisesta hoitotilauksesta. Asiakas voi tehdä
uuden tilauksen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tällä hetkellä pitkäaikaisin vaihtoehto on viiden vuoden
kesäkukka- tai perennahoito. Myös viiden
vuoden havutustilaus on mahdollinen.
Hautojen hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuussa. Hoitosopimus
kattaa seurakunnan istuttamien kasvien
hoidon.
Lisätietoja haudanhoitovaihtoehdoista,
hinnoista ja haudanhoidon yleisistä
sopimusehdoista seurakunnan internet-sivuilta www.raisionseurakunta.fi
Hautojen hoitoa koskevat tiedustelut:
taina.heinonen@evl.fi, p. 0447160309 tai
tiina.peltonen@evl.fi, p. 0447160368
Haudanhoitotilaukset:
seurakuntatoimisto, p. 024360300

Omaisten tulee poistaa lyhdyt aiempien
vuosien tapaan keväällä heti äitienpäiväviikonlopun jälkeen hautausmaan
kevätkunnostuksen alkaessa. Poistamatta jääneet lyhdyt päätyvät kierrätykseen.
Lyhdyn voi jälleen tuoda haudalle syystöiden päätyttyä pyhäinpäiväksi.
Haudoilla olevat tiedotteet

Raision hautausmaalla on jo muutaman
vuoden ajan ollut käytäntönä kertoa
erilaisista merkityksellisistä, hautaa koskevista asioista myös haudalle asetetuilla
tiedotteilla. Ajatuksena on, että tavoittaisimme mahdollisimman monta haudalla
kävijää, ja hautaa koskeva tieto näin siirtyisi haudan asioista huolehtiville. Osa
haudalla olevista ”tiedotetikuista” on
haudan hoitoon liittyviä merkkejä ja osa
taas liittyy hautauksiin, hallinta-aikaan
tai hautakiveä koskeviin asioihin. Nämä
tiedotteet eivät ole kertakäyttöisiä ja siksi
toivomme, että tiedotteita (tikkuja) ei
heitettäisi roskiin. Hautausmaan henkilökunta huolehtii ajallaan tiedotteen
poistosta seurakunnan saatua ilmoitetusta asiasta omaisten yhteydenoton.
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Raisiossakin tarvitaan apua
■■Raisiossa voidaan keskimäärin hyvin. Kun Suomen
kuntien välillä tehdään kyselytutkimuksia asukastyytyväisyydestä, Raisio pärjää vertailuissa yleensä mai-

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa
ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja
sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla.

■■Vaikka ihmiselämän haasteet ovat eri ikäluokissa
pohjimmiltaan samoja, niiden ilmenemismuodot voivat eri ikäisillä olla erilaisia. Köyhyys on erityisen lannistavaa silloin, kun se on jatkunut jo vuosikymmeniä,
mutta taloudellisilta murheilta ei saa rauhaa vanhoillakaan päivillä. Rahavaikeuksien takana on monia eri
syitä: pätkätöiden tai kotiäitiyden takia pieneksi jäänyt
eläke, sairautta, päihdeongelmia, velkaa. Köyhyys aiheuttaa usein eristäytymistä, mielenterveysongelmia,
häpeää ja eriarvoisuutta. Joskus ongelmat kasautu vat niin, että taakka voi lopulta tuntua ylivoimaiselta.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys,
pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat
sekä monet yllättävät tekijät.
Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. Lähes 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa.

■■Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksellä pyritään torjumaan ennen kaikkea ikäihmisten köyhyyttä. Raisiossa – kuten muuallakin Suomessa – suuri osa
ruoka-avun asiakkaista on ikäihmisiä, ja siksi Yhteisvastuukeräyksen tuotolla hankitaan vähävaraisille raisio laisvanhuksille lahjakortteja ruokakauppoihin.
■■Korona-aika on koetellut kaiken ikäisiä ihmisiä
kaikkialla maailmassa, ja moni on jäänyt hyvin yksin.
Vähävaraisella vanhuksella yksinäisyys on voinut ko rostua esimerkiksi siksi, ettei digilaitteisiin ole varaa
tai niiden käyttämiseen taitoja. Vaikka lapsiin, lastenlapsiin tai ystäviin olisi lämpimät välit, yhteydenpito keinojen puute on voinut eristää läheisistä tai muusta
maailmasta. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tullaankin tarjoamaan syrjäytymisvaarassa oleville senioreille
myös talousasioiden ja digitaitojen
koulutusta. Kannetaan yhdessä
vastuuta niin, ettei yksikään
vanhus jää syrjään.

Karoliina Haapakoski

pastori
Raision seurakunnan
Yhteisvastuukeräyksen 2021
päällikkö

Apua ikäihmisille seurakunnan
diakoniatyön kautta
Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää
käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman
seurakunnan alueella. Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto
kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve
tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.
Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia
taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmen-

nusta vuodesta 2022 alkaen.
Seurakuntien diakoniatyön kautta autetaan eri tavoin
vaikeuksissa olevia ihmisiä muutenkin, mutta avun tarve
on suurta ja esimerkiksi Raisiossa Yhteisvastuukeräys 2021
lisää vanhusten mahdollisuuksia saada mm. ruoka-apua
sekä tukea digimaailmassa pärjäämiseen.
Kaukana tarve on vieläkin
suurempi kuin meillä
Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan.
Vuodesta 1950 toiminut
Yhteisvastuu on yksi
Suomen suurimmista
vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja
lähimmäisenrakkauden
kansanliike.
Keräyksen suojelijana
toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2021 keräyksen
esimiehenä piispa Matti Repo.

Oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen
voit lahjoittaa monin tavoin:
Tilisiirrolla (Raision seurakunnan viite 301725):
• Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
• Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola pankki: FI14 5000 0120 2362 28
MobilePay-sovelluksen kautta (Raision seurakunnan numero: 47215).
Netin kautta:
Seurakunnan kotisivujen linkin kautta www.raisionseurakunta.fi
tai www.yhteisvastuu.fi/raisio

Kiitos lahjoituksestasi!
Yhteisvastuun hyväksi myytäviä tuotteita on esillä mm. Myllyn
toimipisteessämme. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös
lipaskeräyksiä sekä Yhteisvastuu-tapahtumia tuttuun tapaan tai verkon kautta.

Tervetuloa mukaan tekemään hyvää yhdessä!
Lisätietoja: raisionseurakunta.fi • yhteisvastuu.fi • kirkonulkomaanapu.fi
Raision seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen päällikkö
karoliina.haapakoski@evl.fi tai p. 044 716 0354
#yhteisvastuu2021 #enitenyllättiköyhyys

Keräyslupa RA/2020/639

■■Vanhuksille on Raisiossa tarjolla monenlaista tukea; apua voi pyytää esimerkiksi ikäihmisten sosiaalityöntekijältä tai seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä.
Avun pyytäminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Mo net seniori-ikäiset ajattelevat, että ihmisen on tultava
toimeen omillaan, ja sinnittelevät viimeiseen asti yksin.
Toisaalta kaikki eivät tiedä, mistä apua saisi. Lisäksi esimerkiksi toimeentulotuen hakeminen on muuttunut
monelle ikäihmiselle hankalammaksi sen jälkeen, kun
asiointi siirrettiin kunnilta Kelaan.

Kuva: Kalefoto

2021

niosti. Myös raisiolaiset ikäihmiset ovat keskimäärin
melko tyytyväisiä elämäänsä. Hyvinvointi ei kuitenkaan koske kaikkia, vaan moni kokee elämänlaatunsa
epätyydyttäväksi, jopa huonoksi. Syynä voi olla vaikkapa yksinäisyys, köyhyys, sairaudet tai elämän merkityksettömyys.

Laululahja Yhteisvastuun hyväksi ilahduttaa monia
Mukava tapa osallistua keräykseen on lahjoittaa laulu
esimerkiksi äidille tai ystävälle.
Lahjan hinta on 5 €, joka ohjataan Yhteisvastuu 2021 -keräykseen.
Nettisivuillamme www.raisionseurakunta.fi aukeaa 7.4. linkki, jonka kautta voit 28.4. asti tehdä
ja maksaa lahjatilauksen sekä valita laululahjan toimitusajankohdan (2.5.-8.5.). Laululahjaksi voit
valita jonkun seuraavista keväisistä tai esimerkiksi äitienpäivään sopivista lauluista:
•
•
•
•
•
•

Äideistä parhain
Äidin sydän
Syntymäpäivä äidin
Äidin silmät
Orvokkeja äidille
Äiti pien’

•
•
•
•
•
•

VK 467, Oi, Jeesus, siunaa äitiä
Olkoon ylläsi kirkas taivas
Tahtoisin toivoa sinulle
Kevätpurojen solinaa
Soi kunniaksi Luojan
Kiitos sulle, Jumalani

Lahjaksi valittuja lauluja välitetään lahjan saajille puhelimitse Raision seurakunnan kanttoreiden
ja musiikin vapaaehtoisten esittäminä toukokuun alussa (2.5.-8.5.).
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Tie kutsuu sinua.
Tie kutsuu sinua lepäämään Jumalan läsnäolossa.
"Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat
– minä annan teille levon."

Tie kutsuu sinua löytämään rauhan ja tasapainon itsesi,
toisten ja Jumalan kanssa.
"Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. "

Tie kutsuu sinua luottamaan Jumalaan ja tulevaan.
"Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon."
Kuva: Pixabay.

Tie kutsuu sinua.
"Minä olen tie, totuus ja elämä."
Lainaukset Raamatusta: (Matt.11:28, Joh.14:27, Jer.29:11, Joh.14:6)

Godfulness - lepoa ja rauhaa
Jumalan läsnäolossa
Kuvakenguru

Kaipaisitko inspiraatiota hengelliseen elämääsi tai haluaisitko löytää arjen keskellä
erilaisia tapoja hiljentyä ja rauhoittua vaikka luontohiljentymisvideoita katsomalla?
Jos kaipaat lepoa, rauhaa, juurevaa hengellisyyttä ja hyvän Jumalan läsnäolossa viipyilemistä, on Raision seurakunnan lanseeraama Godfulness-konsepti juuri sinua
varten. Godfulness tarjoaa mahdollisuuden hiljentyä ja olla Jumalan läsnäolossa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi keho- ja luontohengellisyysharjoitusten avulla.
Miten Godfulness sai
alkunsa?
- Olen kasvanut Hangossa ja meri
on aina ollut sielunmaisemani. Rukoilin lempipaikassani Ruissalon rannalla elokuussa 2019, kun mieleeni nousi yllättäen sana Godfulness”,
kertoo Raision seurakunnan ympäristöasiantuntija Hannele Siltala, joka on luonut ja kehittänyt konseptin.
-Ympäristökasvattajana minua innostaa se, miten Jumala ilmoittaa
itsensä myös luomakunnassa ja miten luomakunnan kautta voi luontevasti ja raikkaasti sanoittaa ja
lähestyä syvällisiä hengellisiä teemoja, Siltala jatkaa. Monet kokevatkin pyhyyden olemuksen ja henkilökohtaisen yhteyden Jumalaan selvimmin juuri luonnossa liikkuessaan.
Ruissalon retken jälkeen Siltalan työnäky Godfulnessista sai hautua hänen mielessään erinäisillä metsälenkeillä syksyn ja talven aikana, kunnes hän päätti kertoa ideastaan esimiehelleen Sari Lehdelle. Lehti innostui hankkeesta ja näytti sen toteuttamiselle vihreää valoa. Tarvittavat työkalut Godfulnessin työstämiseksi olivat
lopullisesti koossa, kun kirkkoneuvosto myönsi hankkeen kehittämiselle määrärahan syyskuussa 2020. Lisäksi korona-aika mahdollisti ajankäytöllisesti konseptin kehittämisen.
Mitä Godfulness on?
Godfulness-harjoituksissa ihminen kohtaa hyvän Jumalan, joka
tuntee hänen sisimpänsä kokonaisuudessaan. Näissä hiljentymishetkissä itsensä ja koko olemuksensa voi luovuttaa korkeimman
haltuun ja huolenpitoon, sillä Jumalan seurassa kaikenlaisia aivoituksia ja tuntemuksia voi käydä turvallisesti läpi. Godfulnessin
harjoitusten avulla on mahdollista keskittyä Jumalan hoivaan ja
läsnäoloon erilaisten rukousten, luonnon ihmettelyn, kehollisen
hengellisyyden ja raamattuhiljentymisten kautta.

Godfulnessin tavoitteena on se, että harjoitukset vahvistaisivat luottamusta Jumalaan ja auttaisivat ihmistä elämään
tasapainossa itsensä, kanssaihmistensä, luonnon ja Jumalan
kanssa. Kaiken materiaalituotannon perustana on ollut kirkon hengellinen traditio sekä kristillinen ihmis- ja Jumalakäsitys, joiden mukaan Jumala ilmoittaa itsensä ensisijaisesti kolmessa asiassa: luomakunnassa, Jeesuksessa Kristuksessa ja Raamatussa.
- Olen huomannut, että silloin kun omassa elämässäni jokin asia painaa tai ahdistaa, voin silti saavuttaa sisäisen rauhan keskittymällä Jumalaan ja Raamatun lupauksiin tai ihan
vain rukoilemalla. Tästä samasta kokemuksesta haluan jakaa myös muille ja toivonkin, että mahdollisimman moni löytäisi
lohduttavaa, rohkaisevaa ja henkisesti sekä hengellisesti vahvistavaa sisältöä nyt kehitellystä Godfulness-ohjelmasta, Siltala mietiskelee ja viittaa Psalmiin 62, jossa sanotaan: ”Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme.”
Kuka tahansa – missä tahansa
10.5. aukeavalle Godfulness.fi -nettisivustolle on laadittu monipuolista ja inspiroivaa materiaalia rukoukseen, Raamatun lukemiseen, luonnossa rauhoittumiseen sekä kehohengellisyyteen liittyen. Lisäksi sieltä löytyy vinkkejä siihen, miten luomakunnasta
voi pitää huolta. Materiaalia julkaistaan myös Raision seurakunnan Facebook- ja nettisivuilla.
Godfulness on ilmainen palvelu ja sen rentouttavia mietiskely-,
rauhoittumis- ja rukousharjoituksia voi tehdä kuka tahansa ajasta ja paikasta riippumatta. Niillä on mahdollista tauottaa vaikkapa työpäivää, ne voi ottaa mukaan omalle luontokävelylle tai niiden avulla voi saatella itsensä iltaisin uneen. Materiaalia tuotettaessa sisällöstä pyrittiin tekemään visuaalisesti kaunis, inspiroiva ja ennen kaikkea esteetön, jotta se on jokaisen kuulijan ja kokijan saavutettavissa.

Näkymä mieltä rauhoittavasta Godfulness -videosta.

Yhteistyön voima
Kirkkoneuvoston myöntämä määräraha mahdollisti sen, että
sivustolle pystyttiin tuottamaan videoita audiovisuaalisiin palveluihin erikoistuneelta yritykseltä, Kuvakengurulta, jonka yrittäjien Jenni ja Riku Kankaron kanssa Hannele Siltala on tehnyt
tiivistä yhteistyötä. Kolmikko on nähty useamman kerran kuvaamassa virtuaalisen luontopolun videoita Raision eri luontokohteissa sekä seurakunnan leirikeskuksen Viherlahden maastossa. Seurakunnan lastenohjaaja Kati Hautaa on vastannut verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta ja suunnitellut yhdessä Siltalan kanssa sivuston visuaalisen ilmeen.
Suomen kristillisen kehollisuuden ja tanssin yhdistyksen
Kristanssin työntekijä, psykologi ja teologian opiskelija Titta Hassila on sivuston kehollisten harjoitusten takana. Kirjailija Anna-Mari Kaskinen on ollut Siltalan työparina ja arvokkaana mentorina sanoitusten pohtimisessa sekä joidenkin rukousten ja tekstien käsikirjoittamisessa ja työstämisessä.
- On ollut upea mahdollisuus saada tehdä tätä monen eri
alan ammattilaisen kanssa, Siltala kertoo innostuneena.
- Toivon todella, että Godfulness saisi vahvistaa jokaisessa luottamusta ja toivoa tulevaan ja Jumalaan, hän vielä jatkaa.
Sivuston avajaiset 10.5.2021
Teamsin välityksellä.
Mukana tilaisuudessa ovat mm. piispa Mari Leppänen, Anna-Mari Kaskinen, Titta Hassila, Jenni ja Riku Kankaro sekä Raision seurakunnasta Sari Lehti, Kati Hautaa ja Hannele Siltala.
Avajaisten jälkeen olet sydämellisesti tervetullut vierailemaan sivustolla, joka tulee näkymään esimerkiksi seurakunnan kotisivuilla: www.raisionseurakunta.fi
Tiia Lehtonen
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Puheenvuoro Pääsiäisen muistilista
■■ Olisiko joku osannut vuosi sitten kuvitella, miten vahvoin termein totumme käymään päivittäistä keskustelua
vuonna 2021? Olemme olleet altistuneina karanteenissa
taloushuolien uuvuttamina, eläkeläisinä eristyksissä ja
seisseet turvavälein testijonossa supertartuttajia peläten.
Outo kulkutauti on rajoittanut jokapäiväistä elämäämme,
ja ulkonaliikkumiskielto voi olla pian uusi normaali. Pelko
päätyä teho-osastolle on saanut useimmat tottelemaan,
kulkemaan maskit kasvoilla ja odottamaan kiihkeästi rokotetta, joka vasta keksittiin. Lasten ja nuorten etäopiskelu ja tulevaisuuden ajatteleminen ahdistaa. Musertava
yksinäisyys on tullut niin vanhusten kuin nuortenkin elämään. Tämä poikkeuksellinen aika on vaikuttanut meihin
jokaiseen jollakin tavalla, elämä on saattanut muuttua radikaalisti tai vain vähän, mutta jälkensä tämä on jättänyt
vahvimpaankin.
■■ Minun arkeni ei ole juurikaan muuttunut. Saan yhä
mennä fyysisesti työpaikalleni sairaalaan, jossa pelkoa
työn loppumisesta ei ole. Maskin käyttöön olen tottunut
ja molemmat rokotukset olen jo saanut työni puolesta.
Perheeni toistaiseksi ainoa koronapotilaskin on pärjännyt
kotihoidossa vain lievin oirein. Suurin muutos elämässäni
onkin lisääntynyt vapaa-aika. Ennen sen täytti seurakunnan vapaaehtoistyö; Rukouksen talo ja Ilta sinulle -iltojen
suunnittelu ja toteutus. Monta rakentavaa ja virkistävää
kohtaamista seurakuntaystävien kanssa on vuoden aikana siis jäänyt väliin. Olemme toki olleet viestiyhteydessä
toisiimme lähes päivittäin, ja Rukouksen talo kokoontuu WhatsApp-ryhmässämme rukoilemaan nyt jopa aktiivisemmin kuin ennen. Seurakunnan henkilökunta on
reagoinut muuttuvaan tilanteeseen hyvin ja välittää nyt
jumalanpalveluksia ja muuta ohjelmaa YouTuben ja Facebookin kautta. Mutta vaikka sosiaalisella medialla onkin
tässä tilanteessa tärkeä rooli, ei se koskaan voi korvata
ihmisten kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Meidät on luotu yhteyteen.
■■ Minun on tunnustettava, että viime syksyn ja talven aikana putosin jonnekin alakulon ja masennuksen välitilaan. Usko ei sammunut, mutta sen liekki kyllä hiipui.
Halu rukoilla ja lukea Raamattua laimeni. Mikään ei tuntunut miltään. Väkisin sain itseni aamuisin ylös, ja vaikka
yritin vakuuttua, että olen ollut onnekas moniin muihin
verrattuna, en kyennyt estämään voimattomuutta, joka vain tuli ja oli.
■■ Tätä kirjoittaessani oloni on jo parempi. Ilo ja toivo puikkivat aika ajoin pintaan. Kevään tulo auttaa, valo voittaa pimeyden, kuten sen kuuluukin. Käännekohta
oli kuitenkin se, kun rohkenimme uskovan ystäväni kanssa tavata kasvokkain. Teimme rukouskävelyn keskustassa ja istahdimme kahville. Jaoimme kilpaa tuntojamme
pitkästä aikaa ja rukoilimme yhdessä. Hänkin kertoi kokeneensa varsin alavireisiä tunteita tämän eristäytymisen aikana! Tuo vertaistuki auttoi minua suunnattomasti.
■■ Seurakuntayhteys on tärkeä ja ystävien merkitys
korvaamaton. Yksin olemme helppoja saaliita. Olemme
luonnostamme sellaisia, että yksin kulkiessamme eksymme helposti, kuljemme pois Jumalan luota ja joudumme
vaarallisiin maisemiin. Kun pimeys sitten laskeutuu, olemme avuttomia.
■■ Tarvitsemme Jumalaa ja yhteyttä toisiin. Jumala rakastaa ja etsii meitä. Haluathan, että Hän löytää sinutkin?
■■ ”Kun heikkoja sorretaan ja köyhät
vaikeroivat, minä astun esiin”, sanoo Herra.
”Minä tuon avun ja pelastan heidät”,
lupaa Herra. Sinä, Herra, suojelet meitä,
sinä varjelet meitä joka hetki tämän
pahan ajan keskellä. (Ps.12:5,7)

Minna Savolainen
seurakuntalainen

Pääsiäinen on kristikunnan tärkein ja vanhin juhla. Pääsiäisjakson aikana seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta. Kristityt ovat
viettäneet pääsiäistä aivan kristinuskon alkuajoista lähtien.
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee. Pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeen, ja se voi olla aikaisintaan 22.
maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta. Tänä vuonna pääsiäispäivää vietetään 4.3. Pääsiäisen viettoon
liittyy monta merkittävää kirkkopyhää, joiden ajankohta määrittyy pääsiäisen ajankohdan mukaan. Alla
oleva lista muistuttaa näistä kevään pyhistä ja kertoo
lyhyesti niiden merkityksestä. Pääsiäiseen liittyvistä
tapahtumista voi lukea lisää Raamatun kaikista neljästä evankeliumista.

Pitkäperjantai on Kristuksen
ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä

Laskiainen valmistaa paastoon,
joka alkaa tuhkakeskiviikkona

Pääsiäispäivä, sunnuntai, on Jeesuksen ylösnousemuksen juhla.

Laskiaissunnuntain raamatuntekstit kertovat siitä, miten Jeesus alkaa kulkea kohti Jerusalemia, missä hänet
vangitaan ja tuomitaan kuolemaan.

Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä
tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä,
hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi." (Matt. 28:5-6)

Jeesuksen risti on kristitylle anteeksiantamuksen, sovinnon ja toivon merkki. Golgatalla Jeesus kantoi ristille
koko maailman synnin ja avasi tien ikuiseen elämään.
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh 3:16)

Pääsiäisenä iloitaan:
”Kristus nousi kuolleista!”

Paastonaika kutsuu keskittymään oman itsen sijasta
Jumalaan ja lähimmäiseen.

Toisena pääsiäispäivänä, maanantaina, muistetaan
ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä häntä seuranneille naisille sekä opetuslapsille Emmauksen tiellä.
Ilmestykset vakuuttivat heidät Jeesuksen kuolleista
nousemisesta ja jatkuvasta läsnäolosta maailmassa.

Palmusunnuntai on viikkoa ennen
pääsiäistä

Pääsiäisyö aloittaa pääsiäisviikon, joka kestää seuraavaan lauantaihin. Samalla alkaa myös 50-päiväinen
pääsiäisaika, joka päättyy helluntaihin.

Paastonaika kestää 40 arkipäivää
tuhkakeskiviikosta pääsiäissunnuntaihin

Palmusunnuntaina muistellaan, miten Jeesus ennen
kuolemaansa ratsasti aasilla pääsiäisjuhlille Jerusalemiin ihmisten heittäessä hänen kulkureitilleen palmunoksia (Joh. 12:12–24).

Hiljainen viikko on palmusunnuntain
ja pääsiäisen välissä
Hiljaisella viikolla kristityt keskittyvät muistelemaan
Jeesuksen kärsimystä. Sitä kutsutaan myös nimellä
piinaviikko tai suuri viikko, jolle ajoittuvat mm. kiirastorstai ja pitkäperjantai.

Kiirastorstai - viimeiseltä aterialta
Getsemaneen
Jeesus nautti viimeisen aterian yhdessä opetuslastensa
kanssa ja siunasi leivän ja viinin. Edelleen noudatamme
Jeesuksen kehotusta nauttia yhteistä ateriaa, ehtoollista: ”Tehkää se minun muistokseni” (Luuk 22:19)
Kiirastorstai-iltana ja -yönä Jeesus vetäytyi Getsemanen puutarhaan rukoilemaan voimaa Isältään:
"Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun." [Mark. 14:36)
Tämän jälkeen Juudas, yksi opetuslapsista, kavalsi Jeesuksen johdattamalla häntä etsineet kiinniottajat Getsemaneen ja Jeesus pidätettiin.

Helatorstaina Jeesus astui taivaaseen
Helatorstaita vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen.
Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40 päivän aikana ja opetti
seuraajiaan, minkä jälkeen Hän astui taivaaseen. Tästä
kerrotaan evankeliumien lopussa ja Apostolien teoissa.
Jeesus siirtyi taivaaseen, mutta on seurakuntansa kanssa Raamatun sanan ja sakramenttien kautta. Hän antoi kristityille tehtäväksi kertoa sanomaa eteenpäin.

Helluntai on Pyhän Hengen juhla ja
kirkon syntymäpäivä
Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen
päivä. Tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet Jerusalemiin sadonkorjuujuhlille, kun apostolien päälle vuodatettiin Pyhä Henki, kuten Jeesus ja Vanhan testamentin
ennustukset olivat luvanneet (Ap. t. 2:3-4). Pietari saarnasi, suuri joukko ihmisiä kastettiin ja seurakunnan lukumäärä kasvoi noin kolmella tuhannella hengellä.
50-päiväinen pääsiäisaika päättyy helluntaina ja siitä
alkaa ns. helluntaijakso. Kaikki sunnuntait tuomiosunnuntaihin eli kirkkovuoden loppuun asti saavat nimensä sen mukaan, kuinka kaukana ne ovat helluntaista.
Lisätietoja kirkkovuoden juhlapyhistä:
evl.fi/kirkossa/pyhapaivat

Kuva: Pixabay

Koronavuoden yksinäisyys

Jeesus sanoo:
”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne!
Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin
toinen toistanne.”
”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.
Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen.”
”Minä olen tie, totuus ja elämä.”
”Jos joku rakastaa minua,
hän noudattaa minun sanaani.
Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen
luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.”

”Tämän minä olen puhunut teille nyt,
kun vielä olen teidän luonanne.
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni
lähettää, opettaa teille kaiken
ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille
puhunut.”
”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan
teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat,
älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin:
minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne.”
”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa
rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää
rohkeina: minä olen voittanut maailman.”

Otteita mm. Jeesuksen jäähyväispuheesta
opetuslapsilleen kiirastorstain iltana (Joh 13 >)
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Ristinmerkin suojassa
■■Mäkihyppääjä odottaa lähtömerkkiä hyppytornin huimaavassa korkeudessa. Juuri ennen kuin hän lähtee liukumaan alas mäkeä, hän tekee ristinmerkin. Niin olen nähnyt monta kertaa seuratessani urheilukilpailuja tv:stä. Mielenkiintoinen tapa, jota ei useinkaan näe
täällä Suomessa.
Monille suomalaisille yleisin yhtymäkohta ristiin ja ristinmerkkiin liittyy kuolemaan, hautausmaihin ja lehtien kuolinilmoituksiin, joissa vainajan nimen vieressä on iso risti. Näitä ristejä me näemme usein, kun selaamme lehden paperista tai elektronista versiota. Näemme niitä käydessämme sytyttämässä kynttilöitä rakkaidemme haudoille.
Ristinmerkki voi herättää monia tunteita. Hautausmaalla se voi tuoda mieliimme surua, koska
risti kertoo menetyksestä ja kaipauksesta. Ristinmerkki voi kuitenkin olla myös täynnä turvaa,
suojaa, lohdutusta. Niin ajattelen tuosta mäkihyppääjästä tornin huipulla: että ristinmerkillä
rukoilemme hänelle suojelusta niin, että vaarallinen matka ilmojen halki päättyy turvallisesti.
Risti liittyy syvästi pääsiäisen tapahtumiin. Myös ne ovat täynnä tunteita. Pitkäperjantaina
Jeesuksen oppilaat ja hänen ystävänsä olivat surullisia. He eivät ymmärtäneet, miksi Jeesus kuoli
ristillä – eivätkä myöskään tienneet, mitä pääsiäisaamuna tulee tapahtumaan. Pitkäperjantai ja
seuraava lauantai olivat heidän mielissään täynnä epätoivoa, surua ja pelkoa. Mutta pääsiäisaamuna tuo kaikki kääntyi ylösalaisin: suru muuttui iloksi, epätoivo toivoksi, kuolema elämäksi.

Siksi on hyvä muistaa, että pääsiäinen ja risti kertovat juuri toivosta. Pitkäperjantai-

na risti kertoo Jumalasta, joka rakastaa ja antaa anteeksi. Pääsiäisenä tyhjä risti kertoo
Jumalasta, joka voittaa kuoleman vallan. Hautakivessäkin on tyhjä risti: se kertoo siitä, että
pääsiäisen sanoman tähden meilläkin on elämä taivaassa. Me olemme Voittajan puolella.

Jaakko Löytyn laulu ’Toisen päivän iltana’ kertoo juuri lauantaista ennen pääsiäisaamua.

Laulussa kysytään: Kuka lohduttais murheista mieltä, lohduttais sanoen: ’’Miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleiden?’’

Syvimmillään pääsiäinen kertoo siitä, että me emme ole yksin. Se kertoo, että pimeim-

mänkin hetken keskellä meillä on toivo tulevaisuudesta. Meidän elämämme ja tulevaisuutemme on hänen käsissään. Tässä elämässä ja tulevassa.

Myös me elämme joskus ’toisen päivän iltaa’ keskellä epätoivoa ja pimeyttä, josta emme

näe ulospääsyä. Tätä tekstiä kirjoittaessani on Suomi yhä rokotteita odottavaa maskiviidakkoa. Usean mielessä liikkuu kyllästyminen ja jopa epätoivo tämän tilanteen keskellä sekä
pelko tuntemattomasta ja epävarmasta tulevaisuudesta. Me olemme, kuten tuossa laulussa, ’’toisen päivän illassa’’. Epätoivoisina, pyytämässä pilkahdusta toivosta.

Siunaa tänä paaston ja pääsiäisen aikana (ja niiden jälkeenkin) itsesi ja lähimmäisesi

ristinmerkillä. Se on hyvä merkki, joka kertoo siitä, että emme ole yksin.
Ristinmerkin siunaamaa paaston- ja pääsiäisenaikaa sinulle ja kaikille lähelläsi!

Hanna Vuorio
pastori

”Valo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.” Joh.1:5
■■Katso kaikessa rauhassa kuvaa nuotiosta. Tai voit
yhtä hyvin miettiä mielessäsi paikkaa ja tilannetta, jossa olet ollut nuotion äärellä. Miltä nuotion äärellä tuntuu, kuulostaa ja tuoksuu?

Jeesus, maailman valo. Sinussa ei ole mitään pimeää. Lähelläsi saan olla valossasi, joka karkottaa huolieni varjoja. Lähelläsi saan olla lämmössä, joka sulattaa sisimpäni
kylmyyttä. Jeesus, elämäni valo, armahda ja auta minua.

Lue oheinen Raamatun jae uudestaan läpi. Pohdi samalla, mihin asioihin kaipaisit omassa elämässäsi valoa tällä hetkellä. Voit vielä rukoilla oheisen rukouksen sanoin:

Aamen.

Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija

Jumala, salli tänään pääsiäisen rauhan laskeutua sisimpäämme.
Sinä vahvistit Poikaasi hänen rukoillessaan.
Anna meillekin luottamus siihen, että sinä olet aina lähellä
ja kuulet tänäänkin pyyntömme, rukouksemme,
hiljaisetkin huokauksemme.
Kiitämme Jumala, että sinä annoit pääsiäisaamun
auringon loistaa Poikasi tyhjälle haudalle.
Auta sinä meitä kiittämään ja
riemuitsemaan pääsiäisen ilosta ja toivosta.

Tätä pyydämme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

Esirukouskirjasta Kolmas pilari

Kuva: Pixabay.

Jeesus Kristus, ylösnoussut Vapahtajamme,
ole kanssamme kaikessa siinä, mikä meitä kohtaa:
terveydessä ja sairaudessa,
yksinäisyydessä ja yhteydessä,
elämässä ja kärsimyksessä,
kuolemassa ja ylösnousemuksen toivossa.
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Kuva: Kari Vainio

Rukous lähtiessäni matkalle
Ole kanssani, kun aloitan matkani.
Suojele minut ja matkakumppanini kaikilta vaikeuksilta ja vaaroilta.
Anna minun löytää matkaltani elämääni jotain uutta.
Avaa silmäni näkemään maailmasi kauneus.
Aamen.
mobiilikirkko.fi

Lampaita Raisionlahden rantamilla.

Pyhän Martin pyhiinvaellus tutuissa maisemissa
Pyhiinvaellukset, kuten ulkoilu ja metsäily muutenkin, ovat erityisesti korona-aikana herättäneet yhä enemmän kiinnostusta. Raision seurakunnan nettisivuilta löytyy nyt opaskirjanen
uudelle pyhiinvaellusreitille, joka kulkee monien tuttujen ja ehkä vähemmänkin tunnettujen
raisiolaisten kohteiden kautta. Oppaan voi tulostaa tai ladata puhelimeen, ja siinä on reittiohje,
tietoa reitin kohteista sekä tehtäviä ja hiljentymishetkiä matkalle.
Vaellus alkaa Raision kirkon pihalta, mutta kierroksen voi toki aloittaa
mistä kohtaa reittiä tahansa. Koko reitin pituus on yli 20 kilometriä, joten
mukaan kannattaa varata aikaa, hyvät jalkineet ja eväitä. Reitin voi kulkea myös vähän kerrallaan, useammassa osassa.

Tarkoituksena on tutustua Raisioon, mutta myös tehdä matkaa omaan
itseen kulkien, katsellen, kuunnellen ja hiljentyen.
Pyhiinvaellus on ulkoisen vaeltamisen auttamaa rukousta ja kääntymistä kohti Jumalaa.

Tässä joitakin välähdyksiä uuden pyhiinvaellusreitin varrelta.
Lähde matkaan reittioppaan innoittamana kävellen, pyöräillen tai vaikka etänä kotoa käsin.

K

irkolta lähdetään kulkemaan kohti Ihalaa ja Konsan koulua, jossa kerrotaan
olleen Raision ensimmäinen kirkko. Alueella on tehty laajoja
kaivauksia ja sieltä on löytynyt hautoja.
Vanhan kirkon raunioita ei ole löydetty ja epäilläänkin, että koulu on ehkä
rakennettu entisen kirkon paikalle.
Pellon laidassa joen törmällä voi tehdä
mielikuvamatkaa aikaan, jolloin vesi oli
vallannut jokea ympäröivät pellot ja veneellä ja kenties laivoillakin voi purjehtia paljon pidemmälle sisämaahan ja
ehkäpä aina entisen kirkon kupeeseen
saakka.

Konsan koululta matka jatkuu puikkelehtien halki Metsäaron kohti Krookilan kotiseutukeskusta. Krookilassa on vanhoja rakennuksia, kuten tuulimylly, savusauna ja päärakennus. Täällä pääset aistimaan vanhaa maalaistunnelmaa. Oikein tarkkaan katsoessasi on kuin tuulimyllyn siivekkeet lähtisivät pyörimään, savusaunasta tupruaa
savu ja päärakennuksesta leijailee ruu-

antuoksu. Talonväki liikkuu pihamaalla työn touhussa. Tervetuloa aikamatkalle menneeseen!
Seuraava kohteemme
on lähellä, aivan näköetäisyydellä Temppelivuorella. Näkymät ovat
upeat mihin vuodenaikaan tahansa. Kesämeri kimmeltää, syystuuli
puhaltaa, lumi hohtaa
tai kevät tekee tuloaan. Telakan suuret
nosturit tuovat matkantekijän lähelle arkea. Telakka tuo moneen raisiolaiseenkin
pöytään ruuan. Kohtaavatko tällä mäellä pyhä ja arki?

Matkamme jatkuu alas vuorelta kohti lintutornia. Bongaatko jonkun harvinaisen lentäjän tai pysähdytkö kuulostelemaan mereltä kantautuvia lintujen ääniä? Rantaniittyjen ja suurien
ruovikkoalueiden keskellä poukkoileva
polku vie kohti Kaanaan ryhmäpuutarhaa ja sen pieniä värikkäitä kauniisti rivissä seisovia mökkejä. Kesällä voi rantaniityllä nähdä lampaita.
Uikkupolkua jatkamme Kaanaantielle.
Se kulkee polveillen läpi kylämaiseman,
jota reunustaa sulassa sovussa niin vanhat kuin uudetkin omakotitalot. Täältä
näkyy myös vesitorni, joka ylväänä seisoo peltojen takana mäen päällä. Saavumme Naantalintielle, jonka varrelta voi hypätä linja-autoon, jos vaellusta
tuntuu kertyneen riittävästi tälle päiväl-

le. Muutoin matka jatkuu liikenneympyrästä kohti Kallaisia ja Pähkinäpolkua.
Kallaisten asuntoalueella näkyy vanhoja, uusia tai vielä rakenteilla olevia omakoti- ja rivitaloja. Ohitamme
leikkipuiston, jossa
voi vaikka pysähtyä
keinumaan.
Metsäkallankadun päästä sukellamme metsän siimekseen Pähkinäpolulle,
joka on merkitty luontopolku. Sitä pitkin on kulkenut moni muukin ainakin
maaston kulumasta päätellen. Metsäpolkua pitkin voi kiivetä myös korkealle näköalapaikalle tai jäädä ihmettelemään ojissa lirisevää tai jäätyvää vettä.
Löydätkö täältä pähkinäpensaita, joihin
polun nimi viittaa?

Pähkinämäen laavulla on nuotiopaikka vaikka makkaran ja vaahtokarkkien lämmittämistä varten. Tulen
loimuamista ja metsän ääniä on mukava seurata kaikkina vuodenaikoina.
On aika pakata tavarat reppuun ja jättää jälkeen siisti pysähdyspiste seuraaville retkeilijöille. Matkamme jatkuu Santalantietä pitkin kohti Piuhantietä ja Kustavintien varteen. Aukeissa maalaismaisemissa näkyy vanhoja rakennuksia peltojen keskellä, ja taivaanrannassa siintävät Raision tehtaat ja Pernon telakan

nosturit. Maisemia halkoo myös Uuteenkaupunkiin vievä rautatie.
Kustavintiellä saamme kulkea pätkän
saariston rengastietä pitkin, kunnes Petäsmäen kohdalta pujahdamme Kustavintien ali ja siirrymme hetkeksi, noin
sadaksi metriksi, vanhalle postitielle.
Isompien teiden varsilta suuntaamme
jälleen hyvälle metsätielle. Se puikkelehtii halki haapametsikön hakkuualueelle, joka on jo nuorien koivujen ja muiden nopeakasvuisten kasvien valtaama.
Täällä on myös pöytä ja penkki taukohetkeä varten. Näetkö leppäkertun, sudenkorennon tai perhosen?
Kuljemme Raumantielle päin, sen ali
kohti Pieneläinten hautausmaata ja jatkamme Kullaanvuorelle vievälle luontoreitille. Matkalle mahtuu metsää, laajentunutta pienteollisuusaluetta ja kevyenliikenteen väylää.
Seuraava kohteemme on Isokummulan kuppikalliot Mahittulassa, Hintsankartanon jälkeen noin 300 metriä vasemmalla, aivan tien vieressä pellon laidassa. Kallioihin on aikoja sitten kaiverrettu jopa kananmunan kokoisia kuppeja
eli syvennyksiä. Arvellaan, että kuppeihin olisi mahdollisesti uhrattu viljaa tai
muuta ruokaa pellonjumalille, jotta pellon sato olisi hyvä.
Mahittulan toinen kuppikallio sijaitsee Petterinpellontien ja Ohikulkutien
välissä olevalla kallioalueella. Sen läheisyydestä on löydetty myös hautoja, joten näihin kuppeihin on todennäköisesti uhrattu vainajille.
Kuljemme Myllyn kauppakeskusta kohti päästäksemme joen yli ja kierrämme
vasemmalta alas joen vartta pitkin kulkevalle polulle. Joki polveilee syvällä uomassaan, jopa niin tiheän kasvillisuuden

seassa, että sitä tuskin näkee.
Ylitämme joen Vanhan postitien siltaa
pitkin. Vaelluksemme alkaa olla päättymässä. Saapuessamme Satakunnantien
varteen näemme kirkonmäellä suuren punagraniittisen ristin, joka toivottaa meidät tervetulleiksi takaisin matkaltamme.
Johanna Salonen

projektikoordinaattori,

Pyhän Martin pyhiinvaellusreitin
suunnittelija
Matkaopas ja lisätietoa
reitistä, ajatuksia
hiljentymishetkiin ym.
aineistoa osoitteessa:
www.raisionseurakunta.fi/
tule-mukaan/pyhiinvaellus
Tulossa myös
CityNomadi-sovellus.

Vaelletaan yhdessä
Pyhiinvaellusreitin voi kiertää itsekseen milloin vain
tai liittyä mukaan yhteiseen
vaellukseen:
Sunnuntaina 2.5.

Lyhyempi reitti (n. 10-12 km).
Vaellus alkaa klo 13 Raisiontien varrelta Gasthaus Henrin kohdalta ja
päättyy kirkolle Pyhiinvaeltajien
messuun (koronatilanteen salliessa). Mukana pastori Karoliina Haapakoski ja Johanna Salonen.

Lauantaina 22.5.
Helluntain pyhiinvaellus

Koko reitti (n. 20 km). Lähtö klo 12
kirkolta. Matkaseurana mm. pastori Vesa Siltala ja Johanna Salonen.
Voit myös liittyä joukkoon osaksi matkaa.
Omat eväät mukaan!
Tiedustelut:johanna.salonen@evl.fi
tai p. 044-7160 370.
Katso myös: evl.fi/pyhiinvaellus
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Kevät 2021
JUMALANPALVELUKSET
JOKA SUNNUNTAI JA
PYHÄPÄIVISIN klo 10
Jumalanpalveluksiin voi toistaiseksi osallistua vain netin kautta
seurakunnan Youtube-kanavalla suorana tai
jälkikäteen. Kanava löytyy esim.
• Google-haulla:
Youtube Raision seurakunta
• Kotisivujemme linkin kautta:
www.raisionseurakunta.fi

LYHYT EHTOOLLISHETKI KIRKOSSA

noin 15 min. välein turvaohjeita noudattaen
(käsidesi, maski, turvavälit ym.).
Joka sunnuntai klo 11-12 sekä
hiljaisen viikon ja pääsiäisen
aikana (katso alla)

HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN

MA 29.3. – TO 1.4.
• Kirkko avoinna hiljentymistä varten klo 8-19
• Seurakunnan työntekijä tavattavissa
kirkkomaalla ma-to aamusta iltaan.
Alla oleviin tilaisuuksiin osallistuminen
(ehtoollishetkiä lukuun ottamatta) vain
netin kautta (Youtube Raision seurakunta):
PALMUSUNNUNTAI 28.3. klo 10
Perhejumalanpalvelus. (Youtube).
Pajunen, V.Siltala, Saarinen.
MAANANTAI 29.3. klo 18
Selkokielinen jumalanpalvelus
(Youtube). Vuorio, V.Siltala, Engström.
Lyhyt ehtoollishetki kirkossa
noin 15 min. välein klo 18.30 alkaen.
TIISTAI 30.3. klo 18
Taizé -henkinen hartaus.
(Youtube). V.Siltala, Engström.
KIIRASTORSTAI 1.4.
Lyhyt ehtoollishetki kirkossa
noin 15 min. välein klo 12-18.
Kiirastorstain jumalanpalvelus klo 18
(Youtube). Lehtonen, V.Siltala, Saarinen.
Urut vaikenevat, kynttilät sammuvat ja alttari peittyy mustaan pitkäperjantain surun
vuoksi.

Seurakunnan toiminnassa
huomioidaan turvavälit, maskisuositus,
väkimäärän rajoitukset, hygienia- ym. turvaohjeet. Osallistujien määriä rajoitetaan
tarpeen mukaan.

PÄÄSIÄISPÄIVÄ, su 4.4.
Pääsiäisaamun jumalanpalvelus klo 10.
(Youtube). K. Haapakoski, Lehti, Saarinen.
Lyhyt ehtoollishetki kirkossa
noin 15 min. välein klo 11-12.
2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ, ma 5.4.
Jumalanpalvelus klo 10.
(Youtube). Vuorio, Pajunen. Engström.
Lyhyt ehtoollishetki kirkossa
noin 15 min. välein klo 11-12.
Kuva: Gustav Larsson

”KOHTI VALOA”
PÄÄSIÄISKONSERTTI
Tenori Juho Punkeri
ja Suomalainen
barokkiorkesteri
esittävät pääsiäisajan barokkimusiikkia (Händel, Bach, Telemann).
Konsertti tarjolla netin kautta 2.-5.4.
Linkki: www.raisionseurakunta.fi

Katso myös  s. 2
PÄÄSIÄISPOLKU KIRKKOMAALLA
29.3. – 11.4.
Palmusunnuntain, kiirastorstain ja pitkäperjantain tapahtumien kautta pääsiäisen iloon.
Polun varrelta löytyy viisi vitriiniä, joissa on
pääsiäisaiheisia näkymiä ja QR -koodin kautta
aukeavia lauluja. Polun voi kiertää omatoimisesti milloin tahansa. Opastus kirkon pääovella. Keväällä polku jatkuu Raamattupolkuna, ja
vitriineihin tulee uusia näkymiä. Tervetuloa ulkoilemaan ja etsimään Raamatun aiheita!

Keskusteluapua, ruoka-apua
ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.
Ota yhteyttä, jos tarvitset apua.
Olemme läsnä sinua varten.
Työntekijöiden yhteystiedot:
www.raisionseurakunta.fi/yhteystiedot

Tämän lehden tietoihin voi tulla muutoksia. Seuraamme tilannetta, päivitämme
toimintaamme sekä pidämme yhteyttä
mm. paikallislehtien ja sähköisten kanavien kautta.
Ajankohtaisia tietoja nettisivuiltamme:
www.raisionseurakunta.fi

ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
Lyhyt ehtoollishetki srk-talossa
ke 7.4., 5.5. ja 2.6. klo 8.

RAISIOMESSU su 18.4. klo 17
netin kautta: Youtube Raision seurakunta.
Jumalan sanaa, yhteistä rukousta ja musiikkia messubändin johdolla.
PYHIINVAELLUKSET

Su 2.5. (lyhyempi reitti, n. 10-12 km)
Matka alkaa klo 13 Raisiontien
varrelta Gasthaus Henrin kohdalta
Pähkinämäelle, vanhalle postitielle,
Mahittulan kuppikallioille, jokirantaan ja
päätteeksi kirkolle Pyhiinvaeltajien messuun
(koronatilanteen salliessa). Mukana pastori
Karoliina Haapakoski ja Johanna Salonen.
La 22.5. Helluntain pyhiinvaellus
(n. 20 km) Lähdetään klo 12 kirkolta kiertämään Raision Pyhän Martin reittiä. Mukana
pastori Vesa Siltala ja Johanna Salonen.
Voit myös liittyä joukkoon osaksi matkaa.
Omat eväät mukaan!
Tiedustelut: johanna.salonen@evl.fi tai
p. 044-7160 370.

Katso myös  s. 8

PITKÄPERJANTAI 2.4. klo 10
Jumalanpalvelus
(Youtube). V. Siltala, Paunikallio, Engström.
LAUANTAI 3.4.
Suosittua pääsiäisyön messua emme tänä vuonna voi järjestää, mutta toivotamme
kaikille pääsiäisen iloa:
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi!”

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN

HUOM!

NAISVERKOSTO

Tervetuloa mukaan työikäisten naisten kutsuiltoihin, pienryhmiin ja muuhun lämminhenkiseen toimintaan! Toistaiseksi emme
kokoonnu kodeissa, vaan Teamsin välityksellä. Liity mukaan, kysy lisää ja ilmoittaudu naisverkostoon: hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 7160 380.

USKO JA TIEDE ILTATEELLÄ

ke 28.4. klo 18 srk-talon kahviossa (koronatilanteen salliessa). Rento keskusteluilta iltateen äärellä kristinuskon ja tieteen suhteesta.
Puhujavieraana prof. Tero Laihonen. Alustuksen jälkeen keskustelua esiin nousevista kysymyksistä. Lisätietoja pastori Vesa Siltalalta.

PURJEISIINI TUULTA ANNA!

ti 25.5. klo 19 Hartaushetki Raision venesatamassa. Siunausta alkavalle merikesälle!

SENIORIKERHOT Tauolla toistaiseksi.

Tiedustelut: Erja Andersson, p. 044 7160 326.

KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU

15.5. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa.
Tiedustelut: Erja Andersson, p. 044 7160 326.

SEURAKUNTATOIMISTON PALVELUT:
Puhelimitse ma-pe klo 9 – 13,
p. 02 4360300.
Sähköpostitse: virasto.raisio@evl.fi
www.raisionseurakunta.fi/info-ja-asiointi
Tiedoksi: Raision seurakunnan jäsenistön
virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään Turun aluekeskusrekisterissä. Yhteystiedot: www.raisionseurakunta.fi.
Kasteet, vihkiminen ja hautaan siunaaminen varataan Raision seurakunnan seurakuntatoimistosta.

Levähdys-, kohtaamisja juttelupaikka kaikille
Myllyn alakerrassa.
Tarjolla myös vaihtuvia näyttelyitä, sanomalehtiä, lautapelejä, biljardi, leluja, tv, pikkupuoti ja
juttuseuraa. Tilan takaosassa erillinen pikkukappeli omaa hiljentymishetkeä varten.
Olemme paikalla sinua varten, jos mieltäsi painaa jokin asia tai haluat jutella muuten vaan.

DIAKONIATYÖN PUHELINPÄIVYSTYS
maanantaisin klo 14-16 p. 044 7160325.
Kiireisissä tapauksissa voit myös ottaa
yhteyttä: p. 0447160365, 0447160326,
0447160352 tai 0447160375.

MYLLYN PÄÄSIÄISIKKUNA
Tervetuloa pysähtymään hetkeksi
pääsiäisen sanoman äärelle.
TAIDENÄYTTELYITÄ MYLLYSSÄ
Maaliskuussa Paula Ehrmanin ja
huhtikuussa Ilona Kinnarin teoksia.
PAPPI PAIKALLA
Pappeja ja diakonia- ym. työntekijöitä
tavattavissa ajoittain Myllyssä.
Katso: www.raisionseurakunta.fi
NUORTEN LATAAMO MYLLYSSÄ
Nuorisotyönohjaaja paikalla pe klo 16-19.
PIKKULATAAMO ALAKOULULAISILLE
Kouluikäisten olohuone, jossa voit jutella,
pelailla tai tehdä läksyjä ke klo 14-16.
Paikalla myös seurakunnan työntekijä.
”OLIPA KERRAN” - JUTELLAAN KIRJOISTA
To 15.4. klo 19. Aiheena kauhukirjallisuus.
To 20.5. klo 19. Aiheena rukous.
Lisätiedot: marjut.lehti-laaakso@saunalahti.fi
KANSAINVÄLINEN KATTAUS
la 10.4. klo 10-18 ”Muutosvoimana oma kieli”
PS: Noudatamme maskisuositusta,
turvavälejä, väkimäärän rajoituksia,
hygienia- ym. turvaohjeita.
Aukioloaikamme Myllyssä vaihtelevat.
Katso www.raisionseurakunta.fi
Myllyä pyörittävät seurakunnan työntekijät
ja vapaaehtoiset yhdessä.
Tervetuloa mukaan joukkoomme! Kysy lisää:
johanna.salonen@evl.fi p. 044-7160 363 tai
katso www.raisionseurakunta.fi/osallistu

RUOKA-APU Kokinvuoren srk-kodilla
torstaisin tiukkoja turvaohjeita noudattaen:
klo 14.30-17 maksuton lämmin ateria
klo 15-16.30 ruokajakelu,
(oma maski ja kassi mukaan)
VAATE- JA TAVARA-APU: NAULAKKO
Purokatu 9. Toistaiseksi suljettu, mutta
apua tarvitessasi voit ottaa yhteyttä diakoniatyötekijä Päivi Leinoon p. 044 7160 365.
Koronatilanteen salliessa avoinna jälleen keväällä diakoniatyön asiakkaille ma klo 15-17 ja
to klo 12-14. Lahjoituksia voi tuoda ke klo 9-10
ja klo 16.15.-17.
KESKUSTELUAPUA Apu on maksutonta.
Soita tai jätä viesti, jos haluat
keskustella mieltäsi askarruttavista asioista luottamuksellisesti.
Pappien, diakonia- ym. työntekijöiden yhteystiedot löytyvät netistä:
www.raisionseurakunta.fi.
Voit myös jättää soittopyynnön
srk-toimiston numeroon 02 4360300
(ma-pe klo 9 – 13) tai ottaa yhteyttä Sari
Lehteen puh. 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: Olemme tukenasi myös
rukouksin. Voit välittää rukousaiheesi esim.
pastori Vesa Siltalalle: p. 044 7160339,
vesa.siltala@evl.fi tai netin kautta:
www.raisionseurakunta.fi/apua-ja-tukea/
esirukouspyynto

Kaikille avoin viihtyisä kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa!
Tasalanaukio 5.
Suljettu toistaiseksi koronarajoitusten
vuoksi. Norm. aukioloajat: ma-to klo 10-15,
pe klo 10-13.
Alla alustavaa tietoa toiminnasta,
joka käynnistyy, mikäli koronatilanne sallii.
Seuraa ilmoittelua tai katso:
www.raisionseurakunta.fi
Tiedustelut: paivi.leino@evl.fi p. 044 7160365
Opastusta älypuhelimen, tietokoneen
ym. käyttöön ti ja pe klo 10-12
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Sopen Luova Tiimi ti klo 12.30-15.30
Korttiaskartelijat ke klo 13-15 (paritt. vkot)
Raamattuillat ma klo 18. (paritt.vkot).
Soppaa kaverille la 27.4. klo 13-14.
Maksuton keittolounas työttömille ja pienituloisille raisiolaisille.
Tavattavissa Tasalassa:
(koronatilanteen salliessa)
Diakoniatyöntekijä tiistaisin klo 10-12.
Kamarin pappi Antti Pajunen torstaisin klo 10-11.
Pastori Hanna Vuorio pe 9.4. ja 23.4. klo 10-12.
Pastori Mira Paunikallio pe 14.5. ja 28.5. klo 10-12.
Tervetuloa juttelemaan!

Kirkossa toimiva Rukouksen talo on toistaiseksi suljettu, mutta rukousryhmä jatkaa
rukousta monien eri aiheiden puolesta sähköisin yhteyksin.
Mieli-ryhmä Wanhassa Pappilassa.
Tiedustelut: Mari Nissi 044 7160 352.
Vertaistukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille. Tiedustelut
leena.a.nieminen@evl.fi tai 0447160375

KATSO MYÖS

www.raisionseurakunta.fi
FACEBOOK:
Raision seurakunta: ajankohtaista tietoa,
ajatusten vaihtoa, hiljentymishetkiä ym.
Raision seurakunnan lapsityö
Nuorten some:
katso www.raisionseurakunta.fi/nuorille
INSTAGRAM:
Raision seurakunta, Raision seurakunnan
lapsityö, raisionnuorisrk
YOUTUBE:
Raision seurakunta: Jumalanpalveluksia
ja muutakin katsottavaa.
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Lapsille ja perheille
Turvallista ja lämminhenkistä
toimintaa lapsiperheiden
iloksi ja tueksi
Raision seurakunta tarjoaa runsaasti erilaista tekemistä ja tukea lapsille ja heidän
läheisilleen.
Toiminta on monipuolista, laadukasta ja
eri-ikäisiä lapsia ja eri elämäntilanteissa olevia
perheitä huomioivaa. Suurin osa toiminnasta on
maksutonta ja sitä on lähes päivittäin.
Vetäjinä toimivat koulutetut ja ammattitaitoiset
lastenohjaajat.
Tervetuloa mukaan!
PÄÄSIÄISPOLKU KIRKKOMAALLA
29.3. – 11.4.
Polun varrelta löytyy viisi vitriiniä, joissa on
pääsiäisaiheisia asetelmia sekä tekstejä ja
QR -koodin kautta aukeavia lauluja. Polun
voi kiertää omatoimisesti. Opastus kirkon
pääovella. Keväällä polku jatkuu Raamattupolkuna, ja vitriineihin tulee uusia näkymiä.
Tervetuloa ulkoilemaan ja kurkkailemaan!
”AKKOJEN LATAUS”
ke 5.5. klo 17-20.30.Pienten lasten äidit lataavat akkuja Viherlahdessa ulkoillen, saunoen, jutellen ja nauttien iltapalaa (5 €).
Ilmoittautumiset: Johanna Salonen.
PERHEIDEN PÄIVÄ
15.5. klo 10 – 14 Viherlahdessa. Laulua, leikkiä, askartelua, pikkukirkkohetki, ulkoilua,
saunomista ja uintia. Piknik omin eväin.

PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhoon ovat tervetulleita kaikki
3 – 5 -vuotiaat lapset. Kerhossa lauletaan,
leikitään, askarrellaan, liikutaan, opitaan
kädentaitoja ja ryhmässä toimimista.
Syksyn 2021 päiväkerhoihin
ilmoittautuminen on alkanut netissä
Katso lisää: www.raisionseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille
Paikkoja rajoitetusti, (jotkut ryhmät jo
täynnä).Kerhomaksu 30€/lukukausi.
Syksyn ryhmät Vaisaaressa ja Tikanmaalla.
(Tarvittaessa mahd. lisäryhmä).
Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset!
Katso myös  s. 3
PERHEKERHO
kotona olevien lasten vanhemmille
(tai isovanhemmille) lasten kanssa.
Tikanmaan seurakuntakodissa
ke klo 10.30 – 12.
Laulua, leikkiä, askartelua, hartaushetki ja
juttelua kahvikupin äärellä.
PAPPILAN PERHETALO
Avoin kohtaamispaikka pienten lasten perheille, Kirkkoherrankuja 2.
Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan muita
lapsiperheitä!
Ma klo 14-17 Perhekahvila
Ti klo 9-12 Kädentaidot
Ke klo 9-12 Kynttilä ja lauluhetki klo 10
To klo 9-12 Laululeikit klo 10

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.

PUISTOTOIMINTAA
Wanhan Pappilan puistossa.
Kaksi ryhmää:
1. Ma ja pe klo 9.30 - 12
2. Ti ja to klo 9.30 - 12
Yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Satu Ojala,
p. 044 797 1050
PERHEPUISTOTOIMINTAA
Vilja-Aitan leikkipuiston keltaisessa
Kopissa ma ja pe klo 9 -12.
Perheet ja hoitajat lapsineen ovat tervetulleita mukaan leikkimään, liikkumaan ja
viihtymään ulkoillen.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Katso myös Facebook: Koppi

KOULULAISILLE (1.-8. LK)
KERHOJA:
Bittikerho ma klo 17.30 – 19 keskustan
srk-talon alakerrassa (Perhetalo).
Lapsi voi osallistua kerhoon yksin tai yhden
vanhemman kanssa.
Lisätietoja Perttu Terho p. 050 5265710 ja
www.bittikerho.fi
Kokkikerhot keskustan srk-talon
yläkerrassa (Kahvio)
ti klo 17 – 18 (Kokkikerho I)
ti klo 18.15 - 19.15 (Kokkikerho II)
Lennokkikerho ja RC-autokerho:
tauolla kevään 2021
Lisätietoja kaikista kerhoista:
www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaiset/kerhot
Nuorisotyönohjaaja Mia Flemming,
p. 044 7160 357

LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
alakoululaisille torstaisin klo 16 – 17.15
Wanhassa Pappilassa.
Lisätietoja kanttori Sini Nieminen,
p. 044 7160 367

ARKIPYHIS 1.-3. -LUOKKALAISILLE
tiistaisin klo 14 – 15.45 Vaisaaren srk-kodissa.
Leikitään, askarrellaan, hiljennytään, lauletaan ja touhutaan yhdessä! Välipalatarjoilu.
Lastenohjaaja Johanna Niemi.
Ilmoittautuminen nettisivuillamme.

PARTIOLIPPUKUNNAT
kokoontuvat Wanhassa Pappilassa
Jokikylän Pojat (jokikylanpojat.fi)
Lippukunnanjohtaja Joonas Kylä-Kaila,
p. 050 406 2341.
Raision KilliNallit (raisionkillinallit.fi)
Lippukunnanjohtaja Erika Näsi p. 045 132 4196
LEIKKIPUISTOKIERROKSET
TOUKOKUUSSA
Lastenohjaajat jalkautuvat leikkipuistoihin
ympäri Raisiota mukanaan monenlaista
mukavaa ohjelmaa viikolla 21 klo 9.30-12.
Tarkemmat tiedot tapahtumakalenterissa:
www.raisionseurakunta.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-kodissa
pe klo 10-12 Pappilan Perhetalossa
(srk-talo, Kirkkoherrankuja 2)
PILTTI
1 – 2 -vuotiaiden oma kerho yhdessä
vanhemman kanssa,
ti klo 14-15.30 Kokinvuoren srk-kodissa

ALAKOULULAISTEN
KESÄKERHO
Wanhassa Pappilassa
ja sen pihamaalla
(Kirkkoherrankuja 2)
arkipäivisin
klo 9-14.
Alkukesällä 7. - 18.6.
Ennen koulun alkua 26.7. - 6.8.
Kesäkerho on tarkoitettu alakoulujen
tuleville eka-, toka-, ja kolmas- ja
neljäsluokkalaisille.
Ohjelmassa on mm. pelejä, leikkejä, kädentaitoja, juhlia, lepoa, hiljentymistä, retkiä ja
yhdessäoloa, pääsääntöisesti ulkona.
Lapset tuovat omat eväät, seurakunta
tarjoaa mehut.
Ilmoittautuminen avautuu huhtikuussa
nettisivuillamme.
Paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautua voi 1-4 viikolle.
Lisätietoja: Eeva Lahti p. 044 716 0341

JEESI
Apua ja tukea lapsiperheille. Ota yhteyttä ja
kysy lisää: lastenohjaaja Sari Jokinen
p. 044 7160 391

MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Vauva-, Taapero-, Tenava- ja
Sisarusmuskarit.
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi
Katso myös Facebook-muskari:
Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö

K-12 LEIRI
6.-8. luokkalaisille 16.-18.4.
Ilmoittautumisaika päättynyt.
Tiedustelut Mialle.
10-LEIRI 21.-23.5.
YHTEISSYNTTÄRIT SU 23.5.
Vuonna 2011 syntyneiden oma leiri ja
yhteissynttärit Viherlahdessa.
Kutsut on postitettu koko ikäluokalle.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä:
www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaiset/10-toiminta
KESÄLEIRIT
1.-4. -luokkalaisille 7.-8.6.
Pienten oma kesäleiri.
5.-8. -luokkalaisille 8.-10.6.
Isompien koululaisten oma leiri.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
kesäleireille 15.5. mennessä:
www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaiset/leirit-ja-retket

PERHELEIRIT
Viherlahden leirikeskuksessa
• Elokuun perheleiri 20.-22.8.
• Yhden vanhemman perheiden leiri
13.-15.8.
Vietä rento viikonloppu yhdessä muiden
perheiden kanssa saunoen ja uiden, luonnosta ja hyvästä ruuasta nauttien. Ilmoittautuminen nettisivuillamme, (avautuu
huhtikuussa). Lisätietoja Eeva Lahdelta.

RETKI LINNANMÄELLE
Ke 4.8. Koko perheen kokopäiväretki
Linnanmäen huvipuistoon. Retken hinta on 37€, (sis. matkat, rannekkeen huvilaitteisiin sekä vakuutuksen). Ilman ranneketta
10€. Alle 10-v. vain huoltajan kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen toukokuussa: www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaiset/leiritjaretket

YHTEYSTIETOJA:
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Eeva Lahti, nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja 044-7160 341

LAPSIARKKI
Yhden vanhemman perheet lapsineen
tapaavat toisiaan n. kerran kuussa lauantaisin. Mukavaa yhdessäoloa, uusia ystäviä,
ruokaisa välipala tai keittolounas, tukea ja
voimia arkeen. Tervetuloa mukaan!
La 17.4. ja 22.5. klo 10 – 13
Pappilan Perhetalossa.
Lisätiedot: sari.jokinen@evl.fi , 044 7160 391
Katso myös  s. 3

Päivän touhut taakse jää,
minua jo väsyttää.
Kiitos, että nukkumaan
peiton alle mennä saan.
Hyvää yötä Jumala.
Siunaa meitä kaikkia
Aamen

LEIRIT

Viherlahden kauniissa leirikeskuksessa
meren rannalla Merimaskussa.
Nykyaikaiset majoitus-, ruokailu- ja
oleskelutilat, rantasauna, leirikirkko,
luontopolut jne.
Leirit toteutetaan tilanteen niin salliessa.
Tiedustelut: Mia Flemming.

Mia Flemming, nuorisotyönohjaaja
(alakouluikäisten toiminta) 044-7160 357

Levähdys- kohtaamis- ja
juttelupaikka kaikille
Myllyn alakerrassa.
Lehtiä. Leluja. Lautapelejä.
TV. Biljardi. Näyttelyitä.
Infopiste. Tervetuloa!
PIKKULATAAMO MYLLYSSÄ
KESKIVIIKKOISIN KLO 14 – 16
Kouluikäisten olohuone, jossa voi jutella,
pelailla tai tehdä läksyjä.
Paikalla aina myös seurakunnan työntekijä.

Stefan Forsström,
perhetyöntekijä 

044-7160 369

Kati Hautaa,
lastenohjaaja

044-7160 393

Sari Jokinen,
lastenohjaaja

044-7160 391

Maj-Britt Lahdenperä,
lastenohjaaja

044-7160 304

Johanna Niemi,
lastenohjaaja

044-7160 301

Ida Rähmönen,
lastenohjaaja 

044 7160 302

Johanna Salonen,
lapsityönohjaaja,
projektikoordinaattori044-7160370
Marika Tohka,
lastenohjaaja

044-7160 303

Hanna Vuorio, pastori

044-7160 377
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Nuorille
NURKKA

Nuorten oma kokoontumistila keskustan seurakuntatalon
alakerrassa.
Kirkkoherrankuja 2. Sisäänkäynti Raisiontien (kirkon) puolelta.

Kohtaamisia verkossa
Tomi Aho
044-7160 313
nuorisotyönohjaaja

www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/nuorille

Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja

TOIMINTAA NUORILLE
NURKASSA
HUOM! Muutokset mahdollisia koronarajoitusten ym. vuoksi. Tarkista tietoja somesta tai
www.raisionseurakunta.fi/
nuorille

Hengari
ke klo 18-20. Nuorten avoimien
ovien ilta, jossa voi pelata biljaria, lauta- ja korttipelejä tai tulla
muuten vain hengailemaan.
Illan aikana myös lyhyt hartaus
ja pientä tarjoilua.
Lisätietoja Villeltä.
Teemis
to klo 18-20 (n. kerran kk:ssa).
Keskustelemme yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa
jostakin heitä kiinnostavasta ja
mietityttävästä aiheesta.
Lisätietoja Villeltä.
Lyhyt IG-liveiltahartaus
joka toinen pe klo 20 nuorisotyön IG-sivulla @raisionnuorisrk
Nuorten lautapeli-illat
to klo 18 alk. (n. kerran kk:ssa).
Pelataan vanhoja tuttuja lautapelejä ja opetellaan porukalla
uusia. Lisätietoja Villeltä.
Nuorten videopeli-illat
maanantaisin klo 17 kokoonnutaan nuorten Discord -kanavalle.
Hengataan, jutellaan ja pelaillaan videopelejä yhdessä.
Lisätietoja ja Discordin liittymislinkki Villeltä.
NUORTEN BÄNDI
Oletko kiinnostunut soittamisesta tai laulamisesta?
Kysy lisää Stefanilta.
KIRKONMENOT
ke klo 18 kirkossa, (n. kerran kk:ssa), jatkot Nurkassa. Messun
musiikista vastaa Nuorten bändi.
NUORTEN LATAAMO
MYLLYSSÄ
Nuorten levähdys- ja kohtaamispaikka perjantaisin klo 16-20
Myllyn alakerrassa srk:n toimitilassa.
Myös biljardia, lauta- ym. pelejä
ja kisoja. Paikalla aina joku nuorisotyöntiimistä. Tule mukaan
lataamaan ja latautumaan!

Nurkka

Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä

raisionnuorisrk

Ville Haapakoski 044 7160 351
nuorisotyönohjaaja

raisionnuorisrk

Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja

raisionnuorisrk

Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori

discord.gg/du5nWU

Nuorten aikuisten illat
joka toinen ti klo 18-21. Kokoonnutaan ja keksitään tekemistä
yhdessä. Lisätietoja Tomilta.
Roolipeli-illat
joka toinen ti klo 18-21 nuorille ja
nuorille aikuisille. Lisätietoja Tomilta.

YHTEYSTIETOJA

LISÄTIETOJA
NUORTEN
TOIMINNASTA:

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
vk

Huhtikuu
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

13

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

1

2

3

4

14

5

6

7

8

9

10

11

15

12

13

14

15

16

17

18

16

19

20

21

22

23

24

25

17

26

27

28

29

30

vk

Toukokuu
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai
1

17

2

18

3

4

5

6

7

8

9

19

10

11

12

13

14

15

16

20

17

18

19

20

21

22

23

21

24

25

26

27

28

29

30

22

31
Videopeli-ilta Discordissa klo 17->
Nuorten aikuisten ilta klo 18->
Roolipeli-ilta klo 18->
KirkonMenot klo 18 + jatkot Nurkassa
Hengari klo 18->

■■ Nykymaailma pyörii koko ajan enemmän ja enemmän netissä. Nuoret viettävät yhä suuremman osan ajastaan tietokoneilla ja puhelimilla. Siksi on tärkeää, että
työntekijät ovat kohtaamassa nuoria siellä missä nuoret ovat eli netin ihmeellisessä maailmassa. Tällä hetkellä nuorten kohtaaminen livenä on erittäin vähäistä
kaikkien rajoitusten takia, minkä vuoksi netissä tehtävä nuorisotyö on entistä tärkeämpää.
■■ Tammikuusta asti nuorisotyössä on ollut maanantaisin videopeli-iltoja, joissa olemme nuorten kanssa pelanneet erilaisia nuorten toivomia pelejä. Hyvää
peli-illoissa on se, kuinka matala kynnys niihin on tulla
mukaan. Niihin pystyt osallistumaan oman kodin turvista, kukaan ei näe sinua, vain äänesi kuuluu ja voit
puhua juuri niin paljon tai vähän kuin itse haluat. Kaikki nuoret eivät myöskään välttämättä halua tai pysty
niin hyvin toimimaan sosiaalisissa tilanteissa tai uskalla osallistua mihinkään live-juttuihin. Heillekin videopeli-illat ovat hyvä vaihtoehto tulla mukaan seurakunnan
toimintaan.
■■ Illoissa kohtaa paljon eri-ikäisiä nuoria ja myös
joitakin, jotka eivät ole missään livetoiminnassa mukana. Vaikka tämä toiminta lähti käyntiin rajoitusten
takia, on tämä yksi niistä jutuista mitä kannattaa jatkaa myös tilanteen
”normalisoituessa”. Nuorisotyössä
kuuluukin olla paljon erilaista toimintaa, koska silloin pystymme
kohtaamaan erilaisia nuoria erilaisissa tilanteissa.

Ville Haapakoski
nuorisotyönohjaaja

Teemis klo 18->
Lautapeli-ilta klo 18->
Nuorten Lataamo Myllyssä klo 16->
IG-live hartaus klo 20 (raisionnuorisrk)

Kitaransoittoa ja
muuta musiikkitoimintaa nuorille
Oletko tuleva Raision Ed Sheeran?
Kiinnostaako kitaransoitto
ja musiikki?
Seurakunta tarjoaa nuorille
kitaransoiton alkeet kitarakerhossa. Tavoitteena on
oppia virittämään kitara,
säestämään perussoinnuilla ja
sytyttämään musiikillinen
kipinä soittamisen iloon.
Kitarakerhoon mahtuu
kerralla viisi nuorta ja kesto
on viisi kertaa tunti. Omaa
kitaraa ei tarvita, sillä seurakunnalta saa lainaksi kitaran
kerhon keston ajaksi, jotta
voi harjoitella myös kotona
eikä tarvitse heti ostaa omaa
soitinta. Lisäksi pääsee soittamaan yhdessä muiden kanssa.
Kitarakerho antaa mahdollisuuden tutustua kitaransoiton maailmaan. Kerhon
jälkeen, jos kitarakipinä iski,
voi jatkaa harrastusta ja tulla

mukaan soittamaan KirkonMenoihin, eri leireille ym.
Mutta jos kitara ei ollutkaan se
juttu tai oletkin syntynyt
basistiksi? Seurakuntaan voi
tulla mukaan soittamaan
mitä tahansa soitinta
esimerkiksi KirkonMenoihin kerran kuussa tai bändin
kauneimpiin joululauluihin
joulukuussa.
Vuosien varrella on ollut
mukava huomata, miten
monen nuoren soittotaidot
ja itsevarmuus ovat kehittyneet vuodenkin aikana.
Iskeköön sinuun musiikillinen
kipinä ja tule mukaan seurakunnan toimintaan soittamaan ja laulamaan yhdessä!
Stefan Forsström
Kysy lisää: p. 044 7160369
stefan.forsstrom@evl.fi

Taivaallinen Isämme.
Näetkö sinä meidät?
Meidän perheemme täällä poikkeusolojen keskellä.
Joskus meillä on rauhallista ja mukavaa.
Joskus me riitelemme ja mökötämme.
Välillä kaipaamme läheisyyttä ja
välillä omaa tilaa ja rauhaa.
Ikävöimme ystäviä, sukua ja koulukavereita.
Kaipaamme harrastuksia.
Kiitos, siitä, että olemme terveitä.
Kiitos siitä, että meillä on toisemme,
eikä tarvitse olla yksin.
Näetkö sinä meidät juuri nyt?
Pidäthän meistä huolta.
Ole meidän turvanamme.
Anna meille luja luottamus sinun huolenpitoosi.
Aamen.
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Tiia Lehtonen, 45
·· Asuu Turussa, asunut ja työskennellyt
yhteensä useita vuosia Italiassa, Irlannissa,
Maltalla ja Belgiassa
·· Vihitty papiksi vuonna 2018
·· Työskennellyt pappina Saarijärven seurakunnassa, Suomen Liikemiesten Lähetysliitossa, Turun Tuomasyhteisössä ja lokakuusta
2020 alkaen Raision seurakunnassa
·· Valtiotieteiden tohtori, joka on tutkinut
EU:n toimielimiä, päätöksentekosääntöjä
sekä jäsenmaiden neuvottelustrategioita ja
-käyttäytymistä.
·· Väitöstyössään tutki lisäksi perussopimusneuvottelujen psykodynamiikkaa
ja sosiaalipsykologisia muuttujia.
·· Työskennellyt Helsingissä Ulkopoliittisessa
instituutissa tutkijana ja asiantuntijana.
·· Harrastaa puolimaratoneja ja kotimaista
kaunokirjallisuutta.
Kuva: Jukka Saarinen

Tiia tuli Raision seurakuntaan

Toisenlaisten ovien kautta
”Herra varjelee kaikki sinun
askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.”

N

ämä Raamatun sanat (Psalmi
121:8) ovat seuranneet ja lohduttaneet viidessä eri maassa asunutta,
liki kolmekymmentä muuttoa tehnyttä Tiia Lehtosta elämän matkalla. Ovet, jotka
ovat johtaneet Turussa syntyneen ja siellä tälläkin hetkellä asuvan Tiian papiksi Raision seurakuntaan, eivät ole ihan tavanomaisia.
- Silloin kun on tuntunut, että elämäni on ollut
pelkkää tulemista ja lähtemistä, nuo sanat ovat pitäneet minua pinnalla ja tuosta lauseesta on tullut minulle tärkeä.
Tutkijantyö kansainvälisen politiikan ja EU-asioiden parissa vei Tiian asumaan mm. Italian Firenzeen, Irlantiin, Maltalle ja Brysseliin. Katolisen kulttuurin kehdoissa hän kiinnostui entistä
enemmän kristinuskon syntyprosesseista, idän ja
lännen kirkon eriytymisestä ja teologiasta akateemisena oppiaineena.
- Opiskelin valtiotieteitä ja tein väitöskirjani Italiassa, missä olin Suomen Akatemian tutkijana.
Olenkin usein sanonut, että olen katolisen kulttuurin kyllästämä asuttuani eri katolisissa maissa yhteensä liki kymmenen vuoden ajan.
Väitöskirjassaan Tiia tutki Euroopan unionin
perussopimusneuvotteluja. Sitä, miten niistä valtionpäämiestasolla neuvotellaan ja miten niiden
lopputulokseen vaikuttavat ihmisten väliset henkilökemiat, karisma, sosiaalipsykologiset muuttujat ja ylipäänsä neuvotteluiden psykodynamiikka.
- Tutkin erityisesti pienten maiden päätöksentekijöitä ja kiinnostuksen kohteena oli se, miten
pienet maat saavat ikään kuin kokoaan suurempia lopputuloksia.
Kysyttäessä Suomen pärjäämisestä tällaisissa
neuvotteluissa, Tiia hymyilee.
- Suomi on pärjännyt ihan hyvin. Suomalaisistakin neuvottelijoista mainittiin henkilöitä, jotka
tulivat kaikkien kanssa toimeen ja jotka harrastivat
myös käytäväkeskusteluja sekä operoivat sellaisissa epävirallisissakin piireissä, joissa asioiden valmistelua vietiin eteenpäin. No, suomalaisista muis-

tutettiin kyllä sitten myös niistä ärähtelijöistä, jotka puhuivat niin vähän kuin ikinä mahdollista.
Ihmisten pariin
Brysselin hektisistä neuvotteluista ja kansainvälisistä tutkijankammareista Tiia palasi Suomeen ja Ulkopoliittiseen instituuttiin Helsinkiin.
- Siellä tutkin EU:n toimielimiä ihan yleisellä
tasolla, erilaisia päätössääntöjä ja peliteorioita.
Se työ oli perinteistä tutkijan työtä vuorovaikutteisempaa, kun piti toimia myös asiantuntijana,
antaa lausuntoja medialle ja työskennellä erityisesti eduskunnan palveluksessa.
Monet ovet olivat vuosien myötä avautuneet Tiialle suuriinkin saleihin. Yksi ovi alkoi kuitenkin kaiken kokeman jälkeen kiinnostaa yhä enemmän.
- Vaakakupissa painoi se, että halusin päästä tekemään ihmisten pariin työtä ja pohtia teologina ja pappina ihmisen elämän tarkoitusta. Saada mahdollisuus kulkea hetken ajan samaa tietä
toisen ihmisen kanssa ja ehkä helpottaa hänenkin matkaansa.
Niin Tiia vihittiin papiksi vuoden 2018 keväällä.
-Ihan ensin olin papin tehtävissä Saarijärven
seurakunnassa. Sitten ehdin tehdä noin vuoden
pestin järjestömaailmassa työskentelemällä sidosryhmäpäällikkönä Suomen Liikemiesten Lähetysliitossa. Raisioon tulin viransijaisuustehtäviin viime lokakuussa.
Tiia iloitsee siitä, että hän on oikeasti päässyt
kulkemaan ihmisten rinnalla.
- Kyllä papin työ on 95-prosenttisesti ollut sitä,
mitä ajattelinkin.
Vankan kansainvälisen tutkijantyön pohjalta
olisi helppo kuvitella, että Tiia voisi olla kiinnostunut myös kirkon tutkimustyöstä.
- Teologian opintojenkin aikana seurasin vielä
aika tiiviisti kansainvälistä politiikkaa, mutta koko ajan vähemmän se on alkanut kiinnostaa. Eikä
sille ole oikein enää aikaakaan. Teologia on myös
oma pakettinsa, jota on jatkuvasti opiskeltava lisää ja jonka suhteen on pidettävä itsensä kartalla.
Tutkijantyökokemuksesta voi Tiian mukaan ammentua myös papin tehtävissä ihan huomaamattakin ”analyyttisen asennoitumisen perusorientaatio ja pureutuminen asioihin tutkijan otteella”.
Kirkon ja yhteiskunnan suhteet, kirkko yhteis-

kunnallisena vaikuttajana ja kirkko ylipäänsä yhteiskunnallisena instituutiona. Ne kiinnostavat.
- Uskon, että niihin näkökulmiin minulla on
melko vakaa ote ja saatan aika helpostikin pystyä näkemään sellaisia asioita, joita kaikki eivät
heti ensi silmäyksellä huomaa.
Tiian mukaan hyvän keskustelukulttuurin edistämisessä kirkolla on vielä paljon tehtävää ja parannettavaa. Esimerkkeinä hän mainitsee suhtautumisen vaikkapa joitakin viikkoja sitten Helsingin Kirkko&Kaupunki -lehdestä virinneeseen
keskusteluun eläinten oikeuksia käsittelevästä artikkelista tai edistymisen seksuaalivähemmistöjen
oikeuksien suhteen.
- Naispappeuskin on asia, joka nousee yhä 30
vuoden jälkeenkin puheenaiheeksi. Näistä teemoista voisi kehitellä aivan uudenlaisen kunnioittavan keskustelemisen mallin, jossa asioista voitaisiin puhua niin, ettei kirkko näyttäytyisi myöskään ulkopuoliselle maailmalle pelkästään riitelevänä organisaationa. Se kun vie uskottavuutta
kaikelta siltä hyvältä, jota kirkko kuitenkin koko
ajan jatkuvasti tekee.
Puhtaalta pöydältä
Armon lähettiläs. Sellainen Tiia tahtoo pappina olla.
- Se on asia, joka on minulle itsellenikin niitä tärkeimpiä aiheita koko kristinuskossa. Miksei
myös anteeksiannon tematiikka. Nykyihminen on
aika paljon näiden kahden käsitteen tarpeessa.
’Armo uus’ on joka päivä uusi mahdollisuus.
- Se on sitä, että jokaisen päivän voi aloittaa
puhtaalta pöydältä. Niistä askelista lähtien, kun
sieltä sängyn reunalta könyää uuteen aamuun.
Tietää ihan fyysisestikin, että on vapaa olo. Vaikka elämässä saatetaan hyvinäkin päivinä säätää
monien asioiden kanssa ja virheitä tehdä, voi luottaa siihen, että armo on kuitenkin lopulta se kaiken kattava ja peittävä kevyt höyhenpeitto, jonka
alle voi turvallisesti mennä.
Kirkollisista toimituksista Tiian herkistää kaste.
-Siinä ollaan niin ydinkysymysten äärellä. Kasteessa näkyy elämän alku ja puhtaus, hento avuttomuus. Toimitus on tärkeä ja suoraa Jeesuksen
käskyn mukaista toimintaa. Kyllä minulle tulee
kastetoimituksessa usein pieniä ylimääräisiä mi-

krohengityksiä ja melkein aina alkaa itkettää. Kuitenkin samalla tajuaa, että eipä tässä nyt itkuun
pidä ryhtyä... nyt kastetaan!
Diakoniatyötä Tiia pitää myös tärkeänä työalana. Hänen mukaansa sen tarve tulee vain lisääntymään. Seurakuntien jäsenkato huolestuttaa,
vaikka sille ei paljon voida tehdäkään.
- Se juna meni jo. Olen aina välillä tätä miettiessäni saanut itseni kiinni haaveilemasta, että
kirkkohan voisi olla vielä vahvemmin opetuslasten oma yhteisö ja sellainen opetuslapseuttamisen eetos voisi tulla paremmin esiin.
Uudesta ovesta
Tiia sanoo olleensa aina uskossa. Nuorena aikuisena hän löysi hetkeksi hengellisen kodin jopa muutamien vapaiden suuntien yhteisöistä. Lähteminen tutkijanhuoneen yksinäisyydestä ja kansainvälisistä kuvioista kohti papin työtä kirkastui
ratkaisevalla tavalla EU-politiikan virkamiesneuvotteluissa Tanskan parlamentissa Folketingetissä.
- Kävin eri maiden parlamenteissa tekemässä
Ulkopoliittisen instituutin tutkijana henkilöhaastatteluja. Olimme varanneet tanskalaisen virkamiehen kanssa pari tuntia neuvotteluaikaa. Kun
olin juossut pitkin käytäviä, tapasinkin haastateltavani. Neuvottelun aluksi hän hieman leikillisesti kysäisi sopimamme aiheen eli määräenemmistöpäätöksenteon lisäämisestä, että: ”-- mikä sua
siinä oikein kiinnostaa?” Vastasin ilmekään värähtämättä, että: ”Ei mikään. Mua ei kiinnosta
tässä yhtään mikään.”
Kahden tunnin hetkemme venähti aiottua pitemmäksi. Haimme itsellemme neljän hengen sushit lähipaikasta ja keskustelimme koko iltapäivän
siitä, mikä on hyvä elämä ja mikä ei. Sen iltapäivän aikana tajusin, että tästä tutkijan työstä on
kyllä lähdettävä toisiin tehtäviin.
Niin löytyi ja avautui se tärkeä ovi, jonka kautta Tiian askeleet ovat tämänkin tarinan alkulauseen mukaisella varjeluksella johtaneet tänne Raision seurakuntaan.
Jukka Saarinen
toimittaja

