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Ajankohtaista

Lämpimiä läksiäistunnelmia

■ Vaikka syksy ei kalenterimme mukaan olekaan vuodenvaihteen ja uuden vuoden aikaa, on se monille kuitenkin
uuden aikaa.
■ Kesänvieton jälkeen syksy saa monet meistä reipastumaan, hakeutumaan uusiin harrastuksiin ja etsimään uusia alkuja. Erilaiset omaa elämää koskevat päätökset ovat
saattaneet kypsyä rauhassa kesän aikana ja syksyyn lähdetään ehkä uudessa elämäntilanteessa, mikä se sitten
onkin. Koulut ja harrastuspiirit ovat alkaneet ja tuntuu jotenkin helpommalta mennä mukaan johonkin uuteenkin.
■ Myös seurakunnan toiminta on jälleen käynnistynyt
vilkkaana kesän jälkeen ja toivommekin mahdollisimman
monen löytävän sen parista itsellensä sopivia tuttuja ja uusiakin osallistumismahdollisuuksia, harrastuksia ja ystäviäkin. Ihan kaikkea ja kaikille ei ehkä ole tarjolla, mutta paljon ja monille kuitenkin, onpa sitten kyseessä juniori tai
seniori tai jotakin siltä väliltä. Mukaan mahtuu kokoontumisia niin musiikin, leikin, pelien, käsitöiden, liikunnan ja
vapaaehtoistyön kuin rukouksen, keskustelun ja kirkon perimmäisen sanoman äärellä. Tutustu seurakunnan tarjontaan esimerkiksi tämän lehden vinkeillä ja tule mukaan!
■ Tämä syksy pohjustaa uutta myös siinä mielessä, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus valita edustajansa
kirkkovaltuustoon päättämään seurakuntamme yhteisistä asioista seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ja myös asettua itse ehdokkaaksi. Syksyn seurakuntavaaleistakin kerrotaan tässä lehdessä.
■ Uutta on myös se, että syyskuun alussa seurakunnassamme alkoi uuden kirkkoherran aika pitkäaikaisen kirkkoherramme Pertti Ruotsalon jäätyä eläkkeelle ja Sari Lehden
siirryttyä jatkamaan hänen työtään. Hekin molemmat ovat
uuden edessä, uusin haastein, mutta myös monien siunausten, rukousten ja onnen toivotusten saattelemina muutokseen liittyvien juhlallisuuksien jälkeen. Näitäkin tunnelmia tässä lehdessä kuvaillaan.
■ Uusi tilanne ihmisen elämässä voi parhaimmillaan olla
innostava, virkistävä ja ilahduttava, mutta myös huolestuttava, kuormittava ja pelottavakin. Millaisissa tunnelmissa sitten tänä syksynä kuljetkin, on turvallista tietää,
että on jotakin taatusti hyvää, joka ei koskaan muutu. Joku, jonka lupaukset, armo ja rakkaus pysyvät polvesta polveen. Hän haluaa kulkea vierellämme, antaa iloa, voimia ja
rauhaa elämäämme, kantaa taakkojamme silloin kun itse
emme jaksa ja siunata kaikki päivämme.

Pertti Ruotsalo piti viimeisen saarnansa
kirkkoherrana elokuun viimeisen sunnuntain
messussa.

Jono läksiäisjuhlassa oli pitkä, kun
seurakuntalaiset halusivat tervehtiä
eläkkeelle siirtyvää kirkkoherraansa.

Pertti, Leila, Leila ja Pertti. Ruotsalon
edeltäjä Pertti Vanhalukkarla vaimoineen
tervehdysvuorossa.

Piispa Kaarlo Kalliala ja Ruotsalot iloisissa
tunnelmissa.

■ Pitkäaikainen kirkkoherramme Pertti Ruotsalo sai
lähteä eläkkeelle lämpimissä ja iloisissa tunnelmissa, monien tervehdysten, huomionosoitusten ja toivotusten saattelemana.
Ruotsalo piti lähtösaarnansa kirkossa 26.8. Samana iltana
vietettiin seurakuntatalolla kaikille avointa läksiäisjuhlaa, johon osallistui mm. piispa Kaarlo Kalliala sekä suuri määrä eri
yhteistyötahojen edustajia ja muita seurakuntalaisia. Tilaisuuden

■ 18 vuotta Raision seurakunnan kappalaisena (1982–2000) ja
18 vuotta kirkkoherrana (2000–2018). Nyt edessä ovat eläkepäivät. Kiitokset yhteistyöstä ja kaikista kohtaamisista vuosien varrella. Kiitos kaikille minua läksiäisissä muistaneille.
Olen edelleen Raision seurakuntalainen – täällä siis jatkossakin
kohtaamme.
Hyvä Jumala teitä kaikkia runsaasti siunatkoon.

Hän on se pysyvä ja turvallinen kallio, jonka pohjalle seurakunnan on hyvä rakentaa, ja josta myös tässä seurakunnassa mielellämme kerromme
kaikille asiasta kiinnostuneille.

Anne-Sophie Kajander
tiedottaja, päätoimittaja

sellä työviikollaan elokuun lopussa.
Läksiäistilaisuuksien ja -tunnelmien lomassa seurakuntamme pitkäaikainen paimen muistutti kuitenkin, ettei oikeastaan ole kovinkaan kauaksi lähdössä, vaan pysyy
edelleen Raision seurakunnan jäsenenä ja on tavattavissa sen toiminnassa ja tilaisuuksissa myös tästä
eteenpäin.
Raisiolaisen Sari Lehden tie
Raision uutena kirkkoherrana alkoi 1.9. Hänestä voit lukea lisää sivuilla 4–5.

Nyt on aika kiitoksen

”Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti
ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.” (Ps. 100:5)
”Jeesus Kristus on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti ” (Hebr. 13:8)

Toivotan lukijoille tähän syksyyn
jotain uutta, jotain pysyvää
ja kaikkea hyvää!

päätteeksi järjestetyn kahvitarjoilun aikana oli mahdollisuus esittää henkilökohtaisia tervehdyksiä
eläkkeelle siirtyvälle, niin monille tutuksi tulleelle kirkkoherrallemme sekä hänen Leila-vaimolleen. Tervehtijöiden jono oli pitkä,
minkä vuoksi kohtaamiset olivat
lyhyitä, mutta sitäkin lämminhenkisempiä.
Myös seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus viettää erilliset läksiäishetket Pertin kanssa hänen viimei-

Pertti Ruotsalo

Tasalan Kamarin 25-vuotisjuhlinta jatkuu
■ Vuosi 2018 on Tasalan Kamarin 25-vuotisen olemassaolon juhlaa. Juhlavuosi huipentuu maanantaina 19.11. klo 12 seurakuntatalolla
järjestettävään tapahtumaan ”Ystävyyttä ja yhdessäoloa – Tasalan Kamarin 25 vuotta”.
Juhlassa esiintyy Joel Hallikainen ja tarjolla on muutenkin paljon
musiikkia, kun mukana ovat myös

Korsulaulajat, Tasalan Kamarin Kööri sekä Anneli Uitto yhteislaulun
vetäjänä. Juontajana toimii MarjaTerttu Lähteenmäki.
Ohjelmassa on musiikin lisäksi runonlausuntaa, mukavaa yhdessäoloa ja maittavat juhlakahvit. Tilaisuus on maksuton ja kaikille
avoin. Olet sydämellisesti tervetullut
mukaan juhlaan!

minun kirkkoni
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Seurakuntavaalien ehdokasasettelu
päättyy 17.9.2018
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu seurakunnan jäsen, joka täyttää
18 vuotta viimeistään 18.11.2018. Äänestää voivat kaikki vaalipäivään
mennessä 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.
Ennakkoäänestysaika: 6.–10.11.2018
Vaalipäivä: 18.11.2018

Sinustako luottamushenkilö?
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa?
Asetu rohkeasti ehdolle, sillä huomisen kirkkoa
tehdään nyt! Lisätietoja ehdokkaaksi ryhtymisestä löydät mm. seurakuntavaalit.fi -sivustolta.
Valitsijayhdistykset
Vaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen
kautta. Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista seurakuntatoimistosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä tai etsi itsellesi sopiva lista seurakuntavaalit.fi -sivustolta.
Monien listojen taustalla on herätysliike,

poliittinen puolue, asuinalue tai yhteinen näkemys, kuten kirkon uudistus, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa.
Voit myös perustaa oman listan keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.
Ehdokasasettelu päättyy 17.9. klo 16, jolloin valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat
pitää viimeistään toimittaa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
Katso lisää:

minun kirkkoni
www.seurakuntavaalit.fi
Somessa: #minunkirkkoni
Facebook: Kirkko Suomessa
Facebook-tapahtuma:
Minun kirkkoni – seurakuntavaalit 2018
Twitter: @kirkko_evl
Instagram: kirkko_suomessa

minun kirkkoni

Seurakuntamme uudet
nimikkolähetit
Mari ja Seppo
Paulasaari.

Sari Lehtelä

■ Hongkongin hulinat vaihtuvat Ulla Tuovisella takaisin Järvenpään rantamaisemiin.
Hänen tilalleen on jo Suomen Lähetysseuran
Mekongin alueelle matkustanut Olli Pitkänen
vaimonsa kanssa. Heidän varsinainen asema-

paikkansa tulee olemaan Bangkok Thaimaassa, vaikka Ollin työkenttä on oleva laajempi.
■ Entiset työalueet säilyvät. Edelleen tuemme Suomen Lähetysseuran kautta Armon kodin ensikotia Thaimaassa. Angolassa, Shangalalan opistossa, olemme kouluttamassa seurakuntatyön osaajia mm. pyhäkoulujen tai musiikkikurssien vetäjiksi.
Kummitoiminnan kautta Lubangon lukiotyttöjen elämää pääsee tukemaan pudottamalla
pikkurahat Tasalan Kamarin lippaaseen.
Suomen Pipliaseuran kanssa hankimme
painopaperia Kiinassa sijaitsevaan kirjapainoon, jotta jokainen Kiinalainen voisi saada
omankielisen Raamatun.
Katja Koskensalo
lähetyssihteeri

■ Maailma muuttuu ja me sen mukana. Ja sitten on kirkko. Mihin suuntaan haluaisit sitä
muuttaa, mitä säilyttää? Mihin lähiseurakuntasi tulevaisuudessa panostaa, miten varat jaetaan? Kirkko kuuntelee kaikkia, mutta vain toimimalla voit vaikuttaa sen tulevaisuuteen.
Syksyn seurakuntavaaleissa sinulla on mahdollisuus käyttää ääntäsi.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat vahvasti paikalliset vaalit. Niissä valitaan luottamushenkilöt maamme seurakuntien kirkkovaltuustoihin seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Raision kirkkovaltuustoon valitaan syksyn vaaleissa 27 jäsentä. He päättävät esimerkiksi siitä, millaista toimintaa seurakunnassamme järjestetään ja miten kirkollisverot käytetään. Päätökset koskevat esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden toimintaa, musiikkitilaisuuksia, vanhustyötä, apua tarvitsevien tukemista, hautausmaiden
hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista.
Ehdokkaaksi voi asettua 17.9. asti. Varsinaiset vaalit ovat marraskuussa.
Äänestä ennakkoon tai vaalipäivänä
Ennakkoäänestyksen ajankohta on 6.–10.11. ja varsinainen äänestyspäivä 18.11. Voit äänestää oman seurakuntasi ehdokasta missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Muistathan
valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi.
Raisiossa kaikkina ennakkoäänestyspäivinä 6-10.11. klo 9-18 äänestyspaikkana on
seurakuntatoimisto, osoite Kirkkoherrankuja 2. Ennakkoon voit äänestää myös Tasalan
Kamarissa, Myllyn kauppakeskuksen toimitilassamme, Raision kirjastotalossa, Raision
lukiossa, Rasekon tiloissa ja Hulvelan palvelukeskuksessa. Näiden kohdalla tarkemmat
ennakkoäänestyspäivät ja -kellonajat ilmoitetaan niiden vahvistuttua mm. seurakuntamme kotisivuilla ja lehti-ilmoituksissa. Jos et pääse paikalle sairauden tai vamman vuoksi, voit äänestää myös kotona. Kotiäänestyspyyntö tulee ilmoittaa seurakuntatoimistoon
viimeistään 2.11. klo 16 mennessä.
Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. äänestyspaikkana on seurakuntatalo klo 11–20.
Runsaasti lisätietoa seurakuntavaaleista, ehdokkaista ym. löydät vaalien valtakunnalliselta sivustolta www.seurakuntavaalit.fi ja kotisivuiltamme www.raisionseurakunta.fi, joita päivitetään syksyn aikana.
• Minkälainen on sinun kirkkosi ja seurakuntasi?
• Tule mukaan vaikuttamaan seurakuntamme toimintaan ja tulevaisuuteen
käyttämällä ääntäsi tai myös asettumalla ehdokkaaksi syksyn
seurakuntavaaleissa.
Seurakunta on jäsentensä näköinen.
Miltä näyttää Raision seurakunta neljän vuoden kuluttua? Sinä päätät.
Sari Lehti
kirkkoherra

Raision seurakunta

Kirkko lähellä ihmisiä

Lähetys menossa

■ Lähetystyö on aina menossa jossakin. Kun Myllyn ohjelmassa lukee, että Lähetys menossa, se
tarkoittaa lähetyssihteerin läsnäoloa. Kaikkea lähetystyöhön liittyvää saa silloin tulla kysymään.
Kerran kuukaudessa on Kansainvälinen kattaus,
jossa on jotain erityistä koko päivän ajaksi.
Syyskuun alusta tapahtuu myös nimikkolähettimuutoksia. Israelissa siirrymme tukemaan Mari ja Seppo Paulasaarta. Yhteytemme tärkeään Suomen Lähetysseuran rauhantyöhön saa jatkua. Paulasaaret ovat kotoisin Naantalista, joten he ovatkin varmaan
tuttuja monelle.
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Hyvä seurakuntalainen

Vaikuta seurakuntasi
tulevaisuuteen!

Millainen on sinun kirkkosi?
Nyt on mahdollisuus tehdä omasta seurakunnastasi yhteisö, joka toimii ja näkyy myös sinun
mielestäsi tärkeissä asioissa. Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntaasi uudet
luottamushenkilöt. He päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään.
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■ Kirkko on ja haluaa olla monin tavoin lähellä ihmisiä elämän eri vaiheissa, sen iloissa ja
suruissa, arjessa ja juhlassa.
■ Yksi tapa tulla lähemmäs ihmisten arkea ja
helpommin tavoitettavaksi on Myllyn alakerrassa sijaitseva seurakunnan toimipiste, joka on keväästä 2018 asti ollut avoinna kaikille ohikulkijoille levähdys- ja kohtaamispaikkana keskellä
vilkasta kauppakeskusta.
Tilassa ei ole mitään ostettavaa, mutta siellä
on mukava piipahtaa vaikkapa levähtämässä ostosten keskellä tai tehdä treffit tuttujen kanssa.
Viihtyisässä oleskelutilassa on sohva- ja pöytäryhmiä, erillinen Pikkukappeli/hiljainen huone, sanomalehtiä, leluja, pelejä ym. Paikalla on
myös seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivystäjiä.
Olet lämpimästi
tervetullut
meidän
Myllyyn!

Myllyssä voit
• levähtää ostosten lomassa yksin tai
porukalla
• istahtaa oleskelutilan sohvalle tai pöytien
äärelle
• olla rauhassa hiljaa pikkukappelin
puolella
• tehdä treffit tuttujen kanssa
• jutella papin tai muiden työntekijöiden
kanssa
• pitää vapaamuotoisia palavereita ja tapaamisia
• nauttia kupin pikakahvia
• piipahtaa Perhepysäkillä
• viettää aikaa nuorten illoissa
• kertoa toiveita ja ideoita seurakunnalle
• toimia vapaaehtoisena päivystäjänä
• hakea tietoa seurakunnan palveluista ja
toiminnasta
• poiketa sisään ilman mitään erityistä
syytä

Tule ja katso
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Kirkkoherra Sari Lehden
Jukka Liukas

Sari Lehti
■ Syntynyt Raisiossa 15.9.1966.
■ Asuu Raisiossa, naimisissa Vesan
kanssa.
■ Antin, Heikin ja Kallen äiti.
■ Valmistunut teologian
maisteriksi Åbo Akademista 1995.
■ Työskennellyt
seurakuntapastorina Raisiossa
12 vuotta (1995-2007) ja sen
jälkeen kappalaisena
Turun
tuomiokirkkoseurakunnassa.
■ Tuomiokapitulin
pappisasessorina ensimmäistä
kautta (2016-2019).
■ Raision uusi kirkkoherra 1.9.2018
alkaen
■ Harrastaa lukemista ja
pianonsoiton alkeita (jos ehtii : )

Sari Lehti asetettiin kirkkoherran virkaan ääriään myöten täyttyneessä Raision kirkossa sunnuntaina 2.9. Messun jälkeen vietettiin seurakuntatalolla kaikille
avointa juhlahetkeä, jossa Sari toivotettiin sanoin, sävelin ja siunauksin lämpimästi tervetulleeksi uuteen työhönsä.

Raisio on saanut seurakuntaansa uuden
kirkkoherran, joka astui virkaansa syyskuun
alussa edeltäjänään pitkään toimineen
Pertti Ruotsalon siirryttyä eläkkeelle.

R

aision uusi kirkkoherra Sari Lehti on paljasjalkainen raisiolainen.
Koulunsa Sari on
käynyt Kerttulan alaasteella ja Vaisaaren
yläasteella. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Raision lukiosta vuonna
1985. Rippikouluiässä Sarista tuli seurakuntanuori. Hän toimi isosena lukuisia kertoja ja
kun hän aikanaan valmistui papiksi, löytyivät
ensimmäiset tehtävät luontevasti juuri nuorten
ja rippikoululaisten parista.
Sarin seurakuntanuoriaikana Raision seurakunnassa oli nuorisotyönohjaajana Marjo
Inkinen, jonka kannustuksesta Sari laittoi paperit Åbo Akademihin.
– Ruotsalon Pertti otti minuun sitten
kesällä yhteyttä. Hauskasti sain juuri häneltä
kuulla, että olin päässyt opiskelemaan teologiaa. Opiskeluvuosina Sari sai harjoitusta erilaisissa seurakunnan teologin tehtävissä niin
Raisiossa kuin erityisesti Merimaskussa. Rovasti Matti Huovista hän muistaa erityisellä
lämmöllä. Moni Matti-papin opettama asia on
edelleen ajatuksissani ja käytössäni, Sari sanoo.

Sari valmistui teologian maisteriksi vuonna 1995. Saman vuoden lokakuussa arkkipiispa John Vikström vihki hänet papiksi Raision
seurakuntaan, jossa tuolloin oli kirkkoherrana
Pertti Vanhalukkarla.
12 Raisio-vuoden jälkeen Sari valittiin
kappalaiseksi Turun tuomiokirkkoseurakuntaan.
Tämän viran ohella Sari on toiminut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin tehtävissä kahden ja puolen vuoden ajan, ja seuraavasta 3-vuotiskaudesta päätetään loppusyksyn vaalissa.
Raision seurakunnassa
pienestä pitäen
Sari aloittaa syksyllä Raision kirkkoherran virassa mielellään kotiseurakuntaansa palaten.
Nuoret ja nuorisotyö ovat Sarin sydäntä lähellä. Hän on jo ilmoittautunut mukaan Viherlahden syksyn K-20 -leirille. Se järjestetään joka toinen vuosi entisille, nyt jo aikuisille nuorille, joille seurakunnan leirikeskus Viherlahti Merimaskussa on tuttu jo rippikouluajoista.
Raision seurakuntatalon alakerran lastenja nuortentiloihin johtavat kierreportaat ovat
Sarille tärkeät. Lehtijutun kuvaakin varten hän

halusi mennä ensimmäiseksi näille tutuille rappusille seisomaan.
– Muistan kuinka ihan pienenä päiväkerholaisena aina joskus katsoin noita portaita ylöspäin miettien, mitäköhän siellä mahtaa olla.
Kerran sitten juuri ennen pääsiäistä askartelimme pääsiäiskukot. Eväshetken jälkeen saimme kiivetä portaat ylös ja mennä kappeliin. Kappelin ikkunalaudalla seisoivat kukot, ja oman
kukon alta löytyi jokaiselle kerholaiselle lahjana suklaamuna.
Seurakunta on kaiken ikäisten yhteisö. Yhdessä sisaren kanssa iäkkään isän rinnalla kulkeminen on opettanut Sarille paljon elämästä,
vanhenemisesta ja luopumisen kivusta. Siinäkin
seurakunta on tukena, jos vain sitä toivotaan. Sari mainitsee mm. Tasalan Kamarin, joka on tärkeä toimija Raision keskustassa. Kamarissa yksinäinen löytää juttuseuraa ja tietokoneen kanssa tuskitteleva neuvoja, ja tarjolla on muutakin
apua ja erilaista ohjelmaa. Sisään voi myös pistäytyä vaikka vain kahville ja lehtiä lukemaan.
Seurakunnan muukin toiminta on runsasta
ja monipuolista ja kattaa monet eri ikäryhmät
ja elämäntilanteet.
Armo, turvallisuus
ja oikeudenmukaisuus
Vaikka kirkkoherran virka on Sarille ikään
kuin täysin uusi ”ammatti”, kokee hän silti, että Raision seurakuntaan on helppoa tulla töihin. Seurakunta on huolella hoidettu. Pitkän,
sitoutuneen virkauran Raision seurakunnassa
tehneet aiemmat kirkkoherrat sekä asiantun-

tevat talousjohtaja ja muu henkilöstö ovat kantaneet vastuunsa. Kun piispa kävi täällä tarkastamassa seurakuntaa, oli hänen vaikea löytää
huomautettavaa. Uuden kirkkoherran ei tarvitse aloittaa siitä, että kaikki pitäisi laittaa uusiksi. Päinvastoin, hän toivoo, että osaisi palvella
seurakuntaa yhtä uskollisesti ja taidolla kuin aiemmatkin kirkkoherrat.
Sarin elämässä perusarvoja ovat armo, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus.
– Pappina minulle on ominaista puhua Jumalasta siten kuin olen hänet omassa elämässäni kokenut. Jumala on paljon suurempi kuin
mitä me pystymme käsittämään tai Hänestä kertomaan, pohtii Sari.
– Olen myös ymmärtänyt, että Jumalalle
kelpaamisessa ydinajatus on se, etteivät toiset
voi tulla määrittelemään, kelpaanko vai en. Jeesus on ainoa tuomari, jonka edessä tehdään tiliä uskosta tai sen puutteista. Tämän oivaltamista voisi kuvailla hengellisen itsetunnon löytymiseksi, minkä seurauksena rohkenen kohdata niin erilaisista hengellisistä taustoista käsin
tulevia kuin uskonnottomiakin ihmisiä. Pidän
tärkeänä kaikenlaisten ihmisten avointa yhteistä keskustelua. Raamatulla en yritä jyrätä ketään, vaikka se onkin kristillisen uskonopin perusta. Tulkintoja on kuitenkin monia. Pyhä puhuu meille monin tavoin.
– Vaikka koen olevani monella tavoin avoin
ja suvaitseva, epäoikeudenmukaisuutta en hyväksy. Kenenkään yli ei saa kävellä. Myös ihmisten välinen tasa-arvo on minulle yksi perusarvoista.

Tule ja katso
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kotiinpaluu

Kohtaamisia

Jukka Liukas

Anne-Sophie Kajander

■ Nämä ja edellä mainitut ajatukset siivittivät minut aikoinani hakeutumaan ehdolle seurakuntavaaleissa. On
siis mielestäni väärä kysymys kysyä ”Miksi osallistuisin
seurakuntavaaleihin?”. Oikeampi kysymys on mielestäni
”Miksi ei?”. Tähän lähdin myös aikoinani etsimään vastausta, koska seurakuntavaalit, seurakunnan hallinto ja
kokouksien sisältö olivat minulle hyvin vieraita. Tuolla
matkalla en löytänyt yhtäkään syytä miksi minun tulisi katua päätöstäni lähteä ehdolle. Olen kokemusta rikkaampi ja väitän myös oppineeni jotakin matkan varrella. Tämä kaikki voi hujahtaa Sinultakin ohi, mikäli et
käytä äänioikeuttasi. Muistutan myös, että seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää.
■ Olen myös itse vaihtamassa kirkon kirjojani Turkuun,
sillä työpaikka ja parempi puoliskoni ovat vieneet minua
kohti synnyinkuntaani. Tämän takia en ikävä kyllä enää
pääse vaikuttamaan Raision seurakunnan asioihin - nyt
on siis Sinun vuorosi. Joka tapauksessa
kerran raisiolainen,
aina raisiolainen. Tämän seurakunnan
oppeja ja toimintatapoja vien eteenpäin ylpeydellä.
Jukka Vainio
kirkkovaltuutettu

Kari Vainio

■ Syntynyt Raisiossa
15.9.1966.
■ Asuu Raisiossa, naimisissa Vesan kanssa.
■ Antin, Heikin ja Kallen
äiti.
■ Valmistunut teologian
maisteriksi Åbo Akademista 1995.
■ Työskennellyt seurakuntapastorina Raisiossa 12
vuotta (1995-2007) ja sen
jälkeen kappalaisena Turun tuomiokirkkoseurakunnassa.
■ Tuomiokapitulin pappisasessorina ensimmäistä
kautta (2016-2019).
■ Raision uusi kirkkoherra
1.9.2018 alkaen
■ Harrastaa lukemista ja
pianonsoiton alkeita (jos
ehtii : )

■ Olen ollut Raision seurakunnan kirkkovaltuustossa
nyt kaudet 2015-2018. Olen tietääkseni koko neuvostomme nuorin jäsen (nyt 23 vuotta mittarissa) ja aikoinaan
näin myös nuoren ikäni hyvänä kanavana vaikuttaa.
Nuorilla on tuoreita ideoita ja uutta näkökulmaa asioihin, jolloin ”laatikon ulkopuolelta” katsottu rakentava
kehittäminen voisi lisääntyä niin politiikassa, seurakunnissa, yrityksissä tai vaikkapa myös partiotoiminnassa,
jossa toimin aktiivisesti Jokikylän Poikien lippukunnanjohtajana.

– Seurakunnan jäsenyys, se ns. kirkon jäsenyys, on
yhtä aikaa uskonyhteisöön kuulumista ja osa elämistä
suomalaisen kulttuuriperinnön vaikutuspiirissä. Erityisen tärkeää on muistaa, kuinka seurakunta auttaa
ihmisiä monin eri tavoin, myös aineellisesti. Tuntuu
kummalliselta, että on niin monia, jotka eivät arvosta sitä, että ”kirkko on keskellä kylää” ja elää mukana ihmisten iloissa, suruissa, arjessa ja juhlassa niin
kodeissa ja laitoksissa kuin muuallakin. Se tekee yhteistyötä erilaisten yhdistysten kanssa vaikkapa Killin
markkinoilla ja Myllyssä, miettii Sari. Seurakunnan
jäsenyydellä on positiivista merkitystä monella tavalla Raisiolle ja raisiolaisille. Sillä tavalla se ei ole pelkästään yksityisasia.
Sarille Raision kirkkoherran virkaan astuminen on
mieluisaa kotiinpaluuta.
– Oli koskettavaa sattumalta kaupassa tavata lapsuudesta tuttu kerhotäti Anneli Saarinen, joka onnitteli ja halasi oikein kunnolla.
Raamatussa Sarille erityisen rakkaat ovat Jeesuksen sanat: ”Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne
on päättänyt antaa teille valtakunnan.” (Luuk 12:32)

Jukka Saarinen

Sari Lehti

■ Seurakuntavaalit lähestyvät jälleen ja se tarkoittaa
käytännössä sitä, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Nykymaailma on muuttuvassa tilassa ja niin on
varmasti myös Raision seurakunta. Jokainen meistä voi
itse päättää millaisena unelmoi maailman tai Raision
seurakunnan tulevaisuudessa, mutta unelmoiminen on
turhaa, jos asioihin ei halua vaikuttaa.
■ Vaaleissa vaikutusmahdollisuuksia on käytännössä
kolme: äänestäminen, asettuminen ehdolle tai olla tekemättä mitään. Kaikkein tehokkain tapa on luonnollisesti äänestäminen ja ehdolle asettuminen samaan aikaan.
Molemmat ovat hyviä vaikuttamiskeinoja myös erillään,
varsinkin siksi, että seurakuntavaalien aktiivisuus on ollut viime vuosina harmillisen matalalla tasolla. Näin ollen yksikin ääni merkitsee suhteessa paljon enemmän
kuin suuremmissa vaaleissa. Se, ettei aio tarttua kumpaankaan näistä vaikutusmahdollisuuksista on siis melko suuri teko sekin, mutta valitettavasti tällöin tulevaisuus ei ole omissa käsissäsi – vaan muiden.

Pertti Vanhalukkarla (vas.) toimi kirkkoherrana vuosina 1982-2000 ja hänen seuraajansa
Pertti Ruotsalo viimeiset 18 vuotta. Perttien työtä jatkaa nyt Sari Lehti.

Yhdessä tehden,
läsnä ja lähellä
Sari elää yhteistä elämää seurakuntalaistensa kanssa.
Hän asuu perheineen Raisiossa ja on mielellään läsnä ja lähellä ihmisiä. Byrokraatiksi Sari ei halua työssään jämähtää.
– Suosin päätöksenteossa ja ratkaisuissani yhdessä tekemistä, kuulostelua, plussien ja miinusten yhteen ynnäämistä, kuvailee Sari. Johtajana hän haluaa
ennen kaikkea pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista ymmärtäen, että henkilöstö on työnantajan merkittävin investointi.
Myös luottamushenkilöillä on huomattava rooli seurakunnan asioista, elämästä ja toiminnasta päätettäessä. Seurakunta on yhteisö, jossa yhteisistä asioista tulee
keskustella koko joukon kanssa. Tätä yhteistyötä Sari
odottaa mielenkiinnolla. Uusikin kirkkoherra siis muistuttaa ja kannustaa:
– Vuoden vaihteen jälkeen seurakunnassamme on
uudet luottamushenkilöt. Muista äänestää marraskuun
seurakuntavaalissa!
Erityistä huomiota Sari haluaa kiinnittää siihen, että mahdollisimman moni kokisi seurakunnan omaksi yhteisökseen.

Seurakuntavaalit – Miksi ei?
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Aikuisena seurakunnassa
Jari Mäkinen &
Not Bad Band on
musiikkivieraana
Ilta Sinulle –
tilaisuudessa 14.11.

Jaana Niemelä

Syksyllä alkavat eri tahoilla monet kurssit ja muu harrastustoiminta. Seurakunnan perhe- ja nuorisotyön tarjonta on
tunnetusti runsasta, mutta myös eri-ikäiset aikuiset on
huomioitu tämänkin syksyn toimintaa suunniteltaessa.
Voit tulla oppimaan lisää kristillisestä uskosta tai etsimään
omaa vakaumustasi. Tai etsit ehkä apua elämään. Joku
haluaa osallistua vapaaehtoistyöhön, toinen taas tutustua
muihin samassa elämäntilanteessa oleviin. Ja joku kaipaa
vain jotakin uutta elämäänsä.

S

unnuntaiaamun jumalanpalvelus,
kuoroharrastus ja monimuotoinen
diakoniatoiminta ovat ulottuvillasi. Samoin sinulla on eri elämäntilanteissa mahdollisuus ottaa yhteyttä ja jutella elämäsi asioista luottamuksella
papin, diakoniatyöntekijän tai sielunhoitoterapeuttimme kanssa. Sinua odottaa tänä syksynä
myös moni seurakunnan aikuistyön tilaisuus
ja tapahtuma.
Raisiomessu
Raisiomessu on koko perheen ja kaiken ikäisten jumalanpalvelus rennolla ja
yhteisöllisellä otteella kerran kuukaudessa sunnuntaisin kello 17–19 seurakuntatalolla. Iltaan kuuluu
paljon musiikkia messubändin tahdittamana, puhetta, mahdollisuus esirukoukseen ja ehtoolliseen ja lopuksi yhteinen iltapala. Lapsillekin on omaa ohjelmaa, kuten esimerkiksi Anttipappimme järjestämä nukketeatteripyhäkoulu.
Uusi kirkkoherramme Sari Lehti on vieraana syksyn ensimmäisessä Raisiomessussa 23.9.
Seuraavat messut ovat 28.10. ja 25.11.
Ilta Sinulle
Ilta sinulle -tilaisuuksissa seurakuntatalolla pyrimme myös kodikkaaseen ilmapiiriin. Suositusta tapahtumasta vastaa vapaaehtoisten tiimi.
Ohjelmaan kuuluu mm. vaihtuva puhujavieras,
musiikkia, iltarukous ja vapaamuotoista keskustelua vaikkapa iltapalapöydän tarjoilujen
äärellä. Illoissa etsitään eväitä hyvään elämään
ja tullaan tutuiksi. Niissä käy runsaasti eri-ikäisiä naisia ja miehiä.
26.9 puhujana on Hannele Siltala aiheenaan ”Suhteellinen hyvä elämä”. Raisiolainen
Jari Mäkinen ja Not Bad Band sekä psykoterapeutti Pekka Larkela ovat vieraina 14.11.,

jolloin rohkaisevien sanojen ja laulujen kautta
pohditaan muun muassa itsetuntoa ja vastausta
kysymykseen: Riitänkö minä? Tilaisuudet ovat
maksuttomia, kuten myös iltapala.
Miesteniltoja
Liikuntaa ja verkostoa naisille
Raision seurakunta järjestää myös vain miehille
Gospel-lattarit™
tarkoitettua toimintaa. Pyrimme rentoon, vapaaseen ja avoimeen ilmapiiriin, jossa jokainen saa Suosittu Gospel-lattaritoiminta on taas alkanut.
olla mukana sellaisena miehenä kuin Ohjatut Gospel-lattaritunnit järjestetään yhteison. Emme halua olla sisäpiiri, ja työssä Raision Pyryjen kanssa. Tanssin jälkeen
siksi voit tulla rohkeasti mukaan. voi jäädä kehotunnille, jossa keskitytään lihasMiesten iltavapaa -ti- kuntoiluun, kehonhuoltoon ja venyttelyyn. Tunlaisuuksien isäntänä toimii nit ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Niiden aikana
Joel Hallikainen ja oh- soi mukaansatempaava latinogospel-musiikki ja
jelmaan kuuluu niin sano- ne alkavat ja päättyvät lyhyeen rukoukseen. Tunja kuin säveliäkin. Niissä neilla ei tarvitse suorittaa eikä stressata sitä, milkuullaan Joelin lauluja ja eri tä näyttää tai kuinka hyvin osaa tanssia tai liikpuhujien alustuksia vaihtele- kua. Yhdessä muiden naisten kanssa on mukava
villa puheenaiheilla, ja lopuk- pistää liikettä koko kropalle, kukin omalla tyysi on tarjolla iltapalaa ja aikaa va- lillään. Ilmoittautumiset ja lisätiedot kausimakpaaseen jutusteluun.
suista ym. osoitteessa www.raisionpyryt.fi . TunMiesten iltavapaita vietetään syksyllä nille voi ensin tulla katsomaan, mistä on kyse,
kahtena keskiviikkona kello 18 seurakuntata- sillä yksi tutustumiskerta on maksuton. Lisätielolla osoitteessa Kirkkoherrankuja 2. Puhuja- toja saa myös Hannele Siltalalta, p. 044 716 0380.
vieraana 12.9. on Yrjö Niemi kertomassa työsSeurakunnassamme toimii myös työikäistään Siperiassa ja sen vankiloissa teemalla ”Mi- ten naisten verkosto, josta kerrotaan lisää tätä Siperia opettaa?”. Raisiolainen Jari
män lehden takasivun haastattelun yhteydessä.
Pulkkinen kertoo 7.11. oman
elämänsä pakomatkasta
Kirkko ja
MUUTA
teemalla ”Pakomatkalla:
Rukouksen talo
Mikä vie miestä?”
arjen
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miä,
Alakappelin
taukopaikkana
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kat so s. 9.
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rtteja, s. 9.
nse
Ko
miehillä on mahhaluatko kertoa mieltä1
9–1
Leirejä ja retkiä, s.
ja
dollisuus kokoonsi painavan asian rukoille
he
per
e,
sill
lap
ä
Tekemist
tua säännöllisemusta varten. Raision kirkvarhaisnuorille, s. 10.
aikuisten
min. Ohjelmassa on
ko on upea paikka hiljenNuorten ja nuorten
toimintaa, s. 11.
muun muassa juttetyä. Syyskaudella kirkko
ntaa ja kohtaamisia
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Toi
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mistä varten. Voit poiketa vaikkaja Seppo Niemeläinen.
pa haudalla käynnin, työmatkan tai

kauppareissun yhteydessä. Kirkko toimii tiistai-iltaisin myös Rukouksen talona, joka auttaa sinua rukoilemaan ja tarjoaa paikan hiljentyä keskellä arkea. Rukouksen taloja on jo monilla paikkakunnilla ja niiden tehtävänä on pitää esillä rukouksen huikeaa mahdollisuutta ja
rohkaista tavallisia suomalaisia rukoilemaan.
Halutessasi seurakunnan koulutetut vapaaehtoiset rukoilevat kanssasi toivomasi aiheen, itsesi tai läheistesi puolesta. Voit turvallisessa ilmapiirissä luottamuksella kertoa heille rukousaiheesi. Rukouksen talo on avoinna syyskaudella 11.12. asti. Se päättyy lyhyeen arki-illan
ehtoolliseen klo 18 kerran kuussa.
Kiinnostaisiko tulla
mukaan pienryhmään?
Pienemmässä ryhmässä tutustut hyvin muihin.
Ryhmät kokoontuvat vapaaehtoisten johdolla
pääasiassa seurakunnan tiloissa, jotkut kodeissa. Jokainen on tervetullut mukaan osallistumaan omista lähtökohdistaan ja omalla
tavallaan. Näissä pienryhmissä pohditaan elämän ja uskon kysymyksiä ryhmän tarpeiden
mukaan. Mukana on eri-ikäisiä naisia ja miehiä. Kysy lisää pienryhmistä pastori Antti Pajuselta p. 044 716 0358. Katso myös www.raisionseurakunta.fi/aikuisille ja sivu 9.
Vesa Siltala
pastori, aikuistyön työalajohtaja

Lisätietoja seurakunnan
monipuolisesta
toiminnasta:
■ Internet:
www.raisionseurakunta.fi
■ Facebook:
• Raision seurakunta
• Raision seurakuntalaiset
• Nurkka (nuorten ryhmä)
• Raision seurakunnan lapsityö
■ Erilliset esitteet
■ Lehti-ilmoitukset
Voit myös kysyä lisää, pyytää apua
tai ottaa muissa asioissa yhteyttä
seurakuntamme työntekijöihin, joiden
yhteystiedot löydät osoitteesta
www.raisionseurakunta.fi/yhteystiedot
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Innostus-illat

Eväitä elämään

vapaaehtoisille ja
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille

R

aision seurakunta järjestää syksyn aikana
kolme vapaaehtoistyön iltaa, joihin kaikki seurakuntamme vapaaehtoistyötä tekevät ja siitä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.
Kouluttajana illoissa on rohkea, käytännönläheinen
ja huumorillakin asioita käsittelevä psykologi Satu Lähteenkorva, joka on suosittu luennoitsija ja tuttu mm.
YLE:n Vaakakapina-ohjelmasta. Satu tunnetaan valtakunnallisesti hyvinvoinnin ja elintapaohjauksen eturivin kouluttajana ja kehittäjänä.
Tule mukaan kuulemaan Satun innostavia luentoja ja innostumaan myös
vapaaehtoistyöstä, joka on mainio
harrastus ja tapa luoda hyvää mieltä
itselle ja toisille.
Satun lisäksi paikalla on myös
seurakunnan työntekijöitä esittelemässä vapaaehtoistyön monipuolisia mahdollisuuksia. Tilaisuuksiin
on vapaa pääsy.

Vapaaehtoistyön illat
seurakuntatalolla
• klo 17.30–19. Kahvitarjoilu alkaa jo klo 17.
• Iltojen teemoja:
19.9. Miksi antaessaan saa?
10.10. Kohtaamisessa on kaikki
21.11. Auttajan rajat ja jaksaminen
Kysy lisää näistä illoista ja vapaaehtoistyöstä yleensäkin seurakuntamme
vapaaehtoistyön koordinaattori
Hannele Siltalalta:
hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 716 0380.
Katso myös tällä hetkellä
tarjolla olevat vapaaehtoistyöt:
www.vapaaehtoistyo.fi /raisio

Satu
Lähteenkorva

Musiikin iloa ja yhdessäoloa
■ Musiikki on oleellinen osa seurakunnan toimintaa ja monille tärkeä ja rakas harrastus, jonka parissa
voi myös tutustua muihin musiikinystäviin. Syksy on hyvä ajankohta tulla mukaan kuoro- ja bänditoimintaan, johon uudetkin osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita.

Chorus Variabilis

• Nimensä mukaisesti vaihteleva ryhmä,vaihtelevalla
ohjelmistolla.
• Jaa ja saa hyvää mieltä laulun tai soiton lahjoillasi!
• Lisätietoja: katarina.engstrom@evl.fi tai
p. 044 716 0333

Chorus Juniorum

• Lapsikuoro n. 7-13-vuotiaille to 16-17.15
Wanhassa Pappilassa.
• Lisätietoja: sini.nieminen@evl.fi tai p. 044 716 0367.

Martinus-kuoro

Muskarit

• Sekakuoro nuorille ja nuorekkaille aikuisille,
• maanantaisin klo 19–21 seurakuntatalossa
• Lisätietoja: katarina.engstrom@evl.fi tai
p. 044 716 0333

• Musiikin iloa kaikkein pienimmille.
• Muskariyhmät ovat tällä hetkellä täynnä, mutta voit
tiedustella tilannetta Teija Kalevolta, p. 050 325 8129.

Laulukammari

• Bändi, jossa laulajia, soittajia ja musiikkia nuorella
otteella.
• Lisätietoja: sini.nieminen@evl.fi p. 044 716 0367 tai
stefan.forsstrom@evl.fi p. 044 716 0369

• Sekakuoro seniori-ikäisille,
• torstaisin klo 9.30 – 11 srk-talossa.
Lisätietoja: jukka.saarinen@evl.fi tai p. 044 716 0381.

Nuorten musiikkiryhmä

Tukea ja apua elämään

S

eurakuntamme diakoniatyöntekijöiden
kautta on mahdollista saada keskusteluavun
lisäksi erilaista aineellista apua arkeen. Monet ovat löytäneet tukea ja toivoa vaikeassa elämäntilanteessa juuri diakoniatyömme piiristä, on sitten kyseessä ruoka-, vaate- tai tavara-avun tarve tai
muuten kuormittava elämäntilanne.
Diakonian päivystys toimii syksyllä jälleen
keskustan seurakuntatalolla maanantaisin klo 1315 ja Myllyn toimipisteessämme aina kuukauden
ensimmäisenä perjantaina klo 13.30–15.30. Voit
myös ottaa yhteyttä diakonian puhelinpäivystykseen maanantaisin klo 15-16 (p. 044 716 0325) tai
sähköpostitse suoraan työntekijöihimme ja kertoa
tilanteesi tai varata erillisen ajan henkilökohtaista
keskustelua ja tapaamista varten.
Katso myös s. 9 tai www.raisionseurakunta.fi /tukea-ja-apua-elamaan

Jotain vanhaa,
jotain uutta,
yhdessä joka tapauksessa
■ Jo kristinuskon aamuhämäristä asti kristityt ovat tulleet yhteen erityisesti sunnuntaisin. Jeesus nousi kuolleista sunnuntaiaamuna, kolmantena päivänä kuolemansa jälkeen. Siksi sunnuntai on kristityille erityinen
päivä, jumalanpalveluksen päivä, lepopäivä. Kalenterissasi oleva päivä nimeltä sunnuntai johtuu Jeesuksesta.
■ Jumalanpalvelus ei ole jäämässä Suomessa historiaan. Vuonna 2016 ehtoolliselle osallistuttiin Suomessa
kokonaista 2235312 kertaa (Kirkon tilastollinen vuosikirja). Voi kuitenkin tuntua radikaalilta ratkaisulta lähteä
sunnuntaiaamuna kirkkoon, mutta mitäpä jos kokeilisit
sitä joku sunnuntai? Minusta se on hieno mahdollisuus
maallistuvassa Suomessa, jossa sunnuntai on usein vain
yksi kauppa-, työ- tai harrastuspäivä muiden joukossa.
■ On viisasta käyttää tunti ja 15 min elämästään viikossa oman elämäntilanteen pohdintaan ja elämän eväiden hakemiseen. Kaikki tämä yhdessä muiden kanssa
vuosituhantiseen, jopa jumalalliseen viisauteen, perustuen. Usein ei tule ajatelleeksi, että eväitä hyvään elämään voi löytyä vanhoista, mutta hiukan unohtuneista
asioista, kuten jumalanpalveluksesta.
■ Erilaisia ehtoollisjumalanpalveluksia eli messuja on
kehitetty kirkossa viime vuosina. Vanhan ainutlaatuisen
ytimen päälle on rakennettu uutta. Ihmisellä on edelleen sama kaipaus löytää elämäänsä apua, merkitystä,
toivoa ja yhteys Jumalaan. Sunnuntaisin kerran kuussa
sinulla on myös mahdollisuus osallistua Raisiossa hiukan vapaamuotoisempaan messuun, Raisiomessuun, joka on koko perheen jumalanpalvelus rennolla ja yhteisöllisellä otteella kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo
17-19 seurakuntatalolla.
■ Raisiomessussa panostamme yhteyden kokemiseen, joka huipentuu yhteiseen ehtoolliseen. Ilta koostuu messubändin musiikista, opetuspuheenvuorosta ja
keskustelusta, mahdollisuudesta esirukoukseen ja ehtoollisesta. Illan päätteeksi on tarjolla yhteinen iltapala. Lapsille on omaa ohjelmaa, joten tämä eri-ikäisten
messu sopii hyvin myös lapsiperheille.
■ Jos haluat kuunnella ja tavata uutta kirkkoherraamme Sari Lehteä, tule mukaan syksyn ensimmäiseen Raisiomessuun 23.9., jossa Sari on puhujavieraana. Muut
Raisiomessut ovat 28.10. ja 25.11.
Raisiomessussa on jotain vanhaa, jotain uutta ja yhdessä
olemme joka tapauksessa.
Vesa Siltala
pastori
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Sana
Lepo
Pixabay

■ Ensimmäinen työpäivä loman jälkeen. Lomapäivien tunnelmissa poukkoilevat
ajatukset palautuvat vähitellen arkeen kahvikupin voimin. Pitää palauttaa mieleen useampi salasana, käydä läpi soittopyynnöt ja purkaa useamman viikon sähköpostisuma. Tästä se taas
lähtee. Uusia tehtäviä, uusia mahdollisuuksia
kehittyä, uusia kohtaamisia. Kaikella on aikansa, niin työllä kuin levolla.
Toivottavasti lukija kuitenkin sallii minun
hieman viipyillä lomamuistoissani. Takana on
virvoittava kesäloma, jonka voi kiteyttää sanoihin ”less is more”. Tänä vuonna minulla ja puolisolla oli tavoitteena viettää edelliskertoja kiireettömämpi kesäloma. Vähemmän menoja ja
matkustelua, enemmän olemista ja kiireettömien hetkien makustelua.
■ Tuntuu, että viime aikoina ihmiset ovat
alkaneet enemmän arvostaa kiireetöntä olemista. Muotisanat ”kotoilu” ja ”hygge” ovat eräänlaisia vastareaktioita suorittamista ja jatkuvaa
itsensä kehittämistä painottavalle maailmanmenolle. Riittävä lepo ei ole laiskottelua. Se on itsestä huolta pitämistä. Työ ja harrastukset ovat hienoja ja meille tärkeitä asioita, mutta jos ne nielevät liian suuren palan elämäämme, me uuvumme.
■ Lepo on lahja. Suorastaan jumalainen lahja. Luomiskertomuksessa kerrotaan, kuinka Jumala maailman luotuaan lepäsi ja myöhemmin käski ihmistäkin pyhittämään lepopäivän-

sä. Raamattu muistuttaa meitä muissakin kohdissa, että ihmisinä me tarvitsemme välillä lepoa ja rauhaa. Yhdessä suosikkikohdassani Jeesus ja opetuslapset ovat täystyöllistettyjä, kun
suuri joukko Jumalan etsijöitä ja avuntarvitsijoita seuraa heitä.
Tuossa tilanteessa Jeesus näkee opetuslastensa uupumuksen.
Hän toimii todellisen johtajan tavoin ja viheltää pelin poikki
sanoen: ”Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan,
niin saatte vähän levähtää. (Mark. 6:31)” Ihmisjoukkoja ei

jätetä pysyvästi oman onnensa nojaan, mutta
Jeesus ymmärtää, että voidakseen auttaa heitä opetuslasten ja hänen itsensäkin on hiljennyttävä ja kerättävä voimia.
Tämä kohta on mielestäni tärkeä muistutus
meille ihmisille, että suhteessa lähimmäisiimmekin me tarvitsemme riittävästi lepoa. Meillä
jokaisella on perheenjäseniä, ystäviä, työtovereita tai tuntemattomia lähimmäisiä, jotka tarvitsevat aikaamme ja apuamme. Jumalan kuva
meissä toteutuu kauneimmillaan, kun autamme
toisia kantamaan kuormiaan, rohkaisemme ja
lohdutamme. Mutta aina me emme pysty siihen.
Joskus meidän on levättävä, ennen kuin voimme
toimia toisen hyväksi. Joskus on vain lempeästi
mutta selkeästi sanottava ei. Nyt en ehdi. Nyt en
pysty. Nyt minun on levättävä. Tämän sanominen ei ole aina helppoa ja saattaa joskus aiheuttaa toisessa pahaa mieltä, mutta meitä ei ole
luotu rajattomiksi ja väsymättömiksi.

■ Psalmissa 121 sanotaan: ”Herra ei anna
sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee.
Ei hän väsy, ei hän nuku.” Minusta tämäkin kohta antaa meille luvan väsyä ja vetäytyä levolle. Maailma ja sen ihmiset eivät ole
meidän käsissämme. Olemme kaikki uupumattoman ja armollisen Jumalan kädessä.
Hyvää ja leppoisaa syksyä kaikille.
Antti Pajunen
seurakuntapastori

Luomakunta
”Niin kuin sade ja lumi tulevat
taivaasta eivätkä sinne palaa vaan
kastelevat maan, joka hedelmöityy ja
versoo ja antaa kylväjälle siemenen
ja nälkäiselle leivän, niin käy myös
sanan, joka minun suustani lähtee:
se ei tyhjänä palaa vaan täyttää
tehtävän, jonka minä sille annan,
ja saa menestymään kaiken, mitä
varten sen lähetän.” Jesaja 55:10-11

tuksena syntyneitä yllätyskukkia. Mikä valtava kasvupotentiaali
onkaan vaatimattomalla siemenellä ja miten kaunis kukka voikaan kasvaa yhdestä kuivasta siemenestä.
■ Raamatun vertauksissa siementä käytetään eri yhteyksissä uskon, Jumalan sanan ja taivaan valtakunnan vertauskuvana. Raamatussa on myös paljon rohkaisevia lupauksia. Vuoden jokaiselle päivälle riittää omansa.
■ Mieti, mikä voisi olla sellainen Jumalan lupaus, jonka haluaisit istuttaa ajatuksiisi niin, että se voisi rohkaista ja siitä voisi
kasvaa jotain kaunista elämässäsi? Jos et suoralta kädeltä osaa
vastata, suosittelen avaamaan Raamatun ja etsimään sieltä toivon
ja lupauksen siemeniä omaan elämääsi tälle syksylle.

■ Meidän pihallamme on koko kesän kukkinut soran keskellä monenkirjavia orvokkeja. Tuntuu ihmeelliseltä, että karun
hiekan läpi siemenestä kasvaa edellisvuosien orvokkien sekoi-

Henkilöstöuutiset

Hannele Siltala
projektikoordinaattori,
ympäristöasiantuntija

Sari Lehti on aloittanut työskentelynsä
seurakuntamme kirkkoherrana 1.9.
Pertti Ruotsalon jäätyä eläkkeelle.

Kanttori Katarina Engström
on palannut virkavapaalta
1.9.2018.

Seurakunnan uutena
lastenohjaajana toimii
Essi Niskala.
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MESSUT JA HARTAUSHETKET
Messu sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin
klo 10 kirkossa.
RAISIOMESSU
Sunnuntai-illan rento
messu kaikenikäisille:
musiikkia, puheenvuoroja,
ehtoollinen, esirukousmahdollisuus
ja iltapalatarjoilu. Lapsille omaa
ohjelmaa. Su klo 17 srk-talolla:
23.9. Uusi kirkkoherramme Sari Lehti
puhuu aiheesta ”Vapauden raja on
rakkaus”
28.10. ”Ajatonta viisautta Saarnajasta
ja Sananlaskuista”. Teemaa pohtimassa pastorit Antti Pajunen ja Vesa
Siltala.
25.11. Teol. tri Juho Sankamo puhumassa aiheesta ”Haudan uumenista kuvia ja tarinoita muinaisista
haudoista ja kristityn toivosta”.

Seurakunnassa tapahtuu

KIRKONMENOT –
Nuorekas messu kaikenikäisille
ke 3.10., 7.11. ja 28.11. klo 18 kirkossa.
Mukana nuorten bändi.
ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
ke 3.10. ja 7.11. klo 8 srk-talossa.
ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN
ti 18.9., 23.10., 20.11. ja 4.12. klo 18.
kirkossa.
PYHÄINPÄIVÄ la 3.11.
klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
klo 16 ja 18 Pyhien muisto -iltakirkko,
jossa luetaan edellisen pyhäinpäivän
jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään kynttilät
heidän muistolleen.
Luettavat nimet on jaettu näihin
tilaisuuksiin aakkosten mukaan
HULVELAN VIIKONAVAUKSET
Arkimaanantaisin klo 10 Katrilli-salissa. Kk:n ensimmäisenä maanantaina
mukana myös kanttori laulattamassa virsiä.
17.9. ja 29.10. Herran Pyhä Ehtoollinen.
KIRKKOKULJETUKSET
su 7.10. ja 4.11. Yhdyshenkilö: Mariitta
Pentti, p. 044 716 0352.
SIIONINVIRSISEURAT
ke 24.10. klo 18 srk-talossa. Puhujina
Teppo Lummikko, Raija Söder ja Erkki
Marttinen. Kahvitarjoilu.
ARJEN TAUKOPAIKKA
– RUKOUKSEN TALO
Kirkko on avoinna kaikille tiistaisin
klo 16.30–18 (11.12. asti)
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi! Voit
myös tuoda mukanasi rukouspyyntöjä
ja kiitosaiheita itsesi ja läheistesi
puolesta. Paikalla Rukouksen talon
vastuuhenkilöitä. Lisätietoja:
vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 716 0339.
(Ks. s. 6)

KONSERTTEJA
VILLEJÄ PILLEJÄ
su 30.9. klo 15 kirkossa. Koko perheen
juonnettu urkukonsertti, jossa iloista
ja yllätyksellistä musiikkia soittavat
ja yhteistä urkusafaria johtavat
Jukka Saarinen ja Katarina Engström.
KAHDEN MAAN KANSALAINEN
su 4.11. klo 18 kirkossa. Kuoro- ja urkumusiikki tuovat lohdutusta, toivoa ja
välähdyksen ikuisesta valosta.
Martinus-kuoro ja Katarina Engström.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

LISÄTIETOJA:
• Internet:
www.raisionseurakunta.fi
• Facebook:
Raision seurakunta
Raision seurakuntalaiset
Nurkka (nuorten ryhmä)
Raision seurakunnan lapsityö
• Erilliset esitteet
• Lehti-ilmoitukset
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MITÄ MIES? MIESTEN ILTAVAPAA
Musiikkia, puheenaiheita, rentoa
olemista ja maksuton iltapalatarjoilu
kaikenikäisille miehille srk-talolla.
Iltaa juontaa sanoin ja sävelin.
Joel Hallikainen. (Ks. s. 6)
ke 12.9. klo 18: ”Mitä Siperia opettaa?”
Rovasti Yrjö Niemi kertoo työstään
Siperiassa.
ke 7.11. klo 18: ”Pakomatkalla:
Mikä vie miestä?” Puhujavieraana
Jari Pulkkinen.
Vapaa pääsy. Lisätiedot
vesa.siltala@evl.fi tai p. 044 716 0339.
(Ks. s. 6)
ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
kirkkomaan Alakappelissa joka toinen
maanantai klo 18.30 (paritt. viikot)
Pohdiskellaan elämän miesnäkökulmia
ja tehdään retkiäkin. Kahvitarjoilu.
Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen
ja Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077).

ILTA SINULLE
Kaikille avoimet, suositut illanvietot
jatkuvat taas. Mielenkiintoinen
puheenvuoro, musiikkia, vapaata
keskustelua ja maksuton iltapalatarjoilu srk-talossa. (Ks. s. 6)
Ke 26.9. klo 18: Puhujavieraana
Hannele Siltala aiheenaan ”Suhteellisen hyvä elämä”
Ke 14.11. klo 18: Mukana Jari Mäkinen
& Not Bad Band sekä perhe- ja psykoterapeutti Pekka Larkela.
Vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!
NAISVERKKO
Tule mukaan naisverkon lämminhenkiseen toimintaan, kotikutsuiltoihin ja pienryhmiin!
Verkosto on tarkoitettu työikäisille
naisille. Kutsun voit saada ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Hannele
Siltalalle, jolta saat myös lisätietoja
Naisverkon toiminnasta.
hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 716 0380. (Ks. s. 12)
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.
Yksi maksuton tutustumiskerta.
Lisätietoja: hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 716 0380. Ilmoittautumiset:
www.raisionpyryt.fi
AKKOJEN LATAUS
Pienten lasten äidit lähtevät lataamaan
akkujaan Viherlahden leirikeskukseen
ke 3.10. klo 17–20.30. Mukavaa yhdessä
tekemistä, jutustelua, hiljentymistä,
saunomista ja iltapala (5€). Lisätiedot
ja ilmoittautumiset: Johanna Salonen
p. 044 716 0370.

LAPSILLE JA PERHEILLE
Katso s. 10

NUORILLE
Katso s. 11
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KOULUTUSILLAT
VAPAAEHTOISTYÖTÄ TEKEVILLE
JA SIITÄ KIINNOSTUNEILLE
ke 19.9., 10.10. ja 21.11. klo 17.30
srk-talossa. Kouluttajana psykologi Satu Lähteenkorva. Mukana myös
mm. vapaaehtoistyön koordinaattorimme Hannele Siltala, jolta voi kysyä
lisätietoja: hannele.siltala@evl.fi
tai p. 044 716 0380.
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Tervetuloa mukaan! (Ks. s. 7)
KAIKEN KANSAN SYYSRETKI
RUISSALOON JA
TURUN TUOMIOKIRKKOON
ti 18.9. klo 14–18. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 11.9. mennessä: mariitta.
pentti@evl.fi p. 044 716 0352 tai erja.
andersson@evl.fi p. 044 716 0326.

■

Kaikille avoin
oleskelutila,
pikkukappeli,
levähdys- ja
kohtaamispaikka
Myllyssä.
Tervetuloa
tutustumaan!

Viihtyisä kahvila
ja kohtaamispaikka
Raision keskustassa,
Tervetuloa!
Kamarissa myös lehtienlukumahdollisuus, nettikahvila tietokoneineen ja Soppi-lähetysmyymälän monipuolinen valikoima
käsitöitä itselle tai lahjaksi. Tervetuloa!
Osoite: Tasalanaukio 5
ma–to klo 10–15, pe klo 10–13
Ma 19.11. suljettu, mutta tervetuloa
Tasalan Kamarin 25-vuotis juhlavuoden tapahtumaan seurakuntatalolle klo 12! (Ks. s. 2)
TOIMINTAA TASALAN KAMARISSA:
• Atk-opastusta ti ja pe klo 10–12
• Puuroperjantait: Aamupuuroa
1€/annos klo 10 alkaen.
• Diakoniatyöntekijän vastaanotto
ti klo 10–12: Mahdollisuus verenpaineen mittaukseen ja keskusteluun.
• Kamarin pappi tavattavissa
to klo 11–12. J. Rautiainen.
• Kuukauden pappi tavattavissa
klo 10–12
pe 14. ja 28.9. Karoliina Haapakoski
pe 12. ja 26.10. Antti Pajunen
pe 9. ja 23.11. Teppo Lummikko
• Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10–14, puh 044 716 0347. Tilapäistä, maksutonta apua esim. asioiden toimittamiseen, saattajaksi sairaalaan, lukemaan tai juttelemaan.
• Yhteislaulua kanttori Sini Niemisen
johdolla ke 12.9., 10.10. ja 14.11. klo 11–12
• Tuolijumppa ke klo 11–12
(ei yhteislaulupäivinä)
• Seurapelejä ke klo 12–15
• Askartelupiiri Lähetyksen
korttitaiteilijat ke klo 13–16: 12.9.,
26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 28.11.
• Peittopiiri to klo 10–11.30
• Sukkakerho to klo 12–14
• Kamarin Kätevät -kädentaitoryhmä pe klo 10–12.30
(Viikoilla 38 ja 39 Kokinvuoressa.)

MUUTA TOIMINTAA
• Kaikille Raision kaupungin
työntekijöille Rukouspiiri srk-talossa ma 24.9., 29.10. ja 26.11. klo 16.15
• Kaiken kansan Pyhäkoulu.
Laulamme, luemme Raamattua, rukoilemme ja nautimme pullakahvit.
la 8.9., 6.10. ja 10.11. klo 13 Kokinvuoren
srk-kodissa. Erja Andersson.
• Seniorikerhot
Kokinvuoren srk-kodissa: ke 19.9.,
3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11. klo 12
Srk-talossa: ti 4.9., 18.9., 2.10., 16.10.,
30.10. ja 13.11. klo 12
Vaisaaren srk-kodissa: ti 11.9., 25.9.,
9.10., 23.10., 6.11. ja 20.11. klo 12
Kerhojen retki/ ”Kaiken kansan
syysretki” ti 18.9. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 11.9. mennessä:
Mariitta Pentti p. 044 716 0352 tai
Erja Andersson, p. 044 716 0326.
• Mieli-ryhmä Wanhassa Pappilassa
pe 7.9., 5.10. ja 2.11. klo 13-15
Erja Andersson ja Hille Pajunen.
• Vertaistukiryhmä erilaisten
päihteiden käyttäjien läheisille
Tiedustelut leena.a.nieminen@evl.fi
tai 044 716 0375
• Sururyhmä läheisensä kuoleman
kautta menettäneille alkaa ti 9.10.
klo 17 seurakuntatalossa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Teppo Lummikko p. 044 716 0350 tai
Mariitta Pentti p. 044 716 0352

• Raamattuillat ma klo 18:
10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11. ja 19.11.
• Raamattupiiri
pe 14.9., 12.10. ja 9.11. klo 18. Pajunen.
• Runopiiri klo 15.30 (kk:n ensimm. ma)
1.10. Mika Waltari
– 110 vuotta syntymästä
5.11. Veijo Meri
– 90 vuotta syntymästä
3.12. Edith Södergran
– 95 vuotta kuolemasta
Ohjelmatuokiot ma klo 11–12
10.9. Asiaa sienistä ja sienestyksestä – Hannu Back
17.9. Asiaa kierrätyksestä
– Lounais-Suomen jätehuolto
24.9. Lauluryhmä Marjaset Naantalista esiintyvät
1.10. Raision karjalaiset
8.10. Seis selkäkivuille – Itsehoidolla
eteenpäin – Jenna Walden
15.10. Elämä kysyy, sinä vastaat
– Riitta Hoverfält
22.10. Hulvelan Helmen palvelut
– Minna Rajala
29.10. Vanhat valokuvat
– Anne Johansson
5.11. Raision kirkon historiasta
kertomassa Pertti Ruotsalo
12.11. Asiaa Raisio-puvusta
– Raija Knuutila
19.11. Tasalan Kamarin 25-juhlavuoden
juhlatapahtuma seurakuntatalolla
(Kamari suljettu, ei ohjelmatuokiota)
26.11. Presidenttien puolisot
– Riitta Nikkonen
• Soppaa kavereille
la 22.9., 27.10. ja 24.11. klo 13–14.30.
Maksuton keittolounas työttömille
ja vähävaraisille raisiolaisille.
• Ikäihmisten palveluohjaus- ja
neuvontapiste Hulvelan Helmen
ohjaaja tavattavissa
ma 24.9., 29.10. ja 26.11. klo 14–15.
• Eläkkeellä olevat seurakunnan
työntekijät ti 25.9. ja 23.10. klo 13
• Saattohoidon tukihenkilöiden
tapaamiset ti 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
klo 16–17.30.

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
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 päivystys:
• Keskustan srk-talolla
arkimaanantaisin klo 13–15.
• Myllyn toimipisteessämme
kk:n ensimm. perjantai
klo 13.30–15.30
(Yhteispäivystys Kelan ja sosiaalitoimen kanssa)

VAATE- JA TAVARA-APU
NAULAKKO
avoinna ma klo 14–16 ja to klo 12–14,
Purokatu 9.
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
Ruokajakelu srk-talolla:
ti 9.10. ja 13.11. klo 11–12 ja
ti 25.9., 23.10. ja 27.11. klo 16–17
EU-ruoka-apuun oikeuttavia
lomakkeita diakoniatoimiston
päivystyksestä. Operaatio Ruokakassin ruokia saa ilman lomaketta.
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Lapsille ja perheille
SYKSYN OHJELMAA:
MONIPUOLISTA
TOIMINTAA ERI-IKÄISILLE:
Pappilan perhetalo, Perhekahvila, Perhekerhot, Kullannuput,
Leikkipuisto, LapsiArkki, Muskarit, Jeesi-apu, Perhepäivähoitajien kerhot, Pyhäkoulut,
Puistotreffit, Koppi-toiminta,
Perheretket ja -leirit, Perhetapahtumat, Perheliikunta,
Myllyn Perhepysäkki ym…

• Kullannuput – ryhmä ensimmäisen
lapsensa saaneille ja heidän kullannupuilleen.

KERHOTOIMINTAA
ALAKOULUIKÄISILLE:

• LapsiArkki – yksinhuoltajaperheiden
ryhmä, jossa omaa ohjelmaa lapsille ja
aikuisille.

NÄYTELMÄKERHO
su klo 14.30–16
Kokinvuoren srk-koti (tupa, alk.16.9)

KOKO PERHEEN RAISIOMESSUT
su 23.9., 28.10. ja 25.11. klo 17
keskustan srk-talossa.
Lapsille aina omaa ohjelmaa

Katso lisää ja tule mukaan!
www.raisionseurakunta.fi/
toiminta/lapsille-ja-perheille
Facebook: Raision seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

Uutta tänä syksynä:

• Koppi- toiminta Nuorikkalan leikki-

puistossa.

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

KOKKIKERHOT

PERHEIDEN LAUANTAIT

JOULUMAA AUKEAA LA 1.12.

Askartelua tai leivontaa, musiikkia, leikkiä, laulua, hiljentymistä ja pientä purtavaa. Yhteinen ohjelmatuokio klo 11.
Tervetuloa mukaan! Pappilan perhetalossa (Kirkkoherrankuja 2) klo 10–13:
29.9. Perheiden enkeli-lauantai
ja Kullannuppujen 10v. juhlintaa.
27.10. Jeesus ja lapset
1.12. Joulun aika, Piparipaja, Lähetyksen
joulumyyjäiset.

klo 10 Wanhan
Pappilan pihalla
Jouluista ihmeteltävää, katseltavaa ja
kurkisteltavaa joka päivä loppiaiseen
saakka.

to 8.11. klo 17.30 Pappilan perhetalossa
Lyhtypaja, laulua, lyhtykulkue kirkolle,
jossa lyhyt iltahartaus. Mehu- ja piparitarjoilu.

Suuri koko perheen tapahtuma. Järjestäjänä useita eri tahoja. Seuraa tiedotusta.
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PIKKULATAAMO MYLLYSSÄ
keskiviikkoisin klo 13–16.
Kouluikäisten oleskelutila, jossa voit
jutella, pelailla tai tehdä läksyjä!
Seurakunnan työntekijä mukana
menossa.

7–14 -vuotiaille
pe 30.11.–su 1.12.
Jouluista tekemistä sisällä ja ulkona
mukavassa seurassa.
Ilmoittautumiset 21.10. asti nettisivuillamme.
Lisätietoja: Mia Flemming,
p. 044 716 0357.

• Jeesi-apu – alle kouluikäisten lasten
perheiden tukemiseksi esim. sairauden,
surun, parisuhteen kiemuran tai muun
vaikeuden ja avuntarpeen yllättäessä. Tulemme auttamaan. Yhteydenotot: sari.jokinen@evl.fi tai tekstiviestillä 044 716 0391.
■

ke 17.10. Kokinvuoren seurakuntakodissa
kouluikäisille, myös äidit ja isät
tervetulleita osallistumaan lastensa
kanssa.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset
nettisivuillamme 30.9. mennessä.
Lisätiedot netistä tai nuorisotyönohjaaja Ville Haapakoskelta,
p. 044 716 0351.

Joululeiri Viherlahdessa

dustella, johanna.salonen@evl.fi tai
p. 044 716 0370

■

NERF -turnaus syyslomalla

pe–su 19.–21.10.
Viherlahden leirikeskuksessa.
Nautitaan syksyisestä luonnosta,
leikeistä ja peleistä yhdessä toisten
perheiden kanssa.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja
nettisivuillamme.
Lisätietoja myös:
Eeva Lahti p. 044 716 0341 tai
Stefan Forsström p. 044 716 0369

• Päiväkerhot – Vapaita paikkoja voi tie-

■

(7–12 -vuotialle)
to klo 16–17.15 Wanhassa Pappilassa
Lisätietoja: kanttori Sini Nieminen,
puh. 044 716 0367
Tervetuloa mukaan laulamaan!

Perheleiri syyslomalla

• Muskarit – Vauva-, Taapero-, Tenavaja Sisarusmuskarit. Ryhmät täynnä, mutta voi tiedustella tilannetta: Teija Kalevo,
p. 050 325 8129.

■

CHORUS JUNIORUM

to 18.10.2018 Espoon Iso omena -kauppakeskukseen ja Duudsonit Activity Parkiin
Lisätiedot ja ilmoittautumiset nettisivuillamme 15.9. asti. Lisätiedot Mialta.

maalla ja Vaisaaressa.

■

Kerhot viikoilla 37–50. (ei syyslomalla)
Kerhomaksu 10€ kerätään kerhoissa.

Koululaisten ja perheiden
syyslomaretki

RAISIOLASTEN TAPAHTUMA
LA 17.11. VAISAAREN KOULULLA

• Perhekerhotoimintaa myös Tikan-

■

Kerhot alkaneet. Voit tiedustella
vapaita paikkoja Mia Flemmingiltä,
p. 044 716 0357.

LEIREJÄ,
RETKIÄ YM.

useana päivänä viikossa keskustan
srk-talolla: Perhekahvila ja perhekerhotoimintaa.

■

RC- AUTOKERHO
su klo 12–16 Raision lukion salissa
(alk. 16.9.) Lisätietoja Jyri Pausio
p. 044 291 1444 (iltaisin)

Lapsikuoro

PYHÄN MARTIN LYHTYJUHLA

• Pappilan perhetalo – avoimet ovet

su klo 17–19 Navetan kerhotilassa
(alk. 16.9.) Lisätietoja Timo Koskensalo
p. 050 529 1083

SunnuntaiPyhis klo 13 Petäsmäen
päiväkoti klo 14 Seurakunnan Myllyn
toimipiste
Arkipyhis alakouluikäisille to klo 14–16
Vaisaaren srk-kodissa.
Tervetuloa mukaan laulamaan, leikkimään, askartelemaan ja hiljentymään
hetkeksi seurakunnan lastenohjaajien
kanssa. Tarjolla myös pieni välipala.
Pyhiksiin ei erillistä ilmoittautumista.
Lisätietoja: nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti p. 044 716 0341.

Pienten lasten äidit lataavat akkuja
ke 3.10. klo 17–20.30 Viherlahden leirikeskuksessa.
Mukavaa yhdessä tekemistä, ulkoilua,
jutustelua, hiljentymistä, saunomista
ja iltapalaa (5€).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viim.
pe 28.9. klo 15: johanna.salonen@evl.fi
tai p. 044 716 0370

• Perheliikuntaa
seurakuntatalolla, yhteistyössä Raision
Pyryjen kanssa:
• Perhejumppa (1-5-v.)
ke klo 9.45-10.30
• Vauvatanssi (3-12 kk.)
ke klo 9.45-10.30.
Ilmoittautumiset: www.raisionpyryt.fi

LENNOKKIKERHO

PYHÄKOULUT

”AKKOJEN LATAUS”

• Perhepysäkki Myllyn toimipisteessä:
Mahdollisuus leikkiä, piirrellä, pelata ja
jutustella.
Ma klo 13.30–16.15 ja to klo 13.30–16.15
paikalla seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä.
Ti klo 10–12 yhteistyössä Raision kaupungin perhepalveluiden kanssa.

Kokkikerho I ti klo 17–18
Kokkikerho II ti klo 18.30–19.30
keskustan srk-talo kahviossa
(alk. ti 11.9.)

■

■
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Katso lisää:
www.raisionseurakunta.fi/toiminta/
tytoille-ja-pojille-7-14-v
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Koppi – Uutta toimintaa perheille ja alakouluikäisille
■ Raision seurakunta on hankkinut pienen
kartanonkeltaise ”mummonmökin” – Kopin,
jota voi siirtää paikasta toiseen. Koppi on syyskaudella sijoitettu Nuorikkalan asuntoalueella sijaitsevan Vilja-Aitan leikkipuiston läheisyyteen. Pyöreä leikkipuisto sijaitsee Vanhan
Nuorikkalantien ja Alhaistentien risteyksessä
laajan viheralueen ympäröimänä.
Parkkipaikkoja on leikkipuiston läheisyydessä rajoitetusti, mutta polkupyörä- ja kävelytieverkosto puistolle on hyvä. Puistossa ja Kopin läheisyydessä on erilaista lapsille ja perheille tarkoitettua toimintaa.

Tervetuloa keltaiselle Kopille
toivottavat lapsityönohjaaja
Johanna Salonen (vas.) ja lastenohjaajat Essi Niskala, Kati Hautaa ja
Maj-Britt Lahdenperä (istumassa).

■ Perhepuistotoimintaa on tarjolla
maanantai- ja perjantaiaamupäivisin, jolloin
seurakunnan lastenohjaajat järjestävät puuhaa
puistossa kävijöille.
Tervetulleita mukaan ovat niin perheet
kuin hoitajatkin lapsineen, ilman erillistä ilmoittautumista. Tällöin käytössä ovat myös

Kopin viikko-ohjelma:
MA klo 9–12
TI klo 13–16
				
KE klo 9.30–11.30
PE klo 9–12
klo 13–16
				

Perhepuisto
Alakoululaisten
puistotoimintaa
Lapsiparkki
Perhepuisto
Alakoululaisten
puistotoimintaa

Puuhailemme pääsääntöisesti
ulkona, joten muistathan
säänmukaisen vaatetuksen!

seurakunnan hiekkalelut. Jos siis pohdit, missä puistossa olisi muitakin koolla, niin tule
Vilja-Aitan leikkipuistoon!

Tällöin ovat kaikki alakouluikäiset tervetulleita
leikkimään, liikkumaan ja pelailemaan yhdessä seurakunnan lastenohjaajan kanssa. Kopilla
on mahdollisuus tehdä myös läksyjä.
Jos siis haluat viettää mukavaa iltapäivää
koulun jälkeen, niin tule käymään puistossa ja
Kopilla silloin kun sinulle sopii!
■ Leikkipuiston Lapsiparkki tulee avuksi, kun sinulla on menoa ja tarvitset lastenhoitoa lyhyeksi ajaksi. Vilja-Aitan puistolla toimii
keskiviikkoaamupäivisin Lapsiparkki, jossa
tarjolla on leikkiä ja ulkoilun riemua yli 2-vuotiaille. Omat pienet eväät voi ottaa mukaan.
Lapsiparkkiin mahtuu kerrallaan enintään
8 lasta. Ilmoittautua keskiviikosta tekstiviestillä
numeroon 044 716 0302/Essi Niskala.
Johanna Salonen

■ Puistotoimintaa alakouluikäisille on vuorossa tiistai- ja perjantai-iltapäivisin.

lapsityönohjaaja
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Kohtaamisia

Nuorille
NURKKA

Syyskuu

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

vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

35
3

36

TOIMINTAA
NUORILLE
NURKASSA

4

6

7

2

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

38

17

18

19

20

21

22

23

39

24

25

26

27

28

29

30

Hengari
Nerf-turnaus

 Teemis noin joka toinen

ti klo 18 alk. Keskustelemme
yhdessä nuorten ja nuorten
aikuisten kanssa jostakin
heitä kiinnostavasta ja
mietityttävästä aiheesta.

5

Sunnuntai
1

KirkonMenot
Nuorten aikuisten ilta

Nuorten Lataamo Myllyssä
Teemis

Lokakuu
vk

 HENGARI ke klo 18–20.
Vapaata hengailua.

 NUORTEN AIKUISTEN
ILTA joka toinen to 18–21.
Kokoonnutaan ja keksitään
tekemistä yhdessä.

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

40

1

2

3

4

5

6

7

41

8

9

10

11

12

13

14

42

15

16

17

18

19

20

21

43

22

23

24

25

26

27

28

44

29

30

31

Hengari
Nerf-turnaus
24H Nuortenilta

 24H NUORTENILTA

KirkonMenot
Nuorten aikuisten ilta

Nuorten Lataamo Myllyssä
Teemis

Marraskuu

Pariin kertaan järjestetty
”Yönyli -nuortenilta” pitenee
nyt syysloman johdosta 24H
nuortenillaksi.
Srk-talolla pe 19.10. klo 12– la
20.10. klo 12.
Lisätietoja Villeltä

vk

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

44
5

45

 KIRKONMENOT
ke 3.10., 7.11. ja 28.11. klo 18
kirkossa, jatkot Nurkassa.
Nuorekas messu, jonka musiikista vastaa Nuorten bändi.

6

7

Sunnuntai

2

3

4

8

9

10

11

46

12
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14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

48

26

27

28

29

30

Hengari
KirkonMenot
Nerf-turnaus
Nuorten aikuisten ilta
Maata Näkyvissä festarit

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

Lauantai

1

Nuorten Lataamo Myllyssä
Teemis

NUORTEN BÄNDI

YHTEYSTIEDOT

Jos olet kiinnostunut soittamisesta tai laulamisesta voit lähteä
mukaan nuorten omaan bändiin.
Kysy lisätietoja Stefanilta.

Mia Flemming, 044 716 0357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström, 044 716 0369
perhetyöntekijä

Eeva Lahti, 044 716 0341
nuorisotyönohjaaja

NUORTEN LATAAMO
MYLLYSSÄ

Mira Paunikallio, 044 716 0388
rippikoulu- ja nuorisopastori

Pe klo 16–20.
Nuorille tarkoitettu levähdys- ja
kokoontumispaikka perjantaiiltaisin klo 16-20 Myllyn alakerrassa
seurakunnan tilassa. Myös pelejä
ja kisoja. Paikalla aina joku
nuorisotyöntiimistä.

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

LISÄTIETOJA NUORTEN TOIMINNASTA:
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Rippikoulut alkavat ja uudistuvat
■ Raision seurakunnan rippikouluihin kutsutaan ensi vuonna 15 vuotta täyttävät nuoret. Myös vuosina -02
tai -03 syntyneet, mutta syystä tai toisesta tuolloin estyneet, voivat hakeutua mukaan. Rippikoulun kutsu postitetaan -04 syntyneille suoraan kotiin.
Tarvittaessa kutsun voi noutaa seurakuntatoimistosta tai nuorten Nurkasta,
osoitteesta Kirkkoherrankuja 2. Kutsuesitteitä toimitetaan myös Vaisaaren
koululle, uskonnon opettajille. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta 16.9.
asti. Valittavana on kesäleiri Viherlahdessa, kaupunkirippikoulu, lasketteluleiri Lapissa tai saaristorippikoulu
kuunarilla kierrellen.
Tieto ryhmäjaosta lähetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Rippikoulu alkaa lokakuun viimeisellä viikolla Megastartilla, johon koko rippikoululaisen perhe on tervetullut mukaan.

■ Uusi rippikoulusuunnitelma ”Suuri ihme” pyrkii kehittämään rippikoulua nuorilähtöisemmäksi. Pohjana säilyy edelleen Elämä-Usko-Rukous -rippikoulusuunnitelma, mutta
tavoitteena on lisätä näiden teemojen kohdalla nuorten mahdollisuutta tulla kuulluiksi ja osallistua rippikouluun jo suunnitteluvaiheessa.
Suurin muutos tulee olemaan oman
ryhmän osallistuminen ehtoolliselle
ja siihen liittyvä opetus jo ennen konfirmaatiota.
■ Uudistamisesta huolimatta rippikoulu on yhä kasteessa saadun uskon ja uskonelämän hoitamisen opetusta. Näin ollen tietyt perusasiat, kuten vaikkapa Uskontunnustuksen, Isä
meidän -rukouksen ja Herran siunauksen sisällön osaaminen, nuorten
harmiksi, säilyy ulkoläksynä edel-

■ Matka kohti seurakuntaamme alkoi minun osaltani jo
alle vuoden ikäisenä osallistuessani perhekerhoon, ja se
on ollut myös ensimmäinen askeleeni minua ympäröivään
maailmaan ja sen ihmisiin. Perhekerhon jälkeen seuraava
muistikuva liittyy päiväkerhotoimintaan. Muistan vieläkin
elävästi sen, kun pienenä kuljin seurakunnan päiväkerhoon
Kokinvuoren kerhotalolle. Se oli aina yksi viikon huippuhetkistä. Kerhossa leikimme, askartelimme ja lauloimme, mutta myös hiljennyimme kuuntelemaan Lastenraamatun tarinoita ja rukoilemaan yhdessä.
■ Kymmenen vuotta täytettyäni ilmoittauduin ensimmäiselle leirilleni nimittäin 10-leirille. Olin lähdössä ensimmäistä kertaa elämässäni leirille ilman ystävääni, mikä oli kutkuttavan jännittävää. Lopputulos oli joka tapauksessa se,
että leirillä oli niin kivaa, että päätimme pian sen jälkeen ilmoittautua ystäväni kanssa myös muille Raision seurakunnan lastenleireille, ja siitä lähtien olemmekin olleet ihan jokaisella leirillä aina yläasteikään saakka.

■ Kun muutama vuosi sitten aloitin isoskoulutuksen, en olisi ikinä uskaltanut edes unelmoida tilaisuudesta, joka minulle viime keväänä yllättäen tarjottiin. Olin aivan sanaton ja
ajattelin sen olevan vain unelmointia, josta pian havahtuisin. Se oli kuitenkin totta: sain tilaisuuden toimia leirityöntekijänä joillakin kesän rippileireillä. Heinäkuun alkaessa istuinkin jo bussissa matkalla kohti Merimaskussa sijaitsevaa
Viherlahden leirikeskusta.

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

■ Ristiäisissä eli kastejuhlassa lapsi saa kasteen, jonka
myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja maailmanlaajuisen kristillisen kirkon jäsen. Olen hyvin kiitollinen siitä, että
Jumala on kutsunut minut nimeltä omaksensa ja olen näin
saanut kasteen Kristuksen opetuslapseksi. Jumalan toiminta kasteessa on alun alkaen johdattanut minut kirkon yhteyteen ja tehnyt minusta Jumalan lapsen. Kristillisessä kasteessa olen saanut Jumalalta suuren lahjan, sillä olen saanut
liittyä Raision seurakuntaan. Aina siitä hetkestä lähtien olen
saanut kuulua kristilliseen yhteisöön. Elämä on suuri seikkailu ja niin on myös matka osana seurakuntayhteisöä.

■ Muistan vieläkin sen, miten viimeisen lastenleirin jälkeen
olin haikeissa tunnelmissa ja mietin, etten nyt enää ikinä
pääse yhdellekään leirille. Silloin minulla ei ollut vielä aavistustakaan siitä, mikä minua odottaa ja mitä kaikkea elämä
tuokaan tullessaan. Vaikka en itse jostain syystä aikanaan
oikein innostunutkaan rippileiristä, jokin kuitenkin johdatti
vahvasti yhä uudelleen seurakuntaan. Rippikoulun jälkeen ilmoittauduinkin sekä isoskoulutukseen että kerhonohjaajan
peruskurssille ja siitä alkoi aivan uusi sivu elämässäni. Isoskoulutusvuosi ei ole ainoastaan nimensä mukaisesti koulutus, vaan se on kokonaisvaltainen matka minuuteen ja
ainutlaatuinen mahdollisuus oppia uusia asioita elämästä,
kasvaa ihmisenä, aikuistua hetkessä ja olla yhdessä muiden
seurakuntalaisten kanssa.

Ville Haapakoski, 044 716 0351
nuorisotyönohjaaja

 MAATA NÄKYVISSÄ
-FESTARIT
Pohjoismaiden suurimmat
kristilliset festarit Turun
Gatorade Centerissä ja Messukeskuksessa 16.–18.11. Mukana
suomalaisia ja ulkomaalaisia
bändejä, puhujia, jumalanpalveluksia, yhdessäoloa ja
hyvää meininkiä.
Katso:
www.maatanakyvissa.fi

Ajatuksia ainutlaatuisesta
yhteisöstä

leen. Joskin näiden suorittamiseen
uusi suunnitelma tuo vaihtelevuutta.
Ulkoläksyt voi tulevaisuudessa suorittaa vaikkapa näytellen tai murteella kirjoittaen.
Katja Koskensalo
rippikoulusihteeri

RIPPIKOULUASIOISTA
VASTAAVAT:
Rippikoulu- ja nuorisotyön
pastori Mira Paunikallio
puh. 044 716 0388
mira.paunikallio@evl.fi
Rippikoulusihteeri
Katja Koskensalo
puh. 044 716 0376
katja.koskensalo@evl.fi
Ilmoittautuminen rippikouluun
seurakunnan nettisivujen kautta
16.9. asti.

■ Syksy alkaa vähitellen tehdä tuloaan, huomaan aamujen jo viilenneen ja kesän siirtyvän syystuulen tieltä. Vaikka kylmä syksyinen tuuli puhaltaakin päin kasvoja, se ei kuitenkaan vie mennessään kesän mukanaan tuomia muistoja.
Tämä kesä oli omalta osaltani ikimuistoinen ja siihen liittyy
paljon hetkiä, joita en ikinä unohda. Ajatellessani kesää jälkeen päin,mielessäni on kiitollisuus saamastani ainutlaatuisesta tilaisuudesta. Kesän aikana olen saanut niin loistavaa työkokemusta kuin yhteisöllisyyden kokemuksen, sillä
tunnen olevani osa jotakin suurempaa yhteisöä, kristillistä kirkkoa. Iltahartaudessa hiljentyessäni alttarilla Jumalan
kasvojen alla, tunnen löytäneeni
paikkani seurakunnassamme ja
olen valtavan kiitollinen jokaisesta ihmisestä, jonka olen saanut
kohdata kuluneen kesän aikana.
Antoisan leirikesän myötä olen
näin askelen lähempänä suurta
unelmaani ja suuntaan katseeni
valoisin ajatuksin kohti tulevaa.
Ihanaa syksyä ihan jokaiselle!
Emmi Suro
leirityöntekijä

Tule ja katso
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Yhdessä tekemisen riemua seurakuntanuorista lähtien

Naisverkosto on Tarjan juttu
Jukka Saarinen

Puolisonsa Sepon kanssa jo
nuoresta saakka vapaaehtoistyötä Raision seurakunnassa
tehnyt Tarja Niemeläinen
pitää tärkeänä sitä, että
ihminen huomataan. Ei saisi
olla niin, että ihminen tulee
tilaisuuksiin yksinäisenä
ja lähtee yksinäisenä.

Sauvakävelyä
ja kuntohiihtoa
Tarja Niemeläisen mukaan on hienoa, että vapaaehtoiset saavat olla tekemässä yhteistä elävää seurakuntaa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden rinnalla.
– Seurakunnan tilaisuuksissa matalan kynnyksen menetelmä on tärkeää kaikissa toiminnoissa. Ei voi olla sellaista, ettei ihminen tiedä,
mihin on tullut ja miettii, että ei ymmärrä tästä kyllä yhtään mitään. Minusta myös sanoman
pitää olla selvä. Hyvin tärkeää on se, että ihminen otetaan vastaan.
Seurakuntatyön lisäksi Tarjan intohimona
on sauvakävely kesäisin ja hiihtäminen talvisin.
– Satoja kilometrejä sivakoin suksilla talvisin täällä Raisiossa Kerttulan maastoissa aina
kun vaan lunta on.
Tarjalle usko on tulevan turva ja rukous
arjen asia. Kysyttäessä kolmea tärkeää kohtaa
Raamatusta, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä. Tarjan top-kolmoseen kuuluvat 1. Joh. 4:10
sekä Ef. 2:8 ja Joh. 3:16. Niistä se ensimmäinen
on kaiverrettu Tarjan ja Sepon kihlasormukseenkin. Sehän alkaa näin: ”Siinä on rakkaus”… Toinen kohta viittaa Tarjan syntymäpäivään ja kolmas – no, tehän tiedätte…

–N

aisverkosto on mun juttuni! Vähät ovat olleet ne kerrat, jolloin sieltä olen pois
ollut.
Siinä missä Tarja on innostunut työikäisten naisten parissa tehtävästä naisverkostotyöstä, on Seppo ollut aktiivisesti mukana miesten
piirissä.
Tätä juttua tehtäessä oli Tarjalla heti mielessä sopiva kuvauspaikka. Se löytyi seurakuntatalon takana olevan Wanhan Pappilan edustalta.
– Siellä me Sepon kanssa tapasimme.
Seppo ei ollut aluksi ollenkaan innostunut
seurakunnan nuortenilloista. Kaverit kuitenkin
saivat houkuteltua hänet mukaan tokaisemalla, että ”lähde nyt edes katsomaan seurakunnan tyttöjä”. (Sepon haastattelu Tule ja Katso
1/2016).
– Me olimme silloin 17-vuotiaita. Vapaaehtoistyö alkoi seurakuntanuorissa: Olimme
esim. isosina seurakunnan rippileireillä.
Pari Tarjasta ja Seposta tuli. Heille syntyi
kaksi, jo nyt aikuista poikaa, Viljo ja Visa.
– Toinen asuu Turussa ja toinen Montrealissa. Onneksi on skype keksitty.
Alusta alkaen
naisverkostoon
Tarja Niemeläinen on syntyperäinen raisiolainen, jonka juuret äidin puolelta juontavat Karjalan Kuolemajärvelle. Kun Tarja on tehnyt vapaaehtoistyötä Raision seurakunnassa, on Seppo sen lisäksi järjestellyt missiomatkoja Venäjälle Volgan mutkien ja Uralin kautta pieniin
maalaiskyliin.
– Saksassa asuimme yhdessä vuosina 1993
– 1996. Siellä poikamme Visakin oppi saksaa lastentarhassa. Sen ajan olin virkavapaalla opettajantyöstäni.
Raisiomessu ja erityisesti naisverkostotoiminta ovat Tarjalle sydämen asia.
– Naisverkostotoiminta lähti liikkeelle
Hannele Siltalan puhelinsoitosta. Olin juuri
silloin sauvakävelyllä ja kuuntelin, kuinka Hannele kertoi naisverkostotoiminnasta. Ensin täälläpäin aloitettiin Liedossa ja Raisioonkin päätettiin sellaista ryhtyä puuhaamaan.
Muutaman kerran vuodessa kokoontuva naisverkosto tapaa yleensä jonkun kodissa,
minkä vuoksi iltojen aikaa ja paikkaa ei ilmoiteta julkisesti ja osallistujamääräkin on rajallinen, yleensä noin 50. Illan tarjoilut hoituvat
näppärästi nyyttäripöydän antimilla, ja emäntää autetaan illan tarjoilujärjestelyissä ym. Verkosto kasvaa kutsuperiaatteella. Mukaan voi
ottaa uusia kavereita ja välittää kutsua taas
eteenpäin. Myös seurakunnan naisverkkotyöstä vastaavalta Hannele Siltalalta saa lisätietoa
ja kutsun iltoihin, jotka on tarkoitettu työikäisille naisille ja erityisesti niille, jotka eivät ehkä vielä ole löytäneet paikkaansa seurakunnan
toiminnassa.
– Tapaaminen on matalan kynnyksen portti
seurakuntaan. Nyyttäripöydästä aloitetaan ja jutellaan yhdessä, sitten on vuorossa asiantuntijan alustus, myös musiikki kuuluu iltaan. Alustus antaa eväitä keskustelulle pienissä ryhmissä ja tällöin on mahdollista jutella myös henkilökohtaisista asioista. Siinä kohdassa voi esille
ottaa luottamuksellisiakin juttuja, joista ei sen
ryhmän ulkopuolella puhuta. Lopuksi on aina
vielä myös pieni iltarukoushetki.

sa saanut Tuomasmessu ja se on normaalia jumalanpalvelusta vapaamuotoisempi. Musiikista
vastaa Messubändi ja päälle päätteeksi on tarjolla maksuton iltapala. Myös lapsille on omaa
ohjelmaansa, vaikkapa nukketeatteria.
– Tärkeää on, että messun jälkeen saa jäädä seurakuntatalolle vielä keskustelemaan ja
tapaamaan muita iltapalan äärellä.

Jukka Saarinen
toimittaja

NAISVERKOSTO

Tarjalle usko on tulevan turva ja rukous arjen asia. Myös mm. liikunta ja
seurakunnan toimintaan osallistuminen tuovat iloa ja vauhtia elämään.

Gospel-lattarit™
ja BB-ryhmä
Naisverkosto on poikinut jo muutakin toimintaa: BB-ryhmän ja kaikille naisille avoimet Gospel-lattarit. Kirjainyhdistelmä BB tulee sanoista
Beautiful Bible. BB-ryhmässä on mahdollisuus
perehtyä Raamatun sanomaan vähän syvällisemmin ja omakohtaisemmin kuin naisverkoston kotikutsuilloissa.
– Sellaiselle ryhmälle oli tarvetta. BB-illatkin pidetään aina jonkun kotona, ja pilottiryhmä on nyt kokoontunut meillä.

Näiden lisäksi keväisin naisille järjestetään
oma KokoNainen -päivä, johon kuuluu monipuolista ohjelmaa.
Kaiken kansan
Raisiomessu
Raisiomessussa Tarja on ollut mukana yli kymmenen vuotta. Se on kerran kuukaudessa sunnuntai-iltana seurakuntatalolla järjestettävä
messu, johon tervetulleita ovat niin lapsiperheet kuin seniorit ja kaikki muutkin. Tilaisuus
on vähän samanlainen kuin Helsingistä alkun-

■ Työikäisten naisten oma verkosto
■ Kutsuilloissa puhujavieras ja
mielenkiintoisia aiheita eri
aloilta
■ Mahdollisuus tutustua muihin
verkoston naisiin. Monet ovat
löytäneet verkostosta uusia
ystäviä.
■ Kokoontumiset yleensä kodeissa, minkä vuoksi iltojen aikaa
ja paikkaa ei ilmoiteta julkisesti ja osallistujamääräkin on rajallinen.
■ Mukaan mahtuu kerralla noin
50 naista. Koko verkoston koko
on huomattavasti suurempi.
■ Tarjoilut järjestyvät nyyttäriperiaatteella eli osallistujat voivat
halutessaan tuoda mukanaan
jotakin pientä suolaista tai makeaa kahvipöydän antimiksi.
■ Kutsuiltojen lisäksi muutakin
toimintaa.
■ Verkosto kasvaa kutsujen kulkiessa. Kutsun voit saada naisverkostoon kuuluvan ystävän
kautta tai ottamalla yhteyttä
Hannele Siltalaan.
Naisverkoston syksyn toiminta
alkaa jo syyskuun puolessa
välissä. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan!
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
hannele.siltala@evl.fi
tai p. 044 7160380

