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”Murhe väistyi, ilo voitti:
pääsiäisen aamu koitti!
Kiitos Taivaan Isä tästä.
Kiitos koko elämästä.”

Aurinkoista pääsiäistä!

Lasten virsi 38

Pesosen perheen pääsiäinen alkaa pääsiäisruohon kylvämisellä ja koristeiden tekemisellä. Iiris valmisti pääsiäispupun.
Laskiaisesta helluntaihin kestävä juhla-aika vie tunnelmasta toiseen. Sivut 3 ja 8

Tässä lehdessä mm.
Kyyneleitä ja naurua
Nurmijärven Käpy -ryhmässä on hyvä vertaistuki, jossa voi käydä läpi surua lapsensa
menettämisestä.
Sivu 4

www.nurmijarvenseurakunta.fi

Jumalanpalvelus on yhteisen tekemisen tulos
Lähes 600 seurakuntien työntekijää ja luottamushenkilöä pohti
kahden päivän ajan kirkon tulevaisuutta ja sitä, miten ja mihin
suuntaan jumalanpalvelusta tulisi kehittää.
Sivu 9

www.suurellasydamella.fi

www.facebook.com/nurmijarvenseurakunta
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Elettiin huhtikuuta. Pääsiäinen oli tulossa. Aurinko,
tuuli ja sade oli lähestulkoon
sulattanut lumen ja roudan.
Mutta sitten eräänä aamuna
kylmä viima oli puhaltanut ja
pysäyttänyt kevään etenemisen. Lähes sula maa peittyi
uudelleen valkoisen vaipan
alle. Muistan sen, koska se
oli se kevät, jolloin isä kuoli.
Siitä on nyt 47 vuotta.
Äiti oli tullut sinä aamuna
varhain sairaalasta. Ei hän itkenyt. Sanoi vain, että isä on
kuollut. Oli kai niin lamaantunut, ettei osannut itkeäkään.
Sen kevään ja sen pääsiäisen muisto ei koskaan häviä
mielestäni. Pääsiäinen tuli,
mutta meidän perheessä
elettiin pitkäperjantaita.
Sinulla on omat muistosi
läheisen ihmisen menettä-

Iloitse Kristuksen seurakunta

misestä. Kun kuolema koskettaa, aika pysähtyy. Jotain
meissä kuolee rakkaan ihmisen myötä. Jokin ajanjakso
siirtyy väistämättä muistojen
joukkoon. Suru helpottaa vähitellen. Mutta ikävä rakentaa
sydämeen oman huoneen,
jää sinne asumaan, pulpahtaa esiin yllättäen vielä vuosien jälkeen.
Emme voi mitään sille, että
meidän paratiisista karkotettujen on kuolemalla kuoltava.
Houkutus tulla Jumalan kaltaiseksi oli liian suuri, sitä kiusausta emme voineet vastustaa.
Me himoitsemme elämää, takerrumme siihen kiinni kynsin
hampain. Pelkäämme kuolemaa, surua, luopumista. Kunpa kaiken voisi aloittaa alusta.
Ihmisyyteemme ja epäilyksiimme käpertyneinä meidän

on vaikea ottaa vastaan sanomaa ylösnousemuksen riemusta. Täällä kuoleman varjon maassa meillä on nämä
pelkomme, meillä on syntimme ja syyllisyytemme. Yhteis-

elomme toisten kanssa on
monesti mutkallista ja altista
väärinkäsityksille. Olemme
nopeampia
tuomitsemaan
kuin armahtamaan. Emmekä
pääse pakoon kuolemaa.

Kirkkoon kun kellot kutsuvat
Messu joka sunnuntai:
•
•
•

Messun aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nurmijärven kirkossa klo 10
Rajamäen kirkossa klo 10
Klaukkalan kirkossa klo 12

Tavataan kirkossa!

Palmusunnuntai 29.3.
Pitkäperjantai 3.4.
1. pääsiäispäivä 5.4.
2. pääsiäispäivä 6.4.
1. sunnuntai pääsiäisestä 12.4.
2. sunnuntai pääsiäisestä 19.4.
3. sunnuntai pääsiäisestä 26.4.
4. sunnuntai pääsiäisestä 3.5.
5. sunnuntaina pääsiäisestä 10.5.
Helatorstaina 14.5.
6. sunnuntaina pääsiäisestä 17.5.
Helluntaina 24.5.

’Kunnian kuninkaan alennustie’
’Jumalan karitsa’
’Kristus on ylösnoussut!’
’Ylösnousseen kohtaaminen’
’Ylösnousseen todistajia’
’Hyvä paimen’
’Jumalan kansan koti-ikävä’
’Taivaan kansalaisena maailmassa’
’Sydämen puhetta Jumalan kanssa’
’Korotettu Herra’
’Pyhän Hengen odotus’
’Pyhän Hengen vuodattaminen’

Matt. 21: 12–17
Matt. 27: 33–54
Matt. 28: 1–8
Matt. 28: 8–15
Luuk. 24: 36–49
Joh. 10: 1–10
Joh. 14: 1–7
Joh. 15: 10–17
Luuk. 11: 5–13
Luuk. 24: 46–53
Joh. 17: 18–23
Joh. 3: 16–21

Mutta sittenkin ja juuri siksi,
tässä on uusi alku. Tässä on
tulevaisuus ja toivo; Kristus
voitti kuoleman vallan. Minun ei tarvitse jäädä märehtimään elämän kauheutta ja
kaiken katoavaisuutta. Sen
sijaan saan lähteä kulkemaan
Jeesuksen askelissa. Silloin
minulla on varaa armahtaa
muita ja itseäni. Ylösnousemuksensa kautta Kristus on
tullut osaksi himoitsemaani
maailmaa. Täällä hän on. Ilman häntä maailma on vain
kuollut ruumis. Hänessä on
elämä ja minussa on elämänjano.
Riemullista ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä Sinulle, rakas seurakuntalainen!
Anitta Viljanen
seurakuntapastori

H

erra
Sinä voitit kuoleman ja nousit haudasta.
Sinulle ei mikään ole mahdotonta,
ei mikään toivotonta.
Auta meitä uskomaan itsemme sinulle
ja rohkaise meitä luottamaan,
että saamme sinun luonasi olla turvassa.
Sinä tiedät, ettei se ole meille helppoa,
mutta auta meitä jättämän kaikki,
mikä estää meitä, ja ilolla ottamaan
sinut vastaan pyhässä Ehtoollisessasi.
Kiitos, että teet meidät osallisiksi
koko rikkaudestasi, vaikka emme milloinkaan
pysty sitä käsittämään.

Hiljaisuuden rukouksia

Palmusunnuntaista pääsiäiseen
PALMUSUNNUNTAINA 29.3.

’Kunnian kuninkaan alennustie’ Matt. 21: 12–17
Messu
- Nurmijärven kirkossa klo 10
- Rajamäen kirkossa klo 10
- Klaukkalan kirkossa klo 12
Klaukkalan Martat tarjoavat kirkkokahvit
ja järjestävät myyjäiset: pääsiäisleivonnaisia, ym.
Tässä hetkessä kuljen -pääsiäisnäytelmä
- Klaukkalan kirkossa klo 16 ja 17

HILJAISEN VIIKON
MAANANTAINA 30.3.

HILJAISEN VIIKON
KESKIVIIKKONA 1.4.

LAUANTAINA 4.4.

Sanajumalanpalvelus
- Nurmijärven kirkossa klo 18

PÄÄSIÄISYÖ

‘Jeesus tuomitaan’, Matt. 27: 11–32

Iltakirkko
- Rajamäen kirkossa klo 18
musiikkia: Kirsi, Arto ja bändi
Tässä hetkessä kuljen -pääsiäisnäytelmä
- Klaukkalan kirkossa klo 19

’Jeesus haudassa’
Matt. 27: 62–66

’Kristus on voittanut kuoleman’
Mark. 16: 1–8
Pääsiäisyön messu
- Nurmijärven kirkossa klo 23,
jonka jälkeen Yöpala seurakuntakeskuksessa

1. PÄÄSIÄISPÄIVÄNÄ 5.4.

KIIRASTORSTAINA 2.4.

’Kristus on ylösnoussut!’
Matt. 28: 1–8

Sanajumalanpalvelus
- Nurmijärven kirkossa klo 18

Tässä hetkessä kuljen -pääsiäisnäytelmä
- Klaukkalan kirkossa klo 18

Pimeydestä valoon – pääsiäisajan musiikkia
- Klaukkalan kirkossa klo 19
kts tark. erill. ilmoitus

Messu
- Nurmijärven kirkossa klo 19
- Klaukkalan kirkossa klo 19

Messu
- Nurmijärven kirkossa klo 10
- Rajamäen kirkossa klo 10
- Klaukkalan kirkossa klo 12

HILJAISEN VIIKON
TIISTAINA 31.3.

Iltakirkko
- Rajamäen kirkossa klo 19

’Jeesus Getsemanessa’, Matt. 26: 30–56

’Jeesus tutkittavana’, Matt. 26: 57
Sanajumalanpalvelus
- Nurmijärven kirkossa klo 18
Tässä hetkessä kuljen -pääsiäisnäytelmä
- Klaukkalan kirkossa klo 19

’Pyhä ehtoollinen’, Matt. 26: 17–30

PITKÄPERJANTAINA 3.4.
’Jumalan karitsa’, Matt. 27: 33–54
Sanajumalanpalvelus
- Nurmijärven kirkossa klo 10
- Rajamäen kirkossa klo 10
- Klaukkalan kirkossa klo 12
Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki
- Nurmijärven kirkossa klo 15

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄNÄ 6.4.
’Ylösnousseen kohtaaminen’
Matt. 28: 8–15

Messu
- Nurmijärven kirkossa klo 10
Sanajumalanpalvelus
- Röykän Toimelassa klo 10,
kirkkokahvit.
Pääsiäiskonsertti klo 18
Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
- Nicholas Söderlund, bassobaritoni
- Matti Vaakanainen, urut
- Jonna Vartiainen, piano
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Meidän
perheen
pääsiäinen

Maaliskuisen arki-illan hämärässä meillä kolistellaan autotallista esiin metalliset tikkaat ja oksasaha. On aika kavuta
kriikunapuuhun pääsiäisoksien hakuun.

Virpomista 		
tositarkoituksella
Sitten tulee palmusunnuntain
viikonloppu. Parin tunnin hikinen
askartelusessio lauantai-iltana,
kun pikkunoidat vanhempineen
koristelevat pajunoksista kuutisenkymmentä virpomavitsaa.
Lapsiperhealueella virpominen
nimittäin otetaan vakavasti. Sunnuntaiaamuna kymmenet noitaparvet vitsakimppuineen vaeltelevat pitkin jäisenharmaita katuja.
Perheet, joissa asuu tai kyläilee
tarha- ja alakouluikäisiä lapsia,
vaihtavat hitaasti muovisäkillisen
suklaata ja karkkia isoon maljakolliseen iloisenvärisiä oksia.
Oksien perinteinen tarkoitus on
tuoda taloon siunausta, ja niin ne
tuovatkin, ainakin naapurihengen ja lasten riemun kautta. On
hienoa saada olla koko kylänä
tekemässä tätä vilpittömän kivaa
lasten juttua.

Sukellus kärsimykseen
Sitten alkaa hiljainen viikko, joka
meille aikuisille merkitsee myös
sukellusta kuolemaan, suruun ja
ahdistukseen. Tämä on se osa
pääsiäistä, jota olemme jakaneet
lasten kanssa vain osittain.
Hiljaiseen viikkoon liittyy meille
rakkaita perinteitä, joiden olemme arvelleet olevan liian raskasta
sarjaa lapsille: kiirastorstain iltaehtoollinen, Bachin passiomusiikki ja pitkäperjantain kirkko, jossa
pysähdytään ristin juurelle. Niissä
haluaa olla rauhassa miettimättä
pienten viihtymistä tai jaksamista.
Niinpä me vanhemmat olemme li-

vahdelleet näihin tilaisuuksiin vuorotellen niin kauan, kun lapset ovat
olleet pieniä.
Silti meistä on tärkeää välittää
lapsille myös pääsiäisen tummaa
puolta, Jeesuksen kärsimystä ja
kuolemaa. Pääsiäisessä ilo nousee surun pohjalta ja valo loistaa
pimeyden jälkeen. Ilman syvää
surua pääsiäisestä puuttuu myös
syvin ilo, ylösnousemuksen riemu.
Siksi olemme usein vieneet lapset katsomaan ristintietyyppisiä
pääsiäisnäytelmiä. Jos ei sellaista
ole löytynyt, olemme veisanneet
lasten kanssa pitkänäperjantaina
kotona pari kolme virttä: ”Vieraalla
maalla kaukana”, ”Oi rakkain Jeesukseni”, ”Sielu, katso ihmistä.”

Salainen livahdus
Lauantaina laitetaan pashaa ja
maalataan pääsiäismunia. Me aikuiset odottelemme jälkikasvun
nukahtamista. Asumme nimittäin
hyvin lähellä Järvenpään ortodoksikirkkoa, ja aiomme piipahtaa sinne puolenyön aikaan. Siitä lähtien,
kun teini-iässä vietin pääsiäisen
ortodoksiystäväni luona, en ole
viettänyt yhtään pääsiäistä ihan
ilman itäisen kirkon riemullista
pääsiäisliturgiaa. Pakko on päästä
jostakin kuulemaan aito ortodoksimoiku: ”Kristus nousi kuolleista,
kuolemalla kuoleman voitti”.
Lasten ollessa pieniä meidän piti
tyytyä radioon ja televisioon, mutta
nyt onnistuu jo fyysinenkin pikavisiitti. Ehkä vielä joskus menemme
ortodoksikirkkoon lastenkin kanssa, mutta vielä he eivät pysy yöllä
hereillä.
Kymmenen päivän kuluttua

- pääsiäisnäytelmä tässä ajassa

Ylitilantie 6

Käsikirjoitus Heli Salvi ja Sari Sainia
Ohjaus Lea Hirvasniemi-Haverinen
Koreografia Taina Ilmarinen
Lavastus Johanna Johnsson ja Niko Saarinen

Autuas aamu
Pääsiäisaamu on onnellinen.
Sen ainoa haaste on saada suk-

laamunat kätkettyä puutarhaan
ennen lasten heräämistä. Saksassa asuva siskoni lapsineen
on opettanut meille, että pääsiäisjänis tuo munat aamulla pihalle. Keski-Euroopassa ne toki
kätketään jo vihertyneisiin pensaisiin tai kevätkukkien keskelle,
meillä taas usein lumihankeen,
mutta kirkuvan hilpeää etsiminen
on silti.
Munien löydyttyä palaillaan sisään aamuteelle, jota juhlistavat
värjätyt kananmunat, suklaamu-

Pesosten pääsiäiseen kuuluu myös ortodoksisia
aineksia.

nat, pasha ja kulitsa.
Viritämme telkkarista edellisen
yön ortodoksiliturgian soimaan
taustalle. Aina kun papin ääni
huutaa ”Kristus nousi kuolleista”,
me vastaamme ”Totisesti nousi”.
Lasten naamat ja sormet värjääntyvät suklaanruskeiksi.
Autuuden huipuksi me aikuiset
kellahdamme torkkumaan ortodoksitelkkarin ääreen.
Teksti ja kuvat:
Anni Pesonen

Iris on hyvä askartelemaan, tässä syntyy pääsiäispupu.

PÄÄSIÄISAJAN MUSIIKKIA

Klaukkalan kirkolla

Vapaa pääsy

siementen ja oksasahan yöstä
ihme on tapahtunut – taas kerran. Ohranoras ikkunalla on vankka ja vihreä, kriikunanoksissa on
hiirenkorvia ja valkeita nuppuja.
Ruoho koristellaan tipuilla ja pupuilla, kukkaoksiin ripustetaan
tyhjiksi puhallettuja, ikonein maalattuja munankuoria.

Pimeydestä valoon

TÄSSÄ HETKESSÄ KULJEN

su 29.3. klo 16 ja 17
ti 31.3. klo 19
ke 1.4. klo 19
to 2.4. klo 18

Emilia, Erenja, Anni ja Iris kylvävät ohranjyviä pääsiäisruohoksi.

Niko Saarinen

Kuoromusiikkia, yksin- ja yhteislaulua
mm: D. Buxtehude: Jesu meine Freude
Klaukkalan kirkon kuoro
Vuosaaren kantaattikuoro
Soitinyhtye
Merja Vartia, sopraano
Mikko Peltokorpi, baritoni, musiikin johto
Eeva Jurmu, urut

Klaukkalan kirkossa, Ylitilantie 6
maanantaina 30.3. klo 19

Vapaa pääsy! Ohjelma 5€
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Rohkea kutsu
Tässä kolumnisarjassa pohdin neljää Nurmijärven seurakunnan onnistumissuunnitelman otsikkoa. Edellinen aihe oli
’Luonteva kohtaaminen’.
Mitä ymmärrän rohkeudella?
Rohkeus on uskallusta tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta,
vaarasta, epävarmuudesta tai
pelottelusta. Esimerkiksi benjihypyn tehnyttä ihmistä voidaan
pitää rohkeana. Fyysinen rohkeus on rohkeutta kohdata fyysistä
kipua, kärsimystä tai kuoleman
uhkaa. Voisi kuvitella, että vuorikiipeilijällä on fyysistä rohkeutta.
Moraalinen rohkeus on puolestaan kykyä toimia oikein välittämättä vastustuksesta, häpeästä,
skandaalista tai vähättelystä.
Rohkeus on yksi kardinaalihyveistä. Rohkeus on subjektiivinen kokemus, sitä mikä yhdelle on rohkeaa, on toiselle tavanomaista.
Kardinaalihyveitä ovat rohkeuden lisäksi viisaus, kohtuullisuus
ja oikeudenmukaisuus.
Ihmisen elämä rakentuu useista
eri palasista, joiden sisältöön jokainen voi vaikuttaa omalla henkilökohtaisella panoksellaan. Vanha
sanonta, ”sitä saa mitä tilaa”, on
yleensä hyvin paikkansa pitävä
universaali totuus.
Jokaisen ihmisen etiikka kulkee omaa tietään. Se, mikä voi
toisesta tuntua oikeutetulta ja
kohtuulliselta, voi toisesta tuntua
vääryydeltä ja kohtuuttomalta. Se
tekeekin ihmisestä ainutlaatuisen.
Jotta yhteiskunta kuitenkin
voisi toimia, on olemassa tiettyjä
normeja ja sääntöjä, joihin meistä
jokaisen tulee sulautua. Tällaiset

äärimmäisiin hyveisiin perustuvat
normit ovat syntyneet ajan saatossa, vaikka käsitteet niistä ovat
osaltaan jo hyvin vanhoja.

Temput eivät toimi
Liiallinen optimismi lamauttaa toiminnan aivan samalla tavalla kuin
pessimismikin. Jos ihminen on
varma siitä, että kaikki tulee kääntymään hyväksi, hänellä ei ole
vaikutinta toimia sen eteen, että
asiat todellakin menisivät niin.
Kääntäen. Jos ihminen on varma
siitä, että teki hän mitä tahansa,
niin kaikki tulee silti menemään
pieleen, on hyvin todennäköistä,
että hän ei silloin tee tarpeeksi.
Jälleen pääsemme vanhaan sanontaan, kohtuus kaikessa. Optimisti näkee tehtävää joka vaikeudessa, pessimisti puolestaan
näkee vaikeutta joka tehtävässä.
Rohkea kutsu onnistuu silloin,
kun on rohkeita seurakuntalaisia,
luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Onnistuminen puolestaan
syntyy silloin, kun ihminen on
iloinen ja onnellinen sekä uskoo
asiaansa. Onnistumisia edeltää
kuitenkin useita epäonnistumisia.
Epäonnistumisen hetkellä rohkeus punnitaan. Uskossaan rohkea
kristitty ei masennu tai valahda
passiivisuuteen. Hän oppii virheistään ja suuntautuu eteenpäin.
Kristityn on uskottava sanomaan Jeesuksesta. Rukous, toi-

Rohkeutta on antautua yhdessä pohtimaan seurakuntalaisten tarpeita ja odotuksia. Tammikuun
lopulla Onnistumissuunnitelmaa pohdittiin Kick off –päivässä Klaukkalan kirkolla.
sesta ihmisestä välittäminen ja
totuudellisuus luovat pohjaa rohkealle kutsulle. Kutsutut havaitsevat, että tuohan on tosissaan.

Aito kiinnostus
Kiireetön kiinnostus ihmisistä ja
heidän asioistaan on perusta, jolle
mikä tahansa onnistuminen pohjautuu. Lähes kaikki ovat ainakin
kuulleet autokauppiaista, jotka
eivät oikein usko asiaansa. Mitä
enemmän kauppias viettää aikaa
asiakkaan kanssa, sitä enemmän
asiakas ostaa. Kauppiaan on kyseltävä, mihin ihmisen ongelmiin
hänellä voisi olla ratkaisu. Viimeinen kysymys sitten onkin, maksatko kortilla vai käteisellä, vai
pannaanko pitkä paperi (osamak-

susopimus kovine korkoineen)?
Tämän kaiken jälkeen ihmiselle
on jäätävä kohtaamisesta hyvä ja
turvallinen olo. Minua kuunneltiin,
minun asiani otettiin todesta. Ongelmani kiinnostivat toista ja niihin pyrittiin hakemaan aktiivisesti
yhdessä ratkaisua.

Jälkimarkkinointi
Autokauppias todennäköisesti
soittaa parin viikon kuluttua luovutuksesta ja kyselee, kuinka uusi
perheenjäsen on palvellut? Soittaako pappi kasteperheeseen ja
kysyy, kuinkas siellä on yöt nukuttu? Soittaako vihkipappi parin kuukauden kuluttua häistä ja
kysyy hääparilta, miten arki on
alkanut?

Entä diakoniatyöntekijä? Ottaako hän yhteyttä yksinäisiin
ihmisiin ja kutsuu heitä mukaan
seurakunnan vertaistukiryhmiin.
Etsiikö hän aktiivisesti yksinäisiä
ja syrjään jääneitä ihmisiä?
Vastaukset löytyvät niistä perheistä, joissa edellä mainittuja
tapahtumia on ollut. Moni asia
kirkossa suunnitellaan hyvin ja
toki hallinnon on tarkoitus palvella toimintaa. Toivottavasti hyvin
suunniteltu ei ole kuitenkaan kokonaan tehty.
Rohkeutta on myös kokeilla
uusia tekemisen tapoja sekä kyseenalaistaa vanhaa ja totuttua.
Teksti ja kuva:
Tero Konttinen

Erilainen ilta – kyyneleitä ja naurua
On se tietty keskiviikko – se ilta, jolloin Käpy kokoontuu kerran kuukaudessa seurakunnan tiloissa Nurmijärvellä. Suljetun
oven vierellä olevassa lapussa lukee ”Käpy-ryhmä lapsensa
menettäneille”.
Paikalla on viisi naista, joilla jokaisella on oma tarinansa kerrottavana. Kyyneleitä ja naurua. Muistelua
ja kaipausta. Tunteiden vuoristorataa. Joonas, Alvar, Tiia, Eemi ja
Pikkuveli ovat omalla tavallaan
läsnä äitien puheissa ja muisteloissa. Kullekin lapselle sytytetyt kynttilät tuikkivat koko illan pöydällä.
Voisi kuvitella, että lapsensa menettäneiden tapaaminen olisi ankeaa ja tuskallista, mutta ”vertaisten
löytäminen oli alusta pitäen tosi
tärkeetä”, sanoo Mari Virolainen,
jonka Joonas-poika menehtyi reilu
1½ vuotta sitten vaikeaan sydänvikaan vain vuoden ja 8 kuukauden
ikäisenä.
”Sitä ei halua rasittaa sukulaisia
ja ystäviä enää niin paljon puhumalla Joonaksesta”, Mari toteaa
ja saa muilta äideiltä päännyökkäyksiä.
”Alkushokin jälkeen tuntuu tärkeältä, että saa puhua kuolleesta
lapsestaan ja muistella aina vaan
uudestaan ja uudestaan, että mitä
tapahtui ja miltä kaikki tuntui. Vertaisryhmässä tähän on mahdollisuus.”

menehtyi kohtuun raskausviikoilla
35+1 neljä vuotta sitten.
Elämän epäreiluus mullisti perheen elämän kertaheitolla.
”Olen saanut varmaan kaiken
mahdollisen tuen, mitä vain voi
saada”, sanoo Jaana ja kertoo,
että hän sai ensin Käpy ry:n kautta tukihenkilön itselleen ja myöhemmin alkoi käydä Nurmijärven
vertaisryhmässä. Jaana on sittemmin itsekin käynyt Käpy ry:n
järjestämät tukihenkilö- ja ryhmänohjaajakoulutukset ja saanut
näin valmiudet toimia henkilökohtaisena tukihenkilönä ja ryhmänohjaajana.
Uusin tulokas ryhmässä on
ensikertalainen Riikka Kujala.
Hänen tarinansa alkaa vuodesta
2010, jolloin hänen poikansa Eemi
sairastui harvinaiseen sairauteen.
Siitä alkoi taistelu elämän puoles-

ta. Eemin tilanne vaikuttikin hyvältä pari vuotta, mutta viime syksynä äkillinen käänne huonompaan
suuntaan johti saattohoitoon ja
hautajaisiin. Eemi kuoli 16-vuotiaana. Riikka etsi alusta pitäen aktiivisesti tukea ja löysi tiensä mm.
vertaisryhmään.

Luonteva kohtaaminen
on tärkeää
Nurmijärven ryhmän keskiviikkoilta lähestyy loppuaan. Mitä
toivoisimme niiltä, jotka eivät ole
menettäneet lastaan? Kunpa kukaan ei sanoisi, että kyllä minä
ymmärrän, miltä sinusta tuntuu.
Kunpa kukaan vastaan tullessaan
ei kääntyisi kiireellä pois, jotta ei
tarvitsisi kohdata. Kunpa ihmiset
ymmärtäisivät, että kuolleesta
lapsesta saa puhua, hän tulee
aina olemaan osa meidän tarinaamme.
Kynttilät puhalletaan – on kotiinlähdön aika.
Marjo Venna

Elämä ei aina ole reilua
”Tänään on jotenkin helppo olla
täällä, vaikka Alvaria onkin kova
ikävä”, sanoo Jaana HelikoskiEklund. Hänen poikansa Alvar

Jokaiselle kuolleelle lapselle sytytetään kynttilä, joka palaa koko illan.

Vertaisryhmässä on mahdollisuus uudelleen ja uudelleen muistella kuollutta lastaan ja olla näin rasittamatta sukulaisiaan samoilla
jutuilla, sanoo Mari (oik.) iloiten ryhmän avoimuudesta.
Jaana ei saanut koskaan pitää Joonasta elävänä sylissään.

Vertaistukena Käpy
Käpy – Lapsikuolemaperheet ry on vertaistukiyhdistys, jonka
tarkoitus on tukea kuoleman kautta lapsensa menettäneitä perheitä. Lapsen kuolintavalla tai iällä ei ole merkitystä. Nurmijärven
vertaistukiryhmä on perustettu vuonna 2006. Se kokoaa lapsensa menettäneitä yhteen Nurmijärveltä ja lähikunnista.
Käpy järjestää perheviikonloppuja, tukiryhmiä, koulutuksia sekä
osallistuu erilaisiin surututkimuksiin.
Nurmijärven Käpy-ryhmän ohjaajina toimivat Jaana Niemeläinen (040 561 6088) ja Marjo Venna (0400 654 709).
Seuraava tapaaminen on keskiviikkona 8.4.2015 Nurmijärven
seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa kello 18.15–20. Ensimmäisen kerran paikalle tulevalta toivotaan etukäteisilmoittautumista.
”Kuoleman ja surun kohtaaminen työssä” -surukonferenssi, jossa Käpy on yhtenä järjestäjistä, pidetään Tampereella 16.–17.4.
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Klaukkalan kirkolla esitetään
pääsiäisnäytelmä tässä ja nyt

Birgit Tolvanen

Vapputapahtuma

Rajamäen seurakuntasalissa,
Patruunantie 1
vappuaattona 30.4. klo 14–17
munkkeja ja simaa
yhteislauluja
ilmapalloja ja kasvomaalausta
taikuri Jari Koski
Tervetuloa!

Äitienpäivälounas
Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
sunnuntaina 11.5. klo 11.30–13.30
Hinta: aikuiset 20 €, lapset 5–14 v. 5 €,
alle 5v. veloituksetta
Tuotto seurakunnan nimikkolähettien
työn tukemiseen.

”Noniin, sä lähdet nyt tarjoilemaan yleisölle ja te muut, te keskustelette miimisesti, kun musiikkihan soi koko ajan taustalla”, opastaa näytelmän ohjaaja Lea Hirvasniemi-Haverinen (oik.).

Klaukkalan kirkolla esitetään tänä vuonna hiljaisella viikolla
pääsiäisnäytelmä meidän aikaamme ja elämäämme sijoitettuna. Tässä hetkessä kuljen -näytelmä yhdistää tapahtumat
Jerusalemista kahdentuhannen vuoden takaa ja tämän ajan
ihmiset kipuineen ja vaikeine päätöksineen. Hiljaisen viikon
sisin on sijoitettu nykyaikaan.
Näytelmän on ohjannut Lea Hirvasniemi-Haverinen, esittäjinä
on joukko seurakuntalaisia. Musiikilla, tanssilla ja kuvaamataiteella on näytelmässä oma roolinsa. Ryhmässä on mukana myös
useita nuoria.
Seurakunnassa on päätetty
pitää pääsiäiskuvaelma vuorovuosin Kirkonkylässä ja Klaukkalassa. Nyt on Klaukkalan vuoro ja
Kirkonkylän perinteinen pääsiäisvaellus on tauolla.

Kannamme kukin		
omaa ristiämme
”Minusta näytelmän voi kiteyttää

lauseeseen: ristintie on jokaisen
ihmisen tie”. Jokaisella meillä on
oma ristimme kannettavana”, kiteyttää Lea Hirvasniemi-Haverinen.
”On asioita, joille me emme voi
mitään. Meidän on elettävä niiden
kanssa, mutta armo tuo uutta voimaa.”
”On myös mielenkiintoista
miettiä, kuka on näytelmän Pila-

tus tai Juudas, mutta sen päätöksen katsoja voi tehdä itse”,
ohjaaja haastaa katsojan tutkimusmatkalle.
Näytelmä on poikkitaiteellinen
kokonaisuus, jossa on mukana
musiikkia, tanssia, kuvataidetta.
Osa lavastuksista rakentuu näytelmän aikana. Kaikki tapahtuu
yhdessä tilassa, kirkkosalin viereisessä seurakuntasalissa.
”Halusimme intiimin tilan, jossa
katsoja on lähellä tapahtumia.”
Näytelmän ensimmäiset esitykset ovat palmusunnuntaina
29. maaliskuuta ja sitä esitetään
iltaisin kiirastorstai-iltaan klo 18
alkavaan esitykseen asti.

* Käsikirjoitus Heli Salvi ja Sari Sainia
* Ohjaus Lea Hirvasniemi-Haverinen
* Koreografia Taina Ilmarinen, Nurmijärven tanssiopisto
* Lavastus Johanna Johnsson ja Niko Saarinen

Kysyimme

Nurmijärven seurakunta –
Sinua varten

Seurakunta tarjoaa
hengellisen kodin, jossa
voi elää yhdessä toisten
kanssa sekä arjessa että
juhlassa. Seurakunta on
uskon, toivon ja rakkauden
yhteisö, jossa on tilaa
jokaiselle.

KUN OLET SEURAKUNNAN JÄSEN
ja olet täyttänyt 16 vuotta
- voit äänestää kirkollisissa vaaleissa (rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä)
ja olet rippikoulun käynyt
- sinut voidaan vihkiä avioliittoon kirkossa
- lapsesi voidaan kastaa ja liittää seurakunnan jäseneksi
ja sinut on konfirmoitu
- voit saada kutsun kummiksi
ja olet täyttänyt 18 vuotta
- voit asettua ehdolle kirkollisissa vaaleissa
Seurakuntaan voi liittyä netin kautta:
www.nurmijarvenseurakunta.fi

Teksti ja kuvat:
Ritva Hirvonen

1. Mistä tulet iloiseksi?
2. Mistä iloitset pääsiäisenä?
3. Mieluisin vuodenaikasi?

Vuokko:

Anita:

1. Olen iloinen, kun saa olla terveenä.
2. Pääsiäisenä alkaa odottaa kevättä ja
kesää. On keltaista ja muita iloisia värejä.
Pitkäperjantai on surullinen päivä, pääsiäispäivässä on iloisempi tunnelma.
3. Paras aika on keväästä syksyyn. Valoisuus on hyvä.

1. Kevät tulee ja hyvät kelit, se ilostuttaa
kuten myös lapsenlapset ja ystävät.
2. Olen työssä
pääsiäisenä. Kevään
tuleminen pajunkissoineen on päällimmäisenä mielessä.
Valon lisääntyminen
ja kevään värit ilostuttavat.
3. Kaikissa vuodenajoissa on puolensa.
Talvi ja syksy tuntuvat
pitkältä. Kevät, mikä
tässä alkaa olla käynnissä, on paras. Saa
virtaa loppuvuoteen.

Sirkka:
1. Elämä on mallillaan, kun on terveyttä ja
ystäviä sekä hyvät suhteet toisiin ihmisiin.
2. Iloitsen valosta ja yhdessäolosta perheen
kanssa Lapissa. Olemme parinkymmenen
vuoden ajan viettäneet pääsiäisen tienoilla aikaa pohjoisessa lasten ja lastenlasten kanssa.
3. Kesä on paras, on lämmintä ja valoisaa.
Kaikissa vuodenajoissa on oma viehätyksensä, on hyvä, että meillä on neljä vuodenaikaa.

Tuulia Manninen:

Aurora Arteli:

Tong:

1. Jos onnistuu jossain hommassa. Teen puutöitä, jos
esineestä tulee semmoinen
kuin ajattelin, niin olen hyvällä
mielellä. Parhaillaan teen
kippoa, jossa voi säilyttää
esim. koruja.
2. Tulee mieleen suklaa. Pääsiäismunillakin on oma tarkoituksensa, siitä on puhuttu
koulun uskontotunneilla.
Uskon Jeesukseen ja siihen,
että Hän nousi kuolleista.
3. Tykkään kaikista vuodenajoista yhtä paljon.

1. Kun saan läksyt tehtyä ja
voin olla vapaalla, silloin on
hyvä mieli.
2. Kyllä mulle pääsiäismunat ja suklaa kelpaa. Pääsiäisenä tapaan sukulaisia ja
käyn kylässä.
3. Kevät ja kesä ovat
parhaat vuodenajat. Talvella
on usein huonot kelit, käyn
pyörällä koulussa, liukkaalla
on hankala pyöräillä.

1. Olen iloinen, kun voin
olla kavereitten kanssa.
2. Pääsiäisenä syödään
ja ollaan yhdessä perheen
kanssa.
3. Kesä on paras, saa uida
ja olla ulkona lämpimässä.
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Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti
Seurakunnassa on tämän vuoden alusta lähtien arvioitava päätösten vaikutusta lasten ja nuorten kannalta. Kirkolliskokous päätti viime vuonna tätä koskevasta kirkkojärjestyksen muutoksesta.
Lapsivaikutusten arvioinnin eli Lavan perusteet kumpuavat maailmanlaajuisesta YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksesta, joka

velvoittaa valtiota, kuntia, kirkkoa,
viranomaisia ja vanhempia. Sopimus koskee kaikkia alle 18 vuotiaita. Lapsilla ja nuorilla on oikeus

tulla kuulluksi heitä koskettavassa
päätöksenteossa.
Pohjimmiltaan lapsivaikutusten
arvioinnissa on kyse vuorovaikutuksesta, osallisuudesta ja hyvästä
hallintotavasta. Sen avulla pyritään
kaikille parempiin päätöksiin.
Maria Kaisa Aula vieraili Nurmijärven seurakunnassa 11. maaliskuuta esittelemässä päätösten
valmistelijoille ja luottamushenkilöille tämän vuoden alusta voimaan
astunutta Lavaa.
Maria Kaisa Aula on entinen kansanedustaja, Suomen ensimmäinen lapsiasiavaltuutettu (v. 2005–
2014), kirkolliskokousedustaja ja
asuinkuntansa Viitasaaren kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Hän on
kaksosten äiti ja valittiin vuonna
2014 Väestöliiton puheenjohtajaksi.

Milloin ja miten 		
arvioidaan?

Maria Kaisa Aula antoi vinkkejä, miten arvioida päätösten vaikutusta lapsiin.. Taustalla katselee rovasti Åke Launiala (pappina
Nurmijärvellä 1944-1974 ), hänen sydäntään lähellä oli juuri seurakunnan lapsityö.

lapsiasiahenkilö

Arviointi on tehtävä hyvissä ajoin
ennen päätöstä, jo valmisteluvaiheessa. Minkä tahansa asian tullessa vireille, on arvioitava, onko
sillä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
Jos vastaus on kyllä, päätetään,
onko kysyttävä lapsilta ja nuorilta
itseltään: keneltä, missä ja miten
kysytään. Tietoa kootaan mahdollisimman monipuolisesti. Selvitetään
myös, mitä tietoa on jo olemassa
(tilastot, tutkimukset, kyselyt) ja
onko se riittävää.
Kootun tiedon valossa arvioidaan

kokonaisuutta, mikä lapsen edun
kannalta olisi tässä tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu. Ja perustellaan, jos siihen ei ole mahdollista
päästä.
Entä onko päätöksellä haittoja, miten niitä voitaisiin lieventää?
Päätöksestä tiedotetaan ja myöhemmin seurataan, saavutettiinko
ratkaisulla niitä vaikutuksia joita
sillä haettiin.

Arvioidaan vaikutustalapsiin yleensä
Lapsivaikutusten arvioinnilla pyritään huomioimaan lapsen etu
yleisesti, sillä ei oteta kantaa yksittäisten lasten tai perheiden asioihin. Menettely ei myöskään estä
tekemästä päätöksiä jonkin muun
ryhmän edun mukaisesti, kunhan
sille on riittävät perusteet. Merkittävää on, että aikuinen oppii huomioimaan lasten ja nuorten näkökulman
toiminnassaan.
Lapsen etu ei ole sama kuin lapsen mielipide. Prosessin aikana aikuiselle voi syntyä uusia oivalluksia
ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Lava ei ole		
”byrokratiapeikko”
Koulutuksen osanottajilla oli vaihtelevia ennakkokäsityksiä siitä mitä
lava voisi tuoda tullessaan. Toiset
pitivät asiaa lähtökohtaisesti hyvänä, toisia huolestutti hidastuuko

päätöksenteko, joku arveli lasten
tulevan huomioiduksi muutenkin.
Vaikka monelle lapsen ja nuoren
huomioiminen voi olla itsestään selvää, tarvitaan myös konkreettisia,
poliittisia päätöksiä, joilla muutetaan yhteiskunnan isoja rakenteita.
Illasta jäi puolin jos toisin myönteinen tunnelma. Aula totesi koulutustilaisuuden olleen hänelle ”hauskaa, innostavaa ja sikäli helppoa
että Nurmijärvellä ollaan jo tiellä
kohti lapsiystävällistä seurakuntaa”.
Kuulijat puolestaan huojentuivat
huomatessaan, ettei Lava olekaan
päätöksentekoa halvaannuttava
byrokratiapeikko, lasten ja nuorten
kuulemiseksi tehdään paljon asioita
jo nyt.
Joka ottaa vastaan yhden näistä
pienimmistä minun nimissäni, hän
ottaa vastaan minut.
(Markus 9: 33–37)
Teksti ja kuva: Pia Jaakkola

KESÄKERHOT

1.–2.-luokkalaisille 1.–17.6.2015

Ohjattua ja vapaata toimintaa pienten koululaisten ensimmäisille kesälomaviikoille:
Ulkoillaan, tehdään retkiä, pelataan ja leikitään. Lapset saavat itse vaikuttaa kerhojen ohjelmaan.
Ohjaajina toimivat seurakunnan lastenohjaajat. Kerholaiset on vakuutettu.
Hakuaika kesäkerhoihin on ma 2.3.–su 26.4. Sähköinen hakulomake löytyy os:
www.nurmijarvenseurakunta.fi, kohdasta kesätoimintaa lapsille
Kerhopäivä 4 tuntia klo 9–13:
Ilmaisutaidon ryhmä klo 9–13 (viikot 23 ja 24):
Lapsilla mukana omat eväät. Kerho on maksuton.
Päivän aikana tarjotaan lämmin ruoka.
- Röykkä, Toimela, Männikönaukiontie 4
Hinta: 50 €/viikko
- Kirkonkylän seurakuntakeskuksen päiväkerhotilat, Kirstaantie 5-7
Kerhopäivä 6 tuntia klo 9–15:
Ilmaisuniloa, liikunnanlumoa ja mukavaa yhdessä oloa: ohjattua
Kerhoissa tarjotaan lämmin ruoka ja välipala.
luovaa toimintaa draaman, liikkeen ja kädentaitojen parissa.
Hinta: 60 €/viikko (viikko 25 maksaa 35 €).
Toimintaa ilmaisutaidoista kiinnostuneille alakoululaisille,
- Kirkonkylä, Iso Pappila, Pappilantie 3
aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Ryhmäkoko: max. 12 lasta.
- Klaukkalan kirkko, Ylitilantie 6
Lisätietoa ohjelmasta: katariina.kuronen@evl.fi tai 040 754 5661
- Rajamäen kirkko, Patruunantie 7

Nurmijärven lapsiasiahenkilöt ovat Pia Jaakkola, Sanna Puhakka
ja Maritta Kopsala.

Lapsiasiahenkilöitä on nyt kolme.
Kauden ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi
lastenohjaaja Sanna Puhakan ja
kirkkovaltuutettu Pia Jaakkolan
lisäksi kolmanneksi lapsiasiahenkilöksi nuorisotyönohjaaja Maritta
Kopsalan.
Lapsiasiahenkilön tehtävänä on
toimia silminä ja korvina lasten ja
nuorten toiveille ja tarpeille, jotta
he kokisivat tulevansa nähdyiksi
ja kuulluiksi ja varmistamaan, että
heidän näkemyksensä otetaan
huomioon päätöksenteossa jo
valmisteluvaiheessa. Lapsiasiahenkilö on helposti lähestyttävä linkki
seurakuntalaisten, työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden välillä..

Ota yhteyttä:
* lapsiasiahenkilö@evl.fi
* facebookissa tykkäämällä
sivusta
”Nurmijärven seurakunnan
lapsiasiahenkilöt”
* sanna.puhakka@evl.fi sekä
puh. 050 467 2454
* Maritta Kopsala,
050 343 5086,
maritta.kopsala@evl.fi

Katso lisää Näyn ja kuulun
hanke: www.naynjakuulun.fi

Haku seurakunnan iltapäiväkerhoihin
kaudelle 2015–16

IP-toiminta tarjoaa pienille koululaisille valvotun iltapäivän. Se on turvapaikka koulun
jälkeisille tunneille ja tarkoitettu niille lapsille, jotka muuten joutuisivat olemaan yksin
kotona.
IP:t toimivat koulupäivinä klo 12–17.
Huoltajilla on mahdollisuus valita klo 12–16
(4 tuntia) tai 12–16.30/17
välisenä aikana tapahtuva toiminta.
Hinnat:
100 euroa / kk yli neljä tuntia
kestävä toiminta
80 euroa / kk max neljä tuntia
kestävä toiminta
Kerhoihin haetaan sähköisesti Nurmijärven
kunnan Helmi-järjestelmän kautta.
Sähköinen ilmoittautuminen on
avoinna 30.3.–26.4.2015, os:
http://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/
opetus_ja_koulutus/koululaisten_aamu-_ja_
iltapaivatoiminta

Päätös paikan myöntämisestä toimitetaan huoltajille 24.5.2015 mennessä.
Kerho käynnistyy, mikäli hakijoita on
vähintään 10 lasta/ryhmä.
Seurakunnan IP-kerhot
kaudella 2015–16
1. Kirkonkylä, Ison pappilan IP,
Pappilantie 3
2. Klaukkalan IP, nuorisotila, Ylitilantie 6
3. Klaukkalan IP, seurakuntakeskus,
Ylitilantie 6,
4. Metsäkylän IP, Metsäkylän alakoulu
5. Röykän IP, Toimela,
Männikönaukiontie 4
6. Uotilan IP, Uotilan koulu
Tiedustelut:
Lapsi- ja perhetyön toimisto,
Helena Saulamo, 050 383 0393.
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VARHAISNUORTEN KESÄLEIREJÄ
Leirit

Leirihintoihin tulee sisaralennus,
mikäli samasta perheestä osallistuu
useampia lapsia. Perustellusta syystä
leirin ikärajoista voidaan poiketa.
Leirit ovat teemallisia yöpymisleirejä.
Leireille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje,
josta selviää tarkempi leiriohjelma.

Sääksin leirikeskuksessa,
Sääksjärventie 144, Hyvinkää
1) 7–10 -vuotiaille tytöille ja pojille
ma–ke 8.–10.6., hinta 80 €.
2) 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille
to–su 11.–14.6., hinta 100 €.
3) 10–13 -vuotiaille tytöille ja pojille
su–ke 14.–17.6., hinta 100 €.

Musiikkileiri

Sääksin leirikeskuksessa
21.–26.6.
Opetettava soitinvalikoima
muotoutuu ilmoittautumisten
mukaan ja ohjelmassa on
myös orkesteri, yhtyeitä ja
kuoro.
Leirille otetaan 45 oppilasta,
8–15 -vuotiaita musiikin
opiskelijoita soitin- ja
ikäjakauman perusteella,
karsien tarvittaessa
ilmoittautumisjärjestyksen ja
iän perusteella
Leirin hinta 250 €
ensimmäiseltä lapselta,
seuraavilta 175 €.
Yhteistyössä Nurmijärven
musiikkiopisto.

Partaharjun leirikylässä Pieksämäellä 22.–27.7.2015
Kipinä on telttaleiri Salvosen rannoilla
10–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Leirin hinta on 130 €
Leirin pääjärjestäjänä toimii PTK - poikien ja tyttöjen
keskus, valtakunnallinen varhaisnuorisotyön palvelujärjestö.
Leiriä rakentamassa ovat PTK:n piirit, ev.lut kirkon
kirkkohallitus, hiippakunnat ja paikallisseurakunnat sekä
yhteistyökumppaneina Suomen Lähetysseura, Kirkon
Ulkomaanapu, Changemaker, Seurakuntien Lapsityön
Keskus ja Nurmijärven Seurakunta

Lisätietoja leireistä ja ilmoittautumiset:
Maritta Kopsala, klo 14 jälkeen p: 050 343 5086 tai maritta.kopsala@evl.fi
www.nurmijarvenseurakunta.fi

LAPSET POHTIVAT

Sisarukset Linda, Hertta ja Ilona Herusten päiväkerhosta.
Ilona: ”Pajunkissat on niin pehmeitä. Niitä sanotaan pajunkissoiksi, koska ne on yhtä
pehmeitä ku kissat!”
Kuva ja teksti Eeva Aro

HAKU PÄIVÄKERHOIHIN toimikaudelle 2015–16

Afrikkalainen
Gospelmessu

Päiväkerhossa on iloa ja elämyksiä, ihmettelyä ja tykkäämistä. Turvallinen ja
rakastava ilmapiiri antaa pohjaa hiljentymiselle ja pyhän kokemiselle.
Ryhmässä lapsen sosiaaliset taidot vahvistuvat. Päiväkerhotoiminnan avulla
seurakunta antaa kasteopetusta alle kouluikäisille lapsille, kasvattaa lapsia
seurakunnan yhteyteen sekä tukee heidän vanhempiaan kasvatustehtävässä.

Lukukausimaksu määräytyy ryhmän
viikoittaisten kokoontumiskertojen mukaan:
kerran viikossa kokoontuva kerho 30€,
kahdesti viikossa kahden tunnin kerho 50€,
kahdesti viikossa kolmen tunnin kerho 60€,
kolmesti viikossa kolmen tunnin kerho 80€ ja kolmesti
viikossa neljän tunnin kerho 90€.
Sisarusalennus on 50% pienemmästä maksusta.
Kasvatustyön johtokunta tarkistaa maksut vuosittain.

Päiväkerhon toimintakausi on elokuusta 2014
toukokuuhun 2015.
Päiväkerho on tarkoitettu 3-6 vuoden ikäisille lapsille.
Kerhojen kokoontumiskerrat ja -ajat vaihtelevat yhdestä
kolmeen kertaan viikossa kahdesta neljään tuntiin
kerrallaan.
Ryhmän perustamisen vähimmäiskoko on 10 lasta.
Kerhon ohjaajina on kaksi koulutettua lastenohjaajaa.
Lapset ovat kerhoaikana vakuutettuja.
Kerhotoiminnassa otetaan huomioon lapsen yksilölliset
tarpeet ja vahvuudet sekä tuettavat alueet. Hänelle
pyritään luomaan edellytyksiä kehittää taitojaan
monipuolisesti, oman kehitystasonsa mukaisesti.
PÄIVÄKERHOPAIKAT:
Harjula,
kerhotalo, Viljelystie 15
Herunen,
kioski, Herustentie 248
Kirkonkylä, Seurakuntakeskus,
Kirstaantie 5-7
Kirkonkylä, Isopappila, Pappilantie 3
Klaukkala, Seurakuntakeskus, Ylitilantie 6
Lepsämä,
Kuusirinteen kerhotalo,
Herontie 1
Toukola, nuorisoseurantalo,
Lepsämänkaari 4
Metsäkylä, VPK-talo, Palokunnankuja
Perttula,
Kansantalo, Nummenpääntie 9
Raala,
ent. koulu,, Hynnänkorventie 281
Rajamäki, kirkon alakerta, Patruunantie
Röykkä,
Toimela, Männikönaukiontie 4

Klaukkalan kirkossa
sunnuntaina 26.4. klo 18

Hakulomakkeita saa päiväkerhoista,
seurakuntatoimistosta ja netistä os.
www.nurmijarvenseurakunta.fi kohdassa
Päiväkerhot. Netissä voi myös täyttää ja lähettää Aleksi
hakemuksen sähköisesti.
Varmistaaksesi lapsesi kerhopaikan
hakemus tulee palauttaa torstaihin 30.4. mennessä.
Tieto kerhopaikasta lähetetään sähköpostitse
touko–kesäkuun vaihteessa.
Kerhot alkavat viikolla 34 kunkin
kerhon lukujärjestyksen mukaisesti. Jos lapsi ei
tarvitsekaan kerhopaikkaa, ilmoita siitä mahdollisimman
pian lapsi- ja perhetyön toimistoon.
Mahdollisia ryhmämuutoksia voi neuvotella elokuussa
kerhojen alettua lastenohjaajien kanssa.
Lisätietoja: Lapsi- ja perhetyön toimisto, 050 356 4881
www.nurmijarvenseurakunta.fi/lasten ja perheiden kanssa
Iines

- liturgina ja saarnaa
Anni Pesonen
- avustaa
Sarri Päiväsaari-Vestenius
- nuorten bändi
Pientä iltapalaa tarjolla.

Sanaa ja lähetystä

Hyvän Sanan -iltapäivä

Nurmijärven seurakuntakeskuksessa, Kirstaantie 5-7
Su 29.3. klo 15
Jarkko Haapanen:
’Rakastava ja pyhä Jumala’

Yhteistyössä Uudenmaan
Kansanlähetyksen kanssa
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Kristillisen kirkon juhla-aika
laskiaisesta helluntaihin
Pääsiäinen on kristikunnan suurin ja
vanhin juhla. Vuonna 325 päätettiin, että
pääsiäissunnuntain ajankohta on kevätpäivän tasausta (21.3.2015) seuraavan
täydenkuun (4.4.) jälkeinen sunnuntai,
joka tänä vuonna on 5. huhtikuuta.
Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus,
josta kirkossa lasketaan aikaa sekä
eteen- että taaksepäin. Kristuksen ylösnousemus on kristinuskon keskeisin
asia, niinpä pääsiäistä viettävät kaikki
kristityt.
Juutalaiset viettävät pesah-juhlaa eli
Egyptin orjuudesta vapautumisen aikaa. Se oli juhla, jota varten Jeesuskin
tuli opetuslasten kanssa Jerusalemiin –
evankeliumin mukaan aasilla ratsastaen.
Pääsiäisjaksoon kuuluu kolme vaihetta: valmistautuminen eli paastonaika, itse juhla ja helluntaihin asti kestävä
juhla-aika. Pääsiäisjakson keskuksen
muodostaa ristin ja ylösnousemuksen
pääsiäinen.
Tuhkaristi

Valmistautumisaika alkaa laskiaisesta, jonka suomenkielinen nimi tulee
paastoon laskeutumisesta. Paastonaika
alkaa laskiaisen jälkeisestä keskiviikosta, tuhkakeskiviikosta, joka on saanut
nimensä paastoon liittyneestä tuhkan
sirottelemisesta pään päälle. Se oli katumuksen ja parannuksen vertauskuva.
Tuhkakeskiviikon jumalanpalveluksessa

Leipä ja viini

Toisena pääsiäispäivänä muistetaan
ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä
Jeesusta seuranneille naisille ja opetuslapsille. Ilmestykset vakuuttivat heidät
Jeesuksen kuolleista nousemisesta ja
jatkuvasta läsnäolosta keskellä maailman elämää.
Pääsiäispäivää seuraa kuusi pääsiäisenjälkeistä sunnuntaita.
Helatorstaita eli Kristuksen taivaaseenastumisen päivää vietetään 40 päivän kuluttua pääsiäisestä.

Tyhjä hauta
voidaan otsaan piirtää tuhkaristi katumuksen merkiksi.
Pääsiäistä edeltäväksi valmistusajaksi vakiintui varhain 40 arkipäivää
käsittävä paastonaika. Sunnuntaipäiviä
ei siis laskettu paastopäiviksi. Paastonajan pituuden esikuvana on Uudessa
testamentissa Jeesuksen paasto autiomaassa.
Palmusunnuntaina, viikkoa ennen
pääsiäistä, Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen elämänsä viimeisiä vaiheita.
Palmusunnuntain teemana on Jeesuksen tulo Jerusalemiin viimeisen kerran
ennen kuolemaansa. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, ihmiset heittivät hänen
tielleen palmunoksia. Palmunoksista tuli
myös toivon ja voiton merkkejä. Tähän
liittyy adventtina laulettava Hoosiannahymni.
Pohjoismaissa palmunoksat ovat korvautuneet pajun- ja koivunoksilla. Palmusunnuntaista on muodostunut myös virpomissunnuntai, jolloin lapset toivottavat
virvottaville onnea ja siunausta.
Palmusunnuntaista alkavan hiljaisen
viikon aikana kirkoissa saarnataan tai
kuullaan musiikin kautta Jeesuksen tiestä kohti kärsimystä ja kuolemaa.

Kiirastorstain aihe on Jeesuksen ja
opetuslasten viimeinen yhteinen ateria.
On kyse uuden liiton ateriasta, Jeesuksen uhrikuoleman muistosta. Jumalanpalveluksessa nautitaan silloin Pyhä
ehtoollinen ensimmäisen ehtoollisen
muistoksi ja sen jälkeen alttari riisutaan
ja puetaan mustaan väriin. Opetuslasten
kynttilät sammutetaan.

Pääsiäisaika – 50 päivän juhla-aika
– kestää helluntaihin asti. Helluntain
ajankohta määräytyy Apostolien teoissa kuvatusta Pyhän Hengen vuodattamisesta, joka tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä juutalaisten
helluntaina. Juutalaiset viettävät helluntaijuhlaansa 50. päivänä pääsiäisestä.
Juhlan suomenkielinen nimi on saatu
ruotsin kielen ilmauksesta helig dag (=
pyhä päivä). Helluntaita pidetään seurakunnan syntymäpäivänä.
Lähteenä evl.fi –sivusto.
Kuvat: Birgit Tolvanen

Pitkäperjantai on Jeesuksen kärsimisen ja ristiinnaulitsemisen muiston päivä,
jolloin kirkot on puettu mustaan väriin. Se
on ainoa päivä kirkkovuodessa, jolloin liturginen väri on musta.
Pääsiäispäivä on Jeesuksen ylösnousemisen juhla. Sen vietto aloitetaan
jo yöllä pääsiäisyön messussa. Alttarilla
on valkoisia tai keltaisia kukkia. Liturginen väri on helluntaihin asti valkoinen.
Varhaiskirkossa seurakunnan jäsenet
kastettiin yleensä pääsiäisen jumalanpalveluksessa.

Piikkikruunu

Pilvimuurista valo välähtää, virsi 104
Virsikirjan virsi numero 104
’Pilvimuurista valo välähtää’ on yksi suosituimmista
pääsiäisvirsistämme. Se tuli
uutena virtenä tähän nykyiseen vuoden 1986 virsikirjaan.

Birgit Tolvanen

Sen sävel on toinen nykyisen
virsikirjan negrospirituaaleista,
toinen on virsi 516. Sanat syntyivät Tauno Väinölän mukaan tilaustyönä, kun Anna-Maija Raittilaa pyydettiin tekemään siihen
sanat. Hänen virsiään on nykyisessä virsikirjassa kokonaan tai

Kansainvälinen
Teeilta
Isossa Pappilassa, Pappilankuja 3,
Nurmijärvi
perjantaina 10.4. klo 18
Laulamme yhdessä ja tulemme
tutuiksi teekupposen äärellä.
Lastenhoito järjestetty
Seurakunnasta mukana Julia, Virve,
Maritta, Eeva ja Riitta-Leena

International Evening
-with tea and music

osittain peräti 21 kappaletta.
Tuska, valo ja juhla ovat pääsiäisen ydinsanoja, jotka sisältyvät
myös Anna-Maija Raittilan kirjoittamiin tämän virren sanoihin.
Kertosäkeessä on pääsiäisen
keskeinen sanoma: ”Läpi lukkojenkin/ Herra Jeesus tulla voi./
Kuolleista hän noussut on.”
Mielikuva
pitkäperjantaista
on, että aina on hämärää ja pilvet makaavat matalla. Kun ”pilvimuurista valo välähtää”, on
pääsiäisaamu, jolloin ”aurinkokin
tanssii”. Siinä mieli on pakahtua
toivosta ja ilosta, kun sitä pää-

Friday April 10th at 6 pm.
Big Vicarage, Iso Pappila, Pappilantie 3, Nurmijärvi
Let´s come together and get to know each other
in a relaxed atmosphere.
You are very welcome, and so are your family
and friends. Child care is provided.
Julia, Virve, Maritta, Riitta-Leena ja Eeva
If you have any questions, please contact
riitta-leena.sihvola@evl.fi, tel. 050 468 6925

siäisaamuna veisataan. Lähellä
ovat ilon kyyneleet.
Neljäs säkeistö alkaa säkeellä
”Alas syntiimme armo kumartuu”. Siinä on jotain hyvin luterilaista, tekee mieli sanoa körttiläistä. Viidennen säkeistön viesti
on rauhoittava ja juhlava: ”Pyhä
Henki luo juhlan sydämiin”.
Virressä on vähän sanoja,
mutta niihin mahtuu koko pääsiäinen.
mj
Lähde: Tauno Väinölä, Virsikirjamme virret. Kirjapaja 2008.

Международный
вечер
10.4.2015 в 18.00
Pappilantie 3, Nurmijärvi
В программе:
Знакомство и свободное общение,
пение песен, чаепитие.
Будет организован присмотр за детьми.
julia.hyyrynen@evl.fi, 050 465 8785
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Lisää yhdessä
tekemistä kirkkoon
Millainen on jumalanpalvelus, josta et malta olla poissa? Pääseekö taivaaseen
maksamalla kirkollisveron?
Kuka oikeastaan on kristitty? Mikä on kirkon tehtävä?
Muun muassa näihin suuriin
kysymyksiin etsittiin vastauksia kirkon Jumalanpalveluspäivillä Jyväskylässä.
Mukana oli myös joukko nurmijärveläisiä.
Lähes 600 seurakuntien työntekijää ja luottamushenkilöä pohti
kahden päivän ajan kirkon tulevaisuutta ja sitä, miten ja mihin
suuntaan jumalanpalvelusta tulisi
kehittää. Jumalanpalveluspäivien
pääesiintyjinä olivat Leonardo
Gialloreti Italiasta ja teologian
tohtori Patrik Hagman Åbo Akademista.
Gialloreti on lääkärin työnsä
ohessa aktiivisesti Sant´Egidion
yhteisössä Roomassa, jonka auttamistyössä nivoutuvat yhteen
jumalanpalveluselämä ja palvelu.
Hänen puheessaan korostui köyhien auttaminen, ja köyhillä hän
tarkoitti vähävaraisten lisäksi yksinäisiä. Yhteisön väki pyrkii auttamaan köyhiä ja pitää heitä ystävinään, kuin perheenjäseninä.

”Olen sitä mieltä, että suhde
köyhiin ja yksinäisiin on hengellinen asia. Yhteys ihmisten välillä
on oleellinen asia myös jumalanpalveluksessa. Onko meillä
henkilökohtainen suhde ihmisiin,
jotka tulevat messuun?” Gialloreti
kysyi kuulijoilta.
”Kirkko ei voi eikä sen tehtävä ole ratkaista köyhien kaikkia
ongelmia, mutta yksinäisyyden
se voi poistaa. Meidän mallimme
on kantaa Jeesuksen ristiä, kuten Simon Kyreniläinen teki. Vain
lyhyen matkaa, mutta hän kantoi
sitä, koska halusi auttaa. Kirkon
tulee toimia samalla tavalla ja
auttaa kärsiviä.”

Yhdessä tekemisessä 		
on avainasia
Raja kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä pitäisi romuttaa, sanoi piispa Simo Peura.
Samoilla linjoilla oli Jumalanpalveluspäivien toinen pääesiintyjä
Patrik Hagman, joka pohti työntekijöiden ja seurakuntalaisten
roolia jumalanpalveluksessa.
”Jos työntekijöille on annettu
tehtäväksi tehdä ”kristillisiä asioita”, jää muiden tehtäväksi vain
pohtia omaa uskoaan. Miksi tulla
kirkkoon, jos voi uskoa muuten-

kin? Jos ajatus tekemisestä jää
vain työntekijöille, loppuu keskustelu siitä, mitä on olla kristitty.
Silloin kristillisestä identiteetistä
tulee ohut ja epäselvä”, arvioi
Hagman.
Hänen mielestään kirkon tulee
palata takaisin ikivanhaan käytäntöön, jossa kirkon työntekijät
ja seurakuntalaiset tekivät yhdessä messun. Ihmiset toivat leivän
ja viinin mukanaan ja ne yhdistämällä saatiin kaikille ehtoollinen.
Ylijäämä annettiin apua tarvitseville.
Jumalanpalvelusyhteisö kokoontui joka sunnuntai harjoittelemaan, millaista on elää kristittynä. Samoin tulisi nytkin toimia.
Yhdessä tekemällä tavallinenkin
seurakuntalainen löytää kirkosta oman paikkansa. Hagmanin
mukaan tästä voi nousta kansankirkon suuri idea kristittynä
elämisestä.
Kristillinen identiteetti on liukuva käsite. Se voi olla erilainen
elämän eri vaiheissa. Kirkko voisi Hagmanin mukaan hyväksyä
kristilliseksi teoksi pienetkin asiat, kuten kirkollisverojen maksamisen. Kirkon ei tarvitse sanoa,
ketkä ovat kristittyjä ja ketkä eivät. Se voidaan jättää Jumalalle.
”Kirkon tehtävä on näyttää

Messu tehdään yhdessä.
mallia, miten elää kristittynä. Sen
pitää olla yhteisö, joka kutsuu
vieraita keskuuteensa. Kirkon
tehtävä ei ole kertoa, millainen
Jumalan valtakunta on, vaan
näyttää mallia yhteisöstä, jossa
Jumalan rakkaus toteutuu”, arvioi Patrik Hagman puheenvuorossaan.

Vastuutehtävät		
innostavat toimintaan
Haapajärven toimintamalli esiteltiin yhtenä toimivana esimerkkinä seurakuntalaisten aktiivisesta
osallistumisesta. Keskipohjalaisessa pikkukaupungissa jumalanpalveluksen tekemiseen osal-

listuu viikoittain kymmenkunta
seurakuntalaista.
Siellä toimivat jumalanpalvelusryhmät jakavat kirkon ovella
virsikirjoja, lukevat tekstejä ja rukouksia sekä ennen messua ennakkopalaverissa antavat papille
eväitä saarnan kirjoittamiseen.
Ryhmiä on yhteensä kymmenen
ja kukin ryhmä vastaa itsenäisesti tehtävistä omalla vuorollaan.
Mukana toiminnassa on kaiken
kaikkiaan yli sata henkilöä. Jokaisessa ryhmässä on mukana
myös lapsia.
Teksti Paula Huhtala
Kuva Minerva Seppälä/
KuvaKotimaa

PISAROITA

Tämä päivä aikaa
Jos saisit tietää, että Sinulla olisi
vain tämä päivä elinaikaa jäljellä,
miten tuon ajan käyttäisit?
Mitä mielessäsi ja kehossasi tapahtuisi? Miltä se tuntuisi?
Kiirehtisitkö yhä sinne, mihin nyt
aioit mennä?
Mitkä asiat olisivat sinulle tärkeitä vielä tehdä? Mitä tekisit ensimmäiseksi?
Kuka, ketkä tulevat mieleesi?
Mitä haluaisit vielä sanoa heille?
Kenelle soittaisit? Kenen luokse haluaisit ennättää? Kenen

lähellä haluaisit vielä olla? Kenet
haluaisit sulkea syliisi? Ketä haluaisit ehtiä rakastaa?
Mitä toivoisit rakkaittesi elämään, kun sinua ei enää ole?
Mitä haluaisit heidän muistavan
sinusta?
Asettuvatko elämäsi asiat
näitä miettiessäsi uuteen järjestykseen? Miten onnellinen ja
tyytyväinen Sinä olet elämässäsi
tänään?
Tällainen raju mielikuvaharjoitus voi arjen tyytymättömyyk-

sien, pettymyksien ja hankaluuksien keskellä muistuttaa
elämän tärkeimmistä asioista.
Ehkä tällaisen mielikuvan äärellä

voi löytää itsestään kaipuun olla
rakastettu ja välitetty. Kaipuun
rakastaa ja välittää. Kaipuun olla
oikeasti läsnä niille, jotka ovat
meille tärkeimpiä elämässä.
Mielikuvan tarkoitus ei ole
pyyhkiä pois elämän vaikeuksia,
vaan muistuttaa siitä, mikä liian
usein hautautuu arjen kiireeseen.
Elämänvalon hiipuessa paljastuu
se, mikä lopulta on sydäntämme
lähinnä. Turha erottuu tärkeästä,
oleellinen epäoleellisesta.
Mielikuva voi auttaa löytämään

ratkaisuja tilanteissa, joissa on
tyytymätön. Minkä asioiden toivoisi olevan toisin, kun tulee aika
sanoa hyvästit? Mitä niille asioille voi tehdä tänään?
Aikamme on maailmassa rajallista. Ajankäyttömme tuo esiin
arvomme.
Mille Sinä annat tänään aikaasi
ja läsnäoloasi?
Maarit Vänskä
perheneuvoja

NETRINGIN PESULA
KEMIALLINEN PESU, PALVELU- JA ITSEPALVELUPESULA

Punamullantie 12 C, Nurmijärvi Puh. 09 - 250 8260

”Tämä maa ei koskaan sortua saa – eläköön Suomi!”
”Aldrig förtryckas skall detta land – leve Finland!”

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ
maanantaina 27. huhtikuuta 2015

Rukoushetki Nurmijärven kirkossa kello 17
- kirkkoherra Ari Tuhkanen
- kanttori Mikko Peltokorpi
Kunnianosoitukset
- Nurmijärven ja Rajamäen sankarihaudoille,
Karjalaisten muistomerkille ja Veteraanikivelle
Veteraanijuhla kirkossa
- Nurmijärven Puhallinorkesteri ja
Nurmijärven reserviläiskuoro, johtaa Tuire Grönthal
- tervehdyssanat: Nurmijärven Reserviupseerit ry:n
puheenjohtaja Tatu Häkkinen
- juhlapuhe: prikaatikenraali Pertti Laatikainen
- juonto Juhani Kallio
Juhlakahvit seurakuntakeskuksessa
- Nurmijärven Martat avustavat
Kunniamerkit		
Tervetuloa!

ma-pe
ARKI- JA JUHLA-ASUT
8.30-17.30
MATTOPESUT
la 9.00-13.00
KODIN TEKSTIILIT
ARKENA ja LAUANTAINA

www.netrinki.fi
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PIKKUPALOJA HISTORIASTA

”Huvitteluvimma ei
osoittanut
laantumisen merkkejä”
Vuodet vierivät, ajankohtaiset asiat vaihtuvat, mutta
jotain aiheita säilyy vuodesta ja vuosikymmenestä
toiseen.
Kirkkoherra Kosti Kankainen kiinnittää kertomuksessaan vuodelta 1933
huomiota jumalanpalveluksessa käymisen vähäisyyteen. Sivukylistä hän sanoo
kyllä ahkerasti lähdettävän
pyhänä kello kymmeneksi
kirkkoon, mutta ”kirkonkylässä monet, terveet ihmiset saattavat niihin aikoihin
lojua vielä vuoteissaan,
lähteäkseen sitten vasta
pimeän tullen niin kuin yölinnut etsimään iltamapaikkoja”.
”On pyhiä, jolloin kirkko
on ollut aivan täynnä, mutta myös usein väkeä ei ole
ollut täyttä sataa henkeä”,
harmitteli kirkkoherra. Herran Pyhää ehtoollista oli
vietetty 14 kertaa vuoden
aikana.
Hän kiinnitti huomiota
yleiseen huvitteluvimmaan:

”Sellaiset iltamat, joissa ei
ole muuta ohjelmaa kuin
tanssia, eivät kerta kaikkiaan sovi Nurmijärvelle”.
Lukukinkereissä
elettiin nousun aikaa, mutta
sitoutuneita pyhäkoulunopettajia on kertomuksen
mukaan ollut vaikea saada.
Pyhäkoulu kuitenkin kokoontui säännöllisesti kymmenessä kylässä. Vuoden
erityisistä juhlista mainitaan
pyhäkoulu- ja lähetysjuhlat
sekä kirkonkylän rukoushuoneen (= vanha seurakuntatalo) 10–vuotisjuhlat.
Paljon on eri kylissä vietetty
seurakuntailtoja.
Rippikoululaisia
konfirmoitiin 67 poikaa ja 47
tyttöä sekä 10 poikaa ja
6 tyttöä yhteiskoulun rippikoulussa, yhteensä siis
130. Nykyään rippikoululaisia on nelin- tai viisinkertainen määrä.
Diakoniarahasto oli uusi
asia ja siihen oli kerätty
5588 markkaa, joilla oli
tuettu 70 perheen elämää.

Seurakunnan rippikoulupoikia opettajansa pastori Kosti Kankaisen kanssa Nurmijärven kirkonkylän rukoushuoneen (nyk. vanha seurakuntatalo) portailla joskus 1930-luvulla. Kuva seurakunan arkisto.
Summa on nykyeroissa
reilut 2000. Lähetykselle
oli kerätty 16288 markkaa,
mikä oli luovutettu Lähetysseuralle, ja kirkosta kertyi kolehteja 7799 markkaa.
Nurmijärven kirkon peruskorjauksesta oli kirkkovaltuusto tehnyt päätöksen. Remontti valmistui

seuraavana vuonna 1934.
Seuraavan kerran isompi
remontti tehtiin 1990-luvun
alussa.
Ihmisten tapoja ja moraalia seurattiin edelleen
tarkasti. Kirkkoherra totesi, että ”varoituksista
huolimatta elää muutamissa kylissä vihkimättömiä

Talousarviomäärärahoista myönnettävät vuoden 2015

Kirkolliset avustukset

Seurakunnan toimintaan osallistuvia
järjestöjä ja sidosryhmiä pyydetään
toimittamaan hakemuksensa
perjantaihin 24.4. kello 14 mennessä
osoitteella: Nurmijärven seurakunnan
kirkkoneuvosto,
Kirstaantie 5–7, 01900 Nurmijärvi.
Myöhemmin jätettyjä anomuksia ei
käsitellä.

Hakemuksiin tulee liittää selvitys
avustuksen käyttämisestä, sillä
taloussäännön mukaan: ”Seurakunnan
myöntämistä avustuksista on avustusta
saaneiden yhdistysten annettava
kirkkoneuvostolle vuosittain selvitys,
josta ilmenee, että avustus on käytetty
myönnettyyn tarkoitukseen.”

Tuntuuko arjen pyörittäminen joskus ylivoimaiselta, kun omat voimat eivät riitä?
Onko sinulla mahdollisesti huolia liittyen lapseesi?
Oletko miettinyt miten puhuisit omasta sairaudestasi lapsellesi?
Haluatko tietoa miten tukea ja auttaa lastasi?

VERTTI VERTAISRYHMÄ
masennusta tai kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville vanhemmille
ja heidän 8–12 -vuotiaille lapsilleen.
Ryhmä kokoontuu Omppulinnassa,
Rajamäentie 9 B, Nurmijärven
kirkonkylässä lokakuusta alkaen.
Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Ryhmätapaamisia on yhteensä 10.
Ryhmän ohjaajina toimivat
seurakunnasta: diakoniatyöntekijät
Tarja Kolari ja Hanna Alava,
lastenohjaajat Katariina Kuronen ja
Anne Kontturi
kunnasta: perhetyöntekijä Anne Naumanen
Ilmoittautuminen ja lisätietoja elokuun
loppuun asti: Tarja Kolari, 050 430 8420 tai
tarja.kolari@evl.fi
VERTAISRYHMÄTOIMINTA
On ennaltaehkäisevä toimintamuoto, joka
tarjoaa tukea lapsille ja vanhemmille.
Tavoitteena on lisätä lapsen ja vanhemman
välistä vuorovaikutusta ja arjen sujuvuutta.
Vanhempien ja lasten yhteiset
ryhmätapaamiset ovat tärkeä osa
Vertti-ryhmää.

LASTEN RYHMÄ
Tarjoaa tietoa
vanhemman
sairaudesta.
Mahdollisuuden
kokemusten
jakamiseen muiden
lasten kanssa
erilaisten tehtävien ja
leikkien kautta.
Lasten kysymyksille
ja keskustelulle on
varattu aikaa.
VERTTI-RYHMÄSSÄ
Kokemusten jakaminen ja vanhemmuuteen
sekä lapsiin liittyvät kysymykset ovat
keskeisellä sijalla.
Vanhemmille annetaan tietoa sairauden
vaikutuksista lapsen ja vanhemman
väliseen suhteeseen.
Vanhemmat voivat keskustella
vanhemmuudesta vertaistensa kanssa.

pariskuntia ja salassa oli
tapahtunut lastenmurhia
sekä avioliitossa että sen
ulkopuolella, eikä huvitteluraivon hiljenemisestä
ollut merkkejä.” Sukupuolivähemmistö ei vielä ollut
päässyt tälle listalle.
Kolme kuolemaan päättynyttä veritekoakin oli vuo-

den aikana tapahtunut.
”Seurakuntapappi tuntee
raskaasti edesvastuunsa
ja samalla heikkoutensa”,
päätti kirkkoherra Kosti
Kankainen vuosikertomuksensa.
Markku Jalava

KIRKONMÄELTÄ

Mistä vakuutut?
Nuorena pappina olin palveluksessa
Helsingissä
Lauttasaaren seurakunnassa. Minut oli pyydetty pitämään hartautta eläkeläisyhdistyksen kokoontumiseen.
Pidin hartauden Raamatun
lukuineen, puheineen ja
rukouksineen.
Varmaan
virrenkin veisasimme; en
muista enää tarkkaan kun
tapahtuneesta on jo aikaa.
Mukavan tilanteen hartauden jälkeisessä kahvipöydässä muistan kyllä yhä. Vieressäni istui
viehättävä vanha rouva.
Hän kääntyi minua kohti ja
sanoi: ”Mikä se teidän ehdokasnumeronne on? Äänestän teitä.”
Hätkähdin vähän. Tiesin
kyllä, että oli tulossa juuri
kunnallisvaalit, ja arvasin
äänestyspäätöksen liittyvän noihin vaaleihin. Minun
oli kuitenkin vastattava:
”Rouva hyvä, kun en ole
ehdolla vaaleissa. Kannatuksenne toki lämmittää
mieltäni.”
Vieläkin tuota yli 20 vuoden takaista sattumusta
ajatellessani hymy tulee
huuleen. Ehkäpä eniten
sen vuoksi, että puhtaasti
hengellinen puhe olisi siis
riittänyt kunnallisvaalejakin
varten.

Vähän aikaa sitten pidin
eräällä kurssilla luentoa.
Noin nelikymppinen mies
sanoi minulle, ettei kuulu
kirkkoon. Hän oli kuitenkin
valmis tukemaan kirkon ja
seurakunnan monitahoista
hyvää työtä ihmisten parhaaksi. Hengellistä puolta
seurakunnassa hän ei silti halunnut tukea. Voisiko
hän siis olla jäsen ilman jäsenyyden hengellistä ulottuvuutta? Sanoin hänelle,
että valitettavasti tällainen
osajäsenyys ei ole mahdollinen. Jatkoin sitten, että
minun mielestäni pelkkä
seurakuntien tavattoman
laaja auttamistyö riittäisi
kyllä hänelle hyvin perusteluksi liittyä seurakuntaan.
Jatkoin samalla, että tietysti
tärkeintä joka tapauksessa
on kirkossa juuri se hengellinen puoli.
Tärkeintä on lopulta
seurakunnan hengellinen
ulottuvuus. Siksi olen aina
ymmärtänytkin, että seurakuntaan kuuluminen ei ole
makuasia. Järjellä emme
tätä käsitä, mutta kun Jumalan rakkaus koskettaa
sydäntämme, meille selviää, että totta kai paikkamme on seurakunnassa.
Seurakunnassa, joka käsittämättömällä ja samalla

sykähdyttävällä tavalla on
Raamatun meille kertoman
mukaisesti Kristuksen ruumis. Seurakunnassa, jonka
jäseniksi meidät on kastettu paljon syvemmällä tasolla kuin jäsentiedoston merkintöihin kirjaamista varten.
Eli joka tapauksessa,
kannatat sitten kirkon tekemää hyvää työtä tai etsit olemassaolon syvimpiä
salaisuuksia,
tervetuloa
takaisin seurakuntaan tai
vaikka aivan ensimmäistä
kertaa tervetuloa mukaan.
Ja kiitos sinulle, joka koko
ajan olet tehnytkin matkaa
kanssamme.
Myös kirkkovuodessa
olemme matkalla. Nyt aivan ydinkysymysten äärelle. Katso Herraa ristillä.
Katso ylösnoussutta Vapahtajaamme. Näet aidon
rakkauden. Löydät armon.
Siunausta sinulle toivotan.
Ari Tuhkanen
kirkkoherra
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Unelma jumalanpalveluksesta,
jossa on hyvä meininki

NUORTEN KEVÄT ´15
NURMIJÄRVI

Nuorisotalossa, Pappilantie 1
- Isoskoulutus ti klo 18–20:
24.3./ 21.4./ 5.5.
- Vanhojen isosten illat ti klo 18–20:
31.3./ 28.4./ 5.5.
- Kuppila to klo 15–18
(ei 2.4./ 14.5.) kevään viimeinen 28.5.
- Nuortenillat to klo 18–20. (ei 2.4./ 14.5.)
- Iko-nuortenillat (mukana isoskoulutus):
6.4./ 30.4.

Nuoret ovat vastassa kirkkokansaa Nurmijärven kirkon ovella. He toivottavat
seurakuntalaiset tervetulleeksi ja ojentavat virsikirjan ja ohjelman. Virsikirjoja
haetaan lisää. Ilmassa on
odotusta noin sadanviidenkymmenen nuoren ja
muiden kirkkovieraiden
täyttäessä kirkon.

Nurmijärven kirkossa, Kirstaantie 5–7
- Messu su klo 10
Mukaan bänditoimintaan
www.korppu.net
Iiris Savolainen,
iiris.savolainen@evl.fi/ 050 320 7397

Jumalanpalveluksen ohjelman
toteutukseen osallistuva ryhmä isoskoulutettavia, soittajat
ja muut messun toimittajat
ovat valmiina. Safarimessu voi
alkaa..

Unelmajumis,		
voisiko olla…

KLAUKKALA

Seurakuntakeskuksen nuorisotilassa,
Ylitilantie 6
- Kuppila ti klo 15–17 (ei 31.3.)
- Nuortenilta ti klo 17–18.30. (ei 31.3.)
- Nuorten lauluryhmä la klo 14–15: 18.4.
Nuoret ideoivat, millainen olisi heidän ”unelmajumiksensa” – jumalanpalvelus, jonne nuori
haluaisi tulla.

Nuortenillassa pohdimme yhdessä nuorten kanssa, millainen on ”unelmajumis”, sellainen jumalanpalvelus, joka
kutsuisi nuoria ihan tavallisena
sunnuntaina.
Heräsi monenlaisia ajatuksia: voisiko kirkko olla jotenkin mielenkiintoisempi? penkit
pehmeämmät? miten voisi kokea olevansa tervetullut kirk-

koon? ystävällisyyttä? hymyä?
vastassa hauska pappi, joka
heittäisi läppää eikä pitäisi kovin pitkää saarnaa?

Jotain jo toteutuu…
Monen ”unelmajumiksessa”
on hyviä virsiä, laulua (gos-

pelkuoro), musiikkia ja muuta
ohjelmaa, jotka toisivat mielenkiintoa ja elämää jumalanpalvelukseen. Ja vielä yksi
toive: voisiko ehtoollisella olla
oikeaa leipää ja hyvänmakuista viiniä?
Moni näistä unelmista toteutuu alkavassa messussa.

Loputkaan toiveista eivät ole
mahdottomia toteuttaa. Tämän päivän nuoren ”unelmajumis” on totta tulevaisuuden
jumalanpalveluksessa.
Teksti ja kuvat:
Iiris Savolainen
nuorisotyönohjaaja

Isostoiminta
- Wanhojen isosten ilta ke klo 18–20:
8.4. ja 22.4.
- Hiljaisen viikon kirkkohetki
Rajamäen kirkossa
ke 1.4. klo 18 (bussilla!)
- Isorontti uusille isosille Mäntsälässä
la 11.4. klo 11–19 (bussilla!)
Klaukkalan kirkossa, Ylitilantie 6
- Messu su klo 12

RAJAMÄKI

Rajamäen nuorisotilassa, Patruunantie 1
- Chilli iltapäivä ke klo 15–17
- Nuortenilta ke klo 17–19:
viimeinen 20.5.
- Kuppila to klo 17–20
- Pelikerho pe klo 18–21
(fb.com/pelikerho)
Isostoiminta
- Wanhojen isosten illat ti klo 17–20:
14.4. ja 12.5.
- Hiljaisen viikon kirkkohetki
Rajamäen kirkossa ke 1.4. klo 18
- Isorontti uusille isosille Mäntsälässä
la 11.4. klo 11-19 (bussilla!)
Rajamäen kirkossa, Patruunantie 7
- Messu su klo 10
- Hiljaisen viikon kirkkohetki
ke 1.4. klo 18

Neljä kertaa kevään aikana toteutettava safarimessu kerää yhteensä noin viisisataa rippikoululaista/nuorta sekä muita messukävijöitä Nurmijärven kirkkoon.

Rippikoulu- ja nuortenleireillä nuoret osallistuvat
hartaus- ja jumalanpalveluselämän toteutukseen.
Kuva pääsiäisrippikoulusta
Sääksissä.

KEVÄTLAULAJAISET

Klaukkalan kirkossa
keskiviikkona 8.4. klo 14
- Klaukkalan alueen laulupiiri Laserit
laulattaa ja esittää vanhoja, tuttuja kevätlauluja
Tuire Grönthalin johdolla
- alussa lyhyt hartaus
- myyjäispöytä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
- tilaisuuden jälkeen tarjolla keittolounas á 1,50 €

Tervetuloa
laulamaan!

Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
keskiviikkona 15.4. klo 13
- eläkeläisten Rajamäen ja Kirkonkylän
laulupiirit laulattavat ja esittävät vanhoja,
tuttuja kevätlauluja Tuire Grönthalin ja
Arja Virtanen-Haapasalmen johdolla
- seurakunnan tervehdys, Eeva Halonen
- makoisat kahvit ja arpajaiset lähetystyön hyväksi

Yhteistyössä

TAPAHTUMAT, LEIRIT JA
RETKET
Hiljaisen viikon kirkkohetki
Rajamäen kirkossa ke 1.4. klo 18
Isorontti Mäntsälässä la 11.4. klo 10–19
Nuorten afrikkalainen gospelmessu
Klaukkalan kirkossa su 26.4. klo 18
Nuorten kevätbileet
Sääksissä su 24.5. klo 16–19

Nuorisotyönohjaajat:

Arto Kantola, 050 310 1045
Iiris Savolainen, 050 320 7397
Kirsi Rättyä 050 576 7855
Timo Liimatta, 040 566 1475
Erityisnuorisotyö ja Saapas:
Mallu Timonen, 040 727 6754
Rippikoulutyö:
Johannes Haapalainen,
050 541 7061
Timo Liimatta
www.korppu.net
fb.com/nurtsinnuoret
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@evl.fi
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AIHETTA POHTIA

Pääsiäisen uutiset järisyttivät maailmaa
Jeesuksen kärsimyshistorian tapahtumat kiirastorstaista pääsiäisaamuun
pitävät sisällään koko elämän kirjon.
Kuoleman lähellä asiat pelkistyvät
oleelliseen. Ristin juurella pelätään ja
petetään, pilkataan ja kärsitään.
Kyse ei ole vain 2000 vuoden takaisista tapahtumista tai niiden historiallisuuden pohtimisesta, vaan elämme
yhä samojen tapahtumien ja kysymysten keskellä.
Kiirastorstaina Jeesus ja opetuslapset kokoontuivat yhteiselle aterialle,
joka on vaikuttanut monella tavalla läpi
vuosisatojen. Se on epäilemättä maa-

ilmanhistorian tärkein illallinen.
Jeesus hämmästytti opetuslapset
kertomalla, että ”yksi teistä kavaltaa
minut – mies, joka syö minun kanssani”. Juudas lähti aterialta kesken pois
ja johdatti myöhemmin vangitsijat Jeesuksen luo.
Opetuslapset pelkäsivät sotaväen
tuloa ja juoksivat pakoon. Pietari oli
vakuuttanut uskollisuuttaan: ”Vaikka
kaikki muut luopuisivat sinusta, minä
en. Toisin kävi, siviilirohkeus ei riittänyt
väkijoukon keskellä. Hän kielsi kolmesti edes tuntemasta Jeesusta.
Myöhemmin Pietarista tuli yksi kris-

Puh. 010 387 5800

Päiväkokoukset
Virkistyspäivät
yrityksille
Rantasaunat ja
kylpytynnyri

tillisen kirkon perustajia.
Ristiinnaulittua pilkattiin, kuten yhä
usein tehdään puolustuskyvyttömälle,
meitä heikommalle tai erilaiselle ihmiselle.
Jeesus lupasi kanssaan ristiinnaulitulle pahantekijälle pääsyn paratiisiin.
Samoin hän järjesti yhden opetuslapsistaan äitinsä tueksi kuolemansa jälkeen: ”Poika, katso äitisi.”
Viimeisellä hetkellä sanat käyvät
vähiin.
Jeesus sanoi ”Minun on jano” ja hetken päästä ”se on täytetty”.
Roomalaisen sotaväen karski pääl-

likkö joutui toteamaan, että ”tämä mies
oli todella Jumalan poika”.
Järisyttävin uutinen koettiin pääsiäisaamuna. Hauta oli tyhjä! Tyhjän haudalla äärellä koettiin hämmennyksen
jälkeen iloa ja toivoa. ”Älkää pelästykö”, sanoi haudalla ollut nuorukainen.
Haudalta palattuaan naiset veivät
tästä sanan apostoleille, mutta nämä
arvelivat ensin naisten puhuvan omiaan kunnes kävivät itse tarkistamassa
asian.
Tapahtumat ovat herättäneet paljon
kysymyksiä. ”Miksi annoit sen tapahtua?” ”Miksi et tee mitään?” Tuttua pu-

Luonnonkauniissa
ympäristössä

Pääosassa: Marika Westerling
Muissa rooleissa mm: Jan-Christian Söderholm,
Markus Bäckman, Anni Kajos, Ulla Huhtinen,
Osmo-Matias Ojanen, Titta Tunkkari...

Muista äitiä!

Lähde teatteriin yhteiskuljetuksella:

Äitienpäivälounas
10.5.

Esitys on Korson Lumosalissa, Vantaalla
sunnuntaina 17.5. klo 14.
Esityksen hinta 25 €

Tervetuloa!
lomakoti@kotoranta.fi

hetta arjen keskellä. On myös pohdittu
tyhjän haudan arvoitusta.
Monet ovat saaneet vastaukset ja
luottavat niihin.
”Sinä näit ja tunsit minut, syvemmältä kuin itse itseni käsitin”, tiivisti eräs
kirjailija.
Pääsiäisaamun sanoma on, että ei
ole mitään niin ikävää tai pahaa asiaa,
ettei olisi toivoa. Ylösnousemus kertoo
valosta pimeänkin tunnelin päässä.
”Isä, anna heille anteeksi. He eivät
tiedä, mitä tekevät.”
Markku Jalava

www.kotoranta.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
lähetyssihteeri Eeva Halonen 050 526 1522
tai eeva.halonen@evl.fi

Ilmoita
Seurakunta-viestissä

Käsikirjoitus ja musiikki: Päivi Mattila
Ohjaus: Antti Sevanto
Musiikin johto: Pekka Nyman
Lavastus: Tapio Rantanen
Puvustus: Susanna Kajander
Tuotanto: Suomen Lähetysseura

Ilmoitus asioissa sinua palvelee
Studio Ink Oy puh. 09 4247 3833,
GSM 045 114 4723

Täyden palvelun hautaustoimisto

Tukenasi surun kohdatessa

Hautauspalvelut

Kiireetön,luottamuksellinen
palvelu rauhallisessa toimistossa.
Kotimaiset arkut ja uurnat.

Muistotilaisuudet
Monipuoliset
ja hyvät tarjoilut.

Kuljetukset

Arvostava ja osaava.

Hautakivet
Kaiverrukset.
Nimien lisäykset.
Erikoissuunnittelu.

Kukkalaitteet

Ammattitaitoisesti laadukkaat
kukkalaitteet ja -asetelmat.

Perunkirjoitukset
Asianajaja

Ulla-Riitta
Kylli
019–433 043
Perinnönjaot.
Testamentit.

PATRUUNANTIE 1 NURMIJÄRVI
Laadukasta asumista Rajamäellä
Kylän keskustassa odottaa asukkaita muuttovalmis hissillinen kerrostalo.
Uudessa taloyhtiössä asuminen on huoletonta. Remonttihuolet voit unohtaa,
ja huoltoyhtiö hoitaa pihatyöt puolestasi kesät ja talvet. Asuntojen varusteet
ja materiaalit ovat laadukkaita. Lisätilaa tuovat suuret lasitetut parvekkeet.
Esteetön liikkuminen on huomioitu kaikissa huoneistoissa.
Kaupat ja koulut ovat aivan kulman takana, linja-autoasemalle ja ulkoilupoluille
vain kävelymatka.
KOHTEESSA ESITTELY SU 29.3. KLO 12:00-14:00. TERVETULOA!
Asunto Oy Patruunantie 1 Nurmijärvi hintaesimerkit
Huoneistot
Myyntihinta
2h+kt+s 52,5 m2
82.950 €
3h+kt+s 75,5 m2
96.640 €
3h+kt+s
76,5 m2
100.980 €
3h+kt+s
79,5 m2
99.375 €

www.kthautauspalvelut.fi

NURMIJÄRVI Pratikankuja 3
p. 010 425 6905 ark.10–17, la–su 10–14

Kohde on muuttovalmis. Energialuokka D2007.
OSOITE: Patruunantie 1, 05200 Rajamäki

MYYNTI:
Rakennusosakeyhtiö Hartela
Käyntiosoite: Kaupintie 3, 00440 Helsinki | PL 32,
00441 Helsinki puhelin 0800 93 200 (maksuton)
www.hartela.fi

Velaton hinta
177.450 €
232.540 €
238.680 €
242.475 €
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Tule evästämään kirkolliskokousedustajia kirkon asioissa:

Seurakuntayhtymät, diakonivirka, uudet virret
Seurakuntalaisilla on nyt hyvä
mahdollisuus saada tietoa kirkon ajankohtaisista asioista ja
evästää Espoon hiippakunnan kirkolliskokousedustajia
toukokuussa
kokoontuvaa
kirkolliskokousta varten. Kirkolliskokousedustajien ja seurakuntalaisten tapaaminen järjestetään 28. huhtikuuta klo 18
alkaen Klaukkalan kirkolla.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki
seurakuntalaiset, myös tietysti seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt.
”Tilaisuudessa on mahdollisuus
kysyä ja saada kysymyksiin vastauksia, mutta myös esittää omia
näkemyksiä ajankohtaisiin kirkon

asioihin”, lupaa kirkolliskokousedustaja Markku Jalava.
Toukokuun 5.–8. päivä Turussa
kokoontuvan kirkolliskokouksen
istuntoviikon asialistalla ovat tällä
kerralla muiden muassa seurakuntarakenneuudistus ja uusi diakonivirka.
Klaukkalan tilaisuudessa kirkolliskokousedustaja,
virsirunoilija
Anna-Mari Kaskinen kertoo Virsikirjan lisävihkon virsiehdotuksista.

sivät toiminnallisen itsenäisyyden ja
nimen, mutta taloutta, kiinteistöjä ja
hallintoa hoidettaisiin leveämmillä
hartioilla yhdessä useamman seurakunnan kanssa.
Jos tätä koskeva kirkkolain muutos hyväksytään, uudet seurakuntayhtymät toimisivat viimeistään
vuonna 2019.

Seurakunnat		
seurakuntayhtymiin

Kirkkohallitus esittää, että kirkkoon
perustetaan uusi diakonivirka hengelliseksi viraksi papinviran rinnalle.
Uusi diakonivirka korvaisi nykyisen
diakonian viran, ja lisäksi siihen vihittäisiin kirkon kasvatuksen ja lähetyksen tehtävissä toimivia.
Kanttoreita ei tässä vaiheessa
esitetä uuden viran piiriin, joskin

Diakoni papin 		
rinnalle

Kirkolliskokous käsittelee toukokuussa kirkkohallituksen esitystä
seurakuntarakenteen muuttamiseksi siten, että jokaisen seurakunnan
tulisi kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Seurakunnat säilyttäi-

Vielä on mahdollisuus osallistua
Yhteisvastuu 2015 -keräykseen
Sinulla on vielä mahdollisuus
osallistua Yhteisvastuukeräykseen joko lahjoittajana tai
kerääjänä.
Presidentti Sauli Niinistö
avasi kuluvan vuoden keräyksen helmikuun 1. päivänä.
Keräys jatkuu huhtikuun
loppuun saakka.
Erilaisia tapahtumia ja
tempauksia on jo järjestetty,
mm. lipastempaus, lapsija nuorisotyön tapahtumat
sekä naisten rentoutusilta
Sääksissä. Lehden ilmestyessä varoja on kasassa 13
000 euroa.
Viime vuoden kotimaan
kohteena oli saattohoidon
kehittäminen. Nurmijärven
oman seurakunnan osuus
(10%), noin 2 200 euroa
käytetään kunnan kotipalveluhenkilöstön ja pitkäaikaisosastojen työntekijöiden
sekä vapaaehtoistyöntekijöiden saattohoitokoulutuksiin. Koulutuksia järjestetään
kaksi nyt keväällä ja yksi

JUMALAN SELÄN
TAKANA? VAI SINUN
SILMIESI EDESSÄ?

kanttorien mukaan tulosta käydään
parastaikaa vilkasta keskustelua.
Esityksen mukaan diakonivirka
on kristilliseen sanomaan perustuvien
lähimmäisenrakkauden,
kasvatuksen, lähetyksen ja sielunhoidon tehtäviä varten. Virkaan
vihittävältä edellytetään virka- tai
työsuhdetta virkaan sopivissa tehtävissä seurakunnassa tai kirkon
hallinnossa. Nykyiset työntekijät ja
viranhaltijat voivat siirtyä vihkimysviran piiriin sitä halutessaan. Vihityllä olisi kirkon jäsentä laajemmat
oikeudet hoitaa jumalanpalveluselämää omalla työalallaan.

Lisävihkoon		
ehdolla 80 virttä
Vuodesta 1986 käytössä olleeseen virsikirjaan on tulossa li-

sävihko. Lisävihkon tehtävänä
on tuottaa uutta virsimateriaalia
käytössä olevaan virsikirjaan.
Suomenkielisessä lisävihkossa
suurelle yleisölle tunnettuja lauluja ovat muun muassa Amazing
Grace (Oi ihmeellistä armoa),
Morning has broken (Aamu on
tullut) ja Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie.
Suomenkielinen lisävihkoehdotus sisältää 80 virttä. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi ehdotuksen virsikirjan lisävihkosta
viime marraskuussa. Esitys menee kirkolliskokouksen päätettäväksi tavoitteena, että lisävihkot
olisi mahdollisuus saada seurakuntien käyttöön vuoden 2016
loppupuolella.

Lahjoitukset:
LAHJOITA VERKKOPANKISSA
Rahankeräyslain mukaan tilisiirtolahjoitukset tulee osoittaa
valtakunnalliselle Yhteisvastuukeräyksen tilille:

Nordea
FI 16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki
FI 14 5000 0120 2362 28
Danske Bank
FI 81 8000 1600 0516 51
Handelsbanken
FI 81 3131 1000 4651 24
Aktia
FI 82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken
FI 53 6601 0002 2825 80
Saajaksi merkitään Yhteisvastuukeräys +
viitenumero 308 401

SOITA JA LAHJOITA 0600 1 7010

(10,26 € / PUH + PVM/MPM)
YHTEISVASTUU AUTTAA IHMISTÄ HÄDÄSSÄ LÄHELLÄ JA KAUKANA.

(tällä viitenumerolla lahjoitus kirjautuu Nurmijärven seurakunnan tulokseen)
LÄHIMMÄISENRAKKAUDEN
KANSANLIIKE.

Keräyslupa POL-2014-5258, voimassa 1.9.2014–31.8.2015 Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.7.2014.
Keräyslupa ÅLR 2014/4935, voimassa 1.9.2014–31.8.2015, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 3.6.2014.

syyskaudella 2015.
Voit vielä osallistua keräykseen joko lahjoittajana tai
ilmoittautumalla lipaskerääjäksi tunniksi tai pariksi. Tule
mukaan ja auta Haitin lapsia
saamaan mahdollisuus kou-

yhteisvastuu.fi
facebook.com/yhteisvastuu

lunkäyntiin ja kotimaassa kehittämään Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa.
Minna Väänänen
keräyssihteeri

Lisätietoa: www.yhteisvastuu.fi
Nurmijärven keräyspäällikkö
Sirpa Rantala 040 840 8364 sirpa.rantala@elisanet.fi
Keräyssihteeri diakonissa
Minna Väänänen 050 356 4936 minna.vaananen@evl.fi

Koko perheen retki

Anna tunti ajastasi – kaksikin voit antaa
ilmoittaudu mukaan lipaskerääjäksi.

Lipaskeräystempaukset

taajamissa perjantaina 10.4. ja lauantaina 11.4.
Jos kiinnostuit, ole hyvä ja soita keräysvastaaville.
Heiltä saat myös ohjeet, kuinka toimia:
Kirkonkylä: diakoni Hanna Alava 040 760 2607
Armi Manninen 040 840 5134
Klaukkala: diakoni Jonna Dmietrieva 050 367 9671
Rajamäki:

Tarja Tikkaoja 040 507 5290

MUUMIMAAILMAAN
lauantaina 6.6.

- lähtö klo 7.45
- paluu klo 17.45

Nurmijärven kirkonkylän
seurakuntakeskuksen
P-paikalta, Kirstaantie 5-7
Mukaan mahtuu 55 ensiksi ilmoittautunutta.
Sitovat ilmoittautumiset ke 22.4. klo 8–13:
Sanna Puhakka 050 467 2454
Lisätietoja: www.nurmijarvenseurakunta.fi

Kuva: Muumimaailman arkisto

”Käy muumilaaksoon ...
Jo muumiperhe odottaa...
Nyt muumilaaksoon ...”
Hinta 30 €/henkilö,
sis. rannekkeen ja matkat.
Alle 2-vuotias sylissä on ilmainen,
omalla istumapaikalla 10 €

Ruokailu on omakustanteinen. Muumimaailman ruokapaikoissa
käytetään mahdollisimman paljon lähialueilla tuotettuja raaka-aineita
ja luomua. Ravintoloissa on huomioitu myös yleisimmät allergiat ja
muut ruokarajoitteet. Katso lisätiedot: www.muumimaailma.fi
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VUOKRATTAVANA
KOKOUS- JA JUHLATILAA
60 HENKILÖLLE

RAJAMÄEN LIIKERISTEYKSESSÄ
(os. Kiljavantie 1, Rajamäki)

Tied. p. 050-332 6819 ja
Aulikki Markkanen p. 09 2900 297 koti
Rajamäen Työväenyhdistys ry.

Kotisiivousta

Luo kemikaaliton talous Puhdasta pelkällä
kuidulla ja vedellä.
Käytössä
Enjo tuotteet.
Muista kevään
ikkunanpesut
Teen myös
toimistosiivouksia,
Sirkka Nevala 040 716 4032
muuttosiivouksia ja
nauravasirkka@gmail.com
kaupassakäyntiä.

Salaattilounas 6,50 € ja
keittolounas 5 €

sis.leivän, juoman, kahvin/teen.

Keitto + salaatti yht. 8 €.
Ma-pe klo 11-14.

Meiltä voit tilata
pitopalvelut,
täyte- ja voileipäkakut,
pikkuleivät,
erikoisruokavaliot ym.

Café Muru Oy
Keskusraitti 4, 05200 Rajamäki
Avoinna: ma – pe 6 – 18, la 10 – 16
Puh 09 - 290 1327, 050 - 370 6996
www.cafemuru.fi

Seurakunnan uudet nettisivut
aukeavat huhtikuussa
Seurakunnan nykyiset,
riemuvuonna 2000 julkaistut, kotisivut ovat jo
aikansa eläneet ja nyt
iloitsemme kun uudet sivut voidaan julkaista huhtikuun toisella viikolla.
Nurmijärven seurakunta lähti heti alussa mukaan koko
kirkon verkkohankkeeseen,
jolla lähdettiin rakentamaan
yhteistä julkaisupohjaa vuosi
sitten syksyllä.
Julkaisujärjestelmä sai ni-

mekseen Lukkari ja sillä on
paljon uusia hyviä toimintoja.

Sivut on tehty		
seurakuntalaisia varten
Lukkarin kehitystyön keskiössä on kokoa ajan ollut
seurakuntalainen. Verkkosivuston rakenne ja ulkoasu on
suunniteltu jäsenlähtöisesti
eli kirkon jäsenten mielipiteitä, kokemuksia ja toiveita
kuunnellen. Verkon käyttäjien
kanssa jatkuvasti testaten on
suunniteltu esitystapoja, ra-

kennetta ja toimintoja.
Lukkarilla tehdyt verkkosivustot mukautuvat automaattisesti erikokoisiin päätelaitteisiin, eli ne toimivat
sujuvasti myös älypuhelimilla
ja tableteilla.

Osoite pysyy,		
asiointi helpottuu
Nettiosoite pysyy samana,
eli www.nurmijarvenseurakunta.fi
Avaussivulla näkyvät kaikki sinä päivänä tapahtuvat

tilaisuudet ja hakupalvelulla
on helppo etsiä esim. tapahtumaa omalta alueeltaan
ja paikkaa klikkaamalla saa
auki kartan.
Asiointia helpottavia palveluita ja lomakkeita kehitetään
jatkuvasti. Virkatodistuksen
voi jatkossa tilata sähköisellä lomakkeella ja osin myös
ilmoittautumiset voidaan jo
hoitaa sähköisesti.

Birgit Tolvanen

Seurakunta on savuton työpaikka
toukokuun alusta
Kirkkoneuvoston päätöksellä
(10.3.2015)
Nurmijärven seurakunta seuraa kunnan esimerkkiä ja on savuton
työpaikka toukokuun
alusta lähtien.
Terveyden, jaksamisen ja

työhyvinvoinnin vuoksi on
tärkeää, että työpaikoilla
pyritään edistämään tupakoimattomuutta ja tukemaan tupakoinnin lopettamista haluavia. Prosessi
käynnistyi kun kirkkoneuvoston
toimeksiannosta
seurakunnan yhteistyötoimikunta alkoi valmistella

Savuton työpaikka -ohjelmaa yhdessä johtoryhmän,
työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa.
Henkilökunnan
suhtautuminen on ollut pääsääntöisesti
positiivista.
Työntekijöille
tarjotaan
mahdollisuutta työterveyden kautta yksilölliseen tai

vertaisryhmätukeen sekä
tarvittavaan lääkehoitoon.
Käytännössä
savuton
työpaikka tarkoittaa sitä,
että työntekijät eivät polta
tai käytä muitakaan tupakkatuotteita työajalla. Lakisääteiset tauot ovat omaa
aikaa.

Mielenkiintoisia musiikkivieraita Rajamäellä
Toisena
sunnuntaina
pääsiäisestä, 19. päivänä
huhtikuuta kello 19 Rajamäen kirkossa pidetään
Pääsiäiskonsertti. Esiintyjinä ovat Suomen Kansallisoopperan kuorossa laulavat
mezzo-sopraano Natalia Vinogradova ja tenori Roland

ma - pe 7 – 18, la 8 - 15

Liiv. Säestyksestä huolehtii
Irina Vavilova, piano ja urut.
Natalia on valmistunut
Rimski-Korsakov -musiikkiopistosta Pietarista ja oli
vuosina 2003–2008 töissä
solistina Zazerkalie –musiikkiteatterissa. Roland on
valmistunut Tallinnan Georg

Ots -musiikkiopistosta ja
Viron Musiikkiakatemiasta.
Hän on esittänyt useita eri
oopperarooleja Virossa ja
Suomessa. Irina on valmistunut Pietarin Musorgskij
-musiikkiopistosta ja jatkaa
nyt opintojaan SibeliusAkatemiassa solistilinjalla.

Konsertin
säveltäjistä
mainittakoon J.S. Bach,
Alessandro Stradella, Merikanto, virolainen Artur
Kapp, S. Slonimskij ja S.
Vasilenko. Konserttiin on
vapaa pääsy ja ohjelman
hinta on 5 €.

VUOKRATAAN
KOKOUS- JA JUHLATILAA
Punatorpan Kerhohuoneelta
Punamullantie 9, Nurmijärvi
Juhlavalmius 80 hengelle.
Nykyaikaiset kokousvalmiudet

Tied. p. 879 3196, 250 4480, 050 550 2669.
Palvelemme joka päivä ma-pe 8.30-20 la 9-15 su 11-15
Mahlamäentie 2, Nurmijärvi puh. 09-2504085
www.seitsemänveljestä.fi, www.lääkekaappisi.fi

Nurmijärven Sosialidemokraatit ry.

lSiivouspalvelut
lIkkunanpesut
lYrityssiivoukset
lLahjakortit

040 730 8127
jenni@vihermali.fi

varaa kevään
Ikkunan peSuajat
ajoISSa!

www.vmlsiivous.fi

Surun kohdatessa et jää yksin

Korkeatasoista kukkapalvelua
Tasokkaat sidontatyöt iloon ja suruun
Kukkavälitys

CALLANKUKKAja
HAUTAUSPALVELU OY

Luotettavaa palvelua hautausjärjestelyissä
Perunkirjoitukset, uudet hautakivet ja entisöinnit
Kauttamme tarjoilut muistotilaisuuksiin
Puh. 2504459
info@callankukka.fi www.callankukka.fi

Callankukka- ja hautauspalvelu Oy, Keskustie 3
Ma - Pe 9.00 - 17.00
La - Su 9.00 - 15.00

Alan
Laatuliike

Täyden palvelun toimisto

HELSINKI

VANTAA

FORUM p. 010 76 66620
HAKANIEMI p. 010 76 66500
ITÄKESKUS p. 010 76 66590
MALMI p. 010 76 66630
TÖÖLÖ p. 010 76 66530

MYYRMÄKI p. 010 76 66600
TIKKURILA p. 010 76 66560

ESPOO

Puhelut: 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min

ESPOONLAHTI p. 010 76 66640
LEPPÄVAARA p. 010 76 66610
TAPIOLA p. 010 76 66570

KERAVA p. 010 76 66550
HYVINKÄÄ p. 010 76 66580
PÄIVYSTYS 24h:

050 347 1555

hok-elannonhautauspalvelu.fi • perunkirjoitustoimisto.fi

Hinta vain

47,Henkilö
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Diakonia ja vapaaehtoistoiminta
KIRKONKYLÄ

KLAUKKALA

Kohtaamispaikka kaikenikäisille

Kohtaamispaikka

Ystävyyden Kammari

Keskustie 2, Nurmijärvi
tiistaisin ja torstaisin klo 10–12.30
- ti 24.3. klo 10.30
Leena Kaarnin lauluhetki
- to 26.3. klo 10.30 Hartaushetki, Jarmo Hella
- to 2.4. Kiirastorstaina, Kammari suljettu

Maanantairuokailu

Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa Kirstaantie 5-7
maanantaisin klo klo 12–13
- Keittolounas ja kahvit 1,5 €, saa myös santsata
- Marjo-Kaisa Konttisen tuolijumppa
ma 13.4. ja 11.5. klo 11.15
Lisätietoa: diakonissa Anna Handroo

Keski-Uudenmaan
Viittomakielisten kerho

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa
Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
tiistai-iltaisin kello 18–20
Seuraavat kokoontumiset:
- ti 21.4. Tulevan toiminnan suunnittelua
- ti 26.5. Kevätkirkko Klaukkalan kirkossa,
iltapala takkahuoneessa, mukana pastori Janne Rissanen
Tied: tuula.mostrom@evl.fi

Näkövammaisten kerho

Kerhoon ovat tervetulleita näkövammaiset Nurmijärveltä.
Kokoonnumme kerran kuukaudessa torstaisin kello 13–15
pääsääntöisesti Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
Kevään tapaamiskerrat klo 13–15:
- to 26.3. Paloturvallisuus kotona,
paloturvakouluttaja Antti Salonen
- to 16.4. Ulkoilu- ja virkistyspäivä yhdessä
Hyvinkään näkövammaisten kanssa Sääksissä
- to 28.5. Kevätkirkko Klaukkalassa ja
kahvihetki seurakuntasalissa
Korsisaari huolehtii kerhokuljetuksista omakustanteisesti.
Yhteys ensin Tuulaan.
Tervetuloa mukaan toimintaan
virkistäytymään yhdessä ja saamaan vertaistukea.

Vanhustentalon kerho

Vanhustentalon kerhohuoneella, Puurata 1
parittomilla viikoilla tiistaisin klo 13–14.30
Mukavaa yhdessäoloa päiväkahvin, hartauden,
laulun, jumpan ja vierailijoiden siivittämänä
- Ehtoollishetki ti 7.4., mahdollisuus myös kotiehtoolliseen

Seurakuntakerho

Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa, Kirstaantie 5-7
parittomilla viikoilla keskiviikkoisin klo 13
Tule mukavaan joukkoon.
Kerhossa on hartaus, kahvitarjoilu ja keskusteluteema.
Keskustelua virittelee vierailija tai
kerhon vetäjä Anita Harju.
- 25.3. Miten vaikeista asioista pääsee eteenpäin?
- 8.4. Uuden elämän ihmeet
- 22.4. Tutustumista Viisikielinen -laulukirjaan,
kanttori Jonna Vartiainen
- 6.5. Ruusun päivän toiverunot
Lisätiedot: diakoni Hanna Alava
Kehitysvammaisten nuorten aikuisten ja aikuisten
oma olohuone Kirkonkylässä torstai-iltoina

KEVA-kerho

Ystävyyden Kammarilla, Keskustie 2
parillisten viikkojen torstaina klo 17.30–19.
2.4. / 16.4. ja 28.5.
Lisätiedot: diakoni Jonna Dmitrieva

Omaisryhmä

mielenterveyskuntoutujien läheisille
Ystävyyden Kammarilla, Keskustie 2 A, Nurmijärvi
tiistaisin klo 17.30–19
- 14.4. Virkistystä Sääksin leirikeskuksessa
mahdollisuus saunomiseen, ulkoilua ja iltapalaa
- 5.5. Keskusteluilta, jossa esitellään syksyistä
omaisen ABC ryhmää
Vetäjinä sairaanhoitaja Eija Thorwall, 050 427 3047
ja diakoni Hanna Alava

Lasten
sururyhmä

vanhempansa menettäneille
6–12 -vuotiaille lapsille.
Ryhmä on yksi mahdollisuus jakaa surua vertaisryhmässä,
jossa samassa elämäntilanteessa olevat lapset käyvät läpi
ajatuksiaan ja tunteitaan toiminnan ja keskustelun kautta.
Ryhmä kokoontuu 7 kertaa.
Lisätietoja: Tarja Kolari 050 430 8420 tai
tarja.kolari@evl.fi

RAJAMÄKI

Klaukkalan kirkon takkahuoneessa,
Ylitilantie 6
maanantaisin klo 12–14.30
Kaikille avoin olohuone, kahvi 1 €.
Toisinaan ohjelmaa klo 13.
- 30.3. pastori Johannes Haapalainen, hartaus
- 6.4. toinen pääsiäispäivä, ei olotupaa
- 13.4. kanttori Mikko Peltokorpi, yhteislauluja
Myöhemmät ohjelmatiedot paikallisessa lehdessä.
Kevään viimeinen Olotupa ma 25.5.
Olotuvalle on mahdollisuus tulla vapaaehtoiseksi,
ota yhteys diakoni Jonna Dmitrievaan.

Klaken Keidas

Klaukkalan kirkon seurakuntasalissa Ylitilantie 6
keskiviikkoisin klo 15 – 16.30
Keittolounas ja kahvit 1,5 €, saa myös santsata.

Klaukkalan alueen kevätjuhla

Klaukkalan kirkossa, Ylitilantie 6
keskiviikkona 27.5. iltapäivällä
Tervetuloa kaikki Klaukkalan alueella
kokoontuvat ryhmät.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin,
ei ilmoittautumista.

Torstain lauluhetki

Klaukkalan kirkon takkahuoneessa, Ylitilantie 6
kuukauden viimeisenä torstaina
klo 13–14.30 26.3. / 30.4. ja 28.5.
Hartaus, kahvit, yhteislauluja.
Lisät. diakoni Jonna Dmitrieva.

Erityislasten vanhempien

Avoin vertaisryhmä

Klaukkalan kirkon nojatuolihuoneessa,
Ylitilantie 6 (käynti pääovesta)
kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18–20
25.3. / 29.4. ja 27.5.
Jos lapsesi tarvitsee hoitoa, ota yhteys viikkoa ennen ryhmää
diakoni: jonna.dmitrieva@evl.fi, p. 050 367 9671
(puhu tarvittaessa vastaajaan).
Kysy myös Kirkonkylällä kokoontuvasta erityislasten
vanhempien ryhmästä.

Kansainvälinen kahvila
International Café

at Café Hugo, Klaukkalantie 69.
Joka kuukauden viimeisenä torstaiaamuna klo 10.
Every last Thursday of the month at 10 am.
For more information contact Virve Karvonen,
050 360 8893 / virve.karvonen@evl.fi
Tervetuloa kansainvälisyydestä kiinnostuneet!
Welcome!

Healing Rooms
-rukousklinikka

Isossa Pappilassa,
Pappilantie 1, Nurmijärvi
maanantaisin klo 18.30–20.30
Avoinna 20.4. ja 4.5.

- rukouspalvelua mm. parantumisen puolesta,
puolestasi rukoilee 2-3 henkilöä,
ajanvarausta ei tarvita
s-posti: healingroom.nurmijarvi@healingrooms.fi
www.healingrooms.fi
Tervetuloa rukoiltavaksi!

Rajamäen seurakuntasalissa,
Patruunantie 1
maanantaisin klo 10–13
Kaikille avoin tapahtuma, kahvi 1€,
ohjelmallinen hetki klo 11

Perjantairuokailu

Rajamäen seurakuntasalissa, Patruunantie 1
perjantaisin klo 12–13
Keittolounas ja kahvit 1,5 €, saa myös santsata.
Lisätietoa diakonissa Minna Väänänen

Diakoniapiiri

Rajamäen kirkon seurakuntasalissa
joka toinen torstai klo 18–21
Lisätiedot: Liisa Hakala, 050 328 7540

Eläkeikäisten ryhmä

Röykän Toimelassa, Männikönaukiontie 4
parittoman viikon torstaina klo 11.30–13

Hyvän mielen pestejä, ole hyvä!

Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminnasta löydät mielekästä
tekemistä, sosiaalisia suhteita, merkitystä sekä sisältöä
elämään. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä jokainen, jolla on halu
antaa omaa aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi.
Tule ystäväksi yksinäiselle, avuksi omaishoitajalle tai
sijaisisovanhemmaksi lapsiperheelle.
Saat perehdytyksen, koulutuksen ja tuen toimintaan.
www.suurellasydamella.fi, www.nurmijarvenseurakunta.fi
Lisätietoja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Anneli Järvinen, 050 464 6564 tai
anneli.e.jarvinen@evl.fi

www.suurellasydamella.fi

Varaa aikaa diakoniatyöntekijälle

Varaa aika viikkoa ennen ajateltua tapaamispäivää soittamalla suoraan työntekijän puhelimeen. Mikäli tapaamisen jälkeen on perusteita maksaa jokin lasku, käsittelyyn ja maksatukseen on varattava viisi työpäivää. Eli
ole hyvä ja toimi ajoissa.
Diakoniatyöntekijän tehtävänä on pohtia kanssasi luottamuksellisissa keskusteluissa Sinun ja perheesi tilannetta. Teemme yhteistyötä myös kunnan sosiaali- ja
perhetyöntekijöiden kanssa. Monet ihmiset ovat saaneet apua kauttamme. Toki myös rukous ja sielunhoito
ovat meille tuttuja asioita. Jos tapaamisessa keskustellaan taloudestasi, ole hyvä ja varaa mukaasi:
1. viimeisin tiliote vähintään kuukauden ajalta
2. yhteenveto tuloista sekä menoista
3. viimeisin toimeentulotukipäätös
3. akuutit laskut
Diakonia auttaa ihmisiä arjessa. Järjestämme vertaistukiryhmiä, kuten suru- ja mielenterveysryhmät sekä
ryhmät vammaisten ja eläkeikäisten parissa. Retkien,
leirien, päivätupien ja kohtaamispaikkojen tarkoitus on
kutsua ihmisiä toistensa yhteyteen.
Yksilöitä ja perheitä tuemme vastaanotoilla Klaukkalan kirkon (Ylitilantie 6), Nurmijärven kirkonkylän seurakuntakeskuksen (Kirstaantie 5-7) ja Rajamäen diakoniatoimiston (Patruunantie 1, 2. krs) tiloissa.
Voit pyytää työntekijää myös keskustelemaan kotiisi.
Parhaiten yhteydenotto diakoniatyöntekijään ja ajanvaraus vastaanotolle tai kotikäynnille hoituu puhelimitse:
Rajamäen kirkkopiiri:
• Minna Väänänen, 050 356 4936
Kirkonkylän kirkkopiiri:
• Hanna Alava, 040 760 2607
• Tuula Moström, 050 307 2982
Klaukkalan kirkkopiiri:
• Anna Handroo, 050 343 5093
• Jonna Dmitrieva, 050 367 9671
Koko kunnan alue:
• diakoninen perhetyö Tarja Kolari, 050 430 8420
• vapaaehtoistyö Anneli Järvinen, 050 464 6564
• johtava diakoni Tero Konttinen, 040 829 3411
S-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Tavoitteemme on palvella kunnan alueella asuvia
ihmisiä mahdollisimman hyvin.
Otathan yhteyttä kun:
- Tarvitset keskusteluapua
- Ihmissuhdeasiat ovat solmussa
- Rahasi eivät riitä perustoimeentuloon
- Koet olevasi yksin tai masentunut
- Päihteet hallitsevat liikaa elämääsi
- Tarvitset ystävää tai tahdot auttaa ihmisiä
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Ikkuna

Elina Braz de Almeida:

Iloisia asioita Kroatian Kutinasta
Sain juuri rippikouluopetuksen päätökseen Kutinassa,
valmistaudumme konfirmaatiojuhlaan. Ivan ja Matej ovat
nyt vuoden verran opiskelleet uskon asioita, niin kirkolla
kuin kirkon järjestämillä leireillä ja nuorten tapahtumissa.
Ivan valmistautuu myös kasteelle.
En ollut vielä edes ehtinyt sopia perheiden kanssa
konfirmaation päivämäärää, kun jo Antunovacin kappeliseurakunnastamme kaksi nuorta aikuista, toisistaan
tietämättä, ilmaisivat halunsa päästä konfirmaatio-opetukseen. Taas on uusi rippikoulu käynnissä!
Eilen sain viestin yhdeltä perheen äidiltä: ”Palaamme
ensi kuussa takaisin Kroatiaan, mieheni on yllättäen saanut töitä. Kysyisinkin nyt, että onko lastemme mahdollista jatkaa uskonnonopetusta luonasi? Vanhin tyttäremme
haluaisi päästä kasteelle evankelisessa kirkossa. Sovitaan yksityiskohdista kun palaamme.”

Elina iloitsee kasvavasta nuorten joukosta seurakunnissa.

Helatorstaina 14.5. klo 10
Messussa saarnaa aluekoordinaattori, pastori Janne
Sironen Lähetysyhdistys Kylväjästä
Kirkkokahveilla ajankohtaista Kylväjästä ja
nimikkolähetti Sanna Erelän työstä

Inkerin kirkon pappi, toimittaja

Pekka Jauhiainen
vierailee
Nurmijärven seurakuntakeskuksessa

keskiviikkona 29.4. klo 13
- ajankohtaista Inkerin kirkosta ja Vybormediasta

Mäkilät:

Täällä kuumassa Namibiassa
sateet ovat vuodenaikaan nähden myöhässä. Muuttolinnut
ovat tehneet lähtöä kohti pohjoisen pallonpuoliskon kesää. Niinpä mekin.
Tulomme Suomeen aikaistuu, sillä minä olen saanut
viran Helsingin Tuomikirkkoseurakunnasta ja aloitan uudessa työssäni 1.5.2015. Tämä on meille sekä ilon että
haikeuden paikka, sillä joudummekin kiirehtimään lähtöämme täältä. Myös Ossille on luvassa elämään muutosta,
sillä hän on jäämässä eläkkeelle todennäköisesti kesäkuun
alusta.
Ossilta on nyt keväällä ilmestymässä Lähetysseuran
kustantamana uunituore kirja Angolasta – tuosta melko
lailla tuntemattomasta, monen haasteen kanssa painivasta
maasta. Tiedossa ja luvassa on siis uusia asioita lähetystyön tukijoille!

Heini piti skypessä Läntisen kaupungin
mielenterveysprojektin johtajan kanssa
esimies-alaiskeskustelua. Heini kertoi
tohtori R:lle, että Suomessa on ihmisiä,
jotka haluaisivat jatkaa mielenterveystyön tukemista,
vaikkei siinä nyt olekaan suomalaisia työntekijöitä.
Tohtori R huudahti: ”Kyllä suomalaiset ovat ihmeellisiä.
Heiltä on vastikään surmattu maassamme kaksi työntekijää ja edelleen he haluavat auttaa tätä kansaa!”
Tämä onkin aika ihmeellistä siinä kulttuurissa, missä
kosto on suorastaan velvollisuus. Ehkäpä tämäkin voi
kertoa Vapahtajastamme, joka teki hyvää niille, jotka tekivät hänelle pahaa.

Terveiset Namibiasta

maailmaan

Lähetyksen
kirkkopyhä
Rajamäen kirkossa

Maija Kuoppala:

Kirsi Salmela:

Rukousaiheita Thaimaan Bangkokista

Suomesta (toistaiseksi)

Pekka Jauhiainen:

Inkerin kirkon papin huolia
Svetogorskin (vanha Enso) hengellinen työ
on ollut samalla tasolla kuin edellisvuoden
aikana: kappelilla on pidetty jumalanpalvelukset, rippikoulut ja aika-ajoin myös raamattutunteja.
Seurakuntalaisten keski-ikä on 40–50 vuotta.
Pyydän rukoustukea:
Vybormedian käynnistyy uudella työntekijäjoukolla.
Toukokuussa järjestetään Vybormedian festivaali Viipurissa pitkään elokuvateatterina toimineessa kirkossa, aiheena ”Jumala luo tuhkasta uutta”. Elokuvateatteri näet
paloi ja kirkko sai sen jälkeen tilan haltuunsa.
Sverogorskissa on aloittamassa 5 rippikoululaisen ryhmä. Svetogorskin toimitila tarvitsee kappelin: rukoilemme edelleen käyttöömme soveltuvaa tilaa.

Sanna Erelä:
Koulujen lukuvuosi on päättymässä ja koulujen kesälomakausi alkaa. Huhti–toukokuu on monesta koulusta kesäloma-aikaa. Rukoillaan siunattua ja turvallista lomaa kaikille ja
isommille opiskelijoille hyviä kesätyöpaikkoja.
Kirkolliskokous 31.3.–2.4., jonka aikana on myös piispan
vaali. Thaimaassa piispuus on määräaikainen neljän vuoden pesti. Kaikki 5 vuotta pappina toimineet ovat mahdollisia ehdotettavia piispaksi, eli erillistä ennakolta tapahtuvaa
ehdokasasettelua ei ole, vaan kokouksessa ketä tahansa
voidaan ehdottaa.
Bangkokin alueen seurakuntien nuoret ja työ heidän parissaan, ja että voisimme tavoittaa uusia nuoria mukaan
toimintaan.
Oma terveyteni ja jaksaminen: Lämpötilat ovat jälleen
nousussa kohti huhtikuun kuuminta aikaa.
Suuri kiitos kaikesta rukoustuesta!! Se kantaa!

Rukousaiheita Jerusalemista
Norjalaisten teologianopiskelijoiden
neliviikkoinen
kurssi Casparissa 2.–30.3.
Casparin työntekijöiden
ja vapaaehtoisten & vuokraemäntäni toive:
Rauhaa Lähi-itään!
Varjelusta erityisesti Israelin ja Libanonin rajalle,
jossa on ollut kireä tilanne.
Tärkeintä on tietää ja myös kuulla monilta teiltä, että
rukoilette jatkuvasti puolestani! Kiitos!!!
Lähettien kirjeistä toimitti Eeva Halonen lähetyssihteeri

Lähetyksen Toripäivät
Nurmijärven torilla
(tai sateen sattuessa Ystävyyden Kammarilla)
torstaina 23.4. ja 21.5. klo 10 alkaen

Kotipullaa, kakkua,
piirakoita…
Leivonnaislahjoituksia
vastaanotetaan iloiten.
Tule makoisille
torikahveille
hyvään seuraan
oman seurakunnan
nimikkotyön tueksi!

Koko perheen

Vapunaatto
Nurmijärven
seurakuntakeskuksessa
torstaina 30.4. klo 18
Mukana mm.
Eero Ahonen sekä
Jari ja Merja Araneva.
Iloista ja lähetysaiheista
ohjelmaa koko perheelle
ja arpajaiset lähetystyön
hyväksi.
Tervetuloa!

Nurmijärven Seurakuntaviesti
Nurmijärven Seurakuntakeskus
Kirstaantie 5–7, 01900 NURMIJÄRVI
S-posti: nurmijarven.srk@evl.fi
Käy kotisivuilla ja anna palautetta:
www.nurmijarvenseurakunta.fi
Työntekijöiden kännykkänumerot löytyvät
nettisivuilta kohdasta yhteystiedot
Tiedottaja Birgit Tolvanen, 040 701 3592
S-posti: birgit.tolvanen@evl.fi

Seurakuntatoimisto:
Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7
avoinna ma-pe klo 9–12,
puh. 09 8789 9670 ja
hautatoimisto: 09 8789 9660, 09 8789 9631
Iltapäivisin ajanvarauksella
soittamalla klo 9–12
fax 09 878 6106
S-posti: nurmijarven.virasto@evl.fi

Tarkemmat tiedot toiminnasta ovat viikottain paikallisessa lehdessä ja www.nurmijarvenseurakunta.fi.
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