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Pääkirjoitus

Sari Lehti Raision
uudeksi kirkkoherraksi

■ Moni pitää luontoa kirkkonaan. Paikkana, jossa voi tuntea Jumalan läheisyyden erityisellä tavalla. Eikä ihme, sillä
olemmehan osa Luojan luomaa luontoa, ja on luonnollista,
että luonnon keskellä meidän on luonnollista olla ja voimme kokea lepoa ja mielenrauhaa ehkä helpommin kuin vaikkapa kaupungin melussa. Ja Suomessa olemme onnekkaita, kun matka luontoon ei mistään ole kohtuuttoman pitkä.
Itse viihdyn ihmistenkin rakentamissa kirkoissa, mutta pyhiä hetkiä voi kokea myös muualla. Kesäinen luonto hellii kaikkia aisteja erityisen runsaasti. Sen keskellä
on mahdollista kokea rauhaa ja onnea, joka saa hetkeksi
unohtamaan kaiken muun Luojan hemmotellessa lapsiaan
luomakuntansa kauneudella ja täydellisyydellä. Tuollaisina hetkinä aika tuntuu pysähtyvän, ja jos minulta kysyttäisi, mitä oikein pohdin tai teen siinä rannalla tai metsässä istuessani, olisi vastaus, että en yhtään mitään muuta
kuin hengitän Jumalan hyvyyttä, kauneutta, viisautta ja
rakkautta. Moni kertoo aistivansa Jumalan puhuttelua ja
läsnäoloa juuri luonnon kautta saaden voimaa ja iloa elämään, mikä onkin mitä parasta lepoa ja lomaa.
■ On virvoittavaa joskus vahvastikin tuntea Jumalan läheisyyttä vaikkapa kesäisessä luonnossa, mutta hyvä on
samalla muistaa, että tunteistamme riippumatta Jumala
on lähellä meitä myös neljän seinän sisällä, kaukana luonnonkauneudesta ja elämämme pimeinäkin hetkinä. Elämäntilanteestasi riippumatta Herramme ja Vapahtajamme
tulee sinunkin kesääsi ja elämääsi, sen iloihin ja suruihin.
Hän on lähellä silloin kun silmut puhkeavat ja Hän pysyy
luonasi, kun kesä kääntyy syksyyn ja on sadonkorjuun aika.
■ Psalmin 23 sanat mielessämme voimme viettää kesää ja
koko elämäämme turvallisin mielin.
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut
vetten ääreen, siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet
minun kanssani. Sinä suojelet minua
kädelläsi, johdatat
paimensauvallasi…”
Kesän ja Jumalan
valoa elämääsi!

Anne-Sophie Kajander
tiedottaja, päätoimittaja

■ Kirkkovaltuusto on valinnut raisiolaisen Sari Lehden kirk-

Pasi Leino

■ Tämä kesälehtemme kertoo mm. seurakunnan tapahtumista toukokuusta syyskuuhun, jolloin ilmestyy seuraava lehti. Moni seurakunnan perustoiminta pitää kesätaukoa, mutta tilalla on kesäisiä retkiä, leirejä, puistopäiviä,
pihapelejä, suvi-iltojen ulkoilmahartauksia, kesäkahvila
jne. Myös konsertteja järjestetään kesälläkin, ja kirkonkellot kutsuvat tuttuun tapaan messuun vuodenajasta riippumatta aina pyhäpäivisin klo 10. Kaunis ja monipuolinen
kirkkomaamme kukkii lintujen laulun säestämänä monin
eri kasvein ja vaihtelevin värein kuukaudesta toiseen ja on
vehreä puisto keskellä kaupunkiamme.
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Ajankohtaista

Silmuista sadonkorjuuseen
■ Luonto elää taas vilkkainta kasvukautta ja tarjoaa ihmeteltävää ja ihailtavaa kaikille tasapuolisesti. Olemme
saaneet seurata silmujen puhkeamista ja ennen kuin huomaammekaan on sadonkorjuun aika. Niiden väliin mahtuu
loman, levon ja virkistyksen aikaa, kun kesän odotus aina
kerran vuodessa palkitaan sen saapumisella ja viipymisellä aina yhden kesän verran kerrallaan.
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koherra Pertti Ruotsalon seuraajaksi hänen siirtyessään eläkkeelle.
Lehti aloittaa uudessa virassaan 1.9.
Tuleva kirkkoherramme on
51-vuotias ja asunut Raisiossa koko ikänsä.
Hänet vihittiin papiksi vuonna 1995 omassa kotiseurakunnassaan Raisiossa, jossa hän työskenteli
pappina useiden vuosien ajan ennen
siirtymistään Turun tuomiokirkkoseurakuntaan vuonna 2007. Tällä
hetkellä Lehti toimii Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisena sekä
vuodesta 2016 alkaen myös Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitu-

lin pappisasessorina, joka on kolmivuotinen luottamustehtävä.
Sari Lehti on naimisissa ja kolmen teini-ikäisen pojan äiti.
Lisää uudesta kirkkoherrastamme voit lukea syksyn Tule ja katso
-lehdestä, ja tässä numerossa on
eläkkeelle siirtyvän kirkkoherra
Pertti Ruotsalon haastattelu (s. 6).
Sari Lehden virkaanasettamisen
Raision kirkossa toimittaa Piispa Kaarlo Kalliala avustajineen
sunnuntaina 2.9.2018 klo 10 alkavassa messussa, jonne kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalossa.

Kohtaamisia kesäaikaan
■ Kesä keskeyttää monet tutut toimintamuodot
joksikin aikaa, mutta tuo
myös mukanaan kesäisiä tapahtumia.
Jo tutuiksi tulleita seurakuntamme kesäperinteitä ovat
mm. merikesän avaushartaus ”Purjeisiini tuulta anna” Raision venesatamassa
29.5. ja kaikille avoin juhannusaaton juhla 22.6. Viherlahden leirikeskuksessa. Kaanaassa pidetään kesäinen hartaus osana ryhmäpuutarhan avoimien ovien
päivää 8.7.
Lapset aikuisineen kansoittavat Wanhan Pappilan pihapuiston
piknik-retkien ja kesäisten ulkoleikkien parissa koko alkukesän Pappilan kesäpäivillä, joita vietetään 4.27.6. jokaisena arkipäivänä klo 9-13,
ja kesätiistaisin on tarjolla pihapelejä kaikenikäisille klo 14-16.
Loppukesällä samassa puistossa pidetään leiripäiviä alakoululaisille, ja muissa leikkipuistois-

sa on ohjelmaa lapsille sekä alkuettä loppukesällä.
Kirkkomaalla taas kokoonnutaan suvi-illan ulkoilmahartauksiin joka keskiviikko 6.6.-8.8.
klo 18, ja tänäkin kesänä tehdään
mielenkiintoisia kirkkomaakierroksia taitavien oppaiden johdolla.
Raision kirkko on osa tiekirkkoverkostoa ja avoinna keskikesällä tiistaista perjantaihin klo 12-17 ja
messuun pääsee kesälläkin tuttuun
tapaan klo 10 joka sunnuntai sekä
juhannuspäivänä.
Vilkas Tasalan Kamari hiljenee

kesällä, mutta on auki kesäkahvilana torstaisin klo 1013 koko kesän ajan. Toimitilamme Myllyn kauppakeskuksessa on avoinna kesälläkin.
Kesä on myös retkien
ja leirien aikaa ja niitä järjestetään seurakunnassamme runsaasti pitkin kesää.
Keskikesällä Viherlahden
leirikeskus täyttyy rippikoululaisilla, mutta touko- ja elokuussa pääsevät monet muutkin lapsiperheistä senioreihin viettämään
kesäisiä hetkiä kauniissa leirikeskuksessamme meren ja muun luonnon äärellä. Retkiä tehdään myös
muihin mielenkiintoisiin paikkoihin.
Näistä ja muista kesän ohjelmista voit lukea mm. sivuilta 9-10 sekä
nettisivuiltamme www.raisionseurakunta.fi
Tervetuloa viettämään kesäisiä
hetkiä yhdessä muiden seurakuntalaisten kanssa!

Seurakunta pyytää
oikomaan vinot hautakivet
tetään lisäksi asiaa koskevat kirjeet.
Kiven huoltotyöt eivät kuulu hoitohautojen hoitoon. Kiven ollessa pahasti kallistunut ei hautaa hoideta
ennen kuin kivi on suoristettu. Kaatuvan kiven aiheuttamassa vahingossa on korvausvelvollisuus hautapaikan haltijalla. Kiven oikominen
on raskasta työtä, eikä kaikilla olekaan mahdollisuutta tehdä sitä itse,
jolloin oikomistyön voi tilata seurakunnalta tai kiviliikkeeltä.

■ Hautausmaallamme on
paljon vuosien saatossa vinoon
kallistuneita ja jopa kaatuneita hautakiviä, jotka saattavat aiheuttaa
vaaratilanteita siellä kulkeville.
Hautausmaan henkilökunta tekee kevään aikana hautausmaalla tarkastuskierroksen ja merkitsee
kaatuneet sekä pahasti tai lievemmin
kallistuneet hautakivet. Näille haudoille laitetaan samalla kehotus suoristaa kivi. Hautojen haltijoille lähe-

Kynttilälyhdyt pois
hautausmaan kesähoidon ajaksi
■ Hautausmaan kesähoito
alkaa toukokuussa, minkä vuoksi
haudoilla kävijöitä pyydetään noutamaan pois kynttilälyhdyt haudoil-

ta viimeistään sunnuntaina 13.5.
Tämän jälkeen hautausmaan henkilökunta alkaa kerätä pois lyhtyjä
säilyttämättä niitä kesän yli. Kesän

jälkeen voi kynttilälyhtyjä taas tuoda haudoille 1.10. alkaen. Lyhtyjen
poisto helpottaa hautausmaan kunnossapitoa kesäkuukausien aikana.

Tule ja katso
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Minkälainen on
sinun kirkkosi?

Minun kirkkoni?

– Seurakuntavaaleissa voit vaikuttaa kirkon ja kotiseurakuntasi tulevaisuuteen
Seurakuntavaalit toimitetaan
neljän vuoden välein. Marraskuussa 2018 valitaan maamme
400 seurakuntaan yhteensä noin
9000 uutta luottamushenkilöä,
jotka ovat mukana päättämässä
keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja
mihin seurakunnan rahoja
käytetään. He vaikuttavat myös
kirkolliskokouksen maallikkojäsenien valintaan. Vaalien
teemana on tällä kertaa
”Minun kirkkoni”.
■ Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan kotiseurakunnan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen ja
ne ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo
16-vuotiaat saavat äänestää, joten myös nuorilla on hyvä mahdollisuus tulla valituksi ja saada äänensä kuuluville tulevaisuuden kirkkoa
kehitettäessä.
Ehdokkaiksi kutsutaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä eri
aloilta. Erityisesti nuoria rohkaistaan lähtemään mukaan entistä aktiivisemmin, sillä viime vaaleissa valituista luottamushenkilöistä alle 30-vuotiaita oli vain 6 %. Ehdokkaaksi voi
asettua konfirmoitu seurakunnan jäsen, joka
täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018. Äänestää voivat kaikki vaalipäivään mennessä 16
vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.
Ehdokasasettelu alkanut
Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle paikallisten valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon

edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa. Listojen taustalla voi myös olla herätysliike, poliittinen puolue tai vaikkapa
asuinalue. Ehdokkaiden joukosta seurakunnan
jäsenet valitsevat äänillään päättäjiä, jotka ohjaavat kirkon suuntaa tulevaisuudessa. Ehdokkaita marraskuun vaaleihin voi asettaa 17.9. asti.
Raision seurakunnan kirkkovaltuustoon
kuuluu 27 seurakunnan ylintä päätösvaltaa
käyttävää valtuutettua. Nykyisen valtuuston kokoonpano löytyy mm. internet-osoitteesta www.
raisionseurakunta.fi/asiointi/hallinto
Vaalisivut avattu
Syksyn 2018 vaaleissa valitsijayhdistyksillä on
ensimmäistä kertaa keskitetty mahdollisuus
esittäytyä kirkon vaalisivustolla www.seurakuntavaalit.fi
”Tarjoamme verkkosivuillamme paikan,
jossa seurakunnassa vaikuttamisesta kiinnostuneet henkilöt ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen kokoajat voivat kohdata toisensa. Halusimme kehittää ja helpottaa seurakuntavaalien
ehdokasasettelua ja luoda uudenlaisen mahdollisuuden tutustua valitsijayhdistyksiin”, vaalien
kampanjapäällikkö Hanna Piira kertoo.

”Kirkko tarvitsee eri-ikäisiä, sitoutuneita
päättäjiä, jotka tulevat erilaisista taustoista. Tavoitteena on saada ehdokkaiksi niin uusia ja
raikkaita kasvoja kuin kokeneita vaikuttajia ja
pitkän linjan luottamushenkilöitä. Eri-ikäisten, erilaisista taustoista tulevien ja seurakunnan elämän kehittämisestä kiinnostuneiden
ehdokkaiden löytäminen seurakuntavaaleihin
on ensiarvoisen tärkeää ja kaikkien etu”, Piira
muistuttaa.
Seurakuntavaalit.fi-sivustolle on koottu tietoa ehdokasasettelusta ja valitsijayhdistyksistä.
Sen aineistoa täydennetään vaiheittain. Ensimmäinen vaihe koskee ehdokasrekrytointia ja
toinen äänestämistä. Myös vaalien tulostiedot
tulevat sivuille vaalien jälkeen.
Lisätietoa:
www.seurakuntavaalit.fi
Facebook-tapahtuma:
Minun kirkkoni – seurakuntavaalit 2018
Minun kirkkoni Twitterissä
#minunkirkkoni.
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
Ennakkoäänestys 6.–10.11.2018.
Varsinainen äänestyspäivä 18.11.2018.

Palveleva chat
ma-pe klo 12-20

Palveluita nuorille
ja koululaisille
Monet kehittymiseen ja kasvuun liittyvät
asiat voivat ihmetyttää nuorta.

Minun kirkkoni rakastaa
■ Kaiken se kestää, kaiken se uskoo. Tuo
mukanaan onnen ja luottamuksen, mutta
myös surun ja luopumisen. Rakkaus suurempaan ja iankaikkiseen tuo toivoa. Se on
kärsivän maailman muutosvoima, koskettaa
syvältä ja nostaa korkealle. Jokaisella on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi.
Minkälainen on sinun kirkkosi?
Minun kirkkoni on lähellä
■ Kirkko on mäellä ja korttelin takana.
Mukana ilossa ja surussa, syntymässä ja
kuolemassa. Pyhänä ja arkena, juhlassa ja
leipäjonossa. Mobiilissa ja netissä – mukana elämässä.
Missä sinun kirkkosi on? Miten se toimii, mihin se panostaa?
Minun kirkkoni uudistuu
■ Maailma muuttuu ja me sen mukana. Ja
sitten on kirkko. Mihin suuntaan haluaisit sitä muuttaa? Kirkko kuuntelee kaikkia,
mutta vain toimimalla voit vaikuttaa sen tulevaisuuteen.
Minkälainen on sinun seurakuntasi?

Asetu rohkeasti ehdolle,
huomisen kirkkoa tehdään nyt!

Keskusteluilta
lapsensa
menettäneille

■ Voit aina ottaa yhteyttä oman seurakuntasi
työntekijöihin kuten esimerkiksi pappiin, diakoniatyöntekijään tai sielunhoitoterapeuttiin.
Tarjolla on myös valtakunnallisesti toimiva Kirkon keskusteluapu, joka palvelee kesälläkin, luottamuksella ja sinua kuunnellen. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia
ja koulutettuja työntekijöitä tai vapaaehtoisia.
Keskusteluavun pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymius ja vaitiolovelvollisuus.
Kirkon keskusteluapu toimii eri kanavissa, joista voit valita sinulle luontevimman:
Palveleva netti
Palveleva kirje
Kirjoita kirje osoitteeseen Palveleva kirje,
PL 210, 00131 Helsinki.

Minun kirkkoni uskoo
■ Usko on henkilökohtaista ja universaalia, samalla omaa ja yhteistä. Luottamusta
siihen, että on jotain suurempaa, joka kantaa. Kun maailma ympärillä muuttuu, kirkko antaa turvaa. Kuuntelee ja auttaa, vaikka
oma usko horjuisikin.
Mihin sinä uskot? Minkälainen on sinun kirkkosi?
Minun kirkkoni toivoo
■ Toivo antaa voimia. Auttaa uskomaan parempaan, oikeudenmukaisempaan maailmaan ja siihen, ettei kaikki pääty kuolemaan.
Toivo kannattelee huomiseen ja antaa lohtua.
Ristii kädet ja rauhoittaa. Toivoa on, aina.
Mitä sinä toivot?

Elämä solmussa? Yksinäisyyttä?
– Puhu, se auttaa.

Palveleva puhelin
0400 22 11 80
Auttava puhelin on avoinna
joka ilta klo 18 alkaen ja yöhön asti:
Pe ja la: klo 18-03
Muina päivinä: klo 18-01
(Puhelun hinta: pvm/mpm).

Minkälainen se on?
Minkälainen toivoisin
sen olevan?
■ Seurakuntavaalien 2018 valtakunnalliseksi vaaliteemaksi on valittu Minun kirkkoni.

Tekstaritupu vastaa kysymyksiin
koulupäivisin numerossa 0400 241 084.
NettiSaapas toimii etsivän työn periaattein
mm. YouTubessa ja nuorten
keskustelupalstoilla.
Lue lisää:
www.kirkonkeskusteluapua.fi

■ Turussa toukokuussa järjestettävä tilaisuus
on tarkoitettu lapsen menettäneille vanhemmille, isovanhemmille ja aikuisille sisaruksille. Tapahtuneesta on voinut kulua vasta vähän aikaa
tai jo useita vuosia.
Illan aikana on mahdollista kohdata ja vaihtaa ajatuksia muiden saman kokeneiden kanssa
ja myös saada tietoa Turun seudulla järjestettävistä palveluista läheisen menettäneille. Iltaan
ovat tervetulleita niin syntymättömän tai pienen
kuin aikuisenkin lapsen kuoleman kokeneet.
Tilaisuuden järjestävät Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Feeniks-työ, Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä, Turun Kaupunki-lähetys ry/
Senioripysäkki, Käpy - Lapsikuolemaperheet ry.
Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita, mutta
lisätietoja antaa leena.salonen@turunkriisikeskus.fi tai p.050 3607734.
Keskusteluilta lapsensa menettäneille
torstaina 24.5.2018 klo 17.30-19.30
Nummen seurakuntakodissa,
Papinkatu 2, Turku

Tule ja katso
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Kirkkomme Myllyssä
Kuvat: Jukka Saarinen

Seurakunnan uusi Myllyn
toimipiste on avattu ja palvelee nyt kaikkia Myllyssä
kävijöitä viihtyisänä olohuoneena ja levähdys- ja kohtaamispaikkana keskellä vilkasta
kauppakeskusta.

T

Tule mukaan
pyörittämään Myllyä
Myllyn toimintaan tarvitaan ja on jo saatu vapaaehtoisia päivystäjiä, ja myös uusia toivotetaan edelleen tervetulleiksi mukaan. Päivystää
voi yksin tai porukalla vaikkapa vain pari tuntia kuukaudessa tai satunnaisesti tarpeen tullen. Päivystäjille annetaan perusopastusta tehtävään, mutta vaikeaa se ei ole.
Päivystäjän tärkein tehtävä on olla paikalla,
ja koska tilassa harvemmin on suurta ruuhkaa,
eivätkä kaikki kävijätkään aina kaipaa jatkuvaa
juttuseuraa, jää päivystäjille aikaa myös jutella
keskenään, joten tätä vapaaehtoistyötä on mukava tehdä vaikka pareittain ja ystävysten kesken ajatuksia ja kuulumisia vaihtaen.
Vapaaehtoisten mukanaolo on tärkeää
siksikin, että Myllyn toimipiste voidaan pitää
avoinna mahdollisimman kattavasti, ja se on
myös hyvä tapa osallistua ja kehittää seurakunnan toimintaa yhdessä muiden kanssa.
Päivystysvuoroja on tarjolla päiväsaikaan ja
iltaisin niin arkena kuin viikonloppuinakin, joten päivystäjä voi valita itselleen parhaiten sopivan ajankohdan tehtävää varten.

Olohuone
Levähdyspaikka
Treffipaikka
Rupattelupaikka
Infopaikka
Leikkipaikka
Nuorten paikka
Kaikkien paikka

• levähtää ostosten keskellä
• tehdä treffit tuttujen kanssa

• pitää vapaamuotoisia palavereita ja tapaamisia
• jutella papin kanssa
• jättää rukouspyyntöjä
• hiljentyä hetkeksi pikkukappelin puolella
• tavata diakoniatyöntekijöitä
• tavata muita työntekijöitä
• tavata muita seurakuntalaisia
ja vapaaehtoistyöntekijöitä

Raision seurakunnan toimipiste sijaitsee Myllyn alakerrassa. Olohuoneen
lisäksi tilassa on myös erillinen hiljainen huone, ”pikkukappeli”.

• nauttia kupin pikakahvia
• osallistua leikkihetkeen tai
tulla leikkimään milloin vain
• osallistua musiikkihetkiin
• viettää aikaa nuorten Lataamo-illoissa tai koululaisten
Pikkulataamossa
• saada tietoa lähetystyöstä
• kertoa toiveita ja ideoita seurakunnalle
• olla rauhassa hiljaa
• jutella paikalla olevien päivystäjien kanssa
• noutaa esitteitä seurakunnan
palveluista ja toiminnasta
• noutaa Rukouskirjan
• noutaa Tule ja katso -lehden
• poiketa sisään ilman mitään
erityistä syytä

Seurakunnan uudet tilat Myllyssä siunattiin ja otettiin käyttöön 1.3.2018.
Kuvassa Karoliina Haapakoski ja Pertti Ruotsalo.

Tila pyritään pitämään auki pääasiallisesti
Myllyn aukioloaikojen mukaan, mutta esimerkiksi sunnuntaisin ovet aukeavat vasta kirkossa
pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen.
Raision seurakunnan ohella omat päivystysvuoronsa Myllyssä on myös naapureillamme
kuten Naantalin, Ruskon ja Maskun seurakunnilla, ja yhteistyötä on lisäksi mm. Raision kaupungin kanssa.
Myllyn toimintaa koordinoi
pastori Karoliina Haapakoski,
jolta saa lisätietoa toiminnasta ja
vapaaehtoistyöstä.
karoliina.haapakoski@evl.fi
tai p. 044 7160354.
Katso myös: www.vapaaehtoistyo.fi/raisio

Meidän Mylly
•
•
•
•
•
•
•
•

• istahtaa olohuoneen sohvalle
tai pöytien äärelle

• saada tietoa seurakunnan toiminnasta ja palveluista

ila on avara ja siihen mahtuu mukava oleilutila sohva- ja pöytäryhmineen sekä takaosan rauhallisempi hiljainen huone tai ”Pikkukappeli”, jonne on hyvä istahtaa
hiljentymään hetkeksi hälyn keskeltä.
Ihastusta kävijöiden keskuudessa on herättänyt myös koko seinän levyinen kirkkotapetti,
jossa näkyy graafikko Erkki Kiisken kädenjälki, ja joka omalla tavallaan tuo kirkkoamme konkreettisestikin näkyville myös Myllyssä.
Lähellä ihmisiä
Useasti kuultu toive on, että kirkon pitäisi tulla
entistä lähemmäs ihmisiä ja heidän arkeaan ja
näkyville sinne missä monet tänä päivänä muutenkin liikkuvat ja viettävät aikaansa. Kauppakeskuksessa kirkko on näkyvillä ja sinne voivat helposti poiketa nekin, jotka arkensa keskellä harvemmin hakeutuvat tutustumaan muihin seurakunnan tiloihin tai sen palveluihin,
toimintaan ja työntekijöihin.
Uusi toimintamuoto Myllyssä ei vielä ole
valmis paketti, vaan sitä on tarkoitus kehittää
saatujen kokemusten, toiveiden ja ideoiden pohjalta yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Myllyssä on esillä tietoa seurakunnan monipuolisesta toiminnasta ja palveluista eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville, ja ainakin
jossain määrin erilaista ohjelmaa silloin tällöin. Myös seurakunnan työntekijät ovat entistä
helpommin tavattavissa, kun eri työalojen edustajat, kuten perhe-, nuoriso-, aikuis-, musiikkija diakoniatyöntekijät sekä papit ym. päivystävät vuoroillaan Myllyssä.

Myllyssä voit

Myllyn kohtaamispaikkaan voi poiketa mm. levähtämään, juttelemaan,
leikkimään tai saamaan tietoa seurakunnan toiminnasta.

Lisätietoa Myllyn toiminnastamme:
www.raisionseurakunta.fi

Olet lämpimästi tervetullut meidän Myllyyn!

Mitä sinä toivoisit näkeväsi
tai kokevasi seurakunnan
uudessa toimitilassa Myllyn
kauppakeskuksessa? Mitä
muita ideoita tai terveisiä
sinulla olisi seurakunnalle?
Tule kertomaan ajatuksiasi tai jättämään idealappu Myllyyn. Tai välitä toiveitasi seurakunnan työntekijöille
kasvotusten, puhelimitse tai
sähköpostitse.
Tervetuloa mukaan kehittämään uutta!
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Raision seurakunta

Puheenvuoro

Iloa vapaaehtoistyöstä
Raision seurakunnan tunnuksessa paljon symboliikkaa

Mitä sinä näet?
Oletko tullut ajatelleeksi,
millaisia mielleyhtymiä Raision
seurakunnan merkki herättää
näennäisen yksinkertaisella
muodollaan? Pelkistetyn,
ajattoman muodon sisältämää
symboliikkaa voi tulkita eri tavoin.

M

erkin perushahmossa voi nähdä ristikuvion tasavartisen kreikkalaisen ristin ja päistään haaroittuvan ankkuriristin yhdistelmänä. Muoto ei ole luonteeltaan suljettu, vaan jää avoimeksi.
Toisena perinteisenä seurakunnan symbolina merkistä voi löytää alkuseurakunnan käyttämän IKTHYSkalan hahmon. Viistosti ylöspäin katsottuna merkki on
myös muunnos heraldisesta liljakuviosta.
Muita merkissä löydettävissä olevia, kristillisestä
symboliikasta tuttuja aiheita ovat liekki, siemen tai
jyvä. Kasvusta muistuttavia mielleyhtymiä ovat lehti,

silmu tai kukan nuppu. Kaariaiheet muistuttavat kivikirkkojen rakenteessa olevia tukirautoja.
Seurakunnan merkin tunnistettavuutta ja muistettavuutta auttaa osaltaan tyylitellyn R-kirjaimen muoto.
Viesteiltään monipuolisen muodon voisi kiteyttää
vaikkapa näin: ”Ristiin nojaavan uuden kasvun
merkki”.
Värien symboliikassa punainen ilmaisee voimaa,
tunnetta, kiihkeyttä ja intohimoa. Kristillisessä perinteessä punaista pidetään rakkauden, elämän, veren, Pyhän Hengen ja apostolien värinä. Punainen on myös yksi
liturgisista väreistä. Raision seurakunnan punainen väri muistuttaa Raision kirkon väristä. Sama sävy on myös
Arkkihiippakunnan viestinnässä.
Raision seurakunnan tunnuksen takana on graafikko Erkki Kiiski, jonka kädenjälki näkyy myös mm.
Myllyn seinätapetissa, seurakuntamme rukouskirjassa
ja graafisessa ilmeessä muutenkin.
Anne-Sophie Kajander

Kamalat äidit®
kokoontuvat nyt myös
Raision seurakunnassa

K

Mitä olet saanut ryhmältä?
amalat äidit® on
murrosikäisten lasMinkä koet tärkeäksi
ten äideille tarkoiryhmässä?
tettua toimintaa,
Olen saanut lisää itseluottamusta
jonka ytimenä olevertaistuen myötä. On ollut hyvä
vissa vertaisryhmissä käsitellään
kokemus kohdata muita aikuisia,
vanhemmuuteen ja naisen eläjotka painivat samojen asioiden
mään liittyviä teemoja, jaetaan
parissa. Olen saanut ymmärrysmurrosikään liittyvää tietoa setä ja tukea. Yhdessä on ollut hykä kannustetaan äitejä jakamaan
vä myös nauraa! Ryhmä on antaajatuksiaan ja kokemuksiaan toisnut ajattelemisen aihetta. Muiden
tensa kanssa.
tuki on tärkeää. Ryhmä on tuonut yhteen erilaiset ihmiRyhmissä esille nousevia asioita voivat olla mm. ar- set erilaisista olosuhteista samassa elämäntilanteessa.
jen tilanteet, rajojen asettaminen, kotiintuloajat, päih- On saatu aikaan paljon keskustelua. Olen saanut ryhteet, koulunkäynti, murkkuperheen elämä ja muut huo- mältä hengähdyshetken arkeen, tukea omille tunteillelen, mutta myös ilon aiheet, joita äideillä kulloinkin on ni ja sallivuutta. Ryhmässä tärkeintä on vertaistuki ja etmielessään.
tä kaikki hyväksytään sellaisina kuin
Ryhmät ovat suljettuja, luottakukin on.
muksellisia ja maksuttomia, ja tar”Usko omaan
jolla on pientä iltapalaa.
Millainen tunnelma
Äitiryhmiä kokoontuu eri paik- itseen vahvistui; ryhmässä on?
kakunnilla ja uusia ryhmiä perusteolen ihan hyvä Ryhmän tunnelma on rauhallinen,
taan kaiken aikaa.
ja luottamuksellinen. Yhteisöläiti tällaisena.” rento
Raision seurakunnassa Kamalat
linen. Kaikki ovat samassa elämäntiäidit ovat kokoontuneet kevään ailanteessa. Ryhmässä on avoin, toisia
kana Mia Flemmingin ja Sari Joymmärtävä ja tukeva ilmapiiri. Ryhkisen vetämässä ryhmässä. Ryhmään on osallistunut mässä on ammattitaitoiset vetäjät ja joka kerta henkilörippikoululaisten äitejä, joille on jaettu tietoa ryhmäs- kohtainen vastaanotto. Jokaista arvostetaan tässä ryhtä. Tarkoituksena on käynnistää uusi ryhmä jälleen en- mässä.
si kaudella.
Kamalat äidit® -toimintamalli on rekisteröity ta- Mitä olisit vielä toivonut ryhmältä?
varamerkki. Toimintaa koordinoi Suomen NNKY-liitto Ryhmässä tulee aina kiire, aika voisi olla pidempi. Puja sitä tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes- huttavaa ja jaettavaa olisi niin paljon jokaisen sydämelkus (STEA).
lä.
Raision ”kamalien äitien”
kokemuksia ryhmästä:
Mitä odotit ryhmältä?
Vertaistukea, keskustelua eri tilanteista ja niistä selviytymisestä, uusia ystäviä, kasvatusvinkkejä murrosikäisen kanssa arjessa elämiseen, tunnetta ettei aina tee itse kaikkea väärin. Armahtavaisuutta.

Lopuksi vielä illan suosiosta
kertova tarina:
Oli kaamea pakkanen, tuuli tuiversi ja lunta tuli taivaan
täydeltä. Yksi äideistä sanoi sisään tullessaan: ”Jumppaan en olisi tällä ilmalla lähtenyt, mutta tänne tuloa
en jätä missään tapauksessa väliin.
Katso myös www.kamalataidit.fi

■ Olen eläkeläinen kesästä 2016 alkaen. On ihanaa, kun
elämisen tahti on hidastunut ja saa viipyä hetkessä. On
aikaa liikkua ulkona ja nauttia luonnosta sekä tavata
ystäviä ilman minkäänlaista kiirettä. On aikaa pysähtyä vaihtamaan kuulumisia kaupassa vastaan tulevien
tuttujen kanssa. Kiitollisuuteni hyvää ja rakastavaa Isää
Jumalaa kohtaan on näinä eläkevuosina kasvanut. On
herännyt halu antaa omaa lisääntynyttä vapaa-aikaani myös muiden hyväksi. Vapaaehtoistyö on siihen oiva
väylä. Vapaaehtoistyö on jo sanana vapauttava: saa palvella muita omasta vapaasta tahdostaan, omien voimien, lahjojen ja kykyjen mukaan.
■ Minua lohduttavat Jeesuksen sanat: ”Tulkaa minun
luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja
nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni
on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” (Matt. 11:
28-30). Tai virren 510 sanoin: ”Sinä Jeesus, Mestari hiljainen, et vaatimuksiin vie. Tulet vastaan seuraasi pyytäen ja itse olet tie. Enkä leipää, laukkua, sauvaakaan saa
turvaksi matkalle. Otan yhden askelen kerrallaan ja pääsen perille.”
■ Kun tuli tieto, että Myllyyn avattavaan Raision seurakunnan uuteen olohuoneeseen/kohtaamispaikkaan etsitään vapaaehtoisia päivystäjiä, se tuntui heti omalta
mahdollisuudelta saada palvella. Varsinkin, kun oli lupa valita vapaista päivystysvuoroista ne itselle sopivat
ja oli lupa valita vähän tai paljon, säännölliset tai epäsäännölliset vuorot. Ensivaikutelma uudesta tilasta oli
avara, kaunis, valoisa ja kodikas. Meitä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneita päivystäjiä kutsuttiin koulutustilaisuuteen, jossa saimme tietoa käytännön asioista ja käsityksen siitä, mitä se päivystäminen oikein tarkoittaa.
Tuntui turvalliselta lähteä omaan ensimmäiseen päivystysvuoroon ja tuntui hyvältä tulla osaksi tätä seurakunnan uutta toimintaa. Tuntui hyvältä olla seurakuntalaisena ottamassa vastaan kaikki olohuoneeseen tulijat.
■ Olen nyt ollut päivystämässä muutaman kerran, parisen tuntia kerrallaan. Minulla on ollut myös päivystyskaveri, joten yksin ei ole tarvinnut päivystää. Seurakuntalaiset ja tuttavat ovat piipahtaneet juttelemassa ja on
juotu yhdessä kupillinen pikakahviakin. Moni ohikulkija
on katsahtanut kiinnostuneen näköisenä seurakunnan
toimitilaa ja olohuonetta päin ja me päivystäjät olemme
vastanneet heille ystävällisellä hymyllä. Päivystysvuoron
vaihtuessa on ollut mukavaa vaihtaa kuulumisia edellisten ja jälkeen tulevien päivystäjien kanssa.
■ Mielestäni tämä seurakunnan uusi toimitila Myllyssä
antaa mahtavan mahdollisuuden kohdata lähimmäinen, olla kiireettömästi hänen seurassaan,
kuunnella häntä ja muistaa häntä hiljaisin rukouksin. Ja ehkäpä Jumalan todellisuus ja rakkaus
tulee näin vähitellen näkyvämmäksi kaikille Myllyssä vieraileville.
Leena Juslenius-Vartiala
vapaaehtoistyöntekijä
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Pertti Ruotsalo halusi papiksi jo kuusivuotiaana

Tämä on mun homm

Pitkän uran kirkon
palveluksessa tehnyt
Pertti Ruotsalo tuli töihin
Raision seurakuntaan
v. 1982, on toiminut sen
kirkkoherrana vuodesta
2000 ja jäämässä
eläkkeelle 1.9. alkaen.
26.8. Pertin lähtösaarna
klo 10 kirkossa ja
läksiäiskahvit kaikille
klo 18 seurakuntatalossa.
Tervetuloa!

Kun on pyhäinmiestenpäivänä ja sunnuntaina
syntynyt sekä tomerasti jo kuusivuotiaana
julistanut tulevansa isona papiksi, niinhän siinä
sitten saattaa käydä. Sen tietää kohta eläkepäiville siirtyvä Raision kirkkoherra Pertti Ruotsalo.

S

eikon synnytyslaitoksella Turussa
päivänvalon vuoden 1953 marraskuussa nähneen Pertti Ruotsalon
tie papiksi ja siitä seurakuntamme
pidetyksi paimeneksi näyttää ainakin näin vuoden 2018 päätepysäkiltä katsottuna sujuvasti eteenpäin vieneeltä sujuvaliikenteiseltä väylältä.
Pertin perhe asui Turussa Patterinhaassa.
Kakolanmäellä kului kaksitoista vuotta; neljä
vuotta Topeliuksen kansakoulussa ja kahdeksan Juhana Herttuan yhteiskoulussa.
– Ylioppilaaksi kirjoitin vuonna 1972 ja
pääsin opiskelemaan Åbo Akademiin. Sieltä
valmistuin papiksi vuonna 1976 ja jo samana
vuonna sain ensimmäisen papinviran Keski-Porin seurakunnasta.
Mutta palataanpa niihin kuusivuotiaan pojan haaveisiin.
– Oli jonkun sukulaisen hautajaiset ja
muistotilaisuus pidettiin kotona. Siellä oli pappina Raisiossakin joskus kirkkoherrana ollut Viljo Lehtinen, minun kastepappini. Hänet tunnettiin myös taiteilijanimellä Veli Lehto, joka esiintyi esimerkiksi Dallapén solistina.
Hän hankki opintorahaa laulamalla salanimen

turvin tangoa. Lehtinen kysyi ohimennen, mikä
Pertistä isona tulee.
– Minä tietysti vastasin, että pappi. Ajattelin, että niin kysyvälle papille pitää vastata. Ehkä olen sitten niin jääräpäinen, etten jatkuvasti
mieltäni lähde muuttelemaan.
Tämän tokaisun lisäksi Pertti leikki kansakoulukaverinsa kanssa pappia.
– Kävin heillä joskus pitämässä jumalanpalveluksia. Laitoin viltin olkapäille ja luin Raamattua. No, leikimme me inkkarileikkejäkin.
Kaverini isä ja isoveli olivat joskus mukana ja
he halusivat olla sotilaita. Pääsivät pian leikeistä pois, kun me inkkarit yleensä aina ammuimme heidät.
Kummisetäkin
näytti suuntaa
Kutsumus johdatti Perttiä etsikkoajan tielle mopoiässä.
– Kummisetäni oli Hauholla apupappina.
Kävin siellä rippikoulun ja ajatus papin ammatista sai vahvistusta.
Opiskelunsa Åbo Akademissa aloittanut
Pertti oli tutustunut Maariassa pappina toimivaan toiseen Perttiin sekä pastori Hannu Ko-

nolaan, joka värväsi nuoren opiskelijapojan
pyhäkoulusihteeriksi.
– Tämä toinen Pertti oli Pertti Vanhalukkarla, josta tuli sittemmin Raision kirkkoherra.
Opiskelujen lähetessä määränpäätään,
Pertti Ruotsalo meni tuomiokapitulista kysymään, miten papiksi päästään. Siellä hänen kaimansa oli silloin notaarina.
– Hän tuumasi, että mennäänpä ensi tapaamaan arkkipiispaa. Tilattiin audienssi ja arkkipiispa Martti Simojoki otti minut vastaan. Vanhalukkarla oli painottanut sitä, että kun Tuomiokirkon kello alkaa lyödä, soitetaan ovikelloa.
Arkkipiispa kysyi, miksi nuori mies halusi papiksi ja mistä sellainen ajatus oli mieleen
tullut.
– Kun kerroin kuusivuotiaan suunnitelmat,
hän tuumasi, etten ollut ensimmäinen, joka sillä lailla vastasi.
Itse asiassa Pertillä oli jo ollut vähän vihiä,
että Keski-Porin seurakunnassa tarvittaisiin
pappia, ja että sieltä oli vähän kutsuakin kuulunut.
Arkkipiispa oli ottanut myös hieman selvää
nuoren Pertin opiskelupaikasta ja kysellyt hänestä Åbo Akademin professori Jukka Thurénilta. Niin alkoi pappisura Porissa. Se kestikin aina siihen saakka, kun tie toi Raisioon.
Kaukokaipuu
vei Ruotsiin
Pertti ja Leila Ruotsalon perheeseen syntyi Porissa tyttö, Mari, vuonna 1980. Porin aikana

Pertti oli käynyt myös armeijan. Kun toista lasta, Lauria, odotettiin pikkuveljeksi Marille, tuli
Ruotsalon perheelle ajatus muuttaa lähemmäksi isovanhempia ja Turkua. Raisiossa oli tullut
avoimeksi kappalaisen virka ja Pertti oli uuden
paikan ainoa hakija. Niin tie toi Raisioon vuoden 1982 kesäkuun alussa.
Kirkkoherrana Raisiossa toimi siihen aikaan, puoli vuotta aikaisemmin virassa aloittanut, se toinen Pertti eli Vanhalukkarla.
– Kaukokaipuu heräsi viiden vuoden jälkeen. Tuttu pappi soitti ja kertoi, että Göteborgiin tarvittaisiin suomalaista pappia. Kävimme
Kirkkohallituksessa keskusteluissa ja lähdimme Ruotsiin. Siellä tyttäremme Mari kävi ekaja tokaluokan.
Kahden vuoden kuluttua vuonna 1989 Ruotsalot palasivat Raisioon.
Kirkkoherrana
ja hallintohommissa
Elokuun alussa 2000 Pertti Vanhalukkarla jäi
eläkkeelle, ja Pertti Ruotsalon kausi kirkkoherrana alkoi. Taas hän oli viran ainoa hakija kuten kappalaisen virkaan 1982. ”En ole koskaan
voittanut papinvaalia,” Pertti naurahtaa. Vain
vuoden kuluttua eli 2001 Pertti valittiin Naantalin rovastikunnan lääninrovastiksi, jossa tehtävässä hän on toiminut siitä alkaen; tosin rovastikunta on laajentunut ja nimi vaihtunut Nousiaisten rovastikunnaksi.
Kirkkoherran ja lääninrovastin virkaan
kuuluu paljon hallinnollisia tehtäviä. Niitä tuo-
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miokapituli pyrki parhaansa mukaan vielä lisäämään, kun Pertti kutsuttiin mukaan seurakuntarakenteita käsittelevään työryhmään.
Suurin yksittäinen tehtävä liittyi vuonna 2007
Salonseudun 10 seurakunnan yhdistymisen valmisteluihin.
Vuonna 2010 Ruotsalo valittiin tuomiokapitulin pappisasessoriksi. Tehtävää hoidetaan
oman viran ohella, ja siinä tehtävässä hän oli
täydet kuusi vuotta 2010 – 2016. Ehkäpä mielenkiintoisin osa asessorin työstä olivat piispantarkastukset: -Niissä olin sinä aikana mukana
19 eri seurakunnassa.
Seurakuntahallintoon perehtymisen lisäksi Pertti Ruotsalo on tullut tunnetuksi melkoisena nörttinä.
– Jo 1980-luvulla haksahdin tietotekniikkaan ja huomasin pian olevani suunnittelemassa seurakuntien atk-järjestelmiä. Kiersin kouluttajana ympäri maata ruotsinkielistä Etelä-Pohjanmaata myöten. Totesinkin Pertti Vanhalukkarlalle, ettei tämä nyt taida oikein
papintyötä olla. Hän kuitenkin tuumasi, että se
”juuri nyt” on minun papintyötäni ja että seurakuntahallinnossa tarvitaan sisältäpäin tulevaa tällaistakin tuntemusta.

sio ei ole Suomen kartalla ainoa seurakunta,
jossa seurakunnan jäsenmäärä on kymmenessä
vuodessa pudonnut kymmenen prosenttia. Sellaisen syyn selvittämisessä tarkastellaan kastettuja ja kuolleita, kuntien välistä muuttoliikettä
sekä kirkosta eronneita ja kirkkoon liittyneitä. Parina viime vuonna meillä Raisiossa kaikki nämä ovat olleet negatiivisia. Raisiosta suurin muuttaneiden ryhmä on ollut 19-vuotiaista
hieman yli kaksikymppisiin. He muuttavat pois
opiskelun perässä.
Raision seurakunnalla on maa-alueiden ja
keskustaan rakennettujen liiketilojen ansiosta
hyvät puskurit taloudellisia haasteita vastaan.
– Meillä on jatkunut vahvana vapaaehtoistyön seurakuntavastuuprojekti YES, jonka kehittämismahdollisuuksia on koetettu katsoa
ihan tosissaan. Siinä on tietenkin tullut myös
ajatuksia siitä, onko se uhka joillekin työntekijöille. Seurakunnassa ei kuitenkaan koskaan
työ lopu, mutta rahat saattavat vähentyä. Meidän
hyvien puskureittemme ansiosta ei kuitenkaan
mitään paniikkinappulaa tarvitse painaa. Jos
huomataan tulojen alkavan vähentyä, on meillä 1-2 vuotta aikaa sopeutua niin, ettei mitään
dramaattista tapahdu.

Seurakuntatyö
vakaalla pohjalla
– En ole tästä työstä pois pyrkinyt. Koskaan ei
ole ajatus papiksi ryhtymisestä kaduttanut. Tämä on mun hommani!
Näin sanoo jo tuleviin eläkepäiviin katsettaan suuntaava kirkkoherra Pertti Ruotsalo.
Syytä tyytyväisyyteen onkin, sillä Raision seurakunta on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti vakaalla pohjalla aikana, jolloin kaikilla
maamme seurakunnilla on syytä huoleen.
– Täällä luottamusmiehet ovat myönteisiä
sille, mitä tehdään. Asioiden valmistelu on tehty hyvin, eikä pikkuasioihin tarvitse puuttua.
Hyvä esimerkki on äskettäin aloitettu toiminta
kauppakeskus Myllyssä. Kun sitä esiteltiin tämän vuoden budjetin yhteydessä, hanketta pelkästään kiiteltiin, eikä ruvettu sanomaan, että
”tämähän maksaa paljon”.
Seurakunnan paimen on luonnollisesti
huolissaan laumastaan.
– Uhkakuvana on väen väheneminen. Rai-

Sote tuo myös
omia haasteita
Toinen uhka Pertti Ruotsalon mielestä on siinä, mitä seurakuntien rakenteille tapahtuu. Kun
viime vuosina on ollut ajatusta, jonka mukaan
kaikkien seurakuntien tulisi kuulua johonkin
seurakuntayhtymään, on siitä jo päästy irti.
– Iso kysymys on se, mitä sote vaikuttaa
kuntarakenteisiin. Kunnissa on varmaan pohdittu sitä, että jopa puolet kunnan vastuualueista häviää, jos sote toteutuu. Miten kunnat sitten
järjestävät olemisensa, kun iso osa verotuloista leikataan pois?
Raision seurakunnan ja kaupungin sekä
kaikkien yhdistysten ja järjestöjen välinen yhteistyö on toiminut esimerkillisen hyvin.
– Ei kaikilla paikkakunnilla liene tavanomaista, että kuntajohtaja käy laulamassa kauneimpia joululauluja itse itseään säestäen ja on
mukana monissa muissa yhteisissä tilaisuuksissa, kirkkoherra kiittelee.

■ Syntynyt Turussa 1.11.1953
■ Asuu Raisiossa, perheeseen kuuluvat puoliso Leila sekä kaksi lasta,
joilla kummallakin kaksi lastenlasta
■ Valmistunut papiksi Åbo Akademissa vuonna 1976
■ Työskennellyt pappina Keski-Porin
seurakunnassa 1976-1982
■ Toiminut Raision seurakunnan
kappalaisena vuodesta 1982 ja
kirkkoherrana vuodesta 2000
saakka
■ Työskennellyt pappina Göteborgin
suomenkielisessä seurakunnassa
1987-1989
■ Lääninrovasti vuodesta 2001 saakka
■ Tuomiokapitulin asessori 2010-2016
■ Naantalin kirkkovaltuuston jäsen
kaksi kautta 1990-luvulla
Harrastuksina:
■ toiminta Temppeliherrain ritarikunnassa,
■ mukana eräissä yhdistyksissä,
■ matkailu sekä taannoin jalkapalloerotuomarin tehtävät
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Seurakunnan
perimmäinen tarkoitus
Eläkkeelle siirtymisen loppusuoralla kirkkoherra Pertti Ruotsalo miettii matkan varrella
reppuun kertyneitä elämän eväitä ja nostaa esille ajatuksen seurakuntatyön perimmäisestä tarkoituksesta.
– Pääsiäisestä lähdetään liikkeelle. Opetuslasten kokoontumisesta yhteisen aterian äärelle
ja ylösnousemuksesta. Opetuslasten joukko on
tarkoitettu kuvaamaan kasvavaa seurakuntaa.
Tehtävä ja tarkoitus on, että usko kasvaa, voimistuu, elää. Eväitä ovat julistus, palvelu, yhteys. Julistus on koko uskon sisältö, palvelu on
diakoniatyötä ja yhteys luonteeltaan kokoontuva
seurakunta. Yksinkertaisena vertauksena voisi
sanoa, että yksi puu ei pala. Yhdessä muistetaan
opetuksia, yhdessä luetaan Raamattua. Opetuksesta hyvä esimerkki on tietysti rippikoulu. Pääsiäisestä ylösnousemukseen johtaneita tapahtumia päivitetään tähän hetkeen. Eletään todeksi.
Vaikka Pertti Ruotsalo kirkkoherran tehtävät seuraajalleen pian luovuttaakin, ei hän
seurakuntatyötä jätä. Hänen laajaa asiantuntemustaan tullaan taatusti tarvitsemaan monissa käänteissä.
– Jos ylimylläri suo, mielelläni siellä Myllyssä päivystysvuoroja voisin ottaa. Toinen mieluinen tehtävä on olla edelleen mukana miesten
alakappeli-illoissa, joissa on kokoonnuttu yhteisiin tilaisuuksiin tarinoiden merkeissä.
Jukka Saarinen
toimittaja

Yhdessäolon iloa
luonnon keskellä
■ Tänä kesänä leirikeskuksemme Viherlahti Merimaskussa täyt-

tyy eri-ikäisistä leiriläisistä.
Kesä – ja elokuun aikana on kaksi lastenleiriä, seitsemän rippileiriä, perheleiri ja diakoniatyön järjestämät leirit seniori-ikäisille ja erityisryhmille, ja jo toukokuussa järjestetään Viherlahteen useita erilaisia päiväretkiä. Leirikeskuksemme on kovassa
käytössä ja leirikeskuksen keittiöhenkilökunta sekä leirien ohjaajat kovilla.
■ Rippikoulun käy Raisiossa n. 90 % ikäluokasta ja suurin osa

rippikoulun käyvistä valitsee leiririppikoulun. Tästä me tietysti
iloitsemme, koska tutkimuksen mukaan nuorten uskonnollisuudessa tapahtuvat myönteiset muutokset ovat sitä todennäköisempiä, mitä pidempi leirijakso on. Tällä hetkellä Raision seurakunnan rippikoululeirit ovat seitsemän vuorokauden mittaisia.
Viherlahden leirien lisäksi yksi rippikoululeiri järjestetään Lapissa ja yksi toteutetaan purjehtien saaristossa.
Jotain rippileirien onnistumisesta kertoo se, että isoskoulutukseen on imua. Isostoiminta on kirkkomme menestystuote ja
vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Menestyksen taustalla on onnistunut rippikoulu ja vastaavasti isoset ovat keskeisessä roolissa onnistuneessa rippikoulussa. Isoseksi halutaan, koska omat
isoset ja oma ripari olivat niin ihania. Kerran kuulin, että rippikoululeirin vierailupäivästä lähteneet pikkuveljet olivat paluumatkalla autossa kertoneet vanhemmilleen haluavansa isosiksi.
■ Leirit tarjoavat niin nuorille kuin muunkin ikäisille yhteisölli-

syyttä, yhdessä hiljentymistä, kaikkien hyväksymistä omana itsenään, onnistumisen kokemuksia ja Pyhän läsnäoloa luonnon
keskellä. Leirit antavat myös hyvän mahdollisuuden ympäristökasvatukselle. Raision seurakunnan rippikoulut ovatkin nk. vihreitä ripareita. Rippikoulu on riittävän vihreä silloin, kun nuoret
laativat 10 ympäristöpelisääntöä, ympäristöteema huomioidaan
leirin ohjelmassa, leirijaksolla järjestetään ainakin yksi kasvisruokapäivä jne.
■ Leirikeskuksessamme on kaksi luontopolkua toinen pienille

lapsille ja toinen isommille ihmisille. Näitä molempia on mahdollista käyttää osana leiriohjelmaa ja rippikouluopetusta. Isompien luontopolku päättyy metsäkirkkoon, joka tarjoaa paikan hiljentymiselle luonnon keskellä. Metsäkirkossa tosin hiljentymistä
ja keskittymistä häiritsevät kaiken maailman ötökät, ainakin joidenkin. Jossain aikuisuuden kynnyksellä kuuluu kaiketi kirkua
ampiaisia ja paarmoja.
■ Leireillä pyrimme olemaan paljon ulkona, kulkemaan metsässä, istumaan savuisessa kodassa tai nuotiolla, leikkimään ja pelailemaan ulkona, uimaan ja saunomaan, soutelemaan ja onkimaan.
Vaikka osa leirikeskuksen hyvistä kiipeilypuista on jouduttu kaatamaan, niin yhtäkaikki leirielämä tekee hyvää,
opettaa sietämään ikävää,
kehittää taitoja ja tuo iloa.
Leirielämä antaa onnistuessaan unohtumattoman hyviä
hetkiä. Paras kiitos onnistuneesta leiristä on iloinen, leirillä rähjääntynyt, kaikkensa
antanut leiriläinen!

Hyvää leirikesää!
Eeva Lahti

nuorisotyönohjaaja

Tule ja katso
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Sana
Anna valon tulvia
Pixabay

■ Valo on vihdoin selättänyt pimeän.
Vaikka tämä kevät oli poikkeuksellisen kylmä, valon vähittäistä lisääntymistä ei mikään
ole voinut estää. Valo tekee ihmeitä. Yksikään Pohjolan asukas ei voi olla huomaamatta, millainen vaikutus sillä on niin luontoon kuin ihmisiinkin pitkän, pimeän talven jälkeen.
Asuin aikoinani muutaman vuoden Kreikassa, ja se, mitä sieltä erityisesti kaipaan,
on valo. Etelän valo on niin voimakasta, että se häikäisee silmiä, haalistaa pyykit narulla ja tekee taivaastakin aivan erisinisen
kuin Suomessa. Kesäisenä keskipäivänä valo tunkeutuu kaikkialle niin, ettei varjoa ole
missään.
Valo on kaiken elämän perusedellytys,
alku ja ylläpitäjä. Siksi sillä on monissa uskonnoissakin tärkeä rooli. Kristityille valolla on aivan oma merkityksensä: Jeesus Kristus on maailman valo – todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen. Raamatun kertomuksissa yö on usein Jeesuksen vastaisten
voimien aikaa: yön pimeydessä Pietari kieltää ja Juudas kavaltaa Jeesuksen. Sitä vastoin aamunkoitto liittyy
Jeesuksen ylösnousemukseen ja paluuseen.
■ Jos on ollut pitkään pimeää, yhtäkkinen valon tulvahdus
voi tuntua liian voimakkaalta ja paljastavalta. Keväisin sen juuri huomaa, kun auringon paistaessa näkee, miten likaiset ikkunat ovat. Joskus pimeys voi tuntua helpottavalta, koska silloin
tahrat eivät näy.
Kevät on monille raskasta aikaa. Kevätmasennuksella on biologiset perusteet: kun valo yhtäkkiä lisääntyy, elimistö ei pysy

vauhdissa mukana, vaan lyö jarrut päälle. Masennuksen riski lisääntyy, jos toiset ihmiset näyttävät olevan valon tuomaa iloa ja
virtaa täynnä, mutta itse on syystä tai toisesta onneton. Kevätmasennukseen saa apua sen alan terveysammattilaisilta, mutta kevätnuutuneisuuteen auttaa nurkkien siivous – eikä vain kodin
vaan myös sielun nurkkien.
■ Ajattelen, että Kristuksen kirkkaus on samanlaista
kuin etelän valo. Se valaisee niin, että kaikki muu näyttää sen
rinnalla haalistuneelta. Se hehkuu lämpöä ympärilleen ja on

niin läpitunkevaa, ettei mihinkään jää varjoa, jos sen antaa loistaa vapaasti. Se on
niin paljastavaa, ettei sitä välttämättä haluaisi päästää valaisemaan ihan kaikkea. Ikkunat ovat sameat, ja nurkkiin on kerääntynyt pölyä.
Pölyä kertyy väkisinkin, vaikka kuinka
siivosti eläisi. Monen mielestä on kiusallista,
jos joku toinen huomaa, ettei kaikkia nurkkia ole luututtu tai että osa roskista on vain
lakaistu piiloon. Pieni sotkuisuus on kuitenkin inhimillistä. Taivaasta tulviva valo paljastaa säröjä meissä jokaisessa.
Silloin tällöin on hyvä imuroida nurkkia myöten, avata ikkunat, tuulettaa kunnolla ja päästää valo sisään, vaikka se paljastaisikin omasta mielestä liikaa. Samalla
voi katsella ympärilleen nähdäkseen, olisiko jossain lähistöllä joku, joka saattaisi tarvita apua kaihtimiensa avaamiseen. Jeesushan sanoi olevansa maailman valo. Hän sanoi kuitenkin myös, että me ihmiset olemme
maailman valo.
Evankeliumissa Matteuksen mukaan
kerrotaan, että Jeesus vertasi meitä itseensä sanomalla:
”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä,
jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään,
panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa
kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne
ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne.”
Karoliina Haapakoski
pastori

Luomakunta

HenkilöstöHenkilöstöuutiset

Älkää enää menneitä muistelko,
älkää muinaisia miettikö! Katso:
minä luon uutta. Nyt se puhkeaa
esiin – ettekö huomaa? Minä teen
tien autiomaahan ja joet kuivuuden
keskelle. Jes. 43: 18-19

Kirkkoherra Pertti Ruotsalo jää
eläkkeelle 1.9.2018 alkaen.
Sari Lahti on valittu Raision
seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi ja
aloittaa virassaan 1.9.

■ Yksi varma kevään merkki on lakaisukone, joka puhdistaa kadut hiekoitushiekasta. Teiden pientareet muodostavat
monesti ikävän kontrastin siistityille teille. Lumen alta paljastuu kaikki ne roskat, joita ohikulkijat ovat talven aikana luontoon heittäneet. Roskan ja lian lisäksi pientareilla alkaa vähitellen pilkistää leskenlehtiä ja muita kasveja. Eikä aikaakaan, niin
vihreys peittää alleen pientareiden roskat.
Onko sinulla asioita, joista et pääse eroon? Ne tulevat aika
ajoin esiin ja mieleen kuin lumen alta paljastuvat roskat. Oletko
koittanut sopia asian itsesi, toisten ja Jumalan kanssa? Anteeksiantaminen ja –pyytäminen vapauttaa ja silloin tulee tilaa myös
uudelle kasvulle ja vapaudelle.

Määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi
kesä – marraskuun 2018 ajaksi
tulee Mira Paunikallio,
joka vihitään papiksi tuomiokirkossa
sunnuntaina 10.6.
Kanttori Katarina Engström
palaa virkavapaalta 1.9.2018.
Kesän aikana päättyvät
Stephen Evansin ja Anne Moilasen
sijaisuudet kanttoreina.

Hannele Siltala

Lastenohjaaja Unna Waris jättää
tehtävänsä paikkakunnalta
muuton vuoksi.

ympäristöasiantuntija

PS. Konkreettinen luomakuntateko näin keväällä voisi
olla roskienkeruu vaikka kävelylenkkisi varrelta.
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MESSUT JA HARTAUSHETKET
Messut kirkossa sunnuntaisin ja pyhäpäivisin
klo 10 koko kesän ajan

Seurakunnassa tapahtuu

SUNNUNTAI 20.5.
Helluntai ja Kaatuneitten
muistopäivä
klo 10 Messu kirkossa.
Ruotsalo, Lummikko, J. Saarinen ja
Korsulaulajat. Messun jälkeen kunnianosoitus sankarihaudalla ja seppeleenlaskut. Kirkkokahvit ja juhlahetki srk-talossa. Puhe piispa Kaarlo
Kalliala.
HARTAUSHETKI JA SUVIVIRSI
MEREN ÄÄRELLÄ
”Purjeisiini tuulta anna”
ti 29.5. klo 19 Raision venesatamassa.
Merihenkisessä tilaisuudessa lauletaan yhdessä Suvivirsi ja saadaan ottaa vastaan siunaus alkavalle kesäkaudelle niin vesillä liikkujille kuin
muillekin raikkaiden merituulien ystäville. Pastorina Jyrki Rautiainen. Veneseuran tervehdys. Naantalin Meripelastusseura esittäytyy. Raision VPK:n
soittokunnan seitsikko musisoi. Seurakunta tarjoaa pullakahvit. Järj. Raision seurakunta ja Raision Veneseura.
PAPPILAN KESÄPÄIVIEN
HARTAUSHETKET
ke 6., 13., 20. ja 27.6. klo 10 srk-talossa
erityisesti lapset huomioon ottaen.
ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
ke 6.6., 4.7., 1.8. ja 5.9. klo 8 srk-talossa.
SUVI-ILLAN HARTAUDET
keskiviikkoisin 6.6.-8.8. klo 18 kirkkomaalla, alakappelin pihalla, (huonolla
säällä sisätiloissa).
KESÄHARTAUS KAANAAN
RYHMÄPUUTARHASSA
su 8.7. klo 14.30. Hartaus on osa puutarhan avoimien ovien tapahtumaa.
KOULUUN, ESKARIIN JA PÄIVÄHOITOON LÄHTEVIEN SIUNAUSKIRKKO
to 9.8. kirkossa klo 17.30. Lapset ovat
tervetulleita siunattaviksi. Tervetulleita ovat myös lähimmät aikuiset kuten
isä, äiti, mummi, pappa ja kummit.
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KESÄTAPAHTUMIA
TIEKIRKKO
Raision kirkko on avoinna 26.6.-3.8.
ti-pe klo 12-17. Paikalla myös opas.
Tervetuloa tutustumaan kotikirkkoon ja kirkkomaahan tai esittelemään niitä kesävieraillesi.
Opastetut
KIRKKOMAAKIERROKSET
Teemana: Raision kirkkomaa – vanhaa, uutta ja ainutlaatuista
To 7.6., ti 12.6., to 9.8. ja ti 14.8.
Kierrokset alkavat klo 18 Raision kirkon pääportilta, kesto noin 1,5 tuntia.
Oppaina Raision ja Lounaisrannikon Matkailuoppaat.
PAPPILAN KESÄPÄIVÄT
Arkisin 4.-27.6. klo 9- 13 Wanhan Pappilan pihapuistossa.
Lapset isän, äidin, mummon, papan,
hoitajan tai muun aikuisen kanssa
ovat tervetulleita viettämään leppoisia kesäpäiviä Pappilan pihamaalla ja
puistossa. Kts s. 10.
JUHANNUSAATON JUHLA
pe 22.6. klo 17.30 Viherlahden leirikeskuksessa. Kahvitarjoilu klo 17.30 ja lipunnosto klo 18. Leirikirkossa juhannushartaus ja muuta ohjelmaa. Aikaa
myös nauttia kauniista luonnosta meren rannalla ja luontopoluilla. Linja-autokuljetus srk-talon pihalta klo
17. Paluu Viherlahdesta n. klo 20.30.
Edestakainen kuljetus 5 €. Juhannusaaton juhlaa kanssasi viettämässä
mm. P. Ruotsalo, K. Haapakoski, M.
Paunikallio ja A. Moilanen.
KESÄN PIHAPELEJÄ KAIKILLE
tiistaisin 5.6.- 14.8. klo 14-16. Wanhan Pappilan ja srk-talon pihapiirissä.
Lämpimästi tervetuloa kaikenikäiset
yksinäiset, perheelliset ja kuka tahansa! Tullaan tutuiksi pihapelien parissa.
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.
KONSERTTI
su 10.6. klo 18 kirkossa.
Tuomas Laatu, laulu ja Stephen Evans,
piano ja urut. Säveltäjinä mm. Bach,
Händel, Schubert ja Merikanto, jonka
syntymästä 150 vuotta. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 €.

PARTIOKIRKKO
ti 21.8. klo 18 kirkossa. Partion syyskauden alkajaiskirkko.

PIANOKONSERTTI
su 29.7. klo 18 kirkossa. Japanilainen
pianisti Saki Kono. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 €.

SUNNUNTAI 26.8.
klo 10 Messu kirkossa, Ruotsalo,
K. Haapakoski ja Saarinen. Pertti
Ruotsalon ”lähtösaarna” eli viimeinen saarna kirkkoherran virassa hänen siirtyessään eläkkeelle 1.9.2018.
Klo 18 Läksiäiskahvit srk-talolla.
Tervetuloa.

MUSKARIT
Ilmoittautumiset syksyllä alkaviin
ryhmiin www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/musiikki -sivulla olevan linkin kautta 13.8. klo 10 alkaen. Muskarit alkavat 27. ja 28. 8.

SUNNUNTAI 2.9.
klo 10 Messu kirkossa.
Piispa Kaarlo Kalliala avustajineen
toimittaa kirkkoherra Sari Lehden
virkaanasettamisen. Kirkkokahvit
srk-talossa.
KIRKONMENOT
ke 5.9. klo 18 kirkossa.
Nuorekas messu kaikenikäisille.
KESÄN KONFIRMAATIOMESSUT
klo 13 kirkossa
La 16.6. rpk-10 (kaupunkirippikoulu).
Su 17.6. rpk-2. Su 1.7. rpk-3.
La 7.7. rpk-12 (saaristorippikoulu).
Su 8.7. rpk-4. Su 15.7. rpk-5.
Su 22.7. rpk-6. Su 29.7. rpk-7.
Su 5.8. rpk-8.

MARTINUS-KUORO
ma klo 19.00 srk-talossa 3.9. alk. Myös
uudet laulajat tervetulleita. Lisätietoja katarina.engström@evl.fi, p. 0447160333.
LÄHETTITAPAAMINEN
Hong Kongissa työskentelevä
nimikkolähettimme Ulla Tuovinen
vierailulla ke 8.8. Myllyn toimipisteessämme klo 10 alkaen sekä Suvi-illan
hartaudessa klo 18 kirkkomaalla.
Paikalla myös lähetyssihteeri
Katja Koskensalo.
KILLIN MARKKINAT
la 25.8. Raision seurakunta mukana
toritapahtumassa. Tasalan Kamari ja
Lähetysmyymälä avoinna.
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LEIREJÄ JA RETKIÄ
65 JA 70 V. TÄYTTÄVIEN
SYNTTÄRIJUHLAT VIHERLAHDESSA
ke 16.5. Kutsun juhlaan ovat saaneet
kaikki tänä vuonna 65 ja 70 v. täyttävät Raision seurakuntalaiset.
Kutsussa ilmoittautumisohjeet ja
tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta.
Tiedustelut diakoniatyöntekijöiltä.
Tervetuloa mukaan viettämään
mukavaa juhlapäivää!
LEIRIPÄIVÄ TYÖIKÄISILLE
to 17.5. Lähtö Viherlahteen bussilla srktalolta klo 9.30 ja paluu n. klo 15.30.
Ohjelmassa herkullista ruokaa, saunomista, uintia, makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut diakoniatyöntekijöille.
LEIRIPÄIVÄ SENIORI-IKÄISILLE
ma 21.5. Lähtö Viherlahteen bussilla
srk-talolta klo 9.30 ja paluu n. klo 15.30.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
viimeist. 11.5. srk-toimistoon
p. 02 4360 300 tai diakoniatyöntekijöille. Retkimaksu 10 €. (sis. matkat, ruokailun ja ohjelman).
HYVÄN MIELEN LEIRI
VIHERLAHDESSA
10.-12.8. Leirin hinta 45 € sis.
kaiken tarpeellisen. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset: Erja Andersson
(p. 044-7160326) ja Leena Nieminen
(p. 044-7160375). Hakuaika 1.6.-17.7.
SENIORILEIRIT
Viherlahden leirikeskuksessa
• 1. leiri: n. 75-vuotiaille ja sitä
vanhemmille 14.-17.8. Vetäjinä
E. Andersson ja M. Pentti.
• 2. leiri: n. 60-75-vuotiaille 21.-24.8.
L. Nieminen ja P. Leino.
Hakukaavakkeita saatavana seurakuntatoimistosta, diakoniatyöntekijöiltä ja Tasalan Kamarista. Hakuaika
1.6.-23.7. Leirin hinta 90 €, sis. täysihoidon, ohjelman ja kuljetuksen.
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä.
OMAISHOITAJIEN RETKIÄ:
(Yhteistyössä Raision kaupunki
sekä Raision, Ruskon ja Vahdon
seurakunnat.)
• VIRKISTYSRETKI SEILIN SAARELLE
ti 5.6. Lähtö srk-talon pihalta klo 9,
paluu n. klo 17.30. Opastus saaren
historiaan ja lounas. Omavastuuhinta
10 €. Ilmoittautuminen viimeist. 22.5.,
Mariitta Pentti p. 044-7160 352.
• OMAISHOITAJIEN LEIRIPÄIVÄ
VIHERLAHDESSA ti 28.8. klo 10
Ilmoittautumiset viimeist. 10.8.,
M. Pentti, puh. 044-7160 352.
KAIKEN KANSAN KESÄRETKET
LOHJAN VIVAMOON
to 7.6. Paavalin salaisuus-näytelmä
pe 3.8. Paratiisin portit-näytelmä
Matkat, näytelmä, ruokailu, kahvit 25€.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Erja Andersson, p. 044 7160326
Mariitta Pentti, p. 044 7160352
Tervetuloa mukaan mukavaan joukkoon!
SYYSSTARTTI KAIKENIKÄISILLE
VIHERLAHDESSA
su 9.9. klo 12 alkaen. Vapaavalintaista
monipuolista ohjelmaa ja oleilua luonnon keskellä ja mahdollisuus tutustua
muihin seurakuntalaisiin.
Mukana mm. V.Siltala, H. Siltala,
Koskensalo ja Pajunen. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset viimeist. 31.8.
antti.pajunen@evl.fi tai 044 7160358.
LASTEN JA PERHEIDEN LEIRIT JA
RETKET: KTS. S. 10.

MUUTA TOIMINTAA
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
Arkimaanantaisin klo 10 Hulvelan
Katrillisalissa. Kk:n ensimm. ma
mukana myös kanttori.
Ehtoollinen ma 18.6.
KIRKKOKULJETUKSET
3.6., 1.7., 5.8. ja 2.9. Lähtö klo 9.30.
Lisätietoja: Mariitta Pentti,
p. 044 7160352 ja diakoniatoimisto.
RUKOUKSEN TALO
kirkossa tiistaina 15.5. klo 16.30.-18.00,
jonka jälkeen kesätauko.

SEURAKUNTATOIMISTO
SULJETTU
kesäperjantaisin 1.6.-31.8.

LISÄTIETOJA:

• www.raisionseurakunta.fi
• Facebook
• ilmoituksemme

Rannikkoseudussa
ja Turun Seutusanomissa.

■

• Kaikille Raision kaupungin työntekijöille: Rukouspiiri srk-talossa
ma 28.5. ja 27.8. klo 16.15.
• Eläkeikäisten ja Seniorikerhojen
yhteinen kevätjuhla to 17.5. klo 12
srk-talolla ja kevätretki 7.6. Lisätiedot M. Pentti, p. 044-7160 352.
• Pyhäkoulu kehitysvammaisille
ja muillekin la 19.5. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa. Andersson.
• Vertaistukiryhmä erilaisten
päihteiden käyttäjien läheisille
Tiedustelut leena.a.nieminen@evl.fi
tai 044-7160375
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■
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TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
DIAKONIATOIMISTON PÄIVYSTYS
Diakoniatyöntekijöiden kautta voit
saada keskusteluapua, aineellista
apua ym. apua arkeen.
Soittoaika ma klo 15-16 numero
044-7160 325. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse.
Toukokuussa: Myllyssä ma 14.5.
klo 13-15, Kokinvuoren srk-kodissa
ma 21.5. klo 9-11 ja keskustan
srk-talolla  ma 28.5.klo 13-15
Kesällä kaikki päivystykset maanantaisin keskustan srk-talolla klo 13-15
HUOM! Päivystyksen yhteydessä on
mahdollisuus myös sosiaalityöntekijän
ja Kelan työntekijän tapaamiseen.
VAATE- JA TAVARA-APU
NAULAKKO
avoinna ma klo 14-16 ja to klo 12-14,
Purokatu 9.
Kesäkuussa vain to 7., 14. ja 21.6.
klo 12-14. Heinä-elokuussa suljettu.
Mikäli haluat käydä Naulakossa heinä-elokuussa, ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.
Apuun oikeuttavia lomakkeita saa
diakoniatoimiston päivystyksestä.
RUOKA-APU
EU-ruokaan oikeuttavia lomakkeita diakoniatoimiston päivystyksestä. Operaatio Ruokakassin ruokia saa
ilman lomaketta.
Kesän ruokajaot: ti 22.5., ti 12.6.,
26.6., 10.7., 24.7., 14.8 ja 28.8. klo 16-17.

MYLLYN TOIMIPISTE
avoinna koko kesän

Kaikille avoin
viihtyisä kahvila ja
kohtaamispaikka
Raision keskustassa,
Tasalanaukio 5.
Tervetuloa!
Kahvila, Lähetysmyymälä ja
Nettikahvila
(1.6. asti ja jälleen 3.9)
ma-to klo 10-15, pe klo 10-13
Kamari auki kesäkahvilana
7.6.-30.8. torstaisin klo 10-13:
Kahvila, Lähetysmyymälä ja Auttamiskeskuksen päivystys avoinna.
Mahdollisuus myös verenpaineen
mittaukseen ja keskusteluun
diakoniatyöntekijän kanssa.
Muu Kamarin toiminta
kesätauolla 2.6.–2.9.
VAKIOTOIMINTA 1.6. ASTI
JA 3.9. ALKAEN:
• Atk-opastusta ti klo 10-14 ja
pe klo 10-12
• Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10-14, puh 044-7160 347.
Tilapäistä apua esim. asioiden
toimittamiseen, saattajaksi
sairaalaan, lukemaan tai juttelemaan. Apu on ilmaista
• Diakoniatyöntekijän vastaanotto ti klo 10-12: Mahdollisuus
verenpaineen mittaukseen ja
keskusteluun.
• Kamarin pappi tavattavissa
to klo 11-12. J. Rautiainen.
• Kuukauden pappi tavattavissa
ke 30.5. klo 10-12 Hanna Vuorio.
• Ohjelmallinen päivä ”Tasalan
Kamari laulaa ja soi” ma 14.5.
klo 10-14: musiikkiesityksiä, yhteislaulua ja keväistä tunnelmaa.
• Yhteislauluhetki ke 16.5. klo 11
kanttori Sini Niemisen johdolla.
• Tuolijumppa ke klo 11-12 (ei 16.5.)
• Seurapelejä ke klo 12-15
• Peittopiiri to klo 10-11.30
• Sukkakerho to klo 12-14
• Kamarin Kätevät pe klo 10-12.30
• Lähetyksen askartelupiiri ke
23.5. klo 13-16
• Raamattuilta ma 21.5. klo 18
• Puuroperjantait 25.5. ja 1.6.
alk. klo 10. Aamupuuroa 1€/annos.
• Eläkkeellä olevat seurakunnan
työntekijät ti 22.5. klo 12 Vierailu
Maarian kirkkoon ja lounas
Pappilassa

■

Tule ja katso
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Lapsille ja perheille, tytöille ja pojille
RETKET JA LEIRIT

PERHEIDEN PÄIVÄ
la 26.5. klo 10-15.
Viherlahden leirikeskuksessa
Merimaskussa
Päivän ohjelma:
klo 10.00 Viherlahden portit aukeavat.
klo 10.30 Perhekirkkohetki leirikirkossa.
klo 11.00 Monenlaista tekemistä
• Piknik-lounas omin eväin.
• Mahdollisuus paistaa esim. makkaraa
nuotiolla.
• Sauna- ja uintimahdollisuus.
• Askartelua, hiekkaleluja.
• Rastirata lähimaastossa.
• Mukavaa yhdessä oleilua ja keväästä
nauttimista.
klo 12.00 ja 14.00 laululeikkihetki leirikirkolla.
klo 15.00 Hei hei ja hyvää kotimatkaa!
Lisätiedot: johanna.salonen@evl.fi

Retkimaksu: alle 3 -vuotiaille 10 € eli
istumapaikka bussissa, yli 3-v. retkimaksu = Puuhamaan pääsymaksu.
• Retki Linnanmäelle ke 8.8.
Ranneke 39 € iästä ja pituudesta
riippumatta. Pelkkä istumapaikka
bussiin 10 €.
Molemmille retkille otetaan 45 henkeä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 10-v.
vain huoltajan seurassa. Lisätietoja:
eeva.lahti@evl.fi puh. 044 7160341
Tervetuloa mukaan viettämään
mukavia retkipäiviä!
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Avoin tutustumisilta päiväkerholaisille:
to 23.8. klo 16 – 17.30 Vaisaaren ja
Tikanmaan kerhoissa.
Tervetuloa uudet ja vanhat kerholaiset!
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Johanna
Salonen puh. 044-7160 370 tai
johanna.salonen@evl.fi

PERHELEIRIT

Viherlahden leirikeskuksessa Merimaskussa
• Elokuun perheleiri 24.–26.8.
• Lokakuun perheleiri 19.–21.10.
Leirimaksut: aikuiset 45 €, 7 - 17 -v 40 €,
alle 7 –v. ilmaiseksi.
• Yhden vanhemman
perheiden leiri
7.–8.9.
Leirimaksut:
aikuiset 30 €, 7–17 -v. 25 €,
alle 7 –v. ilmaiseksi.
Leirillä mukana
LapsiArkista tuttu
lastenohjaaja
Sari Jokinen.
Lisätietoja Eeva Lahti,
Stefan Forsström tai
Sari Jokinen.

Arkisin 4.-27.6. klo 9- 13 srk-talon ja
Wanhan Pappilan pihapuistossa
(Kirkkoherrankuja 2).
Lapset isän, äidin, mummon, papan,
hoitajan tai muun aikuisen kanssa ovat
tervetulleita viettämään leppoisia kesäpäiviä seurakuntatalon pihapuistossa. Pihatapahtumassa erilaista ohjelmaa ja vapaata
oleskelua. Kesäpäivien hartaushetket keskiviikkoisin klo 10 Pappilan perhetalossa.
Omat piknik-eväät. Grillausmahdollisuus.
Seurakunta tarjoaa mehut, kahvit ja teet.
Toiminta on maksutonta, eikä tapahtumaan tarvitse ilmoittautua erikseen.
Lisätiedot: johanna.salonen@evl.fi

Lapsityönohjaajat saapuvat alku- ja loppukesällä leikkipuistoon mukanaan puuhaa
lapsille klo 9.30-12:
• Maanantai 28.5. ja 20.8.
Uunilinnunpuiston leikkipaikka
Kuloisten leikkipaikka
Kirmaustarhan leikkipaikka
(Karusellipuisto)
• Tiistai 29.5. ja 21.8.
Nuortenpuiston leikkipaikka
Kerrolanpuiston leikkipaikka (Käsipuisto)
Mullin leikkipaikka
• Keskiviikko 30.5. ja 22.8.
Siirinpuiston leikkipaikka
Vilja-aitanpuiston leikkipaikka
Katteluksen leikkipaikka
• Torstai 31.5. ja 23.8.
Pesäpuunpuiston leikkipaikka
Inkoistenpuiston leikkipaikka
Ylhäistenpuiston leikkikenttä
Toiminnan toteuttaa yhteistyössä Raision
seurakunta ja Raision kaupunki.
NÄHDÄÄN PUISTOSSA! •

■

Päiväkerhotoiminta 4-6-vuotiaille,
Hiput-ryhmä v. 2015 syntyneille.
Kerhomaksu 25€/kausi.
Kerhot alkavat elokuussa viikolla 35.
Vapaita paikkoja voi tiedustella ympäri
vuoden.
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
www.raisionseurakunta.fi/toiminta/
lapsille-ja-perheille

• Retki Puuhamaahan ke 13.6.

RAISION LEIKKIPUISTOISSA
monenlaista mukavaa

■

syksy 2018
Ilmoittautuminen 27.5. asti!

PERHERETKET

PAPPILAN KESÄPÄIVÄT

■

PÄIVÄKERHOTOIMINTA
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KERHOT (7–14-v.)
Näytelmä-, Puuha-, Kokki-, Lennokki- ja RC-autokerhot päättyvät viikolla
20 ja alkavat jälleen viikolla 36. Tiedot
syyskauden kerhoista nettisivuillamme
elokuussa.
Ilmoittautuminen kerhoissa. Lisätiedot:
mia.ﬂemming@evl.fi puh. 044-7160 357.

PARTIOLIPPUKUNNAT
Kokoontuvat Wanhassa Pappilassa

• Jokikylän Pojat

• 18.–20.5.2018

Lippukunnanjohtaja Jukka Vainio,
puh. 044-3011883
• Raision KilliNallit
Lippukunnanjohtaja Sanni Toivanen,
puh. 040-76

V. 2008 syntyneiden oma leiri Viherlahdessa.
Leiri-ilmoittautuminen on
päättynyt ja se on täynnä.

KYMPPISYNTTÄRIT

SYYSKAUDEN TOIMINTA

• Samana viikonloppuna su 20.5. on

käynnistyy viikolla 35

myös Kymppisynttärit Viherlahdessa.
Jos unohdit ilmoittautua synttäreille,
ota yhteyttä mia.ﬂemming@evl.fi
044-7160 357,

alakoulujen eka-, toka- ja kolmasluokkalaisille koulun alkua odotellessa.
30.7.-9.8.2018 arkisin
klo 10.00-14.00
Pappilan pihassa (Kirkkoherrankuja 2).
Leiripäiviä vietetään pääsääntöisesti
ulkona. Pelejä, leikkejä, laulua, kädentaitoja, valokuvasuunnistusta, juhlia, lepoa,
yhdessäoloa ja hiljentymistä.
Mukaan omat eväät. Mikro käytettävissä.
Seurakunta tarjoaa mehut.
Leiripäivät ovat maksuttomia ja
mukaan mahtuu 25 lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
kati.hautaa@evl.fi p. 044-7160 393

■

to 6.9. klo 17.30-19.30 srk-talon pihassa
Ohjelmassa monenlaista mukavaa puuhaa.
Tule seikkailemaan yhdessä perheen kanssa!

KYMPPILEIRI

Loppukesän LEIRIPÄIVÄT

■

PERHESEIKKAILU

Päiväkerhot, Hiput, perhekerhot,
leikkipuisto, perhetalo,
(Kullannuput -ryhmät vkolla 34).

KESÄLEIRI 7–10 -VUOTIAILLE

• 4.–5.6.2018

KESÄLEIRI 11–14 -VUOTIAILLE

•

■

■

■

■

Koulunsa aloittavien ekaluokkalaisten,
eskarilaisten ja päivähoitoon menijöiden
siunaaminen

5.–7.6.2018
Varsinainen ilmoittautuminen näille
Viherlahden kesäleireille on päättynyt.
Vapaita leiripaikkoja voit tiedustella
mia.ﬂemming@evl.fi 044-7160 357,
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to 9.8. klo 17.30
Raision kirkossa.
Tervetuloa mukaan!
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Kesä keikkuen tulevi
Perheiden päivä Viherlahden
leirikeskuksessa 26.5.
■ Mikä onkaan sen mukavampaa kuin koko perheen retki luonnon helmaan oman seurakunnan leirikeskukseen. Retkipäivänä leirikeskuksen portit aukeavat klo 10. Paikalle voitte kuitenkin saapua klo 10.00-15.00 välisenä
aikana silloin, kun teidän perheelle parhaiten
sopii ja kotiinkin voi lähteä, kun siltä tuntuu.
Päivän aikana on mm. pienet lapset huomioon ottava perhekirkkohetki leirikirkossa klo
10.30., minkä jälkeen on mahdollisuus nauttia
omista eväistä ja vaikka paistaa makkaraa nuotiolla. Saunat ovat lämpiminä ja rohkeilla mahdollisuus pulahtaa uimaan. Hui!
Voitte myös vierailla askartelupajassa tai lähimaastoon rakennetulla rastiradalla. Tietysti
esillä on myös hiekkalelut ja erilaisia pelivälineitä, kuten pallot ja frisbeet. Erityisesti musiikista
pitävien on hyvä olla paikalla klo 12.00 tai klo
14.00 leirikirkon musiikkihetkessä laulamassa
mukavia mukaansatempaavia lastenlauluja.
Tervetuloa mukaan viettämään leppoisaa
aikaa yhdessä muiden perheiden kanssa.

Raision leikkipuistoissa
tapahtuu viikoilla 22 ja 34
■ Kesä on taas täällä ja me seurakunnan
lapsi- ja perhetyössä tahdomme olla mukana
kannustamassa perheitä ulkoilemaan ja liikkumaan luonnossa. Niinpä jalkaudumme ympäri
Raisiota eri leikkipuistoihin ja kutsumme myös
perheitä saapumaan paikalle.
Leikkipuistoon saapuu kaksi ohjaajaa, jotka tuovat mukanaan pientä puuhaa, kuten vaikkapa saippuakuplien puhaltelua, leikkivarjon
kanssa leikkimistä, paperilennokkeja tms. Ohjelmaan kuuluu myös lyhyt hiljentymishetki sekä tietysti jutustelua ja yhdessä olemista.
Leikkipuistot ja ajankohdat löytyvät yllä
olevasta ilmoituksesta, sekä nettisivuiltamme
osoitteesta:
www.raisionseurakunta.ﬁ/toiminta/lapsille-ja-perheille/leikkipuistotoiminta/
leikkipuistotoimintaa-ympari-raisiota

Pihaleikkejä ja puistopiknik
Pappilan kesäpäivillä
■ Alkukesän suuri ulkoilutapahtuma
kerää joka vuosi paikalle runsaasti lapsia ja aikuisia. Tänä vuonna kokoonnutaan jälleen 4. –
27.6. arkisin klo 9.00 – 13.00 seurakuntatalon
pihapuistossa osoitteessa Kirkkoherrankuja 2.
Kesäpäivien aikana järjestetään kedolla
lapsiperheille monipuolista ohjelmaa: laulua,
leikkiä, valokuvasuunnistusta, askartelua, hiljentymistä, luontopolku, leikkivarjoilua, hiekkaleluja, saippuakuplia, vesileikkejä ja muuta
mukavaa.
Miten hyvältä omat eväät maistuvatkaan
ulkona. Kesäpäivillä on mahdollisuus käyttää
grilliä, jos haluatte vaikka paistaa makkaraa.
Seurakunta tarjoaa kahvit, teet ja mehut.
Toimintaan ei ole ilmoittautumista, se on ilmaista ja puistoon mahtuu paljon väkeä.
Tervetuloa mukaan kesäleikkeihin ja puistopiknikille!
Johanna Salonen
lapsityönohjaaja
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NURKKA?

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

KATSO KALENTERISTA!

 HENGARI klo 18

myös koko kesän ajan
Nuorille suunnattu vapaa
hengausilta ja hartaushetki
Nurkassa. Lisätietoja Villeltä.
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 KIRKONMENOT klo 18
Nuorekas messu kirkossa.
Musiikista vastaa Nuorten
Bändi. KirkonMenojen jälkeen
jatkot ja kirkkokahvit nuorille
Nurkassa.
 NUORTEN BÄNDI

Tule mukaan kitaristiksi, laulajaksi, rumpaliksi tai muuten
vaan jammailemaan! Nuorten
bändi vastaa Kirkonmenojen
musiikista joka kuukausi.
Keikkailemme pyydettäessä
fiiliksen mukaan! Kysy lisää
Stefan Forsströmiltä!

 NUORET MYLLYSSÄ
Nuorten Lataamo perjantaisin
klo 16-20
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 NUORTEN AIKUISTEN

ILLAT klo 18 Nurkassa
Kokoonnutaan ja keksitään
yhdessä erilaista tekemistä.
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# rauha
Rauhaa on toivottu ja toivotettu kautta
historian. Rauhan merkitys on muuttumaton.
Kaikenikäiset arvostavat rauhaa; rauhaa olla ja
tehdä yhdessä tai yksin. Rauha luo
turvallisuutta. Se on ihmisen perustarve.
■ Kirkon kasvatuksen aiheena vuosina 2018 – 2019 on rauha. Tätä aihetta olemme käsitelleet kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa mm. tämän kuluneen kevään leireillä. K-12 leirillä (11–14 -vuotiaiden tyttöjen
ja poikien oma leiri) rauha näkyi ja kuului monenlaisessa tekemisessä.
Leikimme rauhanleikkejä, askartelimme rauha-rannekkeen ja teimme
rauha-näytelmiä. Lisäksi meillä oli rauha-musavisa ja pohdimme rauhan
merkitystä keskustellen ja leikkimielisen ”millainen rauhantekijä olen”
-testin kautta. Rauhaa saimme kokea myös yhteisten hartauksien aikana. Tässä lasten ja nuorten vastauksia rauhasta:
1) Mitä rauha on?
Rauha on sitä, kun ihmiset eivät riitele tai sodi. Rauha on sitä, kun
ihmisellä on hyvä olla ja ympärillä on hiljaista. Rauha on hiljaista
oloa, ei tarvitse tehdä mitään, voi vain olla. Rauha on sitä, että ollaan
hiljaa ja annetaan sielun levätä. Rauha on rentoutumista, hyvää oloa,
pysähtymistä. Rauha on toisen kunnioittamista kaikkialla esim. koulussa. Rauha on sitä, että ei huuda tai riehu. Sen pitäisi olla kaikkien
yhteinen asia. Aika, jolloin saa rentoutua, ei tarvitse huolehtia mistään ja kaikkien on hyvä olla. Rauha on jokaisella erilaista. Se on
tunne, mikä tuo hyvän ja levollisen olon. Rauha on hiljaista ajattelemista. Rauha on myös nimi.
2) Mitä rauha minulle merkitsee?
Rauha on tärkeää. Se merkitsee turvaa ja levollisuutta. Rauha merkitsee minulle rauhoittumista arjesta. Sitä, kun ei tarvitse miettiä liikaa mitään arkisia asioita ja saa vain olla. Että mä saan koulun jälkeen hiljentyä omassa huoneessa ilman, että kukaan tulee keskeyttämään. Sitä, kun ei ole kiire ja saan vaan olla eikä tarvitse tehdä
mitään. Se merkitsee myös sitä, että en häiritse muita. Rauha merkitsee minulle yksinoloa ja vapaata tekemistä; uimista ja onkimista.
Rauha merkitsee minulle hiljentymistä ja rauhallista ajattelua. Että
ketään ei kiusata.
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Nuorille ja nuorille aikuisille
mahdollisuus tavata toisiaan
pelailun merkeissä.
18.-20.6. kokoonnumme
tietokoneiden kanssa
Kokinvuoren seurakuntakodille.
Laneissa järjestämme pieniä
turnauksia eri peleistä ja
vietämme pari päivää
yhdessä hyvässä seurassa.

LISÄTIETOJA NUORTEN
TOIMINNASTA:
Liity nuorten omille
Facebook-sivuille: Nurkka
Instagram: raisionnuorisrk
Nuorten nettisivut:
http://www.raisionseurakunta.fi/toiminta/nuorille

YHTEYSTIEDOT
Mia Flemming
044-7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström
044-7160369
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski
044-7160351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti		
044-7160 341
nuorisotyönohjaaja
Mira Paunikallio (21.5. alk.)
044-7160 388
pastori
Karoliina Haapakoski
044-7160 354
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.raisionseurakunta.fi

3) Millainen rauhantekijä olen?
Olen maailmanrauhantekijä. En kannata sotia ja haluaisin maailmaan tasa-arvon. En pidä riidoista. Annan ruokarauhan. Olen luonnonrauhantekijä. Pyrin luonnossa olemaan rauhallinen esim. koiran kanssa lenkki metsässä on rauhallista. Yritän pitää kotirauhan
ja edistää sitä. Edistän rauhaa sisarusten välillä. Yritän edistää rauhaa lähes kaikkialla, kaikilla tavoin. Sanon, jos joku häiritsee. Olen
kaverirauhantekijä. Minä yritän pitää kaikki kaverini sovussa. Edistän muiden hyvää oloa. Yritän mahdollisimman usein pysyä rauhallisena järjenäänenä ja pitää tilanteen hallinnassa. Olen koulurauhantekijä. Autan muita ihmisiä, enkä yllytä heitä esim. huutamaan. Olen
kaverin puolustaja. Jos vaikka on tappelu, niin rauhoitan tappelijoita. Olen somerauhan edistäjä.
■ Jeesus on antanut meille esimerkin rauhan tekemisestä ja lupauksen:
”Minä jätän teille rauhan.
Oman rauhani minä annan teille,
en sellaista, jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon” (Joh. 14:27). Tarttukaamme Jeesuksen esimerkkiin ja lupaukseen. Olkaamme rauhantekijöitä itsellemme ja toinen toisillemme.
Rauhaa ja rentoa oloa
jokaiselle kesään!
Mia Flemming

nuorisotyönohjaaja

Tule ja katso
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Jukka Saarinen

Poliisi, rikostutkija
Kalle Mäenpää
kertoi työstään ja
ajatuksistaan täydelle
salilliselle miehiä
kevään viimeisessä
Miesten iltavapaa
-tilaisuudessa Raision
seurakuntatalolla.
Miestenillat jatkuvat
taas syksyllä.

Kalle Mäenpää voi auttaa

Kun tarvitaan poliisia tai pappia
Raision seurakunnan miestenillan puhujavieras, porilainen
rikostutkija Kalle Mäenpää, 32, on niin työssään kuin omassa
elämässäänkin saanut kokea, että tärkein turvallisuus syntyy
rakkaudesta, uskosta ja lujan luottamuksen perustasta.
Hengellisen heräämisen kautta oman elämänsä perustukset
vahvoiksi saanut mies tietää, miten moni pohjaan vajonnut
tarvitsee poliisin lisäksi myös pappia.

K

ohta kymmenen vuotta poliisina
työskennellyt Kalle opiskeleekin
parhaillaan rikostutkijan työnsä
ohella niin papiksi kuin valtiotieteen maisteriksi. Uskovassa kodissa Kihniössä kasvanut nuorimies sai hyvät
eväät elämälleen maaseudun maisemissa. Mutta maailma vei mennessään.
– Minua veti puoleensa elämäntyyli, jossa
juhlittiin paljon. Hain hyviä fiiliksiä maailman
menosta ja urheilusta. Lukion jälkeen menin
armeijaan ja reserviupseerikoulussa kiinnostuin poliisin urasta. Valmistuin poliisiksi vuonna 2009 ja sain työpaikan Porin poliisiasemalta, jossa olin jo edellisenä vuonna ollut työharjoittelussa.
Kaiken piti olla kunnossa. Oli hyvä työpaikka ja elämä edessä. Mutta ennen hyviä fiiliksiä
tuottaneet maailman menot alkoivat tuntua tyhjiltä. Kalle alkoi tutkijana miettiä Jumalan olemassaoloa sekä sitä, mitä tapahtuu kuoleman
jälkeen. Synnintunto veti hiljalleen käsijarrua
hurjimpaan menoon.
Rikostutkijana Kalle oli huomannut, miten
paatuneimmatkin rikolliset olivat hengellisen
herätyksen koettuaan saaneet vahvistusta elämänsä perustuksiin. Tämä havahdutti Kallen
pohtimaan Jumalan todellista olemassaoloa.
Kivireppu pois päältä
Vuoden 2012 maaliskuu muodostui Kallen elämässä käänteentekeväksi. Nuori rikostutkija
lähti mukaan Helsingissä järjestettävään Mahdollisuus muutokseen -tapahtumaan.

– Se kiinnosti minua, kun olin huomannut,
miten paljon monen ihmisen elämä oli muuttunut uskoon tulemisen myötä. Koin Jumalan kutsuvan minua. Vaikka siinä tilaisuudessa kutsu
lähteä seuraamaan Jeesusta esitettiin ihan kaikille, tiesin, että Jumala esitti sen minulle henkilökohtaisesti.
Siinä oli valinnan paikka.
– Tiesin, että lähden joko seuraamaan Jeesusta tai jatkan vanhoilla kuvioilla. Siinä vain
yksinkertaisesti totesin, että ”Jeesus olen syntiä tehnyt ja rikkonut Sinua vastaan”. Rukoilin
samalla, että Jeesus tulisi minun elämäni Vapahtajaksi. Siinä hetkessä tunsin tosi voimakkaasti, että sain kokea syntien anteeksiannon.
Oli kuin kivireppu olisi otettu pois päältä. Tuli syvä rauha ja ilon sekä rakkauden kokemus,
kun Jumalan Pyhä Henki kosketti. Sen jälkeen
elämäni muuttui ihan täysin.
Poliisista uskovaksi
Kallea hieman arvelutti paluu lomien jälkeen
muuttuneena miehenä Porin poliisien pariin.
– Rukoilin, että Jumala luontevalla tavalla johdattaisi asioiden kulun niin, että kaikki sujuisi hyvin.
Työpaikalla järjesteltiin saunailtaa. Kalle
sanoi tulevansa mukaan, mutta omalla autolla.
– Se oli hieman poikkeuksellista ja joku
kysyikin, että ”ooksää Mäenpää tullu uskoon”.
Mitäs Kalle siihen muuta kuin että, ”kun nyt
puheeksi tuli, niin olen”.
Työpaikalla suhtauduttiin asiaan hienolla
tavalla ja hyvä henki kaikkien kesken jatkui.

Kalle iloitsi siitä, että sai nyt vapautuneesti olla
ihan oma itsensä.
– Rikostutkijana ja poliisin työssä yleensä
on tärkeää olla ihan koko ajan oma itsensä. Siinä työssä ei mikään rooli lopulta auta. Jos menen vaikka vankilaan puhuttamaan siellä pitkään olleita, he kyllä pian huomaavat, olenko
oma itseni vai jossakin roolissa.
Kallen kotona miehen muutoksesta iloittiin.
– Jälkeenpäin olen saanut kuulla, että etsikkoaikanani minun puolestani rukoiltiin. Sillä oli suuri siunaus elämälleni.
Sormusteksti löytyi
Uskoon tullut Kalle sai uusia ystäviä seurakunnasta ja muista hengellisen herätyksen kokeneista.
– Kerran menin asuintaloni alakerrassa
olevaan seurakunnan järjestämään nuorteniltaan. Ovella oli vastassa kaunis, hymyilevä nuori
nainen. Hän teki minuun suuren vaikutuksen.
Näin Kalle rakastui ajan myötä illan vetäjänä olleeseen Marjaanaan ja heidät vihittiin vuonna 2013. Sormuksiin kaiverrettiin Ps.
33:22. Siinä todetaan: ”Herra, tue meitä uskollisesti, kun me panemme toivomme Sinuun”.
Kalle ja Marjaana tekevät yhdessä työtä paikallisseurakunnassa omien töiden ohella. Marjaanan työmaa löytyy Noormarkusta erityisopettajan tehtävien parista.
– Olemme matkustelleet paljon yhdessä ja
saimme viime vuonna käydä esimerkiksi kahden kuukauden matkalla Intiassa, jossa tapasimme muiden muassa oman pienen kummityttömme. Lisäksi tutustuimme lähetys- ja
avustustyöhön.
Lähetystyö kiinnostaakin Kallea, mutta
evankelioimistyön ja julistustyön hän kokee ainakin tällä hetkellä omakseen. Tässä hänellä
on ollut esikuvana Nicaraguan matkalla edesmennyt serkkunsa Hannu Hatanpää, joka tu-

Kalle Mäenpää
■ Syntynyt 14.5.1985 Kihniössä
■ Työskentelee rikoskonstaapelina Lounais-Suomen poliisilaitoksella (Porin poliisiasemalla).
■ Asuu Porissa, naimisissa erityisopettaja Marjaanan kanssa
■ Opiskelee teologiaa ja valtiotiedettä Helsingin yliopistossa
■ Harrastaa urheilua, matkustamista, elokuvia ja kirjallisuutta

li tunnetuksi muun muassa valtakunnallisten
Kristuspäivien järjestämisestä.
Tie, totuus, elämä
Rakkaus. Se on aihepiiri, josta Kalle haluaa puhua.
– Minun kohdallani Jumalan rakkaus mursi kaikki sydämeni lukot.
Vapaus. Sitä Kalle pitää myös tärkeänä. Siihen liittyy rauha. Rauha yhteiskunnassa, rauha
ihmisen sydämessä. Siihen Kalle palaa gradutyössään Kalevi Lehtisen ajatusten pohjalta.
– Se on löytää Jumalan kanssa rauha ja yhteys. Se tapahtuu kuten Jeesus Raamatussa sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä”. Isän
luokse ei pääse muuten kuin Jeesuksen kautta.
Jos ihminen löytää tämän yhteyden, on se parasta mitä elämässä voi tapahtua.
Poliisinkaan ei tarvitse uskoaan hävetä eikä piilottaa.
– Paavalin sanoin voin siihenkin kohtaan
todeta, että ”minä en häpeä evankeliumia, sillä
se on Jumalan voima ja tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat.” Itseäni saan hävetä monta kertaa, mutta evankeliumia en häpeä. Enkä
uskoani Jeesukseen.
Jukka Saarinen
toimittaja

