Alicantesta Kouvolaan 2017
Tähteessä asuu paikkakunnalle vastikään muuttanut, kouvolalaisuudestaan ylpeä perhe. Saara ja Timo Rantanen
viihtyvät uudessa kotikaupungissaan. Kouvolan vahvuuksina he pitävät avoimia ja ystävällisiä ihmisiä, edullista
asumista ja hyvätasoisia palveluja.
Tähteen rinteessä Kuusankoskella on rivissä useita
1940-luvulla rakennettuja omakotitaloja, jotka palvelivat
aikanaan tehtaan henkilöstön asuntoina. Talot rakensivat
tehtaan timpurit ja ne noudattavat rakenteeltaan samaa
muotoa.
Yhdessä noista taloista on asunut puoli vuotta Rantasen
perhe: Saara, Timo ja tytär Julia. Espanjasta takaisin Suomeen muuttanut perhe löysi mieluisan kodin Kouvolan
seudulta.
– Halusimme jäädä asumaan Etelä-Suomeen hyvien yhteyksien päähän Helsingistä. Kouvolasta löytyy edullisia asuntoja
ja viihdymme täällä vallan mainiosti, Timo valottaa asuinpaikkakunnan valintaa.
Moottoripyöräilyä ja mailapelejä
Saara on havainnut, että kouvolalaisten kanssa pääsee hyvin
juttuun, varsinkin kun on itse aloitteellinen.
– Täällä on avoin ympäristö: helppo luoda kontakteja ja
ihmiset todella ystävällisiä.
Perhe on jo löytänyt tuttavia naapurustosta. Myös Julian koulunkäynti läheisessä lukiossa on lähtenyt mukavasti käyntiin.
Palveluita ja mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan, esimerkiksi Timon moottoripyörä- ja mailapeliharrastuksiin, löytyy
riittävästi.
– Voimme jo tällä kokemuksella todeta, että olemme aidosti
ylpeitä kouvolalaisia.

Työtä hengellisen elämän parissa
Nivalasta Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva Saara ja Virroilla kasvanut Timo löysivät toisensa raamattuopiston kurssilla Hämeenlinnassa vuonna 1989 ja menivät tuota pikaa
naimisiin. Saaralla hengellinen elämä tuli omaksi osin kodin
perintönä ja esimerkkinä, Timolla herätys tuli aikuisiällä.
– Löysin suhdanteen kuntoon ja tulin uskoon Raamattu
kädessä. Sain näyn, jossa minulla tuli olo, että tulee lähteä
Espanjaan lähetystyöhön.
Vuonna 1999 tuli aika toteuttaa käsky ja perhe vietti Espanjassa yhteensä 15 vuotta. Seurakunta-, evankeliumi- sekä
lapsi- ja nuorisotyö Alicanten lähimaisemissa tuli tältä erää
päätökseen viime vuonna.
Aikaa perheen kanssa
Saara on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja tehnyt
töitä päiväkodeissa, kouluissa ja toimistoissa. Timo on jättänyt sähkömiehen työt taakseen ja keskittyy nyt pastorin
hommiin. Kummallekin on löytymässä Kouvolan seudulta
mieleisiä töitä.
Matka Helsinkiin taittuu nopeasti ja siellä käydään tapaamassa perheen vanhinta tytärtä. Eikä reitti lentokentälle ole

Timon mukaan ole ollenkaan poissuljettu.

– Matkat Espanjaan jatkuvat varmasti jollakin tapaa.
Sieltä haluaisin tuoda Suomeen tavan, miten perheet viettävät yhdessä aikaa. Sitä saisi olla täällä enemmän.
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