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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Tulevaisuutta ja toivoa
■■ Lumeton talvi on päättymässä ja kevät tekee tuloaan. Tätä lehtemme kevät- ja pääsiäisnumeroa kootessani voin taas iloita siitä, miten monin tavoin ja eri
elämänalueilla seurakunta on osana ihmisten arkea. Se
kulkee rinnalla auttaen ja heikoimmassa asemassa olevia tukien, mutta kutsuu myös ketä tahansa mukaan
erilaiseen toimintaan tarjoten tapahtumia, hyvää yhdessäoloa, kohtaamisia, uusia ystäviä ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille junioreista senioreihin.
■■ Lisäksi seurakunnassa on kaiken touhun ja tekemisen ohella tarjolla jotakin hyvää ja ainutlaatuista,
mikä koskettaa pintaa syvemmältä tämän eri tavoin
kovan, maallistuneen ja pinnallisen elämänmenon
keskellä. Kristillisen sanoman ja hengellisen ulottuvuuden kautta moni on löytänyt ihmeellistä voimaa,
iloa ja toivoa omaan elämäänsä.
■■ Seurakunta toimii itsenäisesti, mutta myös
hyvässä yhteistyössä eri tahojen, kuten Raision kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Monet seurakunnan
jäsenet ovat aktiivisia myös muussa toiminnassa ja
esimerkiksi vapaaehtoistyössä.
■■ Olen jo kauan ennen seurakunnan työntekijäksi tuloani seurannut sen monipuolista työtä ja toimintaa ja
kokenut, ettei maksamani jäsenmaksu kirkollisveron
muodossa ole mennyt hukkaan, vaikka itse en muilla
tavoin niin kovin aktiivinen osallistuja elämäni vilkkaimpina ruuhkavuosina ollutkaan. Siksi seuraan nyt haikein
mielin ja vähän ihmeissänikin sitä, miten seurakuntien jäsenmäärät laskevat, osittain vähenevän väestön
vuoksi, mutta myös siksi, että kirkosta erotaan ja lapsia jätetään kastamatta. Ehkä ei aina nähdä tai tunneta
laajemmin kaikkea sitä hyvää, mitä seurakuntayhteys
voi tarjota itselle, omille läheisille ja muillekin ihmisille. Selvää kuitenkin on, että tulevaisuudessa moni jää
apua vaille ja monet eri-ikäisille iloa tuottavat palvelut
ja tilaisuudet katoavat, jos seurakunnan toimintaa joudutaan ajamaan alas. Aika näyttää, voiko suunta vielä
kääntyä. Vielä toistaiseksi seurakuntamme onneksi on
virkeä ja eläväinen, ja tästä lehdestä näet ainakin osan
kaikesta kevään toiminnasta, johon sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan.
■■ Yksi kevään merkki monille on laskiaisesta alkava paastonaika, joka johdattelee viikko viikolta kohti
valoa ja pääsiäistä ja päättyy pääsiäisyön iloon. Paastonaika on valmistautumista kristikunnan keskeisimpään juhlaan, jonka aiheena on kristinuskon perustus,
Jeesuksen syntymääkin ihmeellisempi tapahtuma eli
Hänen nousemisensa kuolleista kolmantena päivänä
ristiinnaulitsemisensa jälkeen.
■■ Paastonaika sopii hyvin Raamatun ja pääsiäisen
sanoman tutkimiseen sekä myös itsetutkiskeluun.
Mitä kristinusko merkitsee ja mihin se perustuu?
Mikä Jeesuksen elämässä, hänen opetuksissaan ja olemuksessaan sekä hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan on niin merkityksellistä ja ainutlaatuista,
että ympäri maailmaa niin monet edelleenkin voivat
omassa elämässään uskoa todeksi pääsiäisen ihmeen:
Jeesus elää! Tai miten itse voisin raivata elämässäni
enemmän tilaa Jumalalle ja Hänen rakkaudelleen?
Tai huomioida paremmin lähimmäisiäni, kuten Jeesuskin opetti? Mitä voisin tehdä toisin, mitä tehdä enemmän tai mitä jättää vaikka kokonaan tekemättä?
■■ Paastolla tai ilman, pääsiäisaamun ilosanoma
koskee kaikkia: Kristus nousi kuolleista, voitti kuoleman vallan ja antaa iankaikkisen elämän luonansa
niille, jotka häneen uskovat. Lisäksi hän lupasi olla
kanssamme jo täällä maan päällä, joka päivä maailman loppuun asti. Meillä on tulevaisuus ja toivo.
Siunattua kevättä ja
pääsiäisen iloa sinulle!

Anne-Sophie Kajander
tiedottaja

Paljon hyvää pienellä verolla
■■ Kirkon jäsenenä olet mukana kehittämässä seurakunnan monipuolista toimintaa ja auttamassa erilaisen avun ja
tuen tarpeessa olevia. Maksamasi kirkollisveron avulla tämä
on mahdollista. Raisiossakin avun tarve on suuri ja esimerkiksi seurakuntamme diakoniatyössä kohdataan paljon vaikeiden elämäntilanteiden keskellä kamppailevia ihmisiä - lapsia
ja aikuisia, jotka ovat monenlaisen henkisen tuen ja aineellisen avun tarpeessa.
Tietoisena tästä tilanteesta ja diakoniatyön merkityksestä
kaupungissamme on kirkkovaltuusto päättänyt lisätä diakoniatyölle osoitettuja varoja noin 20 prosentilla.
Apua tarvitsevia lähimmäisiä pyritään auttamaan riippumatta siitä, kuuluvako he kirkkoon vai eivät.

Jo s si nu l la
on mahdollisuus ja
haluat osallistua ja antaa pienen osan omastasi
luotettavan avustuskanavan kautta, liity kirkkoon tai pysy sen jäsenenä. Raisiossa kirkollisvero on maan alhaisimpia
(1.15%), mutta sen avulla saadaan aikaan paljon iloa ja hyvää monille. Diakoniatyön lisäksi seurakunnan muu toiminta on laajaa ja palvelee eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä monipuolisesti.
Kiitos kaikille, jotka eri tavoin ovat mukana rakentamassa
seurakuntaamme ja kaupunkiamme ja tukemassa sen asukkaiden hyvinvointia, kukin omalla tavallaan ja omien mahdollisuuksiensa mukaan.

Ruokaa yhteisessä pöydässä ja kotiin vietäväksi
■■ Raision seurakunnan välittämä ruoka-apu uudistuu
maaliskuussa.
Aivan uutta ovat yhteiset ruokailutilaisuudet Kokinvuoren
seurakuntakodilla, jossa tarjolla on maittava ja maksuton ateria kerran viikossa.
Uutta on myöskin se, että aiemmin keskustan seurakuntatalon alavarastolla toiminut ruokajakelupiste siirtyy Kokinvuoren seurakuntakodille. Uudistuksen myötä ruoka-apua ei
enää tarvitse jonottaa ulkotiloissa, ja Operaatio Ruokakassin
ja EU-ruoka-avun saajat voivat ruokaa noutaessaan nauttia
myös tarjolla olevan lämpimän aterian Kokinvuoren viihtyisässä seurakuntakodissa.

Ruoka-apu on tarkoitettu raisiolaisille pienituloisille perheille,
yksinäisille ja kaikille avun tarvitsijoille.
Aterioiden valmistuksesta ja tarjoilun järjestelyistä vastaa
Ilkka Saarinen. Ruoka-avun tarvitsijoita on paljon ja vapaaehtoisia kutsutaankin auttamaan niin keittiössä kuin ruokajakelun puolella (kysy lisää: p. 044 533 4010).
Ruokaa tarjolla Kokinvuoren seurakuntakodilla
10.3. alkaen:
- Yhteinen pöytä -ruokailutilaisuudet joka tiistai klo 15-17.30.
- Ruoka-apua kotiin vietäväksi (esim. Operaatio Ruokakassin
ruokia) joka toinen tiistai klo 15-17.30 (parittomilla viikoilla)

Katso lisää  s.7

Seurakuntatoimisto ottaa
käyttöön ajanvarausmahdollisuuden
■■ Raision seurakuntatoimiston palvelut laajenevat maaliskuun alussa. Asiakas voi tarvittaessa varata etukäteen ajan seurakuntatoimistoon myös aukioloajan ulkopuolelle, jolloin voi hoitaa esimerkiksi kasteeseen tai hautajaisiin liittyviä järjestelyjä.
Asiointiin normaalina aukioloaikana ajanvarausta ei tarvita.
Ajanvaraukset otetaan alkuvaiheessa vastaan puhelimitse.
Huomioittehan, että ajanvarausaika voidaan ehkä antaa vasta
yhteydenottoa seuraaviin arkipäiviin. Pyrimme joustavaan, asiakkaan aikataulun huomioivaan palveluun.
Keräämme asiakaspalautetta ajanvarausjärjestelyjen toimivuudesta ja uusista aukioloajoista kevään ja alkukesän aikana.
Saadun palautteen perusteella arvioidaan mm. nettiajanvarauksen mahdollista käyttöönottoa ja aukioloaikoja.
Seurakuntatoimisto on avoinna maaliskuun alusta alkaen maanantaista torstaihin kello 9-13 ja ajanvarauksella
arkipäivisin sopimuksen mukaan. Ajanvaraukset seurakuntatoimiston aukioloaikana puhelimitse, p. 024360300.

Tervetuloa meidän Myllyyn!
■■ Olen Johanna Salonen, uusi seurakunnan Myllyn toimipisteestä vastaava työntekijä. Toimittuani pitkään Raision seurakunnassa lapsi- ja perhetyön
parissa lähden nyt innolla katselemaan
hiukan erilaista työkenttää.
Myllyn alakerrassa sijaitseva toimitilamme on kaikenikäisten ihmisten levähdysja kohtaamispaikka, josta löytyy jutteluseuraa ja tietoa seurakunnan toiminnasta. Tänne voi tulla huilaamaan hetkeksi
ostosten lomassa yksin tai yhdessä ystävien tai perheen kanssa. Tarjolla on avara
oleskelutila, sohva- ja pöytäryhmät, infopiste, päivän lehdet, kuppi kahvia, leluja,
lautapelejä, biljardi jne. Tilan takaosassa
on pieni Hiljaisuuden huone, pikkukappeli, jossa voit viettää lepohetken kiirei-

sen arjen keskellä.
Myllyn toiminnasta ja sen aukiolosta vastaavat seurakunnan työntekijät ja
vapaaehtoiset yhdessä. Kauppakeskus on
avoinna ja palvelee kävijöitä aamusta iltamyöhään lähes joka päivä, ja haasteenamme onkin löytää lisää päivystäjiä
voidaksemme pitää tilaa auki mahdollisimman usein. Tähän pyydämme myös
sinun apuasi, jos koet, että tämä voisi olla
sinun tapasi olla mukana tekemässä vapaaehtoistyötä. Työ ei vaadi erikoisosaamista ja siihen saa perehdytyksen. Sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan
vapaaehtoiseksi päivystäjäksi ja osaksi ryhmää, joka tarjoaa kaikenikäisille
kävijöille paikan viettää aikaa ja kohdata muita ihmisiä.

Tervetuloa tutustumaan!
Nähdään Myllyssä!
Johanna Salonen
projektikoordinaattori
johanna.salonen@ev.fi
p. 0447160370
Katso lisää: raisionseurakunta.fi
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Erkki Kiiski

Uusi teematapahtuma
tekee tutuksi
kotiseutumme
historiaa
Risteys, jonka läpi ajetaan, kun ollaan menossa
Naantaliin. Tai paikkakunta, jonka ohi ajetaan
8-tietä, kun matkataan Turusta pohjoiseen. Nämä
olivat ensimmäisiä mielikuviani Raisiosta paikkakuntana. Raision nimi oli tullut tutuksi tuotemerkkinä monen elintarvikepaketin kyljestä.

K

un astuin ensimmäisen
kerran Raision maaperälle
tietoisena paikkakunnasta,
olin menossa tutustumaan
sen keskiaikaiseen kivikirkkoon ja sitä
ympäröivään kauniiseen hautausmaahan. Mieheni taisi ensitreffeillämme kertoa, että hän haluaisi tulla haudatuksi Raision kirkkomaalle kiven
koloon. Täytyihän tuota paikkaa tulla
katsomaan.
”Kaikki kiva ei näy ohikulkijalle” lukee yhdessä Raision kaupungin uusista tienvarsikylteistä. Kaikki kiva, mielenkiintoinen, historiallinen tai kokemisen arvoinen ei näy myöskään kaupunkilaisille itselleen.
Raisiota voidaan pitää läpimuuttopaikkakuntana, jonne monet ovat muuttaneet muualta, kaukaakin, ja asettuneet aloilleen tai jatkaneet matkaansa eteenpäin. Sitä en tiedä, jakavatko
paikkakunnalle muuttaneet kanssani
halun tietää enemmän uudesta kotikaupungista ja sen historiasta.
Kivet kertovat -keskiaikaviikon idea
lähti ajatuksesta, että olisi hienoa

saada Raisioon tapahtuma, joka
voisi yhdistää kaikkia. Tapahtuma, joka voisi saada meitä nykyisiä
raisiolaisia innostumaan omasta
kaupungistamme ja sen historiasta,
iloitsemaan kaikesta siitä hyvästä,
mitä meillä on ja rakentamaan yhteisöämme yhdessä.
Kerroin ajatuksestani syntyperäiselle raisiolaiselle esimiehelleni, kirkkoherra Sari Lehdelle. Hän innostui
ajatuksesta, ja siksi tämä viikko sai
tuulta alleen. Mietimme yhdessä, että tapahtuma ei olisi seurakunnan
”oma juttu”, vaikka Raision Pyhän
Martin kirkolla olisikin keskeinen sija ajatuksissamme. Raision kaupunki, Raisio-Seura, matkailuoppaat ja
Raseko lähtivät heti mukaan suunnittelemaan tapahtumaa kanssamme. Yhteisissä palavereissa innostus
ja ideat ovat pulpunneet. Yhteistyö taitaakin olla yksi kaupunkimme vahvuuksista! Olemme suunnitelleet tapahtumaa, joka voisi olla vuosittainen, kaikkia raisiolaisia ja miksei
ohikulkijoitakin kokoava.

Keskiaikaviikon ohjelmaa
Raisiossa 18.-24.3.
Alan asiantuntijoiden mielenkiintoisia esitelmiä
Raision historiasta sekä teeman mukaisia konsertteja,
ohjelmallinen päivällinen, aineistonäyttely ym.
Katso lisää  s.7
Tervetuloa tutustumaan paikkakuntamme
historiaan ja kuulemaan lisää mielenkiintoista tietoa
aiheesta. Monet teemaviikon tapahtumista
järjestetään Raision keskiaikaisessa kirkossa,
mutta teema on näkyvillä myös muualla.

Raisiossa elämää jo kauan ennen meitä
- Kysymyksiä ja vastauksia Raision varhaisista vaiheista
Minua muualta Raisioon muuttaneena kiinnostaa kotipaikkakuntani historia ja maaperä, johon omia juuriani
olen kasvattanut. Siksi onkin ollut mukavaa ja mielenkiintoista keskustella
asiantuntijan kanssa keskiajasta ja
elämästä Raision jokivarressa vuosisatojen aikana. Vastauksia kysymyksiini
sain Raision kaupungin arkeologi Jari
Näräseltä.
Miten pitkälle Raision jokilaakson
asutuksen juuret ulottuvat?
- Raision nykyisen asutuksen juuret ulottuvat noin 2000 vuoden päähän ajanlaskumme alun tuntumaan. Asutuksen
alusta kertovat Mahittulasta Tuomalan
poltto- ja ruumiskalmistosta ja Kuloisten
Papinkallion asuinpaikalta löytynyt rautakauden vanhin keramiikka, Mörbyn
keramiikka. Tästä eteenpäin arkeologiset
löydöt kertovat asutuksen jatkuneen katkeamatta tähän päivään asti.
- Rautakautta edeltäviltä esihistorian
jaksoilta on vain satunnaisia löytöjä.
Vanhin Raisiosta löydetty esine on Vatselasta löydetty kivikirves, jolla on ikää
noin 6000 vuotta. Se kertoo ihmisten
liikkumisesta nykyisen Raision alueella
silloin, kun suuri osa siitä oli vielä veden
alla. Ensimmäiset vakituiset asukkaat
Raisiossa olivat noin 4000 vuotta sitten

saapuneita paimentolaisia. He edustivat
vasarakirveskulttuuria ja asettuivat asumaan Kuninkojalle. Asutus jäi ilmeisesti lyhytaikaiseksi. Kivikauden lopun ja
pronssikauden löydöt ovat vähäisiä, jopa
olemattomia.
Mitä arkeologiset löydöt kertovat
tänne tulleista ihmisistä?
- Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty runsaasti erilaista esineistöä.
Hauta- ja asuinpaikoilta talteen otetut
esineet, löydetyt rakenteet ja tehdyt
havainnot kertovat ihmisten arkisesta
elämästä ja tuovat näkyviin myös ihmisten maailmankuvaa ja uskomuksia 1000 vuoden takaisessa Raisiossa.
Arkeologiset inventoinnit ovat tuoneet
esiin useita hautapaikkoja eli kalmistoja ja muutaman asuinpaikan.
Suuri osa näistä Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin
merkityistä kohteista on rautakautisia.
Viime vuosina on rekisteriin kasvavassa määrässä merkitty löytöpaikkoja.
Nämä ovat kohteita, joista on löydetty
esihistorialliselle ajalle ajoittuvia esineitä tai niiden katkelmia.
- Uuden aikakauden alkua enteilevät
hautaustavoissa tapahtuneet muutokset. Vuosisatoja käytössä ollut polttohautaus alkaa väistyä 1000-luvulla jKr.

ja vanhojen kalmistojen käyttö päättyy. 1100-luvulle tultaessa käytössä
on enää kaksi kalmistoa, Mahittulan
Tuomalan poltto- ja ruumiskalmisto
ja Ihalan kansakoulunmäen ruumiskalmisto.
- Arkeologin näkökulmasta katsottuna ihmisten jälkeensä jättämä jälki
ohenee ja lähes katoaa kokonaan historiallisen ajan alkaessa. Ihmiset eivät
kadonneet, mutta heidän esiin saamisensa vaatii toisia keinoja. 1500-luvun
jälkimmäiseltä puoliskolta säilyneet
Raision veroluettelot kertovat Raision
kaikkien kylien kuuluvan suomalaisen oikeuden piiriin, mikä tarkoittaa
sitä, että ne olivat syntyneet 1200-luvun loppuun mennessä. Talot, joista rautakauden lopun kalmistot kertovat olivat siis edelleen olemassa
1200-luvulla.
- Vaikka Ihmisten maailmankuva
mullistui uuden uskonnon ja uuden
maallisen vallan myötä, jatkui arkinen elämä pitkälti samanlaisena kuin
se oli ollut rautakaudellakin. Elanto
tuli maataloudesta. Raisiolaisilla pelloilla viljeltiin ruista, ohraa, kauraa ja
vehnää. Kotieläiminä pidettiin nautoja, sikoja, lampaita, vuohia ja hevosia.
Myös asuinrakennukset olivat samanlaisia kuin rautakauden lopulla.

Keskiaikaviikon teemaksi valikoitui:
Kivet kertovat – keskiaikaviikko
Raisiossa. Mistä kivistä on kyse – niistä kirkonrakentajien Killin ja Nallin
kivistäkö?
- Raision kirkon eteisessä olevat piirroksin koristellut kivet (kuvassa) ovat
vanhimmat Suomesta tunnetut hautakivet. Ne ajoittuvat 1100-1200-luvulle
ja ovat tyyliltään gotlantilaisia. Toisessa kivessä on kuva-aiheena sauvaristi
ja se on selvästi kristillinen. Toisessa
kivessä hallitsevana kuva-aiheena
on auringonpyörä. Tämän kristillisyys ei ole täysin selvä. Kivet löytyivät
1960-luvulla kirkon korjaustöiden
yhteydessä. Kiviä oli käytetty kynnyskivinä. Se, mistä kirkon rakentajat ovat
kivet löytäneet, ei ole tiedossa.

- Ihalasta Mullin eduspellon asuinpaikalta löydettiin kaivauksissa pieni
vihertävä kivi, jossa on vaaleampia
tähtimäisiä kuvioita. Se löydettiin
suuren avolieden vieressä olleesta
hiilensekaisen maan täyttämästä pienestä kuopasta. Kivi on kreikkalaista
porfyriittia, jonka lähin luontainen
esiintymisalue sijaitsee Välimerellä. Se
tuskin on tuontia suoraan Välimeren
alueelta vaan kyseessä lienee uusiokäyttö. Kivi on todennäköisesti pala
roomalaisaikaisen rakennuksen lattia- tai seinälaatasta. Ajan rakennusjäännöksiä oli tuolloin vielä näkyvissä
Reinin alueella. Vastaavanlaisia kiviä
on löydetty pohjoisen Euroopan kaupungeista ja kaupan keskuksista, yleensä kirkkojen yhteydestä. Raisiota lähin
löytöpaikka on Sigtuna. Kivet ajoitetaan
800-1200-luvuille. Kivillä oli uskonnollinen merkitys. Vihreä porfyriitti liitettiin läntisessä Euroopassa katoliseen
kirkkoon. Kivet kuuluivat lähetyssaarnaajien käyttämiin matka-alttareihin,
joissa ne toimivat vihittyinä alttarikivinä tai pyhäinjäännöslippaiden kansina. Matka-alttarit ajoitetaan yleisesti
1000-1200-luvuille, kertoo kaupungin
arkeologi Jari Näränen.
Katarina Engström
kanttori
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Tutkintoja ja laatukäsikirja
vapaaehtoistyön kehittämiseksi
Raision seurakunnassa on kehitetty määrätietoisesti vapaaehtoistyötä jo usean vuoden ajan. YES
eli Yhdessä elävä seurakunta -projektissa vuosina
2016-2018 rakennettiin perustaa eri työalojen vapaaehtoistyön kehittämiselle. YES-projektin jatkumona käynnistettiin RASEKOn tuotekehityksen
erikoisammattitutkinnon suorittaminen yhteistyössä Salon seurakunnan sekä tuomiokapitulin
kanssa syksyllä 2018.

T

uotekehityksen
opinnot
kestivät puolitoista vuotta.
Raision seurakunnan työntekijöistä tuotekehityksen
erikoisammattitutkinnon suorittivat
joulukuussa 2019 Stefan Forsström,
Kati Hautaa, Katja Koskensalo,
Antti Pajunen, Johanna Salonen,
Vesa Siltala sekä Hannele Siltala,
joka on toiminut hankkeiden vetäjänä
sekä laatukäsikirjan toimittajana.
YES-projektissa ja tuotekehityksen

opinnoissa erityisen arvokasta on ollut
moniammatillisuus. Seurakunnan eri
työalojen työntekijät ovat pohtineet kaikille yhteistä vapaaehtoistyötä monipuolisesti ja vielä tuotekehityksen opintojen
myötä vähän eri termein ja lähestymistavoin kuin mihin perinteisesti olemme tottuneet.
Tuotekehityksen opintojen myötä jokainen koulutukseen osallistunut työntekijä on kehittänyt jotain oman työtehtävänsä vapaaehtoistoimintaa. Samalla

on koottu keväällä 2020 valmistuvaa vapaaehtoistyön laatukäsikirjaa, jonka tuottavat yhteistyössä Raision ja Salon seurakuntien sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin työntekijät. Arvokkaan lisän laatukäsikirjaan tuo Kirkon
tietosuojavastaavien työryhmä, joka on
vastannut käsikirjan luvusta Vapaaehtoisen tietosuoja.
Vapaaehtoistyön laatukäsikirja 1.0.
on tarkoitettu monipuoliseksi apuvälineeksi seurakuntien työntekijöille. Käsikirjan avulla pyritään avaamaan ja
tuomaan yhteiseen käyttöön Raision ja
Salon seurakunnista löytyvät hyvät käytänteet, toimintatavat sekä hiljainen tieto. Tavoitteena on yhtenäistää ja selkiyttää vapaaehtoistyön käytänteitä eri työaloilla. Laatukäsikirja sopii myös erinomaisesti perehdytystyökaluksi seurakunnan uusille työntekijöille.
Tärkeä osa laatukäsikirjan kirjoittamisprosessia on ollut miettiä sitä, miten

Sopiva sukka Sopesta Lämpöä lähetystyön hyväksi

T

Hautatoimi tiedottaa

ein tuotekehitystyön erityisammattitutkintoni näyttöä varten Lähetyssopen villasukkabrändäyksen ja
tuotteistamisen. Lopputulos oli Ystävänpäivänä nähtävillä Tasalan Kamarissa.
Lähetyssoppi-myymälän villasukkavalikoimista löytyy tästä eteenpäin mm. Pastorin pakosukka. Tuon nimen saadakseen tulee sukassa olla vauhtiraitoja, joita ilman pastori ei ehkä
tarvittaessa pääse pakoon kyllin vauhdikkaasti.
Aikuisten sukkavalikoimaan kuuluvat myös
Kanttorin kapinasukka ja Kirkkoherran lomasukka. Pari omaa mallia löytyy vain
miesten tai naisten mitoituksella. Sillä tavoin olemme ehkä vähän vanhakantaisia.
Vanhakantapäisyyttä löytyy myös lasten sukkamalleista, joissa Pikku Piian parempi sukka olisi vaaleanpunaista ja Pikku Pehtoorin kyläilysukka

vaaleansinistä. Niille lapsille, jotka jo kävelevät
on joulun aikaan tarjolla Pikkutontun tanssisukat ja muuna ajankohtana Vauhtimimmin tai
Teräsmiehen toimintasukka.
Ystävänpäivänä myynnissä oli myös kokonaan uusi sukkamalli, Kamarin kannatussukka, 20 euron hintaan. Sen värimaailma tulee
kotikirkkomme väreistä; harmaasta, tummasta punaisesta ja ripauksesta valkoista. Sukkaan
valikoitui kuvioksi Tasalan Kamarin logo, kotoinen mökki. Näitä sukkia on tarjolla vain neljä
kertaa vuodessa, joista ensimmäinen siis Ystävänpäivänä. Jos omat
sukat jäivät silloin saamatta,
voit esittää tilauksen seuraavaa myyntipäivää varten, joka on palmusunnuntaina.

Hautojen kuulutus

Kevättalvella hautatoimessa aloitetaan hautojen kuulutukset.
Seurakunta lähettää hautaoikeuden haltijalle kirjeen, jossa
kerrotaan haudan hallinta-ajan
päättymisestä kuluvan vuoden
aikana. Kirjeen lomakkeella voi
hakea hallinta-ajan jatkoa tai
luovuttaa haudan seurakunnalle.
Seurakunnan hautarekisteriin
ei välttämättä siirry muuttuneita
osoitetietoja, joten niiden ajantasaisuus kannattaa varmistaa, jos
kirjettä ei ole saapunut odotuksista
huolimatta. Hallinta-ajan päättymisestä tiedotetaan myös haudalla.
Maaliskuussa 2020 kirkkoneuvosto tekee päätöksen niiden vuonna 2019 kuulutettujen hautojen
haltuunotoista, joille ei ole haettu

hallinta-ajan pidennystä tai joista
ei ole tehty haudan luovutusilmoitusta. Haltuunottoilmoitus
asetetaan haudalle tiedoksi ennen
hautakiven poistamista, jolloin
omaisilla on vielä mahdollisuus
ottaa asiassa yhteyttä seurakuntaan.
Tiedustelut: tiina.peltonen@evl.fi
tai p. 0447160368.
Haudanhoitotilaukset

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.

innostaa vapaaehtoistyöntekijöitä mukaan toimintaan ja kokemaan itsensä
aidosti osallisiksi vastuunkantajiksi ja
kanssatyöntekijöiksi muiden seurakunnassa työskentelevien rinnalla. Käsikirjan tärkeänä tavoitteena on myös vapaaehtoisten seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekä hengellinen varustaminen.
Vapaaehtoistyön laatukäsikirjan nimi pitää sisällään laatulupauksen: haluamme, että jokainen seurakunnan vapaaehtoinen on hyvinvoiva palvelutehtävässään. Laatulupaukseen liittyy vahvasti myös toinen puoli. Haluamme taata jokaiselle autettavalle turvallisen ja laadukkaan autetuksi tulemisen kokemuksen.
Vaikka vapaaehtoistyön laatukäsikirja on suunnattu työntekijöille, on käsikirjan tekemisen keskiössä ollut vapaaehtoinen, jonka polkua kuvaamme tässä materiaalissa eri tavoin.
Vapaaehtoistyön kehittäminen ja laatukäsikirjan tekeminen on hyvä nähdä

prosessina, jota voi koko ajan
työstää paremmaksi ja muuttaa vastaamaan tämän ajan ja seurakuntalaisten
tarpeita. Olemme nimenneet laatukäsikirjan tarkoituksella versioksi 1.0. kuvastamaan sitä, että tämä on vasta ensimmäinen versio.
Seuraavana vapaaehtoistyön kehittämistavoitteena on laatia vapaaehtoisille
suunnattu laatukäsikirja. Tärkeinä tavoitteina ovat vapaaehtoistyön laatukäsikirjan jalkauttaminen osaksi työyhteisöä ja käsikirjan päivittäminen noin
vuoden välein siitä saatujen käyttäjäkokemusten, palautteiden ja hyvien käytänteiden jakamisen myötä.
Hannele Siltala
projektikoordinaattori

Iloa ja apua käsitöistä
Iloa itselle ja lahjan saajalle
Tasalan Kamarin Lähetyssoppi-myymälästä
voit ostaa sopivia sukkia ja monia muita käsitöitä lahjaksi tai omaksi iloksi. Kaikki myynnissä olevat käsityöt ovat vapaaehtoisten tekemiä ja
lahjoittamia. Myynnistä saatavat varat menevät
hyvään tarkoitukseen eli lähetystyöhön. Voit tutustua tuotevalikoimaan Tasalan Kamarissa sen
aukioloaikoina sekä ajoittain myös Myllyn toimipisteessämme.
Palmusunnuntain myyjäiset ja
kirkkokahvit Tasalan Kamarissa
5.4. klo 11.30-14.
Tarjolla käsitöitä, pääsiäiskoristeita ja leivonnaisia.
Tervetuloa!
Katja Koskensalo
lähetyssihteeri

Edellisenä vuonna yhden vuoden hoitotilauksen tehneille lähetetään maalis-huhtikuun aikana
vastaavasta kesähoidosta tarjouslasku, jolla hoitotilauksen voi kätevästi uusia ilman erillistä yhteydenottoa seurakuntaan. Jos kyseistä hoitotilausta ei halua uusia, tarjouslaskun voi hävittää.
Hautojen hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuussa. Hoitosopimus kattaa seurakunnan istuttamien kasvien hoidon.
Lisätietoja haudanhoitovaihtoehdoista, hinnoista ja haudanhoidon yleisistä sopimusehdoista
saa seurakunnan internet-sivuilta.
Haudanhoitotilaukset:
seurakuntatoimisto,
p. 024360300

Seurakunnassamme kokoontuu useita käsityöpiirejä, jotka lahjoittavat vapaaehtoistyönä
tekemiään töitä eri kohteisiin suorina lahjoituksina tai esimerkiksi lähetysmyymälän ja
-myyjäisten kautta, joiden tuotto menee lähetystyön hyväksi. Yksi käsityöryhmistä on Tasalan Kamarin peittopiiri, joka on jo vuosien ajan
valmistanut lämpimiä neulepeittoja lahjoitettaviksi diakoniatyön kohteisiin, avun tarvitsijoille lähellä ja kaukana.
Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat mukana tuottamassa iloa toisille käsitöidensä kautta, sekä myös käsityölankojen
lahjoittajille!
Kiitoksensa ovat osoittaneet myös monet lahjoitusten saajat, mistä esimerkkinä alla olevat
lehden toimitukseen saapuneet terveiset:
”Sotainvalidien Veljesliiton Raision-Maskun osasto haluaa välittää kiitoksensa Raision seurakunnan peittopiirille sen tekemästä lahjoituksesta kaikille sotainvalidiosaston
joulujuhlaan osallistuneille.”

Hautojen hoitoa koskevat
tiedustelut:
tiina.peltonen@evl.fi,
p. 0447160368 tai
taina.heinonen@evl.fi,
p. 0447160309
Perennahoito on
kaunis ja kestävä
ratkaisu

Perennat eli monivuotiset kukat
ovat monella tapaa hyvä haudanhoitovaihtoehto. Perennoja ei istuteta joka kevät uudestaan, vaan
kerran istutetut juurakot jätetään
syksyllä maahan talvehtimaan,
ja versot nousevat luonnon oman
rytmin mukaan keväällä kasvuun.
Perennat lähtevät kasvamaan
heti maan sulamisen jälkeen ja
hauta on hoidetun näköinen al-

kukeväästä asti. Syksyllä useat perennalajit kukoistavat vielä ensimmäisten yöpakkasten jälkeenkin, ja
kasvukausi jatkuu huomattavasti
kesäkukkia pidempään.
Perennojen pitkäaikainen koristeellisuus perustuu ennen kaikkea
kauniiseen lehdistöön, toisin kuin
kesäkukilla, jotka kukkivat jo istutusvaiheessa. Useilla perennalajeilla kukinta-aika kestää noin kahdesta viikosta kuukauteen. Tällä tavoin edistetään kestävää kehitystä.
Hautausmaan kasvuolosuhteet vaikuttavat kasvivalintoihin. Olosuhteet
vaihtelevat kuumasta ja paahteisesta kasvupaikasta viileän varjoisaan.
Seurakunnan hoitamille haudoille ei tule istuttaa muita kasveja, mutta haudalle voi halutessaan tuoda leikkokukkia.

Tule ja katso 1/2020
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Yhteistä vastuuta ja
välittämistä jo 70 vuotta
Vuonna 2020 Yhteisvastuu juhlii vuonna 1950 alkanutta taivaltaan ja tekee
ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa
ja maailman katastrofialueilla.

V

uodesta 1950 toiminut
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen
suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä. Keräyksellä
autetaan hädänalaisia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Keräyksen alku juontaa syksyyn 1949,
kun sodan ja pahojen hallavuosien jälkeen monien lapsiperheiden tilanne oli
heikko, lapset aliravittuja ja sairaita ja
työttömyys vaikeutti perheiden toimeentuloa. Tarvittiin pikaista apua, mutta
auttavaa järjestelmää ei ollut. Kirkon
toimesta ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot polkaistiin käyntiin kaikissa seurakunnissa vuonna 1950.
60 % keräyksen tuotosta ohjataan
Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun. Suomeen jää 40 % keräystuotosta, josta puolet käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin,
valtakunnallisina yhteistyökumppaneina Mannerheimin Lastensuojeluliitto
ja Pelastakaa Lapset ry. Toinen puolikas käytetään paikallisiin toimiin paikallisseurakuntien kautta.
Vuoden 2020 keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja esimiehenä arkkipiispa
Tapio Luoma.
Monet perheet
sinnittelevät liian yksin
Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Vanhemman yksinäisyys, stressi ja
sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä lapsen myönteiselle kehitykselle.
Tuen tarpeellisuudesta huolimatta
monien vanhempien kokemus on,
että he saavat liian vähän sosiaalista
tukea ja apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin, vaikka tutkimusten
mukaan sosiaalinen tuki auttaa vanhempia ja tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla
on haasteita arjessa.
”Vanhemmuuden tukeminen on
yhteisvastuullinen tehtävä”, keräyksen esimiehenä toimiva arkkipiispa Tapio Luoma tähdentää.
Tutkimuksessa nelivuotiaiden lasten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista lähes kaikki vanhemmat kaipaavat tukea lapsiperhepalvelujen ammattilaisilta, mutta tuen tarve jää usein
kertomatta etenkin silloin, kun se liittyy vanhemman omaan jaksamiseen.
Lisähaaste on, että lasten kasvaessa
kouluikään vanhemmuuden tuki vähenee oleellisesti.
Kulttuuriimme kuuluu vahva yksin
selviämisen pyrkimys, jonka myötä oletamme, että vanhemmat selviävät ilman
apua. ”Näin ei kuulu olla! Vanhemmuus
on maailman tärkein työ, ja siihen kuuluu saada tukea ajoissa”, Yhteisvastuun
keräysjohtaja Tapio Pajunen painottaa.

SINÄ RIITÄT.

HYVÄÄN VANHEMMUUTEEN.

Diakoniatyön terveisiä
Tärkeintä on olla yhdessä
■■ ”Niin muuttuu maailma Eskoseni”, me emme nykyään taida aina ehtiä sen mukana. Piti oikein netistä
varmistaa, mistä lainaus on peräisin. Tiedätkö sinä?
Kolmen lapsen vanhempana olen joskus hämmennyksissä, miten lasten kanssa olisi viisasta toimia. Haluan
varjella pahalta, mutta kun en edes ymmärrä miltä kaikelta pitäisi varjella. Kännykät ja tietotekniikka ovat kehittyneet niin paljon, että jotkut romaanit maalailevat
visiota jo uuden ihmislajin kehityksestä, joka on sidoksissa ja yhä tiiviimmässä yhteydessä erilaisiin teknisiin
laitteisiin. Kuitenkin vanhemmuudessa ei olekaan ehkä kysymys siitä, kuinka taitava olen pitämään lapseni
erossa maailman vaaroista ja houkutuksista, vaan miten voisin olla heille läsnä aikuisena, joskus vähän neuvoa ja varoittaakin tarvittaessa.
■■ Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksessä nepalilainen Khincha on antanut tarinansa keräyksen käyttöön.
Hän toteaa vanhemmuudesta: ”Edessä kulkevan velvollisuus on kertoa, millainen tie on, mitä edessä on ja varoittaa vaaroista. Se on vanhemman tehtävä. Näyttää tietä.”

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
pääsihteeri Milla Kalliomaa pitää
vanhemmuuden tukea tärkeänä Yhteisvastuu -keräyskohteena. Erityisesti kaivataan lisää matalan kynnyksen
apua vanhemmuuden arkeen.
”Yksi suurimmista vanhemmuuden
haasteista on yksinäisyys. Monista arjen haasteista selviää, jos on toimivia
verkostoja, ystävien ja läheisten tukea.
Yhteisvastuuvaroilla haluamme luoda
paikkoja, joissa myös lasten ja perheiden keskinäinen tuki vahvistuu.”
Vanhempien työllistyminen
mahdollistaa lasten
koulutien
Ulkomailla vanhemmuuden ja perheiden monipuolinen tukeminen on

elintärkeää esimerkiksi luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja pakolaisleireillä, joissa vanhemmat joutuvat keskittymään selviytymiseen ja
toimeentulon hankkimiseen.
”Vanhempien toimeentulo takaa myös
lasten koulutuksen. Haastavissa olosuhteissa koulunkäynti ja työnteko luovat
jatkuvuutta ja turvallisuutta perheille”,
sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.
Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.
Lähde ja lisätietoja:
www.yhteisvastuu.fi
www.raisionseurakunta.fi

Monta tapaa auttaa
·· Lahjoita lipaskeräyksiin esim. Myllyn ja
Tasalan Kamarin toimipisteissämme.
·· Lahjoita keräystilille Raision seurakunnan viitteellä 301725
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362
·· Lahjoita älypuhelimella Mobilepay numeroon 47215 28
·· Ryhdy lipaskerääjäksi
·· Osta Yhteisvastuu-tuotteita itselle tai lahjaksi.
·· Osallistu paikallisiin Yhteisvastuu-tapahtumiin:
(tilaisuuksien tuotto Yhteisvastuun hyväksi)
Talvirieha kaikenikäisille
la 29.2. klo 10-12 Wanhan Pappilan pihassa.
Ulkoilua, kasvomaalausta, toiminnallinen Jukebox-hetki,
arpajaiset, Halibernit, talvikahvila, grillimakkaraa,
mäenlaskua ja lumileikkejä (säävaraus). Vapaa pääsy.
Hengellisten toivelaulujen yhteislaulukonsertti
su 15.3. klo 15 srk-talolla.
Anneli Uitto, Matti Lepänhaara,
kanttori Sini Nieminen ja Kamarin kööri tahdittavat yhteislauluja.
Kahvitarjoilu, arpajaiset. Käsiohjelma 5 €. Mahdollisuus ostaa
Yv-tuotteita. Laulutoiveita voi
jättää Tasalan Kamariin 4.3. asti.
Tervetuloa mukaan
tekemään hyvää!

■■ Vanhemmuus on uudenlaisten kysymysten edessä.
Kaikilla ei ole välttämättä edellisten sukupolvien tukea
äitinä ja isänä olemiseen. Ja jos onkin niin ympäristö,
jossa nyt lapsiamme kasvatamme, on monin tavoin erilainen. Kun vanhemmuuteen tule haasteita, vaikkapa
terveydellisistä tai taloudellisista syistä, moni joutuu
pärjäämään omillaan. On totuttu pärjäämään itse ja
avun hakeminen voi olla vaikeaa.
■■ Raisiossa avun pyytämistä on helpotettu esim. perhepalveluiden Pyydä apua -napilla. Netissä voit lähettää kysymyksen tai mieltä askarruttavan asian, vaikka
nimettömänä tai ”kaverin puolesta kysellen”. Seurakunta järjestää samanlaisessa elämänvaiheessa olevien
kesken tapahtumia ja ryhmiä, joissa voi keskustella vanhemmuuden kysymyksistä, mm. ”Kamalat äidit” -ryhmän rippikoululaisten äideille. Tällaista apua tarvitaan
yhä lisää. Kenenkään ei tarvitse olla supervanhempi.
Sinä riität hyvään vanhemmuuteen, minä riitän.
■■ Vanhemmuuden haasteet saa erilaiset kasvot toisaalla. Khincha Lal Pahari Nepalista kertoi, miten joutui muuttamaan ulkomaille saadakseen perheelleen
edes jonkinlaisen toimeentulon. Yhteisvastuu-sivustolta löytyy lyhyt video, jossa Khincha kertoo pätkän elämästään. Hän lähti paremman toivon perässä Irakiin,
ansaitsemaan perheelleen ruokaa. Kouluttamattomilla
nepalilaisilla ei ole juuri vaihtoehtoja maailman työmarkkinoilla. Khincha vietiin Irakiin työskentelemään ja hän
asui kontissa yhdessä 28 muun miehen kanssa. He työskentelivät ja kuuntelivat sodan ääniä, eikä Khincha saanut minkäänlaista palkkaa työstään 8 kuukauteen. Hän
onnistui palaamaan kotiin. Khincha sai apua, hän sai
koulutusta viljelyyn sekä vesipumpun ja muita välineitä.
Niiden avulla hän pystyy turvaamaan ruoan perheelleen
ja hieman rahaa lasten koulua varten. ”Tärkeintä on, että voin elää perheeni kanssa”.
Yhdessä hyvän tekeminen
tekee hyvää. Tule mukaan!

Noora Nurmi

diakonissa,
Raision seurakunnan
Yhteisvastuukeräyksen
päällikkö
noora.nurmi@evl.fi
p. 044-7160352
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Messu sunnuntaisin ja pyhäpäivisin
klo 10 kirkossa.
Messussa aina myös ehtoollinen ja oma
teemansa.Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat

Messua voi seurata suorana tai jälkikäteen myös netin kautta:
Youtube > Raision seurakunta
Maksuton kuljetus messuun
joka kk:n ensimmäisenä sunnuntaina.
(huhtikuussa kuljetus kiirastorstaina 9.4.).
Tilaukset ja tiedustelut:
erja.andersson@evl.fi p. 044 7160326.
RAISIOMESSU
Messubändi, puheenvuoroja, rukousta,
ehtoollinen ja maksuton iltapala.
Lapsille omaa ohjelmaa. Sunnuntai-illan rento messu kaikenikäisille srk-talolla klo 17.
su 8.3. Puhujaduo Vesa & Antti aiheenaan
”Suosikkeja Sanasta”.
su 19.4. Sävelten ilta & nyyttärit. Annetaan
laulujen puhutella. Voit halutessasi tuoda
jotain yhteiseen nyyttäripöytään.

Seurakunnassa tapahtuu keväällä 2020

HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN
PALMUSUNNUNTAI 5.4.
Messu klo 10 kirkossa.
Kirkkokahvit ja pääsiäismyyjäiset
klo 11.30-14 Tasalan Kamarissa. Mahdollisuus ostaa käsitöitä, leivonnaisia, pääsiäiskoristeita ym. lähetystyön hyväksi.
MAANANTAI 6.4.
Hiljaisen viikon hartaus (ehtoollinen)
klo 10 Hulvelatalossa.
Pääsiäishartaus klo 11 Tasalan Kamarissa.
Selkokielinen iltahartaus klo 18 kirkossa.
TIISTAI 7.4.
Kirkko avoinna klo 16.30-18
hiljentymistä ja rukousta varten.
Hiljaisen viikon tekstejä, rukousta,
hiljaisuutta ja Taizé-lauluja kirkossa klo 18
KESKIVIIKKO 8.4.
”Kärsimyksestä kirkkauteen”
– Pääsiäisvaellus
Lähtö klo 18 alakappelilta kirkon kautta
Kirkkauden Kappeliin. (n. 25 min).
Tule mukaan seuraamaan tapahtumia palmusunnuntaista viimeiselle yhteiselle aterialle ja Getsemanen puutarhasta
Pilatuksen pihan kautta Golgatalle ja
tyhjän haudan äärelle, pääsiäisaamun
iloon.

KIRKONMENOT
Arki-illan messu kaikenikäisille.
Laulut nuorten bändin tahdissa.
Ke 4.3., 1.4. ja 6.5. klo 18 kirkossa.
Tervetuloa kuulemaan, laulamaan,
rukoilemaan ja nauttimaan ehtoollista!

KIIRASTORSTAI 9.4.
Jeesuksen viimeinen ilta ja ehtoollinen
opetuslasten kanssa.
Messu klo 12 kirkossa. Kirkkokuljetus.
Iltamessu klo 18 kirkossa.
Messun päätteeksi urut vaikenevat, kynttilät sammuvat ja alttari peittyy mustaan
pitkäperjantain surun vuoksi.

TALVISODAN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
pe 13.3. klo 11: Hartaushetki kirkossa ja
seppeleenlasku, jonka jälkeen kirkko
kahvit ja juhlahetki srk-talossa.
Paunikallio, Saarinen ja Korsulaulajat.

PITKÄPERJANTAI 10.4.
Jumalanpalvelus klo 10 kirkossa. Urut vaikenevat, virret lauletaan ilman säestystä.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki
klo 15 alakappelissa, Ristin tie -taulujen
äärellä.
Ristinjuhla, Pitkäperjantain iltakirkko
klo 18 kirkossa.

HULVELAN VIIKONAVAUKSET
arkimaanantaisin klo 10 Katrillisalissa.
Erja Andersson.

LYHYT HILJENTYMISHETKI
ARJEN KESKELLÄ
Sanaa, rukousta, ehtoollinen
sekä alku- ja loppuvirsi:
Arkiaamun ehtoollinen
ke 4.3., 1.4. ja 6.5. klo 8 srk-talossa.
Arki-illan ehtoollinen
ti 17.3. ja 28.4. klo 18 kirkossa.

ARJEN TAUKOPAIKKA
- RUKOUKSEN TALO
”Minä johdatan heitä,
kun he kulkevat rukoillen…”
(Jer 31:9)
Avoimet ovet
Raision kirkossa
tiistaisin klo 16.30-18.
Voit tulla hetkeksi tai pidemmäksi aikaa,
sytyttää kynttilän, tutustua kirkkoon tai
istuutua kirkonpenkkiin omine ajatuksinesi. Voit myös tuoda mukanasi pyyntöjä,
kiitosaiheita ja hiljaisia huokauksia itsesi
ja läheistesi puolesta.
Paikalla on usein pappi ja koulutettuja
Rukouksen talon vastuuhenkilöitä, jotka
halutessasi keskustelevat kanssasi ja rukoilevat toivomiesi asioiden puolesta
erillisessä tilassa luottamuksellisesti.
Rukouspyyntöjä voi myös jättää
seurakunnan internet -sivujen kautta.
Lisätietoja pastori Vesa Siltala:
vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 7160339.
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi
kirkon rauhalliseen ilmapiiriin!

LAUANTAI 11.4.
Tänä yönä kaikuu pääsiäisen
riemullinen viesti:
Kristus on voittanut kuoleman vallan!
Alttarin musta väri vaihtuu valkeaksi ja
kynttilät syttyvät jälleen kuvaamaan
kuoleman pimeyden väistymistä:
”Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti ja
haudoissa oleville elämän antoi.”
Pääsiäisyön messu klo 23 kirkossa.
Messun jälkeen kulkue kirkolta seura
kuntatalolle, jossa pääsiäisyön tarjoilua.
Tervetuloa mukaan pääsiäisen iloon ja
juhlaan!
PÄÄSIÄISPÄIVÄ SU 12.4.
”Murhe väistyi, ilo voitti.
Pääsiäisen aamu koitti”.
Pääsiäisaamun messu klo 10 kirkossa.
TOINEN PÄÄSIÄISPÄIVÄ MA 13.4.
Perhemessu klo 10 kirkossa. Pääsiäisen
iloa kaikenikäisille. Tervetuloa!
Yksityisiä ehtoollisaikoja hiljaisella viikolla niille seurakuntalaisille, jotka eivät pääse yhteisiin hartauksiin voi varata
seurakuntatoimistosta, puh. 02-4360 300.

MITÄ MIES?
ke 1.4. klo 18. Musiikkia,
puheenaiheita ja rentoa
olemista iltapalan kera kaikenikäisille miehille. Miehen
asemaa ja paikkaa pohtimassa
terapeutti, kirjailija Seppo Jokinen.
Mukana musisoimassa Sepon pitkäaikainen työpari ja ystävä Joel Hallikainen.
Paikalla myös pastori Vesa Siltala ja iltojen
toteutuksesta vastaavan vapaaehtoistiimin miehiä.Vapaa pääsy ja maksuton iltapalatarjoilu. Tervetuloa!

KEVÄINEN SAUNAILTA MIEHILLE
Ke 29.4. klo 18 Viherlahden leirikeskuksen
rantasaunalla Merimaskussa. Rentoa illanviettoa keväisen luonnon äärellä, jutustelua ja kevyt iltapala. Mahdollisuus tutustua
luontopolkuun sekä saunoa ja uida.
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
ma 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. klo 18.30
Kokoonnutaan alakappelilla ja joskus
muuallakin. Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen ja Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077).
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät!
ILTA SINULLE
ke 25.3. klo 18.
Kaikille avoin, suosittu ja
lämmintunnelmainen
illanvietto srk-talolla
(kevään viimeinen).
Musiikkia, puhujavieras,
iltarukous, iltapalatarjoilu,
aikaa tavata tuttuja ja
tutustua.
Vieraanamme Miss Suomi 1986 ja
sairaalateologi Tuula Portin (ex Polvi)
kertomassa oman elämänsä vaiheista
sekä aiheesta ”Uupumuksesta uusi alku”.
Mitkä ovat merkkejä siitä,
että elämme yli voimiemme?
Mitkä ovat syitä uupumiseen?
Mistä löytyy apua?
Vapaa pääsy ja maksuton iltapala.
Tervetuloa mukaan yksin kaksin
tai porukalla!

UUTTA!
ILTA KIRKOSSA SANOIN JA SÄVELIN
ti 21.4. klo 18. Kuunnellaan lauluja ja lauletaan yhdessä, kuullaan ihmisten elämänkokemuksia Jumalan rakkaudesta ja
huolenpidosta, annetaan Raamatun sanojen puhua, hiljennytään rukoukseen ja
vietetään virkistävä iltahetki kirkon rauhallisessa ilmapiirissä.Illan päätteeksi
mahdollisuus lyhyeen luottamukselliseen
keskusteluun ja esirukoukseen mieltä painavista asioista. Järjestelyissä mukana Ilta
Sinulle-tiimin ja Rukouksen talon vapaaehtoisia sekä pastorit Vesa Siltala ja Antti
Pajunen ja kanttori Katarina Engström.
Olet lämpimästi tervetullut uuteen
iltatapahtumaan kirkossa!
USKO JA TIEDE ILTATEELLÄ
su 15.3. klo 18 srk-talon
kahviossa. Rento keskusteluilta iltateen äärellä kristinuskon ja tieteen
keskinäisestä suhteesta. Alustuksen pitää prof.
Tero Laihonen, pohjana prof. John Lennoxin ja prof. Ard Louis'n
yleistajuisia näkemyksiä aiheesta.
Tervetuloa kuuntelemaan, pohtimaan ja keskustelemaan esiin nousevista kysymyksistä!
Vapaa pääsy ja teetarjoilu.

KOKONAINEN PÄIVÄ NAISILLE LA 18.4.
Kerran vuodessa järjestettävä, suosittu hyvinvointipäivä kaikenikäisille naisille
Raision seurakuntatalolla. Mukaan voi tulla vaikka vain hetkeksi tai koko päiväksi.
Ohjelma on maksuton ja kahvittelu järjestyy nyyttäriperiaatteella, joten tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
KokoNainen -päivän alustava ohjelma:
Klo 12.30-14 Kirjailija-terapeutti
Salme Blomsterin luento.
Klo 14-14.30 Tarjolla kahvia ja
teetä, ja voit halutessasi tuoda jotain suolaista tai makeaa syötävää tai kylmää
juotavaa nyyttäripöytään.
Klo 14.30-16.30 Gospel-lattaritunnit
Klo 16.30-17.30 Kehonhuoltotunti
Saunat lämpiminä. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Ohjelma tarkentuu
lähempänä tilaisuutta ja päivitetty ohjelma löytyy seurakunnan nettisivuilta.
Lisätiedot ja tiedustelut: hannele.siltala@
evl.fi tai 044 7160 380. Olet lämpimästi tervetullut mukaan yksin tai ystävien kanssa!
MUSIIKIN JA
LIIKUNNAN ILOA
ILMAN SUORITUSPAINEITA!
Gospel -lattarit liikuttavat kaikenikäisiä ja -kokoisia naisia rennolla
otteella latino- ja gospelmusiikin tahdissa. Tanssia, kehonhuoltoa,
venyttelyä, rentoutusta.
ma klo 17.30 Gospel –lattarit ja
klo 18.35 Kehonhuolto.
Lisätietoa: www.raisionpyryt.fi
Yksi maksuton käyntikerta.
Tervetuloa tutustumaan!

NAISVERKOSTO
Tule mukaan työikäisten naisten
kotikutsuiltoihin, pienryhmiin ja muuhun
lämminhenkiseen toimintaan! Kysy lisää:
hannele.siltala@evl.fi tai puh. 044 7160 380.
Naisverkoston Bible journaling -illat
to 27.2., 26.3. ja 23.4. klo 17 srk-talolla.
Pohditaan Raamatun tekstejä visuaalisin keinoin, kukin omalla tavallaan omaan
muistikirjaansa koristellen ja kuvittaen.
Ilmoittautumiset Hannele Siltalalle.

MENNÄÄN SUOLLE!
su 26.4. klo 13. Kevättä kaikilla aisteilla
upeassa Kurjenrahkan kansallispuistossa!
Retkeilemme poluilla n. 5-6 km. Syömme
omia eväitä nuotiolla, kuuntelemme kurkia, haistamme miltä suo tuoksuu keväällä
ja pidämme luontohartauden. Mahdollisuus tutustua Kuhankuonon luontotupaan
sekä nähdä Kuhankuonon rajakivi ja Savojärvi. Tiedustelut retkestä ja kimppakyydeistä sekä ilmoittautumiset Vesa Siltalalle,
p.044-7160339 (viimeistään to 23.4.)

KAIKEN KANSAN PÄÄSIÄISVAELLUS
Lohjan Vivamossa ti 7.4.
Tule mukaan kokemaan pääsiäisen sanoma
Jeesuksen kärsimyksestä ylösnousemukseen!
Bussimatkat, ruokailu, kahvit ja näytelmälippu Vivamon Raamattukylään yht. 40 €.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeist.
24.3. Erja Anderssonille p. 044 7160326.
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Tervetuloa mukaan!
TULOSSA: MATKA RAISIOSTA
PYHÄLLE MAALLE 9.-27.3.2021
Ilmoittautuminen on alkanut.
Kysy lisää matkanjohtajilta:
Pertti Ruotsalo, 040-5020077,
pertti@ruotsalo.com
Seppo Niemeläinen, 040-5731155,
sepponiemelainen@gmail.com

Yhteistyössä Raision seurakunta,
Raision kaupunki, Raseko
ja Raisio-Seura.

Kaikille avoin viihtyisä
kahvila ja kohtaamispaikka
Raision keskustassa!

TALVIRIEHA KAIKENIKÄISILLE
la 29.2. klo 10-12 Wanhan Pappilan
pihassa. Ulkoilua, kasvomaalausta, toiminnallinen Jukebox-hetki, arpajaiset, Halibernit, talvikahvila, grillimakkaraa,
mäenlaskua ja lumileikkejä (säävaraus). Tilaisuuden tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Tervetuloa mukaan!
KANSAINVÄLINEN KATTAUS
MYLLYSSÄ
la 14.3. klo 10-18. Miksi ja missä lähetystyötä tehdään? Kuka sitä tekee, paljonko
se maksaa ja kuka sen maksaa? Tervetuloa
pohtimaan, ihmettelemään ja kyselemään!
la 18.4. klo 10-18 Kevätkuvien myötä matkataan lähetystyökohteiden maisemiin.
Millainen on kevät Jerusalemin muurien
varjossa tai Thaimaan lomarannalla?
Tervetuloa tutustumaan!

Tasalanaukio 5
Avoinna ma-to klo 10-15, pe klo 10-13
Myös nettikahvila tietokoneineen, päivän
lehdet ja Soppi-lähetysmyymälän käsitöitä
lahjaksi tai omaksi iloksi.
Tervetuloa pistäytymään kahville tai
muuten vaan!
Olet myös tervetullut mukaan Kamarin tiloissa
järjestettävään ohjelmaan ja toimintaan:

KESKIVIIKKO 18.3.

❦ klo 15 Teemaviikon ja keskiaikaaiheisen näyttelyn avajaiset kirjastossa.
Lauluterveisiä keskiajalta.
❦ klo 19 Olut-tasting.

SENIORIKERHOT
Kokinvuoren srk-kodissa:
ke 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4. klo 12
Keskustan srk-talossa:
to 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4. klo 12
Vaisaaren srk-kodissa:
to 27.2., 12.3., 26.3., 23.4., 7.5. klo 12
Tervetuloa kuuntelemaan, laulamaan, juttelemaan, tapaamaan tuttuja ja tutustumaan! Kahvitarjoilu.

Keskiaikaisperäisiä oluita ravintola
Mallaskulmassa. Pyhän Martin Laulajat
esittävät keskiaikaisia juomalauluja.

TORSTAI 19.3.

❦ klo 18 Keskiajan ääni -konsertti kirkossa.
Duo Medieval: Uli Kontu-Korhonen,
Anneliina Rif Tokazier.

PERJANTAI 20.3.

KAIKEN KANSAN PYHÄKOULU
la 7.3., 4.4. ja 9.5. klo 13 Kokinvuoren
srk-kodissa. Tutustutaan Raamattuun,
lauletaan ja rukoillaan. Kahvitarjoilu.
Pyhäkoulunopettajana Erja Andersson.

❦ Jättiläismäinen juttu. Nukketeatteri-

KREIKANKIELINEN RAAMATTUPIIRI
Luemme Uutta Testamenttia alkukielellä ja
keskustelemme suomeksi.
Joka toinen ti klo 13 srk-talon alakerrassa:
10.3., 24.3., 7.4.,21.4., 5.5. (parill. vkot).
Kevätkauden aiheena Ilmestyskirja.

❦ klo 15 Keskiajan gregoriaaninen musiikki

SUOMEA VIERAANA KIELENÄ
ma klo 10-12: Suomen opiskelua srk-talon
alakerrassa. Tiedustelut: noora.nurmi@
evl.fi p. 0447160352.

KONSERTTEJA
HENGELLISET TOIVELAULUT YHTEISLAULUKONSERTTI
su 15.3. klo 15 srk-talolla. Anneli Uitto,
Matti Lepänhaara, kanttori Sini Nieminen
ja Kamarin kööri tahdittavat lauluja. Kahvitarjoilu. Käsiohjelma 5 € ja arpajaiset Yhteisvastuun hyväksi. Mahdollisuus ostaa
Yv-tuotteita. Tule mukaan laulamaan ja tekemään hyvää perheille! Laulutoiveita voi
jättää Tasalan Kamariin 4.3. asti.
ELEOS-KUORON KONSERTTI
su 29.3. klo 15 kirkossa,
joht. Sirpa Nurminen, pianistina Boris Källman.

näytelmä ja Raision museo Harkon taidetyöpaja eskarilaisille kirjastotalossa.

LAUANTAI 21.3.
kirkkovuoden arjessa ja pyhässä.

Schola Gregoriana Aboensis kirkossa.

❦ klo 16.30 Herkkuja herttuan hovissa.
Ohjelmallinen päivällinen keskiajan
teemalla Rasekolla. Vierailijoina mm.
Juhana III ja Katariina Jagellonica hoveineen. Esittäjinä seurakunnan nuorten
aikuisten ryhmä.
Aterialiput (15 €/hlö) lunastetaan ennakkoon viimeistään 13.3. kirjaston palvelupisteestä tai Tasalan Kamarista.

SUNNUNTAI 22.3.

❦ klo 10 Perhemessu kirkossa. Toteutuksessa huomioitu erityisesti lapset. Mukana
ripaus keskiaikaa ja Kirkonrotta. Messun
jälkeen maksuton lounastarjoilu seurakuntatalolla.
❦ klo 18 Arkeologiset löydöt Raisiossa –
Matka-alttarin matkassa.

Arkeologi Jari Näränen esitelmöi kirkossa.
Ihalasta löydetty matka-alttarin osa on esillä kirkon tapahtumissa koko viikon ajan.

MAANANTAI 23.3.

❦ klo 18 Elämää ristiretkiajan Raisiossa.
Arkeologi Ilari Aalto esitelmöi kirkossa.

Ohjelmatuokiot maanantaisin kello 11-12:
2.3. Raision puhelin, Tapani Mikola.
9.3. Edunvalvonta, Hannele Lehto-Laurila.
16.3. Raisiolaiset sodassa, Eero Auvinen.
23.3. Sukupolvien välinen yhteys,
		 Ville Virtanen.
30.3. Kiipeä kuualle, Tuuli Virtanen
6.4. Hartaus, Kamarin pappi Antti Pajunen.
20.4. Raision Kuula ry, Markku Appel.
27.4. Musiikkia.
4.5. Yksinäisyys, Tiina Åkerman.
Atk-opastusta ti klo 10-12 ja ke klo 12-14
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Yhteislauluhetki ke 4.3., 15.4., 6.5. klo 11-12
kanttori Sini Niemisen johdolla
Tuolijumppa ke klo 11-12
(ei yht.laulupäivinä)
Seurapelejä ke klo 12-15
Lähetyksen korttiaskartelijat
ke klo 13-15
(paritt. vkot), 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5.
Peittopiiri to klo 10-11.30
Sukkakerho to klo 12-14
Kamarin Kätevät -kädentaitoryhmä
pe klo 10-13 (28.2. poikkeuksellisesti
Kokinvuoren srk-kodissa)
Raamattuillat ma 9.3., 23.3, 20.4, 4.5.
klo 18. Apuna Hetkinen -raamatunlukuopas.
Raamattupiiri pe 13.3. ja 24.4. klo 18.
Luemme ja keskustelemme Johanneksen
evankeliumista. Pieni iltapala.
Mukana pastori Antti Pajunen.
Runopiiri: kk:n ensimm. ma klo 15
2.3. Pekka Parkkinen – syntymästä 80 vuotta.
6.4. Otto Manninen – kuolemasta 70 vuotta.
4.5. Oiva Arvola – syntymästä 85 vuotta.
Soppaa kaverille
la 28.3., 25.4. klo 13-14. Maksuton keittolounas työttömille ja vähävaraisille raisiolaisille.
Diakoniatyöntekijän vastaanotto
ti klo 10-12 Tasalan Kamarissa
Mahdollisuus verenpaineen mittaukseen ja
keskusteluun.
Pappi paikalla Tasalan Kamarissa
Kamarin pappi Antti Pajunen torstaisin
klo 12-13.
Seurakunnan eri pappeja joka kk:n 2. ja 4.
pe klo 10-12: pe 28.2. Karoliina Haapakoski
pe 13.3. ja 27.3. Hanna Vuorio

TIISTAI 24.3.
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
su 5.4. klo 18 kirkossa. Hyväntekeväisyyskonsertissa TYKS:n pienten leukemiapotilaiden hyväksi esiintyvät Alexander
Vinnitski ja Mikael Kemppainen.
NOUSIAISTEN ROVASTIKUNNAN
SEURAKUNTIEN KUOROT JA
KANTTORIT KONSERTOIVAT
su 19.4. klo 18 Rymättylän kirkossa,
su 26.4. klo 18 Laitilan kirkossa.

KUOROT JA BÄNDIT
Seurakunnassamme toimii useita
kuoroja ja bändejä
Kysy lisää kanttoreilta ja tule mukaan!

❦ klo 18 Mitä kertovat Raision kirkon
eteisen kuvakivet? Kirjailija Jouko Räty
esitelmöi kirkossa. Kahvitarjoilu ennen
seuraavaa esitelmää.

❦ klo 19 Raision seurakunnan kirkkorakennukset katolisella ajalla.

Professori Markus Hiekkanen.

❦ Keskiaikateema näkyy myös mm.
kirjaston aineistonäyttelyssä 18.–31.3.
ja seurakunnan Myllyn toimipisteen
näyteikkunassa.

Nuorten Lataamo pe klo 16-20
Pikkulataamo alakoululaisille ke klo 14-16
Pappi paikalla pe klo 10-12.30
sekä muinakin ajankohtina.
Tavattavissa myös muita seurakunnan
työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/tapahtumat
PS: Etsimme uusia vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneita päivystäjiä Myllyn toimitilaamme, jotta voisimme pitää sen
avoinna mahdollisimman usein. Kysy lisää:
johanna.salonen@evl.fi p. 044-7160 363 tai
hannele.siltala@evl.fi p. 044 7160380 tai
katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/osallistu

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10-14, puh 044-7160 347.
Tilapäistä, maksutonta apua esim. asioiden toimittamiseen, saattajaksi sairaalaan, lukemaan tai juttelemaan.
Mieli-ryhmä
pe 6.3. ja 3.4. klo 13 Wanhassa Pappilassa.
Luottamuksellinen vertaistukiryhmä Sinulle, joka kaipaat kuuntelijaa ja uusia ystäviä.
Lisätiedot: Noora Nurmi 044 7160 352
Tukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille
Tiedustelut leena.a.nieminen@evl.fi
tai 044-7160375
Diakoniatyöntekijöiden kautta voit saada keskusteluapua, aineellista apua ym.
apua arkeen. Voit myös ottaa yhteyttä
pappeihin ja sopia ajan keskustelua varten.
DIAKONIAN PUHELINPÄIVYSTYS
ma klo 14-16, p. 044-7160 325.
Tai tule sopimaan keskusteluajasta srk-talon diakoniatoimistolle (Kirkkoherrankuja 2)
ma klo 15-16. Tällöin on myös mahdollisuus
uusia Naulakko- tai EU-ruoka-lomakkeet.

VAATE- JA TAVARA-APU NAULAKKO
ma klo 14-16 ja to klo 12-14. Purokatu 9.
Lahjoituksia voi tuoda to klo 10-11 tai
sopia ajasta puhelimitse ma klo 14-16,
p. 044-7160 325.

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

LAPSILLE JA PERHEILLE
▶ KTS. S. 8
NUORILLE
▶ KTS. S. 9

• Levähdyspaikka • Kohtaamispaikka
• Juttelupaikka • Pikkukappeli
• Lehtiä, leluja • Lautapelejä, biljardi
• Kahvia, teetä • Infopiste
Kaikille avoin oleskelutila
Myllyn alakerrassa.
Tervetuloa tutustumaan!

Erilliset esitteet esim. Myllyn
infopisteessämme, Tasalan Kamarilla
ja seurakuntatalolla

UUTTA! RUOKAJAKELU
KOKINVUORESSA
Ruokajakelu siirtynyt keskustan srk-talolta
Kokinvuoren srk-kotiin, jossa ruoka-apua
tarjolla joka toinen tiistai klo 15-17.30
(parittomilla viikoilla). Operaatio Ruokakassin ruokia voi noutaa ilman lomaketta.
EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakkeita
diakoniatoimiston päivystyksestä. Ruokajakelun yhteydessä myös maksuton ruokailu.
UUTTA! YHTEINEN PÖYTÄ,
MAKSUTON RUOKATARJOILU
joka tiistai klo 15-17.30 kaikille raisiolaisille
pienituloisille perheille ja yksinäisille Kokinvuoren seurakuntakodissa, Murroskuja 3
(10.3. alk.). Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.
Tervetuloa mukaan yhteiseen pöytään!

Tule ja katso 1/2020
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Lapsille ja perheille
Monipuolista ja maksutonta toimintaa
lapsiperheiden iloksi ja tueksi
Raision seurakunta tarjoaa runsaasti tekemistä, tukea ja valinnanvaraa lapsille ja heidän läheisilleen.
Toiminta on laadukasta ja sitä ohjaavat koulutetut
ja ammattitaitoiset lastenohjaajat. Yhteistyötä lasten
ja perheiden hyväksi tehdään myös Raision kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarjonta on
runsasta ja eri-ikäisiä lapsia ja eri elämäntilanteissa
olevia perheitä huomioivaa ja sitä on lähes päivittäin.
Kaikki lapset perheineen ovat tervetulleita mukaan turvalliseen ja lämminhenkiseen toimintaan!

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

KEVÄÄN TAPAHTUMIA

MUUTA TOIMINTAA

TALVIRIEHA KAIKENIKÄISILLE
la 29.2. klo 10-12 Wanhan Pappilan pihassa. Ulkoilua, kasvomaalausta, Jukebox-lauluhetki, arpajaiset, Halibernit, talvikahvila,
grillimakkaraa, mäenlaskua ja lumileikkejä
(säävaraus). Vapaa pääsy. Tilaisuuden tuotto Yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa!

PERHEIDEN LAUANTAI
28.3. klo 10-13 Pappilan perhetalon tiloissa
(Kirkkoherrankuja 2)
Ohjelmassa mm. askartelua, musiikkia,
leikkiä, laulua, hiljentymistä ja pientä purtavaa. Yhteisen ohjelman aloitus klo 11.
YHTEISET SYNTTÄRIJUHLAT
1-, 3-, JA 5-VUOTIAILLE
Kaikki tänä vuonna 1, 3 tai 5 vuotta täyttävät pienet seurakuntalaiset ovat saaneet
kutsun oman ikäluokkansa yhteissynttäreille, jotka pidetään maaliskuussa.
Juhlaohjelmassa erilaista
puuhaa, taikuri HassuHessun vierailu, onnittelulaulu, synttärijuhlatunnelmaa ja pieni lahja kaikille
synttärisankareille.
”AKKOJEN LATAUS”
Pienten lasten äidit lataavat akkuja
Viherlahden leirikeskuksessa
ke 22.4. klo 17-20.30. Mukavaa yhdessä tekemistä, jutustelua, saunomista, hiljentymistä ja iltapalaa (5€).
Ilmoittautumiset: Johanna Salonen
KANSAINVÄLINEN PERHESEIKKAILU
la 25.4. klo 10-12 Wanhan Pappilan pihassa.
Koko perheen seikkailu kansainvälisissä
tunnelmissa.

• Raision seurakunnan lapsi- ja perhetyö
• Koppi
• Raision seurakunta

Pappilan perhetalo – avoimien ovien
perhekahvila ja puuhaa lapsille keskustan
srk-talolla: ma klo 14-17, ti, ke ja to: klo 9-12
Koppi-toimintaa keltaisen kopin tuntumassa Vilja-aitan leikkipuistossa (Nuorikkala):
Perhekerho ma ja pe klo 9-12. Tule leikkimään,
liikkumaan ja ulkoilun merkeissä.
Perhekerhotoimintaa kotona oleville lapsille vanhempien tai isovanhempien kanssa
Tikanmaalla ke klo 10.30-12 ja
Vaisaaressa pe klo 10-11.30.
Kullannuput: ryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille ja heidän kullannupuilleen
Tikanmaalla ti klo 13.30-15.30
Keskustan srk-talossa pe klo 10-12.
LapsiArkki: yksinhuoltajaperheiden ryhmä, jossa omaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Tikanmaalla to klo 13.30-15.30.
Jeesi-apu alle kouluikäisten lasten perheiden tukemiseksi esim. sairauden, surun,
parisuhteen kiemuran tai muun vaikeuden
ja avuntarpeen yllättäessä. Tulemme auttamaan. Yhteydenotot:
Sari Jokinen ja Essi Niskala
Leikkipuistotoimintaa Pappilan puistossa yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Satu Ojala
p. 044-7971 050
Perhesählyä su klo 14 - 15 Kuloisten koulun
salissa. Tervetuloa mukaan 3 - 5-vuotiaat
lapset yhdessä aikuisen kanssa.
PÄIVÄKERHOT
Syksyllä 2020 alkaviin päiväkerhoihin
ilmoittautuminen huhtikuussa:
www.raisionseurakunta.fi
Päiväkerhoon ovat tervetulleita kaikki 3-5
-vuotiaat lapset. Kerhossa lauletaan, leikitään, askarrellaan ja liikutaan. Kerhoissa
opitaan myös kädentaitoja ja ryhmässä toimimista. Kerhot kokoontuvat kolme kertaa
viikossa seuraavissa paikoissa:
Vaisaaren seurakuntakoti
(Kunnaankatu 8)
ma klo 8.30-11.30, ke klo 8.30-11.30 ja
to klo 13.30-15.30
Tikanmaan seurakuntakoti
(Kapponkatu 14 C 26)
ma 13.30-15.30, ti klo 8.30-11.30 ja
to 8.30-11.30
Ilmoittautuneille postitetaan kerhotiedot
kesäkuun aikana.
Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset!

PERHEIDEN PÄIVÄ VIHERLAHDESSA
la 9.5. klo 10-15. Päivä täynnä ulkoilua ja
toimintaa koko perheelle. Laulua, leikkiä,
pikkukirkko-hetki, askartelua, piknik omin
eväin, saunomista, uintia jne.
PERHEMESSUT KAIKENIKÄISILLE
Su 22.3. 10 kirkossa. Marian päivänä enkeli tuli Jeesuksen äidin luo kertomaan, että Jeesus-vauva syntyisi jouluna. Messussa
myös ripaus Kivet kertovat -keskiaikaviikon teemaa. Kirkonrotta johdattaa perheet
kirkosta srk-talolle, jossa tarjolla maksuton lounas.
Ma 13.4. klo 10 kirkossa, 2. pääsiäispäivä.
Pääsiäisen perhemessussa ilo täyttää sydämen: Jeesus nousi kuolleista!
Perhemessujen toteutuksessa huomioidaan erityisesti lapset.
Kaikki ovat tervetulleita.

PYHÄKOULUT
sunnuntaisin klo 13 - 14
- Petäsmäen päiväkodissa, Hietatie 4
- Perhepyhäkoulu seurakunnan Myllyn toimipisteessä.
Tervetuloa laulamaan, leikkimään, askartelemaan ja hiljentymään.

LEIRIT JA RETKET
PERHERETKI SÄRKÄNNIEMEEN KE 5.8.
Hauska päivä huvipuistossa ennen koulun alkua!
Retkimaksut: yli 120 cm 35 € ranneke,
alle 120 cm 30 € ranneke, pelkät matkat 10 €
Ilmoittautuminen nettisivuilla avautuu
huhtikuussa. Lisätietoja Tomi Aho.
PERHELEIRIT VIHERLAHDESSA
Tervetuloa viettämään mukava ja rento viikonloppu yhdessä muiden perheiden kanssa
Viherlahden kauniissa ja viihtyisässä leirikeskuksessa meren rannalla Merimaskussa.
YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN
LEIRI 14. - 16.8.
Ilmoittautuminen avautuu toukokuussa.
ELOKUUN PERHELEIRI 21. - 23.8.
Ilmoittautuminen avautuu huhtikuussa.
Ilmoittautumiset nettisivuillamme.
Leirimaksut: Aikuiset 40 €,
lapset yli 13 v. 40 €,lapset 5 – 12 v. 35 €
0 – 4 v. ilmaiseksi
Sis. täysihoidon omilla lakanoilla 4 h.
huoneessa. Sisaralennus – 10 €.
Lisätietoja Eeva, Johanna ja Stefan.

KERHOJA
Bittikerho
ma klo 14.30 – 15.30 Ihalan koululla
Lisätietoja Perttu Terho p. 050 5265710
Seikkailukerho to klo 14 – 16 Wanhassa
Pappilassa. Lisätietoja lastenohjaaja
Kati Hautaa p. 044 7160 393
Näytelmäkerho (keskustan srk-talo)
su klo 14.30 – 16
Kokkikerhot (keskustan srk-talon kahvio)
kerho I: ti klo 17 – 18
kerho II: ti klo 18.30-19.30
Lennokkikerho
su klo 17 – 19 Navetan kerhotilassa
Lisätietoja Timo Koskensalo p. 050 5291 083
RC- autokerho
su klo 12 -16 Raision lukion salissa.
Lisätietoja Jyri Pausio p. 044 2911 444 (iltaisin)
Kerhokausi päättyy toukokuussa viikolla 20.
Ei kerhoja Hiljaisella viikolla (6.-13.4.)
Kausimaksu 10€/lapsi.
Lisätietoja: Mia Flemming

LAPSIKUORO CHORUS JUNIORUM
torstaisin klo 16 – 17.15 Wanhassa Pappilassa
Lisätietoja kanttori Sini Niemiseltä
puh. 044 7160 367

ALAKOULULAISTEN LEIRIT
VIHERLAHDESSA
K-12 LEIRI 3.-5.4.
11-14 -vuotiaiden oma leiri.
Ilmoittautuminen 29.2. mennessä nettisivuillamme. Tämän jälkeen voit kysellä vapaita leiripaikkoja Mialta.

ARKIPYHIS
alakouluikäisille tiistaisin klo 14 – 16
Vaisaaren srk-kodissa.
Piirtämistä, askartelua, pelailua, leikkimistä, hiljentymistä ja yhdessä touhuamista.
Tarjolla pieni välipala.

10-LEIRI 15.-17.5. JA
10 V.-YHTEISSYNTTÄRIT SU 17.5.
Kaikki 2010 syntyneet saavat erillisen kutsun niin leirille kuin yhteissynttäreillekin.
Ilmoittautuminen 31.3. mennessä molempiin nettisivuillamme. Lisätiedot Mialta.
KESÄLEIREJÄ
Mitä olisi kesän aloitus ilman leiriä Viherlahdessa? Ei läheskään yhtä kivaa kuin leirillä.
Lähde mukaan taatusti hauskalle kesäleirille, jonka ohjelmassa on mm. yhdessäoloa,
askartelua, laulamista, saunomista,
hulluttelua ja hiljentymistä.
Ilmoittautumiset 1.3. – 15.4. netissä
Lisätiedot leireistä Mialta. Mukaan mahtuu
30 ensimmäistä.
KESÄLEIRI 7-10 –VUOTIAILLE: 1. - 2.6.
Leirimaksu 20€ (sisarusalennus -10€)
KESÄLEIRI 11-14 –VUOTIAILLE: 2. – 4.6.
Leirimaksu 35/40€ (sisarusalennus -10€)

LEIRIPÄIVÄT RAISIOSSA
ALAKOULULAISILLE

Alku- loppukesän leiripäivät on tarkoitettu
tuleville eka-, toka-, kolmas- ja neljäsluokkalaisille. Olemme pääsääntöisesti ulkona,
ja ohjelmassa on mm. pelejä, leikkejä, kädentaitoja, valokuvasuunnistusta, lepoa ja
juhlia.
Leiripäivät ovat maksuttomia ja mukaan toimintaan mahtuu kullekin viikolle 25 lasta.
Ilmoittautuminen huhtikuussa osoitteessa www.raisionseurakunta.fi
ALKUKESÄN LEIRIPÄIVÄT KOPILLA
(Nuorikkalanraitti)
Arkisin 1.-12.6. klo 9-14.
LOPPUKESÄN LEIRIPÄIVÄT
WANHASSA PAPPILASSA
(Kirkkoherrankuja 2)
Arkisin 27.7.-7.8. klo 9-14.

PARTIOLIPPUKUNNAT

MUSKARIT ERI-IKÄISILLE LAPSILLE
- Vauva-, Taapero-, Tenava- ja Sisarusmuskarit.
Tiedustelut: katarina.engstrom@evl.fi

TOIMINTAA
ALAKOULUIKÄISILLE

kokoontuvat Wanhassa Pappilassa
Jokikylän Pojat
Lippukunnanjohtaja Jukka Vainio,
puh. 044-3011883
Raision KilliNallit
Lippukunnanjohtaja Sanni Toivanen,
puh. 040-7639401

Levähdys- ja
kohtaamispaikka
Myllyn alakerrassa.
Leluja, pelejä, ym.
PikkuLataamo ke klo 14-16. Kouluikäisten
olohuone, jossa voit jutella, pelailla tai tehdä läksyjä. Peli- ja juttuseurana myös seurakunnan työntekijä.

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

Nuorille
NURKKA

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

TOIMINTAA NUORILLE
NURKASSA

·· Teemis

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

NUORTEN
LATAAMO
MYLLYSSÄ
Nuorten levähdys- ja kokoontumispaikka perjantai-iltaisin klo
16-20 Myllyn alakerrassa seurakunnan toimitilassa. Myös biljardia, lauta- ym.
pelejä ja kisoja. Paikalla aina
joku nuorisotyöntiimistä.
Tule mukaan
lataamaan ja
latautumaan!

·· Hengari

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

Nuorten aikuisten ilta

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

NUORTEN LEIRI
24.-26.4. Tule mukaan viettämään rentoa leiriviikonloppua
Viherlahdessa. Luvassa hyvää
seuraa ja nuorten suunnittelemaa ohjelmaa. Ilmoittautuminen
netissä maaliskuussa.
Lisätietoja Tomilta.

www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/nuorille

■■ Sydämelläni oli ollut jo pitkään toive päästä opettamaan lapsille ohjelmointia, jonka olen itse kokenut
mainioksi harrastukseksi ja työelämässä tärkeäksi taidoksi. Yhteydenotto Raision seurakuntaan avasi minulle mahdollisuuden aloittaa viime syksynä Bittikerho,
viikoittainen ohjelmointikerho 3-4 –luokkalaisille.

Nurkka
raisionnuorisrk
raisionnuorisrk
YHTEYSTIETOJA
Tomi Aho
044-7160 313
nuorisotyönohjaaja

Stefan Forsström  044 7160 369
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski 044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi

joka toinen torstai klo 18-21.
Pelaillaan mm. Dungeons and
Dragons – roolipelejä.
Lisätietoja Tomilta.

YÖN YLI -NUORTENILTA
8.-9.5. Taas päästään valvomaan
yksi yö seurakuntatalolla: yhdessäoloa, kisoja, haasteita ja kaikenlaista kivaa tekemistä. Tule
mukaan pitämään hauskaa. Lisätietoja Villeltä

- Koodauksen saloja Bittikerhossa

Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori

·· Roolipeli-illat nuorille
ja nuorille aikuisille

KIRKONMENOT
ke 4.3., 1.4., ja 6.5. klo 18 kirkossa, jatkot Nurkassa. Nuorekkaan
messun musiikista vastaa Nuorten bändi.

Kaiken takana on suunnittelija

Mia Flemming	 044 7160 357
nuorisotyönohjaaja

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

NUORTEN BÄNDI
Jos olet kiinnostunut soittamisesta tai laulamisesta voit lähteä mukaan nuorten
omaan bändiin,
oletpa sitten
aloittelija tai
vanha tekijä.
Kysy lisää Stefanilta.

LISÄTIETOJA
NUORTEN
TOIMINNASTA:

Maaliskuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai
1

9
10

2

3

4

5

6

7

8

11

9

10
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14

15
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16
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23
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25

26

27

28

29
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30
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Huhtikuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

14

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

1

2
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4

5
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Toukokuu
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Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai
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Lauantai

Sunnuntai

1

2

3

19
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8
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Hengari
Teemis
KirkonMenot
Nuorten Lataamo Myllyssä
Nerf-turnaus
Nuorten aikuisten ilta
Roolipelikerho
Nuorten leiri Viherlahdessa
Yön yli nuortenilta

■■ Koen, että kerhossa oppiminen on ollut molemminpuolista; itselleni kerho on opettanut paljon nuoruuden kynnyksellä olevien lasten kohtaamisesta. Toivon
mukaan olen myös saanut jaettua järkevällä tavalla
omaa tietouttani koodauksen saloista näille tulevaisuuden toivoille. On ihanaa nähdä lasten ilo siinä vaiheessa
kun ohjelma toimii niin kuin pitää ja juuri valmiiksi saatua peliä päästään testaamaan ja säätämään.
■■ Olen kokenut hyväksi kerhon ajankohdan alkuiltapäivästä, jolloin lapsille on tarjolla mielekästä harrastustoimintaa turvallisessa ympäristössä vanhempien
ollessa vielä töissä, eikä kerho syö perheiden yhteistä
ilta-aikaa. Uskoisin että tällaiselle olisi varmasti kysyntää enemmänkin. Tämä kuitenkin vaatii työelämältä
joustoa, jotta kerho- ja harrastustoiminnan vetämisestä kiinnostuneilla olisi mahdollisuus järjestää työaikansa kerhotoiminnan mahdollistavalla tavalla.
■■ Mutta mitä tekemistä koodauksella ja seurakunnan sanomalla on keskenään? Paljonkin, sanoisin!
Ohjelmoinnin avulla on helppo osoittaa, että koodinpaloja satunnaisesti yhteen lätkimällä ei saa aikaiseksi
mitään toimivaa, vaan jokainen ohjelma vaatii suunnittelijan. Samoin Jumalalla on melkoinen koodaustaito,
kun Hän on pistänyt mm. ihmisen DNA:n 3,2 miljardia
emäsparia järjestykseen toimivaksi kokonaisuudeksi.
■■ Olemme myös keskustelleet, miten voisimme
tekemillämme peleillä ja ohjelmilla tehdä hyvää ja auttaa toisia. Olemmekin rakentaneet kerhossa mm. matematiikan tukiopetukseen laskutehtäviä kyselevän
pelin sekä opetelleet kuinka sokean avuksi tehtävä viivaa seuraava robotti tehdään. Tällaista Jeesuskin kutsui meitä tekemään.
■■ Bittikerhon jatkosuunnitelmat ovat vielä avoimia. Olisiko sellaiselle alkuillan Bittikerholle kysyntää,
johon lapsi osallistuisi vanhempansa kanssa? Etenkin
jos koodauksen lisäksi kerhossa lähdettäisiin rakentamaan vaikkapa robotteja erään tanskalaisen lelujätin
valmistamien muovipalojen avulla ja näitä ohjattaisiin tietokoneella, voisi siitä löytyä moneen perheeseen
vanhemman ja lapsen yhteinen harrastus. Voisin kuvitella, että tällainen voisi
olla lapselle ja vanhemmalle hyvinkin tervetullutta
yhteistä laatuaikaa.

Perttu Terho

Raision seurakunnan
Bittikerhon ohjaaja

Koulun ja kirkon yhteistyötä lapsen iloksi ja hyväksi
“Tulettehan te sinne uuteen kouluunkin?“
Näin kysyi tokaluokkalainen kanttorilta koulussa
pitämämme adventtihartauden jälkeen. Tulemme
niin kauan kuin olemme tervetulleita!
Yhteiset tilaisuudet koulussa ja kirkossa ovat nuorisotyön tiimimme työn kohokohtia - tähtihetkiä!
Nuorisotyön tiimiin kuuluvat Mira-pappi, Sini-kanttori, nuorisotyönohjaajat Mia, Ville ja Tomi sekä perhetyöntekijä Stefan.
Käymme lukuvuoden aikana alakouluissa pitämässä kaksi hartaustilaisuutta; adventtina ja ennen
pääsiäistä. Koulut tulevat lisäksi joulu- ja kevätkirkkoon. Saarna näissä tilaisuuksissa on saarnanäytel
mä tai muulla tavoin raamatunkertomusta havainnollistava esitys.

Hartauksien ja kirkkohetkien lisäksi käyn Sinikanttorin kanssa pitämässä 3. -luokkalaisille virsivisan, jonka yhteydessä oppilaat saavat seurakunnan lahjana oman taskuvirsikirjan.
Toukokuussa 1 – 2. -luokkalaiset viettävät leiripäivän Viherlahden leirikeskuksessa. Näihin leiripäiviin voivat osallistua kaikki, sillä ohjelma on uskonnotonta; yhteisiä leikkejä ja kisailuja sekä nuotion ääressä eväitten syömistä.
Lisäksi Mira-pappi tai joku muu papeistamme
käy pyydettäessä kertomassa papin työstä ja lähetys
sihteerimme Katja käy kertomassa eri kulttuureista mukanaan esineitä ja vaatteita eri maista. Näissä seurakunnan työntekijä on koulussa oman alansa asiantuntijana ja osana yleissivistävää opetusta.

Koululuokilla on myös mahdollisuus tulla tutustumaan keskiaikaiseen Pyhän Martin kirkkoomme.
Esittelyssä kerrotaan kirkosta kulttuurihistoriallisena paikkana sekä tutustutaan esineistöön. Miksi
asehuone on asehuone tai mikä paikka on sakasti?
Koulu ja kirkko ovat tehneet pitkään yhteistyötä ja
toivonkin, että uskonnon harjoittaminen positiivisen
uskonnonvapauden periaatteella voi jatkua muun yhteistyön lisäksi. Kaikessa tekemisissämme meidän pitäisi kuitenkin kuulla lapsen ääntä. ”Tulettehan te?”
Eeva Lahti

nuorisotyönohjaaja,
kasvatuksen työalajohtaja
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Pixabay

Puheenvuoro
Perheemme arki

■■ Arkemme on nyt tietyllä tavalla helpottunut, kun perheessä on kaksi koululaista ja reipas leikki-ikäinen. Ihan aina ei tarvitse olla koko perheen samassa menossa mukana
lasten itsenäistymisen kasvaessa. Koiraa ulkoiluttaessakin
Friidasta on tullut iso apu. Lähes 10-vuotiaalle uskaltaa jo
antaa vastuuta. Kannustamme lapsia muutenkin mukaan
kodin yhteisten asioiden hoitoon rasteja keräämällä. Näin
voi ansaita pientä viikkorahaa.
■■ Raision seurakunta on monin tavoin mukana arjessamme. Tutustuin sen toimintaan vuonna Friidan vauvavuotena 2010, kun lähdin Kokinvuoren seurakuntatalolle
pienten lasten kerhoon, jossa mm. askarreltiin ja laulettiin.
Siitä saakka olen ollut aktiivisesti mukana. Aloin käydä Friidan ja myöhemmin Sisun ja Elsin kanssa myös Pappilassa
avoimissa kerhoissa ja perhekerhossa. Myös Vaisaaren perhekerho on tullut tutuksi.
■■ Vuosittain kesäkuussa järjestettävät Pappilan kesäpäivät ovat olleet odotettuja lastemme taholta. Useasti olemme olleet monta tuntia leikkimässä, grillaamassa ja
nauttimassa ulkoilmasta hyvässä seurassa. Olemme myös
osallistuneet moniin seurakunnan järjestämiin retkiin, joista mieleen muistuvat ainakin retket Korkeasaareen, Linnanmäelle, Kuhankuonolle ja Puuhamaahan.
■■ Viherlahden perheleirillä oli järjestetty koko perheelle mielekästä tekemistä, ja ihan huippua oli istua valmiiseen pöytään syömään usean kerran päivässä. Friida on
ollut itsenäisesti seurakunnan leireillä jo muutaman kerran
ja odottaa nyt kovasti loppukevään 10-leiriä. Hän on myös
osallistunut Pappilassa järjestettyyn koululaisten kesäkerhotoimintaan. Nuorin lapsemme Elsi on ollut seurakunnan
päiväkerhossa 3-vuotiaasta saakka. Joka päivä hän kyselee
"onko tänään kerhopäivä?". Niin mahtavaa kerhotoiminta
ja sen ohjaajat ovat.
■■ Seurakunnan toiminnassa olen tutustunut moniin
ihaniin vanhempiin, joista osan kanssa pidän edelleen yhteyttä, vaikka he eivät enää seurakunnan toiminnassa aktiivisesti olekaan mukana. Sekä lapsille että itselle on tullut
matkan varrella ystäviä.
■■ Seurakunnan lapsityön ohjaajat ovat kuuluneet
elämäämme kohta 10 vuotta. Tuttujen ohjaajien kanssa on tullut juteltua iloista ja suruista ja koen saaneeni tukea hankalissa elämänvaiheissa, joita lapsiarjessa on tullut
vastaan. Perhetalon ohjaaja Johanna Niemeltä kysyinkin hiljattain, että onhan ok tulla joskus kahville sitten kun
nuorimmankin lapsen kerhoilu-ura on pulkassa.
Lämpimästi toivotettiin tervetulleeksi.

Marissa Arimaa

perheenäiti, seurakuntalainen

Pääsiäinen pähkinänkuoressa
Pääsiäisjakson aikana seurataan
Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta. Kristityt
ovat viettäneet pääsiäistä aivan
kristinuskon alkuajoista lähtien.
Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja huippukohta.

■■ Pitkäperjantai on Kristuksen
ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä. Jeesuksen risti on kristitylle anteeksiantamuksen, sovinnon ja
toivon merkki. Jeesus kantoi ristille
koko maailman synnin ja avasi tien
ikuiseen elämään.

■■ Laskiainen valmistaa paastoon, joka alkaa tuhkakeskiviikkona, (tänä vuonna 26.2.).

■■ 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.
Pääsiäisyö aloittaa pääsiäisviikon,
joka kestää seuraavaan lauantaihin sekä 50-päiväisen pääsiäisajan,
joka päättyy helluntaihin.

■■ Paastonaika kestää 40 arkipäivää tuhkakeskiviikosta pääsiäissunnuntaihin.
■■ Palmusunnuntai on viikkoa
ennen pääsiäistä. Silloin muistellaan Jeesuksen saapumista Jerusalemiin aasilla ratsastaen.
■■ Hiljainen viikko on palmusunnuntain ja pääsiäisen välissä. Sille
ajoittuvat mm. kiirastorstai ja pitkäperjantai.

■■ Helatorstaina Jeesus astui taivaaseen ja sitä vietetään 40 päivää
pääsiäisen jälkeen. Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40
päivän aikana, opetti seuraajiaan

■■ Kiirastorstaina muistellaan
Jeesuksen viimeistä iltaa ja ateriaa
yhdessä opetuslasten kanssa ennen ristiinnaulitsemista.

■■ Helluntai on Pyhän Hengen
juhla ja kirkon syntymäpäivä, jota
vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Se kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden kolmen
suurimman juhlan joukkoon ja sitä on vietetty erillisenä juhlana jo
200-luvulta lähtien. Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon
perustamisen päivä, jolloin suuri
joukko ihmisiä kastettiin
(Ap. t. 2:3-4).
■■ 50-päiväinen pääsiäisaika
päättyy helluntaina. Kaikki sunnuntait kirkkovuoden loppuun asti
saavat nimensä sen mukaan, kuinka kaukana ne ovat helluntaista.
Lisätietoja kirkkovuoden
juhlapyhistä:
evl.fi/kirkossa/pyhapaivat

PÄÄSIÄISVISA

- arvaa, luule tai lue Raamatusta

Pääsiäinen on lähellä.
Alla olevan tietovisan kysymykset koskevat
pääsiäiseen liittyviä tapahtumia.
Osan vastauksista ja muuta aiheeseen liittyvää löydät
Raamatusta, joka on luettavissa myös netissä:
- Matteuksen evankeliumi, luvut 26-28
- Markuksen evankeliumi, luvut 14-16
- Luukkaan evankeliumi, luvut 22-24
- Johanneksen evankeliumi, luvut 13-21
1. Mistä tule kiirastorstain nimen alkuosa, kiira?
a) Se on samaa juurta kuin kiire.
b) Ruotsin kielen sanasta skära, puhdistaa.
c) Kreikan kielen sanasta kyrios, herra.

2. Mitä Jeesus EI tehnyt viimeisellä aterialla
opetuslastensa kanssa?
a) Voidellut opetuslasten hiukset tuoksuvalla öljyllä.
b) Pessyt opetuslastensa jalkoja.
c) Kertonut opetuslapsille tulevista tapahtumista.
3. Millä nimellä pitkäperjantaita kutsutaan
englanniksi?
a) Good Friday
b) Blood Friday
c) Last Friday
4. Miten jatkuvat Jeesuksen vierelle ristiinnaulitun
rikollisen sanat: ”Jeesus, muista minua,…
a) … vaikken sitä ansaitse.
b) ...kun tulet valtakuntaasi.
c) … kun tuomitset eläviä ja kuolleita.

6. Pääsiäisvirressä 105 lauletaan
toukomettisistä eli kyseessä on
a) pajulintu
b) viherpeippo
c) sepelkyyhky
7. Pääsiäisaamuna tyhjällä haudalla Magdalan
Maria luuli ylösnoussutta Jeesusta ensin
a) sotilaaksi
b) puutarhuriksi
c) hautarosvoksi
8. Mitä Tuomas sanoi tunnistaessaan
ylösnousseen Jeesuksen?
a) Anna anteeksi epäuskoni!
b) Minun Herrani ja Jumalani!
c) Totisesti sinä olet Jumalan poika!
9: Mistä juutalaisten perinneruoasta
pääsiäisruoka mämmi juontaa juurensa?
a) happamattomasta leivästä
b) mannasta
c) lekakh-hunajakakusta
10: Kristittyjen pääsiäinen on muutenkin
saanut vaikutteita juutalaisten pesah-juhlasta.
Minkä muistoksi pesah-juhlaa vietetään?
a) Jerusalemin temppelin uudelleenvihkimisen
muistoksi.
b) Jordan-joen ylittämisen muistoksi.
c) Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi.

5. Mitä Jeesuksen ristillä huutamat, arameankieliset
sanat, Eeli, Eeli, lama sabaktani tarkoittaa?
a) Isä, sinun käsiisi annan henkeni.
b) Se on täytetty.
c) Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?

Henkilöstöuutiset
Pastori Susanna Lundqvist on virkavapaalla 15.2. - 24.12.2020.
Hänen sijaisekseen tulee Tuomas Vaura 1.4. - 31.12.2020.
Lapsityönohjaaja Johanna Salonen toimii yleisen seurakuntatyön
projektikoordinaattorina 1.1.2020 - 31.7.2021 vastuualueenaan mm.
Myllyn toiminta.
Nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti toimii kasvatuksen työalajohtajana
1.1.2020 - 31.7.2021.
Tuija Suominen jatkaa diakoniatyöntekijänä 31.12.2020 asti
Päivi Leinon viransijaisena.
Taina Heinonen on valittu seurakuntapuutarhun virkaan
1.2.2020 alkaen.

ja antoi kristityille tehtäväksi kertoa sanomaa eteenpäin:
"Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille."
(Mark. 16:15). Tämän jälkeen Hän
astui taivaaseen.

Oikeat vastaukset: 1b, 2a, 3a, 4b, 5c, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c
Visan laati Antti Pajunen

■■ Perheeseemme kuuluvat minä Marissa (äiti), Jarno (isä), kolme lastamme Friida (s.-10), Sisu (s.-12) ja Elsi (s.15) sekä australianpaimenkoira Tinka 12v. Me vanhemmat
teemme vuorotyötä, minä hoitajana ja Jarno palomiehenä.
Päivät ja illat ovat perheessämme hyvinkin vaihtelevia työajoista riippuen. Jarno on kerrallaan vuorokauden putkeen
työssä, kun minä taas teen hänen vapaapäivinään aamuja iltavuoroa. Näin pyöritämme arkea tasaveroisesti hoitaen koulu-, kerho- ja harrastusasiat sekä kodin. Onneksi
yhteisiä vapaapäiviäkin löytyy, jolloin voimme perheenä
tehdä asioita yhdessä.
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Rajalla
■■Esittelin hiljattain Raision kirkkoa vierailijaryhmälle. Yhdessä ihastelimme kirkon katosta roikkuvaa suurta
krusifiksia, ns. triumfikrusifiksia. Se on yksi kirkon arvokkaimmista esineistä kulttuurihistorialliselta arvoltaan. Se
on sitä ympäröiviä kiviseiniä vanhempi, ehkä jo Raision
kivikirkkoa edeltäneeseen puukirkkoon veistetty, nk. Liedon mestarin tekoa. Kuoleva Jeesus keskellä kärsimystä.
Eräs vierailijoista kysyi: ”Onko se aina ollut tuossa?”

Se oli erittäin hyvä kysymys. Vastasin, että kyllä se on aina tuossa kohdin suunnilleen ollut: kirkon kuoriosan eli
alttariosan ja muun kirkkosalin rajalla. Siinä kohden oli
keskiajallakin kuoriaita, joka erotti alttarialueen muusta
tilasta. Tuolla rajalla krusifiksi oli, tavallaan pyhän ja vielä pyhemmän välissä. Paikka ei ole sattuma, sekin puhuu.
Kohta on pääsiäinen. Se on täynnä rajankäyntiä. Jumala selvittää välinsä ihmiskunnan kanssa menemällä itse
kuoleman rajalle ja siitä yli. Jeesus meni kuoleman rajan
yli tuonpuoleiseen, mutta palasi takaisin meille läpipääsemättömään suuntaan rajan läpi kuolemasta elämään.
Kristus tekee meille mahdolliseksi lähestyä maailmankaikkeuden takana olevaa pyhää Jumalaa tulemalla rajamieheksi meidän ja Jumalan väliin. Hän on se rauhan
rajakivi, jossa ihminen ja Jumala voivat kohdata. Hänen
sovituskuolemansa antaa sinulle mahdollisuuden kohdata
Jumala ilman menneisyyden virheiden painavaa taakkaa.
Elämämme on monin tavoin rajallista ja särkyvää, ihminen rikkoo rajansa ja hänen rajansa rikotaan. Tässä elämän rajankäynnissä Kristus antaa toivoa. Ja hänen voittonsa kuolemasta antaa sinulle mahdollisuuden turvallisesti kohdata elämän rajallisuus ja viimeinen raja eli kuolema.

”Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tu-

li koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin
saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. Ja
Jeesus huusi kovalla äänellä: Isä sinun käsiisi minä
annan henkeni. Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.” Luuk.23:44-46
Raision kirkon iso krusifiksi kuvaa tuota hetkeä maailmanhistoriassa. Jerusalemin temppelin väliverho repesi
merkkinä siitä, että tämän uhrin kautta Jumala ja ihminen voivat vihdoin kohdata. Kristinusko on kristususkoa.
Eräs vierailijoista kysyi toisen kysymyksen: ”Miksi kallion päällä olevan ison kiviristin poikkipuun päät nousevat ylöspäin?” Hän tarkoitti hautausmaan Ikirauhan
kalliolla seisovaa isoa kiviristiä, jonka näet tullessasi Turusta Raisioon.
Muistin lukeneeni hautausmaan suunnittelijan arkkitehti Bey Hengin ajatuksen rististä. Hän halusi tehdä ristin, joka aivan kuin halaisi. Ristillä on kuin kädet, jotka
halaavat ja ottavat vastaan. Ajattelen, että siinä tuo kiviristi kertoo koko Raisiolle ja jokaiselle ohikulkijalle, että Kristus on lähellä ja kutsuu luokseen.
Kun seuraavan kerran siitä ohi kuljet ja näet ristin, voit
kertoa Kristukselle ajatuksesi, huolesi tai ilosi. Tai sen mitä hänestä ajattelet. Ota se vaikka tavaksi, aina kun näet
tuon ristin ohikulkumatkalla.
Siunattua ja hyvää pääsiäisaikaa sinulle!

Vesa Siltala
pastori

■■”Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa
häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.” Kol. 1:6-7

Oheisessa Raamatun tekstissä meitä kehotetaan juurtumaan Kristukseen ja rakentamaan elämämme Hänen varaansa. Kristuksen varassa ja turvissa on helpompi kestää elämän
myrskyisät ajat ja vastatuuli kuin omassa varassa ja voimassa.

Metsässä näkee monesti myrskyn jälkeen kaatuneita kuu-

dallasi tällä hetkellä?

Mitä Kristukseen juurtuminen voisi tarkoittaa omalla koh-

sia, joiden iso juuripaakku on kaatunut mukana. Kuusella
on pintajuuret, joten se kaatuu myrskytuulissa herkemmin
kuin esimerkiksi mänty, jonka juuret ulottuvat syvemmälle.

Hannele Siltala
ympäristöasiantuntija

Me iloitsemme siitä, että valo lisääntyy
ja uusi kevät on jälleen edessämme.
Saamme kulkea kohti pääsiäistä, jolloin
Veljemme ja Vapahtajamme Jeesus suostui
Golgatan kärsimykseen, jotta meillä jokaisella
olisi mahdollisuus armahdukseen ja
ikuiseen elämään.
Sinä Jeesus tiedät meidänkin golgatamme.
Auta meitä haluamaan oikeita asioita
elämäämme saadaksemme rauhan,
joka kestää olosuhteistamme riippumatta.
Kiitos, että järkeilymme muuttuu sydämen
uskoksi ja uskallamme luottaa elämämme Sinun
käsiisi.
Kiitos, että näin saamme levon Sinun kanssasi.
Aamen.

”Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän."
Joh 3:16
Jeesus sanoo:
"Minä olen maailman valo.
Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä,
vaan hänellä on elämän valo.”
"Minä jätän teille rauhan.
Oman rauhani minä annan teille,
en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”
"Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti."
(Joh 8:12, Joh 14:27 ja Matt 28:20)
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Jukka Saarinen

Ari Korhonen
·· Syntynyt Kuopiossa vuonna 1972
·· Asuu Raisiossa. Perheeseen 		
kuuluu puolison lisäksi kolme 		
lasta, joista kaksi täysi-ikäistä
·· Kävi koulua Pieksämäellä, 		
muutti Turkuun vuonna 1991 		
opiskelemaan kemiaa
·· Turun teknisen apulaiskaupunginjohtajan avustaja 		
vuosina 2005 – 2008
·· SDP:n puoluesihteeri 2008 – 2010
·· Turun apulaiskaupunginjohtaja
2010 – 2011
·· Raision kaupunginjohtaja
vuodesta 2011
·· Harrastaa laulua, kitaransoittoa
ja kilpauintia

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen arvostaa yhteisöllisyyttä

Askelmerkit Elauksen
ajoista alkaen
Yhteisöllisyys omalla raisiolaisella tavalla toteutettuna on tärkeä voimavara niin seurakunnan kuin kaupungin toimia kehitettäessä. Kaupunginjohtaja Ari Korhosen mukaan hengellisessä ja maallisessa matkanteossa on käsi kädessä hyvää yhteistyötä tehden taivallettu aina Raision perustamisvuodesta
1292 saakka.
- Raision olemassaolon aluksi lasketaan merkintä ensimmäisestä kirkkoherrasta Elauksesta.
Seurakunnan ja paikkakunnan välinen yhtyes on
jo tuossa vaiheessa saanut virallisen statuksen.
Yhdeksän vuotta Raision kaupunginjohtajana
työskennellyt Ari Korhonen on seurakuntalaisille tullut tutuksi miehenä, joka omalla persoonallisella tavallaan on mukana ihmisten parissa tapahtuvissa yhteisissä riennoissa.
- Perinteenä on ollut, että olen saanut Raision
kirkossa joulupäivänä kauneimpien joululaulujen tapahtumassa esittää kitaran kanssa muutaman laulun.
Kouluaikojen harrastuksena Pieksämäellä alkanut kitaransoitto onkin kulkenut kuntajohtajan
matkassa mukana aina Raisioon saakka.
- Silloin tällöin soittelemme yhdessä lähitienoon
muiden kuntajohtajien kanssa. Saksofonia on
puhallellut Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta ja lyömäsoittimia Salon johtaja Lauri
Inna. Turun kaupungilta soittamassa on ollut
Pekka Sundman ja mukana usein oli myös
viime vuonna edesmennyt kauppakeskus Myllyn
toimitusjohtaja Pertti Vikkula.
Korhosen toisena tärkeänä harrastuksena on
aikuisiässä löytynyt kilpauinti. Mies on tuttu näky niin Ulpukassa kuin muillakin uintiareenoilla.
- No, pientä menestystäkin on jossain kohtaa
tullut. Kaapissa on masters-uinnin SM-kisoista sekä kultainen että pronssinen mitali ja olen oman

kilpauinnin lisäksi lähtenyt myös vähän valmentamaan muita. Myös omassa perheessä tätä lajia
harrastetaan, joten se on kaikella tavalla mukavaa yhdessä tekemistä.
Väestökehitys suurin haaste
Kaupunginjohtaja Ari Korhonen näkee seurakunnan tekemän työn tärkeänä ruohonjuuritason yhteisöllisenä toimintana. Siinä kaupunki ja
seurakunta löytävät hyvin toisensa.
- Seurakunta on Raisiossa merkittävä yhteisö
muussakin kuin fyysisessä mielessä, vaikka kaupungille se toki on sitäkin, erityisesti maankäyttöä
ja vaikkapa ihan kerrostalorakentamista ajatellen.
Raision kaupungin suurin haaste Korhosen mukaan on väestökehitys. Kaupungin väkiluku on
laskenut muutaman viimeisimmän vuoden aikana ja kuolleisuus ylittää syntyvyyden.
Toisenlaisia haasteita Raisiolle tuovat Turun
seudun kuntarakennevääntöjen vähitellen rauhoituttua kaupunkiseudun kasvamiseen liittyvät asumisen, liikenteen ja työpaikkojen sijoittumiset tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Raisiollekin tärkeänä hankkeena on E18 -projekti ja
sen heijastuksena tuleva, kaupungin keskustassa
muutaman vuoden kuluttua näkyvä ja tuntuva
laaja tunnelityömaa.
- Raision kannalta on tärkeää, että kumipyöräliikenteen sujuvuus saadaan keskitettyä tehok-

kaille kehäväylille niin, että työmatkaliikenteessä entistä enemmän voitaisiin suosia joukkoliikennettä ja pyöräilyä.
Raisio seuraa tarkasti Turun suunnitelmien etenemistä juuri joukkoliikenneratkaisuissa.
- Jos Turku tekee sellaisia päätöksiä, että raitioliikenne voisi ulottua Raisioon, tekee kaupunki hankkeesta omat päätöksensä. Tai jos väline
olisi vaikka se superbussi. Välineestä riippumatta Raision kannalta autottoman asumisen vaihtoehto on meille sellainen asia, johon kannattaa
tarttua. Raisiossa pitää olla hyvä joukkoliikenne
välineestä riippumatta.
Vahva urheilu raisiolaisuutta
Kaupunginjohtaja Korhonen innostuu kilpauinnin lisäksi muutenkin raisiolaiseen elämänmenoon kuuluvasta urheilusta.
- Raision Loimu on vahva identiteetti. Raisiolle tyypillistä on, että on paljon seuroja ja harrastetaan paljon monipuolista liikuntaa. On yleisurheilua, jalkapalloa, amerikkalaista jalkapalloa, uintia... ja se Loimu.
Raisiolaiseen identiteettiin kuuluvat myös Raision Tehtaat, vahva metalliteollisuus, laivanrakentamiseen liittyvät alihankintaverkostot sekä viimeisenä aaltona tullut kaupan alue, jossa se Raision Tehtaiden aikaisempi nimi myllykin valokirkkaana merkkipaaluna komeilee.
- Turun seudun yhteinen etu on se, että meillä
kaikilla menisi hyvin. Turun telakan vaikutus heijastuu koko Turun seudulle ja vähän kauemmaksikin positiivisella tavalla. Kyllä me näissä työpaikkoihin, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen
liittyvissä asioissa teemme erittäin paljon hyvää yhteistyötä kaikkien Turun seudun kuntien kanssa.

Kaupunginjohtaja on tuttu
näky myös Raision kirkossa.
Kuva Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuudesta.

Pääsiäisenä rauhoitutaan
Niin Raision seurakunnan kuin kaupungin yhteistyössä hyvää hedelmää on kantanut kummankin yhteisöllistä toimintaa kasvattava vapaaehtoistyö.
- Täällä on vahva yhdistystoiminta ja siinä paljon hyvinkin aktiivisia, monessa mukana olevia
kuntalaisia ja seurakuntalaisia. Kyllä heille hattua pitää nostaa, nämä ihmiset tekevät raisiolaisten eteen erittäin arvokasta työtä.
Korhosen mukaan on myös hienoa ja tärkeää se
työ, jolla seurakunta auttaa raisiolaisia perheitä
ja yksinäisiä. Ikäihmisistä pidetään hyvää huolta esimerkiksi järjestämällä paljon erilaisia tilaisuuksia ja aktiviteetteja. Lähimmäisestä välittäminen on tärkeä viesti kiireisessä urbanisoituvassa yhteiskunnassa.
Pääsiäinen on perinteisesti kiireiselle kaupunginjohtajalle rauhoittumisen aikaa.
- Lapsuudesta saakka pääsiäinen on merkinnyt
kevään alkamista. Perheen kesken kokoonnutaan
yhteiselle pääsiäisaterialle, jolla nautitaan omalla
salaisella erikoisreseptillä valmistettua lammasta. Kevään edetessä Korhosen perhettä rentoutumaan kutsuu myös Savossa sijaitseva piilopirtti.
Savosta on löytynyt myös miehen motoksi monin
paikoin passaava elämänviisaus.
- Se on alunperin Pieksämäen lukion rehtorin
tokaisu: ”Hyvän tuurin määrä on usein suoraan
verrannollinen ahkeruuteen”. Siitä olen kehitellyt
ajatelman, että ”Jos jaksaa tarpeeksi huitoa vaikka pimeässä olisi, niin joskus osuu”. Eli ahkeralle
tarjoutuu elämässä myös paljon mahdollisuuksia.
Jukka Saarinen

toimittaja

