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Osmo Turunen
– palvelubussin kuljettaja
– Tuomas-bändin lyömäsoittaja
– liittyi vuosi sitten seurakuntaan

Pielisjärvellä eli nykyisessä
Lieksassa vuonna 1952 syntynyt
Osmo Turunen on elänyt
vaiherikkaan elämän.

R

ajaseutujen ymmärtäjälle, kirjailija Heikki Turuselle hiukan sukua oleva Osmo Turunen on
tehnyt pitkän muusikkouran,
mutta tällä hetkellä hän ajaa Hyvinkään Liikenteen palvelubussia. Hän soittaa rumpuja Hyvinkään seurakunnan Tuomas-bändissä. Noin vuosi sitten
mies liittyi uudestaan evankelisluterilaiseen
kirkkoon.
Osmo Turunen muistelee lapsuuttaan
lämmöllä, sitäkin kun hän teki peltipurkeista
itselleen ensimmäiset rummut. Ne ukki hajotti suutuspäissään, mutta pyysi tekoaan
myöhemmin anteeksi.
– Isäni Ilmari oli ammatiltaan kirvesmies. Hän soitti mandoliinia ja oli kova hiihtäjä. Isä meni vuonna 1969 muiden miesten
kanssa korjaamaan myrskyn kaatamia puita
Ruotsin Norrköpingiin. Oltuaan työssä pari
viikkoa hän jäi kaatuvan puun alle ja kuoli
siihen.

Joulua ennen Osmo Turunen kävi Kehrääjänkadun päiväkeskuksessa laulattamassa kauneimpia joululauluja. Hän säesti lauluja kitaralla.

Tuomas-bändin rumpali liittyi takaisin kirkkoon
Seitsemäntoista vuoden ikäinen Osmo
oli ennättänyt aloittaa Kontiorannan varuskuntasoittokunnassa soitto-oppilaana. Hän
sai soittimekseen rummut. Isän kuolema oli
kuitenkin niin suuri isku, että opinnot keskeytyivät.
– Lähdin soittamaan rumpuja setäni
Reino Turusen orkesteriin. Kävin armeijan
Vekarajärvellä, minkä jälkeen muutin Hel-

sinkiin syksyllä 1973. Siellä liityin Matti Väkeväisen yhtyeeseen, jossa soitin pari vuotta. Laulusolistina oli Erkki Junkkarinen.
Toinen setäni Arvo oli yhtyeessä kitaristina.
Seuraava isku kohtasi, kun Joensuussa
yksin asunut äiti Salme sairastui syöpään.
Osmo lähti tämän avuksi. Äiti kuoli 57-vuotiaana.

Osmo Turunen on soittanut rumpuja tanssiorkestereissa vuosikausia, mutta uskoon
tullessa hänen laulunsa muuttuivat lähes 30 vuotta sitten. Nyt hän soittaa rumpuja
seurakunnan Tuomas-bändissä.



Elämään tuli
uusi sävel

Sen jälkeen mies hakeutui kolmeksi vuodeksi soittokiertuehommiin. Vuosina 1979–80
hän soitti Lea Lavenin bändissä.
– Keikkatyö alkoi syödä miestä. Rahaa
tuli kuin kuokalla, mutta sitä meni kuin traktorilla. Päihteet tulivat mukaan aika vahvasti.
Elämä oli tyhjää ja tarkoituksetonta. Luin
hotellihuoneissa Gideonien jättämiä Uusia
testamentteja. Luin esimerkiksi kohtaa Kun
minua ahdistaa -otsikon alta. Olin saanut
kotoa hyvät eväät, mutta tahdoin lähteä
omille teille rilluttelemaan kuin Tuhlaajapoika (Luuk. 15).
Osmo Turusen äiti oli ollut ”Herraan uskova ihminen”. Osmokin oli ollut nuoremman Antero-veljensä kanssa pyhäkoulussa.
Naapurissa pojat olivat käyneet äidin kanssa
seuroissa. Kaikki silloin opittu nousi mieleen.
– Oli vuosi 1980. Olin käymässä entisen
soitto- ja ryyppykaverini kotona Joensuussa.
Hän oli tullut uskoon ja liittynyt vapaakirkkoon. Soitettiin Pro Fiden kasetteja, jotka
kolahtivat minuun. Kaverini elämä oli raitistunut, sekin puhutteli minua.
Miehet rukoilivat yhdessä. Osmo rukoili,
että Jeesus tulisi hänenkin elämänsä Herraksi.
– Minäkin liityin Joensuun vapaaseurakuntaan, jossa tapasin tulevan vaimoni Maritan. Hän on työssä Hyvinkään Veteraanitalolla.
Osmo Turusen elämä sai uuden suun-

nan, ja laulutkin muuttuivat. Hän meni naimisiin Maritansa kanssa vuonna 1982, ja he
asettuivat Hankoon, jossa Osmo toimi Koneen nosturinkuljettajana. He muuttivat
vuoden 1986 alussa Hyvinkäälle.
– Olin aluksi työssä Koneella, minkä jälkeen siirryin renkaiden maahantuontifirmaan Espooseen. Kun jäin sieltä työttömäksi vuonna 1990, kouluttauduin linja-autonkuljettajaksi.
Osmo ja Marita Turusen poika, Petri,
asuu Martissa Reetta-vaimonsa ja puolivuotiaan Mimosa-tyttären kanssa. Osmo-ukki
käy mielellään ulkoiluttamassa lapsenlastaan.
Vaikka Osmo Turusella ei ole vapaakirkosta kuin hyvää sanottavaa, niin silti hänellä on ollut kaipuu liittyä jälleen luterilaiseen
kirkkoon. Noin vuosi sitten hänestä tuli Hyvinkään seurakunnan jäsen.
– Hyvinkään seurakunnan musiikkityöntekijä Helena Lehtinen kutsui minut Tuomas-bändiin, jossa soitan neljättä vuotta.
Sitä kautta tulin mukaan seurakuntaan. On
ollut iloinen ja hyvä meininki. Lisäksi käyn
soittamassa yhteiskristillisessä Pappa gospelbändissä, jolla on esiintymisiä eri paikkakunnilla. Tärkein asia on viedä ihmisille
evankeliumia musiikin ja puhujien kautta. Se
on Tuomas-bändinkin tarkoitus.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Miten maahanmuuttajia pitäisi työllistää?
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Menkää maitten
ääriin asti

T

Valdete Zeqiri
– Olen kotoisin Kosovosta ja asunut
Hyvinkäällä kaksitoista vuotta. Tämä
tuntuu minusta kodilta. Olen käynyt
peruskoulun Suomessa ja valmistuin
merkonomiksi vuonna 2003. Ehdin olla
vähän työssä, minkä jälkeen olen saanut
kaksi lasta. Vanhempi lapsi on kolmen
ja puolen vuoden ikäinen Anila Mulaku
ja mukanani oleva Olsa Mulaku on 9 ja
puoli kuukautta. Heillä on mieheni sukunimi.
– Mielestäni työllistyminen riippuu
ammatista ja työpaikoista. Jotkut ottavat työhön paremmin, vaikka olisit syntyperältäsi ulkomaalainen. Minä olin
opiskeluaikana työharjoittelussa Sampo-pankissa, kaupungintalolla ja sosiaalitoimistossa. Minulle on tullut kotiin
työtarjouksia, mutta en ole voinut niitä
ottaa vastaan, koska olen nyt äitiyslomalla. Syksyllä olen ajatellut mennä
työhön.

Rabeh Moni

– Olen Sudanin pakolainen ja uskonnoltani muslimi. Sudanissa meillä oli
maanviljelyä ja karjanhoitoa, mutta sodassa kaikki tuhoutui. Opetin sen jälkeen Karthumissa arabiaa viisi vuotta.
Sitten asuimme Libanonissa kuusi
vuotta. Lokakuussa 2004 tulimme Suomeen ja meidät sijoitettiin Kainuun
Vuolijoen kunnan Otaniemen kylään.
Muutimme 2007 Hyvinkäälle ja aloin
opiskella maatalousalaa Uudenmaan
maaseutuopistossa, mutta vaihdoin
alaa ja opiskelen nyt Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksessa NCohjelmointia. Minulla on sudanilainen
vaimo ja viisi lasta.
– Toivon saavani oikeaa työtä, mutta
Suomessa sen saaminen on vaikeaa.
Vasta sitten olen täysin tyytyväinen, jos
saan työtä. Muuten Suomessa on rauhallista ja helppoa elää.

Kai Mönkkönen ja
Maarit Porttinen

– Lokakuun puolivälissä oli Hyvinkäällä kotoutusprosessissa kaksisataa maahanmuuttajaa. Heistä työttömiä oli 38, työharjoittelussa 31 ja
kotoutumis- ja kielikoulutuksissa 116, sanoo Pohjois-Uudenmaan
Työvoiman palvelukeskuksen päällikkö Kai Mönkkönen.
Hän antaa hyvää palautetta Hyvinkään kaupungin sivistystoimen alla
olevalle oppisopimustoimistolle, joka on tehnyt ansiokasta työtä maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä.
– Viime vuodelta on hyviä kokemuksia yhteistyöstä oppisopimustoimiston kanssa. Työantajien pitäisi antaa maahanmuuttajille mahdollisuuksia työharjoitteluun ja työhön.
Suomeen tultuaan maahanmuuttajat ovat kolmivuotisessa kotouttamisessa, johon liittyy myös suomen kielen opetusta. Hyvinkäällä sitä
on ainakin Hyvinkään – Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksessa.
– Kun maahanmuuttajat ovat työttöminä työnhakijoina, heille tehdään työvoimaohjaajan kanssa kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelma, jossa käydään läpi muun muassa henkilön koulutus- ja
työhistoria ja muu elämäntilanne. Aktivointisuunnitelmaa toteutetaan hakemalla asiakkaalle koulutuspaikkaa, työharjoittelupaikkaa,
kuntouttavaa työtoimintaa tai työtä.
Taantuma vaikeuttaa maahanmuuttajien ja erityisesti pakolaisten
työn saantia.
– Yhtenä työvoiman palvelukeskuksen tämän vuoden erityiskohderyhmänä on pakolaistaustaiset ihmiset. Työ- ja elinkeinotoimiston ja
kaupungin virkamiesten kanssa olemme pohtineet, mitä konkreettista voimme tehdä pakolaisten hyväksi, Kai Mönkkönen jatkaa.
Suomalaisessa yhteiskunnassa on yhä ennakkoluuloja ulkomailta tulleita kohtaan. Kai Mönkköstä ja Maarit Porttista rohkaisee asiakkaiden menestyminen.
– Tällä hetkellä on esimerkiksi yksi pakolaistaustainen naishenkilö
kuntouttavassa työtoiminnassa. Hän on hyvin motivoitunut ja suomen kieli on parantunut. Hän oppii kieltä saadessaan tehdä työtä suomalaisten kanssa, Maarit Porttinen sanoo.

Rukhshaneh
Azarqaderi

– Minusta Hyvinkäällä on hyvä asua.
Ihmiset ovat mukavia. Tämä on rauhallinen kaupunki eikä riehujia näy.
Minä olen ollut työharjoittelussa päiväkodissa. Mieheni opiskelee rakennusalaa. Vanhin poikamme Parvez on
työharjoittelussa autokorjaamossa.
Mielestäni työllistymistä helpottaa
suomen kielen osaaminen.

ammikuun 19. päivänä täytti Suomen Lähetysseura 150 vuotta. Moni saattoi katsoa
edellisenä päivänä televisiosta juhlajumalanpalvelusta Helsingin tuomiokirkosta. Koska lähetyksellä oli juhla, niin siellä näkyi afrikkalaisia
piispoja, aasialaisia nuoria, erikoisia soittimia ja
värikkäitä pukuja. Aina sykähdyttää meidän perusarkisen luterilaisuuden keskelle tupsahtavat
jännittävät vieraat. Ja ennen sykähdytti vielä
enemmän siinä mielessä, kun ei ollut televisiota,
nettiä tai ei voitu unelmoidakaan ulkomaan matkoista. Ennen seurakunnissa lähetystyö kiinnosti
jo yksistään sen tähden, koska kansainvälisyyskasvatusta ei oikein muualla ollut. Ainoa toinen taho
oli aikoinaan Suomi-Neuvostoliittoseura. Nyt ajat
ovat muuttuneet. Ehkä on hyvä kysyä, mitä lähetystyö tänään ja tulevaisuudessa on?
Lähetysseuran perustaminen liittyy voimakkaasti
kansallisen heräämisen aikaan Suomessa. Keisari
antoi luvan perustaa Suomen Lähetysseuran, mutta sillä ehdolla, ettei se tule tekemään Venäjälle
lähetystyötä. Keisari oli tuolloin suurpiirteinen,
kunhan pysyttiin poissa hänen tontiltaan. Lähetys
saikin Suomessa vaikutusvaltaisia puolestapuhujia
kuten Elias Lönnrot ja Sakari Topelius. Todettakoon, että maailma on kokenut monet muutokset
tuon jälkeen. Itäraja on ollut enemmän tai vähemmän auki. Tänä päivänä Suomen Lähetysseuran
eräs tärkeä kohde ja yhteistyökumppani on Inkerin kirkko. Hyvinkään seurakunnallakin on vahvat
siteen inkeriläisiin.
Kirkkomme lähetysstrategia korostaa hienosti, että lähetys on ”avointa, ulospäin suuntautunutta,
rukoilevaa, vieraanvaraista, siinä on joustavat rakenteet ja siihen kuuluu lämmin vastaanotto”. Yhteisö, joka täyttää nämä periaatteet, on houkutteleva ja kutsuva. Sopivat kyllä meidänkin seurakunnalle. Yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ei sovi
unohtaa täällä Suomessa eikä kaukana lähetyskentillä. Maahanmuuttajien ja kaikkien eriuskontoisten kohtaaminen ei ole uhka, vaan vaalikaamme
ihmisten yhteyttä ja vuoropuhelua. Samoin lähetykseen kuuluu kehitysyhteistyön edistäminen ja
kulkeminen käsi kädessä diakoniatyön kanssa.
Kovasti kuulee puheita siitä, kuinka kristinusko
on hiipumassa länsimaissa ja täällä Suomessa ollaan kohta lähetystilanteessa aivan kotiovella. Ja
kysyä sopii, mitä tilalle, kun kirkosta erotaan?
Tyhjiöhän täyttyy. Ehkä emme ole kyenneet tarpeeksi puhumaan siitä, miten arvokas asia uskomme meille lopulta on. Nyt on työn ja toiminnan
aika.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
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Olenko osallinen
vai sivullinen?

N

äinä aikoina huudetaan yhteisöllisyyden perään ja nimiin. Yhteisöllisyyttä ei voi kuitenkaan antaa, mitata, käskeä tai poistaa eli se ei synny soveltamalla ulkokohtaisesti jotakin menetelmää. Yhteisöllisyys on tunne osallisuudesta. Voin tuntea osallisuutta – mihin
kaikkeen? Perheeseen, opiskelu- tai työyhteisöön, kylään, kaupunkiin, seurakuntaan,
Suomeen, EU:hun, maailmaan. Mihin haluan tuntea kuuluvani? Minkälaisen yhteisöllisyyden kokemuksen pystyn antamaan
lapsilleni? Mitä haluan ja pystyn tekemään
oman lähiyhteisöni hyväksi?
Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Nuoren
ääni -projektissa on tavoitettu oleellinen
yhteisöllisyyden ihannetilan määrittelystä:
”Yhteisö, jossa useimmilla jäsenillä on ak
tiivinen rooli, missä voi saada äänensä
kuuluville ja vaikuttaa, koetaan myönteisenä. Se syntyy kaikesta siitä, miten asioita
tehdään: miten huomioimme toinen toisemme, miten kuuntelemme toisiamme,
miten hyvin osaamme keskustella asioista,
jotka ovat meille tärkeitä, ja millä tavoin
otamme toiminnassamme ja päätöksissämme huomioon yhteisön kaikkien jäsenten esittämät näkökulmat.”
Viime vuonna vietettiin lasten oikeuksien
juhlavuotta. Juhlavuoden pääteemana oli
kannustaa aikuisia kuuntelemaan lasta.
Taito ja halu osallistua eivät kasva itsestään.
Miten saamme hiljaisen tiedon ja yhteisöllisyyden siirrettyä seuraaville sukupolville?
Kirkon piirissä suuret kertomukset liittyvät Raamattuun ja kristillisen tradition
siirtämiseen. Nämä liittyvät yleisesti myös
kasvatukseen. Kasvatushan on mm. vallitsevien yhteiskunnallisten arvojen siirtämistä tuleville sukupolville. Sen kertomista lapsille, mitä me pidämme tärkeänä.
Suuret kertomukset, olivat ne sitten Raamatun kertomuksia, tarinoita, satuja, ovat
menetelmiä ja yhteistä pääomaa. Tässä
ajassa tämä yhteinen pääomamme tuntuu
heikentyneen. Elämme minä-lähtöisessä
maailmassa, olemme siirtäneet yhteiset
tavoitteet näkymättömiin minun tai meidän perheen tavoitteiden tieltä.
Onko yhteinen käsityksemme kasvatuksellisista arvoista ja perinteen siirtämisestä
murentunut? Koko kylä kasvattaa lapset henkeä on kaivattu takaisin. Yksilöllisyyden korostaminen, perheiden oman reviirin kunnioittaminen ja vääränlainen hienotunteisuus ”arkuus puuttua asioihin”
ovat johtaneet tämän periaatteen katoamiseen.
Tähän vanhemmuuden haasteeseen ja arvokeskusteluun myös seurakunta voi tarjota mahdollisuuden. Me tarvitsemme
yhteistä keskustelua ja yhteisiä arvoja. Yhteistä vastuuta lapsista ja nuorisosta. Osallisuuden tunnetta. Jos ei ole osallisuutta, ei
voi yhteisöllisyyskään kasvaa.

Marja-Leena Laakso



Hyvinkään seurakunnan toinen kappalainen Tauno Tuominen jää eläkkeelle. Hänen harrastuksiinsa on kuulunut mikserien,
kaiuttimien, hifi-laitteiden ja tietokoneiden kokoaminen.

Tauno Tuominen teki hifilaitteita lähetyksen hyväksi
– Olen ollut pappina kolmekymmentäkahdeksan vuotta.
Sinä aikana olen pitänyt melkein
seitsemänsataa saarnaa sekä
suorittanut yli tuhatneljäsataa
kastetta ja noin tuhatkolmesataa hautaansiunaamista. Siinä
on miettimistä, olenko osannut
toimia oikein, sanoo eläkkeelle
jäävä toinen kappalainen Tauno
Tuominen.
Hänellä on kädessään itse tehty Mic Mixer, jolla on pystynyt äänittämään viidestä
mikrofonista. Kouluikäisenä alkanut harrastus on tuottanut miksereiden lisäksi
putkivahvistimia, hifi-laitteita ja kaiuttimia. Kaksikymmentäviisi vuotta hän on
ollut tekemisissä myös tietokoneiden
kanssa. Mainittua sarkaa on riittänyt myös
Hyvinkään seurakunnassa 1990-luvun
alusta lähtien.
– Olen syntynyt Orimattilassa ja kävin
lukion Lahden Kannaksen yhteiskoulussa.
Lukioluokilla papiksi opiskelu vilahti mielessä. Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1966,
opiskelin Helsingin yliopiston teologisessa
tiedekunnassa ja minut vihittiin papiksi
Helsingin tuomiokirkossa vuonna 1971.
Ensimmäiset papinpaikat olivat Oulunkylässä vuosina 1971–72 ja Malmilla
vuosina 1972–77.
– Siihen aikaan elämä oli paljon rauhallisempaa. Keskityttiin enemmän jumalanpalveluksiin ja piireihin. Tärkeintä oli
ihmisten kohtaaminen. Vuonna 1977 tulin
Hyvinkään seurakuntaan, kun Heimo Eskola jäi eläkkeelle. Perin häneltä työalaksi

myös lähetyksen.
Tauno Tuominen on ehtinyt olla Hyvinkään seurakunnassa kolmekymmentäyksi ja puoli vuotta. Sinä aikana seurakunnan työntekijämäärä on kaksinkertaistunut.

Lähetyskohteet
tutuiksi
Seurakunnan lähetystyöstä vastaavana
pappina Tauno Tuominen on käynyt Kirkon Lähetystyön Keskuksen kokouksissa
ympäri Suomea. Varoja lähetystyölle hän
on kerännyt käyttäen apuna omaa harrastustaan.
– Perustimme 1980-luvun puolivälin
nurkilla ”Isojen poikien askartelukerhon”,
jossa tehtiin monta kymmentä hifi-luokan
kaiutinta. Niistä saadut myyntivoitot annettiin lähetyksen hyväksi.
Lähetyspappina hän tutustui useisiin
lähetystyökohteisiin eri maanosissa.
– Olen käynyt Tansaniassa, Keniassa,
Etelä-Koreassa, Hong Kongissa, Thaimaassa, Pakistanissa, Marinmaalla, pari
kertaa Israelissa ja viimeksi Etiopiassa
vuonna 2002.
Tauno Tuomisen pääaineena oli teologisessa tiedekunnassa Vanhan testamentin
eksegetiikka. Siksi matkat Israeliin olivat
hänestä mielenkiintoisia.
– Olin Israelissa Eero Junkkaalan
mukana arkeologisilla kaivauksilla. Maan
kautta kulkivat kauppareitit Kiinaan sekä
Afrikassa Keniaan ja Tansaniaan asti. Toinen reitti meni Israelista Välimeren maihin. Lähetystyö antaa seurakuntalaisille
myös kulttuuritietoutta. Yhteyksiä voi pitää lähetystyöntekijöihin kirjeillä tai sähköpostilla. Jotkut tukevat taloudellisesti
lähetysmaissa olevien kummilastensa koulutusta ja ovat heihin yhteydessä.

Seurakuntalaiset tukevat taloudellisesti kymmentä lähetystyöntekijää Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Lisäksi tukea
annetaan raamatunkäännöstyöhön sekä
seurakuntatyöhön Kenian maasai-heimon
ja etiopialaisen afar-heimon parissa.
– Etiopia on ollut seurakunnassamme
kaikkein suurin lähetyskohde. Tukeminen
tehostui, kun 1970 –80 -lukujen taitteessa
maa ajautui marxilaisen vallankumouksen
pyörteisiin. Etiopialaisessa Mekane Yesus
-kirkossa on suuri työntekijäpula, koska se
kasvaa vuodessa lähes 500 000 jäsenellä.
Siellä seurakuntalaisen vastuu on hyvin
suuri. Meilläkin on pienpiirejä ja kuoroja,
jotka ovat mukana seurakuntatyössä.
Toukokuun alusta eläkkeelle siirtyvällä
Tauno Tuomisella on tammikuun lopulta
lähtien lomaa, mutta sitä ennen hän on
tiiviisti mukana seurakuntatyössä.
– Kirkosta eroaminen on mietityttänyt
seurakunnassa meitä kaikkia. Mietimme
sitä, millaisen positiivisen vaikutelman
voisimme kirkosta ja seurakunnasta antaa.
Siinä meidän työntekijöiden olisi oltava
sopivan herkkiä ja löydettävä oikeat sanat
ihmisten kohtaamiseksi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kiitos järjestämästänne juhlasta
25.1. teille, hyvät työtoverit, luottamushenkilöt, lähetysjärjestöjen
ja muiden järjestöjen edustajat,
kuorot ja seurakuntalaiset! Te
teitte siitä mieleenpainuvan.

Tauno Tuominen

Hyvinkään kirkon remontti edistyy

H

yvinkään kirkon remontti
Hämeenkatu 16:ssa edistyy suunnitellusti. Kirkko
on remontin johdosta suljettuna maaliskuun loppuun asti. Kirkon sähköjärjestelmä, äänentoisto ja valaistus uusitaan nykyaikaiseksi.
– Aluksi kirkon vanhat valaisimet
purettiin, sitten tutkittiin ja etsittiin uusien kaapeleiden johtoreitit, kertoo
kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme
remonttihankkeesta.
– Osa alkuperäisistä vanhoista valaisimista lähetettiin valaisintoimittajille, jotka muuntavat vanhan valaisinrungon sisään uuden led-tekniikan. Lähiaikoina aloitetaan uusien kaapeleiden vetäminen sisällä ja samaan aikaan aloitetaan pihalla maakaapeleiden vetäminen.
– Kirkon sisälle tulee noin kaksi kilometriä uutta kaapelia, arvioi sähköasentaja Antti Ahola purkaessaan vanhaa valaisinohjausyksikköä. Uusi alasähkökeskus tulee toiseen kerrokseen
kuorojen pukeutumishuoneeseen.

Kirkkovaltuuston valitsemat uudet puheenjohtajat Jorma Leppänen, Sinikka Ala-Paavola ja
Marja-Leena Virtanen.

Sinikka Ala-Paavolasta
kirkkovaltuuston uusi
puheenjohtaja
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi
kokouksessaan keskiviikkona 14. tammikuuta valtuustolle puheenjohtajat vuosille 2009-2010. Sinikka Ala-Paavola valittiin valtuuston puheenjohtajaksi yksimielisesti. Varapuheenjohtajuus
meni Jorma Leppäselle. Molemmat tunnetaan
Hyvinkäällä monessa mukana olevina vastuunkantajina. Puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana pitkään toimineet Pekka Laine ja Raimo Perälahti jatkavat valtuuston rivijäseninä.
Kokouksessa valittiin myös kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä näiden varajäsenet. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle jatkamaan
Marja-Leena Virtanen. Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tuli samoin edelleen Hannele
Karppinen. Kirkkoneuvosto jatkoi entisessä kokoonpanossaan, vain varajäsenenä toimineen
Hannu Tuunasen tilalle valittiin uudeksi varajäseneksi Jorma Tuohela.

Parempaa valoa ja ääntä
– Tavallinen kirkon käyttäjä ei tule välttämättä huomaamaan suurta muutosta
entiseen verrattuna kun remontti on
valmis. Museoviraston suojelemassa
kohteessa muutosten teko on työlästä,
Olli-Petri Halme toteaa. Kirkon sakraalitilojen valaistus tulee paranemaan
oleellisesti, sen voi jokainen aikanaan
nähdä.
– Äänentoisto on nytkin pääsääntöisesti varsin hyvä, mutta se uusitaan
niin, että toimintavarmuus paranee ja

Kirkossa pitkään palvelleet valonheittimet edustavat 1950-luvun tekniikkaa.

Jorma Ersta

Sähköasentaja Antti Ahola vanhan valaisinohjausyksikön purkutyössä.

laitekanta on ajan tasalla. Kirkkosaliin
tulee noin kaksi metriä korkeat pilarilattiakaiuttimet, joita voidaan siirtää tarpeen mukaan.
Remonttia pohjustettaessa huomattiin, että tarvetta on myös toiminnallisten tilojen kohentamiseen. Arkkitehti
Teppo Pietarinen suunnittelee sisustuksellisia muutoksia sakasti-, morsiushuone- ja eteistiloihin. YIT-kiinteistötekniikan laatiman aikataulun mukaan
työt valmistuvat 31. maaliskuuta.
Kirkko otetaan juhlallisesti käyttöön
pääsiäisenä. Pääsiäispäivänä sunnuntai-

na 12. huhtikuuta vietetään messua, joka
televisioidaan alkaen klo 10. Toisena
pääsiäispäivänä maanantaina 13. huhtikuuta on kappalaisten Laura Maria Latikan ja Juha Koivulahden virkaan
asettaminen.
Kirkon remonttiaikana päiväjumalanpalvelus pidetään pääsääntöisesti joka sunnuntai kello 10 Hyvinkään Vanhassa kirkossa (Uudenmaankatu 13).

Teksti ja kuvat Jorma Ersta

Suomen uskonpuhdistajat kesänäytelmän aiheena

S

eurakunnan Teatteri
Betan kesänäytelmä
”Luther, aamun airueet” kertoo Martti Lutherin
oppilaista, Pietari Särkilahdesta ja Pietari Sillasta, jotka toivat uskonpuhdistuksen Suomeen 1522. Näytelmä saa ensi-iltansa Hyvinkäällä Suomen rautatiemuseon puistossa 20. kesäkuuta 2009. Näytelmän rakenne
pohjautuu Kirkkoherra
Hannu Järventauksen
tekstiin Pietari Särkilahti.
Käsikirjoitus on kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laineen
tekemä. Musiikin näytelmään säveltää Helena Lehtinen. Puvustuksesta vastaa
Eeva Mantere ja tekniikasta Mikko Pirinen miehistönsä kanssa.
Näytelmän tapahtumat alkavat Turussa 1516 ja etenevät Rostockin ja Erasmus Rotterdamilaisen kautta Wittenbergiin, jossa tavataan Martti Luther.
Toisessa näytöksessä Särkilahti palaa
vaimonsa kanssa Turkuun ja aloittaa uskonpuhdistuksen Suomessa ja Uuden
testamentin käännöstyön. Katedraalikoulun opettajana hänelle tulee oppi-
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Jorma Ersta

Hanna Tarkiainen

laaksi nuori Mikael Agricola. Vauhdikkaan ja räväkän näytelmän pääosissa
nähdään muun muassa Harri Mallenius (Martti Luther), Panu Saarikuru
(Erasmus Rotterdamilainen), Juho
Mantere (Pietari Särkilahti), Tanja Hietakangas (Margareta Korneliuksenytär), Mika Sipilä (Pietari Silta) ja Anu
Mustonen (Sina Silta).

Näytelmää on toteuttamassa noin 50 näyttelijää ja
se jatkaa rautatiemuseon
puistossa nähtyä näytelmäsarjaa, jonka aiemmat kesäteatterinäytelmät ovat olleet:
N. K. Malmberg – Paleleva
Kerjäläinen (2001), Henrik
Renqvist – Saaren vanki
(2002 ja 2003), L.L. Laestadius – Huutavan ääni (2004),
Paavo Ruotsalainen – Erämaan profeetta (2005), Franciscus Assisilainen – Poverello (2006), Martti Rautanen – Nakambale (2007),
Abraham Achrenius – Viimeinen Pasuuna (2008).

ESITYKSET 2009: La 20.6.
klo 18.00, Su 21.6. klo 16.00,
Ke 24.6. klo 18.00, La 27.6.
klo 18.00, Su 28.6. klo 16.00,
Ke 1.7. klo 18.00, La 4.7. klo 21.00 yönäytös ja Su 5.7. klo 16.00.
Lippuja esityksiin voi varata etukäteen
Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta,
puh. (019) 45 611 toukokuun alusta alkaen sekä tuntia ennen esitystä rautatiemuseon lippukassalta. Lippujen hinnat
ovat 12/10/€.

Tiina Gört-Laine, Liisa Kankkunen ja Tuula
Penttilä saavat hyvän mielen vaatejakelusta.

Vaatejakoa tositarpeeseen
LC Hyvinkää Höffingan naiset tempaisivat jälleen
vaatekeräyksen. Vuosi sitten Hyvinkään seurakunnan työkeskuksen tiloissa jaettiin ilmaiseksi pelkästään talvitakkeja mutta nyt jaossa oli takkien
lisäksi puseroita, farkkuja, sukkia, kaulaliinoja, pipoja, rukkasia, kenkiä ja lasten vaatteita. Seurakunnan diakoniatyön kanssa järjestetty vaatejakelu pidettiin 19.-20. ja 22.-23. tammikuuta.
– Vaatteita on saatu etupäässä klubilaisilta.
Niitä on myös pyydetty sukulaisilta, ystäviltä ja
naapureilta. Ihmiset lähtevät mielellään tällaiseen
keräykseen mukaan, kertoo Tiina Gört-Laine.
– Periaatteena on se, että vaatteet ovat ehjiä ja
puhtaita.
Gört-Laineen lisäksi paikalla on Liisa Kankkunen ja Tuula Penttilä. Naiset ovat sitä mieltä,
että vaatejaolle näyttäisi olevan vielä enemmän
tarvetta kuin viime kerralla.
– Kävijöitä on ollut paljon enemmän, kolmantena päivänä jo yli 80 henkeä on vieraillut jakopisteessä, Tiina Gört-Laine toteaa. Viime vuonna
loput vaatteista vietiin Venäjän Karjalaan Idän työ
-järjestön kautta ja niin tehdään nytkin.
– Arvioimme, että kirpputorihinnoilla vaatteiden arvo olisi noin 5000 euroa, Liisa Kankkunen
sanoo.
– Mukana on untuvatakkeja ja muuta hyvää
tavaraa, hän jatkaa.
Naiset toivovat vaatejakelun jatkuvan myös
ensi vuonna vielä laajemmalla tarjonnalla. He kiittävät vaatteiden lahjoittajia ja seurakunnan diakoniatyöntekijöitä hyvästä yhteistyöstä.
LC Hyvinkää Höffinga lahjoitti viimevuotiseen
tapaan ennen joulua diakoniatyölle 28 joulukassia,
jotka annettiin päivystysvastaanotolla perheille
jouluavustuksina. Joulukasseista löytyi muun muassa jouluruokaa, kahvia, suklaata ja hygieniatuotteita.



Olli-Petri Halme

Aina tarvitaan kummeja

H
Herusten mökki liitettiin Nurmijärven kunnan
vesi- ja viemäriverkostoihin, minkä vuoksi
jouduttiin kaivamaan 430 metrin pituinen
kaivanto.

Herusten mökkiin kunnallinen
vesijohto ja viemäri
Joulukuun alussa Hyvinkään seurakunnan omistama Herusten mökki liitettiin Nurmijärven kunnan vesi- ja viemärijohtoihin. Kiinteistöpäällikkö
Olli-Petri Halme teki kovasti töitä sen eteen, että
tärkeän parannustyön kustannukset olisivat kohtuulliset. Töiden kustannusarvio oli 53 000 euroa,
mutta lopulliset kustannukset nousivat yli 60 000
euron, koska liittymismaksut olivat yli 7000 euroa.
– Halvin urakkatarjous oli 120 000 euroa.
Päädyin siihen, että pilkoin työn eri urakoitsijoille.
Työ hoidettiin sillä tavalla, että mökki oli pois käytöstä vain yhden viikon ajan, Olli-Petri Halme sanoo.
Tähän saakka käyttövesi saatiin mökin omasta
kaivosta, mutta se jouduttiin suodattamaan. Jätevedet menivät umpisäiliöön, joka jouduttiin tyhjentämään kahden viikon välein.
Nurmijärven kunnan verkostoon liittymiseksi
jouduttiin kaivamaan 430 metrin pituinen kaivanto. Siihen tulivat sekä käyttövesiputki että jäteveden paineputki.
Mökin keittiöön, suihkuihin ja WC-tiloihin
tulee nyt vesi Nurmijärven vesilaitokselta. Jätevesi
menee ensin mökin luona olevaan pumppaamoon.
Pumput pumppaavat jäteveden 430 metrin päässä
olevaan kunnan kaivoon, josta sen matka jatkuu
kunnan viemäriin.
– Kunnallinen vesijohto ja viemäröinti lisää
Herusten mökin käyttömukavuutta ja toimintavarmuutta, Olli-Petri Halme sanoo tyytyväisenä.

Antero Rönkä:

Seurakuntaliitoksissa
rakenteiden tulee palvella
toimintaa
Seurakuntien yhdistymisvauhti on kiihtynyt. Seurakuntia on vuoden 2009 alussa 466 eli yhteensä
49 seurakuntaa vähemmän kuin edellisvuonna.
Rakennemuutoksen taustalla ovat kuntaliitokset, halu keventää hallintoa sekä suunnata työ
ja varat selkeämmin seurakunnan ydintyöhön.
Kirkkohallituksessa on aloittanut työnsä projektipäällikkö Antero Rönkä. Hän luonnehtii uutta työtään seurakunta- ja kuntarakenteiden muutosten ennakkotiedustelijana.
”Rakenteet muuttuvat sekä kirkossa että muualla yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa seurakunnissa on yhdistymisten takia paljon myös uusia ja
myönteisiä mahdollisuuksia tehdä seurakuntatyötä. Rakenteet on hoidettavissa seurakunnissa”,
painottaa Antero Rönkä.
Rönkä tuntee kuntien ja seurakuntien toimintaa luottamustehtävien ja aiempien työtehtävien
vuoksi. Hän toimii Hyvinkäällä sekä kirkkovaltuutettuna että kaupunginvaltuutettuna. Edellisessä työssään hän toimi konsulttina kuntasektorilla. Rönkä on koulutukseltaan kirkon nuorisotyönohjaaja ja teologian
maisteri. (KT)

Antero Rönkä



yvinkääläinen kahden lapsen äiti Anja Aaltonen on
miehensä kanssa juuri valinnut kummit toiselle
lapselleen. Hän on myös
itse kummi. Kummius on
kunniatehtävä, josta ei hänen, kuten ei
myöskään hänen vastasyntyneen lapsensa kummien mielestä sovi kieltäytyä.
– En halua asettaa mitään paineita
kummeille, Anja Aaltonen sanoo. Itse
hän haluaa olla kummi, joka muistaa
lasta ja on yksi turvallinen aikuinen lapsen elämässä, ”vanhempien lisukkeena”.
Hän haluaa myös omalta osaltaan antaa
kummilapselle jotain kristillistä. Perheen pienokaiselle ei ollut helppoa löytää kirkkoon kuuluvia kummeja. Lapselle haluttiin kummit, jotka ovat perheelle
läheisiä, ja heiltä toivottiin myös kristillistä näkökulmaa. Anja Aaltosen mielestä kummien täytyy kuulua kirkkoon,
vaikka hän itsekin on aikanaan ollut
epävirallisena kirkosta eronneena kummina. Myöhemmin hän liittyi takaisin
kirkkoon.
Kaksivuotiaan lapsen isä Pertti Mäentausta on sitä mieltä, ettei kummien
välttämättä tarvitsisi kuulua kirkkoon,
sillä hän ei odota kummeilta kristillistä
kasvatusta. Omalle lapselleen hän avovaimonsa kanssa pyysi kummeiksi sukulaisia. Kummeilta hän ei odota mitään
ihmeellistä, lähinnä sitä että kummeille
voi viedä lapsen hoitoon jos tulee joku
akuutti tilanne. Samoin hän itse haluaisi
kummina olla valmis hoitamaan kummilasta, jos häntä tulevaisuudessa pyydetään kummiksi.

Kummit kasteen todistajina
- Kummit palvelutehtävässä
Kastetilaisuudessa kummit siunaavat
kastettavan laittamalla kädet hänen
päänsä päälle yhdessä papin ja vanhempien kanssa. Useimmiten kastettavalla
vauvalla on sylikummi, joka pitää häntä
kastetilaisuuden ajan, mutta kaikki kummit ovat yhtä tärkeitä, eikä sylikummia
esimerkiksi kirjata minnekään erikseen.
Lasta voi yhtä hyvin pitää isä, äiti tai
vaikka isovanhempi. Kummit voivat kastetoimituksessa myös lukea raamatun-

Timo Hirvonen

Lumia Paatelman kastejuhlassa pastori Laura Maria Latikka (vas.), sylikummi Pirjo
Rantala, Lumian vanhemmat Mika ja Pauliina Paatelma sekä sisaret Beda ja Sofi.

tekstejä tai rukouksen. Kummit ovat, ja
ovat aina olleet, myös kasteen todistajia.
Jos kummit eivät pääse kastetilaisuuteen, vähintään kahden muun todistajan
tulee olla läsnä.
Kummeja on ollut niin kauan kuin
ihmisiä on kastettu kristityiksi, alkukirkon ajoilta asti. Kummius on rooli ja
tehtävä. Pohjimmiltaan se on palvelutehtävä seurakunnassa. Seurakunta elää
siellä missä sen jäsenet elävät, myös kodeissa. Alun perin seurakunta kutsui
kummit johdattamaan uuden jäsenen
sisälle seurakuntaan. Vaikka elämä ja
seurakunnat ovat muuttuneet, niin
kummien hengellinen tehtävä on säilynyt. Usein asia muotoillaan niin, että he
tukevat kummilapsen vanhempia kristillisessä kasvatuksessa.

Kummilasta muistetaan
esirukouksin
Kirkon kotisivuilla kerrotaan: ”Kummi
on lapsen elämässä tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Kummina oleminen on paitsi tehtävä myös
mahdollisuus erityisen läheiseen ihmissuhteeseen. Kummi on kutsuttu vanhempien rinnalla pitämään huolta lapsesta. Huolenpidossa ja ystävyydessä
toteutuvat kristittynä elämisen periaat-

teet ja lähimmäisen rakkaus. Kummin
tärkein tehtävä on lapsen puolesta rukoileminen. Kummeja ei voi vaihtaa eikä
kummeilta ottaa pois tehtäväänsä kastetoimituksen jälkeen. Kummien lisääminen on mahdollista erityisistä syistä.”
(www.evl.fi)
Kastettavalla lapsella, kuten myös
kastettavalla nuorella tai aikuisella, tulee
olla vähintään kaksi konfirmoitua kummia, jotka kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon. On myös mahdollista,
että näistä kumpikin tai toinen kuuluu
luterilaiseen kirkkoon jossain toisessa
maassa tai ns. Porvoon yhteisön anglikaaniseen jäsenkirkkoon. Tämän lisäksi
kummina voi toimia kirkkomme toimittaman kasteen (lapsikasteen) hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva konfirmoitu henkilö, esimerkiksi ortodoksi tai katolilainen. Ylärajaa kummien määrälle ei
ole, mutta kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina. Tämä johtuu
kummin hengellisestä tehtävästä: voidakseen toimia siinä kummin on sitouduttava seurakunnan uskoon. Sitoutumisen astetta ei ole mahdollista mitata
millään muulla kuin kirkon jäsenyydellä.

Laura Maria Latikka

Lapsi hädässä – miten auttaa?

M

enneen joulun aikaan vietimme
– ehkä mitenkään sitä huomioimatta - Viattomien lasten päivää. Raamatun tekstinä oli silloin kertomus Betlehemin lastenmurhasta sekä
Jeesus-lapsen perheen pakomatkasta
Egyptiin. Nyt ovat Lähi-idän sodassa lapset jälleen suurimpia kärsijöitä, puolin ja toisin.
Tällaista vähimpien kärsimistä
löytyy lähempänäkin. Luonnollisesti
koetamme varjella lapsia kohtuuttomilta kuormilta ja vastuksilta, mutta
he joutuvat kohtamaan muiden tapaan kriisejä, niin äkkiä ilmaantuvia
kuin pikku hiljaa kehittyviä.
Miten auttaa lasta hädässä? Miten tukea perhettä ja läheisiä, kuinka rakentaa verkostoa, jonka varassa
pieni ihminen voi käydä läpi kriisinsä ilman isompia vaurioita? Tällaisiin kysymyksiin antaa vastauksia
viime syksynä toiseen painokseen
yltänyt Soile Poijulan kirja Lapsi ja
kriisi. Tekijä on psykologi ja psykoterapeutti, jonka luentoja on ollut
mahdollisuus kuunnella Hyvinkäälläkin.
Kirjan sisältö on vahvan amma-

tillinen, onhan Soile Poijula tunnettu
erikoistumisestaan trauma- ja kriisipsykologiaan. Teksti on kuitenkin varsin
helppolukuista, selkeää ja liiallista erikoisterminologiaa välttävää. Vanhempi
tai muu kasvattaja, lapsen lähellä elävä

Soile Poijula
LAPSI JA KRIISI
Selviytymisen tukeminen
299 s., 2. p. Kirjapaja 2008

löytää kirjasta tietoa, teoriaa ja käytännön neuvoja.
Kirjan alkupuolen analyyttisen osuuden voikin jättää vähemmälle, jos niin
haluaa, ja hakea erilaisten kriisitilanteiden apuvälineitä. Omat alalukunsa löytyvät aiheista Lapsi ja ero, Koulukiusaaminen, Vanhemman irtisanominen
työpaikastaan, Liikenneonnettomuus,
Itsemurha, Henkirikos ja Suuronnettomuus.
Soile Poijula korostaa avoimuutta
ja rehellisyyttä vaikeiden asioiden kertomisessa, kuten kriisityössä yleensäkin. Mutta lapsen kohdalla erityisen
tärkeää on sylin, läheisyyden ja välittämisen viesti. Kriisissä olevaa ei jätetä yksin, ulkopuolelle. Lapsen suru ja
tunteet tulee kohdata ja käsitellä ikäkauteen sopivalla tavalla. Lapsen
luonnollinen – usein hämmästyttävä
– elämänhalu ja toivo vahvistuvat, kun
hän saa elää ja jatkaa arkeaan suurenkin hädän jälkeen turvallisessa vuorovaikutuksessa läheistensä kanssa.

Reijo Huuskonen

Vehkojan
seurakuntakeskuksen salissa
pelataan
lentopalloa
tosissaan.
Joukon senioripelaaja on
palloa pitelevä
Aarre Mäki.
Pelaajiin
kuuluvalla
kirkkoherra Ilkka
Järvisellä oli peliiltana työeste.

Seurakunta tukee terveyttä antavaa liikuntaa
Liikunta vaikuttaa meissä ihmisissä muun muassa sokeri- ja rasvaaineenvaihdunnan tasapainoon ja
tähän liittyvään painonhallintaan,
lihasten ja luuston vahvistumiseen
sekä tätä kautta kestävyyteen.
Mielialakin paranee liikunnalla,
samoin hyvän unen saanti.

H

yvinkään seurakuntakin on
mukana ihmisten liikunnan
edistämisessä. Liikuntapaikkana on esimerkiksi Vehkojan
seurakuntakeskuksen sali, jonka käytöstä saamme tietoja
kiinteistönhoitaja Maritta Leskiseltä.
– Maanantaina on kaksi naisten jumpparyhmää, minkä jälkeen naiset pelaavat lentopalloa. Tiistaina on lentopallon sekaryhmä
miehille ja naisille. Torstaina on miesten lentopalloa. Myös torstaitovin yhteydessä on
tunnin ajan kaupungin järjestämän vetäjän
ohjaamaa liikuntaa. Tiistaina on kaupungin
järjestämänä eläkeläisten tuolijumppaa ja invalidijumppaa. Eri-ikäisillä nuorilla on sählykerhot maanantaina, tiistaina ja torstaina.
Keskiviikkonakin Vehkojan seurakuntakeskuksessa pelataan miesjoukolla lentopalloa. Senioripelaaja Aarre Mäki, 71, jättää
kaverinsa hetkeksi pelaamaan keskenään ja
antaa haastattelun.
– Joukko hyvinkääläisiä Leijonia alkoi
pelata lentopalloa Sveitsinrinteen koululla
rehtori Yrjö Mäkisen suosiolla 1960-luvun
lopulla. Perustimme rekisteröimättömän
lentopallokerho Humauksen, jossa oli myös
seurakunnan työntekijöitä.
Mukana olivat muun muassa ylilääkäri
Terho Toivonen, Koneen Martti Löf, kauppias Kauko Pyrhönen, urakoitsija Jali
Malmberg sekä kappalainen Heimo Eskola.
– Minä taidan olla vanhin perustamisai-

Hyvinkään seurakuntalehti 1/29.1.2009

koina pelaamaan tullut. Myös kauppaopiston rehtori Pentti Kupiainen oli kauan mukana. Nyt pelaamassa käy sekä Leijonien että
Rotarien miehiä ja seurakunnankin väkeä,
neljätoista vuotta eläkkeellä ollut Koneen
hallinnollinen osastopäällikkö Aarre Mäki
sanoo.
Kaikkiaan pelaajia on noin parikymmentä, ja kerralla on paikalla yleensä noin kymmenkunta miestä. Kirkkoherra Ilkka Järvinen kuuluu myös joukkoon, mutta juuri
haastatteluiltana hänellä oli kirkkovaltuuston kokous. Lentopallo pani pelaamaan
myös kirkkoherra Tapio Turusen ja kappalaisen Seppo Karttusen.

Nuori seurakunta liikkuu
Rippikoulupappi Kalle Leppälä ja nuorisopastori Saija Lottonen esittävät seurakunta-

Liikunta
keskuksen pihalla demonstraation kukkulan
valloituksesta. Rippikoululeireillä on monenlaisia aktiviteetteja. Nuoret pelaavat lento- ja jalkapalloa sekä frisbiitä.
– Jotkut nuoret haluavat pitää yllä kuntoaan ja käyvät rippikoulupäivinä juoksulenkillä. Hiihtolomaviikolla lähden pitämään
Leville laskettelurippileiriä. Laskettelun lisäksi ohjelmassa on hiihtoa ja lumikenkäilyä,
Kalle Leppälä sanoo.
Saija Lottonen mainitsee, että aikaisempina vuosina on ollut vaellusrippileirejä Lapissa.
– Ensin on asuttu muutama päivä leiri-

Rippikoulupappi Kalle Leppälä yrittää valloittaa kukkulan kuninkuuden nuorisopastori
Saija Lottoselta. – Hiihtolomaviikolla lähden pitämään Leville laskettelurippileiriä, Kalle
Leppälä sanoo.

keskuksessa, minkä jälkeen on vaellettu ja
yövytty teltoissa. Kuutsilla oli eräänä kesänä
vesihiihtoa. Siellä on ollut tanssiakin.
Ensi kesänä pidetään juhannuksen jälkeen monitoimirippikoululeiri Kansan Raamattuseuran leirikeskuksessa Kairosmajalla,
joka sijaitsee Pyhätunturilla.
– Siellä on paljon liikkumista. Yhdelle
päivälle on varattu melontasessio. Tuntuu
siltä, että jokaisessa rippikouluryhmässä on
monenlaisia lajeja harrastavia rippikoululaisia, on Kalle Leppälän havainto.

Päivittäinen suurliikkuja
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja MarjaLeena Virtanen tunnetaan ahkerana liikkujana sekä kesällä että talvella. Hän sanookin
olevansa päivittäinen suurliikkuja.
– Kävelen päivittäin parikin kertaa Paavolasta keskustaan ja takaisin. Kävellessäni
seurakuntakeskuksesta kotiini aikaa menee
noin puoli tuntia. Sinä aikana ehtii miettiä
kokouksen asiat läpi perusteellisesti. Sitten
niitä ei tarvitse enää kotona miettiä.
Kaksi kertaa viikossa suurliikkujarouva
käy kuntosalilla. Hyvinkään keilahallissa hän
on seurakunnan työntekijöiden kanssa keilaamassa joka toinen torstai. Sekään ei riitä,
koska hän menee vielä kerran viikossa keilaamaan senioriporukan kanssa.
– Vedän vapaaehtoisena Mummon kammarissa jumppaa joka keskiviikko kello 12
alkaen.
Talvella Marja-Leena Virtanen harrastaa
sauvakävelyä ja kesällä pyöräilyä. Hän pelaa
myös golfia Hyvinkään Golfissa.
– Olen asunut Paavolassa yli kolmekymmentä vuotta. Vaikka kävelen paljon, käytän
myös joskus bussia. Minulle liikkuminen on
elämäntapa. Luulen, että liikunta on pitänyt
minut hyvässä kunnossa.
Paavolan alueneuvosto järjestää keväisin
liikuntapäivän, johon Marja-Leena Virtanen
on osallistunut alusta saakka.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen



Astrid Thors v
keräystä Hyvin
K

eräyspäällikkö Sinikka
Ala-Paavola kutsui vuosi sitten Yhteisvastuukeräyksen vauhdittajaksi
ministeri Elisabeth
Rehnin. Tällä kertaa hän
on pyytänyt Hyvinkäälle maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thorsin, joka vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kouluttamisesta. Ministeri on tulossa 2.
helmikuuta klo 18 alkavaan seurakuntakeskuksen keskusteluiltaan.
– Keräyksen tuotolla pyritään tu-

kemaan Bangladeshin pienyrittäjyyttä kehittämällä viljelymenetelmiä ja
antamalla käytännön opetusta. Bangladeshissa pelataan mikroluotoilla,
mistä on saatu hyviä kokemuksia.
Apu viedään perille Kirkon Ulkomaanavun luotettavan kumppanin Rangpur Dinajpur Rural Service´n (RDRS)
kautta, Sinikka Ala-Paavola sanoo.
Maamme suurin työllistämistä
odottava ryhmä ovat pakolaiset.
Useimmilla heistä työllistymisen esteenä on peruskoulutuksen puute.
Heiltä puuttuu sekä perus- että am-

mattikoulutus. Viranomaiset tekevät
kuitenkin parhaansa.
– Ulkomaalaistaustaisten koulutusta on lisätty, mutta ongelma tulee
työllistämisvaiheessa. Usein kuulee
mietteitä, että ulkomaalaiset elävät
täällä meidän verovaroilla. Mutta tosiasiassa he haluaisivat tehdä töitä,
Sinikka Ala-Paavola jatkaa.
Hyvinkään seurakunnassa maahanmuuttajia on työllistetty lapsityössä, hautaustoimessa ja pitopalvelussa. Työtehtävät ovat sujuneet
opastettuina hyvin, vaikka joskus on

Yhteisvastuukeräys tukee
työllistymistä Bangladeshissa
ja kotimaassa

H

Jenni-Justiina Niemi

elmikuun alussa alkavalla yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Bangladeshissa köyhimpien ihmisten toimeentuloa ja työllisyyttä. Maa on valittu keräyksen kohteeksi
äärimmäisen köyhyytensä vuoksi. Pinta-ala on vain
kolmannes Suomesta, mutta siellä asuu 150 miljoonaa
ihmistä. Lukutaitoprosentti on 44. Bangladeshia koettelevat jatkuvat tulvat ja tsunamit.
Kotimaassa kampanjoidaan erityisesti vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien puolesta. Yhteisvastuukeräyksen 2009 teemana on
Työ ja osallisuus. Taantumankin keskellä on tärkeää muistaa yhteiskuntamme heikoimpia. Keräyksen esimiehenä on Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura ja suojelijana tasavallan presidentti Tarja
Halonen.
Tiedotusvälineissä kansalaisille tarjotaan asennekasvatusta ja
työnantajia pyritään ohjaamaan sekä neuvomaan työllistämisasiassa.
Yhteisvastuukeräyksen julisteissa esiintyvät Suomeen muuttaneet
sudanilainen Barnabe, irakilainen Shadi ja thaimaalainen Wanna.
Kuvissa heidän ylitseen kulkee suomalaisten ennakkoluuloista kertovia tekstejä. Maahamme muuttaneet ovat jääneet ikään kuin loukkuun ennakkoluulojemme taakse.
Ennakkoluulojen vuoksi vain harva ammattitaitoinen ja kielitaitoinenkaan maahanmuuttaja saa Suomesta työtä. Heitä on työttöminä kolme kertaa enemmän kuin kantaväestöön kuuluvia. Ennakkoluuloja on myös kirkon piirissä.
Keräyksellä halutaan viestiä sitä, että maahanmuuttajat voivat olla hyviä työntekijöitä. Maahanmuuttajien työllistäminen edistää yhteiskuntarauhaa ja maahanmuuttajien ottamista aidosti osaksi suomalaista yhteiskuntaa.



Sinikka Ala-Paavolan esittämässä julisteessa on Sudanista sotaa paennut Barnabe Koko. Kuopiossa siistijänä
toimiva kristitty mies aikoo päästä ammattikorkeakoulun kautta diakonin ammattiin.

Nybyvet Luli perusti pa

Vuonna 1912 Viipurissa syntynyt Maija Hämäläinen saa Nybyvet Lulilta hyvää palvelua. Paljon elämässään nähneen
rouvan hiukset leikataan ja laitetaan kauniisti.

vauhdittaa
nkäällä

Yhteisvastuutalkoot
Hyvinkäällä

Lehtikuva oy/Valtioneuvoston kanslia

Ministeri Astrid Thors vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kouluttamisesta.

ollut kielen kanssa hiukan vaikeuksia.
Sinikka Ala-Paavola mainitsee
myös seurakunnan diakonian puitteissa toteutuvan kotouttamistyön.
– Näkyvimpänä on kansainvälinen naistenkerho, joka kokoontuu joka torstai Paavolan seurakuntakodissa. Ohjelmistossa on
paljon hyödyllistä tietoa suomalaisista järjestelmistä, jota tulkkien
avulla jaetaan innostuneelle ja erittäin aktiiviselle kerhoväelle. Virkis-

tystäkään ei ole unohdettu.
Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen projektipäällikön Pia Vedenpään koordinoimalla mosaiikkihankkeella ohjataan kaupunkiin tulevia ulkomaalaisia koulutukseen, työhön ja oikeiden viranomaisten puheille.
Laureassa opiskelleet Jonna
Lemberg ja Marjo Ravantti ovat
tehneet tutkimuksen Pakolaisten
työllistyminen ja kouluttautuminen Hyvinkäällä. Tutkimuksen
mukaan 80 ruokakuntaa elää toi-

meentulotuen varassa ja 50 elättää
itse itsensä.
– Tutkimuksesta puuttuvat ne
henkilöt, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden, mutta jotka
eivät ole työllistyneet. Osalla hyvinkääläisistä maahanmuuttajista
on perus- ja ammattikoulutus. Sellainen käsitys minulle on tullut,
että maahanmuuttajat haluaisivat
ehdottomasti töihin, Sinikka AlaPaavola korostaa.

arturi-kampaamon

K

osovon Prizrenistä
kuusi vuotta sitten
Suomeen muuttanut
Nybyvet Luli perusti
viime vuoden kesäkuun alussa parturikampaamon Hämeenkatu 19:ään.
Kaisa Kattelus tulee ovesta ja pääsee heti hiustenleikkaukseen.
– Tulin tänne toista kertaa,
koska olin aikaisempaan käyntiin
tyytyväinen. Olen työssä sairaalan
keittiössä. Nyt minulla on vapaa
päivä, ja hiukset piti saada kuntoon, hän sanoo.
Hyvin suomea puhuva Nybyvet
Luli on saanut useita vakioasiakkaita. Hänen liikkeeseensä voi tulla
leikkauttamaan hiuksiaan myös ilman ajanvarausta. Kosovossakin
Nybyvet Lulilla oli oma parturikampaamo.
– Minulla on mies ja kaksi poikaa. Asuimme aluksi Vaasassa neljä vuotta ja nyt olemme olleet Hyvinkäällä kaksi vuotta. Vanhempi
poika opiskelee lähihoitajaksi, ja
nuorempi poika on peruskoulussa,
hän kertoo.

Vaasassa tarmokas Nybyvet
Luli oli ensin suomen kielen kurssilla ja harjoittelijana parturi-kampaamossa. Hyvinkäällä hän sai
käyttöönsä lopettaneen kampaamon tilat.
– Alussa minua jännitti oman
yrityksen perustaminen, mutta
olen ollut tyytyväinen.
Kosovossa naiset haluavat juhliin näyttäviä kampauksia, mutta
täällä Suomessa pidetään melko
tavallisesta tyylistä. Permanenttivärit ja hiusten leikkaukset ovat
molemmissa maissa samanlaiset.
Suomessa miehet värjäyttävät
enemmän hiuksiaan ja ottavat niihin raitoja.
– Joskus työtä tehdessä tuntuu
siltä, että olen Kosovossa. Kuuden
vuoden aikana olen käynyt siellä
kolme kertaa. Viimeksi olin elokuussa isäni hautajaisissa. Isäni halusi, että perheen kaikki tytöt ryhtyisivät parturi-kampaajiksi, ja se
on toteutunut. Meistä kolme on
täällä Suomessa ja kaksi siellä Kosovossa.
Viipurissa syntynyt Maija Hä-

Hyvinkään seurakuntalehti 1/29.1.2009

mäläinen, 96, on myös Nybyvet
Lulin asiakas. Naisilla on taustassaan samantyyppisiä traagisia asioita. Maija Hämäläinen pyytää
hiusten leikkauksen. Hän kertoo
synnyinkaupungistaan, jonka joutui jättämään sodan vuoksi.
– Viipuri oli hieno ja kansainvälinen kaupunki. Sellaista ei tule
enää olemaan. Siellä oli hyvät tanssiorkesterit. Helsingistä tuli soittokunta, jossa oli laulusolistina Georg Malmsten. Minä sain ensimmäisen palkinnon polkkakilpailussa. Tanssiparina minulla oli eräs
sotaväessä ollut poika. Minä olin
hyvä tanssimaan.
Aikamme ilmiöitä televisiosta
tarkasti seuraava Maija Hämäläinen sanoo, että pitkän elämän salaisuuksia ovat kova työ ja säännöllinen elämä.
– Mutta ihmisten ei pitäisi
polttaa tupakkaa eikä juoda viinaa.
Tupakka tekee vanhan näköiseksi.

Aukeaman tekstit ja kuvat
Seppo Ylönen

• Messu ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus sekä isoskoulutuspyhä sunnuntaina 1.2. klo
12 Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 4. Messun liturgina ja saarnaajana
toimii pastori Virpi Koivisto,
avustajana pastori Saija Lottonen. Mukana myös seurakunnan kaikki diakoniatyöntekijät.
Yhteisvastuun keräyspäällikkö
Sinikka Ala-Paavola kertoo
keräyskohteista. Kirkkokahvit.
• Maahanmuutto- ja Eurooppaministeri Astrid Thors alustaa
keskustelutilaisuudessa
maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvistä kysymyksistä
maanantaina 2.2. klo 18 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Mukana tilaisuudessa
mm. Yhteisvastuun keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja
pastori Virpi Koivisto. Kahvitarjoilu YV:n hyväksi klo 17.30
alkaen.
• Lipaskeräys Hyvinkäällä
seuraavissa liikkeissä: Prisma, Citymarket-Areena, Euromarket, Vehkojan ja Aseman
Pyrhöset, Paavolan Valintatalo
ja ABC-huoltoasema. Näissä
liikkeissä voi osallistua YVkeräykseen maanantaista 2.2.
lauantaihin 7.2. asti. Tule mukaan lipaskerääjäksi! Voit itse
valita, haluatko antaa keräykselle tunnin ajastasi vai enemmän. Apuasi tarvitaan! Ota
yhteys diakoniatyöntekijöihin
Mari Kahra p. 040 5596 324 tai
Päivi Lammela p. 040 559 6318.
• Kaikille (miehet, naiset, lapset)
avoin jumppa gospel-musiikin tahdissa Vehkojan srkkeskuksessa sunnuntaina 8.2.
klo 16. Jumpan ohjaa fysioterapeutti Anu Koskinen ja musiikista vastaa Helena Lehtinen,
Tuomaskuoro ja -bändi. Juppamehut ja YV-tuotemyynti.
Jumppamaksu 3 € YV:n hyväksi.
• Yhteisvastuun perhepäivää
vietetään kirkonmäellä, Hämeenkatu 16, lauantaina 28.2.
klo 12-16. Ohjelmassa mm.
poniratsastusta, pienoisautorata, satuhuone, lapsikuorot,

hiljaisuuden keidas, torikojuja.
Kojujen ja makkaratarjoilun
tuotto YV-keräykselle.
• Naisten YV-virkistysvuorokausi Sääksin leirikeskuksessa
perjantaina 6.3. alkaa klo 17 ja
päättyy lauantaina 7.3. klo 15.
Mukana pastori Hanna Leppälä
ja diakoniatyöntekijät Maria
Kahra ja Päivi Lammela. Sääksissä voi nauttia hiljaisuuden
huoneesta, saunasta ja tietenkin hyvästä ruoasta! Tule virkistymään ja nauttimaan! Osallistumismaksu 30 € YV:n hyväksi.
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä seurakunnan neuvontaan, puh. (019) 45611.
• Yhteisvastuun kirpputoritempaus Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 4, lauantaina 21.3.2009 klo 10-14. Kaipaavatko komerosi kevätsiivoa? Tule myymään ylimääräiset vaatteet, astiat ym. kirpputoritempauksessa. Myyntipöydän vuokralla, 10 €, tuet Yhteisvastuukeräystä. Voit ostaa
myös kansainvälisiä herkkuja
maahanmuuttajanaisten
myyntipöydästä. YV-tuotemyynti ja –kahvila. Myyntipöytien varaus pe 13.3. mennessä
Mari Kahra p. 040 5596 324 tai
Päivi Lammela p. 040 559 6318.
• Talvirenkaidenvaihto -tempaus lauantaina 18.4. klo 9-14
Hyvinkään ammattioppilaitoksella, Karankatu 3-5 (ajo
Munckinkadun puolelta). Hinta
25 €. Ajanvarauksesta ilmoitetaan myöhemmin.
• Yhteisvastuun kiitosjuhla ja
messu sunnuntaina 3.5. klo 10
Hyvinkään kirkossa. Kirkkokahvit kirkon yläsalissa.
• Yhteisvastuukeräyksen kokonaistuotto vuonna 2008
Hyvinkään seurakunnassa oli
15.608 €.
Lisätietoja:
• Keräyspäällikkö Sinikka AlaPaavola, p. 0400 934 552 ja
diakoniatyöntekijä Maria Kahra, p. 040 5596 324 tai Päivi
Lammela, p. 040 559 6318.
• www.hyvinkaanseurakunta.fi,
www.yhteisvastuu.fi

Osallistu Yhteisvastuu-keräykseen
Lahjoita tilille:

Nordea 208918-6775
OP-Pohjola 500001-20236228
Sampo 800016-51651

Soita 0600 1 2009 (10,10 €/puh. + pvm)
Lahjoita verkossa

www.haastaennakkoluulosi.fi
Kirjoita maksun yhteyteen Hyvinkään seurakunnan
viitenumero 308126, niin maksu näkyy juuri
Hyvinkään seurakunnan YV-tuloksessa.
Yhteisvastuukeräys/Kirkkopalvelut ry
Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
PL 279, 00181 Helsinki
www.yhteisvastuu.fi



Matkaevästä

Seppo Ylönen

Herra,
pelasta meidät!

V

äinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa on pysähdyttävä kohtaus. Vänrikki Kariluodon lähetti tekee kuolemaa. Hän on haavoittunut vakavasti ja vaikeroi tuskassaan: kuolema tulee… voi minua
raukkaa. Sitten tulee lähetin suusta pyyntö:
Vänrikki, rukoilkaa te, minä en jaksa. Linna
kuvaa, kuinka Kariluoto alkaa järkyttyneenä
ja neuvottomana sopertamaan: Isä meidän,
joka olet taivaassa... pyhitetty olkoon sinun
nimesi. Lähetti liikuttelee huuliaan: Isä meidän…
Rukous nousee usein hädästä tai ahdistuksesta. Rukous on sydämen puhetta ja huokausta Jumalan puoleen. Tämä lahja on annettu käytettäväksemme sekä ilon että ahdingon aikana. Jumalan lupaukset ja omat tarpeemme ajavat meitä rukoilemaan. Rajuilman säikäyttäminä opetuslapset herättelivät
Herraansa ja hätäilivät: ”Herra, pelasta meidät! Me hukumme”.
Elämän myrskyt ja kuormat ovat monet.
Joskus haparoivin sormin selvittelemme elämän verkkoa. Meitä kutsutaan kantamaan
toistemme taakkoja lähellä ja kaukana. Ihmisinä olemme liian pieniä ymmärtämään
Jumalan tarkoituksia. Jumala näyttää vaikuttavan maailmassa kuin naamiolla kasvonsa
peittäen. Elämän vastakohtia ei voi siloitella
pintapuolisilla selityksillä. Katoavaisuus ja
rajallisuus koskettaa. Emme voi muuta kuin
osoittaa kärsivää Vapahtajaa. Ikkuna toivoon
ja elämän merkityksellisyyteen raottuu hänen kasvoiltaan.
Kantakoon meitä aavistus siitä, että pieni
elämäntarinamme on osa Jumalan suurta
kertomusta. On Isä meidän, joka kuulee
huutomme tai soperruksemme. On Kristus,
joka herää ja kääntää katseensa opetuslapsen puoleen. Ihminen, joka tulee pimeän rajoille, saa turvautua vahvempiin käsiin. Ihminen, joka turvautuu Jumalaan, saa rauhan
sydämeensä ja myös löytää lähimmäisensä.
Kristillinen usko ei ole kuin taikasauva,
jota heilauttamalla vapaudutaan siitä, mikä
ulkoa tai sisältä uhkaa. Kristinusko ei ole onnellisuuden pursi, jonka kansituolissa odotellaan rusketusta ja rentoa elämää. Kristillinen usko on toivoa toivottomuudenkin keskellä. Usko on luottamusta Jumalan lupauksiin ja turvautumista Vapahtajaan, joka on
läsnä kaiken hädän ja särkyneisyyden keskellä. Mutta emme voi hallita Jumalaa, emme uskolla tai rukouksella. Jumala on Jumala. Ihminen on ihminen.
Usein hätäilen opetuslasten tavoin: Herra,
pelasta meidät! Auta minua. Anna vahvempi
usko! On aika ihmeellistä, että saamme pitää
Jumalalle tällaisia herättelypuheita. Vielä ihmeellisempää on, että Jumala puhuu Pojassaan. Taistelumme on taisteltu kerran Golgatalla. Ristillä maksettu hinta riittää pelastamaan sinut ja minut. Kristuksen ääni,
evankeliumi, rohkaisee uskomaan. Jumalan
sana nostaa ja kantaa. Tie on avattu taivaaseen asti.

Jyrki Rauhala
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Hyvinkääläinen Kirsti Mauranen toimi Adenets Onken tulkkina. Naiset tutustuivat Etiopiassa 38 vuotta sitten. Ystävyys jatkuu
edelleen. Yhteinen kieli on amhara.

Vuosi 2009 on sekä kirkon lähetystyön että
Suomen Lähetysseuran 150-vuotisjuhlavuosi.

Lähetystyö muuttaa yhä maailmaa
Kirkon lähetystyö aloitettiin Ambomaalla Ondongan kuninkaalta
tulleen kutsun perusteella. Keisari Aleksanteri II:lle osoitetussa
anomuskirjeessä vedottiin siihen,
että Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta puuttui jotain,
minkä katsottiin välttämättä
kuuluvan jokaisen kirkon täyteen
hengelliseen elämään, kun sillä
ei ollut omaa lähetysseuraa.

V

uonna 1859 nykyisessä Helsingin tuomiokirkossa pidettiin
Suomen Lähetysseuran perustava kokous, jossa olivat mukana muun muassa Sakari Topelius ja Elias Lönnrot.
Kun viipurilainen Martti Rautanen
lähti Helsinkiin lähetysoppiin ja myöhemmin laivalla kohti Ambomaata, niin tänä
päivänä namibialainen piispa Thomas Shivute tulee jumbojetillä Suomeen ja saarnaa 150-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa
suomeksi. Toinen vieras, Jordanian ja Pyhän maan piispa Munib Younan, puhuu
hänkin suomea. Kummatkin ovat nimittäin opiskelleet Suomessa 1970-luvulla.
Lähetystyössä on myös kyse vuorovaikutuksesta.
Juhlassa oli mukana myös 50-vuotiaan
Etiopian evankelisen Mekane Yesus -kir-

kon naistyön koordinaattori Adanets Onke, joka oli myös Hyvinkään seurakunnan
vieraana tammikuussa. Hän on opiskellut
Awassan Debub-yliopistossa kotitaloustiedettä. Adanets Onke on toiminut vuodesta 1970 lähtien Hosainan hiippakunnassa sihteerinä, taloudenhoitajana, kotitalouden ja kirjanpidon opettajana sekä
kehitystyön johtajana.

Vääristä perinteistä vapaaksi
Etiopian evankelisluterilainen Mekane Yesus -kirkko on kehittänyt 1970-luvulta alkaen työmuotoa ”Koko ihmistä palvellen”.
Kirkossa onkin usein todettu, että se tekee
kokonaisvaltaista työtä.
– Kokonaisvaltaisuus on ohjannut
kirkkomme kaikkea toimintaa, olkoon se
sitten evankelioimista tai kehitystyötä.
Näin myös eteläisessä keskussynodissa,
jossa itse toimin. Taistelemme haitallisia
perinteisiä tapoja vastaan. Yksi niistä on
naisten ympärileikkaus, joka ei vahingoita
ainoastaan fyysistä terveyttä ja naisten ihmisoikeuksia vaan joka on myös Jumalan
luomisajatuksen vastainen, Adanets Onke
sanoo.
– Kerron erään naisen tarinan. Kutsutaan häntä vaikka nimellä Wudinesh.
Vuonna 2001 hän meni naimisiin ja aluksi
nautti avioelämästään. Mutta ensimmäisen lapsen synnyttyä hänelle tuli vaikea
vamma, joka hoitamattomana voisi aiheuttaa pidätyskyvyttömyyttä ja lapsettomuutta. Vamman syynä oli ympärileikkaus, joka oli tehty ennen naimisiinmenoa.
Wudinesh kertoi: – Elämäni oli pelk-

kää pimeyttä. Pidätyskyvyttömyyteni
vuoksi yhteisöni syrji minua. Ensin luulin,
että vain minulla oli tällainen ongelma.
Mutta kun ymmärsin perinteisten tapojen
vahingoittavan naisia ja niiden olevan
myös ongelmani syy, käännyin kirkkoni
projektiryhmän puoleen. Keskustelimme
asiasta, ja kuulin, että voisin saada hoitoa
erityissairaalassa Addis Abebassa. Kirkon
ihmiset auttoivat minua pääsemään sinne.
Sain hoitoa ja paranin. Saatoin olla taas
onnellinen. Nyt elän uutta elämää puolisoni ja lasteni kanssa yhteisöni hyväksymänä. Koetan saada yhteisöni jäseniä luopumaan Jumalan luomakuntaa vahingoittavista tavoista.
– Wudineshin kertomus on yksi lukuisista työssäni kuulemistani tarinoista.
Olen yhdessä työtovereideni kanssa saanut nähdä, miten evankeliumi voi todella
muuttaa ihmisten elämää, toteaa Adanets
Onke.
Adanets toimii myös aktiivisesti omassa Hosainan Mekane Yesus -seurakunnassaan, joka perustettiin vuonna 1972.
Adanets Onke on kyseisen seurakunnan
perustajajäsen. Seurakuntaa oli silloin perustamassa kahdeksan etiopialaista ja
kahdeksan suomalaista jäsentä. Tänä päivänä seurakunta on kasvanut niin paljon,
että siitä on irtautunut jo kahdeksan uutta
seurakuntaa.
Lisätietoja:
www.mission.fi/juhlavuosi

Johanna Rantalankila

Työkeskuksen vastaava
ohjaaja Arja
Kaukoranta
on tullut
katsomaan,
kun Joonas
Laine kutoo
tekstiiliosastolla
lasinaluskangasta.

Hyvinkään työkeskus on Joonakselle kiva työpaikka

A

itoon kotitalousoppilaitoksessa kolme vuotta opiskellut
Joonas Laine kutoo Hyvinkään kaupungin työkeskuksen
tekstiiliosastolla lasinaluskangasta. Riihimäenkatu 59:ssä
sijaitseva talo on ollut hänen työpaikkanaan
kaksi ja puoli vuotta.
– Työnteko on mukavaa, mutta taukojakin tarvitaan. Silloin on kiva jutella kavereiden kanssa, Joonas sanoo.
Osastolla on tällä hetkellä kolmetoista
työntekijää. Heitä ohjaavat Hanna-Leena
Loppi ja Sirpa Niemi, joka vetää haastattelupäivänä pienryhmätoimintaa. Hän tekee
Jarno Salosen, Riitta Jauhiaisen ja Tiina
Ahosen kanssa sydämenmuotoisia nimilappuja ystävänpäivätansseihin, jotka pidetään
Rantasipissä 12. helmikuuta.
Vuonna 1988 tekstiiliosastolle ohjaajaksi
tullut Arja Kaukoranta on toiminut vuodesta 2003 lähtien työkeskuksen vastaavana
ohjaajana.

– Olen viihtynyt täällä erittäin hyvin. Pidän näistä ihmisistä ja työyhteisöstä. Asiakkaamme osaavat näyttää tunteensa, heihin
tulee kiintymys.
Työkeskuksessa on yhdeksän vakituista
ja kolme määräaikaista työntekijää. Asiakkaita on kirjoilla noin seitsemänkymmentä.
Osa heistä käy työssä kaupungin laitoksissa,
seurakunnassa ja yksityisissä yrityksissä.
Avotyöohjauksesta huolehtii Terhi Suuronen.
Työkeskuksen asiakkaat ovat hyvinkääläisiä. Nuorimmat ovat olleet peruskoulun
viimeisillä luokilla olevia kesätyöntekijöitä.
Viime kesänä nuoria oli kesätyössä yli kymmenen. Vanhin työntekijä on 63-vuotias.
Ruoka tuodaan työkeskukseen Paavolan
vanhainkodista. Keittiökin toimii asiakastyöntekijöiden työpaikkana.
– Kiinteistössä on tilaa vähän vajaa tuhat
neliömetriä, ja meillä on ahdasta. Meneillään on uuden työkeskuksen tilahanke. Martista on varattu alustavasti tontti, mutta

muitakin vaihtoehtoja vielä tutkitaan, Arja
Kaukoranta kertoo uusista suunnitelmista.

Koneiden kanssa tarkkana
Vaihetyöosastolla on työssä 24–25 henkeä,
joista osa tekee lyhyttä päivää. Työntekijät
pussittavat esimerkiksi Finnairin tuotteita
sekä kampoja, johtojen kiinnikkeitä, dosetteja ja papiljotteja. He laittavat tarroja muun
muassa voidepurkkeihin ja ilmastoputkien
kansiin sekä yhdistelevät ruuveja ja muttereita.
– Meidän ohjaajien tehtävänä on laadun
tarkkailu. Annamme jokaiselle sellaisen
työn, jonka hän osaa, vaihetyöosaston ohjaaja Piia Sillanpää sanoo. Hänen kanssaan
ohjaajina ovat Vuokko Miikki ja henkilökohtaisten avustajien sijainen Harri Manninen.
Kaisu Ahvonen pakkaa tottuneesti kampoja. Hän on ollut työkeskuksen työssä kaksikymmentäviisi vuotta.
– Olin 17-vuotias, kun menin ensi kertaa
työkeskuksen työhön Jussilankadulle. Silloin
tehtiin asiakkaille mattoja, joita meni aika
paljon. Välillä olen työssä keittiöllä. Siitä minä tykkään. Teen kotonakin ruokaa, pidän
makaronilaatikosta. Minun työpäiväni on
kahdeksasta viiteentoista.
Teknisellä osastolla ollaan työkoneiden
maailmassa. Metallipuolen ohjaajana on
Hannu Salminen ja puupuolella Merja Hakala. Yhteisosastolla on yhteensä kolmetoista henkeä. Miska Puha on heti valmis esittelemään työpisteitä.
– Olen tullut työkeskukseen 1990-luvun
alussa. Viime vuodet olen ollut metallipuolella. Olen tykännyt tehdä metalli- ja puutöitä. Koneiden kanssa työskennellessä pitää
olla silmälasit ja muutenkin tarkkana työn
kanssa, että ei tule tapaturmia.

Työkeskuksessa oma myymälä
Hyvinkään työkeskus sijaitsi aikaisemmin Jussilankadulla, jossa Kaisu Ahvonen aloitti
seitsemäntoista ikäisenä. Hän pitää keittiötyöstä, mutta tässä hän pakkaa kampoja.

Hyvinkään seurakuntalehti 1/29.1.2009

Arja Kaukoranta esittelee työkeskuksen
kaupan, josta voi kuka tahansa tulla osta-

maan talossa valmistettuja tuotteita vaikka
lahjoiksi. Joulusesonki on tyhjentänyt hyllyjä, joita täytetään koko ajan uudestaan. Myytävänä on lintujen ruokintalaitteita, yrttiruukkulaatikoita, huovutettuja olkalaukkuja,
patakintaita, poppanaliinoja ja kynttilöitä.
Myymälän ovella piipahtaa talon siisteydestä huolehtiva osastoavustaja Virpi Laakso, joka vetää myös karaokea.
– Innokkaita laulajia on paljon. Laulamme vanhoja ja uusia iskelmiä. Siivouksessakin talon asiakkaat ovat mukana niin kuin
kaikessa muussakin toiminnassa, hän sanoo.
Työkeskuksesta voi tilata työsuorituksia.
Ryhmä lähtee ohjaajan kanssa tekemään esimerkiksi siivoustyötä ja kiinteistön hoitoa.
Hyvinkään seurakunnan kanssa Hyvinkään kaupungin työkeskuksella on pitkät yhteistyöperinteet. Seurakunta on ollut vuosien saatossa työkeskukselle hyvä asiakas. Sille
on tehty seinävaatteita ja muun muassa vihkiryijy Paavolan seurakuntakotiin.
– Talon väki tykkää, että seurakunnan
pappi tulee jokaisen kuukauden viimeisenä
perjantaina pitämään hartaushetken. Vaikka
osallistuminen on vapaaehtoista, osanotto
on aika runsas, Arja Kaukoranta sanoo.
Seurakunta järjestää kaupungin kehitysvammaisille joulu-, pääsiäis- ja kevätkirkot.
Viime joulunakin kirkkoon tuli 140 henkeä.
Seurakunnan kehitysvammatyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Maria Kahra pitää
työkeskuksessa kolmen viikon välein keskusteluryhmää. Hän kertoo, että ryhmän koko
vaihtelee yhdeksästä viiteentoista henkeen.
– Raamattuun ja kirkkoon liittyvien aiheiden lisäksi keskustelemme elämäntaidon
kysymyksistä. Niitä ovat esimerkiksi kasvaminen aikuisuuteen, rakastuminen ja parisuhde. Ryhmä on mahdottoman mukava.
Nuoret miehet ja naiset ovat innokkaita keskustelijoita, heillä on paljon mielipiteitä.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Äärihindujen
tuhoama
kristillinen
kirkko
Munigudassa,
Intiassa.

Väkivallanteoissa poltettu auto.

Kristittyjä vainotaan tänäänkin

I

ranin kurdi Ibrahim Mahmud Ali
Palani, 27, välttyi syksyllä todennäköiseltä teloitukselta, kun Tampereen
hiippakunnan piispa Matti Repo sekä
helluntaiseurakunnan ja kristillisdemokraattien edustajat vetosivat Ulkomaalaisvirastoon miehen karkotuksen keskeyttämisen puolesta. Irakista turvapaikanhakuun lähtenyt kurdimies oli määrä palauttaa synnyinmaahansa Iraniin. Uudessa turvapaikkahakemuksessa vedotaan Iranin
parlamentin käsittelyssä olevaan lakiesitykseen, jossa Islamin uskon hylänneille ehdotetaan kuolemantuomiota.
Kristittyjen vainot on tosiasia, mutta uutisia siitä saa median kautta hyvin vähän,

kristilliset aikakausilehdet ja Radio Dei ovat
valppaampia. Internetissä vainoituista kristityistä kertovat esimerkiksi Stefanus-Lähetys
(www.stefanus.fi) ja Marttyyrikirkon Ystävät
(www.marttyyrikirkonystavat.fi).
– Kristittyjen tilanne on muslimimaailmassa kaikkein vaikein. Yli kuudessakymmenessä maassa ei ole uskonnon-, kokoontumis- eikä matkustamisvapautta niin kuin
YK:n ihmisoikeusjulistus lupaa. Näissä maissa on vähintään 200 miljoonaa kristittyä,
sanoo Marttyyrikirkon Ystävät -yhdistyksen
puheenjohtaja Johan Candelin. Hän toimi
Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherrana vuosina 1982–96.
Marttyyrikirkon ystävien historia alkoi
vuonna 1981, kun ortodoksipappi Gleb Jakunin oli neuvostoliittolaisessa vankilassa. Venäjän ortodoksikirkon johtaja oli tulossa
Suomeen ja vangitun puolesta kampanjoineet yrittivät saada Kotimaa-lehteen rukousvetoomuksen.
– Kotimaa ei julkaissut vetoomustamme
edes maksullisena, koska piti sitä neuvostovastaisena. Vedimme sen johtopäätöksen,
että nyt oli aika perustaa Marttyyrikirkon
Ystävät.

Vainot ovat nykypäivää

Johan Candelin pyytää rukoilemaan
erityisesti islamilaisten maiden kristittyjen
puolesta. Lisää rukousaiheita saa Marttyyrikirkon Ystäviltä. Postituslistan sähköposti on
candelin@kolumbus.fi.
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Kristittyjen vainoa tapahtuu eniten PohjoisKoreassa, Saudi-Arabiassa, Laosissa, Viet
namissa, Iranissa, Turkmenistanissa, Malediiveilla, Bhutanissa, Myanmarissa ja Kiinassa, mutta muuallakin sitä on. Esimerkiksi
Keski-Nigerian Plateau-osavaltion pääkaupungin Josin levottomuuksissa kuoli marraskuussa ainakin 500 ihmistä, 40 kirkkoa tuhottiin ja kuusi pastoria tapettiin. Islamistit
ehtivät ampua, puukottaa tai silpoa kuoliaaksi yli 100 kristittyä, vaikka poliisi ja tur-

vallisuusjoukot yrittivät hillitä iskuja.
Syksyn aikana Intian Orissan osavaltiossa tuhottiin 149 kirkkoa ja vahingoitettiin
kouluja, ainakin 57 ihmistä tapettiin ja
18 000 loukkaantui. Pastorien mukaan kristittyjen ruumiita oli hävitetty joten kuolleita
on arvioitu olleen satoja. Syyskuussa Intian
itäosissa kristittyjen taloja poltettiin ja 70
perhettä pakotettiin kääntymään hindulaisuuteen.
Kiinan kristittyjen vainot, häirintä, pidätykset ja vangitsemiset lisääntyivät vuonna
2007 edellisvuoteen verrattuna. Hallitus vainosi kristittyjä eri tavoin 18 maakunnassa.
Kohteina olivat kotiseurankuntien johtajat,
kotiseurakuntien kokoustoiminta kaupunkialueilla, kristillisen materiaalin kustantajat ja
jakajat sekä ulkomaalaiset kristityt, jotka
asuvat ja työskentelevät Kiinassa.
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Silloin
teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun
nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he
kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja
he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus
lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta
joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä
valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.” (Matt. 24: 9–14.)

Suomessa ei ole herätty
Vuonna 1996 Johan Candelin siirtyi kirkkoherran tehtävistä Maailman evankelisen allianssin (World Evangelical Alliance, WEA)
palvelukseen. Hän on WEA:n uskonnonvapauskomission johtaja ja järjestönsä hyväntahdon lähettiläs sekä samalla YK-edustaja.
Candelin osallistuu kaksi kolme kertaa vuo-

dessa Genevessä pidettäviin YK:n ihmisoikeuskomission kokouksiin.
– Järjestöllä on piirissään 132 kansallista
allianssia. Vuosi sitten perustimme Palestiinan evankelisen allianssin Beetlehemissä,
Johan Candelin jatkaa.
WEA:n kuuluu kansallisten järjestöjen
kautta noin 160 miljoonaa protestanttista ja
herätyshenkistä kristittyä mainitusta 132
maasta. Suomesta ovat mukana muun muassa Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
ja Suomen Raamattuopisto.
Sadat tuhannet maailman kristityt kohtaavat vainoa. Johan Candelin on käynyt
seuraamassa surullista tilannetta noin sadassa maassa.
– Tästä ei ole Suomessa välitetty, koska
vainotut eivät ole yleensä luterilaisia. Vainosta huolimatta kirkko kasvaa, paitsi Euroopassa. Eurooppa on ainoa maanosa, jossa
kristillinen usko vähenee.
Kirkkojen johtohenkilöitä ja tavallisia
kristittyjä tavatessaan hän on huomannut,
että vainot kohdistuvat yleensä vain niihin
kristittyihin, jotka vievät kristillistä sanomaa
eteenpäin. Herätys saa aikaan vainoja, ei
päinvastoin. Ne, jotka eivät pidä esillä kristillistä sanomaa, saavat olla rauhassa. Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteukselle: ”Mutta
vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka
haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina.” (2 Tim 3:12)
– Kun tulee kovempi kritiikki ja painostus, toiset kristityt vahvistuvat uskossa, toiset jättävät sen. Jeesuksen seuraamisella on
aina hintansa. Nyt kysytään kenellä on halua
maksaa siitä, Johan Candelin sanoo.

Seppo Ylönen

Polun pää

Sisäinen tunne vei aikuisena rippikouluun

T

alvi on suutari Jyri Laaksoselle
kiireistä aikaa. Hyvinkäällä vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa
asuvalla miehellä on ollut Järvenpäässä suutarinliike 18 vuotta.
Hänen edesmenneellä isällään
Pertillä oli vuoteen 1985 saakka Sahanmäessä kauppa, T-Market Laaksonen.
– Sesonki alkaa ensimmäisten lumien

tullessa. Suutari on vapaa ja itsenäinen yrittäjä. Kättensä työn näkee välittömästi, mikä
on hyvin terapeuttista. Laitan kenkiin korkolappuja ja teen avaimia.
Asiakkaiden määrä on jonkin verran lisääntynyt. Jyri Laaksonen ei osaa oikein sanoa, johtuuko se taantumasta vai mistä. Keväämmällä sen näkee.
– Asiakkaita saattaa lisätä sekin, että ihmiset ovat ostaneet useampia
pareja halpoja keinomateriaalista tehtyjä kenkiä, joihin
pitää saada muutaman kävelykilometrin jälkeen uudet
korkolaput. Minulle on tullut
vuosien aikana paljon vakioasiakkaita.
Jyri Laaksonen on vakaa
mies, jolla on seurakuntaan
hyvä suhde. Seurakunta on
hänen mielestään osa ihmiJyri Laaksoselle herännäisyys
on tuttu ja turvallinen liike,
jonka keskeiseen sisältöön
kuuluvat armon korostaminen ja Siionin virret.

sen elämää. Silloin tällöin hän käy vaimonsa
ja lastensa kanssa kirkossa. Herättäjä-Yhdistyksen seuratkin ovat tulleet tutuiksi.
– Virren veisuu on mukavaa. Herännäisyydessä on keskeistä Siionin virret. Nehän
ovat periaatteessa veisattuja rukouksia. Lapsena ja nuorena en ollut seurakunnan kuvioissa kuten vaimoni. Kävin aikuisrippikoulun 26-vuotiaana. Sisällä oli silloin sellainen
tunne, että halusin liittyä seurakuntaan.
Tuntui kuin olisin ollut heitteillä ilman sitä.

Armo riittää ihmiselle
– Herännäisyyteen tutustuin erään hyvinkääläisen ystävän kautta. Olin Herättäjäjuhlilla ensimmäisen kerran Porissa vuonna
1993. Siitä lähtien olen ollut juhlilla joka vuosi. Viime kesänä Herättäjäjuhlat olivat Espoossa.
Herännäisyys eli körttiläisyys on Jyri
Laaksosen mielestä tosi suomalainen herätysliike. Se on luterilaisuutta parhaimmillaan.
– Tutustuin aikoinaan Järvenpäässä asuneeseen muusikko Sakari Löyttyyn ja sitä
kautta hänen Senegalissa musiikkityössä olleeseen veljeensä Jaakko Löyttyyn, joka on

Herättäjä-Yhdistyksen Varsinais-Suomen
aluesihteeri.
Herännäisyys tunnetaan armon merkityksen korostamisesta. Jyri Laaksonen sanoo, että pelastumiskysymyksessä ihmisen
teoilla ei ole mitään merkitystä.
– Armo riittää. En kannata karismaattisuutta. Siinä ihminen astuu äkkiä liian isoihin saappaisiin. Kirkon ulkopuoliset liikkeet
tekevät karhunpalveluksen ihmisille, jotka
olisivat mahdollisesti kiinnostuneita uskonasioista. Karismaattisuuden korostuksen
vuoksi nämä ihmiset kääntävät silloin selkänsä koko asialle, sanoo Jyri Laaksonen
mielipiteenään.
Kysyessäni Jyri Laaksoselta jotakin hyvää
Siionin virttä hän mainitsee sanat ”on salattu”. Kysymyksessä on Siionin virsi 94, joka
saatiin nykyiseen kirkon virsikirjaan vuonna
1986 numerolla 386. Siionin virren viides säkeistö kuuluu näin: ”Salattu kallio, se myrskyt kestää / Ja rakennuksen sortumasta estää. / Salattu, luja toivon ankkuri. / Valkeus,
joka armon tielle koittaa, / Perintö, jonka armon lapsi voittaa, / On salattu.”

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Taulukko1

Sanat
ruudukkoon
Tämänkertaisen Kirkonmäeltä lehden teemana on yhteisvastuukeräys. Ohessa on 58 sanaa, joista useat liittyvät tähän
tärkeään asiaan. Tehtävänäsi on nyt sijoittaa nämä sanat
oikealla tavalla ruudukkoon. Sanat ovat:
Vaakasuoraan:
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

ANSSI
ASSER
HENKI
KARIM
KLAUS
LÄHTÖ
NÄKYÄ
RAHAT
SISUS
TATIT
TUTTU
VARAS

Pystysuoraan:
Kuusi kirjainta
				
				
				
				
				

ANOVAT IHANAT IMATRA
ISÄTÖN JATKAA JUHLAT
KINKKU NOPEUS PAITSI
SAALIS SAIRAS TAVARA
TUTKAT TÄRKEÄ VAHDIT
VALMAT

ANTTI
ETANA
HUONE
KAUAS
KOJUT
MÄMMI
OSATA
RIEMU
TAARA
TAUOT
UHATA
VIVUT

Kaksitoista kirjainta:
			
KERÄYSLISTAT		
			
MAAHANMUUTTO
			
ULKOMAANAVUT		

ARIEL			
ETEVÄ
JIMMY
KIMEÄ
LAPSI
NOVAK
RAAKA
SIIMA
TASOT
TITOV
UUNOT
YÖUNI

KIRKONMÄELTÄ
TYÖLLISTÄVÄT
YHTEISVASTUU

Laati: Aarre Kiveinen

Kirkonmäeltä-lehden 6/2008 kryptoon tuli 19
vastausta. Kirjapalkinnon voittivat Raita Kosunen ja Irmeli Nyyssönen. Onnea voittajille!
Tällä kertaa täytetään sanat ruudukkoon -tehtävää. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi
kirjapalkintoa. Lähetä ratkaisusi keskiviikkoon
25.3.2009 mennessä kirjekuoressa osoitteeseen:
Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Sanat ruudukkoon”.

Hyvinkään seurakuntalehti 1/29.1.2009
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Lasten nurkka

TorstaiTovi

ScanStockPhoto

Millainen
on sinun
perheesi?

Minttu Mäntymaa

Uusi ”Uskon, en usko, uskon” -keskusteluryhmä

Keitä kaikkia siihen kuuluu?
Ketkä olisivat mukana perhekuvassa, jos sellainen otettaisiin? Kun ajattelen omaa lapsuuttani ja nuoruuttani, muistan kuinka perheemme on
ollut eri näköinen eri aikoina.
Valokuvista näkee, etteivät
kaikki perheenjäsenet ole olleet kuvaushetkellä paikalla. Perheestäni saattaisi kertoa paljon sellainen kuva, jossa olisi mukana vain
minä ja isäni. Olimme aika paljon kahdestaan, koska sisarukseni
olivat jo aikuisia kun olin nuori ja he asuivat muualla. Äitiä ei ollut,
tai olihan hän, mutta taivaan kodissa. Vaikka perhekuvasta puuttuisi
joku tai joitakin, se ei silti tarkoita, että he eivät olisi minulle läheisiä
ja tärkeitä, siis osa perhettäni.
Katson kuvaa, jossa on isä, äiti, tyttö ja poika. Tuo kuva kertoo minulle siitä, että kaikki isät, äidit, tytöt ja pojat ovat tärkeitä. Olivatpa
he sitten missä tahansa, lähellä tai kaukana.
Seurakunta on yhteinen perheemme. Siinä me kaikki Jeesukseen
uskovat olemme siskoja ja veljiä toisillemme. Olemme kuin oksia
samassa puussa niin kuin virressä 454 sanotaan: ”Oksia on paljon,
runko on yksi, hän on Jeesus Kristus. Oksia on paljon, runko on yksi.
Hän yhdistää meidät.” Taivaan Isä on kanssamme joka hetki ja rakastaa meitä, vaikka emme näe häntä silmillämme. Hänen varaansa
saamme jättää itsemme ja koko perheemme.
Piirrä kuva omasta perheestäsi. Siinä voi olla mukana myös lemmikkieläimiä, jos sinulla on sellaisia.

Tarja Tomminen

alkaa 5.2. torstaisin klo 18-20, 1-3 viikon välein.
Kurssi sopii erityisesti hengellisille etsijöille ja niille, jotka haluavat suorittaa rippikoulun aikuisena. Se sisältää pienryhmätyöskentelyä ja jumalanpalveluksia ja kestää toukokuuhun asti.
Tied. past. Laura Maria Latikka, 040 743 7856, laura.latikka@evl.fi

Riihimäen seurakunnan perheneuvonta
täyttää helmikuussa 20 vuotta!
Tapauksen kunniaksi

juhlimme parisuhdetta
Kirkkopuiston seurakuntakodissa
tiistaina 3.2. klo 18

Pariterapeutit Kaija ja Lari Junkkari pitävät luennon
”Läsnä ja lähellä - parisuhde lahjana ja haasteena”
• Tarjolla on synttärikakku ja -kahvit.
• Lastenhoitomahdollisuus.
Lastenhoidon tarpeesta toivotaan ilmoittamaan
30.1. mennessä puh. 050 527 4838.
Riihimäen seurakunta, p. (019) 7481, www.evl.fi/srk/riihimaki

Hyvinkään seurakunnan
Sääksin leirikeskukseen haetaan

2 keittiöapulaista

toinen ajalle 1.5.-30.9.2009 ja toinen 1.6.-31.8.2009.

PÄIVÄKERHOT KUTSUVAT
SYKSYLLÄ 2009

3-6-vuotiaiden päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen on 2.-6.3.2009. Lapsen voi ilmoittaa
kerhoon soittamalla lapsi- ja perhetyön toimistoon, puh. 040 528 7236 tai ilmoittautumislomakkeen voi käydä täyttämässä seurakuntakeskuksen neuvonnassa, Hämeenkatu 16. Avoinna
ma-to 8-16, pe 8-15.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus. Tehtävän hoito edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja soveltuvuutta työskentelemään erilaisissa keittiötehtävissä. Hakijalle on eduksi
kirkon työn tuntemus.
Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen (1 5981 886 €). Tehtävään valitun on ennen palvelussuhteen alkamista
toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Hyvinkään seurakunta: lapsi- ja perhetyö

Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnalliset

Talviveisuut

Hakemukset todistusjäljennöksineen tulee toimittaa 20.2.2009
klo 15. 00 mennessä osoitettuna Hyvinkään seurakunta,
Pitopalvelu, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Lisätietoja antaa pääemäntä Aino Kuronen, puh. (019) 4561 234.

7.-8.3.2009 Hyvinkäällä
Mihinkä me menisimme?

Lauantai 7.3. (Vehkojan seurakuntakeskus)
12.00
Kahvila aukeaa (avoinna lauantain ajan,
		
lastenhoito järjestetty)
13.00
Siioninvirsiveisuut, tervehdys Ilkka Järvinen
14.00
Puheenvuoro Markku Yli-Mäyry: Mihinkä me menisimme,
		
Sinulla on iankaikkisen elämän sanat
16.00
Hyvinkääläisten nuorten konsertti: Kun taivas laulaa
17.15
Päivällinen (7e)
18.00
Siioninvirsiseurat
20.00
Konsertti:”Jumalan edessä mieleni hiljenee -Körttivirsi
		
kohtaa vanhan kirkkolaulun, lauluyhtye Vox silentii ja
		
Samuli Korkalainen
21.00
Yökahvila, Jouni Laine ja Beta-teatteri
Sunnuntai 8.3. (Vehkojan seurakuntakeskus)
9.00
Aamuveisuut
10.00
Messu, saarna Maija Kuoppala
11.30
Lounas (7e)
12.30
Puheenvuoro Kimmo Saares: Mihinkä me menisimme,
		
kerjuuta jos häpeäisimme
13.30
Siioninvirsiseurat ja lähtökahvit
Tervetuloa veisaamaan yhdessä!
www.h-y.fi ja www.hyvinkaanseurakunta.fi
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Vehkojan srk-keskuksessa
Klo 10.15 jumppa
Klo 12 lounas (3 €)
ja ohjelmahetki.
Lisäksi lentopalloa, sauna,
puutöitä ja askartelua.

Hyvinkään seurakunta hakee

Hautausmaan työntekijää
(erityisammattimies)

Työaika on alustavasti 20.4.-19.10.2009. Pääasiallinen työpaikka on Rauhannummen hautausmaa ja työhön sisältyy mm.
töitä hautausmaiden yleisillä alueilla ja hoitohaudoilla, toimiminen tarvittaessa hautojen kaivuissa ja kunnostuksissa vakinaisen henkilökunnan apuna, krematoriotöitä sekä suntion
tehtäviä hautaustilaisuuksissa. Toivomme, että hakijalla on
suntion, puutarha-alan, maanrakennusalan tai vastaava koulutus tai riittävä työkokemus hautaustoimesta tai puutarha- tai
maanrakennusalalta. Asiakaspalvelutaidot, kokemus ajettavista
ruohonleikkureista ja isommista työkoneista luetaan eduksi.
Palkka määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Kirjalliset hakemukset työ- ja opiskelutodistuksineen viimeistään pe 20.2.2008 klo 14.00 mennessä osoitteella: Hyvinkään seurakunta, Markku Husso, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Lisätietoja antavat ylipuutarhuri Markku Husso, p. (019) 4561
235 ja 0400 475 641 sekä työnjohtaja Jukka Haatainen, p.0400
545 160.

Sururyhmä
itsemurhan kautta omaisensa
tai ystävänsä menettäneille.
Ensimmäinen kokoontuminen
tiistaina 21.4. klo 18
seurakunnan tiloissa.
Kokoonnutaan 7 kertaa
noin viikon välein.
Ilm. Kosti Kalliolle
15.4. mennessä,
puh. 040 547 9621.
Ryhmän vetäjänä
Kosti Kallio ja Leena Kallio.

Hyvinkään
seurakunnan
pitopalvelu

maanantaista perjantaihin
arkilounas klo 10.30–13.30
hintaan 8,50 euroa
• tasokas kotiruoka ja kahvitarjoilu oman keittiön tuottein
• rauhallinen ja viihtyisä paikka muistotilaisuuksille, kasteja häätilaisuuksille, merkkipäivien viettoon
• monipuoliset ruokailu-, koulutus-ja kokoustilat AV- välineineen (kolme salia 40–120
hengelle)
• tilavat aula- ja saniteettitilat
työssä mukana sekä vapaaehtoisia että palkattuja
emäntiä ja tarjoilijoita
• kotiin voi noutaa ruokaa,
leivonnaisia ja pitopalvelupaketteja

Sääksin
leirikeskus

Sääksin leirikeskus sijaitsee
luonnonkauniin ja puhtaan
Sääksjärven rannalla noin 22
kilometrin päässä Hyvinkään
keskustasta.
• leirikeskuksessa on 48 vuodepaikkaa 14 huoneessa.
Tilapäismajoituksessa voidaan käyttää myös takkahuonetta. Ruokasaliin mahtuu syömään noin 50 henkeä
kerrallaan.
• maalis- ja huhtikuussa vapaita varausaikoja merkkipäivien viettoon (syntymäpäivät, häät, kasteet, ylioppilasjuhlat)
• tiedustelut ja varaukset pääemäntä, puh. (019) 4561234.
Osoite Hämeenkatu 16
(seurakuntakeskus, 2. krs)

HELMIKUU - MA ALISKUU 2009
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
Torstai 29.1.

Seurakunnassa tapahtuu
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• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Ruutpiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus
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• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis Betania

lauantai 31.1.

HELMIKUU

• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus

sunnuntai 1.2.

perjantai 6.2.

• 14-16 Pilttiporukka
Vanha pappila
• 15-17 Touhutovi työkeskuksen
kerhotila
• 12-15 Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18 Ministeri Astrid Thors/
YV-tilaisuus srk-keskus

tiistai 3.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 17.30 Naisten tiistai
Martin srk-talo
• 18 Parisuhdeluento Läsnä ja
lähellä, srk-koti Riihimäki
• 18 Lähetysilta Luther-talossa
(Sley)

keskiviikko 4.2.

• 11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
• 18 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskus
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu Vanha kirkko

torstai 5.2.

• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin srk-talo
• 18.30 Ruutpiiri
Vehkojan srk-keskus

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis Betania

lauantai 28.2.

Vapaa pääsy!

Myös vanhemmat ovat tervetulleita!
Järj.: Hyvinkään seurakunta ja Ev.lut. Kansanlähetys

• 16.30 Nuortenilta Betania

maanantai 2.2.

perjantai 27.2.
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perjantai 30.1.

• 10 Messu Vanha kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Yhteisvastuun avajaismessu ja isoskoulutus,
Vehkojan srk-keskus
• 14 Inkeri-kerho työkeskuksen
aulakahvio
• 18 Sanan ja rukouksen ilta
Vehkojan srk-keskus

kerho, retki Sääksiin
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Ruutpiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus

• 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 17.30 Donkkis Big Night –
toimintailta Paavolan srk-koti
• 18 Nuorten raamis Betania
• 18 Herättäjäyhdistyksen
talviveisuiden talkooseurat
Vehkojan srk-keskus

lauantai 7.2.

• 16.30 Nuortenilta Betania

sunnuntai 8.2.

• 10 Messu Vanha kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Kaukasten palvelutalo
• 15 Perhemessu Martin srk-talo
• 16 Gospeljumppa Vehkojan
srk-keskus (YV-keräys)
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

maanantai 9.2.

• 14-16 Pilttiporukka
Vanha pappila
• 15-17 Touhutovi työkeskuksen
kerhotila
• 12-15 Mummon kammari
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus, aulakahvio

tiistai 10.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 17.30 Naisten tiistai
Martin srk-talo
• 18 Ortodoksisen kanttorikuoron konsertti
Vehkojan srk-keskus
• 18 Lähetysilta Luther-talossa
(Sley)

keskiviikko 11.2.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
• 14 Eläkeläiskerho alkaa Ahmankatu 2:ssa
• 18 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskus
• 18 Kätevä-piiri
Mummon kammari
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu Vanha kirkko

Hyvinkään seurakuntalehti 1/29.1.2009

torstai 12.2.

• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanha kirkko
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 14 Näkövammaisten kerho
srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 17.45-20 Diakonian vapaaehtoisten koulutus srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri
• Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus

perjantai 13.2.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis Betania

sunnuntai 15.2.

• 10 Messu Vanha kirkko
• 10 Elämän siivillä –laulukirjan messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Siionin Kanteleen lauluseurat (ELY), Vanha kirkko
• 18 Kirkkoilta Vanha kirkko
(SRO)

maanantai 16.2.

• 14-16 Pilttiporukka
Vanha pappila
• 15-17 Touhutovi työkeskuksen
kerhotila
• 12-15 Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti

tiistai 17.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho,
Paavolan srk-koti
• 17.30 Naisten tiistai
Martin srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talossa
(Sley)

keskiviikko 18.2.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari

torstai 19.2.

• 9-12 Mummon kammari,

• 12-16 Lapsitoiminnan
YV-perhetapahtuma
kirkonmäellä
• 16.30 Nuortenilta Betania

perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan koulu
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus

MAALISKUU

perjantai 20.2.

maanantai 2.3.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko

sunnuntai 22.2.

• 10 Perhemessu Vanha kirkko
• 11.30-15 Laskiaisen ulkoilutapahtuma perheille Sääksissä
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 13 Messu Kytäjän kirkko
• 16 Seurat Ahdenkallion nuorisotalolla
• 18 Tuomasmessu
Vanha kirkko

maanantai 23.2.

• 14-16 Pilttiporukka
Vanha pappila
• 15-17 Touhutovi työkeskuksen
kerhotila
• 12-15 Mummon kammari
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus, aulakahvio

tiistai 24.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 17.30 Naisten tiistai
Martin srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talossa
(Sley)

keskiviikko 25.2.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri srk-keskus
• 18 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskus
• 18 Kätevä-piiri
Mummon kammari
• 19 Tuhkakeskiviikon messu
Vanha kirkko

torstai 26.2.

• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 9-14 Kansainvälinen naisten-

sunnuntai 1.3.

• 10 Messu Vanha kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 14 Inkeri-kerho työkeskuksen
aulakahvio
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko
• 14-16 Pilttiporukka
Vanha pappila
• 15-17 Touhutovi työkeskuksen
kerhotila
• 12-15 Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti

tiistai 3.3.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho,
Paavolan srk-koti
• 17.30 Naisten tiistai
Martin srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talossa
(Sley)

keskiviikko 4.3.

• 11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskus
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu Vanha kirkko

torstai 5.3.

• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin srk-talo
• 18.30 Ruutpiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus

perjantai 6.3.

• 6.-7.3. Naisten YV-virkistysvuorokausi Sääksissä
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” M i n u l l a o n k a s v a n u t h a l u k e r t o a k a i k k e i n t ä r k e i m m ä s t ä a s i a s t a .”

Antti Kuokkanen näyttää
kisii-heimon
kylän vanhimman tuolia,
jolla eivät muut
saaneet istua.
Seinällä
kenialaisten
naisten tekemä
ryijy, jota
kannattelee
maasai-heimon
keihäs.

Lentävästä insinööristä pappi
Tietokoneinsinööri Antti Kuokkanen oli vaimonsa Anna-Kaisan
kanssa vuosien 1977–1999 aikana yhteensä yksitoista vuotta
lähetystyössä Keniassa.

M

ukana on ollut myös tytär
Johanna, joka nyt opiskelee lastenohjaajaksi. Puolitoista vuotta mies on
opiskellut teologiaa Åbo
Akademissa aikomuksenaan valmistua papin tehtäviin. Anna-Kaisa Kuokkanen on Hyvinkään seurakunnan
vapaaehtoistyöstä vastaava diakonissa.
Kuokkasten kodissa on paljon esineitä
Kenian vuosilta. Eräs niistä on kisii-jakkara. Se muistuttaa kisii-heimon kylänvanhimman tuolia, jolle perinteen mukaan sai
istua vain hän.
– Yhdysvaltain uuden presidentin Barack Obaman isä kuului kenialaiseen luoheimoon. Yhdysvaltoihin matkustanut Barack Obaman isoäitipuoli vei uudelle presidentille lahjaksi samantyylisen kyläpäällikön tuolin sekä kilven ja lehmänhäntähuiskun, Antti Kuokkanen sanoo esitellessään
omaa koristeellista tuoliaan.
Tultuaan uskoon Turun tuomiokirkkoseurakunnan nuorten porukoissa myös lähetystyö tuli ajankohtaiseksi. Tutustuttuaan
tulevaan vaimoonsa Anna-Kaisaan lähetystyöstä tuli konkreettinen vaihtoehto.
– Anna-Kaisa oli jo siinä vaiheessa lähdössä Suomen evankelisluterilaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta lähetystyöhön Keniaan. Menimme naimisiin
vuonna 1976 ja Keniaan lähdimme 21. tam-
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mikuuta 1977.
– Jumalan suvereenisuus näkyy siinäAikaisemmin Antti Kuokkaselle vieraa- kin, että hän käyttää hyväkseen inhimillina pysytellyt evankelinen liike alkoi tulla sen historian raadollisuuden, Antti Kuoktutuksi. Lähetystehtävien lisäksi hän on ol- kanen sanoo.
lut 1990-luvulla SLEY:n Afrikan työn sihHän haluaisi kohdata mahdollisessa tuteerinä, Keniasta paluun jälkeen neljä vuot- levassa papintyössään tavallisia ihmisiä
ta SLEY:n ruotsinkielisen siiloineen ja suruineen.
sarjärjestön SLEF:in talousAntti harmittelee sitä,
päällikkönä ja vuosina 2003–
että kirkon kynnys on
Kristinuskon keskeinen yhä monelle ihmiselle
2007 uudelleen SLEY:n lähetysosaston palveluksessa Afriliian korkea. Korkea
tunnusmerkki on ilo.
kan työn sihteerinä sekä apukynnys ei ole Jumalan
laisjohtajana. Hän arvostaa
tekoa.
Kun ihminen löytää
evankelisen liikkeen piirissä
– Kristinuskon
ulospääsyn pahasta
annettavaa opetusta kristillikeskeinen tunnussen uskon perusteista.
on ilo. Kun
tilanteesta, hänen välitön merkki
– Olen iloinen luterilaiihminen löytää ulosreaktionsa on ilo.
suudestani, mutta en suhtaupääsyn pahasta tilandu negatiivisesti myöskään
teesta, hänen välitön
katoliseen ja ortodoksiseen
reaktionsa on ilo.
kirkkoon enkä vapaisiin suuntiin. Jumalan Kristinuskon ilo on jotain samanlaista,
valtakunnan työ on monisäikeisempää kuin mutta paljon suuremmassa mittakaavassa.
vain jokaisen oma ”poppoo”.
Antti Kuokkanen jatkaa, että useasti Jumala joutuu ensin näyttämään ihmiselle
hänen todellisen tilanteensa eli sen, että tiIlo tulee
lanne on toivoton. Vasta silloin hän voi avahyvästä sanomasta
ta silmämme näkemään evankeliumin koko
Teologiseen tiedekuntaan hakeutuminen ilosanoman.
on muhinut Antti Kuokkasen ajatuksissa
– Evankeliumi (kr. euangelion) tarkoitpitkän aikaa.
taa ilosanomaa. Kreikkalaiset käyttivät sa– Minulla on kasvanut halu kertoa naa viestintuojan sanomasta, jossa kerrotkaikkein tärkeimmästä asiasta. Me emme tiin vanhan kuninkaan kukistumisesta ja
ole maailmassa vain tätä aikaa vaan ian- uuden valtaan pääsystä. Se oli sen ajan tapa
kaikkisuutta varten ja ihmettelen sitä kaik- saada muutos yhteiskuntaan. Vanha kuninkea, minkä Jumala on tehnyt sen takia.
gas koettiin usein tyranniksi ja tieto uuden
Hän on kuullut varoitteluja teologisen valtaantulosta otettiin vastaan ilolla ja helopetuksen yksipuolisuudesta, mutta hänen potuksella. Jeesus Kristus on uusi kuningas,
mielestään tieto Raamatun ja kirkon histo- joka tuo todellisen muutoksen ja elämän,
rian vaiheista on vain lisännyt tätä ihmetys- vanha kuningas saatana joutuu väistymään.
tä, vaikka niissä samalla näkyy inhimillinen Tämä hyvä sanoma herättää ihmisessä ilon.
raadollisuus.
Tästä löydöstä haluaisin kertoa ihmisille.

Purjelentäjät
laskeutuivat vuorelle

Lentäminen on Antti Kuokkasen harrastuksia. Ensimmäisen kerran hän lensi yksin
vuonna 1965 Turussa purjekoneella ollessaan 15-vuotias koululainen.
– Olen kuulunut Turun lentokerhoon,
Keniassa Gliding Club of Kenya -kerhoon
ja nyt Hyvinkään Ilmailukerhoon.
Viimeisenä Kenian vuotenaan Antti oli
kerran lentämässä purjekoneella kenialaisen luonnonsuojelualueen päällä yhdessä
saksalaisen kollegan kanssa. He joutuivat
laskeutumaan sademetsien ympäröimän
vuoren tasaiselle laelle. Molemmilta murtui
selkä, ja miehet ajattelivat viimeisen hetkensä koittaneen, koska pimeän tulo veisi
henkiin jäämisen mahdollisuudet.
– Silloin rukoilin, että Jumala pelastaisi
meidät. Silloin sain tajuta, että olimme hyvissä käsissä ja minulla oli rauhallinen olo.
Juuri ennen pimeän tuloa paikalle laskeutui helikopteri, joka vei heidät sairaalaan Nairobiin. Vuorelta selviämiseen liittyi
monta ihmeellistä vaihetta, muun muassa
se, että helikopteri pystyi ohuesta ilmasta
huolimatta lentämään kolmen kilometrin
korkeudessa sijaitsevalle paikalle.
Tapahtuma koetteli Antti Kuokkasta.
Hän sanoo tajunneensa, että jotakin varten
on saanut jatkoaikaa.
– Olin kolme kuukautta pitkällään, että
selkä paranisi. Suomeen tultuamme kävin
purjelento-, moottoripurjelento- ja ultrakevyen lentokoneen lupakirjakurssit. Lentäminen on kiva harrastus pyöräilyn, musiikin, lukemisen ja elokuvien katselun lisäksi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

