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Leppävaaran seurakunta viettää 50-vuotisjuhlaa adventtisunnuntaina 1.12.2013. Juhlavuoden kunniaksi 
seurakunta järjestää Joulupuu-keräyksen alueen vähävaraisten perheiden hyväksi.
 
Leppävaaran seurakunnan 50-vuotisjuhlavuosi alkaa juhlamessulla ja kakkukahveilla adventtisunnuntaina 
1.12. klo 10 Leppävaaran kirkossa. Perheiden juhlamessu järjestetään samana päivänä klo 16 Leppävaaran 
kirkossa. Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma saarnaa molemmissa messuissa. 

Piispa Tapio Luoma siunaa perhemessussa käyttöön Joulupuun. Joulupuu-keräyksen kautta voit lahjoittaa 
vähävaraisten perheiden lapsille joulun. Leppävaaran kirkolle pystytettävästä joulupuusta kuka tahansa voi 
poimia kortin. Kortissa on lyhyesti ja anonyymisti kuvattu avuntarvitsija. Kortin ottanut toimittaa parhaaksi 
katsomallaan summalla varustetun lahjakortin Leppävaaran kirkolle, Veräjäkallionkatu 2,  tai seurakunta-
toimistoon, Alberganesplanadi 1, viimeistään 16.12. Seurakunnan diakoniatyöntekijät toimittavat lahjakortit 
joulun alla perheille.

Hoosianna kajahtaa kirkossa ja verkossa

Adventti kerää vuosittain Leppävaaran kirkkoon useita satoja laulamaan Hoosiannaa. Juhlavuoden kun-
niaksi Hoosianna kajahtaa myös verkossa. Leppävaaran seurakunta julkaisee juhlavuonna joka maanan-
tai uuden virsiäänitteen verkkosivuilla. Leppävaaralaiset kuorot ja musiikkikokoonpanot tuottavat vuoden 
aikana yhteensä 52 virttä kuultavaksi verkkoon. Samat virret lauletaan myös messuissa.

Seurakuntalaisten historia joka kotiin

Suurin juhlavuoden satsaus on Leppävaaran seurakunnan juhlakirja, joka jaetaan pääsiäisen 2014 alla 
kaikille seurakuntalaisille. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen seurakuntahistoriikki, joka on kerrottu 
seurakuntalaisten suulla. Kirjailija Kaisa Raittila ja valokuvaaja Jani Laukkanen ovat haastatelleet ja kuvan-
neet juhlakirjaan parikymmentä eri-ikäistä Leppävaaran seurakuntalaista. Juhlakirjan julkaisutilaisuus on 
tiistaina 1.4.2014. klo 18 Leppävaaran kirkolla. 

Ks. tarkempi juhlavuoden ohjelma sivun kääntöpuolelta tai verkosta 
www.espoonseurakunnat.fi/leppavaaran-juhlavuosi.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Laura Vähäsarja, 
Leppävaaran seurakunnan tiedottaja, 
p. 040 733 9878, laura.vahasarja@evl.fi

www.espoonseurakunnat.fi/leppavaaran-juhlavuosi
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Seurakunnan 50-vuotisjuhlamessu ja kakkukahvit 
Adventtisunnuntaina 1.12. klo 10 Leppävaaran kirkossa. Piispa Tapio Luoma saarnaa, liturgina kirkkoherra Kalervo 
Salo ja kanttorina Pauliina Hyry. Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro kantaesittää Jyrki Linjaman tilausteoksen Advent-
timusiikkia. Kuoroa Johtaa Kullervo Latvanen. Messun jälkeen kakkukahvit. Messuun on edestakainen kuljetus Kara-
kappelilta klo 9.15 ja Perkkaan kappelilta klo 9.30. Paluukuljetus kirkolta klo 13.30. 

Hoosianna! Perheiden 50-vuotisjuhlamessu ja kakkukahvit 
Adventtisunnuntaina 1.12. klo 16 Leppävaaran kirkossa. Tule juhlimaan joulun odotuksen alkua ja Leppävaaran 
seurakunnan 50-vuotissynttäreitä koko perheellä. Luvassa jännitystä, iloa ja synttäritarjoilut. Piispa Tapio Luoma saar-
naa, liturgina Hanni Raiskio ja kanttorina Outi Noponen. Messussa musisoi lapsikuoro, lauluyhtye Kuiske ja nuorten 
Lepuski-bändi.

Joulupuu: Joulu on antamisen aikaa.
50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Leppävaaran seurakunta ottaa käyttöön Joulupuun. Keräyksen kautta voit lahjoittaa 
vähävaraisten perheiden lapsille joulun. Leppävaaran kirkolle 1.12. pystytettävästä joulupuusta voit ottaa kortin
ja toimittaa parhaaksi katsomallasi summalla varustetun lahjakortin Leppävaaran kirkolle, Veräjäkallionkatu 2, tai 
seurakuntatoimistoon, Alberganesplanadi 1, viimeistään 16.12. Diakoniatyöntekijät toimittavat lahjakortit joulun alla 
perheille.

Kosketa minua virsi
Mitä kirkossa lauletaan ensi pyhänä? Se selviää adventista alkaen Espoon seurakuntien verkkosivuilta. Leppävaaran 
seurakunnan erilaiset musiikkikokoonpanot äänittävät juhlavuonna joka viikko yhden virren verkkoon 
kuunneltavaksi. Tutustu www.espoonseurakunnat.fi/leppavaaran-juhlavuosi.

Katse eteenpäin! Leppävaaran seurakunnan tulevaisuuspäivä
Su 12.1. klo 10–14.30 Leppävaaran kirkossa. Tulevaisuuspäivä alkaa messulla ja soppalounaalla. Klo 13 musiikki- ja kes-
kustelutilaisuus aiheesta tulevaisuuden seurakunta. Millaisen toivoisit seurakunnan olevan 50 vuoden päästä? Lyhyitä 
puheenvuoroja, musiikkia ja yhteiskeskustelua.

Iltasoitto: Iltatee urkurin seurassa
Urkukonsertti ja taiteilijatapaaminen teekupposen äärellä joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 18 Leppävaaran 
kirkossa.
Su 26.1. Kaksi naista ja yhdet urut. Irina Lampen ja Jaana Jokimies soittavat uruilla nelikätisesti. 
Su 23.2.Ville Urponen ja J.S.Bach.
Su 27.4. Ranskalaista, S`il Vous plait, Markku Hietaharju, urut. 
Su 25.5. Urkutarina koko perheelle “Kun valas hotkaisi Joonan”. Veli Kujalan draamallinen teos Raamatun kertomuk-
sen mukaan, Katri Vesanen, urut, Anna Brummer, kertoja.

Kastepäivä
Su 23.3. klo 12–20 Leppävaaran kirkossa. Kastepäivä on juuri sinulle, joka haluat saada kasteen tai tuoda lapsesi vaivat-
tomasti kasteelle. Kastepäivänä kaikki on valmista teidän juhlaanne varten kastemekosta kakkukahveihin. Ilmoittautu-
minen alkaa tammikuussa Leppävaaran seurakunnan verkkosivuilla.

Leppävaaran seurakunnan juhlakirjan julkaisutilaisuus
Ti 1.4. klo 18 Leppävaaran kirkossa. Miten syntyi seurakunnan juhlakirja? Millaista usko ja elämä on ollut Leppä-
vaarassa viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana? Tapaa kirjan tekijät Kaisa Raittila ja Jani Laukkanen sekä kirjaan 
haastateltuja seurakuntalaisia.

eppävaaran seurakunta järjestää nimiaiheesta sunnuntaina 11.3. klo 17 luento- ja keskustelutilaisuuden 
”Mikä nimeksi?” Leppävaaran kirkolla pidettävässä tilaisuudessa Sirkka Paikkala kertoo kotimaisen nimi-
perinteen historiasta ja nykytrendeistä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille nimistä kiinnostuneille. 

Paikkalan mukaan harvinaisten nimien lisäksi nyt on trendinä antaa uusvanhoja nimiä. Yli sata vuotta sitten 
suositut nimet kuten Aada ja Vilho ovat pongahtaneet jälleen suosioon.
 
Lisäksi nimiä haetaan perinteisestä suomalaisesta sanastosta kuten luonnosta. 
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