Tervetuloa lasten
pyhiinvaellukselle!
Pyhiinvaellus on ikivanha perinne
ja se tunnetaan kaikissa maailman
uskonnoissa. Pyhiinvaellus on erilaisten asioiden ääreen pysähtymistä ja yhteistä pohtimista.
Tällä vaelluksella kuulet historian
havinaa, sekä saat mahdollisuuden
hiljentyä ja aistia kaikilla aisteillasi.
Mukaasi tarvitset tämän vihkosen
ja sopivasti aikaa luonnon tutkimiselle, leikkimiselle ja ihmettelylle.

Takasivulta löydät kartan, missä
pysähdyspaikat on merkitty rasteilla.
Osaan rasteista on liitetty QR-koodeja, joiden avulla voit katsoa pieniä videoita. Älypuhelimissa on
usein valmiiksi QR- koodinlukija
tai sellaisen voi ladata sovelluskaupasta maksutta.

Iloiten te saatte lähteä matkaan
ja onnellisesti te pääsette perille.
Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne
ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään.
Jes. 55:12

Hyvää matk
aa
Sinulle,
Vaeltaja!

Simpukka on pyhiinvaeltajan tunnus. Kun painaa korvan simpukkaa
vasten voi kuulla aivan kuin meren
kohinaa ja loisketta. Äänet ovat
todellisuudessa simpukkaa ympäröiviä ääniä ja huminaa, joihin ei
tavallisesti kiinnitä huomiota. Sim-

pukan tavoin, kun taustamelu on
poissa voi kuulla itseään paremmin, pohtia mitä itselle kuuluu ja
mikä elämässä on tärkeää.
Ole hyvä ja valitse itsellesi korista
simpukka.

Simpukka on lahja,
joka auttaa sinua huomaamaan toisen lahjan.
Se toinen lahja olet sinä.
Simpukka näyttää kauniilta.
Niin myös sinä.
Simpukka on hauras ja helposti rikkoutuva.
Niin myös sinä.
Simpukka on ainutkertainen.
Niin myös sinä.
Pidä simpukastasi hyvää huolta,
yhtä hyvää huolta kuin pidät itsestäsikin.

Skannaa
minut!

Jatka matkaa
Franciscus-patsaalle

Franciscus Assisilainen oli rikkaan kauppiaan poika. Hän asui perheensä kanssa Italiassa Assisin
kaupungissa. Franciscus pohti mikä elämässä on
tärkeää ja mikä ei. Hän halusi elää niin lähellä Jumalaa ja luontoa kuin mahdollista ja pyhittää kaiken aikansa Jumalalle. Franciscus luopui kaikista
rikkauksista ja alkoi elää vaatimatonta elämää.
Jumalan luoman luonnon ihaileminen oli Franciscuksen mielestä kaunein kaikista rukouksista. Hän
kulki tiellä varoen, ettei tallaisi edes muurahaisia.
Erään kerran hän pysähtyi ihailemaan väsymätöntä, lakkaamatta hyörivää muurahaisjoukkoa.

”Minkä tähden pidätte niin kovaa kiirettä?” hän
kysyi
muurahaisilta. ”Miksette välillä rauhassa
ihailisi luonnon kauneutta sen sijaan, että lakkaamatta kiirehditte täydentämään varastojanne. Älkää kantako huolta huomisesta!”
Franciscus eli itse niin kuin opetti, ei kantanut
huolta huomisesta.
Katsokaa taivaan lintuja:
eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa,
eivätkä kokoa varastoon ja
silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne.
Matt. 6:26
Jatka matkaa
Kirkon takapihalle

Istahda kivelle katselemaan kirkkoa. Rauman Pyhän Ristin kirkko
oli keskiajalla Fransiskaaniveljien
luostarikirkko. Fransiskaaniveljet
olivat Franciscus Assisilaisen seuraajia. Luostarikirkossa vietettiin
joka päivä seitsemän rukoushetkeä.
Oletko sinä nähnyt jonkun rukoilevan tai oletko itse rukoillut?
Rukouksessa voimme pyytää, kiittää ja iloita. Rukous voi olla tuttu,
opittu rukous tai omin sanoin juteltu. Rukous voi olla myös pelkkä
ajatus tai huokaus, aina ei tarvita
edes sanoja. Rukoilla voi monin eri
tavoin, eri uskonnoissa on erilaisia tapoja rukoilla. Voit kuitenkin
luottaa siihen, että Jumala tietää
ajatuksesi.

Rukoushetkien lisäksi Fransiskaaniveljet opettivat ihmisille asioita
Jumalasta ja auttoivat sairaita. Todennäköisesti tällä kirkonmäellä
on ollut luostaripuutarha, jossa
kasvatettiin yrttejä sekä lääkkeeksi, että ruokapöydän iloksi.
Oletko sinä kasvattanut joskus jotakin?
Tutki kasvulaatikkoa. Tiedätkö
mitä siinä kasvaa? Miltä ne maistuvat tai tuoksuvat? Mihin ruokaan niitä voidaan käyttää?

Leiki ohjeiden mukaan:
Sain siemenen
pyöri ympäri
Pistin sen maahan
mene kyykkyyn
Satoi vettä
hypi
Aurinko paistoi
pyöräytä kädet ylhäällä ympäri
Oli lämmin
halaa itseäsi
Ja se kasvoi,
mene takaisin kyykkyyn ja nouse vähän
ja kasvoi,
nouse vielä
ja kasvoi
nouse varpaillesi ja kurota kädet kohti taivasta
Mitä siitä tuli?
kerro, mikä kasvi tai kukka siemenestä tuli

Skannaa
minut!

Jatka matkaa
Kirstin talon sillalle

Maailma on täynnä ääniä. Pysähdy
sillalle ja kuuntele hetken aikaa
tarkasti – miten monia ääniä voitkaan kuulla! Voit halutessasi sulkea myös silmäsi.
Kuuluuko lintujen ääniä, tuulen
huminaa, veden liplatusta? Mitkä
äänistä tulevat luonnosta? Mitkä
ovat ihmisten tuottamia? Kuuluuko ääniä, jotka häiritsevät?
Kuuntele vielä hetki
veden ääntä. Miltä se kuulostaa?
Miten kuvailisit
sitä? Onko se
kenties pulputusta, kohinaa,
lorinaa,
lirinää
vai ihan jotain
muuta, mitä?

Tiesitkö, että vesi kertoo meille
myös salaisuudesta, kasteen salaisuudesta. Kastejuhla on kristittyjen tapa ja kasteessa on kyse
Jumalan rakkaudesta. Sinä olet
tärkeä ja rakas, nimeltä kutsuttu.
Onko sinut kastettu? Oletko nähnyt kuvia kastejuhlastasi? Muistatko kummiesi nimet?

Leiki ohjeiden mukaan:
Kiitos silmistä, joilla voin katsoa tarkasti.
silittele sormenpäillä kulmakarvoja ja luomien yläosaa
Kiitos korvista, joilla voin kuunnella huolellisesti.
ota korvanlehdet lempeästi sormien väliin ja hipeltele niitä
Kiitos söpöstä nenästä, jolla voin nuuskuttaa.
silittele sormella nenänpäältä
Kiitos suusta somasta, jolla voin salaisuuksiakin kuiskuttaa.
paina etusormet huulille
Kiitos sormista ikiomista
koske ja puristele hellästi sormia yksi kerrallaan
ja varvaspalluroista,
koske ja puristele hellästi varpaita yksi kerrallaan
kiitos pepusta pyöreästä
taputa lempeästi pepun sivuille
ja ajatuksia täydestä päästä.
naputtele sormilla pään päältä
Kiitos, että pidät huolta minusta ihan kokonaan.
silitä pään päältä, olkapäiltä, käsivarsista, kyljistä
ja jalkojen sivuilta varpaisiin asti
Jatka matkaa
(Piirrän sinuun tarinan,
Vanhan kirkon
Lasten keskus)
raunioille

Tällä paikalla oli kauan sitten
Rauman seurakunnan pääkirkko
eli Pyhän Kolminaisuuden kirkko. Siihen aikaan kirkko sijaitsi
keskeisellä paikalla Raumaa sillä
Kauppatori, joka nykyään tunnetaan Kalatorina, sijaitsi aivan tässä kirkon tuntumassa ja Turkuun
johtava maantie kulki kirkon vieressä. Kirkko kuitenkin vaurioitui
pahoin tulipalossa, eikä sitä yrityksistä huolimatta koskaan korjattu.
Vanhasta kirkosta onkin jäljellä
enää kirkon rauniot, muutamia
vanhoja
hautamuistomerkkejä,
sekä kaksi hautakappelia. Ennen
vanhaan kirkkoon matkattiin hevosella ja reellä, nykyään pyörällä
ja autolla.

Kirkko on monen ihmisen lepopaikka. Paikka, jossa saa hiljentyä.
Kirkossa vietetään Jumalanpalveluksia ja kokoonnutaan yhteiselle
aterialle, ehtoolliselle. Ehtoollinen
on kristittyjen tapa, jonka Jeesus
itse opetti. Kirkko on mukana ihmisten elämässä monella tavalla.
Kirkossa kastetaan, vihitään avioliittoon, konfirmoidaan ja siunataan haudan lepoon.

Skannaa
minut!

Tiedätkö mistä kirkon tilaisuuksista
alla olevat kuvat ovat?

Onko sinulla oma lepopaikka?
Vaikkapa oma sänky tai sohvannurkka, sellainen rauhallinen ja
turvallinen kolo, jossa voi hetken
huilailla. Valitse nyt itsellesi hyvältä tuntuva paikka. Ota asento, joka
tuntuu hyvältä. Hengitä rauhassa. Nyt sinulla on hetki aikaa vain
olla. Katsele rauhassa ympärillesi.
Anna katseesi kulkea levollisesti
maisemassa. Voit ottaa avuksesi
sormikiikarit, joilla näet vieläkin
tarkemmin. Mitä mielenkiintoista
näet? Mitä värejä näet?

Jatka matkaa
Kordelinin
kappelille

Saavuit vanhalle hautausmaalle, jonka pienellä mäellä sijaitsee
Kordelinin
kappeli.
Kappeli on siunauskappeli, joka tarkoittaa
sitä, että täällä kuollut
ihminen siunataan haudan lepoon. Kappeli on
saanut nimensä Raumalaisen
liikemiehen
Alfred Kordelinin mukaan. Kappeliin johtavia portaita kuljetaan
kahden patsaan välistä.
Vasemmalla puolella on pieni lapsi
äitinsä sylissä kuvaamassa elämän
alkua. Oikealla puolella taas vanha
mies kuvaa elämän loppupuolta.
Kaikella on alku ja loppu. Saamme
olla kiitollisia elämän matkasta,
joka tapahtuu näiden kahden patsaan välillä, iloista ja suruista.
Pyhiinvaellus on loppumassa, jäljellä on sen viimeinen rasti.
Etsi ruukku, joka on
täynnä pikkukiviä!
(Vihje: Katso Kappelin oikealta
puolelta muualle haudattujen
muistomerkiltä.

Ota kivi käteesi, tutki ja kosketa
sitä. Onko se kevyt vai painava?
Onko kivi iso vai pieni? Miltä se
tuntuu? Mitä kivi kertoo sinulle
tänään?
Kivi voi olla merkkinä ikävistä
asioista, niistä asioista, jotka painavat möykkynä sydämessä. Tai kivi
voi olla merkkinä asioista, joista
tulee hyvä mieli. Niistä asioista,
jotka kutittelevat iloisesti sydämessä.
Tänään sinun kivesi on kiitollisuuskivi. Mistä asiasta sinä olet
kiitollinen? Mikä asia saa hymyn
huulillesi? Mieti hetki ja jätä sitten
kivi kiitoksen kanssa tähän yhteiselle maa-alttarille!

Elämän suurilla asioilla on usein pieni alku.
Ehkä sait vaellukselta jotain pientä mukaasi, jotain mihin voit ajatuksissasi myöhemmin palata. Kiitos, kun olit mukana!
”Pax et bonum!” – rauhaa ja hyvää sinulle!
Tällä latinankielisellä tervehdyksellä kristityt pyhiinvaeltajat usein tervehtivät toisiaan. Tervehtikää tekin!
Jos masumurina vaivaa vaeltajaa niin KaffeBarin ja Prassenin tarjouksia ei
kannata ohittaa!

KaffeBar

Prassen

Pipari ja pillimehu 3€ ja
3:n kaverin jätskipuikko 3€

Pipari ja pillimehu 3€

