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Hyvää elokuuta Sinulle!
Miten sinulla on mennyt kesä? Tänä kesänä on
riittänyt sekä hellettä että sadetta. Sinikka
lomaili kesäkuussa ja nautti ystävien ja perheen
tapaamisesta pitkästä aikaa. Samalla tuli
kierrettyä Suomea Kuopiota ja Kemiönsaarta
myöden. Seijakin lomaili kesäkuussa. Lomaan
mahtui ulkomaanmatka Puolan Gdanskissa ja
Jyväskylän Neulefestivaalit sekä oman perheen
kanssa oleilua ja tyttären koiran hoitoa.
Palasimme töihin heinäkuussa. Olimme
kumpikin mukana rippikoulussa, Sinikka leirillä
ja Seija päiväkoulussa.
Tänä vuonna vietetään diakonian 150vuotisjuhlaa. 1.9.1872 vihittiin Suomen kirkon
ensimmäinen diakonissa Matilda Hoffman
Viipurin Diakonissalaitoksen palvelukseen. Tällä
oli suuri merkitys sekä suomalaisen
terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutukseen
että naisten itsenäistymiskehitykseen.
Diakonissan työ oli niitä ensimmäisiä töitä
Suomessa, josta nainen saattoi saada palkkaa.
Mathilda teki koko elämäntyönsä eli 52 vuotta
Diakonialaitoksessa huolehtien sen
taloudenhoidosta.
Cecilia Blomqvist opiskeli neljä vuotta ennen
vihkimystä diakonissaksi. Vuonna 1879 hän
aloitti työskentelyn Raumalla. Cecilia oli
ensimmäinen seurakunnan palkkaama
diakonissa Suomessa. Kolmas merkittävä
nainen suomalaisen diakonian historiassa on
Aurora Karamzin. Aurora ei ollut itse diakonissa
vaan vaikuttaja.

Hän oli toiminut hovineitinä eli Venäjän
keisarinnan avustajana ennen asettumista
Helsinkiin. Aurora oli varakas leski ja rahoitti
naisten työtupia, kouluja, lastenseimiä ja
orpokoteja. Aurora muistetaan erityisesti siitä,
että hän perusti vuonna 1867 Helsingin
Diakonissalaitoksen, joka toimii edelleen.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa
juhlavuosi on näkyvästi esillä. Kirjeen toisella
puolella on kootusti juhlavuoden kaikki menot.
Ne painottuvat elo-syyskuun vaihteeseen.
Tervetuloa mukaan juhlimaan ja tapaamaan
meitä työntekijöitä! Kirjeen mukana tuleva
resepti liittyy myös juhlavuoteen. Resepti on
Marttajärjestön Emmi Tuovisen valmistama ja
suklaaherkku on nimetty Aurora Karamzinin
mukaan. Jos et ole itse innokas kotileipuri,
löytyisikö lähipiiristä joku toinen? Mikäs sen
hauskempaa kuin leipomishetki yhdessä
toisen kanssa – valmiin herkun maistelusta
puhumattakaan!
Juhlavuoden lisäksi elokuussa tapahtuu
muutakin jännittävää. Tampereen
hiippakunnan piispa Matti Repo saapuu
piispantarkastukseen seurakuntaamme
elokuun lopussa. Piispaa pääsee tervehtimään
sunnuntaina 28.8. klo 10 messussa
Hämeenlinnan kirkossa.
Hyvää elokuun jatkoa ja alkavaa syksyä!
Lämpimin terveisin
Seija Puusaari, diakonissa,
seija.puusaari@evl.fi, p. 040 804 9358
Sinikka Tuori, pappi,
sinikka.tuori@evl.fi, p. 040 804 9315
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Ajatus
Sillä särkynyt etsii elämän tieltä
rinnalla kulkijaa ja eksynyt löytää
kotinsa sieltä, missä joku rakastaa.
Se on sydänten kieltä ja käsien teologiaa.
Pekka Simojoen diakonian juhlavuoden laulusta Käsien teologiaa

Diakoniatyö 150 vuotta
Juhlaviikko Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa
29.8–3.9.2022
Maailma on kaunis?
Välähdyksiä diakoniatyöstä
29.8–3.9.2022
Valokuvanäyttely Hämeenlinnan
pääkirjaston aulassa aina kun kirjasto on
auki.
ma 29.8 avaus klo 13
ke 31.8 Tarinoita särkymisestä ja
selviytymisestä. Tarinateatteri Tässä klo
18–19 kirjaston Avolavalla
Kirjaston jälkeen näyttely Reskan
Kulmassa 5.9–30.9. aina kun tila on auki
yleisölle.
Soppatykki torilla
Valtakunnallinen diakonian päivä
to 1.9. klo 11–13 hernekeittoa
soppatykistä maksutta Hämeenlinnan
torilla
Juhlamessu
Hämeenlinnan kirkossa su 11.9 klo 10
Mukana Pysäkin vapaaehtoiset.
Kirkkokahvit.

Ikäihmisten päiväpiirit
Yhdessäoloa, kahvittelua ja juttelua
vaihtuvien teemojen äärellä
Syyskausi alkaa 13.9. Poltinaholla
13.9. Reskan Kulmassa
20.9. Näpertäjillä
21.9. Hopeakerholla
21.9. Hätilän päiväpiirillä
Lisätietoja diakoni Hanna-Leenalta p. 040
804 9361
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Vanhustenviikon tapahtumia muistiti 4.10. klo 13Messu Rengon kirkossa
viikkoa
pe 7.10. klo 12 Mikko Alatalon ja Jaakko
Löytyn lounaskonsertti Hämeenlinnan
kirkossa

Tilaa Ystäväkirje
Soita Diakoniakeskuksen toimistoon
ma–ti tai to–pe klo 9–12,
p. 040 804 9350
tai ota yhteys kirjallisesti:
Diakoniakeskus, Ystäväkirje
Birger Jaarlin katu 3
13100 Hämeenlinna
tai diakonia.hameenlinna@evl.fi.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyö

AURORA-SUKLAAHERKKU

TARVIKKEET

1. Sulata rasva ja nosta jäähtymään.
2. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi.
3. Lisää sulatettu rasva.

Pohja
200 g leivontamargariinia tai voita
4 kananmunaa
4 dl sokeria
6 dl vehnäjauhoja
3 rkl kaakaojauhetta
3 tl leivinjauhetta
3 tl vaniljasokeria
2 dl maitoa
Kostutukseen
omenahilloa, Vihreä kuula -hilloa
tai marjahilloa
Valkosuklaakuorrute
100 g valkosuklaata
2 dl vispikermaa
150 g maustamatonta
tuorejuustoa

4. Sekoita jauhot, kaakao, leivinjauhe ja vaniljasokeri
keskenään.
5. Lisää jauhoseos ja maito taikinaan.
6. Levitä taikina uunipellille leivinpaperin päälle.
7. Paista 200 asteessa 10–15 minuuttia.
8. Sekoita

kuorrutuksen

ainekset

tasaiseksi

ja

levitä

jäähtyneen levyn pinnalle.
9. Kostuta jäähtynyt pohja levittämällä pinnalle ohut kerros
hilloa.
10. Valmista täyte. Notkista tuorejuusto ja sulata valkosuklaa
varovasti.
11. Sekoita tuorejuusto ja valkosuklaa keskenään.
12. Vaahdota kerma ja lisää kuorrutteen joukkoon. Sekoita
tasaiseksi.
13. Levitä kuorrute leivonnaisen pinnalle ja leikkaa kauniiksi
paloiksi.
Koristele vihreillä koristeilla seuraavin vinkein:
Kermavaahtoa voi värjätä vaaleanvihreäksi elintarvikevärillä,
mutta älä käytä nestemäistä väriä vaan geeliä tai jauhetta.
Esimerkiksi Vihreä kuula -hillolla saa kauniin vihreää
koristelua leivoksen pintaan.
Koristeeksi sopivat myös suklaahiput.
Sesongin marjoista ja hedelmistä löytyy kauneimmat koristeet.

