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Kytäjän kirkko 70 vuotta
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Hyvinkään
kaupungin
sivistystoimenjohtaja
Pentti
Halonen
seisoo Arvo
Seppäsen
akvarellin
äärellä. Hän
pitää kirkkoa
kiireisen
yhteiskunnan
tukipilarina.

Pentti Halonen
– Hyvinkään sivistystoimenjohtaja
– pelaa salibandya ja tennistä
– arvostaa veteraaneja

”Uskon, että lamasta noustaan”
Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtaja Pentti Halosella on
niin sanotusti viisi virkaa ja kuusi
nälkää, sillä hänen työreviiriinsä
kuuluvat kulttuuri-, vapaa-aika-,
kirjasto-, nuoriso- ja liikunta-asiat
sekä Hyvinkääsali, kaikki koulut,
oppilaitokset ja iltapäivätoiminta.
– Maamme taloustilanne heijastuu myös
koulumaailmaan, mutta suvivirttä on odotettu pahemmissakin tunnelmissa. Lapsissa
ja nuorissa on tulevaisuus. Lama näkyy nopeimmin perusturvassa ja rahaa kuluu, mutta on ajateltava myös vanhuksia ja sairaita.
Vaikka taloustilanne huolestuttaa, hänellä on usko tulevaisuuteen.
– Lama tulee ja lama menee. Uskon, että
lamasta noustaan. Näen ajassamme myös
paljon positiivista. Uskon, että kaikilla tervehenkisillä ihmisillä on usko tulevaisuuteen.
Opimme vaikeista asioista.
Pentti Halosen mielestä palveluja on yritettävä sopeuttaa kasvun mukaan. Hän toivoo kaikkien kaupunkilaisten osaavan arvostaa palveluja.
– Näen Hyvinkään alueen kasvavana ja
elinvoimaisena. Meillä on hyviä lapsia ja
nuoria. Arvostan Hyvinkäätä, jossa viihtymiskuvio on taattu.
Pentti Halonen muutti kaupunkiin vuonna 1988. Hän oli ensin Vehkojan ja Pohjoispuiston kouluissa historian ja uskonnon tuntiopettajana. Vuodet 1993–2006 kuluivat
Hyvinkään yhteiskoulun lukion rehtorina,



minkä jälkeen hän siirtyi nykyiseen virkaansa. Pentti Halosella on vaimo ja kaksi tytärtä.
– Minulla on koko sivistystoimessa hyvät
työtoverit. Vaikka on kiirettä ja ankeat hetkensä, niin emme vaivu apatiaan. Hyvä porukka antaa voimia.

Seurakunta on
yhteistyökumppani
Suonenjoella vuonna 1960 syntyneen Pentti
Halosen isä Erkki oli ammatiltaan höyläri.
Isä kuoli vuonna 2006, mutta Aino-äiti elää
vielä. Pentti on neljästä lapsesta nuorin.
– Opiskelin Joensuun yliopistossa ja minulle tarjoutui mahdollisuus opiskella historian rinnalla teologiaa
Helsingin teologisessa
tiedekunnassa.
Pentti Halosen mielestä kevät on luonnossa
parasta aikaa.
– Minulla on positiivinen kaipuu synnyinseuduille. Siellä minulla on
edelleen ystäviä ja harrastuksia. Olen innokas
marjastaja. Harrastan liikuntaa pelaamalla salibandya ja tennistä. Kesällä rullaluistelen ja pyöräilen, talvella hiihdän.
Pentti Halonen pitää
huolta fyysisestä kunnostaan, mutta kaivaa esiin
myös suosikkikirjojaan,
joita ovat Väinö Linnan
Tuntematon sotilas ja
Täällä pohjantähden alla.
Lisäksi hän hakee lukemista sota- ja urheiluhistoriakirjallisuudesta.
– On ollut henkilöitä,
jotka ovat uhrautuneet
muiden puolesta. Se on
Suomen historian ydinkohtia. Oma isäni oli sotaveteraani, veteraanit

ovat tärkeitä. Myös siirtolaisia arvostan, koska he joutuivat jättämään kotinsa ja vastaanotto ei ollut aina hyvä. Kunnioitan kovasti
vanhempia ja sotien ikäluokkia. Historian
kautta oppii, miten huonot ajat on voitu
muuttaa menestystarinaksi.
Sivistystoimen johtajan tehtäväänsä
Pentti Halonen on tarttunut tarmokkaasti.
Hänen mottonsa on, että on pyrittävä kohtelemaan kaikkia ihmisiä niin tasapuolisesti
kuin mahdollista.
Hän pitää Hyvinkään seurakuntaa sivistystoimelle erittäin tärkeänä yhteistyökumppanina. Seurakunta järjestää esimerkiksi
lasten iltapäiväkerho- ja nuortentoimintaa.
– Seurakunta tekee yhteistyötä myös
koulujen kanssa. On aamunavauksia, rippikouluja ja infoja. Tunnen seurakunnan työntekijöitä jo siltä ajalta, kun olin itse koulutyössä.
Hän sanoo, että jatkossa kaupungilla ja
seurakunnalla on varmasti vielä enemmän
yhteistyötä.
– Eräs tärkeä yhteistyön muoto on auttaa
vaikeissa elämäntilanteissa olevia perheitä
sekä heidän lapsiaan ja nuoriaan.
Kirkolla on haastateltavan mukaan oma
tärkeä paikkansa historiassa ja kulttuurissa.
Pentti Halosen vanhemmat olivat ahkeria
Suonenjoen kirkossa kävijöitä.
– Näen kirkon jatkuvasti kiireisen yhteiskunnan tukipilarina. Lähes kaikilla ihmisillä
on liian kova kiire. Seurakunnasta voi löytyä
sen keskellä väljyyttä ajatteluun.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Mihin tämä
kuva viittaa?
Juhlia

K

Mira Mickelsson
– Kuvasta tulee mieleen
kirkko, se on se tiekirkko.
Olen itse asiassa aina ihmetellyt, että mikä merkki se
on. Ensi kesänä liikun miehen ja lapsen kanssa Pohjois-Pohjanmaalla. Olen kotoisin Nivalasta. En pidä
mahdottomana, että menisimme katsomaan jotakin
kaunista puukirkkoa.

Eeva Juvonen

– Se on ihan kuin jokin kirkko, maantiekirkko. Miesystäväni ajaa yleensä autoa. Kävimme äskettäin Kajaanissa
ja käymme Seinäjoen tangomarkkinoilla. Monta kertaa
on tullut mieleen, että poikkeamme johonkin kirkkoon.
Jouluna käymme Hyvinkäällä kirkossa.

Kari Kuitto

– Se on tiekirkon mainos.
Niitä on pitkin Suomea teiden varsilla, mutta en ole
poikennut tiekirkossa. Liikun
melkein viikoittain Lappeenrantaan. Minulla on mökki
Taipalsaarella, Saimaan rannalla. Lähin kirkko on Taipalsaaren kirkko. Sinne on
mökiltä yksitoista kilometriä.

Riitta Tolvanen

– Se on tiekirkon kuva. Olen
käynyt Hyvinkään ja Kytäjän
kirkkojen lisäksi esimerkiksi
Kerimäen kirkossa, Simon
kirkossa, Lieksan ja Nurmeksen kirkoissa. Ajan autolla,
mutta paljon liikun myös junalla. Ensi kesänä menen
Mikkeliin, Savonlinnaan,
Kuopioon ja Joensuuhun.

Marko Laitio

Seppo Leppänen

– Kuva esittää kirkkoa.
Näyttää ihan joltakin liikennemerkiltä. Se voisi olla tiekirkko. Olen joskus pysähtynyt jollekin kirkolle, mutta
en tiekirkolle. Ensi kesänä
menen Turkuun ja Jyväskylään. Voisin vaikka käydäkin
tiekirkossa.

– Eiköhän se ole tiekirkon kuva. En ole käynyt koskaan tiekirkossa. Olen syntyisin lieksalainen ja minulla on mökki
Enon kunnassa. Siellä vietän
kesäloman. Kalastan Pielisjoella ja Suomenlahdella. Olen
käynyt Eva Ryynäsen tekemässä kirkossa Kylänlahdessa. Se
on hieno paikka.

irkonmäeltä-lehden kannessa on tällä
kertaa Kytäjän kirkko, koska edessä on
tämän pyhäkön juhlapäivä 24.5. alkaen klo 13 messulla. Kutsumme seurakuntalaisia joka puolelta kaupunkiamme mukaan
juhlimaan 70-vuotiasta kirkkoa ja kokemaan
seurakuntayhteyttä. Toki juhla on ennen
muuta kylän asukkaille, joita juhlan järjestäjät odottavat paljon mukaan. Tervetuloa
kiittämään omasta kotikirkosta.
Kytäjäläiset ovat syystäkin ylpeitä kirkostaan ja ovat myös aina vieraanvaraisesti
ottaneet kaikki vastaan, jotka siellä käyvät.
On kysymys sitten messusta, konsertista tai
muusta tilanteesta. Kiitos alueneuvostolle
siitä, että aktiivisesti haluatte vaalia ja kehittää seurakunnallista toimintaa Kytäjällä.
Toukokuussa on monia muitakin juhlia seurakunnassamme ja kaupungissa. Kauniin
kevään keskellä vietetään Kaatuneitten
muistopäivää seppeleenlaskuineen Puolimatkan hautausmaalla sunnuntaina 17.5. klo
12. Emme saa unohtaa niitä ihmisiä, jotka
antoivat henkensä isänmaan edestä ja lepäävät sankarihaudoissa. Edelleen monilla paikkakunnilla muun muassa kevään ylioppilaat
käyvät sankarihaudoilla. Tällaisia perinteitä
on syytä edelleen vaalia.
Pääsiäisen jälkeinen aika huipentuu Helatorstaihin ja pian sen jälkeen alkaakin Helluntaijakso kirkkovuodessa. Helatorstain
messussa pääkirkossa 21.5. klo 10 vietetään
samalla Rintamaveteraanien Uudenmaan
piirin kirkkopyhää. Tästäkin juhlasta lähetetään seppelepartio sankarihaudoille klo 9.45.
Messun jälkeisessä päiväjuhlassa juhlapuheen pitää kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki ja ohjelmassa on muun muassa kaupunginjohtajan ja kirkkoherran tervehdykset. Saamme nauttia myös Hyvinkään työväen mieskuoron ja Hyvinkäänkylän puhallinorkesterin esityksistä.
Kevättä elävä ja kesään valmistautuva lukija.
Tässä vain muutama esimerkki runsaasta
seurakunnallisesta elämästä. Jos haluat tietoa lisää tapahtumista, tästä lehdestä löytyy
ihan varmasti sinullekin.
Siunausta sinulle
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Uskonpuhdistaja
Särkilahti astuu näyttämölle

Saanko
ottaa kantaa?

– Haluamme nostaa Pietari Särkilahden
esille, koska hän on oikeastaan uskonpuhdistuksen kannalta merkittävin henkilö
Suomessa. Kouluopetuksessakin mennään
liian nopeasti Mikael Agricolaan, joka oli
Pietari Särkilahden oppilas, sanoo Hyvinkään seurakunnan Teatteri Betan ohjaaja
Jouni Laine. Särkilahtea esittää Juho
Mantere ja hänen ystäväänsä Pietari Siltaa
Mika Sipilä.
Jouni Laine on dramatisoinut ja ohjannut kesäteatterinäytelmän Luther – aamun airueet, jonka ensi-ilta on 20. kesäkuuta Suomen Rautatiemuseon puistossa.
Näytelmässä on käytetty Pietari Särkilahden tutkijan kirkkoherra Hannu Järventauksen tekstiä.
– Järventauksen teksti on hieno ja syvästi luterilaisuutta tunteva. Sitä on ollut
ilo käsitellä teatterin muotoon, suomalaisesta kirkkohistoriasta aiheitaan aikaisemminkin ammentanut Jouni Laine sanoo.
Pietari Särkilahti ja Pietari Silta lähtevät opiskelemaan teologiaa Louanin kaupunkiin, jossa Erasmus Rotterdamilainen
(Panu Saarikuru) vaikuttaa. Siellä he
kuulevat, että Wittenbergin kirkon oveen
on naulattu teesejä. Seuraavaksi he tapaavat Wittenbergissä Martti Lutherin (Harri
Mallenius).
– Katsojat saavat myös osallistua
Martti Lurherin luennolle. Näytelmän tyylilajina on uskonpuhdistusnäytelmä kesäteatterin keinoin. Se on räväkkä, vauhdikas ja humoristinen, Jouni Laine kuvailee.

M

itä mieltä kirkko on? Saako kirkko
ottaa kantaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun? Miksi kirkko ottaa
kantaa? Miksi kirkko ei ota kantaa? Kuka
tai mikä on kirkko?
Kirkollisten tahojen osallistuminen
keskusteluun tuntuu Suomessa olevan kovin vaikea asia. Jos kirkko ei osallistu keskusteluun, ihmetellään, miksi se on hiljaa.
Jos se taas osallistuu, ihmetellään usein,
mitä ihmettä asia kirkolle kuuluu. Selkeitä
kannanottoja selvästikin toivotaan, mutta
samalla myös pelätään. Kirkon sisällä ongelma on lisäksi se, kuka sen ääntä saa ja
uskaltaa käyttää. Sanottavaa olisi monella,
mutta puheenvuoron ottamista kursaillaan
kuin kakun aloittamista kahvipöydässä.
Onko se nyt sopivaa, että minä otan kantaa? Onhan niitä aina muita, minua viisaampia ja tärkeämmässä asemassa…
Kristillistä kirkkoa tuskin olisi olemassa,
jos Jeesus olisi kaihtanut osallistumista aikansa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Hänessä todeksi tullut armon ja rakkauden sanoma oli jo itsessään maailmaa ja
sen ajattelutapaa mullistava. Tänä päivänä
vastuu Hänen kantansa esillä pitämisestä
ja puolustamisesta on meillä, kirkon nykyisillä jäsenillä. Ajat, kieli, keskustelun
aiheet ja yhteiskuntien muodot vaihtelevat, mutta sanoista riippumatta uskon näkökulma on sama ajasta aikaan. Kristillisyyden olemukseen kuuluu heikomman
puolustaminen ja oikeudenmukaisuuden
vaaliminen. Niin kauan kuin maassamme
ja maailmassa on niitä, joiden asiat eivät
ole hyvin, kristittyjen – siis kirkon – on
otettava kantaa.
Kun olemme oikealla asialla, ei ole
haittaa siitä, että kirkko puhuu useilla äänillä. Onhan keskusteluareenoita ja keskustelijoitakin hyvin erilaisissa yhteyksissä
ja monella tasolla. Tullakseen ymmärretyksi täytyy kussakin yhteydessä puhua
samaa kieltä muiden kanssa. Siksi riviseurakuntalaisen ääntä tarvitaan siinä missä
piispankin. Yksikään kristitty ei saa sulkea
suutaan siksi, että kirkolla ja seurakunnalla on joku muu, joka lausuu sen virallisen
kannan. Kun lähimmäistämme kohdellaan
väärin, tulee meidän toimia ja avata suumme, ei jäädä odottelemaan virallisia kantoja.

Uskonpuhdistus tulee Suomeen
Opiskeltuaan Saksassa teologiaa Pietari
Särkilahti ja Pietari Silta palaavat Turkuun
vuonna 1522 ja aloittavat heti voimakkaan
uskonpuhdistustyön.
– Suomi on maailman luterilaisin maa,
mikä osoittaa, että Särkilahti ja Silta onnistuivat työssään erinomaisesti. Heidän
tukenaan oli omalla tavallaan myös kuningas Kustaa Vaasa, Jouni Laine sanoo.
Näytelmän Särkilahti ja Silta ovat lapsuudenystäviä sekä molemmat pappismie-

hiä.
– Tämä näytelmä tulee olemaan pitkä
prosessi, että pääsee hahmoon sisälle. Pietari Särkilahti on minulla ensimmäinen
iso ja vakava rooli. Energia menee melkein
omaan työhön. Pietari Särkilahti on Siltaa
äänekkäämpi ja rohkeampi. Hän on suomalaisen uskonpuhdistuksen ykkösnyrkki,
Juho Mantere sanoo. Hän opiskelee Orimattilassa Koulutuskeskus Salpauksessa
musiikkiteknologiaa ja on näytellyt aikaisemmin useissa Teatteri Betan näytelmissä.
Mika Sipilä opiskelee Järvenpään Diakissa sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Hän oli viime kesän Viimeinen
pasuuna -näytelmässä kolmessa pienessä
roolissa.
– Jouni on pyytänyt minua useampaan
kertaan mukaan, mutta työt ovat olleet
tiellä. Olen työssä K-Market Ukko-Pekassa ja opiskelen samalla Järvenpään Diakissa sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Roolihahmoni Pietari Silta on

Särkilahtea rauhallisempi, taustalle jäävä
tarkkailija.
Aikaisempien kesien tavoin näytelmän
puvustuksesta vastaa Eeva Mantere, tekniikasta Mikko Pirinen avustajineen ja
muusikin näytelmään säveltää Helena
Lehtinen, jonka mukaan jokaisella näytelmällä on oma sävellajinsa.
– Näytelmään tulee ainakin kolme laulua ja taustamusiikkia, joka tukee ja kuljettaa draamaa. Elävät harjoitukset viimeistelevät musiikin ajoitukset. Mielestäni
tässä Luther – aamun airueet -näytelmässä on kaikki hyvän draaman ainekset. Nyt
on jännin vaihe eli mitä nämä näyttelijät
tuottavat, Helena Lehtinen sanoo.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
Näytelmän esitysajat ks. sivun 15 mainos.

Pintaa syvemmälle
Postia pappi Jaakobille
Ohjaus Klaus Härö, kesto 76 min.

Tällä hetkellä yhteiskunnallinen tilanne
korostaa ihmisten jakaantumista hyväosaisiin menestyjiin ja jalkoihin jääviin heikompiin. Menestyminen ei ole väärin, heikomman hylkääminen on. Olemme kaikki
arvokkaita Jumalan kuvia, mutta erityisesti hän kehottaa meitä katsomaan itseään
köyhän, sairaan ja kärsivän kasvoilla.
”Meitäkään ei saa häiritä lähimmäisemme alhainen tila, vaan meidän on sen
sijaan nähtävä Kristus hänessä, sillä Kristuksen valtakunta löytyy alhaisten ja vainottujen luota keskeltä vainoa, kurjuutta
ja pyhää ristiä. Ne, jotka etsivät Kristusta
muualta, eivät löydä Häntä.” (Martti Luther)

Syvä hiljaisuus. Katsojajoukko seuraa ääneti lopputekstit, ei lähde muutamaan toviin minnekään. Moni nieleskelee vielä
kyyneleitä. Elokuva selvästi kosketti syvältä.
Nuoremman polven elokuvaohjaaja
Klaus Härö on raikkaalla tavalla tunnustava kristitty. Tämä on käynyt ilmi sekä
television ja lehtien haastatteluista että
hänen tuotantonsa sisällöstä. Värin näyt-

Jolle Onnismaa

Tapio Piilola



Luther – aamun airueet -näytelmän ulkoharjoitukset ovat käynnissä. Särkilahti (Juho
Mantere, vas.) antaa opetusnäytteen Turun katedraalikoulussa ja opponenttina on
Pietari Silta (Mika Sipilä).

täminen ei ole alleviivaavaa, osoittelevaa,
mutta ei Härö myöskään peittele arvopohjaansa. Aikaisemmat tuotannot Näkymätön Elina ja Äideistä parhain nostivat esille
syrjään, sivulle tai unohduksiin jääneitä.
Postia pappi Jaakobille vie katsojat
edellisten tapaan vuosikymmeniä taaksepäin. Kaksi maailmaa – jotka edelleenkin
kyllä ovat keskellämme – kohtaavat. Yhtäältä toisten hyväksi elävä ja toimiva, toi-

saalla vain itseensä ja lukkiutuneisuuteensa uponnut. Kummallakin, vanhalla sokealla pappi Jaakobilla ja armahdetulla elinkautisvanki Leilalla on kuitenkin kuorensa
alla sellaista, jonka kriisi, kaiken entisen
läpikäynti ja nollaus paljastaa.
Entiseen tapaan miljöökuvaus on huolellista, maisema- ja lähikuvat pieniä piirteitä myöten harkittuja. Syyskesän hehkuva ruska, ränsistynyt pappila, autio kirkko,
vanhan markka-ajan ”snellmannit” ja Anttilan kuvasto luovat tunnelmaa. Raamattua ja kirkkohistoriaa tunteville elokuva
antaa vihjeitä ikiaikaisista teemoista. Roolivalinnat ovat onnistuneita.
Elokuvaa on joissakin arvioissa arvosteltu korostetusta sentimentaalisuudesta,
yksiulotteisuudesta. Kaiken nykyisen hötön ja vauhtisokean kohelluksen keskellä,
missä kristillisyydestäkin – jos se sijaa saa
– nostetaan esille äärilaitoja, Härön elokuva on palkintonsa ansainnut. Sellaisia se
varmaan tulee saamaan enemmänkin.

Reijo Huuskonen

Lähetysjuhlat kutsuvat
Eeva Luoto on
käynyt useiden
vuosien ajan
Sääksin
leirikeskuksessa keskiviikon
saunailloissa.
Hän pitää
sauna- ja
uimatarvikkeitaan Costa del
Sol -laukussa,
joka on
valmiina
tulevaan
kesään.

Eeva Luoto on Sääksin
yleisöiltojen veteraani

H

yvinkään seurakunnan
Sääksin leirikeskus on kesäisin hyvin suosittu paikka. Siellä järjestetään rippikoulujen lisäksi muiden
muassa keskiviikkoisia
yleisöiltoja, joita sanotaan myös saunailloiksi. Eeva Luoto haastaa Kirkonmäeltä-lehden lukijat mukaan Sääksiin.
– Kannattaa lähteä Sääksin keskiviikkoiltaan. Sieltä saa evästä sekä ruumiille että sielulle.
Vuosien ajan Eeva Luoto on ollut
keskiviikkoiltojen vakiokävijä. Kaupan
myyjänä elämäntyönsä tehnyt rouva kävi Sääksin saunailloissa myös edesmenneen miehensä Paulin kanssa. Eeva Luoto on ollut leskenä kahdeksisen vuotta.
Hänen miehellään oli Hyvinkäällä LVIalan yritys. Aija-tyttären kaksilapsinen
perhe asuu myös Hyvinkäällä.
– Kävimme miehenikin eläessä
Sääksissä, kun Aija oli aika pieni. Olin
silloin myyjänä Helvan elintarvikeliik-

keessä Kruununpuistossa. Mieheni haki
minut myymälästä. Käytiin hakemassa
kotoa uimavehkeet ja lähdettiin Sääksiin
saunomaan ja uimaan.
Miehen sairastuttua Eeva Luodolla
oli seitsemän vuotta väliä Sääksissä käymisessä. Nyt saunaillat kuuluvat hänen
kesäajan säännölliseen viikko-ohjelmaan.
– Seurakunnan bussi kulkee Vaiveronkatua ja pääsen helposti kyytiin noin
kello 17.40. Kun Aija-tytär lähtee mukaan tyttärensä Pauliinan kanssa, he
tulevat bussin kyytiin Martista. Kun
olen illalla kotona, kello on melkein
kymmenen. Jos estettä ei ole, menen
keskiviikkoisin aina Sääksiin.

Eeva osallistuu ja auttaa
Eeva Luodolla on kotonaankin oma sauna, mutta Sääksin leirikeskuksessa pääsee saunasta uimaan.
– Käyn sanomisen aikana ainakin

S

ääksin avoimet yleisöillat keskiviikkoisin 3.6.–26.8 klo 17–21.
Hyvinkään seurakunnan Sääksin leirikeskuksen avoimet yleisöillat alkavat keskiviikkona 3. kesäkuuta klo 17.00. Leirikeskus sijaitsee Sääksjärven rannalla noin viisi kilometriä Rajamäen keskustasta.
Ohjelmaan kuuluu saunomista, uintia, seurat, iltanuotio jne. Pientä
purtavaa voi ostaa leirikeskuksen kanttiinista ja omia makkaroita saa
paistaa rannan grillikatoksessa. Yleisöiltoihin on järjestetty linja-autokuljetus. Perinteistä juhannusjuhlaa vietetään Sääksissä juhannusaattona perjantaina 19.6. alkaen klo 18.00.
Sääksin yleisöillan linja-autokuljetuksen ajoreitti: Kirjavatolppa klo
17.30, Asemankatu, Aleksis Kiven katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu, Alttarikivi klo
17.50, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta
klo 17.55, Torikatu (alas asti), Ilveksenkatu, Sillankorvankatu, Martin
palvelutalon pysäkki, Eteläinen kehäkatu (huoltoaseman pysäkki), Jokelankatu, Vanha kirkko, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon
kautta leirikeskukseen. Paluukuljetus klo 21.00. Matka on maksullinen.
Ajo-ohje: Hyvinkää-Rajamäki-Röykäntie 4 km, viitoitus oikealle leirikeskukseen.
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kolme kertaa uimassa.
Sääksin keskiviikkoilloista on tullut
Eeva Luodolle paljon tuttuja. Saunan
jälkeen saadaan hyvät kahvit sekä voileivät tai pitsapalat.
– Ne maistuvat hyvältä. Samalla
kuulemme Jumalan sanaa. Minulle kristillinen usko on kodin perintöä. Miehen
sairauksien aikana usko tuli meille kummallekin läheiseksi. Luen kaikkea hengellistä. Kun Pauliina on loma-aikoina
yötä mummilassa, luemme illalla Raamattua.
Eeva Luoto on aktiivinen seurakuntalainen, jolla on monta rautaa tulessa.
Hän on avustajana joka kuukauden toinen torstai seurakuntakeskuksessa pidettävässä näkövammaisten kerhossa,
jota diakoniatyöntekijä Pirkko Saarinen vetää. Lisäksi hän avustaa Lepovillassa asuvaa Anna Siekkistä, kun tämä
haluaa lähteä messuun.
– Tutustuin raamattupiirissä myös
80-vuotiaaseen Kyllikki-rouvaan, jota
käyn katsomassa Sahanmäessä. Joka toinen maanantai olen Paavolan seurakuntakodissa raamattupiirissä, jota Jaakko
Uronen pitää.
Pirteä Eeva Luoto osallistuu myös
Maija Oinosen vetämään Paavolan seurakuntakodin jumppaan joka torstai kello 13–14. Hän käy usein myös kirkon
messussa ja Vanhan kirkon Tuomasmessussa.
Eeva Luoto on käynyt paljon ulkomaanmatkoilla esimerkiksi Espanjassa,
Italiassa, Kreikassa, Turkissa, Virossa,
Liettuassa ja Latviassa. Teatterikin kuuluu hänen harrastuksiinsa.
– Elämä on hyvää. Saa kiittää, kun
saa olla terveenä. Hyvinkään syöpäyhdistyksessä hoidan Raija-rouvan kanssa
kahvitusta, Eeva Luoto lisää vielä yhden
vapaaehtoisen toimintakohteensa.
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Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat pidetään
Tampereella 5.–7. kesäkuuta. Sinne tehdään seurakunnasta päiväretki lauantaina 6. kesäkuuta.
Lähtö on kello 9 seurakuntakeskuksesta, Hämeenkatu 16. Paluumatkalle lähdetään Tampereelta kello 19 ja Hyvinkäällä ollaan noin kello 21.
Päivien teemana on Uudet jaot!
Samalla vuosijuhlilla vietetään Suomen Lähetysseuran 150-vuotisjuhlaa.
Matkan hinta on alustavasti 20 euroa henkilöltä, mikä sisältää bussimatkat. Sitovat ilmoittautumiset lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalle puh. 040 757 1973, johanna.rantalankila@
evl.fi) 25. toukokuuta mennessä.

Lähetystyö tutustuu
Inkerin kirkkoon
Hyvinkään seurakunnan lähetystyö tekee matkan
Venäjälle 18.–21.9.2009.
Matkan aikana tutustutaan mm. Viipurin
kirkkoon kirkkoherra Vlamidrir Dorodnijn johdolla, Dikoniin, joka on katulasten huoltokoti
Viipurissa, Inkerin kirkon Teologiseen instituuttiin Keltossa sekä Pyhän Marian ja Pyhän Mikaelin seurakuntiin Pietarissa. Matkan oppaana
toimii Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti,
pastori Pasi Hujanen. Majoitus on Kelton Teologisessa instituutissa. Matkan hinta on alustavasti
300 euroa henkilöltä, mikäli lähtijöitä on 40. Matkaan osallistujilla
tulee olla kattava
matkavakuutus.
Tiedustelut ja
sitovat ilmoittautumiset 15.6.2009
mennessä lähetyssihteeri Johanna
Rantalankilalle
puh. 040 757 1973,
johanna.rantalankila@evl.fi

Yhteisvastuukeräys tuottanut
Hyvinkäällä 10 000 euroa
Vuoden 2009 yhteisvastuukeräyksen tuotto kohdennetaan Suomessa asuvien maahanmuuttajien
työllistymistä tukeviin hankkeisiin sekä Bangladeshissa asuvien heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien auttamiseen.
Hyvinkäällä keräys on tuottanut tähän mennessä 10 000 euroa. Paikkakunnalle jäävä osuus
(10 %) käytetään Hyvinkäällä asuvien maahanmuuttajien työnhakuoppaan laatimiseen liittyviin
kuluihin. Keräyksessä oli mukana kerääjinä sekä
eri tapahtumia toteuttamassa 65 vapaaehtoista.



Diakoniatyöntekijät kiitospäivällisillä valtioneuvoston
juhlahuoneistossa
Jokelan ja Kauhajoen kouluampumistapahtumien johdosta auttamistyössä mukana olleille
valtion, kuntien, kirkon ja kolmannen
sektorin toimijoille
järjestettiin yhteinen tapaaminen
päivällisen merkeissä valtioneuvoston
juhlahuoneistossa
21.4.
Tilaisuuden kutsujina toimivat sisäasiainministeri Anne Holmlund, peruspalveluministeri Paula Risikko ja opetusministeri Henna Virkkunen.
Tilaisuudessa kuultiin ministerien yhteenvedot tapahtumien jälkeisistä toimenpiteistä sekä
meneillään olevista ennaltaehkäisevään työhön
liittyvistä prosesseista. Eri tahojen edustajat käyttivät myös puheenvuoroja ja miltei jokaisessa puheenvuorossa korostettiin eri toimijoiden yhteistyön tarvetta ja välttämättömyyttä vastaavan kaltaisissa tilanteissa.
Hyvinkään seurakuntaa tilaisuudessa kutsuttuina edustivat diakoniatyöntekijät Kaisa Laakso
ja Pirkko Saarinen sekä diakoniasihteeri Tuija
Mattila.

Aino ja Riitta
juhlivat syksyllä
Pääemäntä Aino Kurosen ja hänen apulaisensa
Riitta Kankaanpään työ seurakunnan pitopalvelussa on kestänyt syksyllä 30 vuotta. Syyskuun 2.
päivänä kello 12–15 he tarjoavat seurakuntakeskuksen isossa salissa kakkukahvit asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja kymmenille pitopalvelun
vapaaehtoisille, joille Aino Kuronen antaa ison
kiitoksen.
– Aloitin työni 1. syyskuuta vuonna 1979 puhtaalta pöydältä ja tuntuu hyvältä, kun on saanut
kääntää niin monta kiveä. Aloitin ensin aivan yksin, mutta sitten 14. syyskuuta tuli Riitta kaveriksi.
Suomessa oli 1980-luvun alussa ainutlaatuista
ja aivan ensimmäinen kerta, kun seurakunta avasi
seurakuntalaisille lounaspaikan.
Pitopalvelussa on 10–14 palkallista ja 20–30
vapaaehtoista työntekijää. Pitopalvelun tuloksesta
menee osa lähetystyön hyväksi.
– Olen saanut vuosien mittaan vastuuta pitopalvelusta. Lounaalla kävijät ovat olleet etupäässä
aika tyytyväisiä, Riitta Kankaanpää sanoo.
Aino Kuronen on tarmokas nainen, joka järjestää kirkkoherran myötävaikutuksella Hyvinkään kirkossa 24.11. Joulutarina-konsertin, jonne
tulee laulajaksi Kari Tapio. Konsertin tuotto menee hyväksikäytetyille lapsille ja pitopalvelun
kautta Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.

Antti Juntti käy rippikoulun Mäntsälässä
”Ystävyys on yhteistä työtä.
Kumpikin antaa ja saa. Ystävyys on yhteistä työtä, Jumalan
antamaa”, lauletaan Mäntsälän
seurakuntakeskuksen salissa
erityisrippikoulun perheillassa
19. huhtikuuta.
– Valitsin laulun siksi, että saamme yhdessä nauttia ystävyydestä. Käsi toisen
käteen tarttuu. Sellaista meillä on varmasti rippikoulussa, sanoo erityisrippikoulun kanttori Enni Pöykkö.
Neljä vaikeasti kehitysvammaista
poikaa on tullut ensimmäiseen tapaamiseensa vanhempiensa kanssa. Pojat käyvät päivärippikoulun Mäntsälän seurakuntakeskuksessa kesä-heinäkuun taitteessa. Konfirmaatio on 4. heinäkuuta.
Hyvinkäältä ovat ensimmäisessä tapaamisessa mukana Antti Juntti äitinsä
Terttu Juntin kanssa sekä Hyvinkään
seurakunnan diakoniatyöntekijä Mari
Kahra.
– Antti olisi halunnut leiririppikouluun, koska hänen isot siskonsa kävivät
sellaisen, mutta vaikeahoitoinen epilepsia esti tämän ratkaisun. Antti on Hakalan erityiskoulun seitsemännellä luokalla
ja kova partiolainen Nummenpojissa.
Nummenpojat kokoontuvat Hyvinkään
seurakunnan työkeskuksen alakerrassa,
kertoo Antin äiti Terttu Juntti. Hän on
opettajana Nurmijärvellä.
Erityisrippikoulu on elämyksellistä.
Asiaa lähestytään kaikilla viidellä tai
kuudella aistilla.
– Pidämme rippijuhlat kotona. Antti
toivoo vieraiksi ainakin kummi-Anttia,
Saijaa ja Timoa. Vaarin pitää tulla Ul-

Pojilla on samat oikeudet
Antin rippikoulukavereina ovat mäntsäläläinen Jesse Salo sekä hyryläläiset Olli
Oksanen ja Nico Ahovaara. Jesse Salon
isä Mauri Salo on sitä mieltä, että rippikoulu kuuluu kirkolliseen kasvatukseen.
Anu Saloa rohkaisee rippikoulun ensimmäisessä tilanteessa se, että muillakin on samanlaisia lapsia.
– On hienoa, että meidän lapsillamme on samat oikeudet osallistua rippikouluun.
Ollin mukana ensimmäisessä rippi-
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Jorma Ersta
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älleen ensi kesänä Suomessa vietetään lukuisia kirkollisia kesäjuhlia.
Suurimmille juhlille kokoontuu kymmeniätuhansia ihmisiä. Tuhannet talkoolaiset vastaavat juhlien onnistumisesta. Monien juhlat järjestetään yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa.
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat kokoavat Tampereelle 5.–7.6. lähetystyöstä
ja kansainvälisyydestä kiinnostuneita.
Mukana on vieraita lähes kaikista Lähetysseuran yhteistyökirkoista eri puolilta
maailmaa. Päätilaisuudet pidetään Ratinan stadionilla. Tilaisuuksia on myös
kirkoissa ja ympäri kaupunkia. Ohjelmassa on lähetystyön kuulumisten lisäksi muun muassa draamaa, kirkkotapahtumia ja runsaasti musiikkia Siionin
virsistä Metallimessuun. Internetissä:
www.lahetysjuhlat.fi.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen valtakunnallisen evankeliumijuhlan teemoja on muun muassa uskon kysymyksiä, avioliitto ja lastenkasvatus
sekä kristitty ja sairaudet. Juhlat ovat
26.–28.6. Kristiinankaupungissa tunnuksella ”Purjeisiini tuulta anna”. Konsertteja on useita, ja ne ovat valtaosin
paikallisten toteuttamia. Internetissä:
www.evankeliumijuhla2009.info.

Suviseurat kokoaa
60 000 vierasta



lan silittämissä vaatteissa. Pukukoodi on
siis valittu, pitää olla silitetyt vaatteet,
toteaa Antin äiti hymyssä suin.

Kesäjuhlilla tavataan!

Evankeliumijuhla
Kristiinankaupungissa

Aino Kuronen (vas.) ja Riitta Kankaanpää
aloittivat pitopalvelutyön syksyllä 1979. Kolmikymmenvuotisen yhteisen uransa juhlistamiseksi
he tarjoavat kakkukahvit 2. syyskuuta.

Hyvinkääläinen Terttu Juntti tulee
poikansa Antin henkilökohtaiseksi
avustajaksi, kun tämä käy Mäntsälässä
viikon ajan rippikoulua.

koululaisten tapaamisessa ovat hänen
vanhempansa Erkki ja Paula Oksanen.
– Ollin kaveri oli aikaisemmin vastaavanlaisessa rippikoulussa, Paula Oksanen kertoo. Näin heille tuli tietoa pojan rippikoulumahdollisuudesta.
Hannele ja Jari Ahovaara ovat tuoneet poikansa Nicon muiden poikien
kaveriksi.
– Erityiskoulun kautta saimme sopia
siitä, mikä on Nicolle hyvä rippikoulu.
Uskon, että Nico tulee kesän rippikouluun hyvällä mielellä, Jari Ahovaara sanoo.
Diakoniatyöntekijä Mari Kahra kertoo, että viime syksynä oli vastaavanlainen vaikeasti kehitysvammaisten rippikoulu Hyvinkäällä Martin seurakuntatalolla. Siellä oli mukana neljä nuorta,
joista kolme oli hyvinkääläisiä.
Poikien rippikoulupappina on Sanna Ylä-Jussila, joka toimii kehitysvammatyön pastorina Uudellamaalla. Hänen
mukaansa useimmilla ihmisillä on käsitys, että rippikoulussa pitäisi suorittaa
jotakin. Kristinuskossa on kuitenkin kysymys armosta.
– Se on Lutherin oma oivallus. Vaikka me osaisimme Katekismuksen etu- ja
takaperin ulkoa, se ei tekisi meistä parempia ja Jumalan silmissä kelpaavia.
Tämäkin rippikoulu perustuu Jeesuksen
sanoihin: Kastakaa ja opettakaa.
Rippikoulussa ovat tiiviisti poikien
tukena myös Mäntsälän seurakunnan
diakoni Raija Naukkarinen ja diakoniatyöntekijä Tiina Penttilä Tuusulan seurakunnasta sekä jokaisen rippikoululaisen henkilökohtaiset avustajat. Lisäksi
jokainen nuori saa rippikoulussa oman
avustajan.

Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat järjestetään 26.–29.6. Varsinais-Suomessa
Oripäässä. Pienlentokenttä toimii seurapaikkana, jonne rakentuu keskisuuri
suomalainen kaupunki monine palveluineen. Tapahtumaan odotetaan 60 000

Hyvinkään vuoden 2007 Lähetysjuhlia vietettiin tutulla pesäpallokentällä.

samanaikaista juhlavierasta. Valtaosa
osallistujista on lapsia ja nuoria. Seurojen tunnus on ”Käykää kuulemaan, mitä
Herra puhuu”. Internetissä: www.suviseurat.fi.

Herättäjäjuhlat 115. kerran
”Sallikaa lasten tulla” on ensi kesän Seinäjoen herättäjäjuhlien tunnus. Erityishuomio juhlilla 3.– 5.7. on lapsissa ja
lapsiperheissä. Seinäjoen herättäjäjuhlat
ovat liikkeen 115. kesäjuhlat. Perjantain
aattoseuroista alkaen juhlakentällä on
seuroja ja sunnuntaina messu. Lauantaina on Seinäjoki Areenassa kolmen ”Jiin”
konsertti, kun Juha Tapio, J. Jyrä ja
Jaakko Löytty astuvat lavalle. Internetissä: www.seinajoenherattajajuhlat.fi

Kirkkopäivät Jyväskylässä
Kirkon valtakunnallista suurtapahtumaa, Kirkkopäiviä, juhlitaan 21.–23.8.

Jyväskylässä teemalla ”Onni täällä vaihtelee”. Jyväskylän yliopiston kampusalue
on Kirkkopäivien keskipiste. Ohjelmatarjontaa on lisäksi ympäri kaupunkia.
Luvassa on keskustelua päivänpolttavista aiheista, katutapahtumia, seminaareja
ja konsertteja niin seurakunta-aktiiveille
kuin kirkkoa kaihtavillekin. Internetissä:
www.kirkkopaivat.fi.

Monia pienempiä
hengellisiä juhlia
Ensi kesänä järjestetään lukuisia pienempiä kirkollisia juhlia perinteisten
suurten tapahtumien lisäksi. Kesätapahtumia järjestävät muun muassa Pipliaseura, Kansan Raamattuseura, Esikoislestadiolaiset, Lähetysyhdistys Kylväjä,
Sanansaattajat, Suomen Raamattuopisto, Kansanlähetys ja Hengen uudistus
kirkossamme ry.

Koonnut Paula Huhtala

Kirkossakin
voi mennä
pienesti
naimisiin

K

evät on seurakunnissa aikaa, jolloin haetaan paljon kuulutuksia kesällä pidettäviä
vihkimisiä varten. Kesällä, kuten muinakin
vuodenaikoina, vihkimisiä on hyvin erilaisia, on isoja perinteisiä kirkkohäitä, mutta
samalla myös pienempiä kappelivihkimisiä. Osa ihmisistä haluaa tulla vihityksi kotonaan, joko
ihan sisätiloissa tai vaikkapa ulkona pienen katoksen
alla. Usein myös vihkiminen saattaa tapahtua oman
lapsen kasteen yhteydessä. Avioliiton siunaamisetkaan
eivät ole harvinaisia. Jotkut maistraatissa vihille menneet parit ovat myöhemmin halunneet tulla vielä siunatuksi. Kirkollisessa vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät saavat jättää toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Myös
koko seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioliitolle.

Oman näköiset häät

Teemu ja Päivi Näykki tulivat Pitsaa ja parisuhdetta -iltaan yhdessä nuorimmaisensa Jessinan kanssa, joka laulaa seurakunnan
Laulunaperoissa.

Myrskyryhmä johdatti
avioparit rajojen äärelle

H

uhtikuun aikana Martin
seurakuntatalossa on pidetty keskiviikkoisin Pitsaa ja parisuhdetta -iltoja.
Aiheina ovat olleet Parisuhteen kaari, Tunteet,
Vanhemmuus ja Seksuaalisuus. Viimeisin ilta oli 29. huhtikuuta. Pitsan ja salaatin jälkeen nähtiin Myrskyryhmän
tanssillinen teos Marjatta & Marjatta
alustuksena aiheeseen Rajat. Illan vetäjänä toimi pastori Hanna Leppälä.
Teemu ja Päivi Näykki olivat Pitsaa
ja parisuhdetta -illassa ensimmäistä kertaa. Heidän perheessään on kolme lasta,
Veera, 8, Lauri, 6 ja Jessina, 4.
– Aikaisemmat aiheet olivat selkeitä, mutta emme päässeet mukaan. Tämän päivän teemasta emme oikein tienneet mitä olisi luvassa, mutta ajattelimme osallistua, kun aihe oli mielenkiintoinen ja oli taas pitsaakin tarjolla. Meidän Jessina laulaa seurakunnan Laulunaperoissa ja Veera Sävelkeijuissa.
Minä käyn säännöllisen epäsäännöllisesti Vanhassa kirkossa Seurakunta- ja
Raamattukoulussa, Teemu Näykki kertoo.
Lapualainen Teemu ja isokyröläinen
Päivi vihittiin vuonna 2000 Isonkyrön
vanhassa kirkossa, joka on vuodelta
1304.
– Yhdessä oleminen, tekeminen,
keskustelu ja päämäärät tukevat avioliittoa. Puolisoilla pitää olla omiakin harrastuksia. Mutta jatkuvasti poissaoleminen kotoa ei tue avioliittoa. Lapset ja
heidän kanssaan kasvaminen ovat hyväksi parisuhteelle, Teemu Näykki jatkaa.
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Vanhempien vapaa-aika menee lasten kanssa. Molemmilla on lisäksi työn
ohella opiskelunsa. Päivi on Hyvinkään
sairaalassa apulaisosastonhoitajana ja
opiskelee Metropoliassa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Teemu on
kemistinä Suomen ympäristökeskuksen
laboratoriossa Helsingissä.
– Suoritan parhaillaan Johtamisen
erikoisammattitutkintoa ja ajatuksena
olisi myös tehdä väitöskirjaa, hän sanoo.
Pohojalaanen miäs on sellaanen,
notta se ilimoottaa, jos avioliittoasioohin on tullu muutos. Tosiasiassa miehen vaiteliaisuus on riski parisuhteen
kehittymiselle.
– Kyllä meillä puhutaan asioista,
Päivi Näykki sanoo.

Tanssi yllättää katsojat
Helsinkiläisten nykytanssijoiden Elli
Isokosken ja Pauliina Tynin Myrskyryhmä on esiintynyt vuodesta 2002 lähtien ympäri Suomea.
– Esiinnymme eniten sairaaloissa,
pitkäaikaissairaille sekä vanhuksille ja
kehitysvammaisille. Meidät on otettu
hyvin vastaan, ja olemme saaneet katsojilta kommentteja, Pauliina Tyni kertoo.
– Joskus hoitopaikkojen henkilökunta on yllättynyt siitä, että ihmiset
ovat jaksaneet katsoa esitystämme, Elli
Isokoski lisää.
Myrskyryhmä tekee tanssiteoksia
erilaisiin tapahtumiin sekä järjestää
kurssitoimintaa ja opetusta eri ammattiryhmille tai yhteisöille. Myrskyryhmän

nettisivujen osoite on www.myrskyryhma.info. Martin seurakuntatalolla tanssijat esiintyivät ensimmäistä kertaa seurakunnan tilaisuudessa. Marjatta &
Marjatta kertoi kotirouvien rajoista.
Pastori Hanna Leppälällä oli mukanaan erivärisiä palikoita, joiden avulla
hän opasti parisuhteen kysymyksiin rakentaen taloa.
– Parisuhde rakentuu sitoutumiselle
niin kuin hengellinenkin rakennus, kun
ihminen sitoutuu Jumalan kasvojen
edessä Kristukseen. Taloon kuuluvat
myös tunteet. Jumalallekin saa on vihainen tai häneen voi pettyä. Kaikissa ihmissuhteissa tunteiden näyttäminen on
tärkeää, mutta tunteiden näyttämiselläkin on oltava rajat. Jos jollakin on tapana suuttuessaan vaikka heitellä tavaroita, niin se ei ole toista ihmistä kunnioittavaa käytöstä.
Parisuhteen palikka-alustuksessa
keltainen merkitsee tunteita, punainen
ristiriitoja, oranssi seksuaalisuutta, vihreä tekoja, violetti anteeksiantoa ja luottamusta. Ikkuna-palikka merkitsee ihmisen tärkeintä asiaa. Siinä puoliso kysyy itseltään, kuka minä olen, mitkä on
minun rajani tai arvoni.
– Kaikkien palikoiden päälle laskeutuu lopulta kolmiyhteinen rakkaus. Voidaan luottaa, että Jumalan rakkaus lepää
kokonaisen ihmisen päällä, kantaa ja
suojaa.
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Usein saatetaan luulla, että kirkkohäitä täytyy suunnitella kuukausikaupalla etukäteen ja että niitä täytyy
juhlia isosti ja näyttävästi. Tiina ja Tommi Espon tarina todistaa toisin: kappalainen Laura Maria Latikka
vihki nyttemmin porvoolaistuneen pariskunnan Hyvinkään seurakuntakeskuksen kappelissa 12.12.2008.
Paikalla oli yhteensä noin kymmenen ihmistä. Häitä
pariskunta alkoi suunnitella vasta syksyllä pikku hiljaa
edeten. Siviilivihkiminenkin kävi pariskunnalla mielessä, mutta he päätyivät kuitenkin kappeliin, koska se
tuntui juhlavammalta ja kodikkaammalta. Pariskunnan
mukaan häät olivat mukavat, sopivan kokoiset ja heidän näköiset. Tiina Espo ei ajattele, että maistraatissa
solmittu avioliitto olisi jotenkin erilainen kuin kirkossa
solmittu. Hän toteaa, että seremonia on vain erilainen,
mutta kappeli on paikkana paljon viihtyisämpi kuin
maistraatti. Avioliiton merkitys on Espojen mielestä se,
että on halua tulevaisuudessakin olla yhdessä jakamassa elämän ilot ja surut niin, ettei tarvitse pelätä, että
toinen katoaa rinnalta varoittamatta. Nyt pariskunnalle
on syntynyt pieni tyttövauva ja Tiina Espo toteaakin,
että naimisiin menemällä vauvan sukunimiasiakin ratkesi aivan itsestään.
Kirkkohäiden ei siis tarvitse olla isot tai mitenkään
perinteiset, vaan ne on mahdollista viettää myös ihan
kahdestaan ja niistä voidaan yhdessä papin kanssa
suunnitella pariskunnan näköiset. Tietysti tietyiltä osin
kirkkokäsikirjan kaavaa on noudatettava, eli ihan kaikkea ei voi jättää pois. Kirkollisissa vihkimisissä paikalla
on oltava pappi ja kaksi todistajaa. Tarvittaessa suntio
ja kanttori voivat toimia todistajina, joten parin ei tarvitse kutsua ketään mukaan vihkimiseen näin halutessaan.

Hanna Leppälä

Lisätietoja häistä, vihkimisestä ja kuulutusten hakemisesta osoitteessa www.hyvinkaanseurakunta.fi/häät.

Tiina ja
Tommi
Espo
halusivat
kodikkaat
häät.



Kytäjän 70-vuotias kirkko

S

unnuntaina 24. toukokuuta Hyvinkään seurakunta viettää Kytäjän
kirkon 70-vuotisjuhlia.
Kirkko on ollut paikka,
jonne on tultu yhteen
Jumalan hoidettavaksi sekä hyvinä
että vaikeina aikoina. Se on elävä
muistomerkki kytäjäläisten halusta
puhaltaa samaan hiileen. Ajat ovat
muuttuneet, mutta kirkko seisoo
paikallaan muistuttaen isien perinnöstä. Kirkonmäeltä-lehti haastatteli
Kytäjällä pitkään eläneitä ja vaikuttaneita henkilöitä. Nuorta kasvavaa
sukupolvea ei myöskään unohdettu. Heissä on Kytäjän tulevaisuus.

Henrik Korpikallas oli
kirkon vihkiäisissä

Saara Yrjölä

Henrik Korpikallas

Kytäjän kirkon lähellä asuva kouluneuvos Henrik Korpikallas (s. 1931)
jäi eläkkeelle Hyvinkään koulutoimen johtajan virasta 1980-luvun lopulla. Hän muutti vaimonsa Tarjan
kanssa Kytäjän kirkon lähelle 1990luvulla.
Kaksiviikkoisesta lähtien Henrik
oli mummon ja vaarin, Hilda ja Erik
Ekrothin, kasvatettavana. Nämä tulivat Kytäjän kartanon työhön ruotsinkielisestä Snappertunasta 1880luvun lopulla. Henrik kävi Kivisenojan supistettua kansakoulua, mutta ei osannut paljon suomea. Mutta
opettaja Aleksanteri Hietula kannusti poikaa, joka pääsi oppikouluun.
– Kirkon saaminen oli tärkeä
asia. Muistan helluntain vuonna
1939, kun piispa Eelis Gulin vihki kirkon. Istuin naisten puolella kolmannessa penkkirivissä yhdessä vaarin ja
mummun kanssa. Parkkipaikan puolen tuomet olivat suuressa kukassa.
Kun vaatimaton pieni urkuharmoni
puhkesi soimaan, oli kuin taivaan
urut olisivat soineet.
Henrik Korpikallas valmistui
vuonna 1955 Rauman opettajaseminaarista opettajaksi. Suurimman ajan
virkavuosistaan hän oli opettajankoulutuslaitoksen lehtorina ja koulujen tarkastajana. Henrik Korpikallas
oli vuosien ajan myös Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajana.

”Kytäjä on ollut
elämäni keskipiste”

Katri Lehto



Palvelutalo Mäntykodossa asuva
Katri Lehto (o.s. Tudeer, ent. Vähäkallio), 91, syntyi Helsingissä vuonna
1917 Suomen Pankin virkamiehen
Arf Tudeerin ja hänen vaimonsa Aunen nelilapsiseen perheeseen. Hänet
vihittiin keväällä 1938 Kytäjän kartanon isäntäparin Väinö ja Astrid Vähäkallion pojan Kain kanssa. Katri
valmistui englannin kielen maisteriksi. Kai joutui keskeyttämään metsänhoitajaksi opiskelun sodan vuoksi. Hän kaatui maaliskuussa 1939

Kytäjän koulun oppilaat valokuvattiin vapunaaton karnevaalitunnelmissa.

Viipurinlahden Koivuniemessä.
– Sain tiedon hänen kaatumisestaan samana päivänä, kun poikamme Kai Kustaa syntyi. Poikamme
meni naimisiin ja sai kaksi lasta,
Katri Lehto kertoo.
Rouva Astrid Vähäkalliolla oli
ompeluseura, joka keräsi rahaa kirkon rakentamiseen.
– Naisia oli mukana toistakymmentä. Kytäjän kirkko vihittiin keväällä 1939. Se oli mahtavan juhlallista, Katri Lehto muistelee.
Nuoren rouvan toimesta Kytäjälle saatiin Lotta- ja Martta-yhdistykset. Hän avioitui uudestaan
vuonna 1941 metsänhoitaja Simo
Lehdon kanssa. Syntyi seitsemän
lasta, joista viisi on elossa. Mies kuoli vuonna 2004. Katri Lehto on kirjoittanut kolme historiallista kirjaa.
– Kytäjä on ollut elämäni keskipiste, Katri Lehto sanoo. Hän käy
ahkerasti Kytäjän kirkossa ja keskiviikon kerhossa.

Maapirtti on kirkon lisätila
Agronomi Jalo Talliniemi toimi Kytäjän kartanon tilanhoitajana vuosina 1968–1986. Vuonna 1978 hänestä
tuli koko tilan isännöitsijä. Nykyään
Autotalo Laakkosen omistavan Kytäjän kartanon tilanhoitajana on Pauli
Poranen.

Maija ja Jalo Talliniemi

– Työhöni kuului esimerkiksi
suunnittelua, talouslaskelmien tekoa
ja johtamista. Silloin kartanossa oli
sata lehmää ja 150 päätä nuorta karjaa sekä 1500 sikaa. Mennessäni peltoa oli 650 hehtaaria, Jalo Talliniemi
muistelee.
Maija Talliniemi oli vuodesta
1980 lähtien vakituisessa työssä kartanon konttorissa. Noin kolmekymmentä työntekijä sai palkat käteisenä.
Vuonna 1986 Jalo Talliniemi siirtyi kasvinviljelyagronomiksi Uudenmaan maaseutukeskukseen, ja Maija
Talliniemi perusti tilitoimiston. Jalo
Talliniemi oli pitkään sekä Kytäjän

maamiesseuran että Urheilijoiden
puheenjohtaja. Maamiesseuran Maapirttiä on kunnostettu usein ja se on
suosittu perhejuhlien pitopaikka. Sitä käyttävät seurakuntaväen lisäksi
myös Kytäjän Urheilijat ja Martat.
– Olin Kytäjän piirineuvostossa,
Martoissa ja urheiluseuran rahastonhoitajana. Lapset kävivät kirkon aamupäiväkerhossa. Käymme Kytäjän
kirkossa mielellämme ja samalla
muun muassa kartanon puutarhurin
Eino Vihron ja hänen vaimonsa sekä
Kai Vähäkallion haudoilla. Meille tulee jatkuvasti kyläkutsuja Kytäjälle,
Maija Talliniemi sanoo.

o muistuttaa isien uskosta
oloista.
– Kytäjällä on ollut rauhallista ja hyvä
asua. Naapurisuhteet ovat hyvät, Aino Räsänen sanoo.

Saara Yrjölä oli
Kytäjällä ompelijana
Saara Yrjölä, 95, syntyi Kangasalla vuonna
1913. Hän avioitui juhannuksena 1939 oriveteläisen Olavi Yrjölän kanssa. Mies sai pehtoorin paikan Kytäjän kartanosta, mutta joutui
lokakuussa sotaan. Nuori rouva matkusti
Orivedelle vanhempiensa luo. Välirauhan aikana asuttiin taas Kytäjällä, mutta kesäkuussa
1941 syttyi jatkosota. Mies haavoittui heinäkuussa ja parantumisen jälkeen uudelleen
helmikuussa 1942.
– Minä olin Kytäjän Lotissa. Rytkön koululla oli koulutuskeskus, jossa laitettiin sotilaille ruokaa. Kartanossa oli työssä vain vanhoja miehiä ja muutamia naisia. Ruoka oli
kortilla, mutta maitoa saatiin kartanosta.
Vuonna 1944 meille syntyi poika, Jaakko.
Saara Yrjölä oli työskennellyt tamperelaisessa ompelimossa. Kytäjällä hän teki naisten
pukineita ja lottapukuja. Sotilaiden lämmikkeiksi tehtiin tikattuja liivejä, sukkia ja päänsuojuksia kypärien alle.
Mies joutui tapaturmaan vuonna 1975. He
muuttivat vuoden kuluttua Hyvinkäälle. Mies
kuoli toukokuussa 1986.
– Minä uskon, että Jeesus on meidän
edestämme kuollut. Armo on olemassa, ja
siihen minä luotan. Vanhempana minulle valkeni, että voin pyytää elämääni Pyhän Hengen johdatusta ja voimaa, Saara Yrjölä sanoo.

”Kytäjällä on paljon hyviä asioita”

Aino Räsänen
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Ville Friman

Aino Räsänen käy
Kytäjän kirkossa
Porin Ahlaisissa vuonna 1927 syntynyt Aino Räsänen, 81, on asunut Kytäjällä vuodesta 1951 lähtien, jolloin
hän avioitui Viipurin Suurperolla
syntyneen ikäisensä Kalevin kanssa.
– Me saimme ostaa kartanosta
maata vähän yli kymmenen hehtaaria, josta on peltoa vähän yli kolme
hehtaaria. Meillä oli lehmiä, kanoja
ja hevonenkin.
Eläimet pantiin pois 1970-1980 luvuilla. Aino Räsänen asuu kotitalossaan poikansa Heikin kanssa.

Mies kuoli vuonna 2001. Toinen poika Veikko asuu naapuritalossa. Kytäjä on muuttunut, kun sinne tuli
golfkenttä ja Räsästen vieressä on
kalliomurskaamo.
– Nyt kartanosta on myyty lisää
tontteja ja kylä on saanut taas uusia
asukkaita.
Kirkko on vajaan kolmen kilometrin päässä. Aino Räsänen käy
siellä keskiviikkokerhossa ja sunnuntain jumalanpalveluksissa. Kerhon
alkuaikoina terveyssisar Pokkinen
kertoi terveysasioista ja kaupunkikin
oli mukana. Leena Pajamo on pitänyt esitelmää Kytäjän apostoleista, ja
Katri Lehto on puhunut Kytäjän

Hyvinkään seurakuntalehti 3/14.5.2009

Kytäjän koulu sijaitsee Kytäjärven Rytkönniemessä. Koulun rehtori Rauno Virta opettaa
3. – 6. luokkalaisia ja opettaja Kirsi Vähämäki 1. – 2. luokkalaisia. Kouluavustajana on
Terttu Hietanen ja emäntänä Leena Viljanen.
– Koulussa on kolmekymmentäkaksi oppilasta. Viitisen vuotta sitten täällä on ollut
esikoulun kanssa yli kuusikymmentä oppilasta. Meillä oli silloin kolme luokkaa, sanoo
kaksikymmentä vuotta kyläkoulujen opettajana ollut Rauno Virta. Kytäjä saa lisää asukkaita, kun rantaan on tulossa 70 – 80 sekä
kirkon ja kioskin välille 150 tonttia.
Kytäjän koulun oppilaat kirjoittivat kylästään Kirkonmäeltä-lehteä varten. Julia Ojala,
4. lk: ”Kytäjällä on paljon hyviä asioita. On
lampia, järviä ja jokia. Kyläkoulukin on hienolla paikalla järven rannalla. Kytäjärvessä
voi uida, ja se on minusta kivaa. Kirkossakin
on ollut iltapäiväkerho.” Joni Aholaa, 11, harmittaa monien muiden tavoin eräs asia: ”Kytäjällä on huonoa se, että täällä jyllää paljon
isoja kuormureita pitkin teitä.”
Lapset löytävät Kytäjältä enemmän positiivisia asioita: Kytäjärvi ja uiminen, kioski ja
Maapirtti. Kylään on tulossa myös leipomo.
Milla Alatalo, 1. lk, kirjoittaa: ”Täällä näkee
kaikenlaisia eläimiä, kun ei niitä tuolla kaupungissa näekään. Olen nähnyt ketun, jäniksen, oravan ja haukan.” Waltteri Vainio, 2. lk,
toteaa: ”Sähly on Maapirtillä ja 4h-kerho Kytäjän koulussa.” Kalle Salo, 1. lk, lisää: ”Padolla on kiva kalastaa ja olla.” Aku, 9, on myös
luontomiehiä: ”Kalastuspaikat ja metsästysmaat ovat hyvät. Kotieläimiä voi pitää vapaana pihalla ilman, että naapurit häiriintyvät.”

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkko syntyi
kartanon tuella
Kytäjän kyläkirkko valmistui toisen maailmansodan kynnyksellä vuonna 1939. Kytäjän kartanon silloinen omistaja, arkkitehti Väinö Vähäkallio, lahjoitti maan sekä suunnitelmat kirkkoa
ja hautausmaata varten. Myös tiilet rakennukseen tehtiin kartanolla. Väinö Vähäkallion puoliso Astrid Vähäkallio osallistui erityisesti kirkon
sisustamiseen ja pihan istutusten suunnitteluun.
Lukuisat muut kytäjäläiset henkilöt ja liikeyritykset antoivat osansa kirkon rakentamiseen
lahjoittamalla materiaaleja ja työpanostaan.
Kirkko syntyi ikään kuin yhteisenä lahjana.
Kirkkotilan mielenkiintoisia yksityiskohtia ovat
saarnatuoli, johon taiteilija Kaapo Wirtanen on
ikuistanut kirkon rakennustoimikunnan jäsenet
12 apostolin hahmoon (ks. kannen kuva) sekä
Astrid Vähäkallion Saksasta tuoma krusifiksi.
Kirkon rakentajien muistomerkki seisoo kirkon
ja hautausmaan välissä.

Kesän aukioloajat

Tervetuloa tutustumaan Kytäjän kirkkoon, Palkkisillantie 11. Kirkko on avoinna kesällä sunnuntaisin klo 12-16 seuraavasti: 5.7., 12.7., 19.7., 26.7.
ja 2.8.

Tervetuloa
Kytäjän kirkon
70-vuotisjuhlaan
sunnuntaina 24.5.2009.
Ohjelmassa
• klo 12.30 Kunniavartio ja seppeleenlasku
Kytäjän hautausmaan kaatuneitten muistomerkillä
• klo 13 Juhlamessu kirkossa:
liturgia Petra Pohjanraito,
saarnaa kirkkoherra Ilkka Järvinen,
avustaa lääninrovasti Jukka Iso-Herttua,
kanttori Erkki Hannonen,
musiikkia Hyvinkään kamarikuoro
• klo 14.15 Ruokailu ja kahvi Maapirtillä
• klo 15 Viralliset tervehdykset kirkossa
• klo 15.30 Päiväjuhla kirkossa:
Jukka Iso-Herttua, Ilkka Järvinen,
Petra Pohjanraito, Ritva Saukkonen,
Yrjö Laakkonen, Juha Rättö,
Solveig Crusell, Erkki Hannonen,
Hyvinkään kamarikuoro.



Matkaevästä
Herra on
minun paimeneni

K

atson lasta, joka hurauttaa äidiltä karkuun ja yrittää tien toiselle puolelle
ilman lupaa. Äiti komentaa tiukasti
takaisin, mutta lapsen päätä ei niin vaan
käännetä. Pyyntö ja hetken päästä kovaääninen tiukka komennus tuottavat tuloksen
vasta usean toiston jälkeen. Näen pienen
ihmisen, joka on täynnä tahtoa ja kuitenkin
niin avuton ja tarvitseva.
Isompikin ihminen on usein hurauttamassa karkuun, karkuun itseltään ja Jumalalta. Elämisen paineissa suunta katoaa ja
avuttomuus valtaa mielen. Luottamus elämän kantokykyyn voi kärsiä ja saada siipeensä. Elämä on taistelulaji, joka välillä
uuvuttaa ja masentaa. Usein juuri keväällä,
kun olettaisi toista. Aurinko paistaa ja linnut laulavat, mutta sielu saattaa itkeä. Ei
pääse kevään tunnelmaan, uuteen lentoon.
Jotain tuntuu puuttuvan elämästä.
Psalmi 23 kuuluttaa: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.” Mutta
kun tuntuu aina vain puuttuvan, sitä ja tätä,
kyllähän sinä Jumala tiedät. Ja varsinkin
luottamusta, sitä puuttuu usein. Olen lukenut kyseisen psalmin valehtelematta muutama sata kertaa, ja se koskettaa yhä. Se
haastaa kysymään, puhumaan Jumalalle.
Mitä on elämä, josta ei puutu mitään? Onko se sitä, että saa kaiken haluamansa? Vai
onko olemassa syvempää yltäkylläisyyttä,
halujen maailmasta riippumatonta?
Yltäkylläisyyttä on tunne siitä, että meitä kannetaan. On joku, joka sitkeästi näyttää oikeaan suuntaan, pitää meistä kiinni,
vaikka välillä tahtoisimme toista. Jumalan
läsnäolo ja huolenpito arjessa, on riittävää,
silloin ei puutu mitään. Luottamus siihen,
että hän kantaa ja antaa elämälle suunnan,
antaa voimaa taistella elämän taistelut ja
puolustaa heikompaa.
Oma tahtomme ei aina ole se paras tahto.
On lohdullista, että Jumala on luvannut
kuljettaa meitä oikeaan suuntaan nimensä
kunnian tähden, niin kuin jo mainitsemassani psalmissa sanotaan.
Tässä ei kuitenkaan ole vielä kaikki. Psalmin 23 lopussa sanotaan: ”Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen.” Psalmissa pöytä merkitsee ruohotasankoa, johon paimen vie lampaat syömään ja lepäämään, ja samalla pitää pedot loitolla ja
lampaat turvassa. Jumalan armo murtautuu
sinnekin, missä vastoinkäymiset ja paha
tuntuvat saaneen voiton. Mitkä ovatkin vihollisesi, Jumala voi suojata sinua armon
muurilla, jonka lävitse ei pääse mikään paha.

Petra Pohjanraito
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Näyttelijä-ohjaaja Antti Sevanto esittelee omia lenkkareitaan, mutta hänen esittämässään Kengät-monologissa etsitään tarpeeksi
lämpimiä kenkiä kiinalaiselle Wulle.

Kengillä on keskeinen
rooli kevätjuhlassa

A

ntti Sevanto esittää perjantaina seurakuntakeskuksessa
evankelioimis- ja lähetystyön
kevätjuhlassa monologin
Kengät. Monologi-näytelmä
syntyi Suomen Lähetysseuran Lähetysmuseon amanuenssin Penni
Rainion ajatuksesta.
– Lähetysseuran lähetystyöntekijöiltä
pyydettiin kertomuksia erilaisista kengistä. Niiden pohjalta minä sekä tamperelainen valo- ja äänisuunnittelija Seija Raskulla kirjoitimme tämän näytelmän, joka
sopii aikuisille ja varttuneille lapsille, näyttelijä-ohjaaja Antti Sevanto sanoo.
Tämä vuosi on Suomen Lähetysseurassa ja Suomen kirkossa suomalaisen lähetystyön juhlavuosi. Suomalaisten tekemä lähetystyö alkoi 150 vuotta sitten.
– Juhlavuoden taideohjelma on monipuolinen. On erilaista musiikkia, tanssia ja
teatteria. Esityksiä on ympäri maata. Olen
ohjannut Kengät-monologin lisäksi kesäkuun alussa Tampereen Lähetysjuhlilla
ensiesityksensä saavan Pistaasipähkinän
arvoitus -lastenmusikaalin ja nuorille aikuisille tarkoitetun Liekki palaa -musiikkinäytelmän. Lapsille on vielä Kutsu-niminen näytelmä.
Antti Sevanto on Kansanlähetysopiston taidelinjan opettajia. Häntä kiinnostaa
tehdä näytelmiä lähetystyöstä, mutta erilaisesta näkökulmasta kuin tavallisesti.
Hän oli lukenut Helsingin Sanomista jutun, jossa kerrottiin, että Etelä-Koreasta
on lähtenyt maailmalle 16 000 lähetystyöntekijää. Heidän tavoitteenaan on lähettää yhteensä 100 000 lähetystyöntekijää.
– Minua on kiinnostanut lähetystyön

toimiminen kehänä. Sataviisikymmentä
vuotta sitten, kun Suomen Lähetysseura
perustettiin, juhlittiin kristinuskon Suomeen tulon seitsemänsataavuotisjuhlaa.
Se oli kimmokkeena sille, että suomalaiset
ryhtyivät tekemään lähetystyötä. Nyt asia
on kääntynyt niin, että Eurooppaakin käsitellään lähetyskenttänä.

Näytelmä peilaa elämää
Antti Sevanto aloitti teatterialan opintonsa Tampereen yliopistossa, jossa hän opiskeli dramaturgiaa. Sen jälkeen hän opiskeli kolme vuotta ohjausta lontoolaisessa
Rose Bruford College -oppilaitoksessa.
Sen jälkeen hän on ollut työssä Kansanlähetysopistolla vuodesta 2004 lähtien.
– Kengät-monologin esitin ensimmäisen kerran tammikuussa Suomen Lähetysseuran 150-vuotisjuhlassa, joka pidettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa sekä
seuraavana päivänä vielä Lähetyskirkossa.
Sen jälkeen Antti Sevannolla on ollut
vajaat kaksikymmentä esitystä useissa lähetysjuhlissa ympäri maata, esimerkiksi
Salossa, Turussa, Loimaalla, Humppilassa,
Koskella, Hämeenlinnassa, Haukiputaalla
ja Oulussa. Syksyllä esitykset jatkuvat Etelä-Suomessa.
– Minulla on Kengät-monologin esityksissä mukana Paula Mäkiprosi, joka
huolehtii valoista ja äänistä. Esitys kestää
kaksikymmentäviisi minuuttia.
Antti Sevanto on vahvasti sitä mieltä,
että teatteri tekee lähetystyön eläväksi.
– Näytelmä konkretisoi elämäntilanteita, ihmiskohtaloita, ajatuksia, tunnelmia ja kysymysten asetteluja. On olemassa

hengellinen rinnastus, että tavallaan myös
teatterissa sana tulee lihaksi.
Kengät-monologista saatu positiivinen
palaute on yllättänyt sen tekijät.
– Tarinoista löytyy ilmeisesti niin paljon sellaisia asioita, joille moni löytää kosketuspintaa omassa elämässään.
Antti Sevannon mukaan näytelmässä
keskeisimmät ovat kiinalaisen Wun saamat kengät. Tämä yrittää löytää tarpeeksi
lämpimät kengät, että pärjäisi.
– Toiset tärkeät kengät ovat kuivaniemeläisen Teuvon isän kengät, ja mitä niille
sitten tapahtuu.
Näytelmän aihetta tutkiessaan Antti
Sevanto on lukenut monta Raamatun
kohtaa, joissa kerrotaan kengistä. Jumala
käskee Moosesta riisumaan kengät jaloistaan. Johannes Kastaja ei pidä itseään kelvollisena sitomaan seuraajansa kengännauhoja. Jeesus riisuu opetuslastensa kengät ja pesee heidän jalkansa ja niin edelleen.
– Kengät kertovat erilaisuuden ja
menneisyyden kohtaamisesta. Kysymys
kuuluu, miten yhteinen sävel voi löytyä
lähetystyössä.
Pe 15.5. klo 18.30 evankelioimis- ja lähetystyön yhteinen kevätjuhla srk-keskuksessa.
Kengät-monologi, Antti Sevanto ja Paula
Mäkiprosi. Tarjoilua. Mukana pastori Esa
Kokko ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankila.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä
(vas.), vt. lapsityönohjaaja Ari-Pekka
Laakso ja lapsityönsihteeri Sari Mäkelä
rohkaisevat lapsia
mukaan seurakunnan toimintaan.

Seurakunnassa huolehditaan
lapsen oikeuksista

Y

K:n lapsen oikeuksien yleissopimus täyttää tänä vuonna kaksikymmentä vuotta. Juhlavuoden
suojelijana on tasavallan presidentti Tarja Halonen. Vuosi huipentuu Lapsen oikeuksien päivään 20. marraskuuta. Hyvinkään seurakunnan kirkonmäellä lapset juhlivat 21. marraskuuta.
Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä,
vt. lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso ja
lapsityönsihteeri Sari Mäkelä pohtivat työkokouksessaan sitä, mitä lapsen oikeuksilla
tarkoitetaan. Lapsi- ja perhetyön pastori
Tarja Tomminen ei päässyt valitettavasti
kokoukseen, mutta hänelläkin on tärkeä tehtävä toimia lasten hyväksi.
Ari-Pekka Laakson mukaan aikuisten pitäisi ottaa todesta se, mitä lapsi sanoo.
– Meidän työntekijöiden tehtävänä on
olla lapsien puolestapuhujina. Erilaisten lapsille suunnattujen tapahtumien pitää lähteä
lapsilähtöisesti.
Hän jatkaa elokuussa Vehkojan seurakuntakeskuksessa vuosina 2004 ja 2005 syntyneille pojille tarkoitettua, viime syksynä
alkanutta Tarzanin pojat -toimintaa. Tarzanin poikien päivä on perjantai ja aika kello
11–13. Kysymyksessä on pilottitoiminta, jota
on tultu kyselemään muistakin seurakunnista.
– Ajatuksena toiminnalle on se, että poika saa olla poika. Poikien kanssa teemme
Tarzan merkin eli ristinmerkin. He kajauttavat Tarzan-huutoja, juoksevat, etenevät viidakossa ja hyppäävät liaanilla. Välillä käydään katsomassa isoa muurahaispesää ja
kiivetään kivelle, Ari-Pekka Laakso kuvailee
tulevaa toimintaa.

Seurakunnan tarjontaa lapsille
Hyvinkään seurakunnassa on 3–6 vuotiaiden päiväkerhoja, koululaisten iltapäivätoi-
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mintaa, avointa perhetoimintaa ja pyhäkouluja. Päivä-, iltapäivä- ja perhekerhoissa on
yhteensä 27 lastenohjaajaa.
– Päiväkerhoja on yhdessätoista paikassa. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille
tarkoitettuja iltapäiväkerhoja on yksitoista
ryhmää. Perhekerhoissa käyvät aikuiset alle
kouluikäisten lasten kanssa. Avoin perhekerhotoiminta jakautuu Tutuntupiin, Pilttiporukkaan ja Touhutovitoimintaan, Tuija
Vänskä luettelee.
Pappilankatu 14:ssä maanantai-iltapäivisin kokoontuva Pilttiporukka on tarkoitettu
ensimmäisen lapsensa saaneille vanhemmille. Naisten tiistaita pidetään Martin seurakuntatalossa kello 17.30–19. Naiset keskustelevat elämän iloista ja suruista. Lapsille on
omaa ohjattua toimintaa.
Kirkonmäen työkeskuksessa ja Paavolan
seurakuntakodissa on kello 10 ja Vehkojan
seurakuntakeskuksessa kello 12 messujen aikana pyhäkoulut. Martinmajan pyhäkoulua
pidetään Martin seurakuntatalossa lauantaina kello 10–12.
Seurakunnan työntekijät käyvät pitämässä seurakuntahetkiä myös päiväkodeissa.
Lisäksi päiväkodeissa on joulu- ja pääsiäiskirkot. Kirkonmäeltä-lehden ilmestymisviikolla päiväkotilaiset menevät retkelle Sääksin leirikeskukseen.
Noin neljän kuukauden välein viettävät
kaikki seurakunnan nelivuotiaat yhteisiä
syntymäpäiviä Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Ohjelma on tehty lasten näkökulmasta. Lapset saavat etsiä pehmoleluja ja on yhteistä laulua. Näihin juhliin tulee myös lasten
vanhempia, isovanhempia ja kummeja. Nelivuotiaat saavat myös pienet lahjat.

”Sallikaa lasten tulla!”
Johtava lapsityönohjaaja Tuija Vänskä miettii
sitä, miten lasten osallisuutta voisi lisätä,
vaikka meillä Suomessa lasten oikeudet

ovatkin
pidemmällä
kuin joissakin
muissa maissa.
– On tärkeää,
että lapsi tulee huomioiduksi oikealla tavalla. Mutta aikuisen on huolehdittava kuitenkin lapsen hyvinvoinnista
esimerkiksi panemalla hänet ajoissa nukkumaan.
Lapsella on oikeus saada oman uskontonsa mukaista opetusta. Tämä toteutuu kirkon seurakunnissa ympäri maata, jos vanhemmat huolehtivat lastensa tuomisesta
toiminnan piiriin.
– Lasten on sallittava kuulla ja osallistua
seurakunnan toimintaan. Tänä päivänä monet aikuiset ovat rajaamassa lasten elämää
tässä asiassa.
– Jeesushan sanoo, että ”sallikaa lasten
tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä”, AriPekka Laakso lisää.
Lapsityönsihteeri Sari Mäkelän mieleen
nousevat aikaisempien vuosikymmenten
perheiden tavat.
– Aikaisemmin lapset tekivät enemmän
kotitöitä vanhempiensa kanssa. Lapset saivat
esimerkiksi tiskata, vaikka vesi roiskui vähän
liikaakin. Nykyään vanhempien ja lasten yhteiset hetket jäävät valitettavasti koneiden ja
kiireen alle.
– Helposti vanhemmat vievät lapsia liian
moniin harrastuksiin, mutta eivät anna lapsilleen omaa aikaansa yhdessäoloon, mikä
olisi hyvin tärkeää, Ari-Pekka Laakso jatkaa
ajatusta.

Tuija
Vänskä
puuttuu
vielä mediakysymykseen.
– Aikuisen tehtävä on
seurata, mitä lapsi katsoo televisiosta ja mitä pelejä hän pelaa. Mielestäni
televisiossa ja teattereissa esitettävien elokuvien ikärajoja pitäisi nostaa.
Kaikki kolme haastateltavaa ovat sitä
mieltä, että lapsen on saatava olla lapsi. Aikuisen tehtävä on panna lapsille rajoja. Rajojen asettaminen ei kuitenkaan vielä riitä,
vaan on myös valvottava, että lapset noudattavat niitä.
– On valtavan hieno etuoikeus saada olla
lapsen vanhempana. Lapsen oikeutena on
saada se vanhemmuus. Lapsella on myös oikeus saada kotona peruskasvatus, johon
kuuluvat hyvät käytöstavat. Opitaan tervehtimään ja kiittämään. Lapsen on saatava
myös aikuisilta kiitos, Tuija Vänskä tiivistää.
Lapsen oikeuksien päivää juhlitaan Hyvinkään kirkonmäellä lauantaina 21. marraskuuta kello 15 alkavassa rovastikunnallisessa
lastentapahtumassa. Lapsille suunnatussa
ohjelmassa ovat mukana myös lapsikuorot.
Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Ajan ilmiö
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ahneuden synti ei ole hävinnyt maailmasta
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kunniansa pettää. Siksi olisi parempi saada
vähän ja ahkeruudella kuin ahnehtia paljon.
(Jaakko Heikkonen, Moraali ja etiikka käytännössä -käsikirja, 1995)

Aleksanteri elää vaatimattomasti

V

Raamattu neuvoo
Kristillinen opetus käsittelee ahneutta selvästi. Jeesus kertoi kuulijoilleen vertauksen
rikkaasta miehestä, joka sai maasta hyvän
sadon (Luuk. 12:17–21). Mies joutui ongelmiin, kun sato ei mahtunut enää mihinkään.
Hän purki aittansa ja rakensi viljaansa varten vielä isommat. Niihin hän keräsi satonsa
ja muunkin omaisuutensa. Sitten hän sanoi
itselleen. Kelpaa sinun elää! Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä! Mutta
Jumala sanoi hänelle: ‘Sinä hullu! Tänä yönä
sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja
kaikki, minkä olet itsellesi varannut – kenelle se joutuu?’ “Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen mutta jolla ei ole aarretta
Jumalan luona.”
Paavali neuvoo Timoteusta ja meitä (I
Tim. 6: 9–12): Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja
moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet
pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella
tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta,
jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon
kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään…”

Teksti Seppo Ylönen

iipurin maalaiskunnan Lyykylän kylässä 17. lokakuuta vuonna 1911 syntynyt Aleksanteri Jääskeläinen
muutti seitsemän vuotta sitten Kytäjältä
Hyvinkäälle. Suurimman osan elämästään hän on tehnyt töitä hevosen kanssa.
– Lehdessä oli äskettäin kirjoitus miljoonamiehestä, joka haki avustusta. Se
on minun mielestäni ahneutta, hän sanoo.
Aleksanterin isä, Juhana, oli Hackmanin omistaman Lyykylän kartanon torppari, mutta sai ostaa vuoden 1918 torpparilain tultua tilan itselleen.
– Siihen piti ottaa velkaa. Syötiin pe-

Seppo Ylönen

M

aailmantalous yskähtelee
rajusti, kun Yhdysvalloista
liikkeelle lähtenyt rahoituskriisi puree. Kiina ja Kaukoidän vientimaat saivat
runsaasti valuuttatuloja
voimakkaasta kaupastaan länsimaiden kanssa. Niihin kertyi ylijäämää, kun velan päälle
eläneeseen länteen syntyi alijäämää.
Maailmantalous joutui epätasapainoon,
mikä vaikuttaa Suomessakin yritysten konkursseina ja työntekijöiden lomautuksina ja
irtisanomisina.
Professori Markku Kuisma pitää finanssikriisin syyllisinä itsekkäitä oman edun tavoittelijoita. ”Jokainen sukupolvi saa näköjään kokea, millaista jälkeä syntyy, kun ahneus ja sivistymättömyys yhdistyvät”, hän
kertoi viime syksynä Suomen Kuvalehden
haastattelussa.
Laman vaikutusten laajetessa asiantuntijatkin ovat päätyneet Raamatussa mainittuun ahneus-käsitteeseen. Se on vanhan
kristillisen opetuksen mukaan eräs seitsemästä kuolemansynnistä.
Tuntuu järjenvastaiselta, kun laman keskellä paljastuvat valtio-omisteisen energiayhtiön johtajan optioiden ja eläkkeen jättisummat. Poliitikot vetoavat pörssiyhtiössä
sovittuun käytäntöön. Vielä edellisestä lamasta kärsivät ja työelämästä syrjäytetyt sekä tavalliset palkansaajat eivät tätä käytäntöä
ymmärrä.
Ahne ottaa, mutta ei anna mitään, ei
ajattele lähimmäistään eikä ole mistään kiitollinen. Ahneus tuo riitaa ja huonoja ihmissuhteita. Taakat hän siirtää toisten kannettavaksi. Äärimmäinen ahneus ja kateus ovat
ihmisen ja kestävän kehityksen pahimmat
viholliset. Liika ahneus pettää viisaankin.
Ahne sahaa oksaa, jolla itse istuu, hänen

runaa, ruisleipää, ja eläimiä teurastettiin
syksyllä. Säilöimme talveksi marjoja, sieniä ja kaalia. Asuimme järven rannalla,
josta saimme kaloja.
Nuoruuttaan Aleksanteri Jääskeläinen eli 1920-luvulla.
– Kävimme joka lauantai Viipurin torilla myymässä kananmunia, voita ja
paistettua piimää eli rahkaa. Voillakin oli
vakituiset ostajat. Kaikki meni kaupaksi.
Saaduilla rahoilla ostimme sokeria, kahvia ja ryynejä. Vehnän, rukiin ja ohran
saimme omasta maasta.
Isä kuoli vuonna 1938. Aleksanteri ei
joutunut sotaan, koska hänen oikea jalkansa oli nuoresta
saakka jäykkä. Perhe
joutui evakkoon kaksi
kertaa. Ennen Kytäjälle muuttoa asuttiin
Suodenniemellä ja
Raisiossa. Juhana-veli, 86, asuu vielä Kytäjän tilalla, jonka lehmät hävitettiin vuonna 1985. Aleksanteri
sanoo, että rauhallinen ja normaali elämä
on ihmiselle parasta.
– Olen polttanut
elämässäni kaksi tupakka-askia enkä ole
Aleksanteri Jääskeläisen, 97, lapsuudenkodista oli Viipuriin
ostanut yhtään viinamatkaa kuusitoista kilometriä. Hän lukee mielellään Karjala- pulloa. Jos ihmisellä
lehteä, jossa on sukujuuriltaan karjalaisten ihmisten
on hyvä terveys, niin
haastatteluja.
työnteko on pääasia.

Polun pää

Usko antaa turvaa elämässä
– Äitini Eva Siikarla asui sota-aikana ja vielä
sen jälkeen kolmen vanhemman sisarukseni
kanssa Kytäjän kartanon alueella. Minä synnyin vuonna 1949. Silloin muutimme Helsinkiin. Olimme kuitenkin kaikki kesät Kytäjällä. Kun koulu alkoi syyskuussa, palattiin
kaupunkiin, kaksikymmentä vuotta Kytäjällä
asunut Mimmu Seitsonen sanoo. Hänen
seuranaan on villakoira Peppi, joka juoksee
vimmatusti pihamaalla.
Kun Mimmu oli pieni, vanhemmat lukivat hänen kanssaan iltarukouksen. Hänkin
rukoili perheenjäsentensä puolesta.
– Isäni Toivo Siikarlan rukous kuului
näin: ”Taivahalla kas kuu jo kulkee, unonen
lapsen silmät sulkee. Pienet kädet ristihin
taipuu, sittenpä pääkin tyynyhyn vaipuu. Isä
armias taivahastas, katso tätäkin pientä lastas. Enkeli suojakseni laita, sitten ei mua mikään haittaa.” Kun minulla oli kädet ristissä,
niin isä laittoi suuret kätensä ristiin minun
käsieni päälle. Uskon, että Pyhä Henki vaikuttaa koko ajan meidän elämässämme. Hän
on Jumalan ja Jeesuksen Henki. Ihminen on
syntinen ja joka päivä on parantamisen varaa.
Haastateltava on oppinut myös erään
kristityn läksyn.
– Usko ei suojaa elämän vaikeuksilta,
onnettomuuksilta ja kuolemalta. Usko antaa
kuitenkin turvaa. Koen myös sen, että koskaan ei ole yksin. Aina voi rukoilla.

hiljaisuutta. Mutta täällä on myös kivilouhoksen ääniä, ja meillä kytäjäläisillä on uhkana, että melu lisääntyy.
Hänen mielestään kristityn velvollisuus
on kunnioittaa luontoa ja huolehtia siitä.
– Eräänä aamuna, kun mentiin Pepin
kanssa ulos, oli pellolla yhdeksän valkohäntäkaurista. Luonnossa kokee jotakin pyhää,
joka antaa voimia. Maaliskuussa näin suden
jäljet sadanviidenkymmenen metrin päässä
talostani. Kaksi vuotta sitten näin pellolla
ilveksen.
Mimmu Seitsonen asui Hyvinkäällä vuosina 1972–1981 ja piti 1970-luvulla Paavolan
seurakuntakodissa pyhäkoulua. Hän oli
myös Hangon seurakunnassa vt. nuorisonohjaajana. Kytäjän kirkon kerhohuoneessa
hän piti 1990-luvun alussa pyhäkoulua, on
alueneuvostossa sekä oli yhden kauden kirkkovaltuustossa.
– Minut on vihitty Kytäjän kirkossa
vuonna 1971. Minulla on kolme lasta ja kaksi
lastenlasta. Muistan, kun 1970-luvulla oli
Kytäjän kirkossa juhannuksena jumalanpalvelus. Oli ihana kävellä kesäpaikastamme
Lakkimäestä heilimöivän ruispellon viertä
kirkkoon. Sitä tunnelmaa ei unohda. Kirjoitin siitä runonkin.

Kytäjällä asuvalla Mimmu Seitsosella on kaverinaan villakoira Peppi, joka levittää emäntänsä keräämät kepit pitkin pihaa. Takana olevalla pellolla liikkuu monia metsän eläimiä.

Kauriita, susi ja ilves naapureina
Mimmu Seitsonen on ollut kuuden vuoden ajan Palopuron koulussa koulunkäyntiavustajana ohjaten yksittäisiä oppilaita, pie-

niä ryhmiä ja tehden tarvittaessa myös opettajan töitä. Kytäjän luonnosta on tullut hänelle hyvin tärkeä asia.
– Luonnosta kuuluvat äänet ovat minulle
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2.9.2009 mennessä kirjekuoressa osoitteeseen:
Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 2/2009 krypto-sanaristikon
kirjapalkinnon voittivat Tiina Nygård ja Hilkka
Kääriä.
Onnea voittajille!
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pääsy!

Myös vanhemmat ovat tervetulleita!

Järj.: Hyvinkään seurakunta ja Ev.lut. Kansanlähetys

Oletko huomannut miten aurinko jo lämmittää? Monet pienet
ötökät ovat jo heränneet touhuamaan omia töitään. Voit nähdä
muurahaisia vaeltamassa omilla poluillaan ja koppakuoriaisia
taapertamassa kohti määränpäätään. Jumalan luomistyö näkyy
luonnossa pienissä ja isoissa asioissa. Kaikilla pienilläkin eläimillä
on oma tarkoituksensa. Linnut tarvitsevat hyttysiä ruoakseen ja
kastemadot muokkaavat maata kuohkeaksi. Jumala pitää huolta
pienimmistäkin olennoista.
Pieni tehtävä aikuiselle ja lapselle: Menkää yhdessä ulos luontoon
ja tutkikaa mitä kevään pieniä eläimiä löydätte maasta. Tämän
jälkeen voitte sisällä piirtää näkemistänne.
Kauniita kevätpäiviä pienille ja isoille

Tuija Vänskä

Diakoniatyön kesä
Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta
diakoniatoimistossa, Hämeenkatu 16
p. 4561 250
• ma, to ja pe klo 10–13
• ma klo 15–17 perhetyön päivystys
• ti klo 10–13 päihdetyön päivystys
Mummon kammari
on kesätauolla ajalla 29.5.–30.8.
Kammarin toiminta alkaa jälleen 31.8.
Herusten mökin vuorot
Peruutusvuoroista voi tiedustella
diakoniatoimistosta em. päivystysaikoina.

Lasten sururyhmät
Aikuinen työstää menetyksiään puhumalla. Lapsella ei
”Suruun ei
ole samanlaista kykyä käsitelole taikaa.
lä suruaan sanoin. Silti lapVoimia se vie.
Suru vie
sen suru on yhtä vakava ja
paljon
jättää usein vielä voimakaikaa.
kaammat jäljet kuin aikuiSuru on pitkä
sen suru.
tie.”
Toisten saman kokeneiden
(Anna-Mari Kaskinen)
seurassa lapsi voi kohdata
menetyksen kivun ikäänsä
sopivalla tavalla. Leikkien,
askartelun ja musiikin kautta surun ilmaisijaksi
löytyvät ehkä myös sanat ja olo helpottuu, kun
läheisen kuolemaan liittyviä tunteita oppii
ilmaisemaan.

• Hyvinkään seurakunnan lasten sururyhmä on 4-10-vuotiaille lapsille.
Lapsi voi osallistua sururyhmään, vaikka hänen kokemastaan menetyksestä olisi kulunut pidempikin aika.
• Kokoontumispaikkana on Hämeenkatu 16, Hyvinkään seurakunnan
Työkeskus, lasten kerhotila.
• Lasten sururyhmän ohjaajina toimivat vt. lapsityönohjaaja Ari-Pekka
Laakso, lapsityön pastori Tarja Tomminen, johtava lapsityönohjaaja
Tuija Vänskä ja vs. nuorisotyönohjaaja Venla Vänskä.
• Ilmoittautumiset lasten sururyhmään keskiviikkoon 14.10.2009
mennessä Ari-Pekka Laaksolle puh. 040 559 6327 tai Tuija Vänskälle
puh. 040 779 7781. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä ja keskustelun perusteella muodostetaan ryhmä.
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” Kaikki varpaat liikkumaan, kädet näppärät
askarteluja tuottamaan.
Lorut, laulut käyttöön vaan,
luontoakin tutkimaan, joka
lapsi käydä saa, päiväkerhoon tultuaan.”

teemalliset päiväkerhot

kutsuvat 3-6 -vuotiaita lapsia toimintaan 2009–2010
Hakalanmäki vekkulikerho, Ahmankatu 2
Kaukas tarinakerho, Rajapellontie 1
Kytäjä kaverikerho, Kirkko
Martti luontokerho, Niittymäenraitti 4
Martti puuhakerho, Niittymäenraitti 4
Paavola kultaniittykerho, Aittatie 1
Talvisilta tinttikerho, Sieponkuja 2
Työkeskus vauhtiveikot, Hämeenkatu 16
Vehkoja liikuntakerho, Yli-Anttilantie 3
Vehkoja tarzanin pojat, Yli-Anttilantie 3
Veikkari tutustuva kerho, Vatvuorentie 1

3-6 – v.
3-6 – v.
3-6 – v.
4-6 – v.
3 – v.
3-6 – v.
3-6 – v.
4-6 – v.
3-6 – v.
4-5 – v.
3-6 – v.

14 € / kk
11 € / kk
11 € / kk
14 € / kk
11 € / kk
14 € / kk
14 € / kk
14 € / kk
14 € / kk
6 € / kk
14 € / kk

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: puh. 040 5287 236.
lapsi- ja perhetyö

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Ilm. 25.5. mennessä,
puh. (019) 45611 ark. klo 9 - 15.
Tilaisuus on maksuton.
Tervetuloa!
Järjestää Hyvinkään kaupunki ja
Hyvinkään seurakunta.

Kesämusiikkia
• To 4.6. klo 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa, Markku
Hietaharju, urut, Erkki Hannonen, laulu. Soivia maistiaisia
korjattujen urkujen ääreltä.
• To 11.6. klo 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa, Andrzej
Wilkus, kitara.
• La 20.6. klo 21 Kesäillan musiikkia
Hyvinkään kirkossa, Taisto Polvi, laulu, Matti Heroja, piano.

Hyvinkään seurakunnan

kesätoimintaa
varhaisnuorille
eli 7-14-vuotiaille

Lähtö kiertoajelulle Hyvinkään
kirkolta, Hämeenkatu 16, klo 13,
kahvitilaisuus ja kaupungin
edustajan puheenvuoro klo 14
seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16, 2. krs. iso Sali.

• To 25.6. klo 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa, Marianne
Murtoniemi, Vilja Uusitalo,
Maissi Uusitalo, Aarre Uusitalo,
Sonja Ödner.
• To 2.7. klo 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa, Eva Kasvio,
laulu, Hannu Jylö, harmonikka,
Pia Korteala, piano.
ScanStockPhoto

• To 16.7. klo 19 Kiitos muistoista
Puolimatkan kappelissa. Muistojen musiikkia.

Näissä toiminnoissa vielä
hyvin tilaa:

rauhassa 22.- 24.6. 11-14v.
• Hinta 50€

Kesäkerhot 7-12v
• Martin ja Paavolan seurakuntakodeissa sekä kirkonmäellä
srk-keskuksessa. Kesäkerhot
toimivat 1.-18.6. arkisin klo 914.
• Kerhomaksu 6€ /päivä sisältää lounaan ja välipalan.
• Voit tulla kerhoon koko ajaksi
tai varata paikan osaksi aikaa.
Laskutus lapsen kerhossaolopäiviltä.

Varkkarileiri
• Sääksissä 6.-8.8. 10-12v
• Hinta 40€

• To 30.7. klo 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa, Emily Wagoner, alttoviulu, Erkki Kallio,
piano.

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

• To 13.8. klo 19 Kiitos muistoista
Puolimatkan kappelissa. Muistojen musiikkia.

Kesäretki 15.-17.6. 10-12v
• Iloiseen Itä-Suomeen Puruveden äärelle, linnaseikkailuun,
harjun huipulle ja lörtsylounaalle.
• Hinta 60€. Vain osittainen
maksuvapautus. Ei sisaralea.
Hiippakunnallinen
telttaleiri
• erä- hemmoille ja hilmoille,
joita Suomen vähäluminen
kesä ei pelota Espoon Korpi-

• Leirien ja retkien hinnat sisältävät kuljetuksen leirille ja
takaisin, ateriat, ohjelman ja
tapaturmavakuutuksen. Ellei
erikseen mainita, sisaralennus
on -50% ja leirimaksuista voi
hakea maksuvapautusta.
• Ilm. toimintaan on alkanut
tiistaina 17.3. klo 12.
• Ilmoittautuminen päivystysaikoina ti, ke ja to klo 12-17
numeroon 0400 162 743.
Hyvinkään seurakunta
Varhaisnuorisotyö
www.betsku.net

• To 27.8. klo 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa, Viola Räisänen, viulu, Maija Parko, piano.
Kesäillan musiikkia -iltojen ohjelmat
maksavat 5 euroa.
Puolimatkassa järjestettäviin
Kiitos muistoista -iltoihin
on vapaa pääsy.

Seurakunnassa tapahtuu

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Kalenteri
14.5.–30.9.2009

lounas ja musiikkia
• 12-15 Mummon kammari
• 17 Nuorten grilli- ja saunailta
Vehkojan srk-keskus
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu, Vanha kirkko

• Hyvinkään kirkko avoinna
kesäkaudella klo 9-18.
• Kytäjän kirkko avoinna
sunnuntaisin klo 12-16 seuraavasti: 5.7, 12.7, 19.7, 26.7 ja 2.8

torstai 28.5.

• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 13 Juppatunti Paavolan srkkoti
• 17 Nuortenilta Betania

torstai 14.5.

• 8.30 Lähtö Kirkonmäeltä
Torstaitovin kevätretkelle.
• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• Kansainvälisen naistenkerhon kevätretki
• 13 Juppatunti
Paavolan
srk-koti
• 14 Näkövammaisten kerho,
srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 19 Sanan ja rukouksen ilta,
Hyvinkään kirkon yläsali

perjantai 29.5.

• 18 Nuorten raamis Betania

Helluntai 31.5.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti,
kirkkokahvit
• 13 Uusien hyvinkääläisten
kiertoajelu
• 18 Kirkkoilta Vanha kirkko,
Ilkka Rytilahti, Markus Nieminen baritoni, Matti Heroja piano (SRO)

perjantai 15.5.

• 17.30-20 Donkkis Big Night
–toimintailta Paavolan srkkoti
• 18 Nuorten raamis Betania
• 18.30 Evankelioimis- ja lähetystyön kevätjuhla srk-keskus
Ks. s. 10.

Kesäkuu
keskiviikko 3.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus

torstai 4.6.

lauantai 16.5.

• Ei nuorten iltaa, nuoret Riihimäen konserttitapahtumassa.

sunnuntai 17.5.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
isosten siunaaminen
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku, Puolimatkan hautausmaa
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Siionin kanteleen lauluseurat, Vanha kirkko (ELY)
• 18 Häämusiikkikonsertti,
Vanha kirkko, kanttorit Minna
Kettunen ja Taru Paasio.

maanantai 18.5.

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

tiistai 19.5.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari, 13
lauluhetki
• 18 Lähetysilta
Luther-talossa (Sley)
• 19 Siioninvirsien veisuut
Mummon kammari

keskiviikko 20.5.

• 12-15 Mummon kammari
• 14.30 Tuomasmessun rukousalttarien suunnittelu
diakoniatoimisto

Helatorstai 21.5

• 10 Messu, Rintamaveteraanien
kirkkopyhä, Hyvinkään kirkko
• 18 Kirkkokuoron konsertti,
Hyvinkään kirkko

lauantai 23.5.

• 10-13 Rukoustapahtuma
Hyvinkään torilla, rukouskysely
ja hernekeittoa

sunnuntai 24.5.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
(Hengelliset laulut –laulukirja)
• 13 Juhlamessu, Kytäjän kirkon 70-vuotisjuhla Kytäjän
kirkko
• 18 Tuomasmessu,
Hyvinkään kirkko

maanantai 25.5.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Vanha
pappila
• 15-17 Touhutovi työkeskuksen kerhotila

tiistai 26.5.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12-15 Mummon kammari,
kevätkauden päättäjäiset
• 12 Paavolan eläkeläiskerhon
retki Herusten mökille.

keskiviikko 27.5.

• 11-13 Kytäjä-kerhon kevätjuhla, Kytäjän kirkon sivusali,

Palveleva puhelin
01019 0071

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

• 19 Kesäillan musiikkia
Vanha kirkko ks. s. 14

sunnuntai 7.6

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
mielenterveystyön kirkkopyhä,
kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 10 Messu Kytäjän kirkko, Rauhanyhdistyksen kevätseurojen
messu
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

keskiviikko 10.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus

torstai 11.6.

• 19 Kesäillan musiikkia
Vanha kirkko ks. s. 14

sunnuntai 14.6

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
päivärippikoulun konfirmaatio
• 12 Jumalanpalvelus
Vaiveron Myllytila
• 14 Konfirmaatiomessu
(Sääksi 1) Hyvinkään kirkko
• 15 Siioninvirsiseurat
Puolimatkan hautausmaa
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

tiistai 16.6.

• 18.30 Pihaseurat Koski-Sipilällä, Koskenmaantie 279

keskiviikko 17.6.

• 17-21 Yleisöilta Sääksin leirikeskus

Pihaseuroja
Sururyhmä
syyskuussa,
tiedustelut
Virpi Koivisto
040 5479 615.

Hyvinkään seurakuntalehti 3/14.5.2009

lauantai 20.6.
juhannuspäivä

• 10 Sanajumalanpalvelus
Vanha kirkko
• 18 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto
• 21 Kesäillan musiikkia
Hyvinkään kirkko ks. s. 14

sunnuntai 21.6.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 16 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

keskiviikko 24.6.

• 17-21 Yleisöilta Sääksin leirikeskus
• 18 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

torstai 25.6.

• 19 Kesäillan musiikkia
Vanha kirkko ks. s. 14

lauantai 27.6.

• 18 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

sunnuntai 28.6

• 10 Konfirmaatiomessu
(Sääksi 2) Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 16 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto
• 18 Iltamessu Vanha kirkko

tiistai 30.6.

• 18.30 Pihaseurat Kerttulassa
Ridasjärventie 498

Heinäkuu
keskiviikko 1.7.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus
• 18 Herättäjäjuhlien lähtöveisuut Paavolan srk-koti
• 18 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

torstai 2.7.

• 19 Kesäillan musiikkia
Vanha kirkko ks. s. 14

lauantai 4.7.

• 21 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

sunnuntai 5.7

• 10 Konfirmaatiomessu (Joutsa 1) Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 14 Konfirmaatiomessu (Kairosmaja) Hyvinkään kirkko
• 16 Luther - aamun airueet,
kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

tiistaisin klo 18.30

• 16.6. Koski-Sipilällä, Koskenmaantie 279
• 30.6. Kerttulalla, Ridasjärventie 498
• 14.7. Heimosella, Tynintie 145
• 21.7. Latostenmaalla, Palvantie 209
• 4.8. Harjanteella, Harjanteentie 156
• 18.8. Halmelalla, Koskenmaantie 151
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”Meillä on äly ttömän mukava porukka. Monet ajattelee, että uskikset on vakavia ja jäykkiä.”

Hyvinkään
kirkon edessä ei
näe usein
moottoripyöräilijöitä. Gospel
Riders -kerhon
Hyvinkään
alueosaston
aluevastaavan
Pekka Karjalaisen alla on uusi
Honda 750
Shadow.

Gospel Riders kuljettaa hyvää sanomaa

H

yvinkään kirkon eteen kaartavan moottoripyöräilijän
ajoliivien selkämyksessä ovat
risti ja teksti Gospel Riders.
Ajaja on järjestön Hyvinkään
alueosaston aluevastaava
Pekka Karjalainen eli Keppis. Hänen
sähköpostilistallaan on jäseniä noin viisikymmentä, joista naisia toistakymmentä.
Motoristeja on Hyvinkään lisäksi Riihimäeltä, Hausjärveltä, Jokelasta, Rajamäeltä,
Järvenpäästä ja Nurmijärveltä.
– Jos näkee Gospel Riders -tunnukset
jonkun motoristin liiveissä, niin tervetuloa
juttelemaan. Teemme vahvaa evankelioimistyötä kaduilla. Meidän jäseneksi pääsee jokainen, joka hyväksyy kristillisellä
pohjalla olevat säännöt.
Pekka Karjalaisen alla on Honda 750
Shadow, vuosimallia 2009. Pyörän mitta-

rissa on haastatteluhetkellä vasta kaksisataa kilometriä.
– Kymmenen vuotta sitten minulla oli
viisisataakuutioinen Suzuki, mutta ajot jäi
vähälle. En olisi hankkinut moottoripyörää
uudelleen, jos en olisi liittynyt Gospel Riders -kerhoon.
Pekka Karjalainen on asunut Hyvinkäällä vuodesta 1986 lähtien ja käy myyntityössä Helsingissä.
– Syksyllä työkaverini Matti Teiniranta sanoi, että Hyvinkäälle pitäisi saada
Gospel Riders -kerhon alueosasto. Keskustelimme silloisen järvenpääläisen puheenjohtajan Seppo Käpysen kanssa. Hän oli
miettinyt itsekin samaa asiaa. Hyvinkään
alueosasto perustettiin lokakuussa.

Pekka Karjalainen esittelee kerhonsa painattamaa Tässä on TIE -motoristiraamattua,
jota jaetaan kiinnostuneille ilmaiseksi.
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Motoristit kävivät
seurakunnassa
– Talvella meillä oli torstaina kello 18.30
kerhoilta Sveitsinhovin Teboililla. Kesäohjelmaa olemme miettineet yhdessä lohjalaisten, espoolaisten ja helsinkiläisten
kanssa. Kesätiistaisin pidetään ajeluilta,
josta jokainen alue on vuorottain vastuussa, Pekka Karjalainen jatkaa.
Helmikuun 26. päivänä pastori Juha
Koivulahti kutsui Gospel Riders -motoristit tutustumaan Hyvinkään seurakuntaan.
– Meitä oli reilut kolmekymmentä jäsentä. Juha piti alustuksen siitä, miten
moottoriharrastuksen ja hengellisyyden
voi yhdistää. Hän kutsui meidät 7. kesäkuuta kello 12 alkavaan mobilistikirkkoon
Hattulan vanhaan kirkkoon. Juhalla on
Vespa, jota hän sanoo kunnostavansa.
Pekka Karjalaisen tie kristilliseen toimintaan ei ollut itsestään selvää, vaikka
hengelliset asiat olivat kiinnostaneet häntä
lapsesta lähtien.
– Oli vuosi 2003, kun helsinkiläinen
ystäväni ajoi autolla Heinolaa kohti. Juteltiin puhelimessa ja minulla oli puhelimen
kaiutin päällä. Kaveri rukoili puolestani,
kun minä olin polvillani sängyn vieressä.
Tulin silloin uskoon.
Pekka Karjalainen käy hengellisissä kokouksissa Helsingin Saalem seurakunnassa. Hänellä on poika Olli-Pekka, 14, joka
asuu äitinsä kanssa Hyvinkäällä.
– Poika tietää moottoripyöristä enemmän kuin isänsä. Hän istuu minun moottoripyörän takana. Käymme viikoittain
yhdessä seurakunnassa. Olli-Pekka on innokkaasti mukana Gospel Riders -toiminnassa.

men Gospel Riders perustettiin vuonna
1980 Pukkilassa, Kanteleen koululla. Opettaja Jorma Kuitunen ja Jukka Parkkinen
kutsuivat motoristeja perustamiskokoukseen. Toiminta on laajentunut ulkomaillekin. Sisarkerhoja ovat Gospel Riders Estonia, Gospel Riders Espanja ja Gospel Riders Jerusalem.
– Suomessa on jäseniä yhteensä yli yhdeksänsataa. Heinäkuun 10. – 12. päivinä
Gospel Riders pitää Virroilla MOJ-Meeting (Message of Joy) -tapahtuman. Sinne
tulee Jerusalemista sekä arabi- että juutalaismotoristeja.
Ensimmäinen kristittyjen motoristien
Drieve-in ulkoilmajumalanpalvelus pidettiin Liedossa vuonna 1981. Gospel Riders
-kerholla on GR-jäsenlehti ja nettisivusto
www.gospelriders.fi, josta tulevat tapahtumat löytyvät. Rajamäellä on Ennakoivan
ajon kurssi - EAK järjestetään 17.5.
Pekka Karjalainen ottaa moottoripyörälaukustaan Tässä on TIE -motoristiraamatun, joita hän antaa kiinnostuneille ilmaiseksi. Siinä on Uuden testamentin,
Psalmien ja laulujen lisäksi motoristien
haastatteluja. Kirjaa on painettu kolmessa
vuodessa 67 500 kappaletta.
– Meillä on älyttömän mukava porukka. Monet ajattelee, että uskikset on vakavia ja jäykkiä. Oman värikkyytensä tuo se,
kun jäsenet ovat eri taustoista. Jokainen
hyväksytään sellaisena kuin on. Gospel
Riders’ia on pyydetty juhannuksen jälkeen
päihteettömälle leirille Sääksin leirikeskukseen, jossa he kertovat toiminnastaan.
Gospel Riders -kerhosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Hyvinkään alueosaston
aluevastaavaan Pekka Karjalaiseen: puh.
040 548 6461 ja sähköposti keppis@iki.fi.

Jerusalemista Suomeen
Yhteiskristilliseltä pohjalta toimiva Suo-

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

