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Seppo Ylönen

Vapaaehtoisia tarvitaan
- tekemistä riittää

Kari Viitanen ahkeroi Herusten mökin puutalkoissa.

keskiaukeama

Suomalainen korruptio on tosiasia - sivu 12

Kristiina Leipälä
- jäi elokuussa eläkkeelle
opettajan työstä
- toimii vapaaehtoisena
diakoniatyössä
- harrastaa matkustelua
ja geokätkentää

Viime
toukokuussa
Kristiina Leipälä oli matkalla
Armeniassa,
josta hän toi
matkamuistoksi raamatullisilla kuvilla
koristetun
rannekorun.

”Usko tuli osaksi arkipäivääni”

K

ristiina Leipälän vanhemmat
Yrjö ja Helvi olivat sotaan saakka työssä Petsamon Nikkeli Oy:
ssä. Isä oli kaivospäällikkönä ja
äiti konttorissa. Kun sota pakotti suomalaiset sieltä pois, kaivostyötä jatkettiin kittiläläisessä Atri Oy:
ssä.
– Yhtiö rakennutti Kittilään työntekijöil-

le kaksi Alvar Aallon piirtämää taloa. Isäni
oli myös rakennusmestari ja valvoi rakentamista. Hän oli oppaana, kun Alvar Aalto kävi niitä katsomassa. Myöhemmin talot siirtyivät Sisälähetysseuralle ja sitten Kirkkopalveluille.
Kristiina Leipälä syntyi vuonna 1946 Kittilän Sirkankylässä, joka tunnetaan nykyään
Levinä. Hänellä on kaksi veljeä, Timo ja Vilho. Perhe muutti vuonna 1947
Poriin, jossa Kristiina vietti
lapsuutensa ja nuoruutensa.
Valmistuttuaan vuonna
1972 Turusta matematiikan
opettajaksi Kristiina Leipälä
oli työssä oppikouluissa Hyvinkäällä, Porissa ja Kellokoskella, minkä jälkeen hän toimi yläasteen opettajana Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä.
Vuonna 1995 hän valmistui
filosofian maisteriksi alanaan
tietojenkäsittely. Viimeinen
työpaikka oli Helsingin teknillinen oppilaitos, josta tuli
myöhemmin ammattikorkeakoulu ja Metropolia. Kristiina
Leipälä opetti siellä tuleville
insinööreille ohjelmointia yksitoista vuotta. Hyvinkäällä
hän on asunut vuodesta 1983
lähtien. Hänellä on Nurmijärvellä asuva tytär, jolla on
kaksi yläasteikäistä poikaa.

Billy Grahamin
kokous
Kristiina kävi vuonna 2006 vapaaehtoistyön kurssin hän on
saanut auttaa yksin asunutta vanhusta. Nyt ystävänä on
nuori avun tarvitsija.



– Olin 10–11-vuotiaana Porin
seurakunnan tyttökerhossa.
Tultuani murrosikään tyttö-

kerhon pitäjä sairastui syöpään ja kuoli. Silloin minäkin jäin pois kerhosta. Pitkään aikaan en ollut tekemisissä seurakunnan kanssa.
Tilanne muuttui 1980-luvun lopulla Helsingissä, kun Kristiina Leipälä osallistui jäähallissa pidettyyn Billy Grahamin kokoukseen.
– Kai se oli johdatusta. Billy Graham puhui tuttuja asioita. Mutta jokin siinä ihmisessä vaikutti minuun. Aloin miettiä uudestaan uskonasioita, jotka olin siirtänyt sivuun.
Aloin lukea Raamattua ja muutakin hengellistä kirjallisuutta. Menin raamattupiiriin.
Usko tuli osaksi arkipäivääni.
Hyvinkäälle asettuessaan Kristiina Leipälällä ei ollut aluksi mitään työelämän ulkopuolisia menoja, mutta sitten hän liittyi
Hyvinkään vihreisiin ja pyrki kirkkovaltuustoon. Valtuuston oven sijaan hänelle aukesi
tie kirkkoneuvostoon, mikä antoi hyvän näkymän seurakuntaan. Hän teki 1990-luvun
alussa ensimmäisen virallisen ehdotuksen
Tuomasmessujen järjestämisestä. Messuja
alettiin pitää Jari Kemppaisen johdolla, ja
Kristiinakin oli usein messuavustajana. Hän
ajoi seurakuntaan myös Krito-toimintaa.
– Eläkkeelle valmistauduin menemällä
vuonna 2006 seurakunnan vapaaehtoistyön
kurssille. Aluksi kävin ulkoiluttamassa erästä
vanhusta. Nyt minulla on nuori aikuinen
diakoniaystävä.

Mielenkiintoisia matkoja
Kristiina Leipälä käy kesäisin tavallisista turistimatkoista poikkeavilla ulkomaanmatkoilla. Vuonna 1989 hän oli mukana ryhmässä, joka vei Raamattuja Karjalan Hatsinaan.
– Se oli hieno matka. Eräs hyvin hatara
rakennus oli täynnä ihmisiä. Sellaista sanan

nälkää en ole kokenut missään.
Vuonna 2000 oli vuorossa pitkäkestoinen Oberammergaun kärsimysnäytelmä,
jota Kristiina Leipälä sanoo katsoneensa
herpaantumatta. Vuosi 2001 vei Klinu Loikkasen matkalle Murmanskin vankilaan.
– Halusin nähdä samalla matkalla Kolosjoen kaivoskaupungin, jossa vanhempani
asuivat.
Viime toukokuussa oli vuorossa Armenia, jossa on paljon vanhoja kirkkoja. Matkalaiset asuivat pääkaupungin Jerevanin ulkopuolella yksityisessä majatalossa. Elämä oli
kuin 1950-luvun Suomessa. Ihmisten ystävällisyys oli koskettavaa.
Geokätkentää Kristiina Leipälä alkoi
harrastaa viime vuonna. Siinä etsitään kaupungeista tai metsistä pieniä purkkeja, joiden gps-koordinaatit saa netistä. Tosin Kristiina ei käytä aina satelliittipaikanninlaitetta.
– Olen ollut etsimässä kätköjä Tallinnassa, Pietarissa, Tukholmassa, Saksan Bremenissä ja viimeksi Jerevanissa. Purkeissa on
paperi ja kynä. Paperille pannaan nimi tai
nimimerkki. Löytyminen ilmoitetaan netissä.
Pyhäjoen seurakunnan eläkkeellä oleva
rovasti Aaro Leipälä on Kristiinan serkku.
Hän on perustanut Intiaan Operaatio Ruut
-nimisen hyväntekeväisyysjärjestön. Kristiinakin on lahjoittanut yhdistykselle rahaa
15 vuoden ajan. Sillä tuetaan köyhien lasten
koulunkäyntiä.
– Loka-marraskuun vaihteessa meitä
lähtee 17 hengen ryhmä Intiaan. Menemme
tutustumaan Yercaud’issa sijaitsevaan kouluun. Tämä on taas erilainen matka.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Mikä on paras asia tänä syksynä?

Ajatuksia
Pyhäinpäivän ja
Uskonpuhdistuksen
muistopäivän alla

Sonja Reijonen

– Parasta on se, että minulla
on ollut kesäkuun alusta lähtien töitä. Olen Hyvinkään
kaupungin puistotyössä. Syksyisin on haravointia ja roskien keräämistä. Ruska on
kaunista. Valmistuin mediaassistentiksi Hyriasta Riihimäeltä ja etsin oman alani
töitä.

Pertti Pekkarinen
– Parasta on kuiva syksy ja
hyvät työkelit. Hyvää on sekin, kun on piisannut terveyttä. Olen rakennusmies,
mutta tällä hetkellä olen
työttömänä. Olen korjannut
omaa autoa. Omakotitalossa
on myös pientä paikkausta ja
maalausta. Työssä ollessa ei
ehtinyt laittaa omaa kotia.

Leo Korhonen
– Ruska on parasta. Siinä kiehtoo värimaailma. Olen käynyt
katsomassa Lapin ruskaa Pyhätunturilla. Silloin oli sumuinen keli, mutta ruska oli samantapainen kuin etelässäkin.
Olen ottanut joskus valokuvia
ruskan puista.

R

unoilija Eino Leino tunsi tämän kansan
sielun. Hän oli elämän todellisuuden tutkija ja ymmärtäjä. Hän pohti, miksi täällä
meidän maassamme, rakkaassa Suomessa, ollaan niin tuttuja sairauden, ennenaikaisen kuoleman ja harmauden kanssa!
Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu
kuin heinää- miestä toiveen tosiaanMiest aatteen, tunteen miestä, kaikki maatuu
tai kesken toimiansa katkeaa..
Muualla tulta säihkyy harmaahapset
vanhoissa hehkuu hengen aurinko
Meill ukkoina jo syntyy sylilapset
ja nuori mies on hautaan valmis jo.
Ja minä itse miksi näitä mietin
Se merkki varhaisen on vanhuuden.
Miks seuraa käskyä en veren vietin
vaan kansain kohtaloita huokailen.

Hanna Mäki-Tuuri
– Se on parasta, että on ollut melko lämmintä. Ihmiset ovat hyvällä mielellä. Olen kesäihminen. Syksykin menee, mutta talvesta en
pidä. Ihannesyksy on vähäsateinen ja aurinkoinen. Olen Unicefin
feissari eli katuvarainhankkija. Työkaverini on Rami Sahari.

Asko Kuitunen

Aili Palonen

– Parasta on, kun kotisairaanhoitajat käyvät luonani kaksi
kertaa päivässä. Halvauksen
vuoksi en voi syödä suun
kautta mitään. Saan ruuan
vatsan kohdalta letkun kautta. Silloin tällöin käyn Vanhan
kirkon laulukonserteissa. Aikaisemmin kävin jumalanpalveluksissa ja lauloin virsiä.
Nyt ei laulaminenkaan onnistu.

– Meidän talossa oli kesäkuussa tulipalo, ja asuntooni
tuli vesivahinkoja. Olin ”evakossa” ystävien luona Rovaniemellä ja suurimman osan
ajasta lasten luona Hyvinkäällä. Parasta oli, kun pääsin kotiin asumaan 1. syyskuuta. Olen ollut seurakunnan pitopalvelun vapaaehtoistyössä 10 vuotta. Se on
ollut kivaa.

Pohjoisen karuus loistaa runon läpi. Runoilija ei
ole ainut kyselijä. Kansojen ja yksityisten ihmisten kohtaloita pohtivat kirjailijat, filosofit, papit, kaikki, joiden asiana on selvittää ja tulkita
tätä todellisuutta, jota kutsumme elämäksi. Juice lauloi, että elämä on kuolemista. Kaiken tämän keskelle tulee onneksi evankeliumi kuoleman voittaneesta Kristuksesta. Meillä on täysi
turva hänessä. Jumalan viimeinen sana ei ole
kuolema vaan armosta annettu elämä myös viimeisen rajan jälkeen.
Pyhäinpäivänä syksyn ja harmauden keskellä seurakunta kokoontuu kuulemaan, että jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä.
Uskonpuhdistuksen muistopäivä (1.11.) taas palauttaa mieliin Martti Lutherin.
Hän korosti, että ihminen pelastuu yksin
armosta ja yksin uskosta. Jumala pelastaa meidät yksin armosta. Voimme siten osoittaa rakkauden työt ja teot lähimmäisiämme kohtaan.
Meidät onkin kutsuttu olemaan ”suolana ja valona” maailmassa.
Kirkon tehtävä on julistaa, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja me kaikki
olemme yhtä arvokkaita.
Runoilija koki elämän haavoittuvuuden ja
pienuutensa kun hän sanoo
Minä tahdon soittoni särkyneen
viedä suurelle virittäjälleen.

Ilkka Järvinen, kirkkoherra
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Liian kivaa! Vuoden 2010 riparit lähestyvät
Pyhäinpäivänä

Suositut, hauskat ja haasteelliset
rippikoulut pyörähtävät käyntiin
piakkoin. Valtaosa ensi vuoden
riparilaisista on vuonna 1995
syntyneitä.

Ä

itini Aune syntyi Länsi-Suomessa Luvialla. Elantoa antoivat maa ja meri, ja
lapset osallistuivat töihin pienestä pi-

täen.
Kesäisin Aune nautti leireistä meren äärellä ja naapuritilan hevosten hoidosta. Hän
piti kovasti kyläkoulun opettajasta ja haaveili
opettajan työstä. Lasten kouluttamiseen ei
monilapsisella perheellä ollut varaa.
Kun rippikoulu oli suoritettu, puhkesi sota. Aune pyöräili Paattisille, ja maalaistalossa
hän ruokki sotavankeja, kalttasi sikoja ja teki
kaikkea siltä väliltä.
Pian löytyi työtä Porista mukavasta perheestä, ja alkoi kaupunkilaiselämä. Tuli virallista vapaa-aikaa. Aune lähti eräänä iltana elokuviin, ja silloin tapahtui!
Kassajonossa seisonut mies ei saanut silmiään irti kiltinnäköisestä hymykuoppaisesta
tytöstä ja heittäytyi juttusille. Seuraavana yönä Aune ja tuleva isäni Taisto kävelivät yhdessä ympäri kaupunkia. Vaikka ikäeroa oli 13
vuotta, kulkivat he komeana kihlaparina Vammalan laulujuhlilla, ja vuonna 1945 heidät vihittiin.
Alkoi Aunen elämä äitinä, ja muut haaveet
jäivät. Taisto, veturimies, osasi yhtä taidokkaasti pestä pieniä pyllyjä kuin heittää puita
veturin tulipesään ja arvosti suuresti Aunen
työtä kotona. Meillä lapsilla oli lämpöä, ruokaa, rakastava syli, puhdas koti ja hersyvää
huumoria ympärillämme.
Aune halusi ympärilleen kauneutta niin
kotona kuin puutarhassa. Sukulaiset poikkesivat mielellään kahville kaupungissa käydessään. Joskus perhe lähti linja-autolla meren
rannalle, ja Äiti-Aune ja Isä-Taisto nauttivat
auringosta, hiekasta, lämpimästä merivedestä
ja lasten polskuttelun seuraamisesta.
Kun isä vaihtoi työpaikkaa Porista Riihimäelle, äitini, meren lapsi, joutui sisämaahan.
Onneksi lähistöllä oli järviä, ja paikkakunnalta löytyi muitakin porilaisia.
Vanhempani tukivat lasten harrastuksia:
poikia autojen ja minua urheilun parissa. Kotiin palaaminen oli aina tärkeää, ja maailmamme tuntui selkeältä. Pyhäisin ulkoiltiin, levättiin ja nautittiin äidin tekemästä juhlaruuasta
yhdessä.
Toteutin äidin haaveen valmistua opettajaksi, ja äidin silmät kostuivat seminaarin juhlasalissa.
”En tiennytkään, että osaat laulaa noin
kauniisti!”. Sanat jäivät lähtemättömästi mieleeni.
Isä jäi eläkkeelle, ja perheemme muutti
Riihimäeltä Hyvinkäälle. Aloitin työssä Vantaalla, ja äiti hoiti lapsenlapsiaan. Keväällä hän
nautti pyöräretkistä linkkitornille, kesällä uimisesta Lopella, mutta syksy vei äidin pois.
Pian isä seurasi äitiä.
Viimeisenä iltanaan isä totesi helpottuneena, että lapsilla on kaikki hyvin.
Elämä jatkui turvallisesti Jumalan käsissä.
Kiitollisuuteni ja kunnioitukseni vanhempiani kohtaan ovat vuosi vuodelta lisääntyneet.
Annan yhä enemmän arvoa arjen rakkaudelle ja lämmölle.

Alkuvuodesta on rippikouluryhmien ensimmäiset tapaamiset, jossa tutustutaan
toisiin ja kerrotaan ripariin liittyvistä tärkeistä jutuista. Tammikuun lopulla (su
24.1. klo. 12.00.) on koko rippikouluikäluokalle ja heidän perheilleen suunnattu
yhteinen jumalanpalvelus Vehkojan seurakuntakeskuksessa.

Leirejä ympäri Suomea

Jorma Ersta

Ristikulkue tulossa Hyvinkään kirkosta kesällä 2004.

nallinen rippikoulunsa. Lisätietoja siitä
antaa ja yhteyshenkilönä on pastori Sanna
Ylä-Jussila Mäntsälän seurakunnasta.

Ilmoittautua pitää!
Ensi vuoden ripareille on ihan pian ilmoittauduttava. Lomakkeita saa lokakuun viimeiseltä viikolta alkaen (vko 44) seurakuntakeskuksen neuvonnasta virka-aikana. Rippikoulupappi ja nuorisotyöntekijät vierailevat yläkouluilla samaisella viikolla kertomassa ripareista ja
jakamassa ilmoittautumislomakkeita. Jos ilmoittautumislomake katoaa, sen
voi tulostaa myös internetistä nuorisotyön koti-

sivuilta www.betsku.net. Rippikouluilmoittautuminen päättyy torstaina 12.11.
Joulukuun kuluessa rippikoululaisen perhe saa kirjeen, jossa kerrotaan, mihin ryhmään rippikoululainen on tullut valituksi.
Mahdollisista muutostoiveista voi neuvotella rippikoulupastorin kanssa tammikuun kuluessa erikseen annettuina puhelinpäivystysaikoina.

Jorma Ersta

Hyvinkään seurakunta järjestää vuonna
2010 yhteensä 22 rippikouluryhmää. Vain
yksi on päiväkoulu ja kaikki loput leirimuotoisia rippikouluja. Kullakin rippikouluryhmällä on alkuvuodesta alkaen
tapaaminen noin kerran kuukaudessa. Lisäksi nuori tutustuu kotiseurakuntansa
monipuoliseen toimintaan keräten rippikoulukorttiinsa kevään kuluessa kuusi
käyntiä. Pääosa rippikoulusta toteutuu
noin viikon mittaisella leirijaksolla, jossa
on opetuksen ja hartauksien lisäksi monenlaista hauskaa tekemistä ja yhdessäoloa. Puoli vuotta kestävä rippikoulu päättyy juhlalliseen konfirmaatiojumalanpalvelukseen, jotka kaikki pidetään Hyvinkään pääkirkossa.
Kussakin rippikouluryhmässä on noin
25 rippikoululaista, viisi isosta, kolme aikuista ohjaajaa ja yksi yövalvoja. Leiripaikat ovat eri puolilla Suomea. Pidettyjä leiripaikkoja ovat Hyvinkään seurakunnan
nuorten ja työntekijöiden mielestä muun
muassa Virolahti, Lypsyniemen leirikeskus
ja Pekkasen leirikeskus Joutsassa. Seurakuntamme omassa leirikeskuksessa Sääksissä on kuusi riparia. Erityisripareita on
ensi vuonna tarjolla muutamia: talviripari
Kittilässä, josta käydään Levillä laskettelemassa ja hiihtämässä, kesällä on tarjolla
myös yksi Lappi-ripari, sekä purjehdusrippikoululeiri Suomenlahdella. Ensi vuoden
uutuutena on Piispalan leirikeskus Kannonkoskella Keski-Suomessa. Siellä on
mahdollisuus monenlaiseen toimintaan,
kuten melontaan ja kalastukseen. Kehitysvammaisille järjestetään oma rovastikun-

Maija Honkasalo



seppo ylönen

Ennen joulukiireitä tulisi kuitenkin muistaa ilmoittautua

Kaikessa rippikouluun
liittyvissä kysymyksissä ole
yhteyksissä Hyvinkään
seurakunnan rippikoulupastori Kalle Leppälään,
puh. 040 739 8555,
sähköposti
kalle.leppala@evl.fi.

Marina Petrik valittiin
vuoden paavolalaiseksi

Kirkon Hallintovirkamiehet ry nimitti 17.9. vuoden 2009 Kirkon
Hallintovirkamieheksi Hyvinkään seurakunnan talousjohtajan
Jouni Lätin.
Perusteluissa todetaan, että Jouni Lätti on esimerkillisellä
tavalla perehtynyt laaja-alaisesti seurakunnan talouteen ja tukipalveluiden laajaan kenttään. Hän on oman tehtävänsä ohella
ottanut aktiivisesti osaa koko kirkon taloushallinnon tehtäviin
mm. kirkolliskokouksen talousvaliokunnan sihteerinä, kirkon
kirjanpidon neuvottelukunnassa, HeTa -hankkeessa sekä Tuusulan ja Nurmijärven rovastikunnan talousjohdon palavereissa.
Jouni Lätillä on perusteellinen ja kehittävä ote asioihin. Hän on
toiminut myös mentorina
nuoremmille kollegoille sekä
jakanut auliisti tietämystään
ja antanut aikaansa toisten
hyväksi.
– Valinta oli miellyttävä
yllätys. Toisaalta se kannustaa
eteenpäin ja toisaalta se on iso
kiitos tehdystä työstä, Jouni
Lätti toteaa huomionosoituksesta.
Kunniakirja ojennettiin
talousjohtajalle Kirkon Hallintovirkamiesten neuvottelupäivillä Rovaniemellä.

Tämän vuoden paavolalaiseksi valittiin inkerinsuomalainen paluumuuttaja, opettaja
Marina Petrik. Valinta julkistettiin viime lauantaina Paavolan seurakuntakodissa pidetyssä Paavolapäivässä.
– Muutin Tallinnasta
Hyvinkään Paavolaan viisitoista vuotta sitten. Olen ammatiltani musiikinopettaja ja
valmistuin Tallinnan musiikkiakatemiasta, Marina Petrik
sanoo.
Suomeen tultuaan hän
suoritti lisäksi Sibelius-Akatemiassa musiikinmaisterin tutkinnon. Marina Petrik on ollut Paavolan koulussa venäjän kielen
ja musiikin opettajana. Hänen johtamansa oppilaskuoro esiintyi
esimerkiksi vanhainkodissa. Edelleen ahkera musiikkialan ammattilainen antaa lapsille pianotunteja Paavolan seurakuntakodissa ja aikuisille Hyvinkään kansalaisopistossa.
– Kaksi kertaa kuukaudessa pidämme Marika Löytyn kanssa kehitysvammaisten musiikkikerhoa seurakuntakodissa.
Opetan myös venäjää peruskoulujen maahanmuuttajalapsille,
työnantajani on Puolimatkan koulu.
Jorma Ersta

Jouni Lätistä
Kirkon vuoden hallintovirkamies

Suojellen, varjellen

E

Kättä päälle -sopimuksen
taustalla on YK:n Lapsen oikeuksien julistus, johon lähes kaikki
maailman valtiot ovat sitoutuneet. Sopimus pitää sisällään
muun muassa lapsen oikeuden
perheeseen, mielipiteen ilmaisuun, leikkiin, vapaa-aikaan ja
kouluun.
Sopimuksen sisältö voi olla
tekemistä tai vain olemista. Tärkeintä on kuunnella lasta ja pitää
sopimus. Sopimuksia voivat tehdä myös aikuiset lasten hyväksi.
Kättä päälle -sopimuspohjan saa
internetin osoitteesta: http://
www.evl-slk.fi/hankkeet/katta_
paalle.
Tervetuloa mukaan toimimaan lasten oikeuksien puolesta!

Jorma Ersta

ri puolilla maailmaa vietetään 20. marraskuuta
YK:n yleiskokouksessa
hyväksytyn Lapsen oikeuksien sopimuksen 20.
vuotispäivää. Sen merkeissä seurakunnassa järjestetään
21. marraskuuta rovastikunnallinen
Suojellen, varjellen! -perhetapahtuma, joka alkaa Hyvinkään kirkossa
kello 15. Tapahtuma päättyy samassa paikassa kello 17.30, ja ohjelmassa on silloin muun muassa nukketeatteria.
– Ajatuksena on huomioida
lapset. Heille on päivän aikana
temppurata, autorata, askartelua ja
kasvomaalausta. Hernesoppaakin
on tarjolla. Aikuiset maksavat siitä
lähetystyön hyväksi viisi euroa,
mutta lapset saavat syödä ilmaiseksi. Tapahtuma on muuten maksuton, vt. lapsityönohjaaja Ari-Pekka
Laakso sanoo.
Päiväkodit ja päiväkerhot on
haastettu askartelemaan enkeleitä,
joita on tapahtuman aikana nähtävillä kirkossa. Lapset saavat osallistua arvaukseen, montako enkeliä
kirkosta löytyy. Arvauksen voittaja
saa palkinnoksi enkelikirjan.
Suojellen, varjellen! -perhetapahtumaa ovat järjestämässä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja
Nurmijärven seurakuntien pyhäkoulutyöstä vastaavat lapsityönohjaajat. Niinpä lapsia ja heidän mukanaan
olevia aikuisia saapuu Hyvinkään kirkolle
muistakin seurakunnista.

–perhetapahtuma kirkolla

Kättä päälle -sopimus
Lapsen oikeuksien -julistuksen juhlavuoteen
kuuluu luterilaisen kirkon seurakunnissa

solmia Kättä päälle -sopimuksia, joissa sen
allekirjoittajat lupaavat tehdä jonkin käytännön teon tai päätöksen lasten hyväksi.
– Ilolla todettakoon, että seurakuntamme kirkkoneuvosto on lupautunut mukaan
tähän sopimukseen, joten jäämme odottamaan, mitä tuleman pitää. Tarkoitus on, että
sopimuksen sisältö julkistetaan perjantaina
20. marraskuuta. Teon tai päätöksen voi to-

teuttaa myöhemminkin sopivana ajankohtana, Ari-Pekka Laakso sanoo.
Lapsi voi tehdä Kättä päälle -sopimuksen
esimerkiksi äidin, isän, opettajan, lastenhoitajan, rehtorin, kummin, kerhonvetäjän tai
nuoriso-ohjaajan kanssa. Sopimuksella osapuolet pyrkivät aitoon kohtaamiseen, toisen
huomioimiseen ja keskinäisen luottamuksen
vahvistamiseen.

Seurakunta läheiseksi aluetyöllä
Kirkkoherra Ilkka Järvinen kysyi
aluetyön iltapäivässä 7. lokakuuta
kuinka monta ihmistä asuu Hyvinkäällä kolmen kilometrin säteellä
kirkolta. Vastaus oli ällistyttävät
40 000. Säteen ulkopuolelle jää
vain 5000 ihmistä.

K

irkkoherra totesi vielä, että seurakuntayhteys pitää yllä ihmisten identiteettiä. Tähän liittyy
toiminta, josta päätetään yhdessä. Riittävän rohkeat aluetyön
rakenteet vievät eteenpäin.
Aluetyötä tehdään Hyvinkään seurakunnassa Kaukasissa, Kytäjällä, Martissa, Paavolassa ja Vehkojalla. Toiminnasta vastaavat
aluetyön yhteistyötoimikunta ja viisi alueneuvostoa. Aluetyöstä vastaava pastori on
Petra Pohjanraito. Hän luetteli pitkän listan alueiden toimipaikoissa pidettäviä tapahtumia. On jumalanpalveluksia, seuroja,
konsertteja ja lauluiltoja. Asukkaita kutsutaan jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin,
mikä vahvistaa heidän hengellistä elämäänsä.
– Kirkon uudistuminen jatkuu. Ihmisten
tarpeisiin on reagoitava. Esimerkiksi toritapahtumassa ihmiset saavat tietoa seurakunnasta keskustellessaan työntekijöiden kanssa, Petra Pohjanraito sanoi.
Paavolassa asuva Marja-Leena Virtanen
kertasi aluetyön historiaa. Se alkoi vuonna
1975, jolloin aloitettiin seurakuntatyö Paavolassa.
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– Siihen aikaan aluetyötä oli vain Jyväs- on vaatinut erikoistumista eri sektoreille. sanoi, että seurakuntalainen on hyvä termi
kylässä ja Malmilla. Alutyössä oli toivomus, Kahdeksalla diakoniatyöntekijällä on apu- maallikko-sanan sijasta. Seurakuntalaiset
että alueen asukkaat saisivat seurakuntako- naan kymmeniä vapaaehtoisia, jotka tekevät ovat tervetulleita pitämään esimerkiksi vardista toisen kodin. Silloin oli paljon esimer- vuodessa noin 3000 koti- ja laitoskäyntiä.
haisnuorisokerhoja. Alueneuvostot ovat ääkiksi lastenjuhlia. Nyt kokouksiin tulee läVirpi Koivisto kysyi, milloin uskallam- rimmäisen tärkeitä. Niihinkin kaivataan akhinnä vanhuksia.
me olla ylpeitä omasta seurakunnasta, jossa tiiveja seurakuntalaisia.
Kun Vehkojan seurakuntakeskus avattiin työala- ja aluetyömallit toteutuvat. Hän ke1980-luvun alussa, paavolalaisilla oli tuon hotti rohkeuteen lopettamaan sellaisen toiTeksti ja kuva Seppo Ylönen
alueen asukkaiden kanssa yhteistyötä. Seu- minnan, joka ei toimi.
raavalla vuosikymmenellä aluetyö oli vastaKasvatusalan pastori Juha Koivulahti
mäessä, mutta eteenpäin
päästiin. Tänä päivänä on
vaikeaa saada aluetyöhön sitoutuneita ihmisiä.
Julistustyön vastuukappalaisena juuri aloittanut
Kosti Kallio mainosti, että
Martin seurakuntakodissa
alkaa lähetystyön toimintapiiri.
– Meillä on valtavat
mahdollisuudet toimia seurakunnassa. Päivät eivät tahdo riittää. Seurakuntalaiset
ovat voimavara, ja heidät pitää aktivoida.
Pekka Kiuttu peräänkuulutti kotikäyntityötä, jota
tehtiin Juhani Pörstin aikana Paavolassa.
– Seurakunta ei voi kilpailla ohjelmatoimistona
muiden tahojen kanssa. Ihmisten saaminen mukaan
seurakuntaan on se juttu.
Diakoniasihteeri Tuija
Mattila toi esiin työalansa
kiristyneen työtahdin. Työ Marja-Leena Virtanen, Jyrki Rauhala, Ritva Saukkonen ja Olli-Petri Halme olivat aluetyön iltapäivässä.



Inkeri Toiviainen

Varhaisnuorten leirillä seurattiin joukolla tähteä

S

Kenraalimajuri Sami Sihvo kertoi Sihvon suvusta.

Jääkärien sävelet
soivat Kytäjällä

Risto Nihtilä

Isänmaallisten laulujen ilta 15. lokakuuta kokosi tuttuun tapaan enemmän ihmisiä kuin oli paikkoja. Iltaa
vietettiin poikkeuksellisesti Kytäjän Maapirtillä.
Professori Reijo Pajamo oli kutsunut tilaisuuteen
Helsingin ja Hyvinkään-Riihimäen Sotaveteraanikuorot, joita johti Arvo Kuikka.
Kanttori Matti Heroja ja opettaja Lauri Vuorela
soittivat nelikätisesti Sam Sihvon suositun marssin
Muistoja Pohjolasta. Marssin jälkeen säveltäjän veljenpoika, kenraalimajuri Sami Sihvo, kertoi Sihvon
suvusta ja jääkäriliikkeen alkuvaiheista.
Illan kohokohta oli Helsingin Sotaveteraanikuoron esittämä Sam Sihvon Jääkärin morsian. Solisteina lauloivat Marja-Leena Oikari ja Ilkka Saari.
Säestyksestä vastasi Matti Heroja. Juontaja Reijo Pajamon monen vuoden unelma toteutui kun Helsingin
Sotaveteraanikuoro lauloi Jääkärin morsiamen ja tilaisuudessa oli mukana myös säveltäjän veljenpoika.

yyslomaviikolla Sääksin leirikeskus
oli koululaisten miehittämä. Kolmella leirillä oli yhteensä 96 lasta ja
varhaisnuorta.
Ensimmäinen leiri pidettiin 17.–19.
lokakuuta 11–14-vuotiaille. Leirin alkuinfo ja lähtöhartaus oli Hyvinkään
kirkossa. Kolmellekymmenellekahdelle
leiriläiselle kerrottiin Idän tietäjistä, jotka tähteä seuraten löysivät seimessä makaavan Jeesus-lapsen.
Sääksin leirikeskuksessa majoituttiin
ja nautittiin lounas, opeteltiin talon tapoja ja jakaannuttiin ryhmiin. Sen jälkeen askarreltiin keltaiset rintaan kiinnitettävät tähdet, joihin tuli oma nimi.
Ella Piiroinen, 10, Eveliina Piiroinen, 12 ja Riku Kortene, 13, olivat vanhoja konkareita. Ella ja Eveliina olivat
seurakunnan leirillä kuudetta kertaa, ja
Riku arvioi olevansa mukana kymme- Syyslomaviikon ensimmäisen Sääksin leirikeskuksen leirin 11–14-vuotiaat ovat
nettä kertaa.
ohjaajineen yhteiskuvassa tähden alla.
Haastateltavat kertoivat leirin sisällöstä ja ilmapiiristä.
Iso joukko ohjaajia
– Täällä saa ruokaa ja täällä askarja ympäristöön tutustumista. Askartelun
rellaan, Ella kertoi.
Vs. varhaisnuorisotyönohjaaja Sanna ohella on iltaohjelmaa, jota Valtteri,
– Kaikki on leirillä kivaa. Täällä lau- Rauhala vastasi ensimmäisestä leiristä. Mirka ja isoset järjestävät. Viisi kertaa
letaan. Minusta Tilkkutäkki-laulu on ki- Hänen apunaan olivat lastenohjaajat päivässä syödään. On aamupala, lounas,
voin, Ellan isosisko Eveliina jatkoi.
Laura Jokinen ja Eija Kari, yöenkeli kahvi, päivällinen ja iltapala. SunnuntaiRikun mielestä parasta on, kun sai Nelli Piekkari sekä nuoriso- ja vapaa- iltana paistamme nuotiolla makkaraa,
tehdä asioita kavereiden kanssa.
ajan ohjaajiksi opiskelevat Valtteri We- minkä jälkeen on vielä saunat, Sanna
– Harrastan pesäpalloa, käyn VPK: lin ja Mirka Salovaara Järvenpään seu- Rauhala luetteli leiriohjelmaa.
ssa ja soitan neljättä vuotta klassista ki- rakuntaopistosta. Lisäksi leiriläisten
Hän lisäsi vielä, että kaikki leirit täyttaraa. Kuukausi sitten aloin soittaa säh- ohjaajina olivat isoset Joel Niemi, Tee- tyivät nopeasti.
kökitaraa omassa bändissä. Saatiin oma mu Kivelä, Ville Rantanen, Moona
– Minä otin leirille ilmoittautumisia
bändikämppä Jäähallilta. Soitamme me- Nurminen, Linda Maria Laaksonen ja vastaan puhelimella. Puhelinrumba oli
tallia ja rockia.
Krista Seppälä.
sitä luokkaa, että puhelin soi koko ajan
Eräs leiri on jäänyt erityisesti Riku
Leirillä puhuttiin Jeesuksen kohdan- kaksi tuntia. Myös tämä 11–14-vuotiaiKortenen mieleen.
neista henkilöistä. Idän tietäjät olivat den leiri tuli heti täyteen.
– Paras kokemus oli vuoden 2008 ensimmäisiä Vapahtajan luo tulleita.
hiihtolomaleirillä, kun ei ollut lunta. Sil- Toisen leiripäivän aamuna, sunnuntaiTeksti ja kuva Seppo Ylönen
loin tehtiin agenttiseikkailu. Puihin oli na, päädyttiin siihen, kun ristinryöväri
kiinnitetty trapetsivaijeri, jota pitkin kä- kohtasi Jeesuksen.
veltiin.
– Leirillä on joka päivä ulkoleikkejä

Yksinäisyyden torjunta vanhustyön haaste

V
Hyvinkää tuli tutuksi
uusille asukkaille
Kaunis sää suosi sunnuntaina 11. lokakuuta Hyvinkään seurakunnan ja kaupungin uusille hyvinkääläisille järjestettyä esittelytilaisuutta. Kahdesti vuodessa
tapahtuvaan kiertoajeluun ja infoon oli jälleen tullut
lähes täysi linja-autollinen väkeä. Risto Nihtilä Hyvinkään Matkailuoppaista esitteli uutta ja vanhaa
kaupungin nähtävyyksistä ja historiasta. Virpi Koivisto kertoi seurakunnasta ja Jukka Salmi kaupungin mahdollisuuksista.
Uusia asukkaita oli Hyvinkäälle tullut etelästä
Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Pohjoisempia
lähtöpaikkoja olivat Vaasa ja Jyväskylä.

Evankeliset juhlat
Hyvinkäällä kesällä 2010

Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) ja Hyvinkään seurakunta järjestävät kesäjuhlat Hyvinkäällä 19.-20.6.2010.
Juhlapaikkana on Martin koulukeskus ja
Martinhallin urheiluhalli. Koululle järjestetään osallistujien luokkamajoitus.
Ohjelmassa on raamattuopetusta, lähetysterveisiä, musiikkia ja Siionin kanteleen lauluja. Lapsille
on omaa ohjelmaa. Mukana menossa muun muassa
Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka.



Diakoniatyön arkisto

anhustenviikolla
keskusteltiin seurakuntakeskuksessa kahdentoista
hengen voimin vanhustyöstä ja sen haasteista. Seurakunnan
diakoniatyö oli kutsunut paikalle kaupungin
ja järjestöjen edustajia.
Diakoniatyötä edustivat diakoniasihteeri
Tuija Mattila sekä
diakoniatyöntekijät
Anna-Kaisa Kuokkanen ja Päivi Lievonen.
Vanhusten yksinäisyys
nousi puheenvuoroissa
vahvasti esiin. Toinen Sääksin leirikeskuksen nuotiopaikalla on tunnelmaa.
ikäihmisten huoli on
turvattomuus.
Vapaaehtoistyö ja ystäväpalvelut taa varttuneemmalle väelle-esitettä, joovat diakonissa Anna-Kaisa Kuokkasen hon on koottu kaikki seurakunnan
työalaa.
ikäihmisille suunnatut palvelut.
– Viime vuonna oli listoilla kolmetuhatta tapaamiskontaktia. Vanhukset Monitahoista auttamista
odottavat juttuseuraa ja ulosviejää. Meillä on 60–70 aktiivista vapaaehtoista, Hyvinkään vanhainkoteihin ja palvelutamiehiäkin kaivataan mukaan, Anna-Kai- loihin on satojen henkilöiden jonot. Johsa Kuokkanen sanoi.
taja Anita Hurstin mukaan esimerkiksi
Seurakunnassa on kahdeksan dia- Paavolan vanhainkotiin jonotus kestää
koniatyöntekijää. Työn määrän jatkuva puolesta vuodesta vuoteen. Kotona asukasvu tuo paineita jaksamiseen.
mista tuetaan kotikäynneillä ja jumpilla.
– Diakoniavirkoja on tämänkokoi- Kaupungin liikuntasihteeri Minna Kalsessa kaupungissa liian vähän, diakoni- mari pitää senioreille jumppaa ja vesiasihteeri Tuija Mattila lisäsi.
jumppaa. Samaa työtä tekee myös terSeurakunnan diakonisessa vanhus- veyskeskuksen fysioterapeutti Kaarina
työssä toimii laskennallisesti kaksi dia- Moisio.
koniatyöntekijää. Ystäväpalvelun vapaaHyvinkään Kansallisilla Senioreilla
ehtoisten antaman panoksen lisäksi dia- on kuukausikokousten lisäksi yksitoista
koniatyöntekijät tekevät kotikäyntejä kerhoa. Sihteeri Pirkko Mäki kertoi, etsekä järjestävät ryhmätoimintaa, retkiä, tä seniorit käyvät kylpylöissä ja teatteleirejä ja erilaisia tilaisuuksia. Seurakun- reissa, ulkoilevat, keskustelevat kirjallinan toimipisteistä on saatavana Toimin- suudesta, laulavat Kannelkuorossa sekä

pitävät kunto-, hiljentymisja atk-piirejä, keilakerhoa,
Vesipedot-kerhoa ja muistikerhoa.
Vammaisjärjestöjen yhteistyöelimessä, Vajeessa,
on 22 vammais- ja potilasjärjestöä, joissa on yhteensä
noin 5700 jäsentä. Puheejohtaja Liisa Rahkonen sanoi, että kaikki toimivat
Järjestökeskus Onnensillassa (Siltakatu 6). Samassa
paikassa on palveluohjaaja
Anne Kairajärven toimipiste. Hän auttaa vanhuksia
hakemuksissa ja saattaa virastokäynneille. Aamukorvan vapaaehtoiset soittavat
vanhuksille kysellen voinnista, syömisestä ja lääkkei-

den otosta.
Johtaja Tarja Muteli kertoi, että Palvelukeskus Åvikissa tarjotaan muun muassa palveluasumista vanhuksille, joiden
kuulo on heikentynyt. Viittomakielisille
on päivätoimintaa.
Seitsemän eläkeläisjärjestön Hyvinkään Eläkeläistuki ry, jota johtaa Sakari
Suomalainen, toimii myös kaupungin
vanhusneuvostona. Se on palkannut atkopettajia senioreja varten.
Hyvinkäällä on noin 450 keski-iältään 87-vuotiasta sotaveteraania, jotka
kokoontuvat kerran kuussa Veteraanitalolle.
– Suurin ongelma on yksinäisyys.
On puhuttu taluttajista ja tukihenkilöistä, mutta niiden saaminen on vaikeaa,
Hyvinkään Sotaveteraanien puheenjohtaja Esko Sarvikas sanoi.

Teksti Seppo Ylönen

Sirpa Kallion kädessä on
verkkomainen kaulahuivi
ja Ida Akkilalla iso
saippuapala.

Härkävehmaan koulun yhdeksäsluokkalainen Ida Akkila, 15,
on työelämän tutustumisviikoilla
HI·TO·MI -myymälässä.

L

ahjatavarakauppaa pitävät Hämeenkatu 13–17:ssä tekstiilisuunnittelija Sirpa Kallio sekä keraamikot Henna Nivarpää-Ampuja
ja Päivi Vikberg. Naisilla on myös
omat yrityksensä: Akatombo, Ikituuli ja Päivin Öin, joihin Ida saa tutustua.
– Olen leikannut, saippuaa, siivonnut,
tehnyt rintanappeja, ollut myyntityössä ja
paketoinut, Ida Akkila luettelee tähän saakka tekemiään töitä.
Aktiivinen koululainen on laulanut seurakunnan nuortenkuorossa ja laulaa neljättä
vuotta Tuomaskuorossa. Hänellä on menossa isoskoulutuksen ensimmäinen vuosi. Pääsiäisenä Ida oli Ruukunkantaja-näytelmässä,
ja viime keväänä Jouni Laineen draamakurssilla.
– Kesällä näyttelin rautatienpuistossa
Teatteri Betan Luther-näytelmässä. Aion hakea lukion jälkeen johonkin yliopistoon ja
haaveena on päästä toimittajan ammattiin.
Sirpa Kallio on Idan kanssa samaa mieltä
siitä, että on kivaa tehdä elämässään erilaisia
asioita. Hän on ollut lasten- ja nuorisotyönohjaajana. Lähes kaksikymmentä vuotta vierähti lähetystyöntekijänä Japanissa yhdessä
aviomiehen Kosti Kallion kanssa, joka aloitti lokakuussa seurakunnan julistustyön kappalaisen virassa. Vuonna 2007 Sirpa Kallio
valmistui Hämeen ammattikorkeakoulun
Wetterhoffin oppilaitoksesta tekstiiliartenomiksi.
– Jokaisella ihmisellä on paljon lahjoja.
Voit tehdä yhden ammatin loppuun. Sen jälkeen voit kouluttautua ja tehdä uutta. Näin
ihmisen elämään tulee rikkaus.

Ryijyt uudistuivat
Sirpa Kallio on perehtynyt suomalaisen ryijyn historiaan, joka alkoi 1800-luvulta. Sitä
pidettiin aluksi reessä lämmikkeenä. Siitä se
hiipi pikkuhiljaa seinävaatteeksi ja 1950- ja
1960-luvuilla moderniksi taideryijyksi.

Käsityökulttuuri

Ida tutustuu tekstiileihin
ja keramiikkaan
– Minä olen halunnut, että ryijystä tulee
esittävä taidetekstiili, jossa on kolmiulotteisuutta.
Hän osallistui syyskuun puolivälissä suomalaisia koivunrunkoja ja japanilaisia bambuja esittävine ryijyineen Habitare -huonekalu- ja sisustusmessuille. Tuotteet herättivät huomiota. Eräskin mies katseli puiden
runkoja esittävää ryijyä ja tuli koettamaan tekstiilin pintaa ihmetellen kuvion kolmiulotteisuutta.
– Minun töilleni ovat ominaista väri ja visuaalinen kokonaisuus
sekä tietty harmonia. Täytyy

myöntää, että Japani on vaikuttanut töihini
valtavasti. Suurin osa työviikkojen ajasta on
omien kuvien ja ajatusten kanssa elämistä.
Sirpa Kallion suurta Hänen kanssaan,
hänen kauttaan ja hänessä -ryijyä voi käydä
ihailemassa Hyvinkään kirkon yläsalissa.
Martin seurakuntakotiin hän on tehnyt vihkiryijyn ja pienen ryijyn kirkkoherranvirastoon. Hänen pajastaan on tullut ryijy myös
Espoon tuomiokapitulin piispan neuvottelusaliin sekä kirkkotekstiilit kahteen japanilaiseen seurakuntaan.
– Nyt olen valmistamassa kirkkotekstiilejä Tampereen seurakuntien Kurssikeskus

Torppaan. Minulla on myös kutoja, koska
kaikkea en pysty itse tekemään.
Sirpa Kallio sanoo, että kaiken pohja ihmisen elämälle on kristinuskossa.
– Jumalalla on meille jokaiselle oma käsikirjoitus, jota hän toteuttaa oman suunnitelmansa mukaan. Kaikki pohjautuu siihen,
mihin minulla on koulutus. Olen etuoikeutettu ja äärettömän kiitollinen siitä, että saan
tehdä tällaista työtä.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Raija on innokas
käsityöihminen
R

Raija Relander (vas.) näyttää ohjaaja Leena Leinolle ompelemaansa Karjalan Pyhäjärven
pukua.
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autatieaseman vieressä olevassa Taito
Uusimaan käsityökeskuksessa ei olla
joutilaina. Raija Relander, joka jäi nelisen vuotta sitten eläkkeelle Suomen Standardisoimisliiton kansainvälisten asioiden
johtajan tehtävästä, on kutonut mattoja, täkänää ja kuultokudosta.
– Lahjoitin viime kesänä pois yhdeksän
mattoa. Tytär ja vanhemman pojan anoppi
ottivat niitä. Lisää annan Kytäjän eläintalon
arpajaisiin.
Raija Relander on ommellut vuosikymmeniä sitten valmiista kankaista Kymenlaakson kansallispuvun. Kun oma tytär oli
neljävuotias tälle valmistui äidin ompelemana Hämeen kansallispuku.
– Kun tyttö oli seitsemänvuotias, ompelin hänelle vielä Karjalan Pyhäjärven puvun.
Jos Raija Relander olisi saanut valita, hän
olisi halunnut mennä nuorena käsityöopettajaopistoon. Sen sijaan hän meni teknilli-

seen korkeakouluun, konetekstiililinjalle.
Siellä suunniteltiin esimerkiksi paineastioita
ja lämpölaitteita.
– Täällä käsityökeskuksessa on leppoisa
ja rauhallinen ilmapiiri sekä mukavia ihmisiä
ja ohjaajia. Kutoessani mietin, mitä värejä
laitan kuteeksi. Lempivärini ovat punainen
ja musta.
Käsityökeskuksen ohjaajat Leena Leino
ja Eeva Meriläinen neuvovat kudonnassa,
neulonnassa, virkkauksessa ja muissa käsityötekniikoissa.
– Tänne voi tulla kuka vaan. Meillä on
viidettoista kangaspuut, joihin on rakennettu loimet valmiiksi, Leena Leino kertoo.
Käsityökeskuksen ohjaajat tekevät myös tilaustöitä. Leena Leino on tehnyt muun
muassa Sääksin leirikeskukseen kuultokudoksen ja presidentin puolisolle Eeva Ahtisaarelle Ylä-Savon kansallispuvun hamekankaan.



Vapaaehtoisia tarvi
Hyvinkään seurakunnassa
on paljon virkistävää
vapaaehtoistyötä, jolla
autetaan lähimmäistä ja
viedään evankeliumia
eteenpäin. Tehtäviä on
esimerkiksi kuoroissa,
temppelipalvelijoina,
ehtoollisavustajina,
näyttelijöinä, lähetys- ja
rukouspiirin vetäjinä,
leipojina, arpojen ja
myyjäisten myyjinä,
pyhäkoulun tai kerhon
vetäjinä, rippikoulun
isosina, diakonian
ystäväpalvelun jäseninä,
Mummon kammarin
emäntinä, yhteisvastuukeräyksen kerääjinä,
Pitopalvelun tehtävissä ja
Palvelevan puhelimen
päivystäjinä.

Puutalkoissa
oli vilskettä
Syyskuun lopussa pidettiin vuoden
toiset puutalkoot Herusten mökillä.
Vapaaehtoiseksi työvoimaksi oli saatu
kymmenkunta miestä, jotka käyvät
seurakunnan toiminnoissa. Ohjelmassa oli ison pilkekasan liiteriin laiton lisäksi syömistä, saunomista ja mukavaa
yhdessäoloa. Kahvia ja ruokaa keittelivät diakoniatyöntekijä Johanna Tontti
ja palveluohjaaja Arja Hanén Hyvinkään Toimarista. Seurakunnan erikoisammattimies Reijo Lamminkangas
oli myös paikalla ja teki samaan aikaan
huoltotöitä.
Kari Viitanen kertoi olevansa kahdeksatta kertaa Herusten mökin
puutalkoissa. Hän kärräsi muiden miesten kanssa pilkkeitä.
– Aloin käydä talkoissa, kun muutin Hyvinkäälle, talkoolaisia tarvitaan
aina. Yhden kerran olen ollut mökissä
yötä. Talkoissa on mukavaa porukkaa.
Pari kaveria meinaa mennä saunasta
uimaan.
Arja Hanén kertoi, että hänellä oli
talkoissa paljon tuttuja miehiä.
– Miehet eivät koe tätä työnä.
Puutalkoot ovat odotettu tapahtuma.
Johanna Tontti sanoi, että
puutalkoiden lisäksi on tarkoitus haravoida vielä pihalta lehtiä.
– Mökki ja sen piha-alue jää talveksi siistiin kuntoon. Seuraavat
puutalkoot ovat 26. huhtikuuta 2010.

Kari Viitanen täytti pilkkeillä kottikärryä. Takana oleva Kai Laakso oli lähdössä saunan läm

Mummon kammarissa
on ihana tunnelma
Torstaisin kello 9–12 Mummon kammarissa on Perhepäivä,
jossa on ollut enimmillään 40–45
äitiä ja lasta kerralla. Lapsien kanssa
ovat tulleet joskus myös isät, isovanhemmat ja perhepäivähoitajatkin.
– Tuore pulla ja kahvi saa hymyn huulille. Täällä on ihana tunnelma. Paikka on sisustettu kodinomaiseksi, sanoo Johanna Sysimetsä, jolla ovat mukana lapset
Sofia, 3 ja innokas kävelijä, yksivuotias Emilia.
Haastattelupäivänä kammarissa
on ollut yksitoista äitiä lapsineen,
mutta kun kello lähenee kahtatoista,
suurin osa on ehtinyt lähteä pois.
Johanna Sysimetsän lisäksi paikkaan
ovat jääneet Seija Ihanus Sannan,
4 ja Eevan, 1, Heidi Salmela Jimin,
4 ja Nikin, 1 v. 3 kk sekä Heli Örn
Leelan, 2 v 8 kk ja Aapon, 5 kk,
kanssa.
– Täällä saa tärkeää vertaistukea, Heli Örn sanoo.
Seija Ihanus ei ehdi aina Mummon kammariin kello 9 aamulla,
mutta pääasia on päästä liikkeelle.
– On paikka, johon mennä.



Koulujen syyslomalla ja hiihtolomallakin tämä on auki. Silloin tänne
tulee koululaisia äitien mukana.
Diakoniatyöntekijä Seija Heiskanen ja vapaaehtoisena kahvia
keittävä Ritva Marjola huolehtivat
tällä kertaa äitien ja lasten mukavuudesta.
Myöhemmin tavoitettu toinen
Mummon kammarissa toimiva diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Kuokkanen kertoo, että kammariin saa
tulla sellaisena kuin on, iloineen ja
suruineen. Hän haastaa tavallisella
maalaisjärjellä varustettuja vapaaehtoistyöhön. Vanhukset ja
muut yksinäiset tarvitsevat juttuseuraa. Ulkoiluttajiakin odotetaan
sekä kodeissa että laitoksissa.
– Joka toinen vuosi on seurakunnassa vapaaehtoisten peruskoulutus. Syksyisin ja keväisin on
jatkokoulutusta. Viimeksi sairaalateologi Merja Olin puhui koulutettaville syyllisyydestä.
Pitkään vapaaehtoistyötä tehneet kertovat saaneensa itsekin
runsaasti elämänrohkeutta auttaessaan muita.

Äidit ja lapset viihtyvät Mummon kammarissa. Diakoniatyöntekijä Seija Heiskanen seuraa yksivuotiaan Emilian m

itaan – tekemistä riittää!
Betanialaisten pikagallup
Betaniassa on avoimet ovet
joka torstai kello 16–20. Suosio on
taattu varsinkin isoskoulutuksessa
olevien keskuudessa. Juodaan kahvia, tehdään läksyjä, jutellaan ja
pelataan biljardia. Tällä kertaa ovat
paikalla myös rippikoulupastori
Kalle Leppälä ja siviilipalvelusmies Leo Suonikko. Nuoret vastaavat gallupissa erilaisiin kysymyksiin näin:
– Ystävät ovat tärkein asia,
Jenni Kantamaa, - Haluaisin
hyvän elämän, kokea ja nähdä paljon, Lilli Lepistö, - Olen onnellinen kavereista, Liisi Murto, - Betaniassa on parasta ilmapiiri, Ida
Akkila, - Kaunisniemi I rippileiri
oli kesän hauskin tapaus, Sini-Johanna Lespi, - Kaverit ja musiikki
innostavat, Anni Lindqvist, Haluan tukea kavereita olemalla

mmitykseen.

tavattavissa, Krista Juva, - Paras
kirja on Narnia-sarjan Hevonen ja
poika, Joni Aunola, - Haluan seurakunnan nuorisotyönohjaajaksi,
Laura Säkäjärvi, - Pelasin kesällä
pesäpalloa Tahkon B1 ja B2 -joukkueissa ja miesten maakuntajoukkueessa, Tatu Könkö, - Suosikkibändini on ruotsalainen In
Flames, Markus Huutoniemi, Olen ajatellut lukea diplomi-insinööriksi, Joni Perholehto, Harrastan tietokoneella olemista,
salilla käyntiä ja uimista, Samuel
Rantataro, - Osaan leipoa omenapiirakkaa, Noora Nieminen, Rakkaus ja unelmat innostavat
elämässä, Linda Maria Laaksonen, - Olen onnellinen, kun asiat
ovat hyvin ja saan olla kotona, Elina Leskelä, - Syyslomalla lähden
perheen kanssa Vuokattiin, Julia

Nuoret viihtyvät toistensa seurassa Betanian vapaassa ilmapiirissä.

Isonen on
tärkeä henkilö

Seurakunnan isoskoulutuksesta vastaavat nuorisotyönohjaajat Outi Korppinen ja Olli Uotila. Työssä ovat
heidän apunaan pastori Minttu Talosela, rippikoulutyön
pappi Kalle Leppälä sekä varhaisnuorisotyöntekijät Venla
Vänskä ja Sanna Rauhala.
– Ensimmäisen vuoden isoskoulutuksen listassa on 109
ja toisen vuoden listassa 44 nuorta. Kerran kuukaudessa,
sunnuntaina on isoskoulutuspäivä, joka alkaa messulla kello
10. Sen jälkeen on ruokailu. Iltapäivällä jakaannutaan pienempiin porukoihin ja käsitellään jotakin teemaa, Outi
Korppinen kertoo isoskoulutuksesta.
Koulutuspäivän teemoina voivat olla esimerkiksi
Raamattu tai millaista on olla isosena rippikoulussa ja erilaisilla varhaisnuorten leireillä. Nuoret opiskelevat vuorovaikutustaitoja ja toisen kuuntelemista. Tehdään myös hartauksia ja iltaohjelmia.
– Seuraava isoskoulutuspäivä on 1. marraskuuta. Vuodessa on myös kaksi leiriä, toinen lokakuussa, toinen maaliskuussa. Tänä syksynä oltiin Hollolan Siikaniemessä 138
hengen joukolla, oli mukavaa. Leirillä harjoiteltiin nuotion
sytyttämistä ja ensiaputaitoja. Tutustuttiin myös Raamatun
henkilöihin, Sakkeukseen ja Idän tietäjiin, jotka kohtasivat
Jeesuksen.
Leireillä on olennaista oppia elämään leirioloissa. Rutiineihin kuuluvat hartaudet, mutta kaiken tekemisen ohella
myös syödään hyvin, saunotaan ja nukutaan.
– Toukokuussa on viimeisellä isoskoulutuskerralla isosten tehtävään siunaaminen. Siihen kutsutaan myös yövalvojiksi lähtevät. Isoskoulutuksen käyneet voivat toimia rippikoulussa, varhaisnuorten leireillä, kerhonohjaajina ja pyhäkoulun opettajina.

menoa.

Tekstit ja kuvat Seppo Ylönen
Hyvinkään seurakuntalehti 5/29.10.2009

Katila, - Kesän kohokohta oli Virolahden rippileiri, Suvi Eskola, Ystävien sekä läheisten tuki ja rakkaus rohkaisevat, Petra Laukkanen, - Haluan tukea ihmistä,
jolla menee henkisesti ja taloudellisesti huonosti, Jasmiina Katisko,
- Haluaisin olla oikeudenmukainen
ja hyviä valintoja tekevä mies, Tuomas Lindberg, - Haluaisin matkustaa New Yorkiin, Tino Turunen, - Leikin lapsena paljon picnic-leikkejä, Marika Laine, - Soitan kitaralla bluesia ja rockia, Sam
Tiihonen, - Elämäni johtotähti
ovat kaverit ja ihmissuhteet, Niklas Honkalehto, - Minusta tulee
näyttelijä, Elina Remes, Marika
Häkkilä ja Linda Lång, - Olen onnellinen mopokortin saannista,
Henri Ahponen.

TULE VAPAAEHTOISTYÖHÖN!
• Vapaaehtoistyön eri tehtäviin järjestetään
koulutusta ja opastusta. Koulutukset ovat
eri pituisia tehtävästä riippuen ja osaan
koulutuksista voi hakeutua vasta soveltuvuushaastattelun perusteella. Vapaaehtoisina toimiville pyritään järjestämään myös
virkistystä ja työnohjauksellista keskusteluapua.
Maksetaanko jotain?
• Vapaaehtoistyön tehtävissä toimiville ei
pääsääntöisesti makseta palkkaa tai palkkioita. Palkkiota maksetaan kuitenkin sovitusti kerhojen ja ryhmien vetäjille ja avustajille sekä leirillä ja retkillä avustajina toimiville.
Miten voit päästä mukaan
vapaaehtoistyöhön?
-->Ottamalla yhteyttä
• julistustyön osalta seurakunnan kanttoreihin, pappeihin, lähetyssihteeriin, kirkkoteatteriohjaajaan tai kirkkoherraan
• kasvatuksen osalta johtavaan lapsityönohjaajaan tai nuorisotyöntekijöihin
• palvelun osalta diakoniatoimistoon tai
diakoniatyöntekijöihin
• Palvelevan puhelimen osalta palvelutyön vastuukappalaiseen tukipalveluiden
osalta pääemäntään
• Yhteystietoja löydät seurakunnan verkkopalvelusta: www.hyvinkaanseurakunta.fi
(Perus- ja yhteystiedot/Työntekijät)



Matkaevästä
Eija-Riitta
Kinnunen sai
hyvän
tuntuman
tansanialaiseen
yhteiskuntaan opetettuaan
Tumainin
yliopistossa
ohjausneuvonta- ja
terapiatyötä.

Tomua,
tuhkaa, suolaa

”

Maan tomua sinä olet, maan tomuun
sinä palaat” sanoo Jumala ja lähettää ihmisen maailmaan. Tomua ja tuhkaa, sitä
ihminen kokee olevansa kaikkivaltiaan Luojansa ja tämän maailman edessä. Katoavainen, heikko, kiusattu, maahan heitetty, syyllinen. Niiltä, joilla mielestään on aihetta ylpeillä kysyy viisas Sirak pisteliäästi: ”Miksi
kerskailee tomu ja tuhka, jonka ruumis
mätänee jo ennen kuolemaa?”
”Te olette maan suola” sanoo Nasaretin
Jeesus oppilailleen ja kaikelle alas painetulle
kansalle vuoren rinteillä. Kallisarvoinen
suola, joka maustaa ja estää ruuan pilaantumisen, kultaakin tarpeellisempi. Merkityksellinen suola, joka jokaisessa temppelin
ruokauhrissa muistuttaa yhteydestä, liitosta
Jumalan ja ihmisen välillä.
Ehkä tämän ajan ihminen, suolan merkityksen ymmärrettyään, kuvailisi Jeesuksen
sanoja voimaannuttaviksi. Näissä sanoissa
on evankeliumin voima, elämän suola, kuolettavan synnin-mädän vastamyrkky. Kristus itse on uskovan suola, sanotaan. Itsessään hän lahjoittaa sen, mikä on kallisarvoista ja merkityksellistä.
”Te olette maan suola”, sanoo Kristus yhä
omilleen. Muinoin oli tapana laittaa kastettavan lapsen suuhun suolakide muistuttamaan näistä sanoista. Suolanvalkoinen
kastepuku kätkee tomumajan Kristuksen
kirkkauteen. Kasteensa päivästä saakka ihminen on täysivaltainen kristitty, maailman
suolaa. Armahdettu, voimaannutettu ja
lähetetty täysin valtuuksin elämään Kristuksen omana, jokaisena elämänsä päivänä.
Suolana oleminen on silkkaa armoa sille,
joka on maan tomua ja tuhkaa.

Suku turvana Tansaniassa

H

yvinkään seurakunnan nimikkolähetti Eija-Riitta
Kinnunen on palannut neljän vuoden jaksoltaan Tansanian Iringan kaupungista.
Hän opetti Tansanian evankelisluterilaisen kirkon omistamassa Tumaini yliopistossa counselling-työn kandidaattien koulutusohjelmassa. Opiskelijat
valmistuvat ohjaus- ja terapiatyön ammattilaisiksi yhteiskuntaan ja kirkkoon. Opinto-ohjelmassa opiskeli eri uskontokuntiin
kuuluvia nuoria ja aikuisia, joista useilla
oli joko lääkärin, papin, poliisin tai opettajan ammatti. Ohjaus- ja terapiatyöläisiä
kaivataan kipeästi muun muassa alkoholija huume- sekä AIDS-työhön.
Teologian maisteriksi vuonna 1994
valmistunut Eija-Riitta Kinnunen on opiskellut koko ajan myös valtiotieteitä ja kehitysmaatutkimusta. Ensituntumaa kehitysmaihin hän sai aikaisemmin kylähankkeen vapaaehtoistyöstä Ugandasta ja harjoitellessaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton malavilaisessa kyläterveyskeskushankkeessa.
– Suomen Lähetysseura tarjosi minulle syksyllä 2004 kentän, jossa yhdistyivät
sekä kirkollinen että yhteiskunnallinen
työ. Opiskelin itse Tumaini yliopistossa
vaihto-opiskelijana, jolloin kokosin itselleni gradun aineistoa. Samaan aikaan yliopisto aloitteli councelling-opetusohjelmaa. Koska sen osaajia ei maan ensimmäiseen koulutusohjelmaan ollut riittävästi, työtä tarjottiin minulle Suomen Lä-

hetysseuran kautta.
Osa Eija-Riitta Kinnusen opetusaineista oli samoja, joita hän oli opettanut
Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälisessä sosionomikoulutuksessa.
– Opetin perhe- ja parisuhdetyötä,
aids-työtä, alkoholi- ja huumetyötä, kriisityötä, yksilö- ja ryhmäkonfliktien hallintaa
sekä ryhmätyön teoriaa ja menetelmiä
counselling-opetusohjelmassa sekä sukupuolen ja kehityksen välisiä yhteyksiä osana kehitysyhteistyön yleisopintoja.
Counselling-opetusohjelmassa opiskelevat perehtyvät erityisesti psykologian
teoreettisiin perusteisiin ja terapiatyön
menetelmiin. Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet monipuolisesti
Tansanian yhteiskunnan eri sektoreille.
Osa papeista on aloittanut terapia- ja ohjaustyötä seurakunnissa ja hiippakuntatasolla. Lääkäreitä on rekrytoitu kriisityöhön, jossa tuetaan AIDS-potilaita ja heidän perheenjäseniään selviämään haastavassa elämäntilanteessa. Eräs koulutusohjelmasta valmistunut poliisi sai tehtäväkseen kehittää kriisityön malleja Tansanian
poliisiorganisaatiossa.

Perheen jäsenillä velvoitteita
Eija-Riitta Kinnunen on kotoisin PohjoisPohjanmaan Merijärveltä. Isä Pekka Kinnunen on eläkkeellä kirkkoherran ja äiti
Salli Kinnunen opettajan tehtävistä. EijaRiitalla oli lapsuudenkodissaan kymmenen sisarusta. Vaikka hän tietää, miten

Minttu Talosela
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Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila (oik.) otti Sääksissä pidetyssä lähetyspyhässä
vastaan Eija-Riitta Kinnusen Tansaniasta tuoman kankaan, josta saa vaikka kietaisumekon.

suomalainen perhedynamiikka toimii,
kohtasi hän Tansaniassa toisenlaisen perhemallin.
– Jouduin itsekin opiskelemaan sitä,
miten ongelmat käsitellään ja ratkaistaan
tansanialaisessa perheessä. Perhe on Tansaniassa minikoossa toimiva hyvinvointivaltio. Ihmiset hakevat taloudellista apua
omista perheistään. Jos nuorella tytöllä on
lapsi, hän voi lähettää tämän muutamaksi
vuodeksi sukulaistensa kasvatettavaksi ja
koulutettavaksi.
Kaikilla perheen ja suvun jäsenillä on
velvoitteita toisiansa kohtaan. Suku päättää voimakkaasti myös naimisiinmenosta.
Pulaan joutunutta on pakko auttaa, koska
ajatellaan, että itsekin saattaa tarvita toisten perheenjäsenten apua.
– Suvun vanhat jäsenet ovat kunnioitettuja, mutta suurissa kaupungeissa tämä
käytäntö on muuttumassa. Kaupunkeihin
muuttaneiden nuorten elämä saattaa
mennä sekaisin, kun heillä ei ole enää auktoriteettia. Kirkolla olisi tehtävää, jotta
nuoret saisivat tukea heidän tehdessään
tärkeitä valintoja elämässä.
Eija-Riitta Kinnunen keskusteli tansanialaisten opiskelijoiden kanssa paljon.
Ihmissuhdeongelmiin haettiin apua välillä
myös opettajalta.
– Me kaikki olemme Jumalan edessä
tasa-arvoisia. Ei ole oikein, että kristitty
syrjii toista ihmistä tai hyväksyy syrjinnän,
joka panee jonkin kansanosan tai kansan
heikompaan asemaan. Kirkon tehtävä on
nostaa epäoikeudenmukaisuus keskusteluun ja myös toimia sen mukaan.
Tansanian evankelisluterilainen kirkko
tekee myös lähetystyötä, jota Suomen Lähetysseura tukee. Papit kulkevat alueilla,
joissa ei ole kristittyjä.
– Esimerkiksi Lähetysseuran pappi
Markku Wilén tekee siellä evankelioimistyötä. Sikäläisissä seurakunnissa tehdään
myös arvokasta diakoniatyötä. Se on ihmisten olosuhteiden parantamista.
Eija-Riitta Kinnunen opiskelee edelleen kehitysmaatutkimusta ja valmistuu
tulevan vuoden aikana valtiotieteen maisteriksi. Opintoihin liittyvää tutkimustaan
varten hän on kerännyt tansanialaisten
nuorten AIDS-tarinoita, joissa he kertovat miten sairaus varjostaa heidän elämäänsä, ja miten he selviävät AIDS:sin
uhan alla.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Tuija Mattilan äidin
muistotilaisuuden
muistelupöydällä
olivat muun muassa
Suomen ja Israelin
liput sekä kansallispuku.

Muistelupöytä

on uusi tapa tehdä surutyötä

Diakoniasihteeri Tuija
Mattila menetti vanhempansa peräkkäisinä vuosina. Isä Aulis Kempas
haudattiin toukokuussa
2008 ja äiti Anja Kempas
tämän vuoden syyskuussa.
– Molempien vanhempieni hautajaisiin liittyen minulla oli ajatus tehdä isää ja äitiä kuvaava
muistelupöytä muistotilaisuuteen. Toteutin sen yhdessä siskojeni kanssa, Tuija Mattila
kertoo.
Isän muistotilaisuus oli äitienpäivän aattona Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.
– Muistelupöytä oli kolme
metriä pitkä. Nimesimme sen
Elämän mereksi ja asetimme
pöydälle taivaansinisen silkkiliinan. Toisessa päässä esiteltiin Eri ikäiset hautajaisvieraat muistelivat Anja-mummin elämää.
isän lapsuus ja nuoruus. Sen jälkeen seurasivat aikuisuus, työn
– Sama idea toistui. Äidiltä oli pöydällä Itkettiin ja naurettiin
vuodet, eläkeikä ja viimeiset viikot.
valokuva-albumeita, hänen kansakouluaikaPöydällä oli kuvia lapsuudesta ja nuoruu- na 1940-luvulla kirjailemansa pöytäliina sekä – Muistelupöydän rakentaminen on osa sudesta, vanhoja kirjoja, opiskeluajan hattu, aikuisuuden, eläkeiän ja viimeisen kesän esi- rutyötä. Se on eletyn elämän inventaariota.
solmio, kuvia hissitehtaalta, Koneen työhaa- neitä. Äiti oli kova käsityöntekijä. Siksi pöy- Vainaja halutaan tuoda esineiden kautta läslarit ja työsilmälasit, eläkevuosien työkalu- dällä oli kansallispuku, villasukkia, paperi- nä olevaksi siihen hetkeen, Tuija Mattila sapakki, koivuklapeja, Reino-tossut, vanha taidetta, pajutöitä.
noo.
villatakki, lääkedosetit ja reseptejä sekä kuÄidistä oli valokuvia myös lastenlastensa
Hänen äitinsä Anja Kempas oli kirjoittavia sairaalasta.
kanssa.
nut sairaalassa viimeisiä ajatuksiaan paperilÄidin hautajaisten muistotilaisuus oli
– Hän oli Israel-ystävä. Siksi pöydällä le, koska ei pystynyt enää puhumaan. ErääsPaavolan seurakuntakodissa. Muistelupöytä olivat Suomen ja Israelin liput sekä menora. sä pöydälle laitetussa paperissa luki: ”Anna
oli alttarikaiteen pituinen. Pöytää peitti syk- Viime kesästä oli nähtävänä valokuvia ja lää- vettä!”
syn ruskan värinen liina.
kepurkkeja.
– Isän muistotilaisuudessa saattoväki

Hyvinkään seurakuntalehti 5/29.10.2009

katsoi esineitä ensin arastellen. Mutta vapautuessaan he viettivät pitkän
aikaa pöydän ääressä. Esineitä katseltiin ja tunnusteltiin. Itkettiin ja
naurettiin. Se oli terapeuttinen tapa
tuoda vainajan elämänkaari ja persoona mieleen. Esineet koskettivat
sekä meitä pöydän tekijöitä että
saattoväkeä.
Muistelupöydän idean syntyi
1990-luvulla.
– Hyvä ystäväni ja työtoverini
kuoli syöpään ja minua pyydettiin
muistotilaisuuteen juontajaksi. Silloin tuli jostakin idea. Kokosin muutaman tutun kanssa ensimmäistä
kertaa muistelupöydän. Ehdottomasti suosittelen muistelupöydän
tekemistä muillekin. Yleensähän
pöydällä on kuva vainajasta, kynttilä, kukka ja adressit, mutta siihen
voi lisätä muitakin esineitä.
– Yksi idea voisi olla se, että saattoväestä kuka tahansa toisi jonkin vainajaan liittyvän esineen pöydälle.
Tuija Mattilasta näkee, että hänelle itselleen omien vanhempien
elämän läpikäyminen muistelupöydän avulla, on ollut hyvää tekevä
kokemus. Hän mainitsee, että muistotilaisuudessa mukana olleet lapsetkin ihmettelivät esineitä.
– Uskon, että muistelupöydällä on kasvatuksellinen ja terapeuttinen merkitys myös
lapsille. On ihanaa, että voi mahdollistaa sukulaisille ja koko saattoväelle sellaisen hetken. Puheiden, laulujen ja ruuan lisäksi on
muutakin ohjelmaa.

Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Mika Röppänen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Suomalainen korruptio on tosiasia

ScanStockPhoto

T

ähän on tultu, valtio-omisteiset
yritykset sekä muut julkiset ja yksityiset tahot ovat antaneet puolueille isoja summia vaalitukea.
Kytköksissä on havaittu korruption piirteitä. Vaalirahoitus on
meillä sallittua. Sen on oltava kuitenkin
avointa, mikä on toteutunut oudon verkkaisesti. Mitä Raamattu neuvoo? Mooseksen
kirjasta luemme (5 Moos. 16: 19): ”Älä vääristä oikeutta, älä katso henkilöön äläkä ota
lahjusta, sillä lahjus sokaisee viisaiden silmät
ja vääristää syyttömien asiat.”
Saadaksemme monimutkaiseen ja salassa pidettyyn asiaan lisää perspektiiviä viittaamme kreikkalaisen filosofin ja tiedemiehen Aristoteleen (384–322 e.Kr.) ajatuksiin.
Filosofin mukaan korruptoituneessa kaupunkivaltiossa hyötyä arvostetaan hyvyyttä
enemmän. Yksityinen etu menee yleisen hyvän edelle.
Paavo Isakssonin kirjoittaa tutkimusraportissaan Korruptio ja julkinen valta (1997),
että Aristoteles pitäisi nykyistä valtiota korruptoituneena antiikin ajan kaupunkivaltion
tapaan. Ongelmia ovat aiheuttaneet siirtyminen tulosohjaukseen, tulosvastuuseen,
kilpailuttamiseen, yksityistämiseen ja yhtiöittämiseen. Kaikissa on tekijänä taloudellinen hyöty. Sen jälkeen raportissa on esimerkkejä, joita ovat muun muassa eräät valtion liikelaitokset. Itse valtiokin (Suomi)
näyttää alistavan taloudenpidon moraaliset
päämäärät kaupallisille toiminnoille.

Hyvä veli -verkostot
Puolentoista vuoden ajan media on repostellut kiivaastikin poliitikkojen saamia vaalirahoja, joiden jakajia ja summia paljastettiin
verkkaisesti. On puhuttu korruptiosta, lahjonnasta ja hyvä veli -järjestelmästä. Suomi
oli aikaisemmin vähiten korruptoituneita
maita, mutta se putosi Transparency Internationalin havaintoindeksilistalla viidenneksi. Lista mittaa poliitikkojen ja viranomaisten lahjonta-alttiutta.
Heinäkuusta 2006 alkaen korruptio ei
ole ollut enää asianomistajarikos. Toisin sanoen kuka tahansa voi tehdä tutkintapyynnön poliisille epäillessään sitä.
Keskusrikospoliisin Korruptiotilannekuva 2009 kertoo, että korruptio on valta-aseman väärinkäyttöä yksityisen edun saavuttamiseksi. Korruptiorikollisuutta voi esiintyä
muun muassa elinkeinotoiminnan lahjusrikoksina, yrityssalaisuusrikoksina ja luottamusaseman väärinkäyttöinä.
Valtionsyyttäjä Jukka Rappe totesi kesällä Turun Sanomissa olleessa haastattelussa, että korruption todellisesta määrästä
Suomessa ei ole tietoa, koska se jää tilastoissa piiloon. Hänen mukaansa lahjusrikokset
liittyvät usein laajempaan rikoskokonaisuuteen, jolloin ne kirjataan tilastoihin muun
nimikkeen alle. Kansanedustajien lahjontaa
koskeva lakipykälä puolestaan on niin monipolvinen, ettei sitä valtionsyyttäjän mielestä
voi käytännössä edes soveltaa
Tutkija Paavo Isakssonin mukaan hyvä
veli -verkostot, puoluerahoitus ja muut eliitin keskinäiset yhteydet ovat Suomessa niin
järjestelmällisiä, että suoraa lahjontaa ei edes
tarvita.
Vaasan yliopiston keväällä 2008 toteuttamassa kansalaiskyselyssä päädyttiin samansuuntaiseen tulokseen. Kysymyksessä
oli hyvä veli -verkostojen ja nepotismin (sukulaisten suosiminen) esiintymistä koskeva
osio. Vastaajista 60 prosenttia arveli, että
verkostoja esiintyy jokseenkin tai hyvin
usein. Nepotismin kohdalla 49 prosenttia
päätyi samaan arvioon. Kuitenkaan mainitut
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hyvä veli -verkostot eivät näy poliisin tietojärjestelmistä saatavissa tiedoissa, tutkintapyynnöissä tai kanteluissa, mikä herättää lisää kysymyksiä.

Rahan himo on…
Median suoltama informaatio sekavista vaalirahoitusasioista on jättänyt maamme politiikassa toimivista meille kansalaisille huteran kuvan. Sekin on outoa, että yrityksillä,
yhteisöillä, säätiöillä sekä yksityisillä liikemiehillä on runsaasti löyhää rahaa, jota voi
jaella mielin määrin. Samaan aikaan taantuma nakertaa yhteiskunnan rakenteita, ja
työttömyyden tuska on monen kohtalo. Köyhyys on läsnä leipäjonoineen.
Yli varojen elänyt ja yhä elävä Yhdysval-

lat käynnisti maailmanlaajuisen talouskriisin, jonka hedelmää syödään myös Suomessa. Rahanahneus on saanut ansaitsemansa
kolauksen.
– Ne ihmiset, jotka vakuuttivat meille,
että yksityinen voiton tavoittelu johtaa aina
hyvään tulokseen, ovat olleet vakavalla tavalla väärässä, myönsi viime vuonna Nobelin
taloustieteen palkinnon saanut yhdysvaltalainen Paul Krugman lehtihaastattelussa.
Hänen lausuntonsa osuu myös meidän suomalaisten nilkkaan.
Kristittyinä haemme neuvoa Raamatun
sanasta. Paavalin kirjoitti Timoteukselle (1.
Tim. 6: 10–12): ”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,
johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.”
Kristillistä opetusta saavina olemme tärkeässä asemassa yhteiskuntamme hyvinvoinnin takaamisessa. Samalla kun valvomme omaa elämäämme Raamattua tutkien
tehtävämme on rukoilla päättäjien ja kaikkien lähimmäistemme puolesta, että kristillinen vanhurskaus saisi enemmän jalansijaa.

Seppo Ylönen

Leo löysi uskon seurakunnassa

Polun pää

K

un Leo Suonikko oli kahdentoista
ikäinen, hänen perheensä muutti Nurmijärven Röykästä Hyvinkäälle. Ennen
Lapin vaellusrippikoulua hän oli seurakunnassa rippikoululaisille järjestetyissä nuortenilloissa.
– Heti siinä vaiheessa aloin miettiä sitä,
mistä kristinuskossa on kyse. Usko alkoi löytyä. Vaellusleirillä se vahvistui, kun siellä
opetettiin kristinuskon perusasioita. Pidin
niitä fiksuina ja uskottavina.
Ripille Leo pääsi vuonna 2005. Sen jälkeen hän meni mukaan isoskoulutukseen,
koska sekin vaikutti mielenkiintoiselta.
– Tykkään esiintymisestä. Erityisesti isoseksi tuloon vaikutti usko Jumalaan ja Jeesukseen. Halusin mukaan seurakunnan toimintaan.
Nuori mies kirjoitti viime keväänä ylioppilaaksi Sveitsin lukiosta. Kesäkuussa hän
aloitti Lapinjärvellä siviilipalveluksen ja tuli
siihen liittyen Hyvinkään seurakunnan nuorisotyöhön 27. heinäkuuta. Samana päivänä
hän täytti 19 vuotta. Leon tehtäviin kuuluu
olla muun muassa nuorten kanssa rippileireillä sekä varhaisnuorten ja nuorten leireillä.
– Tulin siviilipalvelukseen, koska en halua tappaa ketään. Uskon, että rauhanomaisin keinoin voitaisiin ratkaista kaikki riidat,
jos haluttaisiin.
Leo Suonikko on kirjoilla Helsingin yliopiston matematiikan linjalla. Hän pääsi sinne suoraan hyvin menneiden kirjoitusten
perusteella.
– En tiedä vielä, menenkö sinne. Olen
miettinyt myös ympäristönsuojelutieteen lukemista.
Hän pitää Roomalaiskirjeen 8. luvun lopussa olevasta kohdasta, jossa kerrotaan Jumalan huolenpidosta: ”Jos Jumala on meidän
puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan

Leo Suonikko suorittaa siviilipalveluksensa nuorten parissa.

vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi
Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?”
– Kaikkein tärkeintä on, että synti annetaan anteeksi. Sen takia voi olla täysin huoleton ja iloita uskosta. Kirkko-instituutio on
minulle tukena, mutta henkilökohtainen us-

konkokemus on minulle tärkeintä.
Leo on sitä mieltä, että ketään ei saa pakottaa uskomaan tietyllä tavalla. Kristinuskon vastustamista hän pitää kuitenkin kummallisena. Niillä, joiden mielestä kaikkien
pitäisi olla ateisteja, ei ole siihen paljon pohjaa.
– Teen lähetystyötä, kun kerron riparilla

tai varhaisnuorten leirillä uskosta Jeesukseen. Riparilaiset keskustelevat uskonasioista, mutta varhaisnuoret vähemmän. Luen
säännöllisesti Raamattua ja joskus etsin tietoa muistakin kristillisistä kirjoista.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Krypto sana-arvoitus
Krypto on sanaristikko, jossa jokaiseen tyhjään ruutuun on merkitty
siihen kuuluvaa kirjainta vastaava
numero. Ristikon ratkojan on pääteltävä, mikä kirjain kutakin numeroa vastaa. Kuva antaa vihjeen avainkirjaimista. Krypton laati Aarre Kiveinen.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Lähetä
ratkaisusi keskiviikkoon 2.12.2009
mennessä kirjekuoressa osoitteeseen:
Kirkonmäeltä-lehti,
PL 29,
05801 Hyvinkää
Kuoreen merkintä:
”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 4/2009 krypto-sanaristikkokilpaan osallistui 22
henkeä ja kirjapalkinnon voittivat
Kirsti Laakkonen ja Marjatta Turku.
Onnea voittajille!
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6

22

13

Lasten nurkka
Kauniit värit
Mikä mahtaa olla
lempivärisi? Minä
olen aina pitänyt sinisestä. Olen menossa
kohta lomalla viikoksi
Kreikan saaristoon,
Kreetalle. Olen kerran aikaisemmin käynyt siellä ja muistan
sieltä erityisesti meren kauniin sinisen
värin.
Meillä kotona on
viime päivinä maalattu vesiväreillä ja olen
ihaillut joitakin kauniita värisävyjä, joita
poikani on saanut aikaan yhdistelemällä
eri värejä toisiinsa.
On olemassa todella
paljon eri värisävyjä.
Myös kirkossa
käytetään värejä, joilla on omat merkityksensä. Kirkon liinoja ja papin
ja diakonin päällä olevaa pitkulaista kaulaliinan näköistä vaatetta on
olemassa eri aikoja varten eri värisiä. Kun vietämme oikein suurta ja
tärkeää kristittyjen juhlaa, kuten joulua tai pääsiäistä, värinä on valkoinen. Se on ilon ja kiitoksen väri. Pyhän Hengen ja lujan uskon väri
on punainen. Violettia käytämme juuri ennen suurimpia juhlia, siis
paaston aikana kun valmistaudumme viettämään joulua ja pääsiäistä.
Musta on surun väri. Se on kirkossa käytössä Jeesuksen kuolinpäivänä, eli pitkäperjantaina. Nyt juuri kirkossa on menossa pitkä vihreä
aika. Vihreä kuvaa kasvua ja arkea.
Kun menet seuraavan kerran kirkkoon esimerkiksi jumalanpalvelukseen, voit katsoa, minkä värisiä liinoja siellä on ja minkä värinen
on papin asu.
Voit kotona tehdä omia värejä, siis sekoitella vesivärejä siten, että
löydät jonkin sellaisen värin, josta juuri sinä pidät. Ota myös selvää
mitkä kaksi väriä yhdistämällä saat vihreää.

Syksyn väreistä nauttien
pastori Tarja Tomminen

Kytäjän kirkossa
su 22.11.2009 klo 16.00
Diplomikitaristi
Janne Lehtinen esittää
uuden levynsä ohjelman
Vapaa pääsy, ohjelma 5,(CD 10,-)

Joulumyyjäiset
la 5.12.2009 klo 10-13 Hyvinkään Luther-talossa, Harjukatu 1
Leivonnaisia, uuniruokia, upeita villasukkia ja muita käsitöitä,
arvontaa, kahvitarjoilu. Lähetystyön hyväksi Japanissa, Keniassa ja Venäjällä.
Tervetuloa!

Eroryhmä avioeron kokeneille miehille ja naisille kokoontuu ensi keväänä Perheasiain neuvottelukeskuksessa. Ryhmä sopii sinulle, joka kaipaat eroon liittyvien
tunteiden ja kokemusten jakamista
yhdessä saman kokeneiden kanssa.
Ennakkoilmoittautuminen on
välttämätön. Kaikki ryhmäläiset
haastatellaan etukäteen.

Pyhäkoulut
Vehkojan srk-keskuksen pi-

harakennuksessa: su 1.11. ja
15.11. klo 12 messun saarnan aikana.
Su 13.12. klo 14 Lasten Kauneimmat joululaulut (ei messua).

Lisätietoja ja ilmoittautuminen puhelimitse ma-to klo 9 – 11,
p. (019) 456 1239.

Lauluja naisten elämästä
to 5.11.2009 klo 19.00 Vanhassa kirkossa

Myös vanhemmat ovat tervetulleita!

Järj.: Ev.lut. Kansanlähetys ja Hyvinkään seurakunta

Kätevä-piirin

adventtimyyjäiset
lauantaina 21.11.2009 klo 11-15
Mummon kammarilla
Helenenkatu 34 D
Tervetuloa!

Tervetuloa!

Tule Sinäkin!

Musiikkia lauluyhtye KokoNainen, juonto radiotoimittaja Inga-Lill Rajala,
runomonologeja Riihimäen iltanäyttelijä, radiotoimittaja Merja Kauppinen.
Musiikin johto ja säestys Helena Lehtinen. Ilta sopii hyvin myös miehille!
Järj.: Sansa ja Hyvinkään seurakunta

Taulujen
myyntinäyttely
Venäjällä tehtävän
lähetystyön hyväksi

Järj.: Hyvinkään ja Riihimäen
seurakunnat sekä Raamattuja Venäjälle ry

Hyvinkään seurakunnan

Lähetysmyyjäiset
ja -lounas
pe 30.10. klo 10.30-13.30
srk-keskuksessa
Hämeenkatu 16
Lounas 8,50 €

Tiernapojat

varattavissa joulujuhliin
ja pikkujouluihin.
Varaukset kanttori
Marjut Sipakko,
puh. 0400-294302.
Tuotto lähetystyölle.

Omaishoitajien

päiväkahvit
torstaina 26.11.2009 klo 12-16

Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa
Hämeenkatu 16
Ohjelma:
12.00
12.30
13.30
14.00

Joulun tähti, nukketeatteriesitys, Jouni Laine
Liian kiltit aikuiset, teologi kirjailija
Anna-Liisa Valtavaara
Kahvitarjoilu
Liian kiltit aikuiset, Anna-Liisa Valtavaara

Joulumyyjäiset ja
joululounas
pe 4.12. klo 10.30-13.30
srk-keskuksessa
Hämeenkatu 16
Joululounas 15 €
Tervetuloa!
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Poikakuoro
Rytmiritarien

Palveleva puhelin
01019 0071

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

KokoNainen-ilta

Martin Maja joka lauantai
klo 10–12 Martin srk-kodilla.
Toiminnallinen pyhäkoulu,
joka koostuu pyhäkoulutuokiosta, ulkoilusta, yhteisestä
tekemisestä.

Myynnissä mm. seuraavien
taiteilijoiden tauluja Ilja Repin, Elvi Maarni, Vladimir
Ribatshok.

Vapaa pääsy!

Järj.: Sleyn Hyvinkään osasto

Kaipaatko tukea erosta toipumiseen?

la 31.10. klo 12-17 ja su 1.11.
klo 12-18
Hyvinkään kirkon yläsalissa
Hämeenkatu 16
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Bachin Kauneimmat
Kitaralla -konsertti

Anna-Liisa Valtavaara

”Tutustumme mm. kiltteyden
elämää tukahduttavaan puoleen. Siihen, kun ei uskalla ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan
tai tarpeitaan, eikä voi sanoa ei,
vaan täytyy miellyttää kaikkia,
suostua ja suorittaa itsensä vihaiseksi ja väsyksiin, jotta kelpaisi muille ja itselleen.”

Lämpimästi tervetuloa!
Järj.: Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö ja Hyvinkään seudun
Omaishoitajat ja läheiset Ry.
www.hyvinkaanseurakunta.fi

torstai 29.10.

perjantai 30.10.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset ja lounas, srk-keskus
• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku
• 18-20 Donkkis Big Night
Paavolan srk-koti

Pyhäinpäivä 31.10.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 12-17 Taidetta Venäjältä näyttely Hyvinkään kirkon
yläsalissa
• 14 Hartaus Rauhannummen
kappelissa
• 15 Hartaus Puolimatkan
kappelissa
• 16 Hartaus Kytäjän kirkossa
• 18 Pyhäinpäivän muistojuhla
Hyvinkään kirkossa

sunnuntai 1.11.

• 10 Messu, Hyvinkään Rotaryn
kirkkopyhä Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12-18 Taidetta Venäjältä näyttely Hyvinkään kirkon
yläsalissa
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 14 Hyvinkään Inkeri-kerho
työkeskuksen aulakahvio
• 18 Kirkkoilta Vanha kirkko
(SRO)

maanantai 2.11.

• 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
• 18.30 Vehkojan liikuntaryhmä I Vehkojan srk-keskus
• 19.15 Vehkojan liikuntaryhmä II Vehkojan srk-keskus

tiistai 3.11.

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

keskiviikko 4.11.

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti Paavolan
srk-koti
• 16-17 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko

torstai 5.11.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 13-14.30 Vanhan kirkon lähe-

Kari Tapio

Joulutarina

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

lauantai 7.11.

• 16.30-20.30 Nuortenilta
Betsku

sunnuntai 8.11.

maanantai 9.11.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappila
• 15 Touhutovi srk-keskus
• 18.30 Vehkojan liikuntaryhmä I Vehkojan srk-keskus
• 19.15 Vehkojan liikuntaryhmä II Vehkojan srk-keskus

tiistai 10.11.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 17.30 Naisten tiistai Martin
srk-talo
• 19-21 Hanna-piiri työkeskuksen aulakahvio
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)
• 19 Konsertti: Musiikkiopiston
viuluoppilaat, Vanha kirkko

keskiviikko 11.11.

• 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
• 16-17 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18-20 Käteväpiiri Mummon
kammarilla
• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko

torstai 12.11.

• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi, Vehkojan
srk-keskus
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri, srk-keskus
• 14-16 Näkövammaisten kerho, srk-keskuksen kokoussali
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus

Hyvinkään seurakuntalehti 5/29.10.2009

sunnuntai 22.11.

ti 24.11.2009 klo 18.30 Hyvinkään kirkossa

perjantai 6.11.

• 10 Messu, Karjalaisten kirkkopyhä, Hyvinkään kirkko
• 10 Perhemessu Paavolan
srk-koti. Laulunaperot ja päiväkerholaisia.
• klo 16 Seurat Kaukasten palvelutalo
• 18 Virsilauluilta Vanha kirkko

perhetapahtuma kirkonmäellä, ks. s. 5.

Liput 20 e

Tervetuloa!

Joulutarina

• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi, Vehkojan
srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten
srk-kerho Martin srk-talo
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus

tyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa.
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus,
takkahuone
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Lähetyksen toimintapiiri Martin srk-talo
• 19 Lauluja naisten elämästä KokoNainen-lauluyhtye,
Vanha kirkko ks. s. 14

Seurakunnassa tapahtuu

Konsertin tulot menevät lasten hyväksi

Liput ennakkoon:
Väestöliiton ja Suomen Lähetysseuran kautta.
Pääemäntä
Aino Kuroselta,
HYVINKÄÄN
seurakuntakeskuksen neuvonnasta
SEURAKUNTA
www.hyvinkaanseurakunta.fi
ja tuntia ennen ovelta.

Design: Jorma Ersta

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Kari Tapio laulaa tutussa kaupungissa
Hyvinkään kirkossa on 24. marraskuuta laulaja Kari Tapion
Joulutarina-konsertti. Osa konsertin tuotosta käytetään indonesialaisten lasten koulun korjaukseen. Kari Tapiolla on taustanaan
oma orkesteri.
– Vaimoni on kotoisin
Hyvinkäältä. Siksi minulla on
kaupunkia kohtaan pientä lukkarinrakkautta. Tulen laulamaan
kirkkoon hartaalla mielellä ja

perjantai 13.11.

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

lauantai 14.11.

• 16.30-20.30 Nuortenilta
Betsku

sunnuntai 15.11.

• 10 Messu, Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Messu Martin srk-talo
• 18 Tuomasmessu Hyvinkään
kirkko

maanantai 16.11.

• 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
• 18.30 Vehkojan liikuntaryhmä I Vehkojan srk-keskus
• 19.15 Vehkojan liikuntaryhmä II Vehkojan srk-keskus

tiistai 17.11.

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

hyvillä mielin, Kari Tapio sanoo.
Hän kertoo pitäneensä useiden vuosien ajan ennen joulua
kirkkokonsertteja.
– Laulan konsertissa vanhempia jouluklassikkoja ja joitakin uusia kappaleita.
Kantrivaikutteisesta musiikista tunnetun laulajan useista
kappaleista on tullut ikivihreitä.
Näitä ovat esimerkiksi ”Laula
kanssain”, ”Olen suomalainen” ja

• 10 Messu, Herättäjä-Yhdistyksen kirkkopyhä, Hyvinkään
kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 16 Konsertti Bachin kauneimmat kitaralla, Janne Lehtinen,
Kytäjän kirkko
• 18 Iltamessu,Vanha kirkko,
Sleyn lähetysjohtaja Pekka Huhtinen, Hyvinkään Evankelinen
kuoro, joht. Kirsti Pennanen,
Tee- ja kahvitarjoilu (SLEY).
• 18 Hyvinkään Orkesterin
juhlakonsertti Hyvinkääsalissa,
Oratoriokuoro avustaa (Beethovenin IX sinfonia).

maanantai 23.11.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappila
• 15 Touhutovi srk-keskus
• 18.30 Vehkojan liikuntaryhmä I Vehkojan srk-keskus
• 19.15 Vehkojan liikuntaryhmä II Vehkojan srk-keskus

tiistai 24.11.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12-15 Mummon kammari,
klo 13 prof. Reijo Pajamo: Maakuntalaulut
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 17.30 Naisten tiistai Martin
srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)
• 18.30 Kari Tapion Joulutarina
-konsertti, Hyvinkään kirkko

keskiviikko 25.11.

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti Paavolan
srk-koti
• 16-17 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 19 Arki-illan ehtoollinen,
Vanha kirkko

• 9.30 Sylimuskari Pappila
• 11-13 Kytäjä-kerho Kytäjän
kirkon sivusali
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha kirkko
• 12-14 Mummon kammari
• 13-14 Jumppatunti Paavolan
srk-koti
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2
• 16-17 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18-20 Käteväpiiri Mummon
kammarilla

torstai 19.11.

torstai 26.11.

keskiviikko 18.11.

• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, liikuntatapahtuma
Paavolan koululla
• 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
• 18.30 Lähetyksen toimintapiiri Martin srk-talo

perjantai 20.11.

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

lauantai 21.11.

• 10-12 Kansainvälisen naisten
kerhon pikkujoulu
• 10-14 Torstaitovi, Vehkojan
srk-keskus
• 12-14 Omaishoitajien päiväkahvit srk-keskus, ks. s. 14
• 17.30 Kehitysvammaisten
srk-kerho Martin srk-talo
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus

perjantai 27.11.

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

lauantai 28.11.

• 18 Rauhanyhdistyksen iltakirkko, Vanha kirkko

• 11-15 Käteväpiirin adventtimyyjäiset Mummon kammarilla
• 15-18 Suojellen, varjellen -
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”Monikulttuurinen seurakunta on vieraanvarainen. ”

Pastori Mark Saba
kiertää Helsingin ja
Espoon hiippakuntien seurakunnissa
rohkaisemassa
kaikki työmuodot
läpäisevään
monikulttuuriseen
työhön.

Monikulttuurisuus on rikkautta
– Noin kuusikymmentäviisiprosenttia
Suomeen tulleista maahanmuuttajista on
kristittyjä. Siksi on tärkeää puhua heidän
ja luterilaisten seurakuntien välisestä ekumeenisesta yhteistyöstä, sanoi Helsingin ja
Espoon hiippakuntien monikulttuurisuustyön sihteeri Mark Saba. Hän oli mukana
Hyvinkään seurakunnan työalaryhmien
edustajille tarkoitetussa Monikulttuurisuus – rikkaus ja haaste seurakuntatyössä
-tapahtumassa.
Egyptiläinen Mark Saba, 52, muutti
Suomeen vuonna 1985, opiskeli Helsingin
teologisessa tiedekunnassa ja vihittiin papiksi vuonna 2001. Hänellä on suomalai-

nen vaimo ja kolme lasta, joista kaksi on
lähtenyt jo pois kodista omaan elämään.
– Itsekin olen maahanmuuttaja, mutta
en ole kokenut negatiivista suhtautumista.
Suomessa olen löytänyt itseni monessa
asiassa, sujuvasti suomea puhuva Mark
Saba sanoo.
Hän muistuttaa, että ihmisten välisessä kohtaamisessa on kysymys myös kohtaajien taustoista. Jokainen maahanmuuttaja pitäisi kohdata yksilönä, henkilökohtaisella tasolla.
– Kristityn maahanmuuttajan on saatava kokea olevansa pidetty ja vastaanotettu. Hänen on annettava olla aktiivisesti

mukana seurakunnan elämässä. Paras tulos saavutetaan, kun yksittäisten ihmisten
odotukset ja seurakunnan tarjoamat asiat
kohtaavat.
Seurakunnan ryhmissä on erilaisia
tehtäviä. Jokainen ryhmä voi ottaa tehtäväksi löytää maahanmuuttajia, jotka otetaan siihen mukaan. Nämä saavat antaa
oman panoksensa kaikista kulttuurieroista
huolimatta.

Mukaan rukouspiiriin
Kirkon maahanmuuttajatyön perusta nousee Raamatusta: ”Kun maahanne tulee

Maahanmuuttajat tutustuivat kirkkoihin

”H
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Päivi Merikanto

yvinkää - kotikaupunki” on
tava aihe ja vertailuna kerroimme
kuluvana syksynä alkaneen
entisajan tyttöjen valkeasta rippimaahanmuuttajille tarkoileningistä ja poikien mustasta riptetun Moniko – Mosaiikki -kurssin
pipuvusta. Meiltä kysyttiin rippieräs osio, jossa tutustutaan hyvinkääkoulun tai rippileirin pituutta,
läiskohteisiin. Maanantaina 5. lokaniissä pidettävistä tenteistä ja sitä,
kuuta neljätoista Afganistanista ja
tuoko ripille pääsy nuoren eläTurkista muuttanutta vieraili Vanhasmään uutta. Naimisiin pääsyoikesa kirkossa ja Hyvinkään kirkossa.
us rippikoulun jälkeen nauratti ja
Kohteita esittelivät ja kiperiin kysykirvoitti hymyn monen kuulijan
myksiin vastasivat kirjastonhoitaja
poskille, Pentti Koivu kertoo.
Hely Jalonen ja matkaopas Pentti
Naisten näkyvä ja vahva asema
Koivu.
suomalaisessa seurakuntaelämäsPentti Koivu tutustutti afgaaninaiset Hyvinkään
sä sai daamien päät nyökkäämään.
Maahanmuuttajat kysyivät muun
kirkkoihin.
muassa: Mikä ero on seurakunnalla ja
”Hyvinkää – kotikaupunki” kirkolla? Ovatko Vehkojalla ja Paavokurssilla on parikymmentä henkilassa toimivat talot (seurakuntakesraita sanoja kuten kolehti, kanttori, sun- löä. Kustannuksista on vastannut Hyvinkukset) kirkkoja? Mikä on juoma, jota
tio ja öylätti. Urkuri soittaa urkuja ur- kään kansalaisopiston Moniko-hanke.
ryypiskellään kirkossa? Onko se punakuparvella. Sekin opittiin, kuinka hää- Toteutuksessa on ollut tukena Hyrian
viiniä? Montako ortodoksia asuu Hyvin- juhlassa morsiamen sukulaiset ja tuttavat hallinnoima Mosaiikki-ESR-projekti.
käällä? Montako paria vihitään avioliit- asettuvat kirkossa vasemmalle sulhasen
Teksti Pentti Koivu
toon Hyvinkään kirkoissa vuosittain?   
oikealle puolelle.
Kirkkomaailma tarjoaa uusia ja vie– Rippikoululaisten alba oli kiinnos-

muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. Kohdelkaa joukossanne
asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat
heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin
itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.” (3. Moos.19: 33 - 34).
Mark Saban mielestä seurakunnan
työntekijöiden ja seurakuntalaisten olisi
mietittävä omaa kristillistä identiteettiään.
Siihen kuuluu toisten kirkkotaustojen ja
toisten uskontojen kunnioittaminen.
– Oman kristillisen identiteetin ymmärtäminen ja kunnioittaminen on tärkeää. Sen kuuluu olla mukana toisten uskontojen kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa, kun elämme muuttavassa maailmassa.
Monissa seurakunnissa on maahanmuuttajien kanssa ystävätoimintaa. Sitä
kautta tulijat saavat tutustua suomalaisuuteen. Seurakunta voi kannustaa tähän
suuntaan. Monikulttuurisuus on kaikki
työalat kattava asenne, joka jakaa jokaiselle tehtäviä.
– Monikulttuurinen seurakunta on
vieraanvarainen, mikä näkyy vahtimestarista eteenpäin. Yhteiset hetket, joissa keskustellaan, ovat tärkeitä. Näin tapahtuu
esimerkiksi rukous- ja lähetyspiireissä.
Voimme kutsua maahanmuuttajaystävät
mukaan rukouspiiriin, jossa korostuu henkilökohtaisuus.
Mark Saba kertoo, että pääkaupunkiseudulla on ollut monikielisiä messuja, joiden jälkeen on pidetty kahvihetki.
– Koko seurakunnan on lähdettävä
toimimaan ja suuntautumaan ulospäin, tavoittamaan sekä suomalaisia että maahan
muuttaneita.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

