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”On täynnä lahjojasi
kätesi Jumala.
Soi syksy kiitostasi
maan kaiken kasvusta.”

Ruskan raikkautta!

						

virsi 575

Tässä lehdessä mm.

Mitä se on?
Mitä kirkkovuoden pyhien takana on tai mitä tutut
raamatunkohdat tarkoittavat? Vastaajina ovat seurakuntamme papit. Tällä kerralla kysyimme enkeleistä ja
pyhäinpäivästä.
Sivu 3

Turvapaikan hakijoille apua
Klaukkalan kirkolla on kerätty käytettyä tavaraa ja
kirkkoneuvosto päätti avustussummasta.
Sivut 4 ja 10

www.nurmijarvenseurakunta.fi

Rippikouluun vuonna 2016
Seurakunta järjestää eri aikoina ja erilaisissa paikoissa rippikouluja ja konfirmaatioita on kaikissa kolmessa seurakunnan kirkossa.
Sivu 8
Rovasti Hannu Saloranta eläkkeelle
Hannu Saloranta lähtösaarnassaan: ”Uskomme
perimmäisenä kohteena olkoot ainoastaan ja vain
Jumala, johon rukouksemme tulisi kohdistaa.”
Sivu 12

www.vapaaehtoistyo.fi

www.facebook.com/nurmijarvenseurakunta

2

Syksy on lempivuodenaikani. Siinä on
jotain selittämätöntä voimaa: häikäisevää valoa, jonka matalalla paistava
aurinko saa aikaan, mätänevien lehtien
tuoksua ja metsät täynnä sieniä. Valitettavasti syksy tarkoittaa myös pimeyden lisääntymistä. Pimeys vetää helposti mielen maahan.
Näin syksyn pimetessä onkin syytä
huoltaa omaa sisäistä myrskylyhtyä.
Kirkkovuoden tekstit ovat omiaan sille: ne pistävät meidät pohtimaan omaa
uskoamme ja tehtäväämme maailmassa. Niissä mennään syville vesille, ja
neuvonkin kaikkia hyppäämään oikein
pää edellä!
Tutkikaa itseänne ja uskoanne. Antakaa sille aikaa. Etsikää Jumalaa. Koska syvyyksistä löytyy kirkkaus, joka
valaisee koko maailman. Tulkaa osaksi
Kristuksen kirkkautta ja toimikaa valona pimeyden keskellä – ei pelkästään
itsenne takia, vaan jotta voisitte valaista myös muiden ihmisten elämää ja

Valon lapsia

näyttää hyvää esimerkkiä.
Johanneksen evankeliumin 7. luvun
lopussa väkijoukko kiistelee siitä, onko
Jeesus todella Messias vai ei. Toiset
väittävät, ettei hän voi olla, koska hän
tulee Galileasta eikä Betlehemistä, kuten on aikoinaan profetoitu. He eivät
tienneet, että Jeesus oli syntynyt Betlehemissä ja täytti sillä tavoin kirjoitukset. Nämä ihmiset kielsivät siis väärän
tiedon takia Messiaan.
Väärä tieto on vaarallinen ase. Toisiin ihmisiin vaikuttaminen sen avulla
on väärin. Nykyään tiedon levittäminen on todella helppoa sosiaalisen
median avulla ja monesti väärä tieto
leviää myös tahattomasti. On jokaisen
meidän omalla vastuullamme, että tiedämme, mistä puhumme ja kirjoitamme. Vaikka itse luulisimme tekevämme
hyvää jakamalla erilaista tietoa, voi olla,
että tiedon alkuperäisellä lähteellä on
täysin erilaiset motiivit.
Emme saa antaa väärää todistus-

Ida Vartiala, seurakuntapastori

Kirkkoon kun kellot kutsuvat
Messu sunnuntaisin:

•
Nurmijärven kirkossa klo 10
•
Rajamäen kirkossa klo 10
•
Klaukkalan kirkossa klo 12
Tarkista aika paikallisesta lehdestä tai verkkosivuiltamme: www.nurmijarvenseurakunta.fi

Tavataan kirkossa!

Messun aiheet:
•
•
•
•
•
•
•
•

20. sunnuntaina helluntaista 11.10.
21. sunnuntaina helluntaista 18.10.
Uskonpuhdistuksen muistopäivänä 25.10.
Pyhäinpäivänä 31.10.
23. sunnuntaina helluntaista 1.11.
24. sunnuntaina helluntaista 8.11.
Valvomisen sunnuntaina 15.11.
Tuomiosunnuntaina 22.11.

Messu

’Usko ja epäusko’
Joh. 7: 40–52
’Jeesuksen lähettiläät’
Joh. 13: 16–20
’Uskon perustus’
Matt. 5: 13–16
’Pyhien yhteys’
Matt. 5: 1–12
’Antakaa toisillenne anteeksi’
Matt. 6: 14–15
’Kahden valtakunnan kansalaisena’ Matt. 17: 24–27
’Valvokaa!’
Matt. 24: 36–44
’Kristus, kaikkeuden Herra’
Matt. 25: 31–46

NURMIJÄRVI-PÄIVÄ SU 11.10.

Nurmijärven
kirkossa klo 10
- liturgina
Sarri Päiväsaari-Vestenius
- saarnaa kirkkoherra
Ari Tuhkanen
- kanttorina
Jonna Vartiainen
- Cantica-kuoro, joht.
Arja Virtanen-Haapasalmi

NURMIJÄRVEN
KIRKOSSA
Messu klo 10

Päiväjuhla seurakuntakeskuksessa klo 12
Juhlapuhe Kaisa Suominen
Kotiseutupäivälliset klo 13.15
hinta aik. 18 €, lapset 5–15 v. 9 €, alle 5 v. maksutta.
Päivällisen valmistavat Kirkonkylän, Palojoen-Metsäkylän ja
Rajamäen Martat.
Päivälliskorttien myynti: Ennakkoon Kirsti Leinonen, 0400 959 704,
Margit Taponen, 040 759 1387, Päivi Elomaa, 040 825 4077 ja
Anneli Runsten, 040 835 0176 sekä ovelta
Tervetuloa!
Yhteistyössä Nurmijärven kunta, Nurmijärvi-Seura ry ja seurakunta

ISÄNPÄIVÄNÄ 8.11.

- liturgina ja saarnaa Ida Vartiala
- avustaa Anna-Kaisa Tenhunen
- kanttorina Jonna Vartiainen

RAJAMÄEN KIRKOSSA
Messu klo 10
- liturgina ja saarnaa
Martti Muukkonen
- avustaa Tiina Huovila
- kanttorina Satu Ranta
Kohtaamispaikan väki
keittää kirkkokahvit

KLAUKKALAN KIRKOSSA:
Isänpäivän brunssi klo 11–11.45
Perhemessu klo 12
- liturgina ja saarnaa Anni Pesonen
- avustaa Leena Sipola ja lastenohjaajat
Päivi Kallonen ja Kirsi Risto
- kanttorina Mikko Peltokorpi

Hyväntekeväisyysmyyjäiset klo 10–11.45 ja 13–14

- pöytä (70 x 130 cm) hinta 20 € vuokrataan diakoni
Jonnalta: jonna.dmitrieva@evl.fi tai p. 050 367 9671.
Vuokratuotto pienituloisille nurmijärveläisille ja
lähetystyölle.
Myyjäisiä voi tulla valmistelemaan su 8.11. alkaen klo 9.

Musiikkiopiston kuorojen
konsertti klo 18.30

Isänpäivälounas

Nurmijärven seurakuntakeskuksessa Kirstaantie 5–7, Nurmijärvi
kello 11.30–13.30
Menu: syksyinen palapaisti, lihapullat, hedelmäinen kalagratiini, perunat,
ranskalainen sipulisilli, salaattipöytä, aamulla leivottu sämpylä / ruisleipä,
kotikalja. Omenavalkosuklaatäytekakku / kahvit
Hinta: aik. 20 €, lapset 5–14 v. 5 €, alle 5 v. ilmaiseksi
Arpajaiset. Tuotto seurakunnan nimikkolähettien työn tukemiseen.

ta lähimmäisestämme, niinhän sanotaan jo lain tauluissa. Lutherin mukaan
emme itse asiassa saa puhua lähimmäisestä mitään pahaa: ”Voin hyvin
nähdä ja kuulla lähimmäiseni tekevän
syntiä, mutta minulla ei ole mitään oikeutta saattaa sitä muiden tietoon.”
Sen sijaan meidän tulisi aina tuoda
paras puoli ihmisestä esille ja suojella
heikompia.
Voimme valita tuommeko valoa ympärillemme, vai vaivummeko syksyn
pimeyteen. Joten rassataan se oma
lyhty kondikseen, levitetään valoa ympärillemme ja tuetaan toisiamme, jotta
selviydymme yhdessä pimenevästä
syksystä, valon lapsina!
”Näin loistakoon teidänkin valonne
ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät
tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on
taivaissa.” - Matt. 5:16

H

erra,
sinä olet Eheys, Täyteys, Ykseys.
Me olemme näin rikki, näin hajalla,
liian repaleisia omassa itsessämme,
sinun kirkossasi, maailmassasi,
selvitäksemme tästä yksin.
Siksi tulemme tänään luoksesi ja pyydämme:
Tee meistä ehjiä ihmisiä.
Sinä voit sen tehdä, Herra,
sinä, joka itse asetut meihin asumaan
pyhässä Ehtoollisessasi.
Sinun ruumiisi on kerran murrettu rikki
kaikkien ihmisten tähden.
Nyt tahdot antaa itsesi jokaiselle meistä.
Me kuulumme sinulle kokonaan.
Kiitos, että tahdot lähettää meidät
todistamaan ykseyden ja eheyden mahdollisuudesta
rikkinäisessä kirkossa ja maailmassa.
Hiljaisuuden rukouksia

“He saavat nähdä hänen kasvonsa,
ja heidän otsassaan on hänen nimensä.“ (Ilm. 22: 4)

PYHÄINPÄIVÄNÄ 31.10.
Messu
Nurmijärven kirkossa klo 10
- liturgina ja saarnaa Ida Vartiala
- kanttori Jonna Vartiainen
Rajamäen kirkossa klo 10
- liturgina ja saarnaa Jouni Vasikainen
- avustaa Liisa Hakala
- kanttori Julia Hyyrynen
- Aino-Maija Riutama de Mata, sello
- Pohjois-Nurmijärven
kokoomukselaiset
avustavat ja keittävät kirkkokahvit
Klaukkalan kirkossa klo 12
- liturgina ja saarnaa Leena Sipola
- avustaa Anitta Viljanen
- kanttori Satu Ranta

Pyhäinpäivän
iltamessu

Nurmijärven kirkossa klo 18
- pastorit Markus Asunta ja
Riitta-Leena Sihvola
- diakoniatyöntekijä Jonna Dmitrieva
- kanttori Satu Ranta
Tilaisuudessa luetaan viime
pyhäinpäivän jälkeen Nurmijärvellä
siunattujen sekä Nurmijärven
ja Rajamäen hautausmaille että
muualle haudattujen vainajien nimet
ja sytytetään kynttilöitä heidän
muistolleen.
Kahvi- ja teetarjoilu
seurakuntakeskuksessa.

Muistelupaikat

Nurmijärven ja Rajamäen hautausmailla
sekä Klaukkalan kirkon kellotornin juurella
on telineitä, joihin voi sytyttää kynttilöitä
läheistensä muistoksi.

Nurmijärven
siunauskappeli

avoinna klo 15–17
hiljentymistä ja keskustelua varten
- paikalla pastori Riitta-Leena Sihvola ja
diakoni Jonna Dmitrieva
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Mitä se on?
Tässä sarjassa kerromme, mitä kirkkovuoden pyhien takana on
tai mitä tutut raamatunkohdat tarkoittavat.
Vastaajina ovat seurakuntamme papit.

Enkeleistä ja
pyhäinpäivästä
1. Miten kerrot mikkelinpäivän eli enkelien
sunnuntain 4.10. tekstistä seurakuntalaisille?
” - - Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat
taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni
kasvoja.”
- Matteuksen evankeliumi 18: 10
2. Miten kerrot pyhäinpäivän 31.10 tekstistä
seurakuntalaisille?
”Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle.
Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen.
Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin - - -”
- Matteuksen evankeliumi 5: 1–12
Enkeli, akvarelli Mirkka Hella

Pastori Anitta Viljanen:

Pastori Tiina Huovila:

Pastori Markus Asunta:

1. Mikkelinpäivä
Mikkelinpäivänä
vietetään
usein
perhemessua.
Taustalla on lienee
ajatus, että enkelit
ja lapset kuuluvat
yhteen. Mutta eivät kai enkelit ole
lapsellisia, eivätkä
lapset aina enkeleitä.
Jeesus nosti lapset kyllä kunniapaikalle. ”Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan”.
Ketä ovat tämän päivän ”vähäiset”. Kyllä kai he
voivat olla lapsia ja aikuisia. Heitä, jotka joutuvat
jättämään kotinsa ja etsimään turvaa vieraista
maista.
Meidän aikuisten on hyvä myös antaa tilaa lapselle meissä. Voimme jättää oman erinomaisuutemme ja varmuutemme sikseen ja sallia itsellemme Jumalan lapsen oikeuden.

1. Mikkelinpäivä
Mikkelinpäivän
teksti tuntuu karulta siihen nähden,
että kyse on perinteisesti iloiseksi ja
viattomaksi mielletystä enkelien ja
lasten kirkkopyhästä. Jeesuksen
sanoissa on kuitenkin painokas
kehotus: ”Ota lapsen kaltaisuus todesta tai ei hyvää
seuraa! Tule lapsen kaltaiseksi myös suhteessa
Jumalaan.”
Siis millaiseksi? Sellaiseksi, joka näkee Jumalan sellaisena kuin lapsi ideaalitilanteessa
vanhempansa: turvallisena, hyvää tahtovana,
anteeksi antavana, toisinaan myös nuhtelevana,
rakastavana vanhempana, jota ilman ei voi elää.

1. Mikkelinpäivä
Jeesus
nostaa
melko usein lapsen
esikuvaksi.
Arkkienkeli Mikaelin päivän evankeliumissakin hän
sanoo, että lasten
enkelit näkevät Jumalan kasvot.
Jumalan kasvojen etsintä oli Jeesuksen ajan juutalaisuudessa korkea
hengellinen hyve.
Ja hupsis, pienten lasten enkeleissä tämä etsintä
saavuttaa täyttymyksensä.
Häivähdys Jumalaa voitaneen siis nähdä lasten
kasvoilta. Lapseksi nöyrtyi myös Jeesus itse, jotta
kaikki voisivat katsoa Jumalan kasvoja yhdessä
enkelien kanssa.

2. Pyhäinpäivä
Keitä Jeesus kutsuu autuaiksi eli onnellisiksi. Eivätkö he juuri olleet köyhiä ja onnesta osattomia.
Näiden ihmisten arki oli uuvuttavaa ja lohdutonta.
Mutta ei Jeesus pilkannut.
Kysymys ei myöskään ollut uskonnollisesta alistamisesta, kestäkää nyt, niin saatte palkan taivaassa. Ei näin!
Tänä päivänä meidän on nähtävä nämä köyhät,
joita Jeesus sanoi onnellisiksi: juuri he ovat Jumalan ihmisiä.

2. Pyhäinpäivä
”Autuas” kuulostaa tilalta, jota haluaa tavoitella.
Yksi autuuden määritelmä on ”uskonnollisessa tai
yliluonnollisessa mielessä onnellinen”. Jeesuksen
luettelossa autuaaksi tulemisen kriteerit poikkeavat radikaalisti siitä, mitä yleensä ajatellaan.
Autuaita eivät olekaan ne ihmiset, jotka maailman silmissä ja maailman kriteerein menestyvät,
vaan aivan päinvastaiset. Tie Jeesuksen tarkoittamaksi autuaaksi on ehkä kivinen, mutta päämäärä on sen arvoinen: yhteys Jumalaan ja sitä kautta
syvän onnelliseksi tuleminen.

2. Pyhäinpäivä
Autuas tarkoittaa onniteltavaa. Jeesus siis onnittelee ahtaalla olevia ihmisiä ja antaa toivon siitä,
että kaikki kääntyy hyväksi.
Olenkohan itse noiden onnittelujen ulottuvilla?
Useammin tuntuu hengellisesti omavaraiselta,
suruttomalta ja kärsimättömältä. Tai ennemminkin
leivoksia ja espressoa kuin vanhurskautta janoavalta. Armottomalta, paatuneelta, riidankylväjältä.
Eikä varsinkaan kovin vainotulta sen vanhurskauden vuoksi.
Ainoa, johon kaikki nuo sopivat, taitaakin olla
Kristus itse. Meidän muiden onni on hänessä.
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Turvapaikanhakijoille saatu apua
Tero Konttinen

Röykän sairaalan tiloihin saapui vajaa viisikymmentä turvapaikanhakijaa syyskuun
19. päivänä. Edellisenä iltana
SPR ja Röykän asukasyhdistys järjestivät kyläläisille tiedotustilaisuuden Leppälammen nuorisoseuran tiloissa.
Yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan ja Klaukkala-Lepsämä
SPR:n osaston kanssa järjestyi
tavarakeräys. Kolmena päivänä
Klaukkalan kirkolle tuotiin runsaasti apua. SPR:n Ismo Uusitalo kuljetti kolme pakettiautokuormallista huopia, vaatteita,
kenkiä, leluja, syöttötuoleja sekä
polkupyöriä Röykkään saapuneille turvapaikanhakijoille.
- Heti, kun tiesimme, mitä hätämajoitustiloihin saapuneet ihmiset tarvitsevat, ryhdyttiin toimeen.
Varsin nopeasti saatiin levitettyä
tietoa lähinnä Klaukkalan ja Nurmijärven viidakkorumpu -facebook-ryhmissä. Laitoin viestiä
myös omalle facebookseinälleni
ja Nurmijärven seurakunnan sivulle. Pääosin ihmiset ovat tahtoneet
auttaa ja lahjoitusten vastaanotto
on sujunut hyvin, kertoo Nurmijärven seurakunnan johtava diakoni
Tero Konttinen.

Lahjoitustavaraa kertyi Klaukkalan kirkon tiloihin. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan tiistaina
29.9. myöntää seurakunnan varoista pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden avustamiseen Kirkon
ulkomaanavun kautta 5 500 euroa.

Muukalaisia on autettava
Suomen turvapaikanhakijatilanne
elää ja muuttuu päivittäin. Myös
rasismin nousua on ollut havaittavissa monilla paikkakunnilla.
Useissa keskusteluissa ihmiset
ovat olleet huolestuneita vihamielisten ja rasististen mielenilmausten lisääntymisestä. Mihin on

hävinnyt turvallinen ja lähimmäiskeskeinen ilmapiiri ja entisaikojen
talkoohenki?
- Pelko on tekijä, joka uusien
ja nopeasti muuttuvien asioiden
keskellä aktivoi joitakin ihmisiä
vihamielisiin ja ajattelemattomiin
tekoihin. Toisaalta sen ymmärrän.
Mitähän menneisyyden haamuja
sekä alitajunnassa piileviä voimia

monet suomalaiset kantavat taakkana sisimmässään, pohtii Tero
Konttinen.
Kristillisten kirkkojen ja seurakuntien toimintamalli on selkeä.
Muukalaisia on autettava ja heille
on ositettava vieraanvaraisuutta.
- Kukapa nyt huvikseen lähtisi
kylmään ja umpimieliseen Suomeen, letkauttaa Konttinen.

Hienoja kohtaamisia
Klaukkalaan saapuneet kongolaiset maahanmuuttajat ovat jääneet
Röykän
majoituskeskuksesta
nousseen uutisoinnin vuoksi vähemmälle huomiolle. Kongolaiset
ovat päässeet hyvään alkuun ja
he opiskelevat suomenkieltä täyttä päätä.
Klaukkalan kirkolla kokoontuu
kielikylpyryhmä ja pikku hiljaa uuden asuinpaikan käytännöt tulevat
tutummiksi ja uuden elämän aloittaminen on mahdollista. Suurin osa
ihmisistä suhtautuu uusiin nurmijärveläisiin sekä turvapaikanhakijoihin myönteisesti ja monet nurmijärveläiset tarjoavat myös apuaan.
- On ollut kiva seurata sitä intoa, millä ihmiset ovat luopuneet
ylimääräisistä ja käyttökelpoisista
tavaroistaan. Tulee mieleen keväinen rivitalopalo, joka aktivoi
klaukkalalaiset auttamaan ja lahjoittamaan. Tuolloinkin nopeasti
perustettu facebook-ryhmä toimi
viestinnän kanavana loistavasti. Tämä maailma on pallo ja me
olemme maailman kansalaisia.
- Minä kannustaisin jatkamaan
ruokapöytää ennemmin kuin korottamaan aitaa, jos on kertynyt
ylimääräisiä varoja tai tavaroita
jaettavaksi, pohtii Tero Konttinen.

KIRKONMÄELTÄ

On aina syitä olla auttamatta
Euroopan pakolaiskriisi on edennyt vauhdilla, jota varmasti kukaan ei vielä joitakin kuukausia
sitten osannut ennakoida. Myös
Suomea ja Nurmijärveä tilanne
koskettaa monin tavoin. Turvapaikanhakijoiden määrän jatkuvasti kasvettua ovat samalla monin paikoin asenteet pakolaisia
kohtaan tulleet kovemmiksi.
On totta, että olemme nyt ennennäkemättömien haasteiden
edessä. Maamme huono taloustilanne vaikeutuu sekin entisestään yhä uusien turvapaikanhakijoiden edellyttäessä maaltamme
myös suuria taloudellisia panostuksia asiaan. Jos toisaalta monet arviot puhuvat myös siitä,
että tämän päivän pakolaisista
tulee monia tulevaisuuden työntekijöitä Suomessa.

Oppilaskonserttien
tilavuokrat
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.9.2015, että
Nurmijärven seurakunta alkaa
periä musiikkioppilaitosten oppilaskonserteista tilojen vuokraa vasta vuoden siirtymäajan
jälkeen 1.9.2016 lukien.
Viikoittain seurakunnan tiloissa kokoontuvien oppilaiden
harjoitustiloista ei edelleenkään
peritä vuokraa.

Kaikkiaan kuitenkin kovin monet erityisesti sosiaalisen median
suorastaan rasistiset kannanotot
ovat rankkaa luettavaa, eikä niitä
aina siksi halua edes lukea. Toki
suuressa joukossa on myös heitä, jotka hakeutuvat maahamme
ilman kansainvälisten sopimusten edellyttämiä seikkoja, esimerkiksi kidutusta pakenemista.
Emme kuitenkaan voi suhtautua
kielteisesti kaikkiin turvapaikanhakijoihin pakolaisten joukossa
olevien tilanteen väärinkäyttäjien
takia.
Hyvä ajatuskoe on aina kysyä
itseltään, että miten toivoisin minua kohdeltavan, jos olisin turvapaikanhakija? ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, näin
Jeesus itse meille sanoo. Myös
kansamme muisti auttaa meitä

tässä asiassa: kymmenet tuhannet sotalapset saivat aikanaan
Ruotsista suojan osalleen.
Vaikka tilanne on vaikea, meidän velvollisuutemme on silti
auttaa. Näin myös Nurmijärven
seurakunta on heti lähtenyt toimimaan monin tavoin kaukaa
tulevien lähimmäistemme parhaaksi. Tukien kongolaisten
kristittyjen
kiintiöpakolaisten
kotouttamista. Ja siis nyt auttaen lähimmäisiämme autettavien
uskontoon katsomattakin. Myös
sinä voit auttaa edelleen esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun tai
Suomen Punaisen Ristin kautta.
Toki seurakunta jatkaa tarpeen
mukaan myös vaatekeräystoimintaa. Ja rukousta hädässä olevienkaan puolesta ei voi koskaan
olla liikaa.

Lähetyksen
toripäivä
Ystävyyden Kammarilla, Keskustie 2
torstaina 22.10. klo 10 alkaen

Welcome:
Julia, Virve,
Maritta,
Eeva
and
Riitta-Leena

elämiseensä nykyisillä olinpaikoillaan. Nyt on kuitenkin aika
auttaa myös Suomessa heitä,
jotka ovat luoksemme tulleet ja
tulevat. Samalla on tärkeää muistaa sekin tosiasia, että Nurmijärven seurakunta jatkaa edelleen
laajaa ja pitkäjänteistä työtään
jo ennestään apua tarvinneiden
nurmijärveläisten parissa. Uusien
auttaminen ei tarkoita vanhojen
autettavien unohtamista. Kaikkiaan seurakuntamme on taloudellisista haasteista huolimatta
jatkuvasti pyrkinyt kasvattamaan
hädänalaisten paikkakuntalaistemme auttamista.
Pitkällä tähtäimellä oleellista on
tietysti pyrkiä saamaan ihmisille
niin vakaat olot, ettei kenenkään
tarvitsisi lähteä pakolaiseksi. Ja
esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapu
auttaa ihmisiä jo nyt kriisialueilla,
että hätää kärsivät saisivat tukea

On aina syitä olla auttamatta.
Auta silti.
Siunattuja syksyn päiviä
sinulle toivottaen

KANSAINVÄLINEN TEEILTA

kerran kuukaudessa perjantaisin klo 18
9.10. Artturi-sali, Patruunantie 1, Rajamäki
13.11. Pappila, Pappilantie 3, Nurmijärvi
11.12. Klaukkalan kirkossa, Ylitilantie 6, Klaukkala

INTERNATIONAL EVENING
- with tea and music

once a month on Friday evenings at 6 p.m.
October 9th at Artturi-sali, Patruunantie 1, Rajamäki
November 13th at Vicarage, Pappilantie 3, Nurmijärvi
December 11th at Klaukkala church, Ylitilantie 6, Klaukkala
If you have any questions, please contact: riitta-leena.sihvola@evl.fi,
tel. 050 468 6925

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЧЕР

’Kotipullaa, piirakoita, kakkuja’
Lahjoituksia vastaanotetaan.
Tuotto lähetystyölle

9.10. в 18.00 Artturi-sali, Patruunantie 1, Rajamäki
13.11. в 18.00 Pappila, Pappilantie 3, Nurmijärvi
11.12. в 18.00 Klaukkalan kirkossa, Ylitilantie 6, Klaukkala
Будет организован присмотр за детьми.
julia.hyyrynen@evl.fi, 050 465 8785

Ari Tuhkanen
kirkkoherra
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Nurmijärvellä Mummon Kammari
-toimintaa jo 20 vuotta
Mummon Kammarin toiminta Nurmijärvellä on täyttänyt 20
vuotta. Alussa oli puhelinosake ja kiikkustuoli, sitten löytyi tila,
aikoinaan Ruotsista Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta
sodan jälkeen lahjoituksena saadusta ja pitkään Kirkonkylän neuvolana toimineesta rakennuksesta. Lintukodon nimen
saanut tila siunattiin käyttöön 1.10.1995.

Siunauspuheessaan kirkkoherra
Jukka Iso-Herttua palautti silloin
mieliin Jeesuksen sanat, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen
nimessään, siellä Hän on heidän
keskellään ja jatkoi: ”Jakaessamme elämän toisten kanssa, aloitamme uuden polun kohti uusia
mahdollisuuksia.”

Birgit Tolvanen

”Ihmisten keskelle valoa näyttäväksi majakaksi” kuvasi diakoni Seppo Laakso seurakunnan vapaaehtoistyön keskusta
Mummon Kammaria.
”Se näyttää valoa ihmisten
keskelle ja muistuttaa toisista
ihmisistä välittämisen tärkeydestä. Kukaan meistä ei selviä

Ystävyyden Kammarin emännät vas. Helga Aakkula, Airi Heikkinen, Anja Hirvonen, diakoni Hanna
Alava, Raija Heinilä, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Anneli Järvinen sekä Asta Saaristo odottelevat 20-vuotisjuhlavieraita.
yksin, tarvitsemme toinen toisiamme.”
”Tästä haluttiin tehdä sellainen lämmin ja kodikas paikka,
jollaisen muistamme mummolankin olevan”, kuvasivat diakoniatyöntekijät Anja Tolvanen
ja Hanna Alava.

Kohtaamispaikka		
avoimin ovin

Kuvassa vuodelta 1995 Mummon Kammarin ovella nauhan leikkaajia Kirsti Launialaa ja Leena Kaarnia ovat vastassa diakonissa
Anja Tolvanen ja Eero Peltonen.

Nurmijärven
kirkkokuoro
125-vuotias

Mummon Kammari toimii ihmisten kohtaamispaikkana ja
vapaaehtoistyöntekijöiden ja ystäväpalvelun tukikohtana. Siellä
välitetään ystäväpalveluja tai voi
tavata tuttuja ja tuntemattomia
kahvikupin ääressä. Siellä voi
vaikkapa paikkakunnalle juuri
muuttanut helposti tutustua uusiin ihmisiin.

Kammarivieraita
palvelevat
kammariemännät. Toiminnan organisoimisesta vastasivat ensin
diakoniatyöntekijät kunnes yhdessä kunnan kanssa palkattiin
vuonna 2000 vapaaehtoistyönohjaaja Anneli Järvinen.
Myöhemmin Mummon Kammari siirtyi läheiseen valtion virastotaloon, josta vuokrattu huoneisto – entinen Alkon myymälä
– nimettiin Ystävyyden Kammariksi. Kammaria pyörittävät tällä
hetkellä diakoni Hanna Alava ja
kammariemännät.
Yksinäisyys on yksi aikamme
ongelmista ja moni meistä tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa
apua. Tätä varten on olemassa
vapaaehtoisia ystäviä, joita välittää ystäväpalvelu.
Diakoniatyöntekijä Anja Tolvanen on kuvannut vapaaehtoisen

tehtävää ’tavallisen ihmisen viraksi’. Se ei edellytä muita erikoistaitoja kuin olla ihminen.
Ilman näiden vapaaehtoisten
työpanosta kykenisimme tekemään paljon vähemmän lähimmäisten hyväksi, kuvasi Seppo
Laakso vapaaehtoisten merkitystä vuosituhannen alussa. Tämä
on totta myös tänään.
Mummon Kammarin kohtaamispaikkoja Nurmijärvellä ovat
Kirkonkylässä Ystävyyden kammari, Rajamäellä Kohtaamispaikka Artturi-salissa ja Klaukkalassa
Olotupa kirkon takkahuoneessa.
Katso tarkemmin ajat ja osoitteet
tämän lehden sivulta 15.
Suomen ensimmäinen Mummon Kammari avasi ovensa Tampereella vuonna 1989, juuri ennen
alkavaa talouslamaa.
Markku Jalava

Birgit Tolvanen

Kuoron 125-vuotisjuhlamessua vietetään sunnuntaina 1.11.2015 klo 10 Nurmijärven kirkossa. Messun jälkeen on
seurakuntakeskuksessa kahvitarjoilu ja
juhla, jossa kirkkokuoron historiikki, musiikkitervehdyksiä ja muistamisia sekä
tietysti Kirkkokuoron lauluesityksiä.
Tervetuloa kaikki mukaan juhlimaan!

Kuoro harjoittelee seurakuntakeskuksessa torstaisin klo 18–20. Otamme mielellämme mukaan uusia laulajia,
myös miehiä! Ota yhteyttä kuoronjohtajaan: jonna.vartiainen@evl.fi tai puh. 050 377 4314.
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PISAROITA

Vauva käynnistää perheeksi
syntymisen kipuilut
LAPSEN
OIKEUKSIEN PÄIVÄ
perjantaina 20.11.15

Nurmijärvi klo 10–13
Seurakuntakeskuksessa, Kirstaantie 5
* Musiikkiesityksiä, nukketeatteria
* Kädentaitoja ja lasten taidenäyttely
* Ruokailumahdollisuus:
aikuiset 5€, lapset 4–12v. 4,50€ ja alle 4v. ilmainen
Klaukkala klo 10–13
kirkon tiloissa, Ylitilantie 6
* Erilaisia toimintapisteitä
* Lauluhetket klo 10.30, 11.00 ja 11.30
* Ruokailumahdollisuus (hinta sama kuin yllä)
Rajamäki klo 9.30–12
kirkon tilat, Patruunantie 7
* Nukkemonologi Joulun tähti: Tanja Hietakangas,
esitysajat klo 9.30 ja 10.30
* Leipä- ja mehutarjoilu
* Leikkipaikat kerhotiloissa
* Paikalla piipahtaa Hiiri Hippu Riippinen
* MLL:n paikallisyhdistys jakaa heijastimia
Mukana menossa seurakunnan lastenohjaajat,
Mannerheimin lastensuojeluliitto ja kunnan avoin
varhaiskasvatus
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Perheen pää istuu tyytyväisenä sitterissään ja jokeltelee. Äiti laahustaa
valvomisesta väsyneenä keittiöön ja
yrittää pitää ajatuksiaan kasassa
saadakseen jotakin syötäväksi kelpaavaa eteensä ja viihdyttää vauvaa siinä sivussa. Äiti laskee tunteja
siihen, kuinka kauan hänen vielä
pitäisi jaksaa olla olemassa vauvaa
varten. Muistaa ajatella mitä vauva
seuraavaksi mahdolliseksi tarvitsee, arvata mikä on seuraavan itkun
syy, saada lapsi päiväunille, jos se
tänään vaikka nukkuisi pidempään
kuin puoli tuntia, niin saisi otettua
itsekin pienet torkut. Ei tietenkään...
Pyykkivuori muistuttelee itsestään,
pölykoirat juoksevat nurkissa, jääkaapista löytyy, mitä löytyy.
Mies on työpaikalla sinnitellen yöllisten heräämisten jälkeen silmät ristissä. Töihin pitäisi kuitenkin pystyä
keskittymään, sillä irtisanomisetkin
kolkuttavat ovelle. Nyt pitäisi skarpata, jos haluaa säilyttää työnsä.
Miten sitten perheen kävisi, jos hän
menettäisi työn? Mies ampaisee
työtehtävästä toiseen ja odottaa
kotiin pääsyä, jotta näkisi taas sen
ihmeellisen olennon, joka laittaa niin
lujille öisin. Hän toivoo samalla, että
saisi hetken levähtää itsekin pitkän
yön, työpäivän ja paineiden alla. Vihdoin kotiinlähdön aika koittaa.
Kotiovella miestä vastassa on ärtynyt, väsynyt nainen, kun mies on
puoli tuntia myöhässä. ”Miten sulla
voi aina kestää, ei suhun voi luot-

taa...” Ja nainen häviää mumisten
jonnekin makuuhuoneen perukoille
ja rojahtaa väsyneenä sängylle – jos
vihdoin tulisi uni edes hetkeksi. Mies
seisoo eteisessä pieni tyyppi sylissään, iloissaan toki kaverista, mutta
väsyneenä ja ärtyneenä, miksi tuo
nainen on niin kammottava. Hänhän
oli saada ylinopeussakot kiiruhtaessaan kotiin ja jätti monta pomon
pyytämää asiaa taas huomiselle. Mikään ei kelpaa. Aina kun hän yrittää
jotakin, aina on jokin kuitenkin huonosti. Miestä potuttaa. Mies menee
naisen perään ja alkaa avautua...
Usein tästä seuraa riitaisa yhteenotto, mutta mitä jos tilanne etenisikin näin:
”Rakas, mä ymmärrän, että sä
olet tosi väsynyt. Yö oli meille molemmille rankka. Mäkin olen väsynyt ja tarvitsen oman hetken levätä.
Sovitaanko, että puol seiskalta mä
tuun herättää sut? Ja saan sitten
itse levätä - jooko?” ”Joo”, kuuluu
naisen hiljainen vastaus. Mies sulkee oven ja lähtee touhuilemaan
seuraavia ohjelmanumeroita pikkuisen päiväohjelmasta: vuorossa on
bataattimuhennosta keittiön seinillä
ja lattialla.
Vauvaperheen arki on niin monia
haasteita täynnä. Äidin tarpeet ja
jaksaminen. Isän tarpeet ja jaksaminen. Ja kaiken edelle menee, ja
kuuluukin tässä vaiheessa mennä,
vauvan tarpeet.
Niin moneen asiaan pitäisi revetä

ja vanhempien maailmat ovat niin
erilaiset ja niin kaukana toisistaan.
Väsymys ei yleensä auta asiaa,
eikä tee kenestäkään hohdokasta
kumppania. Lapsi hotkaisee yhteisestä ajasta niin paljon. Ensimmäinen vuosi vauvan kanssa on usein
kriisiaikaa perheessä. Perheeksi
kasvaminen on iso prosessi, joka vie
aikaa. Vanhemmat yrittävät löytää
omaa vanhemmuuttaan ja yhteistä
vanhemmuutta lapsen muuttuessa
viikko viikolta. Äiti tarvitsee isän syliä ja tukea jaksaakseen olla vauvalle
hoitajana. Isä tarvitsee äidin hyväksyntää ja arvostusta omanlaiselleen
tavalle olla isä. Lapsi tarvitsee sekä
isää että äitiä.
Maarit Vänskä
Perheneuvoja, psykoterapeutti

Haluaisitko sinä tulla Saapas-vapaaehtoiseksi
mukavaan porukkaan nuorten avuksi ja tueksi?

Saapas – paikkoja tarjolla
Jos pidät nuorista, kestät elämän karumpaakin puolta,
jaksat valvoa tai tykkäät istua koneella, haluat antaa
aikaasi ja kulkea hetken matkaa nuoren rinnalla, tämä
saattaa olla sinun juttusi.
NettiSaapaskoulutus la 14.11. ja
28.11. sekä niiden välissä käytännön
harjoittelua.
KatuSaapaskoulutuksen aloitusleiri
järjestetään Sääksin leirikeskuksessa
12.–14.2.2016.
Koulutukset ovat maksuttomia ja
tarkoitettu täysi-ikäisille
aikuisille.
Tiedustelut ja
ilmoittautumiset
pe 30.10. mennessä
Marjut Timonen,
040 727 6754 tai marjut.timonen@evl.fi
Kiinnostuneet haastatellaan ennen koulutusta.
Tule tekemään tärkeää työtä!
Lisätietoja: nuortenkeskus.fi/toimintaa
Kuuntele Saapas-laulu:
https://www.youtube.com/watch?v=Xai8chOiSZ4

SEURAKUNTAILTOJA
Perttula tiistaina 27.10. klo 18
Yli-Pitkälässä Maila, Pentti ja
Leo Lemolalla,
Perttulanmäki 10.
Nummenpää tiistaina 24.11. klo 18
Seija ja Tapio Lönnrotilla,
Vanhankyläntie 129.

Nurmijärven Saapas-ryhmä Saappaan valtakunnallisilla
vapaaehtoisten päivillä Partaharjulla 26.9.15. Nurmijärvi
on vuoden 2016 vastaavien päivien ohjelmavastuussa.

Molemmissa mukana
Ari Tuhkanen ja Leena Kaarni
Lämpimästi tervetuloa!

Vauvamessu
Klaukkalan kirkossa tiistaina 10.11. klo 13
Ihmetellään yhdessä
Taivaan Isää,
katsellaan
ja kuunnellaan,
lauletaan ja leikitään
Messun jälkeen
seurakuntasalissa
tarjolla herkkuja
pienille ja isoille.
Lämpimästi
tervetuloa!
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Pitkä matka kirkosta saunaan

Liikkuvan seurakunnan työryhmä yhteistyössä Nurmijärven
Ladun kanssa kutsuvat sinua syksyiselle vaellukselle!
”Matkalla yhdessä” - tapahtuma järjestetään lauantaina 24.10.
Reitti suunniteltiin tarkoituksella
pitkäksi, useamman tunnin kestäväksi matkaksi. Nopeimmat
saavat toki pistää juoksuksikin!
Lähtö tapahtuu Klaukkalan
kirkosta, jossa kuullaan ohjeistukset sekä matkaanlähtösanat
kello 9.30. Startti tapahtuu kello
10.00 kolmessa aallossa peräkkäin: aktiiviliikkujien vauhtiryhmä, vaeltajat ja yhdessä liikkuvat perheet.
Ajanottoa ei järjestetä. Tärkeää tällä vaelluksella ei ole vauhti
vaan yhdessä taitettu matka.
Kenkävalintaa pohtivalle tiedoksi, että matka on puoliksi hiekkatietä puoliksi asfalttia.
Reittitietoja: Kirkolta Isoniitun
koulun alapuolelta kulkevaa kevyen liikenteen väylää Mäntysalon koululle, jossa on ensimmäinen juomapiste.
Matka jatkuu Kirkkotietä pitkin
kohti Nurmijärven kirkonkylää.
Toinen juomapiste on seurakuntakeskuksen pihassa, jossa on
mahdollisuus myös WC-käyn-

tiin. Matka jatkuu Aleksis Kiven
tietä Sompiontielle ja edelleen
Punamullantietä Kyläjoentielle.
Kiljavantielle käännyttäessä
alkaa olla jo vaelluksen loppusuora. Sääksjärventiellä tunnet jo löylyjen kutsun ja saatat
jopa haluta pienelle pulahduk-

Kirkkotie kumpuilevana on reitin haastavin osuus.
selle raikkaaseen, kirkkaaseen
Sääksjärveen!
Vaihtovaatekassisi toimitetaan perille. Rentouttavien löylyjen jälkeen pääset nauttimaan
ruoasta ja hyvästä olosta liikunnallisen päivän päätteeksi.

Paluukuljetus Klaukkalaan on
järjestetty.
Tapahtumaan toivotaan ennakkoilmoittautumista heti pikimmiten järjestelyjen vuoksi
joko sanna.puhakka@evl.fi tai
Facebook-tapahtuman kautta:

Toimintaa kouluikäisille
Älä jää yksin – Tule sinäkin mukaan!
Toiminta on suunnattu 7–14 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tarjolla mm:
- Uusia elämyksiä, kokemuksia, tietoja ja taitoja sekä uusia kavereita
- Mahdollisuus jutusteluun ja yhdessä tekemiseen – myös aikuisten kanssa
- Juttuja ja pohdintaa elämästä ja uskosta

KERHOTOIMINTA
Kirkonkylä

Nuorisotalo, Pappilantie 1
- Yksinhuoltajakerho ma 19.10., 16.11. ja 14.12.
klo 17.30–19
- Sisäpelikerho ma 5.10., 9.11., ja 7.12. klo 17–18.30
- Vanhempi-lapsi-askartelukerho ma 26.10. ja 23.11.
klo 17–19
- Toimintakerho joka ke klo 17–18.30
Uotilan koulu
- Varhaisnuorten kerho ke klo 17–18.30
Palojoen koulu
- Sählykerho to klo 18–19
Metsäkylän koulu
- Pelikerho tytöille ja pojille ti klo 17–18
- Varhaisnuorten kerho to klo 18.30–19.30
Karhunkorven koulu
- Sählykerho ma klo 16–17

Klaukkala

Kirkon kerhotiloissa, Ylitilantie 6 (käynti sisäpihalta)
- Varhaisnuortenkerho torstaisin klo 17–18.30, ei 19.11.
- Yksinhuoltaja kerho to 8.10., 19.11. ja 10.12.
klo 18–19.30
- Pienoismallikerho joka ti klo 18.30–20
Harjula, Viljelystie 15
- Vanhempien ja lasten askartelukerho ke 14.10. ja 11.11.
klo 18–19.30
- Tyttökerho 28.10. ja 25.11. klo 18–19
Lepsämän koulu
- Sählykerho ti klo 16.30–17.45
Syrjälän koulu
- Sählykerho to klo 18–19

Rajamäki

Kirkon Nurkka, Patruunantie 1
- Varhaisnuorten kerho ma 19.10., 2.11., 9.11., 16.11.,
30.11. ja 14.12. klo 17–18.30
- Yksinhuoltajakerho ma 26.10., 23.11. ja 7.12.
klo 17.30–19
Länsikaaren koulu
- Sählykerho ma klo 16–17
Budo-Sali, Kievarintie 12–16
- Kuntonyrkkeilyä koko perheelle ke 19–20.45
Röykän koulu
- Sählykerho ke klo 17–18
Leppälammen nuorisoseuran talo, Kaisaniementie 18
- Kuntonyrkkeilyä koko perheelle ma klo 19–20.30

https://www.facebook.com/
events/1456672197965304/
Sanna Puhakka
lastenohjaaja

”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen,
sillä hän pitää teistä huolen.”
Tule tutkimaan Jumalan huolenpitoa

Retriitin hiljaisuuteen

20.–22.11. Sääksin leirikeskukseen
Retriitin ohjaajina Erika Kuusilinna ja Riitta-Leena Sihvola.
Hinta nurmijärveläiset 80 €, muut 100 €, pienituloiset ja
opiskelijat saavat alennuksen.
Ensikertalaiset ja nurmijärveläiset ovat etusijalla.
Ilm. pe 13.11. mennessä: riitta-leena.sihvola@evl.fi
tai 050 468 6925

Rauhan, ihmisoikeuksien ja
Kansainvälisen vastuun
rukouspäivä
Varhaisnuorten leirillä

Sääksin leirikeskuksessa, Sääksjärventie 144
27.–29.11. on vielä tilaa
- hinta 40 € (sisaralennus 50 %)
Ilmoittautumiset Marittalle
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Isä-lapsileiri

Sääksin leirikeskuksessa 6.-8.11.
Leirillä mukana Miessakkien Ilmo Saneri, isätyön
veteraani ja vuoden isä 2008.
Käsittelemme laajasti isyyteen liittyviä haasteita ja iloja.
hinta 50 € isä/40 € lapsi (sisaralennus 50 %)
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Markku Pispala

Klaukkalan kirkossa lauantaina 24.10.
Rukoushetki klo 12
jonka jälkeen
Vastuuviikon tapahtuma
”Ylitä raja”
Vieraana pakolaistaustainen
vastuuviikon lähettiläs,
joka kertoo kokemuksistaan
maahanmuutosta.
Keskustelua pakolaisuudesta.
Keittolounas 5 €, tuotto Kirkon Ulkomaan avulle.
Mukana Leena Sipola ja Anna Handroo.
Tervetuloa!

MUKULAMESSU

Rajamäen kirkossa
sunnuntaina
11.10.klo 16

Varhaisnuorisotyön
isoskoulutus

Hei sinä 12–14 -vuotias nuori! Tule mukaan isos- ja
kerhonohjaajakoulutukseen, jonka tarkoituksena on oppia
lisää itsestä, ihmissuhteista, vuorovaikutuksesta
ja ohjaamisesta.
Koulutus antaa pätevyyden toimia apuohjaajana ja
-isosena varhaisnuorten kerhoissa ja leireillä.
Edellisenä vuonna koulutukseen osallistuneet voivat
toimia apuohjaajina koulutuksessa.
Varhaisnuorisotyön isos- ja kerhonohjaajakoulutus
Kirkonkylän Nuorisotalossa, Pappilantie1,
maanantaisin 2.11. ja 30.11. klo 17–19. Ilmoittaudu
Marittalle tai Markulle.
Olet sydämellisesti tervetullut!
Yhteystiedot:
Maritta Kopsala, 050 343 5086, maritta.kopsala@evl.fi
Markku Pispala, 040 556 5863, markku.pispala@evl.fi

kasvaa lasten kaltaisiksi.
Jouni,Julia, Leena,
Rastaat -lapsiryhmä
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Nurkan pelikerho kutsuu pelaajia yhteen
Rajamäellä, seurakunnan nuorisotila Nurkassa perjantaiiltaisin kokoontuu pelikerho. Osallistujia on viikosta riippuen
puolesta tusinasta pariin kymmeneen. Pelikerhossa pelataan
pääasiassa lautapelejä, mutta joskus myös pöytäroolipelejä
ja satunnaisesti tietokone- ja konsolipelejä. Kerho on tarkoitettu yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille.
Pelikerhoa on ohjannut nyt jo
useamman vuoden nuorisotyönohjaaja-opiskelija Riikka Hatakka. Kerho on pyörinyt Rajamäellä
jossain muodossa jo vuodesta
2005, jolloin kerhonohjaaja Eetu
Pykäläinen alkoi pitää roolipelikerhoa. Alkuun kerhon toiminta
perustui pelkästään pöytäroolipelaamiseen, mutta vuosien saatossa ja kerhonohjaajien vaihtuessa
toiminta on laajentunut ja painopiste on siirtynyt lautapeleihin.

Peli perustuu		
pelaajan valintoihin
Lautapelaaminen on yleistyvä
harrastus nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. 2000-luvun alun jälkeen markkinoille tulleet niin sanotut uudet lautapelit
ovat saaneet harrastukselle paljon uusia harrastajia. Verrattuna
perinteisiin lautapeleihin, kuten
Afrikantähteen, jotka perustuvat
lähinnä tuuriin, uudet lautapelit
perustuvat enemmän pelaajan
valintoihin.
Pöytäroolipelaaminen muistuttaa tarinankerrontaa, missä jokainen pelaaja ohjaa tarinassa yhtä
roolihahmoa. Yksi pelaajista on
pelinjohtaja, joka on vastuussa
itse tarinasta ja kaikista pelimaailman lopuista henkilöistä.
Lautapelaaminen ja roolipelaaminen vetoavat jossain määrin
samaan joukkoon peliharrastajia,
jotka viihtyvät muuten helposti

kotona tietokonepelien tai konsolipelien kanssa.

Larpissa pukeudutaan		
roolihahmoksi
Pelikerho järjestää kerran vuodessa larpin, eli liveroolipelin,
Sääksin leirikeskuksessa. Liveroolipelissä pelaajat pukeutuvat
roolihahmoikseen ja eläytyvät
hahmonsa rooliin pelin ajan.
Jokaiselle pelaajalle on etukäteen kirjoitettu parin sivun kuvaus oman roolihahmon taustasta,
luonteesta ja tavoitteista. Tämän
perusteella pelaajat hankkivat
ennen peliä hahmolleen sopivat
vaatteet ja varusteet.
Liveroolipelaaminen muistuttaa hieman näytelmää, jolla ei ole
yleisöä eikä etukäteen kirjoitettuja
roolisanoja.
Tämän vuoden larppi pelattiin
lauantaina 19.9. ja se sijoittui
1800-luvun Englantia muistuttavaan fantasiamaailmaan. Sääksiin kokoontui 33 pelaajaa, joista
lähes 20 oli joko ensikertalaisia tai
aloittelijoita.

Cunninghamin aatelisperheen seurue tämän vuoden Sääksin Liveroolipelistä. Nuori aatelinen Ethan Lakeman, everstin vaimo Lady Amanda, Eversti Randall Cunningham, everstin tytär Caroline,
ladyn palvelijatar Kim Rivero sekä perheen henkivartija Nicholas Lawson. Eli Veeti, Riikka, Miro,
Jenna, Jenny ja Joonas.

kuun oli vähän hankalaa, koska
jännityksen vuoksi unohtelin nimiä enkä oikein uskaltanut jutella
ihmisille. Helpointa oli rooliin eläytyminen, koska olen ollut koulun
musikaaleissa ja tykkään näyttelemisestä.”
Vilma kannustaa niitä, jotka
miettivät larppaamisen kokeilemista.
”Jos miettii yhtään, niin kannattaa lähteä mukaan kokeilemaan!”

Kannattaa lähteä		
kokeilemaan
Viisitoistavuotias Vilma oli ensimmäistä kertaa larppaamassa.
”Pelasin Jasmin Signeriä, Kurjenmiekan ryhmittymän lääkintävastaavaa ja alkemistia.”
”Larppaaminen oli kivaa. Al-

Vuoden 2016 rippikoulu Nurmijärven seurakunnassa:

– www.nurmijarvenseurakunta.fi/rippikoulu

Nurmijärven seurakunnan rippikouluvuosi 2015 on alkanut. Kouluissa on käyty kertomassa
rippikoulujen pitopaikoista ja käytänteistä. Vaikka nuori ei olisi ollut tuolloin koulussa, ei ole
hätää - infon tiedot löytyvät nettisivuilta.
Iiris Savolainen

Kaikille vuonna 2001 syntyneille
seurakunnan jäsenille on lähetetty kutsukirje. Jos olet vaikka
vuotta vanhempi tai nuorempi
tai jostain muusta syystä posti
ei ole sinua tavoittanut, kirjekin
löytyy nettisivulta.

Ilmoittautuminen 		
sähköisesti

Ripareilla ryhmäytymistä rakennetaan leikin avulla.

Rippikouluvaihtoehtoja
on useita
Seurakunta järjestää eri aikoina ja erilaisissa paikoissa rip-

Teksti ja kuvat: Timo Liimatta
Nuorisotyönohjaaja,
Rajamäen alue ja rippikoulutyö

Nurkan pelikerho kokoontuu

Tervetuloa rippikouluun
2001 syntyneet

Ilmoittautuminen
tapahtuu
nettilinkin kautta. Myös muualla rippikoulun käyvät ilmoittautuvat omaan seurakuntaan
erillisen nettilinkin kautta. Ilmoittautuminen on auki 16.10.–
22.11.2015 välisen ajan. Ilmoittautumista varten tarvitaan
huoltajan ja rippikoululaisen
sähköpostiosoitteet ja henkilötunnukset. Tiedot valinnoista
tulevat ennen joulua.

perjantaisin kello 18–21 Rajamäen nuorisotila Nurkassa, Patruunantie 1. Lisää tietoa Nurkan
pelikerhosta ja sen toiminnasta
löytyy kerhon Facebook-sivuilta:
fb.com/pelikerho tai Rajamäen
alueen nuorisotyönohjaaja Timo
Liimatalta, timo.liimatta@evl.fi

pikouluja ja konfirmaatioita on
kaikissa kolmessa seurakunnan
kirkossa.
Ikäluokka on noin 570, joten
emme voi luvata, että jokainen

Ripari
Bergvik 1
Sääksi 1
Sääksi 2
Elämännokka 1
Piispala 1
Päiväripari 1 (Kla)
Sääksi 3
Elämännokka 2
Piispala 2
Pienryhmä
Päiväripari 2 (Nvi)
Elämännokka 3
Pyöräilyripari
Sääksi 4
Sääksi 5
Elämännokka 4
Kiljava 1
Sääksi 6
Bergvik 2
Sääksi 7
Perheniemi 1
Sääksi 8
Perheniemi 2
Sääksi 9

ajankohta
21.–27.2.
21.–27.2.
4.–6.3. & 24.–28.3.
6.–12.6.
6.–12.6.
6.–12.6.
6.–12.6.
12.–18.6.
12.–18.6.
13.–19.6.
13.–19.6.
27.6.–3.7.
30.6.–6.7.
4.–10.7.
10.–16.7.
11.–17.7.
11.–17.7.
16.–22.7.
18.–24.7.
22.–28.7.
25.7.–31.7.
28.7.–3.8.
31.7.–6.8.
3.–9.8.

pääsee ensimmäisenä toivomalleen riparille. Kaikki rippikoulut
ovat yhtä hyviä mahdollisuuksia
tutustua siihen kirkkoon, johon
kasteessa on liittynyt. Rippikouluun voi myös osallistua vaikka
ei kuuluisi kirkkoon. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua
kirkkoon ja halutessaan liittyä
mukaan.

Konfirmaatio kirkossa
6.3. Rajamäki klo 10
6.3. Klaukkalan klo 12
3.4. Klaukkala klo 12
26.6. Klaukkala klo 15
19.6. Nurmijärvi klo 15
12.6. Klaukkala klo 12
19.6. Klaukkala klo 12
3.7. Klaukkala klo 12
19.6. Klaukkala klo 15
19.6. Nurmijärvi klo 10
19.6. Nurmijärvi klo 10
10.7. Nurmijärvi klo 10
10.7. Klaukkala klo 12
17.7. Nurmijärvi klo 10
17.7. Klaukkala klo 12
24.7. Rajamäki klo 12
24.7. Nurmijärvi klo 10
24.7. Klaukkala klo 12
31.7. Nurmijärvi klo 10
31.7. Klaukkala klo 12
7.8. Nurmijärvi klo 10
7.8. Klaukkala klo 12
7.8. Rajamäki klo 12
14.8. Nurmijärvi klo 10

Rippikouluun ovat siis kaikki
tervetulleita!
Aikuisrippikouluista vastaavat
piirikappalaiset, joihin voi olla
yhteydessä, mikäli haluaa käydä
rippikoulun aikuisena.
Johannes Haapalainen
rippikoulusta vastaava pappi
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Virkistyspäivä omaishoitajille
Syyskuun alkupuolella
seurakunnan diakoniatyö järjesti virkistyspäivän Sääksin leiri- ja
kurssikeskuksessa.
Nurmijärvellä on lähes
pari sataa omaishoitajaa. Suurin osa hoitaa
puolisoaan. Myös oma
lapsi tai vanhempi voi
olla hoidettavana.

Päivän aluksi May RothEdelmann luennoi jaksamisesta ja voimavaroista.
Ulkoilu, saunominen ja uinti
ovat keskeinen osa Sääksin
toimintaa.
Iltapäivällä lähes kahdenkymmen henkilön porukka
sai nauttia heille vartavasten
tilatusta konsertista. Konsertissa esiintyivät oopperalaulaja Antti A. Pesonen

Armi Manniselle
kultainen ansiomerkki
Kirkkovaltuutettu Armi Manniselle luovutettiin kesäkuussa kirkkovaltuuston kokouksen aluksi hänelle myönnetty
seurakuntatyön kultainen ansiomerkki.
”Ansiosta, olet omistautunut asiallesi”, totesi vs. kirkkoherra Hannu Saloranta.

Antti A. Pesosen voimakas ja herkkä esiintyminen sekä Elina Viitailan upeat pianosovitukset muodostivat ikimustoisen konerttielämyksen. Pianisti sai mieheltään useita käsisuudelmia konsertin aikana.
sekä pianotaiteilija Elina
Viitaila. Heidät tunnetaan
myös Järvenpäässä sijaitsevan, Alvar Aallon suunnitte-

leman Villa Kokkosen isäntäpariskuntana. Seuraava
virkistyspäivä järjestetään
ensi vuoden toukokuussa.

Tuolloin kohderyhmänä ovat
omien lastensa omaishoitajat.
Teksti ja kuva: Tero Konttinen

”Lähellä ja tukena”

Omaishoitoperheiden
kahvikonsertti Rajamäellä
Tapahtuma järjestetään sunnuntaina 22.11. kello 13–16 Rajamäen lukion liikuntasali Kuntolassa, Keskusraitti 1, Rajamäki
(sisäänkäynti Kuntolan polun puolelta). Tilaisuus on maksuton.
Ennen konserttia on mahdollisuus tutustua toimintatoriin,
jossa löytyy tietoa erilaisista omaishoitoperheille tarjotuista
palveluista. Konsertin aikana on kahvitarjoilu ja lapsiparkissa
on ohjattua toimintaa.
Konsertissa esiintyvät Lesmana Vilmi, monelle tuttu
Voice Of Finland -laulukilpailusta, kuoro Laulujoutsenet, lauluyhtye Ainoa, Nurmijärven Musiikkiopiston soitinyhtye sekä
Too Many Sisters -lauluryhmä.
Tilaisuuden suojelijana on kunnanjohtaja Kimmo Behm,
juontajana kansanedustaja Outi Mäkelä ja juhlapuhujana kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Lisätiedot ja lapsiparkkiin ilmoittautumiset la 7.11. mennessä: heidi.puumalainen@yhdistysverkosto.net / 045 182 5126
Maksuton kuljetus 50 henkilölle Klaukkalasta ja Kirkonkylästä, johon ilmoittautumiset la 7.11. mennessä:
eila.kojima@jippii.fi / 0400 883 239
Tilaisuuden järjestää Nurmijärven Omaishoidon kumppanuuspöytä-työryhmä yhteistyössä yhteistyökumppaneineen:
Tukipolkuja-hanke/Keski-UudenmaanYhdistysverkosto ry,
Nurmijärven Kunta, Nurmijärven Seurakunta, Punaisen Ristin Rajamäen osasto/omaishoitajien tukitoiminta, Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Lomakoti Kotoranta ry, Rajamäen Martat
ry, MLL/Rajamäen yhdistys ry, Keuda/sosiaali-ja terveysala,
Alasjärven Kukka, Nurmijärveläiset Lions Clubit, Nurmijärven
InnerWheel, Nurmijärven Reserviläiset ja HUMAK/Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Uurnaholvi valmistumassa
Klaukkalan kirkolle

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

Pitkänomaisen, valoisan hautasalin seinälle tulevat
puiset lokerot uurnia varten.

Puistopäällikkö Marko Pesu esitteli lokeroita, joihin
uurnat sijoitetaan

Kirkkoneuvosto
tutustui
viime viikolla Klaukkalan
kirkolle tekeillä olevaan
uurnaholviin, joka vastaa
uurnahautausmaata. Holvin hautahuoneeseen on
tulossa säilytyspaikka 496
uurnalle. Uurnat sijoitetaan

Hautahuone tai hautasali, jonne uurnat sijoitetaan,
vastaa hautausmaata. Uurnaholvin viereen, rakennuksen ulkopuolelle tulee
muistolehto.
Piispa Tapio Luoma
vihkii Klaukkalan kirkon

puisiin lokeroihin, jotka suljetaan.
Klaukkalan kirkon alakerrassa on uurnaholvin
vieressä omaisille hyvästijättö- ja näyttötilat. Siellä
on myös vainajien kylmäsäilytystilat.

Armi on tehnyt pitkään monenlaista vapaaehtoistyötä
mm. sairaalassa, yhteisvastuukeräyksen organisoijana ja työttömien toiminnassa sekä messuavustajana.

uurnaholvin ensimmäisenä
adventtina tänä vuonna.
Vihkimisen yhteydessä hän
toimittaa kirkossa piispan
messun alkaen klo 11.
Uurnaholvin käyttösuunnitelma on tekeillä ja sen
vahvistaa tuomiokapituli.
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SELKOKIELINEN KOLUMNI

Suomeen tulee ihmisiä

Suomi on hyvä maa. Kaikkien Pohjoismaiden lipuissa on risti. Minulle risti on Jeesuksen risti. Se
kertoo armosta eli Ansaitsemattomasta Rakkaudesta Minun Osakseni. Minut armahdetaan, vaikka olisikin tehnyt väärin toisia ihmisiä kohtaan. Eli
olisin oikeasti syyllinen ja tuomari sanoisikin, etten
joudu vankilaan. Se on iloinen uutinen.
Tänä vuonna Suomeen on tullut paljon ihmisiä
muista maista. He ovat lähteneet pakoon sotaa ja
vainoa. He ovat pelänneet sitä, että joku toisella tavalla ajatteleva vihainen ihminen voi tulla ja tappaa
hänet tai hänen perheensä. He ovat siis lähteneet
pitkälle ja vaaralliselle matkalle, koska he pelkäävät
pyssyjä sekä pahoja ihmisiä.
Nämä ihmiset ovat lähteneet sen nimisistä maista, kuin Irak, Somalia, Afganistan, Albania ja Syyria. Muistakin maista on tullut ihmisiä, jotka hakevat
turvaa Suomesta.
Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, jossa lukee, että Suomen rajalle tuleva pelokas ihminen
voi sanoa, että pelottaa. ”Minä haen turvapaikkaa
Suomesta.” Tämä ihminen tulee vastaanottokeskukseen ja sitten hänestä otetaan poliisiasemalla

Lähetyspiiri
torstaina 22.10. klo 18
Raija ja Jukka Pihkon kodissa,
Kiikkaistenkuja 19.
Tervetuloa!

Sunnuntai-illan meditaatio
Mielen hiljaisuutta, sanatonta rukousta

Klaukkalan kirkon
monitoimisalissa

(käynti kirkon sisäpihalta)

sunnuntaisin
kello 17–18.30

1.11., 29.11. ja 13.12.

Istumme ja
kävelemme hiljaa
noin tunnin ajan,
minkä jälkeen on
yksinkertainen
teehetki.

Mukana Anni Pesonen ja Seija Mauro
Tervetuloa hiljentymään

sormenjäljet ja katsotaan passi. Poliisit
rekisteröivät
tulijat.
Sitten maahanmuuttoviraston ihmiset kyselevät, tenttaavat ja
selvittävät, miksi juuri
tämä ihminen hakee
turvapaikkaa Suomesta. Selvittely kestää
jopa vuoden, koska on
pitkä jono.
Turvapaikanhakija
syö ja nukkuu vastaanottokeskuksessa.
Hän osallistuu järjestettyyn työtoimintaan
ja opiskelee suomen
kieltä. Kun ei ole muuta tekemistä, hän voi pelata
jalkapalloa tai katsoa televisio-ohjelmia.
Yksin tullut ihminen saa valtiolta rahaa 316 euroa
kuukaudessa, jos hän ostaa ruokansa itse. Raha
maksetaan seteleinä ja kolikkoina, koska tulijoilla

Vauvauintia Klaukkalassa!
Muutama paikka vapaana aloittavien vauvojen ryhmässä
Kissankellon vauvauinneissa sunnuntaisin klo 15.00
Vauvauinti on tarkoitettu 3 kk - 1,5 vuotiaiden perheille.

Tero Konttinen

Poplauluja, syntisten veisuja ja hiljaisuutta
Jaakko Heinimäki laulattaa syntisten lauluja

Jotkut lienevät kuulleet ainakin Tampereella ja Helsingin Kalliossa kirkot täyttäneistä ”syntisten lauluilloista”.
Niissä laulettiin tietokirjailija ja pastori Jaakko Heinimäen toimittamaan Syntisen virsikirjaan koottuja ”koskettavimpia iskelmiä ja kauneimpia virsiä”.
- Kirja on eräänlainen vastaus kirjailija Matti Mäkelän
kolumniin, jossa hän toivoo, että tavallisille syntisäkeillekin koottaisiin virsikirja, sillä heilläkin on pyhiä tunteita, Heinimäki kertoo. Hän valaisi yhteislaulujen välissä
kappaleiden syntyhistoriaa ja sisältöä sekä sitä, miksi
juuri niiden kautta oli mahdollista tavoittaa pyhän kokemus.
Nurmijärven kirkossa syntisten lauluja lauletaan perjantaina 20.11. klo 19 Jaakko Heinimäen johdolla.

Jumala poplaulussa -klubi-illat

Hieman samantyyppisin lähtökohdin toimii Jumala
poplaulussa -klubi, jota pidetään ravintola Makupadassa (ent. Duetto ja Pihviliiteri) Pekontiellä.
Klubilla kuullaan lauluja, joita ei ehkä ole tehty ”hengellinen musiikki” -karsinaan kuuluviksi, mutta jotka tavoittavat ajatuksia Jumalasta. Housebandia johtaa pastori
Markus Asunta.
Lauluja valitaan yhteistuumin Facebookissa, pysykää
kuulolla. Ensimmäimen klubi pidetään perjantaina
6.11., ja artistivieraana on Edu Kettunen.
Katso ilmoitus sivulta 14.

Kotisiivousta
Luo kemikaaliton talous -

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

ei ole pankkitiliä. Kymmenen euroa päivässä ei ole
kovin paljon rahaa.
Jos vastaanottokeskus antaa ruokaa ilmaiseksi,
silloin käyttörahaa jää alle sata euroa. Se on vain
kolme euroa päivässä.
Käyttörahalla pitää ostaa prepaid- eli etukäteen
maksettu kännykkäliittymä ja muita tarvikkeita.
Hampaat pitää pestä ja laittaa kainaloihin hienpoistoainetta. Suomessa monet ihmiset lahjoittavat vaatteita ja kenkiä turvapaikanhakijoille. Kaikki
turvapaikanhakijat eivät saa oleskelulupaa. Heidät
karkotetaan maasta.
Suomen viranomaiset päättävät, ketä Suomeen
jää asumaan. Viime vuonna turvapaikkaa haki 3651
ihmistä. Turvapaikan sai 1346 ihmistä. Tänä vuonna hakijoita on saapunut 29.9. mennessä jo 17
450. Tänne jääviä ihmisiä kutsutaan pakolaisiksi.
He opettelevat suomenkielen ja heistä tulee jonkin
kunnan asukkaita. He saavat kotikuntapäätöksen.
Niille ihmisille, jotka karkotetaan maasta, voi tulla
paha mieli.

Puhdasta pelkällä
kuidulla ja vedellä.
Käytössä Enjo tuotteet.
Sirkka siivoaa
sinunkin kotisi!
Varaa syksyn
ikkunanpesuaika
nyt!
Teen myös
Sirkka Nevala 040 716 4032
toimistosiivouksia,
nauravasirkka@gmail.com
muuttosiivouksia ja kaupassakäyntiä.

Hiljaiset messut

Seurakuntalaisten toiveesta Nurmijärven kirkossa vietetään hiljaista messua noin kerran kuussa sunnuntai-iltoina. Messussa lauletaan Taizé- ja muita rukouslauluja.
Saarnan korvaa hiljaisuus, jossa kuultuja raamatunkohtia mietiskellään.
Loppuvuoden hiljaiset messut vietetään
1.11. ja 6.12. klo 18.

Uskoako? -ryhmä

Kristinuskon keskeisiin kysymyksiin ja jumalanpalveluselämän sisältöön paneudutaan Uskoako? -ryhmässä,
jota vetävät pastori Markus Asunta sekä Virpi Paulanto.
Oman kirkkomme ja seurakuntamme perinteen lisäksi
tutustutaan muihin kristillisiin kirkkokuntiin. Vuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja, lisäksi pidetään
yhteyttä internetin välityksellä.
Ryhmä toimii katekumenaatiksi kutsutun mallin pohjalta. Vuoden ajan etsitään vastauksia ryhmän sisältä
nouseviin kysymyksiin. Sanana katekumenaatti viittaa
kasteopetukseen, vanhan kirkon kasteoppilaita kutsuttiin katekumeeneiksi. Ryhmää voikin ajatella rippikoulun ”kertausharjoituksena” tai toisaalta sen mukana voi
suorittaa aikuisrippikoulun.
Ryhmän otsikolla on kaksi merkitystä: Yhtäältä voi kysyä, uskoako vaiko ei. Toisaalta kannattaa kysyä, onkohan se jo uskoa, että moista pohtii.
Markus Asunta

Tarjoamme ainutlaatuiset puitteet Sääksjärven rannalla
erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämiselle
yrityksille ja yksityisille.
Juhlapalvelumme hoitaa tilaisuudet vaikka kotonasi.
Kysy lisää myyntipalvelustamme!

Haukilammentie 35, 05250 Nurmijärvi
p. 09 - 241 5803
myyntipalvelu@haukilampi.fi
www.haukilampi.fi

VUOKRATAAN
KOKOUS- JA JUHLATILAA

Tutustu Kissankellon uusittuihin nettisivuihin www.kissankello.net
Sieltä löytyy aikataulut ohjattuihin vesiliikuntaryhmiin

Punatorpan Kerhohuoneelta
Punamullantie 9, Nurmijärvi
Juhlavalmius 80 hengelle.
Nykyaikaiset kokousvalmiudet

Tervetuloa vesiliikunnan pariin!

ma - pe 7 – 18, la 8 - 15

Tied. p. 879 3196, 250 4480, 050 550 2669.
Nurmijärven Sosialidemokraatit ry.
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Herättäjäjuhlat ensi kesänä naapurissa
Körttiläisten kesäjuhlat kokoavat Vantaalle 30 000–40 000
juhlavierasta. Juhlia vietetään 8.–10.7.2016.

Herättäjäjuhlia varten saa usein
körryttää kauas Suomi-neidon
lantiolle. Siellä ovat körttiläisyyden vanhat ydinalueet. Nykyään
Herättäjäjuhlat järjestetään aina
välillä etelässäkin. Nurmijärveläisen kannalta ne tuskin voivat tulla
Vantaata lähemmäs.
Tule paikalle. Uskon, että viihtyisit.

Tärkeintä ovat seurat
Nyykötät juhlakentän penkillä ja
kuuntelet. Körttiläinen puhe on
usein puhetta elämän kipukohdista, huokaamista arjen keskeltä Jumalan puoleen. Jaetaan
kuulumisia monenlaisista erämaista, etsitään yhdessä tietä
kohti armollista Kristusta.
Inhimillisyys ja nöyryys ovat

keskeiset arvot. Körttiläisyydessä lähdetään siitä, että kristityn
tehtävä on olla vertaistukija.
Toisen uskon tai elämän arvostelijoiksi meitä ei tarvita. Vertaistukea voimme olla, samojen
tuskien ja ilojen jakajia.
Puheiden välillä veisataan Siionin virsiä. Niiden sanoma tuo
seuroihin syvän luottamuksen
Jumalaan. Virret ovat arkaisen
tuntuisia ja usein tummasävyisiä, ja ne ankkuroituvat vahvasti
Birgit Tolvanen

Kristuksen armoon ja rakkauteen. Niitä veisataan säestyksettä. Siionin virret voi ostaa
kentältä tai vaikka ladata puhelimeen. Puhujina on maallikoita
ja pappeja molemmista sukupuolista.

kulttuuria. On orkestereita, yhtyeitä ja solisteja, kuoromusiikkia ja
gospelia, lausuntaa, näytelmää
tai tanssiteoksia. Iltatilaisuudet
levittäytyvät laajalle, mutta Vantaalla kun ollaan, mukaan pääsee
myös julkisilla kulkuvälineillä.
Sunnuntaiaamuna juhlakentällä vietetään messu. Ehtoollisenjako yli kymmenelle tuhannelle
kestää aikansa lähes sadasta jakajasta huolimatta. Jumalanpalvelus juhlakansan kanssa paljaan
taivaan alla kannattaa kokea.
Viimeiset seurat päättää polvirukous.

Ystävyyden henki
Tuhatpäinen joukko kulkee
verkkaiseen tahtiin pitkin juhlaaluetta. Yllättävän paljon voi tulla
vastaan tuttuja, varsinkin, jos olet
juhlilla pitempään. Herättäjäjuhlien tunnelmaa leimaa minusta
luonteva rauhallisuus ja ystävällisyys, ystävyyden henki ihmisten
kesken. Juhlaruokalassa paljaan
taivaan alla myydään hyvää perusruokaa.
Perjantai- ja lauantai-illat tarjoavat täyslaidallisen kristillistä

Anni Pesonen

Tule talkoolaiseksi!

Edelliset etelän Herättäjäjuhlat olivat Espoossa vuonna 2008. Juhlakentällä virsi kaikaa ja puheet
koskettavat kuulijoita iästä riippumatta.

Herättäjäjuhlat tehdään vapaaehtoisvoimin. Talkoolaisia tarvitaan
noin 1500. He rakentavat ja purkavat juhlakentän alttarin, ohjaavat
liikennettä, keittävät ja jakavat ruokaa, siistivät ravintolaa ja muita
tiloja, paistavat makkaraa, myyvät ohjelmia, antavat ensiapua ja keräävät kolehtia. Kiitokseksi talkoolainen saa ruoka- ja kahvilippuja
juhlaravintolaan. Paras syy tulla talkoolaiseksi on erittäin iloinen ja
mukava porukkahenki ja se, että tietää työllään mahdollistavansa
hyvät juhlat monille muille.
Pitkän päivän puurtajat ovat tärkeitä, mutta parinkin tunnin työpanoksesta on paljon hyötyä. Työajan pituuden päättää jokainen itse.
Talkoolainen ehtii siis itsekin välillä huilimaan – lepäämään armon
sanassa.
Ilmoittautua voi Vantaan seurakuntien Suurella sydämellä -sivuston
kautta osoitteessa vapaaehtoistyo.fi/vantaa

Täyden palvelun hautaustoimisto

AIHETTA POHTIA

Todellisuus haastaa
arvomme
Elämme keskellä tapahtumia, jotka saavat meitä hämmennyksiin, ja jollaisia
emme ole omana aikanamme kokeneet.
Ennen kokemattomuus koskee erityisesti pakolaisvirtaa, joka etsii teitä Eurooppaan. Mistä heitä tulee? Mistä on
kysymys? Mihin maailma on menossa?
Historiallisesti ainutlaatuista se ei ole.
Mieleen ovat tulleet keskiaikaa edeltäneet kansanvaellukset ja vaikkapa suomalaisten muuttomatkat Amerikkaan,
Australiaan ja Ruotsiin.
Eräät näihin viime päivien tapahtumiin
liittyvät ilmiöt kuten junakuljetukset, raja–
aitojen pystytykset ja ihmisten kohtelu
rajoilla ja asemilla tuovat mieleen toisen
maailmansodan etniset väestösiirrot.
Todellisuus leikkaa tajuntamme mielikuviin. Uutiset eivät ole vain kuvia jostain
vaan totta. Sen huomaa viimeistään silloin, kun pakolaisten virta saavutti pohjoisen rajan kautta Suomen.
Maamme ja Euroopan politiikkaa,
koko maailmasta puhumattakaan, on totuttu seuraamaan ikään kuin pelinä, joka
ei kovin paljon kosketa arkeamme. Nyt
vieras ja outo herättää pelkoa. Joudumme puntaroimaan todellisia arvojamme.
Tuntuu, että kirkossakin uskon asioita on käsitelty omassa lokerossaan,
kirkon tai seurakuntatalojen seinien tai
oman mielen sopukoissa. Nyt tapahtuu
oikeasti asioita, jotka pakottavat ottamaan kantaa.
Yksi iso kysymys on, mitä kuuluu kristillisyyteen? Onko se vain kristinuskon

Tukenasi surun kohdatessa

Hautauspalvelut

puolustamista yleisesti ja luterilaisuuden
puolustamista erityisesti? Onko Jeesus
vain meidän tukenamme, kuten kai joskus ajatellaan. Onko kristillistä suhtautua
nihkeästi islaminuskoisiin?
Vai olemmeko tulleet tilanteeseen,
jossa on kristillistä puolustaa jokaisen
ihmisen selviämistä riippumatta hänen
kansallisuudestaan tai uskonnostaan?
Joudumme ottamaan kantaa, minkä
sortin kristittyjä olemme. On aika puolustaa sitä, mitä opetamme: kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia.
Kirkko on ollut nopea ja joustava antamaan apua pakolaisille. Siinä ei ole kysytty, mikä on autettavan uskonto, eikä
välitetty ihonväristä.
Yhtäkkiä kirkon väki näyttää olevan eikristillistä, kun se puolustaa toisuskoisia,
ja kun monet maallistuneet suomalaiset
puolustavat kristinuskoa pahoja muslimeja vastaan.
Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi Hesarin haastattelussa äskettäin, että
”Jeesus ei ollut suomalainen”. Hän ei
puhunut suomea. Sama pätee Martin
Lutheriin. Arkkipiispan toteamus sai aikaan jonkinlaisen kohahduksen.
Jeesus kyllä ylitti elinaikanaan rajoja
ja piti silloin pakanoina pidettyjä juutalaisten veroisina. Ajattelen, että Hän
on myös meidän suomalaisten kanssa,
mutta ei vain meidän, vaan kaikkien
kanssa, ja kaikkialla.
Markku Jalava

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.

www.kthautauspalvelut.fi

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

Rakkaudesta
Hyvään
Oloon

Kuntolanpolku 1, 05200 Rajamäki
Puh. (09) 276 6720 www.rajamaen-uh.fi

Matti Rintala

Kameralla
tallennettua
Nurmijärveä
n

Rakennuksia n Maisemia n Yrityksiä
Nurmijärvi-Taiteen Museo

VALOKUVAKIRJA Nurmijärvestä
Kameralla tallennettua
Nurmijärveä
l Nostalgisia, isoja valokuvia ympäri pitäjää
l Katseltava useammin kuin kerran
l Kiinostava omistaa
l Mainio lahjakirja
l Kirjan arvo vain nousee vanhetesssaan

(Sähköposteista poimittuja arvosteluja)

25,-

/kpl

Myytävänä Nurmijärvellä,
Klaukkalassa ja Rajamäellä
kirjastoissa ja kirjakaupoissa ja
Nurmijärvi-Taiteen Museossa

Rovasti Hannu Saloranta:

”Näitä asioita olen yli 30-vuotisen
palveluni aikana yrittänyt opettaa”
Nurmijärven
seurakunnan III kappalainen ja Kirkonkylän piirikappalainen, rovasti
Hannu Saloranta piti
eläkkeellelähtösaarnansa Nurmijärven kirkossa 13. syyskuuta.
Eläkkeellelähtöpäivä
on vasta ensi vuoden
puolella, mutta loppuvuotena on pitämättömiä lomia ja vapaita.

Jumalaa, on meidän annettava periksi itsekkyydestä
ja luovuttava mammonan
palvonnasta. Tähän kristillinen lähimmäisen rakkaus
meitä velvoittaa ja kutsuu:
ottamaan vastaan avosylin
muualta tulleet pakolaiset
ja maahanmuuttajat sekä
kotouttamaan heidät vastuullisesti omaan yhteiskuntaamme.”

Hannu Saloranta tuli Nurmijärven
seurakuntaan
papiksi vuonna 1984. Yleisen seurakuntatyön ohella
hänen vastuullaan on eri
aikoina ollut muun muassa
nuorisotyö, sairaalasielunhoito ja viimeksi Kirkonkylän kirkkopiiri.
Saarnan aiheena oli ”Jumala ja mammona” Matteuksen evankeliumin 6.
luvusta.
”Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän
toista rakastaa, hän vihaa
toista; jos hän toista pitää
arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä
Jumalaa että mammonaa.”
(Matteus 6:24).
Seuraavassa otteita Hannun saarnasta, valinnat ja
väliotsikot toimituksen.

”Seurakunnassa on ennen
kaikkea syytä keskittyä
keskeisten perusasioiden
opettamiseen ja evankeliumin sanan avaamiseen
seurakunnalle.
Messussa pidetty saarna on tuon
opettamisen paikka. Messussa saa viihtyä, mutta ei
pidä unohtaa, että se ei ole
viihdettä, jolla kuulijoita kosiskellaan.
Aina sen seurauksena
kuultu sanoma ei ole mieleistä kuultavaa. Ihmisillä on mahdollisuus oppia
ja ajatella asioita uusista,
kunkin omista lähtökohdista käsin.”

Pakolaisten 		
vastaanottamisesta
”Nyt saamme miettiä omalta osaltamme, kumpaa palvelemme, mammonaa vai
Jumalaa? Jos tahdomme
palvella mammonaa ja sen
myötä omaa itsekkyyttämme, niin tällöin emme halua
vastaanottaa pakolaisia tai
muitakaan maahan muuttajia. Kyse on viime kädessä ihmiskunnan yhteisestä
vastuusta.
Unohdammeko
oman
maamme historian ja menneisyyden? Suomesta on
aikanaan lähtenyt jopa satoja tuhansia ihmisiä siirtolaisiksi, maahanmuuttajiksi ja pakolaisiksi. Heidät
ajoi tälle tielle usein puute,
nälkä ja paremman elämän
toivo. Heidät on otettu avosylin vastaan niissä maissa,
joihin on lähdetty.
Jos tahdomme palvella

On keskityttävä
perusasioihin

Uskomme kohde
ei ole Raamattu . . .
”Raamatun tutkijana ja 10
vuotta kestäneen papiston
opettamisen kokemuksella,
minua on jo pitkään hämmästyttänyt se, että Raamatusta on kirjakokoelmana muodostunut liian usein
ikään kuin paperipaavi.
Raamatun kirjakokoelma
ei sellaisenaan saa eikä
voi korvata Jumalaa, joka
on uskomme perimmäinen
kohde. Raamatun tekstistä
on monille protestanteille tullut epäjumala, jonka
kirjaimen puolustamiseen
kaikki tarmo kohdistuu.”
Ongelmana tällaisessa
kirjaimellisessa Raamatun
tekstien tulkitsemisessa on
se, että meillä ei ole olemassa mitään alkuperäistä
Raamattua yksiselitteisenä
tekstinä.
Kun Raamattua on kunakin aikakautena käännetty
eri kielille, niin tekstipohja
on ollut tuon ajan parhaisiin
tekstilöytöihin perustuva, ja
tämän seurauksena Raa-

Klaukkalan kirkon
Nuotiolaulajat

Klaukkalan kirkon
takkahuoneessa
keskiviikkoisin
klo 19–20.30
28.10., 25.11. ja 9.12.

Ilmoittautumista ei tarvita,
tule vain mukaan laulamaan!
Lisätietoja: 		
pertti.eskelinen@mantooki.fi
tai 040 506 6565

Birgit Tolvanen

Rovasti Hannu Saloranta piti lähtösaarnansa Nurmijärven kirkossa syyskuun 13. päivänä.
matun teksti on aina likiarvo alkuperäisestä tekstistä.
Oman aikamme käännösteksti on seuraus vuosisataisesta, jopa jo vuosituhantisesta Raamatun
tekstien
tutkimuksesta.
Niinpä saamme olla kiitollisia menneiden polvien
uurastuksesta Raamatun
tekstien ja uusien tekstilöytöjen äärellä.
Erityisesti tästä syystä sanon, että Raamatun
kirjoitusten kirjoittajat toki
viittaavat Jumalaan, mutta
he ovat olleet inhimillisten,
tiedollisten ja aikaan sidottujen rajoitteiden alaisia
suorittaessaan omaa kutsumustaan palvella Jumalaa ja kertoa tästä.

. . . vaan Jumala
Eikö uskomme perimmäinen kohde olekin Jumala,
johon sekä opetuslasten
että meidän kohtaama historian Jeesus ja ylös noussut Kristus viittaavat?”
”Erityisen tärkeätä meille
kristityille ovat sekä historian Jeesus että ylös nousseena kohdattava Kristus,
jotka ovat olleet ja ovat
ainoa Jumalan Sana, uskomme lähde ja perusta.
Tästä Uuden testamentin

kertomukset kaikessa rajallisuudessaan kertovat.
Uskomme perimmäisenä
kohteena olkoot ainoastaan ja vain Jumala, johon
rukouksemme tulisi kohdistaa. Näin luottamus ja usko
luovat Jumalan, johon oma
sydän saa kiintyä ja josta
on viisasta olla myös riippuvainen.
Näitä asioita minä olen
yrittänyt parhaan kykyni
mukaan yli 30 vuotisen palveluni kuluessa opettaa.”

Armo on kuin		
aamunsarastus
Lopuksi Hannu Saloranta
lainasi runoilijaa ja mystikkoa Jörg Zinkiä muun muassa näin:
”En toivota sinulle elämää jossa ei ole puutteita,
elämää jossa ei ole tuskaa
ja hämmennystä. Ei, minä
toivon, että jokin yhä uudestaan koskettaisi sinua,
jokin jota en pysty kuvailemaan. Sen nimi on ’armo’.
Armo on vanha sana, mutta
sille, joka on saanut sitä kokea, se on kuin aamunsarastus.”
Toimittanut
Markku Jalava

Uskoako? -ryhmä

Ensimmäinen kokoontuminen messuun 		
sunnuntaina 11.10. klo 10 Nurmijärven kirkossa.
Tutustutaan yhdessä kristinuskon perusteisiin kirkon
jumalanpalveluselämän ja vuodenkierron tahdissa.
Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa kevääseen
asti, lisäksi pidetään yhteyttä ja vaihdetaan ajatuksia
internetin välityksellä. Lisäksi tutustutaan toisten
kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen tapoihin ja
perinteisiin.
Uskoako? -ryhmään osallistumalla on mahdollista
suorittaa aikuisrippikoulu.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: markus.asunta@evl.fi
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PIKKUPALOJA HISTORIASTA

Siirtolaiset
Tiedän, että talvi- ja jatkosodassa menetetystä Karjalasta tullutta väestöä ei voi verrata nyt
turvapaikkaa hakeviin siirtolaisiin, vaikka joitain yhtymäkohtia
voi nähdä. Karjalan siirtoväki
tai evakot (= evakuoidut) olivat
suomalaisia, maamme kansalaisia, kun turvapaikan hakijat ovat
kaukaa ja vieraista kulttuureista
tulevia ”ulkomaalaistaustaisia”
ihmisiä. Karjalaisilla oli oma murre, mutta he puhuivat kuitenkin
suomea.
Nurmijärven Karjala-seura ry
perustettiin vuonna 1945. Sotien
jälkeen Nurmijärvellä oli seuran
historiikin mukaan noin 2000 eri
puolilta luovutettua Karjalaa, etupäässä Viipurin maalaiskunnasta
tullutta henkilöä. Nurmijärven
asukasluku oli tuohon aikaan alle
10 000, nyt lähes 42 000.
Yhtäläisyytenä näiden kahdenlaisen siirtolaisuuden kesken
on suuren ihmismäärän tulo nopealla aikataululla totuttujen kuvioiden keskelle asumaan. Aikalaiset ovat kertoneet, että vaikka
pääosin karjalaisväestö otettiin
Nurmijärvellekin hyvin vastaan,
vierastamistakin oli.
Siirtoväki pidettiin aluksi sodanaikaisten kotiseurakuntiensa
jäseninä vaikkakin Suomeen jääneellä alueella asuvina. Vuonna
1949 väliaikaiset, luovutetun
alueen siirtoseurakunnat lakkautettiin ja niiden jäsenet siirtyivät
asuinpaikkakuntiensa seurakun-

Ritva Hirvonen

tien jäseniksi. Nurmijärven seurakuntaan näin tulleille uusille
jäsenille järjestettiin silloin tervetuliaisjuhla.

Asuttaminen
Talvisodan seurauksena osa
maata jouduttiin luovuttamaan
Neuvostoliitolle ja luovutetulla alueella asuneet evakuoitiin
muualle Suomeen. Asuttaminen
tarkoitti mm. maatilojen ja kiinteistöjen jakamista.
Silloin vielä kohtalaisen suurena maanomistajana seurakunta
osallistui merkittävällä panoksella siirtolaisten asuttamiseen.
Asutustarkoituksiin
katsottiin
sopivaksi 25 tilaa, joissa oli yhteensä 220 ha peltoa ja metsää.
Tilat ehdittiin osaksi jo jakaa
asutettavalle väestölle, kun rauha rikkoontui ja syttyi uusi sota
1941. Pian talvisodassa menetettyjä alueita saatiin takaisin,
mikä sai osan niiden alueiden
asukkaista muuttamaan takaisin kotiseuduilleen. Myöhemmin
tilanne jälleen muuttui ja monet
joutuivat lähtemään toisen kerran
evakkoon ja asutustoimet toteutettiin.
Seurakunta osallistui monin
tavoin sota-ajan siirtolaisten elämän helpottamiseen. Henkisen
ja hengellisen tuen ja toimitusten
lisäksi annettiin aineellista apua
tai järjestettiin keräyksiä.

Nurmijärven
Karjala-seura ry:llä
juhlavuosi
Nurmijärven Karjala-seura ry
viettää 70-vuotisjuhliaan sunnuntaina 25.10.2015 kello 13
alkaen Ahjolan tiloissa (Nahkurintie 6) Nurmijärvellä.
Karjalaisuus on yhteinen
ilomme! Olemme kiitollisia, että
seuramme ja karjalaisten eteen
on tehty paljon työtä monta
vuosikymmentä.
Karjalaan, rajan taakse joutui
pakotettuna jättämään oman
kotinsa ja kontunsa yli 430 000
suomalaista. Nurmijärven alueelle siirtyi lähinnä Viipurin seudun karjalaisia.
Nurmijärven Karjala-seura
on pyrkinyt toimimaan hyvässä
yhteistyössä eri alojen kanssa. Esimerkiksi seurakunnan
kanssa on ollut hyvä yhteistyö.
70-vuotisjuhlapäivä alkaa kello 13 kahvitarjoilulla. Päiväjuhlassa on paljon musiikkia, mm. Raita Karpo laulaa,
lauluyhtye Kivi ja nuorten ryhmä esiintyvät. Juhlapuheen
pitää Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenberg.
Tervetulotoivotuksen esittää Karjala-seuran puheenjohtaja Päivi Toivomäki, lyhyen seuran historiakatsauksen
pitää hallituksen jäsen Kimmo Kakko. Lauletaan paljon
yhdessä Leena Kaarnin säestyksellä. Juontajana toimii
Liisa Äikäs.
Aulan tiloissa on nähtävillä karjalaisia käsitöitä, kirjallisuutta, seuran historiaa, valokuvia yms. Lisäksi myynnissä
on mm. karjalanpiirakoita.
Tilaisuus on kaikille avoin, kaikki ovat lämpimästi tervetulleita juhlaan!

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkissä on teksti Hebrealaiskirjeen 13. luvusta:
”Ei meillä ole täällä pysyvää kaupunkia vaan tulevaista me etsimme.”

Vaikutuksia
Uudet asukkaat antavat aina
oman panoksensa paikkakunnan kehitykseen. Eräänä episodina oli koulukotisäätiö, joka toi
itäkarjalaisia koululaisia Nurmijärvelle, järjesti heille asunnon ja
mahdollisuuden koulunkäyntiin
täällä. Toisaalta Nurmijärven yhteiskoulun opettajia lähti opettajaksi valloitetulle alueelle.
Talvi- ja jatkosota kiirehtivät
seurakunnan diakonian kehit-

tämistä, sillä ihmiset elivät monella tavalla kriisin keskellä. Kesäkuussa 1941 kirkkoneuvosto
esitti valtuustolle ensimmäisen
diakonissan toimen perustamista. Ensimmäinen valtakunnallinen Yhteisvastuukeräys toteutettiin vuonna 1950 helpottamaan
sota-ajan jälkeistä puutetta.
Idän vaikutukseen liittynee sekin, että Nurmijärvellä asuu nykyään kolmisen sataa ortodoksikirkon jäsentä.

Ymmärtäminen
Luovutetulta alueelta evakuoidun
väestön asuttaminen ja sopeuttaminen uuden kotipaikan elämään 1940-luvulla oli kansainvälisestikin arvostettu teko ja
yhteisöllisyyden osoitus. Nämä
kansamme omat kokemukset
auttavat meitä ymmärtämään
niitä kansoja, jotka nyt kamppailevat samanlaisten kysymysten
kanssa.
Markku Jalava

Rajaton Joulu 2015

Nurmijärven kirkossa
perjantaina 27.11. klo 19
Liput Lippupalvelusta, hinta alk. 40,50€
ja tuntia ennen kirkon ovella, mikäli ei ole
loppuunmyyty.

Rajaton tuo joulun!
Perinteeksi muodostuneissa joulukonserteissa lauluyhtye
hellii yleisöään rakastetuilla joululauluillaan ja tarjoaa
rajattomaan tyyliinsä aina myös jotain uutta!

Minä metsän polkuja kuljen

Runon ja musiikin ilta
Klaukkalan kirkon seurakuntasalissa
keskiviikkona 4.11. klo 19

Seminaari
Nurmijärvellä
Kirstaantie 5–7

Kaski - Kilpinen Sibelius
Jaana Jäkälä,
laulu
Ritva Viitala-Aaltio,
piano
Liehu - Nummi Porio
Anja Tolvanen
runot
Vapaa pääsy. Ohjelma ja kahvi 7 €, lähetystyöhön
Kirsi Salmelan tekemän kummilapsityön hyväksi.
Tervetuloa!

16.–18.10.2015

pe 16.10. klo 18–20.30 seurakuntakeskus
la 17.10. klo 15–20.30 Nurmijärven kirkko
su 18.10. klo 18–20.30 seurakuntakeskus
Puhujina Leif Nummela ja Vesa Ollilainen
Mukana myös mm. khra Ari Tuhkanen
Mitä evankeliumi on?
Mitä merkitystä sillä voisi olla elämässäni?
Miten elää kristittynä arjessa?
Miten kertoa ymmärrettävästi Jeesuksesta muille?
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
Yhteistyössä: Nurmijärven seurakunta ja Kansanlähetys
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JUMALA

POPLAULUSSA
Ravintola Makupata pe 6.11. klo 19

Artistivieraana EDU KETTUNEN
Isäntänä Markus Asunta ja houseband

Illalliskortti 15 euroa, sis. kevyen iltapalan.
Ennakkovaraukset ravintola Makupata ja
markus.asunta@evl.Þ

Elämä & evankeliumi -seminaari pureutuu
aikamme ilmiöihin ja Raamattuun

Uuden Tien päätoimittaja TM
Leif Nummela ja Kansanlähetysopiston teologialinjan
linjavastaava TT Vesa Ollilainen saapuvat Nurmijärvelle
16.–18.10. Elämä & evankeliumi -seminaarin merkeissä.
Seminaari, joka koostuu
kahdeksasta luennosta. pidetään Nurmijärven kirkossa
ja seurakuntakeskuksessa.
Aluksi tarkastellaan, millaisessa ajassa kristityt tänä
päivänä elävät ja mitä trendejä ja arvoja yhteiskunnassa ja
kirkossa liikkuu. Sen jälkeen
pureudutaan evankeliumiin,
Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkitykseen.
Opetuksissa pohditaan, mi-

Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja kitaristi Mathias Sandberg ovat nopeasti
luoneet oman markkinaraon suomalaisen jazzin parissa. Musiikkia voi kuvata
rauhalliseksi, tunnelmalliseksi, traditionaaliseksi vocaljazziksi. Duo on tehnyt
kaksi kiertuetta USA:ssa ja teki viime
syksynä 40 konsertin kiertueen Utsjoelta Helsinkiin.
Mariah Hortans on koulutukseltaan
laulunopettaja. Esiintymisien ja opetuksen lisäksi hän on viime vuosina myös
toiminut kuoronjohtajana. Jazzkitaristi
Mathias Sandberg, joka on opiskellut
mm. Manhattan School of Musicissä
New Yorkissa sekä Berklee College of
Musicissä Bostonissa, on yksi Pohjanmaan eniten kysytyistä freelancemuusikoista.

Sellisti Martti Rousi.
Kuva Nikolai Lund.

Ilmoita
Seurakunta
-viestissä
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

evankeliumi oikein on ja mikä
merkitys sillä voisi olla hänen
elämässään. Kaikille, jotka
haluaisivat oppia elämään
kristittynä arjessa ja ymmärrettävästi kertomaan muille
Jeesuksesta, Leif Nummela
sanoo.
- Evankeliumi on Jumalan
voima. Siksi me tarvitsemme evankeliumia joka päivä, mikäli haluamme saada
muutosta aikaan omassa
elämässämme, kristittyjen
keskuudessa ja yhteiskunnassa, Vesa Ollilainen lisää.
Katso ilmoitus sivu 13.

Hortansin ja Sandbergin levy Christmas Jazz ja viimeisin julkaisu Another
Jazzy Christmas luovat rentouttavan ja
jazzahtavan joulutunnelman. Musiikki
esitetään englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja se muodostuu sekä Sibeliuksen,
Händelin ja Schubertin klassisista joulusävellyksistä että perinteisistä pohjoismaisista joululauluista ja englanninkielisistä christmas carolseista. Musiikki on
saanut uuden sovituksen, jossa on käytetty duon tunnukseksi muodostuneita
harmonioita ja melodisia improvisaatioita sekä svengaavia rytmejä. Lisätietoa:
www.myspace.com/mmduo
Konsertti kuullaan Rajamäen kirkossa keskiviikkona 25.11. klo 18. Sinne on
vapaa pääsy, ohjelman hinta on 5 euroa.

Sibeliusta ja venäläistä romantiikkaa

Surun kohdatessa et jää yksin

Täyden palvelun toimisto

maistetaan rakkauden kaksoiskäskyyn, joka käskee
rakastamaan Jumalaa ja
lähimmäistä. Se voidaan
muotoilla pehmeämmin: ”me
saamme rakastaa…” Mutta tämä ei ole koskaan ollut
evankeliumia, vaan lakia.
- Toiseksi evankeliumin
nähdään kuuluvan vain uskoontulon yhteyteen. Sen
jälkeen katsotaan alkavan
se varsinainen elämä, kuten
esim. opetuslapseuttaminen
tai armolahjat. Raamatun
mukaan evankeliumi kuitenkin läpäisee koko ihmiselämän, Ollilainen näkee.
- Seminaari sopii ihmiselle, joka haluaa tietää, mitä

Mariah Hortans / M Sandberg Duo tulee Rajamäelle

LAULUT

Nurmijärven kirkossa pe 20.11. klo 19
Syntisiä laulattaa Jaakko Heinimäki ja
säestää Mikko Helenius.

ten evankeliumi toimii yksittäisen ihmisen elämässä ja
uskovien yhteydessä.
- Pitäessäni seminaareja
olen huomannut, että ihmisten kysymykset ovat hyvin
käytännöllisiä ja konkreettisia. Siksi tarjoamme seminaaria miten soveltaa Raamatun opetuksia elämässä
vastaan tuleviin haasteisiin,
Leif Nummela valaisee idean
taustaa.
Vesa Ollilaisen mukaan
evankeliumista on tärkeä
opettaa erityisesti tänä aikana, kun raamatullinen kristinusko on haastettuna ja evankeliumi tulkitaan uudelleen.
- Usein evankeliumi sa-

Ilmoitus
asioissa sinua
palvelee
Studio Ink Oy
puh. 045 114 4723

Sibelius-Akatemiassa pitAkatemian professorina häkään professorina toiminut
nellä on Sibeliuksen musiiksellisti Martti Rousi konserki verissään.
toi marraskuussa NurmijärAnna Korepova on monisven kirkossa yhdessä pianisti
sa kilpailuissa palkittu nuori
Anna Korepovan kanssa.
venäläinen pianisti, jonka
lempisäveltäjiä ovat RahTunnelmallisessa konsertissa kuullaan Dmitri Shosmaninov ja Sibelius.
takovitsin, Pjotr Tshaikovskin
”Sibelius ja venäläiset
romantikot” -konsertti on
ja Sergei Rahmaninovin säNurmijärven kirkossa, Kirsvellyksiä. Venäläisromantiktaantie 5–7, keskiviikkona
kojen ohella mukana on Jean
Pianisti Anna
Sibeliuksen musiikkia.
11.11. klo 19.
Korepova
Martti Rousi saavutti vuonLiput 15/13/8 €:
na 1986 toisen sijan kansainwww.lippupiste.fi ja ovelta
välisessä Tshaikovski-kilpailussa ja on tuntia ennen konsertin alkamista.
sen jälkeen esittänyt paljon venäläistä
musiikkia. Rousi sanoo, että Sibelius- Järjestää Nurmijärven kulttuuripalvelut.
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Diakonia ja vapaaehtoistoiminta
KIRKONKYLÄ

KLAUKKALA

Kohtaamispaikka kaikenikäisille

Kohtaamispaikka

Ystävyyden Kammari

Keskustie 2, Nurmijärvi
tiistaisin ja torstaisin klo 10–12.30
Kammarin aukioloaikoina puh. 09 250 1971.
- ti 6.10. klo10.30 Aleksis Kiveä,
Helga Aakkula ja Asta Saaristo
- to 5.11. klo 10.30 Kuvia seurakuntamatkoilta,
Birgit Tolvanen
- ti 17.11. klo 10.30 Leena Kaarnin lauluhetki
- Runopysäkki perjantaisin 9.10., 30.10., 13.11.
ja 11.12. klo 13
Tuo oma mielirunosi! Luetaan ja harjoitellaan runojen
tulkintaa, vetäjänä lausuja Aune Tarvainen.
Lisätiedot: Aune Tarvainen 050 042 3057.

Maanantairuokailu

Kirkonkylän seurakuntakeskuksessa Kirstaantie 5–7
maanantaisin klo 12–13
Kevyt lounas ja kahvit 1,50 €, saa myös santsata.
Lisätietoa ruokailusta: diakonissa Anna Handroo
Kevyt tuolijumppa ennen ruokailua
joka toinen maanantai klo 11.15–11.45
(12.10., 26.10., 9.11., 13.11. ja 7.12.)
Ohjaajana Marjo-Kaisa Konttinen liikuntapalveluista.
Sopii kaikenkuntoisille.

Keski-Uudenmaan
Viittomakielisten kerho

la–su 17.–18.10. kerholaisten leiri Sääksissä
- leiri alkaa la klo 10 ja päättyy su klo 15
- mukavaa ohjelmaa ja yhdessäoloa, ulkoilua ja saunomista
- mukana kuurojenpappi Janne Rissanen
ti 17.11. kerho Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
klo 18
- kuntoutussihteeri Heli Mikkola kertoo
ajankohtaisista asioista
to 17.12. joulujuhla Lohjalla Virkkalan kirkossa klo 18

Näkövammaisten kerho

Kerho on tarkoitettu alueen
näkövammaisille virkistykseksi,
vertaistueksi ja näkövammaisten asioiden
esillä pitämiseksi.
Tervetuloa mukaan toimintaan myös
uudet näkövammadiagnoosin saaneet.
Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
klo 13–15 torstaisin 15.10., 12.11. ja
ke 16.12. joulujuhla

Kirkon tiloissa, Ylitilantie 6
Takkahuoneessa maanantaisin
klo 12–14.30
Seurassa oloa, kahvittelua (1 €), käsitöiden tekoa,
jutustelua, lehden lukua, yhteislaulua etc.
Toisinaan ohjelmaa seurakuntalaisten tai kutsuttujen
vierailijoiden toimesta klo 13.
P.S. Olotuvalle on mahdollisuus hakeutua
emännäksi tai isännäksi.
Ota yhteys diakoni Jonna Dmitrievaan.

Klaken Keidas

Klaukkalan kirkon Seurakuntasalissa
keskiviikkoisin klo 15–16.30
Kevyt lounas ja kahvit 1,50 €, saa myös santsata.
- hartaushetki takkahuoneessa klo 16
Lisätietoa ruokailusta: diakonissa Anna Handroo, 050 343 5093
Kevyt tuolijumppa ruokailun yhteydessä joka toinen ke
(14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.)
klo 15–15.30
Ohjaajana Marjo-Kaisa Konttinen liikuntapalveluista.
Sopii kaikenkuntoisille.

Torstain lauluhetki

Takkahuoneessa kuukauden 1. torstaina klo 13–14.30
Hartaus, kahvit (1 €), alustus ja keskustelua.
-5.11. ja 3.12., molemmissa mukana Mikko Peltokorpi

Erityislasten vanhempien
Avoin vertaisryhmä

Klaukkalan kirkon Nojatuolihuoneessa
kerran kk keskiviikkoisin klo 18–20
21.10. / 18.11. / 16.12.
Jos lapsesi tarvitsee hoitoa, ota yhteys viikkoa ennen
ryhmää diakoni Jonna Dmitrievaan
Kysy myös kirkonkylällä kokoontuvasta erityislasten
vanhempien ryhmästä.

Kansainvälinen kahvila
International Café

Vanhustentalon kerho

kerhohuoneella, Puurata 1
parittomilla viikoilla tiistaisin klo 13–14.30
Mukavaa yhdessäoloa päiväkahvin, hartauden,
laulun, jumpan ja vierailijoiden siivittämänä.
Ehtoollishetki kerhossa ti 17.11.,
mahdollisuus myös kotiehtoolliseen.
Lisätietoja kerhoista: Tuula Moström

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.
- 7.10. Tulevaisuutta rakentamaan
- 21.10. Toiverunoja, lausuja Aune Tarvainen,
toiverunot toimitetaan ed. kerhokerralla
- 14.11. Kun voimani uupuvat
- 18.11. Toivelauluja, Jonna Vartiainen
Lisätiedot: diakoni Hanna Alava
Kehitysvammaisten nuorten aikuisten ja
aikuisten oma olohuone

KEVA-kerho

Ystävyyden Kammarilla, Keskustie 2
parittomien viikkojen maanantaina klo 17.30–19
Mukana Arja, Ari-Pekka ja Jonna
Lisätiedot: Jonna Dmitrieva
Oletko huolissasi läheisen psyykkisestä voinnista?

Omaisen ABC-ryhmä

Ystävyyden Kammarilla, Keskustie 2 A, Nurmijärvi
tiistaisin 6.10., 20.10. ja 3.11. klo 17.30–19.30
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
hanna.alava@evl.fi tai 040 760 2607
Järjestävät HUS, Finnfami Uusimaa ry ja
Nurmijärven seurakunta

RAJAMÄKI

at Café Hugo, Klaukkalantie 69.
Joka kuukauden viimeisenä torstaina-aamuna 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 2.11. ja 30.11.
klo 18.30–20.30
Kuka tahansa voi tulla, juuri sellaisena kuin on,
ilman ajanvarausta.
Koulutetut rukoilijat rukoilevat asiasi puolesta.
s-posti: healingroom.nurmijarvi@healingrooms.fi
www.healingrooms.fi
Tervetuloa rukoiltavaksi!

Artturi-salissa, Patruunantie 1
maanantaisin klo 10–13
- kaikille avoin tapahtuma, kahvi 1€
- vapaata yhdessäoloa ja seurustelua
- ohjelmallinen hetki klo 11
- mahdollisuus tavata seurakunnan työntekijöitä
- yhteislaulua Leena Kaarnin ja
kanttori Juulia Hyyrysen säestyksellä
Tuolijumppa 19.10. ja 23.11
fysioterapeutti Marjo-Kaisa Konttisen johdolla.

Perjantairuokailu

Artturi-salissa perjantaisin klo 12–13
Kevyt lounas ja kahvit 1,5 €.
Lisätietoa ruokailusta diakonissa Minna Väänäseltä.

Diakoniapiiri

Rajamäen kirkon seurakuntasalissa
joka toinen torstai alk. 10.9. klo 18–21
Lisätiedot: Liisa Hakala, 050 328 7540

Eläkeikäisten ryhmä

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

Tule mukaan
vapaaehtoistoimintaan.
www.vapaaehtoistyo.fi
Voit liittyä toimintaan tai tarjota
apua tämän sivuston kautta.

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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Kuulumisia kolmelta kentältä

Ikkuna

Pekka Jauhiainen,
Inkerin kirkko Venäjä

maailmaan

Sanna Erelä, Caspari-keskus,
Jerusalem
Sannan palatessa kesälomaltaan Suomesta
hänellä oli suuria vaikeuksia viisuminsa uusimisessa. Nyt hän jo
iloitsee, sillä viisumiasiat
ovat taas kunnossa!
- Jännitteiden keskellä ilahdun aina kovasti,
kun kuulen Jumalan hiljaisesta työstä kulissien
takana. Casparin johtaja
Elisabet Eriksen-Levy
kertoi
törmänneensä
israelilaisen puolisonsa
kanssa kadulla heidän
vanhaan tuttuunsa vuosien takaa, erääseen
rabbiin Mea Shearimin ultraortodoksisten
asuinalueelta.
- Jo vuosikausia rabbin siipien suojassa
on salaa kokoontunut
ultraortodokseja tutkimaan Uutta testamenttia. Jostain syystä nämä
ihmiset eivät ole vielä
valmiita tulemaan esiin,

mutta Pyhän Hengen
uskoa synnyttävä työ
kytee siellä hiljaisuudessa pienin kipinöin. Koska mahtaa olla se päivä,
jolloin liekit leimahtavat
suureksi roihuksi?
- Tämä rabbi oli haluton keskustelemaan
kadulla pitkään, mutta
kutsui Levyn pariskunnan kyläilemään luonaan jossain vaiheessa.
Hykerryttävä yksityiskohta tässä lyhyessä
kohtaamisessa oli se,
mitä hän ehti tiedustella Elisabetilta: ”Puhutko kielillä?” Elisabet oli
mennyt vähän hämilleen ja sopertanut jotakin erilaisista kristillisistä
traditioista. Rabbin vastaus oli suorasukainen:
”Mitä, et puhu kielillä?
Uuden testamentin mukaan kielilläpuhuminen
on tärkeää!”

Pekka toimii kiitollisena vaikeuksien keskellä. Paljon
kaikenlaista on menossa:
- Svetogorskin kappelin
vuokranantajamme irtisanoi vuokrasopimuksemme
toukokuun lopussa.
Heinä- ja elokuussa kokoonnuimme
kanttorimme Nadezdan datshalla, mutta
se ei ole kokoontumistilaksi sopiva enää
syksyllä. Siksi rukousaiheena on uudet
toimitilat Svetogorskiin.
- Leukemiaa sairastanut Svetogorskin seurakuntalainen Irina kuoli ja sain
kunnian haudata hänet. Ne olivat hautajaiset, joissa Jumalan Sana oli vahvasti
esillä. Hautajaisissa ja muistotilaisuudessa keskusteltiin paljon. Jätän rukousaiheeksi Irinan perheen.
- Kesäkuun alusta lähtien en enää ole
Vybormedian päätoimittaja. Uusi päätoimittaja on Darja Shkurljateva, joka on
myös Inkerin kirkon informaatio-osaston
johtaja. Lopultakin päätoimittajuus on
venäläisen käsissä!

- On aika suunnata voimavaroja uusiin haasteisiin. Monia ajatuksia on jo
esimerkiksi Raamatun opettamisen ja
videoitten parissa. Toki jatkan Vybormedian tukemista, mutta päävastuu on nyt
paikallisilla.
- Olen ollut paljon liikkeellä ja matkapäiviä on kertynyt runsaasti. Siinä omat
ja perheen voimavarat ovat koetuksella.
Rukousaiheeksi siis oma ja perheen jaksaminen ja terveys.

Kirsi Salmela,
kummilapsi- ja
nuorisotyö, Thaimaa
Kirsi jatkaa työtään lasten ja nuorten parissa Bangkokissa, Thaimaassa.
- Iloitsen siitä, että viime syksynä alkanut työaikapainotus 50 % kummityötä – 50 % nuorisotyötä on löytämässä
muotoaan.
- Kummilapsia on eripuolilta Thaimaata: alle 4-vuotiaat maitojauhetukea
saavat lapset, Immanuelin päiväkodin lapset, ala- ja yläkoululaiset sekä
yliopisto-opiskelijat. Kummiohjelman

Iloinen maitojauhetukea saava
kummipoika.
työntekijät eivät enää vieraile jokaisen
kummilapsen luona Bangkokista käsin,
vaan paikallisseurakuntien vapaaehtoiset vastaavat lähiyhteydenpidosta
kummilapsiin. Kummiohjelman työntekijät ovat näiden vapaaehtoisten tukena
ja mm. kouluttavat heitä tehtäväänsä.
Syyskuun lopussa valittiin taas uusia
kummilapsia ohjelman tuen piiriin.
- Bangkokin alueen nuorisotyön kartoitus etenee. Bangkokin kahdeksasta
seurakunnasta valtaosa on jo käyty läpi
ja yhteistyökuviot alkavat olla selvillä.
Bangkokin seurakuntien yhteisen nuorisotyön vuoden 2016 ohjelmaluonnos
on jo valmis! Työtä on runsain määrin,
kun yhdessä opetellaan ja mietitään, miten nuorisotyötä tahdotaan ja pystytään
tekemään. Vähä-vähältä tämä kuitenkin
etenee.
- Lokakuu on thai-kouluissa lomakuukausi. Siksi lokakuussa monissa seurakunnissa pidetään leirejä tai leiripäiviä.
Nuoret hakevat kesätöitä, joiden löytäminen ei ole niin helppoa.
- Tahdon kiittää kaikesta muistamisesta. Yhdessä me tätä työtä teemme.
Rukoustukenne tuntuu konkreettisesti ja
kantaa hyvinä ja huonoina päivinä. Kiitos
siitä!
Käy kurkkaamassa ajankohtaisia uutisia: www.facebook.com/mekongilaiset

Katukuvaa Jerusalemin Mea Shearimista – huomaa muovipussi arvokkaan
Toimittanut: Eeva Halonen, lähetysihteeri
hatun sadesuojana! Kuva: Päivi Lindholm

Kiitos
* pitkäjänteisestä palvelussuhteesta
Nurmijärven seurakunnassa
* yhteydenotoista vuosien varrella,
niin ruusuista kuin risuistakin
* seurakuntalaisille ja työtovereille
kaikesta muistamisesta
eläkkeelle lähtiessäni

Hannu Saloranta

RAAMATTULUENNOT

Rajamäen kirkossa klo 18–20
(Patruunantie 7)
Puhujana piirijohtaja Jari Araneva
Uudenmaan Kansanlähetyksestä:
- Ke 28.10.: ’Jumalan Rakkaus’ 1. Joh. 3
ja ’Koetelkaa henget’ 1. Joh. 4
Puhujina Pertti Eräpolku ja Mika Patjas:
- Ti 24.11.: ’Kavahtakaa epäjumalia’
1. Joh. 5 sekä Joululauluseurat
Kaikissa illoissa tarjolla iltatee.
Yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa.

Sanaa ja lähetystä sunnuntain iltapäivässä klo 15

Hyvän Sanan -iltapäivä

Nurmijärven
seurakuntakeskuksessa,
Kirstaantie 5-7
Su 15.11. Isto Pihkala:
Evankeliumi
puhuttelee –
kohtaamisia Venäjällä
Pe-su 16.–18.10. Elämä ja
evankeliumi -seminaari
(katso erillinen ilmoitus)
Yhteistyössä
Uudenmaan Kansanlähetyksen kanssa

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.

Julkaisija:
Nurmijärven seurakunta
Päätoimittaja: Birgit Tolvanen
Toimituskunta:
Ritva Hirvonen, Satu Ranta,
Markku Jalava, Tero Konttinen,
Anni Pesonen, Helena Saulamo,
Eeva Halonen, Arto Kantola

Jakelu: Kaikkiin nurmijärveläisiin
talouksiin n. 16 000 kpl.
Ilmoitusmyynti: Studio Ink Oy /
Marja-Liisa Louhio 045 114 4723
Sivunvalmistus: Studio Ink Oy /
Ari Helminen
Paino: Salon Lehtitehdas Oy 2015
Seuraava Seurakuntaviesti
ilmestyy: viikolla 48/2015

Kannen kuva: Birgit Tolvanen
ISSN 1457 - 795X

