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Valo voittaa pimeän,
elämä kuoleman.
Pääsiäinen tuo ilon ja toivon!

Keskiaikainen Raisio
herää henkiin 23.-30.3.
Kivet kertovat
-teemaviikolla

Yhteisvastuu 2022
lahjoittaa tukea
ja toivoa
nuorten elämään

Kirkon diakoniaa jo
150 vuotta. Esittelyssä
seurakuntamme
diakoniatyöntekijät

Eero Junkkaala opettaa
Raamatun sanomaa
yksinkertaisesti ja
selkeästi
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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Tunnustuspalkinto Raision seurakunnan Godfulness-sivustolle

Elämä voittaa
■ Nyt keväällä on kaksi vuotta siitä, kun uusi ja arvaamaton pandemia alkoi aiheuttaa huolta ja myös kylvää
kuolemaa maailmanlaajuisesti. Tämä kevät toi valitettavasti mukanaan uutta pelkoa, kun uutiset Ukrainasta ja
kaikkeen siihen liittyvästä alkoivat kasata synkkiä pilviä
Eurooppaan ja tuoda ahdistusta suomalaistenkin mieliin.
Myös elinympäristömme tilaan ja maailman luonnon tulevaisuuteen liittyvä huoli on kasvavaa.
■ Nämä ovat suurten ihmisjoukkojen yhteisiä pelkoja, joiden lisäksi jokaisella voi olla muita suuria tai pieniä huolenaiheita omassa ja läheisten elämässä. Näihin kaikkiin voi äärimmillään liittyä myös kuolemanpelkoa. Lähdön hetki on meillä kaikilla joskus edessämme,
viimeistään kun ikää on kertynyt tarpeeksi, mutta esimerkiksi sairaudet, väkivalta ja onnettomuudet saattavat vähitellen tai äkkiarvaamatta koitua nuorempienkin
kohtaloksi ja muuttaa kaiken.
■ Myös pääsiäisen tapahtumat liittyvät kuolemaan,
jonka täytyi tapahtua, mutta tarina ei pääty siihen, vaan
saa uuden, valoisan käänteen. Kärsimyksen ja murheen
jälkeen pääsiäisaamu valkenee ja hauta on tyhjä. Opetuslapset ja monet muut saavat kohdata ylösnousseen
Vapahtajansa, joka on voittanut kuoleman vallan ja lupaa samaa myös omillensa: ”Minä olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?” (Joh 11:25-26)
■ Pääsiäisen valtava ilosanoma erilaisten huolien,
pelkojen ja uhkakuvien kuormittamille kulkijoille on,
että kuolema on voitettu ja mekin saamme uskoa, että
sillä ei ole viimeistä sanaa elämässämme.
■ Koskaan ei ole liian myöhäistä kääntyä Vapahtajan
puoleen. Tästä meille on jätetty esimerkki, kun ristiinnaulittu pahantekijä juuri ennen kuolemaansa nöyrästi
kääntyi vierellään kärsivän Jeesuksen puoleen sanoen:
”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi”. Jeesus
vastasi: ”Totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa”. (Luuk.23:42-43)
■ Hyvä olisi jo ajoissa selvittää ja pitää kunnossa välit
yläkertaan niin, että lähdön hetkellä, oli se sitten äkillinen tai ennakoitava, voisi turvallisin mielin jättäytyä Vapahtajan rakastaviin käsiin.
■ Erilaisten pelkojen ja turvattomuuden keskellä
usein ajatellaan kuoleman olevan se pahin, mitä voi tapahtua. Raskasta se onkin, myös läheisille, mutta kristitylle kuolema on kaikesta huolimatta uuden alku, siirtyminen eteenpäin kohti valoa, jossa ei enää ole kärsimystä ja joka on täynnä rakkautta. Tämä usko, toivo ja
rauha sydämissämme voimme myös paremmin keskittyä nauttimaan kaikesta hyvästä ja kauniista tässä elämässä.

■ Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto on
myöntänyt Arkkipooki-palkinnon Raision seurakunnan Godfulness-sivustolle. Kaikille avoin Godfulness.fi-sivusto tarjoaa
erilaisia keho- ja luontohengellisyysharjoituksia sekä raamattuhiljentymisen menetelmiä tukemaan kokonaisvaltaista rauhoittumista Jumalan läsnäolossa.
Godfulness-sivustossa yhdistyy sekä tuore että perinteinen tapa tukea hengellistä elämää. Palkintotyöryhmä arvosti erityisesti sitä, että Godfulness ammentaa Raamatusta. Kirkollisessa työssä kohdataan myös ihmisiä, joiden on vaikea lähteä kokoavaan toimintaan, mutta joilla on tarvetta hengelliselle materiaalille ja ohjatulle hiljentymiselle. Sivuston sisältö on korkeatasoista ja rohkaisee kristittyjä arjen hengellisyyteen. Raision seurakunta on innovatiivisesti lähtenyt vastaamaan kasvavaan hengellisyyden kaipuuseen.
Godfulness-sivuston ideoinnista ja kehittämisestä vastaa

Raision seurakunnan ympäristöasiantuntija ja projektikoordinaattori Hannele Siltala. Sivustolla voi muun muassa katsoa luontovideoita, kuunnella mielikuva- ja kehonharjoituksia
sekä osallistua minuuttirentoutumiseen.
Katso lisää:
www.godfulness.fi
Facebook ja Instagram:
Godfulness.fi

Hätäapua Ukrainan sodasta kärsiville
■ Halu auttaa hädän keskellä olevia ukrainalaisia on suuri
ja monet pohtivat, miten voisi olla mukana auttamassa. Suositeltu tapa auttaa on tehdä rahalahjoitus sellaisten tunnettujen kanavien kautta, joilla on yhteistyötä ja auttamisverkostoa
eri maissa ja kokemusta hätäavun viemisestä kriisien keskelle.
Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen
avun järjestö, jonka kautta myös Raision seurakunta ohjaa
apua Ukrainan sodasta kärsiville. Seurakuntamme kartuttaa
Kirkon Ulkomaanavun hätäapurahastoa lipaskeräysten ja 6.3.
järjestetyn messun kolehdin varoilla. Lisäksi kirkkoneuvoston
käsittelyyn on tulossa esitys, jonka mukaan toimintamäärärahoista lahjoitetaan 5000€ Kirkon Ulkomaanavun Ukrainan
hätäapurahastoon.
Suomeen tulevia ukrainalaisia pakolaisia voi puolestaan
auttaa kirkon Kotimaanavun käynnistämän valtakunnallisen
hätäapukeräyksen kautta. Lahjoitukset ohjataan seurakuntien auttamistyöhön ukrainalaisten parissa täällä kotimaassa.
Seurakunta on myös ilmaissut valmiutensa olla tarvittaessa

eri tavoin mukana auttamassa mahdollisia lähiseudulle sijoitettavia pakolaisia. Kyseessä voi olla sekä henkinen että aineellinen tuki, kuten esimerkiksi vaate- ja muu tavara-apu. Muutakin auttamistyötä valmistaudutaan tarpeen mukaan tekemään heidän hyväkseen.
Merkityksellinen tapa auttaa on myös se, että rukoilemme
hätää kärsivien puolesta, kuten nytkin tehdään ympäri maailmaa. Tähän yhteiseen rukoukseen voi kuka tahansa omalta osaltaan liittyä.
Lahjoitusohjeet ym. lisätietoa:
www.kirkonulkomaanapu.fi
www.kotimaanapu.fi

Seurakuntavaalien 2022 valmistelut alkaneet
■ Joka neljäs vuosi toimitettavissa vaaleissa seurakuntiin
valitaan uudet luottamushenkilöt, jotka päättävät mm. siitä,
minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin
seurakunnan rahoja käytetään. He myös äänestävät kirkolliskokousvaaleissa, joissa valitaan päättäjät kirkon ylimpään
päättävään elimeen.
Ehdokkaaksi asettumisen ikäraja on 18 vuotta, mutta äänestää voi jo 16-vuotiaana. Ehdokasasettelu päättyy vasta 15.9.,
mutta jo nyt kannattaa miettiä, voisiko tämä luottamustehtävä
olla kiinnostava ja harkita ehdokkuutta. Seurakunnan päätöksenteossa on hyvä olla eri-ikäisiä luottamushenkilöitä. Erityisesti nuoria kannustetaan mukaan entistä aktiivisemmin vai-

kuttamaan siihen, miltä kirkon ja oman seurakunnan
toiminta tulevaisuudessa näyttää.
Seurakuntavaalien
vaalipäivä on 20.11.
ja ennakkoäänestys
8.−12.11.
Katso lisää:
www.seurakuntavaalit.fi

Juhlitaan yhdessä!

■ Kevät on taas täällä, hauta on tyhjä, kuolema on
voitettu. Iloitaan ja ollaan kiitollisia kaikista hyvistä
asioista ja ihmisistä ympärillämme. Tuetaan ja rohkaistaan toinen toisiamme vaikeiden aikojen keskellä.
Elämä voittaa!
■ Toivotan sinulle pääsiäisen iloa ja Jumalan rauhaa
sydämeen!

Anne-Sophie
Kajander
tiedottaja

Uudet
nimikkolähettimme
tavattavissa
■ Raision seurakunnan uutena
MAF-Suomi lähetyslentoperheenä on
aloittanut Griffinien perhe. Tansaniaan
lähtevät Peter ja Päivi sekä Emma-tytär.
Griffinit ovat tavattavissa Myllyssä lauantaina 23.4. klo 12-14 Kansainvälisessä
Kattauksessa sekä kirkossa sunnuntaina
24.4. klo 10 messussa ja kirkkokahveilla
seurakuntatalolla.
Tervetuloa tutustumaan!

■ Seurakunta on mukana ihmisten arjessa ja juhlassa monin eri tavoin. Yksi tapa juhlia on järjestää yhteissynttäreitä samana vuonna syntyneille.
Tänä vuonna kutsun yhteiseen juhlaan ovat saaneet tai
tulevat saamaan seurakunnan jäsenet, jotka kuluvana
vuonna täyttävät 40, 65, 70, 75 tai 80 vuotta. Myös lapset
juhlivat yhdessä täyttäessään 1, 3, tai 10 vuotta.
■ 40-vuotiaat juhlivat torstaina 28.4. klo 18 seurakuntatalolla. Iltaa tähdittää stand up -koomikko
Mikko Vaismaa ja ohjelmaan kuuluu myös
iltapalatarjoilu.
■ 65- ja 70-vuotiaat on kutsuttu
Viherlahden leirikeskuksessa 2.6. järjestettävään juhlaan.
■ 75- ja 80-vuotiaiden juhlaa
vietettiin seurakuntatalolla 15.3.
■ 10 vuotta täyttäville järjestetään toukokuussa Viherlahdessa oma 10-leiri ja yhteissynttärit,
joiden ilmoittautumisaika on 15.4. asti.
■ 1- ja 3-vuotiaat juhlivat 3.9.
Kannattaa siis tarkkailla postia ja ilmoittautua mukaan mukaviin juhliin tapaamaan muita saman ikäisiä
raisiolaisia. Jos olet muuttanut Raisioon hiljattain tai et
muusta syystä ole saanut kutsua, ota yhteyttä seurakuntaan, niin asia järjestyy.
Tervetuloa mukaan juhlaan!

Kuvassa
Mikko
Vaismaa.
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K

aksi ja puoli vuotta sitten kokoontui
joukko Raision kaupungin ja seurakunnan työntekijöitä sekä Raisio-Seuran ja Rasekon edustajia yhteiseen palaveriin, jossa oli tarkoitus keskustella
keskiaikatapahtuman järjestämisestä Raisioon.
Ajatukset risteilivät, ideat lensivät ja innostus
oli tarttuvaa. Asiat loksahtelivat paikoilleen saumattomasti, ja päätimme järjestää keskiaikatapahtuman vuoden 2020 maaliskuussa, Marian
ilmestyspäivän ympärillä. Tuntui siltä, että yhdessä tekemisessä ja innostumisessa on voimaa,
koska kaikki sujui niin helposti. Sitten astui COVID-19 voimalla esiin, ja esti tapahtuman toteuttamisen. Sama toistui viime keväänä.
Vanha sanonta kuuluu: ”kolmas kerta toden
sanoo”. Nyt näyttää jo todennäköiseltä, että Kivet kertovat – keskiaikatapahtuma Raisiossa, on
kohta kaikkien nähtävissä, kuultavissa ja koettavissa. Suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon sekä eri ikäiset ihmiset että erilaiset kiinnostuksen kohteet. Valitettavasti aivan kaikkea
sitä, mitä olimme valmistelleet, emme saa toteutettua kahden koronavuoden seurauksena. Tuntuu kuitenkin tärkeältä, että pääsemme vihdoin

aloittamaan. Tapahtuman avajaisia vietetään
Raision kirjastosalissa keskiviikkona 23.3. klo 15.
Kirjastossa voi tutustua myös keskiaika-aiheisen
aineiston näyttelyyn Faktaa, fiktiota ja musiikkia
keskiajasta ja keskiajalta sekä aulagalleriassa
Elina Helkalan näyttelyyn Näkymiä historiasta – kuvituksia kirjoista Matkaopas keskiajan
Suomeen sekä Jatulintarhoja ja hiidenkiukaita.
Perheen pienimpiä ei ole unohdettu, sillä kirjaston Martinsalissa järjestetään perjantaiaamuna
25.3. Killin ja Nallin tarina -pienoiselokuvan esityksiä. Elokuvan päähenkilöt, jättiläiset Killi ja
Nalli ovat myös tavattavissa kirjastossa.
Mitä muuta Kivet kertovat keskiaikatapahtuma Raisiossa
tarjoaa?
Tapahtuman ohjelma on suunnattu kaikille raisiolaisille tai Raisiossa vieraileville, jotka ovat
kiinnostuneet paikkakunnan menneisyydestä.
Raision kirkossa on mahdollista neljänä peräkkäisenä iltana kuulla eri alojen asiantuntijoiden
esitelmiä. Arkeologit Jari Näränen ja Ilari Aalto
johdattavat meitä Raision historiallisiin juurin

Erkki Kiiski

Kolmas kerta toden sanoo
rautakaudesta keskiajan alkuun. Professori
Markus Hiekkasen esitelmän aiheena on
Raision kirkkorakennukset keskiajalla. Taidehistorioitsija, filosofian maisteri Katri Vuola
kertoo puolestaan Raision kirkon krusifiksistä
1300-luvun hartauselämässä. Esitelmiä voi
seurata myös striimattuina kotisohvalta Youtube-kanavalla Raision seurakunta. Paikalle
kannattaa kuitenkin tulla, sillä esitelmän jälkeen on mahdollista keskustella kahvikupillisen äärellä tai tutustua vaikkapa tapahtuman
logon kiviin kirkon eteisessä.
Mikäli keskiaikainen kirkkolaulu kiinnostaa, niin torstaina 24.3. klo 18 Vox Silentii -lauluyhtye esittää keskiaikaisia enkelilauluja konsertissaan: ”Enkelit - Älkää
pelätkö”. Lauluyhtyeen muodostavat Hilkka-Liisa Vuori ja Johanna Korhonen,
jotka ovat erityisesti perehtyneet gregoriaaniseen kirkkolauluun ja birgittalaissisarten
lauluaarteistoon. Laulajat ovat kertoneet, että
yleisökin pääsee tutustumaan gregoriaaniseen
lauluun käytännössä. Sunnuntain messussakin
soivat keskiajalta peräisin olevat sävelet.

Sielun ravinnon lisäksi on Rasekon ravintolassa lauantaina 26.3. klo 16.30 tarjolla ”Herkkuja herttuan hovissa”. Ruokalista on teeman
mukainen ja palanpainikkeeksi voi kuulla
Pyhän Martin Laulajien keskiaikaisia lauluja
ruoasta, juomasta ja rakkaudesta. Ruumiinkulttuuriakaan emme ole unohtaneet. Sunnuntain messun ja kirkkokahvien jälkeen on
mahdollista osallistua pieneen pyhiinvaellukseen kirkosta Konsan koululle Pyhän Martin
pyhiinvaelluspolkua pitkin.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan kuulemaan, mitä kaikkea kivet kertovat keskiajasta!
Katarina Engström
kanttori

Pixabay

Raision seurakunnan ja
moottoripyöräilijöiden 50 vuotta
sitten alkanut yhteistyö jatkuu.
Kuvassa kirkkoherra Sari Lehti ja
Raision motoristien toiminnassa
1970-luvulta asti mukana
olleet Seppo Sohlman (vas.),
Timo Tuuli ja Ilkka Saarinen
suunnittelemassa kevään
motoristitreffejä Viherlahteen.

Pyhän Martin puistopatikka

Hautatoimi tiedottaa

■ Uusi hauska tapa tutustua raisiolaisiin puistoihin, niiden tarinoihin ja
monipuoliseen kasvillisuuteen on kiertää noin 5 kilometrin pituinen Pyhän
Martin puistoreitti.
Kierros alkaa Raision puistomaiselta
kirkkomaalta, jossa voi tutustua sen erilaisiin alueisiin ja erikoisuuksiin. Sieltä matka jatkuu Ihalan portin kautta
läpi kauniiden raisiolaisten puistojen
ja sivuaa useita muitakin mielenkiintoisia kohteita, kuten kalaportaat, jatulintarha ja kivilabyrintti. Reitti kulkee kevyenliikenteenväylillä ja sen voi

kiertää myös polkupyörällä tai lastenrattaita työntäen.
Pikkupatikkakierroksen kartta löytyy 1.4. alkaen Citynomadista, joka on
ilmaiseksi puhelimeen ladattava sovellus oppaaksi kierrokselle. Kartan lisäksi
Citynomadissa on tietoa kohteista, hiljentymistekstejä, musiikkia ja muuta
sisältöä matkalle.
Lähde liikkeelle tutustumaan
raisiolaisiin puistoihin, niiden
tarinoihin ja upeaan kasvillisuuteen ja ihmettelemään
keväisen luonnon heräämistä.

Hautojen kuulutus

Hautaoikeuden haltijoille on helmikuussa lähetetty kirje, jossa kerrotaan haudan
hallinta-ajan päättymisestä kuluvan vuoden aikana. Kirjeen lomakkeella voi hakea hallinta-ajan pidennystä tai luovuttaa
haudan seurakunnalle, jos hallinta-ajan
jatkoa ei haeta. Luovutusilmoituskin tulee
siis tehdä kirjallisesti.
Muuttuneet osoitetiedot eivät välttämättä siirry seurakunnan hautarekisteriin,
joten niiden ajantasaisuus kannattaa varmistaa, jos kirjettä ei ole saapunut odotuksista huolimatta.
Hallinta-ajan päättymisestä tiedotetaan
haudalla alkukesästä heille, jotka eivät ole
olleet yhteydessä seurakuntaan ennen sitä.
Vuonna 2021 kuulutetut haudat,
joista seurakunta ei saanut kuulutusvuoden aikana hallinta-ajan pidennysanomusta eikä luovutusilmoitusta haltuunotetaan
kirkkoneuvoston
päätöksellä
maaliskuussa 2022. Haltuunottoilmoitus
asetetaan haudalle tiedoksi ennen hautakiven poistamista, jolloin omaisilla on
vielä mahdollisuus ottaa asiassa yhteyttä
seurakuntaan.

Moottoripyöräilijöiden keväinen kokoontuminen Viherlahdessa
■ 50 vuotta sitten, syyskuussa vuonna 1972 Raision kauppalan raittiuslautakunta ja seurakunnan jengitoimikunta päättivät varata määrärahaa moottoriaskartelupajan käynnistämismenoihin. Alusta asti mukana toiminnassa oli
muiden muassa Raision seurakunnan
nuorisotyöntekijä Reino Merikallio.
Ensimmäiset tilat järjestyivät seurakunnassa työskennelleen Antti Juvan
luovutettua tätä käyttöä varten Fräl-

sin alueella sijaitsevan sikalan. Kerhotiloja motoristeilla on vuosien varrella ollut eri puolilla Raisiota. Nykyisin
Raision moottoripyöräkerho ry:n tilat
ovat Kaanaalla ja St Martin´s Mc Club
kokoontuu Friisilässä.
Juhlavuoden kunniaksi järjestetään
keskiviikkona 18.5. klo 17-20 raisiolaisten motoristien tapaaminen Merimaskun Viherlahdessa, Raision seurakunnan
leirikeskuksessa, (Merimaskuntie 530).

Tiedustelut: tiina.peltonen@evl.fi tai
p. 0447160368.

Haudanhoitotilaukset:
seurakuntatoimisto, p. 024360300

Haudanhoitotilaukset

Hautalyhdyt

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

Omaisten tulee poistaa lyhdyt aiempien
vuosien tapaan keväällä heti äitienpäiväviikonlopun jälkeen hautojen hoitokauden
alkaessa. Lyhtyä ei voi säilyttää hautakiven
takana. Poistamatta jääneet lyhdyt päätyvät kierrätykseen. Lyhdyn voi halutessaan
jälleen tuoda haudalle syystöiden päätyttyä
pyhäinpäiväksi.
Hautakivet

Haudalle kiven eteen on voinut ilmestyä
muistomerkin oikaisukehotus.
Hautamuistomerkin hoito kuuluu hautaoikeudenhaltijalle.
Hautakiven voi suoristaa itse tai tilata
palvelun hautakiviliikkeestä. Seurakunnalla on myös mahdollisuus ottaa vastaan
pieniä kivenoikaisutöitä. Työ veloitetaan
tuntityönä 35 €/h + alv.
Tiedustelut ja hautakiven oikaisutilaukset:
Taina Heinonen, p. 0447160309,
taina.heinonen@evl.fi

Luvassa on mm. kahvitarjoilu, grillimakkaraa ja vapaata yhdessäoloa kauniissa ympäristössä meren rannalla.
Kaikki uudet ja vanhat
moottoripyöräilyn ystävät
koko Raision alueelta ovat
lämpimästi tervetulleita
keväiselle retkelle Viherlahteen!

Timo Jakonen
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Elämä yllättää Yhteisvastuukeräys 2022

nostaa esiin nuorten kokeman hädän
ja toivottomuuden

Ajatelmia Yhteisvastuun
keräyspäälliköltä
■ Tätä kirjoittaessani Venäjän hyökkäystä Ukrainaan
on jatkunut jo jonkin aikaa. Yhteisvastuukeräyksen teema
Lahjoita mulle elämä saakin lisää syvyyttä maailman tilanteesta. Itse olen ainakin sekaisin rooleistani äitinä, lähetyssihteerinä ja Yhteisvastuun keräyspäällikkönä. Seilaan tunneskaalassa jossain kauhun, surun ja yksittäisten helpotusten hetkien seassa. Tuntuu äärimmäisen epäreilulta, että
ensin Covid-19- pandemia mullisti maailman. Nyt joudumme kuulemaan uutisia sodasta ja palaamme jopa ydinasepelotteen aikakauteen. Yritän itse muistaa, että vaikka katse on Ukrainassa, Myllyyn mennessä tarvitsen vielä
maskin. Kun itse aikuisena olen näin sekaisin, mitä mahtaa
mennä lasten ja nuorten mielissä?
■ Joka puolella maailmaa korona vei lapsilta ja nuorilta
mahdollisuuden koulunkäyntiin. Siis sen maailman suurimman arkipäiviä rytmittävän kokonaisuuden. Pandemia vei
myös yhteydet kavereihin, mahdollisuudet oppimiseen ja
ison yhteisöllisen elinympäristön. Kun toiseen ihmiseen oli
ja on edelleen pidettävä turvaväliä, katosi myös kosketus.
Kaikki me tiedämme, kuinka halaus lohduttaa, antaa toivoa ja tuntuu useimmiten muutenkin mukavalta. Lasten ja
nuorten kohdalla bestiksen halaus on ihan eri juttu kuin äidin. Onneksi nuoriso osaa kommunikoida myös sosiaalisen
median avulla, erilaisilla lyhenteillä, emojeilla sekä gif-kuvilla, jotka kertovat heille välittämisestä enemmän kuin mihin sanallisesti kehtaa. Jatkukoon se aikuisilta salattu taito edelleen.
■ Tällä hetkellä lahjoitus Yhteisvastuukeräykseen auttaa
erityisesti pandemiasta kärsineitä lapsia ja nuoria.
Kotimaan osuudella kehitetään matalan kynnyksen juttelupaikkoja, kuten Koulu- ja Netti-Saapasta sekä Moottoripaja-toimintaa. Ulkomailla autetaan koulupudokkaita takaisin opiskelujen pariin.
■ Lahjoita mulle elämä, anna mulle tulevaisuus- lauseet
näkyvät Yhteisvastuun viestinnässä. Tänään ne käyvät
myös ajatuksellisesti Kirkon Ulkomaanavun hätäkeräyksen
lauseiksi Ukrainan hyväksi.
Lahjoitatpa sitten Yhteisvastuulle tai
Ukrainalle, teet joka tapauksessa
hyvää. Lahjallasi annat toivoa ja
tulevaisuudenuskoa.
Kiitos, että olet mukana!

Katja Koskensalo

lähetyssihteeri
Raision seurakunnan
keräyspäällikkö,
Yhteisvastuu 2022

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan
kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Keräys alkoi sunnuntaina 6.2.2022.
Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen
kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten ahdingon ja
yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.
”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen
lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia
aikuisia”, vetoaa vuoden 2022 Yhteisvastuupiispa Mari Leppänen.
Nuorten arkeen lisää
välittäviä aikuisia
Suomeen jäävästä 40 prosentin tuotto-osuudesta puolet saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään jalkautuvia palveluja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.
Lasten ja nuorten keskuksen etsivän
nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan
toimintaa laajennetaan keräystuotolla
uusille paikkakunnille ja toimintaa levitetään myös kouluihin. Valtakunnallisesti toimivaa NettiSaapasta, jossa vapaaehtoiset aikuiset kuuntelevat ja juttelevat nuorten kanssa eri median alustoilla, laajennetaan.
Keräysvaroilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä Perheystävä-toimintoja. Moottoripajat ovat nuorten harrastuspaikkoja, joissa rassailun
ohella opitaan arjen hallintaa, pohditaan tulevaisuutta ja pidetään hauskaa
ilman päihteitä. Perheystävä tarjoaa tukea yksinäisille, kuormittuneille tai syrjäytymisuhan alla oleville lapsiperheille.
Apua oman seurakunnan
lapsille ja nuorille
Toinen puolisko Suomeen jäävästä Yhteisvastuu-tuotosta jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten

tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin oman seurakunnan
alueella. Raision seurakunta on ollut jo
mukana Perheystävä-toiminnassa sekä
Jeesi-avussa, joka nyt vaihtaa nimensä valtakunnalliseen Pikku-Helppiin.
Pikku-Helpissä vapaaehtoinen avustaja menee perheen kotiin muutamaksi
tunniksi, jotta huoltaja pääsee vaikkapa hammaslääkäriin tai kampaajalle.
Pikku-Helppiä ja Perheystävää kannattaa kysellä Raision seurakunnan lapsija perhetyön kautta.
Nuorten osalta pandemian vaikutukset näkyvät mm. nuorisojoukkojen levottomuutena keskustassa, mistä on ollut
puhetta lehtienkin palstoilla. Oma nuoreni kertoo, että on vaikeaa saada selvää
toisten ajatuksista ja tunteista, kun maskin taakse ei näe. Nuorten psykiatristen
hoitopaikkojen kysyntä on kasvanut koko alueella. Nyt Ukrainan sotauutisten
vyöryessä pandemiarajoitusten päälle,
nuorten ahdistus ja pelko tulevaisuudettomasta tulevaisuudesta lisääntyy.
Raision seurakunnan omaa 20 %
osuutta haaveillemme käytettäväksi
esimerkiksi nuorten Moottoripaja-toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Mutta tarvitsisimme ison sisätilan, johon mahtuu mopoja ja
mopoautoja sekä tietysti nuoria.
Tällä kombinaatiolla syntyy melua, joka saattaa käydä naapureiden hermoon. Kerrothan meille, jos
omistat tähän tarkoitukseen sopivan tilan tai olet muutoin kiinnostunut toiminnasta.

maan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit, poliittisten selkkausten
seuraukset sekä suuronnettomuudet.
Tämänvuotisessa keräyksessä esillä on
erityisesti KUA:n työ Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin.
Etelä-Sudanissa KUA tukee yhteisvastuuvaroin perheiden ruokaturvaa sekä
toimeentulomahdollisuuksia. Syksyllä 2021 alkaneessa toimeentulo-ohjelmassa pyritään avustamaan myös pakolaisuudesta palanneiden lasten ja nuorten koulukuluissa. Peruskouluja tuetaan
opetuksen järjestämisessä. Kehittyvissä
maissa koulunkäynti keskeytyi koronan
myötä monien nuorten osalta usein kokonaan. Pandemia vaikeutti erityisesti
tyttöjen koulunkäyntiä.

Kaukana tarve on vieläkin
suurempi kuin meillä
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun
(KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteutta-

Auttaa voit monin tavoin:
Tilisiirrolla (Raision seurakunnan viite 301725):
Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki: FI14 5000 0120 2362 28
MobilePay-sovelluksen kautta:
Raision seurakunnan numero: 47215
Seurakunnan kotisivujen linkin kautta:
www.raisionseurakunta.fi

Lisätietoja keräyksestä ja sen kohteista:
yhteisvastuu.fi
kirkonulkomaanapu.fi
lastenjanuortenkeskus.fi
#yhteisvastuu2022
#lahjoitamullehuominen
www.raisionseurakunta.fi

Kevään aikana on myös tapahtumia Yhteisvastuun hyväksi.
Perinteinen Hengellisen toivemusiikin yhteislaulukonsertti soi
tänäkin vuonna Yhteisvastuulle sunnuntaina 24.4. klo 15
seurakuntatalossa.Ohjelmamaksu 5 euroa Yhteisvastuulle.
Laulutoiveita voi käydä jättämässä Tasalan Kamarin
laululaatikkoon 30.3. asti.

Katja Koskensalo,keräyspäällikkö
044–7160 376, katja.koskensalo@evl.fi

Myös lipaskeräyksiä järjestetään tuttuun tapaan. Keräyslippaita
löytyy jokaisesta seurakuntakodista, Tasalan Kamarista,
Myllyntilastamme ja kirkosta. (Kysy tarvittaessa henkilökunnalta.) Kesäkuuhun saakka Myllyn Pikkupuodin tuotto menee
Yhteisvastuun hyväksi käteisellä maksettaessa. MobilePay-maksulla voit valita lähetystyön ja Yhteisvastuun väliltä.
Sininen numero menee lähetystyön hyväksi ja punainen
numero Yhteisvastuulle. Myös kesän Kirkkokahvilan ja
Kesätreffien tuotto ohjautuu Yhteisvastuun hyväksi.
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Kutsuttu välittämään ja
auttamaan

Kristinusko on ytimeltään Jeesuksen seuraamista ja opetuslapsena olemista
pyrkien elämään todeksi sitä, mitä Jeesus opetti ja miten hän eli. Hänen sanomansa on selkeä: Jumala rakastaa ihmistä ja ihmiset on kutsuttu rakastamaan,
välittämään ja pitämään huolta toinen toisistaan. Jeesus haastaa elämään
tätä todeksi oman esimerkkinsä kautta. Hän lyöttäytyy myös yhteiskunnan
marginaaliin työnnettyjen seuraan synnyttäen näissä uutta elämää parantamalla, kohtaamalla, puhumalla, kuuntelemalla ja koskettamalla.
Diakonia toimii lähimmäisen hyväksi. Jeesuksen esimerkin
ja opetusten mukaisesti kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä on lähimmäisen palveleminen (kreik. diakonia).
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyössä pyritään vaikeuksissa olevan ihmisen kokonaisvaltaiseen auttamiseen, johon kuuluu mm. henkisen, hengellisen, aineellisen, sosiaalisen ja terveydellisen toimintakyvyn tukeminen.
Diakoniassa on kyse myös koko kirkon, sen jäsenten ja

työntekijöiden yhdessä jakamasta tehtävästä ja elämisentavasta, jonka päämääränä on toteuttaa lähimmäisenrakkautta haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä auttaen ja tukien.
Korvaamattomana apuna diakoniatyön toteutuksessa ovat
monet vapaaehtoiset, jotka eri tavoin osallistuvat auttamistyöhön.

Tänä vuonna 1.9. tulee
kuluneeksi 150 vuotta siitä,
kun Suomessa vihittiin
virkaan ensimmäinen
diakonissa, Matilda Hoffman.

Apua ja tukea elämään
Haluamme auttaa sinua eri tavoin elämäsi eri tilanteissa.
Apua voit saada riippumatta vakaumuksestasi,
taustastasi tai tämänhetkisestä elämäntilanteestasi.
Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, miten voimme
helpottaa taakkaasi. Älä jää yksin murheinesi!
Diakoniatyön puhelinpäivystys:
maanantaisin klo 14-16 ja
torstaisin klo 9-10
p. 0447160325.
Sähköposti: diakonia.raisio@evl.fi
Katso myös  s. 9 Tukea ja apua elämään

Lähde: evl.fi

Esittelyssä Raision seurakunnan diakoniatiimi
Diakonia kutsuu meitä kaikkia palvelemaan apua tarvitsevia lähimmäisiämme, mutta
se on myös yksi kirkon työmuoto, jonka piirissä työskentelee erityisesti diakoniatyöhön
koulutettuja työntekijöitä. Raision seurakunnassa on neljä diakoniatyöntekijää, joiden
tehtävänä on auttaa ihmisiä vaihtelevissa elämäntilanteissa. He järjestävät myös erilaista toimintaa, kuten leirejä, retkiä, kerhoja, ryhmätapaamisia jne.

Apu voi olla henkistä esimerkiksi kuunnellen ja keskustellen, tai käytännön apua, kuten ruoka-apua,
ohjausta ja neuvoja arkeen sekä taloudellista tukea. Kaikki diakoniatyöntekijämme pyrkivät auttamaan kaikissa näissä asioissa, joiden lisäksi heillä on joitakin erityisvastuualueita. Diakoniatiimiimme
kuuluu myös sielunhoitoterapeutti Tiina Åkerman. Diakonian pappina toimii Karoliina Haapakoski.
Tässä lyhyessä esittelyssä diakoniatiimiläiset kertovat jotakin itsestään ja työstään.

Pikkutytöstä lähtien olen halunnut
olla "lääkäri ja äiti" ja isompana haaveilin ala-asteen open työstä. Aikuisena, vahvasti johdatukseen uskoen,
hain ja pääsin Lahden diakoniaopistoon, ja sillä tiellä ollaan. Valmistuttuani keväällä 1996 diakonissa-sairaanhoitajaksi työskentelin ensin sairaanhoitajana ja sitten toiminnanohjaajana Turun Kaupunkilähetyksessä.
Äitiyslomalla v. 2000 hain ja minut valittiin Raision seurakuntaan, jossa aloitin työt 1.9.2001.
Päävastuualueeni on vanhusten
ja vammaisten parissa tehtävä työ.
Olen myös ihanassa porukassani kehittänyt Kaiken Kansan toiminnan ja
pyrin kohtaamaan ja ottamaan porukoihin jokaisen ikään, näköön, sukupuoleen ym. katsomatta.
Diakoniatyö on minulle rakasta,
kiitoksella ja rukouksella saan sitä tehdä. Diakoniatyön tiimimme kannustaa
ja antaa tukea ja ohjausta. Kentällä ihmisten keskellä liikun enimmäkseen yksin, mutta kohtaamani ihmiset antavat iloa. On etuoikeutettua päästä rinnallekulkijaksi myös surun ja murheen
keskelle ja olla omalta osaltaan auttamassa ihmistä taas omille jaloilleen.
Vapaaehtoiset ovat suuri voimavara. On myös ilo nähdä, miten aiemmin itse apua tarvinneet nyt auttavat
muita. Tervehdyskäyntejä tekevät pikkukoirat ovat yksi ilon työkalu, minkä tietävät ainakin Kotikullan ja Nallin asukkaat.
Iloa ja kyyneliä on työni, avun saan
Herralta, psalmin 121 sanoihin turvaten.

Diakoniatyöntekijänä Raision seurakunnassa olen ollut 24 vuotta. Sitä ennen tein muuta työtä osa-aikaisesti, mutta lasten kasvaessa koin, että voisin tehdä jotakin uutta ja myös
täyttä päivää. Olin aiemmin toiminut
seurakunnan vapaaehtoistyössä, minkä koin tärkeäksi. Huomasin myös,
että diakoniatyö olisi lähellä sitä mitä lapsena suunnittelin aikuisena tekeväni. Hain siis koulutukseen ja onnekseni sinne pääsin.
Erityisvastuualueitani ovat ruokajako, vankilavierailut ja seurakuntamme diakonian työalajohtajuus.
Viihdyn työssäni oikein hyvin. Sekä seurakuntalaiset että työkaverit ovat
tosi mukavia, kuten itse asiassa kaikki raisiolaiset. Työ on välillä raskasta,
mutta aina antoisaa. Haasteita tuovat
ajankäyttö ja priorisointi, kun tehtävää on paljon.
Ilahduttavinta on, kun huomaa että on pystynyt olemaan apuna ja tukena. Voimaa antavat myös ihanat vapaaehtoiset vastuunkantajat ja muut seurakuntalaiset sekä koko työyhteisö ja
myöskin monet rukoukset.
Terveiseni lukijoille on, että ottakaa rohkeasti yhteyttä seurakuntaan,
kun tuntuu siltä, että apu olisi tarpeen.
Kuuntelemme huolianne ja pyrimme
auttamaan eri tavoin, oli kyseessä sitten henkisen tai aineellisen tuen tarve. On myös hyvä tietää, että seurakuntamme jokaisessa jumalanpalveluksessa ja muulloinkin rukoillaan
erilaisissa elämäntilanteissa olevien
ihmisten puolesta.

Sain isoskoulutuksessa kipinän
lähetystyöhön ja silloin suunnittelin
opiskelevani sairaanhoitajaksi. Opiskelin Helsingin diakonissalaitoksella ensin sairaanhoitajaksi ja vuoden
valmistumisen jälkeen sain kutsun
jatkaa opintoja diakonissaksi. Ensimmäinen diakoniatyön tehtäväni
oli Venezuelassa vuonna 2003, ja siitä lähtien olen työskennellyt kirkon
palveluksessa.
Raision seurakunnassa aloitin vuonna 2019. Silloisessa työpaikkailmoituksessa haettiin työntekijää
Suomen parhaaseen seurakuntaan ja
voin edelleen olla samaa mieltä ilmoituksen kanssa. Raision seurakunnassa on ilo työskennellä, hienojen työtovereiden, vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten kanssa.
Työhöni kuuluu monenlaista perusdiakoniatyötä, erityisaloina työ mielenterveyden kysymysten ja maahanmuuttajien parissa.
Arjessa minua ilahduttaa erityisesti monet vapaaehtoiset ja muiden
alojen työntekijät, joiden kanssa saan
tehdä yhteistyötä. Haasteellista taas
on saada aika riittämään kaikkeen
mitä haluaisi ja ennen kaikkea, mitä olisi tärkeä tehdä juuri tässä maailmantilanteessa.
Innostun uuden oppimisesta ja
monenlaisesta yhteistyöstä. Mitä sinä haluaisit ideoida tai miten haluaisit olla mukana toteuttamassa yhteistä diakoniatyötä?
Toivon sinulle iloa ja hyvän Jumalan siunausta arkeesi.

Ihmisten kohtaaminen ja erilaisissa tilanteissa auttaminen sekä rinnalla kulkeminen ovat olleet minulle aina tärkeitä
asioita. Itsekin olen saanut apua omassa elämässäni. Yksin ei tarvitse kaikesta yrittää selviytyä, kun voimavarat ovat
vähissä tai elämässä muuten on vaikeaa.
Diakoniatyöhön päädyin monen
mutkan kautta ja ennen kaikkea koen
olevani Jumalan työläinen. Diakoniatyöntekijänä olen toiminut vasta vajaat
kaksi vuotta. Ennen tätä työskentelin lastensuojelun sijaishuollossa. Raision seurakunnassa olin opiskeluaikanani harjoittelijana ja pidin kovasti työskentelystä täällä. Vuoden 2021 elokuussa palasin
ja sain täältä diakonian viran. Viihdyn
hyvin Raision seurakunnassa, jossa työ
on monipuolista ja vaihtelevaa.
Erityisenä vastuualueena minulla
on Tasalan Kamarin kahvilan toiminta, auttamiskeskus, peitto- ja sukkapiirit sekä Naulakon vaate- ja tavara-avun
toiminta. Parasta näissä vastuualueissa ovat vapaaehtoiset, sillä ilman heidän arvokasta työpanostaan toimintoja
olisi vaikea toteuttaa. Olen heistä kaikista erityisen kiitollinen, unohtamatta
kaikkia kohtaamisia kävijöiden kanssa.
Työssä haasteellisinta on oman työajan jakaminen eri tahoille sekä se, että
aina ei valitettavasti voi onnistua työssään niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä.
Rohkaisen kaikkia lukijoita poikkeamaan Tasalan Kamarilla, vaikka kahvilla tai lukemassa päivän lehdet. Sinne
voi myös tehdä treffit ystävien kanssa.
Uudet vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita mukaan toimintaan ja uusia ideoita otetaan myös mielellään vastaan.

Aloitin työni Raision seurakunnassa
vuonna 2017 saatuani kutsun seurakunnan sielunhoitoterapeutin tehtäviin. Työsuhteeni vakinaistettiin vuonna 2018.
Koen päätyneeni sielunhoitoterapeutiksi Jumalan johdatuksessa. Aiemmin ei olisi koskaan tullut omaan mieleeni, että voisin tai saisin joskus työskennellä seurakunnassa. Raision seurakunta on mahdollistanut sielunhoitoterapiatyöni upealla tavalla.
Työtehtäväni ovat muotoutuneet
työkokemukseni ja koulutusteni kautta. Työ on monipuolista, haasteellista
ja palkitsevaa. Terapiatyön lisäksi vastuualueeseeni kuuluu saattohoitotyö.
Koulutan ja koordinoin vapaaehtoisia
saattohoidon ja pitkäaikaissairaiden
vierelläkulkijoiksi yhteistyössä Ruskon
seurakunnan diakoniatyöntekijä Maarit Hiltusen kanssa.
Työssäni ilahduttaa siihen liittyvä
ihmisten kohtaaminen ja mahdollisuus
rauhalliseen läsnäoloon asiakkaan kanssa. Tässä työssä saa itsekin niin paljon.
Erilaisia haasteita tähänkin työhön
on tuonut pandemia-aika. On ollut tärkeää miettiä, millä tavoin voin turvallisesti tavata ihmisiä kasvokkain niin
sielunhoito- kuin saattohoitotehtävissä.
Voimaa ja kannustusta työhöni tuovat asiakkaani, työkaverini ja usko kolmiyhteiseen Jumalaan.
Terveisinä lukijoille kerron, että
olemme täällä palvelemassa teitä niin
elämän pienimmissä kuin suuremmissa haasteissa, suruissa ja vastoinkäymisissä. Samalla voimme jakaa myös kokemamme ilot, elot ja olot.

Erja Andersson
diakonissa
p. 044-7160326, erja.andersson@evl.fi

Leena Niemi
diakoniatyöntekijä, työalajohtaja
p. 044 716 0375, leena.a.nieminen@evl.fi

Noora Nurmi
diakonissa
p. 044 716 0352, noora.nurmi@evl.fi

Jaana Pekonen
diakonissa
p. 044 716 0365, jaana.pekonen@evl.fi

Tiina Åkerman
Sielunhoitoterapeutti
p. 044 716 0305, tiina.akerman@evl.fi
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Minun turvani on Jumala

Murheesta iloon,
kuolemasta elämään!
Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja huippukohta. Pääsiäisjakson aikana seurataan Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta. Kristityt ovat viettäneet pääsiäistä aivan
kristinuskon alkuajoista lähtien.

”Armahda minua, Jumala, armahda minua,
sinuun minä turvaan.
Minä kätkeydyn siipiesi suojaan,
kunnes myrsky on ohitse.”
Ps. 57:2

■ Laskiainen valmistaa paastoon, joka alkaa
tuhkakeskiviikkona ja päättyy pääsiäisyönä

Jeesuksen jäähyväispuheesta
opetuslapsilleen kiirastorstain iltana:

”Minä jätän teille rauhan.
Oman rauhani minä annan teille,
en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat,
älkää vaipuko epätoivoon. ”
Joh 14:27

■ Palmusunnuntai on viikkoa ennen pääsiäistä ja
muistuttaa siitä, miten Jeesus saapui Jerusalemiin
aasilla ratsastaen.

”Älköön sydämenne olko levoton.
Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta huonetta
– enhän minä muuten sanoisi,
että menen valmistamaan teille asuinsijan.
Minä menen valmistamaan teille sijaa,
mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät
luokseni, jotta saisitte olla siellä
missä minä olen.
Te tiedätte kyllä tien sinne
minne minä menen.”

■ Hiljainen viikko on palmusunnuntain ja pääsiäisen
välissä. Sille sijoittuvat mm. kiirastorstai ja pitkäperjantai.
■ Kiirastorstaina muistellaan opetuslasten viimeistä
ateriaa yhdessä Jeesuksen kanssa.
Viimeiselle aterialle osallistuvat kaikki opetuslapset: yksi,
joka luovuttaa Jeesuksen sotilaiden käsiin, yksi joka kieltää tuntevansa häntä ja muutamia, jotka nukkuvat, kun
pitäisi valvoa. Myös me olemme osa opetuslasten joukkoa.
Edelleen noudatamme Jeesuksen käskyä nauttia yhteistä ateriaa, ja kiirastorstain iltamessussakin painopiste on
ehtoollisessa. Messun päätteeksi urut vaikenevat, kynttilät sammutetaan ja alttari riisutaan esineistä ja verhotaan
mustaan pian alkavan pitkäperjantain vuoksi.
■ Pitkäperjantai on Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja
kuolinpäivä. Se on kirkkovuoden ainoa surujuhla.
Kirkoissa on sanajumalanpalvelus ilman ehtoollista.
Kellot ja urut ovat hiljaa. Virret lauletaan ilman säestystä.
Alttarilla on vain ristiinnaulitun kuva ja viisi punaista
ruusua, jotka symboloivat Jeesuksen haavoja. Jeesuksen
risti on kristitylle anteeksiantamuksen, sovinnon ja toivon
merkki. Jeesus kantoi ristille koko maailman synnin ja
avasi tien ikuiseen elämään.
■ Pääsiäisenä iloitaan: ”Kristus nousi kuolleista!”
Pääsiäinen on kristikunnan tärkein ja vanhin juhla. Se
alkaa jo lauantain ja sunnuntain välisenä pääsiäisyönä,
jolloin seurakunnissa vietetään pääsiäisyön messua.
Kynttilät syttyvät jälleen kuvaamaan nousevaa aurinkoa ja
kuoleman pimeyden väistymistä. Alttarin musta liturginen
väri vaihtuu valkoiseen.

Tuomas sanoi hänelle:
”Herra, emme me tiedä, minne sinä menet.
Kuinka voisimme tuntea tien?”
Jeesus vastasi:
”Minä olen tie, totuus ja elämä.
Ei kukaan pääse Isän luo
muuten kuin minun kauttani...”
Joh 14:1-6

Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
sanoo näin:
Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.
Ps. 91:1-2

■ Helluntai on Pyhän Hengen juhla ja kirkon syntymäpäivä.
Sitä vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Ensimmäinen
helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen päivä.
Tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet Jerusalemiin
sadonkorjuujuhlille, kun apostolien päälle vuodatettiin
Pyhä Henki, kuten Jeesus ja Vanhan testamentin ennustukset olivat luvanneet (Ap. t. 2:3-4). Pietari saarnasi, suuri
joukko ihmisiä kastettiin ja seurakunnan lukumäärä kasvoi
noin kolmella tuhannella hengellä. Kaikki paikalla olijat
saivat kuulla julistusta omalla kielellään. Tämä korosti
kristittyjen yhteyttä ja
kristillisen sanoman
kuulumista kaikille
kansoille.
Lisätietoja kirkkovuoden
juhlapyhistä:
evl.fi/kirkossa/
pyhapaivat

Tervetuloa
hiljaisen viikon ja
pääsiäisen ajan
tapahtumiin Raision
seurakunnassa
Pixabay

”Minä annan teille uuden käskyn:
rakastakaa toisianne!
Niin kuin minä olen rakastanut teitä,
rakastakaa tekin toinen toistanne.”
Joh 13:34-35

”Olen puhunut teille tämän,
jotta teillä olisi minussa rauha.
Maailmassa te olette ahtaalla,
mutta pysykää rohkeina:
minä olen voittanut maailman.”

■ Helatorstaina Jeesus astui taivaaseen
Sitä vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Raamatun
mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen
maan päällä 40 päivän aikana ja opetti seuraajiaan,
minkä jälkeen Hän astui taivaaseen, mutta on seurakuntansa kanssa Raamatun sanan ja sakramenttien kautta.
Hän antoi kristityille tehtäväksi kertoa sanomaa eteenpäin. ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi
kaikille luoduille.” (Mark. 16:15)

Katso  s. 8 ja
www.raisionseurakunta.fi

Kuvat: Pixabay

Joh 16:33

Kuka kuuntelee, kun on vaikeaa?
Korona-aika on koetellut ihmisten jaksamista monin eri
tavoin ja uudet ikävät uutiset aiheuttavat pelkoa ja ahdistusta eri ikäisten mieliin. Näiden lisäksi monilla on yllin
kyllin muita huolen ja murheen aiheita sydämellään.
Apua kannattaa etsiä asiantuntijoilta ja ammattilaisilta, mutta odotusaika avun saamiseen voi usein tuntua
kovin pitkältä. Joskus jo pelkkä puhuminen ja kuulluksi
tuleminen voi kantaa pahimman yli. Seurakunnassa sinua kuunnellaan, ja voit ottaa yhteyttä sen pappeihin, diakoniatyöntekijöihin, sielunhoitoterapeuttiin ja muihinkin työntekijöihin, jos haluat puhua mieltäsi painavista
asioista, olivatpa ne sitten pieniä tai suuria huolenaiheita.
Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.raisionseurakunta.fi/yhteystiedot
Voit myös tulla taakkoinesi kirkkoon, joka on avoinna
kaikille sunnuntaisin klo 10 ja joka tiistai klo 16.30-18.
Paikalla on pappi tai muita vastuuhenkilöitä, jotka ovat
valmiita kuuntelemaan sinua ja myös rukoilemaan puolestasi sitä toivoessasi. Monet ovat kokeneet, miten keskustelun lisäksi myös rukous helpottaa ja antaa rauhaa
sydämeen.
Seurakunnan toimipisteellä Myllyn alakerrassa on
myös tarjolla juttuseuraa. Päivystäjinä on pappeja ja muita seurakunnan työntekijöitä sekä vapaaehtoisia, joiden

Pixabay

kanssa voi tulla juttelemaan mistä tahansa asiasta tai
vaikka vain levähtämään hetkeksi kahvikupin äärellä.
Valtakunnallinen Kirkon keskusteluapu on avoinna
kaikille. Esimerkiksi Palvelevaan puhelimeen voi soittaa
joka päivä kello 18-24 numeroon 0400 221180 ja Palveleva chat on avoinna maanantaista perjantaihin kello 1220. Katso lisätietoja osoitteesta evl.fi/kirkonkeskusteluapu
Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, sillä työntekijät ovat vaitiolovelvollisia
Olemme sinua varten ja haluamme auttaa sinua.
Älä jää yksin murheinesi!

Tule ja katso 1/2022
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Kohti pääsiäistä
■ Valo lisääntyy päivä päivältä. Kevät etenee. Ensimmäisiä vihreitä versoja näkyy jo ponnistavan esiin. Luonto vilkastuu ja saa uutta värikirjoa talven hiljaiselon jälkeen.
Huhtikuussa vietettävä pääsiäinen on yksi kevään merkki. Pääsiäinen on kirkkovuoden suurin juhla. Sen ajankohta määräytyy mielenkiintoisasti: pääsiäispäivä on yleisesti
luterilaisessa kirkossa ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen jälkeisen ensimmäisen täydenkuun jälkeen.
Pääsiäispäivä voi siis olla aikaisintaan 22. maaliskuuta ja
viimeistään 25. huhtikuuta – tänä vuonna 2022 pääsiäissunnuntai on 17.4. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia kristillisiä kirkkokuntia, joiden laskukaavoissa on pieniä eroja. Lisäksi kevätpäiväntasauksen päivämäärä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Vaikka juhlan ajankohta ei siis ole
kaikilla kristityillä sama, pääsiäistä juhlistetaan Jeesuksen ylösnousemuksen juhlana kaikissa kirkkokunnissa.
Nykypäivänä pääsiäinen näkyy katukuvassa ja suomalaisten elämässä melko vähän. Kuitenkaan pääsiäistä ei
voi erottaa kristinuskon sanomasta. Vaikka se usein unohtuu, monissa pääsiäisen perinteisissä elementeissä voidaan
nähdä vahva kristillinen tausta ja symboliikka. Rairuoho
ja pääsiäismunat kuvastavat elämän voittoa.
Juhlan nimellä pääsiäinen on mielenkiintoinen tausta.
Sana on alun perin kirkonmiehen ja suomen kirjakielen
isän Mikael Agricolan keksimä uudissana. Se on tarkoittanut ”paastosta pääsemistä” eli pääsiäistä edeltävän neljänkymmenen päivän paaston päättymistä. Monet kristityt ovat vuosisatojen aikana ja tänäkin päivänä pidättäytyneet jostakin voidakseen esimerkiksi keskittyä enemmän rukoukseen.

Mistä me haluamme päästä? Arvaan monen vastaavan:

koronasta ja kaikista siihen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä ja peloista. Mielellään pysyvästi. Mutta onko tuo inha
virus kuitenkaan kaikkein suurin paha, mitä maa päällään kantaa? Kristinuskossa synti on koronaa vielä paljon
suurempi paha voima. Vaikka synnistä puhuminen ei ole
muodikasta, sen vaikutuksen voimme nähdä monenlaisessa pahassa, niin kansojen välillä kuin omassa elämässämme. Kaunaiset ajatukset, pahat teot ja ilkeät sanat, kuten
myös kylmä välinpitämättömyys ja omiin ongelmiin keskittyminen, lyövät kiiloja ihmisten välille. Ennen kaikkea
synti on itsekeskeisyyttä ja itseensä käpertymistä. Niin Jumala kuin lähimmäinen jäävät taka-alalle.
Isä meidän -rukouksessa pyydämme Jumalaa päästämään
meidät pahasta. Ja juuri pääsiäisen vuoksi Jumala meidät
siitä päästää. Pääsiäinen muistuttaa, että Jeesus Kristus on
itse henkensä uhraamalla voittanut synnin ja kuoleman
vallan. Pääsiäisaamuna hänen hautansa on tyhjä, aamu
koittaa ja luontokin juhlistaa Vapahtajamme ylösnousemusta. Me ihmiset emme kykene omin voimin pääsemään
pahasta, mutta Jeesus kulkee kanssamme ja auttaa meitä kamppailemaan pahaa vastaan. Ja kun tämä elämämme päättyy, pääsemme todelliseen kotiimme Jumalan luo.
”Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella.

Lämmin valo sieltä loistaa,
surut, murheet hajottaa.”
(virsi 105)
Antti Pajunen
pastori

■ ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten,
sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer.29:11

ki nämä ovat asioita, joita näin keväällä pääsemme todistamaan niin luonnon vihreyden kuin myös kristinuskon suurimman juhlan, pääsiäisen ja Jeesuksen ylösnousemuksen äärellä.

Mikä on sinun lempivuodenaikasi? Vaikka olisit tyytyväi-

Jos elämässäsi on tilanne, johon tarvitset toivoa, voisitko

nen neljän vuodenajan vaihteluun, onko sinulla jokin vuodenaika, jota erityisesti odotat?

seuraavan kerran ulkona liikkuessasi kiinnittää katseesi kaikkeen vihreään. Samalla voit palauttaa mieleesi yllä
olevan jakeen ja luottaa, että Jumalalla on sinun elämääsi, tähän hetkeen ja jokaiseen päivään tarjolla toivo, joka
pysyy samana vuodenaikojen ja elämäntilanteiden vaihteluista riippumatta.

Itselleni odotetuin vuodenaika on kevät. Pimeän, har-

maan, kylmän ja märän loskan keskellä ajatus suuntautuu jo kevään odottamiseen. Siihen hetkeen, jolloin löytää
kevään ensimmäiset silmut ja kukat, muuttolinnut palaavat ja maisema muuttuu vihreän eri sävyiseksi.
Vihreä väri edustaa kristillisessä symboliikassa ja kirk-

kovuodessa toivoa, iankaikkista elämää ja kasvua. Kaik-

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha,
joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne,
niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:6-7
Taistelu taivaassa on jo käyty,
mutta jatkuu yhä kiivaana täällä maan päällä.
Voitto on totisesti saatu, pääsiäisenä hauta oli tyhjä!
Taivaallinen Isä, sota ei kuitenkaan näytä olevan ohi.
Kansat kuohuvat, ja me ihmiset kärsimme.
Olemme monista syistä ahdistuneita,
taakkamme alle taipuneita lapsiasi,
jotka yritämme hapuilla suuntaasi, etsiä auttavaa voimaasi,
ja rukoilemme, että armoa yhä riittää.
Sinä olet luvannut olla omiesi kanssa kaikki päivät
maailman loppuun saakka.
Siinä lupauksessa me riipumme.

Kuvat: Pixabay

Tämän myrskyn keskellä päätämme heittää ankkurimme
pitävään pohjaan, Sinun armoosi ja lupaukseesi olla
lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli.
Armahda meitä. Päästä meidät pahasta ja
anna maailmaan rauha poikasi Jeesuksen tähden,
joka ristillä maksoi kalliin hinnan meistä jokaisesta.
Aamen.
Herra sanoo:
”Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun.
Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä.
Kun hän huutaa minua, minä vastaan.
Minä olen hänen tukenaan ahdingossa,
pelastan hänet ja nostan taas kunniaan.” Psalmi 91:14-15

Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija
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Tapahtumia keväällä 2022
Messu joka sunnuntai klo 10
kirkossa

Messua voi seurata myös netin
kautta suorana tai jälkikäteen.
(Youtube Raision seurakunta.
Löytyy myös kotisivujemme linkin kautta.)
Messussa on aina myös ehtoollinen ja
joka pyhällä oma aiheensa:
20.3. Jeesus, Pahan vallan voittaja.
		 Messussa ja kirkkokahveilla mukana
		 Etiopian Mekane Jesus -kirkon
		 pastori Bulti Fayissan tulkkinaan Ari
		 Salminen sekä Varsinais-Suomen
		 Kansanlähetyksen piirijohtaja
		 Ari Malmi.
27.3. Marian ilmestyspäivä
3.4. Kärsimyksen sunnuntai,
		 ns. syvä paastonaika alkaa
10.4. Palmusunnuntai
17.4. Pääsiäispäivä (ja ma 18.4. 2.pääsiäispäivä)
24.4. Ylösnousseen todistajia.
1.5. Hyvä Paimen
8.5. Jumalan kansan koti-ikävä
15.5. Taivaan kansalaisena maailmassa.
Lisätietoja: www.kirkkovuosikalenteri.fi
Maksuton kuljetus kirkkoon
joka kk:n ensimmäisenä sunnuntaina.
Tilaukset: erja.andersson@evl.fi
p. 044 7160 326.
ARKIAAMUN EHTOOLLISHETKI
ke 6.4. ja 4.5. klo 8 srk-talossa.
KIRKONMENOT -MESSU
ke 6.4. ja 4.5. klo 18 kirkossa.
Arki-illan messu kaikenikäisille.
Veisuja ja virsiä nuorten bändin tahdissa.
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
joka arkimaanantai klo 10 Katrillisalissa.

TURKU RUKOILEE -ILTA
to 21.4. klo 18 Raision kirkossa.
Ekumeeniseen rukousiltaan osallistuu eri
kirkkokuntien edustajia Turusta ja lähiseuduilta.
Iltoja koordinoi TurkuMissio ry.
Tervetuloa mukaan yhteiseen rukoukseen ajankohtaisten asioiden puolesta.

SUNNUNTAI 10.4.
Palmusunnuntain perhemessu
kirkossa klo 10.
Pääsiäismyyjäiset ja Kirkkokahvit
Tasalan Kamarissa klo 12
MAANANTAI 11.4.
Hiljaisen viikon hartaus ja ehtoollinen
Hulvelassa klo 10
Selkokielinen iltahartaus ja ehtoollinen
kirkossa klo 18
TIISTAI 12.4. – to 22.4.
Pääsiäisvaellus lapsille ja aikuisille
kirkkomaalla. Lähde seuraamaan Jeesuksen polkua palmusunnuntain tunnelmista
kiirastorstain aterialle, Getsemanen kautta
Golgatalle ja lopulta pääsiäisaamun iloon!
Reittiä kuljetaan omatoimisesti pisteeltä
toiselle, hautausmaan pohjoisportilta
Kirkkauden kappeliin. Opas paikalla
ti 12.4. klo 9-15
ke 13.4. klo 9-15 ja 18-18.30
to 14.4 klo 9-11.
TIISTAI 12.4.
Pääsiäisvaellus kirkkomaalla
omatoimisesti. Opas paikalla klo 9-15
Hiljaisen viikon hartaus kirkossa klo 18:
Rukousta, Raamatun lukua, musiikkia ja
hiljaisuutta.
Oliver Müller, sello ja Martinus-kuoro.
KESKIVIIKKO 13.4
Pääsiäisvaellus kirkkomaalla
Opas paikalla klo 9-15.
Illalla klo 18, 18.15. ja 18.30 yhteislähdöt
opastetulle kierrokselle pohjoisportilta.
KIIRASTORSTAI 14.4.
Pääsiäisvaellus kirkkomaalla
omatoimisesti. Opas paikalla klo 9-11
Ehtoolliskirkko klo 12. Kirkkokuljetus:
tilaukset E. Andersson, p. 0447160326
Iltamessu klo 18 kirkossa, kiirastorstain
ehtoollinen.

LAUANTAI 16.4.
Pääsiäisyön messu kirkossa klo 23.
Messun jälkeen pääsiäisyön juhlahetki
ja yöpalaa yhteisen pöydän ääressä
seurakuntatalolla.
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla
kuoleman voitti ja haudoissa oleville
elämän antoi!”
SUNNUNTAI 17.4.
Pääsiäisaamun messu kirkossa klo 10.
MAANANTAI 18.4.
Toisen pääsiäispäivän messu klo 10.
Murhe väistyi, ilo voitti. Pääsiäisen aamu koitti.

MIESTEN ILTAVAPAA
ke 20.4. klo 18 Musiikkia, puhetta, rentoa
olemista ja maksuton iltapalatarjoilu
kaikenikäisille miehille srk-talolla.
Tällä kertaa musiikki-ilta: Joel Hallikainen
ja Jari Pulkkinen tulkitsevat tuntoja ja
ajatuksia sävelin ja sanoin. Vapaa pääsy.
Lisätiedot vesa.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160 339.
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
joka toinen maanantai (paritt. vkot)
klo 18.30.
Kokoonnutaan Alakappelilla ja joskus
muuallakin. Lisätietoja Seppo Niemeläiseltä
ja Pertti Ruotsalolta (p. 040 502 0077).

GOSPEL-LATTARIT JA KEHONHUOLTO
Liikuntaa kaikenikäisille naisille rennolla
otteella latino- ja gospelmusiikin tahdissa.
Yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa
Kuloisten koululla
ma klo 17.30 Gospel -lattarit ja
		klo 18.35 -kehonhuolto
Lisätietoja ja vapaiden paikkojen tiedustelu:
hannele.siltala@evl.fi tai p. 044 7160 380
NAISVERKOSTO
Tervetuloa työikäisten naisten kutsuiltoihin,
pienryhmiin ja muuhun lämminhenkiseen
toimintaan! Seuraava kutsuilta ke 20.4.
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan
naisverkostoon: hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 7160 380.

AKKOJEN LATAUS
ke 6.4. klo 17- n. klo 20. Pienten lasten
äidit lähtevät ”lataamaan akkuja”
Viherlahden leirikeskukseen Merimaskuun.
Illan aikana jutustelua, kädentaitoja,
hiljentymishetki, saunomista ja iltapalaa (5€).
Ilmoittautuminen viimeistään 3.4.
johanna.salonen@evl.fi

LAPSILLE
Katso  s. 10

NUORILLE
Katso  s. 11

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

GODFULNESS.FI

Luonnonläheinen verkkosivusto kutsuu
rauhoittumaan, rentoutumaan ja
löytämään uutta tasapainoa elämään.
Monipuolista ja inspiroivaa sisältöä:
virtuaalisia luontopolkuja, keho- ja
mielikuvaharjoituksia, hiljentymis- ja
rukoushetkiä
Käy tutustumassa: Godfulness.fi
Verkkosivusto, Facebook ja Instagram
Katso myös  s. 2
VAELLUSREITTEJÄ RAISIOSSA:
Pyhän Martin vaellus ja
Pikkupatikkakierros
Katso www.raisionseurakunta.fi
sekä Citynomadi: maksuton sovellus
älypuhelimessa ohjaa kulkua reiteillä ja
näyttää erilaista niihin liittyvää tietoa,
hiljentymistekstejä ym.

KONSERTTEJA

HILJAINEN VIIKKO JA
PÄÄSIÄINEN

PITKÄPERJANTAI 15.4.
Sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10.

AVOIMET OVET KIRKOSSA
TIISTAISIN KLO 16.30-18
Tervetuloa sytyttämään kynttilä ja
hiljentymään rukoukseen Raision kirkkoon,
jossa jo vuosisatojen ajan on pyydetty
Jumalan siunausta ja varjelusta ja myös
kiitetty kaikesta hyvästä.
Paikalla on usein myös pappi ja koulutettuja vastuuhenkilöitä, jotka halutessasi
keskustelevat ja rukoilevat kanssasi luottamuksellisesti mieltä painavien asioiden
puolesta.
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POLKUJA KIRKKOMAALLA:
Mietiskelypolku kutsuu kulkemaan ja
hiljentymään sen varrella olevien tekstien
äärellä.
Raamattupolku lapsille ja aikuisille.
Polun varrella lasivitriinejä, joissa aiheita
Raamatusta. Opastus kirkon ovella.

VAPAAEHTOISPYSÄKKI
to 5.5. klo 18
srk-talolla.
Kaikille
vapaaehtoistyöntekijöille
ja siitä
kiinnostuneille
avoin ilta, jossa
pohdimme Tiina
Åkermanin johdolla, miten seurakunnan
arvot voivat näkyä työssämme.
Illan aikana on mahdollisuus
tutustua seurakunnan vapaaehtoisiin eri
työaloilta ja toimintaryhmistä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MOTORISTIEN TREFFIT VIHERLAHDESSA
ke 18.5. klo 17-20 Raisiolaisten moottoripyöräilijöiden keväinen kokoontuminen
Merimaskun Viherlahdessa.
Lisätietoja tuonnempana.

LUOMAKUNNAN LAULU
su 17.4. klo 15 kirkossa. Jaakko Löytty,
laulu ja kitara sekä sellistit Anna-Maija ja
Olli Varonen. Ohjelmassa Jaakko Löytyn
uutta tuotantoa ja selloduo Varosen
sovituksia, kansanmusiikkia Afrikasta,
Amerikasta, Aasiasta ja Euroopasta.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10€ Ukrainan
hyväksi Kirkon Ulkomaanavun kautta.
HENGELLISEN TOIVEMUSIIKIN
YHTEISLAULUKONSERTTI
su 24.4. klo 15 srk-talossa. Säestämässä
Anneli Uitto, laulu, Matti Lepänhaara,
harmonikka sekä kanttori Sini Nieminen.
Yhteisvastuun tietoisku, myyntituotteita ja
ohjelma 5€ Yhteisvastuun hyväksi.
Laulutoiveet Tasalan Kamariin viim. 30.3.
KEVÄTLAULAJAISET
to 5.5. klo 18 kirkossa. Mukana useita
kuoroja: lapsikuorot Raisiosta & Ruskolta
sekä Messubändi & Monte Rusko,
(alustava tieto).
POHJOISMAISEN MUSIIKIN KONSERTTI
su 22.5. klo 18 kirkossa yhteistyössä
Pohjola-Norden ry:n kanssa. Pyhän Martin
Laulajat ja Katarina Engström.

ONNEA 40-VUOTIAILLE!
Yhteissynttärit to 28.4. klo 18 srk-talolla.
Iltaa tähdittää stand up-koomikko
Mikko Vaismaa. Iltapalatarjoilu.
Kutsut (avec) ja ilmoittautumistiedot
lähetetään kaikille tänä vuonna 40 v.
täyttäville seurakuntamme jäsenille.
Juhlasta tiedotetaan myös esim.
Facebook-sivuillamme tuonnempana.
Tiedustelut: vesa.siltala@evl.fi tai
p. 0447160339.
ONNEA 65- JA 70-VUOTIAILLE
Yhteinen syntymäpäiväjuhla 65 ja 70 v.
tänä vuonna täyttäville to 2.6. klo 10-15
Viherlahden leirikeskuksessa. Kutsut on
lähetetty kaikille seurakunnan jäsenille,
jotka vuoden alussa kirjoilla Raisiossa. Jos
olet muuttanut Raisioon sen jälkeen, etkä
saanut kutsua, ota yhteys diakoniatyöntekijöihin. Tervetuloa mukaan juhlaan!
SENIORIKERHOT klo 12
- Kokinvuoren srk-kodissa:
ke 23.3., 6.4. ja 20.4. (kevätretki 4.5.)
- Keskustan srk-talossa:
to 24.3., 7.4., 21.4. ja 5.5. (kevätjuhla 12.5.)
- Vaisaaren srk-kodissa:
to 17.3., 31.3. ja 28.4.
(kevätjuhla 12.5. keskustan srk-talolla)
Kuljetukset srk-talolle ja Vaisaareen: kysy
Erja Andersson, p. 044 7160 326.
Tervetuloa kuuntelemaan, laulamaan,
juttelemaan, tapaamaan tuttuja ja
tutustumaan! Kahvitarjoilu.
VÄRIÄ JA ILOA ARKEEN
Askartelua aikuisille ma 4.4. ja 2.5. klo 10
srk-talon alakerran Nurkassa.
Kahvitarjoilu. Lisätiedot noora.nurmi@evl.fi
p. 044-7160352
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Tervetuloa mukaan!
TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Keskusteluapua, ruoka-apua,
ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.

KESKIAIKAVIIKKO 23.-30.3.

Yhteistyössä Raision seurakunta,
Raision kaupunki, Raseko ja Raisio-seura
TEEMAVIIKON AVAJAISET
ke 23.3. klo 15 Raision kirjastossa.
Tervetuloa!
TEEMAAN LIITTYVIÄ NÄYTTELYITÄ
30.3. asti:
• Kirjastosalissa: faktaa, fiktiota ja
musiikkia keskiajasta ja keskiajalta.
• Aulagalleriassa: kuvataiteilija
Elina Helkalan näyttely.
ENKELIT: ÄLKÄÄ PELÄTKÖ
- Keskiaikaisia enkelilauluja
Vox Silentii -duon konsertti
to 24.3. klo 18 kirkossa.
KILLIN JA NALLIN TARINA
Pienoiselokuva Raision kirjaston
Martinsalissa pe 25.3. klo 9, 9.30 ja 10.
HERKKUJA HERTTUAN HOVISSA
Keskiaikateemainen ruokailu.
la 26.3. klo 16.30 Rasekolla, Eeronkuja 3.
Aterialiput (15€/hlö) lunastetaan ennakkoon viim. 22.3. kirjaston palvelupisteestä,
Tasalan Kamarista tai netin kautta:
www.raisionseurakunta.fi.

ESITELMIÄ KIRKOSSA:
RAISION KESKIAIKAISEN ASUTUKSEN
RAUTAKAUTISET JUURET
su 27.3. klo 18. Kaupunginarkeologi Jari
Näräsen esitelmä.
MULLINTUVILTA KIRKKOMÄELLE:
Keskiajan alku Raisiossa
ma 28.3. klo 18. Arkeologi Ilari Aalto
esitelmöi.
RAISION KIRKKORAKENNUKSET
KESKIAJALLA
ti 29.3. klo 18. Professori Markus
Hiekkasen esitelmä.
VÄRIIN KÄTKEYTYNEET MERKITYKSET
Raision kirkon krusifiksi 1300-luvun
hartauselämässä
ke 30.3. klo 18. Taidehistorioitsija, FM,
Katri Vuolan esitelmä.
Tilaisuuden ja keskiaikaviikon päätteeksi
pastori Vesa Siltalan ja kanttori Katarina
Engströmin pitämä hartaushetki.
Tilaisuuksien jälkeen mahdollisuus jäädä
juttelemaan kahvikupposen äärellä.
Kaikki esitelmät myös striimataan
Youtube-kanavalle Raision seurakunta.

KROOKILAN KINKERIT
su 3.4. klo 16. Perinteiset kinkerit
Krookilan kotiseutumuseossa, yhteistyössä
Raisio-Seuran kanssa.
Kinkeripappina Antti Pajunen,
virsiä veisuuttaa kanttori Jukka Saarinen.
HERÄNNÄISSEURAT
su 18.5. klo 18 srk-talon kahviossa.
Kuulemme puheenvuoroja ja laulamme yhdessä Siionin virsiä iltakahvin/-teen äärellä.

Viihtyisä kahvila ja kohtaamispaikka
Raision keskustassa! Tervetuloa!
Tasalanaukio 5
Avoinna ma-to klo 10-15
		
pe klo 10-13
Soppi-lähetysmyymälä
Erilaisia käsitöitä lahjaksi tai
omaksi iloksi ja lähetystyön
hyväksi.
Toimintaa Tasalan Kamarissa
- Tervetuloa mukaan!
Ohjelmatuokiot ma klo 12-13
21.3. Lääkeasioita: apteekkari Sakari Alaranta
25.4. Testamentti- ja hautausasioita ym.:
Terhi Miettinen
9.5. Saaristomeren tapahtumia TurkuTukholma -väylien varrelta: Eero Auvinen
Pääsiäishartaus ma 11.4. klo 11-12.
Tasalan Kamarin kevätkinkerit
ma 2.5. klo 12-13. Pastori Antti Pajunen
ohjaa teemaan ”Kymmenen käskyä tänään.”
Yhteislaulua ke 11.5. klo 11-12
kanttori Sini Niemisen johdolla
Tuolijumppa ke klo 11-12 (ei 11.5.)
Sopen Luova Tiimi ti klo 13-16
Lähetyksen Korttiaskartelijat ke klo 13–15
Peittopiiri to klo10-11.30
Sukkakerho to klo 12-14
Runopiiri
ma 4.4. klo 15 Claes Andersson
klo 2.5. klo 15 Kaarina Helakisa
Tervetuloa kaikki runoudesta kiinnostuneet.
Raamattupiiri pe 18.3. ja 29.4. klo 18.
Tutkitaan yhdessä Raamattua pastori Antti
Pajusen kanssa.
Raamattuillat ma klo 18 (paritt. vkot).
Apuna Hetkinen -raamatunlukuopas.
Opastusta
älypuhelimen ja
tietokoneen käyttöön
ti ja pe klo 10-12
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Soppaa kavereille la 26.3. ja 23.4. klo 13-14.
Maksuton keittolounas työttömille ja
pienituloisille raisiolaisille.
Tavattavissa Tasalassa:
Diakoniatyöntekijä tiistaisin klo 10-12.
Mahdollisuus myös verenpaineen mittaukseen.
Kamarin pappi Antti Pajunen to klo 10-11.
Seurakuntamme muita pappeja
pe klo 10-12:
25.3. ja 8.4.
Karoliina Haapakoski
22.4. Vesa Tuominen
13.5. ja 27.5. Hanna Vuorio
Tervetuloa juttelemaan!

SUOMENKIELEN OPETUSTA
VIERASKIELISILLE
ma klo 10-12 Friisilän Valo -talossa
(Lumparlankatu 18).
KREIKANKIELINEN RAAMATTUPIIRI
Luemme Uutta Testamenttia alkukielellä
ja keskustelemme suomeksi.
Joka toinen ti klo 13-15 (paritt. vkot)
srk-talon alakerrassa.

KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 9.4. ja 14.5. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa.
Tutustutaan Raamattuun, lauletaan ja
rukoillaan. Kahvitarjoilu. Pyhäkoulunopettajana Erja Andersson.
KAIKEN KANSAN KEVÄTRETKI
to 19.5. Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Erja Andersson, p. 044 7160 326 tai
erja.andersson@evl.fi

USEITA ERILAISIA KUOROJA JA
BÄNDEJÄ ERI IKÄISILLE
Kysy lisää kanttoreilta tai katso:
www.raisionseurakunta.fi/musiikki

Levähdys- ja
kohtaamispaikka
Myllyn alakerrassa.
Tarjolla mm. juttuseuraa,
vaihtuvia näyttelyitä,
sanomalehtiä, kahvia,
pikkupuoti...
Tilan takaosassa erillinen pikkukappeli
omaa hiljentymistä varten. Olemme
paikalla sinua varten, jos mieltäsi
painaa jokin asia tai haluat jutella
muuten vaan.
PAPPI PAIKALLA
Pappeja ja diakonia- ja nuorisotyöntekijöitä
ym. tavattavissa ajoittain Myllyssä.
Katso: www.raisionseurakunta.fi
LASTENLAUANTAIT
19.3., 2.4. ja 7.5. klo 10-14
Mukavaa puuhaa lapsille ja perheille, tai
vain leppoisa lepohetki ostosten lomassa.
MLL Raision yhdistyksen
PERHEKAHVILA
la 30.4. klo 10-14.
LAPSIPARKKI
torstaisin klo 14-16. Lastenhoitoapua
tunnin asioinnin ajaksi. Ajanvaraukset
tekstiviestillä ed. päivänä klo 12 mennessä:
Tanja Tulonen p. 044 797 1644.
RAISION MARTAT
esittelevät gluteenitonta ruokavaliota
la 9.4. klo 10-14
Gluteenittoman puuron maistiaiset
LUONTOLAUANTAI
Raisionjokilaakson
Luonnonsuojeluyhdistyksen väkeä
paikalla la 14.5. klo- 10-14.
KIRJALLISUUSPIIRI ”OLIPA KERRAN”
Tervetuloa mukaan jakamaan lukuvinkkejä
ja keskustelemaan kirjoista! Teemoina:
to 17.3. Rakkain kirjani,
to 14.4. Suomen historia
ennen itsenäisyyden aikaa,
to 12.5. Suomen historia
1917-2021.
Kokoonnumme klo 18.
Piirin vetäjänä Marjut Lehti-Laakso.
TAIDENÄYTTELYITÄ
Yhteistyössä mm. Raision Seudun Taideyhdistyksen kanssa.
OHJAUSTA OPINTOIHIN JA
TYÖELÄMÄÄN
joka toinen to klo 10-12
(parill. vkot)
Tarvitsetko apua työ- tai
koulutushaussa tai omien
vahvuuksien tunnistamisessa?
Autamme sinua löytämään oman
polkusi työelämään!.
Paikalla Kati Runola ja Ilona Karilainen/
Rasekon Joustavasti työhön -hanke.
Tervetuloa juttelemaan!
KANSAINVÄLINEN KATTAUS
pureutuu seurakunnan ja kirkon
globaaleihin haasteisiin.
La 26.3. klo 10-16: Seurakuntamme
kansainvälinen työ: paikat ja työntekijät
maailmalla.
La 23.4. klo 10-14: Paikalla MAF-nimikkolähetit Peter, Päivi ja Emma Griffin klo 12-14.
PS:
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
Noudatamme voimassa olevia turvaohjeita.
Aukioloaikamme Myllyssä vaihtelevat.
Katso www.raisionseurakunta.fi

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.
AUTTAMISKESKUS
Puhelinpäivystys tiistaisin klo 10–14,
p. 044 7160 347.
Tarjolla tilapäistä maksutonta apua,
esim. saattajaksi sairaalaan, ulkoilemaan tai
juttelemaan.
DIAKONIATYÖN PUHELINPÄIVYSTYS
maanantaisin klo 14–16 ja torstaisin klo 9-10
p. 0447160325.
RUOKAA TARJOLLA
torstaisin Kokinvuoren srk-kodilla:
• Maksuton lämmin ateria klo 14.30-17
kaikille ruokaa tai ruokaseuraa kaipaaville.
• Ruokajakelu klo 15-17
(oma maski ja kassi mukaan).
Porrastettu sukunimen
alkukirjaimen mukaan ruuhkien
välttämiseksi
(kts. www.raisionseurakunta.fi)
VAATE- JA TAVARA-APUA:
Naulakko, Purokatu 9. Avoinna:
Diakoniatyön asiakkaille ma klo 15–17.
Lahjoituksia voi tuoda ke klo 9–10 ja klo 16.15-17.
TUKIRYHMÄ erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille. Tiedustelut:
leena.a.nieminen@evl.fi tai 044 7160 375
MIELIRYHMÄ
Tiedustelut noora.nurmi@evl.fi tai
puh. 044 7160 352
RUKOUSAPUA: Olemme tukenasi myös
rukouksin. Voit välittää rukousaiheesi esim.
pastori Vesa Siltalalle: p. 044 7160 339,
vesa.siltala@evl.fi tai netin kautta:
www.raisionseurakunta.fi/apua-ja-tukea/
esirukouspyynto

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

Tarkista tietoja
ja katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi
• Raision seurakunta
• Raision seurakuntalaiset
• Raision seurakunnan lapsi-perhetyö
• Raision seurakunta,
• Raision seurakunnan lapsityö
• Raisionnuorisrk
Raision seurakunta

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

Näihin tietoihin voi tulla muutoksia.
Seurakunnan toiminnassa
huomioidaan maskisuositus ym.
muut turvaohjeet.
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Lapsille ja perheille

Koululaisille (1.-8. lk)

Turvallista ja lämminhenkistä toimintaa
lapsiperheiden iloksi ja tueksi
Raision seurakunta tarjoaa runsaasti
erilaista tekemistä ja tukea lapsille ja
heidän läheisilleen.
Toiminta on monipuolista ja laadukasta
sekä 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!

Katso lisää:

VIHERLAHDEN LEIRIKESKUS

Nykyaikaiset majoitus- ruokailu- ja
oleskelutilat, rantasauna, leirikirkko,
luontopolut jne. Merimaskussa.

www.raisionseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille
Facebook:
- Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
- Koppi
- Raision kullannuput
- Raision seurakunta
Instagram:
- Raision seurakunnan lapsityö

PERHELEIRIT JA -RETKET
Ilmoittautuminen avautuu nettisivuillamme
huhtikuussa.
Elokuun perheleiri
12.–14.8. Viherlahden leirikeskuksessa.
Yhden vanhemman perheiden leiri
26.-28.8. Viherlahdessa. Rento viikonloppu,
mukavaa seuraa, hyvää ruokaa, saunomista,
uimista, luonnonrauhaa…
Lisätietoja: Stefan Forsström

PAPPILAN PERHETALO
Avoin kohtaamispaikka pienten lasten
perheille, Kirkkoherrankuja 2.
Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan muita
lapsiperheitä!
Ma klo 14–16 Perhekahvila
Ti klo 9–12 Kädentaidot
Ke klo 9–12 Kynttilä- ja lauluhetki klo 10
To klo 9–12 Laululeikit klo 10
Lisätietoja Johanna Niemeltä.
PERHEIDEN LAUANTAI
23.4. klo 10–13 Pappilan perhetalossa
Mukavaa puuhaa koko perheelle. Laulua,
leikkiä, askartelua, hiljentymistä, jutustelua
ja pientä purtavaa. Tervetuloa mukaan!
PUISTOTOIMINTAA LAPSILLE
Wanhan Pappilan puistossa.
Kaksi ryhmää:
1. ma ja pe klo 9.30–12
2. ti ja to klo 9.30–12.
Yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Satu Ojala,
p. 044 797 1050
PERHEMESSU
Palmusunnuntaina 10.4. klo 10
Raision kirkossa. Lapset huomioitu
erityisesti näissä kirkkohetkissä.
PÄÄSIÄISVAELLUS
- SURUSTA SUUREEN ILOON
12.-22.4. Raision kirkkomaalla. Polun
varrella Raamatun tapahtumia palmusunnuntaista pääsiäisen iloon. Pysähdyspisteiden teksteissä myös QR-koodit, joista voi
kuunnella pääsiäislaulun. Polun voi kulkea
itsekseen reittiopasteita seuraten.
Opas paikalla ti 12.4. klo 9-15, ke 13.4. klo 9-15
ja klo 18-18.30 ja to 14.4. klo 9-11.
RAAMATTUPOLKU KIRKKOMAALLA
Tervetuloa ulkoilemaan ja kurkistamaan
polun lasivitriineihin, joissa on näkymiä
Raamatun kertomuksista. Opastus kirkon
pääovella.
“AKKOJEN LATAUS”
pienten lasten äideille ke 6.4. klo 17–20.30
Viherlahden leirikeskuksessa.
Mukavaa yhdessä tekemistä, jutustelua,
hiljentymistä, saunomista ja iltapalaa (5€).
Ei yhteiskuljetusta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Johanna Salonen.
PERHEIDEN PÄIVÄ
la 21.5. klo 10–14 Viherlahden
leirikeskuksessa
Päivä täynnä toimintaa koko
perheelle. Leikkiä, laulua, askartelua,
Pikkukirkko-hetki, saunomista,
uintia jne. Piknik omin eväin.
PERHESÄHLY
su klo 14.30–15.30
Kuloisten koululla,
3-6-vuotiaille (aikuisen
seurassa). Oma maila ja
suojalasit sekä sisätossut
mukaan. Vapaa pääsy.

PERHEPUISTO
Vilja-Aitan leikkipuistossa ja sen
keltaisella Kopilla ti ja to klo 9.30–12.
Perheet ja hoitajat lapsineen ovat
tervetulleita mukaan leikkimään,
liikkumaan ja viihtymään ulkoillen.
Ei ennakkoilmoittautumista. Katso myös
Facebook: Koppi – Raision seurakunta
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.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoja: Sari Jokinen
KULLANNUPUT
Vanhemmuuttaan
aloitteleville aikuisille ja
heidän vauvoilleen: juttelua,
asiaa vauva-arjesta ja pientä
puuhaa vauvojen kanssa.
To klo 13.30-15.30.
Tikanmaan
srk-kuntakodissa
(Kapponkatu 14 C 26, 2 krs )
Pe klo 10-12. Pappilan perhetalossa
(Kirkkoherrankuja 2)
Tiedustelut: lastenohjaaja Sari Jokinen
LAPSIARKKI
Yhden vanhemman perheet
lapsineen tapaavat toisiaan
n. kerran kuussa lauantaisin.
Mukavaa yhdessäoloa,
uusia ystäviä, ruokaisa välipala tai keittolounas,
tukea ja voimia arkeen. Tervetuloa mukaan!
La 26.3., 30.4. ja 14.5. klo 10–13 Pappilan
Perhetalossa. Lisätiedot: Sari Jokinen
PIKKUHELPPI (JEESI)
PikkuHelppi on maksutonta
tukea ja apua kaikille lapsiperheille,
jotka toivovat pientä helpotusta
arkeen ja kuormittavaan elämäntilanteeseen. Yhteydenotot: Sari Jokinen
MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi tai
p. 044 7160 333.
PÄIVÄKERHOT
3–5-vuotiaille.
Kerhossa lauletaan,
leikitään, askarrellaan,
liikutaan, pohdiskellaan ja
hiljennytään sekä opitaan
kädentaitoja ja ryhmässä toimimista.
Kerhot kokoontuvat kolme kertaa viikossa.
Vaisaaren päiväkerho, Kunnaankatu 8
ma ja pe klo 8.30–11.30
to klo 13.30–15.30
Tikanmaan päiväkerho, Kapponkatu 14
ma klo 13.30–15.30
ti ja to klo 8.30–11.30
HUOM! Ilmoittautuminen syksyn 2022
päiväkerhoihin 17.4. asti netissä
(raisionseurakunta/lapsille-ja-lapsiperheille )
Vapaita paikkoja kevään 2022 kerhoihin voi
tiedustella Marika Tohkalta. Kerhomaksu
30€/kausi.

Retki Korkeasaareen
ke 8.6. Retkimaksu: aikuiset 20 €, 4–17 v. 15 €
ja alle 4 v. 10 € (sis. matkat ja sisäänpääsyn
ja vakuutuksen). Ei yhteistä ruokailua.
Lisätietoja: Eeva Lahti.
Lapset vanhempineen
ovat lämpimästi
tervetulleita poikkeamaan seurakunnan
toimipisteelle Myllyn
alakerrassa.
Täällä voi levähtää ja leikkiä, syöttää ja
nukuttaa, juoda kupin kahvia ja jutella.
Lastenlauantait
19.3., 2.4. ja 7.5. klo 10-14
MLL Raision perhekahvila
la 30.4. klo 10-14
Lapsiparkki
Torstaisin klo 14–16 voit myös tuoda
lapsesi hoitoon tunnin ajaksi.
Varaukset tekstiviestillä ke klo 12
mennessä: Tanja Tulonen p. 044 7971 644

YHTEYSTIETOJA:
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Eeva Lahti, nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja  044 7160 341
Mia Flemming, nuorisotyönohjaaja
(alakouluikäisten toiminta) 044 7160 357
Stefan Forsström,
perhetyöntekijä
044 7160 369
Kati Hautaa lastenohjaaja
044 7160 393
Sari Jokinen lastenohjaaja  044 7160 391
Maj-Britt Lahdenperä,
lastenohjaaja
044 7160 304
Johanna Niemi
lastenohjaaja 
044 7160 301
Ida Karhu lastenohjaaja
044 7160 302
Johanna Salonen lapsityönohjaaja,
projektikoordinaattori 
044 7160370
Marika Tohka, lastenohjaaja 044 7160 303
Hanna Vuorio, pastori 
044 7160 377

Taivaan Isä hoitaa lastaan.
Hän on Isä jokaisen.
Aamulla Hän tulee vastaan,
kuulee iltarukouksen.
Hän ei muista virheitämme,
meille antoi Jeesuksen.
Hän on aina ystävämme.
Hän on Isä jokaisen.
Taivaan Isän sylissä
jokainen saa levätä.
Virrestä 503 (san. Anna-Mari Kaskinen)

LEIREJÄ VIHERLAHDESSA
K-12 leiri 6.-8.-luokkalaisille
25. - 27.3. Ilmoittautumisaika on päättynyt.
10-leiri 13.-15.5. ja yhteissynttärit su 15.5.
Vuonna 2012 syntyneiden oma leiri ja
yhteissynttärit Viherlahdessa.
Kutsut on postitettu koko ikäluokalle.
Ilmoittautumiset 15.4. asti:
www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaiset/10-toiminta
KESÄLEIRIT
1.-4. luokkalaisille 27.-29.6.
5.-8. luokkalaisille 29.6.-1.7.
Ilmoittautuminen 1.4.-15.5.
www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaiset/leirit-ja-retket
Lisätietoja kaikista leireistä: Mia Flemming
KERHOJA ALAKOULULAISILLE:
Kokkikerhot keskustan srk-talon yläkerrassa,
- Kokkikerho l: ti klo 17 – 18
- Kokkikerho 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)
Bittikerho: tauolla kevään -22
Lisätietoja Perttu Terho p. 050 5265710 ja
www.bittikerho.fi
Kevätkausi päättyy viikolla 20.
Lisätietoja kerhoista:
www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaisille/kerhotoiminta
Nuorisotyönohjaaja Mia Flemming
ARKIPYHIS 1.-3. LUOKKALAISILLE
ma klo 14 – 15.45 Vaisaaren srk-kodissa.
Leikitään, askarrellaan, hiljennytään,
lauletaan ja touhutaan yhdessä. Välipalatarjoilu.
Lisätietoja lastenohjaaja Johanna Niemeltä
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
LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
alakoululaisille ke klo 15 – 16.15 Friisilän
Valossa (Lumparlankatu 18).
Lisätietoja kanttori Sini Niemiseltä,
p. 044 7160 367

ALAKOULULAISTEN KESÄKERHOT
tuleville eka-, toka-, kolmas- ja
neljäsluokkalaisille Valo-talossa
6. - 10.6. ja 13. - 17.6. ma – pe klo 9–14
Pelejä, leikkejä, laulua, kädentaitoja,
valokuvasuunnistusta, juhlia, lepoa,
yhdessäoloa ja hiljentymistä.
Pääsääntöisesti ollaan ulkona. Mukaan
omat eväät. Mikro on käytettävissä.
Seurakunta tarjoaa mehut.
Ilmoittautuminen avautuu huhtikuussa
nettisivuillamme. Paikkoja rajoitetusti.
Lisätietoja Kati Hautaa ja Ida Karhu

VALO - VARHAISNUORTEN TALO
Friisilä, Lumparlankatu 18.
Avoinna ma, ti ja to klo 13-16.
Perjantaisin aukiolosta vastaa Raision
kaupungin nuorisopalvelut klo 14-18.
Valossa voit tehdä läksyjä, pelailla, leikkiä,
askarrella, piirrellä, hengailla jne.
Osittain ohjattua toimintaa.
Täällä saat myös välipalan.
Tervetuloa Valoon!
Lisätietoja Mialta.
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Kohtaamisia

Nuorille ja nuorille aikuisille
NURKKA

Nuorten oma kokoontumistila keskustan seurakuntatalon
alakerrassa; Kirkkoherrankuja 2.
ROOLIPELI-ILTA
joka toinen ti klo 18-21 Nurkassa
(parittomat viikot). Pelailua,
hengailua ja tutustumista.
Ensikertalaisetkin tervetulleita.
Tarjolla myös lautapelejä.
Lisätiedot Hannulta.

HENGARI
ke klo 18-20 Nurkassa. Kaikkien
rippikouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten yhteinen hengailuilta.
Tarjolla pientä purtavaa. Tule jutustelemaan ja oleskelemaan!
NUORTEN AIKUISTEN ILTA
joka toinen to klo 18-21 Nurkassa,
(parilliset viikot). Kuluvana vuonna 18 v. täyttävien ja sitä vanhempien oma ilta. Tulossa myös retkiä.
Lisätiedot netistä ja Tomilta.

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

LISÄTIETOJA
www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/nuorille
Nurkka
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
YHTEYSTIETOJA
Tomi Aho
044 7160 313
nuorisotyönohjaaja
Hannu Back
044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
(määräaik. 30.4.asti)
Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja

KIRKONMENOT
ke 6.4. ja 4.5. klo 18 kirkossa.
Laulut bändin tahdissa.
Jatkot Nurkassa.

TAVATAAN MYLLYSSÄ!
Nuorisotyönohjaaja päivystää
seurakunnan tilassa Myllyn
alakerrassa perjantaisin klo 16-20.
Tervetuloa juttelemaan tai
pelaamaan biljardia ym. muita
pelejä.
Muutokset mahdollisia.
Seuraa tiedotuskanavia netissä ja
somessa (erityisesti Instagram) tai
kysy suoraan työntekijöiltä ajankohtaisimpia tietoja!

Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä
Mika Kivinen
044 7160 324
nuorisotyönohjaaja (1.4. alk.)
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja
Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Pääsiäisriparia odotellessa

M

ikä on kristittyjen
suurin juhla?
Suomalaisessa juhlaperinteessä joulu vie usein suurimman huomion,
mutta ilman pääsiäistä ei vietettäisi
jouluakaan. Pääsiäisenä juhlimme
Kristuksen sovituskuolemaa ja ylösnousemusta. Tätä pohtiessa Mia sai
idean: miksei seurakunnassa järjestetä pääsiäisrippikoulua kristikunnan
suurimman juhlan aikaan? Koska
seurakunnassamme on ”loistavia
työntekijöitä, jotka lähtevät mukaan
kaikenlaiseen hulluun”, niin idea sai
pian vastakaikua esimerkiksi Antti-papilta ja tänä pääsiäisenä järjestämmekin pääsiäisrippikoulun. Leiri
järjestetään seurakunnassamme nyt
ensimmäistä kertaa.
Lähtökohta pääsiäisrippileirin järjestämiseen on elämyksellisyys; leiri
rakentuu hartaushetkien ympärille ja
voimme käydä pääsiäisen kertomusta
läpi ”reaaliajassa”. Aiomme esimerkiksi viettää pääsiäisyön ehtoollis-

messua, jonka jälkeen perinteiseen
tapaan syömme yöpalaa.
Opetussisällöt ovat samoja kuin
muillakin rippileireillä, mutta erityisenä etuna on, että voimme viettää
pääsiäisen hartaushetkiä niiden varsinaisina ajankohtina. Myös musiikille on varattu tärkeä rooli ja Hannu onkin jo ideoinut hartaushetkien
säestystä ja kappalevalintoja.
Pääsiäisrippikoulun leirijakso on
kestoltaan hieman lyhyempi kuin
”tavalliset” rippileirit kesäisin, mutta
vastaavasti kokoonnumme kaupungissa hieman useammin. Ajankohtana pääsiäinen sopii myös joillekin
nuorille paremmin kuin mahdollisesti varsin kiireinen kesä, joten tällainenkin vaihtoehto tulee tarpeeseen.
Pääsiäisrippileirin isoset ovat myös
olleet aktiivisesti mukana jo kaupunkitapaamisissa. Tämä mahdollistaa
sen, että ehditään ryhmänä paremmin tutustua jo kaupungissa eikä
tutustumista tarvitse aloittaa vasta
itse leirin aikana. Leirin yhtenäinen

Rukoilemme
Vapahtajamme Jeesus Kristus,
tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme.
Maailman tuulet tuovat meihin pelkoa ja
turvattomuutta, huolta ja ahdistusta.
Sen tähden anomme, että et hylkäisi meitä.
Anna rauha sisimpäämme,
anna rauha maailmaamme.
Anna meille armo kasvaa uskon,
toivon ja rakkauden hedelmää sinun ja
lähimmäistemme iloksi.
Tee meistä rauhasi välikappaleita.
Aamen

pääsiäisteema kiinnostaa isosiakin –
se saattaa avata uusia näkökulmia
pääsiäisen tapahtumiin myös isosille.
Vielä emme tiedä tuleeko pääsiäisrippikoulusta jokavuotinen perinne,
mutta ainakin käsikirjoitus on hyvä!
Leiri on myös meille työntekijöille
mahdollisuus tehdä jotain uutta ja
tällaisesta on unelmoitu jo pidemmän aikaa. Kristittyjen suurimman
juhlan viettäminen yhdessä rippikoululaisten kanssa lienee parhaita
tapoja opettaa kristinuskon sisältöjä
ja kristittyjen yhteyttä.

Iloa isoskoulutuksesta
■ Isoskoulutukseen ilmoittautuminen alkoi lupauksesta. Lupasin oman rippileirini isosille, että ainakin
ilmoittaudun sinne ja kokeilisin sitä. Koulutukseen oli
helppo ilmoittautua, sillä oma rippileirini sai tehtyä
minuun muutoksen seurakuntaan suhtautumisessa sekä
yleisen muutoksen kristinuskoon ja siihen, mitä mieltä
olen siitä. Sovimme ystävien kanssa yhdessä, että
menemme koulutukseen. Tahdoin myös kokea jotakin
uutta ja isoskoulutus oli hyvä tilaisuus sille.
■ Ensimmäistä kertaa, kun olin kävelemässä isoskoulutukseen ja kohti seurakuntataloa, mietin itsekseni
”Entä jos en pidäkään siitä?”. En haluaisi jättää ystäviäni sinne, jos itse poistuisin. Kun saavuin paikalle ja aloimme juttelemaan, huomasin, että koulutuksessa olikin tosi
kivaa. Meidän isoskoulutusryhmällä oli jo ensimmäisessä
tapaamisessa hyvä ilmapiiri. Vähän niin kuin riparillakin.
Kun tapaamisia alkoi olla enemmän, silmäni avartuivat ja
aloin ymmärtämään ihmisiä ja heidän ajatuksiaan entistä
paremmin. En kuitenkaan tiennyt vielä tuolloin, mitä olisi edessä päin.
■ Nyt on jo kaksi isoskoulutusleiriä ja useita tapaamisia
takana päin, ja tähän mennessä koulutus on ollut enemmän kuin hauskaa. Olen tutustunut uusiin ihmisiin ja
kasvattanut heihin erilaisen luottamuksen, mitä minulla
on muiden ystävien kanssa. Olen tehnyt jo useita muistoja, jotka aion muistaa vielä pitkän aikaa. Uskon, että
parhaat muistot ovat vielä edessä päin.
■ Isoskoulutus ylitti odotukseni täysin ja sen takia
kannustan jokaista, jolla on edes pieni kiinnostus isoskoulutusta kohtaan, edes testaamaan sitä. Seurakunnan
työntekijät ja muut seurakuntalaiset ovat hyvin avomielisiä
ja haluavat tutustua sinuun sellaisena kuin olet.
Isoskoulutukseen ilmoittautuminen ei myöskään tarkoita
pakollista sitoutumista, vaan sen pystyy keskeyttämään,
jos vain itsestä siltä tuntuu. Kukaan ei jää kantamaan
kaunaa sinua kohtaan vaan toivottavat hyvää matkaa,
joten kannattaa mennä edes kokeilemaan!

Joar Viitala

Odotamme jo innolla!
Mia Flemming
Antti Pajunen
Hannu Back
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Kuva: Jukka Saarinen

Eero Junkkaala
■ Syntynyt vuonna 1947 Helsingissä. Viettänyt
lapsuutensa ja nuoruutensa Lempäälässä
■ Asuu Helsingissä puolisonsa Pirkon kanssa.
Kolme aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi
■ Raamattuun ja arkeologiaan perehtynyt teologian
tohtori ja rovasti
■ Kirjoittanut yli viisikymmentä kirjaa ja toiminut eri
medioissa kolumnistina. Hänen toimittamansa kirja
Raamattu alusta loppuun valittiin vuoden 2017
kristilliseksi kirjaksi.
■ Työskennellyt muun muassa eri seurakunnissa,
Raamattuopiston rehtorina ja Suomen teologisen
instituutin pääsihteerinä sekä toiminut Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijänä Tansaniassa ja vierailevana
luennoitsijana useissa Afrikan ja Aasian maissa.
■ Työskennellyt kahden vuosikymmenen aikana
Israelin arkeologisilla kaivauksilla.
■ Johtaa vuonna 2015 perustamaansa
Raamatunopetusakatemiaa.
■ Harrastaa lenkkeilyä. Osallistunut lukuisille maratoneille

Eero Junkkaala etsii vastauksia elämän suoriin kysymyksiin

Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?
Raision seurakunnan Ilta Sinulle -tapahtumassa toisen koronavuoden loppupuolella valloittanut teologian tohtori, arkeologi,
pappi ja kirjailija Eero Junkkaala innosti salintäyteisen kuulijakuntansa ammentamaan lisää tietoa illan teemana olleesta aiheesta Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan? Ja paljosta muusta
Raamatun tulkinnasta, johon Junkkaala on erikoistunut niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

J

unkkaala on nuoresta pojasta saakka tutkinut Raamattuaan pintaa syvemmältä.
Etsinyt tietoa ja vastausta vaikkapa juuri
tuohon järkikysymykseen. Mies on lukenut ja kirjoittanut paljon kirjoja, tutkimuksia ja oppinut muutenkin tarkastelemaan eteen
tulleita uskonkysymyksiä monelta kantilta. Tarvittessa hän on ottanut sananmukaisesti lapion
käteensä ja lähtenyt Israelin arkeologisille kaivauksille etsimään merkkejä vaikkapa Joosuan ja
Daavidin ajoista. Jeesuksesta. Tiestä. Totuudesta.
Elämästä. Jumalasta.
Kirjoitusta ja opetusta
-Kirjoitan paljon kirjoja, Junkkaala tunnustaa.
Eikä siinä kaikki. Youtubesta löytyy eri teemoilla
niin pitkiä kuin tiukaksi paketoituja tietoiskuja niin Raamatun keskeisistä asioista ja niiden
tulkinnoista kuin tämän ajan polttavimpien kysymysten nivomisesta Raamatun ja arkiuutisten
välillä. Junkkaala kiertää kansanomaistamassa
pohdintaa ja filosofista väittelyäkin nostattavia
mutkikkaita kysymyksiä.
-Kirjoitan sitä mitä opetan ja opetan sitä mitä
kirjoitan.
Kun Junkkaala kirjoittaa paljon ja nopeasti,
on käynyt niin, että hyvinkin ajankohtaiset kysymykset hän on jo ehtinyt pohtia tieteen ja uskon
rajapinnoissa elämää ja enempää pohtiessaan.
Kirjojen lisäksi hänen pohdintojaan löytyy monessa muodossa nettisivustoilta.
Kunnioitettava, kirjallisen tuotannon puolensadan teoksen lista kertoo jo nimiltään Junkkaalan tarttumien teemojen ajankohtaisuudesta. Tässä vähän esimerkkiä: Kuuleeko kukaan
(1998), Epäilijöitä ja rukoilijoita (1998), Mitä
ajatella Saatanasta (1999), Mikä mies! (2000),
Miksi Jumala sallii pahan? (2002), Mannaa taivaasta (2007), Ihanat naiset! (2008), Mies tässä

iässä (2009), Itse valtiaat (2011), Tasapainossa
usko ja elämä (2016), Uskon, jotta ymmärtäisin (2017), Näitä polkuja tallaan (2019), Onko
mitään järkeä uskoa Jumalaan? (2020) sekä
vaikkapa Vuoden 2017 Kristillisenä Kirjana palkittu teos Raamattu alusta loppuun. Lisäksi löytyy suppeat oppaat kaikkiin Uuden testamentin
kirjoihin. Myös netistä voi poimia koko joukon
lyhyitä raamatunopetusvideoita ja omien nettisivujen tietoiskuja pohdintoineen kaikkineen. Mies
on ehtinyt tarrata kiinni jo myös niin aikamme
vitsaukseen koronaan kuin ilmastonmuutoksen
tuomaan puserrukseenkin.
Koulupoikana kolahti
Tehdäänpä junkkaalat ja kaivetaan vähän lisätietoa tästä esiintymisillään valloittavasta miehestä.
Uskoon Eero Junkkaala tuli kertalaakilla Lempäälässä, jota hän pitää yhä kotiseutunaan, vaikka onkin Helsingissä syntynyt ja siellä asuu.
- Lapsuuden kodistani ei käyty kirkossa. Missään
pyhäkouluissa en lapsena ollut mukana. Olin
14-vuotias, kun luokkakaverit pyysivät mukaan
nuorten seuroihin. Siellä kolahti. Multa kysyttiin,
”oletko uskossa?” Vastasin, että ”en mä oikein tiedä”. Sanottiin, että ”kannattaisi seurata Jeesusta,
jos haluaa päästä taivaaseen”. Minä siihen, että
”aijaa”...
Kun illan aikana Eerolta vielä kysyttiin, ”haluatko jättää elämäsi Jeesukselle?”, vastasi hän,
että ”kyllä kai”.
Eeroa onniteltiin ratkaisustaan. Joku rukoilikin
hänen puolestaan, ja joku tuli kertomaan, että
”nyt olet Jeesuksen oma”.
- Jotakin tapahtui. Tuli valtava halu lähteä viikon
päästä uudestaan seuroihin. Joka viikko uudelleen. Aloin lukea Raamattua. Kohta kiersin toisten nuorten kanssa baareissa todistamassa. Vähän alle rippikouluikäisenä aloin pitää koulussa

aamuhartauksia. Rippikoulussa tiesin Raamatusta jo kaiken, sillä nuorenahan ihminen luulee
kaiken tietävänsä. Vivamon rippileirillä selitin
ruokatunneilla kavereille Raamattua.
Kun Eero Junkkaala miettii nyt valtavan, Raamattuun pohjautuvan elämäntyönsä jälkeen uskoaan, on näkemys kirkas.
-Se on se sama usko, joka minuun kolahti silloin
14-vuotiaana.
Ihminen ihmiselle
Viitisen vuotta sitten Junkkaala oli perustamassa
Raamatunopetusakatemiaa, jossa ihmisiä koulutetaan paremmiksi Raamatun tulkitsijoiksi ja
opettajiksi.
- Humoristinen iskulauseeni on se, että on synti
opettaa Raamattua kuivasti. No, ei se ehkä kovin
suuri synti ole, mutta kyllä nämä asiat pitää sanoa niin yksinkertaisesti ja selkeästi, että tavallinen ihminen ymmärtää. Pappien saarnat ovat
joskus sellaisia, ettei niistä jää oikein mitään käteen. Omassa työssäni yksi suuri haaste on ollut
juuri se, miten sanoa asiat tämän päivän ihmisille tämän päivän kielellä niin, että tulisin ymmärretyksi. Jumalan asia on sitten se, kuka sen ottaa
vastaan ja kuka ei.
Seurakunnissa puhumassa kiertävä Junkkaala tähdentää kuitenkin sitä, että vaikka puhuu
ihmisten kielellä, ei sanottavaansa pidä vesittää.
-Pitää olla uskollinen alkuperäiselle sanomalle.
Olen joskus sanonut, että kun ihminen kuuntelee papin puhetta, hän kysyy mielessään kahta
asiaa. Onko tuo puhuja asiansa takana? Onko
hän tavallinen ihminen? Pitää olla luonteva ja
vakuuttava, eikä ladella tekstiään jostakin kateederin takaa.
Tätä näkemystään monilla lähetyskentilläkin
työtä tehnyt Junkkaala yritti nostaa pintaan myös
Afrikassa opettaessaan.
-Siellä sanottiin heti, että ”ei, ei se meillä mene
näin, sillä meillä ei pappi ole ihmisten tasolla,
eikä saa ollakaan, sillä täällä pappi tietää ja osaa
kaiken”.
Samalla tiellä
Kun Junkkaala sanoo olevansa samalla uskon-

tiellä kuin 14-vuotiaana nuorukaisena, niin mitä
se tarkoittaa?
-Oivalsin silloin jo, että Jeesus on pelastajani. Että
olen syntinen ja tarvitsen Vapahtajaa. Mitään
muuta toivoa ei minulla ole. Enkä muuta tarvitsekaan. Se ydin on äärettömän yksinkertainen,
selkeä ja täysin muuttumaton. Toki sitten sekä
elämän että Raamatun ymmärtämiseksi koko
ajan ihminen on muutoksessa. Oikeastaan pitäisin huonona sitä, jos sanoisin, että mikään ei ole
muuttunut. Nuorena usko oli aika mustavalkoista. Pienellä kylässä osattiin sanoa kuka on uskossa ja kuka ei. Papeistakin toinen oli ja toinen
ei. Aika tasoittaa jyrkkyyttä ja loiventaa mutkia.
Minulla on oma hengellinen viitekehykseni, ns.
viides herätysliike. Uskonveljiä ja -sisaria minulla on kuitenkin noin 2,5 miljardia. Niin paljon
meitä maailmassa on! Eri kirkkokunnista riippumatta me olemme samaa porukkaa. Lähetystyötä
teemme siksi, että ne muutkin löytäisivät tiensä
meidän joukkoomme.
Seiväshyppy ja järki
Hymyillen Eero Junkkaala muistelee vielä yhtä
tapahtumaa nuoruutensa mustavalkoisuudesta.
-Harrastin urheilua 14 – 15 -vuotiaaksi. Olin
koulun paras seiväshyppääjä. Voi onnetonta, kun
se uskovaisuus lopetti sen uran! Siihen aikaan
näet ajateltiin, että jos olet uskovainen, et voi olla
aktiiviurheilija. Se harmitti.
Vaan vielä saa urheilukin sanalta sijansa.
Junkkaala on sittemmin juossut useita maratoneja. Tämän aamupäiväisen haastatteluhetken
allakin hän oli ehtinyt pistellä jo ennen aamiaista kympin lenkin.
Ai, niin. Jos haluat Raision seurakunnan Ilta
Sinulle -teemaan vastauksen lyhyen kaavan
mukaan, on se kyllä. Jos haluat viiden minuutin
vastauksen, kuuntele se Junkkaalan omin sanoin
kerrottuna tästä nettiosoitteesta:
www.janoinenlammas.fi/arkistot/title/
onko-mitaan-jarkea-uskoa-jumalaan
Jukka Saarinen

toimittaja

