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”Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa,
puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi se
vuosi vuodelta.”

Viherlahti kutsuu
lepäämään ja
virkistymään

Kesäisiä hetkiä
kirkossa ja
kirkkomaalla

Ari Leinosen visiona
seurakunta ihmisten
keskellä
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Pääkirjoitus Ajankohtaista
Lukukauden päättyessä

päätoimittaja,
tiedottaja

Tervetuloa tutustumaan uuteen sivustoomme tutussa
osoitteessa: raisionseurakunta.fi

Elämä solmussa? Yksinäisyyttä? Muita murheita?
■■Puhu, se auttaa.
Kun tarvitset apua tai haluaisit keskustella jonkun
kanssa voit ottaa yhteyttä oman seurakuntasi työntekijöihin kuten esimerkiksi pappiin, diakoniatyöntekijään tai sielunhoitoterapeuttiin ja keskustella heidän
kanssaan puhelimessa tai sopia tapaamisesta.
Työntekijöiden yhteystiedot löydät netistä osoitteessa www.raisionseurakunta.fi tai seurakunnan vaihteen
kautta, p. 02 436 0300.
Tarjolla sinua varten on myös valtakunnallisesti
toimiva Kirkon keskusteluapu, joka palvelee myös kesällä, luottamuksellisesti ja sinua kuunnellen. Päivystäjät ovat kirkon koulutettuja työntekijöitä tai vapaaehtoisia, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Palvelun tarjoaa evankelis-luterilainen kirkko. Palveleva puhelin
on toiminut jo vuodesta 1964 ja Palveleva netti vuodesta 2005. Nuorille ja koululaisille on omat palvelut
Kirkon keskusteluapu toimii eri kanavissa, joista
voit valita sinulle sopivimman.

Palveleva puhelin

0400 22 11 80
Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva chat

Palveleva netti

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi

kirkonkeskusteluapua.fi

Anne-Sophie
Kajander

Suurin osa sisällöstä on paikallista, mutta mukana
on myös koko kirkon yhteistä aineistoa. Esimerkkinä
tästä Tutki Uskoa -osion linkitykset eri teemoihin, kuten vaikkapa kirkon perinteisiin ja kannanottoihin sekä hengelliseen pohdiskeluun. Lukkarilla tehdyt seurakuntien verkkosivut ovat responsiivisia ja hakukoneoptimoituja. Sivut siis toimivat luontevasti myös älypuhelimissa ja tableteissa ja niiden sisällöt löytyvät tehokkaasti Google-hakukoneella.
Uusia sivuja täydennetään ja kehitetään edelleen
ja pahoittelemme mahdollisia alkuvaiheen puutteita.
Sivuilta löytyy edelleen kattavasti tietoa seurakuntamme monipuolisesta toiminnasta ja paljon uuttakin, joskin uuden näkymän käyttö saattaa vaatia hiukan totuttelua.

PL 210, 00131 Helsinki

■■ Iloitsen menneestä kaudesta, sen monista
hyvistä kohtaamisista kanssanne ja toivotan kaikille
lukijoille Jumalan siunaamaa ja suloista suvea!

■■Uudet kotisivut otettiin käyttöön toukokuun alussa. Sivut löytyvät edelleen vanhasta tutusta osoitteesta raisionseurakunta.fi. Ne on toteutettu seurakuntien
tarpeisiin suunnitellulla ja kehitetyllä Lukkari-julkaisujärjestelmällä, jonka rakenne ja ulkoasu pohjautuvat kirkon jäsenten mielipiteisiin ja toiveisiin. Lukkarilla tehdyn nettisivuston on julkaissut jo yli 200 seurakuntaa tai seurakuntayhtymää.
Etusivulla on tapahtumakalenteri, josta seurakuntalaiset voivat etsiä kiinnostavia tilaisuuksia ajankohdan tai aihepiirin mukaan. Toiminnan lisäksi sivuilla
on kattavasti tietoa Raision seurakunnan palveluista,
kirkollisten perhejuhlien ja hautajaisten yleisistä järjestelyistä sekä seurakunnan käytössä olevista tiloista. Raision seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot
löytyvät omalta sivultaan sekä työntekijäryhmittäin
että aakkosittain. Sivuilla ovat näkyvillä myös seurakunnan sosiaalisen median sisällöt Facebookissa ja
Instagramissa.

Palveleva kirje

■■ Tutkimalla uskoa, joko nettisivuilta tai muilla
tavoin, voit löytää tähänkin kesään ja koko elämääsi
uutta sisältöä ja sitä Jumalan antamaa iloa, toivoa ja
rauhaa, joka jää lämmittämään mieltä myös kesän
taas viilentyessä uuteen syksyyn.

Tervetuloa mukaan!
Wanhan Pappilan kesäpäivät 3.-26.6. arkisin klo 9-13
Kirkkoherrankuja 2

Palveleva netti

■■ Hyvä tapa kurkata seurakunnan toimintaan
ja hengelliseen elämään on käydä tutustumassa
uusiin kotisivuihimme, joihin on ilmestynyt paljon
kristinuskon teemoja käsittelevää uutta sisältöä.
Esimerkiksi uuden ”Tutki uskoa” -osion kautta aukeaa
linkkejä moniin mielenkiintoisiin aiheisiin, kuten
Uskon juuret, Oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus,
Ekumenia, Raamattu ja Mihin uskomme? Sivulla on
myös rukouksia, hartaustekstejä ja raamatunlauseita
sekä linkkejä tv- ja radiohartauksiin. Kaikki tämä
on ulottuvillasi missä sitten kesällä liikutkin
vaikkapa kännykän kautta internet-osoitteessa
raisionseurakunta.fi

hiekkaleluja ja pihaleikkejä. Monet viettävät kesäistä
piknik-retkeä puiston avaralla nurmikentällä. Grillit
on viritetty valmiiksi ja niissä voi grillata omia makkaroita eväshetkeä varten. Seurakunta tarjoaa mehut, teet ja kahvit.
Päivien ohjelma on vaihtelevaa ja niihin kuuluu askartelua, liikuntaa, rastirata, nukketeatteri, satuhetkiä,
keskiviikon hartaushetki, laululeikkejä ja paljon muutakin mukavaa tekemistä. Kesäpäivien toimintahetkiä ohjaavat koulutetut lastenohjaajat. Toimintaan ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen ja se on maksutonta.

Raision seurakunnan nettisivut uudistuivat

Palveleva chat

■■ Yhteyden seurakuntaan ei tarvitse katketa
kesäksi. Vuodenajasta riippumatta on helppo
muistaa ja voi aina luottaa siihen, että joka
sunnuntai klo 10 kokoonnutaan kirkossa yhteiseen
jumalanpalvelukseen. Muustakin kesäohjelmasta voit
lukea tästä lehdestä, jonka seuraava numero ilmestyy
syyskuun alkupäivinä, uuden ”lukukauden” alkaessa.

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

■■ Seurakunnan toiminnassa ei käytetä sanaa
lukuvuosi, mutta kyllä kesän tulo aina tietyllä tavalla
päättää yhden toimintakauden ja syksy käynnistää
uuden. Todistuksia ei jaeta, mutta toki voidaan
katsahtaa kuluneeseen kauteen, johon tällä kertaa
on kuulunut ainakin se, että Raision seurakuntalaiset
ovat saaneet uuden kirkkoherran ja uuden
kirkkovaltuuston. Kauden toiminta on jälleen ollut
monipuolista ja sen toteuttamisessa ja kehittämisessä
on työntekijöiden lisäksi ollut mukana runsaasti
vapaaehtoisia seurakuntalaisia, joille nyt koittaa
kesäloman aika monen vakiotoiminnan jäädessä
kesätauolle.

■■Monille lapsiperheille jo jokavuotiseksi perinteeksi muodostuneita kesäpäiviä vietetään aina alkukesällä, tänä vuonna 3.-26.6. arkisin klo 9-13 seurakuntatalon pihassa, Wanhan Pappilan nurmikentällä ja leikkipuistossa. Tapahtuma on avointa lapsi- ja perhetoimintaa, johon ovat tervetulleita kaikki lapset yhdessä isän, äidin, mummin, kummin, hoitajan tai muun
oman aikuisen kanssa. Paikalle voi saapua ja kotiin
päin lähteä omien aikataulujen mukaan. Jotkut ehtivät pistäytyä kerran tai kaksi, ja toiset saapuvat paikalle lähes päivittäin vaihtelevan puuhan pariin ja muita lapsiperheitä tapaamaan.
Kesäpäivillä on tarjolla monenlaista ohjattua ja
omaa tekemistä eri-ikäisille lapsille. Leikkimökki Pikku-Pappilan ovi on auki ja tarjolla on paljon erilaisia

0400 22 11 80

■■ Monen aikuisen elämässä Suvivirsi lakkaa
soimasta kouluaikojen jälkeen, kun omat ja lastenkin
kevätjuhlat ovat jääneet taakse. Siihen ei ehkä juuri
laisinkaan enää törmää keskellä aikuisen arkea,
mutta pitkänkin tauon jälkeen kuultuna ja laulettuna
Suvivirsi herättää monissa suomalaisissa edelleen
vahvoja tunteita ja muistoja, ja sen mahdollinen
poistaminen kevätjuhlien ohjelmista tai edes sen
sanoitukseen kajoaminen saa aikaan vastustusta.
Mikä Suvivirren tulevaisuus kouluissa sitten onkin, niin
ainakin seurakunnan tilaisuuksissa sitä saa vielä aivan
vapaasti kuulla ja laulaa yhdessä toisten kanssa.

Leikin iloa ja eväsretkiä Pappilan kesäpäivillä

Palveleva puhelin

■■ Vaikka kouluajat ovat omalta kohdaltani jo
kaukana takana päin, on kevätjuhlan ja kesälaitumille
lähdön tunnelmiin jotenkin helppo samastua ja
eläytyä aina touko-kesäkuun vaihteessa. Niin vahvana
on muistoissa riemukas tunne siitä, kun lukuvuosi
vihdoinkin päättyy, Suvivirsi soi ja edessä on pitkä kesä
ja siihen liittyvät mukavat suunnitelmat ja odotukset.
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Tervetuloa Viherlahteen!
Kesä on retkien ja leirien aikaa ja niitä järjestetään seurakunnassamme runsaasti pitkin kesää. Keskikesällä seurakunnan viihtyisä ja kaunis Viherlahden
leirikeskus on rippikoululaisten käytössä, mutta alku- ja loppukesällä sinne
pääsevät monet muutkin lapsiperheistä senioreihin nauttimaan ja rentoutumaan meren ja muun luonnon äärelle.

M

erimaskussa meren rannalla sijaitsevassa leirikeskuksessa on nykyaikaiset ruokailu-, kokous-, rantasauna- ja majoitustilat kaikkine mukavuuksineen. Alueella on lisäksi mm. leirikirkko, metsän luontopolut ja metsäkirkko. Viherlahti antaa halukkaille mahdollisuuden aktiiviseen

liikkumiseen, mutta toisaalta siellä pärjää ”huonompijalkainenkin”.
Myös ruokanautinnot ovat osa Viherlahden viehätystä. Leiri- ja retkiohjelmat suunnitellaan joustaviksi ja monille sopiviksi. Toisille
riittää se, että saa tulla vain lepäämään, rentoutumaan ja nauttimaan
Viherlahden luonnon kauneudesta

kaikessa rauhassa tai viettämään mukavia hetkiä yhdessä toisten kanssa.
Kaikki ovat tervetulleita.
Seurakunnan toiminnan lisäksi Viherlahden tiloja voi varata
myös yksityistilaisuuksia varten kuten erilaisten juhlien ja kokousten
pitopaikaksi.

ESIMERKKEJÄ VIHERLAHDEN
TAPAHTUMISTA
··65 ja 70 v. täyttävien
synttärijuhlat toukokuussa.
··Työikäisten leiripäivä ma 17.5.
··Eläkeikäisten leiripäivä ke 29.5.
··Juhannusjuhla kaikenikäisille pe 21.6.
··Eläkeikäisten leirit
·· 1.leiri: 6.-9.8.
·· 2.leiri: 13.-16.8.
··Yhden vanhemman perheiden leiri 6. - 9.8.
·· Elokuun perheleiri 23. - 25.8.
··Hyvän mielen leiri 30.8.-1.9.
··Lokakuun perheleiri 18. - 20.10.
·· Syyslomaleiri 7-10 -vuotiaille
·· Joululeiri 11-14 -vuotiaille

Viherlahden leirikeskus
Merimaskussa.

Katso lisää s. 8-10

Hyvää mieltä ja iloa kesäleireillä
Monelle seurakuntalaiselle kesän erilaiset leiripäivät ovat odotettuja ja jokavuotisia kesätapahtumia,
mutta myös uudet kävijät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Leirejä on erilaisia ja eripituisia ja niiden joukosta voi valita itselleen sopivimman.
Jututin kesän lähestyessä Markettaa,
joka osallistui viime kesänä ensimmäistä kertaa eläkeikäisten leirille
ja odottelee jo uusia leiripäiviä. Mikä leireissä oikein viehättää?
- Leirillä saa uusia ystäviä! Viherlahdessa on oivat mustikka- ja sienimaastot, pääsee saunaan ja uimaan ja
ruoka on erinomaista ja sitä on riittävästi ja usein!
- Saa laulaa ja osallistua hartaus- ja
rukoushetkiin ja vaikka varata itselleen
oman sielunhoitoajan luottamuksellista keskustelua varten.
- Aikuisten leireillä ei ole virallista
nukkumaanmenoaikaa, joten omien
intressien mukaan voi valvoa ja parantaa maailmaa jutustellen, pelaillen tai sitten mennä levolle jo aikaisin.
Marketta muistelee vielä ensimmäistä leiriään.
- Joidenkin kanssa tehtiin pitkäkin
metsäkeikka ja toiset taas viihtyivät
auringossa istuskellen tai päivälevoista nautiskellen, eli sopu sijaa antaa ja
eri-ikäiset antavat väriä ja iloa leiriin.
Hyvän Mielen leirin osallistuja puo-

lestaan kiitti siitä, että diakoniatyöntekijät huomioivat kaikki samanarvoisina, ja sai tuntea itsensä hyväksytyksi
ja arvokkaaksi.
Joidenkin leirien alussa olemme arponeet jokaiselle osallistujalle ”salaisen ystävän” eli toisen leiriläisen, johon voi erityisesti tutustua ja jota muistaa ja huomioida leirin aikana. Lopussa paljastuu, kuka on ollut kenenkäkin
salainen ystävä ja voimme todeta, että
ystävyys on lahja!
Haluan rohkaista myös uusia osallistujia mukaan viettämään leppoisia
kesäpäiviä Viherlahden rauhoittavassa ympäristössä, lämpimässä ilmapiirissä ja luonnonkauniissa maisemissa.
Hymyillään
kun tavataan!
Sinua
siunaten,

Erja
Andersson,
diakonissa

Juhannusaaton juhlaa kaikenikäisille
Juhannussauna meren rannalla, makkaranpaistoa,
pihapelejä, haitarimusiikkia, veneajelua, suvivirsi,
pullakahvit, ohjelmaa lapsille ja aikuisille... kuulostaako hyvältä? Niin meistäkin! Kutsumme kaikkia
mukaan viettämään yhteistä juhannussaaton
juhlaa Viherlahteen perjantaina 21.6.

T

arjolla on eri-ikäisille osallistujille sopivaa monipuolista tekemistä. Ohjelmassa on mm.
lipunnosto, yhteislaulua haitarisäestyksellä, pihapelejä kaikenikäisille,
saippuakuplien tekoa, saunomista,
juhannushartaus, makkaranpaistoa
sekä kahvi- ja mehutarjoilu.
Sään ollessa suotuisa on illan aikana
mahdollisuus myös soutuveneilyyn tai
minicruisailuun Viherlahden edustalla
harmonikan säestyksellä sekä puisto-

gospel-lattarit, juoksulenkki ja opastettu juhannusteemainen luontopolku. Viherlahden meri- ja metsämaisemissa voi myös vain keskittyä nauttimaan luonnon kauneudesta ja valoisan kesäillan tunnelmasta.
Kanssasi juhannusta viettämässä
ovat seurakunnan työntekijät Mira
Paunikallio, Jukka Saarinen sekä
Hannele ja Vesa Siltala. Seurakunta
tarjoaa kaikille makkarat, pullakahvit ja mehut. Lisäksi voit halutessa-

si ottaa mukaan omia eväitä ja herkkuja itsellesi ja perheellesi.
Viherlahteen voi tulla omalla kyydillä ilman ennakkoilmoittautumista
(osoite: Merimaskuntie 530, Naantali) tai seurakunnan järjestämällä linja-autokuljetuksella, (lähtö klo 16 keskustan srk-talon pihalta ja takaisin n.
klo 21.15.). Yhteiskuljetukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 14.6. mennessä Miralle: mira.
paunikallio@evl.fi tai 044 7160 388.
Kuljetuksen hinta on 5 €. Juhannusjuhla on maksuton ja avoin kaikille.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Lisätiedot: Mira Paunikallio,
mira.paunikallio@evl.fi tai
044 7160 388.

Tule ja katso 2/2019

4

Kesä kirkossa ja kirkkomaalla

R

aision kirkkomaa on monimuotoinen puisto ja
keidas keskellä kaupunkia. Sen kauneutta, värejä ja valoja eri vuodenaikoina voi
helposti ihastella niin ohikulkevista
autoista käsin kuin astumalla sisään
sen porteista, jolloin voi lähes kokea
liikenteen melunkin sulkeutuvan ulkopuolelle rauhallisen tunnelman vallatessa mielen. Kirkkomaa houkutteleekin kävijöitä kulkemaan sen polkuja pitkin, istahtamaan penkille ja
levähtämään luonnon keskellä, varsinkin näin kesäaikana. Luontoa katsellessa hautausmaakin näyttää olevan täynnä elämää.
Hiljattain edesmennyt Raision hautausmaan suunnitteluun ja kehittämiseen vahvasti vai-

kuttanut arkkitehti Bey Heng onkin sanonut osuvasti, että ”Hautausmaat ovat eläviä, eivät kuolleita varten”.
Kirkkomaan keskellä kohoava Pyhän
Martin keskiaikainen kivikirkko muistuttaa menneiden sukupolvien ajoista,
mutta on tärkeä ja elävä osa seurakuntalaisten elämää myös tänä päivänä. Se
kokoaa yhä uudelleen yhteen ihmisiä
monien eri tilaisuuksien, perhejuhlien, konserttien, hartaushetkien ja jumalanpalvelusten äärelle.
Kesällä ohjelmassa on myös mm. suvi-illan ulkoilmahartauksia, opastettuja
kirkkomaakierroksia ja kesäisiä kirkkokonsertteja. Raision kirkko kuuluu Tiekirkkoverkostoon ja on avoinna useina päivinä viikossa niin paikallisia kuin kauempaakin
tulevia tutustujia
varten.

Opastetut
kirkkomaakierrokset
Tutustumme Raision monipuoliseen
kirkkomaahan, sen historiaan ja tarinoihin asiantuntevien oppaiden
johdolla alkukesällä 13.6. ja 18.6.
ja loppukesällä 13.8. ja 15.8.
Kierrokset alkavat klo 18 Raision kirkon pääportilta ja kestävät
noin 1,5 tuntia.
Oppaina Raision ja Lounaisrannikon Matkailuoppaat.
Tiekirkko
Tiekirkko-verkostoon kuuluvia kirkkoja voi löytää monilla paikkakunnilla ympäri suvista Suomea, niin
myös Raisiossa. Kirkossa matkalainen voi pitää toisenlaisen tauon rauhasta, kauneudesta ja pyhästä nauttien, tallettaa reppuunsa ripauksen

Hautatoimi tiedottaa

Kirkkomaakierroksella

Hautalyhtyjen poisto

Lyhdyt tulee poistaa haudoilta viimeistään
maanantaina 13.5. hautausmaan kesähoidon vuoksi. Tämän jälkeen hautausmaan
henkilökunta poistaa lyhdyt eikä niitä säilytetä. Lyhdyn voi halutessaan jälleen tuoda haudalle 28.10. alkaen syystöiden päätyttyä pyhäinpäiväksi.

Kesähoitokausi alkaa

Kesäkukkien istutus hoitohaudoille aloitetaan 4.6., jota ennen penkit kunnostetaan
istutuskuntoon. Hoitosopimukseen kuuluvat kukat on istutettu haudoille juhannukseen mennessä. Uusia kukkahoitosopimuksia otetaan vastaan kesäkuun loppuun saakka (p. 024360300).
Hoitosopimus on mahdollista tehdä yhdeksi tai viideksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuksen pituus ja hinta määräytyvät hautapaikan mukaan. Kaikkiin hoitosopimuksiin sisältyy kasvuallas, kesäkukat ja niiden
hoito, kastelu ja lannoitus.
Kasteluvesipisteet avataan äitienpäiväviikolla, mikäli yöpakkasten aika on ohi. Talvi

suojelusta ja jatkaa matkaansa kevein kesämielin.
Tiekirkot ja niiden vaalitut ympäristöt ovat ikkuna historiaan, arkkitehtuuriin ja kulttuuriin. Monien suosima kesäinen ohjelmanumero onkin
tutustuttaa lomavieraat oman kotitai mökkipitäjän kirkkoon. Kirkkotauolle voi yhtä hyvin pysähtyä Suomen toisella laidalla tai kotipitäjässä.
Suomen ensimmäiset Tiekirkot
avautuivat 1990-luvun alussa. Saksasta lähtenyt idea avointen ovien kirkoista on vuosien mittaan
saanut siivet ja uusia kirkkoja tulee mukaan joka vuosi. Tiekirkkoja on jo yli 250 Suomessa ja lisäksi
myös muissa Pohjoismaissa, Virossa ja Saksassa.
Raision tiekirkko on avoinna
25.6.- 2.8. ti-pe klo 12-17.

Mietiskelypolku

Suvi-illan hartaushetket
Kesäisiä ulkoilmahartauksia pidetään
kirkkomaalla Alakappelin tuntumassa 5.6. - 7.8. keskiviikkoisin kello 18.
Huonolla säällä kokoonnutaan tilanteen mukaan sisällä kirkossa tai Alakappelissa.
Paikan päällä on aina joku seurakunnan papeista ja kanttori.
Kesäiltojen
konserttielämyksiä
Raision kirkossa järjestetään vuoden
aikana monia laadukkaita konsertteja, myös kesällä. Tietoja kesän konserteista on sivuilla 8-9.
Messu kirkossa joka sunnuntai
klo 10 myös koko kesän ajan.

Kirkkauden kappeli

vesipisteistä saa vettä ympärivuotisesti. Ne
sijaitsevat hautausmaan huoltorakennuksen lännenpuoleisella seinällä ja Kirkkauden kappelin alakerrassa, varastoon johtavan oven vieressä.

Hautakivien oikaisu

Hautausmaan siisti yleisilme ja turvallisuus
edellyttävät, että hautakivet ovat suorassa.
Vastuu hautamuistomerkistä kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Hautakiven asento tulisikin tarkistaa vähintään kerran vuodessa.
Kaatumaisillaan oleva hautakivi on turvallisuusriski niin hautausmaan työntekijöille
kuin hautausmaalla vieraileville ihmisille.
Mikäli seurakunnalle hoitoon tulevan
haudan hautamuistomerkki on kallistunut,
hoitosopimus ei tule voimaan ennen kuin
kivi on suoristettu. Hautakiven oikaisutyön voi tehdä itse tai tilata palvelun hautakiviliikkeestä. Työn voi myös tilata seurakunnalta, jolloin se veloitetaan tuntityönä 34 e/h + alv. Työtilaukset ja lisätiedot:
Ta i n a Hei no nen, p. 0 4 4716 030 9 t a i
Tiina Peltonen, p. 0447160368

Ohjeita kierrätykseen ja
lajitteluun hautausmaalla

Jokainen hautausmaalla vieraileva voi osaltaan
vaikuttaa siihen, että hautausmaa pysyy siistinä eikä turhaa jätettä tuoteta. Hautausmaalla on teksteillä varustettuja roskasäiliöitä, joihin toivotaan jätteet lajiteltavan seuraavasti:
Polttokelpoinen jäte: esim. kääreet, kukkaruukut, kukkalaitteiden muoviosat, lasiset kynttilälyhdyt ja muihin keräysastioihin kuulumaton
jäte. Lasijätettä ei kerätä erikseen, koska lasilyhtymateriaali ei kelpaa lasinkierrätykseen.
Maatuva jäte: esim. kasvin osat, haravointijäte ja multa.
Metalli: esim. metalliset hautakynttilän kannet ja muut metallijätteet.
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Mikä seurakuntatoimisto?
■■ Tule ja katso -lehdessä on totuttu lukemaan terveisiä seurakuntatyön eri alueilta. Tällä kertaa vuorossa
on seurakuntatoimisto. Tarkoitus on näin tehdä tutummaksi tätä tehtäväaluetta seurakunnan toiminnan kirjossa.
■■ Joskus olen kuullut kysymyksen: ”Mikä ihmeen seurakuntatoimisto, miksi ei kirkkoherranvirasto?” Kirkon ja seurakuntien tasolla nimikkeistöä on pyritty uudistamaan niin ammattinimikkeiden kuin työalojen ja
toimintojen osalta, jotta niistä saataisiin paitsi kuvaavia, myös lähestyttävämpiä ja nykyaikaisempia. Seurakuntatoimisto-nimi mielestäni heijastaa tehtäväämme
seurakunnan ja seurakuntalaisten palveluksessa. Tämän nimikkeen alla toteutetaan myös ns. kirkkoherranviraston palvelut.

Elämää hautausmaalla
Raision hautausmaalle saavuttaessa huomio kiinnittyy
ensimmäisenä suuriin puihin. Valtaosan puustosta muodostavat kuusi jalopuulajia; jalava, lehmus, saarni, tammi, vaahtera ja hevoskastanja. Näistä mahtavimmat ikipuut löytyvät kirkon itä – ja länsipäädyistä. Edellisestä
tammi, alueen suurin ja vanhin puu, jälkimmäisestä suuri saarni kirkon pääoven läheisyydessä. Nämä suuret puut
ovat mielestäni hautausmaan hienointa antia, ne ovat side
menneisyyteen itse kirkkorakennuksen ja vanhojen hautamuistomerkkien ohella.
Alueen muut vanhat lehtipuut ovat osittain huonokuntoisia, siksi uusista puuistutuksista tulee erityisesti huolehtia. Näitä nuoria puita on lähinnä uudella laajennusosalla, toki joitakin hienoja yksilöitä myös hautausmaan
muilla alueilla.
Kukkivista pikkupuista ja pensaista huomatuimmat
ovat varmasti erilaiset pensasruusut, hanhikit, jasmikkeet, nuokkusyreenit, ruotsinpihlajat, mongolianvaahterat ja verivaahterat. Ikirauhan kallioiden vuorimännyt ja
köynnöshortensiat sekä Kirkkauden kappelin murattikasvusto ja erikoiskasvit ovat jatkuvan kiinnostuksen kohteita. Muutenkin hautausmaan kasvillisuudesta ollaan kiinnostuneita, kysymyksiä tulee paljon.
Luonnonkasvit ovat luku sinänsä, niitä löytyy alueelta
parisensataa lajia. Osa vakiintuneita, osa aivan satunnaisia lajeja. Jotkut kasvit häviävät, joitakin lajeja tulee uusia. Koko kasvimaailma elää. Tähän vaikuttavat monenlaiset tekijät. Hautausmaalla ilmeisimpinä alueiden kasvualustojen myllääminen, siirtely ja varastointi. Myös ihmiset, eläimet, linnut, liikenne yms. vaikuttavat asiaan, sekä jonkin verran myös hoitotoimenpiteet, jotka eivät suinkaan aina ole luonnonlajeja huomioivia ja niitä säilyttäviä.
Hautausmaan alueella esiintyy myös monenlaisia
kulttuurin seuralaiskasveja. Tällaiset lääke-, ravinto- ja
muut hyötykasvit ovat usein jäänne vanhasta viljelystä.
Joka tapauksessa ne ovat ihmistoiminnasta hyötyviä lajeja, jotka ovat päätyneet kasvupaikoilleen ihmisen tahattomasti tai tahallisesti kuljettamina. Joitakin kirkon ympäristön tämäntyyppisiä lajeja ovat litulaukka, jalokiurunkannus, keltamo, kyläkellukka, valkopeippi, vuohenkello ja pikkukäenrieska.
Mainitsemisen arvoinen on myös hiekka-alueella varhain keväällä kymmenin tuhansin versoin kukkiva kevätkynsimö. Tämä pienen pieni kasvi käy elämänkiertonsa
läpi hyvin nopeasti. Kun kevätkosteus haihtuu on se jo
siemenensä valmistanut. Niistä itää syksyllä lehtiruusukkeita odottamaan seuraavaa kasvukautta. Samalla alueella
kasvaa hietaorvokki ja hietalemmikki. Ikirauhan kallion
puolen aarin kielokasvusto on sekin hieno yksityiskohta,
samoin alueella kukkivat syreenit, omenapuut, kirsikat ja
tuomi. Joitakin melko harvinaisiakin lajeja hautausmaalla esiintyy. Ne ovat kuitenkin huomaamattomia ja muodostavat pienialaisia kasvustoja.
Erikoisemmista satunnaislajeista mainittakoon vaikkapa sinisavikka, peltorasti, pystykäenkaali, oranssikeltano,

ripsisaurikki, sukakarstaohdake ja kananhirssi. Tulokaslaji piikkisalaatti on leviämässä alueelle.
Nisäkkäitä, lintuja, perhosia, kaikenlaista elämää on
keväästä syksyyn ja tietysti talvellakin. Satakieli on alueella jokakesäinen, ja sen laulu erottuu voimakkuudessaan
kaikista muista linnunäänistä. Tavallisten tiaisten, viherpeippojen ja punarintojen sekä kirkontornin naakkojen ja
myöhäissyksyn tilhiparvien lisäksi alueella pesii tai esiintyy läpikulkumatkalla monia lajeja. Hieman erikoisemmista mainittakoon tikli, hernekerttu, puukiipijä, käenpiika ja leppälintu. Muutamia korppeja ja merikotkiakin
on taivaalla nähty. Kerran käväisi kolmosalueella pikkutikkakin. Jokakesäinen tervapääskyjen saalistuslento uuden hautausmaalaajennuksen yllä on hienoa nähtävää.
Tämä täydellinen lentotaituri on sopeutunut ilmassa elämiseen parhaiten kaikista eliölajeista.
Kesäyön hämärässä on hieman toisenlaista liikehdintää. Mäyrä on havaittu kerran pari, supikoira useammin.
Rusakot ja ketut ovat liikkeellä aamuvarhaisella, oravat,
myyrät ja hiiret ovat päiväaktiivisia. Lumikko on melko
tavallinen, kärpän olen tavannut vain kerran. Joskus hirvi tai peura eksyy alueelle. Siilin kannan romahdus näkyy täälläkin, vain yhden hiippailijan olen nähnyt sitten vuoden 2004.
Kevään perhoset lienevät kaikille tuttuja, ainakin nokkos- ja sitruunaperhonen, samoin suruvaippa. Amiraali ja neitoperhonen ovat myös melko yleisiä, harvoin voi
nähdä ritariperhosen. Monia niin päivä- kuin yöaktiivisia lajeja esiintyy alueella, esimerkiksi syreenikiitäjä, lehmuskiitäjä ja siilikehrääjä, ja joskus kulmaritariyökkönen
vaelluksellaan.
Syksyllä ilmestyvät sienet nurmikoille ja hiekkamaille: herkkusieniä, huhtasieniä ja muita yleisehköjä lajeja ja
erikoisempiakin kuten uurrepesäsieni, tarhamukulakuukunen ja nystymukulakuukunen sekä myös harvinaisuuksia
kuten puistopökkösieni ja kaulusmaatähti.
Lajeja on siis paljon näinkin pienellä alueella, valtateiden ja asfalttikenttien puristuksessa. Tällainen muutaman
hehtaarin sirpale Varsinais-Suomalaista kaupunkiluontoa
on yllättäväkin näyte luonnon monimuotoisuudesta, niin
rakennettu ja hoidettu kuin onkin. Tämän monimuotoisuuden säilymisestä on alueen hoitajilla vastuunsa.
Ja tämä elävän luonnon runsaus ja rikkaus palvelee
myös alueen varsinaista käyttötarkoitusta. Kirkkomatkan tai haudoilla käynnin ohessa voi hetkisen viivähtää
suurten puiden katveessa ja nähdä pieniä ihmeitä kaikkialla, Luojan kätten töitä.
Jukka Koskinen
Kirjoittaja toimi puistopuutarhurin ja arboristin
ominaisuudessa hautausmaalla vuosina 2004 – 2018
varsinaisen työnkuvansa ohella erityisenä kutsumuksenaan oheisessa kirjoituksessa mainitun
eliömaailman monimuotoisuuden vaaliminen.

■■ Byrokratiaakin on toki tarjolla: Suomen laki, kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkkohallituksen ohjeet ja seurakunnan omat ohjeet säätelevät viranomaistyötämme.
Ylläpidämme seurakuntamme jäsenten tietoja Suomen
ev.lut. kirkon Kirjuri-järjestelmässä. Tämän ydintehtävämme asianmukaisesta toteuttamisesta on vastuussa seurakunnan kirkkoherra. Jäsenrekisterityöt vaativat
huomattavaa tarkkuutta tietojen oikeellisuuden takaamiseksi, sillä tiedot siirtyvät rajapintojen kautta väestötietojärjestelmään. Asiointikäynnillään saattaakin havaita viereisessä työpisteessä keskittyneen näköisenä
tietokonettaan naputtelevan virkailijan.
■■ Asiakas ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon usein
kirkollisen toimituksen ajankohdan sopimisen tai tilavarauksen tullessa ajankohtaiseksi. Pyrimme toteuttamaan sekä asiakkaan toiveet että huomioimaan seurakunnan resurssit. Tehtäviimme kuuluu myös hautarekisterin ylläpito siihen sisältyvine tehtävineen. Tämän
lisäksi vastuullamme on neuvonta ja puhelinvaihde sekä erinäiset seurakunnan sisäiset tukitoiminnot.
■■ Virkatodistuksen ja sukuselvityksen tilaus, laadinta ja toimitus hoidetaan seurakuntatoimistossa. Ajoittain tiedustellaan, miksi seurakunnasta ei saa henkilön koko sukuselvitystä, vaan saattaa olla tarvetta ottaa yhteyttä useampaankin seurakuntaan ennen kuin
perunkirjoitukseen tarvittavat todistukset ovat koossa. Alueellisissa keskusrekistereissä ollaan parhaillaan
ottamassa käyttöön koko kirkon jäsenrekisteritietojärjestelmää eli KirDiä, joka saataneen valtakunnallisesti
käyttöön vuonna 2022. KirDin myötä sukuselvityspalvelun saa jatkossa yhdellä yhteydenotolla.
■■ Lähitulevaisuudessa seurakuntatoimistoja ja
kirkkoherranvirastoja koskettavat samat haasteet
kuin monia muitakin työaloja: työntekijöiden eläköitymiset, toimintojen keskittämispyrkimysten vaikutus ja
asiointikulttuurin muutos. Nämä puolestaan vaikuttavat niin aukioloaikoihin kuin sähköisesti saatavilla olevien palvelujen laajentamisen tarpeisiin. Otitpa yhteyttä netin, puhelimen, postin tai asiointikäynnin myötä, tahdomme seurakuntatoimistossa olla avuksi asiasi hoitamisessa.

Päivi Nurminen
palvelupäällikkö
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Puheenvuoro
■■ Olen lievästi kehitysvammainen nainen. Minulla
oli peruskoulussa uskonto 9 ja pienenä kävin pyhäkoulua
ja kuuntelin hengellisiä lauluja. Kun minua kiusattiin lapsena ja lapsuus oli minulla vaikea, rukoilin, ettei minua
kiusata enää ja että pääsisin pois kotoa. Jos olisin uskaltanut kertoa koulussa opettajalle, minkälaista kotona
oli, olisin päässyt jo lapsena sieltä pois. Uskosta Jeesukseen sain voimaa, ja rukouksesta, että kyllä se päivä vielä koittaa, kun löytyy paikka minulle.
■■ Raision seurakunnassa olen päässyt mukaan erilaiseen toimintaan. Kehitysvammaisten kirkkopyhässä
olen ollut aina kun olen päässyt, ja myös kinkereillä. Niissä olen saanut lukea evankeliumitekstejä. Olen käynyt
leireillä ja juhannusjuhlissa Viherlahdessa, niistä saa aina
voimia. Kun sairastelin syksystä 2018 alkuvuoteen 2019,
niin rukoilin Jumalalta voimia kestää kaikki sairaudet ja
kuuntelin hengellisiä lauluja. Olen katsonut Erja-diakonissan antaman Jeesus -dvd:n viisi kertaa!
■■ Kun Erja tuli kehitysvammatyön pariin, sanoin hänelle, että Naantalissa pidetään myös aikuisille pyhäkoulua, ja niin Erja alkoi pitää Raisiossakin kerran kuussa
lauantaisin Kokinvuoren seurakuntakodissa Kaiken kansan pyhäkoulua, joka on tarkoitettu ihan kaikille. Jokaisen, joka tykkää Jeesuksesta, Raamatusta, rukouksesta ja lauluista, kannattaa tulla mukaan! Sieltä saa myös
oman pyhäkouluvihkon, johon liimaamme päivän muistolauseen.
■■ Jeesus eli Taivaan Isä Jumala ei hylkää ketään, vaan
saan olla joka hetki Jeesuksen kanssa ja enkeli pitää kädestä kiinni. Jeesus sanoi: ”Antakaa lasten tulla minun
tyköni.”
■■ Minun lempivirsiäni ovat esimerkiksi Jumalan kämmenellä, Päivä vain ja hetki kerrallansa, Kiitos sulle Jumalani, Suojelusenkeli ja Lensi maahan enkeli.
■■ Toivon, että saan kertoa sen ilosanoman, ettei Jeesus hylkää ketään, vaan antaa anteeksi jokaiselle, niin
kuin mekin annamme anteeksi heille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet.
■■ Kannustan jokaista mukaan
seurakuntaan, kuuntelemaan ja
laulamaan, ja toivon, että minun
iloni ja positiivisuuteni saa muutkin iloisiksi.

Arja Kauppinen
seurakuntalainen

Kaikkia vapaaehtoistyöntekijöitä
kutsutaan siunattaviksi tehtäviinsä
Raision seurakunnan toiminnassa on mukana paljon vapaaehtoisia, joiden
työpanos tekee mahdolliseksi sen, että seurakuntamme toiminta on niin
monipuolista ja runsasta. Ilman heitä moni tärkeä seurakunnan toimintamuoto ja tilaisuus jäisi toteutumatta.

D

iakoniatyön monet vapaaehtoiset auttajat, Tasalan
Kamarin vastuunkantajat,
Myllyn päivystäjät, kuorolaiset, isoset, messuavustajat, kirkkoväärtit, pyhäkouluopet, rukouspalvelijat, mies- ja naistyön tiimiläiset ja
monet muut uurastajat rakentavat lähes joka päivä toimintavuoden aikana yhteistä seurakuntaamme.
Työ on arvokasta seurakunnan toiminnan kannalta ja monille myös mieluisa harrastus ja mahdollisuus tutustua ja toimia yhdessä toisten kanssa.
Vapaaehtoistyötä on kehitetty seurakunnassamme pitkään, mutta tulevana syksynä kokoonnutaan en-

simmäistä kertaa tilaisuuteen, jossa kaikki seurakunnan vapaaehtoiset siunataan alkavan toimintakauden tehtäviin.
Jos olet mukana jossakin vapaaehtoistehtävässä kertaluonteisesti tai
säännöllisemmin, olet lämpimästi tervetullut syyskuussa Raision kirkossa
järjestettävään tilaisuuteen. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. Riittää, että saavut kirkkoon sunnuntaina 15.9. klo 14.
Tiedotamme asiasta enemmän
tuonnempana, mutta voit merkata
ajankohdan kalenteriisi jo nyt. Tilaisuus on tarkoitettu sekä jo aikaisemmin mukana olleille että uusille va-

paaehtoisille tehtävästä riippumatta.
Toiveenamme on saada seurakunnan sadat vapaaehtoiset hetkeksi yhteen ja lähettää heidät siunauksen kera matkaan kukin omiin tehtäviinsä.
Haluamme myös kiittää ja osoittaa arvostusta seurakunnan puolesta kaikille vapaaehtoistyön tekijöille, tuntuipa
oma tehtävä sitten pieneltä tai suurelta. Kaikki tehtävät ja tekijät ovat tärkeitä ja omalta osaltaan rakentamassa ja kehittämässä yhteistä seurakuntaamme ja sen toimintaa.
Vesa Siltala

pastori

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta?
Vapaaehtoistyöhön osallistuu jo suuri
määrä seurakuntalaisia, mutta myös
uudet tekijät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Seurakunnassamme
on monia eri mahdollisuuksia osallistua, tehdä ja auttaa, yksin tai yhdessä
toisten kanssa. Voit valita oman tapasi ottaen huomioon ajankäyttösi, lahjasi ja kiinnostuksenkohteesi. Tarjolla on tehtäviä yksittäisestä auttamiskerrasta säännöllisempään vapaaehtoistyöhön.
Vapaaehtoistoiminta on antoisa tapa käyttää aikaansa ja lahjojansa ja tutustua uusiin ihmisiin.
Toisten auttaminen lisää tutkimustenkin mukaan myös omaa
hyvinvointia.
Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja kou-

lutusta, ja toimintaan osallistumisesta voi myös halutessaan saada
kirjallisen todistuksen.
Voit käydä tutustumassa vapaaehtoistehtäviin osoitteessa www.
vapaaehtoistyo.fi/raisio. Sivustolta löytyy seurakunnan tehtävien
lisäksi myös Raision kaupungin ja
usean paikallisen järjestön vapaaehtoistehtäviä. Listaa päivitetään
aina tilanteen mukaan.
Jos et löydä sopivaa tehtävää, voit myös ottaa yhteyttä seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattoriin Hannele Siltalaan, joka kertoo lisää ja auttaa sinua oman näköisen tehtävän löytymisessä:
ha n nele.silt ala@evl.fi t ai
puh. 044 7160 380.

R

aision kirkon 1300-luvulle
ajoitettu, Liedon mestarin
työksi arveltu krusifiksi on
osa Katri Vuolan taidehistorian alaan kuuluvaa väitöstutkimusta. Siinä selvitetään Turun hiippakunnan kirkkoihin vuosina 1250–1400
tilattujen veistosten alkuperää sekä
merkitystä katolisen kirkon hartausja jumalanpalveluselämässä.
Tutkimus kuuluu Suomen akatemian
rahoittamaan hankkeeseen Muutoksen veistäjät – Puun käyttö Koillis-Euroopassa 1100–1600. Hanke käynnis-

tyy 5.6. Raision keskiaikaisessa kirkossa. Tilaisuudessa nähdään ja kuullaan
kirkon 1300-luvun puisen krusifiksin
tutkimustyöstä.
Arkeologian prof. Visa Immonen
(Turun yliopisto) työryhmineen tutkii puunkäyttöä ja sen muutoksia keskiajalla. Millaisia puulajeja käytettiin?
Saatiinko puu lähimetsästä vai tuotiinko sitä muualta? Puuta tarkastellaan analysoimalla materiaalien ja
puuesineiden reittejä metsän raaka-aineesta kotitalouksien ja markkinoiden
tuotteeksi ja puupölkystä kirkolliseksi

veistokseksi. Pohdimme, kuinka nämä
puun liikkeet kytkeytyivät keskiaikaiseen arkeen ja elämäntapoihin sekä
ihmisten, eläinten ja ympäristön sekä yliluonnollisen välisiin suhteisiin.
Immosen lisäksi vuosina 2018–
2022 toteutettavassa poikkitieteellisessä hankkeessa työskentelevät
arkeologi Janne Harjula ja kasvitieteilijä Mia Lempiäinen-Avci
(Turun yliopisto) sekä historioitsija Ilkka Leskelä ja taidehistorioitsijat Elina Räsänen ja Katri Vuola
(Helsingin yliopisto).

Muutoksen veistäjät -hanketta esitellään yleisölle Raision kirkossa
keskiviikkona 5.6. klo 14 alkavassa tilaisuudessa.
Ohjelma:
• Kirkkoherra Sari Lehti: Seurakunnan puheenvuoro
• Arkeologi, FT, Visa Immonen: Muutoksen veistäjät -hankkeen esittely
• Taidehistorioitsija, FM, Katri Vuola: Raision kirkon krusifiksi tutkimuskohteena
• Historioitsija, FM, Ilkka Leskelä: Puulla käyty kauppa keskiajalla
• Arkeologi, FT, Janne Harjula: Millaisia puuesineitä keskiajan Turussa käytettiin?
Kirkolta siirrymme seurakuntatalolle, jossa kahvitarjoilu ja keskustelua n. klo 15 alkaen
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Tervetuloa tutustumaan palaseen lähiseutumme historiaa asiantuntijoiden opastuksella!

Kuva: Jussi Vierimaa

Raision kirkon puinen krusifiksi osana väitöstutkimusta

”Jos sun mieles on tyyni,
kuin keväinen sää
on helppo sinun silloin kitaraasi virittää
ja laulaa se laulu, Luojaasi ylistää
kiittää häntä siitä, että saat elää.”
/ Pro Fide, E. Engelsvuo
■■Millaisia tunteita luonto sinussa herättää?
Olen viime aikoina tullut enemmän
tietoiseksi siitä, miten monenlaisia
tunteita luonnossa saa läpikäydä ja
kokea. Keväällä on ilo kaikesta vih-

ja evakkoajan traumat näkyivät hänessä loppuun saakka, mutta samoin
hänen vankkumaton rakkautensa perheeseen ja kotiin.

vää varten, hän opetti oppilailleen.
Se hengellisyys joka mummolassa ja
äidille oli totta ja ominta, liittyy hyvin tähän ajatukseen.

Yhdeksänvuotias äitini vastasi puhelimeen Sallan Alakurtissa vuonna 1939. Soittaja kehotti ottamaan
mukaan sen mikä voitiin kuljettaa
ja lähtemään kahden tunnin kuluessa evakkotielle. Sitä ennen talot ja aitat oli laitettava palamaan. Poroisännän porot jäivät minne jäivät. Vielä
lähes 80--vuotiaana äiti itki kertoessaan tuosta talvisodan alkamisesta.

”Kaikki, jotka Herraa odottavat,
saavat uuden voiman.” Varmasti tästä kalenterista johtuen on aina ollut tärkeää, että työpöydällä on jokin tärkeä teksti, johon katse päivän
mittaan useastikin osuu. Pitkään siinä oli Tuomas Kempiläisen rukous.
Kun eräänä iltana, työpäivän jälkeen
istuin metsässä kivellä kissani kanssa, aistin kevääseen heräävän metsän
tuoksuja, linnun laulua, tuulen huminaa ja auringon säteitä, jotka saivat
sammalen vihreän loistamaan, löytyi
tämän hetken ja oikeastaan koko tähän mennessä eletyn elämän tiivistelmänä Jaakko Löytyn laulun säkeistö:
”Niin huikea taivaasi on,
niin ääretön, niin rajaton.
Niin pienenä käsiisi jään,
sun ihmeitäs ylistämään.”

Äidin äiti, rakas mummoni on ollut
yksi elämäni tärkeistä ihmisistä. Hän
menetti nuorena oman äitinsä ja kävi kasvavan lapsikatraansa kanssa
läpi sodan ja evakkotien vaivat. Silti
hän oli niin läsnäoleva ja turvallinen.
Hänessä, kuten äidissäkin elivät huumori ja nauru. He olivat sanavalmiita ja toimeen tarttuvia. Tällaisia äitejä ja mummoja tunnistaa varmasti
moni muukin. Mummolan vieraskamarin seinällä oli iso taulu, jossa Jeesus kulki oppilaittensa kanssa sapattina viljapellolla. Lepopäivä on ihmistä varten, eikä ihminen lepopäi-

reästä, muuttomatkalta palaavista linnuista, kukkien väriloistosta ja kauneudesta. Syksyllä ruskaiset lehtikasat synnyttävät lapsenomaisen halun
hypätä lehtikasaan ja ylilentävät lintuaurat on haikea hyvästellä. Ensilumi ilahduttaa, mutta sama lumi takatalven iskiessä turhauttaa. Surullisena kävely sateessa voi lohduttaa, jos
koen taivaan myötäitkevän kanssani.
Myrsky ja ukonilma herättävät kunnioitusta ja oman pienuuden tunnistamista suhteessa luontoon ja Luojaan.

Hyvää äitienpäivää kaiken ikäiset äidit!
Marjut Ostermaa

psykoterapeutti, pappi,
rovastikuntamme perheneuvoja

Lämmin kesätuuli ja tyyni kesäilta
tuntuvat puolestaan niin levollisilta, että silloin on usein melko helppo yhtyä oheisen laulun sanoihin.
Edessä on uusi kesä. Toivottavasti saat mahdollisuuden kokea luonnossa erilaisia tunteita
sekä kiitollisuutta Luojaa kohtaan luomakunnan ihmeellisyydestä ja elämän lahjasta.

Rakas Taivaan Isä,
tulemme eteesi kiittäen kesästä.
Kiitämme maamme kauniista vehreästä luonnosta ja sinisistä järvistä.
Pyydämme suotuisia ilmoja maan kasvulle ja siunaustasi kylvetyille siemenille.
Anna niiden versoa ja tuottaa runsasta satoa.
Kiitämme edessä olevista lomapäivistä.
Rukoilemme lasten ja nuorten puolesta pyytäen heille virkistäviä lomapäiviä.
Rukoilemme nuorille opiskelu- ja työpaikkoja, tulevaisuuden selkiintymistä.
Työssäkäyville pyydämme virkistystä ja lepoa.
Kannamme eteesi kaikki taakoitetut lähimmäisemme,
heidät, jotka surevat poisnukkunutta läheistään,
ovat sairaita, työttömiä tai uupuneita liiallisesta työpaineesta,
heidät, joita painavat elatuksen huolet
ja heidät, jotka kärsivät rikkinäisistä ja vaikeista ihmissuhteista.
Sinun siunaaviin, rakastaviin käsiisi me jätämme itsemme ja toinen toisemme.
Siunaa Herra kesämme.
Nimessäsi Jeesus Kristus.
Aamen

Kuva: Pixabay

Nyt, tässä elämänvaiheessa ymmärrän hyvin sen, mitä lapsuutensa ja
nuoruutensa sodan jaloissa kasvanut
elämänviisas äitini tiesi jo kauan sitten: sillä on merkitystä, mihin sydämesi kiinnität, millä ruokit sieluasi ja
henkeäsi. Näin äitienpäivän lähellä
olen kiitollinen äidistä, joka oli inhimillinen ja viisas, mutta myös pelokas ja rohkea samalla kertaa. Sodan

Luomakunta

Kuva: Pixabay

”Kaikki, jotka Herraa
odottavat, saavat
uuden voiman.” (Jes.40)
■■Kun aikoinaan lähdin ensimmäiseen vakinaiseen virkaani, nyt jo edesmennyt rakas äitini antoi minulle puisen seinällä pidettävän päivyrin, jossa oli päivyrin vieressä risti ja avattu
Raamattu sekä tuo Jesajan teksti. Se
on kulkenut matkalla mukana pitkälti yli neljäkymmentä vuotta. Tekstistä on tullut yksi tärkeimmistä; se on
tavoittanut silmäni ja sydämeni nuoruuden innon ja elämän nälän aikoina, elämän suurissa onnellisissa hetkissä, arjen kiireessä ja uupumuksessa. Se on ohjannut olemaan pieni
ja särkynyt Jumalan kasvojen edessä, kun elämä on satuttanut, kun on
tullut huolia ja luopumisen hetkiä. Se
on rohkaissut yrittämään uudelleen,
kun elämä on peilannut virheitäni ja
keskenkasvuisuuttani.

Rukous
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Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija

Kuva: Kari Vainio

Sana
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Seurakunnassa tapahtuu keväästä syksyyn
Kuva: Kari Vainio

Messut kirkossa sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin klo 10
koko kesän ajan.
Messuissa aina ehtoollinen
ja oma teemansa.
12.5. Äitienpäivän messu.
”Jumalan kansan koti-ikävä”.
Lummikko, Paunikallio, Nieminen.
19.5. Kaatuneitten muistopäivä.
”Taivaan kansalaisena maailmassa”.
Lehti, Vuorio, Engström. Messun jälkeen kunnianosoitus sankarihaudalla ja seppeleenlaskut. Kirkkokahvit ja juhlahetki srk-talossa.
Mukana Korsulaulajat Leo Salosen johdolla,
säest. Jukka Saarinen. Puhe pj. Toivo Pohjolainen Lounais-Suomen sotaorvot ry:stä.
26.5. Suvivirsikirkko.
K. Haapakoski, Paunikallio, Engström
ja Pyhän Martin Laulajat.
2.6. Valmistaudumme helluntaihin.
”Pyhän hengen odotus”. V. Siltala, Pajunen,
Engström. Kirkkokuljetus, tilaukset
erja.andersson@evl.fi p. 0447160326.
9.6. Helluntain messu.
Pastori Pyry Winter Turun Kansanlähetys
ry:stä ja kirkkoherra Sari Lehti. Kanttorina
Jukka Saarinen. Kirkkokahvit.
16.6. Pyhän Kolminaisuuden päivän
messu: ”Salattu Jumala”.
LA 22.6. klo 10 Juhannuspäivän messu.
23.6. Messu: ”Katoavat ja katoamattomat
aarteet”
30.6. Messu: ”Kutsu Jumalan valtakuntaan”
7.7. Messu: ”Kadonnut ja jälleen löytynyt”
14.7. Messu: ”Armahtakaa!”
28.7. Messu: ”Rakkauden laki”
4.8. Kirkastussunnuntain messu.
”Tämä on minun valittuni, kuulkaa häntä!”
11.8. Messu: ”Totuus ja harha”
18.8. Messu: ”Uskollisuus Jumalan
lahjojen hoitamisessa”
25.8. Messu ”Etsikkoaikoja”
1.9. Perhemessu. Perheiden sunnuntai.
Perhemessu aloittaa seurakunnan syyskauden. Messun jälkeen keittolounas seurakuntasalissa. Kaiken ikäiset, lapset, lapselliset ja
lapsettomat tervetulleita.

MERIKESÄN AVAUS
RAISION VENESATAMASSA
”Purjeisiini tuulta anna” ti 28.5. klo 19
Merihenkinen tilaisuus niin vesillä liikkujille kuin kaikille muillekin. Suvivirsi, siunaus alkavalle kesäkaudelle, veneseuran
tervehdys ja pullakahvit. Mukana mm.
kirkkoherra Sari Lehti ja Raision VPK:n
soittokunnan seitsikko. Järj. Raision
seurakunta ja Raision Veneseura.

SUVI-ILLAN HARTAUDET
keskiviikkoisin 5.6.- 7.8. klo 18
kirkkomaalla, alakappelin pihalla,
(huonolla säällä sisätiloissa).

ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
joka kk:n ensimmäisenä keskiviikkona klo 8
srk-talon kappelissa, 5.6., 3.7., 7.8. ja 4.9.

HULVELAN VIIKONAVAUKSET
Arkimaanantaisin klo 10
Hulvelan Katrillisalissa. (ei 15., 22. ja 29.7.)

PAPPILAN KESÄPÄIVIEN
PIKKUKIRKKO-HETKET
ke 5., 12., 19. ja 26.6. klo 10 srk-talossa,
erityisesti lapset huomioon ottaen.

KANSANLAULUKIRKKO
to 30.5. klo 10. Helatorstain messu
Kristuksen taivaaseen astumisen päivä.
Messun musiikkina tuttuja suomalaisia kansanlauluja Anna-Mari Kaskisen uusilla sanoituksilla.
V. Siltala, Paunikallio, S. Nieminen, Saarinen.

KOULUUN TAI PÄIVÄHOITOON
LÄHTEVIEN SIUNAAMINEN
to 8.8. klo 17.30 kirkossa. Lapset siunataan
matkaan kohti uutta elämänvaihetta.
Lyhyeen siunaushetkeen ovat tervetulleita myös lähimmät aikuiset kuten isä, äiti,
mummi, pappa, kummit ja muut.

KESÄN KONFIRMAATIOMESSUT
klo 13 kirkossa, ryhmä suluissa
La 15.6. (r 10,
Su 7.7. (r 4)
kaupunkirippikoulu).
Su 14.7. (r 5)
Su 16.6. (r 2)
Su 21.7. (r 6)
Su 30.6. (r 3)
Su 28.7. (r 7)
La 6.7. (r 12,
Su 4.8. (r 8)
saaristorippikoulu)

PARTIOKIRKKO
ti 20.8. klo 18 kirkossa.
Partion syyskauden avaus.
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Opastetut
KIRKKOMAAKIERROKSET
to 13.6., ti 18.6., ti 13.8. ja
to 15.8. klo 18-19.30
Tutustumme Raision monipuoliseen kirkkomaahan, sen historiaan ja tarinoihin asiantuntevien oppaiden johdolla. Kierrokset
alkavat klo 18 Raision kirkon pääportilta ja
kestävät noin 1,5 tuntia. Oppaina Raision
ja Lounaisrannikon Matkailuoppaat.

RAISION KIRKON KRUSIFIKSIN
HISTORIAA
- Muutoksen veistäjät -hankkeen esittely
ke 5.6. klo 14 kirkossa.
Kahvitarjoilu srk-talossa n. klo 15.
Raision kirkon 1300-luvulle ajoitettu krusifiksi on osa Katri Vuolan väitöstutkimusta,
joka kuuluu laajempaan Muutoksen veistäjät -hankkeeseen. Yleisöesittelyssä mukana useita asiantuntijoita. Tilaisuus on
kaikille avoin ja maksuton.
Katso myös  s. 6.

PAPPILAN KESÄPÄIVÄT
LAPSILLE JA AIKUISILLE
Arkisin 3.-26.6. klo 9- 13
Wanhan Pappilan pihapuistossa.
Lapset isän, äidin, mummon, papan,
hoitajan tai muun aikuisen kanssa ovat
tervetulleita leikkimään ja viettämään leppoisia kesäpäiviä Pappilan pihamaalla ja
puistossa. Erilaista ohjelmaa ja puuhaa joka päivä! Katso myös s. 3 ja 10.

KESÄHARTAUS KAANAAN
RYHMÄPUUTARHASSA
su 7.7. klo 14.30. Hartaus on osa puutarhan
avoimien ovien tapahtumaa. Mukana pastori Teppo Lummikko ja kanttori Katarina
Engström.

KIRKKOKULJETUS
Maksuton kuljetus messuun joka kk:n
1. sunnuntaina. Tilaukset ja tiedustelut:
erja.andersson@evl.fi p. 0447160326.

TIEKIRKKO
Raision kirkko on avoinna 25.6.-2.8.
ti-pe klo 12-17. Paikalla myös opas.
Katso myös  s. 4

JUHANNUSJUHLA MEREN ÄÄRELLÄ
pe 21.6. klo 16.45- n. klo 21
Viherlahdessa.
Erilaista ohjelmaa lapsille ja aikuisille klo
16.45 alkaen. Lipunnosto, musiikkia, pihapelejä, juhannushartaus, makkaranpaistoa, yhdessäoloa jne. Mahdollisuus
myös saunoa, uida, tehdä veneajelu ja
tutustua luontopolkuihin.
Juhannusaaton juhlaa kanssasi viettämässä mm. Vesa ja Hannele Siltala, Mira
Paunikallio ja Jukka Saarinen.
Viherlahteen voi tulla omalla kyydillä ilman ennakkoilmoittautumista (osoite:
Merimaskuntie 530, Naantali) tai seurakunnan järjestämällä linja-autokuljetuksella, (klo 16 keskustan srk-talon
pihalta ja takaisin n. klo 21.15.). Yhteiskuljetukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon Miralle:
mira.paunikallio@evl.fi tai 044 7160 388.
Kuljetuksen hinta 5€.
Juhla on maksuton ja avoin kaikille.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Katso myös  s. 3

KANSAINVÄLINEN KATTAUS
MYLLYSSÄ
la 25.5. klo 10.30.-17.30.
Suomen Lähetysseura 160-vuotta.
Tervetuloa tutustumaan SLS:n toimintaan
su 2.6. klo 10.30-17.30 Teemana ”
Näkövammaisten elämää Tansaniassa”.
Paikalla näkövammaisten kulttuurikeskuksen edustaja Anniina Latikka ja
lähetyssihteeri Katja Koskensalo.

LÄHETTIVIERAILU 25.-26.7.
to 25.7. Korhosten nimikkolähettiperhe
tavattavissa ja kertomassa MAF -lähetyslentotyöstään klo 10-13 Tasalan Kamarin
kesäkahvilassa ja klo 14-17 Myllyssä.
Tervetuloa tutustumaan lähetyslentotyöhön!

KILLIN MARKKINAT
la 24.8. Raision seurakunta mukana
esittelemässä syksyn toimintaa.
KESÄN PIHAPELEJÄ KAIKILLE
4.6. alkaen tiistaisin klo 13-15 Wanhan Pappilan ja srk-talon pihapiirissä. Tervetuloa
kaikenikäiset yksinäiset, perheelliset ja kuka tahansa! Tullaan tutuiksi pihapelien ja
mehutarjoilun merkeissä. Lisätietoja:
Leena Nieminen, p. 044 7160375.

VAPAAEHTOISET SIUNATAAN TEHTÄVIINSÄ JA UUTEEN TOIMIKAUTEEN
su 15.9. klo 14 kirkossa, minkä jälkeen kirkkokahvit. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Tervetuloa mukaan kaikki erilaisissa tehtävissä toimivat vapaaehtoistyöntekijät!

MUSIIKIN JA LIIKUNNAN ILOA
KAIKILLE NAISILLE
Kevään viimeiset tunnit Kuloisten koululla
ma 13.5. ja 20.5. Jatkuu syksyllä.
klo 17.30-18.30 Gospel-lattarit
klo 18.35-19.20 Kehonhuolto
Tervetuloa tutustumaan!

KIRKONMENOT
ke 4.9. klo 18 kirkossa. Nuorekas arki-illan
messu kaikenikäisille nuortenbändin
säestyksellä.
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KONSERTTEJA

PIANODUON KONSERTTI
su 19.5. klo 18 kirkossa. Pianoduo Esa
Moilanen ja Herkko Tamminen soittavat
nelikätisesti Raision kirkon upeaa Bösendorfer-flyygeliä. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

KONSERTTI ”NUORET MESTARIT”
ke 12.6. klo 22 kirkossa. Yhteistyössä Naantalin musiikkijuhlien kanssa. Liput: lippu.fi.

KONSERTTI
”SÄVELIÄ VALON HAHMOSSA
– TONER I LJUS OCH GESTALT”
su 28.7. klo 18 kirkossa. Marianne Maans ja
Sofia Lindroos yhdistävät konsertissaan kansanmusiikkia ja gregorianiikkaa. Meditatiivisien musiikillisen kokonaisuuden ohjelmisto
koostuu laulu- ja instrumentaalimusiikista
Itämerta ympäröivältä alueelta. Konsertissa kuullaan birgittalaissisarten lauluja kokoelmasta Cantus sororum, joita 1400-luvulta
lähtien laulettiin mm. Naantalin ja Vadstenan
luostareissa ja kansankoraaleja Suomesta,
Ruotsista ja Virosta. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

KONSERTTI ”SUVI-ILLAN SÄVELIÄ”
su 25.8. klo 18 kirkossa. Pyhän Martin Laulajat: Katarina Engström, sopraano, Tuija Savolainen, altto, Minna Tarvola, altto,
Pekka Saarikivi, tenori ja Risto Savolainen,
basso esittävät musiikkia meiltä ja maailmalta. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

NAISVERKOSTO
Uutta! Bible Journaling -illat työikäisille naisille 4.6. alkaen. Pohditaan Raamatun
tekstejä visuaalisin keinoin, koristellaan
ja kuvitetaan. Ohjaajina Marianne Ylinen
Ps91 terapiapalveluista (www.ps91.fi) sekä Hannele Siltala, jolta saa lisätietoa myös
muusta Naisverkoston toiminnasta, kuten kotikutsuilloista ja pienryhmistä. Ilmoittautumiset Bible Journaling -iltoihin:
hannele.siltala@evl.fi tai p. 044 7160 380.
Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa mukaan
rikastuttamaan hengellistä elämääsi ja
nauttimaan hyvästä seurasta!

RETKIÄ JA LEIREJÄ
KAIKEN KANSAN KEVÄTRETKI
ti 14.5.2019 Kohteina Pyhän Henrikin Ekumeeninen taidekappeli Hirvensalossa sekä
Merimieskirkko. Retken hinta 20 €, sis. kuljetukset, opastukset, aamukahvin ja lounaan. Ilmoittautumisaika umpeutunut,
mutta voit tiedustella tilannetta:
mariitta.pentti@evl.fi p. 044-7160 352 tai
erja.andersson@evl.fi p. 044-7160 326.

KEHITYSVAMMAISTEN LEIRIPÄIVÄ
la 11.5. Lähto klo 9 kimppakyydein srk-talolta Viherlahteen. Ohjelmassa mm. hartaus, yhteislaulua, hyvää ruokaa, hyvää
seuraa ja ulkoilua sään ja fiilisten mukaan.
Kotiinlähtö n. klo 14. Retkimaksu 10 €.
Ilmoittautumisaika umpeutunut, mutta
voit tiedustella paikkoja Erjalta:
erja.andersson@evl.fi p. 044-7160 326.
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65 JA 70 V. TÄYTTÄVIEN SYNTTÄRIJUHLAT VIHERLAHDESSA
to 16.5. Kutsun juhlaan ovat saaneet kaikki tänä vuonna 65 ja 70 v. täyttävät Raision
seurakuntalaiset. Kutsussa ilmoittautumisohjeet ja tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta. Tiedustelut diakoniatyöntekijöiltä.
Tervetuloa mukaan viettämään mukavaa
juhlapäivää!

TYÖIKÄISTEN LEIRIPÄIVÄ
ma 17.5. Lähtö Viherlahteen bussilla srk-talolta klo 9.30 ja paluu n. klo 15.30.
Ohjelmassa herkullista ruokaa, saunomista,
uintia, makkaranpaistoa, musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa sekä mahdollisuus myös
henkilökohtaiseen keskusteluhetkeen. Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä. Ilmoittautumiset viimeist. 10.5. Retkimaksu 10 €.

ELÄKEIKÄISTEN LEIRIPÄIVÄ
ke 29.5. Lähtö Viherlahteen bussilla
srk-talolta klo 9.30 ja paluu n. klo 15.30.
Tarjolla hyvää ruokaa, ulkoilua, saunomista, uintia, jutustelua, yhteislaulua jne. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeist. 22.5.
Tasalan Kamariin tai diakoniatyöntekijöille. Retkimaksu 10 €. (sis. matkat, ruokailun ja ohjelman).

ELÄKEIKÄISTEN LEIRIT VIHERLAHDESSA
1.leiri: 6.-9.8. Ohjelmassa mm. metsäretkiä, uintia, saunomista, liikkumista ja vaikkapa leikkimieliset leiriolympialaiset.
2.leiri: 13.-16.8. Tällä leirillä pysytään pääasiallisesti leirialueella ja liikutaan vähemmän, eikä rollaattorikaan ole este
ohjelmaan osallistumiselle.
Hakuaika leireille: 1.-22.7. Hinta 90 €.
Tiedustelut Erja Andersson, p. 044 7160326
tai Leena Nieminen, p. 044-7160375.

KAIKEN KANSAN KESÄRETKI JA UUSI
MUSIIKKINÄYTELMÄ 77X VIVAMOSSA
pe 10.8. Kaikenikäiset ja kaikki ovat tervetulleita mukaan kesäiselle retkelle Lohjan Vivamoon nauttimaan kauniista maisemista,
hyvästä ohjelmasta, ruokapöydän antimista
ja mukavasta seurasta. Vivamon kesän 2019
uusi musiikkinäytelmä on kertomus anteeksiantamisen vaikeudesta ja voimasta, sirpaleista, jotka kootaan yhteen, yli sukupolvien
kantavista rukouksista, ja rakkaudesta, joka
voittaa kaiken. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Erja Andersson, p. 044-7160326.

HYVÄN MIELEN LEIRI
30.8.-1.9. Viherlahdessa sinulle, joka haluat lepoa, rauhaa luonnon äärellä, hyvää ruokaa, saunoa, uida, jutella tai olla
vaan. Elämä saattaa joskus tuntua raskaalta ja elämäntilanteet kuormittavilta. Lepo,
luonto ja luottamuksellinen ilmapiiri voivat rauhoittaa, virkistää ja tehdä hyvää.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Hyvän
mielen leirille! Hakuaika 1.-19.8. Hinta 45€.
Hakukaavakkeita diakoniatoimistosta tai
Tasalan Kamarista. Tiedustelut:
Erja Andersson (p. 044-7160326)
ja Leena Nieminen (p. 044 7160375).

SYYSRETKI:
SEURAKUNTA MENEE METSÄÄN
su 8.9. klo 14
Mahdollisuus kysyä luonnosta ja viettää iltapäivä kauniissa lähiluonnossa yhdessä
muiden kanssa! Omat eväät mukaan.
Kävelemme rauhallista tahtia n. 5 km Kullaanvuoren ja Haunisten altaan maisemissa ja pysähdymme välillä evästelemään.
Matkan varrella pieni luontohartaus.
Mukana luontotuntijana lintumies Lennart Saari. ”Kysy luonnosta - Lennu
vastaa”. Säävaraus.
Ilmoittaudu Vesalle 4.9. mennessä tai kysy
lisää, 044 7160339/vesa.siltala@evl.fi.

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN

MATKA RAISIOSTA PYHÄLLE MAALLE
1.-8.11.2019 Viikon aikana vierailemme
monilla keskeisillä Raamatun tapahtumapaikoilla. Matkaseurue on lähes kasassa,
mutta voit vielä tiedustella paikkatilannetta ja muuta matkaan liittyvää
matkanjohtajilta:,
pertti@ruotsalo.com, p 040-5020077
sepponiemelainen@gmail.com
p. 040-5731155
Tervetuloa mukaan!

LASTEN JA PERHEIDEN LEIRIT JA
RETKET: kts. s. 10.

Tervetuloa!

Kaikille avoin viihtyisä
kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa! Tasalanaukio 5
Lehtienlukumahdollisuus,
nettikahvila tietokoneineen ja Soppi-lähetysmyymälän monipuolinen
valikoima käsitöitä itselle
tai lahjaksi.

Avoinna:
• ma-to klo 10-15, pe klo 10-13
(24.5. asti ja jälleen 3.9. alk.)
• torstaisin koko kesän ajan klo 10-13
Kamarin muu toiminta kesätauolla 27.5. - 2.9.

TOIMINTAA TASALAN KAMARISSA
(27.5. asti ja 2.9. alk.)
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Atk-opastusta ti ja pe klo 10-12 (ei 14.5.)
Diakoniatyöntekijän vastaanotto
ti klo 10-12: Mahdollisuus verenpaineen
mittaukseen ja keskusteluun.
Kamarin pappi tavattavissa
to klo 11-12, Antti Pajunen.
Kuukauden pappi tavattavissa
10. ja 24.5. klo 10-12 Hanna Vuorio.
Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10-14, puh 044-7160 347. Tilapäistä,
maksutonta apua esim. asioiden toimittamiseen, saattajaksi sairaalaan, lukemaan
tai juttelemaan, (myös kesällä).
Tuolijumppa ke klo 11-12
Seurapelejä ke klo 12-15
Askartelupiiri Lähetyksen korttitaiteilijat ke 22.5. klo 13
Peittopiiri to klo 10-11.30
Sukkakerho to klo 12-14
Kamarin Kätevät -kädentaitoryhmä
pe klo 10-12.30
Raamattuillat ma klo 18
Raamattupiiri pe 24.5. klo 18. Pajunen.
Runopiiri ma 2.9. klo 15
Arvo Turtiainen - syntymästä 115 vuotta.

MUUTA TOIMINTAA:
Rukouspiiri Raision kaupungin työntekijöille ma 27.5. klo 16.15 srk-talossa
Kreikankielinen Raamattupiiri
ti 14. ja 28.5. klo 13 srk-talon alakerrassa
Suomea vieraana kielenä puhuville:
ma klo 10: Suomen opiskelua srk-talolla
13.5. asti. pe klo 13.30: Keskustelua suomeksi srk-talon alakerran Nurkassa 24.5. asti.
Tiedustelut: leena.a.nieminen@evl.fi
p. 044 71 30 375
Mieli-ryhmä pe 10.5. klo 13 Wanhassa Pappilassa. Luottamuksellinen ryhmä Sinulle, joka kaipaat kuuntelijaa ja uusia ystäviä.
Vetäjinä Erja Andersson (p. 0447160326) ja
Hille Pajunen (p. 0447972302).
Tukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille
Tiedustelut leena.a.nieminen@evl.fi tai
044-7160375

Diakoniatyöntekijöiden kautta voit saada
keskusteluapua, aineellista apua ym. apua
arkeen.
Soittoaika maanantaisin klo 15-16,
kesä-elokuussa ma klo 13-16.
p. 044-7160 325.
Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse.
Diakonian päivystys:
Keskustan srk-talolla
maanantaisin 27.5. asti klo 13-15.
Kesä-elokuussa ei päivystystä, mutta voit
ottaa yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin ja sopia ajan henkilökohtaista
keskustelua varten. Katso myös  s. 2

VAATE- JA TAVARA-APU NAULAKKO
Purokatu 9
Avoinna 27.5. asti ma klo 14-16 ja to klo 12-14
sekä to 6.6., 13.6. ja 20.6. klo 12-14.
Kesä- ja heinäkuussa suljettu.
Apuun oikeuttavia lomakkeita ja lisätietoja
diakoniatoimiston päivystyksestä.
Lahjoitukset voi viedä Naulakkoon 23.5.
asti torstaisin klo 10-11. Muina aikoina yhteydenotot diakonian päivystyspuhelimeen.

RUOKA-APU
Ruokajakelu srk-talolla:
ti 14.5. klo 11-12.
ti 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 13.8. ja 27.8.
klo 16-17
EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakkeita diakoniatoimiston päivystyksestä. Operaatio
Ruokakassin ruokia saa ilman lomaketta.
Oma kassi mukaan.

MYLLY
Kaikille avoin
oleskelutila, pikku
kappeli, infopiste,
lehdenluku-, levähdysja kohtaamispaikka.
Tervetuloa tutustumaan!

Myllyn
pikkukappeli

LISÄTIETOJA:
Tule ja katso -lehti ilmestyy vain 4 kertaa
vuodessa, mutta paljon ajankohtaista
tietoa seurakunnan toiminnasta löydät
muualtakin:
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
• Koppi (lapsiperheille)
• Nurkka (nuorten ryhmä)
Instagram
Lehti-ilmoitukset paikallislehdissä
Erilliset esitteet esim. Myllyn
infopisteessämme ja seurakuntatalolla

Henkilöstöuutiset
Uusi nuorisotyönohjaajamme
toukokuun alusta alkaen on
yhteisöpedagogi (AMK) Tomi Aho.
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Lapsille ja perheille
PÄIVÄKERHOIHIN
ILMOITTAUTUMINEN

PERHETAPAHTUMA KROOKILASSA
su 26.5. klo 11-14. Raision seurakunta mukana tapahtumassa yhteistyössä muiden
paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelmassa mm. Tikkumäen talli, Nallesairaala, Poniratsastusta, Paloauto, Mäkiautoja ja
muuta mukavaa. Lounas katettuna JuhlaMummolassa klo 12-15.

Syksyn kerhot alkavat elokuussa (vk 35.)
Virallinen ilmoittautuminen päättyy 29.5.,
mutta vapaita paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden. Päiväkerhotoimintaan ovat
tervetulleita kaikki 3 – 6 –vuotiaat.
UUTTA: Kerhot syksyllä
3 kertaa viikossa
PÄIVÄKERHOPAIKAT:
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
Ilmoittautuminen:
www.raisionseurakunta.fi
Toukokuun loppuun mennessä Ilmoittautuneille postitetaan kerhotiedot kesäkuun
aikana. Kesän aikana ilmoittautuneisiin
ollaan yhteydessä viikolla 33.
Syyskauden maksut: 25€/kausi
Avoin tutustumisilta ilmoittautuneille
päiväkerholaisille:
ke 21.8. klo 16–17.30 Vaisaaren kerholla
to 22.8. klo 16 – 17.30Tikanmaan kerholla.
Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset!
Lisätietoja: johanna.salonen@evl.fi
puh. 044-7160 370 tai

KESÄKIVAA RAISION
LEIKKIPUISTOISSA
Lapsityönohjaajat saapuvat alku- ja loppukesällä leikkipaikoille mukanaan erilaista
puuhaa lapsille klo 9.30-12:
Maanantai 27.5. ja 19.8.
Vilja-aitanpuisto, KOPPI, (Nuorikkalanraitti)
Uunilinnunpuisto, (Kallastenkatu 37,
Tikanmaa)
Siirinpuisto, (Tryskipolku)
Tiistai 28.5. ja 20.8.
Vilja-aitanpuisto, KOPPI, (Nuorikkalanraitti)
Kattelus, (Katteluksentie 14, Kaanaa)
Kuloinen, (Pasantie 22)
Nuortenpuisto, (Murroskuja 3,Kokinvuori)

SYYSKAUSI KÄYNNISTYY VIIKOLLA 35.

ELOKUUN PERHELEIRI 23. - 25.8.
YHDEN VANHEMMAN
PERHEIDEN LEIRI 6. - 9.8.
LOKAKUUN PERHELEIRI 18. - 20.10.
Ilmoittautumiset leireille meneillään.
Leirimaksut:
yli 13 v. 40 €, 5 – 12 -vuotiaat 35 € ja
0 – 4 -vuotiaat ilmaiseksi.
(sis. täysihoidon omilla lakanoilla
4h. huoneessa.)
Etusijalla ovat perheet, jotka eivät ole ennen olleet leirillä.
Lisätietoja perheleireistä: Eeva Lahti,
Stefan Forsström ja Johanna Salonen.

• Päiväkerhot, perhekerhot, leikkipuisto,
perhetalo jne.
• Pyhäkoulut alkavat 15.9.
Paikat ja ajat tarkemmin nettisivuilla.

Keskiviikko 29.5. ja 21.8.
Vilja-aitanpuisto, KOPPI, (Nuorikkalanraitti)
Kirmaustarha, Karusellipuisto, (Vaisaari)
Pesäpuunpuisto, (Kiurunkuja, Vuorenpää)
Torstai 22.8.
Vilja-aitanpuisto, KOPPI, (Nuorikkalanraitti)
Kerrolanpuisto, Käsipuisto, (Varppeenkatu)
Keskuspuisto, (Pohjoisraitti)
Petäsmäenpuisto, (Petäsmäenraitti)

TOIMINTAA
N. 7-14 -VUOTIAILLE

Toiminnan toteuttavat yhteistyössä
Raision seurakunta ja Raision kaupunki.
Nähdään puistoissa!

MUSKARIT

Ilmoittautuminen syksyn muskareihin
12. – 18.8. osoitteessa www.raisionseurakunta.fi Tutustutaan musiikin maailmaan
leikkien, laulaen ja soittaen Kata-kanttorin kanssa. Toiminta on ilmaista. Ryhmät
kokoontuvat Raision seurakuntatalossa
(Kirkkoherrankuja 2)
PAPPILAN KESÄPÄIVÄT 3.-26.6.
arkisin 3.-26.6. klo 9- 13
srk-talon ja Wanhan Pappilan
pihapuistossa (Kirkkoherrankuja 2).
Lapset isän, äidin, mummon, papan, hoitajan tai muun aikuisen kanssa ovat tervetulleita viettämään leppoisia kesäpäiviä
seurakuntatalon pihapuistossa. Pihatapahtumassa erilaista ohjelmaa kuten laulu- leikki- ja askarteluhetkiä sekä vapaata
oleskelua ja puistopiknik. Kesäpäivien hartaushetket keskiviikkoisin klo 10 Pappilan
perhetalossa. Omat piknik-eväät.
Grillausmahdollisuus (valmistuotteita
eli ei esim. raakaa kanaa tai lihaa).
Seurakunta tarjoaa mehut, kahvit ja teet.
Toiminta on maksutonta, eikä tapahtumaan tarvitse ilmoittautua erikseen.
Lisätiedot: johanna.salonen@evl.fi

PERHERETKI KORKEASAAREEN KE 12.6
Vietä eläimellinen päivä Korkeasaaressa.
Retkimaksut: aikuiset 20 €, 4 – 17 v. 15 € ja
alle 4 v. 10 € (sis. bussimatkat, vesibussimatkan ja sisäänpääsyn sekä vakuutuksen)
Ei yhteistä ruokailua. Lisätietoja Eeva Lahti.

PERHELEIRIT
VIHERLAHDESSA

MAANANTAIRYHMÄT
Vauvamuskari klo 13.45 - 14.15
(4kk - n. 10kk)
Taaperomuskari klo 14.30 - 15.
(n. 1v. - alle 2v.)
Tenavamuskari klo 15.15 - 15.45
(2v. - alle 3v.)
Sisarusmuskari 1. klo 16 - 16.30
(n. 3v. ja pienemmälle sisarukselle)
Sisarusmuskari 2. klo 16.45 - 17.15
TIISTAIRYHMÄT
Vauvamuskari klo 9 - 9.30 (4kk - n. 10kk)
Sisarusmuskari klo 9.45 - 10.15
(n. 3v. ja pienemmälle sisarukselle)
Taaperomuskari klo 10.30 - 11.
(n. 1v. - alle 2v.)
Lisätietoja: katarina.engstrom@evl.fi
p. 044 7160333.

UUSIEN EKALUOKKALAISIEN,
ESKARILAISTEN JA PÄIVÄHOITOON
MENIJÖIDEN SIUNAAMINEN
to 8.8. klo 17.30 Raision kirkossa.
Kouluun tai päivähoitoon lähtevät lapset
siunataan matkaan kohti uutta elämänvaihetta. Lyhyeen siunaushetkeen ovat tervetulleita myös lähimmät aikuiset kuten isä,
äiti, mummi, pappa, kummit ja muut.

KERHOT
Kerhot päättyvät toukokuussa viikolla 20.
Syyskausi alkaa viikolla 37.
Nettisivuillamme tiedot syyskauden kerhoista sekä ilmoittautuminen kerhoihin
(26.8. alk.) Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming, puh. 044-7160 357.
LEIRIT VIHERLAHDESSA
SYYSLOMALEIRI 7-10 -VUOTIAILLE
15.-16.10. Ilmoittautuminen nettisivuillamme 9.8.-15.9.
JOULULEIRI 11-14 -VUOTIAILLE
29.11.–1.12.Ilmoittautuminen nettisivuillamme 1.9.-31.10.
Lisätiedot leireistä Mialta, 044-7160 357,
mia.flemming@evl.fi

PERHEMESSU
su 1.9. klo 10 Raision kirkossa.
Perhemessu aloittaa seurakunnan syyskauden. Messun jälkeen yhteinen keittolounas
seurakuntasalissa. Kaiken ikäiset, lapset,
lapselliset ja lapsettomat tervetulleita.

SYYSLOMARETKI
KOULULAISILLE JA PERHEILLE
torstaina 17.10. Retkikohteina Espoon Iso
omena -kauppakeskus ja Duudsonit
Activity Park . Ilmoittautuminen nettisivuillamme 9.8.-15.9.2019
Lisätiedot retkestä Mialta, 044-7160 357,
mia.flemming@evl.fi

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

Kesätoimintaa alakoululaisille

Raision seurakunta tarjoaa alakoulujen tuleville eka-, toka-, kolmas- ja neljäsluokkalaisille
mukavaa ja monipuolista ohjattua toimintaa alku- ja loppukesän leiripäivillä Nuorikkalassa
ja Wanhan Pappilan pihamaalla.
Leiripäiviä vietetään arkisin klo
9-14. Ohjaajina toimii kaksi seurakunnan lastenohjaajaa ja kaupungin lastenhoitaja. Päivien ohjelmaan kuuluu niin menoa ja meininkiä, kuin myös lepoa ja rauhoittumista sekä pelejä, leikkejä, kädentaitoja, juhlia, retkiä, valokuvasuunnistusta, jutustelua, satuilua ja yhdessäoloa.
Leiripäivien tukikohtana kesäkuun alussa toimii Vilja-aitan
leikkipuiston kupeessa oleva seurakunnan pieni toimitila Koppi.

Toiminta ja tekeminen tapahtuu
ulkotiloissa, joten säänmukainen
vaatetus on tärkeää huomioida.
Helteellä hattu ja aurinkorasvaa
ja sateella saappaat ja sadetakki.
Loppukesän leiripäivien tukikohtana on Wanha Pappila. Myös tällöin vietetään paljon aikaa ulkona,
mutta huonolla säällä myös Pappilan sisätilat ovat käytettävissä.
Leiriläiset tuovat mukanaan
omat eväät ja seurakunta tarjoaa mehut. Kopilla ei ole käytössä jääkaappia, joten eväät on hy-

vä pakata vaikka pieneen kylmälaukkuun ja niitä voidaan myös
lämmittää mikrossa. Pappilassa on
sekä jääkaappi että mikro.
Leiripäivät järjestetään yhteistyössä Raision kaupungin ja Raision seurakunnan kanssa. Toiminta on ilmaista ja mukaan voi
ilmoittautua 1-4 viikoksi.
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja antaa lapsityönohjaaja
Johanna Salonen p. 044 716 0370
tai johanna.salonen@evl.fi

Ilmoittautuminen on alkanut
osoitteessa: www.raisionseurakunta.fi
Kesän 2019 leiripäivät
alakoululaisille
arkisin klo 9-14 seuraavasti:
3.-14.6. Kopilla (Nuorikkalanraitti)
22.7.- 8.8. Wanhan Pappilan pihalla, keskustan seurakuntatalon vieressä (Kirkkoherrankuja 2)
Nähdään leiripäivillä!
Johanna Salonen

lapsityönohjaaja
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Kohtaamisia

Nuorille
TOIMINTAA KESÄLLÄ

Monen nuoren
kesäohjelmaan
kuuluu rippikoululeiri
Viherlahdessa,
kaupunkirippikoulu
tai saaristorippikoulu
merellä.

KESÄHENGARI
keskiviikkoisin klo 17 – 20
Nurkassa
Hengaillaan ja pelataan ulkona
tai sisällä.

NUORTEN AIKUISTENLEIRI
20. - 22.9. Viherlahdessa
Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa.
Leirimaksu 40 €.

NUORTEN
LATAAMO
MYLLYSSÄ
perjantaisin
klo 16 – 20
Nuorten levähdys- ja kokoontumispaikka perjantai-iltaisin Myllyn alakerrassa seurakunnan
tiloissa. Poikkea juttelemaan,
lataamaan puhelinta tai pelaamaan bilistä.Paikalla myös joku
nuorisot yöntiimistä.

KIRKONMENOT
4. 9. klo 18 Raision kirkossa.
Mukana nuorten bändi.

YHTEYSTIEDOT
Tomi Aho
044 7160 313
nuorisotyönohjaaja

Kesän kiitos ja syyskauden
aloitus Nurkassa heti
KirkonMenojen jälkeen

Mia Flemming
044 7160 357
nuorisotyönohjaaja

LISÄTIETOJA NUORTEN
TOIMINNASTA:
Facebook: Nurkka
Instagram: raisionnuorisrk
Nuorten nettisivut:
www.raisionseurakunta.fi/
nuorille

Stefan Forsström 044 7160369
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski 044 7160351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja
Mira Paunikallio 044 7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.raisionseurakunta.fi

Viimeisin tulokas esittäytyy!
Olen Tomi Aho, ja aloitin vapun jälkeen Raision
seurakunnan uutena nuorisotyönohjaajana. Vastuualueelleni kuuluvat rippikouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret, vaan eiköhän tässä tulla törmäilemään myös nuorempien kanssa. Kirkon nuorisotyötä on tullut tehtyä ympäri Suomea kohta ensimmäinen täysi vuosikymmen, josta valtaosa Pohjois-Karjalassa. Kaikenlaista on matkan varrella
mukaan tarttunut, jos ei muuta niin ainakin epämääräinen murresikermä.
Asustelen tällä hetkellä Turussa vaimon, kolmen lapsen ja koiran kanssa. Olemme vielä suhteellisen tuoreita varsinaissuomalaisia, muutimme tänne Itä-Suomesta viime syksynä. Alunperin
olen kuitenkin kotoisin Raahesta Pohjois-Pohjanmaalta, ja vaikka välimatka kotikonnuille pidentyikin muuton myötä parilla sadalla kilometrillä, on paluu merenrannan läheisyyteen tuntunut eräänlaiselta kotiinpaluulta.
Olen kiinnostunut kaikenlaisesta
luovasta toiminnasta, musiikista, lukemisesta ja kirjoittamisesta, puutöistä ja ylipäätään kaikesta, missä oman
käden jälki on selvästi nähtävissä. Lisäksi soitan kitaraa ja tunnustaudun
myös jonkinasteiseksi elokuvafriikiksi. Kaikkein tärkein ja läheisin harrastus minulle on kuitenkin teatteri,
jota pyrin harjoittamaan aina tilaisuuden tullen niin katsomossa, lavalla kuin
lavan takanakin.
Nautin suuresti leireilystä, ja päästyäni huhtikuussa tutustumaan
seurakunnan leirikeskukseen
(ja ennen kaikkea leirikeskuksen ruokaan), uskon
tulevani nauttimaan siitä vielä entistä enemmän. Mielestäni parasta niin kirkon työssä, nuorisotyössä kuin
kirkon nuorisotyössäkin
onkin juuri ruok... ei
kun siis arki, ja ne ai-

van tavalliset arjen kohtaamiset ja kysymykset, joihin saadaan pureutua aivan erityisellä tavalla yhteisessä leirielämässä. Muutenkin pyrin otteissani
työhön olemaan käytännönläheinen, ja uskon että tulemme nuortenkin kanssa rakentamaan vielä
monenlaista hienoa yhdessä.
Eli jos ja kun tämän näköinen kaveri tulee vastaan Nurkalla, Myllyssä, koulussa, kaupungilla tai
missä tahansa niin rohkeasti vain hihasta kiinni
ja juttelemaan.
Tomi Aho

nuorisotyönohjaaja

Ihmissuhdetaitoja
ja hyvää mieltä
■■ Viime vuosina on enenevissä määrin ollut trendikästä mindfulness, opetella hetkessä elämisen
taitoja, perehtyä mielen hyvinvointiin ja itsensä ja
ympäristönsä tarkkailuun. Näitä tärkeitä taitoja
opetetaan kirjoissa ja kursseilla, mutta oman huomioni mukaan ne painottuvat aikuisten maailmaan,
jossa työn ja arjen yhteen sovittaminen tuo omat
paineensa. Mutta mitenkäs on nuorten laita?
■■ Raision seurakunnassa on jo kauan sitten havaittu näiden taitojen olevan tärkeitä myös nuorille.
“Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa”. Olen itse osallistunut seurakunnan järjestämälle Nuorten
ihmissuhdetaitojen kurssille eli NUISKU:lle vuonna
1999. Nuiskun sisältö pohjaa psykologi Thomas Gordonin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Käydessäni kurssia havahduin, kuinka tärkeää on tuntea itseään ja ympäristöään ja sitä, miten erilaiset ihmiset, tilanteet ja tapahtumien käsittely vaikuttavat
omaan hyvinvointiin. Innostus ihmissuhdetaitoihin on kantanut aina Nuiskun kertauskurssin kautta juuri nyt valmistuneeseen Nuisku-ohjaajakoulutukseen.
■■ Nuiskusta ei selviä yksin, sillä aiheita käsitellään yhdessä erilaisin käytännön harjoittein. Kevään aikana sain olla mukana seuraamassa, kuinka
nuoret pääsivät pysähtymään itsensä äärelle. Kurssin aikana tutustuttiin kuuntelemisen taitoihin, tunnistettiin niin omia kuin toistenkin tunteita ja törmäiltiin ristiriitojen viidakossa. Käytännönläheisissä
harjoitteissa nuoret pääsivät kokeilemaan vuorovaikutustilanteita turvallisessa ympäristössä osittain
draaman keinoin. Vaikka jotkin harjoitteet aiheuttivat toisinaan naurua ja hämmennystä, herättivät
käsiteltävät aiheet aitoa kiinnostusta ja pohdintaa
ryhmän sisällä.
■■ Kiitän suuresti näitä nuoria rohkeudesta kohdata kurssilla todellisia ja vaikeitakin aiheita. Kurssi
huipentui viikonlopun mittaiseen leiriin, jonka aikana ryhmähenki vain tiivistyi. Syvälliset keskustelut
ja monet naurut jäävät sydämeeni ja saavat minut
odottamaan jo uutta kurssia.
■■ Nykypäivän mediassa on nostettu mielenterveys ja etenkin nuorten pahoinvointi esille. On hyvä
muistuttaa, että jokaisella meillä on mielenterveys,
jota on hoidettava eri tavoin. Nuisku antaa konkreettisia työkaluja, joilla selvitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja koota turvaverkkoaan. Arjen taitojen opettelu ja läsnäolo tuovat hyvää mieltä ympärilleen. Hyvät suhteet kavereihin, perheenjäseniin
ja muihin lähimmäisiin tuovat suurta pääomaa elämälle.

Maija Luukkonen,
Nuisku-ohjaaja

Raision seurakunta järjestää Nuisku-kursseja vuosittain osana jatkoisoskoulutusta, mutta mukaan ovat
tervetulleita myös muut nuoret. Lisätietoja Nuiskusta
nuorisotyönohjaaja Mia Flemmingiltä.
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Uuden kirkkovaltuuston puheenjohtajan vahva visio

Mennään me sinne,
missä ihmiset ovat
Ihmisten kanssa paljon niin työssään kuin yhteiskunnallisissa
luottamustehtävissään toimimaan oppinut Raision kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Leinonen on vahvasti sitä mieltä, että seurakunnan pitää rohkeasti mennä ihmisten tykö. Seurakunnan luottamustehtäviä hoidettaessa toisena suuntimana
on se, että eteenpäin mennään inhimillisyys edellä.

tä aika muuttuu ja se on syytä ottaa päätöksenteossakin huomioon.
Strategia linjautumassa
Haastattelun kuluessa Leinonen palaa yhä uudelleen ajatukseen, että sinne, missä ihmiset ovat,
sinne pitää seurakunnankin mennä.
-Myllyn toimipiste on Raision seurakunnalle
ollut hyvä avaus. Sitä voidaan ajan myötä kehittää ja uusia ideoita syntyy. Kun kauppakeskus
on hektinen paikka, jossa ihminen on markkinavoimien houkutusten alla, on hyvä, että on
paikka, jossa voi hetken rauhoittua silloinkin
omien ajatustensa kanssa.
Taannoisen piispantarkastuksen evästyksinä Raision seurakunta sai toiveen tarkistella
strategiaansa. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Leinonen sanookin, että valmista on luvassa kesäkuun kirkkovaltuustossa.
-Tai sehän on niin, ettei strategia koskaan
tule valmiiksi. Tietyt linjaukset ja peruspohja
saadaan aikaan, mutta mielestäni strategia on
ajan myötä kehittyvä ja sitä toki voidaan vaikka vuositasolla tarkastella.

Suuntaa kääntämään
Leinosella ei seurakunnan asioita hoitamaan ole
kotoa pitkä matka. Jos kaikki oikopolut käyttää hyväksi, on matkaa 400 metriä. Henkisesti
matka ei ole sen pitempi.
-Olin kauan sitten aikaisemminkin kaksi
kautta kirkkovaltuuston jäsenenä. Parin, kolmen viimeisimmän vuoden aikana elämäntilanteessani sattui niin voimallisia asioita, että
koin kutsumukseksi palata tekemään yhdessä
työtä seurakunnan luottamusmiehenä. Omalta kohdaltani haluan olla vaikuttamassa siihen,
että kirkosta eroaminen voitaisiin kääntää kirkkoon liittymiseksi. Että mentäisiin sinne, missä
seurakuntalaiset ovat ja sinne, missä ovat ne ihmiset, jotka voisivat tulla seurakuntaan - paikkaan, jossa heitä kuunnellaan ja heille on sijaa.
Leinonen pitää hyvänä esimerkkinä ihmisten
pariin menemisestä Turun Mikaelin kirkon kirkkoherraa Jouni Lehikoista. Arvokasta evästystä
Leinonen sanoo saavansa myös Helsingin Mal-

min seurakunnan kirkkoherralta Heikki Arikalta, joka aikanaan oli myös Raision kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
- Häneltä olen saanut vahvistusta ihmisten
keskelle menemisen tärkeydestä. Siitä, miten
se on koettu hyväksi niin seurakunnan työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin kannalta.
Hyvää matkaa
Tärkeä paikka Raision seurakunnassa, ja koko
kaupungissa, löytyy läheltä kotinurkkia.
-Kirkko on hieno paikka, mutta mielipaikkani
on Raision hautausmaa-alueelta löytyvä Kirkkauden kappeli. Siellä voi kohdata omat ajatuksensa. Se on itse asiassa samanlainen paikka kuin
Turun Ylösnousemuskappeli. Näissä kahdessa
paikassa on aivan sama tunnelma.
Suuri rauha on Leinoselle tullut paluusta tekemään sydämellä työtä kotiseurakunnan hyväksi.
-Paluun tunnelma on positiivinen, mahdollisuuksia antava. Kun itse on avoin, matka kehittyy ja paranee.
Hyvän matkan tekevät ystävät. Kun intohimona on jalkapallo, on tärkeä ystävä Ari Leinoselle muiden muassa Raision seurakunnasta
syksyllä eläkkeelle siirtynyt kirkkoherra Pertti Ruotsalo, jonka jalkapalloharrastuksenkin
maine ja kunnia yhä ulottuu laajalti juuri sinne, missä ihmiset ovat.
Jukka Saarinen
Toimittaja

Kuva: Jukka Saarinen
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hmisten tapaaminen, ongelmien ratkaiseminen ja asioiden kehittäminen ovat aina
kiinnostaneet Leinosta. Kun kuntapolitiikassa aika usein päätöksiä tehdään taloudellisten paineiden ja niiden tuomien haasteiden alla, puoluepolitiikan ideologiat huomioon
ottaen, joudutaan usein kompromissilinjalle.
-Eräs vanha kollega kuntapuolella sanoikin,
että asioita pitää neuvotella niin kauan, että
ne on neuvoteltu niin valmiiksi, että päätös
voidaan tehdä. Ja se päätös on kompromissien
tulos. Joskus vaan tahtoo käydä niin, että sitä
kompromissia ei löydy tai löytyvä kompromissi on sellainen, ettei päätöstä kannata tehdä.
Seurakunnan luottamustehtävissäkin toki
taloudelliset näkökulmat otetaan huomioon,
mutta se ei ole ollenkaan ainoa määräävä tekijä.
-Paras ratkaisu varmaan syntyy, kun talousnäkökulmaan liitetään inhimilliset tekijät.
Raision seurakunnassa taloutta koskevat
kysymykset on Leinosen mukaan aina hoidettu hyvin. Muutenkin seurakunta on ollut
hyvissä käsissä.
-Selvästi on kuitenkin havaittavissa se, et-

Mitä vaikeasti hahmotettava strategia -sana
sisälleen kätkee?
-Yksi hyvä tavoite on lisätä seurakuntalaisten määrää. Niin, ja se, että oikeasti mennään
sinne seurakuntalaisten luo. Tärkeää on myös
se, että työyhteisö, tai se yhteisö, jonka kanssa
työtä tehdään, kokee yhdessä tekemisen mielekkääksi. Että tää on niin hyvä jengi, että tässä on mukavaa olla!

Raision rakentumisessa
monella tavalla mukana
oleva Ari Leinonen
haluaa kirkkovaltuuston
puheenjohtajana olla
rakentamassa myös
Raision seurakuntaa
inhimillisyys edellä ja
lähemmäs ihmisiä.

Ari Leinonen
·· Syntynyt Turun Heidekenillä vuonna 1960
·· Asuu Raisiossa, perheeseen kuuluvat
puoliso ja kolme lasta
·· Kiinteistönvälittäjä, oma yritys
Asuntokauppa Ari Leinonen
·· Raision kirkkovaltuuston puheenjohtaja
·· Kuudetta kautta Raision
kaupunginvaltuustossa
·· Raision Vuokra-asunnot Oy:n ja
Raision seudun koulutuskuntayhtymän
hallitusten puheenjohtaja
·· Varsinais-Suomen Kokoomuksen
piirihallituksen jäsen
·· Harrastuksina puutarhatyöt ja urheilu,
erityisesti jalkapallo
·· Valittu Raision positiivisimmaksi
henkilöksi vuonna 2018

