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Joulun juhla lähestyy. Mikään toinen juhla
ei näy kodeissamme, työpaikoilla, katukuvassa, mainoksissa ja viestimissä näin
vahvana. Joulu välittyy meille lämpöisenä, joskus myös vaativana juhlana. Joulun
valmistelut tiivistyvät joulua edeltäviin
viikkoihin. Vaikka ei eläisi kirkollisen kalenterin mukaan ja seuraisi neljän adventtisunnuntain vaihtumista, jokainen tuntuu
olevan perillä joulun saapumisesta. Pienimmät joulun odottajat laskevat päiviä
jouluun availlen joulukalenterin luukkuja.
Moni aikuinen on myös tietoinen päivien
kiireisistä vaihtumisista, ja saattavat toivoa
lisäpäiviä. Ja on heitäkin, jotka toivoisivat
joulun vain äkkiä ohittavan heidät kuin
Betlehemin yötaivaalla ohi kulkeva tähti
tai komeetta.
Oli elämäntilanteemme mikä tahansa,
viestittää joulu välittämistä ja huolenpitoa. Ensimmäinen joulu kertoo Jumalan
välittämisestä ja rakkaudesta. Hän antoi
Poikansa syntyä meidän maailmaamme,
meidän veljeksemme ja auttajaksemme.
Jumala itse kumartui taivaan kirkkaudesta
meidän luo, ja asettui rinnallemme. Joulun
sanoma kertoo Jumalan hyvästä tahdosta
maailmaa ja meitä jokaista kohtaan. Aikana, jolloin joulumme ja elämämme näyttäytyy nyt toisin, ei joulun sanoma vähene,
vaan ennemminkin vain kasvaa. Yksinäi-

Seurakunta kertoo tänäkin jouluna välittämisen ja rakkauden sanomasta. Tätä
joulua joudumme tosin elämään toisin
kuin ennen. Kokoontumisrajoitteiden ja
turvallisuuden takia tilaisuuksien kestoa on jouduttu lyhentämään ja niitä on
myös lisätty. Jouluaattona vanhan kirkon
lasten jouluvartit toteutuvat joulupolkuna
ulkona vanhan kirkon läheisyydessä. Kokoonnumme Sipoon kirkon ja Söderkullan
kirkon lisäksi myös Pohjois-Paippisissa.
Joululauluja laulamme eri yhteyksissä
Kauneimpien joululaulu-tilaisuuksien lisäksi. Tänä vuonna moni asia toteutuu siis
toisin kuin ennen. Tämä on tuttua myös
kodeissa, joissa joulua vietetään nyt eri
tavalla kuin ennen. Välittäminen ja rakkaus ei silti lopu, vaan etsii uusia tapoja
muistaa läheisiämme ja lähimmäistämme.
Miten me voisimme sen tehdä tänä jouluna? Miten osoittaa naapurille, yksinäiselle,
eristyksessä olevalle tai oman elämänsä
vaikeuksien keskellä elävälle huolenpitoa?
Tai heille, jotka eivät sinänsä ole kärsineet
tämän erikoisen ajan myllerryksistä, mutta
yhtä lailla kaipaavat toisten välittämistä?
Jumala välitti meistä ihmisistä, kun Hän
antoi Poikansa syntyä tähän maailmaan.
Mekin voimme Hänen tavoin välittää ja
osoittaa lähimmäisen rakkautta toinen
toisillemme. Etsiä uusia tapoja kohdata
toisemme ja rohkaista katsomaan luottavaisin mielin tulevaan. Välittäminen ja
rakkaus eivät koskaan katoa, ja nyt niitä
ajassamme eniten kaivataan.

Hyvää ja siunattua joulun aikaa!
Juha Ilonen
päätoimittaja
Sipoon suomalaisen seurakunnan
kirkkoherra ja lääninrovasti
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VIERAILIJAN PALSTA

Jouluun kasaantuu suuria odotuksia, mutta lopulta nimenomaan joulun vähäeleisyys koskettaa.
Sen voi kohdata vastasyntyneen katseessa, kynttilän liekissä, ystävällisessä eleessä tai laulussa.
Yksi rakkaimmista joulumuistoistani liittyy
aitoihin kuusenkynttilöihin. Perheemme
perinteen mukaisesti meillä joulupuuta ei
koristeltu sähkökynttilöin. Muistan ystävieni ihmetelleen tätä. Elävän tulen sytyttäminen oli vanhempien tehtävä ja hetkeen
liittyi erityinen keskittyminen. Sisätiloissa
kuusenoksilla lepattavia liekkejä valvottiin
ja lopuksi lapset saivat varovasti puhaltaa.
Nykypäivän jouluun valmistautuminen
tuntuu ruuhkavuosien keskellä maratonilta. Maaliin tulee päästä tavoiteajassa.
Keskittymistä vaaditaan tehtävälistojen
äärellä, mutta jääkö tilaa joulutunnelman
luonnolliselle kasvulle? Toisaalta, onnea
sekin, jos ympärillä on heitä, keille juhlaa
saa valmistaa, vaikka sitten kiireessä tai
kiukutellen.
Vuonna 2011 olin joulun alla viimeisilläni raskaana, odotin neljättä lastamme.
Kuopuksen laskettu aika oli joulupäivänä
25.12. Olin tilannut lahjat kotisohvalta käsin hyvissä ajoin, sillä supistusten takia olin
levossa. Muut tehtävät jaettiin, enkä haalinut itselleni liikaa, sillä tila oli raivattava
olennaiselle. Kuopus syntyi lopulta kaksi
viikkoa ennen joulua. Jouluvalmisteluihin
syntymä toi ainutlaatuisen tunnelman.
”Heinillä härkien kaukalon, nukkuu lapsi
viaton…”
Tuon saman joulun alla jouduimme yllättäen remontoimaan kellaria ja putkijärjestelmää. Seisoin vastasyntynyt käsivarsillani
olohuoneessa ja katsoin kaivureiden auki
repimää pihaa ja mietin heikkoa rahatilannetta. Työmaakoneiden metelin keskellä nukkui rauhallinen, kapaloitu, autuas
vauva. Joulukirkossa pidin häntä sylissäni
ja saimme monta ystävällistä katsetta. Jouluevankeliumi tuntui sydämessä, toi tuntuville myös Marian.
Sanotaan, että suurten kertomusten aika
on ohi. Nykyuskomukset ovat yksilöllisiä ja
todellisuudet moninaisia. Jos johonkin vielä yhteisesti uskomme, jotain rakastamme
ja joku asia herättää primitiivisen toivon,
se on vastasyntynyt lapsi. Vaikka ympärillä olisi mitä, vastasyntyneen ympärillä
tuikkivat tähdet. Huomio suuntautuu automaattisesti ihmeeseen. Jos tuo ihme avaa
silmänsä ja katsoo niillä sinua, tiedät, ettei
mikään ole tavallisesti, vaikka onkin.
Kelttikristillisyydessä puhutaan pappi Kai-
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sa Karirannan mukaan ”ohuista paikoista”.
Niissä toinen todellisuus on hetken tuntuvilla ja pyhä koskettaa. Vastasyntyneen
luona on ohuen paikan tuntu, jonka haluaisi säilyttää. Vastasyntyneen olemus riisuu
ihmisen turhista puolustuksista ja perusteluista ja tuo Jumalan lähelle.
Joulun kertomus on yksi niistä suurista,
joita edelleen kerrotaan. Ihmiset kokoontuvat laulamaan Kauneimpia Joululauluja
– tosin poikkeusvuonna rajatummin. Jouluaattona monet, jotka eivät muuten käy
kirkossa, löytävät sinne. Kirkonpenkissä istuu eri tavoin uskovia, jotka jakavat joulun
ilon, toivon.
Tuntuu, että jouluna on lupa olla hengellinen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaiseman, kirkon uusimman nelivuotiskatsauksen Uskonto arjessa ja juhlassa mukaan
hengellisyys on paikoin jo vähemmistöidentiteetin asemassa. Joululauluissa
kirkkaat Luojan taivaat ja ihanat sielujen
toiviotiet ovat kuitenkin sujuvasti esillä ja
täyttävät sydänten lisäksi kauppakeskukset ja radiot. Joulu itsessään on kuin ohut
paikka. Syksyllä taivaskutsun saaneen
Vexi Salmen sanoittamassa, rakastetussa
joululaulussa sydämen kieli on sanaton ja
harras mieli kaipaa ikuisuutta, puhtautta
ja hiljaisuutta. Jouluyönä rauha leijuu sisimpään ja ihminen sulautuu osaksi suurempaa. ”Näin sydämeeni joulun teen ja
mieleen hiljaiseen, taas Jeesus-lapsi syntyy
uudelleen.” Ehkä joulun Jeesusta, vastasyntynyttä, on turvallista lähestyä. Joulukuun
pimeys on yöllisen tallin pimeyttä, jossa on
valon kajo.
Joulun välipäivinä maailma menoineen
tuntuu pysähtyvän. Se on kuin pieni, tyhjä
tila hengitysten välissä, voimien keräämistä ennen uutta. Itselleni nuo päivät ovat
vuoden kohokohta. Hetken maailma tuntuu painottomalta: saan luvan kanssa olla
ja sytyttää kynttilöitä. Kotonamme joulutähti pidetään kyllä ikkunassa läpi vuoden.
Sen valo muistuttaa hyvän olemassaolosta.
Jouluna moni tuntee itsensä myös aidosti
osattomaksi, yksinäiseksi, epäonniseksi
tai väärin ymmärretyksi. On heitä, jotka
ovat kohdanneet suuren surun ja viettävät
joulua ensimmäistä kertaa ilman rakasta
ihmistä. On perheitä, jotka ovat menneet
rikki, on sairautta, huolta, työkuormia.
Kenties rahat eivät riitä tai mieli ei jaksa.

Ahdistus on voinut kasvaa ilman erityistä
syytä. Maailma on paitsi kaunis, myös rujo
paikka ihmiselle. Tulkoon joulun siunaus
lähelle jokaista.
Vuosi sitten harva aavisti, miten poikkeuksellinen uuden vuosikymmenen ensimmäisestä vuodesta tulisi. Jospa siinä on jotain lohdullistakin. Ennalta ei voi, eikä tarvitse tietää, silti voi sytyttää kynttilän. Pieni
liekki valaisee pimeän ja tuntuu sanovan:
ei hätää. Tästäkin selvitään, jotenkin. Pieni
liekki tarkoittaa toivon pilkahdusta. Se voi
olla yksi hymy, ystävällinen ele, ilahduttava
ajatus tai lupa levätä. Lapsen kikatus, hyväksyvä katse, hyvä uutinen tai hyvin nukuttu yö. Herkkä lumisade, joka kauniina
päivänä valaisee maiseman kauttaaltaan.
Kuopuksemme, tuo joulun keskelle syntynyt, on nyt jo melkein 9-vuotias. Viime
jouluna hän soitti Heinillä härkien kappaleen pianolla. Laulu taipuu myös iltalauluksemme. Sitä laulaessa olen taas
ohuessa paikassa, jossa Sipoo ja Betlehem,
sekä muistot ja nykyhetki, tulevat lähelle
toisiaan.
Teksti: Susanna Erätuli
Kirjoittaja on sipoolainen opettaja, kirjailija ja
hiljaisuuden viljelijä, joka asuu joen rannassa
perheensä kanssa.

JOULUKSI
RUOKAA

JOKAISELLE

DIAKONIAN
AJANVARAUSPÄIVYSTYS
TORSTAISIN KLO 13-14

040 500 3333
PÄIVYSTYKSEN JOULUTAUKO:

VKO 52 JA 53

Monessa kodissa mietitään tälläkin hetkellä, miten rahat riittävät
ruokaan ja muihin jokapäiväisiin tarpeisiin. Lähestyvä joulu tuo
lisäpaineita. Joulunviettoon liittyy perinteitä, joita haluaisimme
itselle ja läheisille luoda. Diakoniatyössä jaamme ruoka-apua
sitä tarvitseville lahjakorttien muodossa. Lisätietoja saat
diakoniatyöntekijöiltä.

VOIT LAHJOITTAA DIAKONIAN
AVUSTUKSIA VARTEN:
IBAN: FI34 5561 0410 0014 08
BIC: OKOYFIHH
VIESTIKSI:
”AVUSTUS DIAKONIATYÖLLE”

PAINAAKO JOKIN MIELTÄSI?
Voit ottaa yhteyttä oman seurakunnan
pappeihin ja diakoniatyöntekijöihin.
Yhteystietomme löytyvät sivulta 2.

KIRKONKESKUSTELUAPUA.FI
Kirkon keskusteluapu on sinua varten,
kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia
koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon
työntekijöitä.
•PALVELEVA PUHELIN 0400 221 180
Avoinna joka ilta klo 18 - 24.
(operaattorisi veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaan)
•PALVELEVA NETTI
Avoinna ma - pe klo 12 - 20.
•PALVELEVA KIRJE
Voit kirjoittaa kirjeen myös paperille.
Lähetä kirjeesi osoitteella: Palveleva
kirje, PL 210, 00131 Helsinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimija osoitetietosi.
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JOULULAHJAKERÄYS

Kuuset löytyvät
jälleen sipoon
kirjastoista
21.11.-11.12.

Eea Korhonen (vas.) ja Maarit Kivimäki tekevät yhteistyötä, jotta mahdollisimman moni sipoolaislapsi saisi tänäkin jouluna joululahjan. Lahjanantajia toivotaan mukaan nyt entistä enemmän, koska tytöttömyys ja lomautukset ovat lisänneet avun tarvetta.

LAHJA LAPSELLE ON MYÖS LAHJA ANTAJALLE
Teksti ja kuvat: Helena Wederhorn

Sipoon seurakuntien ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Sipoon yhdistyksen Lahja
lapselle -keräys tuo jouluilon sadoille lapsille Sipoossa. Keräys käynnistyy marraskuun 21. päivänä, jolloin Sipoon pääkirjastoon Nikkilässä ja Söderkullan kirjastoon
ilmestyy joulukuusi, jonka koristeina on
lappusia, joissa kerrotaan, minkä ikäiselle
ja minkä kieliselle pojalle tai tytölle voi ostaa joululahjan. Lappusen kanssa mennään
sitten jouluostoksille ja paketoitu joululahja
toimitetaan joko kuusen alle kirjastoihin tai
seurakunnan virastoon sen aukioloaikoina
Iso Kylätie 1:een.
Lahja voi olla myös itse tehty ja sen tulee olla uusi. Lahjapaketin päälle liitetään
kortti, johon voi lisätä tietoa paketin sisällöstä. Sopivia lahjoja ovat lelut, pelit, kirjat,
piirustus- ja askartelutarvikkeet, lasten
dvd-levyt tai lahjakortit. Lahjojen saajat
ovat vauvaikäisestä 17 vuotiaisiin asti. Pääasia lahjan valinnassa on, että se soveltuu
kortissa ilmoitetun ikäiselle lapselle tai
nuorelle.
–Nyt koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa joululahjojen tarve on kasvanut,
koska moni perhe on joutunut työttömyyden tai lomautusten seurauksena taloudelliseen ahdinkoon, Sipoon suomalaisen
seurakunnan perhediakoni Eea Korhonen
kertoo.
Lahjojen tarpeen selvittämisessä seurakunnat ovat tehneet yhteistyötä kunnan
sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyö toimii
käytännössä niin, että kirjastoihin ilmestyvät joulupuut kortteineen pystyttää MLL:n
Sipoon yhdistys, joka myös toimittaa paketit eteenpäin seurakunnille. Seurakuntien
diakoniatyöntekijät huolehtivat puolestaan
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lahjojen toimittamisesta perheille soittamalla näille milloin tulla hakemaan lahjat.
Nyt korona-aikaan diakoniatyöntekijät
tapaavat jokaisen perheen erikseen sovittuna aikana.
Sipoolaiset innokkaita lahjanantajia
Korhonen iloitsee sipoolaisten aikaisempien vuosien innosta ottaa osaa keräykseen. Viime vuonna lahjoja saatiin yhteensä noin 250.
–Monet perheetkin halusivat ostaa omien
lastensa lahjojen lisäksi lahjoja niille lapsille, jotka eivät kenties muuten saisi joululahjoja. He halusivat tuottaa jouluiloa myös
itselleen vieraille lapsille. Myös vanhempi
väki, joiden omat aikuiset lapset eivät enää
kaipaa joululahjoja, on ollut kiitettävästi
mukana lahjakeräyksessä, Korhonen kertoo.
Eea Korhonen muistaa aiemmilta vuosilta
erityisesti pienen pojan silmissä loistavan
ilon, kun tämä tunnisti paketista pienen
muovimopon, jollaisen hän oli juuri toivonut!
–Lahjakortit johonkin liikkeeseen voivat
olla hyvä lahja varsinkin nuorille. Selvästi myös vaatelahjat kiinnostavat ainakin
nuoria tyttöjä. Joskus paketeissa on ollut
elokuvalippuja ja nyt lautapelien suosio on
kovassa kasvussa. Lahjalle ei ole annettu
mitään rahallista kattoa, vaan lahjoittaja saa itse päättää, millä summalla haluaa
osallistua, hän toteaa.
Ruokalahjakortteja jouluruokaa varten
Seurakunnat panevat paketteihin myös
joulutoivotukset ja ruokalahjakortteja paikallisiin kauppoihin perheille, joiden on

vaikea saada raha riittämään jouluruokaan. Aikaisempina vuosina seurakunnat
ovat tarjonneet myös jouluaterian, mutta nyt korona estää kokoontumiset, joten
ruokalahjakortin toivotaan korvaavan tätä
puutetta. Lisäksi joulupaketin hakijat saavat mukaansa lähetyspiirien tai muiden
vapaaehtoisten neulomia sukkia.
Korhonen uskoo vahvasti, että lahjojen antajienkin jouluilo kasvaa lahjoituksista. Ilo
on varmasti molemminpuolista!
Lahja lapselle -kuusen löytää kirjastoista Nikkilässä ja Söderkullassa 21.11. alkaen.

JOULUNAJAN

JUMALANPALVELUKSET
1. ADVENTIN MESSU
SU 29.11. KLO 10 SIPOON KIRKKO

Kastepuuhun vuoden aikana kiinnitetyn kastelinnun
voi käydä hakemassa jumalanpalveluksessa kotiin.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
KAKSIKIELINEN JUMALANPALVELUS
SU 6.12. KLO 11 SIPOON KIRKKO
Jumalanpalveluksen jälkeen
seppeltenlasku Vanhalla kirkolla.

JOULU 202

JOULUNAJAN
MUSIIKKIA

JUMALANPALVELUS SU 13.12. KLO 10 JA 11
POHJOIS-PAIPPISTEN KYLÄKIRKKO

Kolmannen adventtisunnuntain jumalanpalveluksessa lauletaan tuttuja joululauluja. Tilaisuus kestää
n. 30 min. Huom. kyläkirkkoon mahtuu kerrallaan
vain 30 hlö koronarajoitusten vuoksi.

klo 16 Sipoon kirkko
klo 18 Söderkullan kirkko

MESSU SU 20.12. KLO 10 SIPOON KIRKKO
Neljäntenä adventtina Jeesuksen syntymä on
jo lähellä. Messussa lauletaan tuttuja ja
rakkaita joululauluja.

JOULUN PERHEMESSU
SU 20.12. KLO 13 SÖDERKULLAN KIRKKO
Jeesuksen syntymä on jo lähellä, mistä tutut
joululaulut kertovat perhemessussa.

MA 7.12. KLO 19 SIPOON KIRKKO
Keravan Mieslaulajien, Järvenpään
Mieslaulajien ja Runebergskörenin (Porvoo)
laulajia esiintyy pienemmissä kokoonpanoissa. Johtaa Teppo Salakka.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

ARKI-ILLAN EHTOOLLINEN
KE 23.12. KLO 19 SÖDERKULLAN KIRKKO
Aatonaattona arki-illan ehtoollisessa lauletaan
yhdessä muutamia tuttuja joululauluja.

AATTOHARTAUDET TO 24.12.
•Söderkullan kirkossa klo 12 ja 13
Kirkkoon mahtuu n. 50 hlö kerrallaan.
•Sipoon kirkko klo 14 ja klo 15
Kirkkoon mahtuu 150 hlö kerrallaan. Tilaisuutta
voi seurata myös ulkona kirkonmäellä,
jonne on järjestetty äänentoisto.

JOULUYÖN MESSU TO 24.12. KLO 23
SIPOON KIRKKO

Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä!
Jouluyönä kirkossa juhlitaan Jeesuksen syntymää.

JOULUPÄIVÄN SANAJUMALANPALVELUS
PE 25.12. KLO 10 SIPOON KIRKKO
TAPANINPÄIVÄN MESSU
LA 26.12. KLO 10 SIPOON KIRKKO

TI 8.12. KLO 18 SIPOON KIRKKO
Musiikista vastaa PSS-houseband.
Perinteistä ja vähän uudempaa
joulumusiikkia. Tule kuulemaan ja
laulamaan kanssamme!

Seurakunnan perinteisiin
joulutilaisuuksiin on tehty
muutoksia koronan leviämisen ehkäisyn vuoksi:
Turvallisuus

tilaisuuksia lyhennetty ja lisätty
(jouluaatto, kauneimmat
joululaulut 13.12.)

Uusia toteutustapoja

joulupolku ja mahdollisuus osallistua
ulkona (13.12. Ja 24.12. Sipoon kirkolla).
Jumalanpalvelus myös kahtena tilaisuutena Pohjois-Paippisissa 13.12.
SU 13.12. KLO 18 SIPOON KIRKKO
Puolen tunnin yhteislaulutilaisuuksia
järjestetään tänä vuonna kaksi klo 18 ja 19.
Sipoon kirkkoon mahtuu 150 henkilöä
kerrallaan. Tilaisuuteen voi osallistua
myös ulkona kirkonmäellä, jonne on
järjestetty äänentoisto.

Joululauluja lauletaan
monessa eri tilaisuudessa jumalanpalveluksissa.

TO 17.12. KLO 19 SIPOON KIRKKO

Tapaninpäivänä muistetaan marttyyri Stefanosta.

MESSU SU 27.12. KLO 10 SIPOON KIRKKO
Apostoli Johanneksen päivänä aiheena on
Jumala on rakkaus.

MA 21.12. KLO 19 SIPOON KIRKKO
Musiikkia, hiljaisuutta ja rukousta.
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SEURAKUNNAN UUTISIA
KIITOKSET SIJAISILLE!
Vuoden vaihteessa kaksi seurakunnassamme toiminutta sijaista jää meiltä pois. Kiitos
pastori Sirpa Tolppaselle ja diakoniatyöntekijä Tiina-Susanna Hirvoselle, jotka
ovat toimineet seurakunnassamme tänä
merkillisenä koronavuonna. Toivotamme
Sirpalle ja Tiina-Susannelle kaikkea hyvää
ja siunausta tuleviin askeliin. Toivomme,
että Sipoo ja seurakuntalaiset ovat jättäneet teidän sydämiinne mukavia muistoja!

OSALLISTU TOIMINTAAN VAIN
TERVEENÄ NIIN ESTÄMME OMALTA
OSALTAMME VIRUKSEN LEVIÄMISEN!

SÖDERKULLAN KIRKKO:
•Perhekerho pe 8.1.
•Sydämen tien hartaus 11.1. klo 18.30
•Naistenpiiri 14.1. klo 18.30
KIRKONKYLÄN SRK-TALO:
•Perhekerho ke 6.1. klo 9
•Päiväpiiri 12.1. klo 13-14.30
•Miete-ryhmä 18.1. klo 13
•Tehdään Yhdessä 19.1. klo 13-15

Sipoolainen kirjailija ja opettaja Susanna
Erätuli on kulkenut mukanamme kirjoituksillaan lähes lehtemme alkumetreiltä
lukien. Nyt on aika kiittää Susannaa puhuttelevista kirjoituksista ja antaa kirjoitusvuoroa seuraavalle. Suuri kiitos vielä, ja
kaikkea hyvää Susannalle!

SIPOON KIRKKO
•Pappilan Sana ja Sävel 12.1. klo 18

Ensi vuoden alusta Vierailijan palstan ottaa
haltuunsa entinen Sipoon sanomien päätoimittaja ja seurakuntaneuvostomme jäsen Helena Wederhorn. Helenan kädenjälki on jo iloksemme vahvasti näkyvissä
tässä lehdessä!

PIRKON PALSTA
Minä haluan koiran!

En kuulu perheeseen, mutta voisinko saada ”bonusperheen”? Onnellisten
loppujen jouluelokuvissa yksin asuvat
ihmiset löytävät toisensa, viettävät yhteistä joulunpunaista ateriaa yhdessä.
Tosielämässä yksin asuvien kemiat tai
kiinnostuksen kohteet eivät tosin ole
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Kevätkauden toiminnan aloittamisesta tiedotetaan varmistusten myötä nettisivuilla,
Sipoon Sanomissa seurakunnan omassa
imoituksessa ja facebookin kautta!
Tiedossa olevia aloituspäiviä:

VIERAILIJAN PALSTA

Aamulla Söderkullan kirkolle kävellessäni vastaani tuli yksi seurakuntalaisistamme. Ja voi mikä suloisuus hänellä oli
mukanaan: edellisenä päivänä saapunut
pieni, silkinpehmeä koiranpentu. Onnittelin lämpimästi uudesta perheenjäsenestä, vaikka tuo kohtaaminen ei kyllä
helpottanut yhtään tätä kalvavaa koirakuumettani.
Perhe, ketä siihen kuuluu? Suomessa
asuu yli miljoona ihmistä yksin ja määrä
kasvaa koko ajan. Eniten yksin eläviä on
nuorissa ja yli 75 -vuotiaissa aikuisissa.
Iso osa yksin asuvista kokee yksinäisyyttä, osa kokee sitä jatkuvasti, osa joskus.
Yksinäisyyden kokemista on joka tapauksessa liikaa ja se vain lisääntyy vallitsevien olosuhteiden takia.

KEVÄTKAUSI 2021

automaattisesti samoja. Mutta kai niistä
elokuvista voi jotain oppia? Voisimmeko
saada ripauksen elämän pieniin hetkiin
tuota samaa elokuvien ”tähtipölyä”?
Koin tällaisen hetken talomme alaovella, kun kohtasin vanhemman rouvan ja
nuorehkon herran. Opettelimme yhdessä, miten ovikoodi toimii ja ”tähtipöly”
ympärillämme vain lisääntyi, kun kuulin
nuoren miehen avuntarjouksen pyykkikoneen asentamiseen tuolle rouvalle.
Siinä kohtaamisessa oli itse Kristus läsnä!
Tarvitsemme tätä lisää. Onhan Kristus
mukana joulupöydässämme, vastaantulijan katseessa hautausmaalla, kukkalähetyksissä, soitossa, viestissä ja sanoissamme: olen tässä ja voin auttaa.
Ja Rakas Taivaan Isä, ei minua sittenkään
haittaa, vaikka en tänä jouluna saisi yhtään joululahjaa. Mutta saisinko kevätlahjaksi pienen koiranpennun?
Pirkko Perilä
Etelä-Sipoon yhteisötyöntekijä
050 566 3682

VAPAAEHTOISET

VIRKKAAJAT

URAKOIVAT KASTESUKKIA

SEURAKUNNALLE
Teksti ja kuvat: Helena Wederhorn

Viikkojen ahkera neulepuikkojen suihke
huipentui maanantaina Söderkullan kirkolla, kun Virkborg -nimeä käyttävä iloinen käsityön harrastajien ryhmä luovutti
viisikymmentäneljä paria kastesukkia Sipoon suomalaiselle seurakunnalle. Seurakunta lahjoittaa sukat edelleen jokaiselle
kastettavalle kasteen yhteydessä. Kastesukkia tehdään kuuluisan 40-luvulle periytyvän junasukka-ohjeen mukaisesti nyt
jo usealla paikkakunnalla Suomessa.
Lahjan vastaanottanut seurakunnan kappalainen Selja Koponen toi ryhmälle kastesukkia saaneiden vanhempien liikuttuneet kiitokset.
–Kastesukat kertovat rakkaudesta toisiamme kohtaan ja niiden voidaan ajatella myös
kuvastavan ensiaskelia Kristuksen seurakunnassa sekä lämpöä ja suojaa, Koponen
kertoi.
–Virkborg-ryhmään kuuluu toistakymmentä käsityön harrastajaa. Kokoonnumme kaksi kertaa kuukaudessa tekemään
yhdessä ja viihtymään toistemme seurassa. Sillä välin teemme paljon käsitöitä kotona. Mukana on sekä työssä käyviä
että jo eläkkeellä olevia suomen- ja ruotsinkielisiä käsityön ystäviä eri puolelta
Sipoota, ryhmän vetäjä, Nikkilässä asuva Rosita Gustafsson-Nyman kertoo.
Ryhmä sai alkunsa jo neljä vuotta sitten,
kun Pia Lindroos-Joutsimies ja Gunilla
Lindblad perustivat sen. Hyväntekeväisyys
käsitöitä tekemällä on ryhmää kannattava
ajatus. Virkborg-ryhmä on saanut nimensä
borg-loppuisista harrasteryhmien nimistä
entisen Nikkilän sairaalan alueella, missä perustajajäsenetkin asuvat. Ennestään
alueella oli jo muun muassa Bollborg, Snickarborg ja Bokborg.
Nyt luovutettu erä kastesukkia ei ole ensimmäinen kerta, kun ryhmä neuloo sukkia. Jo vuosina 2018-2019 ryhmä neuloi
150 paria junasukkia molemmille sipoolaisille seurakunnille.
–Elokuussa sain seurakunnalta tiedon, että
jotkut värit sukissa ovat loppumassa ja silloin käynnistimme tämän uusimman sukkaprojektin. Sukkia tehdään useita värejä,
joista kastettavan lapsen vanhemmat saavat valita itselleen mieluisimman vaihtoehdon. Joskus neulomme yllätykseksi myös
isompia, perinteisiä sukkia, jos kastettava

Virkborgilaisten neulomia sukkia riittää nyt ainakin vuodeksi eteenpäin, Selja Koponen
(vas.) totesi Rosita Gustafsson-Niemelle.
on jo vaikka teini tai aikuinen. Seurakunnan toimistohenkilökunta paketoi sukat
sitten kauniisiin lahjapaketteihin.
Kastesukkien lisäksi virkborgilaiset ovat
neuloneet sukkia tänä vuonna kaikkiin
sipoolaisiin päiväkoteihin varasukiksi kastuneiden tai kotiin unohtuneiden sukkien
varalle pitämään päiväkotilaisten jalat kuivina ja lämpiminä.

mutta muihin Virkborgin projekteihin voivat myös yksityiset lahjoittaa lankoja, Gustafsson vinkkaa.

Joululahjoja toimintarajoitteisille

Maj-Britt Sundmanilla oli kastesukkien jälkeen
työn alla jo uudet marttasukat.

Virkkaajien viime vuoden tempaus oli
tehdä joululahjoja toimintarajoitteisten
asumisyksikössä asuville sipoolaisille heidän omien toiveidensa mukaan. Jo hyvissä
ajoin kesällä toimintarajoitteisten hoitajat
kyselivät lahjojen saajilta, minkälaisen lahjan kukin haluaisi.
–Saimme kyselyn tuloksena viehättävän
lahjalistan. Toivomukset olivat nimettömiä,
mutta vinkkeinä oli muun muassa ”tyylikkäälle herrasmiehelle”, ”tyyliä arvostavalle
ladylle” tai ”ulospäin suuntautuvalle iloiselle naishenkilölle”. Mukana seurasi yksityiskohtainen kuvaus toivelahjasta.
Vinkkien perusteella nuori mies sai sitten
jouluksi punaiset James Bond -säärystimet, lady valkoiset sormikkaat helmikoristeilla ja toinen lady keltaisen hartiahuivin.
Nuori eläinystävä sai puolestaan kissa-aiheisen villapipon, Gustafsson kertoo.
Kun Suomi täytti sata vuotta, ryhmä valmisti yhdessä Paippisten marttojen ja Sipoon eläkkeensaajien kanssa 280 lahjaa
sipoolaisille vanhuksille. Tämän projektin
tarkoituksena oli ilahduttaa hoitokodeissa
asuvia vanhempia ihmisiä, joita harvemmin muistetaan jouluna.

Jos haluat päästä eroon jämälangoistasi,
Virkborg ottaa vastaan myös vajaita keriä
7-veljestä, Nallea tai vastaavia sukkalankoja. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
gustafsson–nyman@kolumbus.fi.

Erivärisistä kastesukista kastettavan vanhemmat
saavat valita lapselleen sopivat ennen kastetilaisuutta.

Rosita Gustafsson-Nyman on ollut mukana
Virkborgin toiminnassa alusta alkaen. Aktiivityönään hän on tehnyt uravalmennusta, ”coachausta” ja mentorointia. Sipooseen
hän muutti kuusi vuotta sitten ja viihtyy.
–Olen itse tehnyt käsitöitä aina. Sukkiakin
olen neulonut paljon, myös sukulaisten
lapsille. Iloitsen siitä, että myös kymmenvuotias sukulaistyttöni on innostunut käsitöistä ja tekee jo yllätyslahjoja perheelleen.
Kastesukkien langat hankkii seurakunta,
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MLL 40 VUOTTA SIPOOSSA

MLL

LASTEN JA PERHEIDEN

ASIALLA KOHTA

40 VUOTTA

SIPOOSSA
Teksti: Helena Wederhorn
teologiharjoittelija

Kun Sophie Mannerheim sata vuotta sitten perusti Mannerheimin Lastensuojeluliiton, ensimmäinen maailmansota ja
Suomen sisällissota olivat kurjistaneet
kaupunkilasten ja heidän perheidensä elämän. Sosiaaliturva oli olematon ja
lapsuus usein kadulla. Liitto perustettiin
parantamaan lasten ja perheiden elämää.
Kun Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Sipoon yhdistys perustettiin vuonna 1982,
Suomessa oli hyvä sosiaaliturva ja perheiden elämä ainakin päällisin puolin turvattua. Silti oli tarvetta yhdistykselle.
–Sipooseen muutti tuolloin paljon perheitä, joiden tukiverkot olivat jossain Jyväskylän pohjoispuolella. Kun tapailimme
lastenvaunuja työntäen ulkona, aloimme miettiä yhdistyksen perustamista, 35
vuotta yhdistyksen toimintaa vetänyt Eva
Kuntsi Söderkullasta kertoo.
Toiminta alkoi perhekahviloilla, joissa kotona lapsia hoitavat äidit ja lapset tapasivat. Alun toimintaa olivat myös lastenhoitokurssit, äiti-tytär -illat ja liikunta kuten
nassikkapaini.

kahviloilla, yhteisillä vaunulenkeillä ja
suositulla logo-suunnistuksella. Vähempiosaisten auttamisen yksi muoto ovat
ruokalahjakortit, joita sipoolaiset voivat
edelleen ostaa paikallisista K-ruokakaupoista.
Seurakunnat ja kunta yhteistyökumppaneina
Sipoon yhdistyksellä on koko toiminnan ajan ollut läheinen yhteistyö seurakuntien, kunnan ja paikallisten yritysten
kanssa. Yhdessä on järjestetty suojatiepäivystystä koulujen alkaessa, yhteisvastuukeräystä ja perhetapahtumia, joihin MLL
on järjestänyt muun muassa lasten kaitsemista.
–Toimintamme on alusta asti ollut sitoutumatonta ja voittoa tuottamatonta, joka
ei kuitenkaan estä toimimasta yhteistyössä esimerkiksi seurakuntien kanssa. Meillä on paljon yhteisiä arvoja kuten inhimillisyys, yhteisvastuu, arvostus ja yhdenvertaisuus, Kauppinen toteaa.

Korona kuristaa
Meneillään olevan pandemian aikana yhdistys on joutunut ajamaan alas perinteistä toimintaansa, mikä on ollut pettymys
monille äideille ja isille.
– Perhekahvila on ollut jäissä keväästä asti. Sitä ovat muutamat kritisoineet,
mutta jäädyttämiseen on hyvät perusteet.
Kahviloita vetäneet mummot ovat riskiryhmäläisiä ja liiton määräämät turvasäädökset vaikeita toteuttaa, yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Marja Kauppinen
kertoo.
Korona-aikana yhdistys on pyrkinyt korvaamaan perhekahviloita virtuaalisilla
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FAKTAA
•MLL:n Sipoon yhdistys ry
•Jäseniä noin 300
•Sitoutumaton, voittoa tavoittelematon
•Toimii vapaaehtoisten voimin
•Normaaliolojen toimintaa tempaukset,
avoimet ja ilmaiset tapahtumat lapsiperheille, kirpputorit ja perhekahvilat, tyttöjen
päivä, pariskuntaillalliset ja perhekoulutus.

Puheenjohtaja Marja Kauppinen
Lasten oikeuksien päivän juhla, joka on aina
vuoden kohokohta. 2019,Tiia Ruusuvuori
maalaa tatskoja.

LAPSILLE JA PERHEILLE

JOULUN
PERHEMESSU
SU 20.12. KLO 13
SÖDERKULLAN
KIRKKO

KIRKKOMUSKARIIN!
Kirkkomuskarissa leikitään, liikutaan, lauletaan, lorutellaan ja soitetaan. Kevätkausi
kestää tammikuusta toukokuuhun ja maksaa 30€.
Lisätietoja ja vapaiden paikkojen kysely
Lapsi- ja perhetyöntekijä Janilta,
jani.turunen@evl.fi / 044 906 6818

KEVÄÄLLÄ 2021 TULOSSA
MUUTOKSIA PERHEKERHOJEN AIKATAULUIHIN!

Jeesuksen syntymä on jo lähellä,
mistä tutut joululaulut kertovat
perhemessussa.

Perhekerho on avoin kerho lapselle yhdessä oman aikuisen kanssa. Aamupalaa
tarjolla klo 9 - 10. Yhdessä oloa ja arjen
jakamista, tervetuloa!
Perhekerhot kokoontuvat:
•

Alkaen ke 6.1,
Keskiviikoisin klo 9
Seurakuntatalolla Nikkilässä

•

Alkaen pe 8.1.
Perjantaisin klo 9
Söderkullan kirkolla

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.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja Sonjalta,
050 496 6937 / sonja.krogars@evl.fi

Yhteistyössä Mll ja
Sipoon seurakunnat
Lue lisää s. 6

LASTEN
JOULUVAELLUS
AATTONA 24.12.
KLO 10, 11 JA 12
Tervetuloa Vanhalle kirkolle lyhyelle
jouluvaellukselle! Jouluaattona kuljetaan
yhdessä seimen ja joulun sanoman äärelle Sonjan ja Sirpa-papin kanssa.
Jouluvaellukselle voi saapua omatoimisesti aaton iltapäivästä alkaen, sillä vaellus pysähdyspaikkoineen jää paikoilleen
loppiaiseen 6.1. asti.
Huomioithan sään mukaisen pukeutumisen sekä paikan päällä turvavälit
toisiin ihmisiin.
Lisätietoja antaa lapsityönohjaaja Sonja,
p. 050 4966937 / sonja.krogars@evl.fi

11

M
O
A
N
A
E
U
K
T
E
A
S
M
A
A
L
NSKU” RAUHALA
NNA ”SA
A
S
I
T
N
DEOI
AN I
M
KEA
AU

Etsi 10 Jeesuksen syntymään liittyvää sanaa

Siihen aikaan antoi Rooman

keisari Augustus käskyn, että kaikkien
ihmisten hänen suuressa valtakunnassaan, oli kirjoittauduttava veroluetteloon siinä kaupungissa tai kylässä,
josta heidän sukunsa oli lähtöisin. Siksi
Joosefin täytyi kulkea pitkä matka Galilean Nasaretista Juudean Betlehemiin
kirjoittautuakseen veroluetteloon yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka
odotti lasta.
Kun he saapuivat perille Betlehemiin,
oli majatalo täynnä. Lopulta Joosef ja
Maria saivat majapaikakseen tallin.
Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika. Hän synnytti pojan,
kapaloi lapsen ja laittoi lapsen seimeen.
Samana yönä Betlehemin ulkopuolella
oli paimenia kaitsemassa lampaitaan.
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Äkkiä heidän edessään seisoi Herran
enkeli ja kirkkaus ympäröi heidät. Paimenet pelästyivät. Mutta enkeli sanoi
heille: ”Älkää pelästykö. Minä tuon
teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
Tämä on merkkinä teille: te löydätte
lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri joukko enkeleitä, jotka ylistivät
Jumalaan laulaen: Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin
taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”menkäämme Betlehemiin katsomaan sitä, mikä tapahtunut, ja minkä Herra meille ilmoitti.”

He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian
ja Joosefin ja vastasyntyneen lapsen,
joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he kertoivat, mitä enkeli oli
sanonut heille lapsesta. Kaikki, jotka
tämän kuulivat, hämmentyivät paimenten puheesta. Maria kätki kaiken
sydämeensä ja mietti mitä se mahtoi
tarkoittaa.
Paimenet palasivat lampaidensa luo
kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta
mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki
oli niin kuin enkelit olivat kertoneet.
Maria ja Joosef antoivat pojalleen nimeksi Jeesus, niin kuin enkeli oli käskenyt.
Luukkaan evankeliumista luku 2.

MA — p i e n i o n s u u r i n
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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
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

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.
•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 30 henkeä.
•Söderkullan kirkko, kirkkosali, enintään 30 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 30 henkeä.
YKSITYISTILAISUUKSIIN
Pätee Sipoon kunnan suositus max. 20 henkeä.

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

JOULUNAIKA JA KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAA
•LYHTYJÄ JA KYNTTILÖITÄ saa tuoda hautausmaalle.
•PALANEET HAUTAKYNTTILÄT tulee kerätä pois hautausmaalta
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Lyhtyjä, lasipurkkeja
eikä muita tarvikkeita saa säilyttää hautakiven takana.

Hautausmaan hoitaja
Pia Nyberg 050 566 3678
pia.nyberg@evl.fi

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.

Emäntä
Susanne Ingelin-Laine
susanne.ingelin-laine@evl.fi
050 345 8204

•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.
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