Aki Kipponen (vas.) ja Niklas Honkalehto ottelivat sumopuvut päällään toisiaan vastaan. Kömpelösti liikkuneet kamppailijat saivat runsaasti kannustushuutoja.
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Seppo Ylönen

Risto Konttinen
– työterveyslääkäri
- opiskelee livvin kieltä
harrastaa kävelyä ja lukemista

Työterveyslääkäri Risto Konttinen on tarttunut montaa kertaa asiakkaan tullessa verenpainemittariin.

Ihmisessä on henki, sielu ja ruumis
Työterveyslääkäri Risto Konttinen
tarjoaa tervehdykseksi kyynärpäätä, koska Lääkäriskeskus Pipetissä
on kättelykielto sikainfluenssan
vuoksi.
– Kun isänisäni Vasil Konttinen kuoli vuonna 1918 espanjantautiin, niin hänen veljensä
kuoli siihen seuraavana päivänä. Nyt on selvinnyt, että kysymyksessä oli lintuinfluenssa,
Risto Konttinen viittaa vanhaan epidemiaan.
Hän on tuttu lääkäri Hyvinkään seurakunnan työntekijöille, joita palvelee Pipetissä toinenkin työterveyslääkäri. Lisäksi ympärillä on pätevä työterveyshoitaja- ja hoitajatiimi.
– Koska ihminen käsittää hengen, sielun
ja ruumiin, niin haluan olla koko ihmisen
lääkäri. En hoida pelkästään korvaa ja kurkkua vaan pyrin katsomaan ihmisen kokonaisvointia. Silloin tällöin olen ohjannut ihmisiä seurakunnan päivystävän pastorin
luo.
Leppoisa haastateltava sanoo jutelleensa
kirkkoherra Ilkka Järvisen kanssa tästä asiasta. Lääkäri on papin kanssa yhtä mieltä
siitä, että ihmisellä on myös sielunhoidollisia
tarpeita.
– Tämä käsitys tulee minulle uskostani
Jumalaan. Edesmenneet vanhempani Stepan
ja Martta Margareta Konttinen olivat uskovia ihmisiä. Vanhempieni rukoukset ovat
kantaneet minua ja koko sukua.

”Siivoa poika jälkes!”
Risto Konttisen isä oli syntynyt Suojärven
Hyrsylänmutkassa. Perheessä oli yksi tytär ja
seitsemän poikaa. Kodista oli Tarton rauhan
(1920) rajaan vain 300 metriä, ja Hyrsylänjärven toisella puolella oli Venäjänkylä. Ve-



näjän vallankumouksen aikana oli seudulla
sabotointia ja sieppauksia.
– Välirauhan aikana Konttiset sijoitettiin
Isokyröön, ja isä tapasi äitini. Veikko Vennamo järjesti nuorelle perheelle Paltamosta
kylmän tilan, jonne muutettiin vuonna 1949.
Minä synnyin Isokyrössä ja sain seitsemän
siskoa, joista yksi on kuollut.
Kodissa oli niukat olot, mutta Risto

Konttisen lapsuus oli onnellinen.
– Kainuussa meitä pidettiin ryssinä. Minäkin sain koulussa monta kertaa turpaani.
Kotona oli hyvin yksinkertainen kasvatusperiaate. Isä sanoi minulle saunassa, että ”siivoa poika jälkes!” Ei tarvinnut monta kertaa
sanoa.
Heinätöiden aikana mentiin päiväruokailun jälkeen lattialle tai penkin lavitsalle,
pantiin sanomalehti silmien päälle ja otettiin 15
– 20 minuutin ”ettoset”.
Sitten jaksettiin tehdä
töitä myöhäiseen iltaan.
– Kannatan käytäntöä edelleen, mutta monelle se ei ole kiireisessä
työelämässä mahdollista,
työterveyslääkäri sanoo.
Lapsuuden kodissa
puhuttiin livvin eli karjalan kieltä. Illalla lampun
valo korvasi television.
Isoäiti kertoi vanhoista
ajoista. Vallitsi läheinen
ja lämmin tunnelma.
– Minulla oli koulussa vaikeuksia kirjakielen
kanssa. Kesti puoli vuotta ennen kuin opin tavaamaan sanan hevonen.
Siitä tahtoi tulla väkisin
hepo. Nyt olen opiskellut
pari kolme vuotta livviä
Punkaharjun Itä-Karjalan kansanopistolla ja
Helsingissä Karjalatalolla.

Sairaanhoitaja Katri Pyykönen on Lääkärikeskus Pipetin
vastaanottotiskin takana. Risto Konttinen sanoo, että talossa
tehdään jatkuvaa tiimityötä asiakkaiden hyväksi.

Usko Jumalaan
auttaa
Kajaanin lyseosta ylioppilaaksi kirjoittanut Ris-

to Konttinen valmistui lääkäriksi Oulun yliopistosta vuonna 1973. Hän on erikoistunut
sekä työterveyshuollon että yleislääketieteen
erikoislääkäriksi. Työssä hän on ollut useilla
Pohjois-Suomen paikkakunnilla, 10 vuotta
Ruotsin Falunissa, Helsingissä ja Mäntsälässä. Hyvinkäällä on kulunut seitsemän vuotta.
Risto Konttisella on edellisestä avioliitostaan lapset, Jaakko, 38 ja Annariina, 36.
Nykyinen vaimo Sisko Aalto koordinoi SPR:
ssä valtakunnallisesti omaishoitajalomitusta.
Heidän kotinsa on Mäntsälässä. Lasten nimet ovat Max, 15 ja Ira, 14.
Haastattelupäivän uutislähetyksen mukaan köyhien määrä on lisääntynyt ja leipäjonot viruneet. Seurakuntien diakonia-apua
hakevat yhä useammat. Myös masennus on
lisääntynyt. Risto Konttisen mukaan emme
voi puhua hyvinvointivaltiosta.
– Näemme kautta Raamatun historian,
että Jumala on antanut ihmisille hyvää. Kun
ihmiset elävät yltäkylläisyydessä, he alkavat
tehdä vääryyttä. Uskon, että silloin Jumala
sallii tuomion. Siksi meillä on menossa globaali talousahdinko ja sikainfluenssa.
Hän korostaa perhesuhteiden hoitamisen tärkeyttä siitäkin huolimatta, että työssä
käyvillä on suuria paineita.
– Usko Jumalaan luo yksilölle, perheelle
ja kansakunnalle rauhan sekä turvallisuuden.
Israelia Risto Konttinen pitää Jumalan
maana. Häntä kiinnostaa sen arkeologia.
Mies on ilmoittautunut jopa hepreankielen
tunneille.
– Elokuun lopulla olin seminaarissa, jossa oli puhujana juutalainen arkeologi Avner
Goren. Hän oli vakuuttava ja vaatimaton
mies. Monia raamatunhistoriallisia asioita
on todistettu todeksi arkeologian avulla.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Kuunteletko Gospel-musiikkia?
saa Hämeenkadulla aikaan keskustelua.
Gospel-musiikki oli alunperin Yhdysvaltojen mustien rytmikästä kristillistä kuoromusiikkia, josta myös aikamme populaarimusiikki on saanut aineksia. Gospel
jaetaan kolmeen ryhmään: afroamerikkalainen gospel, country gospel ja nykyajan
kristillinen musiikki, johon kuuluvat virret sekä kristillistä uskoa tunnustavat dance-musiikki, rock, punk ja metallimusiikki.

Nuoret

K
Laura

Toni Sundström
– Kuuntelen yleensä rock-musiikkia. Olen nähnyt Mikko
Kuustosen esiintyvän Kuopiossa. Tiedän myös Jukka Leppilammen. Seuraan musiikkia
laajasti. En ole gospel-musiikin
fani, mutta kuuntelen kaikkea
hyvältä kuulostavaa musiikkia.

Otto Laitinen

– En kuuntele uskonnollista
gospel-musiikkia. Soitan itse
kitaraa ja kuuntelen paljon
Metallicaa. Olin kaksi vuotta
sitten Metallican keikalla Helsingissä. Tänä vuonna olin Porin festareilla, jossa Metallica
oli pääesiintyjä. Bändin soittaessa oli tosi hyvä fiilis. Festarilippuja myytiin 60 000.

– Kyllä kuuntelen. Sain ystävättäreltä lahjaksi aitoa amerikkalaista
gospel-musiikkia. Albumin nimi on Original U.S.A. Gospel Choir.
Se on energistä, menevää ja piristävää, mutta myös rauhoittavaa.
Suomalaisesta gospel-musiikista en osaa sanoa. Isälläni on ollut
1960-luvulta lähtien bändejä ja olen tutustunut pienestä pitäen
erilaiseen musiikkiin. En kuuntele örisevää metallimusiikkia. Koskettava ja mieleenpainuva kappale saattaa löytyä mistä kategoriasta tahansa.

Sandra Moilanen

Katri Kultanen

– En oikeastaan kuuntele. En
laske musiikkia taiteeksi. Se on
mielestäni äänisaastetta ja roskaa, mutta sillä rahastetaan.
Sitä tyrkytetään esimerkiksi
marketeissa. Musiikissa saadaan liikaa muiden kulttuureiden vaikutteita ja kadotetaan
oma kansallisperinne. Opiskelen Hyvinkään Taidekoulussa
ja teen taidetta hiljaisuudessa.

– Kuuntelen joskus kotona
gospel-musiikkia. Rippikouluikäisenä tiesin siitä enemmän.
Olen musiikin suhteen kaikkiruokainen, mutta en pidä jumputtavasta musiikista. Hauholla minulla oli koulussa hyvä
musiikinopettaja Kullervo
Jääskeläinen. Olin koulun
kuorossa. Opettaja vei meitä
oopperaan ja operettiin, kiitos
siitä hänelle. Olen käynyt kirkossa pidetyissä konserteissa.

Tarmo Räsänen
– Kuuntelen lähinnä rockia. Olin
heinäkuussa Hartwall-areenalla
Metallican konsertissa. Heillä on
biiseissä hyviä sanoja. Bändi laulaa
maailman menosta. Olen itse metallialalla. Kuuntelen myös dancemusiikkia, jota soitetaan yökerhoissa.

esä vaihtuu syksyyn. Syysnumeron pääkirjoitus on vuodesta toiseen tavalla tai
toisella alkanut tästä toteamuksesta.
Niin nytkin. Seurakuntalehti on sitä varten, että kerromme sekä menneestä että tulevasta.
Ihmisiä kiinnostaa esimerkiksi se, miten rippikoulut sujuivat Hyvinkäällä kuluneena kesänä
tai oliko Sääksin saunailloissa kävijöitä? Monelle voi olla yllätys, miten monipuolista ja
kiinnostavaa toimintaa seurakunnassa itse asiassa on. Vahvuutena on, että otamme eri-ikäiset ihmiset huomioon kattavasti työssämme.
Seurakunnan päiväkerhot antavat lapsille hyvän ja turvallisen kristillisen pohjan, jota ei
myöhemmin saa murentaa. Varhaisnuoriso- ja
nuorisotyö ovat todella tärkeä osa oman seurakuntamme toimintaa. Lapsi tai nuori tarvitsee
koulussa opittavien tietojen ja taitojen lisäksi
sellaista kasvuympäristöä kodin ulkopuolella,
jossa häntä kunnioitetaan ja hänelle annetaan
mahdollisuus etsiä ja löytää arvoja ja oppia
vastuullisuutta. Nuoret osaavat olla yhdessä
iloisesti ja aidosti.
Sen koin itsekin vieraillessani Kuutsilla eli
koko vuoden riparilaisten yhteistapahtumassa.
Toivottavasti nuoret ottavat seurakunnan
omakseen jatkossakin!
Ensi vuoden kirkollisvaaleissahan jo 16vuotiaat saavat äänestää. Alkaako nyt nuorten
esiinmarssi?
Moni vanhempi on antanut palautetta viime
kesän rippikoululeireistä. Palaute on ollut
myönteistä, joskus todella kiittävää. Silloin on
tuntunut hyvältä. Seurakunnan työntekijät,
jotka vastaavat leireistä ja muusta toiminnasta
ansaitsevat kiitoksen. Kiitoksen ansaitsevat
myös kodit, jotka kasvattavat nuoria. Heidän
kanssaan on hienoa tehdä työtä.
Nuoruuteen kuuluu kasvaminen, joka on
joskus kivuliastakin. Nuoria koskettavien asioiden käsitteleminen ja sietäminen on parempaa
ja turvallisempaa tutussa joukossa vaikkapa
seurakuntanuorissa. Tänne ovat kaikki tervetulleita.
Kesän kirkkopäivien aiheena oli ”Onni täällä
vaihtelee”. Päätösjuhla oli otsikoitu ”Taivaan isä
suojelee”. Kirkkopäivillä puhetta riitti. Ristiriitaistakin. Kuultiin monena päivänä paljon puhetta Jumalasta. Joskus tuntuu, että voimme
puhua Jumalasta, mitä vain sylki suuhun tuo.
Miten usein teemmekään Jumalasta pienen ja
itsemme kaltaisen. Katsomme häntä kuin kiikarilla väärin päin. Kuitenkin hän itse puhuu
meille sanassaan. Olemmeko valmiit kuuntelemaan?
Emme tarvitse vain puhetta Jumalasta vaan
Jumalan puhetta. Sanasta tietä kysy!

Ilkka Järvinen, kirkkoherra
Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
Viestintätoimikunta: Sinikka Ala-Paavola, Tuija Linna-Pirinen, Risto Nihtilä,
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Majatalo
auki!

S

yksyn merkit ovat jo selkeät, vaikka
aurinkoa ja lämpöä on ollutkin – koulut ovat alkaneet. Monissa perheissä
koetaan kesän alkaminen ja syksyn tulo
koulutyöhön liittyen. Kesä alkaa tutun suvivirren ”Jo joutui armas aika” jälkeen. Tämä on sukupolvien ajan liittynyt suomaiseen kulttuuriperinteeseen ja on edelleenkin tärkeää lukuvuoden työn päättyessä.
Sana armas, armas aika, viittaa johonkin
mukavaan ja toivottavaan asiaan, johonkin
hyvään ja odotettuun. Se sana tarkoittaa
kouluihmisillä vapaata lukuvuoden työrytmistä. Työntäyteisen lukuvuoden jälkeen
on aika ladata akkuja. Me ”ei kouluun” sidoksissa olevat tarvitsemme myös armasta
aikaa.
Sanasta armas tulee mieleeni merkitys
rakas; rakas vaimoni, rakkaat lapseni ja
rakkaat lasteni lapset. Siitä sanasta tulee
hyvä ja lämmin tunne, on hyvä ja turvallinen olo. Tuntee itsensä hyväksytyksi ja silloin on helppoa katsoa valoisin silmin
huomiseen. Mieleeni tulee myös sana armo. Ihminen tarvitsee sitä jaksaakseen,
kuka meistä on virheetön. Kun voi tuntea
hyväksyvän ilmapiirin, ei tarvitse joka hetki jännittää, vastaanko oikein, olenko riittävä hyvä. Sainko tarpeeksi hyvän numeron kokeista, menestyinkö kilpailussa,
olenko vähintään yhtä hyvä kuin naapurin
lapsi?
Nämä ovat meille kaikille tuttuja kysymyksiä kodissa ja koulussa. Armo ja armahtaminen tarkoittavat jokapäiväisessä elämässä kasvavien nuorten kanssa juuri sitä, että
me vanhemmat ja opettajat emme joka
paikassa mittaa ja arvioi millinmitalla
nuortemme toimintaa. Tulee turvallinen
olo, kun lapsi ja nuori tuntee, että vanhempani ymmärtävät, opettajat ymmärtävät.
Vanhassa sadussa myrskytuuli ja aurinko kisailivat kumpi saa tietä kulkevalta
mieheltä riisuttua päällystakin. Myrskytuuli puhalsi ja puhalsi ja mies kääri takkinsa entistä tiukemmalle. Aurinko vuorostaan alkoi lämmittää ja kohta jo mies
avasi takkinsa ja riisui sen pois. Tämä
opettaa meille, että hyvyys luo lisää hyvyyttä. Lasten ja nuorten kasvuun tarvitaan hyvyyttä, hyväksyntää ja ymmärtämistä. Hyvän tahdon lisäksi tarvitaan
myös myrskytuulta, mutta vain oikeudenmukaisen ja rakentavan keskustelun kautta.
Runoilija Eino Leinon sanat antavat ajattelemisen aihetta:
“Ei paha ole kenkään ihminen, vaan
toinen on heikompi toista. Paljon hyvää
on rinnassa jokaisen, vaikk’ ei aina esille
loista. Kas, hymy jo puoli on hyvettä ja itkeä ei voi ilkeä.”
Turvalliseen kasvamiseen liittyy myös
ilo, iloisuus. Hyvyys luo lisää hyvyyttä. Ilo
tuo lisää iloa ja hyvää mieltä. Tunteilla on
suuri merkitys oppimiseen ja ihmisenä
kasvamiseen. Se minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa!
Vallitkoon armon aika kaikkien meidän keskuudessamme.

Esa
Hintikka
eläkkeelle
siirtynyt
rehtori
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yvinkään kirkossa vietetään Majataloiltaa perjantaina 18.9. klo
19.00. Odotettavissa on ilta täynnä iloista musiikkia, lämmintä yhdessäoloa ja koskettavia sanoja. Illan isäntänä
toimii ja musiikista vastaa hyvinkääläisille tutuksi tullut Majatalo-idean isä,
gospelmuusikko Pekka Simojoki, yhdessä EtCetera -kuoron ja yhtyeen kanssa. Tällä kertaa vieraana on evankelista
Ilkka Puhakka, joka tunnetaan kohti
käyvästä ja värikkäästä tavastaan puhua.
Mukana on myös Suomen Lähetysseuran pastori Jukka Jämsen yhdessä pohjalaisten tunteman evankelistan Matti
Karin kanssa. He avaavat uusia ikkunoita rukouksesta. Monenlaiset yllätykset
kuuluvat myös Majatalojen luonteeseen.
Majatalo-illat lähtivät liikkeelle alunperin yli 15 vuotta sitten Riihimäeltä, jossa ne tunnetaan nimellä ”Little light”.
Myös Kangasalla on vastaavia tilaisuuksia pidetty jo usean vuoden ajan. Ne ovat
molemmilla paikkakunnilla saaneet suuren suosion ja saavat liikkeelle paljon
myös sellaista kuulijakuntaa, jota ei kirkossa kovin usein nähdä.

EtCetera
on kuoro, jossa laulajat ovat aikuisia eri ammattiryhmistä ja eri
elämäntilanteista. Heitä yhdistää
laulamisen riemu ja evankeliumin eteenpäin vieminen. Kuoroa johtaa tunnettu gospelmuusikko ja lauluntekijä Pekka Simojoki. Kuoron mukana esiintymisissä on bändi, johon kuuluu kitaran, basson ja rumpujen lisäksi
muita rytmi- ja lyömäsoittimia
mm. afrikkalainen djembe-rumpu ja huilu. Kuoron musiikki on
iloista ja hyväntuulista gospelia.
Laulut ovat pääosin Simojoen ja
Anna-Mari Kaskisen käsialaa.
Mausteita musiikissa on Afrikasta.
Kuoron kotipaikka on Riihimäki.

Toivottavasti tauti leviää
– Lähdimme Majatalon kanssa tien päälle, koska sitä on kyselty paljon eri puolilta Suomea. En panisi pahakseni, jos tämä ”tauti” leviäisi muuallekin. Tämä on
vähän erilainen tapa kokoontua, kokea
yhteisöllisyyttä ja puhua uskosta ihmisten kielellä. Uskon, että jotain tällaista
tämän maan kirkoissa tarvitaan tänään,
kertoo Pekka Simojoki.

Vexi Savijoki

Armasta aikaa

Pekka Simojoki

Pekka Koskinen

Majatalo-ilta on
myös osa Suomen
Lähetysseuran Tasaus-keräystä, jolla
tuetaan kaikkein vähäosaisimpia erityisesti Kolumbiassa.
Ennen iltaa on mahdollisuus osallistua
Majatalo-seminaariin, jossa on opetusta, rukousta,
musiikkia ja hengel-

Riihimäellä kuoro on isännöinyt
Big Lightia ja suosittuja Little
Light -iltoja jo 15 vuotta. EtCeteralta on ilmestynyt viisi äänitettä:
”Matka on alkanut” vuonna 1996,
”On taivas auki” 1998, ”Aukaise
verhot” 2001, ”Valoon päin” 2005
ja ”Suuri suunnitelma” 2008”.
Uusin äänite on maanläheistä
gospelia, jossa on vivahteita Afrikasta ja Andeilta. Sanoma on
tuttuun tapaan kristallinkirkkaasti kristillinen.
Kuoro on esiintynyt ympäri
Suomea ja myös ulkomailla mm.
Unkarissa, Venäjällä, Puolassa ja
Saksassa. Kuorolla on kotisivut
www.etcetera.to.

listä varustamista. Tämä tilaisuus alkaa
seurakunnan juhlasalissa klo 17.00. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Ulkomailla tehtävä työ on syyskuussa vahvasti esillä Hyvinkäällä. Torstaina
17.9. Vehkojan seurakuntakeskuksessa
(Yli-Anttilantie 3) alkaa klo 18.00 kahvitarjoilulla tilaisuus, jossa seurakunnan
nimikkolähetti Pekka Koskinen (SEKL)
kertoo Istanbulin luterilaisen kirkon toiminnasta.

Vasaroimalla, kastamalla ja opettamalla

E

läkeiässä alkaa ihmisen kolmas elämä! Näin on sanailtu, ja monen kohdalle se toteutuukin. Viime vuosina
on lähetystyöhön kauas kotoa uskaltautunut yksi ja toinen elämänuransa muissa
tehtävissä siihen asti tehnyt.
Hyvinkään emeritus-kirkkoherra
Hannu Pelkonen on yksi näistä. Venäjässä on sodan kokeneelle sukupolvelle
oma jännitteensä, varsinkin kotinsa menettäneillä. Kaksi evakkomatkaa taivalsi
Pelkosen perhekin Karjalaan kuuluneesta
Räisälän pitäjästä. Mutta kun ovia itään
alkoi avautua uudella tavalla 1980-luvun
lopulta, tuli Hannu Pelkonen Irja-rouvineen vedetyksi työhön suomensukuisten
heimojen parissa. Pipliaseuran hallituksen jäsenyys oli toki osaltaan tuonut tutuksi erinäisiä raamattuprojekteja.
Kirves ja vasara luontuvat rovastin
käteen, ja niin lopulta yli kolmellakymmenellä matkalla Uralin suuntaan yhdistyi käytännön rakennustyö ja hengellinen
opetus. Inkerin kirkon uudelleen elpymisen kaksi ensimmäistä vuosikymmentä
olivat suorastaan hengästyttävän kiivaan
rakentamisen aikaa. Kirkkoja, seurakuntataloja, lähetyskoteja valmistui pitkälle
talkootyönä ja Suomessa kootulla vapaa-

Hannu Pelkonen
VOIHAN VENÄJÄ!
Rakentajarovastin
matkassa Suomen
suvun maille
Omakustanne,
painopaikka Saarijärven
Offset, 219 s.
ehtoisella rahoituksella. Hannu Pelkonen
on pitänyt remonttihommien ohessa kymmeniä rippikouluja, kastanut ja konfirmoi-

nut eri puolella keskistä Venäjää.
Niin ikään hyvinkääläinen Juha Väliaho on palvellut jo pitkään päätoimisesti
Uralin rovastikuntaa. Hän on puolisoineen
tehnyt uraa uurtavaa työtä organisoimalla
uusia seurakuntia ja rakennushankkeita,
Hannu Pelkonen ja kumppanit puolestaan
ovat kulkeneet ruohonjuuritasolla, istuttaneet ja kastelleet. Nyt kun ulkomaisen
työn mahdollisuudet selvästi vähentyvät,
Inkerin kirkon seurakunnilla on aika kokeilla puolipakolla suurempaa omavaraisuutta.
Hannu Pelkosen kirja Voihan Venäjä!
on hyvin tarkasti dokumentoitu kuvaus
kymmeniltä matkoilta, joita Hyvinkään
seurakunta on osaltaan kustantanut. Vieraampaa lukijaa saattavat puuduttaa lähes
tuntiaikataululla kerrotut tapaamiset ja
kokoukset, mutta työtä seuranneille isokokoinen, kauniisti kuvitettu kirja on arvokas tallenne lähihistoriasta. Se on vahvaa todistusta siitä, että Jumala itse tekee
työtä lännessä ja idässä vaikuttaen suuren
kaste- ja opetuskäskyn täyttymistä palvelijoidensa välityksellä.

Reijo Huuskonen

Seppo Ylönen

Seurakunnassa
henkilövaihdoksia
Pastori Tauno Tuomisen siirryttyä eläkkeelle seurakunnassa
avautui toisen kappalaisen virka
haettavaksi. Virkaan valittiin
sairaalapastori Kosti Kallio ja
hän aloitti työnsä 1. syyskuuta.
Kallio toimii julistuksen vastuukappalaisena. Työn kuvaan kuu- Kosti Kallio
luu lähetyspappina toimiminen
sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön, evankelioimis- ja lähetystyön, aluetyön ja kirkkoteatterin johtaminen. Kosti Kallio
asetetaan virkaansa jumalanpalveluksessa Hyvinkään kirkossa
sunnuntaina 20. syyskuuta klo
10. Pastori Merja Olin toimii Johanna Tontti
sairaalasielunhoitajana siihen
saakka, kunnes Kosti Kalliolta
vapautunut paikka on vakinaisesti täytetty.
Hyvinkään kaupungin sosiaalitoimesta virkavapaalla oleva
diakoniatyöntekijä Johanna
Tontti aloitti syyskuun alusta
Kristiina Leinosen sijaisena
Minttu Talosela
päihde- ja kriminaalityössä.
Hänellä on vastaavasta työstä
kokemusta usean vuoden ajalta Nurmijärven
seurakunnasta. Johanna Tontin sijaisuus kestää
vuoden 2010 toukokuun loppuun.
Pastori Minttu Talosela aloitti syyskuun alusta äitiyslomalla olevan nuorisopastori Saija Lottosen sijaisena. Sijaisuus kestää vuoden 2010
huhtikuun loppuun.

Kanttori Minna
Kettunen
näyttää
suosittua NSVlaulukirjaa,
jonka lauluja
uusi nuorten
kuoro voisi
myös esittää.

Kuntoutuminen kunniaan

Laulu saa ihmiset liikkeelle
Syksyn alku on vilkasta aikaa
monille. Erilaiset harrastukset
kutsuvat kesän tauon jälkeen.
Kansalaisopiston kursseille
haetaan, kerhotoiminta ja piirit
aloittavat toimintansa.

S

eurakunnan musiikkityön
keskuksena toimivat kuorot
vetävät vanhoja ja uusia laulajia riveihinsä. Musiikki ja
laulaminen tekee hyvää sekä
mielelle että keholle ja siksi
se onkin hyvin suosittu harrastus. Seurakunta tarjoaa kaikille ikäryhmille
mahdollisuuden osallistua omalla äänellään musiikin tekoon. Kuoroja on lapsille ja aikuisille ja muutaman vuoden tauon jälkeen myös nuorille. Vaikka kuorot
ovat jo aloittaneet syystoimintakautensa
niihin otetaan edelleen uusia jäseniä.

Nuorissa hyvää laulu- ja
soittoporukkaa
Keväällä kanttorina aloittanut Minna
Kettunen sai ajatuksen nuorten lauluja soittoryhmän perustamisesta oltuaan
kesän aikana rippikouluissa ja konfirmaatiomessuissa.
– Olen tavannut hyvää laulu- ja soittoporukkaa. Nuoret, joiden kanssa olen
asiasta jutellut, eivät ole tyrmänneet ajatusta. Aikaisemmissa työpaikoissani Kymin ja Langinkosken seurakunnissa oli
gospel-kuorot.
Minna kutsuu mukaan nuoria rippi-
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koulun käyneistä opiskelijoihin.
– Kävin kanttoriksi valmistumiseni
jälkeen Pekka Nymanin ja Maria Laakson johtamilla gospel-ja afrikkalaisen
musiikin kursseilla. Minulla on itsellänikin djembe-rumpu. Ajatuksena on visioida nuorten kanssa sellainen laulu- ja
soittoporukka, jota Hyvinkään seurakunnassa ei vielä ole, mutta jolle olisi
tarvetta.
Nuorten laulu- ja musiikkiryhmän
harjoitukset alkavat torstaina 10. syyskuuta kello 18–19.30 kirkonmäen työkeskuksen aulakahviossa (Hämeenkatu
16). Minna Kettuselta saa lisätietoja soittamalla numeroon 040 1868 938.

Virsimerkkejä suorittamaan!
Toisena uutena musiikkiryhmänä aloittaa Seurakuntaveisaajat, jonka tarkoituksena on laulaa muun muassa virsiä
yhdessä yksiäänisesti. Veisaajat kokoontuvat Hyvinkään Vanhassa kirkossa keskiviikkoisin klo 16.00–17.00. Mahdollisuus suorittaa virsimerkkejä! Lisätiedot
ja yhteydenotot: kanttori Taru Paasio,
p. 040 356 7616.
Lapsikuorot
Seurakunnassa on useita lapsikuoroja.
Laulunaperoita, Sävelkeijuja ja poikien
Rytmiritareita johtaa kanttori Marjut
Sipakko. Häneltä voi kysyä lisätietoja
numerosta 0400 294 302. Laulunaperot
tiistaisin klo 17.00–17.45 Vanhassa pappilassa. Sävelkeijut tiistaisin klo 18.00–
18.45 Vanhassa pappilassa. Rytmiritarit
tiistaisin klo 18.45–19.30 Vanhassa pappilassa (Pappilankatu 14).

Hyvinkään Kirkkokuoro,
johtaa Erkki Hannonen.
Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin seurakuntakeskuksen juhlasalissa klo
18.00–20.30. Lisätiedot ja yhteydenotot:
kanttori Erkki Hannonen, p. 0400 251
371.
Vehkojan kuoro,
johtaa Taru Paasio.
Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin Vehkojan seurakuntakeskuksessa klo 18.00–
20.00. Lisätiedot ja yhteydenotot: kanttori Taru Paasio, p. 040 356 7616.
Tuomas-kuoro,
johtaa Helena Lehtinen.
Kuoron harjoitukset perjantaisin 18.00
seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Lisätiedot ja yhteydenotot: musiikkityöntekijä Helena Lehtinen, p. 040 844 7126.

Vanhustenviikon aikana 4.–11. lokakuuta järjestetään eri puolilla Hyvinkäätä monipuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joista monet ovat muotoutuneet jo perinteeksi. Vanhustenpäivänä, sunnuntai
4. lokakuuta, on Hyvinkään kirkossa kello 10.00
messu, minkä jälkeen juodaan kahvit kirkon yläsalissa.
Tämänvuotisen vanhustenviikon ja -päivän
teemana on Kuntoutuminen kunniaan. Tarkoituksena on herättää päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä järjestöjen
aktiivit uskomaan
kuntoutumisen mahdollisuuksiin. Ennen
kaikkea halutaan valaa uskoa ikääntyviin
ihmisiin itseensä.
Vanhustenviikon
ohjelmasta saat tietoa
paikallislehdestä ja
diakoniatyöntekijöiltä. Tervetuloa!

Kolmekymmentä vuotta
eikä aivan suotta

Hyvinkään Oratoriokuoro,
johtaa Matti Heroja.
Kuoro harjoittelee seurakuntakeskuksen
juhlasalissa maanantaisin klo 18.30. Lisätiedot ja yhteydenotot www.oratoriokuoro.net tai Matti Heroja, p. 0400 489
030.
Hyvinkään Kamarikuoro,
johtaa Erkki Hannonen.
Kuoro harjoittelee kirkonmäellä työkeskuksen aulakahviossa keskiviikkoisin
klo 18.00–21.00. Lisätiedot ja yhteydenotot: kuoron pj. Heli-Anna Haukilahti,
p. 044 585 8592.

Pääemäntä Aino Kuronen (vas.) ja emäntä Riitta
Kankaanpää juhlivat syyskuun alussa näyttävästi
yhteistä 30-vuotista uraansa seurakunnan
pitopalvelussa. Mukana juhlakahveilla ja vieraita
vastaanottamassa oli myös emäntien esimies,
talousjohtaja Jouni Lätti. Pitopalvelun tarjoamilla
kakkukahveilla kävi noin 200 vierasta.



Senioripysäkki on HelsinkiMission kehittämä, yli
60-vuotiaille tarkoitettu ryhmätoimintamalli.
Ryhmässä käydään keskustellen läpi jäsenten elämänhistoriaa ja tämänhetkistä elämäntilannetta.
Omille tunteille voi löytyä uusia näkökulmia ja
merkityksiä, kun ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ryhmä kokoontuu 15 kertaa. Jokaisella
ryhmäistunnolla on oma teemansa.
Seuraava senioripysäkkiryhmä alkaa Hyvinkäällä lokakuussa 2009. Ryhmän ohjaaja on
Pirkko Saarinen, joka on
saanut
tehtävään senioripysäkin
ohjaajakoulutuksen. Soita ja
tule keskustelemaan mieltäsi
painavista asioista yhdessä
toisten kanssa.
Tiedustelut
Pirkko Saarinen, puh.
040 555 6325.

Miehet hakevat rohtoja
kipupisteisiin
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat järjestävät perjantaina 25. syyskuuta kello 18 alkaen
Järvenpään seurakuntakeskuksessa rovastikunnallisen miesten illan. Teemana on Miehen kipupisteet – mistä rohdot? Raamattuopiston vararehtori Reijo Huuskonen valottaa Raamatun miesten
kipupisteitä ja heidän löytämiään lääkkeitä. Ohjaaja, näyttelijä Arto Myllärinen esittää Korjaussarja-monologinäytelmän, jonka musiikki on
Matteus Mykkäsen.
– Monologi on noussut tarpeesta puhua äärimmäisen suoraan, rohkeasti ja totuudellisesti
kipeistä asioista: eroista, yksinäisyydestä, pettymyksestä itseen, itsepetoksesta, niin amorin kuin
huumorinkin kautta, Arto Myllärinen sanoo.
Omien tekstien lisäksi hän on käyttänyt myös
Aleksis Kiven, Erkki Lemisen ja Tapio Nousiaisen
tekstejä.
Monologin jälkeen miehet keskustelevat näkemästään. Illan isäntinä ovat pastori Miika Heikinheimo ja Rainer Jormanainen. Ilta päättyy
yhteiseen ehtoolliseen Järvenpään kirkossa. Lämpimästi tervetuloa!

Tauluilla Raamattuja Venäjälle
Rovasti Matti Vuolanne aloitti vaimonsa Marian
kanssa lähetystyön Venäjällä vuonna 1967, minkä
jälkeen hän on vienyt evankeliumia suomensukuisille kansoille 40 vuoden ajan. Novosibirsk, Grasnoyarsk, Kellogg, Verni Bask, Buri, Turuhansk,
Pietari ja monet muut kaupungit ovat saaneet vastaanottaa ilosanomaa Jeesuksesta.
Työtä on rahoitettu myymällä venäläisten taiteilijoiden maalaamia tauluja. Tutuimpia taiteilijoista ovat Ilja Repin ja Elvi Vaarni. Muita kuuluisia taiteilijoita ovat esimerkiksi Vadimir Ribatshok ja Nikolaj Shagajev. Nuoremman polven
taidemaalareita edustaa Larissa Sharipova.
Taulujen myyntinäyttely on Hyvinkään kirkon
yläsalissa viikonloppuna 30.10 –1.11. Myyntiajat
ovat: perjantaina ja lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen klo 16:een
asti. Järjestäjinä ovat Raamattuja Venäjälle ry, rovasti Matti Vuolanne ja apujoukot. Tervetuloa!



Kaukasissa juhlittiin kylälle
tärkeää palvelutaloa
Jorma Ersta

Kaukasten
palvelutalon
pihapiiri sai
uuden ilmeen
lasten
leikkivälineillä
ja aidalla.

A

rkkitehti Robert Gunstin
suunnittelema Kaukasten
palvelutalo täytti kolmekymmentä vuotta. Juhlaa
vietettiin 30. elokuuta sanajumalanpalveluksella, puheilla, kukilla ja kakkukahvilla. Joukko
virkeitä lapsia lauloi lastentarhan opettajien johdolla.
Palvelutalossa toimivat edelleen kaupungin päiväkoti ja seurakunnan iltapäiväkerho sekä hyvin suosittu äiti- ja lapsikerho. Jumalanpalveluksia pidetään kerran kuukaudessa.
Juhlapäivänä sanajumalanpalveluksen pitänyt Kaukasten oma pappi Petra
Pohjanraito sanoi saarnassaan, että
meidän kannattaa seurata valoa, jonka
Jeesus on tuonut evankeliumissaan maailmaan.
– Rakkauden mahdollisuus on tullut
täällä monin tavoin todeksi. Elämä on
tullut helpommaksi ja kestettävämmäksi
tämän talon ja täällä palvelleiden ihmisten vuoksi. Sokeat ovat saaneet silmilleen valoa ja oivaltaneet jotakin lähimmäisyydestä ja Jumalan rakkaudesta.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen totesi
juhlapuheessaan, että seurakunta ja kaupunki pitävät edelleenkin huolta talon
toiminnasta. Hän lainasi vuoden 1979
vihkiäisjuhlassa olleen vt. kirkkoherran
Tapio Turusen sanoja: ”Tilat ovat suurenmoiset. Niiden avulla voidaan palvella.”
Kaukasten alueneuvoston jäsen Vilho Halmela kertasi palvelutalon histori-

aa. Alussa osakkaiksi tulivat Hyvinkään
kaupunki, Hyvinkään seurakunta ja Suomen Vanutehdas Oy. Vanutehtaan toiminta lakkasi vuonna 1992. Kolme vuotta sitten Vanutehtaan osakkeet silloin
omistanut ruotsalaisyhtiö myi ne kaupungille. Kaupungin osuus on nyt 53 ja
seurakunnan 47 prosenttia. Tontin
omistaa Kaukas Kiinteistöt.
Talossa aloitettiin syksyllä 1979 sekä
kaupungin että seurakunnan nuorisotyö.
Pidettiin lapsi- ja iltapäiväkerhoa, pyhäkoulua, piirityötä, jumalanpalveluksia ja
pihaseuroja. Diakonissalla ja Vanutehtaan työterveyshoitajalla Maija-Liisa
Laapotilla oli vastaanottotila. Aino
Löytty piti 4h-kerhoa. Taloa käyttivät
yhdistykset ja yhteisöt, oli merkkipäiviä
ja häitä. Terveyskeskuslääkäri Heikki
Sikanen aloitti vastaanoton vuonna
1981. Vuoteen 2000 saakka toimineen
neuvolan ensimmäinen terveydenhoitaja oli Ulla-Maija Kyrönlahti.

Päiväkodissa on vilinää
Palvelutalon päiväkoti perustettiin
vuonna 1991. Aluksi lapsia oli viisitoista
ja hoitajia kaksi. Nyt päiväkoti toimii
Martin päiväkodin ryhmänä. Lapsia on
lähes 50 ja hoitajia yhdeksän. Vilho Halmelan ja lasten vanhempien mukaan oli
suuri asia, kun syksyllä 2008 talon leikkialueelle saatiin laajennus ja asianmukainen aita.
– Kylälle oli jo 15 vuoden ajan yritetty saada lapsille leikkivälineitä sekä asu-

kasyhdistyksen kirjelmillä että valtuustoaloitteella, tuloksetta. Vasta kun hankkeet yhdistettiin ja taantuma sai urakoitsijat kiinnostumaan näin pienestä kohteesta, aita syntyi. Jokapäiväisestä kunnossapidosta ovat vastanneet Raija ja
Kaino Horttanainen. Palvelutalo on
palvellut Kaukasten alueen asukkaita 30
vuotta, eikä tehtävällä ole loppua näkyvissä.
Juhlan loppupuolella Kaukasten palvelutaloa onnittelivat kirkkoneuvoston,
kirkkovaltuuston sekä alueneuvostojen
edustajat. Terveisensä toi myös Martin
päiväkodin johtaja Eeva Torkkeli. Esko
Sarvikas muisteli Vanutehtaan aikoja.
Kaukasten alueneuvostossa viisitoista vuotta toiminut ja seitsemän vuotta
puheenjohtajana ollut Tuula Tetri kaateli kahvia ja pääsi vihdoin itsekin kahvikupin ääreen. Hänestä oli aivan mahtavaa, että tupa oli täynnä vieraita. Monet
olivat paikalla ensimmäistä kertaa.
– Asun Ahdenkalliossa, josta on
matkaa kirkolle kuusi kilometriä, mutta
Kaukasiin kolmetoista. Pitkän välimatkan vuoksi Ahdenkallion, Ylentolan ja
Ridasjärven asukkaat vierastavat Kaukasta sekä päinvastoin, ja palvelutalon
messuissa on yleensä vain kourallinen
ihmisiä. Tästä huolimatta toivon lisää
osallistumista Kaukasten palvelutalon
jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin.

Seppo Ylönen

Kuvat Seppo Ylönen

Henrik Sörensen/Gorilla

Seniorit tapaavat pysäkillä

Kaukasten palvelutalon 30-vuotisjuhlassa nautittiin täytekakku- Lapset laulavat juhlassa. Palvelutalossa toimivat päiväkoti,
kahvit. Puolensadan hengen joukossa oli sekä nuoria että
seurakunnan iltapäiväkerho sekä hyvin suosittu äiti- ja
vanhempia kaukaslaisia. Monilla on talosta mukavia muistoja. lapsikerho. Jumalanpalveluksia pidetään kerran kuukaudessa.

Ruskan Sävel tuo Hyvinkäälle 550 laulajaa

H

yvinkäällä järjestetään ensimmäistä kertaa laaja kuorotapahtuma, jolle odotetaan myös
jatkoa. Ruskan Sävel -kuorofestivaali 25.–27 syyskuuta on
samalla viisikymmenvuotiaan
Kide-kuoron juhlaa. Kirkkoihin, taidemuseoihin ja kouluihin saapuu esiintyjiksi kolmekymmentä kuoroa, joissa on yhteensä 550
laulajaa. Hyvinkääläisiä kuoroja edustavat
Kide-kuoron lisäksi Hyvinkään Tuomaskuoro, Hyvinkään Oratoriokuoro, Hyvinkään
Kirkkokuoro, Naiskuoro Solina, Hyvinkään
Kamarikuoro ja Hyvinkään Työväen Mieskuoro.
Hyvinkään Kamarikuorossa ja HaTs-lauluyhtyeessä laulava Arja Valkonen oli pari
vuotta sitten kuoromiehensä Kalevi Toropaisen kanssa kesälomamatkalla Jyväskylässä. He pohtivat, miten Kide-kuoro juhlisi
viisikymppistään.
– Päätimme kutsua Hyvinkäälle tuttuja
kuoroja esiintymään. Idean kehittyessä laitoimme kutsuja useammalle kuorolle, Arja
Valkonen kertoo hankkeen synnystä.
Kahdenkymmenen laulajan Kide-kuoron
taustalla on alun perin Hyvinkään Työväen
Sekakuoro, joka sai uuden nimen 2000-luvun alussa. Hyvinkään Tieluiskalla henkilöstösihteerinä oleva Arja Valkonen on harrastanut laulamista koko ikänsä.
– Kuorofestaria varten meillä on ollut
viiden hengen järjestelytoimikunta, jossa
ovat minun ja mieheni lisäksi jäseninä Pertti
Utriainen, Johanna Ojanen ja Helena Vaittinen.

Yleisölle kuoroelämyksiä
Ruskan Sävel -kuorofestivaali alkaa perjantaina 25.9. kello 18 Vanhassa Kirkossa Tuomaskuoron konsertilla. Kello 19.30 esiintyvät
Hyvinkään kirkossa Otaniemen kappelikuoro, Hyvinkään Kirkkokuoro ja Hyvinkään
Kamarikuoro.
Lauantaina 26.9. alkaa Hyvinkääsalissa
kello 10 Kuorononstop, joka jatkuu 18 kuoron voimin noin kello 14.15 saakka. Seurakunnasta ovat mukana Tuomaskuoro ja Hyvinkään Oratoriokuoro. Kuoroja ja lauluyhtyeitä on myös Järvenpäästä, Keravalta, Nurmijärveltä, Lopelta, Vihdistä, Naantalista,

Kide-kuoron tuleva johtaja Pertti Utriainen esittelee Arja Valkosen kanssa Ruskan Sävel -kuorofestarin mainosta. Tulossa on tapahtuma,
jota Hyvinkäällä ei ole ennen nähty.

Kurikasta, Kauhajoelta, Äänekoskelta ja Espoosta. Lauluyhtye Rajattoman konsertti on
lauantaina 26.9. kello 19.
Yhteisten ja yksittäisten kuorokonserttien lisäksi laulajille on työpajoja Aseman
koululla ja seurakuntakeskuksessa. Vetäjinä
ovat Liina Aaltonen, Timo Laakso, Tiina
Lintukoski, Anu Isomöttönen, Pertti Utriainen ja Erkki Hannonen.
Kalevi Toropainen on Kide-kuoron taiteellinen johtaja. Hän johtaa Hyvinkääsalissa
lauantaina 26.9. kello 14.30 alkavan Kidekuoron 50-vuotisjuhlakonsertin, jossa kuullaan viime vuosien ohjelmistoa.
– On ollut yllättävän työlästä järjestää

tällainen laaja festaritapahtuma. Kide-kuorolaiset ovat hankkineet sponsoreita ja talkooväkeä, jota tarvitaan reilut viisikymmentä henkeä. Tärkeinä yhteistyökumppaneina
ovat Hyvinkään seurakunta ja Hyvinkään
kaupunki, Arja Valkonen sanoo.
Pertti Utriainen muutti pari vuotta sitten
Jyväskylästä vaimonsa kotikaupunkiin Hyvinkäälle. Hän on sairaanhoitajana Hakalan
koulussa ja laulaa Hyvinkään Kamarikuorossa. Mies on lisäksi jyväskyläläisen Lauluyhtye Canticulumin jäsen. Yhtye esiintyy Hyvinkään taidemuseossa perjantaina 25.9.
kello 19.30.
– Aloin opiskella 15-vuotiaana kuoron-

johtamista. Sen jälkeen olen opiskellut Jyväskylän konservatoriossa ja ammattikorkeakoulussa laulua, tenori Pertti Utriainen
sanoo.
Kuorofestivaali jatkuu sunnuntaina
muun muassa kello 10 Hyvinkään kirkon
messulla, johon osallistuu toistasataa kuorolaista.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Hyvinkään Oratoriokuorolla
vaativa syysesiintyminen

L

oppusyksyllä marraskuussa Hyvinkäällä
kuullaan musiikkiharvinaisuus, Beethovenin IX
sinfonia. Hyvinkään Orkesteri, joka on profiloitunut teosharvinaisuuksien esittäjäksi, esittää yhdessä Oratoriokuoron kanssa mainitun sinfonian sekä Hyvinkäällä Hyvinkää-salissa
että Helsingissä Johanneksen kirkossa. Orkesterilla tulee tänä
vuonna kuluneeksi 50 vuotta ensikonsertistaan. Oratoriokuoro ja
solistit avustavat sinfonian toteutuksessa sen viimeisessä osassa,
joka rakentuu EU-yhteyksistä tutulle Beethovenin teemalle Schillerin oodista ”An die Freude”,
”Oodi ilolle”.
Beethovenin yhdeksättä sinfoniaa luonnehditaan ”koko
maailman omaisuudeksi”. Säveltäjä tunsi Schillerin runon syntyvaiheet, sen alkuperäisen ajatuksen ja sanat. Runo oli kirjoitettu vuonna 1785 juuri ennen
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Ranskan suuren vallankumouksen
puhkeamista, eikä se ollut alkuaan
ilon (An die Freude) vaan vapauden (An die Freiheit) ylistys. Poliittisista syistä Freiheit korvattiin sanalla Freude. Beethoven löysi
Schillerin sanoista sopivat sanat
siirtyäkseen kuorofinaaliin. Juuri
ennen siirtymistä baritonisoolo
laulaa: ”O Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen, und freudenvollere!” (Ystävät, eihän toki näin! Virittäkäämme suloisemmat, riemuisammat säveleet!)

Kuoro kuin orkesteri
Kuoro astuu esiin sinfonian viimeisessä osassa julistamaan tätä
ilon oodia yhdessä solistien kanssa. Osa kuuluu vaikeimpiin lauluäänille kirjoitettuihin sävellyksiin
siksi, että Beethoven on säveltänyt
sekä solistien että kuoron osuuden
samaan tapaan kuin orkesterin
muistamatta aina ihmisäänen

luonnollisia rajoituksia. Solisteina
laulavat Jenni Lättilä sopraano,
Tiina-Maija Koskela altto, Mika
Nisula tenori ja Markus Nieminen baritoni. Teos esitetään Hyvinkää-salissa sunnuntaina 22.11.
klo 18.00 ja Helsingissä Johanneksen kirkossa maanantaina 23.11.
klo 19.00.
Syyskauden aluksi Oratoriokuoro on jo ehtinyt konsertoida
Pälkäneen kirkossa esittäen siellä
Mozartin Requiemin omin solistivoimin. Muuten syyskauden toiminta unohtamatta erilaisia pienempiä esiintymisiä koostuu lähinnä Beethoven-harjoituksista
samoin kuin kevätkauden kahden
suurteoksen harjoituksista, pääsiäisaikaan sijoittuvan Bachin hmolli messun ja helatorstaina
kuultavaan Haydnin Luominenoratorion. Kuoroa johtaa dir.mus.
Matti Heroja.

Veli-Pekka Toiviainen



Sivulavalla oli nuorisobändien esityksiä, jotka saivat liikettä niveliin.

Kuutsilla tavattiin kavereita.

Nelikymppinen Kuutsi tempaisi
Noin kahden ja puolen sadan
joukko nuoria sekä heidän ohjaajiaan valloitti 14.–16. elokuuta
Oriveden lähellä olevan Päiväkummun leirikeskuksen iloisella
toiminnalla. Juuri rippikoulun
käyneet ja vanhemmatkin nuoret
juhlivat 40-vuotiasta Kuutsia työpajoilla, konserteilla ja kristillisellä
opetuksella.

E

nsikertalaiset kuutsilaiset Niklas
Honkalehto ja Aki Kipponen
kokeilivat kavereiden kannustushuutojen innostamana sumopainia. Ottelun jälkeen massiivisen
punaisella merkatun sumopuvun
sisältä kuoriutui Niklas Honkalehto.
– Kävin rippikoulun viime vuonna Vivamossa. Opiskelen Riihimäen ammattioppilaitoksessa ja minusta tulee ammattikokki.
Kuutsi on mukavaa tekemistä kesän lopussa.
Sinistä väriä edustanut Aki Kipponen on
Puolimatkan koulun 9. luokkalainen.
– Minä olin kesällä purjehdusrippikoulussa Kotkan vesillä. Harrastan uppopalloa.
Täällä leirillä näkee kavereita. Minullakin on
noin viisikymmentä kaveria.
Nuorisotyönohjaajat Outi Korppinen ja
Olli Uotila olivat päävastuussa leiristä.
– On aihetta juhlaan, kun vuodesta toiseen nuoret tulevat tällaiselle leirille. Toivon,
että yksityinen nuori saa hyvän kokemuksen
seurakunnasta ja kokee olevansa tervetullut,
Outi Korppinen sanoi. Leirin aikana nuoret
ilmoittautuivat isoskoulutukseen, kerhonohjaajiksi, purjehdusleirille, äijäleirille ja Turun Maata näkyvissä -festareille.
Nuorisotyöntekijä Kirsi Kupiainen piti
Kuutsin Sääksistä Päiväkumpuun siirtymistä
hyvänä asiana. Majoistustiloja on riittävästi,
ja ruokailusta huolehtii leirikeskuksen keittiö. Nuorten toimintaa ohjasi tällä kertaa



Nuori yleisö eläytyy DadsHello´n musiikkiin. Laulusolistina on Mirkka Paajanen. Korvatulpat olivat nuorelle yleisölle tarpeellisia.

yhteensä 24 työntekijää: seurakunnan vakituisia ja kesätyöntekijöitä, nuorisotyöhön
opiskelevia sekä täysi-ikäisiä nuoria. Terveydenhoidosta huolehtivat vapaaehtoiset lääkäri ja terveydenhoitaja.

Kiia ja Johanna kanavilla
Kanavilla ja työpajoissa käsiteltiin ihmisenä
ja kristittynä elämistä sekä annettiin liikunnallisia ja taiteellisia elämyksiä. Minna Roisko pani nuoret kisaamaan Isosta Pallosta.
Kisaa seurasivat Kiia Saira ja Johanna Paajanen.
– Tulin juuri Lammin Kaunisniemeltä
rippileiriltä ja konfirmaatio on ensi pyhänä.
Sain tietää Kuutsista Betaniassa. Ihmiset sanoivat, että täällä on tosi hauskaa. Olin Normi ketutusta vai oikea depis -kanavalla. Siinä
puhuttiin masennuksesta, ja siitä, miten

kannattaa kaveria auttaa, jos tämä on masentunut, Kiia Saira sanoi.
Johanna Paajanen oli edellisenä kesänä
rippileirillä Joutsassa, jossa kerrottiin Kuutsista. Hän osallistui Kerhonohjaaja – ai mä
vai? -kanavaan.
– Siellä piti keksiä, millainen on hyvä
kerhonvetäjä, millaista on vetää kerhoa ja
mikä on hyvä kerho. Aion mennä vetämään
seurakunnan kerhoa.

Tuija Mattila ja historiikki
Diakoniasihteeri Tuija Mattila puhui täpötäydessä teltassa Kuutsin historiasta.
– Tarina kertoo, että vuonna 1969 olisi
järjestetty Kuutamo-leiri niminen kesäleiri
nuorille Sääksissä. Tuolloin seurakunnan
nuorisotyöntekijänä toimi Aulis Savioja.
Nuorten parissa pappina oli muun muassa

pastori Kosti Laitinen. Kuutamoleirille
osallistui noin kolmekymmentä nuorta.
Saviojan Auliksen työkaverina oli 1970luvulla Petra Kjällman ja eräänä pastorina
Harri Hartikainen. Kuutamoleiriläisiä varten oli Sääksissä vain yksi huone. Toisessa
huoneessa oli rautaisia kerrossänkyjä tyttöjä
varten, pojat nukkuivat milloin missäkin.
Seuraavalla vuosikymmenellä leirikeskus remontoitiin. Vetäjinä olivat nuorisotyönohjaajiksi valmistuneet Jouni Laine ja Tuija
Mattila sekä pastori Esa Kokko. Aktiivisena
avustaja toimi muun muassa Heikki ”Hege”
Pelkonen. Vuonna 1985 Kuutamoleirin nimeksi vakiintui sana Kuutsi, vuosikymmenen lopulla osallistujia oli noin 120. Markku
Petlinin tullessa työhön Kuutsista tuli festari, osallistujia oli noin 250 henkeä. Laajennetunkin leirikeskuksen tilat jäivät pieniksi,
vaikka avuksi otettiin Nurmijärven seura-

PunainenLanka
- kitararock
– Soitamme energistä kitararockia. Teemme itse kappaleet, ja lauluissa on hengellistä pohdintaa. Meillä on ollut
keikkoja esimerkiksi nuorten tilaisuuksissa ja Turun Maata
näkyvissä -festareilla. Vähän aikaa sitten esiinnyimme kokkolalaisessa rock-baarissa, kertoi lehtimäkeläisen PunainenLanka -bändin basisti ja taustalaulaja Susanna Etelämäki.
Nuorten naisten keikoilla on paikasta riippuen yleisöä
vauvasta vaariin, mutta suurin osa yleisöstä on nuorisoa.
Katso www.myspace.com/punainenlanka ja www.punainenlanka.net/press

i nuoret mukaansa
kunnan leirikeskus. Elokuussa 2005 Kuutsi oli ensimmäistä kertaa Päiväkummussa.

Tara nuorisotyönohjaajaksi
Viidettä kertaa Kuutsille osallistunut avustava ohjaaja
Tara Kauppinen kertoi saaneensa paljon hyviä kokemuksia seurakunnan nuorisotyöstä.
– Ihmiset kannustavat ja kulkevat vierellä joka
hetki. Lähden opiskelemaan Järvenpään Diakiin kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Kuutsin tarkoituksena on
saada nuorille vielä rippikoulun jälkeenkin yhteenkuuluvuuden tunne. Kenenkään ei tarvitse olla yksin
uskossa.
Jouni Laine ja Marko Lindholm tekivät leirin
Draama-työpajan ilmaisut yhdessä. He tutustuivat
toisiinsa vuoden 1999 Kuutsilla. Marko alkoi käydä
Jounin vetämällä draamakurssilla ja on edelleen teatterialalla.
Jouni Laineen ensimmäinen Kuutamoleiri oli elokuussa 1972 Sääksissä. Leiriä veti pastori Ensio Klemi
yhdessä nuorisotyöntekijä Aulis Saviojan kanssa. Leirikeskuksen isäntänä oli värikäs Heikki Pursiainen.

Vuodesta 1982 lähtien Jouni Laine oli vetämässä yhteensä 18 Kuutamoleiriä.
– Silloin Kuutamoleireistä tuli osa hyvinkääläistä
nuorisokulttuuria. Siitä tuli nuorison keskuudessa
”Must!”.
Jouni Laine muisteli, kuinka 1980-luvun puolivälissä Sääksin leirikeskuksen emäntä Tuula Illisen erikoisjärjestelyjen ansiosta pystyttiin ruokkimaan 120:
een noussut osallistujamäärä. Markku Petlinin tullessa satsattiin ryhmädynaamisiin prosesseihin, joilla
saatiin valtavan hyvä ryhmähenki.
Jouni Laine on ollut 34:lla Kuutsilla. Mieleen jäivät
Kuutsi-konsertit ja Vihtijärven rannalla pimeässä pidetyt keskiyön messut. Silloin tällöin hän tapaa 1970ja 1980-lukujen ja Päiväkummun kuutsilaisia.
– Kuutsilla on hyvä ja vahva brändi, jota on tehty
nyt 40 vuotta. Tällaisesta perinteestä ei kannata luopua löysin rantein, esimerkiksi taloudellisista syistä.
Tänä päivänä on paljon tarjontaa, mutta uuden brändin luominen nuorille on vaikeaa ja kallista.

Niina Leikkari,
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Dads Hello
- soul
– DadsHello perustettiin Oulussa vuonna 1999 muusikko
Maija Lehtisen produktiona. Bändi esitti hänen tekemiään
kappaleita. Kun Maija muutti vuonna 2001 Nizzaan, Mirkka Paajanen on hoitanut solistitehtävät, sanoi bändin vetäjä, basisti Miika Halmetoja. DadsHello soittaa pohjoismaista soulia. Se esiintyy kristillisissä nuorten tapahtumissa, mutta tekee myös jonkin verran ravintolakeikkoja.
– Soitamme Kuutsin isossa teltassa muun muassa biisin Vieläkö. Siinä kysellään, että vieläkö Luoja katsoo ihmisen puoleen, vaikka aina eivät asiat mene putkeen. Vieläkö
merkitsee armoa.
Katso www.dh.fi ja www.myspace/dadshello.

DadsHello: Tu
omas Laajoki,
kitara, Mirkka
Estola, rumm
Paajanen, laul
ut, Miika Halm
usolisti, Olli
etoja, basso,
Jouko Kantola,
Anni Kantola,
koskettimet ja
taustalaulu,
Olli Pelto-Aho
, saksofoni.

Markus Saari oli saanut vapaata Parolan panssariprikaatista, jossa hän palvelee varusmiehenä sotilaskomppaniassa. – Minulla on suuri kaipuu tänne. Olen moikkaamassa ystäviä, hän sanoi.

Hyvinkään seurakuntalehti 4/10.9.2009
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Matkaevästä
Elämä
Jumalan käsissä

E

lokuun lopussa minulla päättyi yksi
elämäni tärkeimmistä ajanjaksoista. Yli
seitsemän vuotta olen saanut toimia
sairaalapappina Hyvinkäällä. Työ sairaalassa
ja laitoksissa on ollut varsin haastavaa. Lukemattomat keskustelut vakavan sairauden
kohdanneiden ja kuolemaa lähellä olevien
ihmisten sekä omaisten kanssa on tuonut
elämän koko kirjon silmien eteen. Moniin
elämän miksi -kysymyksiin on yritetty yhdessä etsiä vastauksia. Papin tulo sairasvuoteen äärelle on tuonut monelle lohdutuksen
sanoman: En ole yksin tässä, vaan Jumala on
sittenkin lähelläni ja auttaa. Häneen saan
turvautua kaikessa hädässäni. Moni hädän
ja turvattomuuden hetki on muuttunut taivashetkeksi. Keskustelun jälkeen olen saanut joko rukoilla sairaan puolesta tai antaa
hänelle ehtoollisen. Kuolevan ihmisen kyseessä ollessa siunasin hänet viimeiselle
matkalle. Lopuksi veisattiin kiitosvirsi. Hyvä
on ollut jättää kaikki asiat Jumalan haltuun
ja kiittää häntä koko elämästä!
Ihmeitäkin tapahtuu: Moni on saanut
parantua vaikeasta sairaudesta; kiitos nykyisen hyvän sairaanhoidon ja kiitos rukouksia
kuulevan Taivaan Isän! Mutta moni on saanut myös kutsun pois tästä elämästä. Vakavan sairauden keskellä moni toivoo hartaasti, että Jumala ottaisi jo hänet pois. Aina Jumala on kuullut tällaiset rukoukset, mutta
omalla aikataulullaan. Hyvä on jättää ja jättäytyä Jumalan käsiin. Hän pitää huolen kaikissa tilanteissa.
Tämä seitsemän vuoden työjakso sairaalamaailmassa on opettanut paljon. Kiitollisena muistan kaikkia teitä, joiden kanssa
olen saanut yhdessä työtä tehdä, niin henkilökuntaa, kuin työtovereitanikin. Sydämellinen kiitos teille kaikille!
Jumala avaa uusia ovia, joiden kautta saamme kulkea. Uuden haasteet ovat edessäpäin.
Syyskuun alusta minut valittiin seurakuntamme vastuukappalaisen virkaan. Sairaalan
”hiljaiset huoneet” vaihtuvat julkiseen, usein
niin kiivasrytmiseen elämään ja yleisiin
kirkko- yms. tiloihin. Vastuukappalaisen
tehtävänä on toimia julistusjohtokunnan
kuuden työntekijän tiimin esimiehenä ja siinä ohessa myös lähetyspappina. Tietenkin
jumalanpalvelukset, hartaushetket ja kirkolliset toimitukset kuuluvat tehtäviini myös.
Tehtäviä ja haasteita on edessä paljon,
mutta toivon ja uskon Jumalan armon avulla
selviäväni tulevista tehtävistä! Saamani kutsun mukaan haluan palvella seurakuntaamme Jumalan Sanalla, sekä rukoillen, että
evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta voisi
olla kaikille ihmisille elämän perusta ja pohja. Syntien anteeksisaaminen, se, että vain
Jumalan armo Kristuksessa voi meidät pelastaa ja viedä perille Taivaan kotiin, on tärkein asia ihmisen elämässä. Tästä lahjasta
kiitollisena haluan palvella Herran seurakuntaa, Teitä kaikkia!

Kosti Kallio
kappalainen

Sääksin lähetysjuhlassa olivat mukana Eija-Riitta Kinnunen (vas.) sekä Raili ja Pekka Tiihonen SLS:sta, Katri Vappula Suomen
Pipliaseurasta ja Intian Pipliaseuran pääsihteeri B. K. Pramanik.

Sääksissä saatiin
Raamattu-terveiset Intiasta
Tohtori B. K. Pramanik toi Sääksissä pidettyyn lähetysjuhlaan
terveisiä kotimaastaan Intiasta,
jossa hän toimii Intian Pipliaseuran pääsihteerinä.

S

unnuntaina 23. elokuuta seurakunnan leirikeskukseen saapuneet puolisensataa henkeä saivat kuulla myös Ranskan Marseillesissa asuvien Pekka ja
Raili Tiihosen diakonisesta
työstä maahanmuuttajien parissa. EijaRiitta Kinnunen kertoi puolestaan Tansanian Iringassa sijaitsevassa Tumainin
yliopistossa tekemästään terapia- ja ohjaustyöstä. He kaikki ovat Suomen Lähetysseuran (SLS) työntekijöitä.
Lähetyslounaalla alkaneen tapahtuman juontajana oli lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, joka oli iloinen siitä, että
Hyvinkään seurakunnassa on paljon lähetyksen ystäviä.
– Evankeliumin pääsanoma on, että
syntinen ihminen on Jumalan armon varassa, hän sanoi avauspuheessaan.
Pääsihteeri Pramanik oli ensimmäistä
kertaa Suomen Pipliaseuran vieraana
maassamme. Hänen kanssaan Sääksissä
olivat myös seuran yhteyspäällikkö
Katri Vappula ja tulkkina toiminut Maria Nivala.
– Olen iloinen siitä, että
voin olla tämän iltapäivän

teidän kanssanne. Intia on täysin erilainen
maailma. Jos et tule käymään Intiassa, et
voi tietää millainen se on. Kun tulin Suomeen ja menin hotelliin, kysyin, missä
kaikki ihmiset ovat. Jos tulet Intiaan, näet
vain pelkkiä päitä. Maassa on yli miljardi
ihmistä, Suomessa vain viisi miljoonaa,
intialainen vieras sanoi.
Intialaisilla kaduilla näkee lehmiä, joiden lihaa ei voi syödä. Hindut uskovat,
että jokainen lehmän karvakin on jumala
tai jumalatar.
– Intiassa on 1652 erilaista kieltä. Uskontoja ovat hindulaisuus, sikhiläisyys,
buddhalaisuus ja jainalaisuus. Kristittyjä
on vain 2,3 prosenttia (24 milj.). Heistä
puolet on katolisia ja puolet protestantteja.

Äiti Theresa ja Raamattu
Kristityt tekevät merkittävää työtä oman
kansansa hyväksi. He huolehtivat maan
parhaiden sairaaloiden ja koulujen toiminnasta. Tätä kautta kristillisyys vaikuttaa Intiassa.
Pääsihteeri Pramanik tapasi myös
edesmenneen Äiti Theresan, joka toimi
Intian köyhien hyväksi. Äiti Theresa tar-

kasti orpokotinsa kaikilta lapsilta, olivatko
he saaneet ruokaa. Itse hän söi vain yhden
aterian päivässä.
– Kysyin häneltä, mistä saat voimaa.
”Raamattu on minun paras ystäväni. Se
antaa minulle voimaa”, hän vastasi. Äiti
Theresa kysyi, voisiko Pipliaseura jakaa
Raamattuja myös leprasairaille, joilla ei
ole varpaita eikä sormia. Näitä sairaita
varten teimme paksulehtisiä Raamattuja,
pääsihteeri Pramanik sanoi.
Intialainen vieras kertoi, kuinka Pohjois-Intiassa olleet kaksi animistiheimoa
kääntyi kristityksi, kun lähetystyöntekijöiden tuoma evankeliumi muutti heidän
elämänsä. Heimojen päälliköt eivät ylpeilleet enää keräämistään vihollisten pääkalloista eivätkä palvoneet puita, vettä, aurinkoa ja kuuta.
– Jumalan sana muuttaa elämää. Kiitän Suomen Pipliaseuraa, että Intiassa on
menossa koko Raamatun kääntäminen 65
kielelle ja Uuden testamentin kääntäminen 45 kielelle.
Intian Pipliaseura saa jatkuvasti paljon
avunpyyntökirjeitä vankiloista, aids-sairailta ja prostituoiduilta. Ihmiset sanovat
olevansa nälkäisiä ja haluavansa kuulla sekä lukea Jumalan sanaa.
– Seura tekee työtä esimerkiksi orpokodeissa asuvien, leprasairaiden ja köyhien hyväksi. Alempiin kasteihin ja kastittomiin kuuluvat ovat hyvin köyhiä. He puhdistavat katuja ja käymälöitä. Ylimpiin
kasteihin kuuluvat eivät tee niitä töitä.
Intia on jakaantunut useisiin hallintoalueisiin. Niistä kuudessa tai seitsemässä
on ollut viime vuosina kristittyjen vainoja.
Raamattuja ja kirkkoja on poltettu, myös
ihmisiä on surmattu. Pääsihteeri Pramanik toivoo esirukousta Intian kristittyjen
puolesta.
Lähetysjuhlassa olleiden Pekka ja Raili
Tiihosen sekä Eija-Riitta Kinnusen terveiset ovat syksyn seuraavissa Kirkonmäeltälehdissä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Torilla tavattiin!

Seurakunnan koju ja soppatykkiauto vetivät väkeä Hyvinkään vilkkaalla torilla.

Hernekeitto maistui ja juttu luisti
Hyvinkään torilla lauantaina 29.8.,
kun seurakunta jalkautui toriväen
pariin.

K

irkkovaltuutettu Raimo Perälahti oli keittänyt soppatykissä
70 litraa hernekeittoa, joka teki
hyvin kauppansa. Helka Muhonen ja Heikki Pussinen jakelivat keittoa tasaiseen tahtiin.
Seurakunta oli pystyttänyt katoksen, jonne
sai pysähtyä keskustelemaan ja vaihtamaan
ajatuksia työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Tarjolla oli erilaisia esitteitä
seurakunnan palveluista ja toimintatarjonnasta. Suuri mainoslakana viesti tapahtuman
teemaa: ”Evästä elämään”. Paikalla oli auringon hellimässä säässä väkeä lähes tungokseen asti.
Eläkepäivistään nauttivat Marjatta ja
Toivo Salminen olivat myös seisahtaneet
katoksen lähelle.
– Käymme aika usein torilla, lähes joka
lauantai, kertoo hernekeittoa lusikoiva Toivo
Salminen. Hän työskenteli aikoinaan työnjohtajana Hyvinkään Kumi Oy:ssä.
– Säätiedotus lupasi sadetta, joten jätimme mökkireissun Lopelle väliin ja tulimme
sen sijaan torille. Salmisen pariskunnasta on
hyvä asia, että seurakunta on mukana ihmisten arjessa.
– Hienoa, että seurakunta tulee ihmisten
keskelle. Ne, joita asia kiinnostaa kyllä löytävät tiensä tänne, vanhusten parissa työuransa tehnyt Marjatta Salminen toteaa.
Kolmekymmentä vuotta Hyvinkäällä
asuneet Helena ja Matti Nieminen käyvät
muutaman kerran vuodessa torilla. Matti tapaa ostaa sieltä lohta, jota hän itse savustaa
kotona.
– Hyvä kun seurakunta jalkautuu ihmisten pariin, sanoo Helena Nieminen.
– Ajat muuttuvat ja on hyvä, että seurakunta muuttuu ja etsii uusia työtapoja, lisää

Hyvinkään seurakuntalehti 4/10.9.2009

Heikki Pussinen annosteli hernekeittoa kupposiin ja Helka Muhonen
hämmensi keitosta kauhalla. 70 litraa keittoa kului tunnissa loppuun.

Pastorit Hanna Leppälä ja Petra Pohjanraito kohtasivat monia
hyvinkääläisiä toritapahtuman aikana.

Torilla tavattiin ja rokka maistui!

Matti Nieminen.
Pastori Petra Pohjanraito ja Etiopiassa
seurakunnan nimikkolähettinä palvellut
Matti Nummela valottavat toritapahtuman
synnyn taustaa.
– Aloimme Helka Muhosen kanssa miettiä, kuinka tavoittaa hyvinkääläisiä arjen keskellä. Useat seurakuntalaiset olivat pyytäneet
järjestämään jotain tämän tyyppistä tapah-

tumaa, kertoo Petra Pohjanraito.
– Esitteemme
osoittavat kuinka
monipuolista palvelua ja toimintaa
seurakunnassa on.
Olemme käyneet täällä hyviä keskusteluja
ihmisten kanssa. Ensimmäinen toritapahtuma pidettiin toukokuussa. Silloin tehtiin kysely ihmisten rukouselämästä ja oli hienoa
huomata, kuinka avoimesti he tulivat keskustelemaan. Tuntui, että monella oli tarvetta jakaa asioitaan ja purkaa huoliaan, Pohjanraito jatkaa.

– Keväällä rukousaiheiden kerääminen
ei ollut todellakaan tyhjänpäiväistä, painottaa myös Matti Nummela.
– Meille palautetuissa kyselylapuissa annettiin rukousaiheita omasta ja läheisten
elämästä ja ihan globaalejakin. Kohtaaminen
ja näkyminen on hyvin tärkeää. Jumalanpalveluksessa pappi saattaa jäädä etäiseksi,
mutta täällä voi nähdä millainen ihminen
siellä kaavun alla oikein on. Tullaan lähelle.
Toritapahtumalle suunnitellaan jatkoa
taas ensi keväänä. Torilla tavataan!

Teksti ja kuvat Jorma Ersta
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

– Banaanit ovat
suosittuja, sanoo
K-Citymarket
Hyvinkään
myymäläpäällikkö
Petri Tolonen.

Reilulla kaupalla tuemme köyhien elämää

O

lemme voineet valita kymmenen vuoden ajan ostoskoreihimme Reilun kaupan
(Fairtrade) tuotteita. Tällä
hetkellä tarjolla on yli tuhat
erilaista myyntiartikkelia.
Meillä ovat suosituimpia banaanit, kahvi,
kukat, puuvilla ja viini. Näitä ostamalla tuemme puolentoista miljoonan kehitysmaissa
elävän viljelijän ja työntekijän sekä heidän
perheidensä elämää.
Muutamat kaupungit sekä 71 seurakuntaa ovat alkaneet käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä. Riihimäen seurakunta on kaupan
kannattaja. Kuinka asiaan suhtaudutaan Hyvinkään seurakunnassa, kirkkoherra Ilkka
Järvinen?
– Eilen nuorisotyöntekijät tarjosivat minulle Reilun kaupan kahvia. Muutkin seura-

kunnan työntekijäryhmät käyttävät samaa
kahvia. Itse ostan kotiin Reilun kaupan banaaneja. Virallisesti seurakunnassa ei ole
tehty päätöstä Reilun kaupan tuotteisiin siirtymisestä. Hyvä, kun asia nousee esille.

Reilun kaupan synty
Pörssikursseista riippuvaiset suuryhtiöt hallitsevat raaka-aineiden maailmankauppaa,
määräävät hintoja ja siirtävät tuotantoa edullisempiin maihin. Koska useat kolmannen
maailman valtiot ovat yhden tai vain muutaman tuotteen viennin varassa, tuottajien elämä on huteralla pohjalla.
Hollantilaiset kehitysyhteistyöntekijät
panivat 1980-luvulla alulle kansainvälisen
Fairtrade – Reilun kaupan -merkkijärjestelmän. Aluksi sillä tuettiin meksikolaisia kah-

vinviljelijöitä, koska he eivät eläneet tuottamallaan kahvilla markkinahinnan romahtaessa. Viljelijät pääsivät elämään omalla työllään.
Nyt kauppa vaikuttaa viljelijöiden ja käsityöläisten elämää kohottavasti 59 maassa.
Reilusta kaupasta hyötyvät 1,4 miljoonaa
tuottajaa ja työntekijää. Kun mukaan lasketaan tuottajien ja työntekijöiden perheet,
hyötyjiä on yli 7 miljoonaa. Saadessaan työstään maailmanmarkkinahintoja korkeamman korvauksen tuottajat voivat kehittää
viljelymenetelmiään ja suunnitella tuotantoa
pitkäjänteisemmin. Ihmisten elinoloja parannetaan esimerkiksi koulutuksella ja terveydenhuollolla.
Tuottajaorganisaatiot ovat sitoutuneet
kansainvälisen työjärjestön ILO:n työntekijöitä koskeviin perussopimuksiin ja ympäristömääräysten noudattamiseen. Lapsityövoiman käyttö on kielletty. Työntekijöille
annetaan mahdollisuus liittyä myös ammattiliittoihin.
Koska kristinusko on syntynyt köyhien,
sairaiden, heikkojen ja sorrettujen uskonnoksi, sopii Reilun kaupan idea hyvin sen
piiriin. Reilun kaupan seurakunta-liike syntyi Iso-Britanniassa vuonna 2004. Suomalaisten seurakuntien kampanja alkoi Reilun
kaupan edistämisyhdistyksen, Kirkon diakonian ja yhteiskuntatyön, Kirkon Ulkomaanavun, Kirkkopalveluiden ja Suomen Lähetysseuran yhteistoimin.

Reilun kaupan ruusut

Pyrhösen Riihimäenkadun liikkeen vastuumyyjä Mari Seppälä esittelee Reilun kaupan
tuotteita.
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– Meillä on liikkeessä seitsemänkymmentä
Reilun kaupan tuotetta, esimerkiksi kahvia,
teetä, banaania, kaakaota, suklaata, ruokosokeria, hunajaa. Uusin tuote ovat Etelä-Afrikasta tulevat Reilun kaupan appelsiinit,
sanoo K-Citymarket Hyvinkään (Jussintori)
myymäläpäällikkö Petri Tolonen.
Tuotteet eivät rajoitu vain elintarvikkei-

siin. Fairtrade-merkkejä etsittäessä löytyy
pyyhkeitä, sukkia, lakanoita ja ruusuja.
– Ruusut tulevat Keniasta, mutta ne pakataan Hollannissa. Reilun kaupan asia on
erittäin hyvä, mutta hintataso määrää asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Tietty kuluttajakunta ostaa siitä huolimatta Reilun kaupan
tuotteita, Petri Tolonen tietää.
Kauppahuone Pyrhösen liikkeen (Riihimäenkatu 10) vastuumyyjä Mari Seppälä
sanoo, että Reilun kaupan tuotteita tilataan
tukusta ja yksityisiltä toimittajilta. Toimitusjohtaja Timo Pyrhönen on päättänyt kartoittaa kaikissa myymälöissään olevat Reilun
kaupan ja luomu-tuotteet.
– Reilun kaupan päätuotteemme ovat
kahvi, tee ja sokeri. Jostain syystä emme pysty nyt tilaamaan Reilun kaupan hedelmiä,
mutta asiaa selvitetään, Mari Seppälä sanoo.
Taantuma vaikuttaa Reilun kaupan tuotteiden kysyntään negatiivisesti.
– Suuri osa Reilun kaupan tuotteista on
myös luomua. Meillä on esimerkiksi luomushampoota, -hammastahnaa ja -puhdistuspyyhkeitä. Tuntuu siltä, että luomu ajaa hinnaltaan edullisempana Reilun kaupan ohi.
Mari Seppälä näyttää lapun, jossa on lyhyesti Reilun kaupan idea: ”Tuotteen ostaminen parantaa perhetuottajien ja työntekijöiden työ- ja elinoloja kehitysmaissa.”
Viime vuonna me suomalaiset ostimme
Reilun kaupan tuotteita 54,4 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 57 prosenttia.
Katso lisää aiheesta www.reilukauppa.fi ja
www.maailmankaupat.fi.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Polun pää

Jorma Tuohela on laulaja ja soittaja
K
uoroissa laulava ja säestäjänäkin esiintyvä Jorma Tuohela juhli 27. elokuuta
70-vuotispäiväänsä. Hänen vieraakseen saapui iso joukko Hyvinkään Oratoriokuoron laulajia ja muitakin ystäviä. Musiikin
lahjan hän peri isältään Eerolta. Uskovainen
äiti Toini opetti Jormalle ja tämän nuoremmalle veljelle Leolle iltarukouksen. Hän vei
joskus poikia myös kirkkoon.
– Isäni oli maanviljelijä ja joutui syksyllä
sodan alla ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Hän selvisi sodasta ehjin nahoin samoin
kuin muutkin sukulaismiehet, Jorma Tuohela kertaa vakavaa aihetta.
Kahdeksantoista vuoden ikäisenä hän
meni hämeenkyröläiseen maamieskouluun,
minkä jälkeen työtä riitti kotitilalla, joka oli
tyypillinen pieni maanviljelystila.
– Veljeni jäi hoitamaan kotitilaamme,
kun minä tulin vuonna 1964 Hyvinkäälle Pienviljelysneuvoja-opistoon, joka on nykyään
Uudenmaan maaseutuopisto. Tuleva vaimoni Terttu kävi siellä tanhuamassa. Tapasimme vuonna 1965, ja meidät vihittiin
seuraavana vuonna. Saimme kolme lasta.
Lähellä Sortavalaa olevasta Ruskealasta
maailmalle lähtenyt Terttu Tuohela (os Keinonen) on koulutukseltaan opettaja. Hän on
opettanut Sulkavalla, Miehikkälässä sekä
Hyvinkäällä Hyvinkäänkylän ja Hämeenkadun kouluissa. Eläkkeelle hän jäi vuonna
1995.
Jorma Tuohela oli suurimman ajan
työelämästään maatalous- ja puutarhakaupan alalla sekä Hyvinkäällä että Rajamäellä. Välillä hän työskenteli myös
hyvinkääläisellä sikatalouskoeasemalla. Viimeinen työnantaja oli HOK. Eläkkeelle hän
siirtyi vuonna 1999.

Kuoro vei
seurakuntaan
– Isäni soitti viulua ja erilaisia puhallinsoittimia Kyröskosken VPK:n soittokunnassa.

Jorma Tuohela
osaa soittaa
harvinaista
vibrafonia,
mutta taitaa
myös hanurin
ja pianon
soiton.

Minäkin liityin samaan soittokuntaan 11vuotiaana. Siellä opin soittamaan nuoteista.
Viimeksi soitin es-bassoa. Myöhemmin
opettelin soittamaan hanuria, pianoa ja vibrafonia, Jorma Tuohela jatkaa.
Vuonna 1967 hän liittyi Hyvinkään Kamarikuoroon, jossa vaimokin lauloi. Kuorosta syntyi nykyinen oratoriokuoro.
– Rupesin ajattelemaan enemmän hengellisiä asioita, kun aloin käydä seurakunnan
kamarikuorossa. Vuonna 1982 liityin kirkkokuoroon. Olen laulanut myös Vehkojan
kuorossa.

Kamarikuoro vei tenori Jorma Tuohelan
seurakunnan toimintaan. Hän on käynyt
Hannu Pelkosen mukana rakentamassa
kirkkoja Marin tasavallassa ja ollut seurakunnan luottamustehtävissä.
– Olen säestänyt ja soittanut muun
muassa kansalaisopistossa, Onnensillassa,
Hyvinkään Eläkeliitossa ja Reumayhdistyksessä, Veteraanitalon sotaveteraaneille sekä
invalideille ja useissa seurakunnan tapahtumissa.
Jorma Tuohela on nähnyt elämässään
johdatusta. Kaikki asiat ovat loksahtaneet

paikoilleen. Laulavia syntymäpäivävieraitaan varten hän oli varannut joukon suosikkilaulujaan. Niistä eräs on Väinö Viitasalon
laulu Muista joka päivä. Syvällinen ja koskettava laulu alkaa sanoilla: ”Paljon ois aihetta lapsella kiittää, Jumalan lahjoja kaikille
riittää, jokainen päivä on aamusta varhain,
Jumalan armoa, lahjoista parhain.”

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Krypto on sanaristikko, jossa jokaiseen
tyhjään ruutuun on merkitty siihen kuuluvaa kirjainta vastaava numero. Ristikon
ratkojan on pääteltävä, mikä kirjain kutakin numeroa vastaa. Kuva antaa vihjeen
avainkirjaimista. Krypton laati Aarre Kiveinen.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Lähetä ratkaisusi keskiviikkoon 21.10.2009 mennessä kirjekuoressa osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti, PL 29,
05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
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Kirkonmäeltä-lehden 3/2009 krypto-sanaristikkokilpaan osallistui 20 henkeä ja kirjapalkinnon voittivat Riitta Heikkilä ja
Helvi Leino.
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Pyhäinpäivän retriitti

Keravajärven Leiriniemessä
30.10.–1.11.2009.
• Ohjaajina pastori Laura-Maria Latikka ja
diakonissa Anna-Kaisa Kuokkanen.
• Maksu 90 €.
• Tiedustelut ja ilmoittautuminen 23.10.
mennessä L-M Latikalle,
puh. 040 743 856.

Scanstockphoto

Scanstockphoto

Lasten nurkka

Adventtiretriitti

Kaipaatko hiljentymistä? Kaipaatko hetken
lepoa ennen joulun askareita?
Tule kanssamme hiljentymään ja lepäämään pois tavanomaisesta elämänmenosta! Olet tervetullut adventtiretriittiin Sääksin leirikeskukseen 27.11.–29.11. 2009.
• Tiedustelut ja lmoittautuminen 9.11.
mennessä pastori Hanna Leppälä, puh.
0400 585 571 tai diakoni Kaisa Laakso,
puh. 040 755 9364.

Ruma ankanpoikanen
Oletko kuullut sadun rumasta ankanpoikasesta? Siinä kerrotaan ankkatarhasta, jossa asustava äitiankka sai pieniä ankanpoikasia. Yksi
poikasista oli erilainen kuin muut poikaset. Kaikki toiset ankat ihmettelivät tätä erilaista ankanpoikasta ja kiusasivat sitä. Lopulta erilainen ankanpoikanen oli niin surullinen, että se päätti lähteä pois
ankkatarhasta. Pieni ankka löysi mukavan näköisen lammen, jonka
rannalle se asettui asumaan. Päivittäin lammen rannalla kävi ihmisiä,
jotka toivat ankalle leivänpalasia ja juttelivat sille. Eräänä päivänä se
ui lammessa ja rannalle tuli lapsia, jotka ihastelivat sitä: ”Katsokaa,
miten kaunis lintu”. Pieni ankka oli ihan ihmeissään: ”Minuako nuo
lapset tarkoittavat?” Ankka katsoi veden pinnasta omaa kuvaansa ja
huomasi ihmeekseen olevansa kaunis valkoinen joutsen.
Jumala on luonut erilaiset eläimet ja erinäköiset ihmiset. Jumalan
silmissä me olemme kaikki kauniita ja Hänen luominaan arvokkaita.
Vanhemmat ja lapset syysillan iloksi etsikää satu Rumasta ankanpoikasesta ja lukekaa se yhdessä. Tämän jälkeen voitte piirtää erilaisia
eläimiä ja ihmisiä.

Diakoniatoimiston
päivystysvastaanotto
ilman ajanvarausta
• ma, to ja pe klo 10 – 13
• ma klo 15 – 17 perhetyön
päivystys
• ti klo 10 – 13 päihdetyön
päivystys
puh. 4561 250,
Hämeenkatu 16

15 - 35-vuotiaiden
kehitysvammaisten
seurakuntaleiri

Sääksissä 6. - 8.11.2 (pe-su).
Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon 23.10. mennessä,
puh. (019) 4561 250 ja
lisätietoja Maria Kahralta.

KUULUTUS! KUULUTUS!
hei sinä - nuori, muori, vaari!
Tässä sinulle elämäsi tilaisuus.

Tule pyhäkoulunohjaajaksi

Hyvinkään seurakuntaan.
Lisätietoja: A-P Laakso
p. 040- 5596 327.

18.10. klo 18
Hyvinkään Vanhassa kirkossa.
Kielinä käytetään suomea ja
englantia. Tervetuloa!

International Service
in English and Finnish

at Hyvinkää Old Church on 18th
of October at 6 p.m.
You are warmly welcome!

Hyvinkään seurakunnan leirit
1.-8.-luokkalaisille syyskaudella 2009

Hyviä yhdessäolon hetkiä toivottaen:

Tuija Vänskä
johtava lapsityönohjaaja

Rovastikunnallinen
kansainvälinen messu

•
•
•
•

Syyslomalla Sääksissä
17.-19.10. 11-14-vuotiaat
19.-21.10. 7-8-vuotiaat
21.-23.10. 9-10-vuotiaat

Hinta 40€/lapsi. Sisaralennus -50%.
Vanhempi-lapsi -leiri 4.-6.12.09 Sääksissä.
Lisätiedot päivystyspuhelimesta.
Hinnat sisältävät kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja
takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman ja vakuutuksen.
• Leiri-ilmoittautumiset vasta 15.9.09 alkaen ti-to klo
12-17 nuorisotoimiston päivystyspuhelimen numeroon 0400-162743.
• Leirejä myös hiihtolomalla ja kesällä.
Seuraa lehti-ilmoittelua ja nuorisotyön sivustoa www.betsku.net.

Perhemessu
Martin seurakuntatalossa
(Niittymäenraitti 4)
13.9.2009 klo 15

Mukana Martin ja Hakalanmäen päiväkerholaisia
sekä Maarit Rytkönen,
Susanna Pulkkinen
Eija Kari, Sari Mäkelä,
Juha Koivulahti ja
Marjut Sipakko.
Tule sinäkin!
Tervetuloa!

Omaishoitaja-

pysäkki
Mummon kammarilla
Helenenkatu 34 D
torstaisin klo 13-17.
Tervetuloa!

Järj. Hyvinkään seudun Omaishoitajat
ja Läheiset ry ja Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö

Mielenterveysleiri Sääksissä
18.- 20.11. (ke-pe).
Ilmoittautumiset
30.10. mennessä
diakoniatoimistoon
p. 019- 4561 250 ma, ti, to
ja pe klo 10 -13.
Leirillä mukana
diakoniatyöntekijät
Anna-Kaisa Kuokkanen ja
Kaisa Laakso.
Lisätietoja Kaisalta
p. 040 755 9364.
Tervetuloa!
Yli 65-vuotiaiden

aikuisrippikoulu-/
katekumenaattiryhmä
kokoontuu 17.9. alkaen
klo 13-14.30 joka toinen viikko,
ohjaajina Marjatta Puisto ja
Eeva-Liisa Heroja.
Tiedustelut pastori
Laura Maria Latikka,
laura.latikka@evl.fi,
p. 040 7437 856.

Sururyhmiä

Lasten sururyhmä

4-10 -vuotiaille lapsille.
Ilmoittautumiset
14.10. mennessä
Tuija Vänskälle
040-779 7781 tai
Ari-Pekka Laaksolle 040 559 6327.

Oletko kokenut hiljattain
läheisen menetyksen?
Tämä ryhmä on sinua varten.
Uusi seitsemän kertaa
perjantaisin kokoontuva

sururyhmä

alkaa 16.10. klo 9 - 10.30.
Veteraanitalossa.
Ohjaajina Marja Orenius ja
Kosti Kallio.
Ilmoittautumiset
Kosti Kalliolle, p. 040 547 9621
tai Veteraanitalon neuvontaan,
p. 020 775 1410.
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Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
Torstai 10.9.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 13-14.30 Vanhan kirkon
lähetyspiiri Vanha kirkko
• 14-16 Näkövammaisten kerho, srk-keskuksen kokoussali
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus, takkahuone
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betsku
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus

perjantai 11.9.

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku
• 19 Timo Soini Tuomaskuoron
vieraana Hyvinkään kirkko.
Ks. sivu 16.

lauantai 12.9.

• 16.30-20.30 Nuortenilta
Betsku

sunnuntai 13.9.

• 10 Messu ja Sansan kirkkopyhä Hyvinkään kirkko
• 11.30 Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 13 Messu ja Sotaveteraanien
kirkkopyhä Vanha kirkko
• 14 Hyvinkään Inkeri-kerho
työkeskuksen aulakahvio
• 15 Perhemessu Martin srk-talo
• 18 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkko

maanantai 14.9.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappila
• 15 Touhutovi srk-keskus

tiistai 15.9.

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

keskiviikko 16.9.

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2
• 18 Käteväpiiri
Mummon kammari
• 19 Arki-illan ehtoollinen
Vanha kirkko

torstai 17.9.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi, Vehkojan
srk-keskus
• 13 kehitysvammaisten syyskirkko Paavolan srk-koti
• 18 Lähetystilaisuus Vehkojan
srk-keskus: Nimikkolähetti Pekka Koskinen (SEKL) kertoo Istanbulin luterilaisen kirkon

Seurakunnassa tapahtuu
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus, aulakahvio

toiminnasta (Mukana Ruut- ja
Tuomaspiirit).

perjantai 18.9.

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 17 Majataloiltaan liittyvä
seminaari srk-keskus
• 18 Nuorten Raamis Betsku
• 19 Majatalo-ilta, Pekka Simojoki & Et Cetera, Hyvinkään
kirkko ks. s. 4

tiistai 6.10.

lauantai 19.9.

keskiviikko 7.10.

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

• 16.30-20.30 Nuortenilta
Betsku

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 18 Käteväpiiri
Mummon kammari
• 19 Raamattuluento
Vanha kirkko

sunnuntai 20.9.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
kappalaisen Kosti Kallion virkaan asettaminen
• 10.30 Kirkkokahvit ja juhla
srk-keskus
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Siionin kanteleen lauluseurat, Vanha kirkko (ELY)
• 15 Siioninvirsiseurat,
Mummon kammari
(Herättäjä-Yhdistys)
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

torstai 8.10.

maanantai 21.9.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappila
• 15 Touhutovi srk-keskus
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus, aulakahvio

tiistai 22.9.

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

• 18 Nuorten Raamis Betsku
• 18 Ruskan Sävel-festivaalin
avajaiskonsertti Vanha kirkko
• 19.30 Otaniemen kappelikuoro ja Hyvinkään kirkkokuoro, Ruskan Sävel-festivaali,
Hyvinkään kirkko, ks. s. 7.

lauantai 26.9.

• 16.30-20.30 Nuortenilta
Betsku
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko
(Rauhanyhdistys)

sunnuntai 27.9.

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri srk-keskus
• 18 Käteväpiiri
Mummon kammari

• 10 Messu ja Vajeen kirkkopyhä Hyvinkään kirkko, kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-koti,
kirkkokahvit
• 12 Messu ja koko perheen
musiikkijuhla, Vehkojan srkkeskus
• 14 Sanomaa musiikin siivin
(Sley)
• 13 Messu Kytäjän kirkko
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

torstai 24.9.

maanantai 28.9.

keskiviikko 23.9.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi,
Vehkojan srk-keskus
• 13-14.30 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus, takkahuone
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 19 Laulun, Sanan ja rukouksen ilta Hyvinkään kirkko,
Anne Pohtamo, Pauli Tuohioja
(SRO)

12-15 Mummon kammari
14-16 Pilttiporukka Pappila
15 Touhutovi srk-keskus
18.30 Jukka Putkonen ja bändi, Martin srk-talo (srk-viikko)

perjantai 25.9.

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11-13 Kytäjä-kerho Kytäjän
kirkon sivusali

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko

Hyvinkään seurakuntalehti 4/10.9.2009

tiistai 29.9.

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

keskiviikko 30.9.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2
• 18 Kirkkodraamaa, Teatteri
Beta, Vanha kirkko (srk-viikko)

torstai 1.10.

• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho vierailulla
• 17.30 Kehitysvammaisten
srk-kerho Martin srk-talo
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus

perjantai 2.10.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset ja
–lounas, srk-keskus
• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• (Ei nuorten Raamista)

lauantai 3.10.

• 16.30-20.30 Nuortenilta
Betsku

sunnuntai 4.10.

• 10 Messu, Vanhusten viikon
kirkkopyhä Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Perhemessu Vehkojan srkkeskus
• 14 Hyvinkään Inkeri-kerho
työkeskuksen aulakahvio
• 18 Gospelmessu Vanha kirkko
(srk-viikko)

maanantai 5.10.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappila
• 15 Touhutovi srk-keskus
• 18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srk-koti

• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 13-14.30 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa.
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus, takkahuone
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 9.10.

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku

lauantai 10.10.

• 16.30-20.30 Nuortenilta
Betsku

sunnuntai 11.10.

• 10 Messu, ekumeeninen lähetyspyhä, saarna Liisi Jokiranta
(SEKL), Hyvinkään kirkko
• 11.30 Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus kirkon yläsalissa
• 10 Messu Paavolan srk-koti,
kirkkokahvit
• 12 Perhemessu Kaukas
• 15 Messu Martin srk-talo
• 18 Tuomasmessu Hyvinkään
kirkko

maanantai 12.10.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappila
• 15 Touhutovi srk-keskus

tiistai 13.10.

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

keskiviikko 14.10.

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2
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” K r i s t i t t y o n K r i s t u k s e n s e u r a a j a , v i k o i n e e n , p u u t t e i n e e n j a e p ä i l y i n e e n .”

Tuomaskuoron vieraana
Timo Soini perjantaina
11.9. klo 19 Hyvinkään
kirkossa. Illan juontaa
kirkkoherra Ilkka Järvinen,
vierasta haastattelee
Pekka Kiuttu. Yleisöllä
mahdollisuus kysymyksien esittämiseen Timo
Soinille. Ohjelmassa
myös Timon Soinin
tervehdyspuhe sekä
yhteislauluja ja Tuomaskuoron ja bändin
esityksiä Helena Lehtisen
johdolla. Ilta päättyy
teehetkeen kirkon
yläsalissa. Tervetuloa!

Timo Soini kannattaa arjen kristillisyyttä
Europarlamentaarikko Timo
Soini, 47, tulee Tuomas-kuoron
järjestämän illan vieraaksi Hyvinkään kirkkoon 11. syyskuuta.
Hänet tunnetaan sanavalmiina
poliitikkona, joka ei ole kätkenyt
myöskään omaa kristillisyyttään.
Timo Soini on katolisen kirkon
jäsen.

T

imo Soini syntyi Raumalla
Martti ja Eeva Soinin esikoisena vuonna 1962. Perhe muutti
Espoon Haukilahteen vuonna
1964, ja Timo sai seuraavana
vuonna pikkusiskon, Marjan.
Kolmen vuoden kuluttua perhe asettui Iivisniemeen, arava-asuntoon.
– Perusasenne kristinuskoon tuli jo
kotoa. Isä ei paljon niistä asioista lapselle
puhunut, mutta äiti opetti iltarukouksen,
tuon monille tutun Levolle laske Luojani.
Isänäitini, Laina-mummu, kertoi myös uskosta, ja hänellä oli hienosti kuvitettuja
kristillisiä kirjoja ja Raamattuja. Minulla
on se tunne, että pienenä poikana puolestani rukoiltiin paljon, Timo Soini muistelee kirjassaan Maisterisjätkä (Tammi,
2008).
Timo Soinin uskonnollinen vakaumus
vahvistui lukiovuosina voimakkaasti. Hän
mietti uskoon liittyviä asioita paljon eikä
epäillyt Jumalan olemassaoloa.
– Pohdinta koski pikemmin sitä, että
kun Jumala on olemassa, niin mitä siitä
kohdallani seuraa.
Päästyään keväällä 1981 ylioppilaaksi
nuoren miehen mielessä oli kaksi vaihtoehtoa: valtiotieteellinen tiedekunta ja teologinen tiedekunta.
– Valitsin valtiotieteen, mikä varmasti
oli oikea ratkaisu. Olisin ennemmin tai
myöhemmin ajautunut sovittamattomaan
ristiriitaan luterilaisen kirkon kanssa. Oli
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helpompaa tehdä pesäero, kun opiskeli
maallisempia aineita. Pääsin Helsingin yliopiston Valtiotieteelliseen tiedekuntaan
ensimmäisellä yrittämällä.
Timo Soini valmistui valtiotieteen
maisteriksi vuonna 1988. Hänen Pro gradu
-työnsä nimi oli Populismi – politiikkaa ja
poltinmerkki, Suomen Maaseudun Puolueen roolin muutos. Poliittinen ura alkoi
Kehittyvän Suomen Nuorten Liiton pääsihteerinä ja puheenjohtajana vuosina
1984–1992. Timo Soini valittiin Perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuonna 1997
ja kansanedustajaksi vuonna 2003.

Voimakas uskonto

Espoolaisessa Timo Soinin lapsuudenkodissa suhtauduttiin kristinuskoon kunnioittavasti, vaikka kirkossa käytiin harvoin.
Sen sijaan sunnuntaisin pidettiin radio auki jumalanpalveluksen aikana.
– Jo ennen rippikoulua aloin lukea itsekseni Raamattua, vaikka se ei nuorelle
pojalle erityisen hyvin auennutkaan. En
käynyt missään hengellisissä kokouksissa
tai yhteisöissä. Asia vain kiinnosti. Jeesussanakin oli jotenkin vaikea, käytin mieluummin Kristusta. Tuo tapa on säilynyt
näihin päiviin saakka.
Timo Soini ei pidä käsitteestä uskoon
tuleminen. Hänen mielestään kristitty on

Kristuksen seuraaja, vikoineen, puutteineen ja epäilyineen.
– Kristinusko on voimakas uskonto,
kun siihen syöksyy täysillä. Ei ole ihme,
että siinä pää höyryää. Myöhemmin olen
ajatellut, että juuri tästä syystä kirkkoon
sitoutunut uskonnollisuus on hyvästä, sillä
siellä on jouduttu katsomaan myös hurmahenkisyyttä kriittisellä silmällä. Uskoni
on kirkon uskoa. En oikein ymmärrä, mikä
usko on uskoa omalla tavallaan. Ei se ainakaan kristinuskoa ole.

Teksti Seppo Ylönen

Timo Soini vastaa

H

yvinkääläisen seurakuntaväen ja
Tuomas-kuoron vieraaksi saapuva Timo Soini on ollut viime aikoina kiireinen mies. Hän aloitti kesällä
työnsä Euroopan parlamentin jäsenenä
Strasbourgissa ja hoitaa samalla myös
Perussuomalaisten puheenjohtajan tehtäviä. Kirkonmäeltä-lehden kysymyksiin hän antoi lyhyet ja nasevat vastukset.
Onko sinua pyydetty aikaisemmin
puhumaan luterilaiseen kirkkoon?
– Olen ollut puhumassa kerran aikaisemmin luterilaisessa kirkossa Espoossa.
Oliko tähän pyyntöön helppo suostua?
– Ei oikeastaan. Pyytäjien motiivi
oli puhdas ja ei-poliittinen, siksi suostuin.
Mikä sai sinut liittymään katoliseen
kirkkoon?
– Minua on aina häirinnyt se, että
Kristuksen seurakunta ja kirkko on ollut
jakautunut moneen osaan. Koin katolisen kirkon alkukirkoksi. Raadollinen syy
oli naispappeuden hyväksyminen, nuorena miehenä 1980-luvun puolivälissä

suivaannuin siihen toden teolla. Elämän
pyhyyden ehdoton kunnioittaminen on
tärkeää. Irlannissa inter-rail matkalla
koin voimakkaana kutsun Killarneyn
Pyhän Marian katedraalissa, jossa päätös varsinaisesti syntyi.
Mitä yhteisiä tekijöitä tai eroja katolisen ja luterilaisen kirkon välillä on?
– Kristus yhdistää, vaikka jotkut opit

erottavat.
Miten kristittyjen tulisi elää tänä päivänä?
– Tavallista arkista elämää, muistaen
Kristuksen opetukset. Täyttä elämää,
täynnä luottamusta, uskonsa mukaan.
Kuinka meidän tulisi auttaa maamme
huono-osaisia?
– Sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edistäen että omakohtaista
laupeutta harjoittaen.
Mikä sai sinut kiinnostumaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta?
– Halu olla mukana ja muuttaa maailmaa edes pieniltä osin.
Olet reipas sanankäyttäjä, mistä tämä
lahja on peräisin?
– Luontaista lahjakkuutta ja elämän
opetus suomalaisissa olosuhteissa.
Sinut valittiin Euroopan parlamenttiin. Onko yhdellä parlamentaarikolla
vaikutusmahdollisuuksia?
– On aina. Voi olla yhden miehen
henkinen enemmistö.
Mitä Bryssel on opettanut sinulle tähän mennessä?
– Ihminen on pieni, muttei merkityksetön.

