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Pääkirjoitus

Suuria lupauksia
uuteen vuoteen
■ Kirkon uusi vuosi alkaa jo adventtina, jota seuraa
pian joulun suuri juhla. Vaikka vuodenaika adventin alkaessa on pimeimmillään ja päivät vielä jatkavat hämärtymistään muutaman viikon ajan, tuntuu kuin pimeä
jo olisi voitettu, kun Hoosianna avaa uuden kauden ja
kaikki jouluun liittyvä valoisa, kaunis ja hyvä alkaa tulvia ympäristöömme.
■ Sitä hyvää voivat olla pikkuhiljaa sinne tänne syttyvät joulun valot, laulut, koristeet ja muut ulkoiset merkit, joista nautin kovastikin, mutta itselleni nuo eivät
riittäisi luomaan sitä syvällä tuntuvaa erityistä iloa ja
kiitollisuutta, jota joulun perimmäinen sanoma ja sen
lupaukset minussa synnyttävät.
■ Vaikka tiedänkin, että meillä on Vapahtaja elämämme valona ympäri vuoden, on aina yhtä sykähdyttävää
näihin aikoihin uudelleen muistella sitä, miten Hän syntyi maailmaamme, ja miten jo hänen syntymäyönsä pimeyteen mahtui niin paljon kirkkautta enkeleistä ja tähdestä alkaen. Ja niin paljon lupauksia: Meidän ei enää
tarvitse pelätä, vaan saamme iloita. Meille on syntynyt
Vapahtaja! Jo täällä maan päällä on tarjolla rauha ihmisille, joita Jumala kuulemma rakastaa. Ja tämä ilosanoma koskee tosiaankin ihan kaikkia!
■ Näiden suurten lupausten ympäröimänä voi löytää
todellisen jouluilon. Ne seuraavat elämää myös uuteen
vuoteen ja säilyvät sydämessä silloinkin, kun joululaulut
vaikenevat, valot sammuvat ja koristeet piilotetaan kaapin uumeniin. Tällaista iloa ja rauhaa toivoisin mahdollisimman monen löytävän sekä omaan joulunviettoonsa
että myös uuteen vuoteen ja koko elämään.
■ Joulusta jää puuttumaan jotakin oleellista, jos me
käymme sen viettoon ainoastaan maisin miettehin, ja jos
suun ruoka, juoma ja muu meno vievät kaiken huomiomme niin, että joulun lapsi hukkuu hankeen ja unhoittuu.
Tätä ilmiötähän pohti jo tutun joululaulun tekijä.
■ Joulun sanoma ja sen päähenkilö tuntuvatkin monissa yhteyksissä jäävän yhä enemmän kaiken muun jalkoihin ja jopa suljetuiksi ulos joulujuhlista ja muusta
joulunvietosta. On hyvä tietää, että ainakin seurakunnassa on aina tilaa joulun lapselle. Adventin ja joulun
ajan monissa tilaisuuksissa saat kuulla, laulaa ja puhua
Jeesus-lapsesta yhdessä toisten kanssa. Tilaisuuksista
on usein riisuttu liika touhu ja koreus, ja Vapahtajamme syntymäjuhla saa oikean sisällön, kun sen keskipisteenä on itse Päivänsankari.
■ Älä sulje joulun lasta ja Vapahtajaa ulos
elämästäsi, vaan kutsu Hänet mukaan
viettämään joulua kanssasi, ja pyydä
jäämään luoksesi vaikka
pidemmäksikin aikaa.
”Niin meille joulu maallinen
ois alku joulun taivaisen”.
Sydämen rauhaa,
iloa ja valoa jouluusi ja
koko elämääsi!
Anne-Sophie Kajander
tiedottaja, päätoimittaja
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Ajankohtaista

Uusi Rukouskirja lahjaksi
■ Rukouskirja on kokoelma
Raision seurakunnan työntekijöiden
laatimia rukouksia pienen kirjasen
muodossa.
Rukouksia on 31, yksi kuukauden jokaiselle päivälle eri teemoilla,
jotka sopivat moneen tilanteeseen.
Uusimmassa kirjassa on huomioitu
seurakuntatyössäkin kohtaamamme
erilaiset ihmiset ja elämäntilanteet,
joihin moni lukija voi omalla tai lähimmäistensä kohdalla samaistua.
Rukouskirjassa on myös vinkkejä
oman rukoushetken viettämiseen.
Ensimmäinen Rukouskirja ilmestyi jo 25 vuotta sitten ja perin-

ne jatkuu edelleen. Jotkut kertovat
keränneensä koko sarjan tältä ajalta ja lukevansa kirjasen rukouksia
useinkin. Toisaalta on monia, jot-

ka eivät sitä ole vielä nähneetkään.
Rukouskirja on seurakunnan
lahja, jota jaetaan monien tapaamisten ja tilaisuuksien yhteydessä. Sen voi myös noutaa ilmaiseksi
esim. Myllyn toimipisteestämme, Tasalan Kamarista, seurakuntatoimistosta tai kirkosta. Sähköisenä se on
selattavissa osoitteessa raisionseurakunta.fi
Rukouskirjan kuvituksena on
seurakuntalaisille tuttuja näkymiä
piirroskuvina. Sen ulkoasusta vastaa Erkki Kiiski, jonka käsialaa
on myös Myllyn toimitilamme seinän suuri kirkkomaisema.

Joulun sanomaa ja tunnelmaa monin tavoin
■ Adventin ja joulun aika on
seurakunnassamme täynnä lämminhenkisiä ja tunnelmallisia tapahtumia, kun eri tavoin valmistaudumme viettämään Vapahtajamme
syntymäjuhlaa.
Adventin ajan alkuun kuuluu
Hoosianna-hymni yhdessä laulettuna, ja musiikki virittää joulun tunnelmaan myös konserteissa, yhteislaulutilaisuuksissa, hartaushetkissä, joulujuhlissa ja muissa jouluisissa tapahtumissa ja kokoontumisissa.
Perinteisiin lähetyksen adventtimyyjäisiin pääsee jo 1.12. ja samana
päivänä vietetään myös joulutunnelmaista perheiden lauantaita ja Pappilan pihan joulumaan avajaisia.
Tasalan Kamari on mukana Joulu saapuu Raisioon -toritapahtumassa
14.12. ja Kamarissa on joulun alla luvassa myös muuta jouluaiheista ohjelmaa ja mahdollisuus tehdä hyviä jouluostoksia Soppi-lähetysmyymälässä.
Jouluaattona on kirkossa hartauksia, joulurukoushetkiä ja tunnelmallinen Jouluyön messu kello 23.

Joulun sanoma pähkinänkuoressa!
Pähkinänkuoreen kätkettyjä pikkuruisia jouluseimiä
on tarjolla mm. Myllyn toimipisteessämme.

Jouluaamun sanajumalanpalvelus alkaa kello 8. Lisätietoja adventin ja joulun ajan tapahtumista muun muassa
sivuilla 5, 9 ja 10.
Kirkko on lähellä ihmisiä
myös jouluisessa Myllyssä

Jouluostokset ovat osa jouluvalmisteluja. Niiden keskellä voit pistäytyä
levähtämään rauhallisessa ja kii-

reettömässä kohtaamispaikassamme Myllyn alakerrassa.
Tarjolla on kaikille avoin avara
oleskelutila, erillinen pikkukappeli sekä mahdollisuus tavata työntekijöitä, pysähtyä hetkeksi joulun sanoman äärelle ja saada tietoa seurakunnan joulun ajan tilaisuuksista.
Tervetuloa tutustumaan ja valmistautumaan joulun juhlaan!

Jouluiloa lapsille
■ Jouluun kuuluu myös lahjoja ja antamisen iloa. Lähellämme on
kuitenkin monia lapsia, joiden mahdollisuudet saada pienempiäkään
lahjoja ovat eri syistä vähäiset tai olemattomat.
Joulupuu-keräykseen osallistumalla voit lahjoittaa iloa näille lapsille. Keräyksen järjestävät Raision
seudulla Lions Clubit ja MLL yhteistyössä seurakunnan kanssa.
Joulupuu-lahjojen keräysaika
on 24.11.–8.12.2018 ja voit osallis-

tua keräykseen näin:
Keräyspisteen Joulupuu-kuusessa on kortteja, joissa on eri-ikäisten
lasten lahjatoiveita.

Valitse kortti, osta sen mukainen
lahja ja paketoi se. Kirjoita korttiin,
mitä lahja sisältää ja kiinnitä kortti
huolella lahjaan. Tuo lahja keräyspisteen Joulupuulle 8.12. mennessä.
Raisiossa keräyspisteinä toimivat K-Supermarket Raisio Center ja
Myllyn Prisma. Lahjat toimitetaan
perille niitä tarvitseville lapsille seurakunnan diakoniatyön kautta.
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltämme ja Facebook-sivulta Joulupuu
Keräys Raisio-Naantali

Kynttilöitä haudoille
kynttiläpalvelun kautta
■ Seurakunnan kynttiläpalvelu sytyttää kynttilän läheisesi
haudalle, kun et itse syystä tai toises-

ta voi. Palvelun hinta on 15e/kynttilä. Joulukynttilöiden tilaukset tulee
jättää ja maksaa viimeistään 10.12.

Lisätietoa palvelusta ja tilaukset
sähköpostitse tai puhelimitse: virasto.raisio@evl.fi p. 02 4360 300.
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Raision uusi
kirkkovaltuusto
1.1.2019 alkaen
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon marraskuussa
järjestetyissä seurakuntavaaleissa valittiin luottamushenkilöt maamme seurakuntiin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

■ Myös Raisiossa kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä oli äänioikeus ja
mahdollisuus vaikutttaa siihen, ketkä ovat mukana päättämässä seurakuntamme yhteisistä
asioista vuosina 2019–2022.
Tätä mahdollisuutta käytti hyväkseen 9,3
prosenttia seurakuntamme äänioikeutetuista,
joita on lähes 14000. Uuden kirkkovaltuuston
27 jäsenestä uusia on 12.
Tällä sivulla näet seurakuntamme uudet

luottamushenkilöt, jotka tulevat tekemään
päätöksiä muun muassa siitä, millaista toimintaa seurakunnassamme järjestetään, mihin seurakunnan varoja käytetään ja keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi.
Päätökset voivat koskea lasten, nuorten ja
perheiden toimintaa, vanhustyötä, apua tarvitsevien tukemista, musiikkitoimintaa, hautausmaiden hoitoa, kulttuuriperinnön vaalimista.

Kiitämme kaikkia äänestäjiä ja ehdokkaita
osallistumisesta ja toivotamme uudelle kirkkovaltuustolle Jumalan siunausta ja johdatusta luottamustehtävässään.

Raision seurakunta

Aaltonen Annika

Alanen Hannele

Anttila Hannele

Broberg Janette

Ekman Timo

Haikka Marja

Hietala Juhani

Kosonen Kimmo

Laaksonen Jenni

Lehti-Laakso
Marjut

Lehto-Laurila
Hannele

Leinonen Ari

Lähteenmäki Inka

Minks Anneli

Myllymäki Kalle

Nikkonen Risto

Nisunen Jasmin

Parantainen Vesa

Rosama Jarmo

Ruusuranta Anita

Salonen Jussi

Lisätietoa
vaaleista:
it.fi
seurakuntavaal
Sulonen Raimo

Vainio Anneli

Vainio Eero

Valkeejärvi Terhi

Vanto Jukka

Virtanen Ville
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Uusi luonnontutkijoiden
kerho alkaa tammikuussa

K

ävijämäärien perusteella voi todeta, että
monet keskustan seurakuntasalilla järjestettävät tilaisuudet ovat tulleet kovin
suosituiksi ja kokoavat kasvavia määriä seurakuntalaisia yhteen eri aiheiden ympärille ja toinen toisiaan tapaamaan. Tämänkin syksyn aikana ”seuris” ja sen parkkipaikkakin ovat täyttyneet moneen kertaan, joskus jopa ääriään myöten eri tilaisuuksien yhteydessä.
Tasalan Kamarin 25-vuotisjuhlinta huipentui 19.11., kun seurakuntasalissa saatiin
nauttia juhlaohjelmasta teemalla ”Ystävyyttä ja
yhdessäoloa”. Tilaisuus oli kaikille avoin ja paikalla oli sekä aktiivisia Kamarin kävijöitä että
muita mukaan tulleita.
Tasalan Kamari on seurakuntamme vapaaehtoisten pyörittämä viihtyisä kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa. Siellä on myös
kaikille avointa ohjelmaa ja toimintaa tiettyinä
aikoina, (katso s. 9).
Miehet ovat löytäneet tiensä Miesten iltavapaa -tilaisuuksiin. Näissä mm. Joel Halli-

kaisen, Seppo Niemeläisen ja Vesa Siltalan
isännöimissä ja miesporukan itse suunnittelemissa illoissa käy kasvava määrä lähiseudun
miehiä kuuntelemassa musiikkia ja miesten
tarinointia iltapalatarjoilun äärellä. Seuraavat
miestenillat ovat 30.1. ja 13.3. kello 18.
Suosituissa Ilta Sinulle -tilaisuuksissa käy
kerta toisensa jälkeen salin täydeltä illanviettäjiä, joiden joukossa on sekä miehiä että naisia. Kevätkauden illat ovat 6.2. ja 3.4. kello 18.
Myös noin kerran kuussa sunnuntai-iltaisin
järjestettäviä Raisiomessuja vietetään seurakuntatalolla (25.11., 20.1. ja 10.2.). Ohjelmassa
on paljon musiikkia, puhujavieras, ehtoollinen
ja lapsille omaa ohjelmaa sekä iltapalatarjoilu
ja aikaa tavata tuttuja ja tutustua.
Tapahtumiin on vapaa pääsy, ja tarjoilutkin ovat maksuttomia. Mukana on usein myös
uusia kävijöitä. Sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan kaikkiin seurakunnan tilaisuuksiin, olitpa sitten vakiovieras tai ensikertalainen!

Uusi Raamattu.fi ja
Piplia-sovellus julkaistu
■ Yhä useampi kantaa Raamattua mukanaan missä sitten liikkuukin, kun se on luettavissa myös sähköisessä muodossa esimerkiksi
kännykän ruudulta.
Uusi Raamattu.fi sisältää useita raamatunkäännöksiä sekä tekstiä taustoittavia oheismateriaaleja. Mukana ovat keskeiset suomenkieliset raamatunkäännökset ja lisäksi kansainvälisiä käännöksiä muun muassa englanniksi
ja venäjäksi.
Kirkkoraamatun 1992 ohella valikoimassa
on Raamattu 1933/-38, Uusi testamentti ja Psalmit nykysuomeksi 1972, Agricolan Uusi testamentti 1548 nykykielellä luettavassa muodossa
sekä DigiMarkus, joka on myös kuunneltavissa.
Lisäksi mukana on Ruotsin Bibel 2000, venäjän synodaalikäännös sekä kolme englanninkielistä raamatunkäännöstä: King James Version, Good News Translation ja Contemporary
English Version.
Raamattu.fi:n teksti on helposti luettavissa
myös puhelimella. Piplia-sovellus on ladattavissa Androidille Google Play -kaupasta tai iOS:l-

le AppStoresta.
Palvelun perusosat ovat ilmaisia eivätkä edellytä kirjautumista. Lukuohjelmat ja
osa tausta-artikkeleista sekä muista toiminnoista edellyttävät ilmaisen käyttäjätunnuksen luomista. Kirjautunut käyttäjä voi lukea laajempaa raamattuvalikoimaa sekä tehdä muistiinpanoja, korostusmerkintöjä ym.
Etusivulla on päivittäin vaihtuva Päivän sana ja
tarjolla on paljon muutakin raamattuun liittyvää tietoa.
Lähde; Kirkon viestintä

Pixabay

Seurakuntasali
on suosittu
kohtaamispaikka

■ Seurakunnassamme on käynnistymässä uusi luontokerho alakouluikäisille
lapsille. Kerhossa lapset pääsevät itse aktiivisesti toimimaan, kokeilemaan, tutkimaan ja
oivaltamaan luonnosta ja siitä, miten pienillä asioilla itse voi toimia luomakunnan hyväksi. Kevään kerho on kokeilu ja siitä saatujen kokemusten perusteella suunnitellaan
mahdollista jatkoa syksylle. Kerho kokoontuu seurakuntatalolla kerran kuukaudessa
keskiviikkoisin: 16.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja
15.5. kello 17.
Ohjelmassa on mm. veden tutkimista ja
puhdistamista eri menetelmillä sekä jäte-etsivien tutkimuksia jätteiden kulkureitistä sisältäen mm. vierailun Topinojan jätekeskukseen. Kevään huipennuksena tehdään luontoretki kaikin aistein ja hyvin eväin yhdessä päätettyyn retkikohteeseen. Luontoretkelle
voivat osallistua myös muut perheenjäsenet.
Kerhoa vetää vapaaehtoistyöntekijä Sami Koivumäki, jolla on kokemusta lasten
kanssa toimimisesta ja retkeilystä mm. sudenpentujen laumanjohtajan ominaisuudessa. Seurakunnan puolesta kerhon yhdyshenkilönä on ympäristökasvattaja Hannele Siltala. Mukaan mahtuu 10 ensim-

mäiseksi ilmoittautunutta lasta. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset: hannele.siltala@evl.fi,
p. 044 7160 380.

Pyhälle maalle
Raisiosta syksyllä 2019
■ Oletko haaveillut matkasta Pyhälle maalle? Raision seurakunnasta ollaan
lähdössä porukalla matkaan ensi syksynä, marraskuun 2019 alussa. Matkan hinta
asettuu haarukkaan 1650–1700 euroa, (sis.
matkat, puolihoito 2 hengen huoneessa ja

monipuoliset retket).
Voit kysyä lisää matkanjohtajilta ja ilmoittaa alustavan mielenkiintosi lähteä mukaan: pertti@ruotsalo.com, p. 040 5020
077 tai sepponiemelainen@gmail.com,
p. 040 5731 155.

Seurakunnalle palautuneita
hautakiviä poistetaan
hautausmaalta
■ Raision seurakunta aloittaa muisto- eli hautakivien poiston niiltä haudoilta,
jotka ovat siirtyneet seurakunnan haltuun
vuoden 2017 loppuun mennessä.
Seurakunta on ilmoittanut hautaoikeuden haltijoille päättymässä olevasta hallinta-ajasta ja tarjonnut mahdollisuutta sen jatkamiseen.
Tämän lisäksi hallinta-ajan päättymisestä on ilmoitettu haudalle viedyllä tiedotteel-

la, sillä kaikkia hautaoikeuden haltijoita ei
ole tavoitettu kirjeitse.
Hautaoikeuden jatkaminen muulloin
kuin hautauksen yhteydessä on vapaaehtoista. Jos hallinta-aikaa ei haluta jatkaa, hauta
voidaan luovuttaa takaisin seurakunnan hallintaan. Jos hallinta-ajan päättymisilmoitukseen ei reagoida, hauta siirtyy kirkkoneuvoston päätöksellä seurakunnan haltuun. Haltuunottopäätös asetetaan haudalle tiedoksi.

Pysy ajan tasalla
■ Tule ja katso -lehti ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa, mutta paljon ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnasta löydät muualtakin:
• Internet: raisionseurakunta.fi
• Lehti-ilmoitukset paikallislehdissä
• Erilliset esitteet

Facebook-sivumme:
• Raision seurakunta.
Tykkäämällä sivusta saat tietoa
tulevista tapahtumista ym.
• Raision seurakuntalaiset. Voit jakaa
kokemuksia, ajatuksia, kuvia ym.
• Raision seurakunnan lapsityö
• Nurkka (nuorten ryhmä)

Tule ja katso
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Musiikin iloa

Hoosiannasta gloriaan

Musiikki ja yhteislaulu
luovat yhteyttä
ja tunnelmaa

L

aulut virittävät adventtiin ja jouluun Raision
kirkossa.
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina
2.12. lauletaan Hoosianna-hymniä yhdessä
”Hoosianna -kuorona” sekä messussa kello 10 että konsertissa kello 18. Mar tinus-kuoron perinteiseen Hoosianna! -konserttiin tuo adventin sanan tänä vuonna ensimmäistä kertaa kirkkoherra Sari Lehti. Kuoron ohjelmassa on tunnelmallisia adventtilauluja
vuosisatojen ajalta. Kuoroa johtaa Katarina Engström
ja mukana on myös sellisti Irma Sandrén.
”Joulu, loisteesi luo” on Pyhän Martin Laulajien
konsertin teemana keskiviikkona 19.12. kello 19. Konsertti on lauluyhtyeen nykyisen kokoonpanon ensimmäinen. Yhtyeessä laulavat: Katarina Engström, sopraano, Tuija Savolainen, 1. altto, Minna Tarvola, 2. altto,
Pekka Saarikivi, tenori ja Risto Savolainen, basso.
Kauneimmat joululaulut
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään tänä
vuonna jo 46. kerran Suomen Lähetysseuran kautta tehtävän työn tukemiseksi. Yli miljoona suomalaista niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin on vuosittain mukana
laulamassa yhdessä kaikkein rakkaimpia ja kauneimpia joululauluja.
Tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio, on tänä vuonna Kauneimmat joululaulut -kampanjan suojelija. Hän kirjoittaa tervehdyksessään:
”Aito joulutunnelma syttyy yhä useamman suomalaisen sydämeen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudessa, jossa kotoisat lauluperinteet ja yhteenkokoontumisen riemu yhdistyvät mahdollisuuteen auttaa maailman heikoimmassa asemassa olevia.
Joululaulujen sanoihin syventyminen on samalla
tutkimusmatka omiin arvoihin ja omaan mielenmaisemaan. Aineellisen yltäkylläisyyden sävyttämässä elämänmenossa tekee palveluksen myös itselle, kun hiljentyy hetkeksi pohtimaan joulun perimmäistä merkitystä. Näin herää halu auttaa, ojentaa käsi kohti kaikkein
pienintä avun tarvitsijaa, lasta, jonka tulevaisuuteen
symbolisesti kytkeytyy koko ihmiskunnan huominen.”

■ Raision kirkossa järjestetään useita Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia, joiden sisältöä ja aikoja mietittäessä on pyritty ottamaan huomioon eri-ikäiset seurakuntalaiset ja heidän tarpeensa.
■ Lapset ja perheet on huomioitu erityisesti seuraavissa
tilaisuuksissa: keskiviikkona 12.12. kello 9.15 ja 10.15 sekä sunnuntaina 16.12. kello 15, jolloin mukana on lapsikuoro Chorus Juniorum Sini Niemisen johdolla.
■ Bändin ja kuoron tahdittamana lauletaan keskiviikkona 12.12. kello 18, ja tuolloin mukana on myös kaupunginjohtaja Ari Korhonen.
■ Valoisaan aikaan järjestetään erityisesti varttuneemmalle väelle kaksi tilaisuutta: torstaina 13.12. kello 11 ja
13. Mukana laulamassa on Laulukammari-kuoro Jukka Saarisen johdolla.
■ Kolmantena adventtisunnuntaina 16.12. lauletaan
Kauneimpia joululauluja kello 15, 17 ja 19.
■ Hyvä Tuomas joulun tuopi joululaulujen myötä perjantaina 21.12. klo 20, jolloin mukana laulamassa ovat
Pyhän Martin Laulajat.
■ Lauantaina 22.12. kello 20 alkavassa tilaisuudessa laulaa myös Martinus-kuoro Katarina Engströmin johdolla.
Yhteislaulua myös joulun pyhinä
Jouluyön messussa, jota vietetään 24.12. kello 23, on
mahdollista antaa äänensä mukaan ”Jouluyön laulajien”
pop-up kuoroon. Ota yhteyttä kanttori Katarina Eng
strömiin ja tule urkuparvelle kello 22 harjoittelemaan.
Joulupäivän iltana tiistaina 25.12. kello 20 Kauneimmissa joululauluissa on mukana Janiina Lehtonen.
Tapaninpäivänä keskiviikkona 26.12. kello 10 vietetään Kauneimmat joululaulut -messua.
Sydämellisesti tervetuloa laulamaan!
Katarina Engström
kanttori

■ Mikä laulu nousee mieleesi, kun sytytät kynttilän ensimmäisen adventin kunniaksi tai avaat lasten kanssa
joulukalenterin luukun? Omissa korvissani alkavat pyytämättä soida Hoosianna-hymnin sävelet. Nykyisen virsikirjamme ensimmäisessä virressä on jotain merkityksellistä. Se avaa virsikirjamme kuin adventtikalenterin
ensimmäisen luukun. Millainen kuva siitä avautuukaan?
Jerusalemin pääsiäisjuhlille kokoontuneet ihmiset huusivat Jeesukselle: ”Hoosianna!”, kun hän ratsasti aasilla
kohti kaupunkia. Tuo huuto oli kuninkaalle osoitettu riemuhuuto, joka sisälsi myös nöyrän pyynnön: Herra, auta ja pelasta. Joka vuosi ensimmäisenä adventtina aloitamme uutta kirkkovuotta tuolla samalla pyynnöllä, kun
laulamme Hoosianna -hymniä.
■ Tuon laulun ympärille kietoutuu oikeastaan sekä suomalaisten koulujen että seurakuntien kuorotoiminnan
syntyhistoria. 1800 -luvun alussa koulujen kuorot esittivät saksalaisen papin, Georg Joseph Voglerin Raamatun sanoihin säveltämää hymniä erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Siitä tuli kansan keskuudessa hyvin suosittu,
oman aikansa hittisävelmä. Vuosisadan lopulla eri puolilla Suomea opettajat tai kanttorit kokosivat adventin
alla laulutaitoisia paikkakuntalaisia Hoosianna-kuoroihin. Vähitellen nämä ryhmät alkoivat kokoontua säännöllisesti harjoittelemaan ja näin sai alkunsa seurakuntien kuorotoiminta.
■ Samaa yhteisen laulun iloa ja voimaa koetaan edelleen viikoittain, kun seurakuntamme eri-ikäisten kuorot ja musiikkiryhmät kokoontuvat yhteen laulamaan
ja soittamaan.
Adventin ja joulun lauluja on hiottu jo viikkoja, jotta
soisi mahdollisimman hyvin erilaisissa seurakuntamme
tilaisuuksissa. Uuden opettelu vaatii paljon työtä, aikaa
ja kärsivällisyyttä. Joskus se saattaa tuntua tuskaiselta,
jolloin adventin sanasta, hoosianna, auta, pelasta tulee
sydämen rukous. Yhdessä yhteiseen tavoitteeseen pyrkiminen, kokemus oman äänen sulautumisesta yhteiseen
sointuun ja yhteisen sykkeen löytymisestä kantavat harjoittelun tuomien haasteiden keskellä. Erityistä iloa tuovat kuitenkin päämäärän saavuttaminen, esiintymistilanteen jännitys, vuorovaikutus kuulijoiden kanssa ja
musiikin koskettavuus. Niistä kokemuksista pulppuaa
riemu ja kiitos kuin enkelten ylistyslaulu jouluyönä: Gloria in excelsis Deo!
■ Juuri nyt adventin ja joulun odotuksen aikana voi
hetkeksi unohtaa arjen kiireet, kun astuu Raision kirkon ovesta sisälle. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina voimme sydämistämme yhtyä Hoosianna-hymniin
ja Kauneimmissa joululauluissa tai erilaisissa joulunajan jumalanpalveluksissa jouluyön
enkelikuoron lauluun:
Kunnia Jumalalle korkeuksissa”. Tule sinäkin
mukaan laulamaan – nyt
on yhteisen laulun aika!
Katarina Engström
kanttori

Raision seurakunnan Martinus-kuoro konsertoi kirkossa ensimmäisenä
adventtina 2.12. ja on mukana laulamassa kauneimpia joululauluja 22.12.
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Tervetuloa Rukouksen
Tiesitkö, että sinunkin puolestasi rukoillaan, ainakin joka tiistai Rukouksen talossa?
Pyysimme Raision kirkossa viikoittain kokoontuvia rukoilijoita kertomaan, mistä oikeastaan
on kyse.
Mikä on Rukouksen talo?
Rukouksen talo on kaikille avoin levähdyspaikka. Kirkkoon voi tulla rukoilemaan yhdessä toisten kanssa tai istahtaa itsekseen kirkon
penkkiin arjen hälystä rauhoittumaan. On lupa olla hiljaa tai osallistua ääneen rukoillen.
Ei tarvitse osata mitään. Halutessaan voi jakaa
ajatuksiaan ja saada vapaaehtoisilta rukoustukea luottamuksellisesti. Paikalla on usein myös
pappi.
Mistä kaikki alkoi?
Ensimmäinen Rukouksen talo perustettiin Tampereelle yhteistyössä Kansan Raamattuseuran
ja Tampereen ev.lut. seurakunnan nuorisotyön
kanssa. Toimintaan liittyi rukouksen opettaminen ja erityisesti nuorten saaminen mukaan rukoustoimintaan. Syntyi malli talosta, jossa rukoillaan, opetetaan rukouksesta ja palvellaan rukouksella. Tänä päivänä Rukouksen taloja löytyy
ympäri Suomea yli kymmeneltä paikkakunnalta.
Raisiossa Rukouksen talo aloitti toimintansa 4.11.2014 kirkon asehuoneessa. Osa vapaaehtoisista kävi ensin tutustumassa Helsingin
Rukouksen taloon ja osallistui ohjaajakoulutukseen. He kouluttivat lisää vapaaehtoisia, ja
niin lähti käyntiin säännöllinen esirukoustyö
seurakunnan ja kaikkien raisiolaisten sekä lähikuntien puolesta. Rukouksen talo on kuin
pannuhuone. Se lämmittää seurakunnan työntekijöitä, työaloja, koko kaupunkia ja kaikkia
sen asukkaita.
Miksi on tärkeää rukoilla?
– Rukouksen lähtökohta on avuttomuus. Elämä ei ole aina helppoa, ja kohtaamme monenlaisia haasteita elämämme taipaleella. Kun
omat voimat eivät riitä, saamme kääntyä Taivaan Isän puoleen. On helpottavaa ajatella, että
emme ole yksin kantamassa taakkojamme. Rukouksen salaisuus on viime kädessä rukouksen Henki. Meitä kutsutaan rukoilemaan lähimmäistemme, seurakuntien ja maamme puolesta.
Raamatussakin kehotetaan rukoilemaan. Jeesus itse näytti meille siitä esimerkkiä. Hän rukoili paljon: ”Varhain aamulla, kun vielä oli
pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni
paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä” (Mark. 1:35). Opetuslapset seurasivat
Jeesuksen elämää ja pyysivät häntä opettamaan
heidätkin rukoilemaan. Jeesus opetti rukouksen, jonka mekin tunnemme Isä meidän -rukouksena. Meitä kehotetaan rukoilemaan hellittämättä, anomaan ja kiittämään lakkaamatta.
”Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, hellittämättä rukoilkaa” (Room. 12:12).
Miksi olette mukana?
Syitä mukanaoloon löytyy monia:
– Olen mukana Rukouksen talossa, koska mielestäni on tärkeää kokoontua yhteen rukoilemaan. Monet rukoilevat yksin kodeissaan,
mutta kun rukoilemme yhdessä, voimme jakaa
rukousaiheita. Yhteisessä rukouksessa on voimaa, jota en osaa selittää, sanoo Anne M.
– Lukemistani rukousta käsittelevistä kirjoista olen ymmärtänyt, että kaiken hengellisen
työn perusta on rukous. Suuret ja pienet herätykset, joita kirkkohistoria tuntee, ovat alkaneet sii-

- Kuka tahansa voi tulla istahtamaan hiljaa itsekseen tai rukoilemaan yhdessä toisten kanssa.
Moni haluaa myös jutella ja pyytää esirukousta itsensä tai läheistensä puolesta.

RUKOUS:

Rakas Taivaallinen Isäni,
sinä tunnet minut paremmin
kuin itse tunnen.
Anteeksi, etten ole aina tehnyt
niin kuin olisi ollut sopivaa.
Silti rakastat minua,
ja kelpaan sinulle tällaisena.
Vaikka muut hylkäisivät,
sinä et milloinkaan.
Kiitos, että olet pelastajani
ja parantajani, jos sairastan.
Isä, näytäthän valoa pimeässä,
kun olen eksynyt.
Anna minulle tulevaisuus ja toivo,
kun olen epävarma ja omat voimani
eivät riitäkään.
Ohjaa minut oikeaan suuntaan ja
anna viisautta, jos en tiedä,
minne olen menossa.
Sinä olet ystäväni,
ainoa apuni jokaisena hetkenä.
Tule sydämeeni ja
kulje kanssani elämäni tiellä.
Aamen
tä, että joku tai jotkut ovat saaneet sydämelleen
viettää aikaa rukouksessa. Rukous liikuttaa Taivaan Isän kättä ja saa Hänen tahtonsa tapahtumaan maan päällä. Myös Rukouksen talon syntyä
edelsi pienen ryhmän kotirukouskokoukset vuosien ajan. Omalta kohdaltani tiedän, että Wilhelmiina-mummoni ja Tuula-serkkuni hellittämättömät rukoukset saivat minut kääntymään Jumalan puoleen, kertoo Raili.
Minna, kuten Railikin, on käynyt Rukouksen
talossa alusta asti. Astuessaan sisään Rukouksen
taloon hän kokee tulevansa ihmeelliseen rauhaan arjen kiireen ja haasteiden keskeltä.
– Niin kuin puhelimen akku, ihminenkin
täytyy säännöllisesti ladata, muuten virta loppuu, hän naurahtaa.
Rakkaat rukoustoverit ovat tulleet hänelle läheisiksi. Arjessa on paljon hätää. Rukous
kulkee ajatuksissa kaiken päivää. ”Kantakaa
toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain” (Gal. 6:2). Voimme oikeasti vaikut-

Pastori Vesa Siltala ja Rukouksen talon vastuuhenkilöitä käsissään viikon
aikana jätettyjä kirjallisia rukouspyyntöjä.

taa asioiden kulkuun rukoilemalla. Raamatussa on valtava lupaus: ”Jos kaksi teistä maan
päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa” (Mark. 18:19).
Ruskolainen Mauri käy uskollisesti rukoilemassa Ruskon ja yhteisten asioiden puolesta aina, kun muilta palvelustehtäviltään ehtii.
Hän siteeraa laulun sanoja: ”Rukous on silta
luokse Jumalan”.
– Rukousyhteys, uskon siihen. Jumala toimii! Luottamus. Koen samalla vahvaa ihanaa uskovien yhteyttä: me vajavaiset naiset ja miehet
huudamme avuksi Herraa ja ylistämme Häntä,
se antaa voimaa ja iloa, kuvailee Erja.
– Lämmin ilmapiiri, jossa on selvästi Pyhä
Henki mukana. Rakkaat siskot ja veljet, jotka
koen perheeksi ja joiden kanssa saan viedä iloja
ja suruja Jumalan syliin. Kotonakin voi huokailla rukouksia, mutta se ei ole sama. Rukouksen
talosta lähtee siunattuna arkeen, jatkaa Pirjo.
– Rukouksen talo pitää yllä yhteyttä ylöspäin, minkä tietysti pitäisi olla jokapäiväistä
niin kuin hengittäminen. Samahenkisyys vetää
puoleensa! Pyhä Henki on se, joka vetää ja pitää
yllä uskovien yhteyttä, pohtii Jukka.
– Jumalan Sana kehottaa kantamaan toistemme kuormia. Haluan auttaa tällä tavalla kanssakulkijoita. Rukous avaa oven Jumalalle tarttua
asioiden kulkuun, kokee puolestaan Seija P.

Minkälaisten asioiden
puolesta rukoillaan?
– Raision seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja eri työmuotojen sekä Raision muiden kristillisten seurakuntien puolesta. Muistetaan tulossa olevien tilaisuuksien puhujia ja siunataan niihin tulevia ihmisiä.
– Myös Raision päättäjien, terveydenhuollon, koulujen, päiväkotien ja kaikkien raisiolaisten puolesta on rukoiltu jo yli neljä vuotta. ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen
puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne” (Jer.29:7). Oman kaupungin lisäksi rukoillaan lähikuntien, Suomen ja
muunkin maailman puolesta sekä myös rauhaa Israelille.
Kaikki seurakuntaan tulevat esirukouspyynnöt rukoillaan Rukouksen Talossa. Usein
ihmiset tulevat myös henkilökohtaisesti paikalle juttelemaan ja pyytämään esirukousta itsensä
tai rakkaidensa puolesta. Silloin kaksi vapaaehtoista rukoilee yhdessä hänen asiansa puolesta,
mikäli hän niin haluaa. Tämä tapahtuu tietenkin luottamuksellisesti.
Esirukouspyynnön voi myös lähettää seurakunnan nettisivun kautta (raisionseurakunta.fi/esirukouspyynto) tai tuoda kirkon sisällä
olevaan rukouslaatikkoon. Myös seurakunnan
tilaisuuksissa voi kirjoittaa rukouspyyntöjä.
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taloon!
Mitkä ovat tavallisimmat
esirukouspyynnöt ja kiitosaiheet?
– Yleisin esirukouspyyntö liittyy terveyteen, syövän ja
muiden sairauksien parantumiseen. Lasten ja nuorten
sekä lastenlasten elämään pyydetään apua. Myös vanhempien ja isovanhempien jaksamisesta ja terveydentilasta ollaan huolissaan. Erilaiset ihmissuhdevaikeudet
ja kaikenlaiset elatukseen liittyvät huolet ja murheet;
avioerot, yksinäisyys, liika kiire tai työttömyys ja taloudelliset vaikeudet. Masennus on yleinen raskas murhe, oma tai jonkun läheisen. Myös vapautumista päihde- ym. riippuvuuksista pyydetään. Perheenjäsenten uskoon tulemisen puolesta rukoillaan usein. Oikeastaan
mikään ihmisen elämään liittyvä ei ole vierasta. Kaikkiin asioihin, niin pieniin kuin suuriin, voi pyytää Jumalan apua.
”Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he
kulkevat rukoillen” (Jer.31:9).
Auttaako rukous todella?
Saadaanko rukouksiin vastauksia?
Rukousvastaukset eivät ole rukoilijoiden aikaansaannoksia, vaan yksin Taivaan Isän vastuulla. ”Kun me
teemme työtä, me teemme työtä. Kun me rukoilemme,
Jumala tekee työtä.”
– Rukouksen taloon lähtemiseni on suora vastaus
kyselyyni, mikä on paikkani Jumalan valtakunnassa.
Sain lisäaikaa elämiseen, kun kaksi ja puoli vuotta sitten selvisin vakavasta sairaudestani, kertoo naantalilainen Ensio.
– Rukouksen talossa oli rukoiltu puolestani, mistä
sain tietää vasta noin kaksi vuotta tapahtuman jälkeen.
Nyt olen nähnyt näitä henkilöitä rukoilemassa, kun yhden ryhmäläisen kutsusta lähdin mukaan Rukouksen
taloon ja tunsin sen olevan juuri nyt minulle tarkoitettu
paikka. Rukous kantaa ja muuttaa asioiden kulkua. Uskon ja ymmärrän, että on toinen, näkymätön maailma,
johon voi olla yhteydessä rukouksella. Itse Jeesus opetti meitä rukoilemaan Isää. Hän antaa kyllä vastauksen
ajallaan, ei aina niin kuin me toivomme tai pyydämme, mutta kuitenkin parhaaksemme. Rukous on meidän ja Luojamme välinen silta, joka kantaa ja on vaikuttanut maamme historiankin vaiheisiin. Taivaan Isä
kuulee pienenkin rukouksen ja tietää tarpeesi sinuakin
paremmin. Olen kokenut rukouksen voiman 47 vuoden
aikana useita kertoja, ja nyt täällä Rukouksen talossa
koen rukouksen muuttavan voiman olevan läsnä.

Puheenvuoro

Hyvä tulee aina takaisin
■ On syysilta, marraskuinen, hämärä ollut koko päivän.
Pienessä mökissä mummo istuu keinutuolissa, kiikkuu hiljakseen muistot seuranaan. Kahvipannussa odottaa kahvi
juojiaan, pulla lautasella leikattuna. Kynttilän liekki tasaisena luo valoaan. Seinäkello raksuttaa verkkaisesti kulkuaan.

Rukouksen talo
Raision kirkossa
Avoimet ovet tiistaisin klo 16.30–18
(11.12. asti ja jälleen 15.1. alkaen)
Voit pistäytyä hetkeksi tai jäädä pidemmäksi
aikaa. Voit tutustua kirkkoon, sytyttää kynttilän, kuunnella hiljaista musiikkia tai tuoda
mukanasi pyyntöjä, kiitosaiheita ja hiljaisia
huokauksia itsesi ja läheistesi puolesta.
Paikalla on usein myös pappi sekä koulutettuja Rukouksen talon vastuuhenkilöitä, jotka
halutessasi keskustelevat ja rukoilevat kanssasi erillisessä tilassa luottamuksellisesti.
Rukouspyyntöjä voi jättää myös seurakunnan
internet -sivujen kautta:
raisionseurakunta.fi/esirukouspyynto.
Kerran kuussa Rukouksen talo päättyy
lyhyeen arki-illan ehtoollishetkeen kello 18
(22.1., 26.2. ja 19.3.).

Kiitosaiheitakin saadaan lukea ja ne ilahduttavat aina myös esirukoilijoita. Jumala vastaa ajallaan:
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken
ymmärryksen varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksesta Jeesuksessa” (Fil.4:6).
Jokainen ihminen voi rukoilla. Epäilevät ”Tuomaatkin”. Isälle saa puhua omin sanoin, vaikka vain huo
kauksin, missä ja milloin vain.

Mikä on sinun tapasi rukoilla?

R

aisiolaiset rukoilevat paljon, koska tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista rukoilee kerran vuodessa ja
neljäsosa rukoilee päivittäin. (Gallup
Ecclesiastica 2015 -tutkimus)
Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa eli
oman sisimmän vuorovaikutusta Pyhän Kolminaisuuden kanssa. Se on mahdollista jokaiselle.
Joku rukoilee hiljaa mielessään kävelylenkillä metsässä, toinen rukoilee tutun iltarukouksen joka ilta. Kolmas lähtee päivään vasta Isä Meidän -rukouksen ja ristinmerkin jälkeen. Tai sitten rukoilet usein niiden puolesta, joita eniten rakastat. Heistä puhut Jumalalle.
Voit myös ripustaa kotiisi ristin tai ikonin ja hiljentyä
hektisestä elämästä sen edessä: olet samalla myös Jumalan edessä. Joku rukoilee viimeisenä oljenkortena, toiselle taas rukous on säännöllinen tapa, jo kauan sitten opittu.
Tai sitten lainaat Raision kirjastosta rukouskirjan ja
luet sen kauniita rukouksia. Joku saattaa myös piirtää
kuvana pyyntönsä tai kiitoksensa Jumalalle, toinen tekee laulun. Jos sanoja ei tunnu oikein löytyvän, voi sa-

noa: ”Tässä olen, Jeesus.” Hän näkee sinut siinä.
Itse rukoilen usein autoa ajaessa keskellä arkea:
työmatkalla on aikaa rukoilla. Tai sitten otamme lapset illalla syliin ja rukoilemme. Se on myös perheen yhteinen hetki.
Raision upea hautausmaa on hyvä rukouspaikka.
Sunnuntain messussa rukoilet yhdessä muiden kanssa.
Ja kun hyräilet kotona joskus tuttua virttä, huomaatko,
sekin on rukousta. Voit myös vain olla hiljaa Jumalan
edessä, vaikkapa avattu Raamattu edessäsi ja mietiskellä sen jotakin jaetta.
Anteeksipyyntö nousee välillä Jumalalle, kun joku
asia painaa omaatuntoa. On hyvä olla rehellinen Jumalan edessä. Tai sitten Jumalalle kohoaa kiitos elämän
itsestäänselvyyksistä, kun havahtuu huomaamaan niiden arvon. Mikä on sinun tapasi rukoilla? Nyt on rukouksen aika.
Vesa Siltala

Rukouksen Talon pappi
p. 044 7160 339
vesa.siltala@evl.fi

■ Päivät mummon elämässä ovat samanlaisia, seuraavat toistaan. Yhtäkkiä kello lyö kolme ja tuvan ovi aukeaa – Ystävä saapuu! Ensin halataan lujasti ja puhutaan,
kuinka ikävä taas ollut, kun ei olla nähty. Sitten siirrytään kahvipöydän ääreen ja tarinat alkavat soljua kuin
itsestään. Mennään muistoissa kauas mummon nuoruuteen ja sota-aikaan, miten olikaan erilaista silloin,
kun oli vauhtia ja toimintaa.

■ Nopeasti hurahtaa kaksituntinen ja on minun aikani lähteä. Tänään ei jaksettu ulos mennä, mutta toiste
taas mennään. On aika loppuhalausten ja toivotusten!
Ulko-ovelta hän huutaa vielä minulle kyyneleet silmissä: ”Älä unohda minua!” Kuinka voisinkaan unohtaa?
Olen häneltä saanut niin paljon oppia ja elämänviisautta matkalleni.
■ Seuraavana päivänä on aika tanssin! Kokoonnumme Kerttulakodin tiloihin, jossa bändi jo virittää soittimiaan. Vanhukset, naiset ja miehet, saapuvat intoa
täynnä. Iloisin, odottavin katsein seinän vierustoille istumaan. Hienot on hameet, puserot ja korut naisilla ja
miehet myös pukeutuneet tilaisuuteen sopivasti. Suut
hymyssä mennään ja rytmissä tanssitaan, kukin voimiensa mukaan. Kaikki pääsevät lattialle, siitä pidetään
kiinni. Me, vapaaehtoiset avustajat, tanssitamme heitä
joka perjantai tunnin verran. Mukana lauletaan ja rytmissä mennään, vaikka ei pääsisi kuin pari askelta. Liikunta ja kosketus on tärkeää, haliakin saa! Kaikilla on
nimet rinnassaan, niin keskustelu on helppoa, vaikka nimestänsä puhuisi; kuinka kaunis se on! Moni muistaa
minutkin jo, vaikka vasta vuoden alusta olen käynyt. Lopuksi muodostetaan yhteinen iso piiri ja lauletaan Kultainen nuoruus”! Taas on saatu henkistä ja ruumiillista
pääomaa yllin kyllin!
■ Tasalan Kamarilla on myös vapaaehtoisten oma laulukuoro ”Kamarin Kööri”. Esiinnymme seurakunnan erilaisissa tilaisuuksissa ja meillä on hanuristi säestäjänä. Lauluihimme saa yleisökin yhtyä, jos haluaa. Kuulun
myös seurakunnan ”Laulukammari” – kuoroon ja käymme Hulvelan viikonavauksissa. Käymme myös vanhusten palvelutaloissa ja kirkossa laulamassa.
■ On ihanaa seurata, kun vanhan tutun laulun sanat
löytyvät vielä mielestä ja tulevat kuin ”apteekin hyllyltä”. On liikuttavaa katsella, miten moni saa musiikista
ja laulusta todella paljon hyvää oloa ja mieli kevenee,
jos on murheita ollut. Kaikki vapaaehtoisten toiminnot
menevät yhteiseen ”suureen pankkiin”, jota koskaan ei
rahassa mitata!
■ Käyn myös ulkoiluttamassa muutamaa vanhusta
säännöllisesti ja silloin myös itsekin saan mielen virkistystä ja raikasta ulkoilmaa. Huolet unohtuvat yhdessä maailmaa parannellessa. Mieli piristyy iloisia asioita
muistellessa. Jospa minuakin joku sitten joskus ulkoiluttaisi!
■ Olen aina halunnut ihmisiä
auttaa ja palvella ja kokenut itsekin saavani työstäni paljon.
En keksi yhtään syytä, miksi
ei voisi ryhtyä vapaaehtoiseksi avustajaksi. Jope Ruonansuuta lainatakseni: ”Ollaan enkeleitä toisillemme!”
Lilja Salomaa

Raision seurakunnan vapaaehtoinen
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Sana
Katsokaa Lasta
Pixabay

■ Työhuoneeni ulkopuolelta kuuluu iloista juttelua ja hellyttävää lepertelyä. Minun on pakko mennä katsomaan, mitä siellä tapahtuu, keitä siellä on. Käytävällä on vaunut pikaparkissa. Äiti
lapsineen on käynyt juttelemassa papin kanssa tulevista ristiäisistä. Samalla hän kysyy Kullannuput-ryhmästä. Olisi hyvä löytää juttuseuraa samassa elämäntilanteessa olevista aikuisista. Saan luvan
kurkata vaunuihin. Siellä näen elämän alun, pienen lapsen, vastasyntyneen vauvan, jota jaksaisin katsella vaikka kuinka kauan.
Adventin aikaan, ennen joulua ja jouluna on Lapsi keskiössä. Kaikki katseet suuntautuvat kohti seimeä, syntymän ihmettä. Sitä kohti katsovat ihmiset ja enkelit, tallineläimet. Seimelle
suuntautuvat taivaan ylevät sotajoukot ja likaiset, arkiset vähäisistä vähäisimmät paimenet. Seimen lapsi herättää tunteita: pelottaa ja kutsuu. Kuningas Herodes pelkää kilpailua ja valtansa menettämistä, Tietäjät etsivät lupausten täyttymystä, totuutta.
Vielä pienessä perheessään Joosef toteuttaa puolison ikiaikaista tehtävää suojella. Ehditkö lainkaan katsoa lasta vartioidessasi perhettäsi? Ja Maria, Maria, Maria, Vapahtajan Äiti! Sinä lepäät
työn tehtyäsi lopultakin lapsi rinnoillasi, sylissäsi, halvassa vuoteessa edessäsi. Hän on vasta elämäntiensä alussa ja samalla lapsessa jo nyt on kaikki Jumalan rakkauden täyteys. Kuinka voisit lakata katsomasta häntä!
Joulun Lapsi ohjaa katsettamme. Hän ohjaa yhteyteen lasten
kanssa. Hänen katseensa sanoo: Sallikaa lasten tulla! Kastakaa
ja opettakaa, kertokaa Jumalan rakkaudesta ristintyössä, eläkää
keskenänne sovinnossa. Joulun Lapsi, Jeesus Kristus, Vapahtajamme, ohjaa meitä yhteyteen, rakkauteen ja rauhaan.
Pieni perhe lähtee jatkamaan matkaansa hiljaisen siunauksen saattelemana. Sen saman siunauksen välitän sinulle: Levollista joulunodotusta, lohdullista ja ilahduttavaa Joulua, Pyhän kosketus tähän ja tulevaan vuoteen.
Sari Lehti
kirkkoherra

Luomakunta
Pixabay

■ ”Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat, mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman.”(Jesaja 40:28–31).
Istutin maahan pudonneiden lehtien sekaan mustaan maahan kukkasipuleita. Tein sen, jotta keväällä saamme nauttia eriväristen tulppaanien kukinnasta. Kuiva sipuli on kätkenyt sisälleen vararavintoa ja tästä kasvupotentiaalista syntyy jotain värikästä ja kaunista sitten, kun on sen aika.
Edessä ovat vuoden pimeimmät kuukaudet ja monella meistä voi olla oma jaksaminen ja energia vähissä. Riisuttu ja talvilevossa oleva luomakunta muistuttaa meitä kaikkia levon ja hiljentämisen merkityksestä. Joskus uusi kasvu edellyttää pysähtymistä ja lepoa. Raamatun ohje lepopäivän pyhittämiseen ei ole
käsky vaan hyvän Luojamme lahja meille. Meillä on lupa hiljentää. Meitä kutsutaan pyhittämään hetkiä, jolloin saamme levätä
yhteydessä Luojaamme.
■ Pohdittavaksi: Miten ja millä tavalla sinä voisit pyhittää lepopäivän? Mikä on sinun vararavintosi, josta saat voimia ja energiaa ja joka synnyttää ajallaan sinussa kasvua?
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Mira Paunikallio jatkaa
rippikoulu- ja nuorisopappina toistaiseksi.

Hannele Siltala
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MESSUT JA HARTAUSHETKET
Messu sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin
klo 10 kirkossa
ADVENTIN JA JOULUN
AIKA KIRKOSSA

Seurakunnassa tapahtuu

I Adventin messu
”Hoosianna” su 2.12. klo 10. Lehti,
V. Siltala, S. Nieminen, Saarinen. Laulukammari-kuoro ja lapsikuoro Chorus
Iuniorum. Kirkkokuljetus.
Itsenäisyyspäivä to 6.12.
klo 10 Sanajumalanpalvelus. Pajunen,
Lehti, Saarinen ja Korsulaulajat .
Kunnianosoitus ja seppeleenlasku
Sankarihaudalla.
II Adventin messu: su 9.12. klo 10.
V. Siltala, Lehti, Engström
III Adventin messu: su 16.12. klo 10.
Vuorio, Pajunen, Saarinen.
IV Adventti. su 23.12.
K. Haapakoski, Pajunen, Engström.
Jouluaatto ma 24.12.
Joulurukous: klo 12, 12.30, 13 ja 13.30
(n. 10 min.) Ruotsalo, Engström.
Aattohartaus: klo 14.30 ja klo 16
V. Siltala, Paunikallio, Engström
Kunniavartio sankarihaudoilla klo
14.30–17
Jouluyön messu: klo 23 Lummikko,
Lehti, Paunikallio, Engström ja jouluyön pop-up kuoro ”Jouluyön laulajat”,
(kuoro kokoontuu klo 22). Tule mukaan laulamaan!
Joulupäivä ti 25.12.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus
klo 8 Pajunen, Haapakoski, Engström.
Tapaninpäivä ke 26.12.
Kauneimmat joululaulut -messu
klo 10 Lehti, Lummikko, S. Nieminen.
Sunnuntaina 30.12. Messu klo 10
Vuorio, Lummikko, S. Nieminen.
Uudenvuodenpäivä ti 1.1.
Messu klo 10 Lehti, Lummikko,
Saarinen. Yle 1 radioi messun.
Loppiainen su 6.1. Messu klo 10
Paunikallio, Pajunen, Engström.
Lähetyskirkkokahvit srk-talossa.
Jouluhartaus Raision kaupungin
työntekijöille pe 14.12. klo 8 kirkossa.
Ruotsinkielinen jouluhartaus
(Folkhälsan) pe 14.12. klo 18 Sari Lehti,
Sini Nieminen ja Chorus Juniorum.
KIRKKOKULJETUKSET
Joka kk:n ensimmäinen sunnuntai. Lisätiedot: Mariitta Pentti, 044 7160 352
RAISIOMESSU
su 25.11., 20.1. ja 10.2. klo 17 srk-talossa.
Sunnuntai-illan rento messu kaiken
ikäisille srk-talolla: musiikkia, puheenvuoroja, ehtoollinen ja maksuton iltapala. Lapsille omaa ohjelmaa.
KIRKONMENOT
– nuorekas messu kaikenikäisille
ke 28.11. ja 6.2. klo 18 kirkossa.
PARTION TAMMIKIRKKO
ti 8.1. klo 18 kirkossa
VETERAANIEN TAMMISUNNUNTAI
su 27.1. klo 10 Messu kirkossa. Kirkkokahvit ja juhlahetki srk-talossa.
ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
ke 5.12. kirkossa ja 2.1. ja 6.2. klo 8
srk-talossa.
ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN kirkossa
ti 4.12., 22.1., 26.2. ja 19.3. klo 18.30.
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
arkimaanantaisin klo 10.
Joulun Kauneimmat Laulut ma 3.12..
Mukana Jukka-kanttori ja Mariitta
Pentti.
ARJEN TAUKOPAIKKA. Kirkko on
avoinna kaikille ti klo 16.30–18
(11.12.asti ja 15.1. alk.) Ks. s. 6–7.

LISÄTIETOJA:
• ww.raisionseurakunta.fi
• Facebook
• ilmoituksemme paikallislehdissä
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Kaikille avoin
viihtyisä kahvila ja
kohtaamispaikka
Raision keskustassa.
Tasalanaukio 5.
Tervetuloa!

HOOSIANNA! MARTINUS-KUORON
ADVENTTIKONSERTTI su 2.12. klo 18
kirkossa. Adventin sana, kirkkoherra
Sari Lehti. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Raision kaupungin työntekijöille:
Rukouspiiri srk-talossa ma 26.11., 28.1.
ja 25.2. klo 16.15
Jouluhartaus pe 14.12. klo 8 kirkossa.

JOULU, LOISTEESI LUO
PYHÄN MARTIN LAULAJIEN JOULUKONSERTTI ke 19.12. klo 19 kirkossa.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Seniorikerhot
Kokinvuoren srk-kodissa: ke 28.11.,
12.12., 23.1., 6.2., 20.2. ja 6.3. klo 12
Keskustan srk-talossa: ti 27.11. klo 12 ja
alk. 8.1.2019
Vaisaaren srk-kodissa: alk. ti 15.1. klo 12
Seniorikerhojen ja kehitysvammaisten adventtijuhla srk-talossa ke 5.12.
klo 14.

Myös lehtienlukumahdollisuus,
nettikahvila tietokoneineen ja
Soppi-lähetysmyymälän monipuolinen valikoima käsitöitä itselle tai
lahjaksi.

Kaiken kansan pyhäkoulu la 12.1. ja
9.2. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa.
Tutustutaan Raamattuun, lauletaan
ja rukoillaan. Kahvitarjoilu. Erja Andersson.
Kreikankielinen Raamattupiiri
ti 27.11. ja 11.12. klo 13 srk-talon alakerrassa (rippikoulusali)
Suomea vieraana kielenä puhuville:
ma klo 10: Suomen opiskelua srk-talolla.
pe klo 13.30: Keskustelua suomeksi
srk-talon alakerran Nurkassa.
Tied. leena.a.nieminen@evl.fi
p. 044 7130 375

TOIMINTAA
TASALAN KAMARISSA:
•Kamarin joulutauko 21.12.–6.1.
• Joulupuurotarjoilu kaikille kävijöille to 13.12. klo 10–15.
• Jouluaattona 24.12. klo 17–20.
Jouluhetki kaikille Kamarissa:
Joulukahvit ja yhteistä oloa hämärtyvässä aattoillassa.
• Puuroperjantait: Aamupuuroa
1€/annos
• Atk-opastusta ti ja pe klo 10–12
• Diakoniatyöntekijän vastaanotto ti klo 10–12:
• Mahdollisuus verenpaineen
mittaukseen ja keskusteluun.
• Kamarin pappi tavattavissa to
klo 11–12. Jyrki Rautiainen ja 13.12.
alk. Antti Pajunen.Kuukauden
pappi Vesa Siltala tavattavissa
pe 14.12. klo 10–12.
• Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10–14, puh 044 7160 347. Tilapäistä, maksutonta apua esim.
asioiden toimittamiseen, saattajaksi sairaalaan, lukemaan tai
juttelemaan.

HARMONIKKAKONSERTTI
su 3.2. klo 18 kirkossa. Johann Sebastian Bachin Das Wohltemperierte Klavier -kokoelman (= Hyvin viritetty piano) preludeja ja fuugia taiturimaisesti
harmonikalla esittää Susanne Kujala.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

TAPAHTUMIA
LÄHETYKSEN ADVENTTIMYYJÄISET
la 1.12. klo 11 srk-talossa.
Käsin tehtyjä joulukoristeita ja lämpimiä, pehmeitä lahjoja pukinkonttiin.
Toimintaa lapsiperheille. Piparipaja.
Lennokkikerhon näyttely. Arpajaiset.
Joulumaan avajaiset (klo 10 alk.)
KAIKEN KANSAN JOULURETKI
Jouluvaellus ”Ihmeellinen ilo”
la 8.12. Vivamossa. Tied. ja ilm. viim.
23.11. erja.andersson@evl.fi, p. 044 7160
326 tai mariitta.pentti@evl.fi
p. 044 7160 352.
TULKAA KAIKKI NYT LAULAMAAN!
Joululauluja Myllyssä ma 10.12. klo
18.30–20 Martinus-kuoron ja Katarina
Engströmin johdolla.
JOULU SAAPUU RAISIOON
– TASALAN JOULUNAVAUS
pe 14.12. Tasalan Kamari kynttiläkahvilana klo 10–17. Elävä Jouluseimi.
Seurakunnan joulutervehdyksen tuo
kirkkoherra Sari Lehti klo 12.
VAPAAEHTOISTYÖN STARTTIPÄIVÄ
to 17.1. klo 17.30 Raision Kirjastotalon
Martinsalissa. Puhujana MLL:n Janina
Andersson. Raision seurakunnan, kaupungin ja järjestöjen edustajat esittelevät vapaaehtoistyön mahdollisuuksia.
MIESTEN ILTAVAPAA
ke 30.1. ja 13.3. klo 18 seurakuntatalossa.Musiikkia, puheenaiheita ja rentoa
olemista iltapalan kera kaikenikäisille
miehille. Mukana mm. Joel Hallikainen
ja puhujavieras. Vapaa pääsy. Myös iltapalatarjoilu on maksuton. Tied. vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 7160 339
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
kirkkomaan Alakappelissa klo 18.30
ma 26.11. sekä 28.1, 11.2., 25.2. ja 11.3.
Pohdiskellaan elämän miesnäkökulmia ja tehdään retkiäkin. Kahvitarjoilu ja mahdollisuus osallistua ehtoollishetkeen. Yhteyshenkilöinä Seppo
Niemeläinen ja Pertti Ruotsalo p. 040
5020 077. Myös uudet kävijät tervetulleita mukaan!
ILTA SINULLE
Kaikille avoin illanvietto srk-talossa
ke 6.2. klo 18. Musiikkia, puhujavieras,
vapaata keskustelua ja iltapalatarjoilu. Vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!
NAISVERKOSTO
Tule mukaan naisverkoston lämminhenkiseen toimintaan, kotikutsuiltoihin ja pienryhmiin! Verkosto on tarkoitettu työikäisille naisille. Kutsun
voit saada ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Hannele Siltalalle, jolta saat
myös lisätietoja Naisverkoston toiminnasta. hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 7160 380.
GOSPEL-LATTARIT JA
GL-KEHONHUOLTOTUNNIT
Yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa
Kuloisten koululla. 10.12. asti ja 7.1. alk.
ma klo 17.30 Gospel –lattarit ja
klo 18.35 GL –kehonhuolto.
Tervetuloa mukaan kaiken ikäiset ja
kokoiset naiset! Ilm. www.raisionpyryt.fi. Tied. hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160 380
KANSAINVÄLINEN KATTAUS
Myllyssä la 12.1. ja 9.2. klo 10–18
Kuulumisia maailmalta ja lähetystyön
parista.

Mieli-ryhmä pe 14.12., 11.1. ja 8.2. klo
13 Wanhassa Pappilassa. Luottamuksellinen vertaistukiryhmä Sinulle, joka
kaipaat kuuntelijaa ja uusia ystäviä.
Vetäjinä Erja Andersson (p. 044 7160
326) ja Hille Pajunen (p. 044 7972 302).
Vertaistukiryhmä erilaisten päihteiden käyttäjien läheisille
Tied. leena.a.nieminen@evl.fi tai
044 7160 375
Sururyhmä läheisensä kuoleman
kautta menettäneille alkaa 5.2. klo
17 srk-talossa. Tied. ja ilm.Erja Andersson, p. 044 7160 326 ja Teppo Lummikko p. 044 7160 350.

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Diakoniatyöntekijöiden kautta voit
saada keskusteluapua, aineellista
apua ym. apua arkeen.Soittoaika ma
klo 15–16 numero 044 7160 325. Voit
myös ottaa yhteyttä sähköpostitse.
DIAKONIAN PÄIVYSTYS:
Keskustan srk-talolla arkimaanantaisin klo 13–15.
Myllyn toimipisteessämme
kk:n ensimm. perjantai klo 13.30–15.30
(Yhteispäivystys Kelan ja sosiaalitoimen kanssa)
VAATE- JA TAVARA-APU NAULAKKO
avoinna ma klo 14–16 ja to klo 12-14,
Purokatu 9 (ei 24. ja 31.12.)
Apuun oikeuttavia lomakkeita saa
diakoniatoimiston päivystyksestä.
Lahjoitukset voi viedä Naulakkoon
torstaisin klo 10–11 tai sopia erillisen
ajan soittamalla p.040 5113 706
RUOKA-APU
Ruokajakelu srk-talolla:
ti 27.11., 22.1. ja 26.2. klo 16-17
ti 11.12., 8.1. ja 12.2. klo 11-12.
EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakkeita diakoniatoimiston päivystyksestä. Operaatio Ruokakassin ruokia saa
ilman lomaketta.

OMAISHOITAJIEN JA
HOIDETTAVIEN
ADVENTTILOUNAS
ti 27.11. klo 11–14
Kokinvuoren srk-kodissa.
Tied. M. Pentti 044 7160 352.

ma–to klo 10–15, (5.12. klo 10–13)
pe klo 10–13 (suljettu 6-.12. ja
21.12.–6.1.)

Ohjelmatuokiot ma klo 11–12
• 26.11. Presidenttien puolisot.
Riitta Nikkonen.
• 10.12. Joulun tunnelmaa ja
ohjelmaa klo 10–15.
• 17.12. Jouluhartaus
• Tuolijumppa ke klo 11–12
• Seurapelejä ke klo 12–15
• Askartelupiiri Lähetyksen korttitaiteilijat ke klo 13: 28.11., 5.12.,
16.1., 30.1., 13.2. ja 27.2.
• Peittopiiri to klo 10–11.30
• Sukkakerho to klo 12–14
• Kamarin Kätevät -kädentaitoryhmä pe klo 10–12.30
23.11., 30.11., 14.12. ja taas 11.1. alk.
• Raamattuillat ma 3.12. klo 18
• Raamattupiiri pe 7.12., 18.1., 15.2.
klo 18. Pajunen.
• Runopiiri ma 3.12. klo 15.30 Edith
Södergran – 95 vuotta kuolemasta.
• Soppaa kavereille la 24.11., 26.1.
ja 17.2. klo 13–14. Maksuton keittolounas työttömille ja vähävaraisille raisiolaisille.Hulvelan Helmen ohjaaja tavattavissa ma
26.11. klo 14–15.
• Lähetyssopen kuukausikokous
ma 26.11. ja 17.12. klo 9
• Saattohoidon tukihenkilöiden
tapaaminen ti 4.12. klo 16.

KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
12.12. alkaen
Katso sivu 5.

DIAKONIAN VAPAAEHTOISTEN JOULUJUHLA
su 9.12. klo 10 Messu, jonka jälkeen
kiitoslounas ja adventtijuhla
srk-talolla.
DIAKONIAN ASIAKKAIDEN
PUUROJUHLA
ti 18.12. klo 17 srk-talolla.
Ilm. viim. 11.12. diakoniatyöntekijöille.

LAPSILLE JA PERHEILLE
kts. s.10
NUORILLEkts. s. 11

Kaikille avoin oleskelutila,
pikkukappeli, levähdys- ja
kohtaamispaikka Myllyssä.
Pappi ja muita työntekijöitä
tavattavissa päivittäin. Perhe
pysäkki, Nuorten Lataamo ym.
Tervetuloa tutustumaan!
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Lapsille ja perheille
MONIPUOLISTA
TOIMINTAA ERI-IKÄISILLE:

Pappilan perhetalo, Perhekahvila,
Perhekerhot, Kullannuput, Leikkipuisto,
LapsiArkki, Muskarit, Jeesi-apu, Perhepäivähoitajien kerhot, Pyhäkoulut, Perheliikunta, Puistotreffit , Koppi-toiminta,
Perheretket ja -leirit, Perhetapahtumat,
Myllyn Perhepysäkki ym…
Katso lisää ja tule mukaan!
raisionseurakunta.fi/toiminta/
lapsille-ja-perheille
Facebook: Raision seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
Perheiden lauantai joulutunnelmissa
la 1.12. klo 10–13 Pappilan Perhetalolla
(Kirkkoherrankuja 2)
Puuhaa koko perheelle, leikkiä, laulua,
hiljentymistä, piparipaja, pientä purtavaa ja mahdollisuus syödä lähetyksen
adventtimyyjäisissä jossa mm. joulukoristeita ja lämpimiä, pehmeitä lahjoja
pukinkonttiin. Tuotto lähetyksen hyväksi. Myös lennokkikerhon näyttely ja joulumaan avajaiset la 1.12.
Pixabay w

Pikkulapsiperheiden
kauneimmat joululaulut
ke 12.12. klo 9.15 ja 10.15 Raision kirkossa.
Kauneimmat joululaulut perheille
su 16.12. klo 15 Raision kirkossa.
Koko perheen Raisiomessut
su 25.11., 20.1. ja 10.2. klo 17 keskustan
srk-talossa. Musiikkia, puhujavieraita,
ehtoollinen ja yhteinen iltapala.
Lapsille omaa ohjelmaa.
Perhesählyä lapsille (3–5 v.) yhdessä
vanhempien kanssa Kuloisten koululla
su klo 13.30–15.
Koppi- toiminta
Nuorikkalan leikkipuistossa.
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Lapsikuoro CHORUS JUNIORUM
torstaisin klo 16–17.15
Wanhassa Pappilassa.
Lisätied. Sini Nieminen, p. 044 7160 367.

K-12 LEIRI VIHERLAHDESSA
12.–14.4.2019
11–14 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Isompien koululaisten hauska viikonloppu: yhdessäoloa, askartelua, laulamista,
saunomista, hulluttelua ja hiljentymistä.
Leirimaksu 40€. Ilmoittautuminen nettisivuillamme ajalla 7.1–28.2.2019.
Lisätiedot leiristä Mialta.

Körö körö –vauvakirkko
su 3.2. klo 14 Raision kirkossa.
Oma helistin mukaan!

Pappilan perhetalo – avoimet ovet
useana päivänä viikossa keskustan
srk-talolla: Perhekahvila ja perhekerhotoimintaa.
Perhekerhotoimintaa myös Tikanmaalla
ja Vaisaaressa.
Kullannuput – ryhmä ensimmäisen
lapsensa saaneille ja heidän kullannupuilleen.
LapsiArkki – yksinhuoltajaperheiden
ryhmä, ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Jeesi-apu – alle kouluikäisten lasten perheiden tukemiseksi esim. sairauden, surun, parisuhteen kiemuran tai muun vaikeuden ja avuntarpeen yllättäessä.
Tulemme auttamaan. Yhteydenotot:
sari.jokinen@evl.fi tai tekstiviestillä
044 7160 391.
Pyhäkoulu su klo 13
Petäsmäen päiväkoti (ei 16.12.–14.1.)
Muskarit - Vauva-, Taapero-, Tenavaja Sisarusmuskarit. Tiedustelut: Katarina Engström, p. 044 7160 333.
Päiväkerhot. Vapaita paikkoja voi tiedustella: johanna.salonen@evl.fi tai
p. 044 7160 370
Myllyn Perhepysäkki seurakunnan toimipisteessä. Tervetuloa leikkimään, piirtelemään, pelaamaan ja jutustelemaan.
– ma klo 13.30–16.15 ja to klo 13.30–16.15
paikalla seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä.
– ti klo 10–12 yhteistyössä Raision kaupungin perhepalveluiden kanssa.

Talvitapahtuma kaikenikäisille
la 2.3. klo 10–12 Yhteisvastuun hyväksi
Pappilan perhetalon pihassa (Kirkkoherrankuja 2). Ohjelmassa mm. talvikahvila, grillimakkaraa, kirpputori, arpajaiset,
nukketeatteria, musiikkia, hyvää seuraa
ja jutustelua.

K-12 KASVUKURSSI
on noin 12-vuotiaille tytöille ja pojille
suunnattu vuorovaikutustaitojen kurssi,
jolla toimitaan periaatteella
”vähän teoriaa, paljon harjoituksia”.
Tunnistetaan tunteita, tutustutaan
omaan minään, harjoitellaan selkeää
viestintää, opetellaan toisen arvostamista, pohditaan oman perheen vahvuuksia. Luvassa 12 toiminnan täyteistä tuntia minusta, sinusta ja muista! Jokainen
kurssilainen saa oman työkirjan ja kurssin päätteeksi todistuksen.
Kenelle: 6. luokkalaisille
Missä: keskustan srk-talolla
Milloin: perjantaisin 1.3, 8.3, 15.3, 22.3,
29.3. ja 5.4. klo 15–17
Mitä maksaa: 5€
Ilm. 7.–31.1.2019 nettisivulla:
www.raisionseurakunta/toiminta/tytoillejapojille/k-12toiminta.
Ohjaajana toimii K-12 ohjaaja nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming
ja apuohjaajana perhetyöntekijä Stefan
Forsström.
Lisätiedot
Mialta.

Joulutauon jälkeen lapsityön
kevätkausi käynnistyy viikolla 2.

TOIMINTAA
ALAKOULULAISILLE (7–14 v.)
Kokkikerho I
ti klo 17–18 keskustan srk-talolla
Kokkikerho II
ti klo 18.30–19.30 keskustan srk-talolla
Näytelmäkerho
su klo 14.30–16 Kokinvuoren srk-kodissa
RC- autokerho
su klo 12–16 Raision lukiossa.
Tied. Jyri Pausio p. 044 2911 444 iltaisin
Lennokkikerho su klo 17–19 Navetan kerhotilassa. Lisätietoja Timo Koskensalo
p. 050 5291 083
Radio-ohjattavien autojen Stanu –
kunkkukisa 29.–31.12.Raision lukiossa.
Järj. Raision seurakunnan RC-autokerho

Perheiden lauantait
la 26.1. ja 23.3. klo 10–13 Pappilan perhetalossa. Monenlaista mukavaa puuhaa
koko perheelle. Laulua, leikkiä, askartelua, hiljentymistä, jutustelua ja pientä
purtavaa.

Iltaperhekerho: Perhekerhotoimintaa
nyt myös iltaisin Vaisaaren srk-kodilla,
ke klo 17.30–19.
■

UUTTA! Luonnontutkijoiden kerho
ke 16.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 15.5 klo 17–19
keskustan srk-talolla. Tutkitaan luontoa,
puhdistetaan vettä, tehdään retki Topinojan jätekeskukseen ja yhdessä sovittuun luontokohteeseen.
Kerhomaksu 10 €/kausi.
Vetäjänä Sami Koivumäki.
Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
hannele.siltala@evl.fi, p. 044 7160 380

Joulumaa – retki jouluun
1.12.2018-6.1.2019
Pappilan perhetalon
pihapiirissä.
Avajaiset la 1.12. perheiden
lauantain yhteydessä, jolloin enkeli opastaa matkaan.
Muulloin alue toimii itsenäisesti läpikäytävinä rasteina ja kartta löytyy pihan pienen keltaisen rakennuksen
seinältä. Kohti joulua kuljettaessa osa Joulumaan pisteistä muuttaa muotoaan, joten
kannattaa käydä kurkkimassa vaikka useamman kerran.
Tervetuloa tutkimaan, etsimään ja ihmettelemään!

Kerhomaksut (10€) kerätään kerhossa.
Ilmoittautumiset nettisivuillamme 17.12.
alk. Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Mia Flemming 044 7160 357
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Jouluista tunnelmaa seurakuntatalolla ja sen pihassa

Joulun ihmeitä
Joulumaassa
■ Lauantaiaamuna 1.12. avautuu myös Pappilan perhetalon pihapiiriin siellä viime vuonna
ensimmäistä kertaa ollut joulumaa. Avajaispäi-

vänä kello 10–11 teidät vastaanottaa ja matkalle opastaa enkeli. Jatkossa joulumaan opastus
ja kartta löytyvät Perhetalon pihassa olevan pienen keltaisen rakennuksen seinästä.
Joulumaassa pääset kurkistamaan jouluiseen tupaan. Mitä kaikkea siellä tapahtuukaan?
Joko kuusi on valmiina tuvassa? Entä onko lahjat jo kääritty? Mitäs se joulumuori siellä oikein touhuaa? Tule rohkeasti seuraamaan tuvan joulupuuhia.
Joukko Itämaan tietäjiä on kulkenut läpi
seurakuntatalon pihan ja yhdessä lahjasäkissä
on ollut mitä ilmeisemmin reikä, sillä paketteja
on pudonnut sinne ja tänne, osa on tainnut jopa
lennähtää oksalle keikkumaan. Löytyvätköhän
ne kaikki? Paljonko niitä on? Tiedätkö kenelle
tietäjät näitä lahjoja ovat viemässä?
Joulumaassa pääset myös Marian ja Joosefin
kanssa matkalle kohti Betlehemiä, jonne kaikki
muukin kansa oli matkalla kirjoittaakseen nimensä verolistaan. Mitä tapahtui, kun he pääsivät
perille? Ketkä tulivat heitä tervehtimään?
Voitpa sinä kuulla joulumaassa myös kulkusten helinää. Tonttuko se siellä vilistää vai
enkeli kelloa kilistää?

Pixabay

Piparin tuoksua
■ Perheiden lauantai on kaikille raisiolaisille
lapsiperheille tarkoitettu tapahtuma, jossa kokoonnutaan viettämään lauantai aamupäivää
rennolla otteella yhdessä, leikkien, laulaen, askarrellen, hiljentyen ja jutustellen sekä pientä
purtavaa nauttien.
Lauantaina 1.12. kello 10–13 Perheiden
lauantaita vietetään jo perinteeksi muodostuneesti samaan aikaan Lähetyksen adventtimyyjäisten kanssa. Tällöin seurakuntatalolla
on tarjolla monenlaista tekemistä ja nähtävää.
Piparipajassa paistetaan pipareita maistiaisiksi ja myyjäisiä varten. Yhdessä myös hiljennytään adventtimyyjäisten avauksessa tai erityisesti lapsille suunnatussa perheiden lauantain
jouluhartaudessa. Lisäksi on tälläkin kertaa
mahdollisuus leikkiä ja viettää aikaa yhdessä,
jouluisessa tunnelmassa ja piparin tuoksussa.

Tule tutustumaan joulumaahan silloin,
kun se sinulle parhaiten sopii, sillä joulumaa
on avoinna 1.12.2018–6.1.2019. Tervetuloa tekemään matkaa jouluun katsomalla, kurkistamalla ja tekemällä!

Kevään ensimmäinen Perheiden lauantai on
lauantaina 26.1. kello 10–13. Nähdään myös silloin.
Johanna Salonen
Lapsityönohjaaja

Tule ja katso
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Kohtaamisia

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

Yhteistä tekemistä
ja ystäviä

Joulukuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

TOIMINTAA NUORILLE
NURKASSA
 Teemis
noin joka toinen ti klo 18 alk.
Keskustelemme yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa
jostakin heitä kiinnostavasta ja
mietityttävästä aiheesta.

Sunnuntai
1
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■ Seurakunnan järjestämistä yön yli kestävistä tapahtumista on tullut meille erittäin merkittäviä. Olemme molemmat huomanneet, kuinka ne ovat tiivistäneet
nuorten ryhmähenkeä ja luoneet meille jotain yhteistä.
Esimerkiksi ennen ensimmäisiä seurakunnan laneja toinen meistä ei ollut aiemmin uskaltanut aloittaa pelaamista, vaikka oli haaveillut siitä jo useamman vuoden
ajan. Hän ei tohtinut aloittaa, koska ei kokenut, että
hänellä olisi ollut kavereita, jotka olisivat voineet pelata hänen kanssaan. Laneilta löytyi kuitenkin uusia ystäviä, joiden kanssa hän jakoi mielenkiinnon kohteensa.
Laneilla tämä yksilö myös tapasi vanhoja tuttavuuksia,
joiden kanssa löytyi uutta yhteistä tekemistä - pelaamisen kautta.

Tammikuu
vk

Maanantai

Tiistai

1

 Hengari
ke klo 18–20.
Vapaata hengailua.

7

2

 Nuorten aikuisten ilta
joka toinen to 18-21.
Kokoonnutaan ja keksitään
tekemistä yhdessä.

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai
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Helmikuu

 Talvilanit 27.-29.12.
Joulupyhien välipäivinä kokoonnutaan taas pelilaitteiden kanssa seurakuntatalolle pelaamaan
pari vuorokautta. Pelailemaan
saa tulla millä tahansa laitteella.
Laneissa järjestetään mahdollisuuksien mukaan turnauksia
erilaisista peleistä. Ilmoittautuminen netissä päättyy 9.12.
Lisätietoja Villeltä.
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KirkonMenot
Nuorten aikuisten ilta
Nuorten Adventtileiri

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
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■
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■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■ Seurakuntatalon Nurkasta on tullut kuin toinen koti meille molemmille. Vietämme siellä todella paljon aikaa, usein siihen pisteeseen että nuorisotyönohjaajat
joutuvat hätistelemään meitä pois, koska haluavat kotiin nukkumaan. Lanit ja Yön yli -nuortenillat ovat tarjonneet uuden verukkeen, jonka avulla voimme viettää vielä enemmän aikaa Nurkassa ystäviemme kanssa.

Nuorten Lataamo Myllyssä
Teemis

■ Erityisesti pidämme siitä, että yön yli tapahtumissa ei pakoteta mihinkään. Vaikka näistä löytyykin jotain ohjattua tekemistä, kuten arvoitusrata tai the peli,
ei näihin velvoiteta osallistumaan, vaan sen sijaan kukin voi halutessaan keskittyä omiin puuhasteluihinsa.

YHTEYSTIEDOT
Mia Flemming
044 7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström
044 7160 39
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski
044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja
Mira Paunikallio
044 7160 388
pastori

 NUORTEN LATAAMO
MYLLYSSÄ
Nuorille tarkoitettu levähdys- ja
kokoontumispaikka perjantai-iltaisin klo 16–20 Myllyn alakerrassa seurakunnan tilassa. Myös
pelejä ja kisoja. Paikalla aina joku nuorisotyöntiimistä.

■ Yön yli kestävät tapahtumat ovat useasti lomien aikaan, jolloin meillä ei ainakaan ole paljoa mitään, mitä
tehdä. Ennen kuin aloimme käymään aktiivisesti Nurkassa, saatoimme lojua koko loman ajan kotona katsomassa elokuvia tai selailemassa YouTubea. Kun normaalisti istuisimme kotona tyhjänpanttina, voimme nykyisin
suunnata Nurkkaan, koska siellä on aina joku, joka on
valmis pitämään seuraa ja pelaamaan lautapelejä.

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.raisionseurakunta.fi

Iiris Koivisto ja Verneri Kankaristo

LISÄTIETOJA NUORTEN
TOIMINNASTA:

seurakunnan nuorten hallituksen jäseniä

Liity nuorten omille Facebook-sivuille: Nurkka

Nuorten bändi
Jos olet kiinnostunut soittamisesta tai laulamisesta voit lähteä mukaan nuorten omaan
bändiin. Lisätietoja Stefanilta.

■
■

3

6

 KirkonMenot
ke 28.11. ja 6.2. klo 18 kirkossa, jatkot Nurkassa. Nuorekas
messu, jonka musiikista vastaa
Nuorten bändi.

■
■

Sunnuntai
2

5

Hengari
Nerf-turnaus
Talvilanit

 Advent....
Agenttileiri 7.–9.12.
Joulukuinen nuortenleiri on tänä vuonna Agenttileiri. Nuorten
hallitus suunnittelee leirin ohjelman alusta loppuun eli ohjelma on nuorilta nuorille. Hauska
viikonloppu Viherlahdessa. Leiri maksaa 45€ ja ilmoittautuminen päättyy netissä 18.11.
Lisätietoja Villeltä.

Lauantai
1

4

 Nerf-turnaus
Nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu Nerf-turnaus kerran/kk
la klo 15–21 Kokinvuoren srk-kodissa. Leikkimielistä kisailua
rennossa hengessä. Hyvät palkinnot. Omia välineitä ei tarvitse olla. Lisätietoja Villeltä.

■
■

Perjantai

5

Instagram: raisionnuorisrk
Nuorten nettisivut:
http://www.raisionseurakunta.fi/toiminta/nuorille
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Nuorten mahdollisuus vaikuttaa
■ Raision seurakunnalla on jo muutaman vuoden ajan ollut oma nuorten hallitus Nurkka Kunta (NuKu). Hallitus toimii aina yhden kauden samalla kokoonpanolla. Hallitukseen voi osallistua kuka vain ja on toiveena, että hallituksessa olisi mukana nuoria eri ikäluokista, jotta hallituksen päätökset ja mielipiteet olisivat mahdollisimman laajat.
NuKu:n perustamiseen on vaikuttanut Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) eli hallituksen avulla seurakunnalla olisi valmiiksi koottu ryhmä, jolta voisi kysyä mielipidettä mahdollisten lapsivaikutusten osalta. Nuorten
hallitus on ollut mukana myös monessa muussa päätöksenteossa nuorisotyön osalta ja myös päässyt tekemään
ohjelmaa seurakunnan nuorisotyöhön.
Hallituksen vastuuta on myös välillä lisätty heidän
oman kerkeämisen ja jaksamisen mukaan. Nuorille kehitetyn Yönyli -nuortenillan ohjelman sisällöstä on siirretty vastuuta hallitukselle, jotta ohjelma olisi enemmän nuorilta nuorille. On myös ollut ajatuksena, että hallitus ottaisi enemmän vastuuta seurakunnan nuorisotyön mainostamisesta, koska nuoret osaavat paljon paremmin käyttää

sosiaalista mediaa ja ovat myös paremmin selvillä, minkälainen mainostus toimii nuorten kesken.
Suurin hallituksen vastuualuista on vuosittain oleva Nuorten Adventtileiri joulukuun alussa, johon hallitus
suunnittelee leirin teeman ja ohjelman täysin alusta loppuun asti. Viime vuosina on Adventtileireillä ratkottu murhamysteereitä, oltu mukana tv-ohjelmissa ja juhlittu Suomen 100-vuotista ikää. Ja jännityksellä odotan mitä tänä
vuonna tapahtuu, koska joulukuussa
ei olekaan Nuorten Adventtileiriä
vaan on Nuorten Agenttileiri.
Ville Haapakoski
nuorisotyönohjaaja

Nurkka on nuorten yhteinen olohuone, jossa
viihdytään kavereiden, pelien ja muun mukavan
parissa.
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Uskon tuoma toivo ja rakkaus pelastivat Jarin

Päihteiden pauloissa pikkupojasta
Jukka Saarinen

Itse pahaan päihde
kierteeseen koulupojasta
saakka joutuneen raisiolaisen
Jari Pulkkisen ei tarvitse
tarinaansa tehostaa,
ei nostaa sormeaan
osoittamaan syyllistä.

O

min sanoin kerrottu elämäntarina tuskasta toivoon
liikauttaa karskimpaakin
kuulijaa sydänjuuria myöten.
– Monelle päihdekierteestä irti päässeelle tulee kova halu auttaa sen
kanssa painiskelevia. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että pitää ensin tulla itse autetuksi ja
vasta sitten voi auttaa muita.
Jari Pulkkinen tietää, mistä puhuu.
– Aloin käyttää päihteitä koulupoikana,
yhdeksänvuotiaana. Perheemme oli muuttanut Turussa Ruohonpäästä Pansioon. Jotta pääsi jengijoukkoon mukaan, oli käyttäydyttävä sen
mukaan .Tupakasta se alkoi. Sitten tulivat liimat
ja tinnerit. Keskiolut vapautui.
– Sitä haettiin kaupasta. Aina ei maksua
muistettu. Näpisteltiin, ja kun halusin olla hyvä
tyyppi, näpistelin kohta toisillekin.
Jari oli myös koulukiusattu. Hänellä oli ulkonevat etuhampaat ja häntä haukuttiin ikävillä nimityksillä.
– Tapahtuu helposti niin, että koulukiusatusta tulee koulukiusaaja. Minullekin kävi niin.
Kun peruskoulu loppui Läntisessä koulussa eli
Läntsärissä, oli Jarilla kiire töihin. Ensin löytyi
lähetinpaikka, tuli lyhytaikaisia maalarinhommia ja fiksarinhommia autoliikkeissä.
– Autoliikkeissä olin yhteensä noin seitsemän
vuotta. Pätemisentarve oli kova. Juomiset olivat
vaihtuneet kirkkaiksi. Ensimmäisen kerran hoitoon päihteiden takia Jari joutui 16-vuotiaana.
Päihdesekoilut häiritsivät
töitä ja harrastuksia
Pansioon oli valmistunut 1970-luvun puolivälissä
nuorisotalo. Jari varasi sieltä bändivuoron, vaikka bändistä ei ollut tietoakaan.
– Kokosin yhteen soittajia ja soitin itse kitaraa. Muut olivat normaalisti eläviä tyyppejä,
mutta minä sekoilin niiden päihteiden kanssa.
Eivät muut tykänneet, kun olin mennyt paikalle
jo muita aikaisemmin ja heidän tullessaan haisin pahasti viinalle. Bändissä Jari sai olla mukana vajaan pari vuotta. Mutta kipinä soittamiseen jäi ja kitara kulkee tärkeänä kumppanina
miehen matkassa edelleen.
Jari menetti sekoilujensa vuoksi ajokortin
jo ennen kuin saikaan sen. Kun hän oli autofiksarina ja joutui paljon siirtelemään autoja, hänelle anottiin korttia. Niin hän sen myös saikin.
No, pian se meni kuitenkin.
– Päihdesekoilusta kertoo paljon sekin,
että kun 18-vuotiaana piti saada sairauslomaa,
hommasimme sitä minulle runtelemalla itseäni kaverini avustuksella. Sairaslomaa tulikin
pitkäksi aikaa, eikä käsi ole vieläkään parantunut samaksi kuin se ennen tuota tapahtumaa oli. Kitaransoitto onnistuu kuitenkin jo
suhteellisin hyvin.
Jari oli nuorena notkea urheilija. Telinevoimistelussa hän oli haka jo kuusivuotiaana.
– Jo kolmevuotiaana silppasin rekille silloin, kun kukaan ei ehtinyt minua sinne nostamaan. Sukulaiset sanoivatkin, että opin kävelemään käsilläni ennen kuin jaloillani.
Pituus ja korkeus olivat myös nuoren miehen lajeja.
– Hyppäsin urheiluhallissa korkeutta 18-vuo-

Raision seurakunnan miestiimiin kuuluva Jari Pulkkinen tekee työtä päihderiippuvaisten parissa omien
rankkojen kokemustensa pohjalta.

tiaana 185. Joku tuli sanomaan, että kannattaisi
mennä kunnon valmennukseen. Sanojan mukaan
olisin voinut hypätä helposti kaksi metriä oikealla tyylillä. Olin itse opetellut floppaamista. Sivusta seurannut oli sitä mieltä, että hyppäsin samaan
aikaan sekä pituutta että korkeutta.
Jari tapasi 17-vuotiaana puoli vuotta nuoremman Erjan. Vuoden kuluttua mentiin yhteen asumaan, kun lapsikin ilmoitti tulostaan.
Elämä oli melkoista sekoilua aina vuoteen
1995 saakka. Rötöstelyistä myös rangaistiin.
Tuomiota tuli erilaisista rikoksista kaiken kaikkiaan parin vuoden verran. Yksi vuoden mittainen ja neljä lyhyempää vankilareissua.
Metsien miehille
pelastuksen sanaa
Tuli vuosi 1995. Jari oli silloin 35-vuotias. Hän
viihtyi ryyppyporukoissa ja asui välillä kavereiden tykönä ja joskus yö meni Varissuon metsissä.
– Oltiin yhden lapsuuden kaverini kanssa väärällä tavalla kuuluisia. Siellä ryypättiin
ja tapeltiin. Erja sanoi kesällä 1995, että ”sinut kyllä siellä seuraavaksi tapetaan”. Vaikka en Erjaa muuten kuunnellutkaan, sitä jäin
miettimään.
Ei kulunut kauankaan, kun yhden ryyppykaverin luona istuessamme sisään tuli kaksi uskovaa miestä, joista toinen oli aikanaan asunut
kadulla 14 vuotta.
– Jokin niissä miehissä sai minut kuuntelemaan ja pyysinkin heitä meille kertomaan uskoon tulemisesta enemmän.
Miehet tapasivat Jaria noin puolentoista
kuukauden aikana muutaman kerran ja he tekivät rauhallisuudellaan vaikutuksen.
– Minä ihan rakastuin heihin! Joku välitti.
Niinpä sitten kerran erään tapaamisen yhteydessä Jari istui uskovien miesten autossa
hanttimiehen paikalla.
– Kysyin, miten ihminen oikein voi tulla uskoon. He vastasivat, että rukoilemalla Jeesusta
sydämeen.Jari kokeili omin sanoin siinä Volvon etupenkillä.

– Rupesin itkemään aivan valtoimenaan.
Vaikka ne miehet eivät mitään kummallista tainneet siinä hetkessä kokeakaan, oli se minulle uuden alku. En minä siinä hetkessä ihan selvä ollut,
mutta en ihan sekaisinkaan, Jari kertoo.
Miehet olivat vielä neuvoneet, että ”älä sitä
nyt heti mene kotona julistamaan, vaan kerro
vähitellen”… No, Jari meni kotiin ja pamautti,
että ”rukoilin ja tulin uskoon tuolla parkkipaikalla auton penkillä.”
Muuttunut mies
Aika pian kotona huomattiin, että Jarin käytös
muuttui. Hän tuli yhä useammin selvänä kotiovesta sisään, kiroilu väheni, päihteet jäivät tupakkaa lukuun ottamatta.
– Ajattelin, että Herra näyttää sen tupakan
lopettamisen ajan ja paikankin kyllä sitten aikanaan.
Tupakan tumppaamisen aika tulikin. Samalla viimeisiä savuja vedellessään elämänsä
polkuja kovaa koohannut entinen päihdesekoilija sai luotua lempeän läheisen yhteyden niin
ikään uskoon tulleeseen omaan isäänsä, joka
sitten pian sen jälkeen kuoli.
– Olin Jumalalle vihainen. Miksi hän otti
isän viereltäni juuri kun olin saanut häneen vahvan yhteyden. Minulle vastattiin, että Jumala piti
hänet elämässä siihen saakka, että näin tapahtui.
Jari lähti uskovien matkaan. Hän teki vapaehtoisena työtä lastenleireillä. Oli uimavalvojana, kuunteli ja oli tukena syrjäytyvien nuorten
parissa. Kitaralle ja laululle löytyi paikkansa.
– Menin ihan itse Raision rukouspiiriin jo
silloin vuonna 1995. Olin niin päättänyt ja Herralle luvannut. Samana päivänä oli jääkiekon
MM-kisojen loppuottelu, jossa Suomi voitti kultaa. Olin kuitenkin luvannut mennä. Ja meninkin. Tosin poikkesin pubin kautta, jotta näin
väliaikatuloksen. Rukouspiirissä ei ollut paljon väkeä. Kun oli se loppuottelu telkkarissa.
Mutta tultuani sieltä pois huomasin, ettei se jääkiekkotulos oikeastaan enää minua niin kovasti kiinnostanutkaan.

Jari Pulkkinen
■ Syntynyt Raisiossa
vuonna 1960
■ Naimisissa, kaksi lasta ja
kolme lastenlasta
■ Työskennellyt päihdetyön
tekijänä yli 20 vuotta
■ Raision kaupunginvaltuuston
jäsen
■ Harrastaa musiikkia ja
liikuntaa
■ On aktiivisesti mukana Raision seurakunnan toiminnassa, muun muassa Miesten iltavapaa -tilaisuuksia järjestävässä
miestenporukassa.
■ Seuraavat miestenillat ovat
30.1. ja 13.3.2019 klo 18 Raision
seurakuntatalossa.

Pitemmälle pingottamatta
kun vähempikin kyllä riittää
Jari on nyt 58-vuotias. Hän on löytänyt uskon.
Hänellä on toivo. On myös rakkaus. Avioliitto on
kestänyt. Lastenlasten kanssa puuhailu on parasta pappaelämää.
Jarin tarina tulee tykö tänä päivänä. Raision seurakunnan marraskuisessa miestenillassa liki täysi salillinen miehiä kuunteli hiiskahtamatta miestiimiin kuuluvan Seppo Niemeläisen johdattelemana Jarin tarinankerrontaa.
– On tullut varmuus elämästä. Ei tarvitse tavoitella mitään. Riittää kun on oma itsensä. Saa
elää päivän kerrallaan. Ei tarvitse pingottaa pitemmälle. Vähempi riittää.
Jukka Saarinen
Toimittaja

