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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Kaikkein paras lahja
■■ Joulun aika tuo monelle mieleen lapsuuden joulut, joihin kuului tärkeänä osana päiväkodin, koulun ja pyhäkoulun joulujuhlat. Tonttuleikitkin olivat hauskoja, mutta itselleni kaikkein tärkein, kaunein ja koskettavin oli kuitenkin joulukuvaelma Jeesus-lapsineen, enkeleineen, paimenineen... Esitys päättyi useimmiten juhlallisesti yhdessä laulettuun Enkeli taivaan -virteen. Sanoma suuresta ilosta ja
minuakin varten syntyneestä Vapahtajasta tuntui niin turvalliselta ja hyvältä, että jo lapsena ymmärsin sen olevan jotakin, jonka halusin kuuluvan elämääni.
■■ Muistinkohan koskaan tarpeeksi kiittää omia vanhempiani ja isovanhempiani siitä, minkä kultaakin kalliimman perinnön ja turvan he minulle jättivät salliessaan minun tutustua isiensä ja äitiensä uskoon ja olla osana heidän rukouksiaan. Ja pystyisinpä vielä kiittämään päiväkerhoni, kouluni ja pyhäkouluni opettajia, jotka niin turvallisesti ja lempeästi kertoivat rakastavasta Isästä, Hyvästä Paimenesta, Taivaan kodista jne. Miten kaikki tuo minua kiehtoikaan ja miten paljon Jeesuksen viisautta ihailin ja hänen
rakkaudestaan iloitsin jo lapsena.
■■ Tiedän, että kaikki eivät ole saaneet kasvaa yhtä
onnellisessa asemassa, mutta onneksi kuitenkin vielä
kovin monet näitä hyviä kokemuksia ja muistoja kanssani jakavat ja kokevat olevansa siunattuja. Kunpa eivät nykyajan vanhemmat ja muut kasvatuksesta vastaavat kovin heppoisin perustein riistäisi lapsilta tätä lahjaa, joka
minullekin on ollut suurin kaikista; paras joululahja ja kaikista muistakin lahjoista parhain, kestävin ja arvokkain,
jota en vaihtaisi mihinkään muuhun.

Rukouskirja 2020 on ilmestynyt

■■ Rukous on yhteydenpitoa Jumalan kanssa ja rukoilla voi
monin eri tavoin, omin sanoin ja ajatuksin, tai käyttäen apuna valmiiksi kirjoitettuja rukouksia.
Raision seurakunta on jo noin neljännesvuosisadan ajan julkaissut vuosittain pienen Rukouskirjan eri aihepiireistä. Vuoden 2020 Rukouskirjan pohjana on 31 Psalmien säettä eli yksi
kuukauden kullekin päivälle. Kirjasen lopussa on myös vinkkejä oman rukoushetken viettämisestä.
Uutta uusimmassa Rukouskirjassa on se, että tällä kertaa
sen laatimiseen on seurakunnan työntekijöiden lisäksi osallistunut Raision kirkossa toimivan Rukouksen talon vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä.
Rukouksen taloon tulee eri kanavien kautta suuri määrä raisiolaisten ja muidenkin rukouspyyntöjä, joihin mahtuu
monenlaista huolta omasta tai läheisten elämästä; sekä suuria murheita että pienempiä toiveita ja kiitoksenkin aiheita. Kenellä tahansa on mahdollisuus tulla paikan päälle kirkkoon
rukoilemaan tiistaisin klo 16.30-18. Hiljentyä voi itsekseen tai
kertoa luottamuksellisesti rukoustoiveensa papille tai muulle
vastuuhenkilölle, joka rukoilee asian puolesta. Monet kokevat,
että rukous rauhoittaa ja keventää sydäntä ja ulos kirkosta voi
lähteä levollisemmalla mielellä.
Raision kirkossa on satojen vuosien aikana rukoiltu paljon,
niin kansamme koettelemuksissa kuin yksittäisten ihmisten
erilaisissa elämänvaiheissa. Edelleenkin kirkko on monille rukouksen talo, luonteva paikka hiljentyä rukoukseen rauhallisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Kirkkoherra Sari Lehti kuvailee Rukouskirjan esipuheessa: ”Seurakuntapuun juuret ovat
syvällä perinteessä, Raamatussa, jo edesmenneiden seurakuntalaisten uskossa ja rukouksissa, ikivanhan harmaakivikirkkomme seinissä. Nämä kaikki kertovat meille uskosta Jeesukseen, Vapahtajaan.”

Rukouskirjan ulkoasusta vastaa tuttuun tapaan Erkki Kiiski,
jonka käsialaa on muun muassa Myllyn toimitilamme paljon huomiota ja ihastustakin herättänyt suuri kirkkoaiheinen maisemaseinä.
Rukouskirja on seurakunnan lahja, jonka voi noutaa maksutta esimerkiksi Myllyn toimipisteestämme, Tasalan Kamarista, seurakuntatoimistosta tai kirkosta. Lisäksi kirjasta jaetaan monien tapaamisten ja tilaisuuksien yhteydessä, ja se
on myös selattavissa seurakunnan nettisivuilla osoitteessa
raisionseurakunta.fi
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Rukouskirjan 2020 kuvitus viittaa mm.
seurakuntamme nimikkovirteen 949
”Kirkko olkoon niin kuin puu”.

■■ Terve, turvallinen ja rakkaudellinen kristillinen
kasvatus ei vahingoita lasta, ja uskon lahjan voi vapaasti antaa tai vaihtaa pois milloin tahansa, ellei se
enää miellytä. Mutta lapselle antamatta jäänyttä lahjaa voi olla vaikea löytää myöhemmin, ellei siitä ole
kuullut eikä oikein edes tiedä mitä ja mistä etsiä.
■■ Lapsena opittu mutkaton suhde Jumalaan on
seurannut monia ja minuakin koko elämän ajan ja ollut
turvana läpi kaiken, silloinkin kun elämä on pelottanut ja
koetellut. Joskus mietin, miltä minusta tuntuisi, jos vasta
joskus myöhemmin aikuisena olisin saanut kuulla Jumalasta kaiken sen hyvän, minkä nyt jo pienestä pitäen sain
turvaksi matkalle. Ihmettelisin varmaankin, miksi minulta oli evätty mahdollisuus lapsenuskoon, piilotettu tie
ilon ja rauhan lähteen luokse ja näin salattu jotakin elämässä selviämisen kannalta hyvin oleellista.

Joulumaa Wanhan Pappilan pihapiirissä adventista loppiaiseen

■■ Joulun lapsesta iloiten, Hänen lahjoistaan
kiittäen ja sinulle siunattua joulua ja uutta vuotta toivoen,

■■ Seurakuntatalon ja Wanhan Pappilan liepeillä voi jälleen tehdä matkaa jouluun etsimällä pihalla pisteitä, joissa
pääsee tutustumaan ja kurkkaamaan erilaisiin jouluisiin
näkymiin. Joulumaan avajaisia vietetään Perheiden lauantaina muun ohjelman yhteydessä 30.11. Tuolloin matkaan
opastaa enkeli ja siitä eteenpäin voi kuka tahansa käydä
joulumaassa oman aikataulunsa mukaan, sillä alueelle on
ripoteltu itsenäisesti läpikäytäviä jouluaiheisia rasteja aina loppiaiseen 6.1. asti. Joulumaan kartta löytyy pihan pienen keltaisen rakennuksen seinältä.
Siis tervetuloa tutkimaan, etsimään ja ihmettelemään!
Minne Joosef ja Maria ovat matkalla? Mitä suuri tähti
kertoo? Tai mitä muori puuhaa jouluisessa tuvassa? Entä
onko lahjat jo kääritty?
Joulumaassa on myös adventtikalenteri, jonka neljään erilaiseen luukkuun voi kurkistella. Keitäköhän täällä asustaakaan? Ota mukaan oma taskulamppu niin näet
paremmin, mitä luukkujen sisältä löytyy. Adventtikalenteri aukeaa vähitellen 30.11., 10.12. ja 17.12.

Anne-Sophie
Kajander

Joulumusiikkia yötä päivää loppiaiseen asti

■■ Miten olisin pärjännyt elämän heitellessä, kenen
puoleen kääntynyt, mistä hakenut apua ja rauhaa levottomaan mieleen? Mitä jos en tuntisi tätä sanomaa
lainkaan? Luojalle kiitos, että tunnen! Ja kaikille niille,
jotka antavat lapsille mahdollisuuden tutustua Jeesukseen ja saada Hänet turvalliseksi matkakumppaniksi
elämään jo alusta alkaen.
■■ Jouluyönä meille syntyi Vapahtaja, Jeesus-lapsi,
joka aikanaan kasvoi aikuiseksi ja sanoi selkeästi:
”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä…”
(Mark 10:14). Toivottavasti ei mikään eikä kukaan estä
sinuakaan löytämästä tietä seimen äärelle ja Vapahtajan luo, olitpa sitten lapsi tai aikuinen.

tiedottaja

■■ Vuodesta toiseen suositummaksi ja kattavammaksi kehittynyt Jouluradio on kaikkien joulun ja joulumusiikin ystävien suosikkikanava marraskuusta loppiaiseen asti. Jouluradio
kuuluu nykyisin lähes koko Suomessa ja oli viime joulukuussa
Suomen viidenneksi kuunnelluin kanava. Tänä vuonna tarjolla on entistä laajempi kattaus joulumusiikkia ympäri maailman, tuttuja joululauluja eri kielillä ja uusilla sovituksilla rakastetuimpia klassikoita unohtamatta.
Jouluradio on seurakuntien yhteinen radiokanava sekä
verkkomedia. Aidon ja alkuperäisen Jouluradion lisäksi tarjolla on myös yhdeksän eri tyylisuuntia edustavaa nettiradiokanavaa, joista esimerkkeinä Lasten jouluradio, Jazzjoulu ja
Klassinen joulu.
Jouluradio kuuluu Raisiossa taajuudella 93,8 ja sen kaikki
nettiradiokanavat löydät osoitteesta www.jouluradio.fi

Joulumaan yksi kurkistuspiste sijaitsee tänä jouluna Kopilla, Nuorikkalan asuntoalueella, Vilja-aitan leikkipaikassa. Käy kurkkaamassa Kopin ikkunasta, miltä näyttää kettuperheen joulu.
Viikkojen kulkiessa kohti joulua osa Wanhan Pappilan
joulumaan pisteistä muuttaa muotoaan, joten kannattaa käväistä vaikka useammankin kerran kurkkaamassa, olisiko
joulunäkymiin ilmestynyt matkan varrella jotakin uutta.
Mukana ensimmäisen joulun tapahtumia kuvastamassa
ovat askarrellen ja maalaten olleet pienet taiteilijat Seikkailukerhosta, Arkipyhiksestä sekä Tikanmaan ja Vaisaaren päiväkerhoista.
Joulumaahan ovat lämpimästi tervetulleita niin lapset
kuin aikuisetkin!
Joulumaa -matka jouluun 30.11.2019-6.1.2020
Raision seurakuntatalon ja Wanhan Pappilan
pihapiirissä.
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Joulutunnelmia ja
uusia alkuja Myllyssä
Raision seurakunnan tila Myllyn kauppakeskuksessa on ollut syyskaudella ahkerassa käytössä.
Erityisesti siellä järjestetyt tapahtumat, kuten
virsilauluhetket, nuorten lataamot, joulukorttien askartelut ja keskustelupiirit ovat kiinnostaneet
kävijöitä. Tätä työtä ja tapahtumien kehittämistä
on tarkoitus jatkaa myös tulevana vuonna.

M

yllyssä kokeillaan
myös
uudenlaista toimintaa, jossa
tehdään yhteistyötä
kauppakeskuksen eri toimijoiden
kanssa. Yksi uusista avauksista on
Odottavien äitien tapaamiset joka
toinen viikko helmikuulle saakka
parillisina keskiviikkoina klo 1719. Tarkoituksena on koota yhteen
alueen odottajia viettämään yhteistä
aikaa, saamaan vertaistukea ja tutustumaan Myllyn toimintaan. Ryhmänvetäjänä toimii seurakuntapastori
Susanna Lundqvist, jonka lapsen
laskettu aika on maaliskuussa.
- Tämä on hieno tilaisuus hyödyntää tilaa uudella tavalla ja tehdä seu-

rakuntaa tutuksi. Illoissa on pientä
tarjoilua, vierailijoita ja vapaata jutustelua. Mukaan voi tulla missä vaiheessa odotusta tahansa. Kyseessä on
matalan kynnyksen toiminta, johon jokaisen on helppo tulla. Ohjelmaa voidaan tarpeen mukaan muokata osallistujien toiveiden pohjalta ja pyytää
paikalle heidän toivomiaan vierailijoita, kertoo Susanna.
Seurakunnan tila Myllyssä tarjoaa
hyvät puitteet erilaisille kokoontumisille. Tavoitteena on tehdä paikkaa tutuksi kaikenikäisille. Myös tilan laajempi hyödyntäminen voisi olla mahdollista tulevaisuudessa.
- Siellä voisi vaikkapa järjestää perhejuhlia kuten syntymäpäiviä, visioi

Susanna. Erillinen ja suojaisa pikkukappeli tilan takaosassa soveltuu myös
kirkollisiin toimituksiin eli avioliittoon
vihkiminen ja kastekin siellä onnistuisi. Ja oleskelutilan puolelle voi kattaa
juhlaan kuuluvat tarjoilut.
- Vielä emme ole löytäneet kauppakeskuksen ensimmäistä vihkiparia, mutta
ehkäpä jo ensi kesänä? Tarjolla olisi taatusti erilainen juhlapaikka ja mahdollisuus yhteistyöhön muiden kauppakeskuksen toimijoiden kanssa. Saman katon
alta järjestyvät niin koristelut, tarjoilut,
vaatteet kuin lahjatkin, Susanna ideoi.
Joulukuussa kirkon sanoma näkyy
Myllyssä seurakunnan tilan koristeluissa, teksteissä ja tapahtumissa. Erilaiset yhteislaulutilaisuudet ovat suosittuja ja esimerkiksi Kauneimpia joululauluja pääsee laulamaan Jukka-kanttorin johdolla torstaina 12.12. klo 18.
Joulu on myös lahjojen aikaa ja seurakunnan Myllyn toimipisteestä voi
käydä maksutta noutamassa pienen
lahjan kuten esimerkiksi Rukouskirjan. Tarjolla on myös kahvia tai glögiä.
Viime jouluna suuren suosion sai ”Jou-

Tule mukaan
päivystämään!
Myllyn kauppakeskus on
auki aamusta iltaan joka päi
vä. Seurakunnan toimitilassa
päivystäjinä toimii sekä seu
rakunnan työntekijöitä että
vapaaehtoisia.

lun sanoma pähkinänkuoressa” eli pieni
Jeesuslapsi pähkinänkuoresta valmistetussa seimessä. Tätä vapaaehtoisten käsityönä valmistamaa lahjaa on tarkoitus
jakaa kävijöille tänäkin vuonna sen verran kuin niitä riittää. Joulun sanoma on
esillä myös lähempänä joulua valmistuvassa jouluikkunassa, joka sekin toteutuu vapaaehtoisten talkoovoimin.
Joulunpyhinä seurakunnan toiminta keskittyy kirkkoon ja Myllyn
tila on suljettu 23.-26.12., mutta silloinkin voi ostosten lomassa pysähtyä hetkeksi jouluikkunan äärelle. Se
muistuttaa meitä kiireenkin keskellä
joulun päähenkilöstä, Jeesus-lapsesta ja Vapahtajastamme, jonka syntymä todellakin antaa aiheen joulun juhlaan ja iloon.
Myllyn toiminnan
koordinaattori,
pastori Susanna
Lundqvist:
susanna.
lundqvist@evl.fi
p. 044 716 0363

Etsimme myös uusia vapaa
ehtoistyöstä kiinnostuneita
päivystäjiä, jotta voisimme
pitää tilan avoinna
mahdollisimman usein.
Jos kiinnostuit,
niin ota yhteyttä:
susanna.lundqvist@evl.fi
p. 044-7160 363 tai
hannele.siltala@evl.fi
p. 044 7160380 tai
katso lisätietoja:
www.raisionseurakunta.fi/
osallistu

Myllyntila
goes some!
Tietoa Myllyn toiminnastamme
löydät mm. seuraamalla
meitä Instagramissa
@myllyntila tai Facebookissa
Raision seurakunta.
Lisätietoa myös
internetin kautta osoitteessa
www.raisionseurakunta.fi

Seurakunnan Myllyn
toimipiste on kaikille
avoin ja levähdys- ja
kohtaamispaikka, jossa
on avara oleskelutila,
infopiste sekä
pikkuruinen kappeli.
Tervetuloa
levähtämään,
leikkimään, lehtiä
lukemaan, juttelemaan,
kahville jne.

”Joulun sanoma pähkinänkuoressa”
ihastutti monia viime jouluna, ja
tänäkin vuonna näitä vapaaehtoisten
käsityönä tekemiä lahjoja on Myllyssä
tarjolla joulun alla rajoitettu määrä,
niin kauan kuin niitä riittää.

Sinikka Haakana

Hautatoimi tiedottaa

Hiljainen huone,
pikkukappeli
on erillinen tila
olohuoneen
maisemaseinän
takana.

Talviaika hautausmaalla

Vierailut hautausmaalla
Raision seurakunnan hautausmaa on avoinna klo 7-22.
Kirkollisina juhlapäivinä ja niiden aattoina hautausmaalla voi vierailla ympäri vuorokauden. Kirkkauden kappeli on avoinna klo 8-20, jouluaattona läpi yön.
Ulkovesipisteet

Hautausmaan vesipisteet suljetaan talvikaudeksi. Talvivesipisteistä saa
vettä ympärivuotisesti. Talvivesipisteet sijaitsevat hautausmaan huoltorakennuksen seinällä sekä Kirkkauden kappelin alakerrassa, varastoon
johtavan oven vieressä.
Talvikunnossapito

Seurakunta hoitaa pääkäytävien ja paikoitusalueiden talviauraukset ja
hiekoitukset. Hautausmaa yleisvalaistaan iltaisin pimeään aikaan.
Kynttilät ja lyhdyt

Metallisia lyhtyjä saa käyttää 1.10 – 30.4. Lyhdyt tulee poistaa haudoilta
keväällä heti äitienpäivän jälkeen. Hautausmaan henkilökunnan kerättäväksi jääneitä lyhtyjä ei säilytetä.

Ympäristötietoa
hautakynttilöistä ja -lyhdyistä

• Jo yksikin kynttilä valaisee haudan
• Hae palamaan jätetty kynttilä kohtuullisen ajan kuluessa pois haudalta
• Jos mahdollista, vältä kertakäyttökuorisia
hautakynttilöitä jätemäärän
pienentämiseksi
• Haudalle laitettava kiinteä lyhty tuottaa vähiten jätettä.
Käytä lyhdyssä vain siihen sopivaa kuoretonta lyhtykynttilää
• Muovikuorisista kynttilöistä kestävin vaihtoehto on pitkään
palava öljykynttilä
• Lasikuorinen kynttilä on hyvä ratkaisu, jos kuoren voi puhdistaa
ja käyttää uudelleen
• Mikäli palaneen hautakynttilän kuorta ei voi käyttää uudelleen,
laita se asianmukaiseen jäteastiaan: sekä lasi- että muovikuorinen
kynttilä polttokelpoiseen jätteeseen ja irrotettava metallikansi
metallinkeräysastiaan
• Pyrimme jätemäärän vähentämiseen. Raision seurakunta on
ympäristödiplomiseurakunta.
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Meidän messu
■■ Olen tämän syksyn aikana keskustellut usean eri
henkilön kanssa seurakuntamme jumalanpalveluksista ja messuista, joissa vietetään ehtoollista. Aivan erityisinä aiheina ovat olleet seurakuntalaisten osallisuus,
erilaiset palvelutehtävät messuissa ja erilaiset ehtoolliseen liittyvät kysymykset.
■■ Nämä keskustelut ovat saaneet minut miettimään
meidän seurakuntamme jumalanpalveluselämän kokonaisuutta: pyhäpäivien messuja, Raisiomessuja ja
perhemessuja sunnuntaisin, maanantai- ja tiistai-iltojen ehtoollishetkiä, keskiviikon aamuehtoollisia ja
KirkonMenoja, laitoksissa vietettäviä rukous- ja ehtoollishetkiä sekä kaikkia niitä hartaushetkiä, joita seurakuntamme eri toiminnoissa viikon aikana pidetään.
■■ Millaisia meidän messumme ovat? Millaisia messuyhteisöjä meillä on koolla? Keitä meidän messuissamme käy ja keitä sieltä puuttuu? Voisivatko kaikki
raisiolaiset halutessaan löytää oman paikkansa ja tuntea olevansa kotonaan seurakuntamme erilaisissa messuissa? Saavatko kaikki tuoda lahjansa käytettäväksi?
Onko kaikilla mahdollisuus tehdä sitä, mitä tuntevat
osaavansa ja mihin ovat valmiita? Tai toisaalta onko kaikilla yhtäläinen mahdollisuus olla rauhassa, tekemättä
mitään ja vain levätä Jumalan läsnäolossa?
■■ Seurakunnassamme on syksyn aikana järjestetty kaksi jumalanpalveluselämän koulutusta seurakuntalaisille. Messissä messussa -koulutuksessa mietimme
jumalanpalvelusten sisältöjä ja seurakuntalaisten erilaisia tehtäviä ja osallisuutta. Toisessa koulutuksessa keskityimme ehtoollisen sisältöihin ja merkitykseen sekä
ehtoollisavustajana toimimiseen ja käytännön harjoitteluun. Ehtoollisavustajakoulutuksessa puhuimme siitä, että ehtoollinen on tarkoitettu jokaiselle kristitylle,
joka tuntee sitä tarvitsevansa. Kristus kutsuu pöytäänsä erityisesti niitä, jotka tuntevat itsensä syntisiksi. Ehtoollispöytään voi tulla myös siunattavaksi.
■■ Ehtoollinen on pyhä hetki, salaisuus, joka sellaisena on hyvin herkkä ja henkilökohtainen asia. Ehtoollisen pyhyys ei kuitenkaan riipu sen jakajasta, sillä
ehtoollinen on Jumalan lahja. Messua johtavan papin, liturgin, tehtävänä on asettaa ehtoollinen. Ehtoollista
voivat jakaa papit ja sellaiset konfirmoidut seurakuntalaiset, joille kirkkoherra on antanut luvan.
■■ Ehtoollisavustajakoulutuksessa minua innosti
ja ilahdutti koolla ollut joukko, joka mielestäni muodosti kuvan Raision seurakunnasta. Mukana oli niin
eläkkeellä kuin työelämässä olevia, koulua käyviä ja
opiskelevia nuoria. Muuten, tiesitkö, että Raision kirkossa on lapsi ollut ensimmäistä kertaa ehtoollisavustajana pitämässä leipälautasta? Tähän liittyy unelmani,
jonka haluan jakaa kanssasi.
■■ Unelmoin siitä, että messu – erilaisissa muodoissaan - voisi olla meidän seurakuntamme toiminnan
kaikkia yhdistävä sydän. Sydän, joka sykkii, pulppuaa
elämää ja tekee eläväksi. Sydän, joka pumppaa voimaa
arkemme tarpeisiin ja tehtäviin. Sydän, joka kokoaa
meidät seurakuntalaiset lähelle Jumalaa ja toinen toisiamme.
Tavataan messussa ja

ehtoollispöydässä!

Katarina Engström
kanttori

Martinus kuoro

”Nyt joululaulut
kaikuu yössä taas…”
Otsikko on lainattu tämänvuotisesta Kauneimmat
joululaulut -vihkosesta. Jo ennen Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuksien sarjan alkamista kokoonnumme Raision kirkossa laulamaan yhdessä
Hoosianna -hymniä 1. adventtisunnuntaina 1.12.
kello 10 perhemessussa ja kello 18 Martinuskuoron perinteisessä Hoosianna! -konsertissa.
Konsertit luovat jouluista
tunnelmaa adventin aikaan
Adventin aika on Raision kirkossa
täynnä erilaisia hartauksia, messuja,
Kauneimpia joululauluja ja konsertteja, jotka johdattavat meitä kohti
joulun ydintä ja virittävät meidät joulun odotukseen ja tunnelmaan.
○○ Joel Hallikainen ja 25-henkinen
Vox humana -kamarikuoro

Suomalaisen musiikin päivänä,
sunnuntaina 8.12. klo 15
esiintyvät Sydänten joulu -konsertissa Raision kirkossa.
○○ Naiskuoro Resonus, johtajanaan
Kai Jantunen sekä Hilla Kunnola,
harppu ja Tiitta Moilanen, huilu
luovat tunnelmaa Lumoa ja lunta
-konsertissaan keskiviikkona
11.12. klo 19.
○○ Raision seurakunnan oma lauluyhtye, Pyhän Martin Laulajat,
konsertoi keskiviikkona 18.12. klo
19. Konsertin otsikkona on ”Joulu
saapuu portin luo”.
Kauneimmat joululaulut
tekevät hyvää
Kaikki saavat laulaa sydämensä pohjasta Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa, jotka täyttävät kirkot, ympäri
Suomea ja muualla maailmalla suomalaisten keskuudessa, tänä jouluna jo 47.
kerran. Suomen Lähetysseura painattaa
myös lauluvihkoset, joista jälleen kerran
löytyvät ne monille kaikkein rakkaim-

Joel Hallikainen

mat joululaulut. Tilaisuuksissa kerätään
jo tuttuun tapaan kolehti kehitysmaiden
lapsille Suomen Lähetysseuran kautta.
Kauneimpien Joululaulujen virallisena
suojelijana on tänä vuonna Katri Helena, jonka sydäntä lähellä ovat erityisesti kaikki maailman lapset. Hän on vuosien ajan ollut mukana YK:n lastenjärjestö Unicefin toiminnassa. Apua tarvitsevia on niin paljon, että joskus saattaa
tuntua toivottomalta. Riittää kuitenkin,
että tekee yhden ihmisen hyväksi jotain.
-Tärkeintä on olla mukana virrassa, ajattelee myös Katri-Helena, jolle joululaulut ja
lasten auttaminen ovat sydämen asioita.
- Kauneimmat joululaulut on klassikko. Minusta joululaulujen laulaminen kirkossa on suorastaan sielunhoitoa. Ihmisten on vaikea pysähtyä kaikenlaisten virikkeiden ja ajatusten myllerryksessä, mutta kirkossa se voi onnistua. Kun laulat jo lapsuudesta tuttua
tekstiä – silloin olet juuri siinä hetkessä. Kynnys tulla kirkkoon on matala,
eikä siellä tarvitse olla yksin.
Kauneimpia joululauluja
kirkossa
Raision kirkossa järjestetään 11.26.12. useita Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia, joiden sisältöä
ja aikoja mietittäessä on pyritty
ottamaan huomioon eri-ikäiset seurakuntalaiset ja heidän tarpeensa. Kaikkiin näihin tilaisuuksiin
ovat kuitenkin kaikki tervetulleita.
Katso lisää  s.6

Pyhän Martin laulajat

Joulupäivän iltana 25.12. klo 18 lauletaan Kauneimpia joululauluja yhdessä
Pyhän Martin Laulajien kanssa, ja mukana laulamassa on myös jo tuttuun tapaan kaupunginjohtaja Ari Korhonen.
Tapaninpäivänä 26.12. klo 10 vietetään Kauneimmat joululaulut -messua.
Joululaulut kaikuvat
myös Myllyssä ja
Tasalassa
Myllyn kauppakeskuksessa voi jouluostosten lomassa pysähtyä Kauneimpien joululaulujen äärelle
torstaina 12.12. klo 18, jolloin niitä
lauletaan seurakunnan toimipisteessä
Myllyn alakerrassa. Kaikki Myllyssä
liikkujat ovat tervetulleita mukaan
laulamaan tai kuuntelemaan.
Kauneimmat joululaulut on myös
osa Tasalassa perjantaina 13.12. järjestettävää joulunavaustapahtumaa
”Joulu saapuu Raisioon”. Laulujen aika alkaa tuolloin klo 16.30.
Tule mukaan yhden
yön kuoroon!
Pop-up kuoro Jouluyön laulajat kokoontuu 24.12. ennen jouluyön messua klo 22 harjoittelemaan Katarina
Engströmin johdolla. Kuoro on mukana heti kello 23 alkavassa jouluyön
messussa. Jos olet laulanut kuorossa
aiemminkin ja haluat antaa oman
laulunlahjasi yhteiseksi jouluiloksi,
niin tule mukaan. Voit ottaa yhteyttä
Kata-kanttoriin, joka lähettää nuotit
etukäteen ja antaa tarvittaessa lisätietoja jouluyön kuorosta.
Katarina Engström
kanttori
katarina.engstrom@evl.fi
p. 044 7160333

Tule ja katso 4/2019
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Kiitos kuulumisestasi
tai tervetuloa
mukaan!
Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu edelleen
valtava määrä jäseniä, lähes neljä miljoonaa suomalaista,
vaikka määrän vähenemisestä paljon puhutaankin.

K

irkko kutsuu ihmisiä armollisen
Jumalan yhteyteen ja rohkaisee
välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Se on läsnä ihmisen
arjessa ja juhlassa monin eri tavoin.
Kirkon kautta voit myös olla antamassa ja
saamassa apua ja tukea eri elämäntilanteissa.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan osallistumaan seurakuntasi monipuoliseen toimintaan.
Kirkon jäseneksi ensimmäistä
kertaa tai uudestaan

Valtaosa suomalaisista liittyy kirkkoon lapsena saadun kasteen kautta. 15 vuotta täyttäneen henkilön tulee myös olla rippikoulun
käynyt. Rippikoulun voi käydä ja kasteen
saada myös aikuisena. Lisätietoja aikuisrippikoulusta ja kasteesta saat nettisivuiltamme tai
seurakunnan papeilta.
Jos taas olet eronnut kirkosta, mutta haluaisit palata sen jäseneksi, sujuu se helposti esimerkiksi netin Liity kirkkoon -palvelun avulla
tai ottamalla yhteyttä seurakuntatoimistoon.
Kirkko on monessa mukana
Kirkko kulkee ihmisten rinnalla arjessa, juhlassa ja elämän käännekohdissa. Vanhemmat
ja kummit pyytävät kasteessa lapselle Jumalan
siunausta, avioliitto solmitaan seurakunnan
läsnä ollessa ja läheisen kuollessa haetaan
lohtua ikuisen elämän lupauksesta. Koteihin
pyydetään siunausta ja nuoren elämässä rippikoulu ja konfirmaatio ovat juhlan aiheita.
Jumalanpalvelus tarjoaa tauon arjen keskelle ja on seurakunnan toiminnan ydintä.
Seurakunnassa järjestetään erilaisia tapahtumia ja toimintaa kaikenikäisille. Monipuo-

linen työ lasten ja nuorten parissa kuten kerhot, leirit, rippikoulut ja monet muut tapahtumat ovat näkyvä osa seurakunnan arkipäivää, kuten myös aikuisille suunnattu toiminta ja erilaiset tilaisuudet. Kuorot, konsertit ja
muu musiikkiin liittyvä toiminta ovat monille
tärkeitä. Osallistumalla vapaaehtoistyöhön voi
tuoda omat lahjansa mukaan muidenkin iloksi. Myös lähetystyötä tehdään kirkon kautta.
Kirkko säilyttää kulttuuria. Kirkkojen taidokas sisustus, esineistö ja kuvataide ovat olennainen osa suomalaista kulttuuriperintöä ja kirkko onkin monen paikkakunnan arvokkain ja
rakastetuin rakennus. Seurakuntien ylläpitämille hautausmaille kaikilla paikkakuntalaisilla on oikeus tulla haudatuksi.
Myös Raision keskiaikainen kirkko ja sitä ympäröivä kirkkomaa ovat tärkeä osa kaupunkikuvaa ja paikkakunnan historiaa.
Kirkon jäsenyys mahdollistaa
monipuolisen auttamistyön
Kirkko auttaa ja tukee myös elämän vastoinkäymisissä. Useat sosiaalityön muodot
ovat lähtöisin kirkosta. Diakoniatyön kautta
voi keskusteluavun lisäksi saada aineellista
ja muutakin apua arkeen. Esimerkkejä kirkon varoin tehtävästä auttamistyöstä ovat
työ vanhusten parissa, kotikäynnit, lähimmäispalvelu, perheneuvonta ja parisuhdetyö,
sairaalasielunhoito, sururyhmät, mielenterveyskuntoutujien tukiryhmät, työttömien
tukeminen, päihde- ja huumeongelmaisten
auttaminen sekä heidän läheistensä tukeminen, vankien ja vapautuvien tukeminen, työ
pakolaisten parissa, vammaistyö, Palveleva
Puhelin, Palveleva netti jne.
Monet seurakuntalaiset sanovatkin, että yk-

si tärkeä syy kuulua
kirkkoon on halu auttaa ja mahdollisuus olla
omalta osalta mukana tukemassa kirkon tekemää auttamistyötä. Moni kokee kirkon myös
luotettavaksi auttamiskanavaksi, jonka
kautta apu menee perille niin omalla paikkakunnalla kuin kauempanakin. Jokainen kirkkoon kuuluva on jäsenmaksunsa kautta mahdollistamassa tätä työtä. Siitä suuri kiitos heille!
Tervetuloa Raision
seurakunnan jäseneksi
Kirkkoon liittyminen tarkoittaa liittymistä kotikuntasi seurakuntaan. Liittyminen on helppoa
ja käy kätevästi ja tietoturvallisesti esimerkiksi
Liity kirkkoon -verkkopalvelun kautta.
Lisätietoja kirkkoon liittymisestä voit saada
Raision seurakuntatoimistosta, seurakunnan
työntekijöiltä ja nettisivuilta:
www.raisionseurakunta.fi/info-ja-asiointi/
kirkkoon-liittyminen tai
evl.fi/tietoa-kirkosta/jaseninfo/liity-kirkkoon

AIKUISRIPPIKOULU
Jäikö ripari aikoinaan käymättä?
Haluaisitko suorittaa rippikoulun
aikuisena?
Aikuisrippikoulu on useimmiten
yksityisrippikoulu, joka sisältää
kahdenkeskisiä keskusteluja ja
pohdintoja papin kanssa. Tuloksena on
usein mielenkiintoinen prosessi, jossa
molemmat joutuvat miettimään ja
perustelemaan kantojaan.
Aikaa rippikouluun kannattaa varata
ainakin pari kuukautta. Tapaamisten
määrä riippuu rippikoululaisen aiemmista
tiedoista sekä hänen halustaan ja
kyvystään itsenäiseen opiskeluun.
Jos haluat käydä aikuisrippikoulun tai
sinulla on muuta
kysyttävää aiheesta, ota yhteyttä
seurakuntasi pappiin.

Seurakuntatoimisto
Kirkkoherrankuja 2
p. 02 436 0300
sähköposti: virasto.raisio@evl.fi
Lähde: Suomen evankelis-luterilainen
kirkko / evl.fi

Tavallinen villasukka
Sellaisessa ennenvanhaisessa villasukassa lanka oli
omien lampaiden villasta kerittyä, karstattua ja kehrättyä. Jos villasukat tarvittiin talvella saappaaseen, se
sai olla vähän karkeampaakin, niin langan paksuuden,
karheuden ja mallinkin suhteen. Hieno pitsisukka
puolestaan sai moneen kertaan kehrättyä, ohutta
villalankaa.
Nykyisin villasukaksi sanotaan sukkaa, jossa on villaa vähintään 70% ja lisänä voi olla polyamidia, elastaania tai puuvillaa. Nuo muut aineet tekevät neulomisesta hitusen helpompaa, sukan pohjat kestävät
kulutusta paremmin ja lieventävät villan karheutta.
Lähetystyö ja villasukat ovat aina kuuluneet yhteen.
Kun lähetyspiiri kokoontui jonkun tuvassa, oli kaikilla
naisilla sukkaneule mukana. Sukkia neulottiin myyntiin, jotta saataisiin rahaa lähetystyön toteuttamiseen.
Sukkia tehtiin läheteille lahjaksi, vaikka ajatus Ambomaalla Afrikassa tarvittavista villasukista on äkkiseltään outo. Mutta monilla alueilla päivän ja yön läm-

pötilan ero on todella suuri ja yöllä tulee kylmä. Etiopian ylänköalueilla ja autiomaassa lämpötila saattaa
yöllä laskea liki nollaa.
Tasalan Kamarissa kokoontuu sukkapiiri, joka neuloo suurimman osan Kamarin Lähetyssopessa myynnissä olevista villasukista. Ja niitä sukkia on kaikenlaisia, siitä harmaasta saapassukasta iloisen kirjavien
kuviosukkien kautta herkkiin valkoisiin pitsisukkiin.
“Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää”, sanotaan laulussa. Lähetyssopen kautta hankitut villasukat ovat nelinkertaiset ystävät; ne lämmittävät tekijän mieltä, hän teki tarpeeseen. Ne lämmittävät
Lähetyssopen myyjiä, jotka iloitsevat hyvään tarkoitukseen kertyvistä myyntituloista. Ne lämmittävät saajan
mieltä ja varpaita. Ennen kaikkea ne lämmittävät lähetystyöntekijää: Kristuksen antama tehtävä menee
eteenpäin. Siunatut villasukat!
Katja Koskensalo
lähetyssihteeri
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Seurakunnassa tapahtuu talvella
Messu sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10 kirkossa.

KIRKONMENOT
Nuorekas
arki-illan messu
kaikenikäisille ke 4.12.,
8.1., 5.2. ja 4.3. klo 18.
Tervetuloa kirkkoon
kuulemaan, laulamaan,
rukoilemaan ja nauttimaan
ehtoollista arjen keskellä! Messun lauluja
tahdittaa nuorten bändi.

Voit seurata messua myös netin
kautta: Youtube > Raision
seurakunta live stream
ADVENTIN JA JOULUN AIKA KIRKOSSA
I Adventin messu ”Hoosianna”
su 1.12. klo 10 Pajunen, Vuorio,
S. Nieminen, Saarinen. Kirkkokuljetus.
Itsenäisyyspäivä pe 6.12. klo 10
Sanajumalanpalvelus K. Haapakoski,
V. Siltala, Saarinen. Kunnianosoitus ja
seppeleenlasku Sankarihaudalla.
II Adventin messu su 8.12. klo 10.
Lundqvist, K. Haapakoski, Engström.
III Adventin messu su 15.12. klo 10.
Kansanlähetyksen kirkkopyhä. Saarnaa pastori Kimmo Malinen, liturgina Vesa Siltala ja
kanttorina Katarina Engström. Messun jälkeen srk-talossa kirkkokahvit ja Kansanlähetyksen piirijohtaja Ari Malmin terveiset.
IV Adventin messu su 22.12. klo 10.
Lundqvist, K. Haapakoski, S. Nieminen
Jouluaatto ti 24.12.
Joulurukoushetket: klo 12, 12.30, 13 ja
13.30 (n. 10 min.) Ruotsalo, Engström.
Aattohartaudet: klo 14.30 ja klo 16.
Paunikallio, Lundqvist, Engström
Kunniavartio sankarihaudoilla klo 14.30-17
Jouluyön messu klo 23: Meille on syntynyt Vapahtaja! Pajunen, Vuorio, Engström
Joulupäivä ke 25.12.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus
klo 8. Lehti, Paunikallio, Saarinen.
Kauneimmat joululaulut
klo 18. Lehti, Engström
Tapaninpäivä to 26.12. klo 10
Kauneimmat joululaulut -messu.
K. Haapakoski, V. Siltala, S. Nieminen.
Su 29.12. Messu klo 10.
Vuorio, Pajunen, Engström.
Ti 31.12. Uudenvuodenaaton hartaus
klo 18. Lehti, Engström.
Ke 1.1. Uudenvuodenpäivän messu
klo 10. Lehti, Pajunen, Engström.
Su 5.1. Messu klo 10.
Pajunen, Paunikallio, Engström.
Ma 6.1. Loppiaisen messu klo 10. Lehti,
Lundqvist, Saarinen. Lähetyskirkkokahvit.
Ti 7.1. Partion tammikirkko klo 18

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 2019
RAISION KIRKOSSA
Ke 11.12. klo 9.15. ja 10.15. Perheet ja kaikkein pienimmät huomioitu erityisesti.
To 12.12. klo 12 lauletaan keskellä arkipäivää. Mukana Laulukammari.
Su 15.12.
klo 15. Erityisesti lapsiperheet huomioitu. Mukana Raision ja Ruskon lapsikuorot.
klo 17. Mukana Martinus-kuoro.
Tulkkaus viittomakielisille.
To 19.12. klo 18.
Bändi ja kuoro tahdittavat laulua.

ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
ke 4.12, 8.1. ja 5.2. klo 8 srk-talossa.
ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN
ti 28.1. klo 18 kirkossa.
Lyhyt hartaushetki,
sanaa, musiikkia, rukous
ja ehtoollinen.

KONSERTTEJA RAISION KIRKOSSA
HOOSIANNA!
MARTINUS-KUORON
ADVENTTIKONSERTTI
su 1.12. klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Su 22.12. klo 15, 17 ja 19
Raision VPK:n soittokunta mukana klo 15.
Ke 25.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
joulupäivän iltana. Mukana Pyhän Martin
Laulajat ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen.
To 26.12. klo 10
Kauneimmat joululaulut-messu.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
MYLLYSSÄ
to 12.12. klo 18 toimipisteessämme
Myllyn alakerrassa. Mukana laulamassa
pastori Susanna Lundqvist ja kanttorina
Jukka Saarinen. Tervetuloa laulamaan!

SYDÄNTEN JOULU
JOEL HALLIKAINEN JA
VOX HUMANA -KUORO
su 8.12. klo 15. Konserttiliput
ennakkomyynnissä Raision
Kuvamestari Kalefotolla (20€).

MITÄ MIES?
MIESTEN ILTAVAPAA
Musiikkia, puheenaiheita ja rentoa olemista iltapalan kera kaikenikäisille miehille.
Mukana mm. Joel Hallikainen ja puhujavieras. Vapaa pääsy. Myös iltapalatarjoilu
on maksuton.
Ke 15.1. klo 18 srk-talossa.
Vieraanamme Dingo-yhtyeestä tuttu
muusikko Pete Nuotio.
Ke 26.2. Lisätietoa illasta myöhemmin.
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
ma 13.1., 27.1., 10.2. ja 24.2. klo 18.30
Kokoonnutaan alakappelilla ja joskus
muuallakin. Yhteyshenkilöinä Seppo
Niemeläinen ja Pertti Ruotsalo
(p. 040 502 0077). Tervetuloa mukaan
uudet ja vanhat kävijät!

ILTA SINULLE
Kaikille avoin, suosittu ja lämmin
tunnelmainen illanvietto srk-t alossa.
Musiikkia, puhujavieras, iltarukous,
vapaata keskustelua ja iltapalatarjoilu.
Vapaa pääsy ja maksuton iltapala.
Tervetuloa mukaan yksin kaksin tai
porukalla!

LUMOA JA LUNTA JOULUKONSERTTI
ke 11.12. klo 19. Naiskuoro Resonus joht. Kai
Jantunen sekä Hilda Kunnola, harppu ja Tiitta
Moilanen, huilu. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
JOULU SAAPUU PORTIN LUO
PYHÄN MARTIN LAULAJIEN KONSERTTI
ke 18.12. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

JOULUHARTAUS KAIKILLE RAISION
KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE
pe 13.12. klo 8 kirkossa.
RUOTSINKIELINEN JOULUHARTAUS
JA LUCIA KIRKOSSA
ma 16.12. klo 18: Lucia-andakt med
Folkhälsan i kyrkan. Lehti, Engström.

RAISIOMESSU
Rento iltamessu kaikenikäisille seurakuntatalolla: musiikkia, puheenvuoroja, ehtoollinen ja
maksuton iltapala. Lapsille omaa ohjelmaa.
Su 19.1. klo 17. Vieraana muusikko ja evankelista Samu Saarinen, Song for Life –yhdistys.
Su 9.2. klo 17. Vieraana Lähi-Idässä lähetystyössä pitkään toimineet Mari ja
Seppo Paulasaari. Tervetuloa mukaan!

TASALAN JOULUNAVAUS
pe 13.12. klo 12-18 erilaista ohjelmaa Tasalan
aukiolla. Lucia-kulkue, joulumusiikkia, joulupukki, Pyryjen tanssiesitys, kaupunginjohtajan joulutervehdys, joulupuurotarjoilu jne.
Klo 16.30: Kauneimmat joululaulut
Klo 17.15: Seurakunnan joulutervehdys,
kirkkoherra Sari Lehti.
Tervetuloa myös Tasalan Kamarin tunnelmalliseen Kynttiläkahvilaan lämmittelemään
kahvin tai kaakaon kera tai Joulupuotiin
hankkimaan pehmeitä paketteja pukinkonttiin. Kamari avoinna tänään klo 18 asti.

KIRKKOKULJETUKSET 1.12., 5.1 ja 2.2.
Maksuton kuljetus kirkkoon joka kk:n
ensimmäisenä sunnuntaina. Lisätiedot ja
tilaukset: Erja Andersson 044 7160 326
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
arkimaanantaisin klo 10 Katrillisalissa.
Erja Andersson.
Ma 16.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut.
Lauletaan yhdessä kanttori Jukka
Saarisen johdolla.
ARJEN TAUKOPAIKKA
Kirkko on avoinna kaikille tiistaisin
klo 16.30-18. (3.12.asti ja 14.1. alk.)
”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen…” (Jer 31:9)
Voit tulla hetkeksi tai pidemmäksi aikaa, sytyttää kynttilän,
tutustua kirkkoon tai istuutua kirkonpenkkiin omine ajatuksinesi
hiljaisen taustamusiikin soidessa.
Voit myös tuoda mukanasi pyyntöjä, kiitosaiheita ja hiljaisia
huokauksia itsesi ja läheistesi puolesta ja saat ehkä palata
kevyemmällä mielellä takaisin arjen keskelle.
Paikalla on usein pappi ja koulutettuja Rukouksen talon vastuuhenkilöitä, jotka halutessasi keskustelevat kanssasi ja rukoilevat toivomiesi asioiden puolesta erillisessä tilassa
luottamuksellisesti.
Rukouspyyntöjä voi myös jättää seurakunnan internet -sivujen kautta.
Lisätietoja: Vesa Siltala, vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 7160339.
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi kirkon rauhalliseen ilmapiiriin!

KUOROT JA BÄNDIT

Myös uudet musiikin harrastajat ovat
tervetulleita mukaan.
MARTINUS-KUORO
Sekakuoro nuorille ja aikuisille,
ma klo 19 – 21 srk-talossa
Lisätietoja: katarina.engstrom@evl.fi
LAULUKAMMARI
Sekakuoro seniori-ikäisille,
to klo 9.30 – 11 seurakuntatalossa
Lisätietoja: jukka.saarinen@evl.fi
CHORUS VARIABILIS
Nimensä mukaisesti vaihteleva ryhmä
vaihtelevalla ohjelmistolla. Kerro itsestäsi
Katarinalle. Jaa ja saa laulun tai soiton
lahjoillasi hyvää mieltä!
Lisätietoja: katarina.engstrom@evl.fi
CHORUS JUNIORIUM
Lapsikuoro n. 7-13-vuotiaille to 16-17.15
Wanhassa Pappilassa
Lisätietoja: sini.nieminen@evl.fi
NUORTEN MUSIIKKIRYHMÄ
Lisätietoja: sini.nieminen@evl.fi
tai stefan.forsstrom@evl.fi
LASTEN MUSKARIRYHMÄT
(N. 4KK-3V.)
Mahdollisia vapaita paikkoja voi
tiedustella Katarina Engströmiltä.

Ke 29.1. klo 18.
”Kivun kautta Jumala luo uutta”.
Puhujavieraana Mikko Matikainen.
Kivut ja vaikeudet voivat synnyttää sellaista uutta ja hyvää, jota on vaikeampi löytää
silloin, kun elämässä kaikki menee hyvin.
Koulutusjohtaja, pastori ja radiotoimittaja
Mikko Matikainen rohkaisee kohtaamaan
kipuja, löytämään uutta ja muistamaan,
että kivunkin keskellä Jumala on erityisellä
tavalla läsnä ja lähellä, eikä meidän
tarvitse pelätä.
Mukana myös musiikkiryhmä Ilo ja Valo
sekä kanttori Jukka Saarinen.
”Kerran vielä merkityksen saavat
kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat.
Aika kutoo suurta salaisuutta,
kivun kautta Jumala luo uutta.”
(laulusta ”Itkemättömät itkut”,
san. Anna-Mari Kaskinen)
Ke 25.3. Tarkemmat ohjelmatiedot
ilmoitetaan myöhemmin.

UUTTA!
RUKOUSILTA SINULLE
ti 11.2. klo 18 kirkossa.
Tervetuloa hiljentymään, virkistymään,
laulamaan, rukoilemaan, kuulemaan
Raamatun tekstejä ja etsimään uskon
vahvistusta ja uutta toivoa elämään.
Illan aikana on myös mahdollisuus
luottamukselliseen keskusteluun ja
esirukoukseen. Mukana järjestelyissä
Ilta Sinulle-tiimi.

VAPAAEHTOISTYÖN KOULUTUSILTA
Intoa ja iloa vapaaehtoistyöhön!
To 13.2. klo 18 srk-talon kahviossa
kaikille seurakunnan vapaaehtoisille.
Tervetuloa!
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Tervetuloa mukaan!
GOSPEL-LATTARIT
JA -KEHONHUOLTO
Uusi vuosi ja
uusi innostava
liikuntaharrastus
vapaalla tyylillä!
Gospel -lattarit liikuttavat kaikenikäisiä ja -kokoisia naisia
rennolla otteella latino- ja gospelmusiikin tahdissa. Yhteistyössä Raision Pyryjen
kanssa Kuloisten koululla. 16.12 asti ja 13.1.
alkaen maanantaisin
klo 17.30 Gospel -lattarit ja
klo 18.35 –kehonhuolto.
Yksi maksuton käyntikerta.
Tervetuloa tutustumaan!
Ilmoittautumiset: www.raisionpyryt.fi
Lisätietoja: hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160380

NAISVERKOSTO TYÖIKÄISILLE NAISILLE
Tule mukaan naisverkoston lämminhenkiseen toimintaan, kotikutsuiltoihin ja pienryhmiin!
Seuraava kutsuilta 3.12. (Kevään päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin)
Kutsun ja lisätietoja Naisverkoston toiminnasta saat ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Hannele Siltalalle: hannele.siltala@
evl.fi tai puh. 044 7160 380.
BIBLE JOURNALING -ILLAT
to 23.1., 27.2., 26.3., 23.4. klo 17-19.30.
Näissä naisverkoston illoissa pohditaan
Raamatun tekstejä visuaalisin keinoin,
koristellen ja kuvittaen, kukin omalla
tavallaan ja omaan muistikirjaansa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
hannele.siltala@evl.fi
Tervetuloa mukaan!

SENIORIKERHOT
Kokinvuoren srk-kodissa:
ke 11.12., 22.1., 5.2., 19.2. klo 12
Keskustan srk-talossa: to 23.1., 6.2. klo 12
Vaisaaren srk-kodissa:
ti 16.1., 30.1., 13.2., 27.2. klo 12
Seniorien yhteinen joulujuhla
srk-talossa to 5.12. klo 12.
KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 14.12., 18.1. ja 1.2. klo 13 Kokinvuoren
srk-kodissa. Tutustutaan Raamattuun,
lauletaan ja rukoillaan. Kahvitarjoilu.
Pyhäkoulunopettajana Erja Andersson.
PERINNEKINKERIT
su 23.2. klo 16 Krookilan kotiseutumuseolla.
RAAMATTUA KREIKAKSI
ti 10.12. klo 13 srk-talon alakerrassa.
Tutkimme kreikankielistä Raamattua ja
keskustelemme suomeksi.
SUOMEA VIERAANA KIELENÄ
ma klo 10 Suomen opiskelua srk-talolla
(20.1. alk.)
pe klo 13.30 Keskustelua suomeksi
srk-talon alakerran nurkassa (24.1. alk.)
Tiedustelut: noora.nurmi@evl.fi
p. 044 7160352.
LÄHETYKSEN
ADVENTTIMYYJÄISET
la 30.11. klo 11-13
Tasalan Kamarissa.
Kätevin käsin tehtyjä joulukoristeita, leivonnaisia
ja pehmeitä lahjoja pukinkonttiin tai omaksi iloksi.
OMAISHOITAJIEN JA
HOIDETTAVIEN ADVENTTILOUNAS
to 28.11. klo 11-14 Kokinvuoren srk-kodissa.
DIAKONIAN JA LÄHETYKSEN VAPAAEHTOISTEN JOULU- JA KIITOSJUHLA
su 8.12. klo 10 Messu kirkossa, jonka jälkeen kiitoslounas ja adventtijuhla
srk-talolla.
DIAKONIAN ASIAKKAIDEN PUUROJUHLA
ti 17.12. klo 17 srk-talolla. Joululauluja ja
muuta jouluista ohjelmaa. Ilmoittautuminen viimeist. 9.12. diakoniatyöntekijöille.

Kaikille avoin oleskelu
tila, pikkukappeli,
infopiste, lehtienluku-,
levähdys- ja kohtaamispaikka Myllyn
alakerrassa. Tervetuloa tutustumaan!
JOULUTUNNELMIA MYLLYSSÄ
”Tulkaa kaikki nyt laulamaan!”
to 12.12. - klo 17: Pikkujoulut, glögitarjoilu
- klo 18-19 Kauneimmat joululaulut.
Tervetuloa laulamaan tai kuuntelemaan!
to 19.12. klo 13-14 Haitariduo Keijo Lintuaho ja Raimo Sulonen laulattavat jouluisia
ja hengellisiä lauluja
ODOTTAVIEN ÄITIEN RYHMÄ
ke 11.12, 8.1., 22.1. ja 5.2. klo 17–19 Myllyssä.
Tutustumista, keskustelua, vierailijoita ja
vertaistukea kaikille vauvaa odottaville.
Kts.  s.3
PERHEPYSÄKKI ti klo 10-12
NUORTEN LATAAMO pe klo 16-20
PIKKULATAAMO ALAKOULULAISILLE
ke klo 14-16
PAPPI PAIKALLA pe klo 10-12.30
sekä muinakin ajankohtina.
Tavattavissa myös muita seurakunnan
työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.
(Joulun aikaan poikkeuksia yllä oleviin
aikatauluihin) Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat
PS: Etsimme uusia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita päivystäjiä Myllyn toimitilaamme, jotta voisimme pitää sen avoinna
mahdollisimman usein. Kysy lisää: susanna.lundqvist@evl.fi p. 044-7160 363 tai hannele.siltala@evl.fi p. 044 7160380 tai katso
lisää: www.raisionseurakunta.fi/osallistu

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Mieli-ryhmä
pe 13.12., 10.1. ja 14.2. klo 13
Wanhassa Pappilassa.
Luottamuksellinen vertaistukiryhmä sinulle, joka kaipaat kuuntelijaa ja uusia
ystäviä. Lisätiedot: Noora Nurmi 044 7160 352
Tukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille Tiedustelut
leena.a.nieminen@evl.fi tai 044-7160375
Sururyhmä läheisensä kuoleman kautta
menettäneille alkaa to 30.1. klo 17 srk-talossa.
Mukana pastori Karoliina Haapakoski ja diakonissa Erja Andersson. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Erja Andersson, p. 044 7160326

RUKOUSTANSSIPÄIVÄ
su 26.1. klo 14 srk-talolla. Kehollisuus usein
unohtuu, vaikka koko minä on Luojan luoma.
Jumalan viisaus kehossani antaa luvan rukoilla liikkuen juuri sellaisena kuin olen.
Lisätiedot: Hannele Tenhu 045 125 5455

YHTEISVASTUU 2020: AVAJAISET
su 2.2. klo 10 Messu kirkossa ja kirkko
kahvit Yhteisvastuun teemalla srk-talolla.
TALVITAPAHTUMA KAIKENIKÄISILLE
la 29.2. klo 10-12 Vanhan Pappilan pihalla
LAPSILLE JA PERHEILLE
kts.  s.8
NUORILLE
kts.  s.9

RETRIITTI ”LOHDUTUKSEN LÄHTEILLÄ,
SANOJA JA HILJAISUUTTA VAELTAJILLE”
pe-su 6.-8.3. Rymättylän Tammilehdossa
Ohjaajina Markku Ahlstrand ja Leena Nieminen. Osallistumismaksu: Turun ja Kaarinan srk-yhtymän, Raision ja Merimaskun
seurakuntien alueelta 102 / 82 €,
(muualta 130 / 104 €).
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
auli.hynonen-rinne@evl.fi. tai
p. 040 341 7207

LISÄTIETOJA TAPAHTUMISTA:
Internet: www.raisionseurakunta.fi
Facebook-sivumme:
• Raision seurakunta
- Tykkäämällä sivusta saat tietoa
tulevista tapahtumista ym.
• Raision seurakuntalaiset
-Täällä voit jakaa kokemuksia,
ajatuksia, kuvia ym.
• Raision seurakunnan lapsityö
• Nurkka (nuorten ryhmä)
Lehti-ilmoitukset paikallislehdissä
Erilaiset esitteet esim. Myllyn
infopisteessämme ja seurakuntatalolla

KESKUSTELUAPUA, AINEELLISTA
APUA YM. APUA ARKEEN.
Diakonian puhelinpäivystys
arkimaanantaisin klo 13-16, p. 044-7160 325.
Voit soittaa ja keskustella asiastasi diakoniatyöntekijän kanssa. Tarpeen mukaan sovitaan
henkilökohtainen tapaaminen. Jos et jostakin
syystä voi ottaa yhteyttä puhelimitse voit tulla
sopimaan keskusteluajasta srk-talon diakoniatoimistolle (Kirkkoherrankuja 2) arkimaanantaisin klo 15-16, jolloin on myös mahdollisuus
uusia EU-ruoka- tai Naulakko-lomakkeet.
Voit myös ottaa yhteyttä pappeihin ja sopia
ajan keskustelua varten.
VAATE- JA TAVARA-APU NAULAKKO
Avoinna ma klo 14-16 ja to klo 12-14
(19.12. asti ja jälleen 9.1. alkaen) Purokatu 9.
Lahjoituksia voi tuoda torstaisin klo 10-11.
Jos aika ei sovi, niin voit soittaa diakonian
puhelinpäivystykseen arkimaanantaisin
klo 13-16, p. 044-7160 325.
RUOKA-APU Ruokajakelu srk-talolla:
ti 10.12., 14.1., 11.2. ja 10.3. klo 11-12.
ti 28.1., 25.2. ja 24.3. klo 16.
EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakkeita
diakoniatoimiston päivystyksestä. Operaatio
Ruokakassin ruokia saa ilman lomaketta.

Kaikille avoin viihtyisä
kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa!
Tasalanaukio 5
Tervetuloa!
Avoinna ma-to klo 10-15, pe klo 10-13
5.12. klo 10-13. Suljettu 6.12. ja 21.12.-6.1.
Adventtimyyjäiset la 30.11. klo 11-13
Jouluinen Raamattu- ja virsivisailu
ma 2.12. klo 11-12, diakoni Tuija Suominen
Jouluista musiikkia ja tunnelmaa
ma 9.12. klo 10-14
Joulupuurotarjoilu kaikille kävijöille
to 12.12. klo 10-15.
Joulu saapuu Raisioon pe 13.12.
Kamarin kynttiläkahvila ja joulupuoti
auki klo 18 asti.
Jouluhartaus ma 16.12. klo 11-12,
kirkkoherra Sari Lehti
Jouluaaton Joulukahvila ti 24.12. klo 17-20
Joulukahvit ja yhteistä oloa hämärtyvässä
aattoillassa
Atk-opastusta ti ja pe klo 10-12
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Tuolijumppa ke klo 11-12
Seurapelejä ke klo 12-15
Askartelupiiri Lähetyksen korttitaiteilijat,
ke klo 13-15 (parilliset vkot)
4.12., 15.1., 29.1., 12.2., 26.2. jne
Peittopiiri to klo 10-11.30
Sukkakerho to klo 12-14
Kamarin Kätevät -kädentaitoryhmä
perjantaisin 29.11, 13.12. klo 10-12.30
ja 10.1. alk. pe klo 10-13.
Raamattuillat ma 2.12., 16.12., 13.1., 27.1.,
10.2., 24.2. klo 18, apuna Hetkinen -lehti.
Raamattupiiri pe 17.1. ja 14.2. klo 18. Luemme yhdessä Raamattua ja keskustelemme. Tällä hetkellä luettavana Johanneksen
evankeliumi. Tervetuloa tutkimaan Jumalan Sanaa avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Pieni iltapala. Mukana pastori
Antti Pajunen.
Runopiiri ma klo 15
2.12. Kirsi Kunnas-Syrjä
– syntymästä 95 vuotta.
6.1. Mauri Antero Numminen
– syntymästä 80 vuotta.
3.2. Helena Anhava
– syntymästä 95 vuotta.
Soppaa kaverille la 25.1 ja 22.2. klo 13-14.
Maksuton keittolounas työttömille ja
vähävaraisille raisiolaisille.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto
ti klo 10-12: Mahdollisuus verenpaineen
mittaukseen ja keskusteluun.
Kamarin pappi tavattavissa to klo 12-13
Antti Pajunen.
Kuukauden pappi Hanna Vuorio
tavattavissa pe 13.12. klo 10-12.
Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10-14, puh 044-7160 347. Tilapäistä,
maksutonta apua esim. asioiden toimittamiseen, saattajaksi sairaalaan, lukemaan
tai juttelemaan.
KAMARIN TOIMINNASSA
JOULUTAUKO 21.12.- 6.1.

Henkilöstöuutiset
Kappalainen Teppo Lummikko
jää eläkkeelle 1.1.2020 alkaen.
Erityisammattimies Tiina Peltosen
tehtävänimike muutettiin 1.11.2019 alkaen hautausmaamestariksi, samalla
hänen työsuhteensa vakinaistettiin.
Palkanlaskija Minna Asikaisen
nimike muutettiin 1.11.2019 alkaen
henkilöstösihteeriksi.

Tule ja katso 4/2019
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Lapsille ja perheille

Paljon monipuolista ja maksutonta
toimintaa lapsiperheiden iloksi ja tueksi
Raision seurakunta tarjoaa runsaasti tekemistä, tukea ja valinnanvaraa lapsille ja
heidän läheisilleen. Toiminta on laadukasta
ja sitä ohjaavat koulutetut ja ammattitaitoiset lastenohjaajat. Yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi tehdään myös Raision kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Tarjonta on runsasta ja eri-ikäisiä lapsia ja
eri elämäntilanteissa olevia perheitä huomioivaa ja sitä on lähes päivittäin.
Kaikki lapset perheineen ovat tervetulleita mukaan turvalliseen ja lämminhenkiseen
toimintaan!

ESIMERKKEJÄ TALVEN
TAPAHTUMISTA:
PERHEIDEN LAUANTAI JA
JOULUMAAN AVAJAISET
la 30.11. klo 10-13 Pappilan Perhetalolla
(Srk-talo, Kirkkoherrankuja 2)
Perheiden lauantaita vietetään tällä kertaa
jouluisissa tunnelmissa.
Tarjolla on monenlaista mukavaa puuhaa
koko perheelle, leikkiä, laulua, hiljentymishetki, askartelua ja pientä purtavaa.

Pappilan perhetalo, Perhekahvila, Perhekerhot, Kullannuput, Leikkipuisto, LapsiArkki,
Muskarit, Jeesi-apu, Perhepäivähoitajien kerhot, Pyhäkoulut, Perheliikunta, Koppi-toiminta, Myllyn Perhepysäkki, Perheretket ja -leirit,
Perhetapahtumat, ym…

Katso lisää ja tule mukaan!
www.raisionseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille

• Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
• Koppi
PERHEIDEN LAUANTAIT
la 25.1. ja 28.3.
klo 10-13 Pappilan perhetalossa.
Monenlaista mukavaa puuhaa koko
perheelle. Laulua, leikkiä, askartelua,
hiljentymistä, jutustelua ja pientä purtavaa.
KÖRÖ KÖRÖ – VAUVAKIRKKO
su 2.2. Perhemessu
klo 15 Raision
kirkossa. Oma
helistin mukaan!
Kirkkohetken
jälkeen yhteinen
lounas seurakuntatalossa.

MUUTA TOIMINTAA

Päiväkerhot Vapaita paikkoja voi tiedustella Eeva Lahdelta (kasvatuksen työalavastaava), p. 044-7160 341 / eeva.lahti@evl.fi
Pappilan perhetalo – avoimien ovien
perhekahvila ja puuhaa lapsille keskustan
srk-talolla: ma klo 14-17, ti, ke ja to: klo 9-12
Koppi-toimintaa keltaisen kopin tuntumassa Vilja-aitan leikkipuistossa (Nuorikkala): Perhekerho ma ja pe klo 9-12.
Tule mukaan leikkimään, liikkumaan ja
viihtymään ulkoilun merkeissä.
Perhekerhotoimintaa kotona
oleville lapsille vanhempien tai
isovanhempien kanssa
• Tikanmaalla ke klo 10.30-12 ja
• Vaisaaressa pe klo 10-11.30.
Kullannuput: ryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille ja heidän kullannupuilleen
• Tikanmaalla ti klo 13.30-15.30
• Keskustan srk-talossa pe klo 10-12.
LapsiArkki: yksinhuoltajaperheiden ryhmä,
jossa omaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Tikanmaalla to klo 13.30-15.30.
Jeesi-apu alle kouluikäisten lasten perheiden tukemiseksi esim. sairauden, surun,
parisuhteen kiemuran tai muun vaikeuden
ja avuntarpeen yllättäessä. Tulemme auttamaan. Yhteydenotot: sari.jokinen@evl.fi
tai tekstiviestillä 044 7160391.
Leikkipuistotoimintaa Pappilan puistossa
yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Satu Ojala p. 044-7971 050
Myllyn Perhepysäkki ti klo 10-12
seurakunnan toimipisteessä
Myllyn alakerrassa.
Perhesählyä sunnuntaisin klo 14 - 15
Kuloisten koulun salissa
(22.12. asti ja 12.1. alk.)
Tervetuloa mukaan 3 - 5 vuotiaat lapset
yhdessä aikuisen kanssa!

JOULUMAA – MATKA JOULUUN
Avoinna 30.11.-6.1.
Joulumaan avajaisia vietetään Wanhan
Pappilan pihassa lauantaina 30.11. Perheiden lauantain yhteydessä. Tällöin matkaan
opastaa enkeli. Muulloin alue toimii itsenäisesti läpikäytävinä rasteina, joiden kartta löytyy Pappilan pihan pienen keltaisen
rakennuksen seinältä.
Minne Joosef ja Maria ovat matkalla? Mitä
suuri tähti kertoo? Miltä näyttää jouluinen
tupa ja mitä muori puuhaa?
Pihapiirissä on myös adventtikalenteri, jonka neljään erilaiseen luukkuun pääset kurkistelemaan.
Joulumaan yksi kurkistuspiste sijaitsee tänä
jouluna Kopilla, Nuorikkalan asuntoalueella
(Vilja-aitan leikkipaikassa).
Lapset ja aikuiset ovat tervetulleita
tutkimaan, etsimään ja ihmettelemään.
Katso lisää  s. 2

PARTIOLIPPUKUNNAT

kokoontuvat Wanhassa Pappilassa
KAIKENIKÄISTEN TALVITAPAHTUMA
la 29.2. klo 10-12
Wanhan Pappilan ja perhetalon pihassa
(srk-talo, Kirkkoherrankuja 2).
Ohjelmassa mm. talvikahvila, grillimakkaraa, talvinen aarteenetsintä, suunnistus, arpajaiset, mäenlaskua (säävaraus),
musiikkia ja Yhteisvastuun Jukeboxi, jonka listalta voit toivoa lempilauluja. Luvassa myös hyvää seuraa ja jutustelua. Tule
mukaan viihtymään ja tuo ystäväsikin. Vapaa pääsy. Tapahtuman tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
PYHÄKOULUT
Tervetuloa laulamaan, leikkimään,
askartelemaan ja hiljentymään.
Ei erillistä ilmoittautumista.
Sunnuntaisin klo 13 – 14
Petäsmäen päiväkodissa, Hietatie 4.
(15.12. asti ja jälleen 12.1. alkaen).
Arkipyhis alakouluikäisille ti klo 14-16
Vaisaaren srk-kodissa. Tule mukaan viettämään mukavaa iltapäivää yhdessä muiden
alakoululaisten kanssa.
Ohjelmassa mm. piirtämistä, askartelua,
pelailua, leikkimistä, hiljentymistä, yhdessä touhuamista ja pientä välipalaa.
MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
- Vauva-, Taapero-, Tenava- ja Sisarusmuskarit.
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
LAPSIPERHEILLE
RAISION KIRKOSSA
ke 11.12. klo 9.15 ja 10.15
su 15.12. klo 15
Näiden tilaisuuksien toteutuksessa huomioidaan erityisesti lapsiperheet, mutta kaikki muutkin ovat tervetulleita mukaan.

Joulutauon jälkeen lapsityön kevät
kausi käynnistyy viikolla 2 (ti 7.1.).

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

JOKIKYLÄN POJAT
Lippukunnanjohtaja Jukka Vainio,
puh. 044-3011883
RAISION KILLINALLIT
Lippukunnanjohtaja Sanni Toivanen,
puh. 040-7639401

LEIRIT JA RETKET
FLAMINGO-SPA JA JUMBO
to 20.2.2020
Kokopäiväretki koululaisille ja perheille.
Hauska talvilomapäivä Vantaan Flamingo
span altaissa ja/tai ostoksilla kauppakeskus Jumbossa. Ilmoittautumiset netti
sivuillamme 7. - 31.1.2020
Retkimaksut: 3-13v. 14€, 14v. 24€
perhelippu (2 aik. ja 2 lasta) 68€,
pelkät matkat (myös alle 3v.) 10€
Lisätietoja retkestä: nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti, 044-7160 341
K-12 LEIRI VIHERLAHDESSA
3.-5.4.2020 11 – 14 –vuotiaille
Lähde mukaan viettämään isompien koululaisten hauska viikonloppu. Ohjelmassa mm. yhdessäoloa, askartelua, laulamista,
saunomista, hulluttelua ja hiljentymistä.
Leirimaksu 35€/40€. Ilmoittautuminen nettisivuillamme 7.1. – 29.2.2020. Lisätiedot Mialta.

Perhepysäkki ti klo 10-12
Paikalla seurakunnan lapsi- ja
perhetyöntekijä. Tervetuloa leikkimään, piirtelemään, pelaamaan ja jutustelemaan.
Pikkulataamo alakoululaisille ke klo
14-16. Kouluikäisten olohuone, jossa voit
jutella, pelailla tai tehdä läjsyjä. Peli- ja juttuseurana myös seurakunnan työntekijä.
Odottavien äitien ryhmä, joka toinen
ke (parill. vkot) klo 17-19. Tutustumista, keskustelua, vierailijoita ja vertaistukea.
Vetäjänä pastori Susanna Lundqvist.
Katso lisää  s. 3

TOIMINTAA
ALAKOULUIKÄISILLE:
BITTIKERHO
ma klo 14.30 – 15.30 Ihalan koululla
Lisätietoja Perttu Terho p. 050 5265710
NÄYTELMÄKERHO
(keskustan srk-talo)
su klo 14.30 – 16
KOKKIKERHOT
(keskustan srk-talon kahvio)
kerho I: ti klo 17 – 18
kerho II: ti klo 18.30-19.30
LENNOKKIKERHO
su klo 17 – 19 Navetan kerhotilassa
Lisätietoja Timo Koskensalo p. 050 5291 083
RC- AUTOKERHO
su klo 12 -16 Raision lukion salissa
Lisätietoja Jyri Pausio p. 044 2911 444 (iltaisin)
RADIO-OHJATTAVIEN AUTOJEN
UUDEN VUODEN AJOT
27.-29.12.2019 Raision lukiossa
järj. Raision seurakunnan RC-autokerho
Kerhot ovat joululomalla
16.12.2019 – 6.1.2020
Kevätkausi alkaa viikolla 2.
Ilmoittautuminen kerhoihin nettisivujen
kautta 16.12. alkaen. Kausimaksu 10€.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming, puh. 044 7160 357
K-12 KASVUKURSSI
...on noin 12-vuotiaille
tytöille ja pojille
suunnattu vuorovaikutustaitojen kurssi,
jolla toimitaan periaatteella
”vähän teoriaa, paljon harjoituksia”.
• tunnistetaan tunteita
• tutustutaan omaan minään
• harjoitellaan selkeää viestintää
• opetellaan toisen arvostamista
• pohditaan oman perheen vahvuuksia
Luvassa 12 toiminnan täyteistä tuntia minusta, sinusta ja muista! Jokainen kurssilainen saa oman työkirjan ja kurssin
päätteeksi todistuksen. Välipalatarjoilu.
Kenelle: 6. luokkalaisille
Missä: keskustan srk-talolla (perhetalossa)
Milloin: tiistaisin 3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3. ja
7.4. klo 15-17
Mitä maksaa: 5€
Ilmoittautuminen ajalla 7.1. - 7.2.2020
nettisivulla: www.raisionseurakunta.fi
Ohjaajana toimii K-12 ohjaaja, nuorisotyönohjaaja Mia Flemming ja apuohjaajana perhetyöntekijä Stefan Forsström.
Lisätiedot Mialta.

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

Nuorille

Ulkopuolisen silmin

NURKKA

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

■■ Oman rippileirini päätyttyä Merimaskun seurakunnassa olin melko varma, ettei minusta mitään
isosta tulisi. Leirini oli mukava, mutta toimintani seurakunnan parissa saisi silti jäädä osaltani taakse. Mieleni kuitenkin muuttui viime syksynä, kun entinen
isoseni lähestyi minua viestillä: ”Tuu kokeilemaan. Jos
se ei oo oma juttu, niin aina voit jättää kesken.” Onneksi lähdin, päivääkään en ole joutunut katumaan.

TOIMINTAA NUORILLE
NURKASSA

·· Teemis

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

■■ Alkuun jännitti kyllä paljon. Minulla ei ollut yhtään kaveria, joka olisi tullut mukanani, enkä tuntenut työntekijöitä, saati vieraan seurakunnan
toimintatapoja. Seurakuntatalokin oli minulle täysin
vieras, enkä Raision kirkossakaan ollut aikaisemmin
käynyt. Ensimmäiseen kokoukseen ilmestyin ilmoittautumatta ja sillä varauksella, että minut tuomittaisiin varmasti.

·· Hengari

ke klo 18-20.
Nuorten avoimien ovien ilta,
jossa voi pelata lauta- ja korttipelejä ja biljardia tai tulla muuten
vain hengailemaan. Illan aikana
myös lyhyt hartaus ja pientä tarjoilua. Lisätietoja Villeltä.

■■ Ei se sitten kuitenkaan ihan niin mennyt. Ensimmäisenä vuotenani isostoiminnassa osallistuin moniin
itselle täysin uusiin aktiviteetteihin, laajensin ajatusmaailmaani, opin uutta itsestäni ja ennen kaikkea tapasin monia ainutlaatuisia ihmisiä, joista osaa saan
jopa kutsua ystävikseni. Kertaakaan en kokenut, että
vieraspaikkakuntalaisuus olisi vaikuttanut negatiivisesti siihen, miten minut otettiin vastaan.

·· Nuorten aikuisten ilta

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

·· Roolipeli-illat nuorille ja
nuorille aikuisille

joka toinen torstai 18-21. Pelaillaan mm. Dungeons and Dragons
– roolipelejä. Lisätietoja Tomilta.
NUORTEN BÄNDI
Jos olet kiinnostunut soittamisesta tai laulamisesta voit lähteä
mukaan nuorten omaan bändiin,
oletpa sitten aloittelija tai vanha
tekijä. Kysy lisää Stefanilta.
KIRKONMENOT
ke 4.12., 8.1., 5.2. ja
4.3. klo 18
kirkossa, jatkot
Nurkassa. Nuorekas messu, jonka
musiikista vastaa
Nuorten bändi.
NUORTEN PUUROJUHLA
KE 4.12. Perinteinen nuorten
puurojuhla on tänä vuonna
KirkonMenojen yhteydessä.
Ennen Menoja on Nurkassa
tarjolla glögiä ja piparia klo 16 eteenpäin, minkä
jälkeen siirrytään
kirkkoon klo 18.
KirkonMenojen
jälkeen n. klo 19 on
puurotarjoulu ja
jatkot Nurkassa.

NERF-TURNAUS
Nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu Nerf-turnaus kerran/
kk la klo 15 alkaen Kokinvuoren
srk-kodissa. Leikkimielistä kisailua ja pientä liikuntaa rennossa
hengessä. Hyvät palkinnot. Omia
välineitä ei tarvitse olla. Lisätietoja Villeltä.
48H TALVILANIT 27.-29.12.
Taas on aika siirtää videopelilaitteet seurakuntatalolle ja pelailla
yhdessä isolla porukalla. Nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitetut
lanit pidetään seurakuntatalon
alakerrassa. Ilmoittautuminen
päättyy 15.12. Lisätietoja Villeltä.
NUORTEN
LATAAMO MYLLYSSÄ
Pe klo 16-20. Nuorille
tarkoitettu levähdys- ja kokoontumispaikka perjantai-iltaisin klo
16-20 Myllyn alakerrassa seurakunnan tilassa. Myös pelejä, kisoja ja biljardi.
Paikalla aina
joku nuorisotyöntiimistä. Tule
mukaan lataamaan ja
latautumaan!

KOULUPÄIVYSTYS
Nuorisotyönohjaaja tavattavissa
koululla. Poikkea juttusille!
Vaisaaren koulun Murkku
metsässä pe klo 10.40-12.20.
Raision lukiossa to klo 10.40-12.20

■■ Omaa koulutusvuottani helpotti myös se, etten
ollut suinkaan ainoa toiselta paikkakunnalta Raision
seurakunnan toimintaan eksynyt nuori. Meidän ryhmämme olikin poikkeuksellisen ”kansainvälinen”, kuten työntekijät tapasivat silloin tällöin sanoa.

LISÄTIETOJA:

■■ Raision seurakunta vastaanottaa lämpimästi
mukaan jokaisen, joka sen toimintaan haluaa osallistua. Rohkeasti mukaan, jos yhtään tuntuu siltä.
Et joudu katumaan päivääkään.

www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/nuorille
Nurkka
raisionnuorisrk

Katarina Laaksonen
isonen

raisionnuorisrk
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
Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kuulumisia nuorten viikkotoiminnasta

N

uorisotyön on vallannut
uusi ilmiö: Noppamania. Ei
varmaan yhtäkään nuorteniltaa ole viimeiseen puoleen vuoteen ollut missä ei olisi ollut mitään
keskustelua nopista. Nuoret laittavat
toisilleen kuvia ostamistaan uusista
nopista, jotka ovat usein edellisiä
noppia hienompia. Ja nuortenilloissa
laskeskellaan, kenellä on tällä hetkellä eniten noppia.
Tämä ”noppamania” on syntynyt
uuden nuorten toiminnan, Roolipeli-iltojen myötä. Roolipeli-illoissa pelataan pääasiassa Dungeons and Dragons -nimistä roolipeliä, missä yksi
henkilö on pelinjohtaja ja miettii tarinan muille pelaajille. Pelaajat yrit-

tävät päästä suunnitellun tarinan loppuun. Yksi tarina kestää yleensä usean pelikerran ja yhden pelikerran kesto on yleensä kahdesta viiteen tuntia. Kuinka kauan yhden tarinan läpikäyminen kestää riippuu täysin siitä, kuinka pitkän tarinan pelinjohtaja on tehnyt ja kuinka hyvin seikkailijat osaavat käydä tarinaa läpi ilman
turhia seikkailuja suunnitellun tarinan ulkopuolelle.
Noppamania siis on syntynyt Dungeons and Dragons -roolipelissä käytettävistä nopista. Noppia tässä roolipelissä käytetään kaikkiin pelaajien tekemiin ratkaisuihin; onpa sitten tarkoitus kiivetä puuhun, tutkia
huone, piiloutua viholliselta tai hyö-

kätä lohikäärmeen kimppuun, tulee
tämän toiminnon onnistuminen ratkaista noppaa heittämällä. Yleisin noppa on 20-tahoinen noppa (d20) jolla
toiminnot ratkaistaan. Lisäksi tarvitaan 4, 6, 8, 10 ja 12 -tahoiset nopat
erilaisiin tilanteisiin. Vielä noppien
määrää lisää se, että johonkin heittoon tarvitaan esim. neljä kuusitahoista noppaa (4d6).
Dungeons and Dragons -roolipelissä
on todella paljon mahdollisuuksia toteuttaa omaa luovuuttaan niin pelaajana kuin pelin johtajana. Pelinjohtajana pääsee luomaan hienoja tarinoita ja kuvailemaan mahtavia maisemia, kun taas pelaajana pääsee toteuttamaan omaa kekseliäisyyttään

erilaisten esteiden ylittämiseen. Pelikerroissa on aina hauskaa ja ne luovat hyvää yhteishenkeä, kun tarinasta on yleensä tarkoitus päästä selviytymään yhdessä.
Ville Haapakoski

nuorisotyön ohjaaja
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Puheenvuoro
Kirkkotieni - hengellisen kasvun tie
■■ Kun muutin seitsemänkymmentäluvun puolessa välissä Raisioon, muistan ilahtuneeni siitä, että kotimme oli niin lähellä kirkkoa. Olinhan lapsena käynyt
pyhäkoulua ja rippikoulukin oli käyty. Joulukirkkoon ja
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuteen halusin osallistua
sekä myös pääsiäisen ajan tilaisuuksiin.
■■ Lapsuuden ystäväni ja serkkuni Tuula oli tullut uskoon menetettyään pienen tyttärensä, ja minä ymmärsin,
että niillä joita sanottiin uskovaisiksi oli jotain enemmän
kuin minulla. Tuula oli muuttanut Kanadaan ja olimme ahkerasti kirjeenvaihdossa. Uskon, että vastauksena hänen
rukouksiinsa Jumala alkoi vetää myös minua vastaanhangoittelijaa rakkauden köysin puoleensa. Aloin silloin tällöin
käymään joissain hengellisissä tilaisuuksissa. Kirjaston uusien kirjojen telineestä käsiini osui Pirkko Jalovaaran kirja
Rukous on elämäni.
■■ Jumala kosketti minua voimakkaasti tuon kirjan kautta ja aloin hakea hengellistä luettavaa kirjastosta ja hankin
uuden Raamatun. Rohkaistuin myös ylittämään seurakunnan kynnyksen ja sitä kautta löytyi pienryhmä, jossa luimme Raamattua, rukoilimme ja pohdimme uskon asioita.
Torstaisin seurakuntatalon kahviossa käytiin Kasvun aika
-seurakuntakoulua, johon osallistuin vuosien ajan.
■■ Jumala vei saamani profetian mukaisesti eteenpäin
pienin askelin. Hän ei tule elämäämme väkisin eikä pakota
meitä mihinkään. Kun pääsin työelämästä monien raskaiden yt -vaiheiden jälkeen eläkkeelle, minulla oli aikaa lukea
Raamattua ja rukoilla. Löytyi myös pieni kotirukousryhmä, jonka rohkeiden ystävien ideoimana alkoivat Ilta Sinulle -tilaisuudet ja Rukouksen talo, joiden tiimeissä olen nyt
mukana. Myös Raisiomessuihin olen osallistunut alusta alkaen, yli kymmenen vuotta.
■■ Eläkeläinen kun olin kävin Tasalan Kamarissa, ja siellä kysyttiin, josko voisin tulla mukaan äiti Teresa -peittopiiriin. Asiaa rukoiltuani ymmärsin köyhien auttamisen ja
Rakkauden lähetyssisarten työn olevan evankeliumin ydintä. Sanoohan Jeesus: ” Minkä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle.” Intia sulki ovensa peittojen viennille, mutta olemme nyt antaneet niitä lähellä oleville tarvitsijoille.
■■ ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun
ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm. 3:20). Näin joulunkin
aikaan Jeesus seisoo meidän jokaisen sydämen ovella. Meistä itsestämme riippuu päästämmekö Hänet sisälle
vai jätämmekö ulkopuolelle. Haluan rohkaista sinua, joka etsit ja kyselet: avaa sydämesi ovi
Jeesukselle ja saat tänä jouluna lahjoista parhaimman; uskon lahjan.
■■ Siunattua adventin
aikaa ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa!

Raili Tuure

seurakuntalainen

Tervetuloa
20-luvulle

O

lemme vuosikymmenen vaihtumisen kynnyksellä.
Mahtaako
alkava 20-luku aikanaan herättää samanlaista nostalgiaa kuin 0-luku tuntuu tällä hetkellä
synnyttävän: Napakymppi on elvytetty
ja lauletaan kesästä 86. Minulla olisi
jo etukäteen valmiiksi lempinimikin
mietittynä uudelle vuosikymmenelle:
kaksari. Tullaankohan aikanaan puhumaan kaksarimuodista ja -musiikista? Saa käyttää, mutta ei ole pakko.
Katsotaanpa mielenkiinnon vuoksi ajassa taaksepäin, edelliselle 20-luvulle. Sata vuotta sitten ihmiskunta oli
toipumassa suureksi sodaksi nimitetystä maailmanpalosta vannoen ”ei koskaan enää.” Itsenäistynyt Suomi parantelisi vielä pitkään Euroopan raaimman sisällissodan lyömiä haavoja.
Vuosikymmenen alussa isoäitini syntyi
suureen torppariperheeseen, josta tuberkuloosi niitti pari sisarusta ennen
kouluikää. Harmi, etten koskaan puhunut lapsuusvuosista isoäitini kanssa. Nyt mielikuvani 1920-luvusta on liki kokonaan angloamerikkalaisen populaarikulttuurin muovaama: rakastuneet nuoret tanssimassa charlestonia,
Chicagossa Al Capone rikastumassa vii-

Raision seurakuntalaisilla oli
viime kevään ja syksyn aikana
mahdollisuus tutustua Raamatun pyhiin paikkoihin ja niiden
merkitykseen sekä seurakuntatalon ”Nojatuolimatkoilla” että
paikan päällä. Matkanjohtajina
näillä matkoilla toimivat Pertti
Ruotsalo ja Seppo Niemeläinen. Marraskuun alussa tehdyllä ryhmämatkalla päästiin
vierailemaan tuttujen Raamatun tapahtumien maisemissa
Genesaretin järven ympäristös-

Päätoimittaja
Raision seurakunta

Postiosoite

PL 10, 21201 Raisio

Toimituksen
käyntiosoite

Kirkkoherrakuja 2

Puhelin

(02) 4360 300

Internet

www.raisionseurakunta.fi

me. Uskon tämän olevan mahdollista.
Vaikka ajat muuttuvat, ihminen pysyy samana. Kaipaamme elämäämme
merkitystä, rakkautta ja paikkaa yhteisössä. Ilman toivoa tulevaisuus näyttää
harmaalta. Johanneksen ilmestyksessä Jumala rohkaisee meitä kaikkia elämään yhteydessä häneen:
”Edessäsi on nyt avoin ovi, minä
olen sen avannut, eikä kukaan voi
sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani
varteen etkä ole kieltänyt nimeäni.”

Siunattua 20-lukua kaikille.
Antti Pajunen
pastori

Terveisiä Pyhältä maalta!

Tule ja katso 
Julkaisija

nan salakaupalla ja viehkeät kabareelaulajat esiintymässä Berliinin tummenevan taivaan alla.
Millaisia mielikuvia mahtaa meidän
aikamme herättää sadan vuoden päästä? Ainakin tutkijoilla ja asianharrastajilla lienee käytössään rajattomasti materiaalia: ikuisesti verkkoon jääneitä keskustelupalstoja, selfieitä ja sosiaalisen median päivityksiä.
Nyt elämme erilaista aikaa kuin isoäitini syntymässä. Tuhoisan tubin sijasta meillä on nyt Tube. Menneet sata
vuotta ovat nähneet valtavia muutoksia
tieteessä, kulttuurissa, ihmisten työssä ja vapaa-ajassa. On hyvin todennäköistä, että seuraavat sata vuotta tuovat mukanaan vielä suurempia muutoksia. Luultavasti jo tämän uuden vuosikymmenen loppumetreillä monet asiat
muuttuvat täällä Suomessa.
Jotkut sanovat maailman menevän
huonompaan suuntaan, toiset uskovat kehityksen ratkaisevan monia ongelmia. Vaikka kuljetamme aiempien
sukupolvien arvokasta perintöä, meillä
nyt täällä matkaavilla on oma tiemme.
Varmasti kirkonkin on pohdittava, miten ihmiset uudella vuosikymmenellä
voisivat parhaiten löytää merkitystä ja
voimaa omiin ja yhteisiin haasteisiim-

Pyhän maan
matkalaisia
tutustumassa
Jeesuksen
kastepaikkaan
Jordaniassa.

sä ja Jerusalemissa sekä myös
Jordaniassa paikassa, jossa Jeesus kastettiin. Matkan aikana
tavattiin mm. Armenian kirkon
Jerusalemin patriarkka Nourhan Manougian ja Jerusalemin
luterilainen emeritus-piispa
Munib Younan. Ohjelmaan
sisältyi myös mm. vierailu Betlehemin luterilaisessa koulussa. Matkalla mukana oli sekä
ensikertalaisia että jo useammankin kerran näillä paikoilla
vierailleita pyhiinvaeltajia.
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Pimeydestä valoon
■■Pitkä syksy on takana ja adventin tunnelmissa lähestymme pikkuhiljaa joulua. Joulua ja ilosanomaa
Jeesus-lapsesta, joka Daavidin kaupungissa Betlehemissä syntyi kesken
verollepanomatkan. Lähestymme seimessä kapaloituna makaavaa Jeesuslasta, joka on suurimman toivon ja
valon symboli.

kastuneena maassa. Kuten syksy riisuu puut lehdistään, riisuu tällainen
sairaus ihmisen taidoistaan, tiedoistaan ja muistoistaan, minuudestaan.
Lopulta on entisestä väriloistosta

jäljellä vain paljaat, kalutut, kaikesta luopuneet oksat sekä muistot menneestä elinvoimasta ja kauneudesta.

Syksyn pimeys väistyy, kun lumi

Mutta sitten tulee lumi ja valo. Kai-

ja monenlaiset valot alkavat valaista tätä muuten niin pimeää aikaa.
Tänä syksynä siunasin haudan lepoon isovanhemmistani ensimmäisen, rakkaan pappani. Takana oli yli
kymmenen Alzheimerin värittämää
vuotta. Vuosien edetessä näimme pikkuhiljaa tuttujen piirteiden ja tapojen hiipuvan näkyvistä, yksi kerrallaan. Ensin tulivat puutteet taidoissa ja muistissa, lopulta alkoivat jopa
tutut lausahdukset vähentyä ja elämä hiipua silmistä.

kesta riisuttuja puita peittää kaunis
lumiharso. Niin myös pitkän sairauden runtelema ihminen pääsee vihdoin pitkän syksyn jälkeen lepoon ja
kohti kirkkautta. Valoa, joka on loppumaton. Syksyn kova viimainen
tuuli päättyy ja lempeä lumi peittää
maan, kuten Jumalan lempeät ja hoitavat käsivarret. Jumala ottaa väsyneen syliinsä, kuten pitkään odotettu
lumi syleilee puita ja maata.

Tietyllä tapaa tällainen sairaus muis-

tuttaa syksyä ja syksyn kääntymistä talveen. Ensin on alkusyksyn kaunis väriloisto kaikessa monimuotoisuudessaan, sadat eri sävyt kaikessa runsaudessaan. Pikkuhiljaa syksy riisuu niitä,
pakottaa puun luopumaan lehdistään.
Hetken päästä vain muutama kauniista lehdistä on jäljellä, suurin osa jo la-

Joulun lähestyminen muistuttaa

meitä siitä ilosanomasta, jonka seimessä makaava Jeesus-lapsi toi. Siitä, miten Herra laskeutui keskellemme Veljeksemme ja Vapahtajaksemme, tuodakseen meille pelastuksen.
Jeesuksen tähden saamme luottaa
siihen, että kun aikamme täällä on
täysi, odottaa meitä vielä joulun valojakin kirkkaampi ja täydellisempi
ikiaikainen ja ikuinen valo.

Joulun ilosanoma rauhoittaa ja

lohduttaa meitä silloin kun luopuminen on vaikeaa, mutta yhtä lailla
silloin, kun pohdimme omaa kuolevaisuuttamme ja katoavaisuuttamme. Jouluna saamme hiljentyä
seimen ääreen ihmettelemään sitä
lahjaa, joka osaksemme on suotu.
Kuin kaunis lumivaippa laskeutuu
joulun ilosanoma yllemme kuten aikanaan enkeli laskeutui paimenten
eteen sanoen:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle. Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te
löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
- Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita
hän rakastaa. (Luuk. 2: 10-14)
Siunattua adventin ja
joulun aikaa!


Mira Paunikallio

pastori

Hetkipysähdys
■■”Ravitse meitä armollasi joka aamu,
niin voimme iloita elämämme päivistä.
Niin kuin annoit murheen, anna meille
ilo yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi, anna lastemme nähdä kunniasi loisto. Herra, meidän Jumalamme, ole
lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt.” Ps. 90: 14-17

den ja pellonpientareen tulokaslajit, syksyn
ruskaiset lehdet sekä talven mustan maan,
kuuran ja hohtavan valkoisen ensilumen.
Koira pysähtyy usein haistelemaan ja niin-

pä koirakävelyllä itsekin pysähtyy ja samalla
tulee havainnoitua luonnon kauniita yksityiskohtia, jotka kovemmassa vauhdissa jäisivät näkemättä. Tänään oli aikaa ihailla
pakkasyön kuorruttamia heiniä ja lehtiä.

Koiranomistajana lähiseudun tienpientareet ovat käyneet vallan tutuiksi. Ehkä juu-

Sama pysähtyminen on paikallaan myös

ri siksi niissä havainnoi vuoden kierron. Kevään ensimmäiset vihreät kasvit ja kukkivat leskenlehdet ja rentukat, kesän vihrey-

omassa elämässä ja arjessa. Kiireessä ja
kovassa vauhdissa monet asiat muuttuvat
itsestäänselvyyksiksi - lakkaan näkemäs-

tä niiden arvon ja kauneuden. Entäpä, jos
arjessa pysäyttäisin kaiken touhun ja keskittyisin muutaman minuutin ajaksi olemaan Jumalan läsnäolossa. Sen
tueksi voin lukea vaikka jotain Psalmitekstiä, joka auttaa pukemaan sanoiksi keskittymisen Jumalaan, jonka armosta tämäkin hetki on mahdollista elää ja olla.
Siunattuja hetkipysähdyksiä Sinulle!

Pyhä Kaikkivaltias Jumala, rakas Isä.
Miten vaikeaa onkaan ymmärtää, että olet samaan aikaan molempia.
Niin kuin viisaat isät maan päällä, Sinäkin kasvatat
ja ojennat oikealla hetkellä.
Emmehän me aina halua totella, juoksemme karkuun ja suljemme
korvat ääneltäsi. Sinä pysyt kuitenkin paikallasi odottaen.
Meidän tulee pysähtyä ja palata nöyränä eteesi.
Silloin Sinä riemuiten annat anteeksi jokaiselle, joka sitä pyytää.
Sinä yönä, jolloin Jeesus syntyi, Sinä annoit meille lapsillesi
arvokkaimman lahjan, minkä saada voi. Yksin rakkaudesta.
Kiitos, että kuten maailman isätkin, Sinäkin tahdot jouluna
kaikki lapsesi luoksesi. Jeesus antoi meille tarkat ajo-ohjeet,
jotta löytäisimme ajoissa perille:
”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin
kuin minun kauttani.” Joh. 14:6

Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija
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Joel Hallikainen
·· Laulaja ja lauluntekijä
·· Syntynyt Turun Heidekenillä vuonna
1961, asuu Raisiossa
·· Naimisissa, perheeseen kuuluvat
puoliso, viisi lasta ja yksi lapsenlapsi
·· Levyttänyt urallaan 35 albumia
ja lukuisan määrän sinkkuja
sekä saavuttanut musiikillaan
kultaa, platinaa ja triplaplatinaa,
esikoisalbumi kautta aikojen Suomen
viiden myydyimmän albumin joukossa,
yhteensä yli puoli miljoonaa äänitettä
·· Saanut kahdesti Emma-patsaan,
Venla-maininnan ja valittu kahdesti
suosituimmaksi suomalaiseksi
tv-esiintyjäksi
·· Valittu vuoden Raisiolaiseksi yhdessä
Raisio-yhtymä ja Auraviihde oy.n
kanssa.

Joel Hallikainen on mukana miestenilloissa,
joita järjestetään muutaman kerran
vuodessa Raision seurakuntatalolla.
Seuraavat illat ovat 15.1. ja 26.2. klo 18.

·· Harrastanut aikaisemmin mopoilua,
joka myöhemmin on vaihtunut
mökkeilyyn, metsässä kävelyyn,
filosofointiin ja tuskailuun.

Joelia voi nähdä ja kuulla myös
joulukonsertissa “Sydänten joulu”,
jossa hän esiintyy yhdessä Vox Humana
-kuoron kanssa kotikirkossaan Raisiossa
sunnuntaina 8.12. klo 15.

Joel Hallikainen yritti turhaan ynnäämällä ratkaista elämän kaavaa

Yhtälö muutti pimeän valoksi
Elämän kaavat ja yhtälöt ovat pikkupojasta saakka kiehtoneet
viihteessä kaiken saavuttanutta raisiolaista laulajaa ja
lauluntekijää Joel Hallikaista. Maailman mallituksista
pelkästään numeroiden ja ynnäämisen avulla jäi käteen iso
lasku, jonka artisti maksoi. Repi selkänahastaan ja sielustaan
aina vuosituhannen vaihteeseen saakka.

L

apsuuden traumat, nuoruuden ehdottomuus ja omavoimaisuus kiskoivat
Hallikaista julkisuuden valokeiloissa
menestyksen tiellä kohti laskennallisten
toiveiden täyttymystä. Vuosituhannen vaihteessa
tuli kuitenkin pysähdys. Kaikki hienoiltakin näyttäneet elämän laskukaavat ja yhtälöt pyyhittiin pois.
Edessä oli tyhjä taulu. Tabula rasa.
- Se tuli uupumuksen, turhuuden, tyhjyyden tuntemuksen ja väsymyksen kautta. Jalkojen alta puuttui vahva henkinen ja hengellinen kallio. Seisoin tyhjän päällä. Kun olin kaikkea itselleni selittänyt tieteen ja matemaattisten todennäköisyyksien ja yhtälöiden avulla, en enää saanutkaan elämänoppia toimimaan lasketulla tavalla.
Ensin Hallikainen ei ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Nyt hän oivaltaa, että johdatustahan se oli.
-Kun omasta mielestäni olin vallan erinomainen
ihminen, täytyi pysähdyksen tapahtua juuri niin.
Erinomaisen ihmisen täytyy saada itse mennä polvillensa tajutakseen, ettei niin kummoinen lopulta
olekaan. Mua ohjattiin uudelle tielle kädestä pitäen,
kun olin niin väsynyt, uupunut, burnoutissa, masentunut, ahdistunut. Jaksamistani säätelin alkoholilla.
Kaavaan kuului myös julkisuuden tuomat paineet.
Hallikainen piirtää nyt kaavan, jossa alkoholi onkin polku. Tai silta.
-Se johdatti minut itsehoitoryhmään, jossa oli samanlaisia ihmisiä. Siellä ihmiset puhuivat kieltä, joka oli minulle ihan uutta. Sanottiin esimerkiksi, että ”me myönnämme voimattomuutemme Jumalalle
tai itseämme korkeammalle voimalle sellaisina kuin
me hänet käsitämme”. Se Jumala ei minulle ateistille olisi päähän mennyt, mutta se korkeampi voima
aukaisi sydämeni. Niin, se aukeni sille ajatukselle,

että enhän minä tajua siitä mitään. Itsehän minä
olin itselleni ollut se korkein voima!
Sydämen aukeamisesta alkoi kuitenkin prosessi,
jonka avulla tyhjään tauluun alkoi syntyä sanottavaa. Ja laulettavaa.
- Pohdin, mistä elämässä on kysymys. Aloin ymmärtää, että mitä ikinä eteen tuleekin, on kaiken takana rakkaus. Oli käänteentekevää, kun tajusin sloganin ”tieteen salaisuus on matematiikka, uskon
salaisuus rakkaus”. Sain elämäni takaisin.
Saunan lauteilla tassut ristiin
Tästä on kulunut kaksikymmentä kesää. Rakkautta alkoi löytyä kaikesta. Toisista ihmisistä.
Omasta käyttäytymisestä. Vääristä valinnoista.
Kipuilu ei kuitenkaan ollenkaan heti hellittänyt.
Luomisvoima kuitenkin vahvistui. Hallikaisen
ensimmäinen hengellinen levy Mutta suurin on
rakkaus ilmestyi vuonna 2004.
- Olin tottunut menemään asioihin runon ja
musiikin kautta ja hahmottamaan elämää niin.
Paperille alkoi pudota lauluja. Siellä on mielestäni
edelleenkin hienoja herkkiä teoksia. Ne kun ovat
niin totta, syvältä sisältäni kirjoitettuja.
Silloin vuosituhannen vaihteessa neljänkympin äärelle ehtinyt Hallikainen laittoi ensimmäisen kerran tassut ristiin. Se tapahtui kotisaunan lauteilla.
-Olin yksin, väsyksissä ja itkin. Kuiskasin, että jos Jumala olet olemassa niin näytä ja täytä.
Saattele oikeiden ihmisten lähelle.
Hallikainen löysikin pian itsensä miesporukoista, joissa oli hienovarainen hengellinen viritys,
mutta katto oli korkealla ja seinät leveät. Se sopi

arkoja askeleita uudella tiellä ottavalle hyvin.
-Niissä porukoissa törmäsin terapeuttiin ja
kirjailijaan Seppo Jokiseen. Myöhemmin olen
ymmärtänyt, että hänet annettiin minulle päästäkseni toteuttamaan kutsumustani saada laulaa ja puhua asioista, jotka ovat olleet meille kummallekin tärkeitä. Katselimme toinen
toisiamme varsin pitkään, mutta sitten rohkenimme ryhtyä miettimään yhteisen tapahtuman tekemistä. Taisi olla vuonna 2004, kun
Paraisilla järjestimme ensimmäisen yhteisen
yhteisvastuuillan. Jännitin valtavasti, että tuleekohan ketään. Kirkko tuli täyteen, vaikka
oli arki-ilta ja räntää satoi.
- Kun me Jokisen kansa lähdimme kiertämään seurakunnissa, ajattelimme tehdä KRS:n
(Kansan Raamattuseura) kautta ensin tusinan
verran konsertteja. Lopultakin teimme niitä yli
kolmesataa. ympäri Suomea. Salit olivat täynnä kaltaisiamme rakkautta elämäänsä etsiviä.
Miesten iltoja syntyi Raisioon
Askel kerrallaan jalkapohjat vereslihalla Hallikainen sai johdatettuna kulkea uutta tietä, jonka
alla oli jo se vahvoista vahvin elämän peruskalliopohja.
Raision seurakunnassa ja erityisesti sen miestenilloissa Joel Hallikainen on tuttu juttu. Laulajana kitaransa kanssa, mutta myös keskustelijana, sanoittajana.
Kun Raisiossa ei ollut miehille sopivia iltahetkiä, ryhtyi Hallikainen pastori Vesa Siltalan kanssa pohtimaan sellaisten järjestämistä.
- No, mukaan tulivat myös Salmisen Pertsa, Saarisen Ike, Savolaisen Ilkka, Niemeläisen Seppo...äkkiä innostuneita ja innostavia al-

koi olla koko joukko. Ajateltiin, että jos eka iltaan
kolmekymmentä ukkoa tulee, on se kova juttu.
Ja heitä tulikin, yli odotusten. Siitä se lähti, ja
nykyisin miestenilloissa on tupa täynnä ja mukana aina myös uusia kävijöitä.

Tyhjään oloon löytyy täyttymys
Viimeisimmässä Raision seurakunnan miestenillassa oli puhumassa yhdistetyn maailmantähti
Samppa Lajunen. Mies teki 130 hengen yleisöön
suuren vaikutuksen. Niin myös Hallikaiseen.
-Kun kaiken saavuttanut tähtiurheilija puhui
tyhjästä olosta, tuntui kuin hän olisi puhunut minun elämästäni.
Niin Lajunen kuin Hallikainenkin osaavat jo ratkaista uskon ja rakkauden sekä tähän kolmiyhteydeksi liitettävän toivon avulla tyhjyyden täyttämisen yhtälön.
-Toivo on minulle tietoisuutta siitä, että kaikki ei ole
siinä, mitä me silmillämme näemme. Kuolema on totta, mutta se ei ole lopullista. Uskon, että palaan sinne,
mistä tulinkin.
Hallikainen uskoo, että Jumala on. Vaikeampaa oli
sen Jeesuksen kanssa.
- Sain sen yhtälön päässälaskuna valmiiksi päättelemällä, että jos ja kun Jumala on, miten hänen vinkkelistään olisi parasta yrittää ottaa meihin yhteyttä.
Ei siinä teliat ja dna:t, internetit ja taivaskanavat riitä.
No, Hän lähti itse ihmiseksi keskuuteemme. Puuseppää siinä tarvittiin!
-Ai, miten se yhteys nyt toimii? Kaikki kellot alkoivat
sielussa soida, kun tajusin, että se yhteys on rukous. Siinä
ei kukaan häviä mitään. Se ei maksa mitään, eikä siinä tapahdu koskaan mitään, mikä ei johtaisi johonkin.
Hallikainen tekee nyt täyttä energiaa pursuten uusia
lauluja, kiertää maamme seurakunnissa sekä muissa
tilaisuuksissa. Joulukonsertit ovat käsissä, uusi albumi
työn alla. Ilonpisara - vanhustyöhanke kulkee omalla
ladullaan. Aikuisten lasten elämäänkin jää aikaa liittyä. Kaikkea tuntuu juuri nyt olevan sopivasti. Riemua,
iloa, kipuakin. Täyttä elämää siis. Niitä matemaattisia
yhtälöitä Hallikainen pohtii yhä.
-Elon laskuopin mukaan voi monimutkaisen
yhtälön ratkaisuksi tulla lopputulos, jossa pimeä
muuttuu valoksi.
Jukka Saarinen
toimittaja

