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Lämmin tervehdys sinulle!

Adventin, joulun ja
talven tapahtumia
lapsille ja aikuisille.
Tervetuola mukaan!

Johtava ylilääkäri
Arto Raassina
vaalii myös hengellistä
hyvinvointia

Auttamisen iloa ja
yhteisen tekemisen
hauskuutta
vapaaehtoistyössä

S. 2-11

S. 12

S. 6-7

Valoisaa Vapahtajan
syntymäjuhlaa ja
Jumalan siunaamaa
uutta vuotta
jokaiseen kotiin
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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Kohti uusia vuosia
■ Elämme vuoden pimeintä ja kylmintä aikaa, jota onneksi valaisevat talven juhlat ja monet lämminhenkiset tilaisuudet. Tässä lehdessä onkin tietoa adventin ja joulun
ajan tapahtumista, mutta myös muusta seurakunnan toiminnasta aina kevättalveen saakka, jolloin ilmestyy lehden keväinen pääsiäisnumero.
■ Valoa ja juhlamieltä vuoden pimeimpään aikaan tuovat joulun lisäksi kaksi erilaista uuden vuoden juhlaa.
Kirkollisessa kalenterissa vuosi rytmittyy eri juhlapäivien
ja aiheiden ympärille ja uuden kirkkovuoden aloittaa aina adventti, josta lähdetään kulkemaan kohti joulua, pääsiäistä ja muita juhlapyhiä.
Markku Pihlaja

■ Ensimmäinen adventti on yksi kaikkein suosituimpia
pyhäpäiviä, joka täyttää kirkot Hoosianna-hymniä kuulemaan ja laulamaan kokoontuvista ihmisistä. Ensimmäiset
adventtikynttilät syttyvät ja joulukalentereiden ensimmäiset luukut aukeavat. Adventti on odotuksen ja valmistautumisen aikaa. Monelle matka kohti joulua alkaa Hoosiannasta ja huipentuu jouluyön iloon, Vapahtajamme
syntymäjuhlaan.
■ Toista uuden vuoden juhlaa vietetään noin kuukau-

■ Uuden vuoden tienoilla moni katsoo elämäänsä niin
eteen kuin taaksekin päin. Jotakin uutta on ehkä alkamassa ja jotakin vanhaa on jäänyt taakse. Onneksi tai valitettavasti, riippuen siitä mitä olemme jättämässä taakse ja mitä voimme odottaa tulevaisuudelta, joka silti aina
on arvaamaton.
■ Joillekin kulunut vuosi on merkinnyt suuriakin muu-

toksia, huolen ja riemun aiheita, surua tai iloisia yllätyksiä. Monia unelmia on täyttynyt ja monia myös kaatunut.
Toiset jättävät menneen vuoden taakseen kiitollisin mielin. Jotkut taas haluaisivat vain unohtaa sen kokemukset ja koettelemukset toivoen uuden vuoden tuovan tullessaan jotakin parempaa. Joskus vuodet seuraavat toisiaan ilman sen suurempia muutoksia. Monille se on hyvä
ja turvallinen olotila ja toisille puuduttavaa tasapaksuutta, johon toivoisi jotain uutta ja hyvää tapahtuvaksi.

■ Olipa tilanteesi mikä tahansa vanhan vuoden jäädessä taa ja uuden alkaessa, toivoisin, että voisit jättää elämäsi taakkoja Jumalan kannettaviksi ja myös kiittää Häntä kaikesta hyvästä. Ihmisen elämän erilaiset vaiheet
ovat olleet tiedossa, kun Raamattuun on valikoitunut niin
monia niihin sopivia rohkaisevia lauseita, kuten
”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen,
sillä hän pitää teistä huolen” (1.Piet.5:7),
”Sinun tulevat päiväsi hän turvaa…” (Jes.33:6)
”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11).
■ Jouluyön pimeydessä voimme kuulla jouluevankeliu-

min enkelin valoisat sanat: ”Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle … Teille on syntynyt Vapahtaja!” (Luuk.2)

■ Annetaan näiden rohkaisevien sanojen ohjata meitä

levollisin mielin uuteen vuoteen, mitä se sitten tuokin tullessansa.

Lämmin tervehdys, valoisaa joulun aikaa ja Vapahtajamme siunaamaa uutta vuotta sinulle!

Anne-Sophie
Kajander
tiedottaja

Joulutunnelmia Myllyssä
■■ Adventin ja joulun aikana kirkot täyttyvät joulun tunnelmasta, joululauluista ja monista ihmisistä, joille Joulun Lapsi ja vanhat jouluperinteet ovat tärkeä osa joulunviettoa. Myös
Myllyssä tehdään eri tavoin matkaa kohti joulua. Lapset ja aikuiset ovat lämpimästi tervetulleita joulutunnelmoimaan ja
levähtämään kiireiden keskellä viihtyisään oleskelutilaamme
Myllyn alakerrassa.
Jouluikkuna kertoo ensimmäisen joulun tapahtumista. Seiminäyttelyssä voi tutustua erilaisiin seimiasetelmiin ja esillä
on myös Raision seudun taideyhdistyksen taiteilijoiden töitä.
Pukinkonttiin tai omaksi iloksi on Pikkupuodissamme tar-

jolla vapaaehtoisten tekemiä käsitöitä, joiden tuotto menee hyväntekeväisyyteen lähellä ja kaukana. Täällä voit myös istahtaa tekemään käsitöitä itse. Paikalla on ajoittain asiantuntija
opastamassa silmukoiden koukeroihin.
Pikkuinen joulukappeli tilan takaosassa kutsuu hiljentymään hetkeksi joulun sanoman äärelle joulukiireiden keskellä.
Tarjolla on myös juttuseuraa, jouluglögiä
ja pieni lahja sinulle. Tervetuloa!
Katso myös muuta ohjelmaa Myllyssä  s.9
tai www.raisionseurakunta.fi

Uudessa Rukouskirjassa aiheita luonnosta
■■ Raision seurakunnan vuosittain julkaisema Rukouskirja on jälleen ilmestynyt. Kirjasessa on raamatunlauseita ja rukous kuukauden jokaiselle päivälle eri aihepiireistä.
Raamatusta löytyy runsaasti luontoon liittyviä sanoja, käsitteitä ja vertauksia. Myös Raision seurakunnassa toimitaan
vahvasti ympäristön hyväksi, ja Rukouskirjan teemaksi valikoituikin tällä kertaa juuri luonto.
Kirjan lopussa on vinkkejä hiljentymiseen ja oman rukoushetken viettämiseen.
Rukousten kirjoittajina on ollut seurakunnan työntekijöitä sekä myös vapaaehtoisia. Sen on kuvittanut ja taittanut
Erkki Kiiski, joka on vastannut rukouskirjojen paljon kiitos-

ta saaneesta ulkoasusta jo
vuosien ajan.
Rukouskirja on seurakunnan lahja sinulle. Sitä ei jaeta koteihin, mutta voit noutaa
sen maksutta esimerkiksi Myllyn toimipisteestämme, Tasalan Kamarista, seurakuntatalolta, kirkosta tai muista toimitiloistamme. Lisäksi Rukouskijoja on tarjolla monien tapaamisten ja tilaisuuksien yhteydessä, ja se on selattavissa myös seurakunnan nettisivuilla: www.
raisionseurakunta.fi

Tule mukaan ideoimaan uutta
■■ Jo yli kymmenen vuoden ajan on seurakunnassamme
järjestetty vapaamuotoisia Raisiomessuja kerran kuussa sunnuntai-iltaisin. Mukana suunnittelussa ja toteuttamisessa on
ollut iso joukko vapaaehtoisia. Joulukuun Raisiomessua vietetään 5.12. klo 17 seurakuntatalolla ja sen yhteydessä kiitämme
menneistä messuista ja suuntaamme kohti uutta.
Korona-aikana kypsyi ajatus uudistaa näitä tapahtumia. Tarkoituksena onkin nyt kehittää tilalle ehkä jotakin saman kaltaista tai sitten jotakin uutta ja erilaista, yhdessä seurakuntalaisten kanssa, toiveita ja ideoita kuunnellen.
• Minkälaisia tapahtumia toivoisit seurakunnassa järjestettävän silloin tällöin esimerkiksi sunnuntai-iltaisin tai muuna
ajankohtana? Mitä sisältöä niihin toivoisit?
• Minkälaiseen toimintaan voisit itse osallistua ja ehkä myös
olla mukana toteuttamassa yhdessä toisten kanssa?
• Kaipaisitko yhteisiä kokoontumisia ja illanviettoja, joissa on
ovet avoinna kaikille sekä tilaa aikuisille ja lapsille, perheellisille, parillisille ja sinkuille?
• Tai musiikkia, hyviä opetuksia, iltahartauksia ja ehtoollishetkiä, juttutuokioita iltateen äärellä, muiden auttamista?
Vai jotakin ihan muuta?
Vastaa kyselyyn tai tule paikan päälle juttelemaan
ja suunnittelemaan!
Lyhyt kysely löytyy kotisivujemme etusivulta:
www.raisionseurakunta.fi

■■ Olet myös tervetullut tämän uuden projektin startti-iltaan Raision seurakuntatalolle sunnuntaina 23.1. klo 17.
Käydään läpi kerättyjä ideoita ja kuullaan toistemme ajatuksia uuden toiminnan kehittämisestä. Tutustutaan toisiimme ja
pohditaan, mihin suuntaan suunnitelmia voisi lähteä toteuttamaan. Osallistuminen iltaan ei velvoita sinua mihinkään, mutta halutessasi voit jatkaa ideointia ja toiminnan kehittämistä
yhdessä toisten kanssa. Voit myös tulla paikalle vain kuuntelemaan. Illan ohjelmassa on lisäksi musiikkia, yhteinen rukous
ja pientä tarjoilua.
Tämän illan (23.1.) jälkeen kokoonnumme seuraavan kerran sunnuntaina 13.2. klo 17.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan kehittämään uutta!
Pixabay

den kuluttua kirkkovuoden vaihtumisesta, kun kalentereihin ilmestyy uusi vuosiluku ilotulitusten räiskyessä,
toisten iloksi ja toisten harmiksi, mutta joka tapauksessa
melko näyttävästi.

Tule ja katso 4/2021

Pixabay

3

Musiikkiterveisiä
Tulkaa kaikki nyt laulamaan
■ Juuri nyt - harmaimman loppusyksyn päivän tai pimeän
illan keskellä - olisi suuri ilo kajauttaa ilmoille Jaakko Löytyn joululaulun ”Ilouutinen” kertosäkeen sanoin: ”Tulkaa kaikki nyt laulamaan”. En uskalla sitä kuitenkaan tehdä täydestä sydämestäni, sillä uutiset sekä THL:n ja AVI:n koronatiedotteet tekevät minut hieman varovaiseksi. Varovaisen toiveikkaana kerron kuitenkin kaikista niistä suunnitelmista, joita meillä Raision seurakunnassa on tehty joulunajan musiikkiin liittyen. Hartain toiveeni ja rukousaiheeni juuri nyt on, että tänä vuonna pääsisimme yhdessä laulamaan sydämiimme joulua.

Joulua odotellessa…
■■ Ensimmäisen adventin kunniaksi järjestetään keskustan seurakuntatalolla lauantaina 27.11. kello 10-13 adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi. Tarjolla on mm. jouluherkkuja, joulukoristeita ja käsitöitä pehmeisiin paketteihin käärittäviksi sekä joulukahvilan antimia. Partiolaisten myyjäiset ovat
naapuritalossa, Wanhassa Pappilassa.
Lauantaina 27.11. avautuu myös Joulumaa, joka jälleen ilmestyy lapsille ja lapsenmielisille Wanhan Pappilan pihapiiriin. Siellä voi loppiaiseen asti käydä tekemässä pieniä tehtäviä,
kurkkimassa jouluikkunoita ja löytämässä muitakin jouluisia
näkymiä. Avajaispäivänä klo 10-11 on paikalla enkeli opastamassa pieniä ja isoja Joulumaan matkaajia. Muina aikoina apu-

na on kartta, joka löytyy pihapiirin keltaisen rakennuksen seinältä. Myös kirkkomaalla, tien toisella puolella on joulupolku,
jonka pikku lasivitriineistä voi löytää joulun tapahtumia. Lähempänä joulua kirkon kupeeseen nousee tuttuun tapaan suuri jouluseimi. Joulumaa-retkeä voi jatkaa Raision keskustaan
ja käydä kurkkimassa raisiolaisten yritysten jouluikkunoita.
Joulu saapuu Raisioon -toritapahtumassa Tasalassa torstaina 9.12. kello 14-19 seurakunnan työntekijät kiertelevät torikansan parissa juttelemassa. Tasalan Kamari toimii Kynttiläkahvilana ja sinne ovat kaikki lämpimästi tervetulleita lämmittelemään, kahville tai muuten vaan.
Nähdään torilla.

Jouluiloa lapsille ja nuorille
■■ Joulupuu on perinteinen hyvänmielen joulukeräys, jossa kerätään joululahjoja eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille. Joulupuu on Nuorkauppakamarien käynnistämä projekti, jossa eri yhteistyökumppanit hoitavat paikallisesti keräyksen.
Raisiossa Lions-klubit järjestävät tänäkin vuonna Joulupuu -lahjakeräyksen yhteistyössä K-Centerin ja Myllyn Prisman kanssa. Raision seurakunnan diakoniatoimisto ja kaupungin sosiaalikeskus ovat keränneet tiedot niiden perheiden
0-17 vuotiaista lapsista ja nuorista, joille toivotaan lahjoja tämän keräyksen kautta.
Järjestäjien toimesta on Joulupuu-keräyksessä mukana olevien liikkeiden joulupuuhun ripustettu nimettömiä kortteja,
joissa on lahjan saajan ikä ja mahdolliset lahjatoiveet. Joulupuun oksilta lahjoittaja voi poimia kortin ja tuoda saman puun
juurelle lahjan, joka sopii tuolle lapselle ehkä hänen ainoaksi joululahjakseen.

Viime vuonna perheitä oli lähes 300 ja lapsia yli 500, ja lahjoja riitti jokaiselle!
Tänä vuonna keräysaika Raision K-Centerin ja Myllyn Prisman Joulupuu-pisteillä on perjantaiaamusta 26.11. sunnuntai-iltaan 5.12. Lions-klubien edustajat ovat paikalla päivittäin
kertomassa ja opastamassa. Lahjat kerätään joka päivä Kruunukeskuksessa sijaitsevaan lahjapajaan, jossa perhekohtaiset
lahjakassit pakataan 12.12. Tämän jälkeen kaupunki ja seurakunta toimittavat kaikki lahjat perille lahjan saajien iloksi.
Joulupuu-keräys
26.11.-5.12. Raision
K-Centerissä ja
Myllyn Prismassa.
Yhteistyössä:
Lions-Club Naantali-Raisio,
Raision kaupunki ja
Raision seurakunta.

Jouluradiossa kaikkien aikojen joulumusiikkia
■■ Jouluradio on joulun ja joulumusiikin ystävien suosittu
ja monelle perinteeksi muodostunut radiokanava ja verkkomedia. Eri aikakausien joulusuosikkeja voi kuunnella vaikka yötä päivää loppiaiseen asti. Tänä vuonna erityisenä teemana on
menneiden vuosikymmenten nostalgia, kaikkinainen retroilu,
kaiho ja kaipuu, mutta aina ilon kautta!

Jouluradio on ev.-lut. seurakuntien lahja kuuntelijoille ja sen mahdollistavat seurakunnat ympäri Suomen. Raisiossa Jouluradio soi taajuudella 93,8 ja sen kaikki nettiradiokanavat löytyvät osoitteesta
www.jouluradio.fi

Konsertteja kirkossa

Pop up - joululauluja Tasalassa

PS. AVI:n tämänhetkisten ohjeiden mukaisesti
16 vuotta täyttäneet tarvitsevat koronapassin voidakseen osallistua sisätiloissa järjestettäviin musiikkitilaisuuksiin, joissa on yli 50 henkilöä.
.

päri Suomea ja muualla maailmalla suomalaisten keskuudessa. Laulamisen riemun ja joulutunnelman syntymisen lisäksi Kauneimmissa joululauluissa tehdään hyvää. Tilaisuuksissa kerätään kolehti, jolla tuetaan lapsia eri puolilla
maailmaa Suomen Lähetysseuran kautta.

■ Kauneimpien joululaulujen suojelijana on tänä vuon-

na Turun piispa Mari Leppänen. Hänen viestinsä meille kaikille joululauluja rakastaville kuuluu: ”Tänä jouluna meillä on
mahdollisuus antaa lahja lapsille. Maailman tulevaisuus lepää sen varassa, että lapsemme saavat rakkautta, turvaa,
koulutuksen ja terveydenhoitoa. Lahjasi on tärkeä. Se voi
muuttaa elämän.”

■ Raision kirkossa järjestetään useita Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia, joiden sisältöä ja aikoja mietittäessä on pyritty ottamaan huomioon eri-ikäiset seurakuntalaiset ja heidän tarpeensa. Tilaisuuksia on useita, jotta kaikki halukkaat
pääsisivät laulamaan. Kerran laulamme Kauneimpia joululauluja myös Wanhan Pappilan pihamaalla lyhyessä ulkoilmatilaisuudessa. Pidetään yhdessä huolta turvallisuudesta.
■ Joulun pyhinäkin on mahdollista tulla laulamaan. Jos

olet laulanut kuorossa aiemminkin ja haluat antaa oman
laulunlahjasi yhteiseksi jouluiloksi, niin tule mukaan pop-up
kuoroon. ”Jouluyön laulajat” kokoontuu ennen jouluyön
messua 24.12. klo 22 harjoittelemaan paria joululaulua. Nuotit
voit saada etukäteen, kun otat yhteyttä allekirjoittaneeseen.

■ Uusi vuosi on usein uusien harrastusten aloittamisen aikaa. Kuorot kaipaavat uusia laulajia korona-ajan jälkeen,
Martinus-kuoro erityisesti miesääniä. Kolmen kerran laulukoulu miehille tarjoaa mahdollisuuden kokeilla omia resursseja ja löytää kenties kadonnut tai ruostunut oma ääni. Joka tapauksessa laulukoulussa saa ohjausta äänenkäytön perusteissa.
■ Miesten laulukoulu kokoontuu seurakuntatalossa,
Kirkkoherrankuja 2, maanantaina 10.1. ja
torstaina 13.1. klo 18–20 sekä kirkossa sunnuntaina 16.1. klo 10 jumalanpalveluksessa.
Tule sinäkin mukaan laulamaan!
Katarina Engström
kanttori

katarina.engstrom.evl.fi
p. 044 7160 333

Kauneimmat Joululaulut kirkossa

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 28.11. klo 18
Hoosianna! -konsertti, jossa Quinsonitus -vaski- ja
lyömäsoitinyhtye sekä Martinus-kuoro johtajanaan
Katarina Engström esittävät adventtiajan musiikkia.
Yleisöllä on mahdollisuus liittää äänensä kuoroon
Hoosianna-hymnin ja Maa on niin kaunis -virren aikana
Lauantaina 18.12. klo 19 konsertoi Pyhän Martin
Laulajat -vokaaliyhtye. ”Joulu meitä tervehtii”
-konsertin ohjelma koostuu tutuista joululauluista
uusin sovituksin sekä uudemmista joulun sävelistä.
Sunnuntaina 30.1. klo 15 Luomakunnan laulu -konsertissa esiintyvät Jaakko Löytty, laulu ja kitara sekä
Selloduo Varonen. Ympäristöasiat ovat painopisteSydämellisesti tervetuloa nauttimaan
alueena vuonna 2022 Raision seurakunnassa. Tämä
musiikista yhdessä toisten kanssa!
konsertti on musiikillinen tapa lähestyä tärkeää ja
Katso myös raisionseurakunta.fi/musiikki
kaikille yhteistä teemaa. Konsertissa kuullaan
Jaakko Löytyn uutta tuotantoa ja selloduo Varosen
sovituksia, kansanmusiikkia Afrikasta, Amerikasta,
Aasiasta ja Euroopasta.
Konsertteihin on vapaa pääsy ja ohjelma maksaa 10 euroa.

■ Kauneimmat joululaulut kaikuvat tänäkin vuonna ym-

Torstaina 9.12. klo 14–19 ”Joulu saapuu Raisioon”.
Tasalan toritapahtuman yhteydessä Tasalan Kamarissa
toimii kynttiläkahvila, jossa joululaulut soivat ja mukana saa laulaa jatoivoa omaa suosikkia Kauneimmat
joululaulut -vihosta. Pistäydy nauttimaan kuppi kuumaa ja laulamaan tai kuulemaan joululauluja!

Torstaina 2.12. klo 12, pastori Karoliina Haapakoski, kanttori Jukka
Saarinen ja Laulukammari -kuoro.
Keskiviikkona 8.12. klo 9.15 ja 10.15 Kauneimmissa joululauluissa
huomioidaan erityisesti pienten lasten perheet.
Mukana Hanna-pappi, Ida, Kati, Stefan ja Kata-kanttori.
Keskiviikkona 8.12. klo 18 joululauluja tahdittaa bändi ja kanttori
Sini Nieminen, paikalla myös pastori Mira Paunikallio.
Sunnuntaina 12.12. klo 15 on erityisesti lapsiperheille suunnattu laulutilaisuus. Kanttorina Sini Nieminen ja pastorina Hanna Vuorio.
Kello 17 ja 19 mukana laulamassa ovat kanttori Jukka Saarinen ja
pastori Karoliina Haapakoski
Sunnuntaina 19.12. lauletaan Kauneimpia joululauluja klo 15
Katarina Engströmin ja Hanna Vuorion kanssa,
(myös tulkkaus viittomakielisille).
Klo 17 ja 19 Hannan ja Katarinan lisäksi on myös Martinus-kuoro.
Tiistaina 21.12. klo 19 ”Hyvä Tuomas joulun tuopi” ja Kauneimmat
joululaulut kajahtavat Pauliina Järvisen, Katarina Engströmin ja
Pyhän Martin Laulajien johdolla.
Torstaina 23.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut kaikuvat ulkoilmassa WanhanPappilan pihamaalla. Tule laulamaan joulu sydämeesi
jouluaaton aaton lyhyessä tilaisuudessa kanttori Jukka Saarisen ja
Katarina Engströmin kanssa.
Joulupäivän iltana 25.12. klo 18 lauletaan Kauneimmat joululaulut
-vihko kannesta kanteen Katarina Engströmin johdolla.

Vapaaehtoistyötä tukihenkilönä
pitkäaikaissairaille

Vapaaehtoistyötä
kuunnellen ja keskustellen

Koulutusta Raisiossa
22.1.2022 alkaen

Kirkon keskusteluavun koulutusta
Raisiossa 1.3. alkaen

Moni pitkäaikaissairauden kanssa
elävä ihminen kaipaa tukea ja toista ihmistä kulkemaan matkaa kanssaan elämänsä viimeisinä vuosina,
kuukausina, viikkoina. Tällöin on
mahdollista saada avuksi vapaaehtoinen tukihenkilö, joka voi olla sairastuneen ja hänen lähipiirinsä tukena
sairauden, surun ja kuoleman kohtaamisessa, apuna arjen pienissä askareissa, juttukaverina tai muilla tavoin.
Koulutamme vuoden 2022 tammikuusta alkaen sekä jo mukana
olevia että uusia kiinnostuneita tähän kodeissa ja hoivayksiköissä tehtävään vapaaehtoistyöhön. Koulutus
toteutetaan yhteistyössä Raision kotisairaalan kanssa. Koulutuksesta ja
vapaaehtoistyöstä vastaavat yhdessä
Raision ja Ruskon seurakunta. Raisiossa vastuutyöntekijänä toimii sielunhoitoterapeutti
Tiina Åkerman ja
Ruskolta diakoniatyöntekijä
Maarit Hiltunen.

Koulutuspäivät:
Kokinvuoren seurakuntakodilla
La 2.1. kello 10–14
To 10.2. kello 13.30–16
To 3.3. kello 13.30–16
To 7.4. kello 13.30–16
Tutustumiskäynti torstaina
24.3. kello 13.30 –16

Kirkon keskusteluavun päivystäjät
toimivat kuuntelijoina ja keskustelukumppaneina apua tarvitseville
ihmisille. Palvelevassa puhelimessa, chatissa ja netissä päivystää
noin tuhat vapaaehtoista yli 60
paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Päivystäjät kuuluvat alueellisiin ryhmiin, jotka tapaavat säännöllisesti
työnohjauksen ja jatkokoulutuksen
merkeissä. Kirkon keskusteluavun

peruskoulutukseen on nyt mahdollisuus osallistua Raision seurakuntatalolla tiistaisin 1.3. – 5.4. 2022.
Olet tervetullut kuuntelemaan ja
oppimaan, jos tämän kaltainen vapaaehtoistyö ja auttaminen voisivat
kiinnostaa sinua. Hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkua.

Päivystäjänä
voit auttaa

Pixabay
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Haku koulutukseen 28.1.2022
mennessä osoitteessa:
www.lyyti.in/Kirkonkeskuste
luavunperuskurssi2022
Lisätietoja:
www.kirkonkeskusteluapua.fi/
paivystaja

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 10.12.2021 mennessä:
Tiina Åkerman p. 044 7160 305,
Raision seurakunta,
tiina.akerman@evl.fi
Maarit Hiltunen p. 040 5325 225,
Ruskon seurakunta,
maarit.t.hiltunen@evl.fi

Virkatodistustilaukset ruuhkautuneet Turun alueellisessa keskusrekisterissä
olemaan tukena, kun Turun alueellinen keskusrekisteri aktiivisesti etsii ratkaisuja ja tekee
toimenpiteitä virkatodistustilausten ruuhkan purkamiseksi. Syitä ruuhkautumiseen on useampia,
joihin kaikkiin Turun alueellinen keskusrekisteri
ei voi vaikuttaa. Ongelma on valtakunnallinen
ja käytännössä kaikkia alueellisia keskusrekisterejä koskeva. Turun alueellisen keskusrekisterin
henkilökunta ahkeroi ylitöinä saadakseen sukuselvitysjonoa lyhyemmäksi. Uusia työntekijöitä
on rekrytoitu, mutta osaavan sukuselvittäjän
kouluttautuminen vaativaan valtakunnalliseen
sukuselvitystyöhön ei tapahdu hetkessä.
Kirkkohallitus edellyttää seurakuntien liittymistä alueellisiin keskusrekistereihin tai oman
alueellisen keskusrekisterin perustamista vuoden
2022 alkuun mennessä. Tästä johtuen käynnissä
on myös keskusrekistereiden laajeneminen, mikä

asettaa paineita alueellisten keskusrekistereiden
työlle ja toiminnalle. Samaan aikaan on otettu
käyttöön valtakunnallinen sähköinen virkatodistustilaus, jonka tarkoitus on parantaa ja helpottaa tilauksen tekemistä. Sen toiminnassa on
kuitenkin vielä kehitettävää, jotta asiakkaat ja
keskusrekisterit hyötyvät tästä palvelusta toivotussa määrin.
Olemme omalta osaltamme pahoillamme virkatodistustilausten pitkistä toimitusajoista ja siitä
asiakkaille aiheutuneista ongelmista. Toimimme rakentavassa yhteistyössä Turun alueellisen keskusrekisterin kanssa, ja välitämme seurakuntaan annetut
asiakaspalautteet tiedoksi keskusrekisterin johdolle.
Pyrimme viestimään asiakkaille seurakuntamme
kotisivuilla tilanteesta ja Turun alueellisen keskusrekisterin virkatodistusten toimitusajoista, joihin valitettavasti emme kuitenkaan voi vaikuttaa.

Aluekeskusrekisterin yhteystiedot
Palveluaika: virkatodistukset
• arkipäivisin klo 9-15, vaihde ja asiointi klo 9-14.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset: p. 040 341 7222
Vaihde: p. 0403417111
• Käyntiosoite: Eerikinkatu 3
(katutaso), Turku
• Sähköiset palvelut:
Virkatodistus- tai sukuselvitystilaus sekä
avioliiton esteiden tutkinnan käynnistäminen on mahdollista tehdä myös Raision seurakunnan kotisivujen kautta:
raisionseurakunta.fi/Info ja asiointi/Virkatodistus ja sukuselvitykset
Kirkolliset toimitukset, kuten kasteet,
vihkiminen ja hautaan siunaaminen, varataan entiseen tapaan Raision seurakunnan seurakuntatoimistosta,
p. 024360300, virasto.raisio@evl.fi

Talviaika hautausmaalla
Vierailut

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

Vesipisteet suljetaan talvikaudeksi. Talvivesipisteistä saa vettä ympärivuotisesti. Ne sijaitsevat hautausmaan huoltorakennuksen seinällä ja Kirkkauden kappelin alakerrassa,
varastoon johtavan oven vieressä.
Talvikunnossapito

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

Kynttilät ja lyhdyt

Metallisia lyhtyjä voi käyttää talviaikana pyhäinpäivästä äitienpäivään. Lyhdyt tulee poistaa haudoilta keväällä
heti lyhtykauden päätyttyä. Hautausmaan henkilökunnan kerättäväksi jääneitä lyhtyjä ei säilytetä.
Jos mahdollista, vältä kertakäyttökuorisia hautakynttilöitä jätemäärän pienentämiseksi. Muovikuorisista kynttilöistä
kestävin vaihtoehto on pitkään palava öljykynttilä. Lasikuorinen kynttilä on hyvä ratkaisu, jos kuoren voi puhdistaa ja käyttää uudelleen. Mikäli palaneen hautakynttilän
kuorta ei voi käyttää uudelleen, laita se asianmukaiseen jäteastiaan: lasi- ja muovikuorinen kynttilä polttokelpoiseen
jätteeseen, irrotettava metallikansi metallinkeräysastiaan.

Kynttilälyhdyt menneille sukupolville

Seurakunta valaisee sankarihaudat lyhtykynttilöin pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä ja joulun aikaan.
Lyhdyt viedään myös Pro Patria-, Karjalaan jääneiden ja
Menneitten sukupolvien muistomerkeille.
Huoltotoimenpiteitä talven aikana

Seurakunnalta talvikaudeksi tilatut jalohavut on viety haudoille. Hautausmaa-alueen yleinen valmistelu ja siistintä
kevättä varten jatkuu talven tuloon asti.
Hautausmaalla kesällä käytössä olleet penkit on siirretty
huoltotiloihin, joissa ne hiotaan ja öljytään talven aikana.
Penkit palautetaan takaisin hautausmaa-alueelle toukokuussa.

Kari Vainio

Hautatoimi tiedottaa

Vuoden 2021 alusta Raision seurakunnan jäsenistä annettavat virkatodistukset on laatinut
Turun alueellinen keskusrekisteri, jonka kautta
asiakkaat tilaavat virkatodistukset ja perunkirjoitukseen tarvittavat sukuselvitykset Raision
seurakunnan jäsenistä. Alueellisten keskusrekistereiden perustamisten ja laajentumisen myötä
sukuselvitys on nyt mahdollista tilata yhdestä
paikasta entisten yksittäisten seurakuntien sijaan.
Tähän asiakkaat ovat yleisesti olleet tyytyväisiä.
Valitettavasti virkatodistusten tilaukset ovat
ruuhkautuneet, mikä on pidentänyt niiden toimitusaikoja. Tämä on ymmärrettävästi aiheuttanut asiakkaille mielipahaa ja viivettä käytännön
asioiden, kuten perunkirjoitusten, hoitamisessa.
Asia on saanut jonkin verran julkisuutta myös
uutisoinnissa.
Seurakuntamme pyrkii omalta osaltaan

Tule ja katso 4/2021

5

Odotus
Nuorena perheenä päätimme hakeutua lähetystyöhön. Pohdimme ja rukoilimme asiaa kovasti ja teimme silloisen elämämme isoimman ratkaisun. Haimme lähetystyöhön valmentavalle kurssille, jonka jälkeen meidät lähetettäisiin jonnekin
päin maailmaa kirkon ja Jeesuksen palvelukseen. Kerroimme läheisillemme päätöksestämme ja mietimme mitä kaikkea muutosta elämä tuo tullessaan. Lähetimme hakemukset
suurin odotuksin ja mieli täynnä kuplivaa odotusta. Vastaus
hämmensi täysin: Meitä ei valittu kurssille.
Olin lapsekkaasti ajatellut, että koska olin jo nuorena kokenut kutsun lähetystyöhön ja jotenkin pitänyt itsestäänselvyytenä, että jonakin päivänä lähtisin, niin ei tarvitsisi kuin
sanoa kyllä Jumalalle ja lähettää hakemus. Odotukseni sai
henkisen täystyrmäyksen. Enkö minä kelpaakaan, mitä ihmettä on ollut aikaisemmin kokemani kutsu?

Aina ei ole helppoa nähdä Jumalan suunnitelmaa tai johdatusta omassa elämässä. Monenlaiset odotukset innoittavat
tai piinaavat meitä arjessamme. Joskus tuntuu, että Jumala
ei vastaa, vaikka kuinka kysyy asioiden tilaa. Psalmin kirjoittajan miettein, yritän malttaa mieleni: ”Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani”. (Ps 42:5)
Yhtä asiaa meidän ei tarvitse kuitenkaan enää odottaa. Jeesuksen sovitustyö on tehnyt sovinnon ihmisen ja Jumalan välille. Anteeksianto ja Jumalan rakkaus ovat totta myös minun
kohdallani. Jumala sanoo “Iankaikkisella rakkaudella olen
sinua rakastanut, sentähden olen sinua vetänyt puoleeni
armosta.” (Jer 31:3.) Sen vuoksi voin olla yhteydessä Jumalaan, voin luottaa, että Hän kuulee asiani. Raision seurakunnan strategian iskulauseena onkin: Kaikki on jo valmiina.

Raamatusta löytyy paljon Jumalan lupauksia meille jokai-

selle. Hän lupaa olla läsnä elämässämme. Jumalan johdatusta ei aina huomaa, mutta sitä voi rukoilla ja siihen voi luottaa. Hän itse lupaa Raamatussa ”Minä johdatan heitä, kun he
kulkevat rukoillen” Jes 31:9. Jumala jopa odottaa, että käännymme asioidemme kanssa Hänen puoleensa: “Kuitenkin
Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen” Jes
30:18
Jumalalla on aina jotain hyvää varattuna meille. Malta
odottaa Jumalan aikaa. Mitähän Jumalalla on vielä varattuna sinua varten?

Noora Nurmi
diakoniatyöntekjä

Pixabay

■■Miten suhtaudut odottamiseen? Valmistaudutko mielessäsi hyvään tulevaisuuteen vai odotatko tulevaisuuden tuovan ikävyyksiä?

Puolisoni lohdutti ja rohkaisi minua sanomalla, että mikäli Jumala haluaa meidät lähettää lähetystyöhön niin Hän voi
sen myös toteuttaa tavallaan. Itse olin kovin malttamaton
ja toivoin että olisimme voineet kysellä muitakin mahdollisuuksia. Päätimme yhteisesti jättää asian rukouksin Jumalalle ja vain odottaa. Noin vuoden kuluttua saimmekin puhelinsoiton, jossa meiltä kysyttiin, olemmeko valmiit lähtemään.
Olen pohdiskellut, miten israelilaiset harhailivat 40 vuot-

■■”Kokoa kyyneleeni leiliisi,
merkitse ne kirjaasi. …
Sinä pelastit minut kuolemasta,
et antanut jalkani astua harhaan.
Minä saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä
missä on elämä ja valo.” Psalmista 56: 9, 13
Jokaisella meillä on varmasti kokemus siitä, että olemme

katselleet maisemaa sadepisaroiden kasteltua edessä olevan
ikkunan, tuulilasin tai silmälasit. Tuolloin edessä oleva tuttukin maisema saattaa hämärtyä ja joudumme terästämään
kaikki muut aistimme hahmottaaksemme reitin.
Välillä elämässämme koittaa myös surun aika, jolloin kyy-

neleet sumentavat silmät ja edessä olevan näkymän. Surun

"Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja
rauhalla teidät, jotka uskotte,
niin että teillä Pyhän Hengen voimasta
olisi runsas toivo.” Room. 15:13
Toivon Jumala, rakas Taivaan Isä
Kiittäen tulen eteesi. Olethan varjellut minua ja läheisiäni monelta pahalta
kuluneenakin vuotena. Syksy on jo pitkälle ehtinyt, päivät lyhenevät ja illat
pimenevät. Kuljemme kohti adventin aikaa ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen syntymäjuhlaa. Kohti joulun iloa ja valoa.
Toivon Jumala, täytäthän meidät, jotka etsimme yhteyttä Sinuun, ilolla ja
rauhalla Pyhän Henkesi voimasta niin, että joulun sanoma Pojastasi Jeesuksesta
Kristuksesta, joka sovittaa kaikki minun syntini ja koko maailman synnit, saisi
täyttää sydämemme runsaalla toivolla, ilolla ja rakkaudellasi.
Aamen

ja murheen aikana sade voi tuntua erityisen lohduttavalta,
jos pystyy ajattelemaan, että taivas myötäelää ja itkee, jolloin omiin kyyneliin sekoittuvat taivaasta putoavat kyyneleet.
Jumala on luonut meihin kyvyn tuntea, ja myös Jeesus itki Raa-

matun mukaan eri tilanteissa. Jumalaa kuvataan Raamatussa
kaiken lohdutuksen Jumalana. Voit nyt lukea vielä ylläolevan
psalmitekstin ja miettiä, onko omassa elämässäsi tällä hetkellä
jokin suru tai murhe, johon kaipaisit apua kaiken lohdutuksen Jumalalta. Hän on koonnut ja kokoaa kaikki kyyneleesi
talteen ja on kanssasi kaikissa tunteissa, myös surun aikana.
Hannele Siltala
projektikoordinaattori,
ympäristöasiantuntija

Pixabay

Pixabay

ta erämaassa, odottaen pääsevänsä Jumalan lupauksen mukaisesti luvattuun maahan. Luulen että he lähtivät suurin
odotuksin paremmasta elämästä, osa ainakin uskoen Jumalan johdatukseen. Luottaen siihen, että Jumala kulkisi heidän kanssaan jo johdattaisi heidät perille. Miltä on mahtanut tuntua tällainen Jumalan johdatus, jossa harhaillaan
40 vuotta? Vaikka matka ja johdatus ei toteutunutkaan niin
kuin israelilaiset luulivat tai odottivat, niin silti Jumala johdatti heitä päivittäin.

Touhua ja iloista tunnelmaa Kokinvuoressa torstaisin

Apua nälkään ja kylmäänkin

Kuvat:
Jukka Saarinen
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Tavaroiden purkamisessa ja lajittelussa auttanut Mika
Raudasoja tuli Kokinvuoreen vapaaehtoishommiin
heti puolen päivän jälkeen. Lämmin keitto
maistui myös maaliskuusta saakka ruokajakelussa mukana
olleelle
Mikalle.

Leena Nieminen on tehnyt diakoniatyötä Raision seurakunnassa jo
23 vuotta.

Pakkauspuuhissa viihtyvät niin Sirpa Heimberger (vas.), Noora Nurmi, Anne Härmälä kuin Ulla Piipponenkin.

Raision seurakunnassa on vahvan vapaaehtoistyön sekä omien työntekijöiden voimin koronasta huolimatta
pystytty jakamaan ruoka-apua tarvitseville. Sadan kahden puolen liikkuva väkimäärä on voinut käydä noutamassa ruokaa tai nauttimassa maistuvan lämpimän aterian Kokinvuoren seurakuntakodilla torstaisin.

V

aikka EU:n ruoka-apu muuttuukin ensi vuodesta alkaen ruokatuotteista ruokakorteiksi,
jatkuu seurakunnan oma elintarvikeapu niin,
että tarjolla on edelleen lämmin ateria kerran
viikossa ja myös Operaatio Ruokakassin apu jatkuu tuttuun
tapaan.
Lokakuun viimeisenä torstaina oli Kokinvuoren keittiön
puolella, pakkaushuoneessa ja salissa reipas tekemisen meininki. Seurakunnan diakoniatyöntekijät Leena Nieminen ja
Noora Nurmi kokivat jälleen kerran sen, miten seurakuntaa
on siunattu hyvillä ihmisillä. Puolilta päivin paikalle saapuneet
ruoka-avun tuotteet löysivät tiensä pusseihin ja kasseihin
intoisalla rutiinilla. Keittiön puolella porisi ammattiosaaja
Ilkka Saarisen mestaroima broilerkeitto päivän lämmintä
ateriaa enteillen. Koko talo odotti iltapäivän ihmisiä jo tuttuun yhteyteen.
- Olen ollut Raision seurakunnan diakoniatyössä 23 vuotta
ja jo silloin meillä oli ruokakassien jakamista. Seurakunnan
työntekijät antoivat ruoka-apua omista toimistohuoneistaan
seurakuntatalolla. Vuonna 2015 ruoka-apu laajeni ja silloin
sitä jaettiin vapaaehtoisten avulla keskustan seurakuntatalossa. Tämä Kokinvuoren seurakuntakoti otettiin tässä
tarkoituksessa käyttöön juuri ennen koronan iskemistä, sanoo
diakoniatyöntekijä Leena Nieminen.
- EU:n ruoka-apu on koostunut pääasiassa kuivamuonasta.
Sitä on saatu Kirkkohallituksen ja Ruokaviraston
kautta kahdesti vuodessa. Tähän on ensi
vuoden alussa tulossa muutos niin, että
elintarvikkeiden sijaan aletaan jakaa
ruokakortteja.
- Joka torstai jaettavat muut
elintarvikkeet hankitaan Operaatio Ruokakassin kautta.
Kuljetus tulee Kokinvuoreen
aina torstaina puolen päivän
tietämissä ja heti iltapäivällä
ruokatarvikkeet saadaan jakoon.
Seurakunta ostaa myös operaatioon
liittyvät kuljetuspalvelut. Tämän
lisäksi saamme Naantalista laitoskeittiön ylimääräisiä annosruokia kahdesti

viikossa. Niiden noutamisen olemme järjestäneet siten, että
tiistaisin siitä huolehtii Raision kaupunki ja torstaisin meidän
vapaaehtoisemme. Olemme välillä saaneet myös joiltakin
raisiolaisilta yrityksiltä ja yhdistyksiltä erilaisia lahjoituksia,
kuten leivonnaisia, sekä hygieniatarvikkeita, joita kysytään
paljon ja joita olemme toisinaan myös ostaneet jaettaviksi,
samoin esim. ruokaöljyä.
Lämmintä ruokaa ja ruokaseuraa
Leena Nieminen kiittelee sydämestään saakka ahkeria vapaaehtoisia. Heitä on riittänyt ruoka-avun jakamiseen joka torstai
hyvinkin toistakymmentä henkeä. Kun toiminnassa on ollut
aikaisemmin paljon reippaita ikäihmisiä, ovat nyttemmin
myös nuoremmat löytäneet tiensä auttajien joukkoon.
- Tässä työssä on väki kyllä melkoisella antaumuksella
mukana. Pahimpaan korona-aikaan, kun vapaaehtoisia ei voitu
käyttää, olivat mukana kaikki ne seurakunnan työntekijät,
jotka vain pystyivät. Monellehan tuli siihen mahdollisuus, kun
omia työtehtäviä jouduttiin vähentämään. Keittiön puolella
tai pakkauspuuhissa oli silloin niin pappeja ja kanttoreita
kuin muitakin työntekijöitä.
Leena Nieminen haluaa oikaista vääriä käsityksiä siitä,
että esimerkiksi ruokakassien yhteydessä tarjottava lämmin
ateria olisi vain pienituloisille tarkoitettu.
- Ajatus on se, että ruokailu voisi olla päivän hyvä hetki
myös esimerkiksi monille yksinäisille. Yhdessä
ruoka maistuukin paremmalta. Toivottavasti
korona hellittää joskus niin, että tänne
voivat kaikki ruokaa tai ruokaseuraa
kaipaavat raisiolaiset hyvillä mielin
yhdessä kokoontua.
Leena Nieminen iloitsee siitä,
että Raisio on oikea diakoniaseurakunta.
- Tämä ajattelu ulottuu
myös luottamushenkilöihin
saakka. Pelastusarmeijasta tuttu
yhdistelmä, soppaa, saippuaa ja
sielunhoitoa, sopii Leena Niemisen
mukaan hyvin myös Raision seurakunnan diakoniatoiminnan tehtäväkuvaan.

-Niin se vaan on, että on turha mennä puhumaan Jumalasta
nälän ja kurjuuden keskelle, jos ihminen ei pysty ajattelemaan muuta kuin mistä saisi seuraavana päivänä ruokaa.
Kokinvuoren kauniissa seurakuntasalissakin järjestettävään
torstaiseen ateriahetkeen ihmiset saavat tulla ihan rauhassa
omine ajatuksineen. Ruokarukouksenkin voi halutessaan
lukea ääneti itsekseen pöydällä olevasta pienestä tekstitaulusta.
Toiselta puolelta taulua löytyy vielä kannustava Raamatunlause
matkaansa jatkaville.
Takki ylle jos paleltaa
Kun Raisiossakin kerättiin asunnottomien yötä varten lämpimiä takkeja, kertyi niitä niin paljon, että takkeja jäi yli tarpeenkin ja ne siirrettiin seurakunnalle. Ruoka-avun yhteydessä voi siis lämpöä tarvitseva saada vaikka takin ylleen.
-Kylmän aikaan voimme laittaa pihalle vaaterekin, josta paleleva voi ruokaa jonottaessaan ottaa takin vaikka omakseen.
Takkien lisäksi voi ruokailun yhteydessä saada vaikkapa Tasalan Kamarissa vapaaehtoisvoimin syntyneitä lämpimiä
sukkia tai lapasia. Joulua lähestyttäessä on luvassa muitakin diakoniatyön toimia.
- Kaikki ovat tervetulleita keskustan seurakuntatalolle
15.12. puurojuhlaan, johon voi ilmoittautua seurakunnan
nettisivuilla 5.12. mennessä tai suoraan diakoniatyöntekijöille 3.12. mennessä. Tarjolla on puuron lisäksi kahvia, joulutorttua ja jouluista ohjelmaa. Myös Raision kaupungin ja
Olkkarin kanssa teemme hyvää yhteistyötä esimerkiksi näin
joulun alla toimittamalla Jokamiehen joulu- ja Joulupuu-keräysten kautta saatuja lahjoja ja lahjakortteja eniten apua
tarvitseville lapsille ja aikuisille.
- Jouluaattona Tasalan Kamarin kahvila on avoinna kaikille kello 17 alkaen iltakahdeksaan saakka, ja sisään voi pistäytyä kuka tahansa yksin tai yhdessä toisten kanssa. Paikalla on vapaaehtoisia ja pappikin ja luvassa on pientä herkullista joulutarjoilua, jouluhartaus ja muuta joulutunnelmointia hämärtyvässä aattoillassa, Leena Nieminen innostaa.
Jukka Saarinen
toimittaja
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Iloa itselle ja toisille
vapaaehtoistyön kautta
Olisiko sinulla vähän ylimääräistä aikaa?
Voisitko käyttää aikaasi ja osaamistasi
muiden auttamiseen?
Haluaisitko tutustua uusiin ihmisiin ja
löytää porukan, johon kuulua?

Olet lämpimästi
tervetullut mukaan
tekemään hyvää
yhdessä!

Raision seurakunnassa toimii lukuisia vapaaehtoistyön ryhmiä.
Vapaaehtoisuus voi merkitä monenlaista osallistumista, avustamista,
ohjaamista ja auttamista. Se voi olla asiantuntijatehtävä tai tehtävä,
joka ei vaadi vapaaehtoiselta kuin sen tärkeimmän: halun tehdä hyvää ja auttaa.

Vapaaehtoisiin kuuluva Lilja Salomaa
on ollut mukana Raision seurakunnan
vapaaehtoistoiminnassa puolitoista
vuotta ja tietää, että hyvä mieli tulee
muustakin kuin vain
leivästä.

Sinä luonnollisesti päätät, minkä verran ja minkä kaltaisiin tehtäviin voit, ehdit ja haluat
osallistua. Pienikin apu on tervetullutta. Osa tehtävistä on kertaluonteisia ja lyhyitäkin ja toiset
säännöllisempiä ja pidempikestoisia.

RUOKAA TARJOLLA
Kokinvuoren seurakuntakodissa torstaisin, Murroskuja 3
• Maksuton lämmin ateria klo 14.30-17
• Ruokajakelu/Operaatio Ruokakassi klo 15-17
Olet lämpimästi tervetullut!
PS. Jouluviikolla ruokaa
poikkeuksellisesti ti 21.12 ja viikolla 1 ti 4.1.
Ruuhkien välttämiseksi porrastus sukunimen mukaan > Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi

Mukana vapaaehtoisten porukassa on
syksystä asti ollut myös Samuli Sahlberg.

OPERAATIO RUOKAKASSI RY
� Vuonna 2008 perustettu pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö, joka keskitetysti hankkii ja toimittaa
ruokaa jaettavaksi vähävaraisille ihmisille mm. seurakuntien kautta.
� Raision seurakunta on Operaatio Ruokakassin jäsenyhdistys ja maksaa sille myös esim. kuljetuskuluja ja hoitaa
ruoka-avun jakelun yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Keittiön toimintaa johtava kokki Ilkka Saarinen
pysähtyi kuulostelemaan, maistuiko lämmin broilerkeitto vapaaehtoisille. Stig Rönnberg (vas.),
Jari Aaltonen, Pertti Salminen ja Kari Laine
tuumasivat, että jo vain!

� Ruokakassin noutajalle kaikki jaettava ruoka on ilmaista ja jonoon voi tulla
kuka tahansa toistuvasti tai tilapäisesti ruoka-apua tarvitseva.
� Ruoka-avun arvoja ovat kristillinen lähimmäisenrakkaus, ihmisläheisyys sekä
vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisten arvostus ja tukeminen.
� Kaikki ovat tervetulleita mukaan, niin
avun hakijoiksi kuin vapaaehtoisiksi.

EU:N RUOKA-APU
� EU:n ruoka-apua on jaettu kahdesti
vuodessa vähävaraisille vuodesta 1996
saakka.
� Vuodesta 2022 alkaen aletaan Suomessa jakaa elintarvikkeiden sijaan aineellisen avun ruokakortteja, joilla on
mahdollista hankkia päivittäistavarakaupasta elintarvikkeita ja muita perustavaroita.
� Avustusohjelma suunnataan vähävaraisille 2-3 vuotta kestävinä hankkeina.
Rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, Ely-keskukset ja Ruokavirasto.
Töiden lomassa vapaaehtoiset viettävät yhteisen
lounastauon ennen ovien avautumista muille ruokailijoille ja ruokakassien noutajille. Yhteishenki on
hyvää ja uusiinkin ihmisiin mukava tutustua.

� Hanketoimittajat toimittavat avunsaajille maksukortteja ja antavat ohjausta sekä neuvontaa.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Vapaaehtoiset ovat mukana esimerkiksi
• kuoroissa
• Tasalan Kamarin kahvilassa ja sen muussa monipuolisessa toiminnassa
• päivystäjinä Myllyn toimipisteessämme
• päivystäjinä Auttamiskeskuksen puhelinpalvelussa
• ulkoilu- tai juttukavereina, saattajina sairaalakäynneillä tai muuna apuna sitä
tarvitseville Auttamiskeskuksen toiminnan kautta.
• kerhojen ohjaajina ja pyhäkoulun opettajina
• lastenhoitoavustajina
• isostoiminnassa
• vetämässä erilaisia piirejä ja ryhmiä (esim.Raamattupiirit, Rukouksen talo,
suomen kielen opetus)
• auttamassa Internetin sekä puhelimen, tietokoneen ym. älylaitteiden käytössä
• suunnittelemassa jumalanpalveluksia ja avustamassa niiden toteutuksessa
• muiden tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa (esim. Ilta sinulle -tilaisuudet,
Miesten illat, Naisverkosto, Rukouksen talo, jokin uusi tilaisuus tai tapahtuma?)
• neulomassa, leipomassa ja askartelemassa lähetystyön hyväksi
• pitkäaikaissairaan tukihenkilönä
• saattohoidon vapaaehtoisena tukihenkilönä
• Kirkon keskusteluavun päivystäjänä esim. Palvelevassa puhelimessa
• hoitamassa diakoniatyön vaate- ja tavara-apua Naulakossa.
• ruokajaossa ja yhteisen ruokailun järjestämisessä
• kokkaamassa Soppaa kaverille -ruokailuihin
• jossakin muussa tehtävässä?
Vapaaehtoisia on jo paljon, mutta mukaan mahtuu!
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan monipuoliseen
toimintaamme!

Hannele Siltala,
Vapaaehtoistyön koordinaattori
p. 044 7160 380
hannele.siltala@evl.fi
Pixabay

Hanna Kiviniemi, Kari Laine, Ilkka Saarinen ja Pertti Salminen
hoitavat keittiöhommia Kokinvuoressa torstaisin. Vakituisiin keittiöryhmäläisiin kuuluvat myös tästä kuvasta puuttuvat Maini Karvanen
ja Timo Tuusvuori.

Jos voisit olla kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta ja haluaisit kertoa tai kuulla lisää,
ota yhteyttä esimerkiksi Hannele Siltalaan, jonka kanssa voitte pohtia sinulle sopivaa tehtävää.
Voit myös jutella asiasta muidenkin seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.
Vapaaehtoistehtäviin annetaan perehdytys ja vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään myös erilaisia
koulutus- ja virkistystilaisuuksia.
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Seurakunnassa tapahtuu talvella
ILTA SINULLE

KONSERTTEJA KIRKOSSA:
ADVENTIN JA JOULUN AIKA KIRKOSSA
I Adventin perhemessu, ”Hoosianna”
su 28.11. klo 10.
Vuorio, Pajunen, Nieminen, Saarinen.
II Adventin messu 5.12. klo 10 . Kirkkokuljetus. Haapakoski, Lehti, Engström.
Itsenäisyyspäivä ma 6.12. klo 10
Sanajumalanpalvelus. V. Siltala, Lehti,
Saarinen ja Korsulaulajat. Kunnianosoitus
ja seppeleenlasku Sankarihaudalla.
III Adventin messu
su 12.12. klo 10 Paunikallio, Vuorio, Nieminen.
IV Adventin messu
su 19.12. klo 10 Pajunen, V. Siltala, Saarinen.
Jouluaatto pe 24.12.
Lyhyt jouluaaton hartaushetki
klo 12, 12.30, 13 ja 13.30, (n. 10 min.)
Ruotsalo, Engström.
Aattohartaus: klo 14.30 ja klo 16.
Vuorio, Lehti, Engström.
Kunniavartio sankarihaudoilla klo 13.30-17
Jouluyön messu klo 23.
Paunikallio, Pajunen, Engström.
Jouluyön kuoroon kootaan laulajia.
Ota yhteyttä kanttori Katarina Engströmiin.
Jouluaamun jumalanpalvelus la 25.12. klo 8.
V. Siltala, Vuorio, Nieminen. Joulukahvit
Tapaninpäivän messu su 26.12. klo 10.
Haapakoski, Lehti, Nieminen
Uudenvuodenaaton hartaus
pe 31.12. klo 18. Pajunen, Saarinen.
Uudenvuodenpäivän messu la 1.1.
klo 10. V. Siltala, Haapakoski, Engström.
Messu su 2.1. klo 10. Kirkkokuljetus.
Loppiaisen messu to 6.1. klo 10. Kirkkokahvit ja lähetystyön kuulumisia srk-talolla.
Partion tammikirkko ti 11.1. klo 18.
MESSUJA VOI SEURATA MYÖS NETISTÄ
-kanavalla
suorana tai jälkikäteen.
Kanava löytyy esim.
• Google-haulla: Youtube Raision seurakunta
• Kotisivujemme linkistä: raisionseurakunta.fi
Maksuton kuljetus kirkkoon
joka kk:n ensimmäisenä sunnuntaina.
Tilaukset ja tiedustelut:
erja.andersson@evl.fi p. 044 7160 326.

ARKIAAMUN
EHTOOLLISHETKI
ke 1.12., 5.1, 2.2. ja
2.3. klo 8 srk-talossa.
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
arkimaanantaisin klo 10 Katrillisalissa.

ARJEN TAUKOPAIKKA
- AVOIMET OVET RAISION KIRKOSSA
tiistaisin klo 16.30-18 (30.11. asti ja 11.1. alk.)
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi
tai tutustumaan
kirkkoon.
Voit tuoda
mukanasi pyyntöjä tai kiitosaiheita
itsesi ja läheistesi puolesta.
Paikalla usein myös pappi ja koulutettuja
vastuuhenkilöitä, jotka halutessasi
keskustelevat ja rukoilevat kanssasi
luottamuksellisesti.
Rukouspyyntöjä voi jättää myös seurakunnan internet -sivujen kautta tai
pastori Vesa Siltalalle.

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

HOOSIANNA! -ADVENTTIKONSERTTI
su 28.11. klo 18 Quinsonitus vaski- ja lyömäsoitinyhtye sekä Martinus-kuoro esittävät
adventtiajan musiikkia. Konserttiyleisö
pääsee laulamaan yhdessä Hoosiannahymniä ja Maa on niin kaunis -laulua!
JOULU MEITÄ TERVEHTII
Pyhän Martin Laulajien joulukonsertti
la 18.12. klo 19 kirkossa.
LUOMAKUNNAN LAULU
su 30.1. klo 15. Jaakko Löytty, laulu ja kitara
sekä sellistit Anna-Maija ja Olli Varonen
Konsertteihin vapaa pääsy. Ohjelma 5€.

Ke 26.1. ja 9.3.
klo 18.
Kaikille avoin,
suosittu ja lämmintunnelmainen illanvietto
srk-talolla.
Musiikkia,
puhujavieras,
iltarukous,
vapaata keskustelua ja
maksuton iltapalatarjoilu.
Ke 26.1. Puhujavieraana päätoimittaja
Heli Karhumäki pohtimassa aihetta
Miten ja mihin Jumala kasvattaa lapsiaan?
Vastuuseen, vapauteen?
Palvelemaan, palveltavaksi?
Erehdysten kautta uusiin alkuihin?
Armoon?
Vapauteen syyllisyydestä ja katkeruudesta?
Tulevaisuuteen ja toivoon?
Ke 9.3. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan
yksin, kaksin tai porukalla!
RAISIOMESSU
su 5.12. klo 17 srk-talolla. Sunnuntai-illan rento messu aikuisille ja lapsille jouluisissa tunnelmissa. Musiikkia, puhetta,
ehtoollinen, esirukousmahdollisuus ja
maksuton jouluinen iltapalatarjoilu.
Tervetuloa mukaan!

TM

RAISION KIRKOSSA

”Tulkaa kaikki nyt laulamaan!”
Torstaina 2.12. klo 12
Laulukammari ja kanttori Jukka Saarinen.
Keskiviikkona 8.12.
• klo 9.15 ja 10.15 erityisesti pienten lasten
perheille
• klo 18 bändin säestyksellä
Sunnuntaina 12.12.
• klo 15 erityisesti lapsiperheille,
kanttorina Sini Nieminen
• klo 17 ja klo 19 kanttorina Jukka Saarinen
Sunnuntaina 19.12.
• klo 15, kanttorina Katarina Engström
• klo 17 ja klo 19 Martinus-kuoro ja
kanttori Katarina Engström.
Tiistaina 21.12.
• klo 19 Pyhän Martin Laulajat ja
kanttori Katarina Engström.
Torstaina 23.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut lyhyesti ulkoilmassa Wanhan
Pappilan pihamaalla. Kanttoreina Jukka
Saarinen ja Katarina Engström.
Lauantaina 25.12. klo 18
lauletaan Kauneimmat joululaulut
-vihkonen alusta loppuun
kanttori Katarina Engströmin kanssa.
Katso myös  s. 3
HUOM!
AVI:n tämänhetkisten ohjeiden mukaisesti
16 v täyttäneet tarvitsevat koronapassin
voidakseen osallistua musiikkitilaisuuksiin
sisätiloissa, joissa yli 50 henkilöä.

Koko kaupungin
joulutapahtuma
to 9.12. Tasalan torilla klo 14-19.
Tasalan Kamarissa Kynttiläkahvila ja
joululauiluja.
Soppi-lähetysmyymälässä käsitöitä
vaikka joululahjoiksi.
Torin laidassa seiminäyttely.
Seurakunnan työntekijät kulkevat toriväen keskuudessa. Tervetuloa juttelemaan ja tutustumaan.
Nähdään torilla!

SUUNNITELLAAN UUTTA!
Raisiomessut päättyvät tältä erää,
mutta tule kertomaan ja kuulemaan
ideoita ja toiveita uusien tapahtumien
kehittämiseksi tai tule paikalle
muuten vaan. Ohjelmassa myös musiikkia, yhteinen rukous ja pientä tarjoilua.
Uuden toiminnan suunnitteluillat
Raision srk-talolla su 23.1. ja 13.2. klo 17.
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Olet lämpimästi tervetullut!
Katso myös  s. 2

KIRKONMENOT
Arki-illan messu kaikenikäisille
ke 1.12., 2.2. ja 2.3. klo 18 kirkossa.
Laulut nuorten bändin tahdissa.
Tervetuloa kuulemaan, laulamaan,
rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista!

ADVENTTIMYYJÄISET JA
JOULUMAAN AVAJAISET la 27.11.
Klo 10-13 myyjäiset lähetystyön hyväksi
srk-talon alakerrassa. Jouluherkkuja,
Lapas- ja sukkapuoti, joulukoristeita,
Joulukahvila. Partiolaisten myyjäiset
Wanhassa Pappilassa.
Joulumaan avaus
Klo 10–11 enkeli paikalla opastamassa
isoja ja pieniä Joulumaan matkaajia.
JOULUMAA
Wanhan Pappilan pihapiirissä 27.11.-6.1.
(Kirkkoherrankuja 2).
Joulun taikaa, rauhaa, iloa ja siunauksen
säteitä lapsille ja aikuisille. Voit kurkkia
ikkunoista, tehdä pieniä tehtäviä ja laskea illalla taivaalla tuikkivia tähtiä. Joulumaan kartta löytyy pienen keltaisen
katoksen seinästä. Mukana toteutuksessa myös yrittäjiä, joiden jouluikkunoihin voi tutustua eri puolilla Raisiota.

MITÄ MIES?

MIESTENILLAT ke 19.1., 9.2. ja 2.3. klo 18.
Musiikkia, puheenaiheita, rentoa olemista
ja maksuton iltapalatarjoilu kaikenikäisille miehille srk-talolla. Paikalla sanoin
ja sävelin mm. Joel Hallikainen, iltojen
suunnittelutiimin miesporukkaa sekä
puhujavieraita, jotka ilmoitetaan
myöhemmin. Vapaa pääsy.
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
joka toinen maanantai 17.1. alk. klo 18.30
(parittomat viikot). Kokoonnutaan kirkkomaan Alakappelilla ja tehdään retkiäkin.
Kahvitarjoilu ja illan päätteeksi mahdollisuus osallistua ehtoolliseen. Kysy lisää
kevään illoista Seppo Niemeläiseltä ja
Pertti Ruotsalolta (p. 040 502 0077).
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät!
GOSPEL-LATTARIT JA KEHONHUOLTO
Liikuntaa kaikenikäisille naisille rennolla
otteella latino- ja gospelmusiikin
tahdissa Kuloisten koululla:
ma klo 17.30 Gospel -lattarit ja
ma klo 18.35 Kehonhuolto
Yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa.
Lisätietoja: hannele.siltala @evl.fi
Ilmoittautumiset: www.raisionpyryt.fi
Yksi maksuton
tutustumiskerta
Tervetuloa mukaan!
LATTARILAUANTAI
22.1. srk-talolla klo 13-17
kaikenikäisille naisille.
Tanssitaan erilaisia latinotanssja gospelmusiikin tahdissa.
Iltapäivän päätteeksi kehonhuoltotunti
sekä mahdollisuus saunomiseen.
Voit osallistua koko iltapäivään tai vain
osaan siitä. Päivän aikana tarjolla kahvia
ja teetä, muuten omat eväät.
Ohjaajina Taru Kervilä, Niina Nyblom ja
Hannele Siltala.Vapaa pääsy. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: hannele.siltala@evl.fi
NAISVERKOSTO
Tervetuloa
työikäisten naisten
kutsuiltoihin,
pienryhmiin
ja muuhun lämminhenkiseen toimintaan!
Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan
naisverkostoon:
hannele.siltala@evl.fi
tai puh. 044 7160 380
.

KUOROT JA BÄNDIT

Martinus -sekakuoro aikuisille.
Chorus variabilis: vaihteleva ryhmä
vaihtelevalla ohjelmistolla.
Laulukammari: seniori-ikäisille.
Korsulaulajat: perinnekuoro miehille.
Chorus juniorum -lapsikuoro.
Nuorten musiikkiryhmä.
Muskarit eri ikäisille lapsille
Messubändi.
Messumuusikot: Soitako jotain instrumenttia? Haluaisitko joskus tulla mukaan
soittamaan messuissamme?
Kysy lisää kanttoreilta tai katso:
www.raisionseurakunta.fi/musiikki
Myös uudet laulajat tervetulleita
mukaan!
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Tervetuloa mukaan!

TUKEA JA APUA
ELÄMÄÄN

GODFULNESS.FI
Tervetuloa rentoutumaan virtuaalisten
luontopolkujen, hiljentymishetkien ym. rauhoittavan
ja virkistävän
aineiston äärellä.
Käy tutustumassa:
Facebook, Instagram ja
verkkosivusto:
Godfulness.fi

POLKUJA KIRKKOMAALLA:
Mietiskelypolku kutsuu kulkemaan ja
hiljentymään sen varrella olevien
tekstien äärellä.
Raamattupolku lapsille ja aikuisille
esittelee Raamatun aiheita lasivitriineissä.
Opastus kirkon pääovella.
VAPAAEHTOISPYSÄKKI
ke 16.2. klo 18 srk-talossta. Seurakunnan
erilaisissa vapaaehtoistehtävissä toimivien yhteinen koulutus- ja rohkaisuilta.
Kuulet vapaaehtoistyön ajankohtaisia
uutisia ja arvotyöskentelyn tuloksia sekä
tapaat muita vapaaehtoistyöntekijöitä.

SENIORIKERHOT
• Kokinvuoren srk-kodissa: ke 1.12, 15.12.,
12.1., 26.1, 9.2., 23.2., 9.3., 23.3… klo 12
• Keskustan srk-talossa: to 13.1, 27.1.,
10.2., 10.3., 24.3… klo 12
• Vaisaaren srk-kodissa: to 25.11, 20.1.,
3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3…klo 12
Tervetuloa kuuntelemaan, laulamaan,
juttelemaan, tapaamaan tuttuja ja tutustumaan! Kahvitarjoilu. Kysy kuljetuksista
srk-talolle ja Vaisaareen:
Erja Andersson, p. 044 7160 326.
Seniorien joulujuhla
to 9.12. klo 12 srk-talossa.
Joulupuuroa, joulu kahvit,
jouluevankeliumi, joululauluja...
Pastori Karoliina Haapakoski,
diakonissa Erja Andersson ja
kanttori Jukka Saarinen.
JOULUJUHLA
kehitysvammaisille ke 8.12. klo 14
Kokinvuoren srk-kodissa.
Vuorio, Andersson, Saarinen.
KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 11.12., 15.1., 12.2. ja 12.3. klo 13
Kokinvuoren srk-kodissa. Tutustutaan
Raamattuun, lauletaan ja rukoillaan.
Kahvitarjoilu. Pyhäkoulunopettajana
Erja Andersson.
KREIKANKIELINEN RAAMATTUPIIRI
Luemme Uutta Testamenttia alkukielellä
ja keskustelemme suomeksi.
Joka toinen ti klo 13-15 srk-talon alakerrassa,
(parittomat vkot 7.12. asti ja 18.1. alk.)
Lisätietoja: Anneli Minks, p. 050 5722 584.
SUOMENKIELEN OPETUSTA
vieraskielisille maanantaisin klo 10-12
Valo -talossa (Lumparlankatu 18).
RAISION KAUPUNGIN
TYÖNTEKIJÖILLE:
Joulukirkko pe 10.12. klo 8
Rukoushetket: kokoonnutaan n.
kerran kuussa srk-talolle rukoilemaan yhteisten asioiden ja koko kaupungin puolesta:
ma 29.11., 31.1., 28.2. ja 28.3. klo 16.15.
Tervetuloa mukaan

Levähdys- ja
kohtaamispaikka
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.
JOULUN TUNNELMAA
MYLLYSSÄ
Tervetuloa viettämään
rauhallista hetkeä
jouluostosten lomassa.
Glögitarjoilu, jouluikkuna
ja seiminäyttely 5.12. alkaen.
PIKKUPUOTI
Lahjoja, joista on iloa monille. Pikkupuodissa
myytävien käsitöiden tuotto käytetään
hyväntekeväisyyteen meillä ja maailmalla.
LAPSIPARKKI
torstaisin klo 14-16.Lastenhoitoapua tunnin asioinnin
ajaksi.Ajanvaraukset tekstiviestillä ed. päivänä klo 12 mennessä:
Tanja Tulonen p. 044 797 1644.
VAUVAPERHEIDEN JUTTUJA
tiistaisin klo 10-13. Tavataan ja jutellaan
vauvaperheiden arjesta, iloista ja haasteistakin. Paikalla Baby blues-työntekijä
Marjaana Ojaniemi. Tervetuloa!
PERHEKAHVILA
la 27.11. klo 10-14. Kahvilaa pyörittää tänään
MLL Raision yhdistys. Tervetuloa!
LASTEN LAUANTAI
4.12. Puuhaa lapsille klo 10-14.
SULOISET SILMUKAT
Tule mukaan tekemään ja
oppimaan erilaisia käsitöitä.
Opastamassa Käsityöliike
Machian Maiju.
Joka toinen viikko (parill.vkot)
ti klo 17-19 (11.1. alk.)
ke klo 10-12 (8.12. ja 12.1. alk.)
Katso lisää: www.raisionseurakunta.fi
KIRJALLISUUSPIIRI ”OLIPA KERRAN”
Tervetuloa klo 18 jakamaan lukuvinkkejä ja
keskustelemaan kirjoista! Teemoina
to 9.12. Harrastuskirjat, to 13.1.Satukirjat,
to 13.2. Murteet ja paikallishistoria,
to 17.3. Rakkain kirjani.
Piirin vetäjänä Marjut Lehti-Laakso.
KANSAINVÄLINEN KATTAUS
Kerran kuukaudessa pureudutaan seurakunnan ja kirkon globaaleihin haasteisiin.
La 18.12. klo 12 aiheena nimikkokohteidemme jouluherkut. Tervetuloa tutustumaan
maailman eri kolkkien jouluruokaperinteisiin.
La 22.1. klo 10-16 Ekumeeninen rukousviikko
La 19.2. klo 10-16 Yhteisvastuu.
TAIDENÄYTTELYITÄ
Yhteistyössä mm. Raision seudun
taideyhdistyksen kanssa.
PAPPI PAIKALLA
Pappeja ja diakonia- ym. työntekijöitä
tavattavissa ajoittain Myllyssä.
Katso: www.raisionseurakunta.fi

Viihtyisä kahvila ja
kohtaamispaikka
Raision keskustassa!
Tasalanaukio 5.
Tervetuloa!
Avoinna ma-to klo 10-15,
		
pe klo 10-13
(Suljettu 20.12.– 7.1.)
Kahvia ja pikkupurtavaa edullisesti.
Soppi-myymälä joulupuotina 29.11. -19.12.
Erilaisia käsitöitä lahjaksi tai omaksi iloksi
ja lähetystyön hyväksi.
Tasalan Kamarin jouluaatto
pe 24.12. klo 17. Joulukahvit, jouluhartaus ja
yhteistä oloa hämärtyvässä aattoillassa.
Paikalla mm. pastori Antti Pajunen.

AUTTAMISKESKUS
Puhelinpäivystys tiistaisin klo 10-14,
p. 044 7160 347. Tilapäistä maksutonta
apua esim. saattajaksi sairaalaan,
ulkoilemaan tai juttelemaan.

TOIMINTAA TASALAN KAMARISSA
-Tervetuloa mukaan!

DIAKONIATYÖN PUHELINPÄIVYSTYS
maanantaisin klo 14-16, p. 0447160325.

Ohjelmatuokiot ma klo 11-12
ma 29.11. Raisio sodan aikana, Eero Auvinen
ma 13.12. Jouluhartaus, pastori K. Haapakoski
Yhteislaulua ke 19.1. ja 16.2. klo 11-12
kanttori Sini Niemisen johdolla
Opastusta älypuhelimen, tietokoneen ym.
käyttöön ti ja pe klo 10-12
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos,
klo 10 alkaen niin kauan kuin sitä riittää.
Sopen Luova Tiimi ti klo 13-16
(14.12. asti ja 11.1. alkaen)
Askartelupiiri Lähetyksen Korttitaiteilijat
ke klo 13–15 (15.12. asti ja 12.1. alkaen)
Tuolijumppa ke klo 11-12 ( ei 19.1. ja 6.2.)
Peittopiiri to klo 10-11.30
Sukkakerho klo to 12-14
Raamattuillat ma klo 18 (parittomat vkot
17.1. alk.). Apuna Hetkinen -raamatunlukuopas.
Raamattupiiri pe 10.12., 21.1., 18.2., 14.3.,
28.3. klo 18. Tervetuloa tutkimaan yhdessä
Raamattua pastori Antti Pajusen kanssa.
Runopiiri
kaikille runoudesta kiinnostuneille
ti 7.12. klo 15 Pentti Saaritsa,
ti 10.1 klo 15 J.H. Erkko (1849-1906).
ti 7.2 klo 15 Paavo Haavikko (1931-2008).

RUOKAA TARJOLLA torstaisin Kokinvuoren srk-kodilla turvaohjeita noudattaen:
klo 14.30-17 maksuton lämmin ateria
klo 15-17 ruokajakelu
(vkolla 51 ti 21.12. • vkolla 1, ti 4.1.)
(oma maski ja kassi mukaan).
Porrastettu sukunimen alkukirjaimen
mukaan ruuhkien välttämiseksi
Katso myös  s. 6-7

Soppaa kavereille la 29.1., 26.2., 26.3.
klo 13-14. Maksuton keittolounas
työttömille ja pienituloisille raisiolaisille.

TAVATTAVISSA TASALASSA:
Diakoniatyöntekijä tiistaisin klo 10-12.
Mahdollisuus myös verenpaineen mittaukseen
Kamarin pappi Antti Pajunen
torstaisin klo 10-11.
Seurakuntamme eri pappeja
pe klo 10-12:
26.11. Hanna Vuorio
10.12. Mira Paunikallio
14.1. Sari Lehti
28.1. Karoliina Haapakoski
11. ja 25.2. Hanna Vuorio
11. ja 25.3. Karoliina Haapakoski
Tervetuloa juttelemaan!

PUUROJUHLA KAIKILLE
ke 15.12. klo 17 keskustan srk-talolla.
Ilmoitt. nettisivuillla 5.12. tai diakoniatyöntekijöille 3.12. mennessä.
VAATE- JA TAVARA-APU:
NAULAKKO Purokatu 9.
Avoinna diakoniatyön asiakkaille
maanantaisin klo 15-17 ja torstaisin 12-14.
Lahjoituksia voi tuoda keskiviikkoisin
klo 9-10 ja klo 16.15-17.
SURURYHMÄ
Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi.
Uusi ryhmä aloittaa to 27.1. srk-talolla.
Tiedustelut ja ilmoitt.: diakoni Leena Nieminen, p. 0447160375 tai pastori Karoliina
Haapakoski, p. 0447160354.
TUKIRYHMÄ erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille
Tiedustelut leena.a.nieminen@evl.fi
tai p. 044 7160 375.
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

HUOM!

Seurakunnan toiminnassa huomioidaan voimassa olevat turvaohjeet.
Tämän lehden tietoihin voi tulla muutoksia. Tarkista tietoja nettisivuiltamme.

www.raisionseurakunta.fi

KATSO MYÖS
FACEBOOK:

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

KESKUSTELUAPUA
Soita tai jätä viesti, jos haluat keskustella
luottamuksellisesti.
Pappien, diakonia- ym. työntekijöiden
yhteystiedot: www.raisionseurakunta.fi.
Tai jätä soittopyyntö 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

PYHÄN MARTIN VAELLUSREITTI
RAISION YMPÄRI
Lisätietoja: www.raisionseurakunta.fi
Katso myös Citynomadi: maksuton sovellus älypuhelimeen ohjaa kulkua reitillä ja
näyttää erilaista reittiin liittyvää tietoa,
mietiskelytekstejä ym.

Keskusteluapua,
ruoka-apua
ym. apua arkeen.
Apu on maksutonta.

• Raision seurakunta
• Raision seurakuntalaiset
• Raision seurakunnan lapsityö

INSTAGRAM:
• Raision seurakunta
• Raision seurakunnan lapsityö
• raisionnuorisrk

YOUTUBE:
Raision seurakunta:

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.
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Kohtaamisia

Valo tuo valoa ja iloa

Seurakunta osana
lapsiperheemme arkea
■ Perheemme ensimmäinen kosketus seurakunnan toimintaan oli Kullannuppujen ryhmä esikoisemme kanssa.
Olimme juuri muuttaneet Raisioon emmekä juuri tunteneet
muita lapsiperheitä alueeltamme. Ryhmässä tutustuimme toisiin perheisiin, jotka olivat samassa elämäntilanteessa. Uudesta ystäväpiiristä tuli tärkeä osa arkea ja näimme
paljon myös kerhon ulkopuolella vapaa-aikana. Kullannuppuryhmästä jäi elinikäisiä ystäviä, joiden joukosta myöhemmin löytyi myös kuopuksemme kummit. Tästä ryhmästä
olen ikuisesti kiitollinen ja ryhmän tuki oli korvaamaton.
■ Perhekerhossa kävimme monta vuotta. Siellä viihtyi koko perhe, välillä isä oli perhekerhossa lapsien kanssa ja välillä äiti. Isä olisi kaivannut muitakin miehiä sinne, mutta koki
toisaalta silti, että hänet otettiin hyvin mukaan porukkaan.
■ Kaikki kolme lasta ovat olleet sekä puistokerhossa että
päiväkerhossa ja viihtyneet hyvin molemmissa. Kerhoissa
on sopivasti tekemistä ja esimerkiksi eväsretket, askartelu ja leikit ovat olleet mieluisia. Myös uusia kavereita lapset ovat saaneet. Olemme kokeneet, että kerhot ovat olleet
heille tärkeitä ja niissä saa hyvää varhaiskasvatusta. Anton
ja Iris ovat siirtyneet suoraan seurakunnan kerhosta eskariin.
■ Myös seurakunnan lastenohjaajien leikkikierrokset
eri puistoissa alku- ja loppukesällä ovat olleet mieluisia. Nykyisin lapsia on leikkipuistoissa vähemmän muulloin, mutta
puistokierroksilla voi aina varmuudella tavata muita lapsia
ja aikuisia.
■ Wanhan Pappilan Kesäpäivillä olemme myöskin käyneet paljon, erityisesti silloin kun lapset olivat pienempiä.
Niiden idea on todella kiva, ja saisivat jatkua pidemmällekin kesään. Myös muissa tapahtumissa kuten Lyhtyjuhlissa
olemme käyneet.
■ Muskarissa ollaan oltu kaikkien lasten kanssa sekä
myöskin sen yhteydessä olevassa Perhetalossa. Muskari
loppui kuopuksen kohdalla harmillisesti koronan takia.
■ Perhesählyssä isä kävi kahden nuorimman lapsen kanssa ja se onkin hauskaa yhteistä liikuntaa. Hän on myös osallistunut seurakunnan järjestämiin isä-lapsi-iltoihin.
■ Akkojen lataus, siellä olen käynyt monena vuonna: ulkoilua, saunomista, kädentaitoja, iltapalaa ja keskustelua
Viherlahden leirikeskuksessa. On hyvä, että järjestetään ohjelmaa myöskin ilman lapsia ja saa keskustella aikuisten kesken ilman keskeytyksiä.
■ Me vanhemmat olemme olleet mukana Virtaa Välillämme -kurssilla jo muutaman kerran. On tärkeää hoitaa myös
parisuhdetta kaiken arkihässäkän keskellä. Seurakunta on
järjestänyt lastenhoidon kurssin ajaksi, joten se on samalla
rentoa kahdenkeskistä aikaa. On ollut mukava keskustella
muiden parien kanssa, jotka elävät samaa elämänvaihetta.
■ Pappilan perhekerho, sen lauluhetket ja muu ohjelma
olivat monta kertaa pelastus lasten ollessa pienempiä. Kun
ulkona oli huono sää, eikä ulkoilu lasten kanssa houkuttanut, Pappilan perhetalosta löytyi aina vanhemmille juttuseuraa ja lapsille leikkiseuraa.
■ Pidämme tärkeänä sitä, että on jokin paikka, minne lapsiperheet voivat vapaasti tulla viettämään aikaa muiden
lapsiperheiden kanssa. Olemme huomanneet, että muita lapsia ja leikkiseuraa voi nykyisin olla vaikeaa löytää esimerkiksi leikkipuistoista, joten seurakunnan tarjoamat
perhepuistot ja perhekahvilat ovat senkin vuoksi todella tervetulleita.
■ Korona-aikana, kun muskarit ja lähes koko seurakunnan
toiminta menivät tauolle, huomasimme, kuinka tärkeitä ne
olivat olleet lapsillemme. Myöskin kotihoidossa oleville lapsille seurakunnan erilainen toiminta tuo selvät rutiinit viikonpäiviin ja päivärytmeihin.
■ Lasten kauneimmat joululaulut kuuluvat nykyisin jouluperinteisiimme, ja niistä tulee niin hyvälle mielelle.
Petra Vähämaa
ja perhe

Lapsemme
Tilda 3 v., nyt
päiväkerhossa ja
puistokerhossa,
Anton 6 v.
esikoulussa ja
Iris 8 v.
toisella luokalla.

■■ Kirjoittaessani tätä istun Valon
sohvalla, josta on tullut minulle kotoisa paikka tämän syksyn aikana. Valo on
Raision seurakunnan remontoitu toimitila, joka sijaitsee aivan Friisilän koulun vieressä kerrostalon alakerrassa. Iltapäivisin Valossa on avointa toimintaa
alakoululaisille.
Valon avajaisia vietettiin 14.9. ja siitä lähtien Valossa on käynyt iltapäivisin
keskimäärin n. 40 lasta ja vilkkaimpina
päivinä jopa 60. Uuden toimintamuodon
suosio ja tarve on yllättänyt. Emme uskoneet Valoa suunnitellessamme, että tarve tämän kaltaiselle tilalle ja toiminnalle olisi näin valtava.
Minun yksi unelmani on nähdä seurakunta ihmisten keskellä, nähdä seurakunnan olevan läsnä siellä missä sitä todella tarvitaan. Nyt saan elää unelmaani
todeksi. Iltapäiväni kuluvat kohdaten ja
auttaen lapsia siellä missä he ovat, heidän elämänsä keskellä. Iltapäivät ovat
olleet täynnä elämää, kaikenlaisia tuntteita ja tapahtumia on mahtunut tähän
syksyyn. Välillä tuntuu, että pää on ihan
pyörällä, kun niin paljon asioita tapah-

tuu ympärillä ja pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa.
Kun ajattelen menneitä kuukausia Valossa huomaan hymyileväni. Olen saanut uusia pieniä ystäviä. Olen saanut olla asettamassa rajoja ja luomassa turvallista paikkaa mihin jokainen on tervetullut sellaisena kuin on. Olen saanut
auttaa riitojen ratkaisussa, välillä jopa
joku on tullut ovelta pyytämään aikuisten apua riitoihin, joita on tapahtunut
koulumatkalla. Olen saanut rohkaista
ja kertoa, että sinä et ole ruma vaan kaunis. Olen saanut kuunnella monta tarinaa ja kuulumista. Olen saanut tuoda
valoa ympärilleni ja ennen kaikkea olen
saanut sitä vastaanottaa lapsilta, joita
olen kohdannut. Kun ajattelen tätä kaikkea, mieleeni nousee raamatunkohta:
“Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt.
Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä
sen menestys on teidänkin menestyksenne.” Jer 29:7
Kati Hautaa
lastenohjaaja

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

Haastattelimme uudessa Valo-talossa käyviä 1-6 -luokkalaisia
ja kyselimme heidän tunnelmiaan ja ajatuksiaan Valosta.
■■ Mikä Valossa on kivointa?
– Täällä saa tutustua uusiin kavereihin.
– Pelaaminen ja leikkiminen on kivointa.
– Täällä saa piirrellä ja askarrella.
– Se kun leivottiin yhdessä.
– Ohjaajat on kivoja.
– Täällä on hyvää välipalaa.
■■ Muita ajatuksia Valosta:
– On kivaa, että täällä komennetaan
ja aikuiset puuttuu asioihin.
– Täällä on kivat ja hienot tilat, tänne
on kiva tulla koulun jälkeen.
– Jos ei olisi Valoa, niin mä joutuisin
olemaan yksin kotona siihen asti,
kun äiti ja isä tulee töistä.
– Mun opettaja kehotti mua menemään
Valoon. Mä vastasin sille, että se ei
ole mun juttu. Tulin sitten kuitenkin
Valoon mun kaverin kanssa ja huomasin, että täällä onkin ihan kivaa
ja hyvät tilat olla ja tehdä asioita.
– Täällä on kivaa, tää sais olla
pitempään auki.

Tunnelmia
Valotalolta!

Nuorille ja nuorille aikuisille
NURKKA

Nuorten oma kokoontumistila
keskustan seurakuntatalon
alakerrassa;
Kirkkoherrankuja 2.

ROOLIPELI-ILTA
joka toinen ti klo 18-21 Nurkassa ja
rippikoulusalissa, (parittomat
viikot).
Pelaillaan, hengaillaan ja tutustutaan muihin pelaajiin ja peleihin.
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.

NERF-TURNAUS
la 18.12. klo 15 Nurkassa ja srk-talon alakerrassa. Leikkimielinen
turnaus, jossa voit pelata omilla
välineillä tai lainata seurakunnalta. K15!
TAVATAAN MYLLYSSÄ!
Perjantaisin klo 15-17 seurakunnan
toimipisteellä. Paikalla myös nuorisotyönohjaaja.
KIRKONMENOT
ke 1.12., 2.2. ja 2.3. klo 18 kirkossa.
Laulut nuorten bändin tahdissa.
Jatkot Nurkassa.
NUORTEN BÄNDI
Oletko kiinnostunut soittamisesta
tai laulamisesta? Kysy lisää
Stefanilta.
Muutokset mahdollisia.
Seuraa tiedotuskanavia netissä ja
somessa (erityisesti Instagram) tai
kysy suoraan työntekijöiltä ajankohtaisimpia tietoja!

LISÄTIETOJA:

www.raisionseurakunta.fi/nuorille
Nurkka
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
YHTEYSTIETOJA
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Tomi Aho
nuorisotyönohjaaja

044 7160 313

Hannu Back
044 7160 351
vt. nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming
nuorisotyönohjaaja

044 7160 357

Stefan Forsström
perhetyöntekijä

044 7160 369

Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja
Mira Paunikallio
044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
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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!

LEIREJÄ JA RETKIÄ
Koululaisten joululeiri
5.–8.-luokkalaisille
10.-12.12. Leiri täynnä. Tied. Mia Flemming.

Katso lisää: www.raisionseurakunta.fi
/toiminta/ lapsille-ja-perheille

Facebook:
•Raision seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
•Koppi
•Raision kullannuput
• Raision seurakunta

Instagram:
•Raision seurakunnan lapsityö
			
KULLANNUPUT
Vanhemmuuttaan aloitteleville aikuisille ja
heidän vauvoilleen:
juttelua, asiaa vauva-arjesta ja pientä
puuhaa vauvojen kanssa.
Tiedustelut: lastenohjaaja Sari Jokinen.

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
27.11., 22.1. Ja 12.2. klo 10 - 13
Pappilan perhetalossa ja pihapiirissä.
Mukavaa puuhaa koko perheelle. Laulua,
leikkiä, askartelua, hiljentymistä, jutustelua ja pientä purtavaa. Tervetuloa mukaan!

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.
PERHEPUISTO
Vilja-Aitan leikkipuistossa ja sen keltaisella Kopilla ma ja pe klo 9–12.
Perheet ja hoitajat lapsineen ovat tervetulleita mukaan leikkimään, liikkumaan
ja viihtymään ulkoillen.
Ei ennakkoilmoittautumista. Katso myös
Facebook: Koppi – Raision seurakunta
PERHEMESSUT KIRKOSSA
Lapset huomioitu erityisesti näissä
kirkkohetkissä.
su 28.11. klo 10 Ensimmäisen adventin
perhemessu.
su 6.2. klo 15 Körökörö-vauvakirkko.
Oma helistin mukaan!
VOI TAIVAS! PUHETTA PERHEESTÄ
Perhe-elämään, parisuhteeseen ja sinkkuuteen liittyviä aiheita, jotka useimmin
nousevat esiin perheneuvonnassa.
Katso lisää: www.voitaivas.fi.
JEESI
Apua ja tukea lapsiperheille. Ota yhteyttä
ja kysy lisää: lastenohjaaja Sari Jokinen
p. 044 7160 391

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 11.12., 29.1. ja 26.2. klo 10–13
Pappilan Perhetalossa.
Lisätiedot: Sari Jokinen

K-12 leiri 6.–8.-luokkalaisille
25. –27.3.2022. Viherlahdessa. Ilmoittautuminen 28.1. - 28.2. netin kautta:
raisionseurakunta.fi/tulemukaan/koulu
laisille/K-12toiminta Tied. Mia Flemming.
10-vuotiaiden oma leiri.
Tulossa toukokuussa. Ilmoittautuminen
aukeaa kevätpuolella.
Talvilomaretki Vantaan Jumboon ja
Flamingo Spa Vesipuistoon
ma 21.2.2022. Koululaisten ja perheiden
kokopäiväretki. Lisätietoja ja hinnat sekä
ilmoittautuminen netissä 20.12. – 31.1.:
raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaisille/leiritjaretket
Alle 10-vuotiaat vain aikuisen kanssa.
Kysy lisää Mialta.
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

MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi tai
p. 044 7160 333.
PERHESÄHLY
su klo 14.30 - 15.30 Kuloisten koulun salissa.
Oma maila, suojalasit ja sisätossut mukaan.
RAAMATTUPOLKU KIRKKOMAALLA
Tervetuloa ulkoilemaan ja kurkistamaan
polun lasivitriineihin, joissa on näkymiä
Raamatun kertomuksista. Opastus kirkon
pääovella.
PÄIVÄKERHOT
3 – 5 -vuotiaille Vaisaaressa ja Tikanmaalla.
Lauletaan, leikitään, askarrellaan, liikutaan, opitaan kädentaitoja ja ryhmässä
toimimista. Vapaita kerhopaikkoja voi
tiedustella Marika Tohkalta.
Katso lisää: www.raisionseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille
PUISTOTOIMINTAA LAPSILLE
Wanhan Pappilan puistossa. Kaksi ryhmää:
ma ja pe klo 9.30–12 sekä ti ja to klo 9.30–12.
Yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Satu Ojala,
p. 044 797 1050

Lapset vanhempineen ovat
lämpimästi tervetulleita
poikkeamaan seurakunnan
toimipisteelle
Myllyn alakerrassa. Täällä voi levähtää
ja leikkiä, syöttää ja nukuttaa, jutella ja
juoda kupin kahvia.
LAPSIPARKKI
Torstaisin klo 14-16 voit myös tuoda
lapsesi hoitoon tunnin ajaksi.
Varaukset tekstiviestillä ke klo 12
mennessä: Tanja Tulonen p. 044 7971 644
VAUVAPERHEIDEN JUTTUJA
Tiistaisin klo 10-13 Myllyssä. Tavataan
muita vauvoja ja aikuisia ja jutellaan
vauvaperheiden arjesta, iloista ja haasteistakin. Paikalla Baby blues -työntekijä
Marjaana Ojaniemi. Tervetuloa mukaan!

Jaana Pekonen on valittu
diakoniatyöntekijän virkaan.
Vahtimestari Christa Kalliokosken
työsuhde on vakinaistettu.
Puutarhuri Sanni Tarhonen toimii
vahtimestarina 30.4. asti.
Hannu Back toimii
vt. nuorisotyönohjaajana 28.2. asti.

Bittikerho
ma klo 14 – 15.30 Friisilän koulussa,
3B-luokka
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 (ilt.)
Syyskausi päättyy viikolla 50 ja
kevätkausi käynnistyy viikolla 2.
Tietoja kerhoista ja ilmoittautumiset 20.12.
alk., (myös jatkavat kerholaiset):
www.raisionseurakunta.fi/tulemukaan/
koululaisille/kerhotoiminta
Kysy lisää: Mia Flemming

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
Leikitään, askarrellaan, hiljennytään,
lauletaan ja touhutaan yhdessä!
Välipalatarjoilu. Lastenohjaaja Johanna
Niemi. Ilmoittautuminen nettisivuillamme.

Lapsen rukous
Minä lapsi pienoinen
aamuin illoin rukoilen.
Pienet kädet yhteen liitän,
taivaan Isää aina kiitän.
Siunaa isää, äitiä,
siskoja ja veljiä,
Aamen

YHTEYSTIETOJA:

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja

Kati Hautaa
lastenohjaaja

044 7160 393

Ida Karhu
lastenohjaaja

Sari Jokinen
lastenohjaaja

044 7160 391

Johanna Salonen 044 7160370
lapsityönohjaaja,
projektikoordinaattori

044 7160 302

Mia Flemming 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja
(alakouluikäisten toiminta)

Maj-Britt
Lahdenperä
lastenohjaaja

044-7160 304

Marika Tohka 044 7160 303
lastenohjaaja

Stefan Forsström044 7160 369
perhetyöntekijä

Johanna Niemi 044 7160 301
lastenohjaaja

Hanna Vuorio 044 7160 377
pastori

Henkilöstöuutisia
Mira Paunikallio on valittu
seurakuntapastorin virkaan.
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Arto Raassina
� Raision kaupungin johtava ylilääkäri
� Syntynyt vuonna 1960
� Asuu puolisonsa Kristiinan kanssa Turussa
� Työskennellyt nykyisessä virassaan Raisiossa
vuodesta 2014 saakka, toiminut aikaisemmin
kymmenen vuotta Fida Internationalin lähetysja kehitysyhteistyössä Kaakkois-Aasian
aluepäällikkönä ja ennen sitä parikymmentä
vuotta Turussa terveyskeskuslääkärinä ja
ylilääkärinä
� Harrastaa kuntokävelyä, matkustamista,
musiikkia ja seurakuntatyötä
� Osallistuu Raision kaupungin työntekijöiden
rukoustapaamisiin Raision seurakuntatalolla.

Raision kaupungin johtava ylilääkäri Arto Raassina antaa kiittävän arvosanan Raision seurakunnalle ja kaikille kaupungin
asukkaille toimimisesta rankan koronaepidemian aikana.
Yhteisessä auttamisessa on tarvittu niin lääkäriä kuin pappiakin.

V

aikka koronatartuntoja toista vuotta kestäneen pandemian ensimmäisten kuukausien aikana Raisiossa olikin vain neljä, äityi tauti
täälläkin huolestuttavaksi.
– Aika on ollut haastavaa. Raisio on ollut koronatapauksissa maakunnan kärkipäässä. Koronatapauksia on ollut tähän mennessä yhteensä yli
900. Koronan ilmaantuvuusluku nousi pahimmillaan yli kahteensataan. Sillä kuvataan kahden viikon lukemaa sataatuhatta asukasta kohti.
Marraskuun toisella viikolla lukema oli kuitenkin
jo laskenut alle sadan.
Korona on seurakunniltakin vaatinut paljon muuntumista. Digiloikan ottaminen striimauksineen, etätöineen ja nettipalavereineen on tullut ajankohtaiseksi.
- Raision seurakunta on toiminut todella hienosti. Määräyksiä on noudatettu hyvin. Olemme olleet kirkkoherran kanssa tiiviissä yhteistyössä. Hän on tarvittaessa kysynyt neuvoja ja ohjeita, kun on pitänyt lähettää jokin tiedote tai määrittää toimintalinjaus. Aina ei ole
voitu näyttää vihreää valoa toivotulla tavalla, mutta on ymmärretty hyvin sekin, että vielä on pitänyt rajoitteita toiminnassa pitää yllä.
Raassina iloitsee siitä, että Raisiossakin on rokotuskattavuus noussut 80 prosenttiin yli 12 vuotiaista. Vielä pitää kuitenkin petrata, sillä koronan deltamuunnos jyllää maakunnassa, maassa ja globaalisti melkoisella voimalla.
– Lääkärinä ensimmäinen toive on se, että kaikki ottaisivat sen rokotuksen. Se suojaa paitsi itseä,
myös lähimmäisiä, erityisesti niitä kaikkein haavoittuvimpia. Pitää huolehtia yhä myös käsihygie-

niasta ja maskien käytöstä. Ne suojaavat koronan
lisäksi myös influenssalta ja muilta nuhakuumeilta.
Suhteellisuutta
lähetyskentiltä
Rankan korona-ajan keskellä on tarvittu niin lääkäriä kuin pappiakin. Tarvitaan edelleenkin. Sen
Arto Raassina uskossa olevana terveydenhuollon
ammattilaisena hyvin oivaltaa.
– Todella raskasta oli esimerkiksi se, kun epidemian alkuvaiheessa sanottiin kaikille yli 70-vuotiaille, että pysykää kotona, älkää menkö mihinkään. Kohtaamiset vähentyivät ja se näkyy edelleen pahoinvointina niin ikäihmisten kuin nuortenkin parissa. Juuri siinä seurakunnilla on hyvä mahdollisuus tulla auttamaan. Henkiseen
ja hengelliseen hätään tarvitaan kuuntelijaa.
Lääkärin ammatti on Arto Raassinalle verenperintöä. Hänen vanhempansa olivat terveydenhoitoalalla ja sitä kohti poikakin kurotti heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen hoitotyön sijaisuuksiin lähtemällä. Uskonasiat ovat tulleet tutuiksi lähipiirissä jo kolmen sukupolven ajalta. Erilaiset tehtävät
ovat vieneet Artoa, ja niin ikään terveydenhoitoalalla aikaisemmin työskennellyttä puolisoaan
Kristiinaa, erilaisiin kristillisiin tehtäviin aina
vuosikymmenen kestäneeseen lähetys- ja kehitysyhteistyöhön Kaakkois-Aasian köyhien maiden rutiköyhiin kyliin saakka.
– Kaakkois-Aasiasta mieleen jäi erityisesti ihmisten kiitollisuus siitä, kun saimme vaikkapa tuoda jonnekin kylään puhdasta vettä, välineitä elannon hankkimiseen tai siemeniä maa-

han kylvettäväksi. Siellä konkretisoitui hyvin se
sanonta, että ”jos annat nälkäiselle kalan, on
hän taas huomenna nälkäinen, mutta jos annat
ongen, pystyy hän pitämään itsestään huolta”.
Fida Internationalin Kaakkois-Aasian aluepäällikköTnä Arto Raassina oli ryhmineen auttamassa myös Thaimaan tsunamin uhrien jälkihoidossa. Sitä työtä riittikin useiksi vuosiksi.
– Myös Myanmarissa koettiin suuri tulva, jossa kuoli satatuhatta ihmistä. Siitä ei Thaimaan
tsunamin tapaan niin suuria otsikoita näkynyt,
mutta useita vuosia apuamme tarvittiin sinnekin.
Fyysistä apua ja
hengen hyvinvointia
Kaakkois-Aasian kehitysyhteistyössä punaisena
lankanamme oli ihmisen kokonaisvaltainen terveyden hoitaminen. Siihen kuuluivat fyysisen avun
antamisen lisäksi myös sosiaalisesta, henkisestä ja
hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Kotiin
tuomisiksi vuosikymmenen reissulta jäi autettavien
kiitollisuuden lisäksi se, että oppi suhteuttamaan
täällä olevat murheet köyhien maiden ongelmiin.
Aika helposti täällä valitetaan pienistä asioista.
Raassinan mielestä juuri seurakunnat ovat hyvin oivaltaneet sen, että meidänkin maassamme
on paljon köyhiä perheitä, joiden kokonaisvaltainen auttaminen on tärkeää.
– Entistä enemmän seurakunnan on tärkeää olla osana yhteiskuntaa. Raision kaupungin ja seurakunnan yhteistyö on ollut varsin hyvää. Yhteistyötä on tehty niin perhepalveluissa kuin muillakin toimialueilla. Seurakunnat ovat oivaltaneet,
etteivät ne ole yhteiskunnan ulkopuolisia irrallisia saarekkeita, vaan menevät sinne, missä ihmiset ovat ja apua tarvitsevat. Hyvinä esimerkkeinä
Turun seudulla ovat seurakuntien ruokajakelut ja
Operaatio Ruokakassi.
Raisiossa seurakunnan ja kaupungin hyvästä
yhteistyöstä on mainio esimerkki myös kaupungin
työntekijöiden rukouspiiri. Se tarkoittaa sitä, että

kerran kuukaudessa työpäivän päätteeksi kaikki
halukkaat kaupungin työntekijät voivat kokoontua seurakunnan tiloihin rukoilemaan yhdessä.
– Viitisen vuotta on näin voitu tehdä. Jeremiaan
kirjassa (29:7) todetaan, että ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, …, rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne”. Eli yhdessä siunaamme Raisiota, rukoilemme sen eri toimintojen ja työntekijöiden puolesta.
Joulun sanoma
tuo iloa ja valoa
Raskaista korona-ajoista huolimatta edessä siintää joulun sanoma.
– Se auttaa pysähtymään keskeisten asioiden
äärelle. Joulun sanoma on edelleen enkelin tuoma
ilouutinen siitä, että meille on syntynyt Vapahtaja.
Raassinan mukaan olemme päässeet koronan kurimuksessa pahimmasta yli ja olemme menossa
hyvään suuntaan, vaikka maaliin emme vielä ole
päässeetkään.
– Joulun sanoma on ilon, toivon ja uskon sanoma. Usko Jeesukseen tuo toivoa. Toivoa siitä, mitä tapahtuu elämän jälkeen, ja jo tässä ajassa siitä, että meillä on Jumala, joka kuulee meitä. Meillä on mahdollisuus lähestyä Häntä. Hän on kyllä
aina kuulolla. Muistetaan mekin jouluna läheisiäm me ja ystäviämme. Ollaan heidän kanssaan
yhteydessä vaikka soittamalla. Kun rokotukset
ovat kunnossa, voimme uskaltaa turvallisesti heitä jo kohdata. Sekin on tärkeää ja voimaa tuovaa.
Kun Raision kaupungin johtavalta ylilääkäriltä Arto Raassinalta kysyy rankassakin työssä jaksamista antavaa elämän voimalausetta, löytyy monesta
vaihtoehdosta yksi ylitse muiden. Se on myös kaiverrettu hänen ja puolisonsa sormuksiin.
– Se on Room. 8:28 ”Me tiedämme, että kaikki
koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa…” Se on meidän mottomme.
Jukka Saarinen
toimittaja

