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Pääkirjoitus Ajankohtaista

■■ Keväälle ajoittuu myös kristittyjen suurin juhla
eli pääsiäinen, jolloin juhlitaan sitä, että Jeesus Kristus
nousi ylös kuolleista. Sitä ennen Hän oli kulkenut ja
vaikuttanut kansan keskellä, parantanut sairaita,
rakastanut kaikkia ja opettanut oleellisimman maanpäällisestä elämästä ja taivaan valtakunnasta. Ja
lopulta antanut henkensä kaikkien ihmisten puolesta
heidän syntinsä ristillä sovittaen, ettei yksikään,
joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen
elämän.

esillä mm. esitteitä ja muuta tietoa seurakunnan toiminnasta eli sinun ei tarvitse osata vastata kaikkiin
kysymyksiin itse. Uudet päivystäjät saavat myös perehdytyksen tehtävää varten.
Suurta ruuhkaa tilassa ei yleensä ole, joten siellä on
aikaa jutustella kaikessa rauhassa kävijöiden kanssa
vaikkapa kahvikupin äärellä, ja omia tuttujakin voi
kutsua tervehtimään päivystysvuoron aikana. Myllyn
toimitilamme on avoin kaikille ja kaikki ovat sinne
lämpimästi tervetulleita.
Myllyn kauppakeskus on auki jokaisena viikonpäivänä aamusta iltaan. Päivystysvuoroja on tarjolla aamu-, päivä- ja ilta-aikaan niin arkisin kuin viikonloppuisin, sen mukaan kuin päivystäjälle parhaiten sopii.
■■Ota yhteyttä, kysy lisää ja tule mukaan
mukavaan vapaaehtoistyöhön!
■■Lisätietoja tehtävästä antavat
Myllyn toiminnan koordinaattori
karoliina.haapakoski@evl.fi p. 044 7160354
Vapaaehtoistyön koordinaattori
hannele.siltala@evl.fi p. 044 7160380
Jukka Saarinen

■■ Talven pimeys on taas saanut antaa tilaa kevään
valolle ja kesä on täällä ennen kuin huomaammekaan.
Tämä keväinen lehtemme on täynnä vinkkejä
seurakuntamme vilkkaasta toiminnasta tämänkin
kevään aikana aina toukokuulle asti, jolloin ilmestyy
lehden kesänumero. Kesällä moni toiminta hiljenee
joksikin aikaa, mutta sitä ennen ehtii vielä mukavasti
mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin,
harrastuspiireihin, vapaaehtoistoimintaan jne. Ja ellet
jostakin syystä voi, halua tai jaksa lähteä liikkeelle ja
mukaan seurakunnan toimintaan, niin lehdessä on
muutakin sisältöä myös sinne kotikatsomon puolelle.

■■Raision seurakunta on ollut lähellä ihmisiä
Myllyn kauppakeskuksessa jo vuoden verran.
Toimintaa pyöritetään yhteistyöllä seurakunnan
työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden voimin.
Myllyn aukioloajat ovat pitkiä, ja haasteena onkin
pystyä pitämään tila avoinna mahdollisimman usein.
Tämän toteutumiseen etsimme nyt myös uusia vapaaehtoisia päivystäjiä.
■■Olisiko sinulla mahdollisuutta ja kiinnostusta
tulla mukaan tähän toimintaan vaikka vain kerran
ja lyhyeksi ajaksi tai useammin ja säännöllisemmin?
Voit tulla päivystämään yksin tai yhdessä ystäviesi
kanssa. Sinulta ei vaadita mitään erityistaitoja, mutta
voit halutessasi osallistua toiminnan kehittämiseen.
Jos pidät esimerkiksi seurapelien pelaamisesta, askartelusta, käsitöistä tai muusta tekemisestä, voit tulla
vaikkapa pelaamaan tai neulomaan sekä kutsua muita mukaan. Myös pelkkä läsnäolo riittää, mutta halu kohdata ihmisiä ja jutustella heidän kanssaan on
eduksi näissä tehtävissä. Tehtävä sopii kaikenikäisille, alaikärajana kuitenkin 18 vuotta.
Myllyn toimipisteemme on kohtaamis- ja levähdyspaikka sekä myöskin seurakunnan infopiste, jossa on

■■ Pitkäperjantain ristinkuolema on surullinen
tapahtuma, mutta tarina ei onneksi pääty siihen, vaan
aivan oleellista kristinuskon syntymiselle ja sen leviämiselle kaikkeen maailmaan ja vuosituhansienkin
päähän oli se, että Jeesus ei ainoastaan kuollut, vaan
nousi kuolleista kolmantena päivänä ja näyttäytyi
ylösnousemuksen aamusta alkaen monille maan
päällä aina taivaaseen astumiseensa asti.
■■ Tämä ihmeellinen sanoma Jumalan suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan ja kuolemankin voittaminen
olisivat saattaneet unohtua vuosisatojen varrella,
mutta suuri kristinuskoa ylläpitävä ihme on myös se,
miten valtava määrä ihmisiä vuosisatojen aikana ja
vielä tänäkin päivänä on saanut ymmärtää todeksi
sen, miten Jeesus elää ja vaikuttaa edelleen. Koko
maailmassa, myös Suomessa ja ihan täällä lähiseuduillakin, monet etsijät ovat löytäneet ja saaneet kokea,
miten Jeesus Kristus tulee osaksi omaa elämää, jos
Hänet lähelleen päästää. Lukemattomat ovat ihmisten
kertomukset siitä, miten Hän koskettaa, vaikuttaa,
rohkaisee, kantaa, johdattaa, auttaa, lohduttaa,
vapauttaa, pelastaa, rakastaa ja voi antaa sisimpään
ihmeellisen rauhan, joka käy yli ymmärryksen.
Ja miksi ei näin olisi? Näitähän Jeesus meille lupasi,
ja muistutti vielä ennen taivaaseen astumistaan:
”… minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti. ” (Matt 28:20).
■■ Tätä kaikkea hyvää saan itsekin kokea ja nähdä
ympärilläni, niin omassa kuin monien muidenkin elämässä, enkä voi olla uskomatta siihen, että Hän totisesti elää. Kristinuskon hyvä sanoma on meille tarjolla joka päivä, mutta voimme pysähtyä siitä erityisesti iloitsemaan näin keväällä, pääsiäisen tapahtumia
muistellessamme ja sitä juhliessamme.
■■ Valo voitti pimeän, Rakkaus voitti kuoleman,
Kristus nousi kuolleista ja kevät on täällä!

Siunattua kevätaikaa ja valoisaa pääsiäisjuhlaa
sinulle!

Anne-Sophie
Kajander
päätoimittaja,
tiedottaja

Kirkko Myllyssä
Laskiaisesta alkaa matka kohti pääsiäisen iloa
■■Pääsiäisen tienoo on koko kristikunnassa ja myös
Raision seurakunnassa suurta juhlaa ja erilaisten tilaisuuksien runsautta.
Pääsiäiseen valmistaudutaan jo laskiaisen jälkeen
alkavana paastonaikana, ja palmusunnuntaista eteenpäin on päivittäin tarjolla erilaisia pääsiäiseen valmistavia ja Jeesuksen kärsimykseen ja ylösnousemukseen
liittyviä tilaisuuksia kuten hartauksia, hiljentymis- ja
rukoushetkiä, pääsiäisvaelluksia, päivä- ja iltamessuja.
Palmusunnuntain messun jälkeen on Tasalan Kamarissa kirkkokahvit ja pääsiäismyyjäiset.

Hiljaisen viikon murhe ja kärsimys kääntyvät iloksi
ja pimeys valoksi pääsiäisyön messussa, kun alttaria pitkäperjantaina peittänyt musta vaate riisutaan, pimeän
kirkon täyttää valkeus ja pappi lausuu pääsiäisen ilosanoman: Kristus on noussut kuolleista! Kirkosta siirrytään kulkueena seurakuntatalolle, jossa nautitaan pääsiäisyön tarjoilusta ja iloisesta tunnelmasta.
Tervetuloa mukaan valmistautumaan ja osallistu
maan pääsiäisen iloon ja juhlaan!


Katso lisää: s. 6 ja 8.

Uusi kirkkovaltuusto ja -neuvosto aloittivat toimintansa
Marraskuun seurakuntavaalissa valitun uuden
kirkkovaltuuston nelivuotinen toimikausi ajalle 20192022 alkoi vuoden alussa.
Uusi kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajakseen Ari Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Vesa Parantaisen sekä myös
kirkkoneuvoston jäsenet 2-vuotiskaudeksi 2019-2020.

Viran puolesta kirkkoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra Sari Lehti ja varapuheenjohtajaksi valittiin Hannele Lehto-Laurila.
Kirkkoneuvoston kokouksissa on lisäksi puheoikeus
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ari Leinosella ja varapuheenjohtaja Vesa Parantaisella.
Sihteerinä sekä kirkkovaltuustossa että -neuvostossa
toimii Sirpa-Liisa Tuominen.

Uusi kirkkoneuvosto (suluissa varajäsen):
Hannele Alanen (Kimmo Kosonen)
Timo Ekman (Terhi Valkeejärvi)
Hannele Lehto-Laurila, (Annika Aaltonen)
Inka Lähteenmäki (Jussi Salonen)
Anneli Minks (Anneli Vainio)
Risto Nikkonen (Olavi Tuomi)
Anita Ruusuranta (Juhani Hietala)
Eero Vainio (Ville Virtanen)
Jukka Vanto (Jasmin Nisunen)
Ari Leinonen, Vesa Parantainen, Hannele Lehto-Laurila, Sari Lehti

Kuvat: Kuvamestari Kalefoto

Valo voittaa!

Tervetuloa pistäytymään tai päivystämään meidän Myllyyn!
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Kuvat : Seurakunnan kuva-arkisto

Lastenohjaaja Johanna Niemi seuraa Kullannuppujen puuhia.

Mukana juhlassa olivat myös kaikki äitiysneuvolan terveydenhoitajat.

Kullannuput kokoontuneet jo 10 vuotta
Kullannuput on ensimmäisen lapsensa saaneiden oma ryhmä, jossa
puuhaillaan vauvoille sopivien leikkien parissa, vaihdetaan ajatuksia
vanhemmuuttaan aloittelevien aikuisten kesken ja tutustaan muihin
samassa elämäntilanteessa oleviin. Monille se on ollut alku myös pidempiin ystävyyssuhteisiin niin vanhempien kuin lastenkin kohdalla.
Vauva-ajan jälkeen moni on löytänyt paikkansa myös muun eri-ikäisille
lapsille järjestettävän monipuolisen toiminnan parissa.

K

ullannuppu-toimintaa on Raision
seurakunnassa ollut jo 10 vuoden
ajan ja tasavuosia juhlittiin syksyllä Pappilan perhetalossa keskustan
seurakuntatalolla. Mukaan juhlaan oli tullut noin 40 perhettä Kullannuppu-aikaansa
muistelemaan.

Ihan ensimmäisestä Kullannuputryhmästä oli paikalla jo 10-vuotias Nico,
jota tervehti lastenohjaaja Sari Jokinen

?

Paikalla olivat myös kaikki äitiysneuvolan terveydenhoitajat, jotka järjestivät osallistujille mukavan vauva-ajan muistelutehtävän. Juhlaan kuului myös muuta ohjelmaa
ja herkutteluakin. Seinää koristivat vuosien
varrella otetut valokuvat, joista moni löysikin oman vauvakuvansa.

Vilma on vuoden 2018 kullannuppuja.

Kullannuput sai alkunsa, kun Paikkarin
äitiysneuvolan Kirsi Kainulaisen kanssa vuonna 2008 mietittiin, voisiko seurakunta järjestää jatkoa perhevalmennukselle vauvan syntymän jälkeen. Niin syntyi vertaisryhmä ensimmäisen lapsen saaneille perheille. 10 vuoden aikana on Kullannupuissa Pappilan perhetalossa ja Tikanmaalla käynyt noin 450 esikoisperhettä. Jokaisessa perhevalmennuksessa kerrotaan Kullannuppu-ryhmästä ja kutsutaan
perheitä mukaan.
Perheet kertoivat saaneensa Kullannupuista vertaistukea, tietoa vauvan hoitoon
liittyvissä asioissa, tukea arjessa jaksami-

seen, mukavan hengähdystauon viikkoon
ja ennen kaikkea ystäviä niin lapsille kuin
aikuisillekin!
Kullannuput kokoontuvat Raision
seurakunnassa myös jatkossa:
Pappilan perhetalon tiloissa (keskustan seurakuntatalolla) pe klo 10-12 ja
Tikanmaan seurakuntakodissa ti 13.30-15.30.
Tervetuloa mukaan myös
uudet Kullannuput!
Lisätietoja: sari.jokinen@evl.fi
tai p. 044 7160391
www.raisionseurakunta.fi

Kullannupuissa ystävyytensä aloittaneet Assi ja Roope tulivat yhdessä juhlimaan
ja tapaamaan tuttuja lastenohjaajia.

Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?
Kirkkoneuvosto on toimeenpanija

Kirkkovaltuusto on
ylin päättäjä
Kukin seurakunta hoitaa itse hallintoaan ja
omaisuuttaan kirkkolain ja kirkkohallituksen ohjeiden puitteissa. Seurakuntavaaleissa joka neljäs vuosi valittava kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa.
Se tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Raision
seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 27
seurakuntavaaleilla valittavaa valtuutettua.
Määrä riippuu seurakunnan jäsenmäärästä. Valtuuston puheenjohtajaksi valitaan
joku valtuutetuista. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia.

Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvia asioita:
• toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen vahvistaminen.
• tuloveroprosentti
• uusien virkojen perustaminen
• hautapaikkamaksut
• merkittävät rakennuspäätökset ja investoinnit
Luottamushenkilöillä on myös äänioikeus vaalissa, jossa
valitaan päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen eli
kirkolliskokoukseen.
Kirkkovaltuuston kokoonpano ja muuta lisätietoa
seurakunnan hallinnosta: www.raisionseurakunta.fi

Kirkkoneuvosto on jokaisessa seurakunnassa toimiva, valtuuston asettama valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii viran puolesta seurakunnan kirkkoherra. Raision kirkkoneuvostossa on 10 jäsentä.
Kirkkoneuvoston tehtävät
• johtaa seurakunnan toimintaa
• edistää hengellistä elämää
• toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
• johtaa hallintoa talouden ja omaisuuden hoitoa
• huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta
• valvoo seurakunnan etua, edustaa sitä ja tekee sopimukset ja muut oikeustoimet
• valmistelee kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat
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Tapahtukoon tahtosi
■■ Olen 50 -luvun nuoria. Sodasta ja puutteesta ei ollut kovinkaan pitkä aika, kymmenkunta vuotta. Kasvoin kahden vanhemman veljen kanssa perheessä, missä isä kävi töissä äidin hoitaessa kotia. Näin varmaan
monessa muussakin suomalaisessa perheessä tuona aikana. Asuimme maalaispitäjässä kirkonkylässä vuokralla isän työsuhdeasunnossa. Isän karjalaisuuden ja työn
vuoksi vieraat ja vieraanvaraisuus olivat meillä itsestäänselvyys. Asunnon kolmestakymmenestä neliöstä löytyi aina joku kolkka yövieraan pään aluseksi. Lapsuuden muistan turvallisena ja perhekeskeisenä. Kotimme kasvoi seuraavalla vuosikymmenellä vajaat 100-neliöiseksi ja 70-luvulla asuimme jo omakotitalossa. Harrastaa osasimme ilman urheiluseuroja ja ohjausta: koulun jälkeen menimme
jäälle luistelemaan tai kesällä uimaan tai pelaamaan palloleikkejä.
■■ Monessa perheessä koulunkäynti ja opiskelu olivat
itsestään selvyys lapsille, kun vanhemmilla ei ollut tarjoutunut siihen mahdollisuutta. Opiskelu ei rasittanut perheitä taloudellisesti niin paljon kuin nykyään, vaikkakin elämä oli hyvin vaatimatonta ja nuorelle kesätyöt olivat yksi
tärkeä ehto opiskelun rahoittamiseksi. Vanhempien ponnistusta tarvittiin myös. Toisaalta on luonnollista, että
vanhemmat toivovat aina seuraavalle sukupolvelle opiskelun kautta saatujen tietojen ja taitojen avulla hyvän työn
ja paremman tulevaisuuden kuin heillä itsellään.
■■ Suomi on alle satavuotisen lyhyen itsenäisyytensä aikana käynyt läpi suuren rakennemuutoksen. Kaiken muutoksen keskellä on perusajatuksena säilynyt suomalaisten usko ja luottamus perheeseen, uskontoon ja isänmaahan. Olemme tällä hetkellä yksi maailman kehittyneimpiä
maita, mutta samalla on huolenaiheena, pystymmekö pitämään kiinni saavuttamistamme hyvistä asioista maailman muuttuessa ympärillämme.
■■ Yhteiskuntamme on pystynyt kovalla työllä luomaan lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet saada hyvä koulutus riippumatta perheen taustasta tai yhteiskunnallisesta asemasta. YK:n vuonna 2012 julkaiseman
laajan raportin perusteella suomalaiset ovat toiseksi onnellisimpia ihmisiä koko maailmassa. Terveydenhuollon
laatu on monilla mittareilla mitattuna parempi kuin OECD-maissa keskimäärin ja Pisa -tutkimuksissa suomalaiset koululaiset osoittautuvat huippuosaajiksi vuosi toisensa jälkeen.

YHTEISVASTUU 2019

tukee lasten ja nuorten koulutusta Suomessa ja maailman katastrofialueilla!
Suomessa
Vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskelutarvikkeiden
hankinnassa. Monelta nuorelta jää
koulut käymättä, koska perheellä ja
nuorella itsellään ei ole siihen varaa.
Koulutus on kuitenkin tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja eriarvoisuuden vähentämiselle.
Köyhien lasten määrä on Suomessa kasvussa. Noin joka kolmas lapsi elää pientuloisessa perheessä. Alhainen perusturvan taso ei riitä kattamaan kaikkia arjen tavanomaisia
menoja ja karsii myös nuorten koulutusvaihtoehtoja, vaikuttaa koulutuspaikan valitsemiseen taloudellisin perustein sekä viivyttää nuoren
valmistumista ammattiin.
Kuvitelma, että koulutus on Suomessa ilmaista ja kenellä tahansa
on mahdollisuus kouluttautua toivomaansa ammattiin tulotasosta
riippumatta, pitää osittain paikkansa. Peruskoulunkäyntiin on
jokaisella lapsella mahdollisuus,
mutta sen jälkeisten jatko-opintojen kalleus voi nostaa tien pystyyn.
Myös toisella asteella itse opetus
on maksutonta, mutta lukiossa ja
ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden on itse hankittava oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet.
Yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua avustamalla opiskelun vaatimissa hankinnoissa ja muissa kustannuksissa.

■■ Maailma on hyvin erilainen ja myös eriarvoinen
omien lasten kohdalla verrattuna omaan lapsuuteen ja
nuoruuteen – jopa heidän lapsuuteensa verrattuna. Tasa-arvo ei toteudu eri puolilla Suomea esimerkiksi työllisyyden ja opiskelun suhteen. Nuorten kouluttautuminen
ja kasvaminen vastuuta kantaviksi yhteiskunnan jäseniksi vaikeutuu. Pienessä Suomessakin on opiskelemaan pyrkijöitä vuosittain entistä suuremmat määrät, ja ulkopuolelle jäävät voivat tahtomattaan eristäytyä muusta yhteiskunnasta.
■■ Maailman katastrofialueilla lapsille ja nuorille koulutusmahdollisuuksien luominen on merkityksellistä, sillä
se vie ajatukset tulevaisuuteen ja antaa toivon näkökulmaa
elämiseen. Vaikeissa olosuhteissa lasten ja nuorten on saatava unelmoida ja yhteiskunnan otettava vastuu unelmien
mahdollistamisesta. Auttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä yhdessä toimimista maailman
katastrofialueilla elävien ihmisten – lähimmäisten- kanssa.
■■ Niin Suomessa kuin katastrofien keskellä maailmamme tulevaisuus on kiinni meistä ja maan päättäjistä. Miten me kasvatamme ja autamme nuoriamme kohti hyvää elämää. Heidät huomioimalla ja heidän
puolestaan rukoilemalla rakennamme
koko maailmalle parempaa tulevaisuutta.
■■ Osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen olemme mukana
tukemassa lasten ja nuorten koulutusta Suomessa ja maailmalla.

Kiitos, että autat!
Mariitta Pentti

diakoniatyöntekijä
Raision seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen päällikkö

Ulkomailla
Yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä,
tänä vuonna erityisesti lapsia ja nuoria heidän koulutustaan tukemalla.
Turvalliset koulurakennukset ja koulutetut opettajat auttavat toipumaan
traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen
ja oppimaan tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.
Elämisen ja koulutuksen haasteita
katastrofialueilla riittää. Ulkomailla
kohdistetaan apu tänä vuonna Luoteis-Keniassa olevaan Turkanan maakuntaan, joka on Kenian maakunnista köyhin. Lähes 88 % asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Kenian talous on kasvanut vauhdikkaasti, mutta hyvinvoinnin kehitys
ei ole ulottunut pohjoisen takamaille. Valtaosa alueen asukkaista elää
ilman sähköä ja juoksevaa vettä ja koulussa käyvien lasten ja nuorten määrä on todella alhainen verrattuna
maan keskitasoon. Arvioiden mukaan
noin 40 %
kouluikäisistä lapsista ei
käy koulua ja
aikuiset mukaan
lukien 84 % ei
ole koskaan käynytkään. Suurim-

pina esteinä koulunkäynnille ovat
tyttöjen lapsiavioliitot ja poikien työ
paimenena. Myös kuivuus vaikeuttaa lasten koulunkäyntiä, sillä perheet muuttavat karjan mukana veden ja tuoreen laidunmaan perässä.
Yhteisvastuuvaroin rakennetaan
koulujen yhteyteen vesijärjestelmiä
ja -säiliöitä, jotta lapset saavat juoda ja pestä kätensä sekä jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita oppilaille
ja koulutetaan lisää päteviä opettajia syrjäseuduille. On myös tärkeää
kertoa perheille koulutuksen hyödyistä ja kannustaa heitä laittamaan
lapsensa kouluun.

Katso lisää:
www.yhteisvastuu.fi

Auttaa voi monin tavoin
·· Ryhdy kerääjäksi. Lipaskeräys toteutetaan vapaaehtoisten kerääjien avulla. Voit kerätä vaikkapa omalla asuin
alueellasi ja tavata tuttuja tai tutustua naapureihin hyvän
asian äärellä.
·· Osta Yhteisvastuu-tuotteita. Ilahduta lahjalla ystäviäsi
ja itseäsikin ja samalla autat lähimmäisiä lähellä ja kaukana.
·· Lahjoita lipaskeräyksiin.

Mikä yhteisvastuu?

·· Tai ohjaa lahjoituksesi jollekin alla olevista tileistä
Raision seurakunnan viitteellä 301725
Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki: FI14 5000 0120 2362 28

■■ Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys.
Keräyksellä autetaan hädänalaisia, syrjäytyneitä sekä heikommassa asemassa olevia
yksittäisiä ihmisiä, perheitä
ja yhteisöjä Suomessa ja ulkomailla. Apua annetaan syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Keräyksen kohde vaihtuu vuosittain.

·· Osallistu Yhteisvastuu-tapahtumiin:
(tilaisuuksien tuotto Yhteisvastuun hyväksi)

■■ Avun vievät perille Kirkon
Ulkomaanapu, joka ohjaa keräystuotosta 60 % katastrofiapuun, Kirkon diakoniarahasto, joka myöntää 20 % taloudelliseen apuun hädässä
oleville Suomessa sekä paikallisseurakuntien tekemä
avustustyö, johon ohjataan
20 % keräystuotosta.

• Lauantai 2.3. klo 10-12 Kaikenikäisten Talvirieha
Wanhan Pappilan pihassa.
Kahvila, grillimakkaraa, nukketeatteria,
onnenpyörä, toimintarata, arpajaiset, ulkoilua.
• Sunnuntai 24.3. klo 18-20 Kuorokonsertti kirkossa.
Pyhän Martin Laulajat ja Martinus-kuoro,
joht. Katarina Engström
• Sunnuntai 7.4. klo 15-17 Hengellisten toivelaulujen
yhteislaulukonsertti Raision seurakuntatalolla. Tilaisuudessa mukana Raision Harmonikat, Anneli Uitto ja
kanttori Sini Nieminen. Arpajaiset. Käsiohjelma 5 €.
• Keskiviikko 24.4. klo 12-14 Liikunnallinen Yhteisvastuutapahtuma Wanhan Pappilan pihapiirissä.
Kahviossa myytävänä kahvia, mehua ja itse paistettuja munkkeja. Ulkona kuumia grillimakkaroita! Jumppaa
vetää Tuula Välimäki. Rivi -ja senioritansseja eläkeläisseurojen esittäminä. Kutsumme kaikki raisiolaiset yhdistykset ja seurat osallistumaan leikilliseen ”Kaunein
Hattu Voittaa” - kisaan.
Lisätietoja keräyksestä ja tapahtumista Raisiossa:
mariitta.pentti@evl.fi, p. 044 716 0352
www.raisionseurakunta.fi
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Puheenvuoro
■■ Yhteisvastuukeräys on oiva tapa auttaa niitä, joille meidän kaikkivaltias Herramme ei ole antanut samoja mahdollisuuksia elämässä. Itse uskon tämänkin olleen
jotenkin tarkoituksenmukaista, sillä näin ihmisille annetaan mahdollisuus paljastaa todellinen minänsä ja samalla pohtia, miten minä voisin ihmisenä parantua ja jakaa iloa ympärilleni.
■■ Mielestäni meillä suomalaisilla on vastuu edistää
niiden ihmisten elämää, jotka apua tarvitsevat, ja tähän
yhteisvastuukeräys tarjoaa mahdollisuuden. Keräykseen
osallistujan ei tarvitse olla maailman varakkain tai kenties avokätisinkään, sillä se riittää, että jokainen auttaa
edes vähän. Kun viidestä miljoonasta jokainen antaa edes
vähän, niin saamme huomata, että kerättyä tuli jo niin
iso rahasumma, että muutoksia syntyy taatusti. Tärkeintä on tarjota kättään, kun toinen on rotkon reunalla eikä
vasta sen jälkeen – silloin on jo liian myöhäistä.
■■ Keräyskampanja auttaa kansalaisiamme näkemään sen, mitä kirkkomme edustaa ja juuri siksi sen onnistuminen onkin tärkeää. Kirkko nähdään nuorten silmissä usein vanhoillisena instituutiona, jossa pappi ja
seurakuntalaiset muumioituvat penkkeihinsä odottaessaan Herransa saapumista, mutta näin ei kuitenkaan
ole ja sen me tiedämme – mutta tietävätkö muut?
Kirkon tulee näyttäytyä positiivisessa valossa ja luoda
mielikuva, jonka mukaan kirkko on aikaansa sopeutuva ja paljon antanut instituutio, jolla on vielä nykyäänkin paljon annettavaa Suomen kansalle. Keräys toimiikin mielestäni hyvänä positiivisen voiman puskurina niitä voimia vastaan, jotka toivovat kirkkomme yhteiskunnallisen aseman heikkenemistä.
■■ Toivon hartaasti, että yhteisvastuukeräyksemme
onnistuu. Keräyksen avulla näytämme, millainen on kristityn Suomen kansalaisen arvomaailma. Tämän vuoden
keräys on myös siinä mielessä tärkeä, että kohderyhmänä ovat nuoret. Nuorten auttaminen on investointi kansakuntamme ja rakkaan evankelisluterilaisen kirkkomme tulevaisuuteen. Alati harveneva kirkkomme jäsenistö tarvitsee riveihinsä uutta verta viemään kirkkoamme kohti tulevaisuutta. Uuden jäsenistön
houkutteleminen onnistuu
vain, jos nuoret kokevat yhteisön olevan liittymisen arvoinen.

Matka Raamatun tapahtumapaikoille
nojatuolissa tai lentokoneella
Raamattu on kristityille keskeinen kirja. Raamattua
lukien opimme tuntemaan Jumalaa, kohtaamme Jeesuksen, Vapahtajan, ja katselemme ihmiselämää kuin peilistä.
Raamatun kertomuksilla on tapahtumapaikat, joista useimmat ovat edelleen olemassa. Suurin osa paikoista sijaitsee Pyhässä maassa: Israelissa, Palestiinalaisalueilla ja Jordanissa.
Raision seurakunnassa tutustumme kuluvan vuoden aikana muutamaan keskeiseen tapahtumapaikkaan kahdella erilaisella tavalla.
Matkaoppaina sekä kevään nojatuolimatkoilla että
syksyn seurakuntamatkalla ovat Seppo Niemeläinen ja
Pertti Ruotsalo, joilta saat lisätietoja matkoista.
Tervetuloa mukaan
nojatuolimatkoille!
Kuutena torstai-iltana 28.2. – 4.4. kello 18 Raision seurakuntatalossa tehdään nojatuolimatka kuudelle tapahtumapaikalle, yhdelle kunakin illoista. Nojatuoleina toimivat seurakuntasalin tutut tuolit.
Näissä illoissa katsotaan ja kuullaan kuvien ja terveisten avulla, miltä noilla paikoilla nyt näyttää. Iltojen
pääpaino on kuitenkin tutustua näiden paikkojen tapahtumien sisältöön – siis paneutua niiden kautta Raamatun sisältöön ja merkitykseen – unohtamatta myöskään, mitä nuo tapahtumat merkitsevät meille tänään.
Nojatuolimatkat Raision seurakuntatalolla
torstaisin klo 18:
28.2 Miehen matka jäi kesken
7.3. Matkalla eletään ihmisiksi
14.3. Lähdetään matkalle
21.3. Miten matkustamme?
28.3. Matka päättyy ja alkaa
4.4. Hyvät matkakumppanit

Vuorisaarnan vuori ja
Genesaretin järvi

Syksyllä 2019 teemme
seurakuntamatkan Pyhälle maalle.
Viikon aikana käydään kaikilla nojatuolimatkojen paikoilla ja monella muullakin – unohtamatta myöskään
rentoutumista uinnin ja kellunnan merkeissä. Ostoksiinkin on mahdollisuus. Matka on avoin kaikille, mutta kannattaa ilmoittautua pian, sillä paikkoja on rajoitetusti.

Matka Pyhälle maalle 1-8.11.2019
Majoittumiset 2 hengen huoneissa:
Tiberias Genesaretin järven rannalla: 3 yötä
Beit Jala (Betlehemin naapurikaupunki), luterilaisen kirkon hotelli: 4 yötä

Retket:

Galilea, Genesaretin rannan ja ympäristön raamatulliset tapahtumapaikat, Akkon kaupunki Välimeren rannalla, Nasaret ja Sahnen lämpimät lähteet.
Betlehem ympäristöineen, Beit Jala
Kuollutmeri, jossa kellunta sekä Qumran
Jerusalem: mm. Via Dolorosa, Pyhän Haudan kirkko, Öljymäki, Getsemane, Puutarhahauta, Itkumuuri
Jordania (yhden päivän retki):
Jeesuksen kastepaikka ja sen luterilainen kirkko,
Mooseksen Nebon vuori
Hinta (em. retkineen puolihoidolla 2 hengen huoneessa) noin 1650 €/hlö (sis. aamiaisen ja päivällisen. Retkillä lounas omaan laskuun.)
Matkanjärjestäjät Kinneret Tours ja
Pyhän maan luterilainen kirkko
Tiedustelut ja mielenkiinnonilmaukset
Pertti Ruotsalo, 040-5020077,
pertti@ruotsalo.com
Seppo Niemeläinen, 040-5731155,
sepponiemelainen@gmail.com

Matkaoppaat Per tti
Ruots alo ja
Seppo Niemeläinen Jor
dan -vir ran rannalla
Beetlehem, Jeesuksen
synt ymäkirkko

Ville Virtanen

Hautatoimi tiedottaa

kirkkovaltuutettu

Hautojen kuulutus
Joka kevät kuulutetaan ne haudat,
joiden hallinta-aika on päättymässä
kuluvana vuonna. Kuulutus tarkoittaa, että seurakunta lähettää hautaoikeuden haltijalle kirjeen, jossa kerrotaan hallinta-ajan päättymisestä ja
tarjotaan mahdollisuutta sen jatkamiseen. Hauta voidaan tässä yhteydessä vaihtoehtoisesti luovuttaa seurakunnalle, jos hallinta-aikaa ei haluta jatkaa. Myös haudan hallinnasta luopumisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus.
Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kesäkuussa myös
haudalle viedyllä tiedotteella, sillä
kaikkia hautaoikeuden haltijoita ei
tavoiteta kirjeitse. Hautaoikeuden
haltijan kannattaa huolehtia osoitetietojensa ajantasaisuudesta.
Maaliskuussa 2019 kirkkoneuvosto
tekee päätöksen niiden vuonna 2018

kuulutettujen hautojen haltuunotosta, joille ei ole anottu hallinta-ajan pidennystä tai tehty haudan luovutusilmoitusta. Haltuunottoilmoitus asetetaan haudalle tiedoksi ennen hautakiven poistamista, jolloin omaisilla on
vielä mahdollisuus ottaa asiassa yhteyttä seurakuntaan.
Tiedustelut: tiina.peltonen@evl.fi
tai p. 0447160368.

Haudanhoitotilaukset
Seurakunnan hautatoimi ilmoittaa edelliseen vuoteen päättyneestä pitkäaikaisesta hoitotilauksesta. Asiakas voi tällöin
halutessaan ottaa yhteyttä seurakuntaan
tehdäkseen uuden hoitotilauksen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tällä
hetkellä pitkäaikaisin haudan hoitovaihtoehto on viiden vuoden kesäkukka- tai
perennahoito.
Edellisenä vuonna kesähoitotilauk-

sen tehneille lähetetään maalis-huhtikuun aikana vastaavasta kesähoidosta
tarjouslasku, jolla hoitotilauksen voi
kätevästi uusia ilman erillistä yhteydenottoa seurakuntaan. Jos kyseistä hoitotilausta ei haluta uusia, tarjouslaskun
voi hävittää.
Hautojen hoitokausi alkaa juhannuksesta (sään salliessa kukkien istutus alkaa jo aiemmin) ja päättyy syyskuussa.
Hoitosopimus kattaa seurakunnan istuttamien kasvien hoidon.
Lisätietoja haudanhoitovaihtoehdoista ja haudanhoidon yleisistä sopimusehdoista seurakunnan internet-sivuilta.
Hautojen hoitoa koskevat tiedustelut:
tiina.peltonen@evl.fi, p. 0447160368
taina.heinonen@evl.fi, p. 0447160309
Haudanhoitotilaukset:
seurakuntatoimisto, p. 024360300

Lasin
kierrätys
Hautausmaalla kävijöiltä on tullut kysymyksiä lasin kierrätyksestä erillisen
lasijäteastian poistamisen jälkeen. Kaikki lasinen jäte voidaan laittaa normaaliin
polttokelpoiseen jätteeseen, joten lasille ei
ole tästä syystä erillistä kierrätysastiaa. Tämä johtuu siitä, että hautausmaan lasijäte
ei sovellu samaan hyödyntämisprosessiin
lasinkeräykseen kuuluvan lasin kanssa.
Polttokelpoista jätettä ovat lasilyhtyjen
lisäksi myös kääreet ja pakkaukset, kukkaruukut, kukkalaitteiden muoviosat sekä muihin keräysastioihin kuulumaton
jäte. Polttokelpoinen jäte kierrätetään
käyttämällä sitä kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.
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Suuren juhlan kynnyksellä

S

uuri juhla vaatii perusteellista valmistautumista. Aivan niin kuin koti valmistellaan juhlakuntoon, niin
myös sielun ja mielen voi siivota pyhää varten. Sielun siivoamista kutsutaan paastoksi. Kristittyjä kehotetaan
paastoon erityisesti vuoden suurimpien pyhäpäivien alla. Tärkein paastojakso onkin pääsiäistä edeltävä paastonaika, niin kutsuttu suuri paasto,
joka kestää 40 päivää.
Paastoon laskeudutaan laskiaistiistaita seuraavana päivänä, tuhkakeskiviikkona. Laskiaisena kirkkovuodessa eletään aikaa, jolloin Jeesuksen
julkinen toiminta saavuttaa käänne-

kohtansa: alkaa vaellus kohti Jerusalemia, kohti kärsimystä ja kuolemaa.
Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä siitä, että Raamatussa säkkiin pukeutuminen ja tuhkan ripotteleminen pään päälle ovat eräs vertauskuva
katumukselle ja parannukselle. Suuri paasto päättyy pääsiäisyönä, jolloin
kristityt kaikkialla maailmassa – myös
meillä Raision seurakunnassa – juhlivat Kristuksen ylösnousemusta syömällä yhdessä.
Paastoamisen ajatellaan usein olevan pidättäytymistä tietyistä ruuista,
esimerkiksi lihasta tai muista eläinperäisistä tuotteista. Kristillinen paasto
voi olla kuitenkin paljon muutakin,
sillä sen tarkoituksena on tavoitella
terveen ruumiin sijasta ennen kaikkea tervettä sielua. Suuren paaston
esikuvana on Jeesuksen autiomaapaasto, jonka aikana hän valmistautui jumalalliseen tehtäväänsä rukoilemalla
ja kieltäytymällä ruuasta.
Paastonaika kutsuu keskittymään
oman itsen sijasta Jumalaan ja lähimmäiseen. Se on kristillistä harjoitusta ja hengellistä kilvoittelua, joka on
suunnattu omaa itsekkyyttä vastaan.
Rukoileminen, Raamatun lukeminen, messussa käyminen, hiljentyminen ja tietyistä etuoikeuksista, ruuista
tai nautintoaineista pidättäytyminen

ovat hyviä apukeinoja, kun pyrkii lähemmäs Jumalaa. Ne ovat kuitenkin
vain apukeinoja, eivät paastoamisen
päämäärä. Elämäntapojen yksinkertaistaminen ja turhien häiriötekijöiden karsiminen auttaa raivaamaan tilaa hengellisyydelle. Paaston avulla tavoitellaan mielenmuutosta ja keskitytään olennaiseen: Jumalan pyhyyteen
ja rakkauteen, joka näkyy Kristuksen
kärsimyksessä ja kuolemassa.
On selvää, että rukoillessa tai ehtoollisella käydessä ihmisen mieli virittäytyy hengelliselle taajuudelle, mutta miten ruuasta tinkiminen voi viedä lähemmäs Jumalaa? Ruokapaastolle on useitakin kristillisiä perusteita. Ensimmäinen löytyy jo Raamatun alkulehdiltä, Ensimmäisen Mooseksen kirjan toisesta luvusta: ”Herra
Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä.” Ihmisellä on lupa viljellä Jumalan
luomaa maailmaa, mutta samalla hänellä on velvollisuus pitää siitä huolta suojelemalla luontoa ja käyttämällä luonnonvaroja harkiten.
Jokainen voi vaikuttaa ympäristön
tilaan omilla ruokavalinnoillaan ja
ostotottumuksillaan. Runsas lihansyönti on taakka ilmastolle, autolla tehdyt kauppareissut saastuttavat,
hävikkiruoka ja turhat muovipakka-

KIRKKOVUODEN KEVÄT
Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja huippukohta.
Pääsiäisjakson aikana seurataan Jeesuksen elämän
viimeisiä vaiheita ja ylösnousemusta. Kristityt ovat
viettäneet pääsiäistä aivan kristinuskon alkuajoista
lähtien.
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee.
Pääsiäisen viettoon liittyy monta merkittävää kirkkopyhää, joiden ajankohta määrittyy pääsiäisen ajankohdan mukaan. Muistin virkistykseksi teemme
nyt matkan kirkkovuoden keväisiin tapahtumiin.
Pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeen, ja
se voi olla aikaisintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta. Tänä vuonna pääsiäispäivää
vietetään 21.4.
Laskiainen valmistaa paastoon,
joka alkaa tuhkakeskiviikkona
Laskiaissunnuntain raamatuntekstit kertovat siitä, miten Jeesus alkaa kulkea kohti Jerusalemia,
missä hänet vangitaan ja tuomitaan kuolemaan.
Ennen paastonaikaa monessa kulttuurissa vietetään karnevaalia ja syödään tuhdimmin. Laskiais
tiistaita seuraa tuhkakeskiviikko, joka aloittaa
paastonajan, tänä vuonna 6.3.
Paastonaika kestää 40 arkipäivää
tuhkakeskiviikosta pääsiäissunnuntaihin
Ortodoksisissa ja katolisissa kirkoissa on ollut
tapana pidättäytyä lihan syömisestä laskiaisen
ja pääsiäisen välillä. Myös luterilaiseen perinteeseen kuuluu paasto, mutta se ei välttämättä tarkoita tietystä ruoasta pidättäytymistä. Paastonaika kutsuu keskittymään oman itsen sijasta Jumalaan ja lähimmäiseen.

Palmusunnuntai on viikkoa ennen pääsiäistä
Silloin huomio on samassa tapahtumassa kuin
adventtina: Jeesuksen saapumisessa Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Palmusunnuntain nimi viittaa palmunoksiin, joita ihmiset heittivät Jeesuksen eteen tielle.
Hiljainen viikko on palmusunnuntain
ja pääsiäisen välissä
Monissa kirkoissa järjestetään iltaisin konsertteja ja hartauksia ja pidetään perinteisiä ahtisaarnoja, joissa seurataan Jeesuksen elämän viimeisen viikon tapahtumia. Hiljaiselle viikolle
ajoittuvat mm. kiirastorstai ja pitkäperjantai.
Kiirastorstaina muistellaan opetuslasten
viimeistä iltaa yhdessä Jeesuksen kanssa.
Viimeiselle aterialle osallistuvat kaikki opetuslapset: yksi, joka luovuttaa Jeesuksen sotilaiden käsiin, yksi joka kieltää tuntevansa häntä
ja muutamia, jotka nukkuvat, kun pitäisi valvoa. Myös me olemme osa opetuslasten joukkoa. Edelleen noudatamme Jeesuksen käskyä
nauttia yhteistä ateriaa, ja kiirastorstain iltamessussakin painopiste on ehtoollisessa. Messun
päätteeksi urut vaikenevat, kynttilät sammutetaan ja alttari riisutaan esineistä ja verhotaan
mustaan pian alkavan pitkäperjantain vuoksi.
Kiirastorstai on suomalaisten kolmanneksi suosituin kirkossakäyntipäivä.

ukset täyttävät kaatopaikat
ja maailman ääristä Suomeen lennätetyt eksoottiset herkut kasvattavat hiilijalanjälkeä. Paaston aikana omia tapojaan voi tarkastella kriittisesti.
Luomakuntaan eivät
kuulu vain luonto ja
eläimet, vaan myös
ihmiset. Paastoamisen tarkoituksena on herätellä kristittyä huomaamaan heikommassa asemassa olevat ihmiset ja jakamaan omastaan. Näläntunteen sietäminen tai
herkuista luopuminen auttaa
muistamaan, että jokapäiväinen leipä ei ole kaikille itsestäänselvyys.

Pixabay

Edessä on kristikunnan suurin juhla. Kirkkovuosi rakentuu Jeesuksen elämänvaiheiden ympärille ja etenee pyhäpäivästä pyhäpäivään. Suurin kaikista pyhäpäivistä on
pääsiäinen, Kristuksen
ylösnousemuksen riemujuhla. Pääsiäisaamun ihmeessä on koko
kristinuskon ydin.

Karoliina
Haapakoski
pastori

Pitkäperjantai on Kristuksen ristiin
naulitsemis- ja kuolinpäivä
Se on kirkkovuoden ainoa surujuhla. Kirkoissa
on sanajumalanpalvelus ilman ehtoollista. Kellot ja urut ovat hiljaa. Virret lauletaan ilman
säestystä. Alttarilla on vain ristiinnaulitun kuva ja viisi punaista ruusua, jotka symboloivat
Jeesuksen haavoja. Jeesuksen risti on kristitylle
anteeksiantamuksen, sovinnon ja toivon merkki. Jeesus kantoi ristille koko maailman synnin
ja avasi tien ikuiseen elämään.
Pääsiäisenä iloitaan:
”Kristus nousi kuolleista!”
Pääsiäinen on kristikunnan tärkein ja vanhin
juhla. Se alkaa jo lauantain ja sunnuntain välisenä pääsiäisyönä, jolloin seurakunnissa vietetään pääsiäisyön messua. Kynttilät syttyvät pimeään kirkkoon kuvaamaan nousevaa aurinkoa ja kuoleman pimeyden väistymistä. Alttarin musta liturginen väri vaihtuu valkoiseen.
Pääsiäisyö aloittaa pääsiäisviikon, joka kestää seuraavaan lauantaihin. Samalla alkaa
myös 50-päiväinen pääsiäisaika, joka päättyy
helluntaihin.
Helatorstaina Jeesus astui taivaaseen
Helatorstain toinen nimi on Kristuksen taivaaseenastumisen päivä. Sitä vietetään 40 päivää
pääsiäisen jälkeen. Raamatun mukaan Jeesus
näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan
päällä 40 päivän aikana ja opetti seuraajiaan,
minkä jälkeen Hän astui taivaaseen. Tästä kerrotaan evankeliumien lopussa ja Apostolien
teoissa. Jeesus siirtyi taivaaseen, mutta on seurakuntansa kanssa Raamatun sanan ja sakramenttien kautta. Hän antoi kristityille tehtäväksi kertoa sanomaa eteenpäin.
"Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa
evankeliumi kaikille luoduille." (Mark. 16:15)

Helluntai on Pyhän Hengen juhla ja
kirkon syntymäpäivä
Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Se kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden kolmen suurimman juhlan
joukkoon ja sitä on vietetty erillisenä juhlana
jo 200-luvulta lähtien. Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen päivä.
Tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet Jerusalemiin, kun apostolien päälle vuodatettiin
Pyhä Henki, kuten Jeesus ja Vanhan testamentin ennustukset olivat luvanneet (Ap. t. 2:3-4).
Pietari saarnasi, suuri joukko ihmisiä kastettiin
ja seurakunta kasvoi noin kolmella tuhannella hengellä. Kaikki paikalla olijat saivat kuulla
julistusta omalla kielellään. Tämä korosti kristittyjen yhteyttä ja kristillisen sanoman kuulumista kaikille kansoille.
50-päiväinen pääsiäisaika päättyy helluntaina
ja siitä alkaa ns. helluntaijakso. Kaikki sunnuntait tuomiosunnuntaihin eli kirkkovuoden loppuun asti saavat nimensä sen mukaan, kuinka
kaukana ne ovat helluntaista.

Lisätietoja kirkkovuoden juhlapyhistä:
evl.fi/kirkossa/pyhapaivat
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Ihminen elämän ongelmajäteasemalla

■■Kuuntelin eilen erästä tuttavaani. Hän kertoi minulle ja muille kuulijoille oman elämänsä tärkeästä hetkestä. Miehen elämä oli ratkaisevalla tavalla muuttunut, koska hän oli uskaltanut sielunhoidollisessa keskustelussa ripittäytyä. Hän oli kertonut papille, mitä oli tullut tehtyä. Pappi oli kertonut sen jälkeen Jumalan anteeksiannosta, minkä jälkeen kaveri
oli saanut jatkaa puhtaalta pöydältä. Se hetki uudisti
hänen elämänsä.
Mieltä vaivaavien tehtyjen virheiden tunnustaminen eli ripittäytyminen ei ole vain katolisten kristittyjen mahdollisuus. Moni muistaa katolisen kirkon
rippituolit katedraalin hämärissä, mutta rippi kuuluu
myös luterilaiselle. Luther arvosti rippiä paljon ja korosti sen tärkeyttä ihmisen ja Jumalan välisen suhteen
hoidon välineenä.
Ihmisen elämän ongelmajätettä ei kannata haudata syvälle sielun maaperään muhimaan, vaan selkeästi väärät teot on hyvä käsitellä. Tämä ei luonnollisestikaan ole useinkaan helppoa, vaan meillä on ihmisinä taipumus peittää tekosemme ja kieltää niiden
olemassaolo. Syyllisyyden kieltäminen ei kuitenkaan
vapauta meitä, vaan jäämme puoliksi tiedostamiemme virheiden vangiksi, joskus loppuelämämme ajaksi.

Luomakunta

Rippi johtaa vapautumiseen ja rauhaan suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. Hyvä
omatunto tuo rauhaa elämäämme ja virheiden muistoja ei tarvitse enää turruttaa tuhovilla tavoilla. Kun
ripittäydyt, pääsiäisen sanoma puolestamme kärsineestä Jumalan Pojasta konkretisoituu kohdallesi. Saamme
anteeksi tekomme Jumalan armosta Kristuksen vuoksi. Luther kuvasi ravistelevalla tavalla ristillä roikkuvaa Jeesusta kaikkein suurimmaksi syntiseksi, koska

■■”Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun
tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet
mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä.” 1. Tim. 6:6-8
Koska viimeksi olet ollut kiitollinen siitä, että nälkä ei kurni vatsassa tai lämpimät vaatteet suojaavat
pakkaselta ja viimalta? Perusasiat muuttuvat helposti itsestäänselvyyksiksi ja silloin niiden arvoa ei huomaa. Samanaikaisesti mainosten luomat mielikuvat
ja tarpeet saavat meidät haluamaan aina vain lisää
ja kokemaan, että aina jotain puuttuu.

tuolla sovituksen hetkellä hänen päälleen oli kaadettu kaikki ihmiskunnan pahat teot. Tämän vuoksi rippi on voimakas ja ainutlaatuinen asia. Kristuksen sovitus ja anteeksianto ovat läsnä.
Voimme tunnustaa syntimme yhteisessä jumalanpalveluksessa, yksin hiljaisessa rukouksessa tai henkilökohtaisessa ripissä. Luterilaisessa kirkossa ripin voi
ottaa vastaan pappi, muu seurakunnan työntekijä tai
toinen seurakuntalainen. Papin juridinen rippisalaisuus on ehdoton. Hän toimii ripittäytymistilanteessa Jumalan palvelijana. Sen mitä papille ripissä puhut
menneisyyden teoista, puhut kuin Jumalalle ja asia jää
siihen tilanteeseen. Hyvä on toki myös yhdessä pohtia, pitäisikö asiaa selvittää myös muiden ihmisten
kanssa tai pohtia, miten väärintekeminen loppuisi.
Kirkon pitkä historia tuntee myös ripin käyttämisen väärin manipuloinnin välineenä tai neuroottisen
syyllisyyden hoitamisen välineenä. Rippi ei ole yleislääke kaikkiin elämämme ja mielemme ongelmiin. Eräs
Lutherin ongelmista ennen reformaation vapauttavia
löytöjä oli ripin väärä pakonomainen käyttö. Mutta
se että rippiä on käytetty väärin ei tarkoita, etteikö
sitä voisi käyttää myös oikein ja parantavalla tavalla.
Rippiin on hyvä liittää myös laajempi sielunhoidollinen keskustelu ihmisen elämäntilanteesta. Usein elämän ongelmamme ovat monisyisiä ja rippi voi olla osa
eteenpäin menemisen tietä.
Jos haluat ripittäytyä, ota rohkeasti yhteys seurakuntasi pappiin joko suoraan tai seurakuntatoimiston kautta.
Vesa Siltala
pastori

riaate myös ympäristönsuojelussa. Jos en esimerkiksi koe omakseni ryhtymistä kasvissyöjäksi, voin syödä lihaa kohtuudella. Teen hankintoja harkiten ja
koitan pitää hiilijalanjälkeni kohtuullisena. Kohtuullisuuden sanapariksi sopii hyvin kiitollisuus.
Kun vähempi riittää, voi asioiden arvokin tulla paremmin näkyväksi.
Oletko miettinyt, mitä kohtuus sinulle merkitsee tai voisi merkitä? Mitkä sanat kuvaavat omaa
elämäntapaasi tällä hetkellä? Mitä ajatuksia oheinen Raamatunkohta sinussa nostattaa?
Mistä arkisesta asiasta olet kiitollinen tällä hetkellä?

Hiljennyn rukoukseen

Kohtuus on itse asiassa aika tolkku sana. Siinä jotain asiaa on sopivasti: ei liian paljoa, mutta ei liian
vähääkään. Raamatussa on monia kohtuullisuuteen
kannustavia jakeita ja kohtuus on hyvä toimintape-

Hannele Siltala

ympäristöasiantuntija

Lumi peittää puiden oksat, ovat horroksessa.
Keräävät voimia uuden luomiseen.
En osaa levätä kuin puut, vaan kulutan itseäni levähtämättä.
Voisinpa herätä uuteen päivään unohtaen eiliset myrskyt ja rajut oksantaitot.
Vain siten Isä luo uutta, ja minun on siihen suostuttava. Hän riisuu minut rakkaudessaan.
Rakas Isä, pysäytä minut tähän.
Olen kulkenut uuvuksiin asti elämäni haasteiden keskellä.
Olen yrittänyt jaksaa, olla urhea ja selvitä itse.
Tulokset eivät vain vakuuta. Pakko myöntää, tarvitsen sinua sittenkin.
Kiitos Getsemanen yöstä. Kiitos tyhjästä haudasta.
Sinä hoidit meidät kaikki. Hyvä syntyi silloinkin kärsimyksen kautta.
Kiitän sinua Jeesus, että olet olemassa.
Olet luvannut kantaa taakkani ja ottaa lähellesi lepäämään. Siinä tahdon nyt olla.
Tule sydämeeni sisälle ja täytä se pääsiäisen riemulla.
Lähetä ilo ja valo sisimpääni,
jotta voisin kaiken keskellä loistaa Sinun parantavaa rakkauttasi ympärilleni.
Aamen

Kuvat:Pixabay
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Seurakunnassa tapahtuu
TAPAHTUMIA

Messut ja hartaudet
Messu sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin
klo 10 kirkossa.

MITÄ MIES? MIESTEN ILTAVAPAA

UUTTA!
HILJAINEN VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN
PALMUSUNNUNTAI 14.4.
Messu klo 10 kirkossa.
Kirkkokahvit ja pääsiäismyyjäiset
klo 11.30-14 Tasalan Kamarissa.

RAISIOMESSU
Sunnuntai-illan rento messu kaikenikäisille: musiikkia, puheenvuoroja, ehtoollinen,
iltapala ja lapsille omaa ohjelmaa.
Su klo 17 seurakuntatalolla:
su 3.3. ”Paaston aika – mitä se voisi olla?”,
pastori Karoliina Haapakoski.
su 28.4. ”Laulujen kantamana”.
Laulun iloa yhdessä messubändin kanssa.

MAANANTAI 15.4.
Hiljaisen viikon hartaus (ehtoollinen)
klo 10 Hulvelatalossa.
Pääsiäishartaus klo 11 Tasalan Kamarissa.
Selkokielinen iltahartaus
klo 18 kirkossa.
TIISTAI 16.4.
Kirkko avoinna klo 16.30-18
hiljentymistä ja rukousta varten.
Musiikkihartaus, Taize-lauluja
klo 18 kirkossa.

KIRKONMENOT
– Nuorekas messu
kaikenikäisille
ke 6.3., 3.4. ja 8.5.
klo 18 kirkossa.
Mukana nuorten bändi.

KESKIVIIKKO 17.4.
Pääsiäisvaellus
”Kärsimyksestä kirkkauteen”
Kuljemme eri pisteiden kautta kohti pääsiäisaamun iloa. Lähtö klo 18 Alakappelilta
kirkon kautta Kirkkauden Kappeliin.
(n. 25 min).

ARKIAAMUN EHTOOLLINEN
ke 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 8 srk-talossa.
ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN
ti 19.3. klo 18 kirkossa.

KIIRASTORSTAI 18.4.
Messu klo 12 kirkossa. Kirkkokuljetus.
Iltamessu klo 18 kirkossa.

HULVELAN VIIKONAVAUKSET
Arkimaanantaisin klo 10
Hulvelan Katrillisalissa,
ma 18.3. mukana myös kanttori K. Engström
ma 15.4. klo 10: Hiljaisen viikon ehtoollinen.

PITKÄPERJANTAI 19.4.
Jumalanpalvelus
klo 10 kirkossa. Urut vaikenevat.
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki
klo 15 alakappelissa.
Ristinjuhla, Pitkäperjantain iltakirkko:
klo 18 kirkossa.

KROOKILAN KINKERIT
su 10.3. klo 16 Yhteistyössä Raisio-Seuran
kanssa Krookilan kotiseutukeskuksessa.
Mukana pastori Teppo Lummikko ja kanttori Jukka Saarinen.

LAUANTAI 20.4.
Pääsiäisyön messu klo 23 kirkossa.
Messun jälkeen kulkue kirkolta seurakuntataloon, jossa pääsiäisyön tarjoilua ja juhlahetki. Tervetuloa mukaan!
PÄÄSIÄISPÄIVÄ, SU 21.4.
Messu klo 10 kirkossa.

TALVISODAN PÄÄTTYMISPÄIVÄ
ke 13.3. klo 11: Hartaushetki kirkossa ja seppeleenlasku, jonka jälkeen kirkkokahvit ja
juhlahetki srk-talossa. Lehti, Saarinen.

KIRKKOKULJETUKSET
Joka kk:n ensimm. sunnuntaina
(paitsi huhtikuun kuljetus kiirastorstaina 18.4.)
Yhdyshenkilö: Mariitta Pentti, p. 044 7160352.

ARJEN TAUKOPAIKKA - RUKOUKSEN TALO
Avoimet ovet Raision kirkossa tiistaisin klo 16.30-18
(7.5. asti)
Voit tutustua kirkkoon, sytyttää kynttilän, istuutua kirkonpenkkiin omine ajatuksinesi tai tuoda mukanasi pyyntöjä, kiitosaiheita
ja hiljaisia huokauksia itsesi ja läheistesi puolesta. Jumala kuulee
ne kaikki, ja voit ehkä palata kevyemmällä mielellä takaisin arjen
keskelle.
Paikalla on yleensä myös pappi ja Rukouksen talon vastuuhenkilöitä, jotka rukoilevat seurakuntaan jätettyjen rukousaiheiden ja monien asioiden ja ihmisten
puolesta. Heidän kanssaan voit myös halutessasi keskustella luottamuksellisesti erillisessä
tilassa ja pyytää henkilökohtaista esirukousta itsesi tai läheistesi puolesta.
Rukouspyyntöjä voi myös jättää seurakunnan internet -sivujen kautta.
Lisätietoja: pastori Vesa Siltalalta, p. 044 7160 339 tai vesa.siltala@evl.fi
Tervetuloa hiljentymään hetkeksi arjen keskellä!

Raision seurakunta

Postiosoite

PL 10, 21201 Raisio

Toimituksen
käyntiosoite

Kirkkoherrakuja 2

Miehet kokoontuvat jälleen keskiviikkona
13.3. klo 18 seurakuntatalolle viettämään
miesten iltavapaata kiinnostavien puheenaiheiden, musiikin, vapaan keskustelun ja yhteisen iltapalan äärellä.
Mukana sanoin ja sävelin mm. Joel Hallikainen ja puhujavieraana tällä kertaa
Rauno Saari aiheenaan ”Mies ja velvollisuuksien tuomat paineet”.
Ilta on osa Raision seurakunnan uudistunutta miestentoimintaa, johon on tullut
mukaan jo suuri joukko lähiseudun miehiä.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja myös iltapala on maksuton.
Vanhat ja uudet kävijät ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan mukavaan miesporukkaan.
Lisätietoja voi kysyä pastori
Vesa Siltalalta, p. 044 7160 339 tai
vesa.siltala@evl.fi

Yhteisvastuu on esillä kevään aikana
seurakunnan kerhoissa, piireissä ja
eri tapahtumissa.
Tapahtumien tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Tervetuloa mukaan osallistumaan ja tekemään hyvää!

TALVIRIEHA KAIKENIKÄISILLE
la 2.3. klo 10-12 srk-talon pihassa.
Ulkoilua, musiikkia, nukketeatteria, kasvomaalausta, talvikahvila,
grillimakkaraa, arpajaiset.

HENGELLISET TOIVELAULUT
– YHTEISLAULUKONSERTTI
su 7.4. klo 15 seurakuntatalossa
Mukana Raision Harmonikat, Anneli Uitto,
kanttori Sini Nieminen ja Mariitta Pentti.
Kahvitarjoilu ja arpajaiset. Käsiohjelma 5€.
Laulutoiveita voi jättää
Tasalan Kamariin 13.3. asti.

LIIKUNNALLINEN YHTEISVASTUUTAPAHTUMA
ke 24.4. klo 12-14
Wanhan Pappilan pihapiirissä.
Kahviossa myytävänä kahvia, mehua ja
itse paistettuja munkkeja, ulkona grillimakkaroita! Jumppaa vetää Tuula
Välimäki. Rivi -ja senioritansseja
eläkeläisseurojen esittäminä.

ILTA SINULLE 3.4.
Kaikille avoin illanvietto, jonka ohjelmassa
on musiikkia, puhujavieraita, iltapalatarjoilu ja aikaa tavata tuttuja ja tutustua.
Kevätkauden viimeinen Ilta Sinulle on
keskiviikkona 3.4. klo 18 srk-talolla.
Teemana tällä kertaa ”Pieni ihminen
suuren Jumalan kämmenellä”.
Elämä on täynnä kysymyksiä - suuria ja
pieniä.
Onko Jumala olemassa ja onko hän
kiinnostunut minusta?
Miksi Hän tuhlaisi aikaansa ollakseen
kiinnostunut yhdestä pienestä ihmisestä?
Muun muassa tällaisia ajatuksia on esillä Ilta sinulle –tilaisuudessa, jossa tällä kertaa
kuullaan erityisen paljon musiikkia.
Mukana kanttori Jukka Saarinen sekä
laulu- ja soitinryhmä Ilo ja Valo Salosta.
Vapaa pääsy. Myös iltapala on maksuton.
Illat ovat olleet suosittuja ja suuren osallistujamäärän vuoksi seurakuntatalon
parkkipaikat täyttyvät yleensä nopeasti,
mutta auton voi jättää myös kirkonpuoleiselle pysäköintialueelle.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan
lämminhenkiseen illanviettoon yksin,
kaksin tai porukalla!
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ALAKAPPELIN MIESTENILLAT
kirkkomaan Alakappelissa joka toinen
maanantai klo 18.30
(yleensä parittomat viikot, ei 22.4.).
Pohdiskellaan elämän miesnäkökulmia,
tehdään retkiä ja keksitään muutakin tekemistä. Yhteyshenkilöinä Seppo Niemeläinen ja Pertti Ruotsalo (p. 040 502 0077).
Myös uudet kävijät tervetulleita mukaan!

MARIANPÄIVÄN KUOROKONSERTTI
su 24.3. klo 18 Raision kirkossa.
Maria-aihesta musiikkia esittävät Pyhän
Martin Laulajat ja Martinus-kuoro,
joht. Katarina Engström.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 €

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ, MA 22.4.
Perhemessu klo 10 kirkossa.

Tule ja katso 

NOJATUOLIMATKA PYHÄLLE MAALLE
joka torstai 28.2.- 4.4. klo 18
seurakuntatalossa. Katso myös s.5.
Teemme retken Raamatun tapahtumapaikkojen historiaan, nykypäivään ja merkitykseen kuvien, matkamuistelusten, paikallisten
ihmisten ja Raamatun välityksellä!
Kokeneina matkanjohtajina
Pertti Ruotsalo ja Seppo Niemeläinen.
Lisätiedot: Pertti 040-5020077.

Puhelin

(02) 4360 300

Jakelu

Posti Oy

Internet

www.raisionseurakunta.fi

Levikki

11 000

Lehti on luettavissa myös verkossa:
raisionseurakunta.fi/tule-ja-katso-lehti
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Kaikille avoin viihtyisä
kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa!
Lehtienlukumahdollisuus, nettikahvila
tietokoneineen ja Soppilähetysmyymälän monipuolinen valikoima käsitöitä itselle tai lahjaksi.

KOKONAINEN PÄIVÄ NAISILLE 14.4.

Kerran vuodessa järjestettävä, kaikenikäisille naisille tarkoitettu ja suosittu hyvinvointi
päivä KokoNainen on kuulunut monen naisen kevätohjelmaan jo vuosien ajan.
Päivää vietetään Raision seurakuntatalolla ja mukaan voi tulla vaikka vain hetkeksi tai
koko päiväksi. Ohjelma on maksuton ja kahvittelu järjestyy nyyttäriperiaatteella, joten
tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
KokoNainen -päivän ohjelma:
Klo 12-13 Voinko sallia itselleni hyvää?
Luento käsittelee armollisesti ja elämänmakuisesti naiseutta ja sen kasvu- ja kipukohtia, kehollisuutta, seksuaalisuutta sekä
itsemyötätuntoa. Luennoitsijana gospellattareiden kehittäjä, tanssiliiketerapeutti
(ACC, ERI), TRE®-ohjaaja Asta Lehtimäki
Klo 13-14 Astan matalan kynnyksen
tanssiliiketerapeuttinen tunti, jossa
luennon antia prosessoidaan turvallisesti
tanssien ja liikkuen. Tämä tunti ei vielä nosta hikeä pintaan, mutta saa hymyn huulille
ja aivot lepoasentoon. Tunti muodostaa kokonaisuuden luennon kanssa. Tuntia varten
et tarvitse liikuntavarusteita.
Klo 14-14.30 Kahvit nyyttäriperiaatteella
Tarjolla kahvia ja teetä, ja voit halutessasi
tuoda jotain suolaista tai makeaa syötävää
tai kylmää juotavaa nyyttäripöytään.
Klo 14.30-15.30 Gospel-lattaritunti teemalla ilo. Paljon positiivista mieltä, hyvää
liikettä niskahartiaseudulle ja koko keholle.
Et tarvitse aiempaa tanssitaustaa, mukaan
liikuntaan sopivat vaatteet ja sisätossut/
sisäliikuntakengät, hikipyyhe ja juomapullo.
Ohjaajina Taru Kervilä ja Marita Kraama.

Sauna on lämpiminä klo 16.30-18
Mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskustelu- tai rukoushetkeen
Päivän aikana on myös tarjolla mahdollisuus
luottamukselliseen rukoushetkeen, jonne
voi tuoda mieltä painavia asioita, pyyntöjä
ja kiitosaiheita itsensä tai läheisten puolesta. Paikalla on Rukouksen talon vastuu
henkilöitä.
Voit myös aloittaa päiväsi osallistumalla Raision kirkossa kello 10 alkavaan
palmusunnuntain messuun sekä kirkkokahveille ja pääsiäismyyjäisiin kello 11.30
Tasalan Kamarissa.
Lisätiedot ja tiedustelut:
hannele.siltala@evl.fi tai 044 7160 380.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan
yksin tai ystävien kanssa!

Klo 15.35-16.30. Kehonhuolto: lihashuoltoa, venyttelyä ja rentoutusta.
Ohjaajana Heli Gustafsson.
AKKOJEN LATAUS
Pienten lasten äidit lähtevät lataamaan
akkujaan Viherlahden leirikeskukseen
ke 8.5. klo 17-20.30 Mukavaa yhdessä
tekemistä, jutustelua, hiljentymistä,
saunomista ja iltapala (5€).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Johanna Salonen 044-7160 370

NAISVERKOSTO
Tule mukaan naisverkoston lämminhenkiseen
toimintaan, kotikutsuiltoihin ja pienryhmiin!
Verkosto on tarkoitettu työikäisille naisille.
Kutsun voit saada ilmoittamalla sähköposti
osoitteesi Hannele Siltalalle, jolta saat
myös lisätietoja Naisverkoston toiminnasta.
hannele.siltala@evl.fi tai
puh. 044 7160 380.

KANSAINVÄLINEN
KATTAUS MYLLYSSÄ
la 9.3. klo 10.30.-17.30
Kuulumisia Kiinasta. Tutustumme
Pipliaseuran Kiinan työhön.
la 6.4. vieraana Sari ja Vesa Lehtelä Israelista

KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
su 31.3. klo 18. kirkossa.
Viulutaiteilija Alexandre Vinnitski ystävineen tuo musiikin iloa ja tekee samalla hyvää.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 € TYKSin syöpälasten hyväksi.

PALMUSUNNUNTAIN KIRKKOKAHVIT
JA PÄÄSIÄISMYYJÄISET
14.4. klo 11.30-14 Tasalan Kamarissa.
Leivonnaisia ja pääsiäiskoristeita sekä
mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa!

MUSIIKIN JA LIIKUNNAN ILOA ILMAN
SUORITUSPAINEITA!
Musiikkina mm. mukaansatempaavia
lattarirytmejä ja muuta
rentouttavaa
gospel- musiikkia.
Yhteistyössä Raision Pyryjen kanssa Kuloisten koululla maanantaisin (13.5. asti):
klo 17.30 Gospel –lattarit
klo 18.35 Kehonhuolto
Ilmoittautumiset: www.raisionpyryt.fi
Yksi maksuton tutustumiskerta.
Lisätietoja: hannele.siltala@evl.fi tai
p. 044 7160380.
Tervetuloa mukaan kaiken ikäiset
ja kokoiset naiset!

KEHITYSVAMMAISTEN
MAAKUNNALLISET KINKERIT.
ke 20.3. klo 17 srk-talolla.
Illan veturina Pertti Arola. Tilaisuuden
aluksi keittolounas ja kahvitarjoilu.

KEHITYSVAMMAISTEN LEIRIPÄIVÄ
KEVÄISESSÄ VIHERLAHDESSA
la 11.5. Lähto klo 9 kimppakyydein seurakuntatalon parkista. Ohjelmassa mm.
hartaus, yhteislaulua, hyvää ruokaa, hyvää seuraa ja ulkoilua sään ja fiilisten mukaan. Kotiinlähtö klo 14 maissa.
Mukana mm. diakonissa Erja Andersson ja
pastori Hanna Vuorio.

RAISION, RUSKON JA VAHDON
OMAISHOITAJIEN KEVÄTRETKI.
to 9.5. Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä

Henkilöstöuutiset
Seuraavien henkilöiden työsopimussuhteet on vakinaistettu:
Lastenohjaaja Essi Niskala
Erityisammattimies-puutarhuri Taina Heinonen
Vahtimestari Elise Moislahti

Tervetuloa!
Osoite: Tasalanaukio 5
Avoinna:
ma-to klo 10-15, (to 18.4. 10-13)
pe klo 10-13 (suljettu pe 19.4. ja ma 22.4.)

TOIMINTAA TASALAN KAMARISSA:
Puuroperjantait: Aamupuuroa 1€/annos
Atk-opastusta ti ja pe klo 10-12
Diakoniatyöntekijän vastaanotto
ti klo 10-12: Mahdollisuus verenpaineen
mittaukseen ja keskusteluun.
Kamarin pappi tavattavissa to klo 11-12,
Antti Pajunen.
Kuukauden pappi tavattavissa
pe klo 10-12
Mira Paunikallio: 8. ja 22.3.
Vesa Siltala: 26.4.
Hanna Vuorio: 10. ja 24.5.
Auttamiskeskuksen päivystys:
to klo 10-14, puh 044-7160 347. Tilapäistä,
maksutonta apua esim. asioiden toimittamiseen, saattajaksi sairaalaan, lukemaan tai
juttelemaan.
Ohjelmatuokiot ma klo 11-12
4.3. Asiaa vanhusneuvostosta, Auli Raunio.
11.3. Puhumassa sielunhoitoterapeutti Tiina Åkerman.
1.4. Laulukammari Jukka Saarisen johdolla.
8.4. Ympäristöasiaa. Hannele Siltala.
15.4. Pääsiäishartaus
Yhteislaulua kanttorin johdolla klo 11-12
ke 27.3. Jukka Saarinen
ke 10.4. ja 8.5. Sini Nieminen.
Tuolijumppa ke klo 11-12
(ei yht.laulupäivinä)
Seurapelejä ke klo 12-15
Askartelupiiri Lähetyksen kortti
taiteilijat parittomat keskiviikot klo 13
Peittopiiri to klo 10-11.30
Sukkakerho to klo 12-14
Kamarin Kätevät -kädentaitoryhmä
pe klo 10-12.30
Raamattuillat ma klo 18
Raamattupiiri
pe 29.3. ja 26.4. klo 18. Antti Pajunen.
Runopiiri ma klo 15.30
4.3. Marja-Leena Mikkola 80v.
1.4. Katri Vala. Kuolemasta 75 v.
6.5. Raakel Liehu 80 v.
Soppaa kavereille
la 30.3. ja 27.4. klo 13-14.
Maksuton keittolounas työttömille ja
vähävaraisille raisiolaisille.
Saattohoidon tukihenkilöiden
tapaamiset 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 16.

MYLLY
Kaikille avoin oleskelutila,infopiste,
pikkukappeli, levähdys- ja kohtaamispaikka Myllyssä.
Pappi ja muita työntekijöitä tavattavissa.
Perhepysäkki, Nuorten Lataamo ym.
Tervetuloa tutustumaan!
Myllyn
hiljainen
huone

MUUTA TOIMINTAA:
Rukouspiiri Raision kaupungin työntekijöille ma 25.3., 29.4. ja 27.5. klo 16.15 srk-talossa
Seniorikerhot
Kokinvuoren srk-kodissa:
ke 6.3., 20.3., 3.4. ja klo 12
Keskustan srk-talossa:
ti 5.3., 19.3., 2.4., 16.4. ja 30.4. klo 12
Vaisaaren srk-kodissa:
alk. ti 12.3., 26.3., 23.4. ja7.5. klo 12.
Seniorikerhojen retki Vahdolle ke 10.4.
Lisätiedot kerhosta.
Kaiken kansan pyhäkoulu la 9.3., 6.4. ja
4.5. klo 13 Kokinvuoren srk-kodissa.
Tutustutaan Raamattuun, lauletaan ja
rukoillaan. Kahvitarjoilu. Erja Andersson.
Kreikankielinen Raamattupiiri
ti klo 13 (parill.vkot) srk-talon alakerrassa.
Suomea vieraana kielenä puhuville:
ma klo 10: Suomen opiskelua srk-talolla.
pe klo 13.30: Keskustelua suomeksi srk-talon alakerran Nurkassa. Tiedustelut:
leena.a.nieminen@evl.fi p. 044 71 30 375
Mieli-ryhmä pe 8.3., 5.4. ja 10.5. klo 13
Wanhassa Pappilassa.
Luottamuksellinen vertaistukiryhmä Sinulle, joka kaipaat kuuntelijaa ja uusia ystäviä.
Vetäjinä Erja Andersson (p. 0447160326) ja
Hille Pajunen (p. 0447972302).
Vertaistukiryhmä erilaisten päihteiden
käyttäjien läheisille Tiedustelut
leena.a.nieminen@evl.fi tai 044-7160375

LAPSILLE JA PERHEILLE > KATSO S. 10
NUORILLE > KATSO S. 11

TUKEA JA APUA ELÄMÄÄN
Diakoniatyöntekijöiden kautta voit saada
keskusteluapua, aineellista apua ym. apua
arkeen.
Soittoaika ma klo 15-16
p. 044 7160 325.
Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse.
Diakonian päivystys:
Keskustan srk-talolla arkimaanantaisin
klo 13-15.

VAATE- JA TAVARA-APU NAULAKKO
avoinna ma klo 14-16 ja to klo 12-14,
Purokatu 9 (ei 24. ja 31.12.)
Apuun oikeuttavia lomakkeita saa
diakoniatoimiston päivystyksestä.
Lahjoitukset voi viedä Naulakkoon torstaisin klo 10-11 tai sopia erillisen ajan soittamalla p.040-5113706

RUOKA-APU
Ruokajakelu srk-talolla:
ti 26.3., 23.4. ja 28.5.klo 16-17
ti 12.3., 9.4. ja 14.5. klo 11-12.
EU-ruoka-apuun oikeuttavia lomakkeita diakoniatoimiston päivystyksestä. Operaatio
Ruokakassin ruokia saa ilman lomaketta.

LISÄTIETOJA TAPAHTUMISTA:
Tule ja katso -lehti ilmestyy vain 4 kertaa
vuodessa, mutta paljon ajankohtaista
tietoa seurakunnan toiminnasta löydät
muualtakin:
Facebook-sivumme:
• Raision seurakunta
- Tykkäämällä sivusta saat tietoa
tulevista tapahtumista ym.
• Raision seurakuntalaiset
-Täällä voit jakaa kokemuksia,
ajatuksia, kuvia ym.
• Raision seurakunnan lapsityö
• Nurkka (nuorten ryhmä)
Internet: www.raisionseurakunta.fi
Lehti-ilmoitukset paikallislehdissä
Erilliset esitteet esim. Myllyn
infopisteessämme ja seurakuntatalolla

Tule ja katso 1/2019
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Lapsille ja perheille

Pappilan perhetalo, Perhekahvila,
Perhekerhot, Kullannuput, Pyhäkoulut,
Leikkipuisto, LapsiArkki, Muskarit,
Jeesi-apu, Perhepäivähoitajien
kerhot, Perheliikunta, Puistotreffit,
Koppi-toiminta, Perheretket ja
-leirit, Perhetapahtumat, Myllyn
Perhepysäkki ym…
Katso lisää ja tule mukaan!
www.raisionseurakunta.fi/toiminta/
lapsille-ja-perheille
Facebook: Raision seurakunnan
lapsi- ja perhetyö
Suurin osa toiminnasta maksutonta.

Perhesählyä lapsille (3-5 v.) yhdessä vanhempien kanssa Kuloisten koululla su klo 13.30 – 15.
Pappilan perhetalo – avoimet ovet useana päivänä viikossa keskustan srk-talolla:
Perhekahvila ja perhekerhotoimintaa.
Perhekerhotoimintaa myös Tikanmaalla
ja Vaisaaressa.
Iltaperhekerho: Perhekerhotoimintaa
nyt myös iltaisin Vaisaaren srk-kodilla,
ke klo 17.30-19.
Koppi- toiminta Nuorikkalan leikki
puistossa lastenohjaajan vetämänä.
Kullannuput - ryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille ja heidän kullannupuilleen.
LapsiArkki – yksinhuoltajaperheiden ryhmä. Omaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Jeesi-apu – alle kouluikäisten lasten perheiden tukemiseksi esim. sairauden, surun, parisuhteen kiemuran tai muun
vaikeuden ja avuntarpeen yllättäessä. Tulemme auttamaan. Yhteydenotot: sari.jokinen@evl.fi tai tekstiviestillä 044 7160391.
Muskarit - Vauva-, Taapero-, Tenava- ja Sisarusmuskarit. Tiedustelut:
katarina.engstrom@evl.fi
Päiväkerhot. Vapaita paikkoja voi tiedustella: johanna.salonen@evl.fi tai p. 044 7160 370
Myllyn Perhepysäkki seurakunnan
toimipisteessä
- ma ja to klo 13.30-16
- ti klo 10-12
Paikalla seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä.Tervetuloa leikkimään, piirtelemään, pelaamaan ja jutustelemaan.

LEIRIT VIHERLAHDESSA 2019

TALVIRIEHA
YHTEISVASTUUN HYVÄKSI
la 2.3. klo 10-12
Pappilan pihassa.
Ohjelmassa mm. kahvila, arpajaiset, grilli
makkaraa, nukketeatteria, onnenpyörä,
toimintarata yms.
Pihalla touhutaan säällä kuin säällä. Tilaisuuden tuotto yhteisvastuun hyväksi.
Tervetuloa kaikenikäiset mukaan nauttimaan talven riemusta!
PERHEIDEN LAUANTAI
la 23.3. klo 10-13
Pappilan perhetalon tiloissa (Kirkkoherrankuja 2). Ohjelmassa mm. askartelua,
musiikkia, leikkiä, laulua, hiljentymistä ja
pientä purtavaa.
PERHESEIKKAILU
la 27.4. klo 10.-12 Koko perheen
ulkoilmaseikkailu Pappilan pihassa.
Tervetuloa mukaan!

LAPSIKUORO
CHORUS JUNIORUM
torstaisin klo 16 – 17.15
Wanhassa Pappilassa Lisätietoja
Sini-kanttorilta, puh. 044-7160367

Mitä olisi kesä ilman leiriä?
Ei läheskään yhtä kivaa kuin leirillä.
Lähde mukaan taatusti hauskalle kesä
leirille, jonka ohjelmassa on mm.
yhdessäoloa, askartelua, laulamista, saunomista,hulluttelua ja hiljentymistä.
KESÄLEIRI 7-10 –VUOTIAILLE
3. - 4.6.2019
Leirimaksu 20€ (sisarusalennus -10€)
KESÄLEIRI 11-14 –VUOTIAILLE
4. – 6.6.2019
Leirimaksu 35/40€ (sisarusalennus -10€)
Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset nettisivuillamme
15.4.asti. Lisätiedot kesäleireistä Mialta.

KOKO PERHEEN RAISIOMESSUT
su 3.3. ja 28.4. klo 17 keskustan srk-talossa.
Musiikkia, puhujavieraita, ehtoollinen ja
yhteinen iltapala. Lapsille omaa ohjelmaa.

ELOKUUN PERHELEIRI
23. - 25.8.2019
Ilmoittautuminen avautuu huhtikuussa.
YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LEIRI
6. - 8.9.2019
Ilmoittautuminen avautuu toukokuussa.
LOKAKUUN PERHELEIRI
18. - 20.10.2019
Ilmoittautuminen avautuu toukokuussa.

PYHÄKOULUT
SunnuntaiPyhis klo 13
Petäsmäen päiväkodissa ja Myllyssä
ArkiPyhis torstaisin klo 14 – 16
Vaisaaren seurakuntakodissa

”AKKOJEN LATAUS”
Pienten lasten äidit lähtevät lataamaan
akkuja ke 8.5. klo 17-20.30 Viherlahden
leirikeskukseen.Mukavaa yhdessä tekemistä, jutustelua, hiljentymistä,
saunomista ja iltapalaa. Iltapalamaksu 5€.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
johanna.salonen@evl.fi

TOIMINTAA
N. 7-14 -VUOTIAILLE

Leirimaksut:
Yli 13 v. 40 €, 5 - 12 -vuotiaat 35 €, 0 - 4 -vuotiaat ilmaiseksi.
Leirimaksu sisältää täysihoidon omilla lakanoilla neljän hengen huoneessa.
Lisätiedot: Eeva Lahti tai Stefan Forsström.

NÄYTELMÄKERHO
su klo 14.30 – 16
Kokinvuoren seurakuntakoti (tupa)
KOKKIKERHOT
keskustan srk-talon kahviossa
Kokkikerho I ti klo 17-18
Kokkikerho II ti klo 18.30-19.30
LENNOKKIKERHO
su klo 17 - 19
Navetan kerhotilassa srk-talon takana.
Lisätietoja Timo Koskensalo p. 050 5291083
RC- AUTOKERHO
su klo 12 – 16 Raision lukion salissa.
Lisätietoja Jyri Pausio p. 044 2911444 (ilt.)
Kerhot on tarkoitettu alakouluikäisille.
Ei kerhoja 15.-21.4. Kerhokausi päättyy
toukokuussa viikolla 20.Kausimaksu 10€/
lapsi. Lisätietoja kerhoista: nuorisotyönohjaaja Mia Flemming 044 7160 357

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

PIKKULATAAMO MYLLYSSÄ
keskiviikkoisin klo 14-16.
Kouluikäisten olohuone,
jossa voi jutella,
pelailla, tehdä
läksyjä ym.
Paikalla myös seura
kunnan työntekijä.

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

PALJON ONNEA VAAN!

Synttärijuhlia pienille seurakuntalaisille
Maaliskuun aikana seurakunnalta lähtee liikkeelle kodeissa usein
hyvinkin odotettu postitus. Tällöin nimittäin poimitaan kirkonkirjoista syntymäpäiville kutsuttavien pienten lasten osoitteet, ja
kutsun yhteiseen synttärijuhlaan
saavat yksi, kolme ja viisi vuotta tänä vuonna täyttävät pienet
seurakuntalaiset.
1 -vuotiaiden juhla rakentuu
lyhyen hartauden ja muskarihetken ympärille eli lauletaan, leikitään ja pidetään hauskaa yhdessä.
Juhlijoiden ikä huomioiden juhlan pituus on noin 40 minuuttia,
sillä pienet juhlijat eivät paljon

pidempään jaksa keskittyä. Juhlan päätteeksi synttärisankarit
saavat pienen lahjan muistoksi
tapahtumasta.
3 -vuotiaiden juhlassa ohjelma koostuu tänä vuonna taikuri Hassu-Hessun vierailusta,
mehu- ja piparitarjoilusta, sekä
lahjan onginnasta. Juhla kestää
noin tunnin, ja kyllä siellä muutama laulukin lauletaan, sillä eihän mikään juhla, ei ainakaan
syntymäpäiväjuhla, ole mitään
ilman Paljon onnea vaan -laulua.
5 -vuotiaat kokoontuvat juhlan aluksi lyhyeen Hanna-papin
hetkeen ja sen jälkeen Hassu-Hes-

sun hassuttelua katsomaan. Sitten
jakaannumme pienempiin ryhmiin ja kierrämme ympäri seurakuntataloa erilaissa toimintapisteissä. Matkaan mahtuu herkutteluhetki, askartelua, ja varmasti hiukan myös hypitään ja
pompitaan sekä lauletaan. 5 -vuotiaat jaksavat juhlia jo pidempäänkin, joten nämä juhlat kestävät
noin 1,5 tuntia ja päättyvät lahjojen jakoon.
Aikamoinen on puheensolina
ja lasten äänten helinä kaikilla
näillä synttäreillä, joihin seurakunta toivottaa pienet jäsenensä
lämpimästi tervetulleiksi.

Seuraava synttärikutsu on
odotettavissa lapsen saavuttaessa
ensimmäisen täyden kymppinsä.
Seurakunta toivoo saavansa kulkea lasten ja heidän perheidensä rinnalla heidän elämänsä matkalla sekä arjessa että juhlassa.
Johanna Salonen
lapsityönohjaaja

Lisätietoa juhlista:
johanna.salonen@evl.fi tai
p. 044 7160370

Kuvamestarit Kalefoto

MONIPUOLISTA TOIMINTAA
ERI-IKÄISILLE:
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”On ilo ilo ilo olla yhdessä, viettää
hyvää hetkeä. On ilo ilo ilo olla yh
dessä, Taivaan Isän lähellä…”
Tämä laulu raikui Sastamalassa
Vammalan seurakuntatalolla tammikuun viimeisenä lauantaina, kun yli
sata kerhonohjaajaa kokoontui Turun
Arkkihiippakunnan jokavuotiseen
kerhonohjaajapäivään. Myös Raisio
oli paikalla. Näin alkoi iloinen vuosi, juhlavuosi, kun tänä vuonna tulee
täyteen sata vuotta kirkon työtä kouluikäisten parissa. Kerhonohjaajapäivän aiheena oli ”Sinä olet ilo”. Tänä
vuonna on siis aihetta iloon.
Raision seurakunnassa on tehty usean vuosikymmenen ajan töitä kouluikäisten kanssa. Kohde on edelleen sama, 7-14 –vuotiaat, vaikka jotkin menetelmät ovat eläneet. Yhä edelleen
tehdään hyvää kouluyhteistyötä alakoululaisten parissa. Kouluikäisiä
kohdataan myös kerhoissa, retkillä
ja leireillä. Erityisenä painopisteenä
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ovat olleet seurakuntamme 10-vuotiaat, joille postitetaan onnittelut ensimmäisestä täyskympistä. Samalla heitä
kutsutaan yhteisille synttäreille ja viikonlopun kestävälle leirille Viherlahteen. Lisäksi he saavat oman virsikirjan lahjaksi kouluyhteistyön kautta.
Usean viimeisen vuoden ajan ovat
toisena erityisenä painopisteenä olleet
noin 12-vuotiaat. He saavat postitse
mainoksen K-12 leiristä eli isompien
koululaisten omasta leiristä. Leirityö
on selkeästi tämän ajan juttu. Kaiken
ikäiset lapset ja nuoret ja jopa aikuiset
tykkäävät osallistua leireille. Joku viisas
on joskus sanonut, että viikon leiri vastaa yhtä vuotta kaupungissa. Olen ehdottomasti samaa mieltä. Viikon kestävällä leirillä opit tuntemaan toisia paljon paremmin kuin esimerkiksi koulumaailmassa vuoden aikana.
Meillä Raisiossa kouluikäisten leirit kestävät yhden ja kahden yön yli ja
rippikoululeirit viikon. Pituudesta riippumatta leirielämä opettaa ja kasvattaa monella tapaa. Leirillä opit tuntemaan itseäsi ja muita. Leirillä opit monenlaisia taitoja; yhdessä olemista, jakamista, huomioimista, kädentaitoja,
ilmaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja
jne. Leirielämä kasvattaa ennen kaikkea olemaan yhdessä. Yhdessä elämisessä on omat haasteensa. Kaikki eivät
ole tottuneet esim. jakamaan huonettaan. Leirillä majoittaudutaan useamman kanssa samaan huoneeseen, toisinaan jopa ennestään ihan vieraiden
kanssa. Tämä vaatii usein joustamis-

ta puolin ja toisin. Myös yhteiset säännöt aiheuttavat toisinaan tuskaa, jos
kotona onkin erilaiset säännöt tai ei
niitä ollenkaan.
Raision seurakunnassa kouluikäisten leirit ovat suosittuja ja siksi leiripaikat täyttyvätkin nopeasti. Kouluikäisille on vuoden aikana viisi eri leiriä. Keväällä on 10-leiri ja K-12. Kesällä on erikseen pienten, 7-10 -vuotiaiden ja isompien, 11-14 –vuotiaiden,
kesäleirit. Syksyllä on koko ikäluokan
eli 7-14 -vuotiaiden yhteinen joululeiri.
Leirielämä on hyvää elämää ja hyvä
elämä pitää sisällään iloa. Minä iloitsen
jokaisesta leiristä ja leiriläisestä. Koen,
että saan tehdä iloista ja tärkeää työtä.
Iloista keväättä ja tervetuloa leireille!

Mia Flemming

nuorisotyönohjaaja

TOIMINTAA NUORILLE
NURKASSA
Teemis
noin joka toinen ti klo 18 alk.
Keskustelemme yhdessä nuorten
ja nuorten aikuisten kanssa jostakin heitä kiinnostavasta ja
mietityttävästä aiheesta.
Hengari
ke klo 18-20. Vapaata hengailua.
Nuorten aikuisten ilta joka
toinen to 18-21. Kokoonnutaan ja
keksitään tekemistä yhdessä.
Roolipelikerho nuorille ja nuorille aikuisille joka toinen torstai
18-21. Pelaillaan mm. Dungeons
and Dragons - roolipelejä ja myös
maalaillaan ja rakennellaan peliin
kuuluvaa oheismateriaalia.
Yön yli nuortenilta
Seurakuntatalon alakerrassa valvotaan yön yli 29. - 30.3. klo 18-12.

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.

NUORTEN KEVÄTLEIRI
26.-28.4. Viherlahdessa Taas on
mahdollista lähteä leireilemään
Nuortenleirille. Ohjelma leirille suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja on tuttuun tapaan
nuorilta nuorille. Tule viihtymään ja viettämään hauska viikonloppu. Leirin hinta 40€.
Ilmoittautuminen netissä.
Lisätietoja Villeltä
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■■ Seurakunta järjestää toimintaa toki kaiken
ikäisille ja aivan laidasta laitaan, mutta tänä vuonna
juhlitaan juuri nimenomaan lapsille suunnatun toiminnan satavuotispäivää.
■■ Itse olen antanut oman panokseni lasten parissa työskentelyyn toimimalla lastenleireillä isosena sekä kerhonohjaajana. Työssä parasta on lapsien
kohtaaminen sekä heidän päivänsä piristäminen.
Aina kohdattaessa lapsilla on sekä paljon energiaa,
että paljon kerrottavaa. Joskus tuntuu siltä kuin heidän energiansa tarttuisi myös itseen.

■■ Kerholaisiin ehtii kiintyä, kun heitä näkee viikoittain kerhon yhteydessä. On siis toki harmillista,
jos joku lopettaa, mutta uusiin kerholaisiin tutustuminen on myös antoisaa. Jokainen kerholainen tuo
kerhoon oman persoonansa ja energiansa. Kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat. Tämä luo sen
yhteenkuuluvuuden tunteen, joka kerhossa on tärkeää. Kaikki kuuluvat samaan porukkaan, toisia autetaan ja puhalletaan yhteen hiileen.

Maaliskuu
vk

Iloa ja yhteyttä
pienenä ja isona

■■ Lapsityötä tehdään juuri nimenomaan lapsille,
heidän päiväänsä piristämään. Onnistumisen tunteen saa silloin, kun kerhon päätteeksi saa nähdä
lapsen lähtevän kerhosta hymysuin.

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

Kohtaamisia

■■ Monesti sekä kerhoissa että leireillä törmää
niihin samoihin innokkaisiin lapsiin, jotka ovat löytäneet seurakunnasta oman paikkansa. Kun on kerran kokenut seurakunnan tarjoaman ryhmähengen, vetää se luokseen aina yhä uudelleen.
■■ Moni lapsista viettääkin seurakunnan lastenleireillä ja kerhoissa lapsuuttaan ihan tappiin asti.
Sieltä lähdetään vasta kun ikärajat tulevat vastaan.
Se ei kuitenkaan ole kaiken loppu. Seurakunta tarjoaa laajasti toimintaa myös niin lapsille, nuorille ja
aikuisille kuin vanhemmillekin.
■■ Seurakunta ei ole vain harrastus, se on yhteisö. Siihen kuuluminen on elämys itsessään. Rohkaisen varsinkin kaikkia lapsia lähtemään toimintaan
mukaan. Hyvällä tuurilla seurakunnasta löytää sen
oman polun, jota haluaa lähteä seuraamaan.
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Hengari
Teemis
KirkonMenot
Nuorten Lataamo Myllyssä
Nerf-turnaus
Nuorten aikuisten ilta
Roolipelikerho
Nuorten leiri Viherlahdessa
Yön yli nuortenilta

KIRKONMENOT
ke 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 18
kirkossa, jatkot Nurkassa.
Nuorekas messu, jonka musiikista
vastaa Nuorten bändi.

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

NUORTEN
LATAAMO
MYLLYSSÄ

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

LISÄTIETOJA NUORTEN TOIMINNASTA:

Liity nuorten omaan Facebook
ryhmään: Nurkka
Instagram: raisionnuorisrk
Nuorten nettisivut: www.raisionseurakunta.fi/toiminta/nuorille
YHTEYSTIEDOT
Mia Flemming
044-7160 357
nuorisotyönohjaaja
Stefan Forsström044-7160369
perhetyöntekijä
Ville Haapakoski044-7160351
nuorisotyönohjaaja
Eeva Lahti
044-7160 341
nuorisotyönohjaaja
Mira Paunikallio 044-7160 388
rippikoulu- ja nuorisopastori
sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.raisionseurakunta.fi

Linnea Sundén

nuori seurakuntalainen

Raision seurakunnan
Ilta Sinulle-tilaisuuden
ilmapiiri lämmitti myös siellä
vieraillutta Ilkka Puhakkaa.

Ilkka Puhakka

Kevään viimeinen Ilta
Sinulle on 3.4. klo 18
seurakuntatalolla.

·· Syntynyt Oulussa vuonna 1955.
·· Asuu Sauvossa. Naimisissa.
Perheeseen kuuluvat puoliso
Marjo, kolme lasta sekä seitsemän
lastenlasta.
·· Valmistui 21-vuotiaana seurakuntien
nuorisonohjaajaksi.
·· Tehnyt kristillistä vankilatyötä
Venäjällä noin 20 vuoden ajan.
·· Tekee yhteistyötä israelilaisen
Sarigim King’s Kids Jerusalem -järjestön
kanssa ja toimii sen hallintotehtävissä.
·· Työskentelee kaikkien kristillisten
kirkkokuntien kanssa yhteistyötä
tekevässä Mission Europe -järjestössä.
·· Kirjoittanut useita kristillisiä kirjoja
toimittajavaimonsa kanssa ja käy
puhumassa seurakuntatapahtumissa
sekä missioissa niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.
·· Harrastaa uintia ja monipuolisesti
erilaista muuta liikuntaa.

Ilkka Puhakan elämänsuunta avautui jo 17-vuotiaana

Uskoontulo kasvoi
kutsumukseksi

T

äydelle tuvalle Raision seurakunnan
Ilta Sinulle -tilaisuudessa helmikuussa
puhunut Ilkka Puhakka ymmärsi jo
17-vuotiaana, ettei hänestä tulekaan
lääkäriä, vaan ihan jotain muuta.
- Kohtasin nuorena Jeesuksen ja tulin uskoon.
Siinä paikassa tajusin, että nyt tapahtui jotakin
sellaista, johon sitoudun loppuelämäksi.
Monen murroksen keskellä Raahessa eläneelle nuorukaiselle kohtaaminen merkitsi alkua uudelle tielle, joka johti hänet viemään Raamatun
sanomaa kotimaan seurakuntien lisäksi niin Uralin pahamaineisiin KGB-vankiloihin kuin kaatamaan raja-aitoja Israelissa juutalaisnuorten ja arabinuorten väliltä.
Uudelle tielle omalta osaltaan viitoitustaan antoi
myös jo aikaisemmin uskoon tullut vanhempi veli
Jorma. Hän kehotti Ilkkaa avaamaan Raamatun.
- Kysyin, että miten sitä sitten luetaan. Vastaukseksi sain, että ”aloita nyt vaikka Johanneksen
evankeliumista”. Luinkin iltaisin sitä aina vähän
kerrallaan. Sitten tuli toinen valaistus, kun eteen
avautuivat Jeesuksen sanat: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27).
Kuin ensirakkautta

Uskoon tulemista voi Ilkka Puhakan mukaan
verrata ensirakastumiseen.
- Eihän sitä mihinkään piiloon voi laittaa! Vaikka en osannut sanoittaa kokemaani, menin veljeni toivomuksesta kertomaan kokemastani Raahen kirkkoonkin. Puhuin omin sanoin ja puheessani vilisi voimasanojakin. Puheen jälkeen eräs
rouva tuli moittimaan. Hän tokaisi, että enkö tiedä, ettei kirkossa puhuta punainen paita päällä.
Minulla kun sattui olemaan punainen maripusero ylläni. No, ei hän niistä kirosanoista mitään

sanonut. Tuskin oli kuunnellutkaan puhettani.
Näki vain sen punaisen vaatteen.
Senkin Ilkka pani merkille, että uskoon tulemisen jälkeen kadulla samalla puolella vastaan
tulleet kaverit vaihtoivat kadun toiselle puolelle
ennen kohtaamista.
Ilkan veli kehotti nuorukaista siirtymään opiskelemaan Helsingin Raamattukouluun nuorisonohjaajaksi. Niin kävi, kun koulukin oli Raahessa takerrellut.
- Nuorisonohjaajan virkaa enemmän alkoi kiinnostaa se Raamattu.
Niin 21-vuotiaana Ilkka Puhakasta tuli seurakunnan nuorisonohjaaja. Tie vei kuitenkin
kauemmaksi.
Vangit ja villasukat
Uskoa suuremmaksi kasvoi kutsumus.
- Jeesuksen kohtaaminen 17-vuotiaana oli sellainen perusjuurrutus, ettei sitä ole tarvinnut uudelleen arvioida, eikä kutsumusta kyseenalaistaa. Jos uskon kanssa tapahtuukin heilumista
sinne tänne, kutsumus säilyy. Se on ollut jo yli
45 vuotta selvä ja kirkas.
Kansainvälisenä naistenpäivänä vuonna 1993
Puhakan tie vei naisvankilaan Venäjälle kristilliseen julistustyöhön.
- Uskoon tullut elinkautisvanki Reijo ”Klinu” Loikkanen teki työtä Pietarin vankiloissa,
ja hänen kutsumanaan muusikko Pepe Tolonen
lähti mukaan vankilavierailuille. Minä puolestani lähdin Pepen kaveriksi mukaan noille reissuille, joiden aikana tehtäväni oli puhua ja tuoda toivoa vankien keskuuteen.
Sananjulistuksen lisäksi reissuihin liitettiin
humanitaarista avustamista. Siitä koskettavin
esimerkki on lähtöisin Kotkasta.
- Eräs köyhä nainen tuli Kotkassa vapputilaisuudessa luokseni muovikassin kanssa. Kassissa

oli kymmenen paria hänen itsensä kutomia villasukkia. Arka nainen halusi antaa ne vietäväksi Jumalan hyvyydestä kertovana lahjana Venäjän kaikkein köyhimmille vangeille. Kun taas
kerran menimme isoon tapahtumaan vankien
keskuuteen, emme tahtoneet saada kuulijakuntaan kunnolla kontaktia. Ei tehonnut sana, ei
musiikki. Sitten otin esille ne villasukat. Huusin suureen ääneen, että näin vanha suomalaisnainen rakastaa kurjia ja köyhiäkin ja heistä välitetään. Kerroin heille, että lahja on vasta silloin täydellinen, kun se otetaan ilolla vastaan ja
ne villasukat vetäistään jalkaan. Siitä tarina siirtyi Jumalan hyvyyteen, kuinka Hän on antanut
meille lahjana Jeesuksen Kristuksen. Saliin tuli
hiirenhiljaista. Kaikki kuuntelivat herkeämättä.
Tämän tapahtuman jälkeen sanansaattajat
haastoivat lähettäjänsä villasukkatalkoisiin.
- Seurauksena oli, että meille lahjoitettiin niitä eri maista noin 23 000 paria.
Muurien murtamista
Kristillinen vankilatyö hiipui Venäjän uusien
määräysten vuoksi noin kahdeksan vuotta sitten. Puhakan tie vei Israeliin, missä hän tekee
yhteistyötä Sarigim King’s Kids Jerusalem -järjestön kanssa tukihenkilönä ja Raamatun opettajana. Hänen sydäntään lähellä on järjestön nuoriso- ja lapsityö, jossa kohdataan niin juutalaisia kuin arabinuoriakin tuomalla heitä yhteen
ja murtamaan muureja rakentumalla yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen.
Venäjän vankilareissujen jälkeen Puhakka
siirtyi myös kansainvälisen Mission Europen
palvelukseen, jossa hän tekee yhteistyötä kaikkien kristillisten kirkkokuntien kanssa. Hän
on suosittu vierailija niin Suomessa kuin ulkomaillakin erilaisissa seurakuntatapahtumissa ja missioissa.

- Erityisen paljon pidän Pekka Simojoen kehittämistä Majataloilloista, joissa olen saanut
olla julistajana mukana yhdessä pastori Jukka
Jämsénin kanssa. Yleensä keväisin ja syksyisin
teemme niitä kierroksia. Se on kyllä tällä hetkellä ihaninta kutsumustyötä.
Liike elämäntapana
Puhakan perheessä sanan lisäksi liikkellepaneva
voima on ollut liike sinällään. Uiminen ja kaikenlainen urheilu on ollut elämäntapana Ilkka Puhakan esimerkin innoittamana myös perheen pojilla Joonalla ja Janilla. Oman osansa innostukseen on tuonut perheen äiti Marjo voimistelun
ja tanssin harrastuksellaan. Joonasta kasvoi huipputason uimahyppääjä, joka edusti Suomea kolmissa olympialaisissa.
- Perheemme palkintokaapissa on kaikkiaan
kahdeksan arvokisamitalia. Joonan lisäksi myös
Jani on tuonut mitalin kotiin. Hän näet saavutti
aikoinaan MM-kultaa merisotilasurheilun viisiottelussa ja usein mielellään tokaiseekin veljelleen,
että kukahan se meidän perheen maailmanmestari onkaan...
Raision Ilta Sinulle -tilaisuudesta Ilkka Puhakalle jäi hyvä maku suuhun.
- Teillä on valtavan hyvä ilmapiiri. Silmiinpistävää oli väenpaljous, mutta erityisesti illan henki
oli voimakkaasti aistittavissa. Näissä tilaisuuksissa
ei puhujavieras olekaan tärkein juttu, vaan se yhteisöllinen toimijajoukko, joka loihtii sen hyvälle
tuoksuvan ilmapiirin ja hyvyyden hengen. Tällaisen toiminnan soisi leviävän kaikkiin seurakuntiin.

Jukka Saarinen
toimittaja

Jukka Saarinen
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