HIIPPA+
Yhdessä -tunnustuspalkinto
Espoon hiippakunnan piispan vuotuiseksi
tarkoitettu Yhdessä-tunnustuspalkinto
myönnettiin ensimmäisen kerran. Sen sai Vihdin
seurakunta tunnustuksena innovatiivisesta
yhdessä tekemisestä.
Myöntämiskriteerien mukaan kyseessä voi olla
paikallisen seurakunnan, seurakuntayhtymän tai
rovastikunnan toiminto. Palkinnolla halutaan
nostaa esiin uusia avauksia ja hyvin toteutettua
perustoimintaa, jotka seurakunta on toteuttanut
huomattavana yhteistyönä.
Konkreettisena palkintona toimii Edinburghin
ystävyyshiippakunnasta hankittu risti. Espoon
hiippakunnan piispa Tapio Luoma myöntää ja
jakaa palkinnon.

Turvapaikanhakijoiden saapuessa suurin joukoin Suomeen syksyllä 2016 Vihdin seurakunta reagoi
nopeasti perustamalla kolmessa viikossa vastaanottokeskuksen Riuttarannan leirikeskukseen. Siitä tuli
monille turvapaikanhakijoille merkittävä yhteisö ja ensimmäinen koti Suomessa. Lähetysjuhlien
järjestäminen kesällä 2016 oli Vihdin seurakunnalta mittava ponnistus, joka omalta osaltaan osoitti
seurakunnan monipuolista kykyä laajan tapahtuman innovatiiviseen järjestämiseen.
Vapaaehtoistoiminnan osuus molemmissa hankkeissa on ollut merkittävä, ja työntekijät ovat toimineet
luovasti ja joustavasti yli perinteisten työalarajojen. Myös Toivon paikan toiminta, Vihdin seurakunnan
Kasvu, Majatalo-illat sekä Kamarikuoro ja tyttökuoro Piritat ovat esimerkkejä seurakunnassa
tapahtuvasta toiminnasta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Vihdin seurakunnan johtamisjärjestelmä
mahdollistaa luovuuden, joka tuottaa uutta aktiivisuutta.
Ensimmäinen Yhdessä- palkinto jaettiin Espoon tuomiokapitulin istunnon kevätkauden avajaisten
yhteydessä 19.1.2017. Tilaisuus alkoi messulla Espoon tuomiokirkossa, jonka jälkeen siirryttiin Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalolle. Seurakuntatalolla piispa Luoma luovutti palkinnon Vihdin
seurakunnan edustajille. Tyytyväiset palkinnon vastaanottajat kuvassa alla.
Katso video

Palkinnon vastaanottajat
Kuvassa piispa Tapio Luoma, diakoniajohtaja
Päivi Tapainen, kirkkoherra Pekka Valkeapää,
johtava nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Järvinen,
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Lotta Saine,
Jorma Hannikainen, johtava kanttori Kaisa-Leena
Hannikainen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pentti Kurunmäki.

Riuttaranta leirikeskus

- toivon keskus

Vihdin seurakunnan leirikeskus Riuttaranta
muuttui vastaanottokeskukseksi pikavauhtia
syyskuussa 2015. Asiasta keskusteltiin syksyn
ensimmäisessä työneuvottelussa, ja siitä noin
kolmen viikon päästä saapuivat ensimmäiset
turvapaikanhakijat Riuttarantaan, toivon
keskukseen. Keskuksen johtajaksi valittiin
johtava diakoni Päivi Tapaninen.

Riuttarannan vastaanottokeskus toimi
huhtikuuhun 2016 saakka, jolloin keskuksia
vähennettiin koko maasta. Moni keskuksen
asukkaista on jäänyt Vihtiin asumaan, ja heitä
tuetaan edelleen mm. asumis- ja muissa
järjestelyissä.

Vastaanottokeskus herätti varsinkin
alkuvaiheessa paikkakunnalla monenlaisia
tunteita. Jotkut pelkäsivät oman tai lastensa
turvallisuuden puolesta. Päällimmäisenä jäi
kuitenkin mieleen se valtava auttajien määrä,
joka kävi keskuksessa tai eli muuten mukana
ihmisten iloissa ja suruissa. Vapaaehtoiset
vierailivat opettamassa suomea, leikittämässä
lapsia ja tutustumassa aikuisiin, lahjoittivat
lankoja, vaatteita, tietokoneita, antoivat aikaansa
ja halusivat tehdä keskuksen asukkaiden olon
tervetulleeksi Suomeen ja Vihtiin.
Lue lisää

Vihdin seurakunnan Kasvu
Kasvu on Vihdin seurakunnan kasvatuksen
kokonaisuus, jonka sisällä toimivat
varhaiskasvatus, koululaistyö ja rippikoulu- ja
nuorisotyö.

Keskuksen Facebook-sivuilla kerrottiin
Riuttarannan asukkaiden arjesta päivittäin, ja ne
saivat runsaasti tykkääjiä.
Lue lisää

Kasvatuksen tiimi on idearikas, osaava ja
tehtäväänsä lujasti sitoutunut tiimi, joka tekee
työtä vihtiläisten lasten ja nuorten sekä heidän
perheidensä parhaaksi. Työtekijöiden työtehtävät
ovat kasvatuksen sisällä moninaiset, mutta
tehtävämme on kuitenkin yhteinen. Kasvun
toiminta perustuu Joh. 15:16-17 opetukseen.
”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin
teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette
liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää
joka pysyy. Kun te niin teette, isä antaa teille
kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte.
Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa
toisianne.”
Sankarla.net

Siivensuojassa.net

Toivon Paikka - matalan
kynnyksen kohtaamispaikka
Toivon Paikka avattiin syksyllä 2014 matalan
kynnyksen kohtaamispaikaksi kaikille vihtiläisille.
Toivon Paikassa voi ruokailla ja kahvitella
edullisesti, tavata ihmisiä ja kohdata
seurakunnan työntekijöitä. Vapaaehtoiset
vastaavat ruoka- ja kahvitarjoilusta yhdessä
keittiötyöntekijöiden kanssa, ja järjestävät myös
muuta toimintaa, esimerkiksi askartelupajoja.
Toivon Paikka on avoinna Vihdin kirkonkylän
seurakuntatalossa maanantaisin ja Nummelan
seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin ja
torstaisin.
Lue lisää

Lähetysjuhlat 2016 Vihdissä
OLET TÄSSÄ –LÄHETYSJUHLAT VIHDISSÄ
Valtakunnalliset lähetysjuhlat järjestettiin Vihdin
kirkonkylässä teemalla ”Olet tässä”. Teeman
pohjalta onnistuttiin rakentamaan monipuolinen,
musiikkipitoinen ja eri ikäryhmiä koskettava
ohjelma.
Silmiinpistävää oli seurakunnan työntekijöiden ja
seurakuntalaisten suuri osuus eri
ohjelmakokonaisuuksissa mm. juontajina ja
sisällöntuottajina. Juhlien sisältöä ja mainontaa
kohdennettiin melko paljon lapsiperheille, ja
myös nuoret oli otettu erityisellä tavalla huomioon
ohjelmasisällössä. Myös Riuttarannan
vastaanottokeskuksen asukkaat olivat mukana
toteuttamassa juhlia.
Seurakunnan koko työntekijäjoukon lisäksi juhlia
oli toteuttamassa yli 400 vapaaehtoista, kävijöitä
juhlilla oli noin 6 000.
Lue lisää

Tyttökuoro Piritat

Vihdin Kamarikuoro

Tyttökuoro Piritat perustettiin vuonna 1975.
Kuorossa laulaa yli 40 pääasiassa ala- ja
yläasteikäistä tyttöä, ja se esiintyy niin
seurakunnan omissa tilaisuuksissa kuin
konserteissa niin Vihdissä kuin muuallakin
Suomessa. Myös ulkomailla on vierailtu
muutamaan otteeseen, viimeksi syksyllä 2016,
jolloin matka suuntautui Edinburghin
ystävyyshiippakuntaan. Kuoroa on johtanut
vuodesta 1990 kanttori Ulla Eho-Saario.

Vihdin kamarikuoro perustettiin elokuussa 2014
osaksi Vihdin seurakunnan musiikkitoimintaa.
Tavoitteena on alun alkaen ollut laulajisto, joka
pystyy esittämään vaativaakin musiikkia.
Painopisteenä ovat olleet suuret kirkolliset kuoroorkesteriteokset, mutta mukana on samoin muun
muassa uusia eurooppalaisia ja suomalaisia a
cappella -sävellyksiä sekä kevyempääkin
ohjelmaa. Merkittävää kuoron toiminnassa on
yhteistyö Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin
aineryhmän kanssa.

Lue lisää

Kuoroon kuuluu hieman yli 30 laulajaa, joista
monilla on vahva tausta Suomen tunnetuimpiin
kuuluvissa kokoonpanoissa, kuten Cantabilessa,
Dominantessa ja Ylioppilaskunnan Laulajissa.
Mukana on myös musiikin ammattilaisia. Kuoroa
johtavat musiikin tohtori Jorma Hannikainen ja
kanttori Kaisa-Leena Hannikainen.
Lue lisää

Yhdessä-merkki hiippakunnan
karttaan
Yhdessä-palkinnon konkreettisena merkkinä on
Yhdessä-merkkilogo, jollainen kiinnitettiin Espoon
tuomiokapitulin toimitiloissa sijaitsevaan
hiippakunnan karttaan Vihdin seurakunnan
kohdalle.
Tämä merkki symboloi yhdessä tekemistä.
Keltainen ja sininen ovat hiippakunnan viralliset
värit. Ympyrän reuna kuvaa hiippakuntaamme,
sisäosa puolestaan yhteistä foorumia,
yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Ympyrän
muoto symboloi aikaa ja liikettä sekä jatkuvuutta
ja pallot yhteistyökumppaneita. Risti klo 12
kohdalla kuvastaa Kristusta yhdistävänä tekijänä.
Merkin on suunnitellut tiedottaja Maarit Malinen.
Lue lisää
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