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”Valmistu Herran kansa,
nyt vastaanottamaan,
kun saapuu taivaastansa
kuningas päälle maan.”

Hoosianna – auta, pelasta!

Virsi 7

Nurmijärven pitkäaikaisosastolla valmistaudutaan jouluun hyvissä ajoin. Piparin leivonta sujuu hyvin Hilkka Salinilta ja
Veijo Salminen toimii taikinan maistajana. Lapsivieraita ja joulurauhaa odotetaan eniten. Sivu 4

Tässä lehdessä mm.
Mitä se on?
Mitä kirkkovuoden pyhien
takana on tai mitä tutut
raamatunkohdat tarkoittavat? Vastaajina ovat
seurakuntamme papit.
Tällä kerralla kysyimme
tuomiosunnuntaista ja
1. adventtisunnuntaista
sekä kirkkovuodesta.
Sivu 3

Metsäperhekerholle laatutunnus
Kerhossa tutkitaan luontoa eritavoin vertaillen ja ihmetellen värejä ja muotoja sekä
tehdään taidetta luonnon materiaaleista.
Sivu 7
Meidän messu -sarja alkaa
Juttusarjassa esitellään jumalanpalveluksen muotoja, symbooleita, vaatetusta ja
rakennetta. Voit myös lähettää omia kysymyksiäsi vastattavaksi.
Sivu 8

www.nurmijarvenseurakunta.fi

www.vapaaehtoistyo.fi

Mitä jos Jeesus ei olisi syntynyt?
Nuoret löysivät useita vastauksia,
mm: tuskin olisi seurakuntia ja rippikouluja
ja just näitä kaveriporukoita. Olisko joku
muu voinut korvata hänet?
Sivu 10
Kirkolliskokous kuulumisia
Kirkolliskokous kokoontui lokakuussa ja
mm. hyväksyi virsikirjaan uuden lisävihon.
Sivu 12

www.facebook.com/nurmijarvenseurakunta
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Sit kun
Kirkkovuoden alku ei osu samaan kuin
kalenterivuosi. Se, että kirkkovuosi alkaa adventista, on erikoisuus, joka jää
helposti huomiotta. Meille tuntuu olevan tärkeää huomioida uudet alut, elämän syntyminen, koulun alku ja loppu
sekä monet muut muutosvaiheet.
Uudenvuodenlupaukset ovat hyviä
mahdollisuuksia korjata huonoja elämäntapoja. Kirkkovuoden alkuunkin
sopii hyvin tehdä korjaavia lupauksia.
Valitettavasti adventin paasto jää jalkoihin, kun vietämme kiivasta pikkujouluaikaa ja juhlimme joulun etukäteen
moneen kertaan.
Kuulin mielestäni hälyttävän uutisen
elämän arjesta. Vierailut viikonloppuisin ovat radikaalisti vähentyneet
1990-luvun alusta. Omassa kodissanikin olen tämän huomannut, enää vain
pari ihmistä saattaa tulla moikkaamaan
spontaanisti ilman suuria ja hankalia
kalenteripalavereja. Yllättäen kuuluisa

sosiaalinen media ja tv ovat vieneet
aikaamme.
Mikään ei niin mukavasti piristä arjen
pyöritystä kuin pikainen vierailu ilman
suuria esivalmisteluja. Valitettavan helposti sorrumme ”sit kun” -ajatteluun:
sitten kun saan tämän projektin tehtyä,
sitten kun lapset ovat isompia jne. Ne
ovat olevinaan tärkeitä ja päteviä syitä
jättää vierailut väliin. Valitettavasti mikään ei korvaa aitoa sosiaalista kontaktia kasvotusten. Myös lapsille on
kehittävää nähdä eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheessa eläviä ihmisiä.
Paastonaika on valmistautumista
suureen juhlaan. Kirkkovuodessa on
kaksi merkittävää paastonaikaa, ennen pääsiäistä ja ennen joulua. Joulun alla on hyvä pohtia, miksi Jeesus
syntyi keskelle kiireisintä veronmaksuaikaa eikä rauhalliseen ja leppoisaan
hetkeen. Elämässä ei kannata jäädä
odottamaan ”sit kun” -hetkeä. Se voi

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

Messun aiheet:

Tavataan kirkossa!

• 1. adventtisunnuntai 29.11.
• 2. adventtisunnuntai,
Itsenäisyyspäivä 6.12.
• 3. adventtisunnuntai 13.12.

’Kuninkaasi tulee nöyränä’ Matt. 21: 1–9
’Kiitos isänmaasta’
’Tehkää tie Kuninkaalle’

De vackraste Julsångerna

- I Nurmijärvi kyrka tisdagen den 1.12. kl. 18

Kauneimmat Joululaulut

- Rajamäen kirkossa su 13.12. klo 15
- Klaukkalan kirkossa su 13.12. klo 15 ja 18
- Nurmijärven kirkossa su 20.12. klo 15 ja 18
- Raalan koululla ma 28.12. klo 18

Nuorten Kauneimmat Joululaulut
- Rajamäen kirkossa ke 16.12. klo 18

Lasten Kauneimmat Joululaulut

Joh. 8: 31–36 tai Matt. 20: 25–28
Matt. 11: 2–10

jäädä kokonaan tulematta tai se voi
myös radikaalisti pysäyttää.
Joulun pyhinä vierailemme sukulaisten luona ja juhlimme, se on hienoa aikaa. Paastonaika on tarkoitettu
mahdollisuudeksi jättää elämästä pois
asioita, jotka tuntuvat hyviltä, mutta
ovat parhaan esteitä. Voisiko nykyään
olla radikaalia paastonaikaa jättää media vähemmälle ja spontaanisti kutsua
vaikka naapuri iltateelle.
Jeesus on kutsunut meitä jakamaan
ilot ja surut yhdessä. Se toteutuu aidoimmillaan, kun uhraamme aikaamme
todelliseen kohtaamiseen. Sosiaalinen
media voi auttaa meitä kohtaamisissa,
mutta se ei korvaa fyysistä läsnäoloa.
Leppoisan arkisen vierailun ei tarvitse
sisältää suuria tarjoiluja, tärkeää on
lähteä liikkeelle.
Johannes Haapalainen
seurakuntapastori

H

erra Jeesus Kristus kiitos,
että saamme tehdä sinun tavallasi:
antaa itsemme taivaallisen Isän haltuun,
ankkuroitua Häneen.
Sinä olet osoittanut,
että hänen rakkautensa kantaa
kaikessa ja kaiken läpi.
Kiitos, että mekin saamme elää
luottaen hänen rakkauteensa
ja antaa hänelle vapaat kädet
muovata meitä sisältäpäin
Jumalan valtakunnan palvelukseen.

			

Hiljaisuuden rukouksia

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.

Kauneimmat
Joululaulut
-messu

Lipunnosto klo 9

- Nurmijärven kirkossa
su 20.12. klo 10
- Rajamäen kirkossa
su 20.12. klo 10
-Klaukkalan kirkossa
su 20.12. klo 12

- Nurmijärven
seurakuntakeskuksen
pihalla
- Rajamäessä
Rajakaaren pihalla
- Klaukkalassa
Klaukkalan kirkon pihalla

- Rajamäen kirkossa la 12.12. klo 15
- Klaukkalan kirkossa ti 15.12. klo 18
- Nurmijärven kirkossa ke 16.12. klo 18

Kynttilät syttyvät klo 9.30

Tilaisuuksissa kootaan kolehti Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.
Tervetuloa laulamaan joulua !

- sankarihaudoilla Nurmijärvellä ja Rajamäessä
Leijonien toimesta jo 28. kerran

Sanajumalanpalvelukset

1. ADVENTTINA 29.11.
Messu

Nurmijärven kirkossa klo 10
- Ida Vartiala ja Anna-Kaisa Tenhunen
- kanttorina Jonna Vartiainen
Riisipuuro, sekahedelmäkeitto ja kahvit lähetystyön hyväksi
seurakuntakeskuksessa.

messu

Rajamäen kirkossa klo 10
- Martti Muukkonen ja Tiina Huovila
- kanttorina Satu Ranta
- Raalan-Nukarin Martat keittävät kirkkokahvit
Diakoniapiiriläisten ja Raalan-Nukarin Marttojen myyjäiset
seurakuntasalissa klo 12–14.30

Piispanmessu perhemessuna

Klaukkalan kirkossa klo 11 (Huom. aika)
- liturgina ja saarnaa piispa Tapio Luoma
- avustavat Ari Tuhkanen, Leena Sipola,
Anni Pesonen, Tero Konttinen
- Klaukkalan kirkon kuoro,
johtaa ja kanttorina Mikko Peltokorpi
- Varkka-leirin lauluryhmä
Kirkkokahvit ja -mehut.
Messun jälkeen voi käydä tutustumassa
uurnaholviin kirkon alakerrassa.
Tervetuloa laulamaan Hoosiannaa!

MYYJÄISET

Nurmijärven seurakuntakeskuksessa
klo 11.30–13
- joulupuuroa ja -kahvit
- leivonnaisia, laatikoita, olkikoristeita, mattoja,
Tiffany-lintuja ja arpajaiset
Tuotto seurakunnan lähetystyön kohteisiin.
Rajamäen kirkon seurakuntasalissa
n. klo 11.30
- leivonnaisia ja käsitöitä ym.
Diakoniapiiriläiset ja Raalan-Nukarin Martat
Klaukkalan kirkolla n. klo 12.15
- käsitöitä ja YV-tuotteita Yhteisvastuun hyväksi
Tervetuloa ostoksille!

JOULUVALOJEN
SYTYTYS

Omat kynttilät ja
lyhdyt mukaan.

Rajamäen kirkon pihakuuseen
Kynttiläkulkue lähtee Rajakaaren
pihalta n. klo 16
Kuusenkynttilöiden sytytys heti
kulkueen saavuttua kirkolle.
Mehu- ja piparitarjoilu kirkon
seurakuntasalissa.

- Nurmijärven kirkossa klo 10
- Rajamäen kirkossa klo 10

Perhekirkko
- Klaukkalan kirkossa klo 9.30
- partiolaisia mukana messun toteutuksessa

Kirkkokahvit ja partiolaisten myyjäiset,
pöytä myös lähetystyölle.
Kirkkokahvien jälkeen partiolaisten
lupauksenantotilaisuus.

Päiväjuhla Nurmijärven kirkossa
alkaa heti jumalanpalveluksen päätyttyä
- juhlapuhe kommodori Markus Aarnio

Kunnianosoitukset
päiväjuhlan päätyttyä
- Nurmijärven ja Rajamäen sankarihaudoille
- Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
- Veteraanikivelle
- Vakaumuksensa puolesta kuolleiden
muistomerkeille Perttulassa ja Rajamäessä

Juhlakahvit

- seurakuntakeskuksessa päiväjuhlan päätyttyä

Partiolaisten soihtukulkue
- Ahjolasta sankarihaudoille klo 18

Kunniamerkit – Tervetuloa!
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Mitä se on?
Tässä sarjassa kerromme, mitä kirkkovuoden pyhien takana on
tai mitä tutut raamatunkohdat tarkoittavat.
Vastaajina ovat seurakuntamme papit.

Tuomiosunnuntai,
adventti ja kirkkovuosi
1. Miten kerrot nk. tuomiosunnuntain (22.11.)
tekstistä seurakuntalaisille?
Pyhää kutsutaan myös Kristuksen kuninkuuden sunnuntaiksi. Ote evankeliumitekstistä: Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Kun Ihmisen Poika tulee
kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa
valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa
lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen.”
Matt. 25: 31–46
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2. Miten kerrot ensimmäisen adventin (29.11.)
tekstistä seurakuntalaisille?
Ote evankeliumista: ”Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja
perässään, huusi:
Hoosianna, Daavidin Poika!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Hoosianna korkeuksissa!”
Matt. 21: 1–9
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3. Mitä tarkoitetaan kirkkovuodella?
Uusi kirkkovuosi alkaa adventista.
Miksi se on olemassa ja mitä sillä tarkoitetaan?

Klaukkalan piirikappalainen Leena Sipola:
1. Tuomiosunnuntain teksti kertoo
siitä, että vain Jumala voi tuomita
ihmisen. Omilla teoilla kukaan ei voi
ansaita
Jumalan
hyväksyntää. Kuitenkaan
meidän
ei pidä pelätä tai
odottaa Jumalan
tuomiota. ”Kristuksen kuninkuus” on
minulle Hänen kuninkuuttaan tässä
elämässä.
Sitä, että otamme huomioon Jeesuksen opetuksen ja esimerkin siitä, miten elää toisten kanssa
niin, että olemme hyväksi toisillemme ja itsellemme. Jeesus on meitä kohtaan armollinen ja siksi
meidänkin tulee olla armollisia toisia kohtaan.
2. Hoosianna tarkoittaa ”auta, pelasta”. Jeesuksen aikana ihmiset odottivat maallista hallitsijaa,
joka vapauttaisi heidät Rooman vallasta. He halusivat vahvan kuninkaan, joka on Jumalan valitsema.
Me laulamme ”Hoosiannaa” ensimmäisenä adventtina. Siitä alkaa joulun odotus. Jeesus ei tullut
maalliseksi hallitsijaksi, eikä hänen apunsa tule aineellisiin asioihin. Mutta Jeesus voi auttaa henkisissä ja hengellisissä asioissa. Häneltä voi pyytää
esim. sisäistä rauhaa mielen levottomuuteen.
3. Kirkkovuosi alkaa adventista, jolloin odotetaan Jeesuksen syntymää ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Vuoden aikana kirkossa muistetaan
Jeesuksen elämää, kuolemaa, ylösnousemusta ja
opetuksia, teemat vaihtuvat viikoittain. Kirkkovuoteen liittyy suurempia juhlia ja ns. ”tavallisia” pyhiä. Tärkeimpien tapahtumien kohdalla vietetään
juhlaa myös arkipäivinä. Näitä kutsutaan arkipyhiksi, jolloin on myös töistä ja koulusta vapaata.
Näin kirkkovuosi vaikuttaa meidän kaikkien elämään.

Seurakuntapastori Sarri Päiväsaari-Vestenius:
1. Kirkkovuoden päättävän
pyhän evankeliumissa yhdistyvät toisaalta viimeisen tuomion pelottavuus ja toisaalta
Kristuksen toisen tulemisen
kaipuun lopullinen täyttyminen.
Evankeliumitekstin tarkoituksena ei kuitenkaan ole pelotella
meitä, vaan saada meidät ajattelemaan. Ei ensisijaisesti sitä,
mitä meille tapahtuu kuoleman
jälkeen, vaan sitä mitä tapahtuu
ennen kuolemaa, tässä hetkessä ja ajassa. Juuri nyt.
Tuomiosunnuntai muistuttaa meitä vastuullisuudestamme
niin sanoissa kuin teoissa. Päivän evankeliumin ydinsanoma
on, että palvelemme Jeesusta palvelemalla toisia. Emme siksi, että saavuttaisimme sillä paikan taivaassa, vaan siksi, että
pyyteetön usko näkyy kiitollisuutena Jumalaa kohtaan. Tästä
kiitollisuudesta kumpuavat hyvät teot ja muiden huomioiminen.
2. Ensimmäisenä adventtina Hoosianna-hymni kaikuu kirkoissa ja kodeissa joulukyntteliköt otetaan esille. Adventista alkaa
neljä viikkoa kestävä joulun odotus. Päivän evankeliumiteksti
ei kuitenkaan tuo eteemme Jeesus-lapsen tulevaa äitiä, raskaana olevaa Mariaa, vaan aasilla ratsastavan Jeesuksen. Näin
toteutuu Vanhan Testamentin Sakarjan kirjan profetia: ”Katso,
kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä,
hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.”
Pyhän otsikkona on Kuninkaasi tulee nöyränä. Jeesus ei tullut
Jerusalemiin maallisten valtiaiden tavoin, vaan nöyränä, aasilla
ratsastaen. Silti ihmiset huusivat hänet nähdessään: ”Hoosianna”, joka tarkoittaa oi pelasta, oi auta. He tunnistivat Jeesuksessa kauan kaivatun, odotetun kuninkaan, Messiaan.
3. Kirkkovuosi on kirkollisten juhlapyhien ja sunnuntaiden
järjestelmä. Sen perustana on Jeesuksen elämän keskeiset
tapahtumat. Kirkkovuosi jakaantuu joulu-, pääsiäis- ja helluntaijaksoihin. Kirkkovuosi rytmittää kirkkomme jumalanpalveluselämää siten, että joka sunnuntaille ja kirkolliselle juhlalle on
omat raamatuntekstinsä. Sen mukaan määräytyvät myös liturgiset värit, virret ja rukoukset. Uusi kirkkovuosi alkaa adventista
ja päättyy tuomiosunnuntaihin.

Seurakuntapastori Jouni Vasikainen:
1. Tuomiosunnuntai on ns. kirkkovuoden viimeinen
sunnuntai. Nimensä
mukaisesti se käsittelee
viimeistä
tuomiota ja ihmisten osaa sillä. Jopa
evankeliumiteksti on
suorastaan kauhistuttava, mutta kuinka ollakaan, siinä on
ilosanoma. Osa ihmisistä todella pääsee sille hyvälle puolelle. Heille koittaa iloinen yllätys siinä, että heidän epäonnistumisiaan ja syntiään
ei lueta heille viaksi vaan he saavat armon. Tekojen
sijaan tärkeää ja merkitsevää onkin se, kuuluvatko
ihmiset Jumalan omiin vai eivätkö kuulu.
2. Ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumiteksti on merkillinen katkelma. Adventtina
valmistaudutaan jouluun, mutta äitinsä kohdussa
kasvavan Jeesuksen sijaan tapaammekin aasilla
ratsastavan miehen. Adventissa onkin kyse laajemmasta asiasta kuin Jeesuksen syntymän odotuksesta. Siinä on kyse siitä, että Jumalan seurakunta muistaa omiensa avuksi tulevaa Jumalaa.
Siltä kannalta ajatellen Raamatun tekstien valikoima
voisi olla laajempikin, mutta Jeesuksen ratsastaminen omiensa pariin on juuri sellainen konkreettinen
tapahtuma, jossa Herra saapuu kansansa avuksi.
3. Kirkkovuosi on kirkon oma tapa nostaa esiin
tärkeitä asioita. Kirkkovuosi on yhtä pitkä kuin kalenterivuosi, mutta sen alku ja loppu ovat saaneet
paikkansa kirkon perinteiden mukaan. Kirkkovuosi alkaa yhdestä kirkon keskeisestä juhlasta, Jeesuksen syntymästä sekä sitä edeltävästä juhlaan
valmistautumisen ajasta. Tämän yhteiskunnan elämän vuoksi valmistautuminen juhlaan paastolla ja
hiljentymisellä kuitenkin jäävät juhlan etukäteisvieton varjoon.
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Jouluvalmisteluja pitkäaikaisosastoilla
man, sanoo Raija Vuorio.
Asukkaille järjestetään myös talon ulkopuolista ohjelmaa, kuten
jouluajelu Helsinkiin katselemaan
joulukadun vilinää ja vilskettä.
Osallistuminen oman seurakunnan järjestämään jouluhartauteen kuuluu myös monen
asukkaan ja hänen läheisensä
jouluperinteisiin.

Nurmijärven
terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla
odotellaan jo joulua. Istahdimme Pitkoksen asukkaiden Raija Vuorion ja Hilkka
Salinin sekä viriketoiminnan
ohjaaja Anne Ahosen kanssa juttelemaan jouluvalmisteluista.
Raija Vuorio (74v.) on alkujaan
Karjalan evakkoja, mutta asunut jo pitkään Nurmijärven Kirkonkylässä. Hänelle tuleva joulu Pitkoksella on ensimmäinen,
mutta syntyperäiselle nurmijärveläiselle Hilkka Salinille (82v.) jo
kahdeksas.
Rouvat ovat tyytyväisiä hoitopaikkaansa. Hoitajat ovat
mukavia, ruoka on hyvää ja
kummallakin käy myös säännöllisesti vieraita. Raija Vuorion
hyvä ystävä Birgit käy viikottain
tapaamassa häntä. Yhdessä he
muun muassa ulkoilevat ja nauttivat Birgitin tuomia herkkuja.
Hilkka Salinia käy usein tervehtimässä veljentytär Pia, jonka
kanssa Hilkka pääsee myös silloin tällöin kirkkoon.

Joulussa tärkeintä 		
on joulurauha

Punainen pöytäliina virikkeenä auttoi pohtimaan joulunaikaa marraskuisena päivänä, kun kohtasin Pitkoksella Raija Vuorion (vas.), viriketoiminnanohjaaja Anne Ahosen ja Hilkka Salinin. Pappina käyn laitoksissa aina pyydettäessä ja noin kerran kuukaudessa pitämässä hartaushetken.
lähestyminen näkyy myös osastojen koristeluissa. Jokaisen
asukashuoneen ikkunaan syttyy
joulutähti ja pitkälle käytävälle
tuodaan muovinen joululukuusi
sekä joulukukkia ja -koristeita.
Ne tuovat osastoille mukavaa
lämmintä tunnelmaa ja väriä.

Lasten esitykset		
ovat odotettuja
Tapana on, että jokainen osasto
järjestää omat pikkujoulut. Lisäksi adventtiaikana asukkaita
käyvät ilahduttamassa lukuisat
esiintyjät ja kuorolaiset.

Odotetuimpia vieraita ovat
lapsiryhmät. Useana vuonna
asukkaat ovat saaneet ihastella
muun muassa Lucia-kulkuetta,
kun ruotsinkielisen koulun oppilaat ovat tuoneet joulutervehdyksensä Pitkokselle.
- Lapset tuovat joulun sano-

Adventista se alkaa
Kirkoissa ympäri Suomea kaikuu ensimmäisenä adventtina
Hoosianna-hymni.
- Niin myös meillä täällä Pitkoksella, kertoo Anne Ahonen.
Hän järjestää koko joulukuun
ajan joululaulutuokioita asukkaille. Vanhat, tutut joululaulut
löytyvät muistin sopukoista,
vaikka muisti ja näkö olisivatkin
jo hieman heikentyneet.
Jokavuotisiin
perinteisiin
kuuluu pipareiden leivonta yhdessä.
- Asukkaat pääsevät baakaamaan. Jos jollekin pipareiden
leivonta onkin vähentyneiden
voimien takia hankalaa, taikinaa voi aina maistella. Laadunvalvojia tarvitaan, sanoo Anne
Ahonen hymy huulilla.
- Tuoreet piparkakut nautitaan sitten kahvin kanssa joululauluja laulellen ja kuunnellen.
Yhdessä tekeminen, tuoksut ja
maut rakentavat joulua. Joulun

Kiireettömyys ja rauhallinen
tunnelma ovat tärkeitä monelle
pitkäaikaisosaston asukkaalle.
Jouluviikolla osastojen ruokasaleihin koristellaan aidot joulukuuset, jotka jo tuoksullaan luovat
joulumieltä ja joulusaunan löylyistä nautitaan jo jouluviikolla.
Jouluaattona hoitajatkin ovat
joulumielellä ja pyrkivät tekemään juhlasta mahdollisimman
tunnelmallisen ja kodikkaan.
Jouluateria koostuu samoista
perinteisistä ja tutuista herkuista
kuin kotona. Tarjolla on rosollia,
kinkkua, lipeäkalaa ja laatikoita
ja tietenkin joulupuuroa.
Joulupukki on myös luvannut
poiketa tervehdyskäynnillä ja
tuoda asukkaille pikku paketteja.
- Suurin osa asukkaista viettää
joulua osastolla. Omaiset tulevat
tervehtimään heitä tänne. Joidenkin asukkaiden omaiset tulevat
hakemaan läheisensä jouluaatoksi kotiin, kertoo Anne Ahonen.
Jouluna moni herkistyy ja
muistot valtaavat mielen. On
hyvä, että myös rauhalliselle yhdessäololle ja jutustelulle löytyy
aikaa, erityisesti jouluna.
Teksti:Sarri Päiväsaari-Vestenius
Kuvat: Birgit Tolvanen

Jouluhartaudet
pitkäaikaisosastoilla

Raija Vuoriolla on tänä jouluna yksi toive
ylitse muiden: ”Kaipaan joulurauhaa”.

Uotilasta kotoisin oleva Hilkka Salin on ahkera
käsityöihminen, joka on tähän mennessä virkannut
matonkuteista jo noin 300 mattoa. Hänellä on oma
”työpaikka” valoisassa käytävässä, jossa mattoja
syntyy jatkuvasti lisää.

Pitkoksella ti 22.12
klo 13.45. + ehtoollinen
Tekesin osastoilla
1 ja 3 ma 22.12. klo 13.30
Nurmilinnussa to 17.12.
klo 14.30 + ehtoollinen
Leenankodissa
to 17.12. klo 10

Joulu alkaa Joulupolulta
Joulunaika ja joulutunnelma alkavat, ainakin minulle, maanantaina joulukuun seitsemäntenä, kun lapsi- ja perhetyön järjestämä
Joulupolku -tapahtuma käynnistyy Pappilan
pihapiirissä jo yhdettätoista kertaa.
Valmistelut aloitettiin jo alkusyksystä ja joulukuun
toisella viikolla kaikki on toivottavasti valmista. Kutsut on lähetetty omille kerholaisille, yhteistyökumppaneille sekä vaihtuville ja avoimille ryhmille.
Säätila luo taas oman jännityksensä: onko liukasta, pitääkö tehdä lumitöitä, puhaltaako tuuli kynttilät
sammuksiin, kuljetaanko polulla kengät mudassa?
On vielä arvoitus, minkälaisessa säässä matkaa tehdään tänä vuonna.
Kun starttipäivä koittaa, lampaat ovat jo kotiutuneet omaan aitaukseensa. Esiintyjät pukevat iloisin
mielin roolivaatteita ylleen vuorosanoja kerraten.
Piparit on kannettu kievariin ja lämpimät glögit
odottavat termoskannuissa. Lyhdyt syttyvät polun

pientareille. Monia askeleita on tarvittu pihamaalla,
jotta kaikki on halutulla tavalla.

Tervetuloa Joulupolulle
Tule sinäkin hakemaan joulutunnelmaa Joulupolulta! Saat kuulla mitä tapahtui Betlehemissä 2000
vuotta sitten ja miksi vietämme joulua. Tapahtuma
järjestetään 7.–10.12. ja siitä vastaavat lastenohjaajat.
Tilaisuus on kokonaisuudessaan ulkona ja kestää
noin puoli tuntia. Tapahtumalla ei ole säävarausta, joten pukeuduthan sään mukaisesti. Pappilan
osoite on Pappilantie 3, Nurmijärvi ja pysäköintitilaa on hautausmaan parkkipaikalla aivan pappilan
läheisyydessä.
Avoimia aikoja yleisölle ovat:
tiistaina 8.12. klo 18.30,
keskiviikkona 9.12. klo 16.30,
sekä torstaina 10.12. klo 17, 18 ja 19.

Airikkalan tilan lampaita voi käydä ihailemassa Pappilan pihalla
6.–20.12. Lampailla on omat luomuruuat, ethän syötä niille
mitään!
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Kuvaile kuvin ja sanoin -infotilaisuudessa
intoa uuden oppimisesta
Nurmijärven kunnan ja seurakunnan yhteistyönä käynnistämä valokuvallinen ryhmätoiminta alkoi syyskuun alussa.
Työnohjaajana ja valokuvallisten menetelmien asiantuntijana
on toiminut Tarja Koffert. Hän luennoi aiheesta Nurmijärven
seurakuntakeskuksessa marraskuun alussa yhteistyökumppaneille suunnatussa infotilaisuudessa.
Projekti lähti liikkeelle, kun Kirkkopalvelut tarjosi seurakunnille rahoitusta uusiin toimintamalleihin.
- Kirkkopalveluilta saimme 8200
euroa uuden toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi LC
Nurmijärvi lahjoitti joulukonsertin
tuotosta tuhat euroa projektiin.
Myös seurakunnan diakonia- ja
lapsityö ovat mukana sekä taloudellisesti että työntekijäresurssein.
Uuden valokuvallisen lähestymistavan avulla pureudutaan
lapsiperheiden arkeen ja etsitään
toimivaa vuorovaikutusta. Keväällä 2016 alkaa seuraava ryhmä.
Mukana on yksi työntekijä kunnasta ja kolme seurakunnasta. Lisäksi
mukana on kaksi innostunutta va-

paaehtoistoimijaa. Perttula-Uotilan
Martat huolehtivat lapsista ryhmän
aikana, kertoo ryhmätoiminnan
käynnistäjä, diakoninen perhetyöntekijä Tarja Kolari.

Miksi valokuvatyöskentely
- Valokuva aktivoi mielessä muistoja, joiden mieleen palauttaminen
muutoin voi olla vaikeaa. Valokuva
yhdistettynä puheeseen on tunnetasolla voimakas työväline.
- Omaelämänkerrallisia valokuvia
katsellessaan henkilö menee ajatuksissaan kuvan ottamisen aikakauteen. Mielessä aktivoituu ensimmäiseksi valokuvan tapahtumaan
liittyvä tunnekokemus. Vasta sen

Työnohjaaja sekä valokuvaterapeutti Tarja Koffert (oik.)toimii uudenlaisen pienryhmätyön taustavoimana. Hän luennoi tilaisuudessa marraskuun alussa. Seurakunnan puolesta toimijana on diakoni
Tarja Kolari.
jälkeen katsoja kertoo kuvaan liittyvän kertomuksen tai kuvauksen.
- Tunnekokemusten läpikäyminen on tärkeää psyykkisten
muutosten aikaansaamisessa. Valokuva auttaa katsojaa saamaan

kosketuksen siihen, kuinka hän
koki valokuvan esittämät tapahtumat tai ihmiset.
- Valokuva on ajaton. Oman elämän tarkastelussa se on hyödyllinen työväline, koska sen avulla
pystytään aktivoimaan aikaisemmat elämänkokemukset ja niiden
merkitykset ja arvioimaan jälkeenpäin omaa selviytymistä eri elämänkäänteistä, pohtii Tarja Koffert,
valokuvallisen työskentelyn pioneeri.
- Eri aikakauden valokuvia yhdistelemällä voidaan luoda aikaperspektiiviin ulottuvuuksia ja voidaan
tarkastella eri elämän vaiheiden
erilaisuutta. Ongelmallisista asioita
puhuminen on kaikille vaikeaa.
- Valokuva helpottaa puhumista
ja on oivallinen keino myös ujoille ja
hiljaisille saada äänensä kuuluviin.

Puhuminen 		
yhdistyy näkemiseen

Innostunutta joukkoa valokuvallisen työskentelymallin äärellä.

Kysyimme

- Kun valokuvallisessa työmenetelmässä yhdistetään puhuminen
ja näkeminen, tulee omien, elämänkerrallisten albumikuvien kat-

seluhetkestä moniaistinen. Kuvaa
katsellessa katsojan hengityksen
tahti saattaa muuttua, posket alkavat punottamaan tai tilanteeseen yhdistyy jopa liike. Tietoisuuteen nousee asioita kuvassa
olevien seikkojen merkityksestä.
- Käytännön kokemus on myös
osoittanut, että omaelämänkerralliset valokuvat saattavat aktivoida
kehomuistia. Kuvia katsellessa on
ihmisten mieliin tullut tuoksuja,
ääniä ja erilaisia kehotuntemuksia, jotka ovat liittyneet lapsuuteen. Valokuvalliset työmenetelmät antavat moniaistista tietoa.
- Työmenetelmän avulla saa
parhaimmillaan uutta subjektiivista tietoa itselle siitä, miten on
aikanaan kokenut eri tapahtumat,
perustelee menetelmäasiantuntija, psykoterapeutti ja työnohjaaja
Tarja Koffert valokuvallisen menetelmän etuja.
Tilaisuuden lopussa järjestettiin
pienimuotoinen demonstraatio
eli lavastettu tilanne, jossa johtava diakoni Tero Konttinen kaivoi
esille perhevalokuvan parin vuosikymmenen takaa. Veneilykuvasta saatiin irti voimavaroja myös
tähän päivään. Ajan antaminen
rakkaille ihmisille juuri tänään on
tärkeämpää kuin vaikkapa saavutukset työelämässä.

Toiminta jatkuu
Keväällä 2016 alkavaan ryhmään
haetaan parhaillaan osallistujia
kunnan perhetyön ja seurakunnan diakoniatyön kautta. Koska
valokuvallista lähestymistapaa
nuorten perheiden arjessa ei ole
juuri kokeiltu Suomessa, ryhmätoiminnasta on tarkoitus luoda
uusi, valtakunnallinen toimintamalli ja menetelmä laajennetaan
muillekin paikkakunnille.
Teksti ja kuvat: Tero Konttinen

Teksti ja kuvat:
Ritva Hirvonen

1. Mitä sana ’adventti’ tarkoittaa?
2. Vietätkö pikkujoulua?

Marko, Tinka ja Sissi:

1. Adventista tulee mieleen joulu ja kynttilät.
2. Tiedossa ei ole pikkujouluhulinaa, työpaikka ei
järjestä mitään. Kavereiden kanssa ehkä kuitenkin
keksitään jotain menoa.

Tarja Bellaveglia:
Erkki Lehtinen:

1. Joulun aika alkaa ensimmäisestä adventista.
2. Työelämässä ollessani kyllä vietettiin
pikkujouluja. Nyt meillä
on eläkeläiskerhon jouluruokailu Klaukkalassa.

Helena Heiska:

1. Se on ensimmäinen juhlapäivä joulua
lähestyttäessä. Kirkossa
lauletaan Hoosiannaa,
joulun odotus alkaa.
2. En vietä pikkujoulua.
Olen jo pois työelämästä. Aikanaan niitä oli kyllä aikamoisen iloisinkin
menoin.

1. Jouluun valmistautumista. Adventtisunnuntaita on kolme tai neljä
ennen joulua. Kirkoissa
on erikoisohjelmaa näinä pyhinä.
2. Tiedossa on työpaikan pikkujouluristeily Tallinnaan. Meillä
on siellä jotain omaa
ohjelmaa ja yhteinen
ruokailu.

Janni:

1. Adventtina sytytetään kynttilä, ekaksi yksi
ja sitten kaksi, kolme ja
neljä jouluun asti.
2. En varsinaisesti vietä
pikkujoulua. Harrastan
ratsastusta, tallilla voi
olla jotain kivaa tässä
ennen joulua.

Aimo:

Viola:

1. Adventti on aika
ennen joulua.
2. Ei ole pikkujouluja
tulossa. Meillä on noin
20 tyypin korisporukka
Klaukkalassa. Siellä
voidaan keksiä jotain
hauskaa keskenämme.

1. Adventista alkaa jouluun valmistautuminen.
2. Ei ole pikkujouluja, työelämä on kaukana takanapäin ja samoin pikkujoulujen vietto.
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PISAROITA

KONSERTTIKALENTERI
NURMIJÄRVEN KIRKOSSA
Kirstaantie 5–7

’Rajaton joulu’

Lauluyhtye
Rajattoman
joulukonsertti
pe 27.11. klo 19
- lippuja Lippupalvelusta,
alk. á 40,50 €
- tuntia ennen
ovelta, mikäli ei ole
loppuunmyyty

KLAUKKALAN KIRKOSSA
Ylitilantie 6
Lyhtykonsertti pe 4.12. klo 19
- Tuire Grönthalin lauluoppilaat esiintyvät
Mystica-kuoron joulukonsertti ma 7.12. klo 18.30
- johtaa Victoria Meerson

Laulu enkelten kaikuu takaa vuosituhanten
Klaukkalan kirkon kuoron joulukonsertti
pe 11.12. klo 19
- johtaa kanttori Mikko Peltokorpi
Tapiolan kamarikuoron joulukonsertti
la 19.12. klo 18
- johtaa mus. tohtori Hannu Norjanen
- vapaa pääsy, ohjelma 10 €
Laskeudu joulun tunnelmaan! ti 22.12. klo 20
- Lauluyhtye Kivi
- Urpo Rauhala urut ja Jan Salminen oboe
- vapaa pääsy, ohjelma 10 €

RAJAMÄEN KIRKOSSA
Patruunantie 7
Christmas Jazz duo-konsertti ke 25.11. klo 18
- Mariah Hortans, laulu
- Mathias Sandberg, kitara
Rauhallista, traditionaalista vokaalijazzmusiikkia.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
Festival of Nine Lessons and Carols
ma 14.12. klo 19
- perinteinen englantilainen joululauluilta

’Tähden tietä matkaten’

Tuomaan päivän joulukonsertti ma 21.12. klo 19
Lauluyhtye A-men ja Laatusoitin Oy
Kuoron johto: Mikko Peltokorpi
Laulu: Joose Vähäsöyrinki
Piano: Ilona Vähäsöyrinki ja Karoliina Koponen
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Ero vaikuttaa lapsiin pitkään
Parisuhteet puhuttavat mediassa ja
tosielämässä. Alttarilla järjestetään
ensitreffejä, Maajusseille etsitään
morsiamia ja Kiusauksien saarilla koetellaan liiton kestävyyttä.
Väestöliiton tutkimusten mukaan
perhesuhteet ja parisuhde ovat
nykyihmiselle yhä merkittävämpi
asia ja keskeinen tuen tai kärsimyksen lähde. Perheissä ollaan
varsin tyytyväisiä elämään, mutta
usein onnellisuutta ja läheisyyttä
puuttuu. Monet asiat vaivaavat ja
etäännyttävät - apua haetaan ja
erohakemuksia jätetään.
Myös kirkko auttaa. Perheneuvonnan kysyntä on koko ajan kasvussa. Me autamme mielellämme
ja arvostamme ihmisten luottamusta meihin ja palveluumme suurissa
ja herkissä asioissa. Emme tuomitse ihmisiä ja heidän ratkaisuitaan.
Ero voi joissain tapauksissa olla ns.
parempi vaihtoehto.
Nykyään ajatellaan, että avioero
on niin yleinen, että lapset tuskin
sitä huomaavat. Uskotaan, että ero
ei aseta yksilön harteille erityistä
taakkaa, vaan on normaali kokemus. Avioero vaikuttaa kuitenkin
kokonaisen sukupolven elämään.
Ero on pitkäaikainen kriisi, joka
muuttaa erityisesti lasten elämää.
Sen jälkeen lapsuus on erilainen,
samoin nuoruus ja aikuisuus.

Jokainen lapsi kokee eron yksilöllisesti. On toki lapsia, jotka ovat
helpottuneita vanhempiensa erosta
ja heillä on kaikki hyvin. Joka tapauksessa vanhempien tulisi yhdessä
kertoa erosta lapsille ennen sen tapahtumista.
Erolapsilla on monesti huolia,
jotka jäävät aikuisten asioiden alle.
Eron aikana ja sen jälkeen vanhemmuus on usein epävakaata. Lapset
voivat olla ositus- ja huoltajuusriitojen välissä.
Lasten koulu- ja asumisjärjestelyihin liittyvässä päätöksenteoissa
on otettava paremmin huomioon
lasten tarpeet. Yhteiskunnallisten toimintatapojen on muututta-

va, jotta ne vastaisivat paremmin
myös vanhempien toiveita. Lasten
selviytymiskeinoja on tuettava tinkimättömästi myös asianajajien ja
tuomioistuinten työssä.
Huolestuneet lapset tarkkailevat
vanhempiaan kuin haukat etsien
näistä huolien ja stressin merkkejä. Lapset yrittävät sankarillisesti
täyttää uudet vaatimukset toivoen
samalla monien vuosien ajan vanhempien palaavan yhteen. Joistakuista voi tulla perheensä holhoojia
ja toiset oppivat piiloutumaan tai
piilottamaan kaikki omat tarpeensa.
Pahimmillaan lapset elävät eron
jälkeen jatkuvassa katastrofin pelossa. Erityisesti ollessaan onnellisia nuorten mielen valtaa pelko,
että onnellisuus on vaarallista.
Eron vaikutus ei ulotu vain varhaislapsuuteen tai teini-ikään. Se
nousee esiin aikuisten ihmissuhteissa, kun tulee aika valita oma
kumppani. Jotkut erolapset aikuisina yrittävät väkisin onnistua liitoissaan, koska tietävät, että ero
on lapsille rankka. Vanhempien ero
heijastuu lasten parisuhteisiin.
Kirsi Hiilamo
vs. johtava perheneuvoja,
psykoterapeutti

lapsiasiahenkilöT

Lapsiasiahenkilön tehtäviä seurakunnassa:
• Ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat
• Pitää näitä teemoja esillä seurakunnassaan edistäen sen toimintaa Lapsiystävällisenä seurakuntana
• On tietoinen LAVAsta ja tukee lapsivaikutusten arviointia seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa
• Tuo osallisuutta tukevia menetelmiä seurakuntaan
• Edesauttaa lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemista
• Rakentaa kirkkoa, jossa lasten, nuorten ja perheiden on hyvä olla
• Tukee seurakunnan luottamushenkilöitä lapsiin ja nuoriin liittyvässä päätöksenteossa
• Kannustaa luottamushenkilöitä toimimaan Kaikkien kirkko! -teesien mukaisesti
Lähde: www.lapsivaikutukset.fi
Nurmijärvellä lapsiasiahenkilöinä toimivat:
lastenohjaaja Sanna Puhakka: sanna.puhakka@evl.fi
nuoriso-ohjaaja Maritta Kopsala: maritta.kopsala@evl.fi
kirkkovaltuutettu Pia Jaakkola: 050 321 1101

Tiina Haapsalo

Keski-Uudenmaan #vertaishässäkkä –tempaus
Vapaaehtoisten päivänä 3.12. klo 11–14
Klaukkalan ja Keravan City-marketeissa
sekä Järvenpäässä Prismassa

Tule tutustumaan
- paikalliseen yhdistystoimintaan, vapaaehtoisja vertaistoiminnan moniin mahdollisuuksiin
- löydä vertaisuuden ja vapaaehtoisuuden
mahdollisuudet
- osallistut jouluisen yllätyksen arvontaan!
Lisätietoja:
Järvenpää: johanna.kosin@yhdistysverkosto.net
Kerava: soile-maria.linnemaki@yhdistysverkosto.net
Nurmijärvi: heidi.puumalainen@yhdistysverkosto.net

Lapsiasiahenkilöiden kansallisessa seminaarissa 7.11. Turussa Nurmijärven seurakunnan lapsiasiahenkilöt Maritta, Sanna ja Pia sekä hallintopäällikkö Pekka Tukeva jakoivat kokemuksiaan hallinnon, työntekijän
ja luottamushenkilön välisestä yhteistyöstä lapsivaikutusten arvioinnin tukena.
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Metsäperhekerholle laatutunnus
Lapsi- ja perhetyön kolmatta vuotta Kirkonkylällä toimiva Metsäperhekerho on saanut laatutunnuksen. Laatutunnusjärjestelmää
ylläpitävät Suomen Latu ja Finlands Svenska Idrott, yhteistyössä
Metsämörriohjaajat ry:n ja Luonnossa kotonaan ry:n kanssa.
Laatutunnus on ollut käytössä
vuodesta 2006 saakka. Kriteereihin kuuluvat mm. ympäristökasvatuksen huomioiminen,
kokemuksellisen oppimisnäkemyksen toteutuminen, toimintaan osallistuvien lasten ikätason
huomioiminen, kokoontumiskertojen sisältö, metsäpaikka ja
ohjaajaa koskevat vaatimukset.
Laatutunnus myönnetään kerrallaan vuodeksi ja se päivitetään
säännöllisesti.
Luonnossa kulkemisesta ja

Mikkelinpäivän
lähestyessä jokainen
kokosi oman suojelusenkelinsä haluamaansa paikkaan.
Metsäperhekerhon
enkelin siivet voivatkin olla heinää,
saniaista tai vaikkapa
kuusenkävyt.

metsän rauhoittavista vaikutuksista on ollut lähiaikoina uutisissa monia eri tutkimustuloksia ja
artikkeleita. Pienen lapsen tulee
saada kokea luontoa kaikilla aisteilla, liikkua vapaasti ja pitää
hauskaa ulkona ympäri vuoden,
säällä kuin säällä. Lapset oppivat
huolehtimaan kaikesta elävästä,
tuntevat luonnonrakkautta ja
kuin huomaamatta luonnossa
liikkumisesta muodostuu lapselle
luonteva tapa. Mitä nuorempana
lapsi saa ensikosketuksen luonBirgit Tolvanen

toon, sitä suurempi on kiinnostus
luontoliikuntaan koko elämän
ajan.

Kerho toimii			
Parkkimäessä
Metsäperhekerholaiset kokoontuvat Parkkimäen pysäköintialueelle. Yhteisen alkupiirin jälkeen
kuljetaan noin 400 metrin matka
metsään, aina samaan paikkaan.
Hiihtolatujen ilmestyttyä siirrytään lähemmäksi parkkipaikkaa
ja lopussa lasketaan aina pulkkamäessä.
Perillä lapset saavat tehtävän,
joka tehdään yhdessä oman aikuisen kanssa. Luontoa tutkitaan
erilaisilla tavoilla: vertaillaan värejä, tutkitaan muotoja, taiteillaan,
maalataan vedellä ja ihmetellään
luonnonmateriaalien vaihtuvaa
väriä. Välillä päästetään mielikuvitus valloilleen tai leikitään piilosta
pehmoeläinten kanssa. Aikaa jää
myös omille leikeille ja aivan pienimmät voivat nukkua puun juurella vaunuissaan koko kerhoajan.
Yhdessä hiljennytään hetkeksi
kynttilälyhdyn äärellä. Tutut laulut metsäeläimistä, sadut, lorut ja
metsärukous kuuluvat rutiineihin.
Metsäperhekerhon ohjaaja Sanna Puhakka iloitsee diplomista.
Toiminnan järjestäminen on ollut mieluisaa ja halua ympäristötoiminnan kehittämiselle riittää jatkossakin.

köintialueella kello 10. Mukaan
voi tulla aina silloin kun se sopii
omaan aikatauluun. Tämän vuoden viimeinen kerta on 30.11.
jatkuen ensi vuonna 11.1. Metsäperhekerhossa on ollut kah-

den ja puolen vuoden aikana
n.1300 osallistujaa.
Sanna Puhakka
lastenohjaaja

”Pyrystä ja poudasta lumesta ja roudasta,
pakkasesta, jäästä, talven tuiskusäästä
tuomme kiitoksen.”

Metsäperhekerho
Parkkimäen ulkoilualueella
(Urheilutie, Nurmijärvi)

maanantaisin klo 10–12

Metsämörri ja Leevi Leppäkerttu johdattavat lapset
tutustumaan luonnon ihmeisiin yhdessä oman vanhemman kanssa. Lapset oppivat viihtymään luonnossa
omien kokemusten, elämysten ja aistien kautta.

Mukaan retkieväät, istuinalusta ja
lämmin vaatetus. Pakkasraja -15 ast.
Lisätiedot: Lapsi- ja perhetyö
sanna.puhakka@evl.fi,
050 467 2454

Kerhoon oman		
aikuisen kanssa
Metsäperhekerho
kokoontuu
maanantaisin Parkkimäen pysä-

Syksyn viimeinen kerta ma 30.11. jatkuen ma 11.1.2016

DIAKONIAN JOULUATERIA
yksinäisille ja vähävaraisille
jouluaattona 24.12. klo 16–19

AAttoKIRKKo
jouluAteRIA
Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot
pe 11.12. mennessä Minna Väänäselle,
050 356 4936.
Mikäli et saa kuljetusta järjestettyä, kerro siitä ilmoittautumisen
yhteydessä. Järjestämme tarvittaessa kuljetuksen.
Oma saattaja/avustaja mukaan, jos siihen on tarvetta.
P-paikan osoite: Kirstaantie 5-7, Nurmijärvi

Sydämellisesti tervetuloa!
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MEIDÄN MESSU
Meidän messu -juttusarja etenee johdonmukaisesti messun kulkua noudattaen.
Ensimmäisessä osassa pohditaan messun luonnetta ja esitellään messupukeutumista.
Jatkossa edetään messun rakenteen mukaisesti: johdanto, sana, ehtoollinen ja päätös.
Lisäksi käsitellään koko messun kattavia aiheita, kuten liturgisia eleitä ja jumalanpalvelusmusiikkia.

Mitä juuri sinä haluaisit tietää messusta?
Lähetä kysymyksesi osoitteeseen
ida.vartiala@evl.fi tai tekstiviestillä
numeroon 044 422 0518.
Pyrin vastaamaan kysymyksiin
Meidän messu -juttujen yhteydessä.

Matka messun ympäri
Messu sisältää suuren salaisuuden, ehtoollisen ihmeen,
mutta monille iso osa messun sisällöstä saattaa jäädä hieman mysteeriksi. Aloittelevana pappina yllätän välillä itsenikin ihmettelemästä, että mikäs nyt olikaan tämän laulun
tai rukouksen tarkoitus.
Kutsunkin teidät, rakkaat seurakuntalaiset, sukeltamaan
kanssani messun syövereihin.
Messu on levon ja kiitoksen hetki.
Seurakunnan yhteisen jumalanpalveluksen ajoittuminen sunnuntaille
ei ole sattumaa, vaan sen taustalla
on luomiskertomuksesta nouseva
ajatus viikon työn päättävästä lepopäivästä. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä ja niin pitäisi meidänkin. Lepoon kuuluu sunnuntain
omistaminen Jumalan kiittämiselle.
Sellaisena seurakunnan yhteisen messunkin pitäisi olla: paikka
ja hetki, jossa voi levosta käsin
kiittää Jumalaa. Messuun tullessaan saisi unohtaa rasitteet ja tulla osaksi porukkaa, jonka keskellä
on Jeesus Kristus.
Messua vietetään Jeesuksen
antamien ohjeiden mukaan: siellä kuunnellaan sanaa ja opetusta, sekä kokoonnutaan yhteiselle
aterialle, ehtoolliselle. Ehtoollisen
sakramentin takia ehtoollisjumalanpalvelus on erityisen pyhä.

Monen tekijän summa
Nurmijärvellä papeilla ja kanttoreilla on paljon vapautta messun
toteutuksessa, mutta ihan kaikesta ei työntekijäkään voi messussa
itse päättää. Kirkolliskokouksen
hyväksymä Kirkkokäsikirja antaa
raamit kaikille Suomen evankelisluterilaisen kirkon messuille. Sen
lisäksi paikallisseurakunnilla voi
olla omia yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, kuten Nurmijärven seurakunnan messujen käsiohjelmat.
Seurakuntamme nykyiset messukäsiohjelmat otettiin käyttöön
vuosituhannen vaihteessa. Samat
käsiohjelmat ovat käytössä kaikissa kirkkopiireissä, mutta kuten
messussa kävijäkin huomaa, papit eivät välttämättä seuraa ohjelmaa ihan pilkun päälle. Messun
suunnitteluun osallistuvat pappien
lisäksi kanttori ja mahdollisuuksien mukaan messuavustajat.

Ketkä messun tekevät?

niin seurakunnan työntekijöistä
kuin seurakunnan jäsenistä. Kaikilla on oma tärkeä tehtävänsä
messussa: jokainen palvelee niillä
lahjoilla, mitä hänellä on. Yhteiseen ylistykseen ja rukoukseen
yhtyminen ovat palvelutehtäviä
siinä missä muutkin! Yhdessä pidämme huolta siitä, että jokaisella on mahdollisuus tuntea olonsa
messussa kotoisaksi.
Messussa on joitakin palvelutehtäviä, joiden avulla pidetään
huolta siitä, että messu kulkee
eteenpäin ja että kaikki tehtävät
tulevat kunnialla hoidetuksi. Liturgi on messun päävastuussa.
Hän kerää messupalvelijat yhteen
ja huolehtii heidän tehtävänjaostaan. Liturgi voi myös saarnata,
mutta saarnasta voi olla vastuussa toinenkin pappi. Jos messussa
on kaksi tai useampi pappi, he
jakavat keskenään liturgiset tehtävät.
Kanttori vastaa messun musiikillisesta kokonaisuudesta. Hänellä on viime kädessä valta virsien ja
muun messumusiikin valinnassa.
Kanttori voi myös halutessaan
tuoda muita muusikoita kirkkoon
tuottamaan musiikkia.
Messuavustajat, eli väärtit, eli
avustavat seurakuntalaiset, ovat
korvaamaton osa messua. He toivottavat ovella seurakuntalaiset
tervetulleiksi messuun, lukevat
tekstejä, ovat mukana esirukouksessa ja keräävät kolehtia. Messuavustaja voi kirkkoherran luvalla
olla myös alttarilla jakamassa ehtoollista.
Suntio eli seurakuntamestari on
moniosaaja, joka valmistelee kirkkotilan messua varten niin, että
muiden palvelustehtävää suorittavien on helppo hoitaa omat
tehtävänsä. Suuri osa suntion
messuvalmisteluista tapahtuukin
pitkin viikkoa aina maanantaista
lähtien. Suntio myös huolehtii turvallisuudesta tilaisuuksien aikana.
Ida Vartiala
vs. seurakuntapastori

Messussa seurakunta ja Jumala
kohtaavat. Seurakunta koostuu

ALBA

STOLA

MESSUKASUKKA

Valkoinen asu, joka kaikilla alttarilla palvelemassa olevilla on
päällä. Kuvaa Kristuksen puhtautta ja vanhurskautta. Alballa on
siis sama merkitys kuin kastemekolla! Alba sidotaan vyötärölle narulla. ”Jumala vyöttää minut
voimalla, hän osoittaa minulle oikean tien” (Ps. 18:33)

Papin alban päällä käyttämä
viran tunnus. ”Ottakaa minun
ikeeni harteillenne ja katsokaa
minua: minä olen sydämeltäni
lempeä ja nöyrä.” (Matt. 11:29)
Väri vaihtelee ko. pyhän liturgisen värin mukaan.

Liturgi, joka asettaa ehtoollisen,
pitää alban ja stolan lisäksi yllään messukasukkaa. Sen takapuolella oleva risti kuvastaa, että
kasukkaan pukeutunut on vain
edustamassa ehtoollisen todellista isäntää, Kristusta.

SANASTOA:
Liturgia: (Kr. leioturgia
kansan työ ja lat. liturgia
palvelus, tehtävä)
Jumalanpalveluksesta
käytettävä nimitys.
Liturgi on pappi, joka johtaa
jumalanpalvelusta.
Messu: (lat. ”Ite, missa est”,
Lähtekää, lähetetyt)
Viittaa jumalanpalveluksen lopuksi lausuttaviin lähetyssanoihin. Vakiintunut Suomessa
tarkoittamaan jumalanpalvelusta, jossa vietetään ehtoollista. Messu ilman ehtoollista
on sanajumalanpalvelus.

KIRKKOKÄSIKIRJA
Käsikirjasta löytyvät erilaiset messukaavat, sävelkulut ja tekstit, joita
seurakunnan messuissa viikoittain käytetään.
Käsikirjassa on sitovat
liturgian tekstiosuudet,
kuten ehtoollisrukousvaihtoehdot ja esimerkiksi malleja esirukousta ja johdantosanoja
varten.

KANTTORIN JAKKARALTA

Auta, pelasta, huuda ylistyksesi Kuninkaalle!
Adventti osuu meillä keskelle pimeintä
aikaa, päivä on lyhyt ja olemme paljoti
keinovalon varassa. Uutiset maailmalta tuntuvat nekin synkiltä, pimeä kasvaa
ympärillä. Kuitenkin jokaisen kirkkovuoden alussa saamme nousta riemu
sydämissämme veisaamaan virsikirjan
ensimmäistä virttä, ”Hoosianna!” Fanfaarinomainen melodia ja pisteellinen rytmi

saivat pienenkin koululaisen aikoinaan
innostumaan, kuten on saanut ihmiset jo
yli 200 vuoden ajan. Mikä ilo, mikä riemu
onkaan tuossa lopulta aika lyhyessä virressä, jonka juhlavaa olemusta pidentää
ratkaisevasti perinteikkäät kertaukset tyyliin ”vielä kerran, pojat”.
Kuinka suorastaan puhdistavaa, ehkä
jopa parantavaa, on saada kerrankin käyt-

tää koko ääntään. Aivan kuin silloin kauan
sitten, kun kansa huusi aasilla ratsastavalle Jeesukselle: ”Auta, pelasta!” Sitähän se
Hoosianna-huuto myös tarkoittaa. Huudamme apua Häneltä, jota rakastamme,
jonka läsnäolo elämässämme saa meidät
ahdinkommekin hetkellä ylistämään.
Liity Hoosiannaa laulavien joukkoon.
Tule sunnuntaina 29.11. adventin sy-

vään ja luottavaan riemuun meidän kaikkien yhteisiin jumalanpalveluksiin.
Hoosianna-ilo levitköön, laulu kaikukoon!
Satu Ranta
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Vuorovaikutus inspiroi luottamustehtävissä
Espoon hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöitä oli
eräänä lokakuun lauantaina koolla Keravalla pohtimassa
työnsä perusteita. Iso osa tällaisten tilaisuuksien antia on
ideoiden jakelu ja inspiroituminen vuorovaikutuksesta.

Piispa Tapio Luoma puhui kirkon
luonteesta. Hän sanoi kirkon olevan, jotta Jumalan ääni kuuluisi
maailmassa.
”Kirkolla on annettavaa tälle
maailmalle. Tavat ilmaista uskoa
ovat erilaisia, mutta olemme kuitenkin yksi kirkko.”
”Se on siis yksi Kristuksen kirkko maailmanlaajuisesti katsoen ja
myös yksi luterilainen kirkko Suomessa. Meidän ev.lut. kirkossammekin on erilaista ajattelua, mutta
se on kuitenkin yksi kirkko”, totesi
piispa.

Erilaisuus ei ole sooloilua vaan
yhdessä tekemistä ja olemista.
”Yhteyden muodostaa uskon
kohde, ei sen määrä”, painotti
piispa Luoma.

Kaste on avain
Kaste on avain, sillä kaikki kastetut ovat kristittyjä. Piispan mielestä kirkon perusta ei ole samanmielisyys vaan Jeesus Kristus.
Hän korosti Jumalan rakkauden
kuuluvan kaikille.

Vaikka olemme sekakuoro,
meidän on pyrittävä kohden
sovintoa ja yritettävä hälventää
jakolinjoja. Seurakunta ei koostu yksilöistä vaan persoonista.
Hieman vaikeaa sanojen eroa
piispa selitti niin, että persoonat määräytyvät suhteessa toisiin persooniin. Yksilöt toimivat
enemmän itsekseen. ”Meidät on
kaikki varustettu palvelutyöhön.”
Piispa puhui myös kirkon jatkuvan uudistamisen puolesta.
Sitä tarkoittaa myös reformaatio,
jonka juhlavuosi 2017 lähestyy.
”Meidät on haastettu kirkossa jatkuvaan ajattelun, elämän
ja rakenteiden uudistamiseen.
Uudistuminen on osa kirkon olemusta.”

Dialogia ja luottamusta
Perustan jälkeen käsiteltiin luottamustehtävän hoitamista käytännön näkökulmasta. Inka Hopsu Espoosta korosti keskustelun
merkitystä. Sokratesta lainaten
hän sanoi ”dialogin olevan yhdessä ajattelua”.
Kati Pirttimaa hiippakunnan
tuomiokapitulista käsitteli luottamusta luottamushenkilön tehtävässä. Yhdessä tekeminen on
paljon enemmän kuin yhteistyö.
Luottamus on kahdensuuntaista.
Puhuttiin myös kirkon demokratiasta yhteisen tien etsimisenä.
Ympäristöasiat tulisi ottaa vakavasti: Se tarkoittaa esimerkiksi,
että seurakunnat tekevät kirkon

ympäristödiplomin myöntämisen
edellyttämät toimet.
Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti Aspila Vihdistä
kertoi kokemuksista, kun leirikeskuksesta tuli yhtäkkiä pakolaisten
hätämajoituspaikka: ”Pakolaiset
ovat peruuttamattomasti muuttaneet Vihdin seurakuntaa ja seurakuntalaisia. Olen saanut heidän
kanssaan toimimisesta enemmän
kuin olen antanut.”
Käsiteltiin myös sitä, mistä syntyy motivaatio ja innostus luottamustehtäviin. Näitä molempia
tarvitaan luottamustehtävässä.
Innostusrastia oli vetämässä Pia
Jaakkola Nurmijärveltä.
Markku Jalava

Luottamushenkilö – kumileimasin vai
kirkon persoonalliset kasvot
Toisen kauden kirkkovaltuutettuna, tämä on viides vuoteni
seurakunnan luottamustoimissa, kirjoitan nyt luottamushenkilön roolista omasta näkökulmastani, omien havaintojeni
pohjalta. Ajatuksistani voi – ja saa olla eri mieltä. Olen saanut
tutustua kirkkoon ”toiselta puolelta” ja se on ollut huiman antoisaa kyytiä. Eteeni on avautunut aivan uusi maailma.
Luottamushenkilön perustehtäviin
kuuluu olla päättämässä seurakunnan toiminnan linjoista, henkilövalinnoista,
talousarviosta,
kirkollisveroprosentista, varojen
käytöstä ja monesta tärkeästä
asiasta – mutta se ei ole tehtävän
koko kuva.
Yhtä tärkeää on tehdä yhteistyötä työntekijöiden kanssa, osallistua aktiivisesti toimintaan, pohtia
kirkon roolia yhteiskunnassa, tulevaisuutta ja jäsenyyden merkitystä nykyihmiselle. Miksi kirkko on
etääntynyt jäsenistään ja kuinka
se voisi vahvistaa rooliaan kanssakulkijana elämässä? Ajatellaan,
että kirkon pitäisi rohkeasti mennä
sinne, missä ihmiset ovat. Mutta
miten tämä käytännössä tapahtuu? Kuinka kohdata ihmiset luontevasti heidän omassa arjessaan?
Ja kuka se kirkko oikeastaan on?
Luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä Keravalla puhuttiin
kaiken muun ohella myös kumileimasin-tunteesta, siitä voiko asioihin aidosti vaikuttaa. Joku kertoi
kokeneensa saman tunteen sekä
kirkon viranhaltijana että luottamustoimessa.
Myöhemmin ryhmäkeskusteluis-

sa nousi esiin kommentteja: ”En
halua puhua kirkon asioista, koska
pelkään sanovani kirkosta jotain
ikävää. En halua vaivata tällaisilla
aiheilla läheisiäni. Olen huolissani,
että joku loukkaantuu. Pidän näitä
asioita yksityisinä. En halua saarnata tai paasata. En kehtaa ottaa
puheeksi. Kuvittelen, että kaikki
tuttuni tietävät minun toimivan
luottamushenkilöinä.” Todellako?

Luottamustoimi on		
kaksisuuntainen
Koin tässä asiassa eräänlaisen
herätyksen.
Luottamushenkilö
edustaa kirkon päätöksenteossa
seurakuntalaisia mutta tuleeko hän
ajatelleeksi tehtäväänsä toisinpäin:
on myös oikeus tai jopa velvollisuus edustaa kirkkoa seurakuntalaisiin päin.
Kirkko on hengellinen yhteisö,
mutta se koostuu ihmisistä ja vuorovaikutuksesta. Suomen ev.lut.
kirkolla on noin 20 500 työntekijää
ja noin 12 000 luottamushenkilöä!
Siinä on aivan valtava määrä
kasvoja, jotka edustavat kirkkoa
kaikkialla maassamme. Jokainen
näistä elää elämäänsä yhteisön

jäsenenä arjessaan: yksinhuoltajina, pikkulapsiperheinä, leskinä,
omaishoitajina, sinkkuina, eläkeläisinä, opiskelijoina, ruuhkavuosien
aallokossa kamppailevina, sairaina,
vammaisina, työttöminä, yrittäjinä,
maahanmuuttajina, vapaaehtoisina, järjestöaktiiveina... ihmiskohtaloina omissa yhteisöissään. Tästä
maasta ei löydy kolkkaa, jota kirkko
ei koskettaisi.

Terveisiä Viljandin
rovastikunnasta
Tuusulan ja Nurmijärven rovastikunnilla on yhteinen Viljandin ystävyysrovastikunta Virossa. Yhteinen ystävyysrovastikunta on peräisin ajalta,
jolloin meillä suomalaisilla oli vielä
jakamaton Tuusulan rovastikunta
vuoden 2003 loppuun asti.
Lokakuussa Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien seurakuntien edustajat kävivät vierailulla Viljandin rovastikunnassa.
Ohjelmaan kuuluivat vierailut Põltsamaan,
Pilistveren ja Viljandin seurakunnissa. Kaikkialla vastaanotto oli sydämellisen lämmin.
Vierailun yhteydessä kolmen rovastikunnan edustajat kävivät samalla neuvotteluja

ystävyysrovastikuntatoiminnan jatkamisesta ja kehittämisestä. Nykyinen sopimus
on päättymässä vuoden lopussa, mutta
molemmin puolin on selkeä tahto jatkaa
sopimusta. Yhteinen näkemys on, että
vierailut, koulutukset ja keskinäinen tuki
ja rohkaisu kaikkiaan ovat tärkeitä asioita
jatkossakin.
Nurmijärven seurakunnalla on oma ystävyysseurakunta Viljandin rovastikunnassa, Mõisakülan seurakunta. Mõisakülaiset
olivat vierailulla Nurmijärvellä elokuussa
ja vastavierailu Mõisakülaan on toteutumassa ensi toukokuussa. Myös Mõisakülan kanssa ystävyystyö jatkuukin edelleen
normaalisti.

Hukkaammeko 		
mahdollisuutemme?
Jokaisen kannattaa kysyä itseltään,
olenko ottanut kaiken irti luottamustoimestani, vai onko se vain
rooli, johon sujahdan astuessani
kokoushuoneeseen esityslista kädessäni? Ja jätänkö tämän roolin
taas naulakkoon palatessani oman
arkielämäni pyörteisiin?

Ei ole väärin, jos täyttää tehtäväänsä vain osallistumalla kokouksiin – mutta onko se oikein? Ja
mitä siitä jää itselle – kenties juuri
se kumileimasin-tunne.
Seurakunnan jäseninä olemme
kaikki samanarvoisia. Piispa Tapio Luoma puhui yhteisestä pappeudesta. Jokaisesta messusta
meidät lähetetään arkeemme kera
siunauksen ja papin sanoin: ”Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa
ja toinen toistanne iloiten”.
Sinä luottamushenkilö, olet saanut äänestäjiltäsi luottamuksen
edustaa heitä. Älä pelkää keskustella kirkosta, älä häpeä kertoa
seurakuntasi tapahtumista, älä ole
huolissasi. Tunnet jo kirkon tuhannet toiminnot, ota niitä tarvittaessa
puheeksi. Kysy mielipiteitä, vaihda
ajatuksia. Ilman avointa suhtautumista ei synny avointa vuorovaikutusta.
Seisova vesi alkaa ummehtua,
annetaan veden virrata luonnollisia uomiaan. Olemme seurakuntalaisten palveluksessa, yhteisellä
asialla, rakentamassa seurakuntaa, johon kaikki haluavat kuulua.
Sinulla ei ole mitään menetettävää.
Pahinta, mitä voi tapahtua on, että
alkaa tuntua joltain.
Pia Jaakkola
Perheenäiti, maanviljelijä,
kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen,
lapsiasiahenkilö,
seurakuntalainen,
tavallinen ihminen
Pekka Tukeva

Ystävyysrovastikuntavierailulla olleet suomalaispapit jakautuivat eri puolille Viljandin rovastikuntaa saarnaamaan. Kirkkoherra Ari Tuhkanen saarnasi Helmen seurakunnassa
Latvian rajan lähellä. Tulkkina toimi Helmen, Taageperan ja Mõisakulan seurakuntien
kirkkoherra Arvo Lasting.
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Jos Jeesus ei olisi syntynyt...
Harmaana sateisena päivänä voi herätä ajatus: entä jos elämä olisi tasaisen harmaata,
selviytymistä päivästä toiseen – ilman kohokohtia? Pienempiä arkisia tai arjen yläpuolelle kohoavia juhlia, joita odottaa.
Sateisen päivän iltana pohdimme nuorten kanssa, millainen olisi maailmamme,

Arjen kohokohdat syntyvät kohtaamisista, yhteisistä hetkistä. Makkaranpaistossa Mikko ja
Carina.

Kuvat:
Iiris Savolainen

Jos Jeesus ei olisi syntynyt, en olisi tutustunut tärkeisiin ihmisiin. Lasse,
Daniel, Mikael ja Roope ovat kavereita ja jakavat asioita keskenään.

Jos Jeesus ei olisi syntynyt:
- Ei olisi Joulua eikä vapahtajaa – Jeesusta. En ehkä olisi tavannut kavereita isoskoulutuksessa. Ei olisi elämää? -Mi9u
- En ehkä tuntisi monia kavereita, koska riparit ja isostelu liittyy siihen. -Emma
- Ei välttämättä oisi seurakuntaa, ripareita ja en olisi tutustunut tärkeisiin ihmisiin, jotka
olen isoskoulutuksen kautta tavannut. -Jenna
- Ei todennäköisesti olis jouluu tai se olis erilainen. Emme olisi saaneet syntejämme
anteeksi. -Mikko
- Meillä ei olisi samanlaista joulua. -Jenna
- Ei olisi niin paljon vapaita (Pyhäpäiviä). Suomalaiset uskoisivat edelleen Kalevalan
jumalaan, maailmansyntyyn yms. -Tuomas
- Kukaan ei olisi koskaan ajatellutkaan joulua. Joulua tuskin juhlittaisiin, kristinusko
ei olisi koskaan syntynyt ainakaan tällaisena mitä se on nykyään. Raamattua ei olisi
kirjoitettu (Uusi testamentti). Seurakuntia tuskin olisi. Olisin tuskin koskaan tutustunut
nykyisiin ystäviini. Emme olisi tässä miettimässä tätä asiaa. -Vilma
- Syntejä ei olisi anteeksi annettu. Kristinuskossa/Raamatussa ei olisi Jeesuksen opetuksia ja kristinuskoa ei pakosti olisi tai se olisi pienempi uskonto kuin se on nyt. Joitain
Pyhäpäiviä ei olisi. -Jirk:p

”Tuskin olisi seurakuntia, jos Jeesus ei olisi syntynyt”, pohtivat Heini, Vilma ja Joel.
- Ei varmaan olisi joulua. Olisiko hänet korvannut joku muu? -Roope
- Kristinuskoa ei välttämättä olisi olemassakaan. -Count Mungo Le Tissier
- Ihmiset olisivat paljon itsekkäämpiä, ihmisillä olisi toivottomampi olo. Emme ehkä olisi
täällä emmekä olemassa. -Neea
Itsestäni tuntuu, että Jeesuksen syntymä, toiminta ja opetukset sekä sovitustyö ovat
monin tavoin vaikuttaneet tähän ympäröivään maailmaan, perheeseen, johon olen syntynyt. Jos Jeesus ei olisi syntynyt – en olisi minä juuri tällaisena.
Hyvää Joulun aikaa :)
Iiris Savolainen nuorisotyönohjaaja

Ikoni on ikkuna rukoukseen

”Herra varjelee sinun askeleesi,
sinun lähtösi ja tulosi,
nyt ja aina.” Psa 121

Hiljenny hetkeksi.
Levähdä vähän. Tule mukaan

Iloa, onnea ja siunausta
elämäänne te kaikki
ammattiin valmistuneet
ja ylioppilaat!

Ikonimaalausretriitti
hiljaisuuden hengessä
Sääksin leirikeskuksessa,
Sääksjärventie 144, Kiljava

Nurmijärven Seurakunta

pe 29. – su 31.1.2016
Retriitti alkaa pe klo 18 ja päättyy su iltapäivällä.
Ikonimaalauksen ohjaajana
Sari Stajevic-Teodosin ja retriitinohjaajina
diakoni Eeva Halonen ja pastori
Jukka Suonoja.
Hinta nurmijärveläisiltä 80 €, muilta 100 €.
Lisäksi ikonimaalauksen tarvikemaksu
50 € ohjaajalle.
Nurmijärveläisillä ja ensikertalaisilla etusija.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Eeva Halonen, eeva.halonen@evl.fi tai 050 526 1522

Salaattilounas 6,50 € ja
keittolounas 5 €
sis.leivän, juoman, kahvin/teen.

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

Ikoni on ikkuna rukoukseen ja
ikonimaalaus on kuin hiljaista
rukousta. Ikonin tehtävä on
muistuttaa Jumalan olemassaolosta ja kertoa uskon läsnäolosta arkisessa kotielämässä.
Ikonimaalauksessa
kaikki opetetaan kädestä pitäen.

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

Siinä ei varsinaisesti anneta
luovuuden virrata, sillä kuvat,
värit ja materiaalit on tarkoin
määrätty.
Ikonin juuret ovat jakamattoman kirkon ajassa, josta sen
perintö kantaa myös luterilaisuuteen.

Kotisiivousta
Luo kemikaaliton talous -

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

VEISUMARATON
Klaukkalan kirkossa
pe 27.11. klo 18–

Tule, lauletaan kirja
kannesta kanteen

Te r v e t u l o a !

Nurmijärven
seurakunnan
nuorisotyö
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Seurakunta hakee ympäristödiplomia
Nurmijärven seurakunta aikoo
hakea ympäristödiplomia. Sitä
valmistelemaan kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan
10. marraskuuta työryhmän.
Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Tarja Tikkaoja, varapuheenjohtajaksi Pia Jaakkola ja jäseniksi
talousjohtaja Tuomo Hyvärinen,
kiinteistöpäällikkö Raimo Vuoriheimo, nuorisotyönohjaaja Maritta Kopsala, lastenohjaaja Tarja
Rantanen ja seurakuntapastori Ida
Vartiala sekä sihteeriksi joulukuussa valittava puistopäällikkö.
Ryhmän tehtävänä on kartoittaa
seurakunnan tämänhetkinen tilanne
ympäristöasioissa ja tehdä suunnitelma parannustoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmän
tekemän ympäristöohjelman ja siinä
olevat ympäristötavoitteet otetaan
osaksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus
seurakunnalle, joka on sitoutunut
kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi.
Diplomin saa seurakunta, joka ottaa
käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää
ympäristödiplomin kriteerit. Ympäristödiplomin myöntää kirkkohallitus.

Ritva Hirvonen

Ympäristövastuu 		
on meillä jokaisella
Ympäristökysymykset koskettavat
hyvin käytännöllisesti seurakunnan toimintaa. Kiinteistönhoidossa
käytetään paljon energiaa, vettä,
kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä.
Seurakuntatilojen rakentamisessa
muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon
elinehtoihin. Hankintoja tehtäessä
voidaan vaikuttaa myös kulutuksen
ympäristökuormaan.
Ympäristöasiat tulevat vastaan
myös varsinaisessa toiminnassa.
Seurakunta haluaa kasvattaa ihmisiä ympäristövastuuseen.

Varjellaan luomakuntaa
Vain olemalla esimerkillinen omissa
toiminnoissaan voi seurakunta olla
uskottava saarnatessaan ihmisen
tehtävästä luomakunnan viljelijänä
ja varjelijana. Ympäristövastuun
lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen
vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten esimerkiksi kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja
Reilun kaupan tuotteet.

Hautausmaalla on uusittu jätteiden lajittelujärjestelmä. Astioille rakennetaan yhtenäinen aitaus.
Ympäristödiplomi on seurakuntia varten kehitetty väline,
joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta.
Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Diplomi on
voimassa neljä vuotta ja mukana on noin sata seurakuntaa.
Ympäristöasioihin on vuosien varrella kiinnitettykin seurakunnassa huomiota: kasvatustyössä
huomioidaan
ympäristökasvatuksen teemat,
energian kulutukseen on kiin-

AIHETTA POHTIA

Digi muuttaa yhteisöjä ja elämäämme
Tampereella otettiin lokakuussa kirkkohallituksen järjestämässä seminaarissa tietotyön askeleita kirkossa. Teemana olivat digitaalisen viestinnän vaikutus seurakunnan
jäsenten keskeiseen viestintään ja työntekijöiden työhön.
Johtopäätökseni päivän jälkeen oli, että
digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media
muuttavat myös kirkkoa ja muutos on vasta
alkamassa.
Digitaalisen viestinnän todettiin olevan
oikeasti ihmisten välistä, ei virtuaalista.
Virtuaalinen tarkoittanee sellaista, mitä
oikeasti ei ole olemassa. Verkon kautta
on mahdollisuus syntyä katsekontakti siinä kuin saman pöydän ääressä istuenkin.
Nuorilla ei enää ole eroa läsnäololle sillä, tapahtuuko kohtaaminen samassa fyysisessä
tilassa vai netissä.
Tämä tarkoittaa sitä, että fyysisen sijainnin ja maantieteellisten rajojen merkitykset
vähenevät. Se tarkoittaa myös sitä, että
ihmisen käsitys yhteisöön kuulumisesta
muuttuu.
Tätä muutosta ei vielä kirkossa(kaan)
ole otettu täysin huomioon. Ajatellaan liian usein, että seurakunta on neljän seinän
sisäpuolelle kokoontunut joukko. Luonnollisesti kasvokkain tapaaminen on edelleen
tärkeätä. Itse asiassa, kun henkilökohtainen
kohtaaminen tulee harvinaisemmaksi, sen
merkitys korostuu.

Oppimista ja kokeilua
Digiviestintä on jatkuvaa oppimista. Tarvitaan rohkeutta kokeilla ja etsiä ketterästi toimivia muotoja ja tapoja. Sähköposti
vertautuu paperikirjeeseen ja on melkein jo
”last season”.
Eri välineissä käytetään erilaista kieltä.
Somessa ja varsinkin chatissa (= reaaliaikainen keskustelu netissä) kirjoitus on
puhetta, jossa oikeinkirjoitussäännöt eivät
ole relevantteja. Eri kanavissa ja välineillä
tavoitetaan eri ihmisiä.
Ohje nettikeskusteluun: Ole oma itsesi,
”älä esitä”. Ja muista hyvä käytös!
Usein kysytään, ”miten seurakunta kohtaa ihmiset”, millä tarkoitetaan kai työntekijöiden työtä, kun pitäisi pohtia sitä, miten

”ihmiset kohtaavat toisensa seurakunnassa”. Seurakunta ei ole vain sen palveluksessa olevat työntekijät, vaan sen jäsenet.
Juontajakin käytti ilmaisua ”te kirkossa”.
Niin, te siellä kirkossa. Ajatellaan mieluummin, että me täällä seurakunnassa.
Viestintä on yhä enemmän monenkeskistä ja henkilökohtaista. Some on lisännyt
hyvää: tasavertaisuutta, avoimuutta ja henkilökohtaisuutta. Sosiaalisessa mediassa
tavoitetaan paljon enemmän ihmisiä kuin
kasvokkain.

Tehdään saarna yhdessä
Hierarkkisesta ja työalalähtöisestä työskentelystä on siirrytty tai ainakin siirtymässä
verkostomaiseen toimintatapaan. Mielenkiintoinen oli ajatus jaetun osaamisen soveltamisesta niin, että tuotetaan yhdessä
hyvä lopputulos, vaikkapa saarna.
Työn luonne muuttuu vapaammaksi,
mikä vapauttaa myös lisää luovuutta. Toisaalta vapauden lisääntyminen merkitsee
myös vastuuta, siis selkeämpiä tavoitteita
ja niiden saavuttamisen seurantaa. On otettava huomioon, että nykyiset nuoremme
toimivat ja ajattelevat jo meistä vanhemmista poikkeavalla tavalla.
Todettiin sekin, että tieto ei ole tärkeää,
ellei sitä käytetä. ”Älä väitä vaan näytä.”
Markku Jalava
Ps. Digitaalisuudella tarkoitetaan viestinnällisessä mielessä yksinkertaisimmillaan
internetissä eli tietoverkoissa tapahtuvaa
toimintaa kuten keskustelua, mutta se on
jo nyt paljon enemmän ja pian vielä enemmän. Monenlaista tietoa voi kulkea ja välittyä sekä erilaisia toimintoja tapahtua verkon kautta. Nykyisinä esimerkkeinä on jo
kaupankäyntiä, opiskelua, lääkärinvastaanottoa tai vaikkapa sielunhoitokeskusteluja,
diakonin vastaanottoa…
Se muuttaa ja usein myös helpottaa elämäämme, ajatellaan vaikkapa sähköistä
reseptiä. Vastaväite digiin on, että kaikilla
ei ole tietokonetta tai älypuhelinta tai eivät
käytä digiä, mikä on totta. Sen vuoksi on
oltava rinnakkaisia tapoja. Elämä on yhä
moninaisempaa. -mj

nitetty huomiota. Tällä hetkellä
Kirkonkylän
seurakuntasalin
valaistuksessa testataan ledvaloja. Seurakunnan tilaisuuk-

sissa tarjoillaan Reilun kaupan
kahvia.
Pekka Tukeva, hallintopäällikkö

Kirkon ympäristödiplomissa:
• Seurakunnan päättävät elimet sitoutuvat ympäristötyöhön.
• Tunnetaan oman toiminnan ympäristövaikutukset.
• Määritetään selkeät vastuut ja valtuudet.
• Asetetaan tavoite: ympäristön tilan jatkuva parantaminen.
• Toimintaa valvotaan luotettavasti.
• Varaudutaan riskeihin.                            Lähde Kirkkohallitus

Pappisvalintoja
Anna-Kaisa Tenhunen
piirikappalaiseksi

Riitta-Leena Sihvola
kappalaiseksi

Kirkkoneuvosto
nimesi kokouksessaan tiistaina
10. marraskuuta Kirkonkylän
kirkkopiirin vastaavaksi papiksi kappalainen
Anna-Kaisa
Tenhusen. Hän
tuli Nurmijärvelle II kappalaisen
virkaan tammikuussa 2012 ja on vastannut
koulutyöstä.
Piirivastaavan tehtävä tuli avoimeksi, kun
rovasti Hannu Salorana siirtyy eläkkeelle.

Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi
tiistaina 20. lokakuuta avoinna
olleeseen III kappalaisen virkaan
kymmenestä
hakijasta pastori
Riitta-Leena Sihvolan.
Nurmijärven
seurakuntapastorina Sihvola aloitti marraskuussa 2003. Vajaa kaksi vuotta
(2010–2012) hän oli virkavapaalla ja toimi
pappina Roihuvuoren seurakunnassa.
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Veisaava kirkolliskokous hyväksyi virsikirjan lisävihon
Toimikautensa viimeiseen istuntoviikkoon kokoontunutta kirkolliskokousta voi
tällä kertaa kutsua Turun veisaavaksi kongressiksi, kun edustajat innolla yhden illan lauloivat virsikirjan lisävihon virsiehdotuksia. Lisävihko hyväksyttiin
ja se tulee ensi vuoden syksyllä seurakuntalaisten käyttöön.
Virallinen istuntokausi aloitettiin Turun tuomiokirkossa avajaismessulla. Piispa
Matti Repo saarnasi, urkurina toimi ex-nurmijärveläinen (1980-luvun alussa) kirkolliskokousedustaja Matti
Huomo.
Piispa pisti penkissä istujat keskustelemaan vieruskaverin kanssa anteeksi antamisesta. Onko vaikeampi
pyytää vai antaa anteeksi?
Matti Repo sanoi anteeksiantamisen vievän asioita ja
elämää eteenpäin ja muuttavan molempia osapuolia.
Avajaisistunnossa arkkipiispa Kari Mäkinen käsit-

teli pakolaisuutta.
”Me emme ole pakolaiskriisissä, pakolaiset sen
sijaan tulevat tänne kriisin
keskeltä”, sanoi arkkipiispa.
Hän muistutti kultaisesta
säännöstä:
”Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

Ohutta vai vankempaa
teologiaa?
Virsiehdotuksissa
rajaa
vedettiin hengellisen ja
maallisen musiikin välillä.
Toivottiin elämänmakua ja

Lisävihkon virsiä laulamassa Espoon hiippakunnan edustajia vas. Hannele Karppinen Hyvinkäältä, Päivi Linnoinen
Nurmijärveltä ja Johanna Lumijärvi Kirkkonummelta.

ihmismielen tuntoja, mutta
saako olla epäuskoa?
Seinäjokelainen
Ilmari Ylä-Autio puhui pitkään
tangon (Satumaa ym.) puolesta, mutta ei sitä kuitenkaan ehdottanut mukaan
lisävihkoon. Aamuhartaudessa se kyllä laulettiin.
Toiveena oli saada virsikirjan rinnalle tuoreita virsiä,
joiden aiheet ja kieli nousevat tämän päivän tarpeista.
Prosessi eteni niin, että
2011 aloitti työryhmä, joka
sai työnsä valmiiksi viime
vuonna. Sitten työryhmän
ehdotusta käsitteli kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta, joka sai perustevaliokunnalta ja piispoilta
lausunnot ehdotuksista.
Lausunnon antajat arvioivat ehdotusten teologista
perustaa. Joidenkin virsien
teologian todettiin olevan
liian ohutta, joidenkin uudenlaista ilmaisua puolestaan piispatkin kiittelivät.
Käsittely osoitti virsien
olevan tärkeä osa hengellistä elämää. Virret myös
tuovat esiin eroja hengellisen kokemuksen sanoituksissa. Virsissä liikutaan
tunneherkällä alueella, jossa perinne ja uudistaminen
tasapainoilevat.
Lopulta suomalainen ja
ruotsalainen vihko hyväksyttiin, mutta sitä ennen
suoritettiin monta äänestystä yksittäisistä virsistä.
Valiokunta oli jo hionut sanamuotoja. Kokonaisuuden hyväksyminen edellytti
määräenemmistöä.
Tuloksena oli 79 uutta

virttä suomenkieliseen lisävihkoon. Kyse on siis
virallisen virsikirjan rinnalla
käytettävästä lisävihosta,
ei virsikirjan uusimisesta.
Ehkä kokonaan uuden virsikirjan aika tullee 10–20
vuoden kuluttua?

Avioliittolain 		
vaikutukset kirkolle
Eniten viikon aikana puhuttiin uuden avioliittolain vaikutuksista kirkolle. Kirkon
kannasta
avioliittolakiin
valmistui yleisvaliokunnan
mietintö. Sen ehdotusten
mukaan keskustelua asiasta jatketaan. Toisten mielestä kirkon kanta on selvä,
toisten mielestä ainakin jotain tarkennusta on tehtävä.
Mietinnössä
esitettiin,
että uuden lain juridisia vaikutuksia selvitetään, pyydetään piispoja antamaan
ohjeita papistolle ja tuetaan
rakentavaa
keskustelua
avioliitosta. Viime vuonna
330 samaa sukupuolta olevaa paria solmi rekisteröidyn parisuhteen.

on käytännössä sitä, mistä
Suomessa on viime aikoina
paljon puhuttu: apua sinne,
mistä pakolaiset joutuvat
lähtemään. Muutoin ensi
vuoden budjettia määrittävät niukkenevat varat.
Kysyttiin, mihin supistuvat resurssit suunnataan?
Miten
jäsenyyskehitys
saadaan nousuun? Niistä
riittää erilaisia näkemyksiä.
Suomi on pitkä maa, jossa
on monta mieltä. On kulttuurisia ja kielellisiä eroja.
Se, mikä etelässä puhuttelee, saattaa pohjoisessa
tuntua vieraammalta. Seurakuntien työntekijät ovat
kauan odottaneet diakonaattia, mutta turhaan. Asia
palautettiin jälleen kerran
kirkkohallitukseen uudel-

UIkomaan työhön		
lisäavustus
Kirkon toiminta- ja taloussuunnitelmat hyväksyttiin
rutiinilla. Kirkon Ulkomaanavulle ja lähetysjärjestöille
myönnettiin 200 000 euroa
ylimääräistä avustusta. Se

Olen toiminut kaudella
2012–2015 kirkolliskokouksessa Espoon hiippakunnan maallikkoedustajana.

leen valmisteltavaksi.
Diakonaatilla tarkoitetaan
eräiden hengellistä työtä tekevien kutsumista ja
vihkimistä virkaan pappien
tapaan. Se koskisi ainakin
diakoniatyöntekijöitä, eri
versioissa myös lapsi- ja
nuorisotyönohjaajia sekä
kanttoreita. Hanke on ollut
vireillä kymmeniä vuosia.
Työsuhteisiin vihkimys ei
varsinaisesti vaikuttaisi.

Kirkolliskokousvaalit
tulossa helmikuussa
Tämän kirkolliskokouksen
nelivuotinen toimintakausi
päättyi tähän. Uusi kirkolliskokous valitaan 9. helmikuuta ensi vuonna ja se
aloittaa työnsä toukokuussa.
Maallikkoedustajien
vaalissa äänioikeutettuja
ovat hiippakunnittain seurakuntien luottamushenkilöt
ja pappisedustajien vaalissa
kunkin hiippakunnan papit.
Samalla kertaa valitaan uudet hiippakuntavaltuustot.
Uuden toimikauden iso
asia tulee olemaan viime
toukokuussa asetetun tulevaisuuskomitean
ensi
vuoden loppuun mennessä
tekemien ehdotusten puntarointi ja toteuttaminen.
Komitean tehtävänä on
uudistaa kirkon hallintoa
”puhtaalta pöydältä”.
Markku Jalava

Täyden palvelun hautaustoimisto

Tukenasi surun kohdatessa

Hautauspalvelut

Kuljetukset

Kukkalaitteet

KOLUMNI

Älä pelkää
Maailmassa kuolee ihmisiä vaikkapa
syövän tai terrorismin takia päivittäin.
Mitä lähemmäs omaa elämänpiiriä sairaus, kuolema tai terrori ulottuvat, sitä
enemmän on pelkoa ja hämmennystä.
Terroristijärjestöjen tavoite on juuri pelon lietsominen. Jos alamme pelätä, he
ovat päässeet tavoitteeseensa.
Pariisin tapahtumat ovat väylä pelon,
vihan ja levottomuuden leviämiselle. Tätä
vastaan meidän on toimittava, eikä annettava valtaa sille vihapuheelle ja asiattomalle nettikeskustelulle, mikä tästäkin
nousee. Viattomien ranskalaisten uhrien
avulla Isis pyrkii lietsomaan eurooppalaisten vihaa viattomia muslimisiirtolaisia
tai turvapaikanhakijoita kohtaan. Koston
kierre ei ole ratkaisu.
Vahvistetaan mieluummin rauhan ja
rakkauden ääniä, koska rakkauden tie
on ainoa oikea tie.
Ulkoisen pelon lisäksi ihmisessä on
olemassa myös sisäistä pelkoa. Trauman
ja sisäisen pelon voi poistaa ainoastaan
Jumalan antama anteeksiantamus. Se
tarkoittaa vapautumista pahan vallasta
Jeesuksen sovitustyön kautta. Kun Jumala koskettaa ihmistä, ihminen vapautuu turhista peloista. Jeesus itse lupaa
meille: ”Älkää pelätkö, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman lop-

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

Muistotilaisuudet
Monipuoliset
ja hyvät tarjoilut.

puun asti” (Matt. 28: 20).
Koko ajan sisällämme kamppailee
kaksi koiraa, musta ja valkoinen. Tuttu
kysymys kuuluu, kumpi niistä on voitolla.
”Se, jota ruokimme enemmän ja paremmalla ravinnolla.”
Valkoisen koiran evästä ovat ”rakkaus,
ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Galatalaiskirje 5: 22–23).
Jokainen meistä voi rukoilla rauhan
ja ihmisoikeuksien puolesta. Tukemalla
sopua ja rauhanomaista rinnakkaiseloa
voimme saavuttaa jotain paremmasta
maailmasta.
Tero Konttinen

Arvostava ja osaava.

Hautakivet
Kaiverrukset.
Nimien lisäykset.
Erikoissuunnittelu.

Ammattitaitoisesti laadukkaat
kukkalaitteet ja -asetelmat.

Perunkirjoitukset
Asianajaja

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

www.kthautauspalvelut.fi
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PIKKUPALOJA HISTORIASTA

Nurmijärven Kirkkokuoro
on 125-vuotias
Nurmijärven Kirkkokuoro vietti äskettäin 125-vuotisjuhlaa. ”Kuorolaulu on terveellistä niin sielun kuin ruumiin
puolesta”, vakuuttavat kuorolaiset.
Nurmijärven Kirkkokuoro on
maamme vanhimpia kirkkokuoroja. Se syntyi metsänhoitaja
August Töttermanin aloitteesta
vuonna 1890. Tötterman oli tunnettu myös hengellisen musiikin
säveltäjänä. Hänen pienehkössä
sekakuorossaan oli ollut 14 laulajaa, joista vanhan valokuvan
perusteella kaksi olivat poikia.
Tötterman oli ollut myös vaativa ja tarkka johtaja. Eräs hänen
tokaisunsa on jäänyt elämään
”Kolmetoista silmää tiiraa nuotteja, eikä sittenkään näe kunnolla”, joukossa oli ollut eräs yksisilmäinen laulaja.
Töttermanin jälkeen vuodesta
1905 alkoi lukkari-urkuri Johan
Vitalis Salenius-Sinisalon pitkä
kausi aina vuoteen 1941 asti ja
sen jälkeen Aarne Heinilän aika
vuoteen 1972.
Kuorojohtajina jatkoivat sen
jälkeen kanttori-urkurit Kari Pettinen -76, Pekka Arola -80, Matti
Huomo -83, Jaakko Rättyä vuodet 1983–2012. Jaakkoa tuurasi
välillä 1989–1990 Jorma Savolainen ja myöhemmin lyhyitä jaksoja useampikin kanttori.
Jaakko jatkoi kevään 2013 vaikeasta sairaudestaan huolimatta
rakastamansa Luukas-Passion
opettamista Nurmijärven ja
Klaukkalan kuoroille. Hän johti
viimeisenä tehtävänään pitkänäperjantaina oman requieminsa
loppuun asti.
Aika ajoin kirkkokuoroa johtivat muutkin kuin seurakunnan
kanttorit. 1930-luvulla kuoroa johtivat kirkkoherra Kosti
Kankainen, pankinjohtaja Viljo
Peltolainen ja Nurmijärven yhteiskoulun ruotsinopettaja Arvi
Jurvainen.
Kirkkokuoro toimi välillä Nurmijärven Yhteiskoulun Ystävien
nimellä – olihan Kankainen aluksi
vuonna 1929 perustetun koulun
rehtori.

Piispa kiitti kuoroa
Kuorotoiminta oli alusta lähtien
vireää. Piispantarkastuspöytäkirjasta vuodelta 1924 käy ilmi
piispa Jaakko Gummeruksen
lausumat tunnustuksen sanat
piispantarkastuksen yhteydessä: ”Yksiääninen kirkkokuoro
varmaan edistäisi kirkkoveisuun
voimaa ja elävyyttä. Ei ole merkitystä vailla sekään, että on vielä
taidelauluakin. Tässä suhteessa
täällä on tehty työtä enemmän
kuin muualla Uudellamaalla. Verrattain vaikeitakin tehtäviä on
suoritettu oikein hyvin”, kiitteli
Gummerus.
Alkuaikojen kuorolaulajista ei
pidetty juuri tilastoja, vain esiinnyttiin ja laulettiin. Aarne Heinilän
aikana oli kuorossa 35 laulajaa.
Kari Pettinen keräsi jo 58 laulajaa
vuonna 1975.
Kuorossa on tällä hetkellä
20 laulajaa, naisia kaikki. Terttu
Vuorensolalla on kuorovuosia
jo takana yli 60, Irja Laineella ja
Marja-Liisa Lemmetyllä 50 vuotta. Toisaalta mukaan on tullut jatkuvasti uusia laulajia.
Pitkäaikaisia kuoron puheenjohtajia ovat olleet Matti Ylöstalo
1970- ja 80 -luvuilla, Jouko Savolainen vuosituhannen lopulla.
Pitkäaikaisena kuoron emäntänä
mainittakoon Maire Hakala.

Kuoroa kaivataan
monessa paikassa
Kirkkokuorojen perustehtävänä
on ollut nimensä mukaisesti laulaa kirkossa jumalanpalveluksissa
ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Hautajaisissa kirkkokuoroa on usein kuultu. Myöhemmin
ohjelmaan ovat tulleet erilliset
konsertit ja monenlaiset muut tilaisuudet kuten Kauneimmat joululaulut ja sairaalavierailut.

August Tötterman oli tiukka kuoron johtaja. Hän johti kirkkokuoroa 1890–1905. Srk:n arkisto.

Huippuhetkiä
Ensimmäiset kirkon vihkiäiset
kuorolle tulivat vuonna 1938
Rajamäellä. Jatkosodan aikana
vuonna 1943 kuoro lauloi Nurmijärven kirkon 150-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa. Jumalanpalvelus radioitiin yleisradion
kautta kaikkialle maahan, mikä
oli siihen aikaan uutta ja varmaan
merkittävä tapahtuma. 2000-luvulla kuorolle osui seuraava kirkon vihkiminen Klaukkalassa ja
sitä ennen Nurmijärven kirkon
200-vuotisjuhla.

toukokuussa Mäntsälässä ja suuret valtakunnalliset Kirkon musiikkijuhlat vuonna 2017 Helsingissä.
Markku Jalava

Lähteenä Seurakunnan
450-vuotishistoria Kirkkotiellä ja
kuoron sihteerin Airi Hoikkalan
laatima kuoron historiikki
Birgit Tolvanen

Uudet laulajat tervetulleita
Syksyllä 2014 aloitti kanttorina
Jonna Vartiainen uusin, raikkain
lauluin ja ottein. Uudempien laulujen sanat ja sävelet ovat mieluisia ja virkistäviä myös kymmeniä
vuosia kuorossa olleille.
Kuoro muuttui pari vuotta sitten 20 naisen kolmiääniseksi
ryhmäksi. Keski-ikä on korkea ja
vanhimmat ovat laulaneet kuorossamme jo kunnioitettavat 60,
50 tai 40 vuotta.
Kuoroon kaivataan jälleen uusia jäseniä. Ikä ja sukupuoli eivät
ole este. Ohjelmistoa harjoitellaan
noin kerran viikossa. Muutakin
elämää on: käydään konserteissa, laulujuhlilla ja tehdään retkiä.
Piirin oma laulujuhla on 2016

Nurmijärven Kirkkokuoroa johtaa tällä hetkellä kanttori
Jonna Vartiainen.

Kuoro juhli laulaen
Nurmijärven Kirkkokuoro juhli 125-vuotistaivaltaan sunnuntaina
1.11.2015. Päivä alkoi juhlajumalanpalveluksella Nurmijärven
kirkossa.
Kuoro osallistui messuun laulaen virsiä kuorosovituksina. Messun päätöslauluna oli kuoron esittämä hivelevän kaunis Jari Jakoleffin Aamen.
Juhlat jatkuivat kakkukahveineen seurakuntakeskuksessa.
Muiden nurmijärveläisten kuorojen edustajat toivat tervehdyksensä kukkien, halausten ja laulujen kera.
”Iloitsemme Häme-Uudenmaan kirkkomusiikkipiirin onnitteluadressissa olevien Psalmien 146 ja 147 sanoin: Hyvä on Jumalaamme kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu. Jumalalleni minä
laulan ja soitan niin kauan kuin elän”, kertoo Airi Hoikkala, kuoron
sihteeri.

Surun kohdatessa et jää yksin

Retkipaketti

Käsityötarvikkeiden ostosretki

Tallinnaan12.3.2016
Järjestämme retken käsitöiden harrastajille Tallinnaan.
Hintaan sisältyy bussikuljetukset (myös Tallinnassa),
laivamatkat (Eckerö Line: Hki-Tallinna-Hki), käynnit
kolmessa käsityökaupassa ja buffet-aamiainen laivalla.
Hinta vain 75 € / hlö
Liput verkkokaupasta:

verkkokauppa.korsisaari.fi
(09) 878 99 050
myynti@korsisaari.fi

Täyden palvelun toimisto

HELSINKI

VANTAA

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

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

ESPOO

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

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

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

050 347 1555

hok-elannonhautauspalvelu.fi • perunkirjoitustoimisto.fi
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NETRINGIN PESULA
KEMIALLINEN PESU, PALVELU- JA ITSEPALVELUPESULA

Punamullantie 12 C, Nurmijärvi Puh. 09 - 250 8260

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

www.netrinki.fi

Yhteisvastuuvaroin lisää voimavaroja
vapaaehtoistyöhön
Suomalaiset lahjoittivat kuluvana vuonna Yhteisvastuukeräykselle 3 604 838, 87€. Varoilla laajennetaan Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa
koko maahan ja autetaan lapsia kouluun Haitissa.
Nurmijärven seurakunnan
tuotto on 20 524,18€, joka
on 1950€ pienempi kuin
edellisenä vuonna.
Yhteisvastuukeräyksen
tuotosta 60% käytetään
Kirkon
Ulkomaanavun
välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun,
20% vuosittain valittavaan

kohteeseen kotimaassa ja
20% kirkon ja seurakuntien
tekemään avustustyöhön.
Suomessa yhteisvastuuvaroin Suurella Sydämellä
-vapaaehtoistoimintaa laajennetaan koko maahan,
jotta yhä useampi voisi
saada tarvitsemansa apua
ja tukea. Keräysvaroin te-

hostetaan uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja
koulutusta. Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaan koordinoi Kirkkopalvelut ry.
Haitiin
Yhteisvastuun
tuella rakennetaan tulevina vuosina uusia kouluja,
joihin köyhimpienkin perheiden lapsilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan.
Koulut on suunniteltu kestämään maanjäristyksiä ja
hirmumyrskyjä. Koulujen

rakentamisen ohella Haitissa kehitetään koulujen
hallintoa ja opetuksen laatua. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu.
Sydämellinen kiitos Sinulle panoksestasi Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
kerääjänä, lahjoittajana tai
muulla tavoin osallistumisesta keräykseen.
Minna Väänänen
keräyssihteeri
Tero Konttinen

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

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

Matti Rintala

Kameralla
tallennettua
Nurmijärveä
n

Rakennuksia n Maisemia n Yrityksiä
Nurmijärvi-Taiteen Museo

Marraskuun puolivälissä järjestettiin Espoon hiippakunnan yhteisvastuustarttipäivä Klaukkalan kirkolla.

Yhteisvastuukeräys 2016 tukee nuorten
syrjäytymistä Ugandassa ja Suomessa
Jokaisessa hiippakunnassa järjestetään marraskuun aikana Yhteisvastuukeräyksen startti-paivä, jossa
esitellään tulevan vuoden kohteet.
Espoon hiippakunnan starttipäivä
järjestettiin tänä vuonna Klaukkalan
kirkolla maanantaina 9.11.
Osallistujia oli kolmisen kymmentä,
eri seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Päivän aikana saimme
kuulla sanoin ja kuvin ensi vuoden

kohteista. Tero Laurokari kertoi ulkomaan kohteesta, joka on Uganda ja
Salla Peltonen kotimaan kohteesta.
Päivä päättyi Yhteisvastuukeräyksen isännän rovasti Antti Rusaman
lähtösiunaukseen.
Yhteisvastuukeräyksen tuotosta
60% käytetään Kirkon Ulkomaanavun
välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. Vuoden 2016 kohteena
on Uganda. Varoilla tuetaan paikalli-

Olisiko sinustakin ihanaa
tulla puhtaaseen kotiin?

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

PiKa Palvelut tarjoaa luotettavaa ja laadukasta
KOTI- JA TOIMISTOSIIVOUSPALVELUA
Klaukkala-Nurmijärvi alueella.

Varaathan joulusiivouksen ajoissa!
Soita ja pyydä maksuton kartoituskäynti!

PiKa Palvelut T:mi
www.pikapalvelut.fi
Puh: 0451976767

VUOKRATTAVANA
KOKOUS- JA JUHLATILAA
60 HENKILÖLLE
RAJAMÄEN LIIKERISTEYKSESSÄ
(os. Kiljavantie 1, Rajamäki)

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

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

/kpl

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

Yhteisvastuu 2016 käynnistyy
sunnuntaina 7.2.2016.

VUOKRATAAN
KOKOUS- JA JUHLATILAA

(Sähköposteista poimittuja arvosteluja)

25,-

sille nuorille sekä Kongon pakolaisille
Rwanwanjan pakolaisleirille rakennettavaa ammattikoulua.
Kotimaisena kohteena on Suomen
Partiolaisten valtakunnallinen Nuorten
syrjäytymisen ehkäisy partion avulla
-hanke.

ma - pe 7 – 18, la 8 - 15

Tied. p. 879 3196, 250 4480, 050 550 2669.
Nurmijärven Sosialidemokraatit ry.
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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.
Jouluhartaus ja puurotarjoilu
ti 15.12. klo 10.30
- Markus Asunta ja Leena Kaarni
- Runopysäkki pe 11.12. klo 13
- vetäjänä lausuja 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
7.12. klo 11.15–11.45
- ohjaajana Marjo-Kaisa Konttinen liikuntapalveluista
- sopii kaikenkuntoisille, tervetuloa mukaan!
Syksyn viimeisellä kerralla 14.12. klo 12–13
- joulupuuro ja torttukahvit, ei maksua!
Joulukorttiaskartelua 30.11. klo 11–13
seurakuntasalissa.
Materiaalit valmiina, voit tuoda omia malleja ja
ideoita mukaan.

Keski-Uudenmaan Viittomakielisten kerhon
Joulujuhla
to 17.12. klo 18
Lohjan Virkkalan kirkossa, Virkkalantie 1
Menemme omin kyydein.

Näkövammaisten kerho
Kerho on tarkoitettu alueen
näkövammaisille virkistykseksi,
vertaistueksi ja näkövammaisten
asioiden esillä pitämiseksi.
Tervetuloa mukaan toimintaan myös
uudet näkövammadiagnoosin saaneet.
Joulujuhla Nurmijärven
seurakuntakeskuksessa
ke 16.12. klo 13–15
yhdessä Seurakuntakerhon ja
Lähetyspiirien kanssa (Huom. päivä!)
Vanhustentalon kerho

kerhohuoneella, Puurata 1
parittomilla viikoilla tiistaisin klo 13–14.30
Mukavaa yhdessäoloa päiväkahvin, hartauden,
laulun, jumpan ja vierailijoiden siivittämänä.
Lisätietoja kerhoista: Tuula Moström

Kirkon tiloissa, Ylitilantie 6
Takkahuoneessa maanantaisin
klo 12–14.30
Kahvittelua (1 €), käsitöiden tekoa, jutustelua,
lehden lukua, yhteislaulua etc. mukavassa seurassa
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

Seurakuntasalissa keskiviikkoisin klo 15–16.30
Kevyt lounas ja kahvit 1,50 €, saa myös santsata.
Hartaushetki takkahuoneessa klo 16
Lisätietoa diakonissa Anna Handroo
Kevyt tuolijumppa ruokailun yhteydessä
ke 25.11. ja 9.12. klo 15–15.30
Ohjaajana Marjo-Kaisa Konttinen liikuntapalveluista.
Sopii kaikenkuntoisille.
Joulukorttiaskartelua ke 25.11. klo 15–17
seurakuntasalissa.
Materiaalit valmiina, mutta voit tuoda omia
korttimalleja ja ideoita mukaan.

Torstain lauluhetki

Takkahuoneessa torstaina 3.12. klo 13–14.30
Hartaus, kahvit (1 €).
Yhteislaulua, kanttori Mikko Peltokorpi

Erityislasten vanhempien
Avoin vertaisryhmä

Nojatuolihuoneessa ke 16.12. klo 18–20.
Jos lapsesi tarvitsee hoitoa, ota yhteys viikkoa ennen
ryhmää diakoni Jonna Dmitrievaan.
Vastaava ryhmä kokoontuu myös Kirkonkylällä, kysy lisää.

Klaukkalan alueen
Joulujuhla

Kirkossa ke 16.12. klo 14–17
Messu klo 14, juhla klo 15, joulupuuro ja kahvit klo 16–17.
Tervetulleeksi Sinut/Teidät toivottavat
Klaukkalan alueen työntekijät.

Mielenterveyskuntoutujien omaiset

Pikkujoulu Suolahuoneella, Pratikankuja 2, Nurmijärvi
tiistaina 8.12. klo 17.30–19.30
Tarjoilua, hierontavuorot ja suolahuone
Huom! Ilm. pe 27.11. mennessä:
hanna.alava@evl.fi tai 040 760 2607 tai outi.laasala@hus.fi
Järjestävät HUS, Finnfami Uusimaa ry ja Nurmijärven seurakunta

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.
- 2.12. ”Kynttilöiden syttyessä”
- 16.12. Joulujuhla näkövammaisten kerhon ja
lähetyspiirien kanssa
Lisätiedot: diakoni Hanna Alava
Kehitysvammaisten nuorten aikuisten ja
aikuisten oma olohuone

Kansainvälinen kahvila
International Café

KEVA-kerho
Ystävyyden Kammarilla, Keskustie 2
parittomien viikkojen maanantaina klo 17.30–19
Pikkujoulu ma 14.12., joulutauko alkaa
Tammikuun ensimmäinen kerhokerta ma 18.1.
Lisätiedot: Jonna Dmitrieva
Tervetuloa! - Arja, Ari-Pekka ja Jonna
Kehitysvammaisten, perheen ja heidän parissaan
elävien ja toimivien ihmisten

Joulunodotuskirkko
Nurmijärven kirkossa ja seurakuntakeskuksessa, Kirstaantie 5
to 3.12. klo 12.30–14.30
Ehtoollisjumalanpalvelus, glögit/kahvit ja juhlahetki.
Ilmoittautumiset ja mahd. allergiat diakoni Jonna Dmitrievalle
ke 25.11. mennessä.
Tervetulleeksi toivottavat Sanna-pappi,
Jonna-diakoni ja Jonna-kanttori

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!

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

Perjantairuokailu

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

Diakoniapiiri

Rajamäen kirkon seurakuntasalissa
to 26.11. klo 18–21, myyjäiset su 29.11.
Lisätiedot: Liisa Hakala, 050 328 7540

Eläkeikäisten ryhmä

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

Healing Rooms
-rukousklinikka
Isossa Pappilassa,
Pappilantie 1, Nurmijärvi
maanantaina 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!

Varaa aikaa diakoniatyöntekijälle

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

Kuulumisia kentiltä
Keski-Aasian
mielenterveystyön
uutisia
Syyskuussa yhteistyöjärjestön toiminnanjohtaja vieraili Suomessa. Hän tapasi työn tukijoita ja vastuuhenkilöitä.
Maan tilanne on vaikea, mutta työ jatkuu. Lähes toivottomalta tuntuvassa
tilanteessa hän haastaa toivomaan ja
unelmoimaan Jumalan unelmia.
”Kristillisen uskon kautta ymmärrämme, että kaikki on lopulta Jumalan hallinnassa. Emme ole yksin, sillä Jeesus
on luvannut olla kanssamme, joka ainut
päivä maailman loppuun asti.”

maailmaan

Sanna Erelä, Caspari-keskus
Moni jo tietää, että
sain viisumin ja
vieläpä käsittämättömän helposti! Minulle sattui virkailija,
joka on tunnettu oikukkaasta käytöksestään, mutta hän
totesi papereitani
selatessaan vain:
”Tulit
maahan,
kun viisumisi oli jo
ummessa?” Siihen
asianajaja: ”Maahantuloviisumi oli umpeutunut,
mutta varsinainen viisumi oli vielä voimassa”.
Eikä siitä sitten sen enempää, ei mitään noottia eikä merkintöjä rasittamaan tulevaisuutta.
Kiitos Jumalalle ja kiitos sinulle, kun rukoilit!

Etsivää työtä
Elokuussa kävin kahteen otteeseen Betlehemissä tapaamassa Ahmedia (nimi muutettu),
vaikeaa diabetesta sairastavaa miestä ja hänen perhettään. Halusimme viedä Ahmedin
tutustumaan paikalliseen seurakuntaan.
Lähi-Idän ns. vanhat kirkkokunnat eivät tee
tavoittavaa työtä, vaan uskonto peritään vanhemmilta. Kirkot islamin keskellä saavat olla
olemassa, kun ne eivät yritä laajeta. Käännynnäiset aiheuttavat turvallisuusriskin kirkon jäsenille. Betlehemissä ja Länsirannalla on kuitenkin joitakin seurakuntia, jotka haluavat kertoa
evankeliumia kaikille ja he tekevät sen henkensä uhalla. Todella ystävällisiä ihmisiä tuli meitä
tervehtimään!

Maailman mielenterveyspäivä
Lokakuun 10. päivä Heratissa vietettiin jälleen Maailman mielenterveyspäivää. Paikallinen työntekijä kertoo:

“Vietimme menestyksellistä Maailman mielenterveyspäivää 10. lokakuuta. Juhla syntyi monien suunnittelupalavereiden myötä. Mukana olivat:

Terveysministeriö, Koulutusosasto,
Uskonnollisten johtajien osasto, yliopisto ja Mielenterveyskomitean jäseniä. Kahden viikon aikana suunnittelimme ja päätimme yhdessä
ohjelmasta. Juhlaan osallistui yhteensä 262 henkilöä (137 naista ja 125
miestä) eri tahoista. Osanottajat olivat
erittäin innostuneita. Hankkeemme
antoi teknisen tuen juhlan ja sitä seuraavan Mielenterveyden kampanjaviikon valmisteluille ja toteutukselle.
Kampanjan aikana tulee olemaan
tapahtumia koulussa ja yliopistoissa ja jaamme materiaalia. Toivomme
tuon viikon olevan yhtä menestyksellinen kuin juhlan. Paikalla oli myös
TV- ja radiokanavia. Osanottajat myös
allekirjoittivat Mielenterveysjulistuksen, jossa sitoudutaan yhteiseen
vastuuseen mielenterveystyön kehittämisestä.”
Thiago
ja Elina
Berliinin
muurilla

Elina Braz de Almeida,
Kutina Kroatia
Saimme lähteä Thiagon kanssa paluumatkalle Nahkelasta sukulaisten ja ystävien saattelemana takaisin Kroatiaan.
Laiva vei ensin Tukholmaan, josta jatkoimme autolla kohti etelää. Matkalla
pysähdyimme lähettiystäviemme luona
Berliinissä ja Augsburgissa.
Kroatian raja alkoi häämöttää seitsemännen matkapäivän iltana. Passintarkastuksissa alkoi rohkaisevana soida
mielessä laulu, jonka sanojen saattelemana sain tälläkin kaudella hyvästellä niin
monet teistä: Menkää, seuraavathan teitä
siunaukset ystäväin. Rukouksin mukananne hekin työssä ovat näin. (Virsi 426)

maissa, missä yhden päivän työt tehdään parissa tunnissa – Lattia ja seinät
kyllä ehtivät kuivua!”
Tämä kohtaaminen palauttikin minut
taas hyvin paikalliseen todellisuuteen.

Paluu arkeen

Paluu juhlaan

Heti ensimmäisenä aamuna pääsin
kiinni arkeen: naapurissamme, M18ryhmän nuorten talossa, oli käynyt
vesivahinko. Aukirevityssä kylpyhuoneessa kerroin putkimiehelle kosteus- ja homehuolistani ja kysyin, miltä
vahingot hänestä näyttävät. Hän sanoi,
ettei meillä ole mitään hätää, koska
olemme Kroatiassa: “Täällä teemme
kaiken hitaasti, ei niin kuin pohjois-

Ehdin takaisin juuri parahiksi koko kirkkomme yhteiseen juhlaan: Uskonpuhdistuspäivän jumalanpalvelus kokoaa
evankelisia yhteen – niin paikan päälle
kuin televisioiden ääreen.

mielellään olisivat ottaneet tämän tehtävän. He iloitsevat yhdestäkin syntisestä,
joka tulee Jumalan luo. Kuinka mielellään
he olisivatkaan evankeliumin ilmoittajia
maan päällä. Kerran enkeli on saanut
tämän tehtävän. Jouluyönä se ilmestyi
sanoen: ’Minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle.’ Mutta Jeesuksen ympärillä ei ole enkeleitä,
kun hän sanoo: ’Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille
luoduille. Siinä on ihmisiä, jotka Herra
kutsuu lähetystyöhön.” (K.V. Tamminen,
Ristin ihme)

Paluu tehtävään

Lähettien kirjeistä toimitti
Eeva Halonen
lähetyssihteeri

“Mikä suuri tehtävä uskottu ihmiselle.
Joku on kuvitellut, että enkelit varmaan

Lähetyspiirien, Näkövammaisten ja Seurakuntakerhon
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