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Tomas Takolanderilla on laaja kokemus
musiikin saralta.

Musiikin moniottelija
Oratoriokuoron uusi johtaja Tomas Takolander nauttii
säveltämisestä ja luomisesta, mutta tykkää myös harjoitella
ja esiintyä.

K

oronan myötä monet kuorot ovat
menettäneet laulajia. Näin on käynyt myös Hyvinkään Oratoriokuoron kohdalla. Kun ennen koronaa
laulajia oli parhaimmillaan lähes
sata, on luku nyt tippunut noin neljään
kymmeneen.
Matti Heroja perusti kuoron 1970-luvulla, ja suuri osa nykyisistäkin laulajista on
hänen rekrytoimiaan. Uskollisuutta jäsenistössä ainakin riittää. Oratoriokuoroa johtavan Tomas Takolanderin mielestä mukaan
olisi hyvä saada myös nuorempaa väkeä.
Näin kaikenikäisten ääni tulisi kuuluville.
– Vaikka etsimmekin uusia laulajia, niin
kuoron toiminta ei kuitenkaan ole kiinni
laulajien määrästä vaan laulamisen laadusta. Kyllähän yksikin hyvä oopperalaulaja
kantaa yli orkesterin. Kuorossa pyrimme
yhtenäiseen laulamiseen, Takolander sanoo.

Uusi kuoronjohtaja
tuo uudet ajatukset
Vuoden alusta lähtien kuoroa johtaneella
Takolanderilla on varsin laaja kokemus
musiikin saralta. Hän on valmistunut
Sibelius-Akatemiasta, ja pelkästään kuoron
johtamisesta hänellä on viidentoista vuoden kokemus. Tämän lisäksi Takolander
on myös esiintynyt laulajana, soittanut niin
trumpettia kuin muitakin instrumentteja.
Hän on säveltänyt musiikkia eri kokoonpanoille sekä teatteriin ja sirkukseen, ja on
monesti ollut itsekin mukana lavalla.
– Luo hyvän tasapainon, että saa kirjoittaa ja olla luova, mutta myös harjoitella
ja esiintyä. Pidän siitä, että voin tuoda
esityksiin sisältöä, enkä vain toimia toisten
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tulkkina, Takolander sanoo.
Hän haluaa myös uudistaa kuoron toimintaa, tietenkin niin, että ydin on edelleen
nimen mukaisessa repertuaarissa. Hyvinkään Oratoriokuoro tulee siis jatkossakin
esittämään laajoja kirkkomusiikin teoksia,
kuten oratorioita ja passioita.
– Tarkoitus on mennä ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin eteenpäin. Minulla
ei ole minkäänlaisia genre-ennakkoluuloja.
Yritän löytää ohjelmistoon harvinaisempia
teoksia, joita Hyvinkäällä ei olla vielä kuultu. Haluaisin myös löytää säveltäjiin diversiteettiä, jotta emme esittäisi vain menneillä
vuosisadoilla eläneiden eurooppalaisten
miesten teoksia, Takolander sanoo.

HENKILÖKUVA
Tomas Takolander
Hyvinkään
Oratoriokuoron johtaja
Kapellimestari,
säveltäjä, sovittaja
ja pedagogi
Musiikin maisteri,
Taideyliopiston
Sibelius-Akatemia
Motto: Yhdessä
on oikein

Ohjelmassa on
suuria konsertteja
Takana on jo yksi konsertti, keväällä palmusunnuntaina esitetty Pimeydestä valoon.
Yhdessä Hyvinkään orkesterin kanssa Oratoriokuoro esitti Johan Sebastian Bachin,
Franz Schubertin ja Einojuhani Rauta
vaaran musiikkia. Konsertti oli Takolanderin mielestä onnistunut, ja nyt ollaankin
matkalla kohti uusia haasteita.
Seuraavat konsertit pidetään Hyvinkään kirkossa sunnuntaina 30.10. klo 16 ja
Porvoon Tuomiokirkossa sunnuntaina 6.11.
Kummassakin konsertissa ohjelmassa on
Gabriel Faurén Requiem. Konsertit toteutetaan yhdessä Porvoon Kamarikuoron ja
Hyvinkään orkesterin kanssa. Ensi keväälle
on suunnitteilla Bachin Johannes-passio.
Takolander kokee, että hänen alaansa on
erityisesti yhteistyö, ja kuorotoiminnassa
yhteistyö on keskiössä.

Ennakko
luulottomasti ja
avoimin mielin
eteenpäin.

– Jos ihmiset luottavat toisiinsa ja pystyvät tekemään parhaansa ja puhaltamaan
yhteen hiileen, niin lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Silloin ollaan taiteen ja ihmisyyden ytimessä, kuoronjohtaja
sanoo.

Esityksessä on kuin
laskettelisi mäkeä alas
Kuoroteoksen matka esitettäväksi on pitkä
ja monipolvinen. Kuoronjohtajan työ alkaa
ohjelmiston valinnasta. Sitten mietitään,
miten teos esitetään. Tämän jälkeen suunnitellaan harjoituksia ja vedetään niitä.
Mitä lähemmäs konserttia tullaan, sitä
enemmän päästään hiomaan fraseerausta
ja kokonaishahmotusta. Takolander kokee,
että konsertti on palkinto tehdystä työstä,
niin laulajille kuin hänelle itselleen.
– Jos harjoitusprosessin aikana joskus
tuntuu siltä kuin tarpoisi ylämäkeen, esityksessä on kuin laskettelisi mäkeä alas,
musisoinnista ja yleisökosketuksesta nautiskellen. Yleensä esitämme konsertin vain
kerran, koska Hyvinkäällä ei välttämättä
riittäisi yleisöä enempään. Faurén Requiemin kanssa on siinä mielessä onnellista,
että saamme esittää sen kahdesti.
Musiikkia kuunnellessaan Takolander
on viime vuosina huomannut, että ratkaisevaa ei ole niinkään tyylilaji, vaan tekijöiden
paneutuneisuus. Mitä intensiivisemmin
kukin teos esitetään, sitä paremmin se säväyttää kuulijaa.
– Jos joku esittää biisin tosi hienosti, niin
se koskettaa. Renessanssimusiikin polyfonia rauhoittaa, hyvä jazz stimuloi ja lattarimusiikki tanssittaa ja elähdyttää. Moderni
taidemusiikki on puolestaan jotain rauhoittumisen ja stimulaation väliltä, tilanteesta
riippuen, Takolander luettelee.
Henri Waltter Rehnström
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Virpi Koivisto
vt. kirkkoherra, kappalainen

Kiitos kun äänestät!

ENNAKKOÄÄNESTYS NÄISSÄ seurakuntavaaleissa on jo aivan lähellä. Tiistaina 8. marraskuuta avautuvat ensimmäiset ennakkoäänestyspaikat ja ovat auki lauantaihin 12.11. asti.
Kotiin tulleessa kirjeessä kaikki ennakkoäänestysajat ja paikat on lueteltu ja niitä on viikon mittaan runsaasti eri puolilla kaupunkia.
Kirkkoherranvirastossa ja Willan kauppakeskuksessa pisteet ovat avoimena päivittäin.
Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina
20.11. ja äänestyspaikka on Hyvinkään kirkko.
Äänestää voi klo 11 alkaen aina iltakahdeksaan
asti.

Kirkkoneuvosto ja
kirkkovaltuusto eivät
ole kumileimasimia!
EHDOKKAITA JA valitsijayhdistyksiä esitellään
tässä lehdessä. Lisää tietoa ehdolle asettuneista ja eri ryhmien tavoitteista löytyy sekä
seurakunnan kotisivuilta että vaalikoneesta.
Valtakunnallisesti ehdokkaita on aiempaa vähemmän, samoin meillä ehdokkaiden määrä on
aiempaa pienempi. Kuitenkin meillä on näinkin
oikein hyvin valinnan varaa ja edustusta eri
ikäisistä, eri alojen ja erilaista työ- ja elämänkokemusta omaavista ehdokkaista. Myös nuoria
ehdokkaita on saatu mukaan. Vaihtuvuuttakin
on tiedossa ehdokasasettelun perusteella, noin
yksi kolmannes nykyisistä valtuutetuista ei ole
enää asettunut ehdolle.
KRISTUKSEN KIRKOSSA saamme kaikki olla

omalla paikallamme yhtä tärkeitä jäseniä, niin

luottamustehtävissä, työntekijöinä kuin tavallisina seurakunnan jäseninä. Tule äänestämään sellaisena kuin olet. Kiitos
että olet.

Hanna Tarkiainen

MITEN SEURAKUNNAN asioita hoidettaisiin
ilman kirkkovaltuustoa tai kirkkoneuvostoa?
Kuka päättäisi toiminnan suunnasta ja rahan
käytöstä? Kuka valitsisi työntekijät tehtäviin?
Vaikka seurakunnan päätöksenteko saattaa
tuntua kaukaiselta, on siinä kuitenkin oma
mielekkyytensä. Kun saamme vaaleissa äänestää mielestämme sopivia ehdokkaita asioita
hoitamaan, toteutuu demokratia ja asioista
päätetään yhteisesti. Oma kokemukseni on,
etteivät kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ole
kumileimasimia, vaikka näinkin usein kuulee
sanottavan.

ENNEN VAALIVIIKON käynnistymistä

saadaan rauhoittua viettämään pyhäinpäivää. Sen sanoma on joka kerta yhtä
puhutteleva ja tärkeä. Aikaisempien sukupolvien työn ja elämän
siunaus säteilee elämäämme
kun muistelemme poisnukkuneita rakkaita. Taivaan kirkkaus ja ikuisen elämän toivo
siunaa myös meitä oman
elämämme matkalla. Pyhäinpäivän rukous lausuukin
kauniisti:
RAKAS JUMALA. Tahdomme

rohkeasti tunnustautua omiksesi
ja levittää ympärillemme iloa ja
luottamusta, kunnes saamme
kaikkien pyhiesi kanssa nähdä
sinut kasvoista kasvoihin.
Hyvää pyhäinpäivää.

Kaikki nykyinen on menneiden sukupolvien mahdollistamaa.
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Reijo Huuskonen

Pyhäinpäivän aikaan, kuten joulunakin, käydään paljon haudoilla sytyttämässä muistokynttilöitä.
Tämänkertainen gallupkysymyksemme on:

Kenelle sytytät kynttilän?

SUSANNA TANI JA RANDY TÖRNBLOM
Sytytämme kynttilän Lilja-lapsellemme, joka syntyi
kuolleena alle vuosi sitten. Nyt meille on toinen lapsi
tulossa. Osallistumme Puolimatkan hautausmaalla
lapsensa menettäneiden muistohetkeen, jonka yhteydessä seurakuntaveisaajat-ryhmä kiertää haudoilla
laulamassa lastenvirsiä.

SOILE KIUTTU
Sytytämme perhepiirin voimin kynttilöitä Puolimatkana hautausmaalla paikalla, jossa saman muistokiven alla lepää kaksi lapsenlastamme. Pojantytär
Amanda eli hetken aikaa seitsemän vuotta sitten.
Tyttärenpoika Emil syntyi kuolleena kuusi vuotta sitten. YouTubesta löytyy kaunis laulu Amandasta.

JAAKKO URONEN
Sytytämme kynttilät vanhempieni, 1978 ja 1988 kuolleiden Aili ja Toivo Urosen haudalle Puolimatkassa.
Heidän lähellään lepää isoäiti Eeva Kakko. Kun
asuimme pitkään muualla, oli luontevaa sytyttää
kynttilä muualla haudattujen muistokivelle, jollainen
löytyy nykyään kaikilta hautausmailta.
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KOLUMNI

Tuija Mattila
diakoniasihteeri v. 2003–2021
Hyvinkään seurakunnassa

…savuava piippu ja
suuri laastari…

Adelen kanssa
ERÄÄNÄ HUHTIKUISENA iltana istuin lapsenlapsemme

Adelen kanssa keittiöpöytämme ääressä ja piirsimme. Sillä kertaa päätimme piirtää ihan mitä tahansa
mieleen tulee. Piirrettyämme esittelimme piirustukset toisillemme. Minä olin piirtänyt keväisiä kukkia
ja Adele oli piirtänyt maapallon. Adele oli piirtänyt
toisen puolen maapallosta siten, että mantereet olivat
vihreitä, meret sinisiä ja yhden mantereen päällä oli
polkupyörä ja puiston penkki. Toinen maapallon puolikas oli piirretty harmaalla lyijykynällä ja siinä olevan
yhden mantereen päällä oli savuava savupiippu sekä
suuri laastari.

Kysyin Adelelta, että miksi hän oli piirtänyt maapalloon
nuo kaksi hyvin erilaista puolikasta. Hän sanoi totisena,
että toisella puolella maapalloa asiat ovat hyvin ja tuolla
toisella puolella maapalloa soditaan. Ajattelin, että miten
kevään uutiset Ukrainan sodasta vaikuttavat sydänkäpysemme käsityksiin ihmisistä, hyvästä ja pahasta, Jumalasta,
elämästä ja kuolemasta?
Kesäkuussa Adelen vanhempien ollessa lomamatkalla
hän oli meillä hoidossa. Yhtenä iltana nukkumaan mennessä hänellä alkoivat kyyneleet valua. Otin tytön kainalooni
ja kysyin, että mikä häntä itkettää. Adele suri sitä, että
jos äiti ja isä eivät tulekaan takaisin kotiin – jos he vaikka
joutuvat onnettomuuteen ja kuolevat. Monen halauksen
ja lohduttelun jälkeen laitoimme kädet ristiin ja pyysimme
Taivaan Isältä, että vanhemmat pääsisivät terveinä kotiin.
Muutama viikko sitten olin hakemassa pientä neitiämme harrastuksista. Kotimatkalla tämä ihmisentaimi totesi,
että ”kuule Mamma, mun elämä on aika hyvää. Minulla
on koti, vanhemmat, ystäviä, ruokaa – niin ja rakkautta”.
Mietin, että miten syvästi tuo lapsi osaakaan elämää ajatella ja sanoittaa. Mieleeni nousivat Raamatun sanat ”Tulkaa
lasten kaltaisiksi…” Tämän pimenevän -syksyn keskellä
ajattelen, että voin oppia elämästä kaikkein oleellisimpia
asioita ollessani tuon pienen, rakkaan lapsenlapseni – Adelen kanssa.

Lähetystyön varat
”Raha ratkaisee…” sanotaan. Paljon se
ehkä ratkaiseekin, mutta ei kaikkea. Monia
asioita ei saa rahalla, sen me tiedämme.
Lähetystyössä rahalla on iso merkitys.

T

iedämme ettei kehittyvillä mailla ole
tarpeeksi varoja esim.
sairaaloiden rakentamiseen tai infrastruktuurin rakenteisiin koko
maan kattamiseksi. Tarvitaan
taloudellista tukea, auttavia
käsiä niin opastamaan kuin
toimimaan.

SUOMESSA luterilaisen kirkon
lähetystyö tapahtuu seitsemän
eri lähetysjärjestön kautta.
Nämä seitsemän lähetysjärjestöä (Lähetysyhdistys Kylväjä,
Medialähetys Sanansaattajat,
Sansa; Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys, SEKL;
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, SLEY; Suomen
Lähetysseura, SLS; Suomen
Pipliaseura, SPS ja Svenska
Lutherska Evangeliföreningen
i Finland, SLEF ovat solmineet perussopimuksen kirkon
kanssa ja siten järjestöillä on
virallinen asema kirkon lähetystyössä. Lähetysjärjestöt
ovat palkanneet työntekijöitä
lähetystyöhön ja –järjestöt
myös rahoittavat hankkeita eri
maissa.
HYVINKÄÄN seurakunnalla on

13 lähetystyön nimikkosopimusta eri puolelle maailmaa.
Joissakin maissa tuemme tiet-

tyä lähetystyöntekijää, kuten
esim. Elina Braz de Almeidaa
Kroatiassa tai tuemme maassa
tehtävää lähetystyötä, kuten
esim. orpolapsityötä Keniassa.
Kaikissa kohteissa ei välttämättä ole suomalaista työntekijää,
jolloin toiminta tapahtuu paikallisen kirkon kautta.
Seurakunta tukee lähetystyötä talousarviomäärärahoin,
joka vuosittain jaetaan lähetysjärjestöille. Näitä varoja
käytetään seurakunnan nimikkosopimuksen kattamiseen.
On huomattavaa, että lähetystyöntekijällä on useampia
seurakuntia tukemassa ja
rukoilemassa hänen työnsä
puolesta. Näin on myös nimikkokohteessa tapahtuvalla
lähetystyöllä.
Lähetystyö tarvitsee myös
seurakuntalaisten tukea, sillä
yleensä rahoitus jää vajaaksi.
Näin turvataan erilaisten hankkeiden toteutuminen ja lähetystyön jatkuvuus.

Meneekö rahat
”Kankkulan
kaivoon”?
Ei mene! Lähetystyöntekijät
kirjoittavat työstään säännöllisesti. Suomessa käydessään he
vierailevat seurakunnassa kertoen työstään. Antaessasi varo-

ja lähetystyön kolehtiin, tuotto
menee lyhentämättömänä
kohteeseen. Jotkut lähetystyön
hankkeet saavat myös valtion
kehitysyhteistyövaroja. Kehitysyhteistyövarat perustuvat
siihen, että sitä anovalla järjestöllä on omarahoitusosuus
kunnossa. Kaikilla lähetystyön
hankkeilla on selkeä seuranta, joten lähetystyön annetut
varat eivät mene ”kankkulan
kaivoon”. Hankkeita tukeville
seurakunnille raportoidaan
säännöllisesti.

Tule mukaan!
Voit osallistua lähetystyöhön
monella tapaa. Voit tulla mukaan lähetystyön toimintaryhmiin, rukoilla lähetystyön puolesta ja tilata ilmaiseksi ”Maailman kyliltä” –lähetystyön
uutiskirjeen. Uutiskirjeessä
saat tietoa lähetystyön tapahtumista ja kuulet lähetystyöntekijöiden terveisiä maailmalta.
LÄHETYSMYYJÄISISSÄ kaikki

voittavat. Sinä saat tuotteen ja
lähetystyö saa varoja. Tervetuloa lähetysmyyjäisiin 4.11.2022
klo 10.20 – 13.30, jossa myynnissä on pitopalvelun tuotteita
seurakuntakeskuksen juhlasalissa tai 26.11.2022 klo 10.00
– 13.00 Hyvinkään kirkon
ala-aulaan, jossa on myynnissä
lähetystyön toimintaryhmien
käsintehtyjä tuotteita.
Johanna Rantalankila
lähetyssihteeri, jolta saat lisätietoja

Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetit ja –kohteet
– Pastori Pasi Hujanen, Venäjä.
Hän toimii inkeriläisvanhusten parissa Pietarin alueella.
– Diakoni Kirsti Malmi, Viro.
Hän toimii Lasnamäen
alueella Tallinnassa.
– Pastori Elina Braz de Almeida,
Kroatia. Hän toimii mm. Kutinan seurakunnassa pappina.
– Lähettipariskunta Etu-Aasiassa (pappi ja diakoni toimivat paikallisseurakunnassa).
– Nuorisotyönohjaaja Mikko
Pyhtilä ja sosionomi Pia Pyh-

tilä. He ovat toimineet Tansaniassa mm. evankeliumia
saarille ja lastensuojeluhankkeessa. Parhaillaan he ovat
Suomessa.
– Orpolapsityö Keniassa.
– Teologi Helene Toivanen ja
pastori Joona Toivanen. He
ovat toimineet kouluttajina
Myanmarissa olevassa teologisessa instituutissa. Parhaillaan he ovat Thaimaassa
Myanmarin yhteiskunnallisten olojen takia.

– Kiinankielinen työ
maailmassa.
– Kristillisen materiaalin
tuottaminen Intiassa ja
Thaimaassa.
– Vammaisten lasten ja naisten
oikeuksien puolustaminen
sekä aids-orpojen ja vammaisten lasten toimintakeskuksen tukeminen Dessiessä,
Etiopiassa.
– Radio-ohjelmien tuottaminen
Afar-heimolle.

LYHYESTI
Nuorten aikuisten leiri

s
ku
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Ensisijaisesti 18–19-vuotiaille
suunnattu nuorten aikuisten
leiri järjestetään Sääksin leirikeskuksessa 3.–4.12. Teemana on hyvinvointi, ja mukaan
mahtuu kaksitoista ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Luvassa on rentoa yhdessäoloa, ulkoilua, saunomista ja
rauhoittumista. Sunnuntaina
tarjoillaan brunssi ruumiin

Hiljaisuuden jooga

M
ar

ravinnoksi. Tarkempi ohjelma
selviää myöhemmin syksyllä. Lisätietoja antaa Heidi KajanderMaavuori, 040 805 0320, heidi.
kajander@evl.fi. Leirille voi
ilmoittautua Hyvinkään seurakunnan Tapahtumat -sivulla
olevasta linkistä. Ilmoittautuminen päättyy 18. marraskuuta.
Henri Waltter Rehnström

Sairaalapappi Heli Harjunpään kehittämä hiljaisuuden jooga on kristillisen
joogan muoto. Se yhdistää lempeän
kehollisen harjoituksen mielen rauhoittumiseen ja hengellisyyteen.
Keskeistä on armollisuus ja Jumalan
rakkaus. Hiljaisuuden joogassa kuljetaan ulkoisesta maailmasta ja mielen
hälinästä hiljaisuuteen. Joogatunnit
ovat Hyvinkään kirkon yläsalissa
keskiviikkoisin klo 19.00–20.00.
Henri Waltter Rehnström
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Lauantaipäivän liekkimeri
Pyhäinpäivänä muistellaan kuolleita läheisiä
sytyttämällä heidän haudoilleen kynttilöitä.

P

yhäinpäivän perinteet ulottuvat pitkälle. Varhaisilla
kristityillä oli tapana muistella
uskonsa puolesta kuolleita
marttyyreita näiden kuolinpäivinään. 300-luvulla alettiin erillisten
muistopäivien lisäksi viettää yhteistä
kaikkien pyhien päivää.

Päivä on vaihtanut
paikkaansa useasti
Aikojen saatossa kaikkien pyhien päivä
ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä sulautuivat yhteen. Näin syntyi
pyhien miesten päivä, joka myöhemmin
muuttui pyhäinpäiväksi. Vuonna 1774
Ruotsissa, ja näin myös Suomessa, päivä siirrettiin marraskuun ensimmäiselle
sunnuntaille.
Lauantaiksi pyhäinpäivä siirtyi
meillä vuonna 1955. Nykyisin sitä
juhlitaankin lokakuun 31. päivän ja
marraskuun 6. päivän välisenä lauan-

taina. Tänä vuonna se on 5. marraskuuta.

Tyypillisesti vainajan nimi luetaan ja
hänen muistolleen sytytetään kynttilä.
Liturginen väri on punainen, iltajumalanpalveluksissa yleensä valkoinen.
Alttarille sytytetään kynttilöitä poisnukkuneiden muistoksi.

Kynttilät muistuttavat
ikuisesta elämästä

Juhlapäiviä vietettiin
pakana-aikanakin

Pyhäinpäivä on yksi suosituimmista
kirkkopyhistä, mikä näkyy varsinkin
hautausmailla. Omaisilla on tapana
sytyttää edesmenneiden omaisten haudoille kynttilä. Yhdessä ne muodostavat
valtavan lauantaisen liekkimeren ja
luovat näin valoa vuoden pimeimpänä
aikana.
Pyhäinpäivä ei kuitenkaan ole
vain pelkkä surujuhla, vaan se myös
muistutus jälleennäkemisen toivosta.
Kuolleiden omaisten muistamisen lisäksi Pyhäinpäivänä kiitetään Jumalaa
kuolemanjälkeisestä elämästä.
Seurakunnat järjestävät pyhäinpäivinä jumalanpalveluksia, joissa
muistellaan edellisen pyhäinpäivän
jälkeen kuolleita seurakuntalaisia.

Ennen kristillistä pyhäinpäivää Suomessa oli tapana syksyisin viettää kekriä, joka tunnettiin myös nimellä köyri.
Pöytään kannettiin paljon erilaisia ruokia, ja piiat ja rengit saivat vapaapäivän.
Kekrin tarkoituksena oli juhlia sadonkorjuun päättymistä ja uuden vuoden
alkamista.
Maailmalla pyhäinpäivän kaltaista
juhlaa vietetään lukuisissa eri maissa, tosin eri nimin ja eri variaatioin.
Esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa ja Espanjassa vietetään vainajien
muistojuhlaa nimeltään Día de los
Muertos eli Kuolleiden päivä. Kun
suomalainen pyhäinpäivä on hiljainen
ja harras, Día de los Muertos on riehakas ja iloinen juhla.

Amerikasta peräisin oleva halloween on anglosaksisissa maissa pyhäinpäivän aattona vietettävä juhla.
Sen perusta on muinaisten kelttien
samhain -juhla eli talven alkamisen
päivä. Tuolloin vainajahenkien uskottiin liikkuvan ihmisten keskuudessa.
Virossa vietetään toinen marraskuuta
sielujen päivää, hingedepäev, joka on
jättänyt pyhäinpäivän varjoonsa. Mutta myös sielujen päivänä sytytetään
kynttilöitä ja vieraillaan haudoilla.

Kristilliset kirkot
muistavat eri tavoin
Suomessa pyhäinpäivälauantaina katolinen kirkko viettää kaikkien poisnukkuvien muistopäivää ja seuraavana
sunnuntaina kaikkien pyhien juhlaa.
Ortodoksiseen kalenteriin ei pyhäinpäivä kuulu. Lauantaina aikavälillä
31.10.–6.11. Suomen ortodoksinen kirkko tosin viettää Karjalan pyhittäjäisien
ja valistajien muistopäivää.
Henri Waltter Rehnström

Miten pyhäinpäivä näkyy seurakunnassa?
Pyhäinpäivälauantaina seurakuntalaisille on luvassa messu ja
useita hartauksia, joista kukin
varmasti löytää mieleisentä. Eikä
mikään tietenkään estä vierailemassa niistä jokaisessa. Päivä alkaa Pyhäinpäivän messusta, joka
pidetään Hyvinkään kirkossa
klo 10.00–11.15.
Iltapäivällä pidetään kaksi
hartautta. Ensimmäinen on

Rauhanummen kappelissa
klo 14.00–14.45, toinen Puoli
matkassa klo 15.00–15.30. Näiden jälkeen onkin hyvä käydä
sytyttämässä kynttilät ystävien ja
sukulaisten haudoille.
Puolimatkan kappelissa
pidetään myös perhehartaus
klo 16.00–17.00. Samaan aikaan
alkaa Hyvinkään kirkossa klo
16.00 Valon säveliä -konsertti.

Nuorten aikuisten Voice of
Wonders esittää soitinyhtyeen
voimalla lauluja valosta ja
varjoista sekä toivosta ja ilosta.
Tunnelmaa nostattaa valaistu
kirkko. Konsertti kestää klo 17.15
asti ja sinne on vapaa pääsy.

Henri Waltter Rehnström
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Mitä kirkollisvero mahdollistaa?
Seurakunnan tärkein tulonlähde on kirkollisvero. Tätä
kautta Hyvinkään seurakunta sai viime vuonna tuloja
yli seitsemän miljoonaa euroa.

K

irkollisverotulolla katettiin
82% Hyvinkään seurakunnan
toimintakuluista vuonna 2021.
Ilman kirkollisveroa nykyisen
laajuinen toiminnan järjestäminen ja kiinteistöjen ylläpitäminen ei
olisi mahdollista. Kirkollisvero tilitetään
seurakunnille kuukausittain, kertoo Hyvinkään seurakunnan talousjohtaja Miia
Murole.
Eri seurakunnilla on erisuuruiset
kirkollisveroprosentit. Yleisin luku on
1,75 prosenttia, ja se on käytössä yli seitsemässäkymmenessä seurakuntataloudessa. Hyvinkään kirkollisveroprosentti
on kolmanneksi matalin käytössä oleva
kirkollisveroprosentti koko Suomessa.
Se on pysynyt 1,25 prosentissa vuodesta
2014 lähtien.

Verotulot
kasvavat hieman
FCG Finnish Consulting Group Oy laati
tämän vuoden syyskuussa Kirkkohallitukselle kirkollisveroennusteen. Sen mukaan Hyvinkään seurakunnan verotulot
tulevat kasvamaan maltillisesti vuoteen
2030 mennessä.
– Kirkollisverotuloon vaikuttavat
talouden yleisen kehityksen lisäksi,
työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten
ansio- ja eläketulojen määrä, voimassa
oleva verotusperuste sekä luonnollisesti
seurakunnan tuloveroprosentti. Kirkol-

KIRJAT
Sananvapaus
vaakalaudalla
Danielle Miettinen
Päivi Räsänen – Valtakunnansyytetty
Perussanoma 2022, 258 s.

MILLAISIA UUTISIA maailmalla näkyy

Suomesta? Viime aikoina mm. pääministeri Sanna Marinin juhlintajuttuja. Mutta sitä ennen yllättävänkin
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lisveron avulla mahdollistuu suurin osan
Hyvinkään seurakunnan järjestämästä
monipuolisesta seurakunnallisesta toiminnasta, Murole kertoo.
Verorahojen avulla ylläpidetään myös
seurakunnan kiinteistöjä sekä mahdollistetaan hallintoelinten toiminta ja seurakunnan viestintä. Eli kirkollisverolla
saa hyvin paljon erilaisia asioita. Tätä
tarkastelemme tutustumalla seuraavassa
kahteen seurakunnan työalaan, julistukseen ja diakoniaan.

Julistuksen työala
on suuri
Julistuksen alle kuuluvat jumalanpalvelukset ja messut sekä erilaiset toimitukset, kuten kasteet, vihkimiset ja siunaamiset. Lähetystyö on osa julistusta, kuin
myös kauppakeskustyö ja evankelioimistyö. Myös musiikkityö ja kirkkoteatteri kuuluvat julistuksen alaan. Näihin
kuuluvat seurakunnan erilaiset kuorot
ja joka vuosi järjestettävät kauneimmat
joululaulut.
– Kaikki työalat tekevät tärkeää
työtä, mutta jos ajattelee lakisääteisesti
kirkolle kuuluvia tehtäviä, kuten jumalanpalvelukset, toimitukset, rippikoulu
ja diakonia ja tietyssä mielessä myös
lähetystyö, niin kuuluu näistä moni
julistuksen alle, kertoo Hyvinkään seurakunnan julistuksen vs. kappalainen
Paula Kallio.

Toiminnan kehittäminen
on haaste

Keräyksinä ja
lahjoituksina autetaan

Julistus on mukana monissa Hyvinkään
yhteisissä tapahtumissa. Näissä voi tavata paljon ihmisiä, jotka eivät tavanomaisesti käy kirkossa. Uusia keinoja ihmisten kohtaamiseen kehitetään jatkuvasti.
Sosiaaliseen mediaan ja yhteisöllisiin
tapoihin tehdä messuja panostetaan
voimakkaasti. Päivystävä pappi löytyy
hautausmaalta ja välillä myös Willasta.
Toimitusten yhteydessä tapaa myös paljon ihmisiä, jotka eivät normaalisti ole
seurakunnan toiminnassa mukana.
– Pidän suurimpana haasteena
messujen kehittämistä ja sen miten pienemmällä rahalla voi tehdä laadukasta
ja ihmisiä tavoittavaa toimintaa. Myös
hautajaisten lisääntyminen aiheuttaa
haasteita, Kallio sanoo.

Kirkollisverotulojen lisäksi diakonia saa
lahjoituksia ja keräystuottoja. Osa haluaa lahjoittaa diakoniatyöhön yleisesti,
joillakin taas on mielessään jokin tietty
kohderyhmä, jota tukea.
Tilisiirtoina tehtävät lahjoitukset
merkitään seurakunnan diakoniarahastoon. Sieltä ne ovat käytettävissä pidemmällä aikavälillä. Silloin tällöin lahjoitukseksi tulee lahjakorttejakin.
Keräyksistä suurin ja näkyvin on vuosittainen Yhteisvastuukeräys. Seurakunta saa lopullisesta kerätystä summasta
aina tietyn osuuden keräyksen teemaan
toimintaan. Hyvinkään seurakunnan
diakonialle kertyy vuodessa lahjoituksia
noin kahdenkymmenentuhannen euron
edestä.
– Vaatteita emme voi ottaa vastaan,
mutta olemme aloittamassa ukrainalaisten avustuspistettä yhdessä kaupungin ja
SPR:n kanssa, jossa vaatteiden ja kodin
pientarvikkeiden lahjoittaminenkin on
mahdollista erillisessä tilassa, Vaittinen
sanoo.

Diakonia tulee
lähelle ihmistä
Hädänalaisen lähimmäisen palveleminen eli diakonia alkoi heti sotien jälkeen
kehittyä osaksi seurakunnan toimintaa.
Tänä päivänä diakoniatyöstä seurakunnassa vastaavat sosiaali- tai terveysalan
koulutuksen saaneet ammattilaiset.
Myös vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys.
– Toisaalta, diakonia on ihan jokaiselle kristitylle kuuluva, lähimmäisen
hyväksi toimiva rakkauden tehtävä. On
hyvä muistaa, että diakonian palvelu
kuuluu kaikille, jotka sen yhteyteen hakeutuvat. Näin diakonian piiriin etsiytyy
myös niitä, jotka eivät ainakaan vielä ole
seurakunnan jäseniä, kertoo Hyvinkään
seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä
JukkaPekka Vaittinen.

Reijo Huuskonen

laajalti, Pohjois-Amerikkaa myöten,
kiinnostusta on herättänyt Päivi
Räsäsen oikeudenkäynti siitä, onko
hän syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Onhan Räsänen
pitkäaikainen kansanedustaja, kirkkovaltuutettu ja entinen sisäministeri.
SYYTTEEN TAKANA oli nyt jo eläkkeellä

oleva valtakunnansyyttäjä Raija Toi
viainen. Kantelun oli tehnyt pastori
Harri Meronen. Tutkinnan kohteina
oli kolme asiaa: twiitti hyvinkääläisel-

tä kesämökiltä someen koskien luterilaisen kirkon osallistumista Helsinki
Pride 2019 -tapahtumaan. Toinen oli
keskustelu Ruben Stillerin ja Kai
Sadinmaan kanssa radion Yle Puheen
ohjelmassa. Kolmas kaukaa kaivettu
kohde oli Luther-Säätiön 16 vuotta aikaisemmin julkaisema, Päivi ja Niilo
Räsäsen kirjoittama kristillisen avioliiton perusteita koskeva pamﬂetti.
POLIISIN PERUSTEELLISESTI tekemässä
esitutkinnassa ei ilmennyt aihetta

Nuoriso- ja lapsityö on
suuri osa toiminnasta
Kaiken edellä mainitun lisäksi kirkollisvero mahdollistaa muun muassa myös
varhaiskasvatus- ja nuorisotyön, kerhoja leiritoiminnan, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulu- ja oppilaisyhteistyön
kuin myös perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon.
Henri Waltter Rehnström
Miia Murole

Kasvatuksen Polku
Hyvinkään seurakunnassa

Ennakkoäänestys, missä ja milloin?

Lapsella ja nuorella on oma elämänpolkunsa vauvasta
aikuiseksi – se on henkilökohtainen ja yksilöllinen. Polkukokonaissuunnitelma ohjaa koko seurakuntaa toimimaan
niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä seurakunnan yhteydessä, itselleen tyypillisillä tavoilla.

T

iesitkö mitä kaikkea kasvatuksen
polulla tapahtuu eri ikäkausina?
Tässä avaamme hieman kasvatustyön sisältöä, mitä kaikkea verorahoilla lapsille ja nuorille tarjotaan.
Äänestä seurakuntavaaleissa ja vaikuta lastesi tulevaisuuteen. Luottamushenkilöt kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa.

0-2 LAHJA Odotusten kahvila, pilttiporukka, pilttitreﬃt,
perhekerho, kirkkomuskari, päiväkerho,
pyhäkoulu, lapsiparkki, perheleirit ja
retket, perhemessut.
3-5 ILO Perhekerho,

kirkkomuskari,
päiväkerho, pyhäkoulu, lapsiparkki,
perheleirit ja retket,
perhemessut, 4-vuotiaiden synttärit.

6-8 SEIKKAILU Perhekerho, kirkkomuskari, pyhäkoulu, koululaisten iltapäiväkerho, koululaisten iltakerho, lapsiparkki,
perheleirit ja retket,
varhaisnuortenleirit,
lapsikuoro, perhemessut.
9-11 ROHKEUS Koululaisten iltapäiväkerho, koululaisten
iltakerho, perheleirit, varhaisnuorten
leirit, junnuafter,
lapsikuoro.
12-14 VAPAUS Koululaisten iltakerhot,
walk in talk, varhaisnuorten leirit, junnuafter, lapsikuoro,
sateenkaarinuorten
toiminta.

15 IHME Rippikoulu,
nuorisokuoro ja bändi, walk in talk, leirit,
sateenkaarinuorten
toiminta.
16-18 LUOTTAMUS

sä on merkitty seurakunnan
äänioikeutetuksi jäseneksi
15.8.2022 mennessä.
Jos äänioikeutetun kyky
liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei
pääse äänestyspaikalle, saa
ennakkoäänestää kotona.
Avustajan on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon
viimeistään 4.11.2022 klo 16
mennessä. Kirkkoherranvi
rasto: Hämeenkatu 16, PL 29,
05801 Hyvinkää. Puhelin:
040 8050200. Sähköposti:
hyvinkaa.srk@evl.fi.

Isoskoulutus, kuorot,
bänditoiminta, leirit,
retket, sateenkaarinuorten toiminta, walk
in talk, raamis, after
school, nuorten illat,
nuorten aikuisten toiminta; peli-illat, brunssit, retriitit yms.

Ennakkoäänestyksen ajat ja paikat

19-21 YHTEYS Kuorot,

Prisma (Torikatu 9)
ti 8.11. klo. 10.00 – 19.00
to 10.11. klo. 10.00 – 19.00
pe 11.11. klo. 10.00 – 19.00
la 12.11. klo. 10.00 – 18.00

Kirkkoherranvirasto
(Hämeenkatu 16)
ti 8.11. klo. 09.00 – 18.00
ke 9.11. klo. 09.00 – 18.00
to 10.11. klo. 09.00 – 18.00
pe 11.11. klo. 09.00 – 18.00
la 12.11. klo. 09.00 – 18.00

sateenkaarinuorten toiminta, nuorten aikuisten toiminta ja kaikki
muu seurakunnan
aikuisten toiminta.
nuorten aikuisten toiminta ja kaikki muu
seurakunnan aikuisten
toiminta.

Metsäkaltevatalo (C-oven aula,
Rapakivenkuja 3)
ke 9.11. klo. 16.00 – 18.00
Attendo Kultakehrä (Iltatuulentie
2)
ke 9.11. klo. 14.00 – 15.00
Kaukasten juhlatalo
(Jokipadontie 6)
ke 9.11. klo. 16.00 – 18.00
Kytäjän kirkko (Palkkisillantie 11)
ke 9.11. klo. 16.00 – 18.00

Veteraanitalo (Asemankatu 42)
ti 8.11. klo. 10.00 – 12.00

Kaupunginkirjasto (Torikatu 5)
to 10.11. klo. 11.00 – 20.00
pe 11.11. klo. 11.00 – 18.00

Mäntykoto (Sähkökatu 22)
ti 8.11. klo. 15.00 – 18.00

Lisäksi
seurakuntasi
tarjoaa:
Jumalanpalvelukset, kirkkoteatteri, tapahtumat, kaiken kansan kahvila, sateenkaaritoiminta, kohdennetut ryhmät esim.
raamatturyhmät, taideryhmät, liikunta- ja
käsityöryhmät, sururyhmät, yksilötapaamiset, päiväkoti- ja kouluyhteistyö ja paljon
muuta.
Katso tarkemmat tiedot
www.hyvinkaanseurakunta.fi
Seurakunnan polkua pääset seuraamaan myös
instagramissa; @lystinlauma @laurajapaavo_
kirkkomuskarissa @betsku7_14vee
@betskunet @teatteribeta
@hyvinkaanseurakunta
facebookissa; Hyvinkään seurakunnan lapset
ja perheet, Betsku.net, Hyvinkään seurakunnan
nuoret aikuiset, Hyvinkään srk musiikkitoiminta,
Hyvinkään seurakunta

KÄRÄJÄOIKEUS ANTOI sekä Räsästä

Kipinä (Kenkätehtaankatu 1)
ke 9.11. klo. 11.00 – 15.00

Laurea (Uudenmaankatu 22)
ti 8.11. klo. 11.00 – 13.00

22- MERKITYS Kuorot,

Laura Kuiri

nostaa syytettä eli jatkaa prosessia.
Valtakunnansyyttäjä näki kuitenkin
tarpeelliseksi sen tehdä, ja niin vuosina 2020 ja 2021 oikeutta käytiin
Helsingin käräjäoikeudessa. Prosessin ympärillä riitti kuhina. Juristeja
ympäri maailmaa tarjoutui antamaan
tukea ja puolustamaan vastaajaa. Suomessa puolestaan Helsingin Sanomat
otti kantaa keskeneräisen asiaan puolen sivun pilakuvalla ja jyrkän asenteellisilla artikkeleilla.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään tiistain
.11. ja lauantain 1.11.0
välisenä aikana. Ennakkoon
voi äänestää missä ennakkoäänestyspaikassa tahansa,
myös muualla Suomessa.
Äänestyspaikalla pitää esittää henkilöllisyystodistus tai
muu riittävä todistus henkilöllisyydestä. Kannattaa ottaa
mukaan myös vaalikirjeen
mukana tullut ilmoituskortti.
Se ei kuitenkaan ole pakollinen. Äänestyspaikalla on
mahdollisuus tutustua ehdokaslistoihin. Äänestää saa sen
seurakunnan ehdokasta, mis-

että Luther-Säätiötä koskevan vapauttavan päätöksen tämän vuoden
maaliskuun lopussa. Merkille pantiin
oikeuden antama näpäytys syytteen
sisältämistä vastaajan suuhun asettamista vääristä lainauksista. Kuten
odotettavissa oli, syyttäjäpuoli on
kuitenkin valittanut asiassa, ja korkeampien asteiden – aina Euroopan
Ihmisoikeustuomioistuinta myöten –
odotetaan lähivuosina pohtivan kiistanalaisia kiihottamispykäliä.

Nopon koulu (Nopon koulukuja 9)
ti 8.11. klo. 16.00 – 18.00

Hyvinkään sairaala
(Sairaalankatu 1)
to 10.11. klo. 09.00 – 12.00

Paavolan seurakuntakoti (Aittatie
1)
ti 8.11. klo. 16.00 – 18.00

Martin seurakuntatalo
(Niittymäenraitti 4)
to 10.11. klo. 16.00 – 18.00

Vehkojan seurakuntakeskus
(Yli-Anttilantie 3)
ti 8.11. klo. 16.00 – 18.00

HYRIA (Karankatu 3-5)
pe 11.11. klo. 10.00 – 11.30
HYRIA, Kruunu-kampus
(Kauppalankatu 18)
pe 11.11. klo. 12.00 – 13.30

Kauppakeskus Willa
(K-Citymarketin aula,
Hämeenkatu 9)
ke 9.11. klo. 10.00 – 19.00
to 10.11. klo. 10.00 – 19.00
pe 11.11. klo. 10.00 – 19.00
la 12.11. klo. 10.00 – 18.00

Betania (Helenenkatu 15)
pe 11.11. klo. 15.00 – 19.00

Varsinainen äänestyspäivä
Hyvinkään kirkko (Hämeenkatu 16)
su 20.11. klo. 11.00 – 20.00

RÄSÄNEN SEKÄ häntä puolustavat
kokevat, että kysymys on sanan- ja
uskonnonvapauden rajoista. Saako
Raamattua lainata ja selittää, kuten
pari tuhatta vuotta on tähän mennessä tehty. Ovatko homoseksualistista
elämäntapaa koskevat, sitä ilmiselvästi kritisoivat kohdat hylättävä nykytiedon valossa? Onko loukkaantuminen
kriminalisoinnin peruste? Missä
määrin ideologinen valtavirta ottaa
kirkonkin ohjaukseensa?
Toimittaja Danielle Miettinen on

tehnyt mittavan urakan niin haastatellessa asianomaisia kuin kirjatessaan
tarkasti oikeudenistuntojen kulkua.
Hän antaa äänen kaikille osapuolille. Hän toteaa, että ylilyöntejä ovat
tehneet niin valtakunnansyyttäjää
maalittavat tahot kuin Räsästä ja hänen perhettään eri tavoin uhanneet
henkilöt. Keskustelu Raamatusta ja
sananvapaudesta jatkuu.
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Hyvinkään seurakuntavaalien
Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
I Tulkaa kaikki

2

3

II Lähellä ihmistä III Yhteinen tulevaisuus

11

12

22

23

24

25

RAUNISALO
RIIKA

SIMILÄ
HANNA

KOTALA
MAIRE

LAAKSONEN
JANI-TAPIO

ARJAS
INARI

GUSTAFSSON
VILLE

HAAPAMÄKI
JAAKKO

JATTU
TIMO

hautaustoimen
sihteeri, agrologi AMK

pappi,
lentokenttätyön
hankeasiantuntija

teollisuustyöntekijä

merkonomi

FM, kääntäjä

kartoittaja

talouspäällikkö

lähisuhdeväkivalta
työn asiantuntija,
yrittäjä

13

14

26

27

28

29
LAAKSO
MARJA-LEENA
(MAIJU)

4

5

KALANNE
HANNA

KLEMETTI-FALENIUS
ANNA-LEENA (ANNU)

LINNA-PIRINEN
TUIJA

LAINE
PEKKA

JOKINEN
JOUKO

KOSKI-SIPILÄ
EIJA

KURONEN
AINO

varainhankinnan
päällikkö

opettaja, monikulttuuri
suuskasvatus

aluepäällikkö,
eläkeläinen

ent. komisario,
eläkeläinen

maanviljelijä

kotitalousopettaja,
eläkeläinen

pääemäntä,
eläkeläinen

15

16

30

31

32

33

LAINE
MARJA-LEENA
(LEENA)

LEHTO
CARITA

LEINONEN
SANTERI

LÖYTTY
AINO

opettaja

ﬁlologian ja teologi
an ylioppilas

agrologi

6

7

VÄLIAHO
PAULA

TALOSELA
MINTTU

PAHLMAN
IRMA

AHOKAS
PÄIVI

lehtori

opettaja

varatuomari, oikeus
tieteen tohtori

ICT asiantuntija

KM, eläkeläinen

viestintäasiantuntija

8

9

17

18

34

35

36

37

LEPPÄAHO
MIKA

KANGAS-PUSA
KATRI

KÖLHI
HEIKKI

KÖLHI
MIKAEL

PENDOLIN
HEIDI

RAITA
PAULA

RANINEN
PAULIINA

ROMPPANEN
LEA

diakoni,
nuorisotyönohjaaja

rehtori

CNCkoneistaja

vastaava ohjaaja

teologian opiskelija
(HYAY), taiteilija

DI

musiikkipedagogi

käräjäsihteeri,
eläkeläinen

10

19

20

38

39

40

41

KUUSELA
PEKKA

VELIN
JARI-PEKKA

NIEMI
OUTI

SALMI
JOONAS

SINISALO
HENNA

SKYTTÄ
JUHANI

SUURONEN
TERHI

myyntijohtaja

asentaja

varhaiskasvatuksen
opettaja, esiopetus

toiminnanjohtaja,
tradenomi

opiskelija

opistoupseeri evp.

sosionomi AMK,
sosiaaliohjaaja

21

42

43

44

NOUSIAINEN
PAULI

SÖDERHOLM
JUHA

VIITANEN
MIKA

WILLMAN
ANNI

pääluottamusmies,
eläkeläinen

maanviljelijä,
varastotyöntekijä

erityisluokan
opettaja

yrittäjä

Ennakkoon voi äänestää
kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista
ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!
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IV Keskellä elämää
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45

46

47

48

66

67

68

69

KARPPINEN
LEO

HAUKIJÄRVI
MARTTI

HUURINAINEN
SAARA

SAARI
ILKKA

JUVA
ULLA

JUVA
MERJA

HIETSILTA
ANTON

DI, eläkeläinen

DI

LitM, liikunnan ja
terveystiedon lehtori

rak.ins., rakennut
tajapäällikkö

HAKALA
JUHA-PEKKA
(JUHA)

tradenomi, yrittäjä

tradenomi,
postinjakaja

opiskelija

myyntipäällikkö

49

50

51

52

70

71

72

73

RÖNNLUND
HANS

RAJALA
INGA-LILL

JARVA
HELENA

KORPIAHO
MATTI

RAINIO
JAAKKO

PERANDER
PASI

PYRHÖNEN
NIKLAS

PIILOLA
JAANA

kauppatieteiden
maisteri, lähetystyön
asiantuntija

toimittaja,
eläkeläinen

talouspäällikkö,
kouluttaja

rovasti

kehittäjärehtori

hallintotieteiden
maisteri,
talouspäällikkö

hieroja, myyjä

sosionomi (ylempi
amk), diakoni

53

54

55

56

74

75

76

77

RANTANEN
MARJO

SELIN
JULIA

TYNI
PEKKA

JÄÄSKELÄINEN
MIRVA

JOKIRINNE
HILKKA

SILVOLA
RISTO

VANHATALO
TUULA

MATIKAINEN
SAMI

eläkeläinen,
terveydenhoitaja

opettaja

koulutettu hieroja

DI, opettaja

eläkeläinen,
Supporting Assistant

TkT, IT johtaja

MMK

valtiotieteiden yo.,
kansanedustajan
avustaja

57

58

59

60

78

79

80

81

KIUTTU
PEKKA

HAUKIJÄRVI
ULLA

KARPPINEN
HANNELE

PALLONEN
JOUNI

LINDHOLM
TEUVO (TOPI)

KERKELÄ
TARJA

KERÄNEN
ULLA

ins., eläkeläinen

FM, viestinnän
ja markkinoinnin
suunnittelija

lääkäri

KOPONEN
MARJA-LEENA
(MALLU)

rakennusmestari

eläkeläinen

yrittäjä,
kiinteistönvälittäjä

kirurgiylilääkäri

perhetyö, diakoni

61

62

63

64

82

83

LEHTINEN
MATTI

LETTO
VIRVA

PAKKANEN
ANNALEENA

RAINAKARI
RAILI

HAKALA
HANNA

KOIVUNEN
MAUNO

nuoriso ja
vapaaajanohjaaja

TM, opettaja

viestintäasiantuntija

fysioterapeutti,
eläkeläinen

lääkäri, eläkeläinen

linjaautonkuljettaja

Vaalipäivänä voit
äänestää vain oman
seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa
on klo 11.00–20.00.

65
HYVÄKKÄ
RIITTA
opettaja, eläkeläinen
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Viisi
valitsijayhdistystä
vaaleissa – mitä
he painottavat?
Vastaukset kokosi Henri Waltter Rehnström
Monet varmasti pohtivat ketä äänestäisi kirkollisvaalissa. Jotta valitsijayhdistysten linjaukset tulisivat tutuksi,
Kirkonmäki esitti heille seuraavat kysymykset. Ehdokkaiden omat näkemykset voi lukea vaalikoneesta verkossa.
Valitsijayhdistysten laajemmat vastaukset ovat seurakunnan kotisivuilla.
1. Mitä ”hyvällä sanomalla hyvinkää
läisten hyväksi” mielestänne tarkoit
taa seurakunnan työssä?
. Millä tavoin lasten ja nuorten tar
peet tulevat parhaiten huomioiduik
si seurakunnan päätöksenteossa?
3. Tuleeko Hyvinkään seurakunnan
kirkkotilat avata samaa sukupuolta
olevien vihkimiseen?
4. Millaisilla keinoilla voidaan par
haiten tasapainottaa seurakunnan
taloutta?

Keskellä elämää
1.
Seurakuntamme tärkein tehtävä on
välittää rohkeasti evankeliumia kaikille
hyvinkääläisille taustasta riippumatta.
Tarvitaan hyvää yhteistyötä monien
tahojen kanssa ja vapaaehtoisten ottamista nykyistä enemmän mukaan.
Käytännössä hyvä sanoma näkyy esimerkiksi silloin, kun seurakunta kohtaa eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Sielunhoitokeskusteluihin tulisi saada mahdollisuus
hyvin matalalla kynnyksellä. Etsivää
diakoniatyötä tulee lisätä.
.
Seurakunnan kasvatuksen työaloilla
toimivat henkilöt, vanhemmat sekä
lasten ja nuorten parissa toimivat luottamushenkilöt ovat asiantuntijoita,
joita tulee kuunnella päätöksenteossa.
Lapset kertovat itsekin innokkaasti
toiveistaan. Nuorilla tulee olla mahdollisuus päästä vaikuttamaan heitä
koskeviin päätöksiin.
3.
Avioliittokäsityksen muuttamista on
perusteellisesti käsitelty kirkolliskokouksessa ja toistuvasti on päädytty
lopputulokseen, että avioliitto on
miehen ja naisen välinen liitto. Kirkkovaltuustolla ja -neuvostolla ei ole
valtuuksia päättää avioliittokäsityksen
muuttamisesta, eikä seurakunnan tule
toimia kirkolliskokouksen päätöksien
vastaisesti.
4.
Seurakunnan kiinteistöjä joudutaan
karsimaan miettien kokonaisuutta.
Säästöjä voidaan saada laskemalla tilojen lämpötilaa ja vuokraamalla tiloja
ulkopuolisille tahoille. Toimintaku-
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luista palkat muodostavat suurimman
osan ja siksi jokaista avoimeksi tulevaa
tehtävää on tarkkaan harkittava. Meilläkin voisi lisätä vapaaehtoisten osuutta työntekijöiden rinnalla. Kirkollisveroprosentin nostoa joudutaan varmasti
tulevaisuudessa miettimään. Voisimme
myös aktiivisesti kutsua ihmisiä liittymään seurakunnan jäseneksi.

Kuunteleva kirkko
1.
Sanoman pitää puhutella ja kutsua
mukaan kaikki yhdenvertaisesti. ”Asiakaslähtöistä” toimintaa eli nuorten,
perheiden ja ikäihmisten kohtaamispaikkoja ja tapahtumia.
.
Kuuntelemalla ja osallistamalla nuoret
mukaan. Tekemällä kyselyjä ja yhteistyötä esimerkiksi nuorisovaltuuston
ja kaupungin nuorisotoimen kanssa.
Jalkautumalla sinne missä nuoret ovat,
mukaan lukien sosiaalisen median.
Kuulemalla perheiden tarpeita.
3.
Yhdenvertaisuuden perusteella kirkon
tulee olla suvaitsevainen ja pitää ovet
auki kaikille.
4.
Suunnittelemalla taloutta tulojen
mukaan. Tekemällä kiinteistöstrategiaa, henkilöstösuunnitelmaa ja
kohdentamalla menoja priorisoiden.
Pyrkiä lisäämään tuloja puhuttelevalla
sanomalla ja matalankynnyksen toiminnalla, jotta seurakuntaan halutaan
kuulua ja liittyä. Vuokraamalla tiloja
ulkopuolisille.

Lähellä ihmistä
1.
Seurakunnan työ tulee ulottua jokaisen hyvinkääläisen hyvinvointiin. Kirkon työ lasten, nuorten, perheiden ja
vanhusten parissa on avainasemassa ja
siihen on matala kynnys tulla mukaan.
Diakoniatyö on hyvinvoinnin kannalta
todella arvokasta ja sen tulee tavoittaa
tarpeessa olevat.
.
Seurakunnan päätöksenteossa tulee
huomioida lapset ja nuoret vieläkin läpinäkyvämmin. Kunnissa toimiva nuorisovaltuustomalli on hyvä esimerkki,
jota voisi myös soveltaa seurakunnan
päätöksenteossa. Toimintoja suunnitellessa tulee kysyä käyttäjien mielipiteitä eli lasten ja nuorten ja näyttää että heidän ajatuksillaan on merkitystä.
3.
Seurakunnan tulee olla avoin ja yhdenvertainen jokaiselle. Tämä koskee myös
samaa sukupuolta olevien vihkimistä.

4.
Tyhjiä tiloja ei kannata pitää vain historian vuoksi vaan niille on saatava
toiminnallisesti järkevää käyttöä tai
pohtia mikä on niiden tulevaisuus.
Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida merkitys, vaikutus ja kustannus.

Tulkaa kaikki
1.
Hyvä sanoma hyvinkääläisten hyväksi
tarkoittaa sitä, että jokainen tulee kohdatuksi arvokkaasti ja yhdenvertaisesti. Seurakunta elää mukana ihmisten
arjessa ja juhlassa, kohtaamisissa,
kodeissa, julkisessa tilassa ja tapahtumissa. Seurakunta on siellä, missä
hyvinkääläiset ovat.
.
Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa
on tärkeää tukea ja vakiinnuttaa se
osaksi päätöksentekojärjestelmäämme.
Kuulemme suoraan lasten ja nuorten
ehdotuksia ja mielipiteitä heitä koskevista asioista. Lasten oikeudet ovat
meidän aikuisten velvollisuuksia.
3.
Miksi ei? Muut vaihtoehdot ovat syrjintää, sillä ihmisoikeudet eivät ole
mielipidekysymys. Me olemme rakkauden yhteisö.
4.
Verkostomaisella työotteella ja tiiviillä
yhteistyöllä seurakunnan alueen muiden toimijoiden kanssa varaudumme
paremmin tulevaisuuteen ja talouden
tasapainottamiseen. Tarvitsemme
lisäksi avointa keskustelua siitä, onko

tarpeen luopua vajaakäytöllä olevista
tiloista tai miten niiden käyttöä voisi
monipuolistaa. Investointejakin tarvitaan.

Yhteinen tulevaisuus
1.
Seurakunta elää hyvinkääläisten yhteistä arkea tekemällä diakoniatyötä,
perheneuvontaa ja järjestämällä sururyhmiä. Toimimme kaikkien kaupunkilaisten hyväksi kirkon jäsenkirjasta
riippumatta.
.
Hyvinkäällä lasten ja nuorten huomioiminen toteutuu jo nyt todella hyvin.
Tärkeintä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kuulla päätöksenteon
kohteita itseään. Yksi tapa tähän on
nuorten vaikuttajaryhmät. Myös koko
perhe voi antaa palautetta, jos perhe
käy seurakunnan tapahtumissa.
3.
Enemmistö ryhmän jäsenistä kannattaa samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Ryhmässämme on kysymyksestä erilaisia mielipiteitä ja yksittäisten
ehdokkaiden kannat voi tarkistaa seurakuntavaalikoneesta.
4.
Suurimmat menot ja siten säästökohteet ovat kiinteistö- ja henkilöstömenot. Seurakunnan palveluita
pitää kehittää ja järjestellä rohkeasti
uudelleen. Rahan vähentyessä haluamme seurakunnan keskittyvän entistä enemmän seurakuntalaisten arjen
tukemiseen.

Kuuntele metsäretken
kirkkomuskarilauluja
YouTubesta tai Spotifysta.
Koko metsäretki
instagramissa
@laurajapaavo_kirkkomuskarissa

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Nyt metsä kirkkoni olla saa.
Lapsella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan,
hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen
kulttuurielämään ja taiteisiin.
(31 artikla, lapsen oikeuksien sopimus.)
Koko maa kumartuu eteesi, koko maa laulaa
kiitostasi ja ylistää nimeäsi. Tulkaa ja katsokaa
Jumalan töitä. Hän on tehnyt meille suuria
tekoja.
Ps. 66: 4-5
Lähtekäämme siis metsään retkelle. Katsellaan
ja kuunnellaan. Etsitään metsän aarteita, syksyn
pieniä ja suuria ihmeitä. Soitetaan kiitoslaulu
metsän soittimilla ja hiljennytään Jumalan
luomistyön äärelle.
Luonnossa liikun, luonnossa kiikun, keikun ja
hyppelen. Katselen ylös, katselen alas. Luontoa
tutkailen.
(Luonnossa liikun. Säv. ja san. Laura Kuiri)
Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti
te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne, ja kaikki metsän puut
taputtavat käsiään. Jes. 55:12
Pikkuinen käpy puusta putosi. Pikkuinen käpy.
Oi, joi, joi, joi. Pikkuinen käpy puusta putosi.
Luoja sen meille loi.
(Käpy. Säv. ja san. Maria Portaankorva.)

Metsästä löysin mä kävyn, pienen sievän kävyn. Kävyllä voin minä soittaa ja metsän ääniä
toistaa.
Metsästä löysin mä kiven, harmaan rosoisen
kiven. Kivellä voin minä soittaa ja metsän ääniä
toistaa.
Metsästä löysin mä oksan, kippura kappura oksan. Oksalla voin minä soittaa ja metsän ääniä
toistaa.
Metsässä aarteita riittää, niistä saan Luojaani
kiittää. Kiittäen voin minä soittaa ja metsän
ääniä toistaa.
(Metsän aarteet. Säv. Terhi Hassinen. San. Terhi
Hassinen ja Jenni Jurva.)

Voit myös lähteä
retkelle vanhan kirkon ympäristöön. Kuinka
monta QR-koodia ja metsän
eläimen kuvaa löydät kirkon
ympäriltä? Piipahda samalla
myös kaiken kansan kahvilaan perjantaisin klo 9-12
puurolle ja kahville.

Metsä on kirkko, puut on sen seinät, taivas on
kattona. Oksista ristin, käteni pistin kiittäen
rukoukseen.
(Luonnossa liikun. Säv. ja san. Laura Kuiri)
Kuiskaus Taivaan Isälle: Ota minut lähelle.
Sipaise enkelin siivellä jokaisella retkellä.
Sipaise enkelin siivellä jokaisella retkellä.
(Kuiskaus. Säv. Riikka Jäntti. San. Salla
Poropudas.)
Tippuu, tippuu sadepisaroita. Syksy maalaa
pihan vaahteroita. Koko vuoden Luojamme
rakastaa meitä.
(Rakastaa koko vuoden. Säv. ja san. Heini
Kataja-Kantola)
Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa
ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala,
ajasta aikaan sinä olet.
Ps. 90:2

Tervetuloa
pyhäinpäivän perhehartauteen, Puolimatkan
hautausmaalle lauantaina
5.11 klo 16.00. Hautausmaalla
voit myös kävellä pyhäinpäivän rastien äärellä
ennen tai jälkeen
perhehartauden.

Mennään metsään leikkimään. Käpykeittoa
keittämään.
Mennään metsään leikkimään. Kantorumpua soittamaan.
Mennään metsään leikkimään. Sammaleissa pomppimaan.
(Mennään metsään. Säv. Risto Eskola.
San. Terhi Hassinen.)

Tule
hakemaan
kosta
Hyvinkään kir
sien
lapsen oikeuk
kuntapäivänä, seura
tyspäivänä
vaalien äänes
0.11, ämpäri
sunnuntaina 2
aarteita
metsäretken
varten.

Tänne kirkkoon
mahtuu kaikki
maailman ihmiset.”

Mitä metsän aarteita löydät kuvasta? Piirrä niitä lisää ja väritä kuva.
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Betskua ei saa purkaa!
Helenenkadulla sijaitseva Betania on tärkeä paikka
hyvinkääläisille seurakuntanuorille. Näin seurakuntavaalien alla on kiva saada myös nuorten ääni
kuuluville. Niinpä Kirkonmäen toimitus päätti käväistä
Betaniassa tiedustelemassa teinisukupolven mietteitä.

L

auantainen nuortenilta on vasta aluillaan, mutta paikalla on
jo useita nuoria. Eikä se vielä
tähän lopu. Ulko-ovi käy tiuhaan ja yhdellä ovenavauksella
sisään tuntuu astuvan aina pari kolme
nuorta lisää. He pelailevat pleikkaa tai
bilistä, näppäilevät soittimia tai sitten
ihan vain hengailevat. Kyselläänpä vähän tarkemmin nuorten kuulumisia.
– Riparin jälkeen alettiin pyöriä
isosten kanssa ja tultiin sitä myöden
pikkuhiljaa toimintaan mukaan. Ja täällä on ollut tosi kivaa, kertoo Lara, 15.
– Välillä sitä huomaa, että vapaaaikanakin tulee hyräiltyä riparilla laulettuja lauluja, vieressä istuva Isabel,
14, lisää.
Betaniaa eli Betskua pidetään nuorten keskuudessa yleisesti paikkana, jonne kaikki voivat tulla omana itsenään.
Siellä on kiva tavata kavereita ja viettää
yhteistä aikaa. Siksi monille nuorille
olisikin kauhistus, jos nuorten tilat siirtyisivät Helenenkadun hienosta ja vanhasta puutalosta jonnekin muualle.
– Betskua ei saa myydä eikä purkaa,
sillä seurakunnan nuortentoiminta
kiteytyy tänne. Olisihan se kauheaa,
jos Betsku siirrettäisiin jonkun ison
random-rakennuksen alakertaan, painottaa Niklas, 15.
– Aina kun Betskuun tulee, niin on

Joka kerta täällä
törmää uusiin ihmisiin!

kiva huomata, että joka kerta täällä
törmää uusiin ihmisiin, Matilda, 15,
kertoo.
– Onhan tämä tärkeä paikka minulle. Käyn täällä pari kertaa kuukaudessa,
Peppi, 16, sanoo.

Vaaliehdokkaita
toivotaan nähtävän
Se että Betania säilytetään ennallaan,
tuntuu olevan hyvinkääläisten nuorten
keskeisin viesti tuleville seurakuntavaalien ehdokkaille. Nuoret myös
täsmentävät, että ehdokkaat voisivat
hyvin tulla nuorten iltoihin vähän katsastelemaan toimintaa ja kuuntelemaan
nuorten mietteitä.
– Nyt kun olen vähän aikaa jo ollut
mukana seurakunnan toiminnassa, niin
ihan hyvin voisin äänestää seurakuntavaaleissa. Tänä vuonna siellä onkin pari
tuttua ehdolla, Niklas jatkaa.
Mutta onko Betskussa sitten kaikki
asiat hyvin? Voisiko jotain vielä parantaa? Iiriksellä, 20, onkin eräs ehdotus:
– Olisi kiva, jos joku nuori vuosi aina illan pääteeksi pitää hartauden.
Asia onkin kuulemma jo vireillä. Ja
muutoinkin Hyvinkään seurakunnan
nuorisotoiminta saa freesia väriä uusista nuorisotyönohjaajista. Markus
Paajanen ja Jonna Koskinen aloittivat
syksyllä vakituisina työntekijöinä.
Paajanen kertoo, että nuorisotoiminta on koronan jälkeen vilkastunut.
Nuoret ovat selvästi kaivanneet leirejä
ja yhteisiä kohtaamisia. Viime vuonna
isoskoulutettavia oli vain nelisenkymmentä vuodessa, nyt heitä on jo 150.
– Isoskoulutusta on kerran kuussa.

Betskua pidetään nuorten keskuudessa yleisesti
paikkana, jonne kaikki voivat tulla omana itsenään.

Syksyllä on luvassa yöbetsku, ja syyslomalla tarjoillaan brunssia. Vuoden
päättää uudenvuoden leiri Kuusamon

Oivangissa, Paajanen luettelee syksyn
tapahtumia.
Henri Waltter Rehnström

Uusi nuorisotyön
ohjaajamme Jonna

sa, länsi-Vantaalla. Työni koostui mm.
isos- ja kerhonohjaajakoulutuksesta,
nuortenilloista, rippikouluista ja alakouluikäisten harrastekerhojen
koordinoinnista. Olen koulutukseltani sosionomi (AMK)
ja kirkon nuorisotyönohjaaja.
Hyvä ystäväni asui Hyvinkäällä ennen opiskelupaikan perässä muuttamista.
Hänen kanssaan on tullut
käytyä Hyvinkäällä useamman
kerran. Koska asun Järvenpäässä,
on monasti tullut suunnattua ostoksille
pääkaupunkiseudun sijaan Hyvinkään
Willaan. Joten paikkakunta on tuttu.

Eräs ystäväni ja kollegani
kertoi nuorisotyönohjaajan avoimista viroista
Hyvinkäällä. Tutustuin
seurakunnan sosiaaliseen
mediaan ja nettisivuihin,
sekä kyselin entiseltä
hyvinkääläiseltä seurakuntanuorelta. Päätin kokeilla
onneani, ja hain. Kun olin itse
seurakuntanuori Järvenpäässä, osallistuin rovastikunnalliselle nuortenleirille,
jossa oli nuoria Järvenpään lisäksi mm.
Hyvinkäältä.
Aiemmin työskentelin nuorisotyönohjaajana Vantaankosken seurakunnas-

IKKUNA MAAILMAAN

Juhlat vuonna 2514?

E

lokuinen tervehdys Tallinnasta! Mitenkä
sinun syksysi on mennyt? Kahteen viime kuukauteen mahtui monenlaista. Aloitan suuresta
kiitosaiheesta:
Venäläinen pastori Pavel ja vaimonsa Nina
saivat heinäkuussa myönteisen turvapaikkapäätöksen
ja sen myötä kolmen vuoden oleskelu- ja työluvan
Viroon! Nyt pyydänkin rukoilemaan meneillään olevien neuvottelujen puolesta hänen asemansa virallistamiseksi Viron kirkon pappina. Rukoillaan sitäkin,
että löytyisi riittävä rahoitus sekä palkkaukseen että
Lasnamäen seurakunnan toiminnan käynnistämiseen
uudenlaisella vaihteella.
Tarkoitus on aloittaa syyskuun alussa viikottaiset
venäjänkieliset jumalanpalvelukset sekä loppukuusta lisäksi pyhäkoulu ja partiotyyppinen nuorten
”eloonjäämiskoulu”. Pavelilla on aiempi kokemus
kristillisestä partiotyöstä Siperiassa. Vakuutuin siitä
viimeistään, kun purimme heidän viikonloppuna
saapunutta muuttokuormaansa, jossa oli paljon erilaisia retkeilyvarusteita. Jumala siunatkoon nämä
uudet avaukset!
Toissa viikolla teimme Lasnamäen seurakuntalaisten kanssa ikimuistoisen kesäretken Saarenmaalle.
Kolmeen päivään mahtui paljon nähtävää – ehkä
liiankin kanssa, kun ohjelmaa oli iltaan asti. Histo-
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Siunausta syksyyn, pian nähdään!
Jonna Koskinen

rialliset kirkot ja linnoitukset avasivat toisenlaista
perspektiiviä kirkon historiaan.
Retkemme osui Kuressaaren Laurentiuksen seurakunnan juhlaviikolle ja pääsimme mukaan juhlistamaan 500 vuoden virstanpylvästä. Mietin siellä
kirkonpenkissä istuessani, että mahtavatko tulevat
polvet viettää vuonna 2514 vastaavaa juhlaa Lasnamäellä – 500 vuotta ensimmäisestä kokoontumisesta
Lindakiven kulttuuritalolla...
Simojoen Pekan laulunsäe pyörii mielessäni: ”Tänä päivänä kaikki on uutta,
mutta huomenna historiaa...” Nyt
on meidän aikamme toimia, olla
omalla paikallamme Jumalan
historiassa. Kiitos sinullekin,
että olet tavalla tai toisella
mukana rakentamassa
seurakuntaa Lasnamäelle! Tarvitsemme siihen
Jumalalta rohkeutta,
uskoa, viisautta ja uskollisuutta.
Kirsti Malmi,
Kansanlähetys

Diakoni Kirsti Malmi on palvellut Kansanlähetyksen
lähetystyöntekijänä Virossa vuodesta 2003 alkaen. Tällä
hetkellä hän tekee tavoittavaa seurakuntatyötä Tallinnassa
Lasnamäen kaupunginosassa. Hän on lisäksi mukana Viron
kirkon kehitysvammaistyössä.
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/
malmi-kirsti/

YTIMESSÄ

Muistojen lohduttava voima!

I

Kukaan meistä ei oikeasti ole yksin. Loppusyksyinen luonto on harmaa, mutta mielenmaisemassa palaa aina lohdullinen valo.
Kerran Jeesus julisti ihmisten edessä:
”Autuaita ovat hengessään köyhät, autuaita
murheelliset.” Jeesus, mitä tarkoitit? Haluan
uskoa, että itketyt itkut, jaettu suru, pienet
huolettomuuden hetket ja elämän eteenpäin vievä voima ovat autuutta. Uskon, että
murheelliselle autuutta ovat muistot ja kerran yhdessä eletty rakkaus. Muistoista nousee lohduttava voima. Muistamalla ymmärtää, mitä on menettänyt. Samalla ymmärtää
myös paremmin surua ja ikävää. Katson
lepattavaa kynttilän liekkiä. Se on kuin elämäni, hento, mutta Jumalan kädessä. Oma
maallinen matkani on vielä kesken, mutta
en kulje yksin. Hän, joka lupasi minulle tulevaisuuden ja toivon, kulkee rinnallani.

stahdat siihen vierelleni. Kasvosi hohtavat ja hymysi valaisee tilan. Tunnen läsnäolosi lämmön ja vain se on tärkeintä.
Tartun käteesi ja painan pääni olkapäätäsi vasten. Miten ihanalta tuntuukaan
taas nauraa yhdessä ja jutella.
Olen kaivannut näitä hetkiä. Jokin minussa havahtuu erikoiseen tunteeseen,
vaikka tietoisesti taistelen vastaan. Miksi
raastava ikävä ja sydämen täyttävä onni
ovat kietoutuneet vahvasti toisiinsa? Jokin
sisälläni huutaa, että tämä on vain unta.
Voimistuva ääni pakottaa minut hereille,
vaikka tahtoisin vielä viipyä. Se pakottaa
silmäni auki ja nousemaan ylös yön pimeydessä. Katseeni kiertää huonetta. Kuin olisit
oikeasti ollut siinä, tunsin sen! Jäljellä on
vain ikävä ja silmistä valuvat polttavat kyyneleet. ”Edesmenneet rakkaat vierailevat
unissamme”, muistan jonkun joskus sanoneen. Nyt ymmärrän.

Syksyisen illan pimeydessä astelen
hautausmaan tuttuja polkuja. Erotan hautakivesi jo kaukaa. Pieni valkoinen enkeli
vartioi edelleen ja purppuraiset kanervat
hohtavat kauniina. Silitän kiven sileää pintaa ja pyyhin sen päälle pudonneet lehdet
ja havunneulaset. Samalla kerron sinulle
unestani. Kaipaan sinua, ikävöin yhteisiä
hetkiämme. Kaipaan erityisesti niitä hetkiä,
jotka vain sinä voisit muistaa.
Lasken kynttiläni. Varovaisesti, ettei vain
sen hento liekki sammuisi tuulessa. Pieni
kynttiläni on vain yksi liekki hautausmaan
valomeressä, mutta sen merkitys on suuri.
Hämärässä se tuikkii ympärilleen lohdutusta ja toivon kipinöitä: Pyhä Jumala olet
läsnä pimeydessäkin. En ole yksin. Kaipauksessani turvaudun Häneen, joka yksin voi
minua lohduttaa. Nostan katseeni ja näen
sen: yksinäiset ihmiset, lapset jotka liikkuvat hypähdellen, pariskunnat käsikädessä.

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi
vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset
tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi
puhua ja opetti heitä näin:
”Autuaita ovat hengessään köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita murheelliset:
he saavat lohdutuksen.”

Ole sinä kirkas liekki edelläni,
ole sinä opastava tähti ylläni,
ole sinä sileä polku allani,
ja Hyvä Paimen takanani,
tänä päivänä ja tänä yönä, ikuisesti.
Aamen.

Sinun edessäsi painamme päämme,
tuomme elämämme eteesi sun.
Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme,
olet armahtanut kadotetun.

Meitä kuljeta tahtosi tiellä,
vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä,
minne täältä se ikinä vie.

Sinun ihmeellisen ristisi juureen
tuomme sydämemme sirpaleetkin.
Saamme turvautua syliisi suureen,
siinä levätä saa syntisinkin.

Kulje kanssamme aamusta iltaan,
anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rintaan,
sinne rauhasi lahjoittaen.

Matt. 5: 1–4

Kelttiläinen rukous

Pyhä Jumala,
olet läsnä
pimeydessäkin.

Saija Lottonen

Virsi 930:1
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Päihdekuolema on vaiettu
menetys - vaiettu suru
Päihderiippuvuus on sairaus, johon
kuolee vuosittain 2000 suomalaista.
Päihteisen elämän painajaiset ja
läheisen toiveikkuus paranemisesta
ovat ohitse. Tilalle jää usein syyllisyys,
häpeä ja vaiettu suru, joita on vaikea
jakaa. Kuinka tässä näin kävi hänelle ja
minulle?
Päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus antaa tilan ja ajan muistella ja surra päihteisiin kuollutta rakasta omaista
tai ystävää. Näin vaiettu suru tulee kohdatuksi yhdessä.

Jokainen ihminen on
arvokas ja oikeutettu
pyhään hetkeen.
Päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus
Hyvinkään kirkossa 8.11.2022 klo 18:00.
Tilaisuudessa laulaa Tapsa Jäntti.
Muistotilaisuus jatkuu kynttiläkulkueena Hyvinkään Torille. Kahvikupillisen
ääressä voi halutessaan pysähtyä juttelemaan vertaisten ja ammattilaisen
kanssa. Tervetuloa.
Hannele Liesmäki

POIMINTOJA
To 27.10. klo 14 Yhteen ääneen –yhteislaulutilaisuus Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Tule mukaan laulamaan
yhteislauluja! Tilaisuus on Hyvinkään kirkon aulassa, jossa myös pienimuotoinen
kahvitarjoilu. Mukana sekä maallisia että
taivaallisia lauluja. ”Yhteen ääneen” -tilaisuudet ovat ilmaisia. Ei ilmoittautumista tai sitoutumista. Laulattamassa Helena
Lehtinen ja Anna Helenius. Teemat ovat:
27.10. Toivelaulut, 3.11. Taivas, 10.11. Isä,
17.11. Kehtolaulut, 24.11. Valo.
To 27.10. klo 16-18 Aluepappi tavattavissa
Martin seurakuntatalolla, Niittymäenraitti
4. Seuraavat kerrat: 10.11. ja 24.11.
To 27.10. klo 17.30 Diakonian käsityöpiiri
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, YliAnttilantie 3. Tehdään yhdessä käsitöitä
mukavassa seurassa ja hyvään tarkoitukseen. Seuraavat kerrat: 3.11., 10.11., 17.11.,
24.11. ja 1.12.
To 27.10. klo 18 Ruut-piiri Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksessa,
Yli-Anttilantie 3. Seuraavat kerrat: 3.11.,
10.11., 17.11., 24.11. ja 1.12.
Pe 28.10. klo 9-12 Kaiken kansan kahvila
perjantaisin Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Tarjoilua, hartaus ja
yhdessäoloa. Tervetuloa viihtymään ja
virkistymään! Mukana Liisa Dahlström ja
Marika Jokinen.
Pe 28.10. klo 11-13 Raamattupiiri perjantaisin seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu
16. Tule lisäämään Raamatun tuntemistasi kivassa porukassa. Vetäjänä pastori
Esa Kokko. Jatkamme Ilmestyskirjan
tutkimista.
Ma 31.10. klo 15-17 Soppatykistä soppaa!
Tervetuloa sopalle NesToriin, Suokatu 6,
diakoniatoimiston kulmalle. Diakoniatyö
tarjoaa hernekeittoa sekä ja kahvit. Tuo
ystäväsi mukaan iloiseen hetkeen. Soppaa riittää 200:lle. Seuraavat soppapäivät:
28.11. ja 21.12. joulupuuro.
Ma 31.10. klo 18 Paavolan avoin raamattupiiri Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie
1. Vetäjänä Jaakko Uronen. Seuraavat
kerrat: 14.11.,28.11.,5.12.
Ti 1.11. klo 9.00-12.30 Tikkusormet Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.

Tule tekemään puutöitä lähetystyölle!
Tikkusormet valmistavat puutöitä lähetystyön hyväksi. Piirin vetäjänä toimii Leo
Karppinen. Seuraavat kerrat: 8.11.,15.11.,
22.11., 29.11. ja 6.12. Lisätietoa lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta.
Ti 1.11. klo 16 KäTeVä-piiri kokoontuu lähetystyön hyväksi Pappilassa, Pappilankatu
14. Tervetuloa mukaan lähetystyön
KäTeVä-piiriin, jossa Kädet TEkevät lähetystyön hyVÄksi. Piiri kokoontuu Pappilan
alakerrassa joka toinen viikko. Sinun ei
tarvitse olla kätevä tullaksesi mukaan, innostus lähetystyöhön ja käsitöihin riittää.
Otathan mukaan omat sakset. Seuraavat
kerrat: 15.11. ja 29.11.
Ke 2.11. klo 18.30-20.00 Raamattuopetusta
Vanhan testamentin Laulujen laulusta
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Vetäjänä Marko Pihlajamaa. Seuraavat
kerrat 16.11. ja 23.11.
To 3.11. klo 14-16 Pappi tavattavissa kauppakeskus Willan Robert’s Coﬀeessa. Papin
voit tavata kahvilassa ja tulla keskustelemaan. Seuraavan kerran pappi on paikalla
17.11.
To 3.11. klo klo 18 Nuorten aikuisten peli-ilta
Oluthuone Joutsenessa, Hämeenkatu
1-5. Lautapelejä, korttipelejä, strategiapelejä, noppapelejä, partypelejä... Tule
pelaamaan! Tai tuo oma peli ja porukkakin mukanasi! Pelejä laidasta laitaan,
mukavaa yhdessäoloa ja rento meininki.

Seurakunta tarjoaa pientä naposteltavaa
ja virvoitusjuoman. Tule mukaan - tai tule, ota kaveri myös ja joku uusi hyvä peli.
Tai vanha suosikkisi =). Lisätietoja antaa
nuorten aikuisten pappi Heidi KajanderMaavuori. Seuraava kerta 17.11.
To 3.11. klo 19 Pianokonsertti Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. ”Siunaa ja varjelemeitä”. Tervetuloa tunnelmallisesti
valaistuun Hyvinkään kirkkoon, jossa
Kaarina Savonen soittaa ihanaa pianomusiikkia. Konsertin lopussa yhdymme
kaikki virteen ja rukoukseen ”Siunaa
ja varjele meitä”. Konserttiin on vapaa
pääsy. Griegin, Sibeliuksen, Chopinin,
Rachmaninovin, Lisztin ja Kokkosen
pianomusiikkia.
Pe 4.11. klo 10.20-13.30 Lähetysmyyjäiset seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Nyt on mahdollisuus
ostaa lähetystyön hyväksi seurakunnan
pitopalvelun tuotteita! Samalla voit
nauttia lounaan 10 €:n hintaan. Myyjäisistä löytyy myös arpoja, kortteja ja
muuta kivaa! Olet lämpimästi tervetullut! Seuraavat myyjäiset ovat perjantaina 2.12.
La 5.11. klo 16 Valon säveliä – konsertti Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Voice
of Wonders ja soitinyhtye esittävät lauluja
valosta ja varjoista, toivosta ja ilosta. Voice of Wonders on seurakunnan nuorten
aikuisten kuoro. Kuoroa johtaa kanttori
Marjut Sipakko. Tervetuloa kuuntelemaan
ja ihailemaan valaistua kirkkoa! Vapaa
pääsy.
Su 6.11. klo 12 Paavolapäivä Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie 1. Ohjelmassa
muun muassa julkistetaan Vuoden paavolalainen. Kahvitarjoilu. Järjestää Hyvinkään seurakunnan Paavolan alueneuvosto. Tervetuloa!
Su 6.11. klo 13.30 Myyjäiset Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Käsityömyyjäiset messun päätyttyä.
Käteismaksu. Tervetuloa hankkimaan
lämmikettä ja kovaa paketoitavaa. Tuotto
diakonian kautta tarvitseville. Terveisin
diakonian käsityökerho sekä miesten
puutyöpiiri.

Ma 7.11. klo 7.30 Miesten aamukahvit Cafe
Cornerissa, Kauppalankatu 2. Teemana
”Tuntematon sote”, Jaakko Rainio. Seuraava kerta 5.12.
Ma 7.11. klo 11.45-13.00 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu 16. Tervetuloa nauttimaan edullinen
lounas hyvässä seurassa! Vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa oleville hyvinkääläisille tarkoitettu ruokailu. Maksu 2€
käteisellä. Ruokailu paikan päällä, ei ulosmyyntiä. Seuraavat kerrat: 14.11., 21.11.,
5.12., 12.12., ja 19.12.
Ti 8.11. klo 18 Päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus Hyvinkää kirkossa, Hämeenkatu 16. Tule muistamaan menehtynyttä
läheistäsi ja hiljentymään hetkeksi kirkkoon. Tilaisuuden jälkeen kynttiläkulkue.
Lämpimästi tervetuloa! Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä päihdetyötä tekevät
tahot ja Hyvinkään seurakunta.
Ke 9.11. 12-14 Kytäjäkerho Kytäjän kirkon
sivusalissa, Palkkisillantie 11. Lounas
6 euroa. Tervetuloa!
Ke 9.11. klo 13 Pilttitreﬃt Pappilassa, Pappilankatu 14. Hyvinkään seurakunnan ja
kaupungin varhaiskasvatus ilolla esittelee
uuden yhteisen Pilttitreﬃt! Tervetuloa
kaikki noin alle 10 kuukautisten vauvojen
kanssa! Teemallisia alustuksia ja yhteistä
tekemistä. Parittomat viikot Pappilassa,
Pappilankatu 14. Ei ilmoittautumista,
avoin kirkkomuskari klo 13.30. Parilliset
viikot Pikku-Veturissa, Niinipuuntie 5.
Ilmoittaudu osoitteessa: www.kuntapalvelut.fi/hyvinkaanvarhaiskasvatus. Löydät tarkemman ohjelman Pikku-Veturin
kuukausiohjelmasta.
Ke 9.11. klo 17 Odotusten kahvila Pappilassa, Pappilankatu 14. Tervetuloa ihmeen
äärelle! Vertaistukea jokaisella vauvaa odottavalle, vapaata keskustelua,
erilaisia aiheita. Tervetuloa mukaan!
Kokoonnutaan parittomien viikkojen
keskiviikkoisin klo 17-18.30. Ilmoittautuminen/lisätiedot: anna-mari.tukeva@
evl.fi, 040 559 6327. Neljä kertaa, joilla
jokaisella oma aiheensa. Voit osallistua
joka kerta - tai kun sopii. Aikataulu:
Ajatuksia vanhemmuudesta 9.11. Pienen

V I I K K O T O I M I N TA A B E TA N I A S S A
Keskiviikkoisin Raamis klo 15-19. Alussa vapaata oleilua. Ohjelma alkaa noin klo 18.
Perjantaisin After school klo 17-21. Alussa vapaata oleilua. Ohjelma alkaa noin klo 18
Lauantaisin Nuorten ilta klo 16.30-20.30. Yhteistä ohjelmaa ja vapaata oleilua. Hartaus noin klo 19

Isoskoulutus
Ilmoittaudu mukaan isoskoulutukseen kaudelle 2022-2023! Osallistumalla pystyt toimimaan isosena niin lasten leireillä kuin rippileireilläkin,
pyhäkoulun opettajana, lasten iltakerhojen ohjaajana sekä muilla leireillä ja tapahtumissa. Saat arvokasta kokemusta ryhmän ohjaamisesta,
esiintymisvarmuutta ja monia muita elämässä tarvittavia taitoja. Betsku.net
Katso ajantasaiset tiedot nuorten toiminnasta ja toimintaan liittyvistä asioista osoitteesta www.betsku.net tai Instagramista @betskunet
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Hyvinkään
Kamarikuorolla
juhlavuosi
Hyvinkäällä on vahvat kuoroperinteet.
Paikkakunnalla ja seurakunnalla on
ollut onni saada hyviä kuoronjohtajia.
Matti Heroja perusti virassa ollessaan
Hyvinkään nuorisokuoron, ja kamarikuoroksi kasvanut kokoonpano viettää
40-vuotisjuhliaan. Kuoroa luotsaa nyt
Nurmijärven musiikkiopistoa ja monia
muita kuoroja johtanut Urpo Rauhala.
Koronan jälkeisenä aikana on taas
pystytty harjoittelemaan yhdessä. Se
on tuottanut syksyksi uusia konsertteja
mielenkiitoisine ohjelmistoineen. Vaikka vaihtuvuutta laulajistossa on ollut,
kokoonpanossa on tälläkin hetkellä 16
laulajaa. Kuoro on optimaalisen suuruinen mitä monipuolisimpaan ohjelmistoon. Kevyt sointi kasvaa tarpeen tullen
dramaattiseksi instrumentiksi ja sopii
pienistä kansanlauluista aina suurimpiin kuoro-orkesteriteoksiin.
Tuleva juhlakonsertti pidetään Hyvinkään Vanhassa kirkossa lauantaina
29.10.2022. Kuoro esittää sekä vanhaa
että uutta musiikkia. Perinteisempien
Sibeliuksen, Kuusiston ja Valpolan

POIMINTOJA
ensimmäinen juhla 23.11. Turvaverkot ja
parisuhde 7.12.
Ke 9.11. klo 18.30 Srk-koulu ja Raamatun
opetusta Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Tule kasvamaan uskossa ja
Raamatun tuntemisessa srk-koulussa ja
Raamatun opetuksessa. Kristinopin ABC +
Raamatun opetus. Seuraava kerta 30.11.
Ke 9.11. klo 19 Hiljaisuuden jooga seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Hiljaisuuden jooga sopii kaikille. Siinä on
keskeistä armollisuus ja Jumalan rakkaus.
Hiljaisuuden joogassa kuljetaan ulkoisesta maailmasta kokemuksellisuuteen, monimutkaisuudesta yksinkertaisuuteen ja
mielen hälinästä sisäiseen hiljaisuuteen.
Lempeää kehollista läsnäoloa, hiljentymistä ja hyvinvointia ikiaikaisen Jumalan
kämmenellä. Ohjaajina Maarit Hirvensalo
ja Päivi Hakala. Joogaosuuden kesto noin
45 min ja sen jälkeen tarjolla iltatee. Jos
sinulla on jumppamatto, ota se mukaan.
Paikalla on muutama jumppa-alusta lainaan. Seuraavat kerrat: 23.11. ja 14.12.
Pe 11.11. klo 10 Muskarikirkko Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Tervetuloa
muskarikirkkoon. Lorutellaan ja lauletaan sekä nautitaan ehtoollinen yhdessä.
Kaiken kansan kahvila on auki ennen ja
jälkeen muskarikirkon, joten voi tulla aamupuurolle jo heti klo 9 aikaan. Mukana
Laura, Lysti-lammas, Merja-pappi ja
Helena-kanttori. Muskarikirkon jälkeen
nautitaan kirkkokahvit ja -soseet Kaiken
kansan kahvilassa.
Pe 11.11. klo 19 Gratias –konsertti Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Oratoriekören
i Helsinfors ja Hyvinkään orkesteri esittävät kaksi upeaa teosta: Pärt Uusberg:
Kiituselaul, Rebecca Dale: Materna Requiem. Hedvig Paulig, sopraano; Kalle
Virtanen, tenori; Anna Shmakova, tyttöääni; Lilja Palmgren, diskantti; Hyvinkään
Orkesteri, Oratoriekören i Helsingfors,
Håkan Wikman, kuorovalmennus ja Teemu Honkanen, kapellimestari. Ohjelmia
15€ voi ostaa käteisellä ja korttimaksulla
ennen konserttia. Tervetuloa!

Koronan jälkeen on pystytty taas harjoittelemaan normaalisti.

lisäksi kuullaan Heikki ja Auvo Sarmannon jazz-messu. Messussa on
mukana Harry’s jazz -band. Konsertissa
kuullaan myös Mia Makaroffin ”Kaikki
maat, te riemuitkaatte”. Makaroff säveltää gospelia ja etnoa mm. Rajattomatyhtyeelle.
Juhlavuosi jatkuu talvella Sinivalkoisella konsertilla joulukuussa Kytäjän
kirkossa. Perinteinen joulukonsertti
pidetään sitten Tapaninpäivänä Hyvinkään kirkossa. Täällä yleisö voi yhtyä
lauluun.

Kuoronjohtaja
Urpo ”Upi” Rauhala
Upi Rauhala tuli Hyvinkään kamarikuoroon kolmisen vuotta sitten. Ensin
hän johti muutamia konsertteja. Kuoro
ja johtaja sulautuivat niin hyvin yhteen,
että matka jatkuu nyt vakituisesti.
Rauhalan muusikon ura alkoi Lahden kamarikuorosta ja jatkui mm. Ylioppilaskunnan Laulajien varajohtajana
1980-luvulla. Tämä veikin useiden
mieskuorojen johtajaksi, joihin kuuluvat mm. Laulu-Miehet, Viipurin Lauluveikot ja Poliisilaulajat.

Nurmijärven musiikkiopiston rehtorina hän käynnisti suurelle orkesterille
ns. Amadeus-projektin Mozart-konsertit. 2000-luvulla opiston soittajat
ja tanssijat esittivät useana vuonna
Tšaikovskin Pähkinänsärkijä-baletin.
Aleksis Kiveä mukaileva 7xME -teos sai
seuraajakseen vielä Ali Baban ja 7 rosvoa –esitykset. Upi on aina uskaltanut
tarttua haasteellisiin ja tavoitteellisiin
projekteihin!
Teksti: Veikko Hiiri
Kuvat: kuoron arkisto

Kaikki seurakunnan toiminta osoitteessa www.hyvinkaanseurakunta.fi. Seurakunta on myös Facebookissa ja Instagramissa.

Su 13.11. klo 14 Jaana Pöllänen konsertoi
isänpäivän kunniaksi Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Mikset
tulisi viihtymään hyvän musiikin äärellä
isänpäivänä? Vehkojalla srk-keskuksessa
se on mahdollista Jaana Pölläsen konsertissa klo 14 alkaen. Konsertin jälkeen
kakkukahvit.
Ma 14.11. klo 9-12 Lysti-lammas vierailee
Päiväpirtissä. Lystin lauluhetki klo 10.15.
Päiväpirttiin ilmoittautuminen kaupungin
nettisivujen kautta.
Ti 15.11. klo 9-11 Tule piipahtamaan kirkossa
Lysti-lampaan kanssa. Hyvinkään kirkko,
Hämeenkatu 16.
To 17.11. klo 18 Miesten keskusteluilta Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Teuvo Ahtinen alustaa aiheesta
”Työvälineenä luottamus ja toivo”.
To 17.11. klo 17.30 Lautapelikerho Martin
seurakuntatalolla, Niittymäenraitti 4.
Tervetuloa pelaamaan ja seurustelemaan! Mukana diakonissa Maria ja kaksi
avustajaa.
La 19.11. klo 14 Lapsen oikeuksien viikon
konsertti ”Eläinystävämme” Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Su 20.11. klo 15 Sanaa rukousta ja laulua!
Tervetuloa Sanan, rukouksen ja laulun
hetkiin Vanhaan kirkkoon, Uudenmaankatu 13. Saamme tuoda asiamme Jumalalle, rukoilla ja laulaa yhdessä. Tilaisuuksia vetävät seurakunnan vapaaehtoiset.
To 24.11. klo 18 Ikkunoita lähetyksen maailmaan – ilta seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16. Illoissa ajankohtaista tietoa lähetystyöstä.
Ti 29.11. klo 18 Musiikkiopiston konsertti
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.

Tervetuloa kuulemaan klarinettimusiikkia
Lauri Vaahtorannan oppilaita!
La 3.12. klo 10-15 Joulunavaustapahtuma
kaupungilla. Tervetuloa joulutorille.
Lapsen oikeuksien viikolla 14.–20.11. tapahtuu: Ma perhekerhoissa puhutaan lapsen
oikeuksista, Ti Lysti-lammas kirkossa, Ke
klo 10 tanssi- ja musiikkihetki Vanhassa
Pappilassa, To musiikkia @laurajapaavo_kirkkomuskarissa Instagramissa,
Pe klo 9.15 Lysti- lampaan ja Ilo-aasin
musiikki ja tanssihetki Vanhassa kirkossa
Kaiken kansan kahvilassa, La klo 14 lasten
konsertti Vanhassa kirkossa ja Su klo 10
perhekirkko Hyvinkään kirkossa ja sen
jälkeen tapahtuma kirkonmäellä ja seurakuntavaalien äänestyspäivä klo 11-20
kirkossa.
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17-19 Pappilassa, pappilankatu 14 ja joka toinen
keskiviikko (9.11., 23.11., 7.12.) klo 17-19
Kytäjän kirkolla, Palkkisillantie 11.
Pilttiporukka on vauvojen oma kerho, jossa
yhdessäoloa, juttelua, vertaistukea, hiljentymistä ja kahvittelua maanantaisin
kello 13-16 Pappilassa, Pappilankatu 14.
Avoin kirkkomuskari vauvoille klo 13.30.
Tervetuloa suomen kielen keskustelukerhoon oppimaan suomea ja tapaamaan
ystäviä. Sekä maahanmuuttajat että
suomalaiset ovat tervetulleita! Kerho kokoontuu torstaisin klo 18.00-19.30 Pappilassa, Pappilankatu 14.
Welcome to learn some Finnish and meet
new friends in Finnish language discussion club. Both immigrants and Finns are
welcome! We meet on Thursdays at 1819.30 in Pappila, Pappilankatu 14. Lisätietoja / Inquiries: Deacon Päivi Lammela
040 5596 318, paivi.lammela@evl.fi

SURURYHMÄT
Sururyhmä 5-10 v. lapsille, seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Kokoontumiset 21.11., 29.11., 10.12. ja 13.12. Ryhmä
on osallistujille maksuton. Ohjaajina
nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso
ja varhaiskasvattajat Laura Kuiri sekä
Susanna Pulkkinen. Tiedustelut ja ilmoit-

tautuminen (4.11. mennessä): Ari-Pekka
Laaksolle, ari-pekka.laakso@evl.fi,
0400 616 238 tai Laura Kuirille,
laura.kuiri@evl.fi, 040 8050 333.

ELÄKELÄISKERHOT
Hakalan eläkeläiskerho, Ahmankatu 2, keskiviikko klo 14-15.30, emäntä Eeva Meriläinen, 23.11. Saija Lottonen, 21.12.
Keskustan alueen eläkeläiskerho, seurakuntakeskuksen pienijuhlasali (II kerros)
maanantai klo 13 – 14.30, ohjaajina Helena Harrela ja Hanna-Leena Kortene, 7.11.
Anna Rauhala, 5.12.
Kehrääjänkadun eläkeläiskerho, Kehrääjänkatu 6-8, kerhotila, keskiviikko klo
14–15.00 ohjaaja: Pirjo Soininen, 9.11.
Saija Lottonen, 7.12.
Paavolan eläkeläiskerho, Paavolan seurakuntakoti, Aittatie, tiistai klo 13–14.30.
Ohjaaja Aino Kananen, 1.11., 15.11.,
29.11.,13.12.
Ajanvaraus diakonian päivystysvastaanotolle NesTorissa (Suokatu 6)
ma klo 14-17, ti klo 13-16 ja to klo 10-13
numerosta 019 4561 250.
Perheneuvonnan asiakasvastaanoton
(Pappilankatu 14) ajanvaraus numerosta
040 8050 390 ma-to klo 9-11. Yhteydenottopyynnön voi myös jättää sähköpostitse: perheneuvonta.hyvinkaa@evl.fi.
Muuta keskusteluapua seurakunnasta.
Vaikeiden asioiden kanssa ei ole hyvä
jäädä yksin, vaan niistä on tärkeää puhua
jonkun kanssa. Päivystävä pappi
019 456 1222 klo ma-pe 9-17
Palveleva puhelin 040 022 1180 joka ilta
klo 18-24 Koulutyöstä vastaava pappi
0400 843 241
Kirkon keskusteluavun palvelevan puhelimen numero on kaikkialla Suomessa
0400 22 11 80. Suuntanumeroa ei tarvita. Palveleva puhelin on avoinna joka
päivä. Suomenkielinen päivystys on koko
maassa päivittäin klo 18-24. Ruotsinkielinen päivystys - Kyrkans samtalstjänst
päivystää joka ilta klo 20-23 numerossa
0400 22 11 90.
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Annan mielestä kirjoittaminen
on yksinäistä, mutta vapaata
työtä.

Anna Brotkin kirjoittaa
lempeää komediaa
Hyvinkääläislähtöinen Anna Brotkin on käsikirjoittanut
viime vuosina useita television menestyssarjoja,
viimeksi Aikuiset-sarjan. Kodin tuki sekä nuoruuden
teatteri- ja kirjoittamisharrastus antoivat nykyiselle
työlle hyvän pohjan.

A

nna Brotkin, 35, kertoo kirjoittaneensa koko elämänsä
ajan. Lukioikäisenä hän
meni Nuoren Voiman Liiton
Hyvinkään siiven kirjoittajaryhmään, jossa hän kävi usean vuoden
ajan.
– Se oli merkittävä ja opettavainen
vaihe. Omat tekstit piti altistaa muiden
ihmisten kritiikille ja mielipiteille. Tuo
asia on nykyisen työni keskiössä, joten
sitä oli hyvä päästä treenaamaan jo
teini-iässä.

Toisena erityisen merkittävänä asiana
Brotkin pitää nuoruuden teatteriharrastusta. Hän toimi Hyvinkäällä niin
Willan nuorisoteatterissa, Teatteri Päivölässä kuin kavereiden kanssa perustamassaan Teatteri Vuohessa. Vuosien
mittaan hän käsikirjoitti/dramatisoi
niihin viitisentoista näytelmää.
– Hyvinkäällä oli kannustava ilmapiiri, ja eri teatterit ja musiikkipiirit
tekivät paljon yhteistyötä. Toisaalta piti
olla myös omatoiminen, mikä sekin oli
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kehittävää. Omassa teatterissa saimme
tehdä kaikenlaisia ruohonjuuritason
hommia. Ja vaikka kysymys oli harrastajateattereista, olimme hyvin tosissamme.

Vapautta ja leikkiä
Lukion jälkeen Brotkin opiskeli ensin
viestintää Jyväskylän yliopistossa. Hän
on ollut myös toimittajana Aamupostissa. Vuonna 2011 Brotkin pääsi Aaltoyliopiston elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen linjalle, josta hän valmistui 2016
maisteriksi.
– Koen vahvasti, että televisio- ja
elokuvakäsikirjoittaminen on minulle
kaikista ominaisinta. Aiemmat kirjoittamiset ja teatteriprojektit ovat
kuitenkin auttaneet minua nykyisessä
työssäni.
Brotkin arvostaa suuresti työnsä vapautta ja leikkimielisyyttä.
– Saan päivät pitkät käyttää mielikuvitustani, ja muuttaa reaalimaailman
havaintoja fiktioksi ja tarinoiksi, jotka

voivat tuottaa iloa ihmisille. Koen olevani onnekas ja etuoikeutettu, kun saan
tehdä tällaista työtä.
Brotkin toteaa itse kirjoittamisen
olevan itsenäistä ja yksinäistäkin työtä. Hän pallottelee ideoita kuitenkin
yhdessä ohjaajien ja tuottajien kanssa,
saattaa osallistua sarjan castingiin tiiviisti ja on jonkin verran mukana myös
tuotannossa ja kuvauksissa.
– Lisäksi käytössäni on työhuone,
jossa on kolme muuta kirjoittavaa freelanceria. Kaikilla on omat projektinsa.
Itselle on tärkeää tavata ihmisiä, joiden
kanssa voi käydä kahvilla ja lounaalla,
ja vaihtaa kuulumisia, kertoo nykyään
Helsingissä asuva Brotkin. Hyvinkäälle
hänelle on edelleen kiinteä yhteys mm.
vanhempien ja kummilapsen myötä.

Lupa myös epäonnistua
Brotkin kertoo, että hänen vanhempansa ovat olleet aina hyvin kannustavia.
– He itse eivät ole taidealalla, mutta kotona ei koskaan epäilty kykyjäni
kirjoittajana tai kehotettu etsimään
jotain muuta, ”järkevämpää” alaa. Koen olevani elävä esimerkki siitä, että
rakkauden, kannustamisen ja kehumisen myötä itseensä alkaa uskoa ja
rohkaistuu lähtemään alalle, jonne on
vaikea päästä ja jonka työmarkkinoilla
on epävarmuutta, hän pohtii ja kehuu

Kirjoitan komediaa,
jossa ei pilkata
eikä olla ilkeitä.
myös äidinkielenopettajiltaan nuorena
saamaansa tukea.
Brotkin on ollut kirjoittamassa useita

menestyssarjoja eri kanaville. Viimeksi hän on kirjoittanut itse luomansa
Aikuiset -sarjan, jonka kolmas ja viimeinen kausi pyörii parhaillaan Ylellä.
Hänen mukaansa sarja on ”oodi kiltteydelle”.
– Halusin kirjoittaa komediaa, jossa
ei pilkata eikä olla ilkeitä. Sen sijaan
sarjan hahmot nauravat itseironisesti ja
lempeästi itselleen. Tällaiseen meidän
on hyvä pyrkiä reaalielämässäkin.
Brotkin on halunnut välittää sarjalla
myös ajatusta, ettei ihmisen tarvitse
kokea ulkopuolista painetta siitä, miten
pitäisi elää tai missä iässä mitäkin asioita voisi tehdä.
– Vaikkapa 25-vuotiaan ei tarvitse
välttämättä tietää mitä elämällään tekee
ja 50-vuotias voi vaihtaa alaa. Ja on lupa
myös epäonnistua.
Teksti: Juhana Unkuri
Kuva: Joonas Brandt

