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Nähdään taas!

Monipuolista toimintaa, tukea ja iloa
lapsille, nuorille ja aikuisille.


Katso lisää ja tule mukaan! >>>

Parisuhdekurssi ja
verkkokeskusteluja
perheen ja
parisuhteen
parhaaksi

Rippikoulukausi
v. 2007 syntyneille
pian alkamassa!
Ilmoittautuminen
26.9. asti.

Uusi vapaa-ajan tila,
yhdessäoloa ja
tekemistä
varhaisnuorille
Valo-talossa
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Terholle looginen
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Jumala täydellinen
koodari
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Pääkirjoitus Ajankohtaista
■■ Tämä ”vanhan kansan sanonta” on entistä useammin tullut mieleeni ja päässyt suustani viimeisen puolentoista vuoden aikana. Tutuiksi erilaisia suunnitelmia
tehtäessä ovat myös tulleet sanat ”jos koronatilanne sallii”.
■■ Tätä kirjoittaessani näyttäisi siltä, että monet jo
moneen kertaan perutut tai siirretyt tapahtumat, tapaamiset ja kokoontumiset vihdoinkin pääsisivät toteutumaan. Tämä on suuri ilonaihe niille monille, joiden elämässä osallistuminen esimerkiksi seurakunnan toimintaan ja
siinä koettu yhteys toisiin ihmisiin on ollut jo kauan kaivattua. Toki seurakunnassa on toimittu koronankin aikana
ihmisiä ulkotiloissa tai muutoin turvallisesti kohdaten,
heitä eri tavoin auttaen ja etäyhteyksin yhteyttä pitäen.
■■ Tule ja katso -lehteä selaillessa voi taas iloita siitä,
miten monin eri tavoin seurakunta on osa eri-ikäisten ja eri
elämäntilanteissa olevien raisiolaisten elämää. Tarjolla on
kiinnostavia tapahtumia ja monipuolista toimintaa, mutta
myös monenlaista apua ja tukea niille, jotka elävät surun,
yksinäisyyden, ihmissuhdeongelmien, taloudellisen ahdingon tai muiden murheiden kuormittamina. Kiitos siitä,
että kaikki tämä toiminta on mahdollista, kuuluu kaikille
teille raisiolaisille, jotka olette päättäneet pysyä seurakuntamme jäseninä sen auttamis- ja muuta toimintaa jäsenmaksujenne kautta tukien. Kirkollisveroprosentti Raisiossa
on edelleen Suomen alhaisimpia, mutta siitä koostuvin varoin saadaan paljon hyvää aikaan kaupunkilaisten keskuudessa.
■■ Uusi syksyn toimintakausi on siis käynnistynyt.
Tietyllä varovaisuudella, mutta kuitenkin. Ja edelleenkin
tapahtumien yhteydessä on usein maininta ”muutokset
mahdollisia”, mutta toisaalta, niinhän ne aina ovat.
Koronatilanteen toivottavasti rauhoituttua voi olla kiitollinen siitä, että elämä taas jatkuu lähempänä ”normaalia”
ja voimme huolettomammin tehdä suunnitelmia ja myös
luottaa niiden toteutumiseen.
■■ Voisi kuitenkin olla hyvä säilyttää tietty nöyryys sen
edessä, että kaikki ei ns. normaalioloissakaan aina mene
omien suunnitelmien mukaan ja että elämä voi syystä tai
toisesta ja äkkiarvaamattakin muuttua erilaiseksi kuin
olimme toivoneet ja kaavailleet. Raamatussa asiaa muotoillaan esimerkiksi näin, otsikon ”Väärä itsevarmuus” alla:
Kuulkaa nyt, te jotka sanotte: »Tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme
kauppoja ja keräämme hyvät voitot. »
Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne!
Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän
tulisi sanoa: »Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä
ja sitä.» Jaak. 4:13-15

Perheen ja
parisuhteen
parhaaksi
syksyllä 2021
Virtaa välillämme - kurssi
pienten lasten vanhemmille
■■ Raision seurakunnassa järjestetään ajoittain pienten lasten vanhemmille parisuhdekursseja. Tänä syksynä
on vuorossa Virtaa välillämme-kurssi viitenä arki-iltana Kokinvuoren seurakuntakodissa. Kurssilla irrottaudutaan normaalista kotiarjesta rennossa ilmapiirissä. Teemoina ovat esimerkiksi Tunteiden
tunnistaminen, Rakastumisesta rakkauteen, Suuttumus ja ristiriitojen ratkaisu,
Intohimo ja hellyys, Arkirakkaus.
Lastenhoito ohjelman aikana on järjestetty ja jokaisen illan päättää perheen
yhteinen iltapala. Kurssi on maksuton ja
mukaan mahtuu enintään 8 perhettä.
Virtaa välillämme -kurssi on tarkoitettu kaikille ihan tavallisille pareille tukemaan parisuhdetta. On tärkeää, että jak-

setaan tehdä työtä suhteen eteen ruuhkaisenkin lapsiperhearjen keskellä. On
myös hyvä oppia hyväksymään se, ettei
kukaan eikä mikään ole täydellistä, ei itse eikä toinen. Virtaa välillämme-vertaisryhmä on aikaa parisuhteelle ja mahdollisuus kokea, että monet parit elävät samanlaisten kysymysten äärellä.
Pixabay

Jos Luoja suo

Puhetta perheestä verkossa
■■ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus palvelee myös raisiolaisia asiakkaita.
”Voi taivas! Puhetta perheestä” on syksyn
aikana verkossa toteutettava keskustelusarja. Sen jaksoissa seurakuntayhtymän
perheneuvojat ja keskustelijat käsittelevät
suorissa verkkolähetyksissä erilaisia perhe-elämään, parisuhteeseen ja sinkkuuteen liittyviä aiheita, jotka useimmin nousevat esiin perheneuvonnassa.
Haastattelijoina keskusteluissa vuorottelevat piispa Mari Leppäsen erityisavustaja Anna Hälli ja toimittaja Heidi
Pelander. Kuhunkin keskusteluun voi
lähettää etukäteen kysymyksiä, joihin

keskustelijat pyrkivät vastaamaan lähetysten aikana.
Keskusteluja voi seurata Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän Youtube-kanavalla klo 18 alkaen ja niiden tallenteet ovat katsottavissa myös
jälkeenpäin syksyn aikana.

KUTSU: Kiitosjuhla vapaaehtoisille 10.11. kaupungintalolla

Kotimaanapu toimii myös Raisiossa

tiedottaja

ke 25.8. ”Miks tää on niin vaikeeta –
pitääkö meidän erota?”
ke 15.9. ”Tää on niin tätä - parisuhde
ja lapsiperhearki”
ke 6.10. ”Miks me aina riidellään –
parisuhteen negatiivinen kehä”
ke 27.10. ”Taasko vai ei taaskaan seksuaalisten halujen eriparisuudesta”
ke 17.11. ”Katan pöytään yhden kupin
– ikäännynkö yksin?”
ke 8.12. ”Sun, mun ja meidän lapset –
uusperheen kysymyksiä”
Facebook: Voi taivas – puhetta perheestä.

■■ Suokoon Luoja meille kaikille tänäkin syksynä monia hyviä ilon hetkiä, valon pilkahduksia ja oman rauhansa
myös vaikeuksien keskelle.

Anne-Sophie
Kajander

Keskustelujen päivämäärät ja teemat:

Katso lisää: www.voitaivas.fi

■■ Tämä on avoin kutsu kaikille erilaista vapaaehtoistyötä Raisiossa tekeville
henkilöille riippumatta siitä, missä tehtävissä ja kuinka usein niissä toimii. Tilaisuuden pääjärjestäjät ovat Raision seurakunta ja Raision kaupunki, mutta muidenkin tahojen vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kaikkien
Raisiossa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden yhteiseen juhlaan.
Kiitosjuhla järjestetään keskiviikko-

Lämpimin syysterveisin

Virtaa välillämme -parisuhdekurssi

19.10., 26.10., 2.11., 9.11. ja 23.11.
klo 17.30-19.30 Kokinvuoren
seurakuntakodilla. (Murroskuja 3)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
30.9.2021 mennessä:
sari.jokinen@evl.fi , p. 044 7160391

■■ Myös joulurauhan julistus Suomen Turussa on aikoinaan muotoiltu alkamaan sanoin ”Huomenna, jos Jumala
suo…” Vanhan kansan ja monien edelleenkin käyttämä sanonta ”jos Luoja suo” on yksi tapa muistaa elämän arvaamattomuus, mutta myös Jumalan läsnäolo elämässämme.
Voimme kiitollisina aavistaa myös jotain siitä, miten monesta pahasta meitä kuitenkin varjellaan ja ottaa iloiten
vastaan kaiken sen hyvän, minkä Luoja meille suo. Sitä hyvää on paljon, vaikkei kaikki aina menekään suunnitelmien
mukaan ja paljosta voimme myös joutua luopumaan.



Parisuhde, jossa kaksi aikuista elää
toisiinsa ja suhteen pysyvyyteen luottaen,
toisiaan arvostaen ja kunnioittaen, muodostuu taidoista, joita voi ja pitäisikin jatkuvasti vahvistaa. Suhteen hyvinvoinnilla on tärkeä merkitys myös puolisoiden
henkilökohtaiseen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja koko perheeseen.
Tervetuloa mukaan, parisuhteen ja
perheen parhaaksi!

na 10.11. kello 17.30-19 Raision kaupungintalolla. Se alkaa kakkukahvilla kello

■■ Kotimaanapu on lähimmäisenrakkautta toteuttava
hyväntekeväisyystoimija, jolle lahjoitetut varat kohdistetaan
täysimääräisesti Suomeen.
Lahjoitusvaroilla autetaan avuntarvitsijoita taloudellisesti, tavara- tai ruoka-avun kautta tai muilla konkreettisilla toimilla, joiden avulla vaikeuksissa olevien elämänlaatua halutaan kohentaa. Paikallisten keräysten kautta lapselle voidaan
esimerkiksi hankkia talvikengät, yksinhuoltajalle pesukone tai
tukea vähävarhaisen perheen nuorten harrastuksia.
Kotimaanavun varoin tehtävä paikallinen avustustyö toteutetaan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä oman
paikkakuntansa seurakunnan diakoniatyöntekijöihin, joiden
kautta apu menee perille ihmiseltä ihmiselle. Näin on toimittu myös Raisiossa.
- Kotimaanavun kautta on voitu auttaa useita ahdingossa
olevia raisiolaisia, kuten perheitä, joiden lapset ovat syrjäytymisvaarassa perheen vähävaraisuuden takia. Avun saajien jou-

17.30-18 Raision kaupungintalon 2. kerroksessa, valtuustosalin edessä. Kiitospuheen pitää Raision kaupunginjohtaja
Eero Vainio ja ohjelmaan kuuluu myös
Tarinateatteri Narranten noin puoli tuntia kestävä esitys teemalla ”Tarinoita ihmiseltä ihmiselle”.
Huom! Ennakkoilmoittautumiset
tarjoiluiden vuoksi viimeistään 1.11. kirjaston palvelupisteeseen kirjasto@raisio.fi
tai puhelimitse 044 797 1463

kossa on myös yksinäisiä, jotka ovat kokeneet elämässään jonkin tragedian ja siksi joutuneet taloudelliseen ahdinkoon, sekä vuosia pienillä eläkkeillä sinnitelleitä, kertoo Raision seurakunnan diakoniatyöntekijä Leena Nieminen.
Valtakunnallisesta hätäapurahastosta autetaan esimerkiksi
katastrofin tai muun yllättävän tilanteen vuoksi hätään joutuneita ihmisiä, kuten tulipalossa kotinsa menettäneitä perheitä.
Kotimaanapu saa varansa yksityishenkilöiden ja yritysten
lahjoituksista sekä Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa kerätyistä kolehdeista. EU-elintarviketuen osalta rahoittajana toimii myös Euroopan Unioni.
Osoitteesta kotimaanapu.fi löytyy konkreettisia esimerkkejä myös raisiolaisista avustuskohteista ja erilaisia mahdollisuuksia osallistua hyvän tekemiseen kotikaupungissa tai valtakunnallisesti.



Rahankeräyslupa RA/2020/639.
Myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.
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Lohtua suruun

Rippileirille jo talvella tai keväällä?
Kiinnostaako rippikoulu,
mutta kesällä harrastuskuviot vievät aikasi tai haluaisit keskittyä kesätöihin?
Raision seurakunta tarjoaa
perinteisten kesäisten rippileirien ohella kahta ainutlaatuista rippileirikokemusta
kesäajan ulkopuolella.
Tutustu vaihtoehtoihin ja
lähde rohkeasti mukaan!

ja tilanteen salliessa päätämme yleensä leirin laskettelupäivän jälkeen kylpylään ja pizzalle ennen kotimatkan
alkua. Lapin lasketteluleirin hinta raisiolaille on 200€.
Jos kiinnostuit ja haluat kysyä lisää,
ota yhteyttä rippikoulupappi Miraan ja
lähde rohkeasti kanssamme mukaan
seikkailuun!

Lapin lasketteluleiri

Haluaisitko elää pääsiäisen tapahtumat
”reaaliaikaisesti” pääsiäisriparilla? Jos
elämyksellinen rippikoulu kiinnostaa,
tartu tähän! Pääsiäisriparilla tehdään
paljon samaa kuin muillakin leireillä,
mutta extraa tuovat pääsiäisen tapahtumiin liittyvä ohjelma ja toiminta.
Pääsiäisleiri sopii hyvin myös niille,
joille viikon rippileiri tuntuu liian pitkältä. Pääsiäisleiri kokoontuu muutamia kertoja enemmän kaupungissa, mikä mahdollistaa lyhyemmän leirijakson.
Ole askeleen edellä ja lähde Pääsiäisriparille!

Hautatoimi tiedottaa

Miltä tuntuisi lähteä hiihtolomaviikoksi kauniiseen Tunturi-Lappiin laskettelemaan ja tutustumaan uusiin ystäviin
ja kristinuskon ydinasioihin? Lasketteluleiri on ollut vuodesta toiseen erittäin
pidetty ja se on jättänyt nuorille mahtavia muistoja niin Lapista kuin leiristä kokonaisuudessaan. Myös isoset palaavat lasketteluriparille kerta toisensa jälkeen, kuten me työntekijätkin.
Leirin aikana käymme useammissa eri laskettelukeskuksissa, kuunnellen aina myös rippikoululaisten toiveita. Lähellä olevia laskettelukeskuksia
ovat Olos, Pallas, Ylläs ja Levi. Sekään
ei haittaa, jos et ole ennen lasketellut.
Huolehdimme siitä, että jokaiselle on
aina samantasoinen laskettelukaveri
tai joku, jonka kanssa voi harjoitella.
Leirille lähtö kuitenkin edellyttää laskettelemista, koska olemme kaikki rinteessä laskettelupäivinä.
Leirillä majoitumme Muotkavaaran leirikeskuksessa Muoniossa. Matkustamme molempiin suuntiin öisin

Pääsiäisleiri Viherlahdessa

Rippikouluesitteet ja ilmoittautumisohjeet on lähetetty rippikouluikäisten eli ensi
vuonna 15 vuotta täyttävien
koteihin. Tietoa rippikouluista myös nettisivuillamme.
Ensimmäiset kokoontumiset
jo syksyllä.

Lyhtykausi

Talvihavutus

Hautalyhtykausi on jälleen alkamassa. Lyhdyt voi tuoda haudalle pyhäinpäiväksi. Huomioithan, että omaisten
tulee noutaa haudalle viedyt lyhtynsä
pois keväällä pian äitienpäivän jälkeen
lyhtykauden päättyessä.

Haudan voi pukea talviasuun jalohavutuksella. Talvihavutus on mahdollista tilata seurakunnalta, ja sen hintaan vaikuttaa haudan koko. Havutus
tehdään lokakuun aikana. Palvelun
voi tilata yhdeksi tai viideksi vuodeksi
kerrallaan.

Monella on tapana viedä kynttilä läheisen haudalle pyhäinpäivänä tai
jouluna. Kynttiläpalvelun voi myös
tilata seurakunnalta. Hautausmaan
työntekijät sytyttävät etukäteen tilatut
led-kynttilät haudoille pyhää edeltävänä arkipäivänä. Kynttilät kerätään talteen pyhien jälkeen, ja ne ovat seurakunnan omaisuutta. Kynttiläpalvelun
voi tilata yhdeksi tai viideksi vuodeksi
kerrallaan. Palvelun hinta riippuu tilauksen kestosta ja kynttilöiden määrästä.

mahdollisuus myös henkilökohtaiseen
keskusteluun. Osallistujien käytössä on
surukirjaston valikoima aiheeseen liittyvää lukemista.
Uusi sururyhmä alkaa aina syys- ja
kevätkaudella. Syksyn 2021 ryhmän ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 30.9. klo 17 srk-talolla. Osallistuminen on maksutonta, eikä edellytä kirkon
jäsenyyttä. Sururyhmän vetäjinä toimivat pastori Karoliina Haapakoski ja
diakonissa Erja Andersson.
Ilmoittautumiset ja
tiedustelut:
erja.andersson@evl.fi
p. 0447160350 tai
karoliina.haapakoski@evl.fi
p. 044-7160 354
Olet lämpimästi tervetullut
mukaan!

Rippikouluihin ilmoittautuminen on alkanut ja jatkuu 26.9. asti

Rippikouluterveisin
Mira Paunikallio
rippikoulupappi
mira.paunikallio@evl.fi
p. 044 716 0388

Kynttiläpalvelu

M

oni on hiljattain tai
jo jokin aika sitten
menettänyt läheisensä
ja opettelee elämään
uudessa elämäntilanteessa seuranaan
suru ja kaipaus. Surun sattuessa kohdalle, hiljalleen tai äkkiarvaamatta,
monet asiat elämässä muuttuvat. Sen
keskellä syntyy usein tarve käsitellä suruun liittyviä ajatuksia ja asioita.
Sururyhmässä keskustellaan luottamuksellisesti yhdessä muiden surevien
ja seurakunnan työntekijöiden kanssa
surusta, menetyksestä, sen yli pääsemisestä ja toipumisesta. Ryhmä on läheisensä kuoleman kautta menettäneitä varten ja mukaan voivat tulla kaiken
ikäiset aikuiset. Tapaamisten ohjelmaan
kuuluu kahvitarjoilu, kuulumisten vaihtoa, lyhyt alustus, ryhmäkeskustelua ja

Kynttiläpalvelun ja talvihavutuksen
tilaukset ja lisätiedot:

virasto.raisio@evl.fi, p. 02 4360 300
Tilauksen voi myös tehdä netissä:
w w w.raisionseurakunta.fi /info-jaasiointi/hautatoimi
Tilaukset ja maksut viimeistään:
- jalohavut 25.9.
- pyhäinpäivän ja joulun led-kynttilä 26.10.
Hautojen kuulutus

Seurakunta on lähettänyt hautaoikeuden haltijalle kirjeen, jossa kerrotaan
hallinta-ajan päättymisestä kuluvana

Valittavana on useita
eri vaihtoehtoja:
- Lapin lasketteluleiri:
la 19.2.- su 27.2.
Konfirmaatio su 10.4.
- Pääsiäisleiri:
14.4. - 18.4. Viherlahdessa
Konfirmaatio su 24.4.
- Kesärippikoulut:
• Viherlahden leirikeskuksessa (useita leirejä)
• Saaristorippikoulu
(Kuunari Inga-Lill)
• Kaupunkirippikoulu
(Päivärippikoulu)
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/
nuorille/rippikoulu

vuonna ja tarjotaan mahdollisuutta sen jatkamiseen tai päättämiseen.
Näille haudoille on myös viety ilmoitus
asiasta kesäkuun alussa. Toivomme
pikaista yhteydenottoa, jos haudan
hallinta-aika on päättymässä vuoden
2021 aikana.
Viher- ja kunnostustöitä
hautausmaalla

Ikirauhan kallioiden uurnahauta-aluetta kunnostetaan syksyn aikana. Paikka paikoin tuodaan esiin
karun kaunis kalliopinta kontrastiksi viherkasvillisuudelle. Tämä sopii
alueen yleisilmeeseen ja samalla parantaa sen hoidettavuutta.
Kiviaidan vierestä Kivikkopuutarhan
alueelta Kallioristille asti poistetaan
vesakkoa, joitakin huonokuntoisia
vuorimäntyjä, muutamia pienempiä
puukasveja ja perennoja. Näiden tilalle
istutetaan keväällä 2022 kartiomarja-

kuusiaidanne, ja sen juurelle uurnapaikoille rönsyansikkaa.
Ristikiven uurnahauta-alueelle tullaan ensi keväänä istuttamaan alppiruusuja,
köynnöshortensioita,
rusokirsikka ja irlanninkataja. Arkkuhauta-alueelta poistettujen vuorimäntyjen tilalle on nyt alkusyksystä
istutettu aiemman suunnitelman mukaisesti lapinnauhusta.
Hautausmaan vanhat pääportin kannet palautuvat takaisin hautausmaalle
pääportin tuntumaan. Vanhat, kunnostetut rautaportit asennetaan takaisin hautausmaan ns. vanhalle portille
(moottoritien puolella) ja Tammikummun hauta-alueelle tuodaan uudet
rautaristit tammen juurelle.
Pahoittelemme näiden viher- ja kunnostustöiden mahdollisesti aiheuttamaa tilapäistä häiriötä hautausmaalla
vieraileville.
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Valoisaa yhteistyötä
Friisilän koulun rehtori Sari
Aaltonen ja Raision kaupungin nuorisotyöntekijä Marko
Mustonen ovat lähellä raisiolaisia lapsia ja nuoria ja tuntevat heidän arkeaan oman
työnsä näkökulmasta.
He myös iloitsevat uuden
Valo-tilan aukeamisesta ja
sen antamista mahdollisuuksista tukea koululaisia ja
tarjota heille toimintaa
turvallisessa ympäristössä.
Pyysimme heitä vastaamaan
alla oleviin kysymyksiin:

Seurakunnan työntekijät iloitsevat uudesta valoisasta toimitilasta. Kuvassa vas. lastenohjaaja Kati Hautaa,
nuorisotyönohjaaja Mia Flemming, lastenohjaaja Johanna Niemi ja perhetyöntekijä Stefan Forsström.

Varhaisnuorten talo
Valo avasi ovensa
Tervetuloa tutustumaan!
Täysin remontoidut,
vaalean avarat tilat
Friisilän Paimen-nimisen taloyhtiön pohjakerroksessa osoitteessa Lumparlankatu 18
kutsuvat kaikkia alakoululaisia mukaan
toimintaan ja vapaaajan viettoon.
Jo tilan suunnitteluvaiheessa VALO tuntui hyvältä, lämpimältä ja kutsuvalta
nimeltä. Valonsäteinä uudistetussa tilassa välähtelee siellä täällä keltainen
väri. Tilan nimeä syvemmin pohtiessa
voi mieleen nousta Raamatusta Jeesuksen sanat: ”Minä olen maailman valo.”
Rinnalla kulkemassa
alakoululaisten Polulla
Raision seurakunta tahtoo kehittää ja
vahvistaa varhaisnuorten Polkua seurakunnan yhteydessä tarjoamalla paikkaa, jonne lapset ja nuoret voivat tulla
viettämään aikaansa ja harrastamaan.
Valossa kokoontuvilla on mahdollisuus

askarrella, pelata, leikkiä, liikkua, tehdä
läksyjä, jutustella, tavata muita saman
ikäisiä, saada uusia ystäviä ja kohdata
aikuisia sekä nauttia pientä välipalaa.
Tilassa kokoontuu myös kerhoryhmiä, joihin on erillinen ilmoittautuminen. Tällaisia ryhmiä ovat tällä hetkellä esimerkiksi ArkiPyhis ja Bittikerho.
Syyskauden käynnistyttyä osallistujat
pääsevät myös itse mukaan suunnittelemaan ja vaikuttamaan tilassa tapahtuvaan toimintaan ja erilaisten kerhoryhmien perustamiseen.
Yhteistyössä on voimaa
Ajatusta tilan ottamisesta käyttöön juuri alakoululaisten parissa tukee muun
muassa se, että Friisilän koulu sijaitsee aivan Valon naapurissa. Yhteistyötä niin koulun kuin kaupungin nuorisotoimen sekä perhepalveluiden kanssa onkin tehty koko suunnittelujakson
ajan. Lisää yhteistyötahoja otetaan mielellään mukaan jatkossakin, sillä monella muullakin taholla olisi varmasti
paljon annettavaa lapsille ja nuorille.
Meidän aikuisten on hyvä muistaa, että lasten ja nuorten auttaminen, tuke-

minen, kohtaaminen ja ymmärtäminen on meidän tehtävämme. Yhteistyössä on voimaa ja lapsissa meidän
tulevaisuutemme ja valo.
Vanhemmat lämmöllä
mukaan
Valossa tullaan tulevaisuudessa järjestämään myös vanhemmille erilaisia iltoja ja lyhyitä kursseja. Tilan ollessa auki
ovat vanhemmat luonnollisestikin tervetulleita kurkkaamaan, miltä sisällä
näyttää ja mitä siellä tehdään sekä tutustumaan Valossa työskenteleviin ohjaajiin. Teemme mielellämme yhteistyötä vanhempien kanssa eli jos sydämelläsi on jotain lapsiin ja nuoriin liittyvää, mistä haluaisit keskustella, niin
ole yhteydessä tai tule käymään. Olet
lämpimästi tervetullut.

Johanna Salonen
projektikoordinaattori
Valo-talon avajaisia vietettiin
ja tila siunattiin käyttöön
14.9.2021

Rukous Valon
toiminnan alkaessa

Ovet auki Valoon! Tervetuloa!

Yhdessä me olla saamme.
Ilot surut näin me jaamme.
Anna suoja elollemme,
rauha ja rakkaus ympärillemme.
Siunaa uutta toimintaamme.
Aamen.

1. Mikä on mielestäsi
alakoululaisten
elämäntilanne työsi
näkökulmasta?
Sari: Alakoululaisten elämäntilanteet ovat koulun näkökulmasta hyvin erilaisia. Entistä suurempi joukko
lapsia tarvitsee aikuisen tukea sekä
koulutyössä että vapaa-ajan vietossa.
Monilla perheillä ei ole tukiverkostoa
lähellä, joten apua sellaisen luomiseen monissa kodeissa kaivataan.
Marko: Kaupungin Nuorisopalveluiden pääasiallinen kohderyhmä
on 13-vuotiaista ylöspäin, mutta toki retki- ja leiritoiminnassa on mukana myös alakoululaisia, ja pari vuotta toiminut Satelliitti-Nuokkari Hulvelankadulla tarjoaa 3 – 6- luokkalaisille kahtena päivänä viikossa toimintaa, johon osallistuneet lapset
vaikuttavat iloisilta ja innostuvat eri
riennoista. Huolta taas tuottavat vies-

Sari
Aaltonen
Friisilän
koulun rehtori

tit esim. keskustan töhrimisestä ja
alakoululaisten heilumisesta ulkona
nuorison parissa.
2. Mitä ajattelet uuden
Valo-talon tiloista ja
yhteistyöstä?
Sari: Valon tilat ovat loistavat ja valoisat. Friisilän koulun oppilaiden kannalta sijainti on erinomainen ja iltapäivän toimintaan osallistuminen siten helppoa.
Koulun ja Valon yhteistyö on lähtenyt
upeasti käyntiin ja odotukset ovat koulun puolelta suuret. Toivon hartaasti, että lapset ja perheet lähtevät aktiivisesti mukaan Valon toimintaan, joka
tuo tukea lasten yksinäisiin iltapäiviin.
Suunniteltu toiminta tukee monelta
osin myös koulunkäyntiä.
Marko: Toimivat ja käytännölliset
tilat! Yhteistyö on alkanut ja toivottavasti myös laajenee.
3. Millaisia terveisiä
haluat sanoa alueen
vanhemmille ja lapsille?
Sari: Valo sijaitsee Friisilän koulun
vieressä. Käykää tutustumassa tilaan
ja Valon henkilökuntaan sekä tarjottuun iltapäivätoimintaan. Uskon monen lapsen löytävän mielekästä tekemistä iltapäiviin saaden samalla aikuisen läsnäoloa ja tukea moneen asiaan. Toimintaa kehitetään
ja siksi palautteen antaminen on tärkeää. Yhteistyöllä saamme paljon aikaiseksi!
Marko: Muistakaa innostaa lapsianne osallistumaan eri kivoihin juttuihin. Friisilän alue ja koko Raisio
tarjoavat ja tulevat tarjoamaan yhä
enemmän ilmaista toimintaa lapsille
ja koko perheille. Tik tok-jutut on välillä ihan jees, mutta muutakin olisi
hyvä hommailla!!

Polku vauvasta aikuisuuteen
Elokuun perheleirillä oli mukana
minulle tuttu nuori äiti, jolta kysyin,
miten hän on tullut mukaan seurakunnan toimintaan. Hän vastasi, että
ensin äidin kanssa perhekerhoon
ja rippikoulun jälkeen
viiden vuoden ajan
hän toimi isosena.
Nyt nuorena aikuisena ja äitinä
hän tuli uudestaan mukaan,
tällä kertaa perhekerholaisena ja
leiriläisenä. Jokaisen meidän polkumme
vauvasta aikuiseksi on henkilökohtainen ja yksilöllinen. Millainen
on sinun polkusi?
Tämän vuoden alussa kirkon kasvatustoimialalle on lanseerattu Polku-kokonaissuunnitelma, jonka tarkoitus on auttaa seurakuntaa toimimaan
niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voivat elää kristittyinä seurakunnan yhteydessä itselleen tyypillisillä tavoilla.
Polku rakentuu kahdeksasta ikäkausijaksosta. Kukin ikäkausijakso on
kolmen vuoden pituinen, lukuun ottamatta oman jaksonsa muodostavaa rippikouluvuotta. Kullakin ikäkaudella
pulppuaa lähde, jonka äärellä tapah-

tuvan toiminnan tehtävä on vahvistaa
kristittynä elämistä seurakunnan yhteydessä. Siellä kutsutaan myös mukaan säännölliseen toimintaan ja kulkemaan yhdessä kohti seuraavan ikäkauden lähdettä.
Polku on seurakunnan
yhteinen työväline
toiminnan jäsentämiseen ja kehittämiseen. Se on väline tarkastella olemassa olevia toimintamalleja ja sitä, miten
seurakunta kulkee lapsen
ja nuoren rinnalla hänen elämässään aina odotuksen hetkistä itsenäiseen aikuisuuteen saakka.
Raision seurakunnan kasvatustyö
on ottanut ensimmäiset askeleensa Polulla tarkastelemalla ikäkausittain sitä, missä seurakunta kutsuu mukaan
ja kohtaa lapsia, nuoria ja perheitä.
Polulle voi astua, missä elämänvaiheessa tahansa. Tervetuloa kulkemaan Polkua pitkin!
Eeva Lahti

nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen
työalajohtaja
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Lähetystyössäkin
varmaa on vain
muutos

Kirkkoherran ajatuksia
Jotain pysyvää
■■ Ihan aluksi haluan kiittää! Te seurakuntalaiset olette olleet uskomattoman kärsivällisiä. Koko vuoden on
ollut välttämätöntä nopeasti muuttaa suunnitelmia, perua tilaisuuksia, viivyttää ratkaisuja leirien pitämisen
suhteen – monenlaista hankaluutta niin ratkaisuissa
kuin niistä viestinnässä. Yhtään moitetta ei kuitenkaan
ole ainakaan minulle asti tullut. Siis iso kiitos ymmärtäväisyydestä, kokemuksesta että samassa veneessä ollaan.

L

ähetystyössä niin tehtävän
itsensä kuin lähettienkin tavoitteena on tehdä itsensä
tarpeettomiksi. Kun tavoite
on saavutettu, on jonnekin noussut
seurakunta, joka hyvin pitkälle selviytyy hallinnosta, työntekijöiden
palkkaamisesta ja omien lähetystyöntekijöiden lähettämisestä itsenäisesti. Joskus tavoitteeseen pääseminen
kestää pitkään tai matkan varrella
huomataan, että ensin pitää tavoitella
jotain muuta, jotta tuohon viimeiseen
etappiin päästään. Silloin joudutaan
ehkä vaihtamaan lähettejä, antamaan vetovastuuta uusille ihmisille
tai kokeilemaan uutta toimintatapaa.
Siksipä meidänkin seurakuntamme
on tänä kesänä solminut uusia lähetystyön vastuusopimuksia.
Meillä Suomessa toimii 7 virallista lähetysjärjestöä, joiden tehtävä on
hoitaa lähetystyöntekijöiden työhön ja
tehtäviin liittyviä käytännön asioita
ja sopia eri maissa toimivien kirkkojen ja kristillisten järjestöjen kanssa
siitä, minkälaista apua ja tukea he
tarvitsevat. Lähetystyötä ei koskaan
mennä tekemään niin, etteikö paikallinen kirkko tai muu yhteistyökumppani olisi sitä pyytänyt. Vanhan sanonnan mukaan ei mennä muuraamaan sinne, mihin ei ole pyydetty.
Näiden virallisten järjestöjen lisäksi ”muurareita” löytyy lukuisa määrä
epävirallisina. Raision seurakunnan
yksi nimikkolähetti Jarkko Korhonen palvelee MAF-Suomen lentäjänä
ja pappina Tansaniassa. Hänen kanssaan yhteistyömme jatkuu vielä, joten lentosafarien kuulumiset tulevat
näkymään seurakunnassamme ainakin Facebook- jakoina.

■■ Syksyyn kuuluvat innostavat uudet aloitukset.
Seurakunnassakin on monta tehtävää, joka tarvitsee
tekijänsä ruoka-avussa auttamisesta ystäväpalveluun
ja messuavustajan tehtäviin. Samalla syksy johdattelee
meitä luopumaan kesän hehkuvasta elämän ylistyksestä, nöyrtymään alati pimenevien päivien ja kuihtuvan
luonnon haikeuteen. Kulunut vuosi on opettanut meitä,
kuinka epävarmaa kaikki lopulta on.

vai antaa adoptioon. On valinta sitten kumpi hyvänsä, niin äitejä autetaan ja tuetaan mm. koulutuksella.
Thaimaan diakoniatyön osana autamme myös vanhusdiakoniassa sekä joskus ostamme maaseudulta ilotaloihin varastettuja tyttöjä takaisin
kotiin. Oma miehemme Thaimaassa
ja oikeastaan koko Etelä- ja Kaakkois-Aasian alueella on aluepäällikkö Olli Pitkänen.
Uusia tuulia

Vaikka Maria ja Seppo Paulasaaren kanssa yhteistyömme Israelissa
Suomen Lähetysseuran FELM-keskuksessa päättyi, niin uutena nimikkolähettinä sinne matkaa Oulusta kotoisin oleva Satu Haapanen. Koulutukseltaan Satu on kasvatustieteiden maisteri ja FELM-keskuksen toiminnassa häntä kiinnostaa erityisesti eri uskontokunnista tulevien naisten ja tyttöjen musiikki- ja kulttuurityön tehtävät sekä erilaiset rauhantyön edistämisen työt.

Raamattuja, koulutusta,
turvakoteja

Samoin yhteistyömme jatkuu Suomen
Pipliaseuran kanssa. Olemme sitoutuneet kustantamaan Kiinassa sijaitsevan maailman suurimman kristillisen kirjapainon painopaperin hankintaa, jotta jokainen kiinalainen
saisi oman Raamatun. Onneksi emme ole hankkeesta yksin vastuussa,
vaan meitä on monta.
Suomen Lähetysseuran kanssa olemme solmineen useita yhteistyösopimuksia. Olemme tukemassa Angolassa, Shangalalan opistolla, uusien pappien, diakonien ja pyhäkoulunopettajien koulutusta. Samalla tuemme näiden ammattilaisten musiikkikasvatusta mm. rummunrakentamiskurssien
kautta. Lisäksi Tasalan Kamarin omana kohteena on Angolassa, Lubangossa, toimivan lukion tyttöjen luokka.
Thaimaassa olemme mukana äitien turvakodissa, Armon kodissa, jossa tulevat äidit saavat rauhassa miettiä, haluavatko pitää syntyvän lapsen

Satu Haapanen

Felm-keskuksen uusi toiminnanjohtaja Israelissa.
”Odotan innostuneena, että pääsen tutustumaan keskukseen.
Minua kiinnostaa musiikki- ja
kulttuuritoiminta, jossa nuoret
ja naiset eri uskonnoista voivat
kohdata toisiaan sekä toiminnat, joissa voimme luoda mahdollisuuksia vuoropuheluille ja
yhdessä toimimiselle.
Opettajana minua kiinnostaa
opettajien kouluttaminen rauhantyössä ja yhteistyö tätä työtä tekevien kanssa. Yritän tehdä
keskusta tunnetuksi ja luoda hyviä suhteita. Pidän myös hartauksia ja mahdollistan osaltani keskuksen hengellisen toiminnan.”

Kokonaan uutena tuttavuutena
aloitamme yhteistyön medialähetysjärjestö Sanansaattajien eli Sansan
kanssa. Sansan toiminnassa etusija
on radion, television ja satelliittilähetysten kautta tehtävä työ etenkin niillä alueilla, joissa lähetystyö ja kristinuskoon kääntyminen on kiellettyä.
Ohjelmat, joita lähetetään mm. persian-, darin- ja arabiankielillä, valmistetaan Etelä-Euroopassa ja suurin ohjelmien lähetyslinkkimasto löytyy Larnakasta, Kyproksen saarelta.
Lukuisista ohjelmista meidän seurakuntamme nimikkokohteeksi valikoitui SAT- 7 Arabic- kanavan lähetykset koko arabiankielisen väestön
alueelle. Satelliittilähetykset sisältävät niin arabikristityille suunnattuja
ohjelmia kuin muslimeille ja muille
arabiankielisille kuulijoille ja katselijoille tarkoitettuja opetusohjelmia
elämän eri aloilta sekä ns. evankelioivia ohjelmia. SAT-7 Arabicin kanavaperheeseen kuuluu myös Kids-kanava lapsille, jonka kautta mm. Syyrian sodan pakolaisleirien lapset käyvät koulua aamupäivisin. Kids-kanavaa voi seurata myös osin englanniksi.
Näihin kanaviin pääset
tutustumaan nettiosoitteissa:
• www.sat7arabic.com/
• www.sat7kids.com/
Ekumeenisena lähetyspyhänä 10.10.
saamme messun jälkeen kirkkokahveille vieraaksi Sansan työntekijän
Marja Soikkelin, joka kertoo lisää
heidän työstään sekä SAT-7 Arabicista.
Tervetuloa mukaan!

■■ Kivinen kirkkomme on ollut paikallaan pitkään.
Siellä on itketty ja iloittu, kannettu lasta ja vainajaa,
rukoiltu ja luvattu tahtoa rakastaa. Vuosisatojen ajan
se on ollut yhteyden merkki; yhteyden toinen toiseemme
ja yhteyden Kolmiyhteiseen Jumalaan.

■■ Seurakunnan jäsenyys on hyvin yksityinen asia.
Meillä ei ole tapana kysellä uskosta eikä kysyttäessäkään puhua siitä. Suhde itsen ja Luojan välillä ei ole
itsellemmekään aina ihan selvä. Samalla on tärkeää,
että seurakunta on; että on kirkko ja pappi ja puhelinnumero, kanttori ja Tasalan Kamari, diakoni ja ruokaapu, siis turvallinen yhteisö lapsille, nuorille ja aikuisille.
■■ Niinpä seurakunnan jäsenyys on yhteinen asia.
Ilman teitä seurakuntalaisia ei ole seurakuntaakaan.
Seurakunta ei ole vain laitos, jonka palveluja satunnaisesti käytetään. Seurakunta on ennen kaikkea yhteys,
joka syntyy meidän raisiolaisten kesken. Seurakunta on
yhteisö, jossa autamme toisiamme, rukoilemme toistemme puolesta, seuraamme lasten kasvua, kahvittelemme ja vaihdamme kuulumisia. Niin kuin kirkkomme
niin myös seurakuntamme on osa turvallisuutta raisiolaisessa maisemassa.
■■ Me olemme samassa veneessä elämän haurauden
huolestuttaessa meitä. Koko ajan ovat läsnä niin huomisen päivän suunnitelmat ja odotukset kuin sen mahdollisuus, ettei huomista tule. Kaikessa siinä Kristus kantaa
meitä: epävarmuudessa, odotuksessa, elämän erilaisissa
käännekohdissa ja puuduttavan harmaassakin arjessa.
Jokainen päivä on hänen
käsissään.
Raamattu vakuuttaa:
”Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer. 29:11)
Siunausta syksyysi.
Nähdään!

Katja Koskensalo
lähetyssihteeri

Sari Lehti

kirkkoherra
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Puheenvuoro
Lepokitkaa!

Minun turvani on Jumala
”Sinä tulet luokseni,
kun huudan sinua
ja sanot: ”Älä pelkää”.

■■ Eletäänpä aikoja. Epidemiasta johtuvaa työttömyyttä on jatkunut nyt puolitoistavuotta. Olen ollut
työtön, mutta en toimeton. On ollut liiankin kanssa aikaa viettää yhä vain jatkuvaa sunnuntaita. Omaan
tahtiinsa soljuvaa lokoisaa sunnuntaita. Eilen oli ja huomenna on. Aina on. Voiko mikään olla parempaa kuin
ikuinen sunnuntai. On aikaa riidellä ja järjestää. Etsiä ääriviivoja ja ahdistua. Huomata voimattomuutensa, kun
haluaisi jo lähteä liikkeelle, mutta ei voi. Mikään ei liikahda. Lepopäivä vain jatkuu ja jatkuu.

Valit. 3:57

”Sinä olit turvapaikka heikolle,
pakopaikka kurjalle
vaikeuksien aikana,
suoja rankkasateessa,
varjo helteen tullen.”

■■ Ääriviivat alkavat kadota. Samanlaiset päivät seuraavat toistaan. On kysyttävä mikä päivä tänään on.
Sunnuntai kyllä, mutta mikä päivä se on allakassa. Eihän
aina ole sunnuntai. Eihän kaikilla ole sunnuntai. Ei elämä
ole vain sunnuntai.

Jes. 25:4

■■ Haluaisin jo lähteä keikoille. Tien päälle. Nähdä ihmisiä. Tehdä työtä, mutta ovet eivät aukea. Sunnuntai
vain tuntuu jatkuvan. Teen lauluja ja suunnittelen tulevia, mutta yhteys arkeen on poikki ja siksi on vaikeaa
pitää yhteyttä ihmisiin. Tunnen lepokitkaa ja kaipaan arkea, kuin Joulupukki aattoa.

”Rauhassa menen levolle
ja nukahdan.
Sinä, Herra, sinä yksin olet
minun suojani,
minä saan elää turvassa.”

■■ Jokainen seisahtunut hetki on tienviitta ja risteys.
En ole ymmärtänyt sitä ennen niin kuin nyt näissä hetkissä, jotka kutsuvat minua muutokseen oivaltamaan
levon sietämättömän pyhyyden.

Ps. 4:9

”Vaikka minä kulkisin
pimeässä laaksossa
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet
minun kanssani.”

■■ Näen lähelläni solmuisia ihmissuhteita. Kohtaamatonta häpeää, joka tahtoo vangita mieleni. Näen valintoja, jotka tekisin tänään toisin. Näen mahdottomuutta
ja hillittömyyttä. Näen ristiriitoja ja omaa ehdottomuuttani monessa. Olen väistellyt ja vältellyt. Olen hylännyt
lähelläni olevia ja lopultakin olen hylännyt itseni, että
näin on voinut käydä.

■■ Syksyllä nähdään telkkarissa
parisuhteiden ja Syksyn Sävelen
merkeissä ja toivottavasti lauluni
vielä kelpaavat Lajitovereille.
Kiitos lepokitkan verhoamasta
sunnuntaista ja siitä, että on
kuusi muutakin viikonpäivää.

”

”Sinun hyvyytesi ja rakkautesi
ympäröi minut kaikkina
elämäni päivinä,
ja minä saan asua
Herran huoneessa
päivieni loppuun asti.”
Ps. 23:6

Joel Hallikainen

muusikko, seurakuntalainen

Hyvän mielen aamukahvit
yrittäjille Martinhovissa 30.9.

K

aikki yrittäjät ja yrittäjähenkiset,
yrittäjyyttä
suunnittelevat tai jo eläkkeelle jääneet yrittäjät
ovat lämpimästi tervetulleita mukaan
hyvän mielen aamukahveille torstaina 30.9. klo 8.30 Raision Hotelli-Ravintola Martinhoviin. Kahvihetkeen
saapuu myös kaksi Lauraa teemoinaan mm. menestymisen salaisuus
ja matka kohti unelmia. Keskustelua
ohjaa ”unelmaseppä” Laura Siltala
ja musiikista vastaa Lauramaria.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sen
toteuttavat yhteistyössä Raision Yrittäjät, Missionmen ja Raision seurakunta.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: www.missionmen.fi

Kuvat: Pixabay

■■ Kun tätä nyt tässä mietin, huomaan ihmisenä olevani julmasti kesken. Elämäni on täynnä työtä ja keskeneräisyyttä. Kunhan tämä maailma taas aukeaa tämän
oivalluksen lupaan tuoda lauluihini, ja jollakin tavalla, jota en vielä tiedä, toivon sen myös näkyvän teoissani. Ei
tänään, kun vielä on sunnuntai, mutta arki palaa, maailma aukeaa, ihmiset etsivät toistaan ja saan taas alkaa
työni. Työni on kasvaa ihmisenä pieneksi ja ymmärtää,
että jokainen tarvitsee kasvukipunsa.

Ps. 23:4

Luottakaa aina
Jumalaan,
tuokaa hänen
eteensä kaikki mikä
sydäntänne painaa!
Jumala on
turvamme.”
Ps. 62:9

Tukea yrittäjän arkeen
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry (Missionmen) on liike-elämän palveluksessa olevien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia tukeva Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon yhteydessä toimiva valtakunnallinen
järjestö, joka kertoo toiminnastaan mm. näin:
”Kohtaamme ihmisiä liike-elämän eri
aloilta. Kohtaamme heitä, joilla bisnes sujuu hyvin ja heitä, joiden työ on vaakalaudalla. Kuuntelemme heitä, joilla on haasteita perhe-elämän ja työn yhteensovittamisessa ja heitä, joiden sisin kaipaa jotain, mitä
työ tai omaisuus eivät voi antaa.
Emme kysele, mihin ihminen uskoo tai on
uskomatta. Emme liioin kirjaa ylös, mistä
keskustelemme tai mitä olemme kuulleet.
Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Vaikka meillä on kokemusta parisuhdeja perhetyöstä ja liike-elämän hoitamisesta,
tärkein voimavaramme on kuitenkin luottamus ikiaikaiseen Jumalaan, jonka keinot auttaa eivät lopu silloin kun inhimilli-

set keinot loppuvat.
Haluammekin rohkaista sinua, jos missään elämäsi vaiheessa koet, että haluaisit
jakaa taakkaasi, ota meihin yhteyttä. Voimme sopia yhteisen keskusteluhetken, vaikka
kahvilassa tai toimipaikassamme Turussa.
Voit myös jättää rukouspyynnön ja saat luottaa, että pyyntösi kuullaan. Tahdomme tuoda taivaallista toivoa elämäsi hetkiin! Jumala sinua, läheisiäsi, työtäsi ja koko elämääsi siunatkoon!”
Liike-elämän parissa tehtävän työn lisäksi
järjestö tukee lähetys- diakonia- ja kehitysaputyötä maailmalla monissa eri kohteissa ja järjestää kotimaassa kaikille avointa Tuomas-toimintaa etsijöille, epäilijöille ja löytäneille.

Katso lisää: missionmen.fi
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Tarpeeksi
■■Vanhassa Testamentissa kerrotaan, kuinka Jumala erämaavaelluksen yhteydessä kuuli Israelin kansan valituksen
ruoan puutteesta. Hän ajoi leiriin illalla viiriäisiä niin paljon,
että jokainen sai kylliksi syödäkseen. Aamulla Jumala loi kasteen ja sen haihduttua oli ”jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta
kuin kuura maan pinnalla... Israelilaiset antoivat sille ruoalle
nimeksi manna. Se muistutti korianterin siemeniä, mutta oli
valkoista ja maistui hunajaleivältä.” (2. Moos.16). Mannaa tuli aina uudestaan, juuri sen päivän tarpeeseen. Ja kun sitä mitattiin, oli jokaisella tarpeensa mukaan, siten kuin hänen teltassaan oli asukkaita, joillain vähemmän, joillain enemmän,
mutta kaikille tarpeeksi.

Jumala tuskin tarkoitti mannankaan kohdalla varsinaisesti
sitä, etteikö ruokaa voisi ajatella säilöttävän tulevien päivien
varalle. Enemmänkin Hän tässä kohdassa halusi osoittaa huolenpitoaan. Hän lupasi tuoretta ruokaa joka päivälle, erämaaolosuhteissa. Samalla Hän halusi, että jokainen, joka oli kykenevä huolehtimaan omasta tarpeestaan, oli kykenevä huolehtimaan myös toisen tarpeesta ja sai kerätä mannaa myös niille, jotka ”asuivat hänen teltassaan”, mutta jotka eivät välttämättä päässeet sitä itse keräämään.

se ei ole helppoa. Toivon tuon marjastajan olleen hänen, joka
kerää marjasadon myyntiin niitä varten, jotka eivät enää pääse itse metsään. Muualta tullut on meidän metsiemme mannan kerääjä, että satoa saadaan talteen, kun itse kokoan sitä
vain omaan tarpeeseeni.

Kun huomaan thaimaalaisen marjanpoimijan tyhjentäneen

Katja Koskensalo

oman lempimarjapaikkani, yritän olla olematta vihainen. Aina

Tarpeeksi on Jumalan huolenpitoa meistä. Lupaus siitä, että

joka aamu saamme sen päivän tarpeen, oli se sitten ruoka, opetus, lohdutus tai vastus. Alle tai yli mittamme ei Jumala salli.
lähetyssihteeri
Pixabay

Mannaa ei erämaavaelluksella saanut säilöä seuraavaan päi-

vään, vaan joka päivä mannaa oli kerättävä uudelleen. Osa ihmisistä kuitenkin jätti edellisen päivän mannaa seuraavaan ja
siihen ilmestyi matoja. Omalta kohdaltani mietin, että varsin
aamu-unisena ja mukavuudenhaluisena olisin kuulunut niihin mannan säilöjiin. Ainakin vartin olisin vielä voinut nukkua joka toisena aamuna, jos manna olisi säilynyt. Ahneuttani en ehkä olisi mannaa liikoja kerännyt, vaan mistä sen tietää. Sekin synti on niin tavallinen.
Loppukesä on meillä sadonkorjuun aikaa. Olemme säilöneet

mansikoita, mustikoita, hillaa. Omenat ovat valmiit poimittaviksi ja sienimetsällä riittää vaeltajia. Puinnit ovat ohi ja kohta saadaan nostaa perunat sekä porkkanat. Puolukkametsään
pitäisi vielä ehtiä. Kuinkakohan arkielämä sujuisi, jos kaikki tämä pitäisi tehdä joka aamu kuten mannan kerääminen?
Mannan keräämisen kohdalla sanotaan Raamatussa usein,
että jokainen sai tarpeekseen. Mikä määrä mansikoita on tarpeeksi? Riittääkö ämpärillinen mustikoita ja puolukoita? Vai
pitäisikö sittenkin vielä mennä metsään?

Luomakunta
■■”Hengen hedelmää sen sijaan ovat rakkaus, ilo ja rauha, kärsivällisyys,
lempeys ja hyvyys sekä uskollisuus, maltti ja itsehillintä.” Gal. 5:22-23.

Entä ovatko jotkut ominaisuudet vasta kypsymässä?

Tänä syksynä näyttää olevan tulossa runsas omena- ja pihlajanmarjasato.
Jälkimmäisen ansiosta pihlajanmarjakoit ovat jättäneet ainakin meidän
pihan kasvavat ja kypsyvät omenat rauhaan. Hyvää satoa on silti uhannut
kuiva kesä ja myrskyisät sadekelit, minkä vuoksi raakoja omenia on pudonnut ennenaikaisesti puusta. Lisäksi ampiaiset ja muumiotauti ovat tehneet
osan omenoista syömäkelvottomiksi.

On rohkaisevaa ajatella, että Pyhä Henki
kypsyttää meidän raakoja hedelmiämme ja saamme Hänen avullaan kasvaa
myös niissä asioissa, jotka tuntuvat meistä haastavilta.

Raamatussa on sanonta ”hedelmistään puu tunnetaan” ja meitä kannustetaan tavoittelemaan myös yllämainittuja Pyhän Hengen aikaansaamia hyviä vaikutuksia elämässämme.
Katso hetki oheista kuvaa ja lue vielä kerran ajatuksella yllä oleva jae
Pyhän Hengen hedelmästä.
Pohdi, mitä näistä hyvistä vaikutuksista sinä tunnistat omaksesi?

Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija

Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa, toisin rakkauden,
missä loukkausta, toisin anteeksiannon,
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen.

Pixabay

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,
sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.
Franciscus Assisilaisen rukous
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Tapahtumia syksyllä 2021
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MIESTEN ILTAVAPAA
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Musiikkia, puheenaiheita, rentoa
olemista ja maksuton iltapalatarjoilu
kaikenikäisille miehille srk-talolla.
Iltavapaalla sanoin ja sävelin
Joel Hallikainen, illan
a
järjestelyistä vastaavan
kk
miestiimin porukkaa ja
puhujavieraita:

- Enkelikirkko lapsiperheille Mikkelinpäivänä
su 3.10. klo 15
PYHÄINPÄIVÄ LA 6.11.

ka

Pek
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hik

oin e n

Jou
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Jouni Lehikoinen Turun
Mikaelin seurakunnasta miettii
kanssamme, kuinka ottaa
elämässään rohkeita askeleita.

Vapaa pääsy.
Lisätiedot
vesa.siltala@evl.fi
tai p. 044 7160 339.

ALAKAPPELIN
MIESTENILLAT

GOSPEL-LATTARIT
JA KEHONHUOLTO

ma 27.9., 4.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. klo 18.30.

Gospel -lattarit liikuttavat kaikenikäisiä ja
-kokoisia naisia rennolla otteella latino- ja
gospelmusiikin tahdissa.
Yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa Kuloisten
koululla ma klo 17.30 Gospel -lattarit ja klo 18.35
-kehonhuolto.
Osallistujamäärää rajoitettu turvavälien
vuoksi. Vapaiden paikkojen tiedustelut:
hannele.siltala@evl.fi tai p. 044 7160 380

Kokoonnutaan miesporukalla kirkkomaan
alakappelilla ja joskus tehdään retkiäkin.
Kahvitarjoilu. Illan päätteeksi mahdollisuus
osallistua ehtoolliseen.
Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen ja
Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077).
KIRKONMENOT
Arki-illan messu kaikenikäisille
ke 6.10., 10.11. ja 1.12. klo 18 kirkossa.
Laulut nuorten bändin tahdissa.
Tervetuloa kuulemaan, laulamaan,
rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista!

KUTSU KIITOSJUHLAAN
VAPAAEHTOISILLE
ke 10.11. klo 17.30-19 Raision kaupungintalolla.
Kakkukahvit ja ohjelmaa.Pääjärjestijinä Raision kaupunki ja seurakunta. Ilmoittautumiset tarjoiluiden vuoksi viimeist. 1.11. sähköpostitse kirjasto@raisio.fi tai p. 044 797 1463.
Kaikki Raisiossa erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimivat ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan kiitosjuhlaan!
Katso myös  s. 2.

ARJEN TAUKOPAIKKA

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät!
o
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HYVÄN MIELEN AAMUKAHVIT
Yrittäjille to 30.9. klo 8.30 Martinhovissa.
Yhteistyössä Raision Yrittäjät ja Missionmen.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: missionmen.fi
Katso myös  s. 6.

Avoimet ovet Raision kirkossa
tiistaisin klo 16.30-18

NAISVERKOSTO
Tervetuloa työikäisten naisten kutsuiltoihin,
pienryhmiin ja muuhun lämminhenkiseen
toimintaan! Toistaiseksi emme kokoonnu
kodeissa, vaan väljemmin srk-talolla tai
Teamsin kautta.
ILTA SINULLE
Kaikille avoin, suosittu ja
lämmintunnelmainen
illanvietto srk-talolla.
Musiikkia, puhujavieras,
iltarukous, vapaata keskustelua ja iltapalatarjoilu. Paikkoja rajoitetusti.
Vapaa pääsy.
Ke 17.11. klo 18 Vieraana kirjailija, arkeologi,
teologian tohtori Eero Junkkaala, teemalla
”Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?”
Tervetuloa mukaan yksin kaksin tai
porukalla!

Liity mukaan, kysy lisää ja ilmoittaudu
naisverkostoon: hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 7160 380.

”AKKOJEN LATAUS”

ke 6.10. klo 17 – 20.30
Pienten lasten äidit lataavat akkuja
Viherlahden leirikeskuksessa ulkoillen,
saunoen, jutellen ja nauttien iltapalaa (5 €).
Lisätietoja: johanna.salonen@evl.fi
p. 044 7160 363

Painaako jokin mieltäsi? Haluaisitko sytyttää kynttilän,
hiljentyä hetkeksi kirkon rauhallisessa ilmapiirissä ja tuoda mukanasi pyyntöjä, kiitosaiheita ja hiljaisia huokauksia itsesi ja läheistesi puolesta?

GODFULNESS.FI®
Uusi luonnonläheinen verkkosivusto kutsuu rentoutumaan,
rauhoittumaan ja löytämään
tasapainoa elämään!

Voit myös tulla vain tutustumaan kirkkoon, jossa jo vuosisatojen ajan on jaettu iloja ja suruja ja rukoiltu paljon.

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra.
Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Silloin te huudatte minua avuksenne,
te käännytte rukoillen minun puoleeni,
ja minä kuulen teitä.
Te etsitte minua, ja te löydätte minut!
Koko sydämestänne te minua etsitte,
ja minä annan teidän löytää itseni,
sanoo Herra.”
(Jer 29:11-14)

Pixabay

Paikalla on usein pappi ja koulutettuja vastuuhenkilöitä, jotka
halutessasi keskustelevat ja rukoilevat kanssasi luottamuksellisesti. Rukouspyyntöjä voi myös jättää seurakunnan internet sivujen kautta.

Pixabay
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VIIKONAVAUS HULVELASSA
Maanantaisin klo 10 Katrillisalissa

kki

uo

ARKIAAMUN EHTOOLLISHETKI
ke 6.10., 3.11. ja 1.12. klo 8
seurakuntatalossa.

ei

R

Sanajumalanpalvelus
klo 10 kirkossa.
Seppeleenlasku Menneitten
sukupolvien muistomerkille.
Pyhien muisto –iltakirkko
klo 15, klo 16.30 ja klo 18. Kirkossa luetaan
edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään
kynttilät heidän muistolleen.
Luettavat nimet on jaettu näihin tilaisuuksiin
aakkosten mukaan:
klo 15 A-K, klo 16.30 L-Q ja klo 18 R-Ö

Pekka Heikkilä kysyy
”Onko Jumalalla meille
vielä jotain hyvää
varattuna?”

H

24.11. klo 18:

Messussa aina myös ehtoollinen ja
oma teemansa:
19.9. Jeesus antaa elämän
26.9. Kristityn vapaus
3.10. Jumalan sanansaattajat.
Mikkelinpäivä / Enkelien sunnuntai.
10.10. Usko ja epäusko
17.10. Jeesuksen lähettiläät
24.10. Uskon perustus
31.10. Antakaa toisillenne anteeksi
7.11. Kahden valtakunnan kansalaisena
14.11. Valvokaa!
21.11. Kristus, kaikkeuden Herra.
Tuomiosunnuntai /Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
28.11. Adventtiajan ja uuden kirkkovuoden
alku
SUUREMMAN SUOJASSA

20.10. klo 18:

pp

Maksuton kuljetus kirkkoon
joka kk:n ensimmäisenä sunnuntaina.
Tilaukset: erja.andersson@evl.fi
p. 044 7160 326.

RAISIOMESSU
Sunnuntai-illan rento messu aikuisille ja
lapsille 24.10. klo 17 seurakuntatalolla.
Vieraana legendaarinen gospel-muusikko
Pekka Simojoki.
Musiikkia, puhetta, ehtoollinen, esirukousmahdollisuus ja maksuton iltapalatarjoilu.
Tervetuloa mukaan!

Ilkka Puhakka pohtii
aihetta ”Mitä on elämän
syväkyntö”
elämässämme.

Se

Messua voi seurata myös netin kautta
seurakunnan Youtube-kanavalla suorana
tai jälkikäteen.
Kanava löytyy esim.
• Google-haulla: Youtube Raision seurakunta
• Kotisivujemme linkin kautta:
www.raisionseurakunta.fi

22.9. klo 18:

Il k k a P
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MESSU JOKA SUNNUNTAI
JA PYHÄPÄIVISIN KLO 10 KIRKOSSA

PYHÄN MARTIN VAELLUSREITTI
RAISION YMPÄRI
Lisätietoja: www.raisionseurakunta.fi
Tutustu myös Citynomadiin, joka on maksuton sovellus älypuhelimeen. Se ohjaa kulkua
reitillä ja näyttää erilaista reittiin liittyvää
tietoa, mietiskelytekstejä ym.

Monipuolista ja inspiroivaa sisältöä:
• Virtuaalisia luontopolkuja ja
hiljentymishetkiä
• Luonnon rentouttavaa ja rukouksen
rauhoittavaa vaikutusta.
Käy tutustumassa: www.godfulness.fi
Facebook: Godfulness.fi
POLKUJA KIRKKOMAALLA:
Mietiskelypolku kutsuu kulkemaan ja
hiljentymään sen varrella olevien tekstien
äärellä.
Raamattupolku lapsille ja aikuisille
esittelee tuttuja aiheita lasivitriineissä.
Opastus kirkon pääovella.
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Tervetuloa mukaan!

TUKEA JA APUA
ELÄMÄÄN
Keskusteluapua,
ruoka-apua
ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.

KONSERTTEJA
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
TYKS:n os. UC10 pienten potilaiden hyväksi
ke 22.9. klo 19 kirkossa.
Viulutaiteilija Alexander Vinnitski ja pianotaiteilija Mikael Kemppainen esittävät L. van
Beethovenin sonaatteja.
HENGELLISET TOIVELAULUT
Yhteislaulukonsertti su 26.9. klo 15 kirkossa.
Yhteisvastuun hyväksi.
BAROKIN LUUTTUMUSIIKKIA
KITARALLA
Ilkka Virta konsertoi su 17.10. klo 18 kirkossa.

Levähdys-, kohtaamisja juttelupaikka kaikille
Myllyn alakerrassa.
Tarjolla mm. juttuseuraa, vaihtuvia näyttelyitä, sanomalehtiä, pikkupuoti...
Tilan takaosassa erillinen pikkukappeli omaa
hiljentymishetkeä varten.
Olemme paikalla sinua varten, jos mieltäsi painaa jokin asia tai haluat jutella muuten vaan.
Tervetuloa levähtämään hetkeksi!

Viihtyisä kahvila ja kohtaamispaikka
Raision keskustassa!
Tasalanaukio 5. Tervetuloa!
Avoinna:
ma-to klo 10-15
pe klo 10-13
Nettikahvila
Päivän lehtiä,
Soppi-lähetysmyymälä.
Opastusta älypuhelimen, tietokoneen
ym. käyttöön ti ja pe klo 10-12
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Sopen Luova Tiimi ti klo 12-15
Askartelupiiri Lähetyksen Korttitaiteilijat
ke klo 13–15

LOHDUTUKSEN SÄVELIÄ
su 7.11. klo 18 kirkossa. Pyhän Martin Laulajat
esittävät lauluja lohdutuksesta ja toivosta.
Pyhäinpäivän yhteydessä monet laulut nostavat tunteita pintaan tuoden lohtua ja toivoa elämään.
Konsertteihin vapaa pääsy. Ohjelma 5€.

KUOROT
JA BÄNDIT
Martinus -sekakuoro aikuisille.
Chorus variabilis: vaihteleva
ryhmä vaihtelevalla ohjelmistolla. Jaa ja saa
hyvää mieltä laulun tai soiton lahjoillasi!
Tiedustelut: Katarina Engström
p. 044 7160 333..
Laulukammari: seniori-ikäisille.
Korsulaulajat: perinnekuoro miehille.
Tied. Jukka Saarinen, p. 044 7160 381.
Chorus juniorum -lapsikuoro. Lisätietoja:
sini.nieminen@evl.fi, p. 044 7160 367
Nuorten musiikkiryhmä. Lisätietoja
stefan.forsstrom@evl.fi, p. 044 7160 369.
Raisiomessubändi. Tiedustelut:
Sini Nieminen ja Stefan Forsström.
Uutta: Messumuusikot. Jos soitat jotain
instrumenttia ja haluat joskus tulla rikastuttamaan seurakuntamme messuja, niin ota
yhteyttä Katarina Engströmiin.
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/musiikki
SENIORIKERHOT
Kokinvuoren srk-kodissa:
ke 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12… klo 12
Keskustan srk-talossa:
7.10., 21.10., 4.11., 18.11… klo 12
Vaisaaren srk-kodissa:
to 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11… klo 12
Tervetuloa kuuntelemaan, laulamaan, juttelemaan, tapaamaan tuttuja ja tutustumaan!
Kahvitarjoilu. Kysy kuljetuksista srk-talolle:
Erja Andersson, p. 044 7160 326.
KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 18.9., 23.10. ja 13.11. klo 13 Kokinvuoren
srk-kodissa. Tutustutaan Raamattuun,
lauletaan ja rukoillaan. Kahvitarjoilu.
Pyhäkoulunopettajana Erja Andersson.
VALOA KOHTI -ADVENTTILEIRIPÄIVÄ
la 27.11. klo 10 Viherlahden leirikeskuksessa.
Kivaa jouluista tekemistä, joululauluja ja jouluruokaa sekä hartaus. Ennakkotiedustelut
diakonissa Erja Anderssonille, p. 044 7160 326.
KREIKANKIELINEN RAAMATTUPIIRI
Luemme Uutta Testamenttia alkukielellä ja
keskustelemme suomeksi.
Joka toinen ti klo 13-15 (parittomat viikot)
srk-talon alakerrassa.

Tuolijumppa ke klo 11-12

PAPPI PAIKALLA
Pappeja ja diakonia- ym. työntekijöitä
tavattavissa ajoittain Myllyssä.
Katso: www.raisionseurakunta.fi
KANSAINVÄLINEN KATTAUS
pureutuu kerran kk:ssa seurakunnan ja kirkon
globaaleihin haasteisiin.
La 25.9. klo 12–16 tutustutaan Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräykseen. Miksi ilmastonmuutos on olennainen osa myös lähetystyötä?
KIRJALLISUUSPIIRI
”OLIPA KERRAN”
Tervetuloa mukaan
jakamaan lukuvinkkejä
ja keskustelemaan
kirjoista!
to 14.10. Sarjakuvat,
to 4.11. Tietokirjat
Kokoonnumme klo 18.
Piirin vetäjänä
Marjut Lehti-Laakso.
TAIDENÄYTTELYITÄ
Yhteistyössä mm. Raision Seudun
Taideyhdistyksen kanssa.

PS:
Noudatamme voimassa olevia turvaohjeita. Aukioloaikamme Myllyssä vaihtelevat.
Katso www.raisionseurakunta.fi
Myllyä pyöritetään yhdessä seurakunnan
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Kysy lisää ja tule mukaan päivystäjäksi
yksin tai ystävän kanssa!
Lisätietoja: johanna.salonen@evl.fi
p. 044 7160 363

Runopiiri
ma 6.9. klo 15 Jorma Etto (1931-2016)
ma 4.10. klo 15 Bo Carpelan (1926-2011)
ma 1.11. klo 15 Otto Manninen (1872-1950)

Yhteislaulua kanttori Sini Niemisen johdolla
ke 13.10.,10.11. klo 11-12
Soppaa kavereille
la 25.9., 23.10. ja 20.11. klo 13-14.
Maksuton keittolounas työttömille ja
pienituloisille raisiolaisille.

• Diakoniatyöntekijä tiistaisin klo 10-12.
• Kamarin pappi Antti Pajunen torstaisin
klo 10-11 sekä pe 24.9. klo 10-12.
Seurakunnan eri pappeja:
•Karoliina Haapakoski pe 8. ja 22.10.,
•Hanna Vuorio pe 12. ja 26.11. ja
•Mira Paunikallio pe 10.12. klo 10-12.
Tervetuloa juttelemaan!

www.raisionseurakunta.fi

• Raision seurakuntalaiset
• Raision seurakunnan lapsityö

YHTEINEN RUOKAILU to klo 14.30-17
Maksuton lämmin ateria kaikille raisiolaisille,
jotka kaipaavat ruokaa, ruokaseuraa tai
molempia. Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.

Tasalan Tasauspäivä ke 22.9. klo 12-15
Syyspäivän tasauksen myötä Tasalan
Kamarissa tasataan sieltä missä on, sinne,
RUOKAKASSIEN
missä ei ole.
JAKELU to klo 15-17.
Myynnissä Tasalan Kamarin omia “Mökkisukkia”. Operaatio Ruokakassin
ruokia voi noutaa ilman
Hämärät kaupat to 30.9. klo 15-19
lomaketta tilapäiseen tai jatkuvaan ruokatarRaision keskustan liikkeissä ovet auki
peeseen. EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakHämärille kaupoille 30.9. klo 19 asti.
keita voi tiedustella diakoniatoimiston
Tervetuloa Tasalan Kamariin ja Lähetyssoppipuhelinpäivystyksestä maanantaisin klo 14-16,
myymälään ostamaan heijastimia, villasukkia
p. 044 7160 325.
ja suojelusenkeleitä lähetystyön tukemiseksi.
Oma maski ja kassi mukaan!
Kahvilasta lämmintä juotavaa ja itsetehtyä
Ruokajakelu porrastettu sukunimen alkupullaa syysillan virvokkeiksi.
kirjaimen mukaan ruuhkien välttämiseksi,
katso www.raisionseurakunta.fi
Tavattavissa Tasalassa:

Tämän lehden tietoihin voi tulla muutoksia. Tietoja voi tarkistaa nettisivuiltamme:

• Raision seurakunta

RUOKA-APUA
Kokinvuoren srk-kodissa, Murroskuja 3.

Raamattuillat joka toinen ma klo 18.
Apuna Hetkinen -raamatunlukuopas.

Seurakunnan toiminnassa huomioidaan voimassa olevat turvaohjeet.

FACEBOOK:

DIAKONIATYÖN PUHELINPÄIVYSTYS
JA AJANVARAUS
maanantaisin klo 14–16 p. 044 7160325.
Kiireisissä tapauksissa p. 044 7160365, 044
7160326 tai 044 7160375.

Raamattupiiri pe 17.9. klo 18
pastori Antti Pajusen johdolla.

HUOM!

KATSO MYÖS

KESKUSTELUAPUA
Soita tai jätä viesti, jos haluat keskustella
luottamuksellisesti. Pappien, diakonia- ym.
työntekijöiden yhteystiedot:
www.raisionseurakunta.fi.
Voit myös jättää soittopyynnön
srk-toimiston numeroon
02 4360300.
Sielunhoitoterapeutti
Tiina Åkerman, p. 044 7160 305.
Katso myös
www.kirkonkeskusteluapua.fi tai soita:
Palveleva puhelin 0400 221180,
avoinna joka ilta klo 18-24.

Pixabay

MUSIIKKI

INSTAGRAM:
• Raision seurakunta
• Raision seurakunnan lapsityö
• raisionnuorisrk
YOUTUBE:
Raision seurakunta:
Jumalanpalveluksia ja muuta katsottavaa.

Nuorten some: katso raisionseurakunta.fi/nuorille

SEURAKUNTATOIMISTON PALVELUT:

• Nettisivujemme kautta: raisionseurakunta.fi

• Puhelimitse ma-pe klo 9 – 13, p. 02 4360300
• Sähköpostitse: virasto.raisio@evl.fi

• Asiointi srk-toimistolla mahdollista
ajanvarauksella.

VAATE- JA TAVARA-APU:
NAULAKKO, Purokatu 9.
• Avoinna diakoniatyön asiakkaille
maanantaisin klo 15-17.
• Lahjoituksia voi tuoda keskiviikkoisin
klo 9-10 ja klo 16.15.-17.
AUTTAMISKESKUS
Tilapäistä maksutonta apua esim. saattajaksi sairaalaan, ulkoilemaan tai juttelemaan.
Puhelinpäivystys tiistaisin klo 10-14
p. 044 7160 347.
SURURYHMÄ
Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi.
Uusi ryhmä kokoontuu to 30.9. klo 17 alkaen
srk-talolla. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
diakonissa Erja Andersson, p. 0447160326 ja
pastori Karoliina Haapakoski, p. 0447160354.
Katso myös  s. 3.
TUKIRYHMÄ ERILAISTEN PÄIHTEIDEN
KÄYTTÄJIEN LÄHEISILLE.
Tiedustelut leena.a.nieminen@evl.fi tai
044 7160375
RUKOUSAPUA: Olemme tukenasi myös
rukouksin. Voit välittää rukousaiheesi esim.
pastori Vesa Siltalalle: p. 044 7160 339,
vesa.siltala@evl.fi tai netin kautta:
www.raisionseurakunta.fi/apua-ja-tukea/
esirukouspyynto
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Lapsille ja perheille

 Koululaisille (1.-8. lk)
Turvallista ja
lämminhenkistä
toimintaa
lapsiperheiden iloksi
ja tueksi

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.
PERHEIDEN LAUANTAIT
18.9., 23.10. ja 27.11. klo 10 - 13
Pappilan perhetalossa ja pihapiirissä,
(Kirkkoherrankuja 2).
Mukavaa puuhaa koko perheelle.
Laulua, leikkiä, askartelua,
hiljentymistä, jutustelua ja pientä
purtavaa. Tervetuloa mukaan!

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.
Yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi tehdään myös Raision kaupungin ja
muiden yhteistyötahojen kanssa.
Tervetuloa mukaan!
VIRTAA VÄLILLÄMME
- parisuhdekurssi pienten lasten
vanhemmille 19.10., 26.10., 2.11., 9.11. ja 23.11.
klo 17.30–19.30 Kokinvuoren srk-kodissa.
Lastenhoito järjestetty. Kurssi on maksuton.Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.9.
mennessä sari.jokinen@evl.fi
Katso myös  s.2

PERHEKERHO
kotona oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen (tai isovanhemmille)
ke klo 10–11.30 Tikanmaan srk-kodissa
Laulua, leikkiä, askartelua, hartaushetki ja
juttelua kahvikupin äärellä.

PERHEPUISTO
Vilja-Aitan leikkipuistossa ja
keltaisella Kopilla ma ja pe klo 9–12.
Perheet ja hoitajat lapsineen ovat tervetulleita mukaan leikkimään, liikkumaan ja
viihtymään ulkoillen. Ei ennakkoilmoittautumista. Leikeissä mukana seurakunnan
lastenohjaajia.
Facebook: Koppi – Raision seurakunta

Pixabay

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
Facebook: Raision kullannuput

VOI TAIVAS! PUHETTA PERHEESTÄ
Verkkolähetyksissä käsitellään perheneuvonnassa usein esiin nousevia aiheita.
Keskustelut jäävät katsottaviksi myös
tallenteina. Katso lisää: www.voitaivas.fi.
Katso myös  s.2

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 25.9., 23.10., 13.11. ja 11.12. klo 10–13
Pappilan Perhetalossa.
Lisätiedot: sari.jokinen@evl.fi, 044 7160 391

PÄIVÄKERHOT
3 – 5 -vuotiaille Vaisaaressa ja Tikanmaalla. Lauletaan, leikitään, askarrellaan, liikutaan, opitaan kädentaitoja ja ryhmässä
toimimista. Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella Marika Tohkalta.

Katso lisää ja tule mukaan:
raisionseurakunta.fi
Facebook:
- Raision seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
- Koppi
- Raision kullannuput
- Raision seurakunta
Instagram:
- Raision seurakunnan
lapsityö
HUOM!
Näihin tietoihin voi tulla muutoksia.
Tarkista tietoja: www.raisionseurakunta.fi
”AKKOJEN LATAUS”
ke 6.10. klo 17 – 20.30
Pienten lasten äidit lataavat akkuja
Viherlahden keskuksessa ulkoillen,
saunoen, jutellen ja nauttien iltapalaa
(5 €). Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Johanna Salonen.

VIHERLAHDEN LEIRIKESKUS
Nykyaikaiset majoitus-, ruokailu- ja
oleskelutilat, rantasauna, leirikirkko,
luontopolut jne.
LEIREJÄ VIHERLAHDESSA:
Pienten koululaisten syyslomaleiri
1.-4. luokkalaisille. 11.-13.10.
Ilmoittautuminen 27.9. asti:
raisionseurakunta.fi/tule-mukaan
Tiedustelut: Mia Flemming
Isompien koululaisten joululeiri
5.-8. luokkalaisille 10.-12.12.2021.
Mukavaa jouluista tekemistä ja tonttuilua.
Ilmoittautuminen 1.10.-15.11. netin kautta:
raisionseurakunta.fi/tule-mukaan/
Lisätietoja: Mia Flemming.
Lokakuun perheleiri 15. - 17.10.
Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla. (Ensisijaisesti raisiolaisille ja
ensikertalaisille.)
Lisätietoja: Eeva Lahti tai Stefan Forsström

PUISTOTOIMINTAA LAPSILLE
Pappilan puistossa. Kaksi ryhmää:
ma ja pe klo 9.30–12 ja ti ja to klo 9.30–12.
Yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Satu Ojala, p. 044 797 1050

Lisätietoja kaikista kerhoista:
www.raisionseurakunta.fi/tule-mukaan/
Nuorisotyönohjaaja Mia Flemming,
p. 044 7160 357

LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
alakoululaisille to klo 16 – 17.15 Friisilän
Valossa (Lumparlankatu 18).
Lisätietoja kanttori Sini Niemiseltä,
p. 044 7160 367

ARKIPYHIS 1.-3. LUOKKALAISILLE
ma klo 14 – 15.45 Vaisaaren srk-koti
(Kunnaankatu 8)
ti klo 14 – 15.45 Friisilän Valo
(Lumparlankatu 18)
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 1324196

UUSI VALO-TALO
Friisilän seurakuntakoti on remontoitu alakoululaisten
käyttöön.
Lumparlankatu 18.
Avoinna
ma-to
klo 13-16.
Valossa voit tehdä läksyjä, hengailla,
osallistua kerhoihin ja syödä välipalaa.
Perjantaisin aukiolosta vastaa Raision
kaupungin nuorisopalvelut.
Tervetuloa Valoon!
Lisätietoja Mialta.
Katso myös  s.4

YHTEYSTIETOJA

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

KÖRÖ KÖRÖ –VAUVAKIRKKO
su 12.9. klo 15 Perhemessu Raision
kirkossa. Oma helistin mukaan!

Eeva Lahti, nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja 044-7160 341

SUUREMMAN SUOJASSA
Enkelikirkko lapsiperheille su3.10. klo 15

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

RAAMATTUPOLKU KIRKKOMAALLA
Tervetuloa ulkoilemaan ja kurkistamaan
polun lasivitriineihin, joissa on näkymiä
tutuista Raamatun kertomuksista.
Opastus kirkon pääovella.

Stefan Forsström,
perhetyöntekijä

MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi tai
p. 044 7160 333.
PILTTI
1–2 -vuotiaiden oma kerho yhdessä
vanhemman kanssa,
ti klo 14-15.30 Kokinvuoren srk-kodissa

KERHOJA ALAKOULULAISILLE:
Bittikerho ma klo 14 – 15.30
Friisilän Valossa (Lumparlankatu 18)
Lisätietoja Perttu Terho p. 050 5265710 ja
www.bittikerho.fi
Kokkikerho I ti klo 17 – 18
keskustan srk-talon yläkerrassa, (Kahvio)
Kokkikerho II ti klo 18.30 - 19.30
keskustan srk-talon yläkerrassa, (Kahvio)
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)

JEESI
Erilaista apua ja tukea lapsiperheille.
Kysy lisää: Sari Jokinen p. 044 7160 391

Suojaa, Herra, kotini,
anna sille armosi.
Anna olla enkelein
vartijana kodillein.
Aamen

044-7160 369

Kati Hautaa lastenohjaaja  044-7160 393
Sari Jokinen, lastenohjaaja  044-7160 391
Maj-Britt Lahdenperä,
lastenohjaaja

044-7160 304

Johanna Niemi,
lastenohjaaja 

044-7160 301

Ida Karhu, lastenohjaaja 

044 7160 302

Johanna Salonen lapsityönohjaaja,
projektikoordinaattori044-7160370
Marika Tohka,
lastenohjaaja 

044-7160 303

Hanna Vuorio, pastori 

044-7160 377
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Kohtaamisia

Nuorille ja nuorille aikuisille
NURKKA
Nuorten oma kokoontumistila keskustan seurakuntatalon
alakerrassa Kirkkoherrankuja 2.
HÖNTSÄPELIT
maanantaisin klo 16-18 Ihalan
koulun salissa. Leikkimielistä pelailua liikunnan ilosta ilman sen
suurempia tavoitteita. Pelataan
mitä mieli milloinkin tekee.
VIDEOPELI-ILTA
maanantaisin klo 18-21 videopelejä seurakunnan Discord-kanavalla. Pelataan mitä osallistujilta
löytyy.
LAUTAPELI-ILTA
tiistaisin klo 18-21 (parittomat
vkot) Nurkassa. Pelaillaan erilaisia tuttuja ja tuntemattomampia
lautapelejä osallistujien toiveiden
mukaisesti.
Rippikoulusalissa pyörii samaan
aikaan roolipelikerho.

NUORTENILTA
perjantaisin klo 18-21 Nurkassa.
Ohjelmallinen nuortenilta vaihtuvan teeman ympärillä. Aiheita
voi ehdottaa suoraan nuorisotyönohjaajille.

NUORTEN BÄNDI
Oletko kiinnostunut soittamisesta tai laulamisesta? Kysy lisää
Stefanilta.

Nurkka
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
discord.gg/upH6Acvgzj

YHTEYSTIETOJA
Tomi Aho 
044-7160 313
Nuorisotyönohjaaja
Hannu Back 
044-7160351
vs. nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming 
044-7160 357
nuorisotyönohjaaja

HENGARI
keskiviikkoisin 18-20 Nurkassa.
Kaikkien rippikouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten yhteinen
hengailuilta. Luvassa kavereita,
jutustelua, pelailua, pientä purtavaa yms.
NUORTEN AIKUISTEN ILTA
torstaisin klo 18-21 (parilliset vkot)
Nurkassa. Kuluvana vuonna 18
vuotta täyttävien ja sitä vanhempien oma ilta.

■■ Tänä vuonna olin jo kolmatta kertaa isosena Lapin rippikoululeirillä. Jokin niissä leireissä vetää minut vuosi toisensa jälkeen takaisin Lappiin. Onkohan
se kauniit postikorttimaisemat, mahtava ohjaajatiimi
vai leirin uniikki tunnelma? Lapin ripareista jokainen
on yksinkertaisesti niin omalaatuinen, ettei niitä helposti unohda. Jokaisesta leiristä on jäänyt käteen iso
kasa upeita muistoja ja kokemuksia, uusia tuttavuuksia sekä huvittavia sisäpiirivitsejä.

www.raisionseurakunta.fi/
nuorille

IG-ILTAHARTAUS
Joka toinen perjantai klo 21 lyhyt
iltahartaus nuorisotyön IG-sivulla @raisionnuorisrk.
NERF-TURNAUS
la 30.10., 13.11. ja 18.12. klo 15
srk-talon alakerrassa.
Koko lukukauden kestävä leikkimielinen turnaus, jossa voit pelata omilla välineillä tai lainata
seurakunnalta. Kauden paras
pelaaja palkitaan. K15!

Riparitunnelmia isosen silmin

LISÄTIETOJA
NUORTEN
TOIMINNASTA:

Stefan Forsström  044-7160369
perhetyöntekijä
Eeva Lahti 
044-7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja
Mira Paunikallio  044-7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
KIRKONMENOT
ke 6.10, 10.11. ja 1.12. klo 18 kirkossa,
jatkot Nurkassa. Messun musiikista vastaa Nuorten bändi.

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

I’m Back

V

itsihän on vanha, mutta olen palannut. Edellisestä
pidemmästä
työpätkästäni Raision
seurakunnassa on kulunut lähes
kymmenen vuotta. Paljon on kuitenkin ehtinyt kymmenessä vuodessa
muuttua ja huomaan itsekin jälleen
kasvaneeni ja kypsyneeni ihmisenä.
Olen iloinnut siitä, että moni pidempään seurakunnan toiminnassa
mukana ollut tunteekin minut paremmin vapaaehtoisena seurakuntalaisena kuin seurakunnan entisenä
työntekijänä – oma osallistumiseni
seurakunnan toimintaan ei ole jäänyt
huomaamatta!
Viimeisen puolentoista vuoden aikana olen pohtinut paljon sitä, että mitä itsestään muille ihmisille kertoo,
kun on tullut vietettyä niin paljon aikaa ihan itsekseen. Olenkin huomannut, että minuus on eräänlainen tarina, jota kertoo muita ihmisiä varten.
Kerromme usein työstä, opiskelusta tai

harrastuksista puhuessamme itsestämme, mutta enimmäkseen nämä liittyvät siihen, miten on toisten ihmisten
kanssa tekemisissä. Tärkeintä tuntuukin olevan kertoa, minkälaisiin yhteisöihin yksilönä kuuluu. Minuuden merkityksellisin puoli on ainakin itselleni
siinä, minkälainen minä olen osana
muuta yhteisöä.
Aiemmin en ole pitänyt kovin tärkeänä ”mainostaa” sitä, että olen kristitty, mutta viimeisen vuoden aikana se
on alkanut tuntua yhä tärkeämmältä. Se ei ehkä kerro paljoa juuri minusta, mutta se kertoo kuulumisestani minulle merkitykselliseen yhteisöön: seurakuntaan. Kristittyinä meille
luvataan osallisuus Kristuksesta ja sitä
kautta meidät on liitetty Taivasten valtakuntaan ja Jumalan yhteyteen. Tämän maailmanlaajuisen yhteyden lisäksi olen ylpeä kotiseurakunnastani,
jota on ilo palvella tämä syksy myös
työntekijänä.
En tiedä, mitä elämässäni on luvassa

tämän syksyn jälkeen ja tulevaa ei tiedä
kukaan, mutta ihmisenä nautin muutoksesta ja kristittynä voi myös luottaa
siihen, että Henki kuljettaa. Jos oman
elämän merkityksellisyys joskus onkin hukassa, niin seurakunnassa tarvitsemme toisiamme ja sitä merkitystä voidaan etsiä yhdessä ja osana suurempaa yhteisöä. Ainakin itselleni seurakuntaan kuuluminen on merkityksellistä jo itsessään ja tällaisena yksilökeskeisenä aikana se on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Omaan syksyyni mahtuu paljon ilon aiheita ja toivon,
että saamme seurakunnassa kehiteltyä
niitä myös yhdessä!

■■ Hienoin asia leireillä on ollut niiden henki. Riparilaiset, isoset ja ohjaajat ovat joka kerta ryhmäytyneet todella nopeasti bussimatkan ansiosta. Kaikki on
otettu aina mukaan. Vaikka en vieläkään itse osaa lasketella hyvin, niin en ole koskaan tuntenut itseäni ulkopuoliseksi. Jokainen on otettu huomioon ja heidän
on annettu olla omia itsejään.
■■ Aina leireissä on huonojakin puolia, niin myös Lapin ripareissa. Niistä suurimpina tietty tulevat mieleen yli 13 tunnin automatka edestakaisin ja ohjelmien
lyhyet suunnitteluajat. Välillä on joutunut improvisoinnilla hapuilemaan tietä. Kaikista ongelmista on
kuitenkin aina päästy yli ja jatkettu matkaa viisaampina eteenpäin. Eikä vaikeuksien kanssa ole joutunut
vellomaan yksin, vaan apua on saanut tarvittaessa.
Vinkkinä bussimatkoille, että oma tyyny ja viltti ovat
pakollisia!
■■ Lapin leireillä myös oppii uusia asioita itsestään.
En tiennyt todellakaan, kuinka sopeutumiskykyinen voisin olla. Kaikki iltaohjelman osiot piti vetää
yhtäkkiä aivan tuntemattomassa tilassa ja vähillä
tarvikkeilla. Leireillä olen oppinut luottamaan itseeni ja taitoihini isosena. Olen myös ymmärtänyt, että kaiken ei aina tarvitse mennä ihan suunnitelman
mukaan. On tärkeää ymmärtää, mitkä asiat ovat prioriteetteja. Kaiken ei täydy olla täydellistä!
■■ Ehdottaisin uusia isosia rohkeasti kokeilemaan
lähtemistä mukaan Lapin riparille. Aina ei tarvitse
mennä sieltä mistä aita on matalin. Lapissa voi vahingossa jopa oppia jotain uutta. Ja ainakin kaikki isoset,
jotka siellä ovat käyneet, ovat olleet innokkaita tulemaan uudestaan.
Terveisin

Iiris Koivisto

PS. Katso myös  s.3

isonen

Antoisaa syksyä!

Hannu
Back

vt. nuorisotyönohjaaja
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Kutsu joulupuurolle aukaisi ovet

Jeesus
on kova
koodaaja

Perttu Terho
·· 42-vuotias it-suunnittelija
·· Syntynyt Turussa, asuu Raisiossa
·· Perheeseen kuuluvat puoliso ja neljä lasta
·· Työskentelee Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä
biopankin it-suunnittelijana
·· Valmistunut biotekniikan insinööriksi (Turun amk) sekä
Turun yliopistosta bioinformatiikan maisteriksi
·· Vetää Raision seurakunnassa lasten bittikerhoa sekä
ylläpitää aikuisille tarkoitettua uskonaskel.fi -sivustoa
·· Harrastaa pianonsoittoa

Lasten bittikerhoa vetävä it-asiantuntija Perttu Terho muistelee lämmöllä kymmenen vuoden jälkeenkin tapaa, jolla ovet
avautuivat hänelle ja hänen perheelleen tulla mukaan Raision
seurakunnan toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.

S

yy on seurakunnan. Tarkemmin otettuna silloisen seurakuntapastori Pyry
Winterin.
- Kun olimme muuttaneet takaisin
Raisioon, toivoi puolisoni, että menisimme tutustumaan sunnuntai-iltojen yhteisölliseen jumalanpalvelukseen Raisiomessuun. Siellä vaihdoimme
muutaman sanan pastori Pyry Winterin kanssa.
Joulu lähestyi ja seuraavana päivänä puhelin soi.
Pyry-pastori soitti ja kertoi, että hän oli puolisonsa kanssa järjestämässä kotonaan joulupuurotilaisuutta ja kutsui meidät mukaan. Hieman yllättyneinä saimme sanottua, että ”no, joo, juu, kyllä me tulemme”. Tilaisuuteen oli kutsuttu muitakin kaltaisiamme nuoria perheellisiä. Seuraavalla kerralla tavatessamme Pyry ehdotti meille
ja muutamalle muulle lapsiarjen keskellä rämpivälle perheelle, jospa alkaisimme kokoontua yhdessä pohtimaan Raamatun asioita.
- Niin aloimme tehdä. Tutustuimme toisiimme, kokoonnuimme toistemme kotona ja aloimme yhdessä käydä läpi uskon kysymyksiä. Minunkin pitää nolona myöntää, että vasta kolmekymppisenä aloin kunnolla ymmärtää, kuka on Pyhä
Henki. Jumalan kyllä tiesin ja Jeesuksen, mutta
mikäs se kolmas oikein onkaan...
Henkilökohtaisuus koskettaa
Perttuun teki valtavan vaikutuksen henkilökohtainen lähestyminen. Sen miettiminen herkistää

insinööri-ihmisen mielen edelleen.
- Pyryn perheen tekemä kutsu perheellemme
ja vierellä kulkeminen oli avainasemassa hengellisessä kasvussani. Olenkin miettinyt, että heidän
laillaan meidän kaikkien kristittyjen tulisi avata
omaa uskonelämäämme, eikä vain pitää kynttilää vakan alla. Tämä onnistuu hyvin kuuntelemalla ystävämme mietteitä, kertomalla omasta
uskosta ja kysymällä, haluaisiko ystävämme tulla vaikka kylään kahvikupin ääreen keskustelemaan. Liian usein kristityt kuvittelevat, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita hengellisistä asioista, ja sen vuoksi eivät uskalla avata keskustelua.
Perttu pohtii, että helposti seurakunnissa tyydytään siihen, että järjestetään tilaisuus ja sinne toivotetaan väki tervetulleeksi. Tapahtuman päätteeksi lykätään käteen kutsu seuraavaan tilaisuuteen.
- Se on ihan ookoo, mutta kun ihminen kokee
henkilökohtaisesti olevansa tervetullut ja odotettu, on siinä ihan eri tuntu.
Lapsille bittikerhoja
Kun Perttu Terho insinöörinä huomasi erilaisten
kaupallisten ohjelmointikerhojen mahdollisuudet lasten ja nuorten mielenkiinnon herättäjänä,
huomasi hän myös asian toisen puolen.
-Ne olivat kalliita kursseja. Syksyn kestävä kurssi saattoi maksaa jopa 300 euroa. Ei siihen kaikilla ole mahdollisuuksia.
Niinpä Perttu alkoi miettiä, miten seurakun-

nan kerhona voisi lapsille ryhtyä opettamaan ohjelmointia ja robotiikkaa. Tekemisen ohessa voisi
selvittää lapsille myös sitä, että kaikella on suunnitelma ja suunnittelija. Niinhän siinä kävi, että
lasten vanhemmat ja opettajat innostuivat asiasta
ja kymmenen hengen kerho tuli nopeasti täyteen.
Kolmas vuosi on nyt alkamassa ja kerhon kotikoloksi on Ihalan koulun jälkeen löytynyt Friisilän
uusi kerhotila Valo.
-Jeesus on kova koodaamaan!
Näin Perttu innostaa lapsia lähtemään selvittelemään kanssaan koodaamista ja komponenttien
yhdistelemistä toimiviksi ratkaisuiksi. Ohjelmoinnin lisäksi esille otetaan tekniikkalegot, moottorit,
hammasrattaat ja muut tarvittavat osaset. Koodaamisen ja rakentelun lomassa saatetaan pohtia myös uskonasioita, elämää ja kaikkeutta. Sitä
Jumalan ja Jeesuksen koodaustyötä.
Kertomukset peleiksi
-Kerhossa lähdetään liikkeelle ohjelmoinnin oppimisella. Haluan näyttää kerholaisille, että tietokoneella voi tehdä muutakin kuin pelailla. Voi
tehdä omia sovelluksia eri tarkoituksiin.
Myös omia pelejä on hauskaa suunnitella, ja
Raamatun kertomuksetkin oppii paremmin pelillistämällä ne.
- Laupias Samarialainen on roolihahmo, jonka ympärille on helppo rakentaa oma peli. Raamatusta löytyy paljon muitakin. Tuhlaajapojasta saisi kiintoisan paketin ja Daavidista ja Goljatista vaikka oman lingonheittopelinsä.
-Jollekin voi ohjelmointiharrastuksesta kasvaa myös ammatti. Niin on minullekin käynyt,
Perttu pohtii.

Uskonaskeleita aikuisille
Lasten bittikerhon lisäksi Perttu Terho on rakennellut aikuisille suunnattua www.uskonaskel.fi
-sivustoa. Sivustolla käydään läpi askel kerrallaan perusteluja sille, miksi kristinusko on lopulta hyvinkin looginen kokonaisuus.
-En usko, että olen ainoa, joka on miettinyt,
että no joo, Jumala on ihan jees, mutta miksi pitää tuosta Jeesuksesta koko ajan jauhaa... se lunastuspuoli oli minulle aiemmin täysin hämärän peitossa.
Pohdinta vei Pertun nivomaan asioita insinöörimäisesti tiukkoihin paketteihin, ja nämä asiat
hän kirjoitti auki Uskonaskel.fi-sivustolleen.
- On mahdollista, ettei tällainen lähestymistapa
kosketa kaikkia ollenkaan. Toisia ihmisiä saattaa
koskettaa vaikkapa uskoontulon kertomukset syvällä käytyjen kokemusten pohjalta, mutta saattaa myös löytyä ihmisiä, jotka ovat laillani pohtineet samoja asioita ja löytävät vastauksia näistä uskonaskelista.
Perttu Terhon uskonaskeleet etenevät kiinnostuksen herättämisestä sattuman ja suunnittelun
pohtimiseen, ihmisen erityisyyden miettimiseen,
hyvään, mutta myös pahaan, valinnanvapauteen,
ja toivoon. Lopussa haastetaan kysymään lukijalta: ”Mitä minun nyt pitäisi tehdä?”
-Viimeisen kysymyksen kanssa me uskovat emme saisi jättää uskosta osatonta ystäväämme yksin, vaan meidän jokaisen tehtävä on haastaa ystäviämme miettimään näitä asioita ja kiinnostuksen herätessä kulkemaan polkua yhdessä eteenpäin, Perttu muistuttaa.
Jukka Saarinen
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