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Maalaus John Howard Sanden.

Pääsiäisen

sankareita ja pelkureita
- esikuvia hyvässä ja pahassa. Keskiaukeama
Taantuma haastaa talouden- sivu 11

Marja Jyrkinen
- työhyvinvointipäällikkö
- pääsiäiseen kuuluu ilo

Marja Jyrkinen
puolustaa
työelämän
pehmeitä arvoja,
koska jatkuva
tehokkuuden
vaatimus ja kiire
vievät työntekijöiltä ilon.

Kiireinen työelämä vie hiljentymään

E

tevä kuntayhtymän työhyvinvointipäällikkö Marja Jyrkisen työalue on Uudenmaan, Kanta- ja
Päijät-Hämeen alueilla. Kuntayhtymän asiakkaina ovat pääasiallisesti kehitys- ja muut vammaiset
sekä aikuiset mielenterveyskuntoutujat.
Marja Jyrkinen huolehtii mainittujen ryhmien kanssa työskentelevien työhyvinvoinnista.
– Minulla on toimipiste Mäntsälässä, johon kotoani Noposta on matkaa kolmekymmentäviisi kilometriä. Työmatkoillani liikun
alueella, jonka äärimmäisiä kuntia ovat Karjaa, Karkkila, Lammi, Lahti, Loviisa ja Kerava.
Yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen
avulla varmistetaan asiakkaiden hyvä elämä
sekä työntekijöiden työhyvinvointi. Työssä
jaksamisen tukemiseen osallistuvat kaikki
organisaation toimijat. Ammatillinen osaa-



minen ja työtä tukeva esimiestyö luovat pohjan työhyvinvoinnille.
– Tehtäväni on äärimmäisen haastava,
kun vaikeavammaisia asiakkaita on entistä
enemmän, Marja Jyrkinen korostaa.
Hyvinkään Paavolassa Etevä kuntayhtymällä on kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille kolme ryhmäkotia ja toimintakeskus sekä Martissa isompi ryhmäkoti. Kehitysvammaisten oikeutta omaan elämään viedään eteenpäin. Valmistuneessa
raportissa korostuu asiakkaan itsemääräämisoikeus.
– Se on hyvä asia, mutta samalla on huolehdittava siitä, että kehitysvammaiset saavat
riittävän hoidon ja huolenpidon. Kuntayhtymällä on asiakkaita yhteensä noin yhdeksänsataa.
Lähihoitajat voivat erikoistua kehitysvammahoitajiksi. Järvenpäässä on tehty tässä
uraauurtavaa yhteistyötä Diakonia ammatti-

korkeakoulun ja Seurakuntaopiston kesken.
Järvenpäähän on avattu perhepalvelukeskus,
jossa annetaan tilapäistä asumispalvelua lapsille ja nuorille kuntayhtymän ryhmäkodeissa. Samassa rakennuksessa opiskelevat valmistuvat kehitysvamma-alalle ja tekevät
työharjoittelut ryhmäkodeissa. Näin voidaan
varmistaa kehitysvamma-alan osaamisen
jatkuminen.

Hätä äidin puolesta
Syntyjään kuopiolaisesta Marja Jyrkisestä ja
hänen miehestään Kyöstistä tuli hyvinkääläisiä vuonna 1980. Vanhin tytär Miia on
naimissa Meksikossa, jossa Marja Jyrkinen
kävi neljä vuotta sitten. Keskimmäinen tytär
Anu opiskelee Jyväskylässä toimintaterapeutiksi. Kahdeksanvuotias Sofi on koululainen.
Marja Jyrkinen joutui lapsena koville.
Oiva-isä kuoli sydänvaivoihin vähän yli viisikymmenvuotiaana. Äiti Mailis, joka oli terveydenhoitaja, joutui vuodeksi sairaalaan
aivoverenvuodon takia.
– Meillä oli silloin kotiapulaisia, mutta
minun piti katsoa kahden nuoremman sisarukseni perään. Yhdeksänvuotiaana kannoin
vanhimpana lapsena huolta ja murhetta perheestä. Äitini toipui hyvin ja oli työelämässä
vielä kymmenen vuotta.
Tällä hetkellä Mailis-äiti, 82, on kuopiolaisessa hoitolaitoksessa, koska sairastui Alzheimerin tautiin.
– Pitkä välimatka ja äidin terveydentilan
vaihtelut tuottavat edelleen huolenaihetta.
Ammattilaisten apuunkaan ei voi aina
luottaa vaan itse on ryhdyttävä toimiin
omaisensa auttamiseksi.
Marja Jyrkinen on opiskellut sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, työterveyshoitajan
koulutusten jälkeen terveystieteiden maisteriksi
– Olen hoitotyöntekijänä miettinyt, mihin maailma on menossa. Omassa työssäni

olen koettanut antaa ihmisille avun, jota he
tarvitsevat.

Äärirajoja koetellaan
Marja Jyrkisen henkireikänä oli seitsenvuotiaasta kahdenkymmenen ikäiseksi partiolippukunta. Seurakuntayhteyskin oli Kuopiossa vahva. Hyvinkäällä hän on vienyt omia
lapsiaan seurakunnan lastenkerhoihin.
– Olen ollut vuoden ajan kirkkoneuvostossa ja toiminut myös aikuistyön sekä diakoniatyön johtokunnissa. Nykyisin osallistun
seurakuntaelämään Tuomasmessun avustajana ja jumalanpalvelusten temppelipalvelijana.
Hän on koetellut työelämässään jaksamisensa rajoja, koska tehokkuus ja tuloksellisuus ovat tulleet myös terveydenhuoltoalalle.
– Elämä on tänä päivänä haasteellista.
Työssä on kovat tavoitteet ja itsestä on annettava täysi panos. Toimintakeskeisyys ja
kiire hallitsevat. Ei ole aikaa pysähtymiselle,
kokemiselle, ajattelemiselle ja vuorovaikutukselle. Tämä johtaa välinpitämättömyyteen.
Entistä tärkeämmäksi ovat Marja Jyrkiselle tulleet hiljentyminen ja toisten kanssa
oleminen.
– Minulla on perusluottamus siihen, että
Jumala johdattaa meitä elämässä. Elämän
ruuhkavuosissa se ei ole ollut niin paljon läsnä, mutta iän myötä haluaa hiljentyä. Pidän
luonnossa liikkumisesta, hiihtämisestä ja
marjastamisesta. Puutarhatyöt ovat minulle
tärkeitä.
Pääsiäisen aikana Marja Jyrkinen on perheen kanssa. Sofi käy palmusunnuntaina
naapureissa virpomassa.
– Pääsiäiseen kuuluvat armahdus ja armo sekä ilo siitä, että Jeesus on tuonut meille pelastuksen.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Mitä tämä kuva
tuo mieleesi?
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Kirkonmäki-gallupin vastaajilta kysytään,
mitä heidän mieleensä tulee Sebastiano
del Piombon (1485–1547) taulusta.
Lauri Oksanen näyttää taulun kopion.

Tervetuloa kirkkoon

H

yvinkään kirkon korjaustyö on valmis. Kirkko ei näytä sisältä eikä ulkoa
erilaiselta kuin ennen. Mutta silti kuluneen kevään aikana siellä on tehty paljon
uudistuksia.
Joitakin silmälle näkyviä muutoksia
kirkkoon tulija kuitenkin havaitsee. Esitepöydät ovat varta vasten tilaan suunnitellut.
Sakastin ja keskusteluhuoneen kalustus on
uusittu. Kirkkosalin äänentoisto on uusittu.
Kaikessa on haluttu kunnioittaa Hyvinkään
kirkon pelkistettyä tyyliä Museoviraston
valvonnassa. Ulkovalaistus paranee myös.
Monet ovat toivoneetkin, että kotikirkko
näkyisi paremmin.

Henna Kärkkäinen

– Ihan ensimmäisenä tulee
mieleen tuska ja kaipaus.
Jeesus on menossa ristiinnaulittavaksi. Minun pääsiäisaikani on rauhallinen, tapaan ystäviä.

Kyösti Tasa

– Tulee mieleen Kristuksen
kärsimys. Jeesus sovitti syntimme ja nousi pääsiäisenä
ylös haudasta. Olen käynyt
kirkossa myös pitkänäperjantaina. Se on vaikuttavaa,
kun virsiä veisattaessa ei ole
ollenkaan urkusäestystä.

Lauri Oksanen
– Taulu tuo mieleeni Jeesuksen kärsimyksen. Ristiin naulitsemisessa häntä halutaan
häväistä julkisesti. Hänet uhrataan meidän kaikkien takia.

Keijo Toivonen

– Jeesus on ottanut ihmisten
synnit ja taakat harteilleen.
Hän tekee mahdolliseksi sen,
että ihminen voi pelastua.
Kuva on minulle muistutus
siitä, että viallinen ihminen
voi saada synnit anteeksi ja
pelastua.

Sinikka Mäentausta
– Kuvasta tulee mieleen Jeesuksen kärsimys. Hän kärsi
syntiemme tähden. Hän sovitti koko ihmiskunnan synnit, että meillä olisi ylösnousemus. Me noustaan kerran
ylös ja saadaan taivasosuus.
Jeesus lunasti sen meille.

Jasmin ja Robin, 1, Laurén
– Kuva liittyy Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Olen eronnut kirkosta eikä meidän perheen pääsiäiseen liity mitään uskonnollista.
Meillä on vielä Mila, joka on kahdeksan vuotta. Lasten vuoksi
pääsiäisenä on kotonamme tipuja ja noita-akkoja.

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
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Viestintätoimikunta: Sinikka Ala-Paavola, Tuija Linna-Pirinen, Risto Nihtilä,
Tuija Palonen, Timo Reuhkala.
Toimituskunta: Reijo Huuskonen, Outi Korppinen, Laura Maria Latikka,
Tuija Mattila, Inkeri Toiviainen, Seppo Ylönen.
Kustantaja Kotimaa-Yhtiöt Oy. Ulkoasu Kotimaa-Yhtiöt Oy/Viestintäpalvelut.

Kirkonmäki on aikamoisen myllerretyn näköinen, koska on jouduttu suorittamaan
kaivuutöitä sähkökaapeleiden uusinnassa.
Niiden jäljet saadaan alkukesästä viimeistään kuntoon.
Myös naapurissa eli Pirkonkodissa on
saneeraus meneillään. Täällä mäellä onkin
ollut vilskettä ja rakennusmiesten haalarit ja
huomioliivit yleinen asu. Kun pitopalvelussa
käy päivittäin useita ruokailijoita ja tilaa on
ollut vähemmän käytössä, niin välillä parkkipaikan saaminen on ollut kiven alla. Mutta
valituksia ei ole tullut. Viikonloppujen perhejuhlia ja muita tilaisuuksia työ ei ole häirinnyt.
Edessä on Hiljainen viikko ja pääsiäinen.
Sunnuntain pääjumalanpalvelus siirtyy Vanhasta kirkosta jälleen Hyvinkään kirkkoon.
Pääsiäispäivänä messu televisioidaan ja toivotammekin hyvinkääläiset mukaan omaan
uudistettuun kirkkoon 12. huhtikuuta klo 10
(paikalle olisi tultava jo 9.45). 2. pääsiäispäivänä 13. huhtikuuta asetetaan virkaan seurakuntamme viimeksi valitut kappalaiset Laura Maria Latikka ja Juha Koivulahti. Messun
jälkeen on kirkkokahvi ja juhla seurakuntakeskuksessa. Pääsiäisajan muusta ohjelmasta kerrotaan lisää lehden sivuilla.
Passiodraamamusikaali Ruukunkantaja
ja Händelin Messias-oratorio kuuluvat jo
monen seurakuntalaisen kärsimysajan ja
pääsiäisen viettoon. Ne hiljentävät sanoman
äärelle ja tempaavat mukaan pääsiäisiloon.
Paljon muutakin seurakuntamme tarjoaa
eri-ikäisille ihmisille.
Aina ei voi eikä pääse tulemaan kirkkoon ja
muihin tilaisuuksiin mukaan vaikka haluaisi. Siksi on hyvä, että radio ja TV välittää
hengellistä ohjelmaa. Lehdissä on myös hartauskirjoituksia. Tarvitsemme jokainen elämässämme toivoa varsinkin silloin kun tie
on tukossa. On se sitten sairautta, syyllisyyttä, läheisen ihmisen menettämistä tai mitä
vain tuskaa. Tuska viiltää syvältä. Paraneeko
siitä koskaan! Mistä saan avun?
Ilman Jumalaa ja hänen armoaan ei jaksa.
Hän on lähellä.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Pääsiäisajan musiikkia ja draamaa

”T

aitaa tulla kevät, kun ovat kanat
taas ruvenneet munimaan”, sanoi
appeni taannoin ja katseli pyöristynyttä vatsaani. Kohta perään sitten
esikoisemme syntyikin. Oli pääsiäisenalusaika. Silloin ei ollut suurkanaloita eikä
keinovaloja. Munimisen alkaminen talven
jälkeen uudestaan oli varma kevään merkki, parahultaisesti pääsiäiseksi. Viron kielessä yksi pääsiäisen nimityksistä onkin
”munadepühi” Kauniisti värjättyjä ja koristeltuja munia on pääsiäisenä viety kirkkoon, annettu sukulaisille ja ystäville – ja
tietenkin syöty.
Ennen pääsiäistä on kuitenkin vietetty
paastonaikaa. Mitä on paasto nykyihmiselle?
Luovummeko runsaista aterioista ja
vauhdikkaasta elämänmenosta pääsiäisen
läheisyyden ja siihen liittyvän hiljentymisen vuoksi? Vai onko paasto meille vain
painonhallintaan ja terveydenhoitoon liittyvä kuuri? Ruokavarastojen ehtyminen
talven jäljiltä ei myöskään enää aikoihin
ole ollut ajankohtaista. Mämmiä valmistetaan ja syödään perinteen vuoksi, eikä
monikaan enää muista että se alunperin
oli säästöruokaa, oluttynnyrin pohjalle saostuneita maltaita hyödyntäen tehty ruokalaji. Mämmiä syötiin jo 1200–1300 luvuilla paastonajan ja pitkäperjantain ruokana Varsinais-Suomessa ja lounais-Hämeessä.
Kun olin lapsi, pitkäperjantai tuntui todella pitkältä. Silloin ei käyty vierailuilla
eikä harrastettu huvituksia. Kavereita ei
tavattu. Sääkin oli melkein aina pilvinen.
Radiosta sentään kuunneltiin ohjelmaa,
mutta kun se oli niin murheellista. Englannin kielen ”Good Friday” kuvastaa toisenlaista suhtautumista. ’Hyvä perjantai’.
Silloin Jeesus lunasti meidät oman kärsimyksensä kautta.
Virpojien palkka maksettiin perinteisesti vasta pääsiäisenä, mitä nykyiset virpojat harvemmin jaksavat odottaa. Ensimmäiset virpomisvitsani koristelin vasta
omien lasteni kanssa. Äitini, joka vierasti
moisia itäisiä tapoja on koristellut yhden,
vanhustentalossa. ”Kun oli niin mukava
se askartelunohjaaja”.
Pääsiäisenä riemuitaan. On päästy ankarasta talvesta, paastonajasta ja syntien
taakasta. Virossa pääsiäisestä käytetään
myös nimitystä ’lihavõttepühi’ eli ’lihansyöntipyhä’. Pääsiäisen monet vieraskieliset nimet – ne jotka viittaavat ’itään’ kuten Easter, Ostern – lienevät kuitenkin
kaikuja hedelmällisyyden jumalattaren,
Ostaran, juhlinnasta. Monet kristilliset
juhlapäivät ovat perineet juhlan ajankohdan almanakassa ja usein osittain myös
nimensä – kuten joulukin – vanhoilta eikristillisiltä juhlilta. Oli varmaan helpompaa siten saada vasta käännytetty väki
viettämään uuden uskonnon mukaisia
juhlia.
Sanojen takana on pitkä historia, osa merkityksistä ja vierasperäisitä vaikutteista
on arvailuja. Se ei kuitenkaan muuta sitä,
että pääsiäinen on suuri juhla, jota vietämme Kristuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen muistoksi – kukin oman perinteemme mukaisesti.

Sinikka Ala-Paavola



H

iljainen viikko ja pääsiäinen
muistuttavat Jeesuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta. Se on kirkkovuoden suurin juhla joulun
jälkeen. Hyvinkäällä pääsiäistä juhlistetaan konserteilla, kirkkodraamalla ja televisioidulla pääsiäispäivän jumalanpalveluksella.

Via Dolorosa
Pääsiäisen kirkkokonsertti Vanhassa kirkossa lauantaina 4.4. klo 18 aloittaa pääsiäisajan musiikkitarjonnan. Tenori Mikko
Kilkkistä säestää uruilla ja pianolla Mikko Haapaniemi. Konsertissa kuullaan
mm. Bachin, Harknessin ja Immosen sävellyksiä sekä tuttuja hengellisen laulumusiikin helmiä. Konsertissa lauletaan myös
yleisön kanssa pääsiäisvirsiä. Ohjelma
maksaa 10 euroa.

Mikko Kilkkinen

Jukka Heroja

Markus Nieminen

Pirjo Honkanen

Vehkoja-päivä
Palmusunnuntaina vietetään Vehkoja-päivää, jolloin Vehkojan seurakuntakeskuksessa klo 12 pidettävässä messussa ovat
mukana Sari ja Leo Louhivaara, jotka
myös konsertoivat kirkkokahvien jälkeen
samassa paikassa klo 14. Palmusunnuntain
perhemessussa Vanhassa kirkossa on mukana päiväkerholaisia ja pieniä lapsikuorolaisia. Messu alkaa kello 15 ja sen jälkeen
on tarjolla mehua kirkon sivusalissa.

olemaan runsaslukuisesti paikalla viimeistään kello 9.45.

Kappalaisten
virkaan asettaminen

Stabat Mater
Hyvinkään Salonkiorkesteri esittää solistien, Satu Strömberg, sopraano ja Seija
Strömberg, altto, kanssa Pergolesin Stabat Materin Vanhassa kirkossa sunnuntaina 5.4.2009 klo 18.00. Teos on sävelletty
sopraanolle, altolle, jousiorkesterille ja
basso continuolle. Pergolesi sävelsi Stabat
Materin viimeisenä elinvuotenaan 1736 ja
se on säveltäjän tunnetuin teos. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma maksaa 7 euroa.

Ruukunkantaja
Passiodraamamusikaali Ruukunkantaja
esitetään tänä vuonna Hyvinkääsalissa.
Näytöksessä ovat mukana tuttuun tapaan
Tuomaskuoro ja Teatteri Beta. Musiikista
vastaa Helena Lehtinen ja ohjauksesta
Jouni Laine. Pitkäperjantaina on kaksi
näytöstä, kello 16 ja 19. Ilmaisia lippuja on

Sirpa Nuuttila

saatavissa seurakunnan neuvonnasta sekä
ovelta tuntia ennen esitystä.

TV-jumalanpalvelus
Pääsiäispäivän 12.4. jumalanpalvelus televisioidaan Hyvinkään kirkosta. Messussa
saarnaa kappalainen Virpi Koivisto ja liturgina on kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Mukana on Hyvinkään Oratoriokuoro
Matti Herojan ja Hyvinkään Kirkkokuoro
Erkki Hannosen johdolla. Kirkkodraamaryhmää ohjaa Jouni Laine. Messu alkaa
kello 10, mutta seurakuntalaisia pyydetään

Toisena pääsiäispäivänä 13.4. vietetään
kappalaisten Laura Maria Latikan ja Juha Koivulahden virkaanasettamista Hyvinkään kirkossa kello 10. Virkaanasettamisen toimittaa lääninrovasti Jukka IsoHerttua avustajineen. Kirkkokahvit ja
kappalaisten juhlaa vietetään seurakuntakeskuksessa.

Messiasoratorio
Pääsiäisilo huipentuu toisena pääsiäispäivänä 13.4. klo 18 esitettävään Händelin
Messias-oratorioon. Hyvinkään kirkossa
esiintyvät silloin Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri sekä solistit
Matti Herojan johdolla. Ohjelma ennakkoon seurakunnan neuvonnasta 20 euron
hintaan.
Pääsiäisajan tarkempi
ohjelma on sivulla 15.

Minna Kettunen
aloitti kanttorina
Seurakunta sai uuden
kanttorin 16. helmikuuta. Hän on Minna Kettunen, musiikin maisteri Kotkasta. Ennen Hyvinkäälle tuloaan Kettunen työskenteli yhteensä kahdeksan vuotta
Kymin ja Langinkosken
seurakunnissa. Hyvinkäällä avautui kanttorin
virka Heikki Hinssan Minna Kettunen
siirtyessä Tampereelle
Messukylän seurakuntaan.
– Hyvinkäälle minut veti työn lisäksi täällä
olevat sukulaiset, Minna kertoo. Helsingin läheisyys houkutteli myös.
– Minut on otettu hyvin vastaan. Ihmiset
ovat olleet tosi ystävällisiä, se auttaa sopeutumista uuteen ympäristöön. Tulevaisuudelta
odotan sitä, että voin keskittyä sellaiseen musiikkitoimintaan, mikä tuntuu omimmalta.
Kittelän Ponitallin ohjaajat Kaisa Ventoniemi (vas.) ja Sari Hietala kuljettivat Hessu- ja Tarzan –ponien selässä nelivuotiaita
Mette Heinosta ja Siiri Kouhiaa.

Iloinen perhepäivä
Yhteisvastuun hyväksi

Y

hteisvastuun perhepäivä alkoi puolilta päivin kirkonmäellä, kun
kirkkoherra Ilkka
Järvinen leikkasi
saksilla punaisen nauhan.
Lauantaina 28. helmikuuta
järjestetyn lapsia ja aikuisia
virkistäneen nelituntisen tapahtuman aluksi kuultiin Sävelkeijujen, Rytmiritarien ja
Laulunaperojen reipasta laulua. Kuoroja johti ja säesti
flyygelillä Marjut Sipakko.
Ongintaa sai harrastaa yhteisvastuun hyväksi eurolla.
Kymmenvuotias Roosa
Ravantti oli eräs tapahtuman
osallistujista. Seurakuntakeskuksen kappeliin rakennetusta Hiljaisuuden keitaasta hän sai muistoksi rullalle
käärityn rukouksen: ”Onnen
enkeli elämän tielle onnen
kukkia kylväköön, ilon ja
murheen kyyneleitä silmistäsi pyyhkiköön!”
Roosa kiersi kauniisti
värikkäillä kankailla somistetun reitin yhdessä lasten-

ohjaaja Kati
Lappalaisen
kanssa. Muina
oppaina olivat
lastenohjaajat
Arja Koivu ja
Maria Silvan
sekä pastori Hanna Leppälä, joka oli myös Hiljaisuuden keitaan ideoija.
Lasten kanssa kiertäneet
aikuiset selostivat johdettavilleen, mitä mikin asia reitin
varrella tarkoitti. Lattialla
paloivat kynttilät, ja taustalla
soi kaunis musiikki.
– Tässä käydään läpi uskon matka kasteesta lähtien.
Lapset koskettavat aluksi
kastemaljassa olevaa vettä.
He maistavat ehtoollisleipää
ja sytyttävät rukouksen
kynttilän, minkä jälkeen tutustutaan Raamattuun ja Pyhään Henkeen. Matkaevääksi
he ottavat korista kääröllä olevan rukouksen, Hanna Leppälä kertoi.
Hiljaisuuden keidas oli
vaikuttava paikka myös muutamille sen kiertäneille ai-

kuisille. Kappelissa tutustuttiin uskon salaisuuksiin käyttämällä
kaikkia aisteja.

Ponien selkään
jonotettiin
Seurakuntakeskuksen päädyn kerhotilassa oli suosittu
temppurata. Alaparkkipaikalla oli lasten ja aikuisten
tutkittavana paloauto. Työkeskuksen edessä myytiin
grillimakkaraa, pullaa, lämmintä mehua ja kahvia.
Kittelän Ponitallista
tulleet Hessu- ja Tarzan-poni
saivat ratsastuksesta kiinnostuneet jonottamaan. Ponien
ohjastajat Kaisa Ventoniemi
ja Sari Hietala auttoivat
lapsia vuoron perään eläinten
selkään, minkä jälkeen tehtiin
pieni lenkki maastossa.
Maarit Heinonen auttoi
tyttärensä Meten, 4, kuusitoistavuotiaan
Hessun
selkään.
– Mette on nyt viidettä
kertaa ponin selässä. Hän

Roosa Ravantti aloitti Hiljaisuuden keitaan kierroksensa koskettamalla kastevettä.
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haaveilee omasta hevosesta,
äiti kertoi.
Minna Kouhia nosti
puolestaan Meten kanssa samanikäisen tyttärensä Siirin
Tarzan-ponin selkään. Sitten
lähdettiin matkaan kauniissa
auringonpaisteessa ja lumisessa maisemassa.
Työkeskuksen alakerrassa
oli käytössä autorata, jonka
valvojina olivat SRC Slotracing Clubin Olli Kantamaa
ja Lauri Lindberg. Alakerrassa luettiin lapsille satuja.
Lukuvuorossa oli seurakunnan lapsityöntekijä Marja
Hautakangas, joka on lukenut kahdeksan vuotta satuja
kirjastossa.
– Tämän kirjan nimi on
Kaniini etsii kevättä. Kani on
kyllästynyt talveen ja lähtee
etsimään kevättä. Kun hän
nukahti, olikin jo kevät.
Eikä lapsille suunnattu
ohjelma loppunut vielä
tähänkään. Elokuvasalissa oli
nukketeatteriesitys. Lapset
keskittyivät yhdessä aikuisten
kanssa katsomaan näytelmää
Myyrä kaupungissa.
Pihalla Jenni Kuosmanen työnsi tyttäriään rattaissa. Vuoden ja kahdeksan
kuukauden ikäinen Aino ja
kolmivuotias Emmi Ketola
näyttivät onginnasta saamiaan tavaroita. Emmi käy
seurakunnan päiväkerhossa.
– Tämä on ollut mukava
tapahtuma, kun on ollut paljon tekemistä. Lapset ovat
onkineet ja käyneet temppuradalla. Emmi piti kirjaimien
keräämisestä. Hän kävi myös
Hiljaisuuden keitaassa, tyttöjen äiti Jenni Kuosmanen
sanoi iloisena.

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

Leena Ranta Latikan viransijaiseksi
Leena Ranta aloitti
Laura Maria Latikan
viransijaisena 1.2.2009.
Viransijaisuus päättyy
30.9. Kirkkonummella
asuva Ranta on aikaisemmin toiminut muun
muassa seurakuntapappina sekä kehitysvammaistyön pappina. Hyvinkäällä hän vastaa aikuistyöstä.

Leena Ranta

Torstaitovissa ohjelmaa
sekä miehille että naisille
Torstaitovi pidetään Vehkojan seurakuntakeskuksessa (Yli-Anttilantie 3) joka torstai (paitsi
kiirastorstaina) klo 10-14.
Ohjelmassa on mm. puutöitä, askartelua,
ohjattua jumppaa, lentopalloa, miesten ja naisten saunavuorot sekä ruokailu. (Aterian hinta
on 3 euroa). Klo 12.45 seuraa ohjelmanumero,
jossa 2.4. Jouni Laine esittää nukkepassion.
16.4. Henna Kallio kertoo, miten Aloe Vera tuotteet vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin.
23.4. torstaitovilaiset ovat Sääksin leirikeskuksessa talkoissa ja 14.5. on ohjelmassa kevätretki.
Lisätietoja Torstaitovista saa pastori Leena
Rannalta, p. 0400 264 326.

Kytäjän kirkko 70 vuotta
toukokuussa
Kytäjän kirkko vihittiin kirkoksi 29.5.1939, joten
tänä vuonna on kirkon 70-vuotisjuhla. Juhlamessua vietetään sunnuntaina 24.5.2009 klo 13.
Messun alussa kirkkoherra Ilkka Järvinen siunaa uudet liturgiset tekstiilit, jotka on suunnitellut ja valmistanut tekstiilitaiteilija Sirpa Kallio. Messussa saarnaa lääninrovasti Jukka IsoHerttua, liturgina toimii Kytäjän aluepappi
Petra Pohjanraito ja kanttorina Erkki Hannonen. Hyvinkään Oratoriokuoro esiintyy Matti
Herojan johdolla. Messun jälkeen on lounas ja
juhlakahvit Maapirtillä. Kello 15.30 alkaa Kytäjän kirkossa päiväjuhla. Tarkempi ohjelma on
Kirkonmäeltä-lehden seuraavassa numerossa.
Kytäjän kartano lahjoitti aikoinaan kirkolle
maa-alueen, ja kartanon silloinen isäntä, arkkitehti Väinö Vähäkallio suunnitteli kirkon. Rakentamiseen osallistuivat kyläläiset. Kirkon peruskorjauksesta ja entisöinnistä 1998 vastasi
arkkitehti Sari Viertiö. Kirkon saarnatuolin on
maalannut taidemaalari Kaapo Wirtanen. Wirtanen on ikuistanut siihen kaksitoista opetuslasta malleinaan kytäjäläisiä miehiä.



Missä ovat Tuomaskuoron
vierasillat?
Kirkonmäeltä-lehti kyseli Tuomaskuoron vierasiltojen puuhamieheltä, Pekka Kiutulta, koska on
seuraava vierasilta?
– Olemme pitäneet taukoa vierasilloissa, koska kirkko on remontissa. Seuraava vierasilta on
vasta kesän jälkeen, torstaina syyskuun 17. päivä.
Tuolloin tulee vieraaksemme kansanedustaja
Timo Soini.
Onko seurakunta ottamassa askeleen lähemmäksi politiikkaa?
– No ei sentään. Mielenkiintoiselta ja
sanavalmiilta vieraalta kysellään kyllä monenlaisia, myös lähihistoriaa SMP:ssä ja tapahtumia Perussuomalaisissa. Kiinnostaa kuulla myös, miten
perussuomalainen on lähtenyt turvallisesta kansankirkostamme ja on nyt aktiiviseurakuntalainen
roomalaiskatolisessa kirkossa, Suomessa.
Mitä muuta tapahtuu haastattelun lisäksi vierasillassa?
– Haastatteluni
jälkeen paikalla olevalla yleisöllä on
mahdollisuus tehdä
kysymyksiä. Muuten
ilta höystetään yhteislauluin
Tuomaskuoron ja bändin säestyksellä.
Musiikista vastaa
Helena Lehtinen ja
illan isäntänä toimii
kirkkoherra Ilkka
Järvinen.

Kesärenkaat auton alle
Yhteisvastuun hyväksi

M

issä saa vapaasti kysellä mieltä
askarruttavista asioista? On olemassa ryhmiä elämän ja uskon
kysymysten pohtimista varten. Niille on annettu otsikko ”Uskon, en
usko, uskon…”, ja puhutaan
myös katekumenaattiryhmistä. Ryhmiä ohjaa maallikko
ja ne kokoontuvat 3 - 9
kuukauden ajan. Ryhmiin
voi tulla omine kysymyksineen ja ryhmiltä saa
odottaa rehellistä keskustelua, aitoa kuuntelua ja
luottamuksellisuutta.
Siellä on paikka niille,
jotka etsivät vastauksia
kysymyksiinsä. Kaikki kysymykset ovat sallittuja.
Ohjaajan lisäksi jokaisessa
ryhmässä on ”matkakumppaneita” kulkemassa etsijöiden
rinnalla. He ovat miehiä ja naisia,
jotka saavat tuoda omat kysymyksensä, mutta joilla myös on jotain jaettavaa siitä, mitä he ovat jo löytäneet.
Ryhmään on luvallista tulla tutustumaan
ja päättää ensimmäisten kertojen jälkeen, haluaako jatkaa.

Omat kysymykset
Ryhmät eivät käy läpi mitään valmista
materiaalia, vaan omia kysymyksiään.
Sen takia jokainen ryhmä muotoutuu
erilaiseksi. Kaikki voivat oppia toisiltaan.
Eräs hyvinkääläisessä ryhmässä mukana
oleva ”etsijä” kertoo iloitsevansa siitä,
että ryhmässä saa kyseenalaistaa. Hän
kokee piristävänä, että ryhmässä on mukana niin oman uskonsa löytäneitä kuin
skeptisiäkin ihmisiä. Itse hän tuli ryhmään, koska koki tarvetta palata takaisin
sinne, mistä on joskus lähtenyt, isiensä
ja äitiensä kirkkoon. Hän oli irtautumassa toisesta uskontokunnasta, jossa Jumala oli alkanut tuntua pikkumaiselta, ja
halusi lähteä etsimään positiivisempaa
uskoa. Katekumenaattiryhmä löytyi, kun

Muutosta elämään
Mukana oleminen on prosessi, joka vaikuttaa elämään tavalla tai toisella. Viimeisessä vaiheessa käytetään aikaa sen

Laura Maria Latikka

Naistenpäivää
”Kanssasi siskoni”
vietetään Martin srk-talolla, Niittymäenraitti 4,
lauantaina 25.4. klo 11-17.
Osallistuminen on vaivatonta, sillä ennakkoilmoittautumista ei vaadita ja lastenhoitokin on järjestetty. Monipuolisesta ohjelmasta vastaa tänäkin vuonna Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat yhdessä
Hyvinkään seurakunnan kanssa.
Tervetuloa joukolla mukaan kaikki naiset!

Ohjelma:
klo 11.00 Rakkauden valintoja
– Ruutin rinnalla
• Marjaana Kotilainen
• Satu Strömberg, viulu ja laulu
klo 12.00 Keittolounas
• tarjolla lohikeittoa ja kasvissosekeittoa, leipää, maitoa ja vettä
klo 13.00 Lohdun lauluja
– kevään tuntoja
• Mirja Lassila ja Helena Lehtinen,
• lopuksi kakkukahvit
klo 14.30 Ryhmät:
• Haastetta siskoille, matkakuulumisia
Marjaana ja Anne
• Helmiä siskoille, koruaskartelua



hänen
perheenjäsenensä toi hänelle luontaishoitolasta lappusen, jossa toiminnasta kerrottiin.
– Suosittelisin tätä kaikille, jotka yhtään miettivät asioita, hän sanoo.
– Toisaalta tähän täytyy kyllä sitoutua,
ja haluta että tämä muuttaa jotain omassa elämässä, on alku jollekin eikä vain
joku kurssi ja se siitä.
Tämän ”etsijän” tarina on yksi muitten joukossa. Jokaisella ryhmän jäsenellä
on oma elämäntarinansa, ja myös kokemusten jakaminen on arvokas osa oppimisprosessia. Ryhmissä on tilaisuus siihen, mutta jokainen päättää itse miten
paljon haluaa itsestään muille kertoa.

selkiyttämiseen, mihin suuntaan kukin
jatkaa. Ryhmä loppuu, ja tiet vievät eri
suuntiin. Ryhmien viimeinen kokoontuminen on jumalanpalvelus, jossa
lähetetään mukana olleet eteenpäin siunauksen saattelemina.
Jos ryhmässä on ollut aikuisrippikoulun suorittajia, heidät konfirmoidaan tai mikäli heitä ei ole kastettu,
kastetaan. Päätöksen
konfirmaatioon osallistumisesta tai kasteesta
tekee tietenkin aina kyseinen ihminen itse.
Koko talvikauden
kokoontuvat ryhmät
osallistuvat yhdessä
neljään jumalanpalvelukseen, joista kukin päättää
yhden jakson. Jumalanpalvelukset ovat kuin virstanpylväitä tai juhlahetkiä matkanteon taitekohdissa. Ensimmäinen
jumalanpalvelus on syksyllä ja kolme
muuta kevätkaudella. Lyhyet ryhmät
osallistuvat 1 - 3 jumalanpalvelukseen.
Niin sanottu katekumenaatti on uutta kirkossamme, mutta sen juuret ovat
alkukirkon kasteopetuksessa. Ensimmäisissä kristillisissä seurakunnissa
opastettiin ja opetettiin ihmisiä, jotka
halusivat tulla kristityiksi, saada kasteen
ja liittyä seurakuntaan. Sana katekumenaatti tulee sen aikaisen kreikan sanasta,
joka merkitsee tien näyttämistä,
ohjaamista ja opettamista. Edelleen
katekumenaatti on tapa oppia tuntemaan kristillistä uskoa ja syventää
omaa hengellistä elämäänsä.
Uudet ryhmät Hyvinkäällä alkavat
syyskuussa. Niihin otetaan sekä etsijöitä
että matkakumppaneita.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset pastori Laura Maria Latikka, 040 7437 856
tai laura.latikka@evl.fi.

ScanStockPhoto

Autoihin vaihdetaan taas kesärenkaita Yhteisvastuun hyväksi. Viimevuotiseen tapaan vaihdon
tekevät Hyvinkään ammattioppilaitoksella autopuolen oppilaat. Lauantain sijaan vaihtopäivä on
torstai eli 16. huhtikuuta ja aika kello 15–20. Ammattioppilaitoksen osoite on Karankatu 3–5,
mutta renkaiden vaihtoon mennään Munckinkadun puolelta.
Tärkeää on ilmoittautua renkaidenvaihtoon
ennakkoon 6.–14. huhtikuuta välisenä aikana
soittamalla Hyvinkään seurakunnan vaihteen numeroon (019) 456 11. Renkaidenvaihto ja pesu
maksavat yhteensä 25 euroa, joka otetaan vaihtopaikassa käteisenä. Vaihtopäivän iltana voi renkaiden vaihtoon tulla ilman ajanvaraustakin, mikäli kello 19 jälkeen on vielä vapaita aikoja.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan
Suomen maahanmuuttajien työllistymistä ja köyhimpien ihmisten toimeentuloa Bangladeshissa.
Keräyspäällikkö Sinikka Yli-Paavolan mukaan
keräysaihe ei ole helppo. Tuloskin jäänee viimevuotista pienemmäksi.
– Kovasti olen kiitollinen niille vapaaehtoisille, jotka rohkenivat mennä keräämään. Se pitää
muistaa, että maahanmuuttajat, joiden työllistymistä halutaan tukea, eivät vie meidän työpaikkojamme. Sen sijaan työntekijöitä tulee muista
EU-maista.
Diakoniatyöntekijä Päivi Lammela tiedottaa,
että tässä vaiheessa Yhteisvastuu-varoja on tilitetty 13 140 euroa, johon sisältyvät myös Yhteisvastuukeräyksen kulut.
– Vehkojan seurakuntakeskuksessa 21. huhtikuuta pidetty kirpputoritempaus oli onnistunut.
Vuokrasimme kolmekymmentäkaksi pöytää 10
euron hintaan. Pöytiä olisi mennyt kolminkertainen määrä. Tempauksessa oli yhteisvastuukahvila, ja maahanmuuttajanaiset myivät omia leivonnaisiaan.
Hyvinkään seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen päätösmessu pidetään Hyvinkään
kirkossa 3. toukokuuta.

Löytöretki aikuiseen uskoon

Petra ja Mirja
• Sanaa siskoille, Raamattua ja
rukousta Sirkka-Liisa ja Helka

Lisätietoja
• pastori Petra Pohjanraito
040 748 1960

klo 16.00 Messu
• Mirja Lassila, Petra Pohjanraito ja
Helena Lehtinen

Henkilöitä mukana:
• Marjaana Kotilainen,
SANSAn naistyön koordinaattori
• Petra Pohjanraito, pastori
• Helka Muhonen,
Martin alueneuvoston pj.
• Mirja Lassila, pastori ja muusikko
• Helena Lehtinen, muusikko
• Anne Isokuortti,
SANSAn yhteyssihteeri
• Sirkka-Liisa Suvanto,
raamattupiirin vetäjä
• Satu Strömberg, sopraano ja viulisti

muuta huomioitavaa:
• päivään ei tarvitse ilmoittautua
• lastenhoito järjestetään
• rukouspalvelu koko päivän ajan
• päivän aikana voi tehdä löytöjä
SANSAn kirjapöydän ääressä
• arpajaiset radiolähetystyön hyväksi,
hinta 1 euro/arpa, arvotaan klo
14.20 ruokailusta vapaaehtoinen
maksu

Isä ja tytär olivat samalla Alfa-kurssilla

H

yvinkään seurakunnan ja Uudenmaan Ev. lut. Kansanlähetyksen järjestämän Alfakurssin
päätösjuhlassa saivat todistuksensa myös Petri Mäkinen ja
hänen tyttärensä Johanna. He
antoivat haastattelun täytekakkukahvin aikana.
– Olemme saaneet kurssilla paljon hyvää
opetusta kristinuskon perusperiaatteista.
Halusin, että Johanna saisi enemmän tietoa
Raamatun asioista, Norjassa laivakonehommia tehnyt Petri Mäkinen kertoi.
Johanna Mäkinen on Tapainlinnan koulun 7 d-luokalla. Hän suositteli kurssia muillekin.
– Mieleeni jäi erityisesti opetus Pyhästä
Hengestä. Sitä käsiteltiin seurakunnan leirikeskuksessa Sääksissä. Kurssikaveritkin olivat kivoja.
Alfa-kurssi järjestettiin Hyvinkään seurakunnassa toisen kerran. Päätösjuhlassa
jaettiin kurssilaisille todistukset ja pienryhmien vetäjätkin saivat tunnustusta. Pastori
Esa Kokko kiitti seurakunnan puolesta vastuussa olleita ja erityisesti Pentti Helttusta
ja Hannu Tuunasta.

Täytekakusta
nauttivat
Petri
Mäkinen ja
hänen
tyttärensä
Johanna
kehuivat
Alfa-kurssia
ja suosittelivat sitä
muillekin.

– Alfa-kurssi on täyttänyt aukkoa, jota se
paikkaa rippikoulun jälkeen. Kurssi on vastannut tähän huutoon. On ollut ilo nähdä
runsaasti kurssilaisia. Tämä kurssi on hyvä
lähtölaukaus. Sitä voitaisiin verrata ajokorttiin, Esa Kokko sanoi.

Antti innostui kurssille

Outi ja Antti Räsänen juttelivat päätösjuhlassa puhuneen Jaakko Urosen kanssa.

Jyväskylässä psykologiaa opiskellut Outi Räsänen oli käynyt siellä myös Alfa-kurssin
muutama vuosi sitten.
– Nyt teen täällä Hyvinkäällä psykologin
sijaisuutta lastenpsykiatrisella poliklinikalla.
Outin mies Antti Räsänen lukee avoimessa yliopistossa teologiaa ja tekee välillä
opettajan viransijaisuuksia. Hänkin sai nyt
Alfa-kurssilta todistuksen.
– Koin, että tarvitsen jotakin kristillistä
kurssia. Halusin opiskella kristinuskon perusasioita. Kurssi oli hyvin järjestetty. Opetukset olivat koskettavia ja minun pienryh-

mänikin oli hyvä.
Uudenmaan Ev. lut. Kansanlähetyksen
tervehdyksen toi piirisihteeri Eero Ahonen.
Hän totesi kurssilaisten saaneen uusia ajatuksia.
– Kristitty ihminen joutuu olemaan suhteessa ylös ja alas, syntinen ja sovitettu. Lähimmäisemme on samassa tilassa. Meidän
tulisi antaa anteeksi toisillemme niin kuin
Herrakin on meille anteeksi antanut.
Jaakko Uronen käsitteli puheessaan
Roomalaiskirjeen 12. luvun toista jaetta, jossa varoitetaan mukautumasta tämän maailman menoon. Kristitty elää maailmassa,
mutta ei maailmasta. Ympärillä oleva epäuskoinen maailma pyrkii puristamaan muottiinsa. Pelkkä torjuntataistelu ei riitä.
– Raamatun sana on jokapäiväistä ruisleipää, josta saa voimaa taisteluun.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Häämusiikki virittää juhlatunnelman

K

esä lähestyy ja monella kihlaparilla on mielessä tulevat häät.
Häämusiikilla on tärkeä osa
juhlatunnelman luomisessa. Tilaisuuden musiikista sovitaan
kanttorin kanssa. Hän myös
mielellään auttaa virsien ja musiikin valinnassa. Vähimmäisvaatimuksena on, että vihkitoimituksessa on ainakin yksi virsi tai vihkilaulu, jotta myös läsnä oleva seurakunta
saisi osallistua toimitukseen.
Virsikirjan osiosta ”Avioliitto” (virret
238-241) löytyy vihkitilaisuuteen sopivia virsiä. Hääpari voi itse valita virsistä sopivat
säkeistöt. Vihkivirsien lisäksi voidaan käyttää vihkilauluja, jotka löytyvät virsikirjan
uusimmasta jumalanpalvelusliitteestä (numerot 816 - 824).
Kanttorin kanssa kannattaa keskustella
myös sisääntulo- ja lähtömusiikista. Häämarsseista suosituimpia ovat muun muassa
E. Melartinin Prinsessa Ruususen juhlamarssi sekä T. Kuulan ja F. Mendelssohnin
häämarssit. Urkujen koko ja muut mahdolliset rajoitukset voivat vaikuttaa kappaleiden
valintaan. Urkuteos, joka kuulostaa hyvältä
suuressa kirkossa, ei välttämättä sovikaan
pieneen kappeliin.
Vihkitoimitukseen voi sisältyä muidenkin esittämää musiikkia. Myös siitä sovitaan
kanttorin ja papin kanssa etukäteen. Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon vihkitoimituksen jumalanpalvelusluonne,
eli musiikin tyyli ei saa olla ristiriidassa tilaisuuden hengellisen sisällön kanssa.
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vuosien nousija listalla on Marko Hakanpään Trumpettisävelmä. Vielä voidaan mainita J.S.Bachin Preludi C-duuri.
2. Kanttoriltahan voi kysyä vaikka mitä,
mutta suosittelemme itse aina tilaisuuden
jumalanpalvelusluonteeseen sopivaa musiikkia. Monenlaista musiikkia on silti mahdollista käyttää vihkimisessä, kunhan muistetaan hyvän maun rajat. Tuskin kenenkään
toive on, että vihkitilaisuuden musiikista tulee hassua tai tahattoman koomista. Ehdottomasti pois rajataan ainoastaan kristillisen
julistuksen vastainen musiikki. Oman rajoituksensa tuo myös soitin, urut eivät oikein
taivu kaikkeen.
3. Joskus olen soittanut häämarssin eräästä
tunnetusta iskelmästä. Kanttorikäsittelyn
jälkeen ja uruilla soitettuna se kuulosti suhteellisen tavalliselta häämarssilta, ehkäpä
joku saattoi tunnistaa tutun melodian musiikin seasta...
Hyvinkään seurakunnan kanttorit odottelevat kirkon remontin valmistumista ja pääsyä
urkupenkille pitkästä aikaa. Kuvassa Marjut Sipakko (vas.), Helena Lehtinen, Minna
Kettunen, Erkki Hannonen ja Taru Paasio (vs. kanttori).

Hyvinkään seurakunnan johtava kanttori
Erkki Hannonen vastasi Kirkonmäeltä-lehden kysymyksiin häämusiikista.

kuten iskelmää, jazzia, bluesia, hip hopia tai
heviä? 3. Mitkä ovat olleet kanttorin urasi
erikoisimmat häämusiikkipyynnöt?

1. Nimeä 5-10 suosituinta häämarssia. 2. Voiko häämusiikiksi pyytää kanttorilta klassisen musiikin lisäksi mitä tahansa musiikkia

1. Suosittuja ovat Melartinin Prinsessa Ruusunen, Mendelssohnin Häämarssi, Kuulan
Häämarssi ja Elgarin Kruunajaisoodi. Viime

Häämusiikkikonsertti Vanhassa kirkossa
sunnuntaina 17.5. klo 18. Häämusiikkiin johdattelee kanttori Minna Kettunen avustajinaan Satu Strömberg ja Anna-Riikka Santapukki.

Teksti ja kuva Jorma Ersta

Lähteenä käytetty Suomen ev.lut. kirkon
hääsivustoja, osoite: evl.fi



Sankareita ja pelkureita pä
- Esikuvia hyvässä ja pahassa

”S

ankareita oomme kaikki…”
Sellaisiksi haluaisimme,
mutta toisenlaisiksi taidamme osoittautua. Sellaiseksi
koki itsensä evankeliumien
Pietari, mutta pettyi ja oli
vajota pohjaan asti. Kovin
samanlaisia olivat muutkin
Jeesuksen ympärillä pääsiäisen kertomuksissa. Katsotaanpa muutamia miehiä
ja naisia.

Tuomas
– autuas epäilijä

”En usko. Jos en itse näe…”
Tunnettua epäilijä-titteliään
kantava opetuslapsi Tuomas
astuu rivistä ulos, kun aletaan
puhua kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.
Ensi kerran tapaamme hänet
urhoollisena kanssakulkijana
tilanteessa, jossa Jeesuksen
henki oli vaarassa Lasaruksen
herättämisen aiheuttamassa
kuohunnassa. Silloin hän
uhoaa: ”Mennään vain (Jerusalemiin), kuollaan kaikki yhdessä”.
Toisella kertaa Tuomas on
oppilasjoukon ymmällään
olon tulkki Jeesuksen kärsimysilmoitusten vuoksi: ”Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme
tuntea tien.” Kysymyksen ansiosta meillä on Raamatussa
tämä: ”Minä olen tie, totuus ja
elämä.”
Kolmas episodi on se
epäilykohtaus, jossa Tuomas
lopulta nöyrtyen tunnustaa:
”Minun Herrani ja Jumalani.”
Tunnustuksen ansiosta mekin
saamme opetella: ”Autuaita
ne, jotka uskovat, vaikka eivät
näe.”
Paavi Gregorius on tallentanut viisauden: ”Tuomaan
epäusko on auttanut meidän
uskoamme enemmän kuin
niiden opetuslasten usko, jotka eivät epäilleet.”

Salome
– Jeesuksen seurassa
läpi pimeän yön
Joukko naisia seurasi Jeesusta
hänen opetusmatkoillaan. He
eivät väistyneet silloinkaan,
kun Mestari ristiinnaulittiin.
Markuksen mukaan Salome
oli yksi niistä, jotka seurasivat
julmaa teloitusta ”jonkin matkan päästä”. Uskollisten naisten joukko suoritti myös kuolleen asianmukaisen voitelun.
Matteuksen mainitseman
”Sebedeuksen poikien äidin”
arvellaan olleen Salome.
Aikaisemmin juuri tämä



äiti oli pyytänyt pojilleen erityistä huomionosoitusta: Jeesuksen tulevassa valtakunnassa istumapaikkaa Jeesuksen
vierellä. Ymmärrettävästi
pyyntö aiheutti närkästystä.
Mutta itse asiassa se toteutui.
Jeesuksen opetuslasten ensimmäinen kristitty marttyyri
oli Jaakob, ja viimeisenä jäi
eloon Johannes. Ympyrä sulkeutui.

Juudas
– pettynyt pettäjä
Uusi testamentti tuntee viisi
tai kuusi Juudasta. Tunnetuin
ja tummakaikuisin maineeltaan on Kerijotista kotoisin
ollut, Iskariotin lisänimeä
kantava. Hän oli Jeesuksen itsensä valitsema ja kutsuma.
Hänellä oli taloussilmää, ja
niin hän toimi opetuslapsijoukon rahastonhoitajana, yhtenä johtohahmoista.
Tie kuitenkin alkoi kulkea
alaspäin kuten Vanhan testamentin Saulilla. Vähäisestä
vilpistä kasvoi lopulta kavallus. Kolmestakymmenestä
hopearahasta tuli ihmisen
hinta.
Miksi Juudasta ei armahdettu, vaikka hän evankelistan
mukaan katui? Näemme, että
hän vei katumuksensa väärään osoitteeseen, ylipappien
armottomien silmien eteen.
Toinen pettäjä, Pietari sen sijaan kohtasi armon täyteiset
silmät. Siinä malli meillekin.

dessa testamentissa ”Aleksandroksen ja Rufuksen”, arvostettujen veljien isänä.
Lopulta suurin sijainen
pääsiäisen viestissä on Jeesus
itse. Barabbaksen, Simonin,
sinun ja minun.

Simon Kyreneläinen
– tuntemattomuudesta tempaistu

Magdalan Maria
– ensimmäinen
viestin viejä

Kärsimyskertomuksissa on
useita sijaisia. Barabbas pääsi
vapaaksi, vaikkei sitä olisi ansainnut. Ristin tiellä, Via Dolorosalla, Jeesuksen ristin
kantajaksi pakotettiin kyreneläinen Simon, kärsineen ja
kidutetun uuvuttua. Muuten
emme hänestä mitään tietäisi.
Kohtalonyhteys Jeesukseen
teki Simoniin lähtemättömän
vaikutuksen – ja niin myöhemmin hänet tunnetaan Uu-

Jeesuksen saarnatoimintaa rahoittivat muutamat Luukkaan
nimeltä mainitsemat naiset.
Parhaiten tunnemme Genetsaretin rannalta, Magdalan
kylästä kotoisin olevan Marian. Hänestä Jeesus oli aikaisemmin ”ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä”. Tämän
taustan vuoksi häneen on liitetty liitetty prostituoidun leima, mutta sellainen hän ei
liene ollut.

Magdalan Mariakin oli
ristin juurella, näki hautaamisen ja tuli tyhjälle haudalle
kolmantena päivänä. Juuri
häntä pidetään näiden tärkeiden tapahtumien päätodistajana.
Itkevä Maria sai kohdata
ensimmäisenä ylösnousseen
Herransa, mutta ei tätä heti
tunnistanut. Mitä tunnevoimaa sisälsikään Jeesuksen
lausuma naisen nimi – ja samaa myös Marian vastaus:
”Rabbuuni” – minun opettajani.
Maria sai tehtävän viedä
sanaa veljille. Ylösnousseen
todistajatehtävä on vielä kesken.
Pelkureitakin kutsutaan!

Reijo Huuskonen

Salome

Si

ääsiäisajan kertomuksissa

J

uudean prokuraattorilta Pontius Pilatukselta
on jäänyt jälkeen Rooman keisarille Tiberiukselle kirjoitettuja
kirjeitä. Niissä kerrotaan hänen kamppailustaan antaa Jumalan
pilkasta ja kansan villitsemisestä syytetyn
Jeesus Nasaretilaisen kohdalla oikeudenmukainen tuomio.
Pilatuksen kirjeet on julkaistu
ensimmäisen kerran suomeksi
vuonna 1887 Tampereella painetussa kirjassa Pontius Pilatuksen Viralliset asiakirjat. Teoksen kielellisesti korjattu uusintapainos julkaistiin vuonna 1975. Se on lainattavissa Hyvinkään kaupungin pääkirjastosta.
Suomeksi kirja on käännetty
leipzigilaisen teologian professorin
Konstantin von Tischendorfin
(1815–1874) teoksesta. Tischendorf
käänsi asiakirjat saksaksi alkuperäisistä teksteistä, jotka hän sai
käyttöönsä Siinain Katariinan luostarista.
Samoihin Pontius Pilatuksen
kirjoittamiin asiakirjoihin viitataan
myös kristityn filosofin ja opettajan
Justinus-Marttyyrin (n. 100/114 - n.
162/168), kirkkoisä Tertullianuksen
(n. 155 - 230) ja Kesarean piispan
sekä historioitsijan Eusebiuksen (n.
263 - 339) kirjoituksissa. Näistä selviää, että Pilatuksen asiakirjat ovat
olleet olemassa jo ennen vuotta 138
j.Kr.

vastaava täytyvänsä luojan
lakia totella. Jumala yksin
tietää, minne virta rientää.
Totisesti minä sanon sinulle,
ennen kuin Saaronin ruusu
kukkii, on vanhurskaan veri
tuleva vuodatetuksi.”

Viaton veri
vuodatetaan

Pilatus varoittaa Jeesusta
Jerusalemissa oli 2000 vuotta sitten yhteiskunnallisesti hyvin levotonta. Miehittäjävaltiolla Roomalla
oli kaupungissa vain vaatimaton
sotilasjoukko, mikä ei olisi kestänyt
isoa kansannousua. Tilanne sai Pilatuksen levottomaksi.
Hän kirjoitti keisarille Jeesuksen tekemistä ihmeteoista, kuinka
tämä paransi vakavasti sairaita ja
herätti Lasaruksen kuolleista. Kirjeissä on myös aineistoa, joka ei sisälly evankeliumeissa oleviin Pilatuksen ja
Jeesuksen kohtaamisiin. Tämä viittaa Pilatuksen tavanneen Jeesuksen useamman
kerran. Prokuraattori kehottaa Jeesusta
varovaisuuteen, koska mahtavat ja rikkaat

Juutalaisten painostus oli kova. Pilatus pesi kätensä antaen Jeesuksen sotilaiden käsiin. Hän kirjoitti keisarille
erään kirjeensä alussa: ”Pontius Pilatus keisari Tiberiukselle. Jeesuksesta Kristuksesta, josta viime kirjeessäni
teidän majesteetillenne ilmoitin, minä vielä sanon, että, kansan tahdosta, tuli hän
kovaan rangaistukseen tuomituksi. Omasta puolestani
olin minä siihen vastahakoinen ja arka tuomiota julistamaan. Herkuleen kautta, niin
hurskasta miestä ei mikään
aikakausi ole voinut ilmaista
eikä tule ilmaisemaankaan…”
Pilatus jatkaa kirjettään
kerraten Raamatussakin mainitut yliluonnolliset merkit,
kun Jeesus riippui ristillä. Pilatus jatkoi:
”Noudattaen enemmän
uskollisuutta teidän majesteettianne kohtaan kuin omia
mielihalujani, en heikkouteni
tähden voinut muuta kuin
myöntyä siihen, että viatonta
verta, vapaata kaikista noitten pahain ihmisten syytöksistä, saatiin vuodattaa, niin
kuin kirjoitukset sanovat: tämän kansan omaksi kiroukseksi.”
Ristillä kuollut, pääsiäisenä haudasta noussut ja
neljänkymmen päivän kuluttua taivaaseen astunut
Jeesus Kristus on elävä seurakunnan Herra. Hänen
puoleensa kääntyvä synneistään hätääntynyt ihminen saa kuulla ehtoollispöydässä lohdulliset sanat: ”Sinun
puolestasi annettu ja vuodatettu!”

Pontius Pilatus ja Jeesus

imon Kyreneläinen
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juutalaiset halusivat tämän kuolemaa:
”Minä pyydän – en tahdo sanoa käsken, – että sinä rupeat varovaisemmaksi
tästä alkaen ja kohtelet vihollisiasi varovaisemmin, etteivät kiihottaisi roskaväkeä
vastaasi eivätkä pakottaisi minua käyttä-

Juudas

mään lain voimaa.
Natsarealainen vastasi: ”Maan ruhtinas, sinun sanasi eivät lähde todellisesta
viisaudesta. Sano virralle: pysähdy kotiisi
vuorelle, sillä muuten tempaiset alhaalta
laaksosta puut mukaasi. Virta on sinulle

Tuomas

Seppo Ylönen

Maria



Matkaevästä

Kolme kertaa

P

ietari on liikuttava hahmo. Muistathan
sinä hänet, tuon Jeesuksen tunnetuimman oppilaan, yhden kalastajista. Pietari on vahva ihminen, vahva kuin kallio,
sitähän hänen nimensäkin tarkoittaa. Hän
lähtee rohkeasti ja ollenkaan epäröimättä
seuraamaan Jeesusta. Hän uskaltaa kävellä
veden päällä. Hän on johtaja, jota muut seuraavat.
Sitten kaikki romahtaa. Voimansa tunnossa Pietari vakuuttaa ensin, että vaikka
kaikki muut hylkäisivät Jeesuksen, hän kyllä
pysyy Jeesuksen rinnalla. Mutta kun Jeesus
vangitaan, Pietari pakenee yhtä pelokkaana
kuin muutkin. Sitten kukko laulaa kolme
kertaa ja hiilivalkealla lämmittelevä Pietari
kieltää Jeesuksen. Kolme kertaa hän lausuu,
ettei tunne Jeesusta. Pietari muistaa omat
sanansa, Jeesuksen sanat ja itkee katkerasti.
Pietari on jälleen ensimmäisten joukossa
kun riennetään Jeesuksen tyhjälle haudalle.
Hän elää muiden mukana kaiken sen hämmennyksen mikä pääsiäisaamun tapahtumiin liittyy. Hän pelkää ja piileskelee kuten
muutkin.
Ja hän kohtaa Jeesuksen. Hiilivalkea on
vaihtunut kalastajien nuotioksi järven rannalla. Siellä ylösnoussut Jeesus ilmestyy oppilailleen. Pietari on kieltänyt Jeesuksen kolme kertaa ja kolme kertaa hän saa vastata
Jeesuksen kysymykseen: Pietari, rakastatko
minua. Pietari vakuuttaa: rakastan Herra,
sinä tiedät että olet minulle rakas. Vahva,
voimakas ihminen saa myöntää tappionsa ja
alkaa uudelleen alusta. Hän saa vastuullisen,
kykyjään vastaavan tehtävän olla yksi kristillisen kirkon ja seurakunnan perustajista.
Anteeksianto on täydellinen.
Pääsiäisen tapahtumia voi elää uudelleen todeksi yhdessä Pietarin kanssa vaikka lukemalla niitä Raamatusta, Matteuksen ja Johanneksen evankeliumien lopusta. Pietarin
olemuksessa puhuttelee sekä hänen vahvuutensa että heikkoutensa. Molempia löydämme myös itsestämme. Me olemme saattaneet kieltää Vapahtajamme useammin kuin
kolmesti. Meiltäkin kysytään rakastammeko
Jeesusta. Ristinkuoleman ja ylösnousemuksen ihme tuo myös meille mahdollisuuden
samaan täydelliseen anteeksiantoon jonka
Pietari sai kokea. Saamme aloittaa uudelleen
ja alusta. Saamme kulkea ylösnousseen seurassa.

Virpi Koivisto
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Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila esittelee työhuoneessaan marinkielistä Uutta testamenttia, jonka nimikkolähetit Juha ja Anu
Väliaho ovat lahjoittaneet seurakunnalle.

Johanna ja Pasi haastavat
tutustumaan Inkerin kirkkoon

L

ähetyssihteeri Johanna Rantalankila ja pastori Pasi Hujanen
ovat oppaina matkalla, jolla tutustutaan Inkerin evankelisluterilaisen seurakunnan toimintaan Venäjällä. Neljän päivän
aikana 18.–21. syyskuuta saadaan tiivis paketti siitä, mitä lähetystyö on toisenlaisessa kulttuurissa.
Johanna Rantalankilalle, joka oli aikaisemmin lähetyssihteerinä Imatran seurakunnassa, Inkerin kirkko on tuttu.
– Imatran keskustasta on sen lähikaupunkiin Svetogorskiin matkaa seitsemän
kilometriä, mikä tuo imatralaisille Venäjän yhteyden aika konkreettiseksi.
Hyvinkään seurakunnan matkalla käydään tutustumassa muun muassa pietarilaiseen, venäjänkieliseen Pyhän Mikaelin
seurakuntaan.
– Hyvinkään seurakunnassa on ollut
keräys Pyhän Mikaelin seurakunnan hyväksi. Seurakunta on myös imatralaisten
yhteistyöseurakunta. Se on minulle tuttu
jo 1980-luvulta. Seurakunnan kirkkoherrana on Sergei Tatarenko, joka on samalla Pietarin rovastikunnan lääninrovasti.
Pyhän Mikaelin kirkon tiloissa toimii
myös muita seurakuntia, esimerkiksi saksankielinen seurakunta. Kirkkorakennus
oli neuvostovallan aikana muun muassa
nahkatehtaana. Samanlainen kohtalo oli
monilla muillakin Inkerin luterilaisilla kirkoilla.
Pietarissa toimii lisäksi Pyhän Marian
seurakunta.
– Siihen on valittu uudeksi kirkkoherraksi piispa Aarre Kuukauppi. Hän hoitaa nyt kahta virkaa, mikä johtunee siitä,
että seurakunta on suomenkielinen. Aikaisempana kirkkoherrana oli eläkkeelle
siirtynyt Juhani Pörsti.

Dikoni auttaa
katulapsia
Viipurissa Hyvinkään seurakunnan retkeläiset tutustuvat sikäläiseen luterilaiseen
seurakuntaan, joka on myös Johanna Rantalankilalle tuttu paikka.
– Seurakunnan kirkkoherrana on suomea puhuva Vladimir Dorodnij. Viipurin
seurakuntaan kuuluu myös Svetogorskin
kappeliseurakunta. Viipurissa on Lahden
diakoniasäätiön Dikoni-projekti, joka pitää yllä katulasten huoltokotia.
Mainitun projektin ansiosta kerjäävät
katulapset ovat vähentyneet huomattavasti Viipurin kaduilta ja toreilta. Kaupungin
sosiaaliviranomaiset ovat osoittaneet siitä
kiitoksensa suomalaisten työlle.
– Dikoni on toiminut Viipurissa entisen kenkätehtaan tiloissa kesästä 1997 lähtien. Joka vuosi sieltä saa apua noin sata
uutta lasta ja nuorta. Iältään nämä ovat
7–17-vuotiaita. Jotkut lapsista yöpyvät Dikonissa, jossa on myös koulu.
Matkalaiset saavat tutustua lisäksi Keltossa sijaitsevaan Inkerin kirkon Teologiseen instituuttiin. Keltosta valmistuu kirkkoon pappeja, kanttoreita, diakoneja,
nuorisotyöntekijöitä ja pyhäkoulusihteerejä.
Inkerin evankelisluterilainen kirkko
toimii koko Venäjän federaation alueella
eli Siperiassa saakka.
– Piispa Aarre Kuukauppi on todennut, että Josef Stalin oli suuri lähetysjohtaja lähettämällä ihmisiä Siperiaan, jonne
syntyi useita seurakuntia, Johanna Rantalankila sanoo viitaten Neuvostoliiton karuun historiaan.

Keltossa yötä
Toinen matkan opas on pastori Pasi Hujanen. Hän on ollut Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettinä ja Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen lähettämänä
Inkerin kirkon palveluksessa yli kymmenen vuotta.
– On hyvä, että Pasi Hujanen on mukana. Hän puhuu venäjää ja tuntee sekä
Inkerin kirkon että Venäläisen kulttuurin.
Johanna Rantalankila ja Pasi Hujanen
haastavat seurakuntalaisia matkalle ja toivovat heille ennakkoluulotonta mieltä.
Matkalla majoitutaan Kelton Teologisessa
instituutissa, jossa wc:t ja suihkut ovat
käytävällä. Matkan hinta on alustavasti
300 euroa henkilöltä, mikäli lähtijöitä on
40. Hintaan sisältyvät matkat Hyvinkään
liikenteen bussilla, ryhmäviisumi, liinavaatteet ja ruokailut. Matkasta voi kysyä
lisää Johanna Rantalankilalta (040 757
1973, johanna.rantalankila@evl.fi). Hän
ottaa vastaan myös sitovia ilmoittautumisia.
– Venäjälle pääsee päivässä. Tarvitaan
vain passi, viisumi ja matkavakuutus. Kysymyksessä ei ole mikään luksusmatka,
mutta matkan aikana näkee, mitä lähetystyö on käytännössä ja erilaisessa kulttuurissa. Meidän on hyvä mennä joskus ”toisen saappaisiin”.
Lisätietoja matkan kohteista saa nettiosoitteista: www.inkerinkirkko.fi, http://
update.econnection.fi/diakonialaitos/nestori ja http://ameba.lpt.fi.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

Seppo Ylönen

Lapsissa on
tulevaisuus.
Koulutyöstä
vastaavat pastori
Juha Koivulahti ja
nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti
siunasivat uusia
koululaisia
syksyllä 2008
opintielle.

Monipuolinen toiminta
turvataan taantumankin aikana
Hyvinkään seurakunta on varautunut kiristyvään talouteen usean
hyvän vuoden jälkeen.

S

äästöjä käytetään puskurina yhteisöveron tuoton laskiessa. Toimintaa ei supisteta, mutta uusia
henkilöstölisäyksiäkään ei suunnitella. Seurakunnan velattomuus
antaa mahdollisuuden välttämättömien investointien tekemiseen.
Suomessa taloudellisen korkeasuhdanteen huippu oli vuosina 2006–2007 ja osin
vielä vuoden 2008 alkupuolella. Talous kääntyi vuoden aikana voimakkaasti ja nopeasti
taantumaan.
Tulevaisuuden näkymät ovat synkät. Talous kehittyy vuonna 2009 erittäin heikosti.
Talous on käytännössä jo lamassa, bruttokansantuote alenee noin 5 prosenttia, työttömyys kasvaa voimakkaasti ja valtio velkaantuu lisää. Kansalaisten kannalta myönteisiä
asioita ovat korkotason alhaisuus, inflaation
pysähtyminen ja ostovoiman kasvaminen
niillä, joilla on työtä.
– Oletus on, että nykyinen taantuma
kestää useamman vuoden. Tämä kehitysnäkymä täytyy ottaa huomioon seurakunnan
seuraavissa talousarvioissa, talousjohtaja
Jouni Lätti toteaa.
Tälle vuodelle joihinkin toimintamäärä-
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rahoihin on kuitenkin tehty korotuksia. Diakonian määrärahoja lisättiin 10.000 eurolla,
lisää rahaa saivat myös varhaisnuorten leiritoiminta ja rippikoulutyö. Seurakunnan diakonia näkee ensimmäisten joukossa talouden vaihtelut, asiakasmäärät ovat olleet kasvussa jo jonkin aikaa. Perheneuvonta sai
vahvistusta, kun työalalle perustettiin osaaikainen vastaanottosihteerin virka.
– Rahamäärät eivät ole kovin suuria,
mutta ne on osoitettu oikeisiin suuntiin, Jouni Lätti sanoo.
– Hyvinkään seurakunnan talous on
kunnossa, mutta mihinkään tuhlailuun ei ole
varaa. Oleellista on turvata olemassa oleva
toiminta ja huolehtia siitä, että vaikeuksissa
olevia ihmisiä autetaan selviytymään elämässä eteenpäin. Myös seurakunnan työntekijöiden jaksamista on tuettava, kirkkoherra
Ilkka Järvinen painottaa.
– Hallinnossa joudumme kyselemään
taas, minkä työalueen työtä vahvistamme
taantuman tai syvemmän laman aikana?
Voitaisiinko jostakin luopua tai supistaa?
Vuosi 2008 ei vielä sisältänyt tätä pohdintaa,
Järvinen jatkaa.

Viime vuosi
odotettua parempi
Seurakunnan henkilöstökulut kasvoivat viime vuonna 4,9 prosenttia, ja kaikki toimintakulut yhteensä 3,1 prosenttia edellisestä

vuodesta. Vertailukelpoinen kulujen kasvu
oli noin 7,3 prosenttia, kun vuoden 2007 lähetysjuhlien kulut jätetään pois vertailusta.
Verotulot kasvoivat edelleen poikkeuksellisen ripeästi, yhteensä 7 prosenttia. Verotulot olivat yhteensä 7,6 miljoonaa euroa,
josta kirkollisveron tuotto oli 6,5 (+6 %) ja
osuus yhteisöveron tuotosta 1,1 miljoonaa
euroa (+13 %). Kirkollisveroprosentti oli 1,15
prosenttia, mikä oli seurakuntien veroprosenteista kahdeksanneksi alhaisin. Lähiseurakunnista Riihimäellä on sama veroprosentti, kun taas Hausjärvellä se on 1,60 ja
Lopella 1,50.
Vuosikate parani edelleen ja oli 1.310.096
euroa. Tulojen lisääntyessä ja menojen pysyessä kurissa saatiin suunniteltua parempi
vuosikate. Tilikauden ylijäämä oli 687.157
euroa. Investoinnit olivat 511.830 euroa. Vanhan kirkon peruskunnostus saatiin valmiiksi
tammikuussa.

Jäsenkehitys
huolena
Vuosien 2006–2008 hyvät taloudelliset tulokset ovat tasapainottaneet seurakunnan
talousnäkymiä ja taloustilannetta merkittävästi. Syntynyttä liikkumavaraa voidaan hyödyntää alkaneen laman aikana. Sopeuttamistarvetta voi tulevaisuudessa tuoda se, että
toimintakuluja ja henkilökunnan määrää on
kasvatettu viime vuosina tulojen ja väkilu-

vun kasvua nopeammin.
Seurakunnan investointitaso on ollut
matala, mutta tullee kasvamaan tulevina
vuosina. Pidemmällä aikavälillä merkittävä
uhka talouden kannalta on myös korkea seurakunnasta eroaminen. Vuoden 2008 lopussa seurakunnan väkiluku oli 35.218, missä oli
vähennystä 340. Seurakuntaan kuului 78,5
prosenttia hyvinkääläisistä.
– Ovi on siis auennut paljon tiuhempaan
ulos kuin sisään. Tiedämme, että nuoret aikuiset ja varsinkin opiskelemaan tai työn perässä muualle muuttavat ovat eronneiden
suurin ryhmä, Ilkka Järvinen sanoo.
– Keskusteluissa liittyjien kanssa on tullut usein esille, että palaaminen kirkkoon on
ollut pitkä ja vaikeakin tie. Miten voisimme
kertoa selkeämmin ja kutsuvammin siitä, että ovi on auki palaamista miettiville? Tulevaisuudessa seurakunnan työssä korostuu
varsin erilaisten ihmisten ja ajatusmaailmoiden kohtaaminen ja sielunhoito. Nyt jo joillakin paikkakunnilla muun muassa maahanmuuttajia liittyy yhä enemmän kirkkoon,
Järvinen pohtii.
Talousjohtaja Jouni Lätti korostaa seurakunnan ydintehtävän, hyvän sanoman, ensisijaisuutta.
– Talouskehitys on toissijainen asia,
mutta suurin ongelma on ihmisten vieraantuminen kirkon sanomasta.

Jorma Ersta
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Kaisa Laakso
(vas.) ja
Annika Ojanen
(oik.) tarkastavat Sari
Siekkisen
kädessä
olevaa
makeispussia,
joita Paavolan
työsalissa
täytetään
kauppoja
varten.

Työ ja työkaverit tukevat mielenterveyttä

H

CN:n Paavolan työsali on tärkeä paikka Pihkalan palvelukodin asukkaille ja parillekymmenelle kotoaan työssä käyvälle mielenterveyskuntoutujalle eli duunarille. Eräs duunareista on Sari Siekkinen.
– On hyvä asia, että saan käydä täällä.
Työstä tulee päivään tietty rytmi. Samalla
voimme seurustella toisten kanssa. Meille
järjestetään myös kaikenlaista virkistystoimintaa. Menemme 27. huhtikuuta katsomaan Tervakosken elokuvateatteriin Markku Pölösen elokuvaa Ralliraita. Olemme
käyneet myös Porvoossa Brunbergin
makeistehtaalla, hän sanoo.
Vuonna 1988 perustettu HCN Oy on yk-

sityisiä sosiaalipalveluja tarjoava yritys. Nettisivuilla (www.hcn.fi) kerrotaan, että se tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluja mielenterveyskuntoutujille, vaativaa hoivaa tarvitseville ja asunnottomille. Toiminta alkoi
edellisen laman aikana, kun mielenterveyshuollon laitospaikkoja vähennettiin. Ihmisiä siirrettiin avohoitoon, vaikka suurelle
joukolle omin avuin eläminen ei onnistunut.
HCN:n perustajat halusivat vastata tähän
ongelmaan. Ensimmäinen Huuna-palvelukoti perustettiin Tervakoskelle vuonna
1989.
– Meillä on nyt Suomessa seitsemäntoista palvelukotia ja työsalia. Hyvinkään
Kaukasissa ovat Jokipadon palvelukoti sekä
Metsolan palvelukoti ja työsali. Hyvinkäällä

ovat Pihkalan palvelukoti ja Paavolan työsali,
Paavolan työsalin sosiaalisesta kuntoutuksesta vastaava Annika Ojanen sanoo.
Hyvinkään palvelukodeissa asuu yhteensä
kuusikymmentäkahdeksan mielenterveyskuntoutujaa.

Seurakunta tuli mukaan
Kymmenisen vuotta sitten Hyvinkään seurakunnan työntekijöitä pyydettiin käymään
Metsolan palvelukodissa. Siitä saakka diakoniatyöntekijät ovat olleet tukemassa mielenterveyskuntoutujia omalla osaamisellaan.
Mielenterveystyö kuuluu tällä hetkellä diakoniatyöntekijä Kaisa Laakson työalaan.
– Käyn kerran kuukaudessa pitämässä
Metsolan ja Pihkalan työsaleissa keskusteluryhmiä. Punaisena lankana on seurata
kirkkovuotta. Kesäkuun 18. päivänä on retkipäivä Sääksiin kaikille palvelukotien asukkaille ja henkilökunnalle. Ihmisiä tulee myös
Kellokosken sairaalasta. Sääksissä pelataan,
saunotaan, uidaan ja syödään. Meillä on
myös messu. Sääksiin tulee reilut 80 henkeä.
Sari Siekkinen on aktiivisesti mukana
Kaisa Laakson keskusteluryhmässä, joka kokoontuu Paavolan työsalin ruokasalissa.
– Pidän siitä, että hänelle voi jutella
murheista ja iloista. Ryhmässä vaihdamme
kuulumisia, laulamme Laulutuuli-kirjasta ja
lopuksi rukoillaan. Olen käynyt rippileirin
Punkaharjulla. Konfirmaatio minulla oli
Korson kirkossa, Sari Siekkinen kertoo.

Työsalipaikkoja kysytään

Sari Siekkisen esittelee saunatarvikepakkausta, joka päätyy myös kaupan hyllylle.
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Annika Ojasen apuna työ- ja ryhmätoiminnassa ovat myös Pihkalan palvelukodin ohjaajat. Työsalikuntoutuja Sari Siekkinen luet-

telee töitään.
– Olen pussittanut karkkia, viikannut
kankaita, askarrellut kortteja, pakannut saunatonttuja sekä saunatarvikkeita ja purkanut
urakalla rekkaa.
Työaika on kello 9.30–14.30. Jotkut duunareista käyvät työsalissa joka päivä jotkut
pari kertaa viikossa. Pihkalan palvelukodin
asukkaiden ja duunareiden pakkaamat tavarat toimitetaan eteenpäin kauppoihin. Annika Ojanen sanoo, että jokainen on hyvä
jossakin työtehtävässä.
– Hyvinkään psykiatrian yksikkö lähettää
meille ihmisiä. He tulevat ensin tutustumaan
työsaliin kuntouttajan kanssa. Työhön tuleva
saa maksusitoumuksen Hyvinkään kaupungilta.
Jotkut Pihkalan palvelutalossa asuvat ja
työsalissa käyvät ovat kotoisin Helsingin
suunnasta.
– Parin kuukauden välein meille tulee
soitto psykiatrisesta yksiköstä, josta tarjotaan henkilöä työsaliin. Paikkoja salissa on
kolmekymmentä. Kohta tulee tuo raja vastaan, Annika Ojanen lisää.
Paavolan työsalissa viitisen vuotta ahertanut Sari Siekkinen on hyvä laulaja. Se lienee sukuvika, koska hänen isänsä veljenpoika on muusikko Mika Siekkinen.
– Viime jouluna esiinnyin pikkujoulussa.
Laulaminen on ihanaa. Nyt odotellaan kevättä ja kesää. Viime kesänä kävin moikkaamassa kesälomalla kummitätiäni Karkkilassa. Tapaan kesällä myös sisaruksiani,
Sari Siekkinen sanoo.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Jumala on Terhille lempeä ja armahtava Isä

P

alvelukeskus Åvikissa diakonissana oleva Terhi Mäkinen tarvitsee työssään
viittomakieltä. Hän on kiitollinen edesmenneelle mummolleen, joka opetti kristinuskon perusasioita ja virsiä.
– Kun olin aivan pieni vauva, perheeni
muutti Etelä-Afrikkaan. Isäni Mikko-Veli

oli saksalaisessa rakennusfirmassa rakennusinsinöörinä. Äitini Marja oli vähän aikaa
sairaanhoitajana, mutta kun siskoni syntyi,
hän jäi kotiin.
Perheen piti olla Etelä-Afrikassa vain
vuoden, mutta aika virui kolmeksitoista vuodeksi.

Hengellisiin asioihin Terhi sai vahvan kosketuksen edesmenneen isänsä
äidin Elvin kautta, joka hoiti tyttöä
Etelä-Afrikassa.
– Hän opetti minulle suomalaisia virsiä.
Osasin virsikirjan ulkoa. Hän vei minua pyhäkouluun. Kävin myös nuortenkerhoa ja
olin lasten sekä nuorten leireillä. Mummo
opetti minulle kristillisyyden perusasioita,
mikä on oikein ja mikä väärin.
Terhi kävi Etelä-Afrikassa englanninkielistä koulua, ja hänellä on niiltä ajoilta paljon
ystäviä useissa Euroopan maissa.
– Kun palasimme Itä-Suomeen, Rääkkylään, jatkoin siellä koulua ja kirjoitin ylioppilaaksi. Opiskelin Porin diakonissaopistossa diakonissaksi ja sairaanhoitajaksi.
Myös äitini opiskeli diakonissaksi ja oli
työssä Rääkkylän seurakunnassa kunnes jäi
eläkkeelle.
Valmistuttuaan Terhi oli ensin Riihimäen
seurakunnan palveluksessa, minkä jälkeen
hän on jatkanut Åvikissa. Hän on kihloissa
Jarmon kanssa, joka on Tekman Servicen
palveluksessa. Heillä on tytär Mikaela, joka
menee kesällä rippikouluun.

Surija kaipaa kuuntelijaa

Diakonissa Terhi Mäkinen on työssä Palvelukeskus Åvikissa ja tarvitsee työssään viittomakieltä. Hyvinkään kirkonmäen rinteellä hän näyttää, kuinka rakkaus viitotaan.

Åvikissa on puolisensataa iältään 30–100vuotiasta asukasta, jotka ovat kuuroja. Siksi
viittomakielen osaaminen on työntekijöille
pakollista. Terhi Mäkinen haluaa välittää
työssään inhimillisyyttä, joka näyttää olevan

Polun pää
katoamaan päin.
– Minä olen yhdessä ryhmässä sairaanhoitajana. Meillä on myös saattohoitoa, ja
silloin hengelliset asiat nousevat keskusteluihin. Tänään meillä oli viittomakielinen
jumalanpalvelus, jonka piti kuurojen pappi
Elina Jokipaltio.
Kuolevien lähellä oleminen on tullut
Terhi Mäkiselle työssä tutuksi. Hän on pitänyt myös seurakunnan sururyhmää pastori
Virpi Koiviston kanssa.
– Kun kuolema on viety laitoksiin, niin
se on ihmisille vieras käsite. On hyvä tietää,
että surijaa auttaa toisen ihmisen läsnäolo ja
rinnalla kulkeminen. Sanoja ei aina tarvita.
Välittämisen teot voivat olla pieniä, postin
hakemista laatikosta, ruokakaupassa
käymistä tai yhdessä iltalenkille lähtemistä.
Näin surijalle annetaan mahdollisuus
puhua.
Taitaa olla lapsuudenkodista ja Elvimummolta saatua perintöä, että Terhi
Mäkiselle Jumala ei ole pelottava. Kehitysvammainen pikkuveli Pietukin on opettanut
hänelle, kuinka Jumala rakastaa.
– Minulle Jumala on lempeä ja armahtava isä. Hän on turvallinen rajojen asettaja ja
rakkaudellinen nuhtelija.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kirkonmäeltä-lehden 1/2009
Sanat ruudukkoon -tehtävään
tuli 14 vastausta. Kirjapalkinnon
voittivat Pirkko Soila ja Eeva
Rinne. Onnea voittajille!
Tällä kertaa vuorossa on krypto
sana-arvoitus. Krypto on sanaristikko, jossa jokaiseen tyhjään
ruutuun on merkitty siihen kuuluvaa kirjainta vastaava numero.
Ristikon ratkojan on pääteltävä,
mikä kirjain kutakin numeroa
vastaa. Kirkkoherran kuva antaa
vihjeen avainkirjaimista. Krypton laati Aarre Kiveinen.

Krypto sana-arvoitus
Hyvinkään seurakuntalehti 2/2.4.2009

Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Lähetä ratkaisusi keskiviikkoon
6.5.2009 mennessä kirjekuoressa osoitteeseen: Kirkonmäeltälehti, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
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Pitsaa ja

parisuhdetta
Pitsaa ja parisuhdetta - illat
Martin seurakuntatalossa,
Niittymäenraitti 4,
keskiviikkoisinklo 17.30-20.

PÄÄSIÄISMUNA
Oletko koskaan pohtinut, että miksi juuri pääsiäisenä syödään
keitettyjä kananmunia ja annetaan ystäville erilaisia suklaamunia? Pääsiäismunaan sisältyy salaisuus. Se on uuden elämän
vertauskuva. Kanan hautoessa munaa tarpeeksi, munan sisältä
voi kuoriutua uusi elämä, pieni tipu. Pääsiäismunan sisältä
löytyvä yllätys muistuttaa meitä pääsiäisaamun iloisesta yllätyksestä, jonka naiset kohtasivat Jeesuksen haudalla. Hauta oli
tyhjä ja Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista.
TEHTÄVÄ:
Lapset ja vanhemmat valmistakaa yhdessä pääsiäisjuhlaa.
Ottakaa kananmuna ja laittakaa kananmunan molempiin päihin neulalla reikä ja puhaltakaa kananmunan sisältö ulos. Kuoren voi värjätä esim. vesivärillä (sisällöstä voi leipoa vaikka
pääsiäiskakun). Värjätyt munat ovat kauniita pöytäkoristeita.
Iloista pääsiäisjuhlaa kaikille!

Tuija Vänskä
johtava lapsityönohjaaja

Iltojen aiheet:
• 1.4. Parisuhteen kaari.
Jarno Hellström, johtava perheneuvoja
• 8.4. Tunteet.
Minna Tuominen, kirkkohallituksen projektisihteeri
• 15.4. Vanhemmuus.
Alustamassa arjen sankareita
• 22.4. Seksuaalisuus.
Raili Yli-Saunamäki,
perheneuvoja
• 29.4. Rajat. Myrskyryhmä:
Marjatta&Marjatta. (Tanssiteos
kahdesta kotirouvasta, jotka
pitävät huolta rajoistaan ja
tinkimättömästä siisteydestä.
Esiintyjinä Elli Isokoski ja Pauliina Tyni, koreografia Pauliina
Tyni.)
Parisuhde-illat on tarkoitettu
kaikenikäisille avio- ja avopareille, jotka haluavat hoitaa ja rakentaa parisuhdettaan. Parisuhteen
kestolla ei ole merkitystä.
Pitsa-iltapala on tarjolla klo
17.30. Ilta päättyy noin klo 20.
Iltapalan hinta on 4 euroa/perhe.
Lastenhoito järjestetty.
Lisätiedot ja iltapalaa varten
ilm. tekstarilla pastori Hanna
Leppälälle viimeistään ed. maanantaina, p. 0400 585 571.

Hyvinkään seurakunnan

kesätoimintaa

varhaisnuorille
eli 7-14-vuotiaille
Kesäkerhot 7-12v

Martin, Paavolan ja Vehkojan
seurakuntakodeissa sekä
kirkonmäellä srk-keskuksessa
• Kesäkerhot toimivat 1.-18.6.
arkisin klo 9-14. Kerhomaksu
6€ /päivä sisältää lounaan ja
välipalan. Voit tulla kerhoon
koko ajaksi tai varata paikan
osaksi aikaa.
• Laskutus lapsen kerhossaolopäiviltä.

Kesäretki 15.-17.6.

10-12v
Iloiseen Itä-Suomeen.
• Hinta 60 €. Vain osittainen
maksuvapautus. Ei sisaralea.

Kevään

ScanStockPhoto

Varkkarileiri

Sääksissä 6.-8.8.
10-12v. Hinta 40 €

Kummikummilapsi- päivä
Sääksissä 9.8
• Hinta kummi 15€,
kummilapsi 5€.

Leirien ja retkien hinnat
sisältävät kuljetuksen leirille ja
takaisin, ateriat, ohjelman ja
tapaturmavakuutuksen. Ellei
erikseen mainita, sisaralennus
on -50% ja leirimaksuista voi
hakea maksuvapautusta.

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

Mummon kammarilla, Helenenk. 34 D
la 4.4.2009 klo 11-14

Tyynyjä (niska- ja koristetyynyjä), Hesarista tehtyjä koreja,
rairuohoja saviruukuissa ”linnunpesiä”, arpoja yms.
Päiväkahvit, myös gluteeniton vaihtoehto.
Tervetuloa!

Älä jää yksin suremaan,
tule mukaan!

Ilmoittautuminen
päivystysaikoina ti, ke ja to klo
12-17 numeroon 0400 162 743.

Espoon Korpirauhassa 22.24.6. 11-14v. Hinta 50 €

Hyvinkään seurakunta
Varhaisnuorisotyö
www.betsku.net

Kätevä-piirin lähetysmyyjäiset
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Pitkäperjantaina 10.4.2009
Vanhassa kirkossa klo 15

Ville Melanen, Esa Kokko,
Aarre Kiveinen,
Hyvinkään Evankelinen kuoro,
johtaa Kirsti Penttinen

Pääsiäismyyjäiset

srk-keskuksessa, Hämeenk.16.
pe 3.4. klo 10.30 - 13.30
Enää ei tarvitse leipoa,
hae pääsiäisherkut täältä.

Tervetuloa!

Lähetyslounas
8,5 €.
Tervetuloa!

Äitienpäivälounas

sunnuntaina 10.5. klo 11.30–15.30
Seurakuntakeskuksessa Hämeenk. 16
Maittava Juhlalounas Noutopöydästä
• salaatit
• kylmäkalat
• pääruoka liha ja kala
• jälkiruoka
Hinta aikuiset 25 euroa
Lapset alle 10 v. 14 euroa
Mukana kirkkoherra Ilkka Järvinen
Musiikkia

Nuorten aikuisten ja opiskelijatyön pastori

Hanna Leppälä on tavattavissa
Laureassa kaikenlaista keskustelua varten
tiistaina 7.4. ja 5.5. klo 13-15
terveydenhoitajan huoneessa , 1. krs.
Olet myös lämpimästi tervetullut mukaan nuorten
aikuisten toimintaan seurakunnassamme.

Ollaan yhteyksissä: hanna.leppala@evl.fi
p. 0400 585 571.
Tutustu Nuorten aikuisten toimintaan Hyvinkäällä
www.hyvinkaanseurakunta.fi / Toiminta ja
palvelu / Nuoret aikuiset

Lähetysjuhlat kutsuvat

Sururyhmä II
Sururyhmä kokoontuu
torstaisin 7.5., 14.5., 21.5.,
28.5., 4.6., 11.6. ja 27.8.
klo 18.
Ryhmän ohjaajina Merja Olin
ja Mervi Ahola.
Kokoontumispaikka on
keskusteluhuone seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16, 2. krs.
Ilmoittautuminen
Merja Olinille 4.5. mennessä,
puh. 040 350 6716.

Hiippakunnallinen
telttaleiri

Ristinjuhla

Tiedustelut pääemännältä, puh. 4561 234
HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN PITOPALVELU

Lasten nurkka

Lähetyksen

Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat ovat Tampereella 5.–7. kesäkuuta. Sinne tehdään seurakunnasta päiväretki lauantaina 6. kesäkuuta. Lähtö
on kello 9 seurakuntakeskuksesta. Paluumatkalle
lähdetään Tampereelta kello 19 ja Hyvinkäällä
ollaan noin kello 21. Päivien teema on Uudet jaot!
Samalla vuosijuhlilla vietetään Suomen Lähetysseuran 150-vuotisjuhlaa. Matkan hinta on alustavasti 20 euroa
henkilöltä, mikä sisältää ainoastaan bussimatkat.
Sitovat ilm. Johanna Rantalankilalle p. 040 757 1973 tai
johanna.rantalankila@evl.fi, 25. 5. mennessä.

Palveleva puhelin
01019 0071

Päivystys on avoinna koko maassa
su-to klo 18 – 01 sekä pe ja la klo 18 -03

Hyvinkään seurakunnassa on haettavana

SIIVOOJAN TOIMI
Edellytämme alalle soveltuvaa ammatillista perustutkintoa (laitossiivooja, laitoshuoltaja) tai vastaavissa ammattitehtävissä
hankittua työkokemusta. Tehtävän hoito edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Toimenkuva
sisältää siivoojan työt seurakunnan eri kohteissa eli oman auton
käyttö on välttämätöntä. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia/viikko, joka neljäs lauantai on työpäivä. Kokemus seurakuntatyöstä
tai -toiminnasta katsotaan hakijalle eduksi.
Työ alkaa 1.7.2009, vakituisena 1.9.2009 alkaen. Tehtävään valitun on ennen palvelusuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä
sovelletaan koeaikaa. Palkkaus on seurakuntien palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 303 mukainen. Seurakunta voi tarvittaessa avustaa asunnon hankkimisessa.
Hakemukset todistusjäljennöksineen tulee toimittaa 30.4. klo
12.00 mennessä osoitteella Hyvinkään seurakunta, kiinteistöpäällikkö, PL 29, 05801 HYVINKÄÄ. Lisätietoja antaa siivoustyönohjaaja Leena Väyrynen, puh. 040 5683 298 (lomalla
viikon 16).

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu

Pääsiäisajan tapahtumat
Palmusunnuntai 5.4.

• 10.00 Messu Vanhassa kirkossa,
Hanna Leppälä, Kalle Leppälä,
Erkki Hannonen, Kirkkokuoro,
HPE-avustaja: Jyrki Rauhala.
• 10.00 Messu Paavolan srk-kodissa, Leena Ranta ja Helena
Lehtinen. Kirkkokahvit.
• 12.00 Vehkoja-päivän messu
Vehkojan srk-keskuksessa, Esa
Kokko, Minna Kettunen, Sari ja
Leo Louhivaara. Kirkkokahvit.
• 14.00 Konsertti: Sari ja Leo
Louhivaara, Vehkojan srk-keskus, Yli-Anttilant. 3. Vapaa pääsy.
• 14.00 Inkeri-kerho työkeskuksen aulakahviossa. Rovasti Hannu Pelkonen jakaa tietoa suomalaisten sukukansoista.
• 15.00 Perhemessu Vanhassa
kirkossa Petra Pohjanraito, Tarja
Tomminen, Satu Rytilahti, Kukka
Mönkkönen, Marjut Sipakko,
Laulunaperot sekä Pappilan ja
Hakalanmäen päiväkerholaisia.
Mehutarjoilu.
• 18.00 G. B. Pergolesi: Stabat
Mater Vanhassa kirkossa. Hyvinkään Salonkiorkesteri, joht. Emily Wagoner, Satu Strömberg
sopraano ja Seija Strömberg
altto. Vapaa pääsy. Ohjelma 7 €.
Linja-autokuljetus Rauhannummen hautausmaalle.

hiljaisen viikon
maanantai 6.4.

• 14-16 Pilttiporukka
Vanhassa pappilassa
• 15-17 Touhutovi työkeskuksen
kerhotilassa.
• 18.30 Israel Raamattu- ja rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa. Mukana Matti Juurikkala
helluntaisrk:sta.
• 19.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Jyrki Rauhala ja Marjut
Sipakko

hiljaisen viikon
tiistai 7.4.

• 08.30 Avoin rukouspiiri Martin

srk-talossa
• 18.00 Lähetysilta Luther-talossa, Harjukatu 1, Eero Ojala. (Sley)
• 18.00 Pääsiäismusikaali ”Ruukunkantaja” tämän vuoden
rippikoululaisille Vehkojan srkkeskuksessa, Yli-Anttilantie 3,
Kalle Leppälä, Saija Lottonen ja
Helena Lehtinen. Rippikoululainen: Tule ajoissa!
• 18.00 Ehtoolliskirkko Kaukasten palvelutalossa, Virpi Koivisto,
Taru Paasio.
• 19.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Kimmo Hujanen, Erkki
Hannonen.

hiljaisen viikon
keskiviikko 8.4.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko,
Annukka ja Antti Pohjanraito.
• 17.30 Pitsaa ja parisuhdetta
Martin srk-talossa, Niittymäenraitti 4, Hanna Leppälä. Aiheena
Tunteet, Minna Tuominen. (Ilmoittautuminen edellisenä
maanantaina iltapalaa varten
Hanna Leppälälle p. 0400 585
571.)
• 18.00 Kätevä-piiri Mummon
kammarissa, Helenenkatu 34 D.
• 19.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Ilkka Järvinen, Minna
Kettunen.

Kiirastorstai 9.4

• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-kodissa,
Päivi Lammela.
• 15.00 Messu Vanhassa kirkossa,
Leena Ranta, Taru Paasio.
• 18.00 Messu Kytäjän kirkossa,
Juha Koivulahti, Erkki Hannonen, Kirkkokuoro.
• 19.00 Messu Hyvinkään kirkossa, Esa Kokko, Minna Kettunen.
• 19.00 Messu Vehkojan srkkeskuksessa, Tarja Tomminen,
Taru Paasio, Vehkojan kuoro.
• 20.00 Messu Paavolan srk-kodissa, Saija Lottonen, Marjut
Sipakko

Pitkäperjantai 10.4.

• 10.00 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa, Esa Kokko, Kimmo Hujanen, Minna
Kettunen.
• 15.00 Ristinjuhla Vanhassa
kirkossa. Ville Melanen, Aarre
Kiveinen, Esa Kokko Hyvinkään Evankelinen kuoro, joht.
Kirsti Penttinen ja Erkki Hannonen (Sley).
• 16.00 ja 19.00 Passiodraamamusikaali ”Ruukunkantaja” Hyvinkääsalissa, Tuomaskuoro ja Teatteri Beta.
Ohjaus Jouni Laine, musiikki
Helena Lehtinen. (Ilmaiset
liput ennakkoon srk:n neuvonnasta ja ovelta tuntia ennen esitystä).

hiljainen lauantai 11.4.

• 23.00 Pääsiäisyön messu
Hyvinkään kirkossa, Laura
Maria Latikka, Marjut Sipakko,
lauluryhmä KokoNainen, joht.
Helena Lehtinen. Mukana
Katekumenaatti-ryhmä.

Pääsiäispäivä 12.4.

• 10.00 TV-jumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa, Ilkka
Järvinen, Virpi Koivisto, Erkki
Hannonen, Minna Kettunen,
Hyvinkään Oratoriokuoro,
joht. Matti Heroja, Hyvinkään
Kirkkokuoro, joht. Erkki Hannonen. Kirkkodraamaryhmä Jouni
Laineen johdolla. HPE-avustajat:
Kaisa Laakso ja Kalle Leppälä.
Koska jumalanpalvelus televisioidaan, seurakuntalaisten toivotaan olevan runsaslukuisesti
paikalla viimeistään klo 9.45.
• 14.00 Pääsiäishartaus Rauhannummen hautausmaan kappelissa, Esa Kokko ja Taru Paasio.
Linja-autokuljetus.
• 18.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Kalle Leppälä, Taru Paasio.

TV-jumalanpalvelus
Pääsiäispäivän 12.4. jumalanpalvelus
televisioidaan Hyvinkään kirkossa.
Messussa saarnaa kappalainen Virpi Koivisto ja liturgina on
kirkkoherra Ilkka Järvinen. Mukana on Hyvinkään Oratoriokuoro Matti Herojan ja Hyvinkään Kirkkokuoro Erkki Hannosen johdolla. Kirkkodraamaryhmää ohjaa Jouni Laine.
Messu alkaa kello 10, mutta seurakuntalaisia pyydetään
olemaan runsaslukuisesti paikalla viimeistään kello 9.45.

Kappalaisten virkaan asettaminen

Toisena pääsiäispäivänä 13.4. vietetään kappalaisten
Laura Maria Latikan ja Juha Koivulahden
virkaanasettamista Hyvinkään kirkossa kello 10.
Virkaanasettamisen toimittaa lääninrovasti Jukka Iso-Herttua
avustajineen. Kirkkokahvit ja kappalaisten juhlaa vietetään
seurakuntakeskuksessa.

2. pääsiäispäivä 13.4.

sessa.
• 15.00 Perhemessu Martin srktalossa, Hanna Leppälä, Marjut
Sipakko, Sävelkeijut ja Rytmiritarit.
• 18.00 Händelin Messias-oratorio Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään orkesteri, joht. Matti Heroja. Solistit Pirjo Honkanen sopraano, Sirpa Nuuttila altto, Jukka
Heroja tenori ja Markus Nieminen basso. Ohjelma 20 €. Ohjelmia ennakkoon seurakunnan
neuvonnasta p. (019) 456 11.

• 19 Sanan ja rukouksen ilta,
Hyvinkään kirkon yläsali

tiistai 21.4.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa, kappalaisten Laura Maria
Latikan ja Juha Koivulahden
virkaan asettaminen, lääninrovasti Jukka Iso-Herttua, av. Ilkka
Järvinen, Virpi Koivisto, Tuija
Vänskä, Marja-Leena Virtanen ja
Marjaana Salmi. Liturgia Virpi
Koivisto ja saarna: Ilkka Järvinen.
Kanttoreina Erkki Hannonen ja
Minna Kettunen. Hyvinkään
Kamarikuoro. Tervetuloa juhlimaan pääsiäistä ja uusia kappalaisia!
• 11.30 Kirkkokahvit ja kappalaisten juhla seurakuntakeskuk-

Muut tapahtumat
torstai 2.4.

• 9-12 Mummon kammari, perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi nukkepassio
Vehkojan srk-keskus
• 13 Juppatunti Paavolan srk-koti
• 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 3.4.

• 10.30-13.30 Lähetyksen
pääsiäismyyjäiset srkkeskus
• 11 Raamattupiiri srkkeskus
• 13 Raamattupiiri Vanha
kirkko
• 18 Nuorten raamis Betania

lauantai 4.4.

• 11-14 Kätevä-piirin lähetysmyyjäiset Mummon
kammari

Hyvinkään seurakuntalehti 2/2.4.2009

• 16.30 Nuortenilta Betania
• 18 Pääsiäiskonsertti Via Dolorosa Ks. s. 4

• 18 Lähetysilta Luther-talossa
(Sley)

tiistai 14.4.

• 12-15 Mummon kammari
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2
• 17.30 Pitsaa ja parisuhdetta,
Martin srk-talo
• 18 Nuorten peli-ilta Vehkojan
srk-keskus
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu, Vanha kirkko

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho,
Paavolan srk-koti

keskiviikko 15.4.

torstai 16.4.

• 9-12 Mummon kammari, perhepäivä
• 10 Kehitysvammaisten kaikille avoin pääsiäiskirkko, Hyvinkään kirkko.
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
• 13 Juppatunti Paavolan srk-koti
• 15-20 YV:n kesärenkaiden
vaihtotempaus, ammattioppilaitos
• 16-20 Nuorten avoimet ovet,
Betania
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 17.4.

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

lauantai 18.4.

• 16.30 Nuortenilta Betania

sunnuntai 19.4.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Levi-rippikouluryhmän konfirmaatio
• 10 Kansanlaulumessu Paavolan srk-koti, kirkkokahvit
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 14 Messu Hyvinkään kirkko,
Joutsa-talvirippikoulun konfirmaatiomessu
• 15 Siionin kanteleen lauluseurat, Vanha kirkko (ELY)
• 18 Kirkkoilta Vanha kirkko
(SRO)

maanantai 20.4.

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

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

keskiviikko 22.4.

• 12-15 Mummon kammari
• 17.30 Pitsaa ja parisuhdetta,
Martin srk-talo
• 18 Kätevä-piiri Mummon kammari
• 18 Nuorten peli-ilta Vehkojan
srk-keskus
• 19 Musiikki-ilta, Vanha kirkko

torstai 23.4.

• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• Torstaitovi talkoissa Sääksissä
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
• 13 Juppatunti Paavolan srk-koti
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18 Yhteislaulutilaisuus
Paavolan srk-koti
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus
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” O n n e n s i l t a o n m i e l e s t ä n i m a t a l a n k y n n y k s e n p a l v e l u p a i k k a .”

Palveluohjaaja
Anne Kairajärvi
antaa Onnensillassa palveluneuvontaa. Hän
on mukana
myös Aamukorva-hankkeessa,
jossa vapaaehtoiset soittavat
aamuisin yksin
asuville
vanhuksille.

”Hyvää huomenta!
Miten siellä jaksellaan?”

H

yvinkään kaupungin ”24 turvallista tuntia” -hanke ei ole
unohtanut myöskään yksinasuvia vanhuksia. Heitä
varten kaupungin keskustan
alueen turvallisuustyöryhmä
teki aloitteen Hyvinkään Aamukorva-toiminnasta, jonka piirissä olevat vanhukset
saavat lyhyen soiton aamun avaamiseksi.
Aamukorvan käynnistämistä olivat alkuvaiheessa suosittelemassa myös Hyvinkään
Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry
ja Hyvinkään Eläkeläistuki ry.
Aamukorvaan etsittiin vapaaehtoisia
soittajia järjestöistä ja lehti-ilmoituksella.
Mallia haettiin Hämeenlinnasta, jossa soittotoiminta jatkuu edelleen.
– Helmi- ja maaliskuussa pidetyssä
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koulutuksessa oli mukana kaksitoista henkeä. Kurssin käytyään vapaaehtoiset voivat
vielä harkita soittotehtävään ryhtymistä.
He allekirjoittavat tehtävään ryhtyessään
vaitiolositoumuksen. Soittajille on työnohjauksellista tukea, virkistystoimintaa ja jatkokoulutusta. Heille maksetaan korvaukset soitetuista puheluista. Vapaaehtoisten
soittajien lomat mahdollistetaan varaamalla jo toiminnan alussa jokaiselle henkilökohtaiset varasoittajat, sanoo palveluohjaaja Anne Kairajärvi Hyvinkään kaupungin asiantuntijapalveluista.
Kurssin kouluttajina toimivat palveluohjaaja Anne Kairajärven lisäksi vammaishuollon johtaja Tuija Anttila ja kotiutushoitaja Pirjo Pöllä Hyvinkään kaupungin koti- ja laitospalveluiden sosiaali-

työn ja asiantuntijapalveluiden yksiköstä
sekä Hyvinkään seurakunnan diakoniasihteeri Tuija Mattila.

”Onko lääkkeet otettu?”
Aamukorvan asiakkaita haetaan alkuvaiheessa kotiutushoitajan kautta. Laitoksesta kotiutuvalle henkilölle halutaan tuoda
kotioloihin turvaa soiton avulla. Asiakkaita toivotaan muiltakin tahoilta. Esimerkiksi vanhusten omaiset voivat ottaa yhteyttä
palveluohjaajaan. Kaikki asiakkaat haastatellaan ennen palvelun aloittamista. Haastattelut tehdään asiakkaan kotona, laitoksessa tai Onnensillan palvelupisteessä.
– Asiakassuhteen aluksi Aamukorvan
soittaja turvautuu vakiokysymyksiin. Vanhukselta kysytään esimerkiksi sitä, miten
hän on nukkunut yönsä, onko aamiainen
syöty ja onko lääkkeet otettu. Kun soittopari tulee vähitellen keskenään tutuksi,
voidaan jutella muistakin asioista, Anne
Kairajärvi jatkaa.
Asiakkaalle kerrotaan kuinka monta
soittoa hän saa viikossa. Samalla mietitään
onko soitto aamuisin. Joissakin tapauksissa ilta-aika sopisi paremmin. Soittosuhde
saattaa kestää pitkään, mutta sovituissa
soittomäärissä koetetaan pitäytyä. Vapaaehtoiset soittajat kuuntelevat asiakasta,
mutta he voivat kertoa myös itsestään hyvän vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi.
Tapaamisten suhteen ollaan kuitenkin varovaisia, sillä tarkoitus on kuitenkin pitää
suhde soittosuhteena.
– Jos Aamukorvan piirissä olevan vanhuksen tilanne muuttuu, hänen tilanteensa kartoitetaan tarvittaessa uudelleen kotikäynnillä.
Anne Kairajärven työnkuvaan kuuluu
myös selvittelyä silloin, jos Aamukorvan
soittosuhteessa tulee käytännön ongelmia.
Asiakas voi kokea yksinäisyyttä, ja lyhyiksi
puheluiksi tarkoitetut kuulumisten kyselyt

eivät ole hänelle riittäviä turvallisen päivän
aloitukseen. Tässä tilanteessa hänelle voidaan ehdottaa yhteyden ottamista esimerkiksi seurakunnan diakoniatyön ystäväpalvelutoimintaan. Setlementtiyhdistys tarjoaa ystävä- ja asiointiaputoimintaa, jos asiakas tarvitsee auttajaa kotiin. Kaikissa
näissä tehtävissä kaivataan lisää lähimmäisen parasta ajattelevia vapaaehtoisia, jotta
mahdolliset uudet asiakkaat saisivat palvelua.

Muistamattomuuden ongelma
– Omaa työhistoriaani ajatellessani minulla on sellainen näkemys, että ikääntyvien
muistamattomuus on lisääntynyt tai tullut
tunnistettavammaksi. Muistisairauden alkuvaiheessa ja sen jatkuessa asiakas selviytyy vielä kotioloissa sekä tutuissa paikoissa, Anne Kairajärvi sanoo.
Tilanne saattaa muuttua, esimerkiksi
sairaalajakson jälkeen. Ikääntyneen kotiin
paluu ja arjen rutiinien löytäminen entisiksi tutuiksi tavoiksi on hidasta ja näin
turvallisuuden tunne heikkenee.
– Usein kotiintulon onnistumista mietitään jo kotiuttavassa laitoksessa, jolloin
asiakkaalle turvataan onnistunut kotiintulo.
Anne Kairajärven työ sisältää palveluneuvontaa myös Järjestökeskus Onnensillassa (Siltakatu 6), p. 040 706 4280.
– Neuvoa voivat kysyä vanhukset tai
muut vanhusten palveluista tietoa tarvitsevat kuntalaiset. Neuvon hakemusten
täyttämisessä ja ohjaan eri palveluiden piiriin. Onnensilta on mielestäni matalan
kynnyksen palvelupaikka.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

