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Pääkirjoitus

Lähelle ihmisiä
■ Elämme seurakuntana taas vilkasta aikaa monien
tapahtumien keskellä ja niinpä tässä lehdessämmekin
kuljetaan kohti kevättä monin eri aihein.
Heti laskiaisen jälkeen alkanut paastonaika vie meitä kohti pääsiäisen aikaa, jonka sanoma on kristityille
se kaikkein suurin ja merkityksellisin. Jeesus eli lähellä
ihmisiä, kärsi ja kuoli puolestamme, voitti kuoleman ja
lahjoitti meille mahdollisuuden uuteen elämään. Niinpä pääsiäiseen liittyvät aiheet ja tapahtumat ovat yksi osa tämän lehden sisältöä.
Lähelle ihmisiä, niitä jotka kärsivät nälkää ja puutetta, voi päästä auttamalla heitä vaikka pienelläkin
lahjalla kevään Yhteisvastuukeräyksessä. Apu, lämmin
ajatus ja rukouskin yhdistävät meitä kärsiviin lähimmäisiimme lähellä ja kaukana ja tuovat heille toivoa
paremmasta. Auttamisen mahdollisuuksista kerrotaan
lisää tässä lehdessä.
Lähellä toisia ihmisiä voi olla myös osallistumalla monipuoliseen toimintaan seurakunnassamme. Oivana esimerkkinä tästä on mm. Tasalan Kamari, joka
on ollut kaikille avoin ja vilkas tekemisen, olemisen ja
kohtaamisten keskus Raision keskustassa jo 25 vuoden
ajan. Pieniä välähdyksiä Kamarin tunnelmista on myös
koottu lehteemme.
■Seurakuntamme ottaa uuden harppauksen lähemmäs ihmisiä ja heidän arkisia polkujaan tulemalla näkyville kauppakeskus Myllyyn. Tämä toimintamuoto
on seurakunnalle uutta ja haastavaakin, mutta sitä
lähdetään kehittämään yhdessä seurakuntalaisten ja
muiden kävijöiden kanssa, heidän ajatuksiaan ja toiveitaan kuulostellen. Lisää tästäkin aiheesta voit löytää seuraavilta sivuilta.
Myllyssä seurakuntalaisten on mahdollista kohdata
toisiaan ja muita kävijöitä, ja sielläkin pidetään esillä
sitä ilosanomaa, joka on uskomme ja seurakuntamme
ydin. Tämä kaikki on tärkeää, mutta Myllyn vilkkaudesta huolimatta on monia, joiden tiet eivät sinne tai
muihinkaan seurakunnan tiloihin ja tapahtumiin syystä tai toisesta ulotu. On tärkeää saada kokoontua yhteen, yhteisen uskon äärelle ja myös etsimään ja kyselemään, mutta on hyvä muistaa, että Jumala voi olla
lähellä ihmistä niin Myllyssä kuin kaikkialla muuallakin. Hän ei tarvitse toimitiloja voidakseen tulla lähelle,
vaan seisoo ovella kolkuttamassa, valmiina astumaan
sisään jokaiseen sydämeen, jonka ovi Hänelle avataan.
”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän
pelastaa ne, joilla on murtunut mieli”, sanotaan psalmissa 34, mutta lisäksi Hän on luvannut olla lähellä jokaista, joka Hänet lähelleen päästää.
■ Paastonaika kutsuu meitä tutkiskelemaan itseämme, elämäämme ja omaa suhdettamme Jumalaan ja
lähimmäisiimme. Pitkäperjantai ja pääsiäinen muistuttavat meitä siitä, mitä Jumala rajattomassa rakkaudessaan teki päästäkseen lähelle ihmistä:
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän
antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä”. (Joh 3:16)
Nämä sanat mielessä on hyvä
kulkea uuteen kevääseen ja
pääsiäisen iloon.
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Ajankohtaista

Pääsiäinen tuo ilon
■ Paastonaika alkaa laskiaisesta, jatkuu 40 arkipäivää ja on
pääsiäiseen valmistautumisen aikaa. Hiljaisella viikolla seurataan
Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita ja pääsiäisenä iloitaan ja juhlitaan
Hänen ylösnousemustaan.
Seurakunnassamme voi taas
eläytyä pääsiäiseen liittyviin tapahtumiin erityisesti ajanjaksolla palmusunnuntaista 2. pääsiäispäivään,
jolloin järjestetään päivittäin erilaisia tilaisuuksia, kuten päivä- ja iltamessuja, hartauksia, hiljentymis- ja
rukoushetkiä, pääsiäisvaelluksia ja
ristinjuhla. Palmusunnuntain messun jälkeen on Tasalan Kamarissa
kirkkokahvit ja pääsiäismyyjäiset.

Viikko huipentuu pääsiäisyön messuun, jolloin pimeään
kirkkoon syttyy valo, elämä voittaa kuoleman ja saamme kuulla
pääsiäisen ilosanoman:
”Kristus nousi kuolleista!”
Messun
jälkeen
siirrytään kulkueena kirkolta seurakuntatalolle juhlahetkeen, jossa myös nautitaan yhteinen pääsiäisyön ateria.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: s. 9 ja
www.raisionseurakunta .ﬁ

Vapaaehtoistyötä valokuvaten?
■ Harrastatko valokuvausta? Otitko kivan kuvan?

Olisitko valmis luovuttamaan kuviasi seurakunnan käyttöön?
Seurakunnassamme tarvitaan
jatkuvasti erilaista kuvamateriaalia
julkaistavaksi eri viestintäkanavissamme, esimerkkeinä Tule ja katso
-lehti, Internet, Facebook, lehti-ilmoitukset, esitteet, julisteet, näyttötaulut.
Kuvien aihepiiri voi olla laaja
ja monipuolinen, kuten seurakuntamme toimintakin:

• Maisemakuvia eri vuoden- ja vuorokauden aikoina (esim. kirkko
ja sen ympäristö, muut seurakunnan toimitilat ym.)
• Eri-ikäisiä ihmisiä (lapset, nuo-

ret, aikuiset, naiset, miehet)
• Kirkkovuoden juhlat (pääsiäinen,
joulu ym.)
• Seurakunnan erilaiset tapahtumat ja muu toiminta
• Yleisiä kuvitus- ja tunnelmakuvia
eri aiheista (ilo, suru, arki, juhla,
rakkaus, ystävyys, auttaminen jne.)
Lisätietoja sivulla
www.vapaaehtoistyo.fi /raisio/
Voit myös ottaa yhteyttä seurakuntamme tiedottajaan:
anne-sophie.kajander@evl.fi

Puhuminen auttaa
■Seurakunnan toimintaan
kuuluu mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun mieltä painavista asioista esimerkiksi papin tai
diakoniatyöntekijän kanssa. Joskus
jo yksi keskustelu voi helpottaa oloa,
toisinaan tapaamisten toivotaan jatkuvan useamman kerran.
Tarvetta mahdollisimman nopeasti ja helposti saatavaan keskusteluapuun on paljon. Vastauksena tähän on Raision seurakun-

nan työhön kutsuttu sielunhoitoterapeutti Tiina
Åkerman, joka on mm.
pitkänlinjan kriisityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja työnohjaaja. Jos kaipaat ammatillista keskusteluapua, sielunhoitoa tai sielunhoitoterapiaa,
tavoitat Tiinan numerosta 044 716
0305 tai laittamalla sähköpostia
tiina.akerman@evl.fi. Tiinan vas-

taanottotila on seurakuntatalolla ja
palvelu on asiakkaalle maksuton.
Tiinaan voi tutustua myös esimerkiksi sunnuntaina
18.2. kello 18 seurakuntatalolla, jossa hän kertoo
elämästään ja ajatuksistaan Raisiomessun puhujana teemalla ”Jumalan rakkauden kohtaamana”.

Raision hautausmaan
puuston uudistus jatkuu
■ Viime talvena aloitettiin
hautausmaallamme kuntokartoituksen pohjalta laaditun uuden vihersuunnitelman mukaiset ensimmäiset
puiden ja pensaiden karsintatyöt, jotka jatkuvat vielä kevättalvella 2018.
Säilytettävien ja kaadettavien
puiden valinnassa on otettu huomioon erityisesti puiden kunto, mutta
myös puiden korkeus ja sijainti alueella, merkittävyys maisemassa ja

ulkonäkö. Myös näkymien avaaminen kirkon suuntaan on huomioitu.
Erityisesti isoja, vanhoja ja huonokuntoisia puita on jo poistettu ja tilalle pyritään lisäämään pienempiä
puulajeja.
Vuonna 2019 panostetaan uusiin istutuksiin. Raision kirkko täyttää 715 vuotta vuonna 2020, johon
mennessä hautausmaan puuston uudistaminen on valmis.

Seurakuntavaaleihin 2018
valmistautuminen alkanut
■ Vaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntai-

Anne-Sophie Kajander
tiedottaja, päätoimittaja

na eli 18.11. ja vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11.2018. Vaaleissa valitaan seurakuntaamme uusi
27-jäseninen kirkkovaltuusto 4-vuotiskaudeksi 2018–2022.
Seurakuntavaaliehdokkaita
haetaan jo kevään aikana ja ehdo-

kasasettelu huipentuu loppukesän
ja alkusyksyn aikana. Ehdokkaiden
asettaminen on pyritty tekemään
mahdollisimman helpoksi.
1.3. aukeavalla Seurakuntavaalit.fi -sivustolla valitsijayhdistysten on
mahdollista esittäytyä ja kertoa tavoitteistaan. Näin ehdokkuutta harkitsevien on helppo saada tietoa omassa

seurakunnassaan ehdokkaita asettavista valitsijayhdistyksistä ja löytää
niiden asiamiesten yhteystiedot.

Tule ja katso
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Raision seurakunta laajentaa
toimintaansa Myllyyn
Raision seurakunta avaa
maaliskuun alussa uuden
toimipisteen Myllyn
kauppakeskukseen.
Uusi toimintamuoto on
seurakunnalle yksi tapa tulla
entistä lähemmäs ihmisiä ja
heidän arkeaan ja näkyville
sinne missä monet tänä
päivänä muutenkin liikkuvat
ja viettävät aikaansa.
■ YES, Yhdessä Elävä Seurakunta kokoontuu pian myös Myllyssä!
Uusi toiminta hakee vielä muotoaan, ja sitä lähdetään kehittämään saatujen kokemusten,
toiveiden ja ideoiden pohjalta yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tarkoituksena on kuitenkin luoda paikka, jossa on helppo pistäytyä ja
tutustua seurakunnan tarjoamiin palveluihin,
hakea tietoa toiminnasta, osallistua ohjelmahetkiin, tavata seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia tai vain istahtaa levähtämään hetkeksi kauppakeskuksen vilinän keskeltä.
Seurakunnan perinteiset toimipisteet, toiminta ja työntekijät voivat tänä päivänä jäädä
monille vieraiksi ja kynnys tulla katsomaan, juttelemaan tai osallistumaan sen monipuoliseen
ohjelmaan saattaa tuntua liian korkealta.
– Kuitenkin Raision seurakunnalla on tarjolla todella monipuolista toimintaa, tilaisuuksia ja tukea eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville. Myllyssä pystymme tuomaan esille
tietoa tästä kaikesta ja ainakin jossain määrin
järjestämään erilaista ohjelmaa silloin tällöin.
Myös seurakunnan työntekijät ovat entistä helpommin tavattavissa, kun eri työalojen edustajat saapuvat vuorollaan Myllyyn päivystämään.
Apuna päivystyksessä tulee olemaan myös monia vapaaehtoisia, joita on tarkoitus kouluttaa
tehtävään kevään aikana, kertoo Myllyn toimintaa koordinoiva pastori Karoliina Haapakoski.
– Raision seurakunta on kartoittanut yhteistyötä myös naapuriseurakuntien ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa, ja Myllyssä tullaankin ajoittain näkemään myös niiden edustajia, sanoo kirkkoherra Pertti Ruotsalo.

Myllyssä seurakunta pyrkii
pitämään uuden toimitilansa
avoinna sen aukioloaikoina,
minkä toteutumiseksi
kutsutaan seurakunnan
omien työntekijöiden lisäksi
mukaan vapaaehtoisia
seurakuntalaisia päivystämään
ja osallistumaan tähän uuteen
toimintamuotoon.
Lisätietoja tarjolla olevasta
vapaaehtoistyöstä:
www.vapaaehtoistyo.fi/raisio

Myllyn uusi toimipisteemme siunataan ja otetaan käyttöön 1. maaliskuuta kello 10. Tervetuloa mukaan!

Kohtaamisten, tiedon jakamisen ja päivystyksen lisäksi Myllyyn on suunnitteilla myös ohjelmaa, kuten Perhepysäkki ja puuhahetkiä lapsille, nuorteniltoja, musiikkihetkiä, rukoushetkiä jne. Pappi on paikalla päivittäin parin tunnin ajan, ja diakoniatyöntekijöitäkin voi tulla
tapaamaan.
– Tavoitteenamme on tarjota uusi tapa ja
paikka helpottamaan ja lisäämään kohtaamisia seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten
ja muiden seurakuntalaisten ja kauppakeskuk-

Pertti Ruotsalo, Karoliina Haapakoski, Kari Haakana, Johanna Salonen ja
Dick Karlsson tutustumassa uusiin tiloihin.

sessa liikkujien kesken ja syventämään yhteyttä
seurakuntaan. Myllyn toimitila antaa myös uudenlaisen mahdollisuuden pitää esillä kristillistä uskoamme maailmassa, jossa elämme ja
siellä missä ihmiset liikkuvat, kuvailee kirkkoherra Pertti Ruotsalo seurakunnan läsnäoloa
Myllyssä.
– Kävijälle voidaan joskus jutustelun ohessa
tarjota vaikkapa mukillinen pikakahvia, mutta
minkäänlaista kahvilatoimintaa ei seurakunnan Myllyn tilassa ole tarkoitus pyörittää.
Raision seurakunnan uusi toimipiste sijaitsee Myllyn alakerrassa. Sisustuksena on oleskelutila sohva- ja pöytäryhmineen sekä hiljainen
huone, jonne voi pistäytyä lepäämään ja rauhoittumaan.
Seurakunnan näkyvyys kauppakeskuksissa
on jo tuttua joissakin kaupungeissa, mutta tässä
laajuudessa uutta täälläpäin maatamme. Raision seurakunta on tosin aiemminkin tullut ulos
perinteisistä tiloistaan mm. avaamalla Raision
keskustaan tänä vuonna 25 vuottaan juhlivan
Tasalan Kamarin, joka on vakiinnuttanut paikkansa vapaaehtoistyöntekijöiden voimin ylläpidettynä kahvilana ja kohtaamispaikkana, ja jota on hiljattain myös laajennettu ja uudistettu
paremmin tämän päivän tarpeita ja kasvaneita
kävijämääriä vastaavaksi.
Nyt on aika ottaa uusi askel ja tuoda seurakunta mukaan myös Myllyyn, jossa liikkuu mm.
paljon lapsiperheitä ja nuoria.
– Uuden toimitilan kuluiksi tulevat lähinnä
sen alkukunnostaminen seurakunnan käyttöön
sopivaksi ja vuokra, eli suuresti tämä ei seurakunnan menoja kasvata, vaan antaa nyt mahdollisuuden lähteä mukaan uuteen ja nykyaikaiseen tapaan kohdata ihmisiä siellä, missä he
muutenkin liikkuvat. Aika näyttää, miten tilanne kehittyy, mutta nyt katsottiin hyväksi lähteä
kokeilemaan ja kehittämään seurakunnan toimintaa ja toimitiloja tähänkin suuntaan, kertoo
talousjohtaja Kari Haakana.
– Tarkoitus ei ole lopettaa tuttuja ja toimivia työmuotoja, vaan vastata myös seurakuntalaisten muuttuviin tarpeisiin ja heidän arkeensa. Myöskään uusia työntekijöitä ei ole tarkoitus

palkata Myllyyn ainakaan pidemmiksi jaksoiksi, vaan toimintaa pyöritetään nykyisten työntekijöiden voimin yhteistyössä vapaaehtoisten,
naapuriseurakuntien ja muiden vastuunkantajien kanssa periaatteella ”Yhdessä elävä seurakunta”, sanoo Ruotsalo.
Vaikka tila pyritään pitämään auki pääasiallisesti Myllyn aukioloaikojen mukaan, on poikkeuksiakin luvassa.
– Sunnuntaisin kello 10 mennään kirkkoon, joten silloin olemme Myllyssä vasta jumalanpalveluksen jälkeen. Myös pääsiäisen aikoihin on kirkossa paljon ohjelmaa päivittäin,
ja silloinkin on Mylly-huoneemme suljettu pitkäperjantaista alkaen ja avaa ovensa taas tiistaina, kertoo Ruotsalo.
Seurakunnan suuri juhla, pääsiäinen ja sen
sanoma ovat kuitenkin esillä myös seurakunnan Mylly-oven ollessa suljettuna mm. ikkunasomistuksessa, jonka äärelle Myllyssä kulkija voi pääsiäispyhien aikana pysähtyä hetkeksi
iloitsemaan siitä, minkä lahjan Jumala ihmiselle antoi pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumien kautta.

Mitä sinä toivoisit

näkeväsi tai kokevasi seurakunnan
uudessa Myllyn toimitilassa? Mitä ideoita
sinulla olisi toiminnan kehittämiseksi?

Tule kertomaan ajatuksiasi

tai jättämään idealappu Myllyyn 1.3.
alkaen tai välitä ideoitasi seurakunnan
työntekijöille kasvotusten, puhelimitse tai
sähköpostitse.
Tervetuloa mukaan kehittämään
uutta!
Myllyn toiminnan koordinaattori,
pastori Karoliina Haapakoski,
p. 044 716 0354 tai
karoliina.haapakoski@evl.fi
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Vanhin tunnettu pääsiäissaarna

P

ääsiäinen on joulun, pitkäperjantain ja helluntain ohella kristittyjen suuri juhla, jopa kaikkein
suurin, sillä silloin ”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.” (virsi 90).
Vanhimman meidän päiviimme asti säilyneen pääsiäissaarnan on pitänyt Sarden piispa
Meliton pääsiäisenä 166 tai 167, siis 1850 vuotta sitten. Sardes on kaupunki Vähässä-Aasiassa,
nykyisen Turkin alueella. Piispa Melitonista tiedetään varsin vähän; hän on kuollut noin v. 180.
Hänen kirjoituksistaan on säilynyt vain mainittu pääsiäissaarna. Sen on suomentanut nimellä ”Pääsiäisen salaisuus” vuonna 1968 Jukka
Thurén, joka toimi Åbo Akademin Uuden testamentin selitysopin professorina 1975–1994.
Melitonin saarna alkaa siitä, että jumalanpalveluksessa on luettu Vanhan testamentin
kertomus Israelin kansan (”hebrealaisten”)
pääsiäisestä eli vapautumisesta Egyptin orjuudesta (”eksodus”). Vanhan testamentin kertomuksen mukaan israelilaiset teurastivat pääsiäislampaan (karitsan), söivät pääsiäisateriakseen lammasta ja sivelivät verellä oviensa reunukset merkiksi, että talossa asui israelilaisia.
(2. Mooseksenkirja, luku 12)
Näin aloitti Meliton saarnansa:
”Teksti hebrealaisten eksoduksesta on luettu
ja mysteerion sanat selitetty: kuinka lammas
uhrataan ja kuinka kansa pelastetaan.
Tämä on pääsiäisen mysteerio, niin
kuin se laissa on kirjoitettu kuten hetki sitten on luettu. Käyn nyt läpi tekstin sanat,
kuinka Jumala käskee Moosesta Egyptissä
kun hän tahtoo sitoa faraon ruoskan alle
ja päästää Israelin ruoskan alta Mooseksen
kautta. Sillä katso, hän sanoo, ota tahraton ja
virheetön karitsa ja teurasta se ehtoolla yhdessä Israelin lasten kanssa ja syökää se yöllä kiireesti ja luuta älkää siitä rikkoko. Näin, hän
sanoo, tee: yhdessä yössä se syökää suvuittain
ja heimoittain kupeet vyötettyinä ja sauvat
käsissänne. Sillä tämä on Herran pääsiäinen
ikuinen muisto Israelin lapsille.”
Saarnansa loppupuolella Meliton käsittelee ensin pitkäperjantaita ja sitten puhuu aivan kuin Jeesuksen suulla siitä, mitä pääsiäi-

nen kristityille merkitsee.
”Oi outoa murhaa, oi outoa rikosta: Valtiaan muoto on muuttunut; alaston on hänen ruumiinsa; ei hänelle suotu vaippaakaan peittämään hänen alastomuuttaan.
Siksi taivaan valot kääntyivät pois ja päivä pimeni kätkeäkseen puuhun ripustetun alastoman; ei se pimentänyt Her-

ran ruumista vaan ihmisten silmät.
Niinpä, kun kansa ei vavissut, vapisi maa;
kun kansa ei kauhistunut, kauhistuivat taivaat; kun kansa ei reväissyt vaatteitaan, repäisi enkeli; kun kansa ei valittanut, jyrisi taivaasta Herra ja Korkein antoi äänensä
kuulua.
Hän nousi kuolleista ja astui ylös taivas-

ten korkeuksiin.
Herra, puettuaan ylleen ihmisen, kärsittyään kärsivän tähden, tultuaan sidotuksi vangitun tähden, tuomituksi syyllisen tähden, haudatuksi haudatun tähden,
nousi kuolleista ja huusi näin:
Kuka voi minun kanssani riidellä? Asettukoon minua vastapäätä.
Minä päästin syyllisen
Minä tein eläväksi kuolleen.
Minä herätän haudatun
Kuka voi minua vastustaa?
Minä, sanoo Kristus:minä hävitin kuoleman, vietin voitonjuhlaa vihollisesta, tallasin jalkoihini tuonelan, sidoin väkevän,
tempasin ihmisen taivasten korkeuksiin.
Minä, sanoo Kristus.
Tulkaa siis tänne, kaikki te ihmisten sukukunnat te syntien saastuttamat ja ottakaa vastaan syntien anteeksiantamus.
Sillä minä olen teidän anteeksiantamuksenne, minä teidän pelastuksenne pääsiäinen,
minä teidän tähtenne teurastettu karitsa, minä teidän lunnaanne, minä teidän elämänne,
minä teidän ylösnousemuksenne, minä teidän valkeutenne, minä teidän pelastuksenne, minä teidän kuninkaanne.
Minä teidät vien taivasten korkeuksiin.
Minä teille näytän iankaikkisen Isän.
Minä teidät herätän oikealla kädelläni.
Tämä on hän, joka teki taivaan ja maan
ja muovasi alussa ihmisen jota laki ja profeetat julistavat, joka tuli lihaksi neitsyessä,joka
ripustettiin puuhun, joka haudattiin maahan,
joka herätettiin kuolleista ja nousi taivasten
korkeuksiin,joka istuu Isän oikealla puolella, jolla on valta kaikki tuomita ja pelastaa,
jonka kautta Isä teki kaiken, alusta iankaikkisuuteen asti.
Tämä on A ja O.
Tämä on alku ja loppu, selittämätön alku
ja käsittämätön loppu.
Tämä on Voideltu. Tämä on kuningas. Tämä on Jeesus. Tämä on sotapäällikkö.
Tämä on Herra. Tämä on hän, joka nousi kuolleista.
Tämä on hän, joka istuu Isän oikealla
puolella.
Hän kantaa Isän ja Isä hänet.
Hänelle kunnia ja voima iankaikkisesti,
Amen.”

Perinteet puhuvat pääsiäisestä
Pääsiäiseen liittyy ruokia
ja perinteitä. Aina emme
tule ajatelleeksi, että niillä
on yhteyksiä Raamatun
tapahtumiin.
Pääsiäislammas
Pääsiäisaterian lammas (karitsa) liittyy suoraan Vanhan testamentin pääsiäiskertomukseen (2. Mooseksenkirjan luku 12). Vapautuessaan Egyptin orjuudesta Israelin kansa teurasti ateriakseen karitsan.
Mämmi
– happamaton leipä
Samassa Vanhan testamentin pääsiäiskertomuksessa Israelin kansa saa ohjeen syödä happamatonta leipää. Hapatetta ei siis saanut käyttää.
Mämmi on suomalainen perinneruoka. Sen
arvellaan juhlaruokana vastaavan pääsiäiskertomuksen happamatonta leipää.
Kananmuna
Jeesus haudattiin kallioon louhittuun hautaan.
Haudan suulle vieritettiin suuri kivi.

Pääsiäisaamuna ”elämä voitti”.
Vertauskuva on selvä: kananmunan kovan
kuoren alta paljastuu uusi elämä.
Sama on tietysti suklaamunien eli ”yllätysmunien” idea. Juhlan kunniaksi pääsiäismunia on tapana maalata ja koristella. Puusta tehtyjen munien pintaan voidaan maalata ikoneja.
Oma lukunsa ovat koristemunat. Erityisen
arvokkaita ovat ”Fabergen munat”. Peter Carl
Fabergé (1846 – 1920) oli venäläinen kultaja jalokiviseppä, joka tunnetaan parhaiten Fabergén pääsiäismunista. Koristeellisia munia on
tehty 69 kappaletta, ja nykyisin niistä maksetaan huutokaupoissa miljoonia – jos niitä nyt
myyntiin tulee.

Virpominen
Virpominen kuuluu pääsiäistä edeltävän ajan
perinteisiin, tarkkaan ottaen viikkoa ennen
pääsiäistä olevaan palmusunnuntaihin, jolloin
kirkoissa luetaan Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin. Tällöin vastassa olleet ihmiset olivat
varustautuneet palmunoksilla ja Jeesusta tervehdittiin Hoosianna – huudoin. Meillä koristellut pajunkissa-oksat korvaavat etelän maitten palmut.
Pukeutuminen ”pikkunoidiksi” ei ole liittynyt Palmusunnuntain virpomiseen. Noidat liittyvät pitkäperjantain ja pääsiäisen väliseen
lauantaihin, jolloin Jeesus oli haudassa, ja
”paha oli vallassa”. Pahaa on sitten karkotettu polttamalla pääsiäistulia.
Virpomisessa
käytettävät sanat
Virpomisen yhteydessä lausuttavat lorut
vaihtelevat. Yksi vaihtoehto on: ”Virpoi,
varpoi tuoreeks’ terveeks’ tulevaks’ vuodeks’. Huom: ”virpoi, varpoi” – ei ”virvon,
varvon”. On sanottu, että sanamuoto liittyy Palmusunnuntaita edeltävään ”Lasaruksen lauan-

taihin”. Lasarus-niminen mies oli ollut jo haudattuna pari päivää, maatuminen oli alkanut,
joten hän ei enää ollut ”tuore”. Jeesus herätti
hänet kuolleista – eli teki hänet taas tuoreeksi.
Todellinen Virpoja, tuoreuden ja terveyden antaja on siis Jeesus itse
Tekstit Pertti Ruotsalo
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Yhteisvastuu 2018

Yhteisvastuu 2018 auttaa
Suomessa ja katastrofialueilla

Nouse ja syö

Yhteisvastuu-kampanja 2018
haastaa suomalaisia pohtimaan
nälkää ja köyhyyttä.

■ Profeetta Elia oli tehnyt kaikkensa saadakseen
maansa oikealle tielle. Kuitenkin ainut tulos, jonka
hän saattoi nähdä oli, että kuningas oli erittäin, erittäin vihainen hänelle.
Elia pakeni erämaahan. Minne hän voisi mennä? Hän
makasi kauan kinsteripensaan alla ja mietti, kuinka väsynyt hän olikaan ja miten mahdottomaksi kaikki oli
käynyt.
Juuri silloin hän näki leivän ja ruukullisen vettä pääpuolessaan. Ja enkeli sanoi: ”Nouse ja syö, muuten matka käy sinulle liian raskaaksi.” Jeesuskin kehotti usein
opetuslapsiaan antamaan syötävää kansanjoukoille,
jotka olivat kokoontuneet kuuntelemaan Jeesuksen
opetusta.

M

illaista on elää päivästä toiseen ilman riittävää ravintoa ja nähdä lastensa kuihtuvan ruoan puutteesta? Entä miltä tuntuu tehdä mahdottomalta tuntuvia valintoja vuokran, lääkekulujen tai ruoan välillä? Nälkä on todellista,
myös Suomessa, vaikka yltäkylläisyyden keskellä sitä
on vaikea uskoa.
Yhteisvastuun vuoden 2018 teemana on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman katastrofialueilla ja myös Suomessa, jossa arkipäivän ruokamenot ovat monille kohtuuttoman suuret.
Katastrofialueilla ravinnon puute johtuu muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien luonnon ääri-ilmiöiden kuten kuivuuden, myrskyjen ja tulvien lisääntymisestä sekä sodista ja konflikteista, jotka pakottavat
ihmiset jättämään omat asuinalueensa, työnsä ja viljelyksensä.
Suomessa ravinnon puutteen ja heikkolaatuisuuden
taustalla on usein pitkittynyt köyhyys, jossa pienillä tuloilla sinnittelevät ihmiset joutuvat pakon edessä tekemään valintoja esimerkiksi kalliiden asumiskulujen,
terveydenhuollon maksujen ja ruoan välillä.
Keräysvaroista 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Varoilla autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pa-

Kevään ruokatrendi miljoonille ihmisille
maailmassa on se, että ruokaa ei ole.

hiten kärsineitä ihmisiä ja turvataan heille muun muassa riittävän ravinnon, välttämättömien perustarvikkeiden
ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon ja majoitukseen. Lapsille ja nuorille pyritään järjestämään mahdollisimman pian paluu kouluun.

■ Olemmeko antaneet omasta leivästämme nälkäiselle? Olemme yhtä haastavan ellemme haastavamman
tilanteen edessä kuin opetuslapset aikoinaan. Luemme
lehdistä Suomen leipäjonoista, joissa leivän lisäksi jaetaan muutakin ruokaa. Suomessa ei kukaan varsinaisesti näe nälkää, mutta kyse onkin pakon sanelemista
valinnoista. Nälkä painaa toisessa vaa’assa etsien tasapainoa laskujen ja vuokran maksamisen tai lääkkeiden ostamisen kanssa.

Loput 40 prosenttia keräysvaroista käytetään taloudellisesti vaikeassa tilanteessa elävien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston ja seurakuntien kautta. Diakoniarahastosta myönnetään avustuksia
esimerkiksi välttämättömiin hankintoihin sairauden,
pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen
vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan
välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta.
Tatu Blomqvist

Näin voit osallistua ja auttaa
T
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■ Osta Yhteisvastuutuotteita.
■ Osallistu Yhteisvastuu-tapahtumiin. ks. s. 6
■ Lahjoita lipaskeräyksiin.

■ Lahjoita keräystilille käyttäen Raision seurakunnan viitenumeroa 301725.
AKTIA
FI82 4055 0010 4148 41
NORDEA
FI16 2089 1800 0067 75
POHJOLA PANKKI
FI14 5000 0120 2362 28
■ Yhteisvastuukeräyksestä Raision seurakunnassa
vastaa diakoniatyöntekijä Mariitta Pentti, jolta saa myös
lisätietoja keräyksestä ja siihen liittyvistä tapahtumista.
p. 044 716 0352, sähköposti: mariitta.pentti@evl.fi
■ Lisätietoja keräyksestä ja sen kohteista myös:
www.yhteisvastuu.fi

■ Eräs pieni poika halusi kiihkeästi nähdä Jumalan. Hän
pakkasi evästä reppuun, koska arveli matkan olevan pitkän. Sitten poika lähti matkaan. Hetken kuluttua pojasta tuntui, että hän oli kulkenut jo pitkästi, ainakin kilometrin, Hän päätti istahtaa puiston penkille syömään
eväitään. Penkin toisessa päässä poika näki istumassa
vanhuksen, joka vaikutti nälkäiseltä. Niinpä poika päätti
antaa palan leivästään miehelle. Pojan ojentaessa leipäpalaa vanhukselle tämä näytti hämmästyneeltä ja kaunis hymy levisi hänen kasvoilleen. Tuo hymy oli pojan
mielestä niin kaunis, että hän päätti jakaa loputkin leivästään vanhuksen kanssa. Vietettyään päivän yhdessä
vain istuen ja välillä eväitä syöden, poika teki lähtöä kotiin illan hämärtyessä. Ennen lähtöä hän kuitenkin halasi vanhusta, jolloin tämän kasvoille levisi onnellisin hymy, mitä poika oli koskaan nähnyt.
Poika juoksi kotiin ja kertoi äidilleen, että oli ollut
päivällisellä Jumalan kanssa! Äidin vielä ihmetellessä
poika jatkoi: ”Arvaa mitä? Jumalalla on kaunein hymy,
mitä olen ikinä nähnyt!”
Vanhuskin palasi kotiinsa. Sukulaisten ihmetellessä,
missä tämä oikein oli ollut, hän vastasi: ”Tapasin Jumalan ja tiedättekö mitä? Hän vaikutti paljon nuoremmalta kuin olin kuvitellut!”
■ Tule sinäkin torjumaan nälkää ja köyhyyttä antamalla haluamasi kokoisen leipäpalan. Leipäjonot eivät kuulu raisiolaiseen katukuvaan. Meillä on riittävästi ruokaa
kaikille. Maailman katastrofialueilla ihmiset kärsivät nälän lisäksi myös sodista ja väkivaltaisuuksista. Sinä ja
minä voimme leipäpalalla olla parantamassa tätä Jumalan luomaa maailmaa.
Sydämellinen kiitos avustasi!
Mariitta Pentti

Yhteisvastuukeräyspäällikkö
diakoniatyöntekijä

Jukka Liukas/Kuvamestari Kalefoto Oy

■ Ryhdy kerääjäksi. Lipaskeräys toteutetaan
vapaaehtoisten kerääjien avulla. Voit kerätä lippaalla tai
listalla tuottoa keräyksen hyväksi
vaikkapa omalla
asuinalueellasi ja
tavata tuttuja tai tutustua naapureihin
hyvän asian äärellä.

■ Hyvinvointivaltion mielikuvaan tulee säröjä ajettaessa vaikka kuukauden 2. ja 4. tiistaina Raision seurakuntatalon ohi. Tuo 40–50 raisiolaisen muodostama ruokajono vastaa meille äänettömänä kysymykseen, olemmeko
me antaneet heidän syödä… Diakoniatyössä joudumme
päivittäin vastaamaan ihmisten avunpyyntöihin koskien
ruokaa ja taloudellista ahdinkoa.
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Yhteisvastuukerääjän kertomaa:

Puheenvuoro

Yhteisvastuukeräys
on kilpailu!

Annetaan
hyvän kiertää

Miten kilpailuun
valmistaudutaan?

■ Lähes kymmenen vuotta olen pyörinyt Raision seurakunnassa vapaaehtoisena. Aloitin Tasalan Kamarin
kahviossa ja päästyäni sisälle seurakunnan monipuoliseen tehtävätarjontaan, alkoi tehtäviä kasaantua.
Heikko / vahva puoleni on innostua vähän kaikesta.
Vaikka ennestäänkin olin jo monessa mukana, menin
diakoniatyöntekijä Mariitta Pentin pyynnöstä kaveriksi yhteisvastuukerääjien koulutukseen. Siellä syttyi taas kipinä. On hienoa päästä ideoimaan tapahtumia yhteisvastuun hyväksi.

■ Ensinnäkin Yhteisvastuukeräys on joukkuelaji, joten kerätään mahdollisimman iso joukkue
ja rekrytointi tehdään vapaaehtoisista. Valittaessa vapaaehtoisia on syytä ottaa huomioon muutama tärkeä
seikka; Vapaaehtoisen on hyvä olla aktiivinen, innostunut, ahkera, iloinen, ymmärtäväinen – jo yksi ominaisuus riittää hyväksi joukkueen jäseneksi.
Otetaan yksi esimerkki: Sami Koivumäki, 46- vuotias,
työkyvyttömyyseläkkeellä, aiemmin IBM:llä tietotekniikkakonsulttina. Koivumäki on helppo rekrytoitava kohde,
koska aiemman vapaaehtoistyön perusteella (Tasalan Kamari ja Partio) voidaan jo valmiiksi olettaa hänen olevan
kiinnostunut antamaan aikaansa kyseiselle kilpailulle.
Lähestytään kohdetta hymysuin, pulla ja kuppi kahvia kädessä. Rupatellaan niitä näitä. Sää on esimerkiksi oivallinen aihe lähestyttäessä varsinaista aihetta. Siitä siirrytään kevyesti jutustelemaan Yhteisvastuukeräyksestä. Vihjaillaan sen alkavan taas kohta jne. jne... Sitten
tutkaillaan vapaaehtoisen reaktioita. Mikäli selvää, silminnähtävää kiinnostusta on havaittavissa, läväytetään
suurella kysymyksellä: ”Olethan sinäkin sitten tulossa
auttamaan tietokoneiden kanssa?”
Koivumäen mutustellessa pullaa suu täynnä,
ei hän voi kuin nyökytellä myöntymisen merkiksi. Olihan siinä sentään ollut jo tarjolla pullakahvit. Kuka sen jälkeen enää kehtaa kieltäytyäkään?
Toinen keino on marssia soveliaan rekrytoitavan eteen
ja sanoa: ”Tuuks vapaaehtoiseksi?”

■ Yhteisvastuukeräykseen olen osallistunut monet
vuodet Raisionseudun Lausujien runomatinealla Tasalan Kamarissa. Joka vuosi valmistamme kulloisenkin vuoden teemalla runokoosteen. Esiintymispäivämme tuotto Kamarilla menee kokonaisuudessaan
Yhteisvastuun hyväksi. Myös naapuriseurakunnat
ovat pyytäneet Yhteisvastuu-esitystämme. Viime
vuonna kävimme kuudessa eri seurakunnassa samalla koosteella. Yhteisvastuukeräyksessä mukanaoloni on avartanut katsantokantaani maailmasta ja
ihmisten avuntarpeesta. Olen tutustunut yhteisvastuukeräyksen kohdemaihin ja niissä vallitseviin olosuhteisiin.
■ Ulkomaankohteisiin tutustuminen on tuonut
omaan elämääni ymmärtämystä ja kiitollisuutta siitä, että olen suomalainen. Olen oppinut ymmärtämään, että pienelläkin panoksella voidaan saada
kohdemaissa aikaiseksi paljon. Kriisimaihin menevä avustus on juuri sitä, mitä tasavallan presidenttikin on korostanut – autetaan avun tarvitsijoita paikan päällä.

Koska kyseessä on kilpailu, on tarpeellista harjoi-

tella mahdollisimman usein. Se tapahtuu palavereissa,
joissa jokainen tuo esiin ideoita esim. siitä, miten keräykseen saataisiin tapahtumia, joilla kerätä rahaa.
Meidän tiimissä esimerkiksi on ollut todella hyviä
treenejä ja tulokset varmasti tullaan näkemään tämän
vuoden keräyksessä. Monta erilaista tapahtumaa on tiedossa, ja keräys kulminoituu suureen ulkoilutapahtumaan, johon mukaan haalitaan yhdistykset ja firmat liikkumaan ja tanssimaan, syömään hernerokkaa soppatykistä ja mutustelemaan munkkeja. Voiton avaimet siis jo
nyt taskussa!
Seuraava askel on aktivoida nuoret. Ensimmäisissä Piirin treeneissä nuoret itse toivat itsensä
esille: Muistuttivat, että
”hei, mekin ollaan olemassa, käyttäkää apuamme”. Voin kertoa, että olin todella ylpeä raisiolaista nuorista silloin!
Helposti ajatellaan, että nuo-

■ Vuosittain valitaan kotimaassa avustuksen kohteeksi erilaisia avun tarvitsijoita. Vuonna 2015 oli kotimaan kohteena vapaaehtoistyö.fi sivuston luominen.
Raisiossa saatiin aikaiseksi yhdessä kaupungin kanssa sivusto, jossa sekä avuntarvitsijat että avunantajat kohtaavat.
Vuoden 2016 keräysvarat menivät syrjäytymistä ehkäiseviin hankkeisiin. Yhteistyökumppanina oli
Partio. Keräysvaroilla tuetaan vähävaraisten osallistumista Partioon. Raisiossa Jokikylän Poikien saamalla avustuksella saatiin toteutettua lainavarasto, jossa
on lainavarusteita apua tarvitseville ja varattomille.
Vuoden 2017 keräysvaroilla ehkäistiin ihmiskauppaa, jota on Suomessakin. Ihmiskauppa on usein niin
piilossa, että sitä on vaikea tunnistaa. Varsinkin maahanmuuttajat ovat vaarassa joutua sen uhreiksi.
■ Paras tapa auttaa olisi antaa tukea paikan päälle
kriisimaihin olosuhteiden niin salliessa. Valitettavan
usein avun antaminen kotimaahan ja katastrofialueille törmää vastakkainasetteluun. Kuitenkin tärkeintä
on auttaa lähimmäistään lähellä ja kaukana ihmisen
ikään, väriin ja sukupuoleen katsomatta.
Yhteisvastuunkeräyksen kautta annat toivoa.
Annetaan siis hyvän kiertää!

ret vain kiertävät keräyslippaiden kanssa (mikä on
muuten yksi tehokkaimmista ja helpoiten mukaan tultavista tavoista auttaa), mutta nuoretpa keksivät itsekin keräyskeinoja.
Sitten onkin jo aika aloittaa kisoihin lämmittely. Esimerkkinä ulkoilmatapahtuman
lämppärit. Soppatykki tilattava ja rekrytoitava munkinpaistajat, joiden aisaparina toimii kahvinkeittotiimi. Etsitään artisti tansseja varten ja varataan tarvittavat tilat.
Suunnitellaan ohjelma ja jaetaan kyseisen viestin juoksujärjestys eli kuka tekee mitä. Tärkeintä kisassa ja tapahtumassa on, että mistä se varsinainen palkinto kerätään eli mistä rahat kasaan.
Muistettava on, että meillä Suomessa on omat ongelmamme, mutta monissa muissa maissa on asiat niin paljon pahemmin, että meiltä riittää kyllä resursseja apuun.
Yhteisvastuukeräys on siitä erikoinen kilpailu, että vaikka sen järjestää Suomen evankelisluterilainen kirkko,
se koskettaa myös ateisteja, agnostikkoja ja uskottomia.
Mikäli numerot ja sellainen ei kiinnosta niin riittää kun muistaa, että tämän vuoden teema on ”NÄLKÄ”!
Mihin raha menee
ja miten se jaetaan?
Tuotosta 60 % ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun.
Kirkon diakoniarahasto myöntää 20 % taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön. Kirkon diakoniarahaston kautta autetaan vähävaraisia sekä yllättävän
elämänkatastrofin, kuten tulipalon tai vakavan sairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Tämän vuoden kotimaan apuun tulee 10
% enemmän kuin aiempina vuosina.
Vapaaehtoisia mukana on keskimäärin 25 000 henkilöä vuosittain ja vapaaehtoiset ovatkin ainoa tapa pyörittää näin suurta hyväntekeväisyystapahtumaa.
Aiempina vuosina raha on löytänyt hyvin kohteensa
ja niin tänäkin vuonna.
Se numeroista, ei ollut paha, eihän?

Yhteisvastuukeräys ei toki ole ainoa vapaaehtoistoiminnan muoto meillä Raisiossa. Mahdollisuuksia
saada auttaa apua tarvitsevia on monia.
Rohkeasti vaan ottamaan yhteyttä esimerkiksi vapaaehtoistyo.fi -sivuston kautta ja jotakin löytyy jokaiselle.
Hyvää Yhteisvastuuvuotta 2018 kaikille!

Sami Koivumäki

Yhteisvastuutiimi

Yhteisvastuutapahtumia Raisiossa
■ Keräys avattiin 4.2. ja on esillä seurakuntamme tapah-

tumissa, joiden tuotot menevät yhteisvastuukeräykselle.
Raisionseudun Lausujat esiintyvät Yhteisvastuun hengessä Tasalan Kamarin ohjelmatuokiossa maanantaina
19.2. klo 11–12.

Helinä Aaltonen
Yhteisvastuutiimi

Markku Toivola

Eläkeikäisten kerhossa seurakuntatalolla Yhteisvastuutiimi kertoo sanoin ja kuvin vuonna 2018 Yhteisvastuukeräyksestä torstaina 22.2. klo 12–14. Yhteisvastuuarpajaiset.
Kaikenikäisten Talvirieha Wanhan Pappilan pihassa
lauantaina 3.3. klo 10–12. Ohjelmassa mm. ulkoilua ja
sään salliessa myös lumileikkejä ja mäenlaskua. Musiikkia, nukketeatteria, aarteenetsintää, arpajaiset, kirpputori, talvikahvila, grillimakkaraa ym. Pihalla touhutaan
säällä kuin säällä.

Liikunnallinen yhteisvastuutapahtuma Kerttulan
liikuntakeskuksessa lauantaina 7.4. klo 11–13. Raisiolaiset yhdistykset ja yhteisöt haastetaan mukaan tapahtumaan. Myytävänä kahvia, mehua, itse paistettuja munkkeja ja hernekeittoa. Liikunnallisesta jumpasta
vastaa Tuula Välimäki. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen
lähettää osallistujat leikkimieliseen kuntoradan kiertämiskisaan. Lopuksi Monotanssit klo 12.30–13 Raision
Harmonikkojen tahdittamana.
Hengellisten toivelaulujen yhteislaulukonsertti Raision seurakuntatalolla sunnuntaina 8.4. klo 15–
17. Tilaisuudessa mukana Raision Harmonikkakerho ja
kanttori Sini Nieminen. Käsiohjelma 5 e. Kahvitarjoilu
ja arpajaiset. Laulutoiveita voi jättää Tasalan Kamariin
helmikuun ajan.
raisionseurakunta.fi
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Kahvia ja kohtaamisia kaupungin
keskustassa jo 25 vuotta

R

aision seurakunnan vapaaehtoisten ylläpitämä kahvila ja kohtaamispaikka Tasalan aukiolla on monelle
tärkeä paikka. Siellä toimii yli 100 vapaaehtoista

eri tehtävissä ja kävijöitä on päivässä kymmeniä. Kamari on kaikille avoin ja sinne voi
pistäytyä kahville tai vaikka lehtiä lukemaan,
mutta halutessaan voi myös osallistua siellä arkipäivisin järjestettävään monipuoliseen
toimintaan.

Kamaria laajennettiin ja uudistettiin entistä avarammiksi, viihtyisämmäksi ja valoisammaksi pari vuotta sitten tehdyssä mittavassa remontissa, joten tilaa riittää nyt niin kahvilavieraille kuin erilaiseen ohjelmaan ja toimintaan
osallistujille.

Tasalan Kamari on myös suosittu paikka
perhe- ym. juhlien ja yksityistilaisuuksien viettoon, ja mukava kokoontumispaikka monille
ryhmille, piireille ja kaveriporukoille.
Kamariin on helppo tulla ja siellä on mukava olla – yhdessä tai yksin.
Kuvat Markku Toivola

Opastusta
tekniikan
maailmassa

Tiistaisin ja perjantaisin
vapaaehtoiset Atk-opastajat auttavat ja opastavat erilaisten teknisten välineiden
kuten tietokoneen, pöytätabletin tai kännykän kanssa. Apua saa myös mm. valokuvien siirtämisessä kamerasta koneelle. Tarvittaessa opastajat voivat myös
tehdä kotikäyntejä ja auttaa
kotikoneen käytössä.

Ohjelmatuokioita
ja kokoontumisia
Kohtaamisia
kahvikupin äärellä

Tuoreen pullan tuoksu tulee ovella vastaan. Kahvion vapaaehtoiset valmistavat päivittäin tarjolle maistuvia makeita ja suolaisia
herkkuja, joista kuuluisin
on varmaan Kamarin sillileipä.
Iloinen kohtaaminen
ja lämmin hymy saavat hyvälle tuulelle.
Tasalan Kamarin tiloissa toimii myös Lähetysmyymälä ”Lähetyssoppi”, josta voi ostaa erilaisia käsitöitä, kortteja,
koruja ym. lähetystyön tukemiseksi.
Käsitöistä iloa
itselle ja muille

Uusia tuulia

■ Viime syksynä Kamariin tuli lasten oma leikkipaikka, jossa
on leluja, pelejä ja kirjoja lasten iloksi.
Helmikuussa Tasalan Kamarissa aloitetaan Puuroperjantait, jolloin muiden kahvilatuotteiden lisäksi on tarjolla haudutettua puuroa edulliseen hintaan.
Tasalan Kamari on toiminut Raision keskustassa jo 25
vuoden ajan. Se on raisiolaisten ”olohuone” kaupungin keskustan sydämessä. Toiminta on muuttunut vuosien varrella,
mutta sillä on edelleen tärkeä paikka ja tehtävä Raisiossa ja
raisiolaisten elämässä tänään ja tästä eteenpäinkin.
Toivotamme myös uudet kävijät ja vapaaehtoiset
sydämellisesti tervetulleiksi Tasalan Kamariin.

Käsitöiden ja askartelun
äänet ja iloinen puheen
sorina kaikuvat Kamarissa, kun Peittopiiri, Sukkakerho, Lähetyksen askartelupiiri, Kamarin Kätevät
ym. käsitöiden ystävät kokoontuvat yhteen juttelemaan ja tekemään hyvää
käsitöiden kautta. Peittoja, sukkia, lapasia ja muita neulevaatteita lahjoitetaan tarvitseville seurakunnan diakoniatyön
kautta. Vapaaehtoisten tekemiä neuleita, kortteja,
koruja ja muita käsitöitä
on tarjolla myös Soppi-lähetysmyymälässä.

Tasalanaukio 5
Kamarin toiminnan tarkemmat
ajankohdat Kamarin löytyvät
mm. tämän lehden sivulta 9.
Lisätietoja toiminnasta saa myös
Kamarista tai diakoniatyöntekijä
Päivi Leinolta, p. 044 7160365
tai paivi.leino@evl.fi sekä
internetistä:
www.raisionseurakunta.fi

Kamarissa järjestetään viikottain ohjelmatuokioita,
joissa on esillä mm. ajankohtaisia asioita, musiikkia
ja tietoa erilaisista palveluista Raisiossa. Kamarissa
toimii lisäksi mm. Runopiiri ja Raamattupiiri. Kerran
kuukaudessa on Kamarin
yhteislauluhetki seurakunnan kanttori Sini Niemisen
johdolla, ja Kamarin oma
kuoro, Kamarin Kööri, tuo
lauluillaan iloa monelle.
Jumppaa
ja aivojumppaa

Yhdessä liikkumisen ilo keskiviikon tuolijumpassa tuo
liikettä niveliin ja hymyn ja
hyvän mielen.
Aivojumppaa ja pelaamisen iloa lauta- ja seurapelien
merkeissä saa keskivikko-iltapäivisin. Mikäli peli on alkuun vieras niin joku aina
opastaa uutta pelaajaa.
Auttamiskeskuksessa
tarjotaan ja saadaan apua

Torstaisin kello 10–14 on Tasalan Kamarin Auttamiskeskuksessa päivystäjä paikalla ottamassa
vastaan puhelimitse tulevia avunpyyntöjä (p. 044
716 0347) ja tapaamassa niin auttajia kuin apua
tarvitseviakin. Auttamiskeskuksen vapaaehtoiset ovat ystävinä, apuna ja tukena yksittäisille raisiolaisille ja eri yhteisöillekin ja lähtevät esimerkiksi ulkoiluseuraksi tai saattajaksi lääkärikäynnille. Auttamiskeskuksen ja kaikkien Kamarin vapaaehtoisten toiminta on monipuolista ja vaihtelevaa.
Apua ja tukea annetaan ja saadaan elämän eri vaiheisiin.
Pappi ja diakoniatyöntekijä tavattavissa

Kamarin ”oma pappi” Jyrki Rautiainen
on paikalla torstaisin kello 11–12 ja hänen kanssaan voi istahtaa keskustelemaan
mieltä painavista murheista tai ihan arkisistakin asioista.
Kamarissa voi tavata myös seurakunnan muita pappeja, ”kuukauden pappeja”.
Tiistaisin on mahdollisuus keskusteluun seurakunnan diakoniatyöntekijän
kanssa ja samalla voi myös mittauttaa verenpaineensa.
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Sana
Itsetutkistelua rakkauden lähteellä
Paastonaika, joka juuri on alkanut,

■ ”Vaikka minä puhuisin ihmisten
ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai
helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria,
mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni
tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en
sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi,
ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei
muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken
se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii… Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.” 1. Kor. 13:1–7, 13

antaa mahdollisuuden itsetutkisteluun. Siinä ulkonaisten tapojen yksinkertaistaminen voi olla avuksi. Jokainen ihminen tarvitsee sellaista aikaa itselleen, jota ei täytä
mikään ulkoapäin tuleva informaatiotulva. Tällaisen ajan ihminen tarvitsee löytääkseen ja pysyäkseen omana itsenään ja
ainutlaatuisena ihmisenä, ihmisenä joka
voi tuntea rakkautta ja myös rakastaa toisia ihmisiä.
Paastonaika ohjaa meitä itsetutkisteluun ja sen kautta oman elämän suunnan
muuttamiseen vastuullisempaan, rakastavampaan elämäntapaan ja toinen toisemme huomioivampaan elämäntapaan.
Toinen paastonajan tehtävä on

Tämä apostoli Paavalin sana Korinttolai-

sille luetaan varsin monille vihkipareille, jotka
solmivat kristillisen avioliiton. Siinä on kuvattuna rakkauden ihanne, jonka toivotaan auttavan
aviopuolisoita osoittamaan toisilleen rakkautta niin elämän vastamäissä kuin hyvinäkin päivinä. Siihen sisältyy myös ajatus siitä,
että rakkaus ei ole vain tunne, vaan se liittyy myös tahtoon ja toimintaan. Tämä sana voi myös antaa elämän karikoissa aina uudelleen uuden suunnan. Tuo sana ei tietenkään koske vain aviopuolisoita vaan yhtä hyvin myös muunlaisia ihmisten välisiä suhteita.

Vaikeana hetkenä on hyvä pysähtyä. Silloin on tarpeellista katsoa omaa elämää ja arvioida sitä. Silloin on hyvä tunnustaa itselle omat puutteellisuudet, erehdykset ja virheet, toki on
myös hyvä huomioida omat onnistumiset. Sellaisena itsetutkistelun hetkenä on hyvä lukea ajatuksella uudelleen nuo Paavalin sanat. Jos ”minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään”.

ohjata meitä katsomaan Jumalan rakkauteen, joka näkyy meille Kristuksen kärsimyksessä ja kuolemassa. Jos korvaat Paavalin tekstistä sanan rakkaus sanalla Jeesus, niin voit löytää Jeesuksen rakkauden
ja anteeksiannon määrän rajattomuuden
sinua kohtaan.
Siihen anteeksiantoon ja rakkauteen
saat tarttua uskoen ja luottaen. Hänen rakkautensa antaa elämääsi toivon näköaloja vaikeanakin hetkenä. Hän ei ainoastaan
rakasta vaan hän on itse rakkauden lähde.
Teppo Lummikko
pastori

Luomakunta
■ Oletko päässyt tänä talvena kävelemään jäällä? Jäällä kävelemiseen liittyy helposti monenlaisia tuntemuksia. Jäällä tulee käveltyä aistit valppaina kuulostellen, kantaako jää varmasti. Jäällä voi nauttia vapauden tunteesta. Jäällä ei ole valmiita polkuja, joten itse voi valita mieleisensä reitin.
Toisaalta jää, joka on tänään vielä kantava, voi muuttua hetkessä
hauraaksi ja pettäväksi alustaksi säiden vaihdellessa. Jää muistuttaa
elämän hauraudesta.
Onko omassa elämässäsi asioita, joiden kanssa sinusta tuntuu samalta kuin kävelisit jäällä?
Mieti, mitkä asiat tuovat sinulle vapauden tunnetta ja iloa? Entä minkä asioiden edessä joudut pelkäämään sitä, että alusta ei kannakaan?
Jos elämän arvaamattomuus ja hauraus pelottaa, on hyvä muistuttaa itselleen, että Jumalan huolenpito on joka päivä sama. Se ei ole olosuhteista riippuvaa. Jumalan varassa voin elää niin elämän hauraat kuin
vahvatkin päivät. Luottamus Jumalaan voi antaa rauhan ja rohkeuden
elää ja uskaltautua uusille poluille ja epävarmalle alustalle.

”Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva
rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus,
turvallisuus, joka kestää iäti.” (Jes 32:17)

Henkilöstöuutiset
Tiina Åkerman on kutsuttu sielunhoitoterapeutin
tehtävään 1.1.2018 alkaen.

Hannele Siltala
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MESSU
sunnuntaisin ja
pyhäpäivisin klo 10
kirkossa.
RAISIOMESSU
Sunnuntai-illan
rento messu
kaikenikäisille:
Messubändi,
puheenvuoroja,
ehtoollinen, iltapala ja lapsille
omaa ohjelmaa.
Su klo 17 seurakuntatalolla:
18.2. ”Jumalan rakkauden
kohtaamana”. Puhujana
terapeutti Tiina Åkerman.
4.3. ”Kaksi rakkautta”.
Pastori Jyrki Rautiainen.
15.4. Viis papeista -yhtye.
KIRKONMENOT
– Nuorekas messu kaikenikäisille
ke 7.3, 4.4. ja 2.5. klo 18 kirkossa.
Mukana Nuorten bändi.

Seurakunnassa tapahtuu

PIKKUKIRKKO ISOSSA KIRKOSSA
Lapsille sopiva koko perheen
kirkkohetki. Laulua, rukous ja
Raamatun kertomus.
Ti 27.2. ja ke 18.4. klo 18.
ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
ke 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 8
srk-talossa.
ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN
ti 27.3. ja 24.4. klo 18 kirkossa.
KROOKILAN KINKERIT
su 11.3. klo 16 Raisio-seuran
isännöimänä.
J. Rautiainen, S. Nieminen.
TALVISODAN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
ti 13.3. klo 11 Hartaushetki
kirkossa ja seppeleenlasku, jonka
jälkeen kirkkokahvit ja juhlahetki
srk-talossa.
Ruotsalo, S. Nieminen.
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
Arkimaanantaisin klo 10.
Kk:n ensimm. maanant. mukana
myös kanttori laulattamassa
virsiä.
KIRKKOKULJETUKSET
su 4.3. ja 6.5. sekä
kiirastorstaina 29.3.
Yhdyshenkilö: Mariitta Pentti,
p. 044 716 0352.

Arjen taukopaikka
–RUKOUKSEN TALO
Kirkko on avoinna kaikille tiistaisin
klo 16.30–18.00, (15.5. asti).
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi!

KONSERTTEJA
KEVÄTSONAATTI
su 8.4. klo 18 kirkossa
Alexander Vinnitski, viulu ja
Mikael Kemppainen, piano esittävät Beethovenin sonaatteja.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
TYKSin syöpälasten hyväksi.
”OUT WITH A BANG”
su 6.5. klo 18 Stephen Evansin
lähtölaukauskonsertti kirkossa.
Mukana myös Martinus-kuoro,
Lauluyhtye Ikiduuri, Marja Haikka,
laulu, Päivi Vartija, piano ja Jukka
Saarinen, urut.
Säveltäjinä Elgar, Händel, Liszt,
Schubert.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Raision seurakunta
avaa uuden toimipisteen
Myllyyn 1.3.
Tervetuloa tutustumaan!

LISÄTIETOJA
TAPAHTUMISTA

www.raisionseurakunta.fi
facebook sekä
seurakunnan ilmoitukset
paikallislehdissä
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HILJAINEN VIIKKO
JA PÄÄSIÄINEN
PALMUSUNNUNTAI 25.3.
Messu klo 10 kirkossa.
Kirkkokahvit ja lähetysmyyjäiset
klo 11.30–13.30 Tasalan Kamarissa.
MAANANTAI 26.3.
Hiljaisen viikon hartaus
(ehtoollinen) klo 10 Hulvelatalossa.
Pääsiäishartaus
klo 11 Tasalan Kamarissa.
Iltamessu klo 18 kirkossa.
TIISTAI 27.3.
Kirkko avoinna klo 16.30–18
hiljentymistä ja rukousta varten.
Iltamessu klo 18 kirkossa.
KESKIVIIKKO 28.3.
Pääsiäisvaellus: Kärsimyksestä kirkkauteen klo 18 ja 18.15 Alakappelilta
kirkon kautta Kirkkauden Kappeliin.
KIIRASTORSTAI 29.3.
Messu (erityisesti eläkeikäisille)
klo 12 kirkossa. Kirkkokuljetus.
Iltamessu klo 18 kirkossa.
PITKÄPERJANTAI 30.3.
Sanajumalanpalvelus klo 10
kirkossa.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki klo 15 Alakappelissa.
Pitkäperjantain iltakirkko,
Ristinjuhla klo 18 kirkossa.
LAUANTAI 31.3.
Pääsiäisyön messu klo 23 kirkossa.
Messun jälkeen kulkue kirkolta seurakuntataloon, jossa juhla ja pää
siäisyön tarjoilua
PÄÄSIÄISPÄIVÄ, SU 1.4.
Messu klo 10 kirkossa.
2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ, MA 2.4.
Perhemessu klo 10 kirkossa.

KOKONAINEN PÄIVÄ
NAISILLE SU 22.4.

• klo 10 Messu kirkossa, jonka jälkeen srk-talossa:
• klo 12.15–13.45 Kokonaisvaltainen hyvinvointi-paneeli. Mukana hyvinvoinnin asiantuntijoita
eri aloilta.
• klo 13.45–14.15 Kahvitauko ja välipala
• klo 14.15–16.15 Tanssitaan Gospellattareita
• klo 16–18 GL-kehonhuoltoa
• klo 15.30–18 Sauna lämpimänä
Tule mukaan koko päiväksi tai
vain osaksi aikaa. Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoja: www.raisionseurakunta.fi/toiminta/aikuisille/naisille
tai hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 716 0380.

MUSIIKIN JA LIIKUNNAN ILOA
ILMAN SUORITUSPAINEITA!
Tervetuloa mukaan kaiken ikäiset ja
kokoiset naiset!
• ma klo 17.30 Gospel-lattarit
• ma klo 18.35 GL-kehonhuolto
Yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa
Kuloisten koululla. Ilmoittautumiset:
www.raisionpyryt.fi
Lisätietoja: hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 716 0380
NAISVERKKO
Tule mukaan naisverkon lämminhenkiseen toimintaan, kotikutsuiltoihin
ja pienryhmiin!
Verkosto on tarkoitettu työikäisille naisille.
Lisätietoja Naisverkon toiminnasta
hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 716 0380.
AKKOJEN LATAUS
Pienten lasten äidit lähtevät lataamaan akkujaan Viherlahden leirikeskukseen ke 2.5. klo 17–20.30
Mukavaa yhdessä tekemistä,
jutustelua, hiljentymistä,
saunomista ja iltapala (5€).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Johanna Salonen 044 716 0370
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MITÄ MIES?
MIESTEN ILTAVAPAA
Musiikkia, puheenaiheita ja
rentoa olemista iltapalan kera
seurakuntatalolla.
Miehen tiehen johdattelemassa
sanoin ja sävelin mm.
Joel Hallikainen ja puhujavieras:
ke 7.3. klo 18:
Yrittäjä Ilkka Saarinen:
Mies ja yrittäminen
ke 11.4. klo 18:
Illan puhuja ja aihe ilmoitetaan
myöhemmin.
Vapaa pääsy.
Lisätiedot vesa.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160 339.
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
kirkkomaan Alakappelissa joka toinen maanantai klo 18.30 (parittomat
viikot 7.5. asti). Pohdiskellaan elämän
miesnäkökulmia ja keksitään tekemistä. Kahvitarjoilu ja mahdollisuus
osallistua ehtoollishetkeen.
Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen
ja Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077).

ILTA SINULLE

Kaikille avoin illanvietto.
Mielenkiintoinen alustus,
musiikkia, vapaata keskustelua ja
maksuton iltapala.
Mukana Jarkko Lassila puhumassa
aiheesta ”Jumalan armo korjaa ja
luo uutta”.
Ke 25.4. klo 18 srk-talossa..

DIAKONIATOIMISTON
PÄIVYSTYS
Diakoniatyöntekijöiden
kautta voit saada
keskusteluapua,
aineellista apua ym. apua arkeen.
Soittoaika ma klo 15–16
numero 044 716 0325.
Voit myös ottaa yhteyttä
sähköpostitse.
Diakonian päivystyksen ajat
ja paikat:
Kuukauden 1. ma klo 13–15:
Keskustan seurakuntatalo
Kuukauden 2. to klo 13–15:
Tikanmaan srk-koti   
Kuukauden 3. ma klo 13–15:
Vaisaaren srk-koti,
(lastenohjaaja lasten kanssa)
Kuukauden 4. ma klo 9–11:
Kokinvuoren srk-koti,
(lastenohjaaja lasten kanssa)   
Kuukauden 5. ma klo 13–15:
Keskustan srk-talo

VAATE- JA TAVARA-APU
NAULAKKO

Purokatu 9, avoinna
ma klo 14–16 ja to klo 12–14,
Apuun oikeuttavia
lomakkeita saa diakoniatoimiston päivystyksestä.
Lahjoitukset voi viedä
Naulakkoon torstaisin klo 10–11
tai sopia erillisen ajan
soittamalla p. 040 511 3706

RUOKA-APU

Apuun oikeuttavia lomakkeita
saa diakoniatoimiston
päivystyksestä.

YHTEISVASTUU 2018
esillä kerhoissa,
piireissä
ja eri tapahtumissa
kevään aikana.
Ks. s. 5–6.

LAPSILLE JA PERHEILLE
> katso s. 10

NUORILLE
> katso s. 11
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Kaikille avoin
kahvila ja
kohtaamispaikka!
Tervetuloa!
Osoite: Tasalanaukio 5
Kahvila, Lähetysmyymälä ja
Nettikahvila avoinna:
ma–to klo 10–15, pe klo 10–13

Atk-opastusta ti ja pe klo 10–12
Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10–14, puh 044 716 0347
Diakoniatyöntekijän
vastaanotto ti klo 10–12:
Kamarin pappi tavattavissa
to klo 11–12. J. Rautiainen.
Kuukauden pappi tavattavissa
klo 10–12
• ke 28.2. Teppo Lummikko
• ke 7. ja 21.3. Antti Pajunen
• ke 4. ja 18.4. Vesa Siltala
• ke 9. ja 23.5. Hanna Vuorio
Ohjelmatuokiot ma klo 11–12
• 19.2. Runoja Yhteisvastuun
hyväksi. Raisionseudun
Lausujat.
• 26.2. Raision kirjastopalvelut
• 5.3. Raision harmonikkakerho ja
Anneli Uitto
• 12.3. Senioreiden pankkipalvelut
• 19.3. Kodin turvallisuus. SPR.
• 26.3. Pääsiäishartaus
• 9.4. Suomen presidentit.
Risto Nikkonen.
• 16.4. Musiikillista ohjelmaa
Naantalista.
• 23.4. Mitä eri ikäpolvet antavat
ja saavat toisiltaan.
• 7.5. Raamatun kertomus.
Johanna Salonen.
Yhteislaulua ke 21.2., 7.3., 18.4.
ja 16.5. klo 11–12
Tuolijumppa ke klo 11–12
(ei yhteislaulupäivinä)
Seurapelejä ke klo 12–15
Peittopiiri to klo 10–12
Sukkakerho to klo 12–14
Kamarin Kätevät
-kädentaitoryhmä pe klo 10–12.30
Lähetyksen askartelupiiri
ke 28.2., 14.3., 21.3., 11.4., 25.4., 9.5.
ja 23.5. klo 13–16
Raamattuillat ma 26.2., 12.3.,
26.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5. klo 18
Raamattupiiri pe 16.2. klo 18.
Pajunen.
Runopiiri klo 15.30
• ma 5.3. Viljo Kajava:
kuolemasta 20 v.
• ti 3.4. Juhani Peltonen:
kuolemasta 20 v.
• ma 7.5. Anu Kaipainen:
syntymästä 85 v.
Soppaa kavereille
la 17.2., 17.3. ja 21.4. klo 13.
Maksuton keittolounas
työttömille ja vähävaraisille
raisiolaisille.
Saattohoidon tukihenkilöiden
tapaamiset ti 13.3., 10.4.ja 8.5.
klo 16–17.30.
Eläkkeellä olevat seurakunnan
työntekijät ti 27.2. ja 27.3. klo 15.

MUUTA TOIMINTAA
Raision kaupungin
työntekijöille Rukouspiiri
srk-talossa ma 26.2., 26.3., 23.4.
ja 28.5. klo 16.15
Seniorikerho ke 21.2., 7.3., 21.3.,
4.4. ja 18.4. ja 2.5. klo 12 Kokinvuoren srk-kodissa
Eläkeikäisten kerhot
Srk-talossa: to 22.2., 8.3., 22.3.,
5.4., 19.4. ja 3.5. klo 12
Vaisaaren srk-kodissa: to 1.3.,
15.3., 12.4. ja 26.4. klo 12
Kerhojen yhteinen kiirastorstain
ehtoollinen kirkossa 29.3. klo 12.
Pyhäkoulu kehitysvammaisille ja
muillekin la 17.3., 14.4. ja 19.5.
klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa.
Andersson.
Mieli-ryhmä klo 13–15 pe 9.3.
Sirkan luona ja 13.4. Wanhassa
Pappilassa.Tied. Erja Andersson,
p. 044 716 0326 ja Hille Pajunen.
Vertaistukiryhmä erilaisten
päihteiden käyttäjien läheisille
Tied.leena.a.nieminen@evl.fi tai
044 716 0375
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Lapsille ja perheille
Katso myös:Facebook: Raision seurakunnan lapsityö
www.raisionseurakunta.fi/toiminta/lapsille-ja-perheille

PikkuKirkko isossa kirkossa

ti 27.2., ke 18.4. ja ke 23.5. Raision
kirkossa. Nimensä mukaisesti lyhyt
kirkkohetki, joka on suunniteltu
pikkulapsia ajatellen. Raamatun
kertomus, rukous ja lauluja.

Pääsiäisen
perhemessu

ma 2.4. klo 10 kirkossa

Pyhäkoulut

SunnuntaiPyhis: su klo 13–14
Petäsmäen päiväkodissa
ArkiPyhis: ma klo 13.30 . 15.30
Vaisaaren srk-kodissa
Pyhäkouluissa askarrellaan, leikitään,
lauletaan ja hiljennytään.
Arkipyhiksessä myös pieni välipala.
Lisätietoja Eeva Lahti

Talvirieha
Yhteisvastuun hyväksi

la 3.3. klo 10-12 Pappilan pihassa
Ohjelmassa mm. kahvila, arpajaiset,
grillimakkaraa, nukketeatteria,
kirpputori, toimintarata yms. Pihalla
touhutaan säällä kuin säällä.

Perheiden lauantai

24.3. klo 10–13 Pappilan perhetalon
tiloissa (Kirkkoherrankuja 2)
Askartelua, musiikkia, leikkiä, laulua,
hiljentymistä ja pientä purtavaa.
Tervetuloa mukaan!

Perheseikkailu

la 28.4. klo 10–12 Pappilan pihassa.
Koko perheen seikkailu. Laulua, leikkiä,
hiljentymishetki, seikkailua ym.

Perheiden päivä

la 26.5. klo 10–15 Viherlahden
leirikeskuksessa. Ulkoilua, laulua,
leikkiä, askartelua, Pikkukirkko–hetki,
saunomista, uintia, piknik omin eväin
jne.

Leikkipuistotreffit

muutaman kerran kuussa torstaisin.
Seurakunnan lastenohjaajat kiertävät
Raision leikkipuistoja ja kokoavat
perheitä yhteen ulkoilemaan.
Katso missä ja milloin: Facebook
Raision seurakunnan lapsityö.

UUTTA!

Toimintaa lapsille myös Myllyssä
maaliskuusta alkaen.

JEESI
- Lapsiperheiden parhaaksi!

Jeesi on Raision seurakunnan työmuoto
alle kouluikäisten lapsiperheiden
tukemiseksi. Meihin voit ottaa yhteyttä
esim. sairastuttua, uupumuksen
nostaessa päätään, surun kohdatessa
tai muuten vain pienenkin avun
tarpeen yllättäessä. Tulemme
tarvittaessa avuksi kotiin arkisin klo
8–16 välisenä aikana. Yhteydenotot:
sari.jokinen@evl.fi tai tekstiviestiä
044 716 0391, niin otan yhteyttä sinuun
mahdollisimman pian.

PERHELEIRIT

Viherlahden leirikeskuksessa
Merimaskussa
• Elokuun perheleiri 24.–26.8.
Ilmoittautuminen nettisivuilla
avautuu ti 3.4.
• Lokakuun perheleiri 19.–21.10.
Ilmoittautuminen nettisivuilla
avautuu ke 2.5.
Elo- ja lokakuun leirien leirimaksut:
Aikuiset 45 €, 7–17-vuotiaat 40 €,
alle 7-vuotiaat lapset ilmaiseksi.
• Yhden vanhemman perheiden leiri
7.–8.9.
Ilmoittautuminen avautuu ti 3.4.
Leirimaksut aikuiset 30 €, 7–17 vuotiaat
25 €, alle 7-vuotiaat lapset ilmaiseksi.
Leirillä mukana LapsiArkista tuttu
lastenohjaaja Sari Jokinen.
Lisätietoja Eeva Lahti tai Stefan
Forsström sekä Sari Jokinen.

Ohjelmallista toimintaa
eri leikkipuistoissa
viikolla 22
Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi

Pappilan
kesäpäivät

Arkipäivisin 4.–27.6.
klo 9–13
Pappilan pihalla

Tytöille ja pojille (7-14-vuotiaat)
LAPSIKUORO
CHORUS JUNIORUM

torstaisin klo 16–17.15 Wanhassa
Pappilassa. Lisätietoja Sini-kanttorilta,
p. 044 716 0367.

KERHOTOIMINTA

• Näytelmäkerho su klo 14.30–16.00
Kokinvuoren seurakuntakoti (tupa):
• Kokkikerho ti klo 17–18.30
Keskustan seurakuntatalo
(kahvio):
• Puuhakerho ti klo 17–18 (maksuton)
Tikanmaan seurakuntakoti:
• Lennokkikerho su klo 17–19
Navetan kerhotilassa
Lisätietoja Timo Koskensalo
p. 050 529 1083
• RC-autokerho su klo 12–16
Raision lukion salissa.
Lisätietoja Jyri Pausio
p. 044 291 444 iltaisin
Kausimaksu on 10€/lapsi
(Puuhakerho ilmainen).
Kerhoja ei ole koululaisten talvilomalla
(19.–25.2.) eikä Hiljaisella viikolla (26.3.–
1.4.). Kerhokausi päättyy toukokuussa
viikolla 20.
Lisätietoja kerhoista:
nuorisotyönohjaaja Mia Flemming
p. 044 716 0357

PARTIOLIPPUKUNNAT

kokoontuvat Wanhassa Pappilassa
Jokikylän Pojat
Lippukunnanjohtaja Jukka Vainio,
p. 044 301 1883
Raision KilliNallit
Lippukunnanjohtaja Sanni Toivanen,
p. 040 763 9401

TÄYSKYMPIT
JUHLIVAT

Seurakuntaan
kuuluvat
vuonna 2008
syntyneet
tytöt ja
pojat saavat
kutsun yhteisille
synttäreille
ja omalle leirille
Viherlahteen. Leiri
pidetään 18.–20.5.
ja leirin päätteeksi
synttärijuhlat.
Ilmoittautumiset
nettisivuilla www.
raisionseurakunta.fi/
toiminta/10-toiminta
viimeistään 31.3. Lisätiedot
Mialta.

KESÄLEIRIT 2018
Viherlahdessa

Mitä olisi kesän aloitus ilman leiriä
Viherlahdessa?
Ei läheskään yhtä kivaa kuin leirillä.
Lähde mukaan taatusti hauskalle
kesäleirille, jonka ohjelmassa on
mm. yhdessäoloa, askartelua,
laulamista, saunomista, hulluttelua ja
hiljentymistä.
• KESÄLEIRI 7–10-vuotiaille 4.–5.6.
Leirimaksu 25€
• KESÄLEIRI 11–14-vuotiaille 5.–7.6.
Leirimaksu 50€
Ilmoittautumiset
nettisivuillamme 15.3.–30.4.
Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot leireistä Mialta.

PERHERETKET
Retki Puuhamaahan ke 13.6.
Retkimaksu: alle 3-vuotiaat 10 €
eli istumapaikka bussissa, yli 3-v.
retkimaksu sama kuin Puuhamaan
pääsymaksu.
Retki Linnanmäelle ke 8.8.
Ranneke 39 € iästä ja pituudesta
riippumatta. Pelkkä istumapaikka
bussiin 10 €.
Molemmille retkille otetaan 45 henkeä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen avautuu huhtikuussa
Alle 10-v. vain huoltajan seurassa.
Lisätietoja retkistä: Eeva Lahti,
p. 044 716 0341

Perheiden
lauantai

”Akkojen lataus”
pienten lasten äideille

ke 2.5. klo 17–20.30 Viherlahden
leirikeskuksessa. Mukavaa yhdessä
tekemistä, jutustelua, saunomista
ja iltapalaa sekä hiljentymistä.
Iltapalamaksu 5€. Ei yhteiskuljetusta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Johanna
Salonen
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TULOSSA MYÖS:
SYYSKESÄN
LEIRIPÄIVÄT

alakoulujen tuleville eka-, toka- ja
kolmasluokkalaisille
arkisin 30.7.–10.8.klo 10–14 Pappilan
pihapuistossa.
Leiripäiviä vietetään pääsääntöisesti
ulkona: pelejä, leikkejä, laulua,
askartelua, kädentaitoja,
valokuvasuunnistusta, juhlia, lepoa,
yhdessäoloa ja hiljentymistä.
Omat eväät. Seurakunta tarjoaa
mehut. Käytössä mikro. Leiripäivät ovat
maksuttomia.
Mukaan toimintaan mahtuu 25
lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ensisijassa ovat raisiolaiset lapset, joilla
on erityinen tarve päästä ryhmään
eli esim. vanhemmat ovat palanneet
lomalta töihin tms.
Lisätiedot: Kati Hautaa p. 044 7160 393
Ilmoittautuminen 2.5. alkaen
sähköpostitse: kati.hautaa@evl.fi.

kokoaa perheitä viettämään yhteistä aamupäivää Pappilan perhetaloon.
Ovet avataan kymmeneltä ja
päivä alkaa leikeillä tai askartelulla oman valinnan mukaan. Pikku hiljaa väkeä saapuu paikalle
ja yhdeltätoista on vuorossa lyhyt alkuhartaus, jonka jälkeen
lauletaan ja loruillaan tai seikkaillaan vaikkapa koko perheen toimintaradalla. Vatsassa alkaa kurnia ja on aika syödä yhteistä välipalaa kahvia, teetä, mehua
ja paahtoleipää. Välipalan jälkeen jaksaa
taas leikkiä, askarrella, pelailla ja rakennella legoilla ja aikuisillakin on aikaa jutustella myös keskenään päivän puheenaiheista. Yhdessäolo on mukavaa.

Perheseikkailu

saa lapsiperheet seikkailemaan Pappilan
perhetalon pihamaalle. Tapahtuma alkaa
yhteisellä hartaudella ja sitten levittäydytään
ympäri pihamaata erilaisille rasteille tekemään ja puuhaamaan. Joskus valmistetaan
koruja, soittimia tai leijoja tai tehdään eri-

laisia temppuja, hypitään
ja pompitaan, tai päästään pähkimään pulmien parissa. Pikku Pappilan ovet ovat
myös auki, joten leikkipuistossakin pääsee leikkimään hiekkaleluilla. Tapahtuman
päättää pipari- ja mehutarjoilu. Perheseikkailussa pihamaan
täyttävät elämän äänet, iloinen nauru ja
puheensorina.

Akkojen
lataus
vie naiset viettämään omaa aikaa Viherlahden leirikeskukseen Merimaskuun pari kertaa vuodessa. Yhdessä porukalla nautitaan kauniista luonnosta vaikkapa kävelylenkillä tai luontopolkukierroksella.
Saunassa lämmitellään hyvissä löylyissä ja
höpötetään asioita maan ja taivaan väliltä.
Maittava iltapala syödään kaikessa rauhassa. Ohjelmassa on yleensä myös jotain käsillä tekemistä kuten koristeita, koruja, kasseja tai kortteja. Ilta päätetään hartaushetkeen. Levänneinä on hyvä jatkaa matkaa.

Tule ja katso
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Nuorille aikuisille

Nuorille

Kehitetään uutta yhdessä

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

TOIMINTAA
NUORILLE
NURKASSA
 HENGARI klo 18

Nuorille suunnattu vapaa
hengausilta, johon kuuluu
myös hartaushetki.
Lisätietoja Villeltä.

YÖNYLI NUORTENILTA

13.–14.4. vietetään yö seurakuntatalolla hyvässä seurassa. Nuorten hallitus suunnittelee yön ohjelman.
Seurakunta tarjoaa aamupalan.

UUTTA!

Helmikuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

5
5

6

6

7

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

1

2

3

4

8

9

10

11

7

12

13

14

15

16

17

18

8

19

20

21

22

23

24

25

9

26

27

28

Maaliskuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

9
5

10

6

7

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

1

2

3

4

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30

31

 NUORTEN AIKUISTEN

ILLAT klo 18
Kokoonnutaan ja keksitään
yhdessä erilaista tekemistä.
Tule mukaan kehittämään uudenlaista toimintaa!

 KIRKONMENOT klo 18

kirkossa, jatkot Nurkassa
Nuorekas messu, jonka musiikista vastaa Nuorten Bändi.

Huhtikuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai
1

13
2

14

3

4

5

2

7

8

15

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

17

23

24

25

26

27

28

29

18

30

 NUORTEN BÄNDI klo 17.30

Tule mukaan kitaristiksi, laulajaksi, rumpaliksi tai muuten
vaan jammailemaan! Nuorten bändi vastaa Kirkonmenojen musiikista. Keikkailemme
pyydettäessä fiiliksen mukaan !

Toukokuu
vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko
1

18

2

Torstai

Perjantai
3

Lauantai
4

Sunnuntai
5

6

19

7

8

9

10

11

12

13

20

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

21

21

22

23

24

22

28

29

30

31

YHTEYSTIEDOT
Mia Flemming
044 7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström
044 7160 369
perhetyöntekijä

UUTTA!

 NUORET MYLLYSSÄ

perjantaisin klo 16–20!
Maaliskuun alusta alkaen kokoonnutaan tapaamaan tuttuja ja päivystämään seurakunnan uudessa Myllyn
toimitilassa. Lisätietoja Villeltä.

■ Seurakunnat tavoittavat hyvin nuoria rippikoulujen ja isoskoulutuksen myötä, mutta monesti parin
vuoden isostelun jälkeen, kun nuori on tullut nuoren aikuisen ikään, voi tuntea itsensä liian vanhaksi nuorten toimintaan. Nuoren aikuisen saattaa olla
vaikeaakin löytää seurakunnasta omaa paikkaansa.
Nuortenillat täyttyvät aina vaan itseä nuoremmista
nuorista eivätkä nuoret aikuiset välttämättä tunne
omakseen esimerkiksi Tasalan Kamarin toimintaa.
On siis tärkeää, että nuorille aikuisille järjestetään
omaa toimintaa, jonka parissa he voivat viettää aikaa yhdessä tutustuen toisiinsa ja Jumalaan.
Tänä keväänä on Raision seurakunnassa nuoret
aikuiset huomioitu uudella tavalla. Olemme tammikuun alusta ruvenneet viettämään nuorten aikuisten iltoja joka toinen torstai. Iltojen ohjelma muodostuu siellä olevien ihmisten toiveista. Illoissa on
pelailtu lautapelejä, katseltu yhdessä tv:tä tai vain
istuttu ja juteltu. Illat hakevat vielä muotoaan eikä
mikään sulje pois sitä mahdollisuutta, että kevään
aikana lähdemme silloin tällöin myös pois seurakuntatalolta vaikkapa pelaamaan yhdessä paintball
-sotaa tai ajamaan kartingia illan ohjelmaksi. Tai
suuntaamme Myllyyn, johon aukeaa seurakuntamme uusi toimitila maaliskuun alussa. Vain tulevaisuus näyttää mihin suuntaan nuorten aikuisten illat lähtevät kulkemaan.
Pidimme tammikuussa myös leirin nuorille aikuisille. Osallistujia leirille oli 18 mikä oli positiivinen yllätys ottaen huomioon, että kyseessä on uusi, vasta käynnistynyt toimintamuoto. Leirin ohjelma oli
suunniteltu yhdessä nuorten aikuisten kanssa ja ohjelmasta tulikin hyvin rento. Vietimme paljon vapaaaikaa yhdessä pelaillen ja jutustellen. Ohjelmassa oli
myös vetonaulana sumopainia, mikä oli koko porukan suosiossa, koska sitä oli todella hauska seurata
vaikka kaikki eivät itse lähteneetkään mukaan painimaan. Kaikkiaan leiri oli hyvin onnistunut ja toivon, että pääsemme jatkossakin järjestämään nuorille aikuisille omia leirejä.
Nuorten aikuisten toiminta on
siis vielä hyvin lapsenkengissään
Raision seurakunnassa, mutta lähdemme innolla rakentamaan uutta sisältöä nuorille aikuisille yhdessä heidän kanssaan.

Ville Haapakoski
044 7160 351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044 7160 341
nuorisotyönohjaaja
Karoliina Haapakoski
044 7160 354
rippikoulu- ja
nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.raisionseurakunta.fi

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

Ville Haapakoski

nuorisotyönohjaaja

Liikettä lasten
ja nuorten arkeen
■ Vastasin hiljattain Lupa liikkua
2018 -kyselyyn. Kyselyn avulla kartoitetaan tarjoavatko seurakunnat liikunnallista toimintaa ja minkälaista liikunnallista toimintaa ne tarjoavat. Tämä kysely liittyy Liikuntaa lasten ja nuorten arkeen -hankkeeseen.
Kyselyä täyttäessäni huomasin, että
seurakunnan toiminnasta on hävinnyt monta liikunnallista tai liikuttavaa asiaa. Toiminta on valitettavasti
suurelta osin istumista ja istuminen
tappaa, niin kuin tuoreimpien tutkimusten mukaan tiedämme. Istuminen tappaa ihmisen, mutta toiminta,
jossa vain istutaan tappaa toiminnan.
Jossain vaiheessa seurakunnan toiminnasta puhuttiin jopa penkittämisen pedagogiikkana. Tarvetta muutokseen siis on!
Minä sain toissajouluna lahjaksi
aktiivisuusrannekkeen joka piippaa
ja muistuttaa, että nyt on aika lähteä liikkeelle: It´s time to move! Vie-

rivä kivi ei sammaloidu! Toivon, että
tämän hankkeen myötä meidän toimintaamme seurakunnassa lähdetään miettimään myös niiden ihmisten kannalta, jotka eivät jaksa istua
paikallaan, vaan kaipaavat liikettä ja
toimintaa, ei istumista. Elävä seurakunta on mukana liikkeessä – se on
siellä missä ihmiset liikkuvat! Raision seurakunta on maaliskuusta alkaen myös Myllyssä!
Eeva Lahti

nuorisotyönohjaaja

Tule ja katso
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Pysäytetty Jari Mäkinen oivalsi oman lahjansa merkityksen

Musiikin lähteestä kasvoi vuolas virta
Jukka Saarinen

”Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, jotta
tietäisimme, mitä Jumala on
meille lahjoittanut.”

T

ämä mannalappuna taskussa ollut
Raamatun lause (1 Kor 2:12) pysäytti Raisiossa asuvan gospelyhtye
NotBadBandin laulajan ja lauluntekijän Jari Mäkisen kävelylenkillä
kesken elämän ruuhkavuosien. Vuosi oli 1994,
eikä silloin siitä gospelbändistä vielä tainnut olla mielessä kuin lapsuudesta saakka hyvänä harrastuksena ollut musiikin hyvä tuntu. Mies alkoi
miettiä siinä maantien vartta pistellessään elämänsä suuntaa ja määrää. Tunsi olevansa kuin
loivalla kaltevalla pinnalla valumassa etäämmälle myös Jumalan ja seurakunnan yhteydestä.
Jari ymmärsi, että pikkupojasta saakka koko ajan sielussa ja sydämessä soinut musiikki olisi sitä, mitä hän halusi elämänsä repussa kantaa.
– Tein lainatekstiin ensimmäisen gospelin
huhtikuun puolivälissä vuonna 1994. Kun siitä
oli kulunut aikaa vuosi, olin tehnyt jo 125 laulua.
Jari sanoo, että hänessä alkoi pulputa pitkään uinunut lähde. Melodioita tuli tulvimalla.
Pian vierelle löytyi kaveri, jonka kanssa musiikkia ryhdyttiin laittamaan nuoteille. Parin vuoden kuluttua syntyi ensimmäinen musiikkikasetti (Katulasten kaupunki) ja sen tuotto ohjattiin Brasiliaan Sao Paulon katulasten auttamiseen. Seuraava levy (Moorian vuorella) ilmestyi
vuonna 2004 ja sillä kerättiin varoja Tansanian
katulapsityölle sekä Radio Deille. Kolmas äänite
(Kuuletko ääneni) valmistui neljän vuoden kuluttua ja sillä puolestaan autettiin Botswanan Tonotan kylän köyhiä lapsiperheitä. NotBadBandin syntyajaksi voidaan laskea Jarin vuonna 2004
julkaistu soololevy Moorian vuorella. Jarin musiikista kasvoi vähitellen myös viimeisin julkaisu
(Tervetuloa kotiin), joka näki päivänvalon vuonna 2015. Sen tuotolla tuetaan H2O-orpokodin toimintaa Thaimaan Um-Phangissa Help to Orphans
ry:n kautta (www.help2orphans.com).
– Kyllä, seuraavaakin albumia varten materiaali on jo pitkälti valmiina, Jari sanoo.
Musiikkia tehdessä
elossa isolla eellä
Gospelmusiikin tekeminen antaa Jarille paljon.
Hän sanoo rakastavansa musiikkia ja nauttii
sen tekemisestä.

Jari Mäkinen löysi Isän sylissä
ymmärryksen saamastaan
musiikin lahjasta.

– Silloin kun biisiä kirjoitan, tunnen olevani elossa isolla eellä. Joku on joskus kuvannut luovuutta Jumalan virraksi, josta me saamme mukin kanssa ammentaa sekä itsellemme
että muillekin juotavaksi.
Lauluntekijänä Jarille on tullut rakkaaksi myös Raamatun kohta: ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile, sillä minä olen Sinun Jumalasi. Minä tuen sinua,
minä vahvistan sinua vanhurskauteni oikealla
kädellä.” (Jes 41:10).
Onko gospelmusiikin tekijän pulppuava
lähde Raamattu, vai mistä ne laulut valtavaan
virtaan alkunsa saavat?
– Raamatusta löytyy. Usein jokin melodianpätkä alkaa soida mielessä, kun jokin säe
pomppaa esiin. Tai jokin tekstipala jää
mieleen vaikka kirkon penkissä istuessa ja saarnaa tai opetusta
kuunnellessa. Laulu voi syntyä
myös luonnossa kävellessä
tai ihan missä vaan arjen
askareiden lomassa. Se
voi tulla kerralla tai
sitten sen synnyttäminen tapahtuu pitkällä viiveellä.
Jari sanoo ha-

Jari
Mäkinen on
musiikkinsa
lisäksi
auttanut
monella tavalla
Thaimaan
Um-Phangissa
toimivan H2O
-orpokodin
toimintaa ja
työskenteli paikan
päällä viimeksi
tammikuussa.

luavansa kirjoittaa lauluja, jotka hoitavat kuulijaa.
– Musiikki on hoitanut minua itseäni elämän kasvukivuissa, monenlaisissa hankaluuksissa ja taisteluissa. Jumalan vastaus ihmisen
kipuun voi olla joskus aivan muuta kuin odottaa. Siitä jännitteestä usein laulu lähtee syntymään. Jos biisi on sellainen, ettei omassa kropassa tunnu miltään, ei se varmaan kyllä kuulijaakaan liikauta. Tavoitteenani on tehdä sellaista musiikkia, että kuulijalla sydämessä
liikahtaa sitä kuunnellessa. Suuri etuoikeus on
soittaa ja laulaa bändin kanssa.
Pieni kajo pitää
edessä aina olla
Jari on omassa elämässään kokenut kiireen
ajamana toisenlaisen pysähdyksen hieman yli
kymmenen vuotta sitten. Mies juoksi omien sanojensa mukaan päin seinää ja tipahti seisovilta jaloiltaan. Silloin oli aika panna elämän arvot puntariin ja katsoa, mitä tahtoi ja mille aikansa halusi arvottaa.
– Jokaiselle on tärkeää, että saa kiireen ja
paineen kasaannuttua vauhtia pois oravanpyörästä. Se voi onnistua, jos tekee inventaarion omasta
elämästään ja vertaa sitä oman tekemisensä toivelistaan. Ja alkaa toimia sen mukaan. Monelle
tuttuja ovat erilaiset elämää nakertavat aikavarkaat. Sosiaalinen media; kännykkä ja tietokone,
saattavat napata ihmisen pitkiksi ajoiksi helmoihinsa roikkumaan. Se on jostakin muusta pois.
Kun myöhemminkin Jari on sanonut huoman neensa samoja oireita jaksamisessa,
on hän systemaattisesti vähentänyt tekemisiään
ja keskittynyt itselle tärkeisiin asioihin.
– Duurin suuntaan enemmän ja enemmän ollaan hiljalleen menossa. Senkin vaiheen
olen elänyt, jolloin ajattelin, että musiikissa pitää olla iloa ja siten laulujen kuuluu olla duurissa. Mutta laulu ei koskaan käskemällä tule.

JARI MÄKINEN
• Syntynyt Turun
Heidekenillä
• Asunut Raisiossa
parikymmentä vuotta
• Naimisissa, kolme aikuista
lasta ja koira
• Gospelyhtye
NotBadBandin
perustajajäsen
(www.notbadband.fi)
• Omaa musiikkia neljä
albumia, joiden tuotolla
ja konserteilla on tuettu
avustustyötä köyhien
lasten parissa eri maissa
• Harrastaa musiikin lisäksi
vaeltamista lähiseuduilla
ja Lapin käsivarressa
sekä Saaristomerellä
liikkumista
• Ollut mukana Raision
seurakunnan uusissa
miestenilloissa mm.
puhujavieraana.

Sen pitää olla synkassa sen ammentavan astian kanssa.
Jari haluaa pitää musiikissaan toivonkipinän mukana.
– Vähintäänkin se pieni kajo siellä horisontissa tulee aina olla.
Jukka Saarinen
Toimittaja

