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Seurakunnan syksyn toiminta käynnistyy
varovaisesti. Olemme jo totutelleet kokoontumista yhteen eri tilaisuuksiin keväisen
toiminnan sulkemisen jälkeen. Moni on
varmasti kyllästymiseen asti kuunnellut koronauutisia sekä ohjeistusta virukselta suojautumiselta. Silti monin eri tavoin turvallisuuteen ja suojautumiseen liittyvät ohjeet
ovat ajankohtaisia.
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Katsomme syksyn seurakunnan toimintaa
luottavaisin mielin. On ollut virkistävää saada kokoontua jälleen yhteen. Seurakunnan
olemus onkin aina ollut yhteen kokoontumisessa, mistä kertoo kirkon vanha nimitys
”ecclesia”. Sana juontaa juurensa antiikin
kansankokoukseen. Aivan kirkon historian alusta lähtien seurakunta on siis ollut
yhteen kokoontuneen Jumalan perheväen
yhteisö. Tämä yhteisö on saanut voimaa
yhteisestä näkemisestä, yhteisestä rukouksesta ja toistensa tukemisesta, mutta myös
yhteydestä Jumalaan.
Syksyn toiminnassa menemme yhä turvallisuus edellä. Vaikka vanha virsi sanookin
”Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa”, ei koronaepidemiassa voi jät-

täytyä vain tämän varaan. Turvaa lisäävät
turvavälit, käsien pesu, käsidesit ja varmasti myös käytössä yleistyvät kasvomaskit.
Kaikkea, mikä suojaa tartunnalta, on hyvä
käyttää. Toimitaan siksi turvallisesti toinen
toisiamme ajatellen ja eri-ikäisiä suojaten.
Toisten huomioiminen on seurakuntamme
arvojen mukaista. Luottamushenkilöt ovat
hyväksyneet seurakunnan arvot, joiden
pohjalta haluamme tulevaisuudessa seurakuntaamme kehittää. Rakkaus on yksi näistä keskeisistä arvoista, ja muut arvot esitellään lehdessä myöhemmin.
Seurakunnan arvojen lisäksi tässä lehdessä
kerrotaan syksyn toiminnastamme. Saamme myös välähdyksen kesän ripareista.
Elo- ja syyskuu ovat Sipoossa nyt rippikoulujen konfirmaatioiden juhla-aikaa! Iloa ja
valoa näihin juhliin, mutta myös kaikkiin
seurakunnan kokoontumisiin!
Siunattua ja turvallista syksyä!
Juha Ilonen
päätoimittaja
kirkkoherra ja lääninrovasti
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VIERAILIJAN PALSTA

Tietäisitkö omat arvosi, jos ne juuri nyt pitäisi luetella? Sipoon suomalaisen seurakunnan arvoiksi on
nimetty armo, rohkeus, rakkaus,
oikeudenmukaisuus ja avoimuus.
Arvolla tarkoitetaan toivottua asiaa tai ihailtavaa päämäärää - jotain tavoittelemisen arvoista. Kun jokin asia merkitsee paljon, sitä
myös pidetään arvokkaana. Omien arvojen
tunnistaminen vaatii itsensä tuntemista. Sen
jälkeen eteen tulee kysymys arvojen mukaan
toimimisesta. Ihminen tietää kyllä intuitiivisesti, onko hän elänyt arvojensa mukaan. Jos
ei, mitä tulisi tehdä toisin?
Armo, rohkeus, rakkaus, oikeudenmukaisuus
ja avoimuus ovat suuria sanoja, joita ei kannata ohittaa itsestäänselvyyksinä. Seurakunnassa näitä arvoja on varmasti mietitty toiminnan
ja tavoitettavuuden kannalta, ja niin voi jokainen tehdä omalla kohdallaan.
Teologit, joita papitkin koulutukseltaan ovat,
on koulutettu arvojen asiantuntijoiksi. Ei siis
ihme, että seurakunnassa pohditaan arvoja tekemisen perustana. Näin tehdään myös
yrityksissä, kun tavoitetaan näkyä tulevasta,
tehtävästä. Visiot ja missiot konkretisoidaan
strategioiksi, suuntaviivoiksi ja askelmerkeiksi, ja jos hyvin käy, paperilta toiminnan tasolle.
Kun itse mietin armon, rakkauden, rohkeuden, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden
merkitystä, tavoitan muistojani, elämänkokemusta. Milloin olen kokenut näitä asioita?
Mitä ne käytännössä tarkoittavat ja miten ilmenevät?
Minulle armo on kuin kultaa, jota ei voi nähdä. Tai kuin sointu, jota ei voi kuulla, mutta
joka joskus soittaa sisintä. Armon läheisyyden aistii kyllä. Armo yllättää ruuhkabussissa
ja nostattaa yhtäkkiä kyyneleet silmiin. Se on
kokonaisvaltaista tunnetta riittävyydestä ja
hyväksytyksi tulemisesta. Se on kelpaamattomuuden, todistelun ja yrittämisen väistymistä, syvää kokemusta siitä, ettei elämää
pohjimmiltaan tarvitse ansaita tai tehdä. Se on
luottamusta siihen, että vaikka elämä päättyisi
nyt, kävisi hyvin. Tunnen, vaikken täysin osaa
asiaa kuvailla, että armo menee kaiken yli. Se
voi pyyhkiä suuretkin kuormat mennessään
ja muuttaa mudan välkehtiviksi jalokiviksi.
Armo on pohjimmiltaan ilmaista, muttei ikinä halpaa. Armoa ei voi käskeä, mutta se voi
yllättää. Armolla ei lopulta ole mitään tekemistä sen kanssa mitä minä teen. Se on paljon
minuuteni rakenteita suurempi asia. Armo on
hyvin elävää, kuin Jumala. Jos yritän siihen
tarttua, se katoaa. Mutta jos olen alttiina sille,
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saatan kokea sen läpäisevän voiman. Joskus
käy niin, että kaikesta juoksemisesta huolimatta armo saa kiinni ja ympäröi kokonaan.
Toisinaan se tulee lähelle toisen ihmisen katseessa, kysymyksessä tai ystävällisessä eleessä.
Entä rakkaus? Mitä siitä voi yhdessä kappaleessa sanoa? Rakkaudella on valtavan kliseen paino, mutta se kantaa silti syvää totuutta elämästä. Rakkaudesta on kirjoitettu miljoonat kirjat, laulut ja rukoukset, ja silti jaksamme luoda uusia. Voimme väsyä rakkaudettomuuteen, mutta emme kai rakkauteen.
Yhä uudestaan etsimme väyliä ja todisteita,
jotka osoittavat, ettei rakkaus katoa. Rakkaudessa on aina uusi kerros ja laajentumisen
mahdollisuus. Vai voisitko kuvitella jonkun
sanovan: maailmassa on nyt tarpeeksi rakkautta, enempää emme tarvitse. Eihän se niin
mene. Rakkaudelle on ikuinen tilaus ja ikuinen lähde. Rakkautta kohti me käännymme
kuin auringonkukat aurinkoa kohti loppukesästä. Ja kyllä sen tietää, jos rakkauden äärellä saa olla. Lämmön tuntee. Rakkaus kuuluu
äänessä ja näkyy itsetärkeyden vähenemisenä, toisen asemaan asettumisena. Rakkaus ei
asetu toisen ylä- tai alapuolelle, vaan vierelle.
Kirkon asema on murroksessa, ja uskomisen ulottuvuutta joutuu välillä puolustamaan.
Luulen, että kirkolta kaivataan rohkeaa ihmisarvon, hengellisyyden ja pyhyyden esillä
pitämistä, vaikka ihmisten uskomukset välillä
törmäisivätkin tai kieli ei olisi jaettua. Ajassa,
jossa välinearvoihin ja kulutukseen kiinnittynyt ihmiskuva vahvistuu lähes huomaamatta,
on tärkeää pitää esillä syvempiä arvoja. Oman
elämän tai yhteiskunnan murroskohdissa
arvot saattavat myös muuttua. Menetyksen
äärellä alkaakin arvostaa sitä, minkä olemassaoloa joskus piti itsestään selvänä.
Ihminen, jonka nilkka nyrjähtää, menee
lääkäriin. Sama ihminen ei välttämättä tiedä minne mennä, jos sielu nyrjähtää. Jotta
hän löytäisi kirkkoon, tarvitaan monessakin
mielessä avoimuutta. Kirkon oven on oltava
avoinna, samoin avoimuus on eduksi kirkossa
olevien ja sinne tulevien ihmisten asenteissa.
Ilman sydämen avoimuutta ei voi vastaanottaa toista sellaisena kuin hän on.
Seurakunta mielletään joskus kirkon tekijöistä koostuvaksi joukoksi, mutta se voidaan
nähdä myös kaikkien sen jäsenten yhteisönä,
riippumatta siitä ketkä osallistuvat seurakunnan toimintaan. Kasteessa lapsi tai myöhemmin aikuinen liitetään osaksi seurakuntaa
ja pitkän tradition kannattelemaa kristillistä
arvopohjaa. Kirkon käsite laajenee Sipoosta
Suomeen ja maailmaan, ja ajassa palautuu

erilaisten historian vaiheiden kautta kahden
tuhannen vuoden takaiseen alkukirkkoon ja
juurineen jopa kauemmas. Moni ei nykypäivänä osallistu seurakunnan toimintaan, mutta kannattaa silti niitä lähimmäisenrakkautta
korostavia arvoja, joita kirkko pohjimmiltaan
edustaa. Kaikkein laajimmassa merkityksessä
seurakunnalla voidaan tarkoittaa vaikka koko
ihmiskuntaa. Maailmassa meitä vaeltaa ”sekalainen seurakunta”.
Monet arvomme ovat perin kristillisiä, vaikka
emme aina tule tätä huomanneeksi. Kuuntelin
autoa ajaessani kaupallista viihderadiokanavaa, jossa ihmisiltä kysyttiin minkä sanoman
he haluaisivat jättää jälkeensä. Vastauksissa
toistui viesti: ”Rakastakaa toisianne niin kuin
toivoisitte itseänne rakastettavan.” Riittäisikö
tämä suuntaviivaksi oikeudenmukaisuuden
toteutumiseen?
Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot
ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan
päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. -1. Piet. 3:8-9
Teksti ja kuva: Susanna Erätuli
Kirjoittaja on sipoolainen opettaja, kirjailija ja
hiljaisuuden viljelijä, joka asuu joen rannassa
perheensä kanssa.

TYÖNTEKIJÄT TUTUKSI

AIJA WIST

SANNA RAUHALA

Moi, olen Aija Wist. Sipoossa pappina yli 14
vuotta. Papin perustehtävien ohella minut
tapaa erityisesti aikuisten parista. Minut tapaa mm. Pappilan Sanan ja sävelen illoissa,
Neuletreffeillä ja Alfa-kurssilla.

Sanna ”Sansku” Rauhala nuorisotyönohjaaja ala- ja yläkoululaisten parissa. Aloitin
työni elokuussa 2012 eli yhdeksäs työvuosi käynnistyi juuri. Parhaiten minut tapaa
nuortenilloissa, leireillä ja kouluissa

Mikä toi sinut Sipooseen, tiesi nykyiseen
tehtävään?
Minulla on pitkä ja monipuolinen työhistoria
raksalta kirkkoon. Kirkon työt aloitin Hakunilan srk:ssa. Kirkkoherra Juha soitti minulle
ja pyysi hakemaan avoinna olevaa äitiysloman sijaisuutta. Sille tielle jäin. :D

Mikä toi sinut Sipooseen?
Työ. Ensi kosketukseni Sipooseen tapahtui
jo opiskeluaikana. Rovastikuntayhteistyön
kautta Sipoo tuli paljon tutummaksi ja kun
täältä aukesi virka niin päätin koittaa onneani. Sipoolainen olen ollut nelisen vuotta.

Mitä kuuluu arkisiin töihisi?
Messujen ja kirkollisten toimitusten lisäksi tapaan ihmisiä kodeissa, kylillä ja srk:n
tiloissa. Minua voi pyytää myös kaveriksi
lenkille tai sienimetsään. Sielunhoito ja rukous ovat tärkeimpiä tehtäviäni. Minulle saa
lähettää rukouspyyntöjä.

Tiesi nykyiseen tehtävään?
Valmistuin maaliskuun lopulla 2008 nuorisotyönohjaajaksi ja aloitin samaan aikaan
sijaisuuden Hyvinkäällä. Sen jälkeen olin
puoli vuotta Helsingin kaupungilla nuorisokodissa josta siirryin työhöni Sipooseen

Miten vaihdat vapaalle?
Olen kotipuutarhuri ja innokas marjastaja
ja sienestäjä. Metsään otan usein mukaan
myös kameran. Kotona minua odottaa perheen lisäksi neljä kissaa. Laulu ja musiikin
tekeminen ovat minulle tapa elää ja olla.
Olen mukana levyproduktiossa. Aiemmin
olen laulanut mm. metallibändissä. Yritän
elää päivän ja hetken kerrallaan.

Mitä kuuluu arkisiin töihisi?
Nuortenillat, rippikoulu, isoskoulutus, alakouluikäisten leirit ja oppituntivierailut
kouluilla. Paljon suunnittelua ja somettamissa sekä ympäristökasvatusta.
Miten vaihdat vapaalle?
Olen todella kova penkkiurheilija yhdessä
kissani Juliuksen kanssa ja seuraan jalkapalloa ja jääkiekkoa. Ajan puitteissa laitan
käteni savimöykkyyn, patikoin luonnossa
ja nappailen (satoja) valokuvia. Viikoittain
käyn pienryhmävalmennuksessa salilla ja
sen oheisia koitan ehtiä tehdä.

SONJA KROGARS
Sonja on se, jolle voi soittaa missä tahansa
lapsi- ja perhetyöhön liittyvässä kysymyksessä tai asiassa.
Mikä toi sinut Sipooseen?
Omaa ammattitaitoa vastaava ja ihmisläheinen virka oli haettavana.
Tiesi nykyiseen tehtävään, kauanko olet
ollut töissä täällä?
Erilaisia kasvatuksen alan työtehtäviä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, elokuusta
2014. Olen saanut kasvaa ihmisenä ja kasvattaa osaamistani erilaisissa työtehtävissä,
seurakunnissa ja järjestöissä. Vapaaehtoistyö on ollut osa arkeani lapsesta asti. Lähinnä on kyse kansainvälisestä rauhankasvatuksesta ja lähetystyöstä. Minua on myös
muovannut suomenruotsalaisuus, elämä
kahdessa kulttuurissa ja kaksikielisenä.
Mitä kuuluu arkisiin töihisi?
Monenlaista tekemistä ja olemista liittyen
lasten & perheiden arkeen sekä pyhään.
Osa päivistä menee tietokoneen äärellä,
mutta innostun kun saan kohdata ihmisiä ja
tehdä asioita yhdessä. Varhaiskasvatuksen
kentällä tehtävä yhteistyö ja verkostoituminen on keskeinen osa työtäni. Arjessa ja
pyhänä saan myös pysähtyä ja viettää hartautta, ihmetellä ja kiittää elämästä.
Miten vaihdat vapaalle?
Liikkumalla ja ruosta nauttien. Suurella todennäköisyydellä haastan itseäni pilateksen
parissa tai olen vesijuoksemassa. Vastapainoksi etsin uusia makuelämyksiä yhdistelemällä ruokia ja juomia aina uudella tavalla.
Mukavinta on, kun saa pöydän äärelle mieheni lisäksi muitakin ystäviä. Suurta iloa ja
mielenrauhaa minulle tuo matkustaminen
- lähelle ja kauas.
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Auringon laulun 365:n lasiosan valmistus jatkuu Nuutajärvellä.
Alttariteoksen arvioidaan olevan valmis kevään 2021 aikana, sillä
korona on siirtänyt aikataulua adventistä myöhäisemmäksi.
Vaikka muotoilija, taiteilija ja
Aalto-yliopiston opettaja Kirsi
Taiviolalla oli vahva mielikuva siitä, millainen kahdentoista
metrin korkeuteen kohoavasta
Söderkullan kirkon alttariteoksesta tulee, hän tiesi että teos
elää ihan siihen hetkeen asti kun
teos vihitään käyttöön. Alttariteos muokkautuu ihan jokaisen
vaiheen ja valmistuvan kappaleen myötä.
Koko prosessi on huolellisesti
valmisteltu, se vie aikaa ja kärsivällisyyttä tarvitaan paljon. Jokainen osa on tärkeä. Aika, luontoyhteyden kokemuksen hetket,
lasi materiaalina, Kirstille lähetetyt luontokuvat ja lasinpuhalluksen opiskelijoiden valmistamat
lasiteokset tarkan ohjeistuksen
mukaan.
Kuvien lähettäjät ovat toimittaneet tunnollisesti kuvia vaikuttavista luontohetkistä, ja kuvat
vastasivat sisällöltään Taiviolan
odotuksia. Taiviola on poiminut jokaisesta saadusta luontokuvasta tarkkaan harkiten ja
huolellisesti sitä vastaavat väripigmentit. Prosessia voi seurata
Kirstin instagram-tilillä, joka
löytyy hänen omalla nimellään.
Tarkoitus oli, että Söderkullan
kirkon alttaritaideteos vihittäisiin
käyttöön ensimmäisenä adventtina tänä vuonna, mutta korona
sotki aikataulun. Kirsti oppilaineen ehti aloittaa lasiosien teon
kaksi viikkoa ennen hallituksen
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päätöstä sulkea koulut. Siinä
ajassa ehti valmistua 30 lasisylinteriä, ja verstakon* tiimityöskentely sujui jo jouhevasti. Nyt
syyskausi on alkanut kouluissa
taas normaalisti ja verstakko on
päässyt puhaltamisen vauhtiin.
- Kun verstakko toimii hyvin,
näyttää kaikki sujuvan soljuvasti
ilman sanoja, Taiviola kuvailee
lasihytissä työskentelevän, opiskelijoista koostuvan tiimin toimintaa.
Verstakossa jokaisen jäsenen
täytyy etukäteen tietää mitä tapahtuu seuraavaksi, ja mikä on
heidän tehtävänsä. Jokaisen perusosan päälle kierretään kuusi
sävynauhaa, kahdessa eri erässä.
Ne luovat lopulliseen kappaleeseen läpikuultavia moniulotteisia kerroksia, jotka sulautuvat
yhteen ja antavat lasisylinterille
lopullisen ilmeen.
Taiviola poimii jokaisesta valokuvasta värit, ja kirjoittaa yhden
työnkuvauksen jokaiselle kuvalle. Joskus käy niin, että värit regoivat keskenään eivätkä vastaa
niitä värisävyjä joita on kuvassa.
Jos ero on liian suuri, niin silloin
lasisylinteri tehdään uudestaan
uudella ohjeistuksella. Taiteilijan näkemys on ratkaisevampi
kuin teknisen valmistusprosessin tulos. Eli viime kädessä lasisylinterin tulisi vastata valokuvaa
mahdollisimman paljon, kertoo
Taivola.
*Lasihytissä työskentelevä työryhmä

SEURAKUNNAN UUTISIA
RUPATTELUPUHELIN

Puhelimessa rupattelu piristää ketä tahansa! Haluatko jutella seurakunnan työntekijän kanssa? Erityistä syytä ei tarvitse olla,
aiheena voi olla vaikka kevään merkit tai
omat kuulumiset. Voit jättää nettisivujen
kautta lomakkeella soittopyynnön, tai
jättää kirjeen kirkkoherranviraston postilaatikkoon!

DIAKONIATYÖNTEKIJÄN sijaisena toimii loppuvuoden diakoni, TM Tiina-Susanna Hirvonen. Hän on toiminut
seurakunnassamme aiemminkin viransijaisena vuonna 2019. Mukavaa, että meille tutuksi tullut Tiina-Susanna on työssä
meillä koko syyskauden!
NUORISOTYÖNOHJAAJA Lotta
Ferm jatkaa lapsi- ja perhetyössä sekä
nuorisotyössä sijaisena tammikuulle 2021
asti. Lastenohjaaja Sirpa Pihlasvuori on
vuorotteluvapaalla 22.1.2021 asti, ja Lotta hoitaa osittain näitä lapsi- ja perhetyön
tehtäviä. Tervetuloa myös Lotalle jatkamaan sijaisena!
OSALLISTU TOIMINTAAN VAIN
TERVEENÄ NIIN ESTÄMME OMALTA
OSALTAMME VIRUKSEN LEVIÄMISEN!

SEURAKUNTA JA KORONA

Tilanteissa, joissa lähikontaktien välttämistä
ei voida mahdollistaa, suositellaan kasvomaskien käyttöä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. THL:n kasvomaskisuositus
koskee kaikkia yli 15-vuotiaita sekä tilanteita, joissa lähikontakti kestää yli 15 minuuttia.
Suositus ei koske tilanteita ja tilaisuuksia,
joissa lähikontaktien välttäminen pystytään
mahdollistamaan tai lähikontaktin kesto on
lyhytaikainen. Esimerkiksi ehtoollisjumalanpalvelus voidaan laskea tilaisuudeksi, jossa
terveysturvallisuus voidaan taata myös muilla toimilla, ja kasvomaskisuositusta ei välttämättömästi tällöin tarvita.
•Kaikessa kokoontumisessa tulee huomioida
käsien huolellinen pesu, käsidesin käyttö ja
turvavälit.

ARMO

ROHKEUS
RAKKAUS
OIKEUDENMUKAISUUS

AVOIMUUS

•Kirkkokahvitilaisuuksia ja muita tarjoiluja on
jouduttu perumaan, sillä emme voi varmistua
niiden turvallisesta toteutuksesta.
JUMALANPALVELUKSET
•Jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien
turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä
suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäismäärät suhteutuvat
tiloihin seuraavasti:
•Sipoon kirkko enintään 150 henkeä.
•Vanha kirkko, enintään 50 henkeä.
•Söderkullan kirkko, kirkkosali,
enintään 50 henkeä.
Sipoon kirkossa tilaisuuksissa vain joka toinen penkkirivi on käytössä. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (suoratoisto) jatketaan edelleen mahdollisuuksien mukaan.
Kirkolliset toimitukset
Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa
toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien
turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä
suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi seuraavasti:
•Valon kappeli, enintään 50 henkeä.
•Pappila ja nuorisotila, enintään 30 henkeä
•Iso sali (Kirkonkylän srk-talo) suositus enintään 50 henkeä.
•Uusi sali (Kirkonkylän srk-talo) suositus
enintään 40 henkeä, max. 50 henkeä.
•Pieni sali (Kirkonkylän srk-talo) suositus
enintään 15 henkeä, max. 20 henkeä.
•Söderkullan kirkon srk-sali, enintään 30
henkeä.
Toimituksen jälkeen perheen järjestämä
kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden
toteutuksesta on sen järjestäjällä.

ARVOISTA SE ALKAA…

Seurakuntamme luottamushenkilöt ovat
työntekijöiden kanssa valmistelleen viime
vuodesta lähtien seurakuntamme uutta
strategiaa vuoteen 2024. Strategia sanana
kuulostaa kovin yllättävältä seurakunnan
yhteydessä. Olemme tottuneet tähän ilmaisuun ennemminkin suurten liiketoimintaansa hiovien yhtiöiden ohjelmista
kuin voittoa tavoittelemattomien uskonnollisten organisaatioiden sanavarastosta.
Jokaiselle yhtiöllä, teollisuusyrityksellä ja
yhteisöllä on kuitenkin strategia, joka kertoo, mitä varten se on olemassa, mitkä ovat
sen taustalla olevat arvot, mihin se pyrkii ja
millä tavoin se pyrkii päämääräänsä.
Luottamushenkilöt hyväksyivät keväällä
2020 seurakuntamme arvot, jotka kertovat, miten yhteisömme haluaa toimia ja
mitä se arvostaa. Seurakuntamme arvoiksi kiteytyivät viisi keskeisimpänä pitämäämme arvoa: armo, rohkeus, rakkaus,
oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Näiden
keskeisten ja meidän tärkeinä kokemiemme arvojen pohjalta haluamme rakentaa
yhteisöämme ja seurakuntaamme tulevina
vuosina. Kutsumme myös toimintaamme
heitä, jotka haluavat kanssamme terävöittää seurakuntamme toimintaa näiden
arvojen pohjalta. Julkaisemme myöhemmin seurakuntamme strategian kokonaisuudessaan. Uusi strategia aloittaa ohjaamaan seurakuntamme toimintaa vuoden
2021 alusta.
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SYYSKAUDEN 2020 TOIMINTAA JA TILAISUUKSIA
TERVETULOA
ALOITTAMAAN
SYYSKAUTTA YHDESSÄ,
VAROVAISIN ASKELIN!
Pyrimme pitämään ryhmäkoot
pieninä ja huomioimaan kaikessa
toiminnassa seurakuntalaisten
turvallisuuden kirkon ja
hallituksen ohjeistuksen
mukaisesti.

JUMALANPALVELUKSET
Huom. Tilaisuuksien sisältö tarkentuu lähempänä ajankohtaa, seuraa nettisivuja ja Sipoon
Sanomien ilmoituksia! Kirkkokahveja ja muita
kahvittelutilaisuuksia ei järjestetä toistaiseksi
koronan vuoksi.

SIPOON KIRKKO

Kuninkaantie 19

su 13.9. klo 10 Konfirmaatiomessu
su 20.9. klo 10 Konfirmaatiomessu
su 27.9. klo 10 Konfirmaatiomessu
su 4.10. klo 10 Messu, vapaaehtoisten
siunaaminen tehtäväänsä, mikkelinpäivä
su 11.10. klo 10 Messu
su 18.10. klo 10 Messu, lähetyspyhä
su 25.10. klo 10 Messu
su 1.11. klo 10 karjalainen messu
su 8.11. klo 10 isänpäivän messu, perheen
sunnuntai
su 15.11. klo 10 Messu
su 22.11. klo 10 Messu
su 29.11. klo 10 adventtimessu

SÖDERKULLAN KIRKKO

KONSERTIT JA MUSIIKKI
Musiikista vastaavat kanttorit Marko
Korven-Korpinen ja Tiina Paloniemi.

La 3.10. klo 18, Sipoon kirkko
SIPOON ÄÄNET –FESTIVAALIN
ORKESTERIKONSERTTI
Sipoon Kamariorkesteria johtaa Tapio
von Boehm, kitarasolistina Berta Rójás.
Festivalens huvudkonsert firas i Sibbo
kyrka kl. 18 tillsammans med Sibbo
Kammarorkester, dir. Tapio von Boehm
och som solist Berta Rojás, gitarr.
Yhteistyössä Sipoon suomalainen seurakunta, Sibbo svenska församling, Sipoon
Äänet –festivaali, Sipoon kunta/Sibbo
kommun
Su 18.10. klo 17, Sipoon kirkko
SIPOON KAMARIORKESTERIN
KONSERTTI
Johtaa Tapio von Boehm.
Mozart: sinfonia 39, pianokonsertto 22,
pianokonsertto 24.
Ohjelma 15/10 €
Yhteistyössä Sipoon suomalainen
seurakunta ja Sibbo svenska församling
Su 25.10. klo 16 Söderkullan kirkko
LAULUKONSERTTI
Johanna-Maria Syväniemi – laulu

Neiti Miilin tie 2

su 6.9. klo 17 Valon messu
puhujana Stina Huima, lapsille
pyhäkouluhetki messun aikana.
su 20.9. klo 13 Messu
ke 30.9. klo 19 Arki-illan ehtoollinen
su 4.10. klo 17 Valon messu, lapsille
pyhäkouluhetki messun aikana.
su 18.10. klo 13 Vauvakirkko
ke 28.10. klo 19 Arki-Illan ehtoollinen
su 1.11. klo 13 messu
ke 25.11. klo19 Arki-illan ehtoollinen

VALON KAPPELI

Uusi kappelintie 1

la 31.10. klo 16 Pyhäinpäivän jumalanpalvelus ja muistoilta. Tilaisuudessa luetaan
kaikkien vuoden aikana siunattujen sipoolaisten nimet.

8

Su 15.11. klo 17, Sipoon kirkko
GOSPEL-KONSERTTI
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
Yhteistyössä Sipoon suomalainen
seurakunta ja Sibbo svenska församling
Su 22.11. klo 18, Sipoon kirkko
SIPOON KAMARIORKESTERIN
KONSERTTI
Johtaa Tapio von Boehm.
Mozart: pianokonsertto 21,
pianokonsertto 20, sinfonia 41.
Ohjelma 15/10 €
Yhteistyössä Sipoon suomalainen
seurakunta ja Sibbo svenska församling

SIPOOLAISILLE VIHKIPAREILLE pienimuotoinen ja lämminhenkinen mahdollisuus avioliittoon vihkimiseen tai avioliiton
kirkolliseen siunaamiseen Sipoon kirkossa
la 10.10.2020, jatkot seurakuntatalolla
hääkakkukahvien merkeissä. Vihki-iltaan
ilmoitautuminen kirkkoherranvirastoon
viim. to 18.9.2020, virastosta saa myös lisätietoja tilaisuudesta.
Vihittävillä ei tarvitse välttämättä olla omia
todistajia mukana, vaan todistajatkin löytyvät ”talon puolesta”. Papin ja kanttorin
palvelut sekä hääkakkukahvit ovat seurakunnan jäsenille maksuttomat.
Tärkeää on, että vihittäväksi tulevalla parilla on vihki-iltana mukanaan todistus
avioliiton esteiden tutkinnasta/vihkimisilmoitus. Sen voi tehdä käymällä yhdessä
kirkkoherranvirastossa, maistraatissa tai
netin kautta esteidentutkinta.fi palvelussa
aikaisintaan 4 kuukautta ennen vihkipäivää, mutta vähintään 7 päivää ennen
vihkimistä (huom. kirkkoherranvirastossa
käynti viim. pe 2.10.2020, netin kautta esteidentutkinta.fi viim. to 1.10.2020)
KIRKKOHERRANVIRASTO
Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo (Kirkonkylä)
puh.09 239 1525, ma-pe 9-12

AIKUISTYÖ

Aikuistyöstä vastaa pastori Aija Wist.
PAPPILAN SANA JA SÄVEL
Huom. syyskausi 2020 kokoontuu poikkeuksellisesti Sipoon kirkossa! Klo 18 alkaen
mukavaa yhdessäoloa, keskustelua illan
aiheesta, rukousta ja musiikkia ja yllätysesiintyjiä. Laulamme Viisikielinen-laulukirjan
lauluja. Esirukouspalvelua halutessasi. Illan
musiikista vastaa PSS-houseband. Illoissa
mukana Aija-pappi.
Ti 8.9. Kiitän ja ylistän,
TI 13.10. SLS lähettimme Olli Pitkänen
kertoo työstään lähetyskentillä
TI 10.11. Miten voin palvella Jumalaa?
TI 8.12. Joulugospel Sipoon kirkko
NEULETREFFEILLÄ
käsitöiden lomassa jutustelua, kahvittelua
ja opastusta neuleiden maailmaan. Mukana
Aija-pappi. Tervetuloa niin kokeneet konkarit kuin vasta-alkajatkin. Seurakuntatalon
Uusi sali klo 13-15. Syksyn kerrat 2.9., 7.10.,
4.11. ja 2.12.
HILJAISUUDEN RETRIITTI 2.-4.10.
NILSAS, SIPOO
Lisätietoja retriitin ohjaajalta Aijalta
Ilmoittaudu mukaan viimeistään ti 22.9.
aija.wist@evl.fi 050 563 7823
KIRJAPIIRI
Kirkonkylän srk-talo. Huom. ohjelmana on
keväältä 2020 siirtynyt ohjelma.
•15.9. klo 18.30-20.30 Marianne
Fredriksson, Anna, Hanna ja Johanna
•20.10. klo 18.30-20.30 Amos Oz, Juudas
•17.11. klo 18.30-20.30 Lars Sund, Kolme
sisarta ja yksi kertoja
•15.12. klo 18.30-20.30 kirja sovitaan
myöhemmin
NAISTEN PIIRI
Söderkullan kirkko. Naistenpiiri kokoontuu
joka toinen torstai klo 18.30-20.00 alkaen
15.10.2020. Illoissa IhaNaiset pohtivat elämää pintaa syvemmältä lähteenä Raamatun
sana. Yhteyshenkilö Marita Oksman 050
379 4271
NAISTEN KESKUSTELU- JA RAAMATTUILTA
Luemme Raamattua ja keskustelemme
siitä nousevista aiheista. Lisäksi rukoilemme yhdessä. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Piirin vetäjänä toimii Anne
Pircklen. Ryhmä kokoontuu klo 18.0020.00 Pappilassa, sen eri tiloissa vuorotellen. Juhlatilan päivät 31.8., 28.9., 26.10.,
23.11. ja 7.12.2020 Nuorisotilassa on kolme
kokoontumista 14.9., 12.10. ja 9.11.2020.

ÄIJÄPIIRI
Äijäpiiri on miesten Raamattupiiri, jossa
tutkitaan Raamattua ja keskustellaan illan
aiheesta. Iltoihin ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Oma Raamattu mukaan. Mikäli sinulla ei ole omaa Raamattua, saat sen
kirkkoherran virastosta tai joltakin seurakunnan työntekijältä.
Syksyn kokoontumiset Kirkonkylän seurakuntatalolla klo 18.30-20.00 to 17.9.,
1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.
SYDÄMEN TIEN HARTAUS
Sydämen tien hartaushetki on kehollinen
hartaus, missä on mukana venyttelyä, rukousta ja Taizé-laulua. Ota joustavat lämpimät
vaatteet, oma jumppamatto ja torkkupeitto
mukaan. Syksyn kokoontumiset Söderkullan kirkolla klo 18.30-20.00 ma 14.9.,
12.10., 9.11.

MAHDOLLISISTA
MUUTOKSISTA TOIMINTAAN
LIITTYEN ILMOITAMME
NETTISIVUILLA JA
FACEBOOKISSA.

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyöstä vastaa pastori Tiia Kasesmaa
LÄHETYSPYHÄ 18.10.
Su 18.10. klo 10 vietämme Sipoon kirkossa
lähetyspyhää, jonka jälkeen seurakuntatalolla pääsee näyttelykierrokselle Suomen
Lähetysseuran näyttelyyn ”Ilo sulle ja mulle”. Näyttely koostuu maailmalta tuoduista esineistä ja taustakuvista, joiden kautta
seurataan lasten elämää ja koulunkäyntiä
Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
LÄHETTI OLLI PITKÄNEN (SLS)
SAARNAVIERAANA 1.11.
Millaista on elämä Kaakkois-Aasiassa, sen
pienissä kirkoissa – ja mitä kaikkea tämän
päivän työ maailmanlaajassa kirkossa pitää
sisällään? Tästä ja pyhän aiheesta kuulemme messussa su 1.11. Sipoon kirkossa
kun Suomen Lähetysseuran aluepäällikkö,
lähettimme Olli Pitkänen kertoo työstään
Mekongin (Thaimaa, Kambodzha, Laos, Myanmar) ja Papua-Uuden Guinean alueilla.
PAIPPISTEN LÄHETYSPIIRI
Lähetyksen asiaa ja ajankohtaisuutta, rukousta ja kahvittelua mukavassa seurassa
muutaman kerran kaudessa.
•To 17.9. klo 14, Liisa ja Kalle Kortetjärvi,
Lintusuontien 282
•To 15.10. klo 14, Leena Olander,
Paippistentie 1017
•To 19.11. klo 14, Pappila

DIAKONIATYÖ
DIAKONIAN
AJANVARAUSPÄIVYSTYS
TORSTAISIN KLO 13-14
NUMEROSSA 040 500 3333
Söderkullan kirkolla HARTAUS-ANDAKT
Keskiviikkoisin klo 10 ja sen jälkeen
mahdollisuus varata diakonille
aika klo 10.15-11.15 paikan
päällä tai puhelimitse.

KIRKONKYLÄN SEURAKUNTATALOLLA
TEHDÄÄN YHDESSÄ -RYHMÄ Tiistaisin alkaen 8.9. klo 13-15 Ryhmässä valmistetaan
erilaisin tekniikoin käsitöitä seurakunnan
myyjäisiin. Tule ideoimaan ja tekemään
yhdessä! Ryhmä on kaikille avoin ja siihen
voi liittyä myös kesken kauden. Lisätietoja
diakoni Riitalta.
MIETE-RYHMÄ Joka toinen maanantai
alkaen 7.9. klo 13-14.30 Ryhmä on avoin
mielenterveyskuntoutujille. Tarjolla kahvia
ja keskustelua ajankohtaisista asioista. Lisätietoja diakoni Riitalta.
PÄIVÄPIIRI Joka kuun toinen tiistai alkaen
8.9. klo 13-14.30 Tervetuloa jakamaan elämän iloja ja suruja! Hartaushetki, jutustelua
kahvikupposen äärellä. Vetäjänä diakoni
Riitta.
KIVA-KERHO
Seurakunnan kerho kehitysvammaisille nuorille kokoontuu seurakuntatalolla kerran kuussa tiistaisin alkaen 8.9 klo
17.30 - 19. Kerhossa ohjaajana diakoni Tiina-Susanna Hirvonen.

SÖDERKULLAN KIRKOLLA
NÄPPÄRÄT NÄPIT Maanantaisin alkaen
7.9. klo 11-14. Tämä on ryhmä, jossa pidetään hauskaa, keskustellaan, jaetaan tietoa
ja kokemuksia omien käsitöiden parissa.
Ryhmän kokoontumisessa omat eväät.
LECTIO DIVINA
Luostariperinteeseen perustuva, nykyään
Hiljaisen tilan-mallina tunnettu kristillinen
olemisen tila. Sunnuntain Raamatun tekstin
äärellä oman elämän tutkailua kristillisen
meditaation ja yhdessä jakamisen keinoin.
Lisätietoja Tiina-Susanna Hirvonen.
Keskiviikkona klo 18-19.30.
7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 2.12., 9.12.
ja 16.12.2020
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SYYSKAUDEN 2020 TOIMINTAA JA TILAISUUKSIA
LASTEN JA PERHEIDEN SYYSKAUSI:

Lasten ja perheiden toiminnasta vastaa lapsityönohjaaja
Sonja Krogars, lapsi ja perhetyöntekijä Jani Turunen. Seuraa ilmoituksia facen kautta: ”sipoon suom. srk - lapset ja
perheet” ja nettisivujen kautta!
•VALON MESSUN PYHÄKOULU
Söderkullan kirkko, su 6.9., 4.10. klo 17.
•PERHEKERHOT
Nikkilä tiistaisin klo 9 - 11.30, Kirkonkylän seurakuntatalon
päiväkerhokerhotilassa (Iso Kylätie 1) Kerhokausi alkaa 8.9.
ja viimeinen kerta on 15.12.
Söderkulla torstaisin klo 9 - 11.30 Söderkullan kirkolla,
alakerrassa kerhotiloissa (Neiti Miilin Tie 2)
Kerhokausi alkaa 13.8. ja viimeinen kerta 17.12.
•29.9. PERHEIDEN TEATTERI-ILTA Esitys alkaa klo 18
(kesto n. 35min.) Pikku Kulkuri: Nigan 8 vuodenaikaa.
Ilmoittautuminen. Sonjalle viimeistään pe 25.5.. Rajattu
määrä paikkoja, jotta turvavälit, täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
•18.10. KLO 13 VAUVAKIRKKO Söderkullan kirkolla
•30.10. KLO 9.30 HILJENTYMINEN HAUTAUSMAALLA
PYHÄINPÄIVÄN ALLA. Kirkonkylän hautausmaa.
HUOM. PERUTTU KORONAN VUOKSI
•Iltaperhekerho Söderkullan kirkolla
•Retki Korkeasaaren kissojen iltaan
•Perheleiri 9. –11.10. Nuottakodossa
•4-vuotiaille ei järjestetä syntymäpäiväkutsuja,
vaan kaikille lähetetään onnittelukortti ja pieni lahja.

KIRKKOMUSKARI ALKAA!
Kirkkomuskarissa leikitään, liikutaan, lauletaan, lorutellaan ja soitetaan. Syyskausi kestää syyskuusta joulukuuhun ja maksaa 30€.
Lisätietoja ja vapaiden paikkojen kysely:
Jani Turunen / jani.turunen@evl.fi / 044 906 6818

Kirjepyhäkoulussa alle 10-vuotias lapsi saa noin kerran
kuukaudessa kotiin Lastenkirkko -lehden, joka on
täynnä kaikenlaista mukavaa; tehtäviä, kuvia, luettavaa,
ihmeteltävää. Lehden mukana tulee tietoa seurakunnan
toiminnasta. Toivon mukaan tämä voi luoda yhteisiä
ihmettelyn ja hiljentymisen hetkiä.
Yli 10 -vuotias lapsi saa noin kolme kertaa vuodessa postia,
jossa kerrotaan mitä kaikkea mukavaa voi tehdä muiden
samanikäisten kanssa seurakunnassa. Kirjeessä on myös
mukana pieni saatekirje, joka kutsuu hiljentymiseen ja
pohdiskeluun.
Sonja Krogars / 050 496 6937 / sonja.krogars@evl.fi
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KUTSU KULKEMAAN – SIPOON SUOMALAISEN
SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
Poikkeuksellinen kevät muutti seurakuntamme toimintaa melkoisesti. Melkein kaikki viikkotoiminta lakkautettiin. Se tarkoitti käytännössä
sitä, että lapset ja perheet eivät päässeet kokoontumaan enää kirkolle.
Työ seurakunnassa ei kuitenkaan päättynyt. Kerholaiset saivat kirjepostia, sosiaalinen media alkoi päivittyä hartauksista, muskareista ja
muista terveisistä. Yhteydenpito koteihin jatkui siis vaihtoehtoisten
menetelmien avulla.
Syksyn alkavaa toimintakautta on suunniteltu ja valmisteltu laajasti.
Lapsi- ja perhetyöntiimissä pysähdyimme miettimään, että minkälaisia kasvattajia olemme ja ennen kaikkea millaisia kasvattajia haluamme olla. Mitkä ovat meille tärkeitä asioita ja miten me haluamme palvella seurakuntalaisia parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yllätyksenä
ei varmaan tule, että haluamme olla sinun ja perheesi arjessa mukana
ja tukena.
Sipoon suomalainen seurakunta haluaa olla rakastava, oikeudenmukainen, armollinen, avoin ja rohkea! Nämä seurakunnan yhteiset arvot
halusimme yhdistää myös seurakuntamme uuteen paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, minkä pohjalta järjestämme jatkossakin
lapsille- ja perheille toimintaa
Jani Turunen
Lapsi- ja perhetyöntekijä

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT LÖYTYVÄT KAIKKIALLASTA
Uuteen KaikkiAlla-verkkopalveluun
on koottu Sipoon kunnan, seurakuntien ja järjestöjen palvelut. KaikkiAlla
löytyy osoitteesta kaikkiallasipoosibbo.fi.
KaikkiAlla sisältää tiedot tarjolla olevista
lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista ja toiminnasta Sipoossa. Verkkopalvelu sisältää muun muassa kalenterin,
josta löytyvät esimerkiksi erilaiset kerhot
ja perhekerhot sekä apua ja tukea erilaisiin
tilanteisiin.

KaikkiAllan ideana on, että kuntalaiset löytäisivät aikaisempaa helpommin apua eri
elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Aina ei ole
helppo selvittää mitä kaikkea Sipoossa on
tarjolla. KaikkiAlla-alustan kehittäjät toivovat, että alustan käyttöönotto helpottaisi
paitsi kuntalaisten myös lapsiperheiden
kanssa työskentelevien työntekijöiden ja
vapaaehtoisten arkea. Palvelujen ja tapahtuminen tarjoajien on esimerkiksi tärkeä suunnitella tapahtumien aikatauluja ja
välttää päällekkäisyyksiä.

KaikkiAllan suomenkielinen testiversio julkaistiin viime keväänä. Kesän aikana verkkopalvelu on kehitetty kaksikieliseksi, ja
KaikkiAlla palvelee nyt myös ruotsiksi.
KaikkiAllaa ovat olleet kehittämässä:
Barnavårdsföreningen i Finland rf. Folkhälsan i Sibbo r.f., MLL Sipoon yhdistys,
Stiftelsen Bensow, Sibbo svenska församling, Sipoon suomalainen seurakunta ja
Sipoon kunta.

PIRKON PALSTA
AITO VAI FEIKKI?
Olimme ystäväni kanssa sienessä ja keräsimme kantarelleja. Hän ei ihan tarkasti
vielä tuntenut kyseistä sientä, mutta lukuisten ”onko tämä kantarelli?” kysymysten jälkeen, hän kulki luottavaisesti jo omia polkujaan ja löysi kuin löysikin noita ehkä metsän
kauneimpia sieniä.
Myöhemmin ystäväni oli käynyt sienimetsässä yksin ja kerännyt korin täyteen sieniä.
Vastaantulevat kokeneemmat sienestäjät
olivat tunnistaneet hänen keräämänsä sienet valevahveroiksi. Väri on melkein sama
kuin kantarellilla, mutta koostumus huomattavasti ”höttöisempi” napakkaan kantarelliin verrattuna.
On tärkeää erottaa aito feikistä. Epäaito johdattaa meitä harhaan, kun taas aidot asiat
rakentavat elämää. Aitous haluaa pysyä totuudessa. Se ei ole kylmää ja tuomitsevaa
totuutta, vaan siihen totuuteen on nivottu
mukaan rakkautta ja armoa. Totuus voi satuttaa, jos huomaakin itsessään teeskente-

lyä tai tajuaa eläneensä valheessa. Silloin on
ihan hyvä, jos siitä pahoittaa mielensä. Siihen olotilaan ei tarvitse jäädä, koska silloin
on tilaa armolle ja saa uuden mahdollisuuden aloittaa ihan alusta.
Aitouden varma tunnusmerkki on avoimuus.
Aito näyttää tunteensa, olivatpa ne tunteet
iloa tai surua. Aito avoimuus ei jää omien
voimavarojensa varaan, vaan myöntää heikkouden ja ymmärtää tarvitsevansa apua.
Kokeile, niin huomaat, että Ihmiset ovat lähtökohtaisesti auttavaisia. Sitä apua tarvitsee
vain pyytää, vaikka seurakunnalta.
Jeesus viehätti ihmisiä, kansanjoukot hakeutuivat hänen seuraansa. Hän on täynnä
armoa ja rakkautta. Jeesuksessa on avoimuutta, rohkeutta ja oikeudenmukaisuutta.
Hän on mestari osoittamaan meille esimerkkiä aitoudesta. Hän on oikea kantarelli,
ei mikään valevahvero, ollaan mekin. Aitoja.
PIRKKO PERILÄ
Etelä-Sipoon yhteisötyöntekijä

11

L

A
M
A
O
U
K
N
E
E
A
M
T
A
S
A

NSKU” RAUHALA
NNA ”SA
A
S
I
T
EOIN
N ID
A
M
KEA
V
AU

PIETARIN

kalansaalis
Jeesus kulki Galileanjärven rannalla ja näki kaksi venettä. Muutaman metrin verran päässä
veneistä hän näki kalastajia
huuhtomassa verkkojaan rantavedessä. ”Tuleeko kalaa?”
Jeesus kysyi.

ETSI
OIKEA SAALIS!
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ETSI
KYMMENEN
KALAA!

Yksi kalastajista puisteli päätään ja jatkoi verkkojensa pesemistä. Jeesus sanoi kalastajalle:
”Souda vene keskelle järveä ja
laske verkot veteen.” ”Kuule”,
kalastaja vastasi, ”me olemme
puskeneet töitä koko yön emmekä ole saaneet sinttiäkään.
Meitä väsyttää, emmekä mielellämme sotkisi verkkojamme
turhan takia. Mutta koska sinä
pyydät, niin minä lasken verkot
vielä kerran.”
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MEIDÄT!

Kalastajan nimi oli Pietari. Hän
nappasi verkot kainaloonsa,
nousi veneeseen ja työnsi sen
vesille. Pietarin työkaverit ihmettelivät touhua ja lähtivät
toisella veneellä perään. Keskellä järveä Pietari laski verkot
veteen, ja niihin alkoi saman
tien uida kaloja. Kalaparvi oli niin
valtava, että Pietarin verkot
melkein repesivät. Kalastajat
toisessa veneessä soutivat nopeasti apuun, ja he saivat niin
paljon kalaa, että molemmat
veneet oli upota.

KUINKA
MONTA KALAA
LÖYDÄT?
Pietari ymmärsi, että Jeesus ei
ollut ihan kuka tahansa ihminen.
Hän polvistui kalojen päälle ja sanoi: ”Mene pois minun luotani,
Herra. Minä olen syntinen mies.”
Jeesus vastasi: ”Älä pelkää. Lähde minun mukaani. Minä teen sinusta ihmisten kalastajan.”
Jeesus teki Pietariin niin suuren
vaikutuksen, että Pietari päätti
jättää kalastajan työt ja seurata Jeesusta. Saman päätöksen
teki hänen veljensä Andreas
sekä hänen ystävänsä Jaakob
ja Johannes.
Lähde: Suomen lasten Raamattu
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TEKSTI: SANSKU RAUHALA KUVAT: SANSKU RAUHALA JA PIRKKO PERILÄ

Rippikoulu on kirkon työntekijän vuodenkierrossa läsnä enemmän tai vähemmän koko ajan.
Lokakuussa kierrämme kouluilla pitämässä rippikoulu-infoja ja ilmoittautuminen alkaa.
Ensimmäinen rippikoulu käynnistyy marras-joulukuun vaiheessa. Tammikuussa
vietämme yhteistä rippikoulusunnuntaita,
joka käynnistää loppujen rippikouluryhmien
kokoontumiset.
Kevään aikana tapaamme ryhmänä keskenämme ja olemme lyhyellä viikonloppuleirillä, mutta myös tutustuen seurakunnan
toimintaan nuorten illoissa ja jumalanpalveluksissa.
Kevät 2020 oli erilainen. Olin oman ryhmäni kanssa tavannut vasta kerran ja otimme vasta hataria ensiaskelmia tutustuen
toisiimme. Kaikki toiminta siirtyi yhtäkkiä
someen. Nuorten iltaan osallistuttiin kat-

somalla Insta-live iltoja ja suorittamalla
siellä olevia tehtäviä. Jumalanpalveluksia
katsottiin Youtubesta ja vastailtiin ohjaajien
lähettämiin kysymyksiin viestein. Kevään
viikonloppuleirillä perinteisesti kirjoitettu
Minä-aine tehtiin sähköisesti.
Koko kevät seurattiin silmä tarkkana uutisia
odottaen tietoa, joka ratkaisisi kesän rippikoulujen kohtalon. Toukokuussa viimein
saapui tieto, rippikoulut voidaan pitää fyysisesti livenä, mutta vasta heinäkuussa. Ei
haitannut vaikka, kesään tuli muutoksia,
sillä leirit voitiin pitää. Omalla kohdallani se
tarkoitti toista rippikoulua lisää yhden sijaan.

Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan riparille
meno jännitti. Tuntui että, kaikki alkoi alusta
ja toisen ryhmän kohdalla se kirjaimellisesti oli alku. Etukäteistyö oli suurempi kuin
ennen, koronan vaikutusten ennakoinnista
johtuen. Ensimmäinen leiri alkoi. Bussi lähti seurakuntakeskuksen edestä ja pastorin
tuttu sammakkovitsi matkan alkuun. Siitä
hetkestä, kaikki oli jälleen tuttua ja leiriarki
oli palannut. Molemmat leiriviikot olivat, niin
kuin aina, unohtumattomat.
Syyskuussa kokoonnutaan jälleen yhteen
rippikoulua toteuttavien työntekijöiden
kanssa ja suunnataan katsetta jo vuoteen
2021.

SIPOON SUOMALAISEN SEURAKUNNAN LEIRIPAIKAT 2020

PAPINSAARI 1 JA 2

TALVI-ÄHTÄRI

SIPOON SUOMALAISEN
SEURAKUNNAN
RIPPIKOULUISTA 2020:
•Rippikoululaisia: 128
•Isosia: 32
•Ryhmiä: 7
•Leireille osallistui yhteensä:
4 pappia
4 nuorisotyönohjaajaa
1 lapsi- ja perhetyöntekijä
1 diakoni
1 kesäteologi

Ähtärin leirikeskuksessa rippikoulu vietettiin helmikuussa. HONKINIEMEN leirikeskus
Ähtärissä on varmasti yksi Suomen tasokkaimmista leirikeskuksista. Se sijaitsee Ähtärinjärven rannalla hyvin rauhallisella paikalla. Neljän hengen majoitushuoneissa on
omat vessat ja suihkut. Laajalta leirialueelta
löytyy napakelkka, pulkkamäki, avanto ja
monta muuta hauskaa juttua. Erikoisuutena
tässä leirikeskuksessa on oma kirkko, joka
talvivalaistuksessaan on erittäin tunnelmallinen.

Papinsaari on Sipoon seurakuntien oma
leirisaari Sipoon edustalla. Vaikka matkaa
mantereelta (Gumbostrandista) saareen ei
ole kuin reilut viisi kilometriä, saa saaressa
olla täysin omassa rauhassa, sillä muutamaa oravaa lukuun ottamatta saarella asustavat vain leiriläiset. Se luo aivan omanlaisen tunnelman leirin pitämiselle. Ja koska
leirillä ollaan meren äärellä, on kalastamiseen erinomaiset mahdollisuudet. Ei tarvitse edes omaa virveliä, sillä talon puolesta
löytyy vapoja. Kesäinen päivä merellisessä
maisemassa on mahdoton kuvattavaksi
kirjoittamalla, se on koettava. Ja harvassa
leirikeskuksessa on yhtä hienolla paikalla
nuotiopaikka kuin Papinsaaressa on. Papinsaari on osa sipoolaista historiaa, ja jokaisen
sipoolaisen soisi käyvän tässä leirikeskuksessa.
Varustelutaso ei ehkä ole aivan yhtä hyvää
luokkaa kuin muissa leirikeskuksissa, esim.
”juoksevaa vettä” saaressa ei ole, mutta se
ei menoa haittaa. Papinsaaren ruokia on
kehuttu – ja syystäkin. Papinsaaren etuna
on vielä sekin, että sinne voi suhteellisen
helposti päästä jatkossakin muistelemaan
omaa rippikouluaikaa. Saareen järjestetään
nimittäin kaikille avoimia retkiä ja nuortenleirejä.
Papinsaaren rippikouluryhmät ovat aina
hieman muita ryhmiä pienempiä (max. 20
rippikoululaista + isoset). Tämä on kuitenkin
yksinomaan positiivinen asia.
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SIPOON SEURAKUNNAN LEIRIT 2020
LEIRIGALLUPPI 2020
SEITSYE 1 -LEIRILTÄ

MUKAVINTA OLI:
”Saunominen ja hengailu” – Juuso
”Kavereiden kanssa oleminen ja muihin
tutustuminen” – Stella
”Vapaa ajalla ihmisten kanssa hengailu”
– Vanessa
”Vapaa-aika, kaverit ja uusiin ihmisiin
tutustuminen.” - Anton
”Kavereitten kanssa oleminen ja vapaaaika” - Lassi
”Kaiken solmuun laittaminen” – Tatu
”Aktiviteetit, kuten lentis ja iltaohjelma.”
– Tuukka isonen
”Ihmiset ja yhteisöllisyys, saunominen,
iltaohjelmat ja niissä esiintyminen.”
–Inka, Viivi, Jasmin, Tiiti ja Camila isoset
YLLÄTYIN SIITÄ ETTÄ:
”Ruoka oli tosi hyvää ja täällä oli hauskaa.
Positiivinen yllätys. Sateinen sää oli
negatiivinen yllätys” – Juuso
”Leirikeskus yllätti positiivisesti, vaikka
olikin vähän viileää.” – Stella
”Yllätyin työn ja ohjelman määrästä.”
– Vanessa
”Odotin että olisi kivempaa, tapasin ja
juttelin enemmän uusille ihmisille kuin
oletin.” – Anton
”Täällä oli enemmän aktiviteetteja kuin
luulin.” – Lassi
”Tämä oli aika helppoa.” – Tatu
”Kuinka paljon illalla väsyttää, kun
touhutaan paljon juttuja.” – Tuukka
isonen

SEITSYE 1 JA 2
Roineen rannalla Pälkäneellä sijaitsee paikallisen seurakunnan omistama, vuonna
1989 rakennettu leirikeskus. Tämä paikka
on vuosien saatossa osoittautunut kivaksi
leiripaikaksi. Se on kompakti kokonaisuus,
sillä kaikki, rantasaunaa lukuun ottamatta,
on saman katon alla. Päärakennuksessa
majoituskäytävän varrella on neljän hengen huoneet sekä wc- ja suihkutilat. Lisäksi talossa on sali yhteisille kokoontumisille
ja toinen sali ruokailuille.
Pihapiirissä on nurmikenttä, jolla on mahdollista pelata jalkapalloa vaikka paljain
jaloin. Aivan rannassa sijaitseva sauna on
kesäisin erittäin tunnelmallinen. Löytyypä
pihapiiristä vielä grillikatoskin. Sen verran
”keskellä ei mitään” on tämäkin paikka,
että leirielämää saa ryhmä viettää ihan
rauhassa.
Pälkäneen seurakunnan sivuilla on lisätietoa leirikeskuksesta.
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”Selvittiin kaikesta huolimatta
Jumiksesta.” – Inka, Viivi, Jasmin, Tiiti ja
Camila isoset
PUHELIMET OLIVAT YÖN OMASSA
UNIKOULUSSA:
”Aluksi vähän ikävää, mutta sitten näki
asiassa hyvää. Tuli juteltua enemmän
ihmisten kanssa. Kun siitä pääsi irti, se oli
ihan rauhoittavaa.” – Inka
”Ei se mua haitannut, ihan hyvä juttu. Aika
paljon meteliä, kun ihmiset pälätti. Kun ei
voinut olla puhelimella, ei ollut muutakaan
tekemistä. Ei se paljon haitannut.” – Tiitus
”Se oli hyvä juttu.” – Vanessa
”Se ärsytti vähän. Keskustelut oli kesken
ja piti antaa puhelimet. Oon tottunut
ennen nukahtamista tarkistaa Instan.
Sekä positiivinen että negatiivinen juttu.
Aluksi hankalaa. Keskusteluja huoneessa
syntyi enemmän iltaisin.” - Mimosa

PEKKANEN, JOUTSA
Joutsassa Jääsjärven rannalla on jo vuodesta 1798 seissyt vanha pappila. Tänä päivänä
tuossa samaisessa rakennuksessa on Pekkasen leirikeskuksen keittiö ja ruokailutila.
Tunnelmallisesta pihapiiristä löytyvät myös
1990-luvulta peräisin oleva majoitusrakennus, vanha aitta, jossa on leirikirkko ja
oleskelutila sekä majoituskäyttöön remontoitu vanha maitohuone. Koko komeuden
kruunaa vanha rantasauna ja hyvä uimaranta. Joutsan seurakunnan kotisivuilta
löytyy leirikeskuksesta esittelyvideo.
Sipoolaisessa rippikoulutarjonnassa Pekkasen leirikeskus oli ensimmäistä kertaa
tarjolla. Tämä oli mielenkiintoinen uutuus
myös työntekijöille ja isosille. Loppukesän
ajankohta antoi hyvän mahdollisuuden
kruunata kesäloma huikealla rippikoulukokemuksella ennen kuin taas syksy ja koulu
alkoi taas.

PÄIVÄRIPARI PAPPILASSA
Päiväriparin nimi viittaa siihen, että tämä
ryhmä ei lähde leirille, vaan ”leirijakso”
pidetään Sipoossa ja Sipoon lähiympäristössä, yleensä kesäkuun alussa. Kevään
osalta tämän ryhmän tapaamisten sisältö
on lähes samanlainen kuin muillakin ryh-

millä. Jos et halua tai ehdi lähteä leirille,
on Päiväripari hyvä ratkaisu. Päiväriparin
suunnitteluun olemme halunneet panostaa erityisesti. Suunnitelmissamme onkin,
että rippikoulun opiskelu voisi tapahtua
vaikkapa nuotion äärellä makkaraa pais-

taen tai rantakallioilla auringon paisteesta
nauttien. Tässä ryhmässä on myös hyvä
mahdollisuus päästä vaikuttamaan kesäkuun viikon sisältöön, sillä mahdollisuudet
ovat melkein rajattomat.

RIPARI - TÄRKEÄ ASKEL ELÄMÄN MATKALLA
Rippikoulu antaa oikeuden kirkolliseen
avioliittoon vihkimiseen ja konfirmaatio
lisäksi oikeuden tulla kummiksi, osallistumaan itsenäisesti ehtoolliselle ja 16
vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen saa
myös ääneestää kirkollisissa vaaleissa.
MITÄ?
Rippikoulu on luterilaisen kirkon kasteopetusta, jossa lapsena kastetuille nuorille
opetetaan, mistä kristillisessä uskossa on
kysymys. Myös kastamattomat nuoret voivat osallistua riparille.
Riparilla tutustutaan kristilliseen uskoon,
opetellaan elämään yhdessä, vietetään
hartauksia ja pidetään hauskaa.
MISSÄ?
Sipoossa rippikoulun voi käydä joko päivä- tai leiririppikouluna. Leiririppikoulu
koostuu seurakunnan toimintaan tutus-

tumisesta, ulkoläksyjen opettelusta, leiriä
edeltävistä tapaamisista sekä leirijaksosta.
Päiväripariin ei sisälly leirijaksoa, vaan riparia käydään muutaman kerran kuukaudessa iltaisin.
MILLOIN?
Ripari käydään useimmiten 8. ja 9. luokan
aikana. Ilmoittautua kannattaa kahdeksannen luokan syksyllä.
Joskus nuorella tai perheellä saattaa olla
päteviä syitä rippikoulun käymiseen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin kuin oma
ikäluokka. Silloin kannattaa olla yhteydessä rippikouluista vastaavaan pastoriin,
Mirkko von Hintzeen.
Jos ripari on jäänyt käymättä nuoruudessa, rippikoulun voi käydä myös aikuisena.
Silloin kysymyksessä on useimmiten yksityisrippikoulu.

ISOSEKSI RIPARILLE?
Ripari on monelle tosi hyvä kokemus. Siksi moni haluaa tarjota myös muille saman
kokemuksen ja kokea riparin uudelleen
isosena.
Isoskoulutus kestää vuoden ja sen jälkeen
on mahdollisuus hakeutua isoseksi ripareille ja kymppileireille. Isoskoulutuksessa opitaan paljon hauskoja ja hyödyllisiä
asioita, kuten ryhmätoimintaa, leikkien
vetämistä ja kristillisen uskon keskeisiä
asioita.

Kukaan ei tule tässä elämässä valmiiiksi
kristittynä tai ihmisenä. Isoskoulutus on
monille tärkeä askel elämän matkalla,
mutta se ei tee - eikä sen pidä tehdä
- ketään valmiiksi. Isosenakin on lupa
olla kasvamassa ja oppimassa yhdessä
toisten kanssa.
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SEURAKUNTAYHTYMÄ
Seurakuntayhtymään kuuluu yhtymän lisäksi Sipoon suomalainen
seurakunta ja Sibbo svenska församling. Molemmat seurakunnat
ovat toiminnallisesti itsenäisiä, mutta yhtymässä hoidetaan niiden
yhteisiä toimintoja. Näitä toimintoja ovat hautaustoimi, kiinteistöja talousasiat sekä yhteinen henkilöstö- ja muu hallinto.

TALOUSTOIMISTO
Virastotalo, Iso Kylätie 1
04130 Sipoo
p. 09 239 1262
avoinna arkisin klo 9-12

TIEDOTTEITA:
•Koronaan liittyviä tiedotteita mahdollisista rajoituksista päivitetään
seurakuntien nettisivuille, huomioimme kaikessa toiminnassamme
seurakuntalaisten ja työntekijöiden turvallisuudesta ja noudatamme
kirkon ja hallituksen ohjeistuksia.
•Vanha kirkko on kiinni talvikauden lukuunottamatta joitakin tilaisuuksia, esimerkiksi lasten joulukirkkohetkiä jouluaattona.
•Seurakuntatalon Ison salin ikkunan remontti on valmis, tilaa voi jälleen vuokrata tilaisuuksiin.
•Nettisivuilta löytyy nyt 360° kuvat Sipoon kirkosta, Vanhasta kirkosta ja Valon kappelista.

Taloustoimiston palveluja ovat:
•Hauta-asiat
•Kiinteistöasiat
•laskutukset
•seurakuntayhtymän hallintoasiat
•seurakuntatilojen ja Pappilan avainten nouto

SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEYSTIEDOT:
Talouspäällikkö
Jenna Rask-Backman 050 566 3681
jenna.rask-backman@evl.fi
Toimistosihteerit
Hallinto- ja talouspalvelut, hautauspalvelut
Kristina Holm 044 566 3650
kristina.m.holm@evl.fi
Maija-Kaisa Vilppula 040 167 7137
maija-kaisa.vilppula@evl.fi
Kiinteistöpäällikkö
Timo Yrjönen 050 337 6536
timo.yrjönen@evl.fi

KIINTEISTÖHUOLTO
Kiinteistönhoitaja
Christer Eriksson 050 525 2970
christer.eriksson@evl.fi
Suntiot
Päivi Kyyhkynen 040 621 6564
paivi.kyyhkynen@evl.fi
Jan Skogberg 050 566 3680
jan.skogberg@evl.fi
Lauri Tomminen 040 663 7037
lauri.tomminen@evl.fi
Hautausmaan hoitaja
Pia Nyberg 050 566 3678
pia.nyberg@evl.fi
Emäntä
Susanne Ingelin-Laine
susanne.ingelin-laine@evl.fi
050 345 8204

18

KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAA:
•LYHTYJÄ JA KYNTTILÖITÄ saa tuoda hautausmaalle lokakuun alusta. Toiveena on, että lyhtyjä, kynttilöitä sekä havuja ja kanervia tuotaisiin haudoille vasta lähellä pyhäinpäivää.
•PALANEET HAUTAKYNTTILÄT tulee kerätä pois hautausmaalta
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Lyhtyjä, lasipurkkeja
eikä muita tarvikkeita saa säilyttää hautakiven takana.
Palaneet kynttilät, muovikuoret ja lasit lajitellaan sekajätteeseen
joka poltetaan lämpöenergiaksi. Hautakynttilöiden ja lyhtyjen metalliset osat lajitellaan metallinkeräysastioihin, jotka löytyvät hautausmaan ulosmenokäytävien varrelta, valon kappelin, vanhan siunauskappelin ja huoltorakennuksen läheisyydestä.
•MUUALLE SIUNATTUJEN MUISTOPAIKALLA kynttilät tulee sijoittaa tarpeeksi kauas toisistaan. Liian lähellä toisiaan kynttilät saattavat kuumuudessa roihahtaa palamaan yhdessä ja vaurioittaa kiveä
tai lähistöllä olevaa kasvillisuutta.
•HAUTAUSMAAN KASTELUVESI SULJETAAN 15.10. Valon kappelin
seinässä on vesipiste joka on käytössä tämänkin jälkeen.

