2

❘

2021

Vihdoinkin laulamaan!
s. 8–9

Syksyn toiminta käynnistyy
s. 4–5

Tässä lehdessä
3

Pääkirjoitus

4–5

Syksyn ohjelmaa

6

Mitä kuuluu tilahankkeelle?

7

Tehtäviä

8–9

Vihdoinkin laulamaan!

10

Tukitiimit esittäytyvät
Esittelyvuorossa varhaiskasvatuksen ja jumalanpalvelus- ja
musiikkityön tukitiimit

11

Vapaaehtoistyö sytyttää

12–13 Diakoniatyön
vastaanottotoiminta
14

Työntekijöiden kesäkuulumisia

15

Hartausmietiskely

16

Viestivä organisaatio

Valot pimeyksien reunoilla

M

uusikko Toni Wirtasen sanoittama kappale Valot pimeyksien reunoilla on
äänestetty Helsingin Sanomien järjestämässä kyselyssä 2000-luvun parhaaksi sanoitukseksi. Wirtanen itse on kommentoinut kappaleen olevan hyvin erityinen: ”Se on
testamentti, kaiken opitun summa.” Wirtanen
kirjoitti laulun sanat juuri ennen esikoislapsensa
syntymää.

”Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on
teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer. 29:11.
Anu Heiskanen, tiedottaja

Teksti kokonaisuudessaan on kaunis, mutta nimi
erikseen nostettuna sopii hyvin tähän hämärään
aikaan, jota olemme opetelleet elämään pandemian sammutellessa valoja.
Tässä lehdessä valoja pimeyksien reunoille
sytyttävät tiedot suunnitelluista tapahtumista,
musiikin ja hiljaisen valon voimasta, auttamisesta, yhdessä toimimisesta, eteenpäin katsovasta
seurakunnasta.
Toni Wirtanen kirjoittaa, että kaikki asiat ovat
lopulta tarkoituksen palasia, osa arvoitusta – ja
on aivan oikeassa. Elämän arvoitusta valaisee
pimeimpänäkin aikana toivon valo, johon saamme rauhassa luottaa.
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Syksyn ohjelmaa
Toiminta toteutetaan AVI:n kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.
Tämän vuoksi muutokset seuraaviin tapahtumiin ovat mahdollisia.
Deltavariantin yleistyessä turvavälien säilyttämiseen, käsihygieniaan ja maskien käyttöön
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ajantasainen tieto nokianseurakunta.fi-sivustolla.

Elämän suuret kysymykset
Alfa-kurssi
Olemme Helena ja Jyrki Kortesmäki, syksyllä
2021 alkavan Alfa-kurssin isäntäpari. Olemme
olleet 3 kertaa Nokialla mukana näillä kursseilla
eri tehtävissä. Alfassa meitä innostaa mahdollisuus pohtia kristinuskon peruskysymyksiä ja etsiä niihin vastauksia yhdessä toisten kanssa.
Alfa-kurssilla ei synkistellä vaan iloisesti kerrotaan
rakastavasta Jumalasta. Siellä puhutaan ymmärrettävästi, tämän päivän ihmisen kielellä.
Alfa-kokoontuminen alkaa yhteisellä aterialla,
jota seuraa lyhyt alustus. Sen jälkeen on mahdollisuus jakaa ajatuksia ja kysymyksiä pienryhmässä. Tapaamisia on yhteensä 10 kertaa.
Mielestämme parasta ovat olleet juuri nuo ryhmässä syntyneet keskustelut! Alfa-kurssille tulevan ei tarvitse olla perehtynyt Raamattuun eikä edes uskoa
Jumalaan. Alfa sopii hyvin
etsijöille, epäilijöille ja
uteliaille. Oikeastaan
se sopii kaikille, jotka
haluavat pohtia
elämän peruskysymyksiä.
Seuraava Alfa-
kurssi järjestetään 23.9.–
25.11. torstaisin
klo 12–14.
Ilmoittautuminen
10.9. asti:
sanna.vuorela@evl.fi
/ 040 653 1146.
Kurssi on maksuton.
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L10T-kurssi kristityille

Viikonloppuna 11.–12.9. sekä ke 22.9., 29.9. ja
6.10. Urhatussa klo 18. L10T-valmennus rohkaisee seurakuntalaisia osoittamaan Jumalan
rakkautta arjessaan ja kutsumaan toisia hyvän
Jumalan yhteyteen. Ilmoittautumiset 27.8. men
nessä: maarit.saarinen@evl.fi / 050 913 3418.

Evästä elämään -tilaisuudet

Ke 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.
Helluntaiseurakunnan salissa klo 14.

On ilo, ilo, ilo olla yhdessä

Ke 1.9. Nokian kirkolla klo 12–14. Kohdataan
kirkolla diakonianviran päivänä lauluin, sanan ja
iloisen yhdessäolon merkeissä. Kahviakin tarjotaan, sään salliessa ulkosalla.

Hiljaisuuden ilta

To 14.10. Nokian kirkossa klo 18–20. Tutustutaan kristillisen perinteen tapoihin meditoida
ja viettää aikaa hiljaisuudessa.

Hiljaisuuden päivä – Rauhan ajatuksia

La 13.11. Urhatussa klo 9–17. Mahdollisuus
oman huoneen rauhaan. Saapuminen klo 9–10
aamukahville. Ilmoittautumiset 29.10. mennessä: 040 653 1145 / sanna.vuorela@evl.fi tai
050 430 7172 / merja.heinila@evl.fi. Hinta 20 €
sisältää aamukahvin, lounaan ja päivällisen.

Rentoa yhdessä olemista
Kävele naiselle ammatti - kävelytempaus
Su 5.9. Poutunpuistossa klo 15. Hyvän mielen
ulkoilutapahtuma, joka kutsuu sinut kävelemään maailman naisten rinnalla, naisyrittäjyyden ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.
Aloitus yhteisellä alkuverryttelyllä puistossa,
josta opastettu kävelyreitti Kanttorilaan.
Yhteistyössä Naisten Pankki, Nokian soroptimistit, Nokian naisyrittäjät ja Nokian seurakunta.

Facebookin livelähetys kerran kuussa. Seuraa
ilmoittelua seurakunnan somekanavilla.

Naisten latauspäivä

La 9.10. Urhatussa klo 10–18. Ilmoittautumiset
sähköisesti nokianseurakunta.fi/tulemukaan/
aikuiset. Ilmoittautuminen aukeaa 13.9. klo 12
ja päättyy 24.9. Hinta 20 €.

Naisten saunaillat

To 30.9., 28.10. ja 25.11.
Urhatun rantasaunalla klo 18–20.

Pariskuntien kynttiläillallinen

Pe 5.11. Urhatussa klo 18.
Aikaa parisuhteelle seisovan pöydän
antimista nauttien. Illassa esiintyy
Johanna Debreczeni. Illalliskortin hinta
40 € / pari, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen sähköisesti nokianseurakunta.fi/tulemukaan/aikuiset.
Ilmoittautuminen aukeaa 11.10. klo 12 ja
päättyy 22.10.

Musaa ja messuja
Haluaisitko tietää, kuinka monta
virttä osaat?

Majataloilta

Su 10.10. Nokian kirkossa klo 18. Vieraana entinen linnakundi Pauli Joonas ja hänen vaimonsa
Elina. Pauli kertoo itsestään: ”Olin ennen lohduton ja syrjäytynyt päihteidenkäyttäjä. Vankilassa sain vihdoin vapauden, kun kohtasin Jeesuksen vuonna 2008.”

Tule laulamaan ja opettelemaan virsiä sekä
tutustumaan virsikirjaan muutenkin.

Virsi-illat

Su 19.9. Nokian kirkossa klo 18.
Su 3.10. Siuron kirkossa klo 18.
Su 17.10. Tottijärven kirkossa klo 18.

Kaipaatko kiireisen arjen keskelle
keinoja rauhoittua? Kiinnostaako
mindfulness tai meditaatio?

Messu ja vapaaehtoisten siunaaminen
Su 29.8. Nokian kirkossa klo 10.

Tuomasmessu –
"Kahden maan kansalainen"

Askelia hiljaisuuteen

Su 7.11. Nokian kirkossa klo 18.

Ke 25.8. Siuron kirkossa klo 18–20 rauhoittumisen keinoja Tampereen NNKY:n tanssi- ja liiketerapeutti Asta Lehtimäen johdolla.

Afrikkalainen gospelmessu

Lyhtyilta

Ke 15.9. Urhatun B-talossa klo 18–20. Hiljennytään sään salliessa ulkosalla sanan, laulun ja valon parissa. Yhteistä jakamista ja mehutarjoilu.
Oma lyhty mukaan.

Kanttorilan iltateet

NAISTEN RYHMÄ Myit Tan Villagessa, Myanmarissa, joka on
myös yksi Nokian seurakunnan lähetystyön nimikkokohteista.
Kuva: Maria Miklas

Su 21.11.2021 Nokian kirkossa klo 18. Värikkäässä
ja iloisessa Afrikkalaisessa gospelmessussa yhdistyvät luterilaisen jumalanpalveluksen sisällöllinen
rikkaus ja rytmikkäät afrikkalaistyyppiset melodiat. Sanat: Anna-Mari Kaskinen, sävel: Pekka
Simojoki. Musiikista vastaavat Gospelkuoro
Sarastus ja Viljakkala Gospel.
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Seurakunnan työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä on lähes päivittäin tiedusteltu Korkeemäenkadulla sijaitsevan entisen seurakuntakeskuksen tontin suunnitelmista.
Seurakunnan kiinteistöstrategian valmistuttua
käynnistettiin Tulevaisuuden seurakuntatilat
-hanke. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa
pitkän tähtäimen tilatarpeita kokonaisuutena,
johon kiinnostusta herättänyt tyhjä tonttikin kuuluu.
Hanke lähti loppukeväästä reippaasti liikkeelle.
Kesän aikana seurakunnan työntekijät vastasivat työskentely- ja toiminnallisia tiloja koskevaan
kyselyyn. Syksyllä kyselystä saatuja tietoja vielä syvennetään haastatteluin.

Keskusteluissa Nokian kaupungin edustajien
kanssa on saatu arvokasta tietoa erityisesti
keskustan kehittämissuunnitelmista.
Naapuriseurakuntien kanssa sovittiin vierailuista, joiden aikana on tarkoitus tutustua erilaisiin
tilaratkaisuihin ja kuulla kokemuksia niiden
toimivuudesta.
Hankkeen ydinjoukkoon kuuluu sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Seurakuntalaisten ajatuksia tulevaisuuden seurakuntatiloista
kuullaan hankkeen edistyessä.
Teksti: Tuija Kiiskinen

Tehtävät

Mitä seurakuntakeskuksen tyhjälle tontille?

SANASOKKELO

Etsi sokkelosta kaikki 10 syksyaiheista sanaa.
Sanat voivat olla pysty-, vaaka- tai vinoriveillä.
Q
S
L
Ä
T
Ä
K
K
Ö
R
G
K

D
A
L
A
J
R
A
M
W
N
E
S

V
D
T
E
R
A
R
N
V
L
A
R

P
O
T
T
H
D
V
R
T
T
M
V

I
N
E
I
S
T
X
A
E
B
Z
M

R
K
T
B
J
Q
I
E
R
N
Q
L

J
O
Z
R
A
N
N
K
D
A
N
J

X
R
T
K
E
V
K
Y
A
L
H
K

V
J
S
N
A
Y
R
N
D
S
Y
B

B
U
P
R
X
B
S
R
T
P
A
R

R
U
J
T
J
W
Z
K
R
L
B
V

Y
O
J
D
V
V
K
Q
Y
B
N
G

Y
Y
D
D
Y
R
D
N
W
S
V
R
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Löydä reitti keskeltä ulos.
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Vihdoinkin
laulamaan!
P

itkän tauon jälkeen seurakunnassa päästään toivottavasti käynnistämään toimintaa. Ja lähes kaikkeen toimintaan liittyy
musiikki ja laulaminen aina varhaiskasvatuksesta ikäihmisten parissa tehtävään työhön. Seurakunnan toiminnassa mukana olevat kuulevat
laulua vauvasta alkaen ja tulevat iän myötä
mukaan yhteislauluun, joka jatkuu kautta linjan.
Musiikilla on vahva osuus toimituksissa. Musiikki antaa iloa ja kantaa vaikean ajan yli.
Tämän Valo-lehden kansikuvaksi valittiin tarkoituksella vanha kuva Gospelkuoro Sarastuksen
laulajasta, kun kuoro esiintyi ja oli esilaulajana
vuonna 2019 Afrikkalaisessa gospelmessussa
Nokian kirkossa. Tämä kaikenikäisille sopiva Suomen Lähetysseuran kehittämä messu on tarkoitus viettää tänäkin vuonna marraskuussa, jos
rajoitukset sallivat. Afrikkalaisen gospelmessun
on säveltänyt Pekka Simojoki ja sanoittanut
Anna-Mari Kaskinen.

Seurakunnassa on monipuolinen
kuorotarjonta
Gospelkuoro Sarastuksen repertuaariin kuuluu
monipuolinen kattaus erilaista kevyempää hengellistä musiikkia, mutta Nokian seurakunnassa
toimii myös toisenlaisia kuoroja: Tottijärven
kirkkokuoro on sekakuoro, joka laulaa yksi- ja
moniäänisesti pääsääntöisesti messuissa ja
muissa seurakunnan tilaisuuksissa, mieskuoro
Tuuliharjun miehet laulaa neliäänisesti niin hengellistä kuin maallistakin musiikkia ja Hymnale
on projektikuoro, johon voi tulla mukaan joko
yhteen tai useampaan projektiluonteiseen esiintymiseen.
Lapsikuoro Fugarakin aloittanee jälleen toimintansa eripuolilla seurakuntaa. Kuoro on tarkoi8

tettu esi- ja alakouluikäisille lapsille. Kuorossa
opetellaan äänenkäytön perusteita äänellä
leikkien ja laulaen. Lauluohjelmisto on lasten
ikätasoon sopivaa ja tukee lapsen musiikillisten
taitojen kehittymistä. Kuoroharrastus tarjoaa
esiintymisiä mm. messuissa ja seurakunnan
tilaisuuksissa. Kuoro on maksuton ja kaikki lapset ovat tervetulleita.
Kuorojen lisäksi seurakunnassa on musiikkitoimintaa ihan pienille seurakuntalaisille. Kirkkomuskareissa lauletaan, leikitään, liikutaan ja
soitetaan. Kaikki ryhmät ovat lapsi–vanhempi
-ryhmiä. Tämäkin toiminta on maksutonta.
Kanttorit kertovat mielellään lisää kuoroista ja
muskareista. Heidät tavoittaa parhaiten puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot ja lisää
tietoa kuoroista seurakunnan verkkosivustolla
nokianseurakunta.fi.

Laulua ja veisuuta
– Me olemme laulava kirkko! sanoo kanttori
Minna Viinikainen ja jatkaa:
– Meidän kanttoreiden missio ja tavoite on yhteislaulun ja yhdessä laulamisen tradition ylläpitäminen ja kehittäminen.
Viinikainen kertoo, että urkuparvelta tai muun
soittimen äärestä huomaa, miten tärkeää on,
että messuun ja toimituksiin tulee mukaan rohkeasti laulavia ihmisiä. Kun joku laulaa, toistenkin on helppo yhtyä mukaan.
– Musiikki luo tunnelmaa ja yhteishenkeä sekä
syventää sanomaa, hän kiteyttää.
Toimintatauon aikana musiikkityö on tuottanut
verkkoon Virsilive-lähetyksiä ja Viikon virsi -vi-

KANTTORI MINNA VIINIKAINEN Pinsiön kirkossa.
deoita. Nämä ovat olleet suosittuja tilaisuuksia.
Nyt suunnitelmissa on jatkaa virsitapahtumia niin,
että seurakuntalaiset pääsevät paikan päälle laulamaan. Nämäkin tilaisuudet voidaan taltioida
heitä varten, jotka eivät pääse paikalle.

ja seurakunnan yhteinen projekti, jossa opettajat
opettavat virret, mutta itse virsimerkki suoritetaan
kanttorin johdolla. Kanttorilla on vastuu suoritustilaisuuden kulusta. Virsiä ei tarvitse osata
ulkoa.

–Sitten meille on tulossa virsilauluprojekti, joka
on suunnattu kaikille, jotka haluavat opetella
virsiä ja ottaa selvää, kuinka monta virttä tuntee.
Saattaa olla monelle yllätys oman osaamisen
määrä, iloitsee Viinikainen.

Siispä: Vihdoinkin laulamaan!
Teksti: Anu Heiskanen

Virsilauluprojektilla Minna Viinikainen tarkoittaa
Suomen Kirkkomusiikkiliiton virsimerkkiä. Virsimerkeillä kannustetaan lapsia ja aikuisia tuntemaan virsiä sekä opitaan käyttämään virsikirjaa.
Pronssisen, hopeisen tai kultaisen virsimerkin voi
suorittaa kuka tahansa. Alle kouluikäinen saa
pronssisen merkin taitamalla 7 virttä. Saman
merkin saavuttaminen edellyttää koululaiselta 10
ja aikuiselta 20 virren osaamista. Merkeistä viimeisen, kultaisen virsitaitomerkin, saavuttaa
osaamalla koko virsikirjan. Virsimerkin suorittanut
saa suorituksen arvoisen pinssin.
Merkin suorittavan ryhmän koolle ei ole rajaa,
joten merkin voi suorittaa joko yksin, esimerkiksi koululuokka yhdessä tai kaikki yhteislaulutilaisuuteen osallistuvat. Virsimerkki voi olla koulun

AFRIKKALAISEN GOSPELMESSUN
alkuperäisen levyn kansi.
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Tukitiimit aktiivisena
osana toimintaa
S

eurakuntalaisuudella on merkitystä ja tukitiimityö vahvistaa tätä merkitystä. Luottamushenkilöiden osallistuvaa vaikuttamista seurakuntatyöhön vahvistetaan kaikilla
tasoilla. Tukitiimit ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa yhdessä
seurakunnan työntekijöiden kanssa. Toiminnan
kehittäminen, edistäminen, tukeminen, vuorovaikutusten luominen ja ylläpito, ehdottaminen
sekä toteuttaminen ovat avainsanoja tukitiimeille annetussa tehtävämäärittelyssä. Viestinviejän tehtävä on kaikkien tukitiimien arvokasta yhteistä työtä.

Jumalanpalvelus- ja
musiikkityön tukitiimi

Jumalanpalveluselämä on
seurakunnan elämän keskus.
Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Tukitiimissä ovat mukana työalan pappi ja kanttorit.
Puheenjohtaja on Timo
Syrjä ja jäsenet Erkko, Eija,
Juha-Pekka, Pentti, Anna-Liisa,
Marjatta ja Kirsti sekä Pirkko neuvoston edustajana.
Tukitiimissä syntyy kehittämisideoita, joista osa
myös toteutuu. Messuavustajien houkutteluun,
rekrytointiin ja koulutukseen on panostettu
koko tiimin olemassaolon ajan. Musisoinnin,
kuorojen ja varsinkin lapsikuorotoiminnan kannustaminen on aina vahvasti mukana keskusteluissa. Koronan myötä toteutui tavoite tilaisuuksien striimauksesta. Ehtoollisviinin vaihtoon
tarvittava uusi makutesti on tulossa ja kuorojen
penkkimuutos pääkirkon etuosassa on tiimissä
ideoitu, samoin kyläkirkkojen uudet virsikirjat.
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Kolehdin keruun kehittämishankekin on alkuvaiheessa.

Varhaiskasvatuksen tukitiimi

Varhaiskasvatuksen toiminta on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta, joka tukee lasten
hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Tukitiimissä työntekijäpuolelta ovat mukana työalan pappi ja työalajohtaja. Tiimin
puheenjohtaja on Helena Kortesmäki ja jäsenet
Katja, Mikko, Maarit, Marko ja Mauri sekä
Pirkko neuvoston edustajana. Tiimiin mahtuisi
mukaan vielä pari seurakuntalaista
tuomaan näkemyksiä, ideoita ja
lisää pohjatietoa nykypäivän
vanhempien kohtaamista
haasteista.
Tukitiimin toimintaa kuvaa
parhaiten sanat: lisäkäsinä
toimiminen ja kannustaminen. Tiimiläisiä on ollut
4-vuotissynttäreillä, perheille suunnatussa kävelymessussa, lasten linnan
juhlissa, lyhtytempauksessa
ja lasten Majataloilloissa. Pyhäinpäivänä hautausmaalla osa
tiimiläisistä jakoi lapsille heijastimia
ja oli kohtaamassa työntekijöiden
kanssa isoja ja pieniä seurakuntalaisia. Helena on ollut mukana myös varhaiskasvatuksen
työntekijöiden rekrytoinneissa.
Teksti: Pirkko Pihlajamaa

JUMALANPALVELUS- JA musiikkityön tukitiimin puheenjohtaja
Timo Syrjä on innokas ja osaava virsien laulaja, joka on ollut alkuunpanijana virsimerkki-hankkeessa (s. 8–9).

Syty vapaaehtoisuudelle
N

okian seurakunta on rikas, sillä lähetyksen
ja diakonian vapaaehtoistoiminta on aktiivista. Esimerkiksi Kulmakiven kahvilan
toiminnassa on viime vuosina ollut kymmeniä
vastuunkantajia.
Seurakunnassa on paljon vapaaehtoisia, jotka
ovat joskus rohkaistuneet tai heitä on rohkaistu
kokeilemaan, mikä voisi olla oma tekemisen
paikka. Seurakunnassa toivotaan ja rukoillaan,
että syksy tuo lisää uusia mahdollisuuksia. Ainakin se on ja pysyy, että vapaaehtoisuus ei ole
vain joidenkin harvojen tehtävä ja etuoikeus.

Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä
tahtomisen että tekemisen, että hänen
hyvä tahtonsa tapahtuisi (Fil. 2:13)
Su 29.8. messu ja vapaaehtoisten
siunaaminen Nokian kirkossa klo 10

Vapaaehtoistoiminta tuo hyvän mielen lisäksi
merkityksellisiä hetkiä elämään, virkeyttä, uudenlaisia ajatuksia ja hengellisen elämän vahvistusta. Tehdäkseen vapaaehtoistyötä ei tarvitse olla erityinen ja lahjakas, mutta sitäkin saa
olla. Jokainen omana itsenään on ainutlaatuinen
Jumalan yhdistelmä erilaisia taitoja ja ajatuksia.
Yhdessä miettien ja toimintaan tutustuen löytyy
oma tekemisen paikka. Joku kokee vahvasti,
mitä haluaa tehdä. Toisilla se hahmottuu vähitellen ja paikka löytyykin eri työalalta kuin alun
perin oli ajatellut. On tärkeä kuulostella, mikä
sinua kutsuu. On varmasti myös monia hyviä ja
tarpeellisia vapaaehtoistehtäviä, joita ei ole vielä hoksattu.
Seurakunnassa syyskauden alussa on vanhojen
ja uusien vapaaehtoisten tehtäviin siunaaminen.
Jos etsit paikkaasi, tule siunattavaksi unelmasi
kanssa.

Mitä sinä haluaisit tehdä?

Voit aloittaa ottamalla yhteyttä lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattoriin Mervi Vähätaloon, 040
652 9443, tai diakoniatyöntekijä Aino Kivelään,
040 541 5076. Tule mukaan!
Teksti: Sanna Säämäki

VAPAAEHTOISTEN TEHTÄVÄT ovat monenlaisia. Kaija
Hautakoski muutti Nokialle edesmenneen puolisonsa kanssa
vuonna 2004. Vuonna 2005 hänet kutsuttiin messuavustajaksi.
Vuonna 2006 alkaneet ja yhä jatkuvat luottamushenkilön
tehtävät ovat Kaijalle tuttuja hänen toimittuaan aiemmin
samoissa tehtävissä Pohjanmaalla 8 vuotta.
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”Mitä sinulle tänään kuuluu?”

on tärkeä kysymys diakonian
vastaanottotyössä

Mitä sinulle tänään kuuluu? Juuri sinulle ja juuri tänään. Kun asiakas
tulee diakonian vastaanotolle, kuulumisten vaihto on tärkeää.
– Kohtaamme ihmisen henkilökohtaisesti. Kysymme hänen yksilöllisen avun tarpeistaan. Suhtaudumme jokaisen asioihin samalla vakavuudella.
Ei ole olemassa isompia tai pienempiä ongelmia.
On olemassa yhden ihmisen hätä ja ongelma
kerrallaan, ja siihen haemme ratkaisua ja apua,
kertoo diakonian työalajohtaja Hannele Koivisto.

Diakonia auttaa monella tavalla

Käynti asiakasvastaanotolla alkaa asiakkaan elämän tilanteen kartoituksella. Diakoniatyöntekijä
ja asiakas yhdessä miettivät, minkälainen apu
auttaisi. Usein ihmiset yrittävät selvitä vaikeiden
asioiden kanssa niin pitkään, että ongelmat ketjuutuvat. Koivisto kehottaakin:

Ensisijainen apu on ruoka-apu. Nokian seurakunnasta jaetaan ruoka-apuna ns. EU-ruokaa eli
erilaista kuivatavaraa, kauppojen lahjoitusruokaa,

Seurakunnan diakonia tekee yhteistyötä kaupungin sosiaalitoimen sekä monien muiden auttajatahojen kanssa.
– Saamme lahjoituksia niin yhteisöiltä, yrityksiltä
kuin yksityisiltä ihmisiltä. Niistä olemme erittäin
iloisia ja kiitollisia, kertoo Koivisto.

diakonian hankkimaa ruokaa ja Urhatun keittiössä valmistettua ruokaa. Diakonian avun pariin
hakeutuminen ei aina kuitenkaan tarkoita taloudellista hätää. Diakoniassa autetaan niin taloudellisissa kuin henkisissä ja hengellisissä asioissa.
– Toivottavasti kynnys yhteydenottoon on matala
tai sitä ei ole ollenkaan. Kaikissa asioissa voi ottaa
yhteyttä. Ihmisen elämäntilanne on se, mistä lähdetään liikkeelle. Joidenkin asiakkaiden kanssa tapaamme vain kerran, monien kanssa useampia
kertoja. Yhden kanssa haetaan ratkaisua haastavaan
ihmissuhdeongelmaan, toisen kanssa mietitään
käytännön asioita viranomaisten kanssa toimimiseen, kolmas haluaa hengellistä tukea, neljäs ruokakassin, kertoo Koivisto diakonian arjesta.

Autettavasta auttajaksi

– Iloksemme saamme yhteydenottoja ihmisiltä,
joita olemme auttaneet ja joiden elämäntilanne
on helpottunut. Usein tällaisessa tilanteessa avun
saanut haluaa tarjota apua muille tarvitseville.
Kun on itse tullut autetuksi, on halu auttaa muita, kertoo Koivisto.
Teksti: Anu Heiskanen

– Hae apua ajoissa! Tiedän kyllä, että meillä ihmisillä on tapana koettaa selviytyä yksin mahdollisimman pitkään, ei ole aina helppoa myöntää
tarvitsevansa apua. Siinä ei ole mitään hävettävää.
Meistä jokainen tarvitsee joskus apua. Se on ihan
normaalia.

Pandemia-aika näkyy diakoniassa

Koronapandemia näkyy Nokian seurakunnan
diakoniassa ainakin kahdella tavalla: asiakkaiden
määrän kasvuna ja toimintatavan muutoksena.
– Meillä on ollut ja on koko ajan paljon asiakkaita. Koronan vuoksi esimerkiksi lomautukset näkyvät asiakastyössä. Vaikka pandemian leviäminen
saataisiin piankin kuriin, meidän työssä se näkyy
vielä pitkään, summaa Koivisto.
Asiakasvastaanotossa on tapahtunut muutos.
Ennen pandemiaa asiakkaat jonottivat vuoroaan
avoimella vastaanotolla. Nyt henkilökohtainen
aika varataan puhelimitse. Kenenkään ei tarvitse jonottaa ja tilanne on selkeämpi myös
työntekijöille.
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DIAKONIA ON saanut lahjoitusruokaa myös lemmikkieläimille.

DIAKONIAN TYÖALAJOHTAJA Hannele Koivisto diakonian
vastaanoton ovella.

• Diakoniatyöntekijät palvelevat yksittäisiä ihmisiä ja perheitä erilaisissa
elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa.
• Diakoniassa ei kysytä kirkon jäsenyyttä, vaan avun tarvetta.
Tarvittaessa ohjataan muun avun piiriin.
DIAKONIATYÖN VASTAANOTTO sijaitsee Vastamajan taka
pihalla, Korkeemäenkatu 20. Vastaanotot vain ajanvarauksella.

• Ajanvaraus ruoka-avustusasioissa soittamalla päivystyspuhelimeen
046 922 9058 ma–to klo 9–11.
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Uusin kappalainen

M

yöhäisheränneeksi itseään
kutsuva Juha Partanen valittiin kesän alussa kappalaiseksi Nokian seurakuntaan, jossa
hän on ollut töissä syksystä 2019.
Teologiaa opiskelemaan Juha lähti
48-vuotiaana vaimonsa Tuijan luvalla ja kehotuksella vuonna 2013. Juhan
perheeseen kuuluu vaimon lisäksi
13-vuotiaat kaksospojat Johannes ja
Daniel. Juhalle isot asiat ovat tapahtuneet siis hieman vanhemmalla
iällä kuin tyypillisesti.
Ennen hengellistä uraansa Juha toimi

myyntialalla, mutta koki, että hänen
lahjoilleen on muuta käyttöä
Jumalan valtakunnan työssä. Parasta
papin hommissa Juhan mielestä on
ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen, ajatusten vaihtaminen ja eri elämänvaiheissa mukana oleminen.
Pandemia-aika on haitannut työtä ja
integroitumista työyhteisöön, mutta
nyt siihen toivottavasti tulee muutos.
Juha on yllättynyt ja kiitollinen valinnastaan kappalaiseksi ja haluaa
kiittää seurakuntalaisia kaikesta saamastaan tuesta.

Kesäteologina kolmatta vuotta

K

olmatta kesää Nokialla nuorisoja rippikoulutyössä kesäteologina toimiva Jenny Ansah
kiittelee seurakunnan hyvää työilmapiiriä:
–Ekana vuonna oli niin kivaa, ja
henkilökunta ihanaa ja auttavaista,
että päätin hakea tänne uudelleen ja
sitten taas uudelleen.
Ensimmäisenä vuonna Jenny oli yhdellä rippileirillä, seuraavana ja tänä
vuonna on ollut 3 riparia ja nuorteniltoja. Niistä Jenny on saanut hyvää
kokemusta, sillä tavoitteena on valmistua joulukuussa 2022 katsomus-

aineiden eli uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.
Vapaa-ajallaan afrosuomalainen
Jenny päivittää käsityöaiheista blogiaan, kokkailee eri kulttuurien ruokaa
ja (kun rajoitukset taas hellittävät) ex
tempore matkailee maailmalla.
Nuorten läheisiä Jenny kannustaa
avoimeen keskusteluun. Nuorilla voi olla paljon elämänkysymyksiä sekä ennakko-oletuksia niin tutuista kuin tuntemattomista asioista tai ilmiöistä, joita voisi yhdessä aikuisen kanssa pohtia.
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Raamatun teksti Psalmista 131
Herra, sydämeni ei ole korskea
eivätkä silmäni ylpeät.
Minä en ole tavoitellut suuria,
en pyrkinyt liian korkealle.
Ei, olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni.
Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä,
niin on minun mieleni levollinen.

Mietiskely

Minä rakastan kevättä ja rakastan kesää – luomistyön pakahduttavaa toteutumista.
Eri tavalla rakastan syksyä. Syksy on perillä olemisen aikaa. Voin viipyä rauhassa
nuotiota katsellen, kiireen ja tekemisten aika meni jo.
Nuotio valaisee, sen ääressä saa lämmitellä ja tehdä ruokaa, mutta syksyillan nuotio
on myös jotain muuta. En viivy nuotiolla pelkästään saadakseni lämpöä tai ravintoa,
siinä vain on hyvä olla.
Tuossa herkässä psalmissa 131 kirjoittaja vertaa omaa mieltänsä kylläiseen lapseen
äidin sylissä. Nälkäinen vauva tarvitsee maitoa ja äidin syli on paikka sen saamiseen.
Sen sijaan kylläinen lapsi ei enää tavoittele maitoa, vaan jää syliin vain siksi, että
siinä on hyvä olla. Aivan niin kuin minä jään nuotiolle vielä sen jälkeen, kun ruoka
on jo tehty ja kahvitkin keitetty.

Kesätöissä kauniissa maisemissa
Nokialainen Piia Jokinen kertoo,
että kesätyö Urhatussa siivoojana on tuntunut mukavalta.
Hän kokee, että työ on vaihtelevaa ja mielekästä. Urhatussa
on kauniit maisemat ja upea
luonto, joissa Piia viihtyy oikein
hyvin.
Piia on itse aikoinaan käynyt
rippileirin Lieksassa, jonne kulki Forssasta. Rippileiriltä on jäänyt erityisesti mieleen kahden

Hiljaisemman valon aika

päivän mittainen kanoottiretki.
Leiriläiset laskivat retken aikana kunnioitettavat kolmekymmentä koskea. Luonto on ollut
Piialla vahvasti läsnä myös
omalla riparilla.
Kysyttäessä Piian lempiruokaa,
hän vastaa karjalanpaisti ja perunasose. Viittaisikohan se historiaan Lieksassa, Karjalassa?
Teksti: Anu Heiskanen

Psalmin kirjoittajan ajatukset ja minun ajatukseni nuotiolla nousevat Jumalan
puoleen. Hänen läheisyytensä ei aina tarkoita menestystä ja onnea ja asioiden
tulemista kuntoon. En etsi Hänen läheisyyttään saadakseni jotakin, vaan vain sen
vuoksi, että siinä on hyvä olla. Siinä minun kuuluu olla. Siinä on minun paikkani.
Niin kuin kylläinen lapsi.
Vielä ajattelen, että jos ei osaisi rakastaa syksyä,
kuinka voisi jaksaa omaa elämäänsä.

Rukous

Jumala, kiitos, että olen saanut elää kevään ja kesän
kaikessa niiden valossa ja rikkaudessa.
Kiitos, että niiden aika on nyt ohi ja on toisenlaisen,
hiljaisemman rikkauden aika, hiljaisemman valon aika.
Anna minun tänä syksynä
viipyä Sinun lähelläsi ihan vain sen vuoksi,
että siinä on minun paikkani.
Aamen

Teksti: Timo Uotila
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