Hyvinkään seurakuntalehti 6

10.12.2009

Me käymme
Joulun viettohon...
keskiaukeama

Jorma Ersta

sivu
Pop-artistit vievät virsilaulua eteenpäin - sivu 12

Heini Poutanen
- peruskoulun luokanopettaja
- laulaa EtCetera-kuorossa
- odottaa esikoistaan

Heini Poutanen on hyvinkääläinen
luokanopettaja, joka asuu miehensä kanssa omakotitalossa. Hän on
kasvanut uskovassa kodissa, mistä
on jäänyt perinnöksi usko Jeesukseen ja toiminta seurakunnassa.
Hänelle Jeesus ei ole kiiltokuvamainen hahmo vaan syntimme
sovittanut Jumalan Poika.

H

eini elää miehensä kanssa jännittävää vaihetta, sillä he odottavat ensimmäistä lastaan,
jonka on määrä syntyä keväällä.
– Olemme menossa perhejoulun viettoon Seinäjoelle, miehen lapsuudenkotiin. Paras joululahja on se, kun saa
levätä ja olla itselle tärkeiden ihmisten kanssa.

Heini Poutasen mielestä seurakunta tekee hyvää koulutyötä, kun työntekijät vierailevat opettamassa havainnollisesti Raamatusta ja
järjestävät gospelkonsertteja.

Jeesus ei ole kiiltokuva
Heini Poutanen (os Kemppainen) on kotoisin Mäntyharjulta. Hänen isänsä on eläkkeellä oleva poliisi. Äiti oli pitkään työssä
Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherranvirastossa, mutta opiskeltuaan diakoniksi on
jatkanut uudessa tehtävässä Pertunmaan
seurakunnassa.
– Ajattelin pitkään, että opiskelen seurakunnan nuorisotyönohjaajaksi. Mutta sitten
tuli mieleen, että siinä on paljon ilta- ja viikonlopputöitä. Opettajan työkin kiinnosti.
Hain Kajaanin opettajankoulutuslaitokseen.

Pääsin sisään ja valmistuin luokanopettajaksi vuonna 2000, Heini jatkaa.

Suuremmissa käsissä
Heini Poutanen sanoo, että hän on saanut
kasvaa uskovassa kodissa. Vanhemmat ovat
olleet mukana seurakunnassa. Kotona majoitettiin ihmisiä ja istuttiin yhdessä iltateellä. Kotona pidettiin seuroja ja lähetyspiirejä.
– Usko Jeesukseen on tullut elämääni
luonnollisena osana eikä minulla ole ollut

suuria epäilyn kausia. Olen käynyt seurakunnan pyhäkoulut, tyttökerhot sekä ollut
rippi- ja lastenleireillä isosena. Jeesus on armollinen ja rakastava, mutta ei mikään
”kaikki käy” henkilö. Jeesus sanoo, että hän
on tie, totuus ja elämä, eikä Isän kotiin ole
muuta tietä.
Lapsuudenkodistaan Heinille jäi perusluottamus siihen, että elämä on suuremmissa käsissä. Kaikki, mikä tapahtuu, on Jumalan käsissä.
– Minulla on kaksi vanhempaa ja yksi
nuorempi veli. Pieninä pelkäsimme joskus
rosvoja. Mutta isä sanoi, että ei ne rosvot poliisin taloon tule. Kaverit saivat tulla meille
kotiin, meillä oli avoin koti. Se on hieno perintö ja malli arjen kristillisyydestä.

Läheistä yhteyttä kaivataan
Syksyllä 2001 Heini tuli opettajaksi Hyvinkäälle ja etsi samaan aikaan myös omaa paikkaansa Hyvinkään seurakunnassa. Valitettavasti nuorille aikuisille ei ollut silloin paljon
tarjontaa. Siinä vaiheessa hän liittyi kuitenkin Riihimäellä harjoittelevaan Pekka Simojoen johtamaan EtCetera -kuoroon. Siinä
Heini tutustui samanikäisiin uskoviin ihmisiin.
– Keväällä 2002 menin mukaan myös
Hyvinkään helluntaiseurakunnan solutoimintaan, jossa on tälläkin hetkellä paljon
luterilaisia uskovia.
Heini Poutanen pitää hyvänä, että Hyvinkään seurakunnassa on ollut viime vuosi-



na tapahtumia myös nuorille aikuisille. On
ollut Pitzaa ja parisuhdetta -tapahtumia ja
Tuomasmessuja, mutta siitä huolimatta tiiviimpää seurakuntayhteyttä kaivataan. Viime talvena pidettiin seurakunnassa solutoiminta-palaveri, jonka hän toivoo tuovan jotain uutta.
– Minusta tuntuu, että nykyajan nuoret
aikuiset kaipaavat seurakunnalta erityyppistä toimintaa kuin sunnuntaiset messut. Esimerkiksi Pekka Simojoen Riihimäellä järjestämät Little Light -illat vetävät aikuisia nuoria. Niissä on matala kynnys, tärkeää asiaa,
mutta rento meininki sekä kahvia ja pullaa,
jota saa hakea koko illan ajan, ja kirkko on
usein täynnä.
Heinin mielestä aikuiset nuoret ja muutkin seurakuntalaiset kaipaavat tutustumista
ja läheisempää yhteyttä toisiinsa.
– Kolmisen vuotta sitten yritimme itsekin tehdä asialle jotakin. Pyöritimme eräänä
talvena Valoa-iltoja Martin seurakuntatalolla. Siellä oli ylistystä, puhujavieras, vapaa
sana ja rukousta ryhmissä. Parhaimmillaan
mukana oli noin neljäkymmentä henkeä.
Heini Poutanen toteaa vielä, että monella uskovalla on halu toimia kotiseurakuntansa hyväksi.
– Minua puhuttelee Pekka Simojoen
usein käyttämä lause, että seurakunta olemme me.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Mitä odotat jouluna seurakunnalta?
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Joulu koskettaa
lämmöllään

J

o nyt olen saanut olla mukana kotikirkossa
tilanteissa, joissa on laulettu tutun jouluvirren säveliä ja kiitetty Jumalaa Jeesuksesta: Nyt
Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon Poikansa.
Siit enkelitkin riemuiten, veisaavat hälle kiitoksen.
Adventtiaikana kokoonnumme tavallista
enemmän kirkkoihin viettämään yhdessä juhlia.
Seurakunnan muissakin tiloissa joulukuu on kiireistä aikaa ja tilaisuuksia paljon. Esimerkiksi
Vehkojalla ei joulukuussa pelata sählyä ja lentopalloa, vaan sali on varattu joulujuhlille ja kuusi
on koristeena salissa. Jokaiselle seurakuntalaiselle pitäisi löytyä mahdollisuus tulla hiljentymään
ja saada myös yhdessä toisten ihmisten kanssa
odottaa joulua. Sitähän pohjimmiltaan merkitsee se, että olemme seurakunta, yhdessä. Samalla on hyvä todeta, että Herra tulee yhä uudelleen
sanassa ja sakramenteissa seurakuntansa keskelle pelastuksen lahjat mukanaan. Joulukuussa voi
olla paljon tilaisuuksia eikä niitä ole silloin mitenkään liikaa.

Janika Moilanen

– Ainakin joulukirkkoa.
Käyn siellä, jos kerkeän. Olen
ollut joskus laulamassa kauneimpia joululauluja Vanhassa kirkossa. Toivon itselleni ja kaikille muillekin rauhallista ja hyvää joulua!

Arja Läykki
Pirjo Hörkkö

– Joulukirkkoa ja joululaulutilaisuuksia. Pidän laulamisesta, ja Varpunen jouluaamuna on minusta eräs hieno joululaulu. Toivon läheisille ja kaikille ihmisille rauhallista joulua!

Kari Surakka

– Toivon sitä, että kukaan ei
jäisi jouluna yksin. Ajatuksissani ovat erityisesti rikkoutuneet perheet ja vanhukset.
Vietän jouluaaton oman perheeni ja anopin kanssa. Joulunpyhinä olen työssä kotisairaanhoidossa.

– Odotan joulukirkkoa, menen todennäköisesti Kytäjän kirkkoon.
Lisäksi kokeilen ensimmäistä kertaa mennä tyttärentyttäreni Vilman (1 v 2 kk) kanssa lasten joulutapahtumaan. Jouluna kirkosta
saa joulurauhan.

Ensi sunnuntaina 13.12. kauneimmat joululaulut
lauletaan jälleen kerran. Meillä hyvinkääläisillä
on mahdollisuus päivän aikana mennä mukaan
laulamaan ja ottamaan joulua vastaan aamusta
iltaan asti. Kirkollisista ilmoituksista selviää paikat ja ajat. Kun on ollut puhetta tulemisesta
kirkkokonsertteihin vähän tavallista enemmänkin, niin kauneimpiin joululauluihin on vapaa
pääsy ja lauluvihkokin on ilmainen. Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuralle. Jouluun kuuluu
musiikki ja joululaulut. Ne koskettavat lämmöllään ja tuovat mieleen myös lapsuuden joulut.
Hyvinkään kirkon kellot soivat tulevana sunnuntaina kello 15. Syynä on huoli ilmaston muutoksesta ja sitoutumisesta sen hillitsemiseksi. YK:n
ilmastoneuvottelut käydään Kööpenhaminassa
ja KMN (kirkkojen maailmanneuvosto) suosittaa, että tähän aikaan kellot soivat eli kysymyksessä on ilmastohälytys. Hyvinkään seurakunta
tulee jatkossa yhä enemmän kiinnittämään huomiota ympäristönsuojeluun. Olemme hakemassa muun muassa ympäristödiplomia. Meillä on
kristittyinä vastuu luomakunnasta.

Aleksi Tarkkonen

Pentti Koskinen

– En odota seurakunnalta
juuri mitään. Moni on kiinnostunut konserteista ja musiikkitilaisuuksista. Seurakunta on järjestänyt kiinnostuneille kivasti kuorotoimintaa. Vietän joulun tyttöystävän kanssa ja käyn moikkaamassa sukulaisia.

– Menen jouluaattona Vanhaan kirkkoon kello 18. Siellä
tulee vanhanajan joulun tunnelma. Käyn myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa. Sylvian joululaulu on minusta eräs parhaista joululauluista.

Adventtiaika on monella tavalla rikasta aikaa.
Mutta kuitenkin me vasta tähyämme jouluun.
Niin sytyttävää kuin onkin jo nyt laulaa Enkeli
taivaan lausui näin, niin vasta jouluna sen oikein
kokee ja saa ylistää ja kiittää yhdessä koko kristikunnan kanssa.
Rakas Jumala. Kun sytytämme adventin kynttilöitä, auta meitä muistamaan, että sinä olet lähellä meitä.
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Ihmeellinen
joulun lapsi

V

aikka kaiken materian keskellä sitä ei
aina muistakaan, joulu on syntymän
juhlaa. Jouluna Jumala syntyi. Minulle
joulun aika muistuttaa myös toisesta syntymästä, nimittäin joulun alla yhdeksän vuotta
sitten synnytin esikoiseni ja minusta tuli äiti.
Äidiksi tulo juuri joulukuussa sai joulun
näyttäytymään uudessa valossa. Huomasin
miettiväni paljon Jeesuksen syntymää ja erityisesti Marian roolia. Lapsen syntymä on
ihmeellinen asia. Kuinka ihmeellinen se
mahtoikaan olla, kun lapsen sanottiin olevan
Jumalan poika?
Maria synnytti lapsen alkeellisissa oloissa ja
poissa tutusta elinpiiristä. Ympärillä ei ollut
kätilöitä eikä lastenhoitajia neuvomassa, lääkäristä puhumattakaan. Ei ollut nykyajan
vauvanhoitotarvikkeita elämää helpottamassa.
Sitä ei jouluevankeliumista voi lukea, oliko synnytys vaikea ja mikä oli isän rooli.
Meille ei myöskään kerrota, minkälainen
vauva Jeesus oli. Oliko Jeesus rauhallinen vai
itkuinen? Valvottiko hän öisin? Minua esikoinen valvotti, ja yön pitkinä tunteina oli
runsaasti aikaa miettiä.
Kun kannattelin käsivarsillani vastasyntynyttä, ymmärsin aiempaa selvemmin jotakin Jumalan suuruudesta. Kuinka on mahdollista, että kahdesta tavallisesta ihmisestä
syntyy jotain niin ihmeellistä, kaunista ja
herkkää? Kirjoja ja oppaita lukeneena olin
ymmärtänyt, miten moni asia voi raskauden
tai synnytyksen aikana mennä pieleen. Miten siis oli mahdollista, että lopputulos oli
niin täydellinen?
Vielä yhdeksän vuotta jälkeenpäin muistelen
erityisellä tavalla ensimmäistä jouluani äitinä. Siinä oli jotain erityisen arvokasta ja pyhää, vaikka toki koin kasvukipuja. Siksi olisin mielelläni lukenut enemmän myös Marian kasvukivuista äitiyteen.
Kun vauva varttuu lapseksi, jouluun tulee uusia vivahteita. Kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa on vaikea elää niin, ettei jouluun tulisi materialistisia ulottuvuuksia.
Joulu on ristiriitaista aikaa. En haluaisi sortua turhaan kulutukseen, mutta ei minulla
ole sydäntä riistää lapsilta lahjojen saamisen
riemuakaan. Kokemus on osoittanut, että
suurin riemu syntyy yleensä niistä lahjoista,
joita ei voi välttämättömyyksiksi luokitella...
Itse kaipaisin jouluun yksinkertaisuutta.
Ehkä se tulee osittain iän myötä, vaikken ole
koskaan ”jouluihminen” ollutkaan. Silti
muistan, kuinka tärkeää lapsuuden jouluissa
oli se, että kaikki tapahtui samoin kuin aina
ennenkin. Rituaalit ja tutut ihmiset loivat
turvallisuutta.
Nykyään voisin luopua monista perinteistä ja viettää joulua vähäeleisemmin. On
kuitenkin yksi asia, josta en ole valmis luopumaan: kirkkoon on jouluaattona päästävä.

Annaleena Pakkanen



Sateisissa Prisman lähellä pidetyissä Hyvinkään jouluavajaisissa kirkkokuorolaiset valmistautuivat esittämään joululauluja. Avajaispuheen piti kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Joululauluja lauletaan iloisella mielellä

T

aas on tullut aika virittäytyä joulun
tunnelmaan. Parhaiten se onnistuu
menemällä mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin. Niissä kootaan kolehti joko seurakunnan omalle nimikkotyölle Suomen Lähetysseuran (SLS) kautta
tai Lähetysseuran joulukeräykselle, jolla
tänä vuonna tuetaan koulutusta eri maissa, muun muassa Nepalissa.
Kauneimpien joululaulujen perinne on
jatkunut adventista 1973 lähtien. Idean kehitti kanttori Matti Heroja, joka pani sen
liikkeelle yhdessä SLS:n musiikkisihteeri
Martti Kauppisen kanssa.
– Ihmiset tulevat laulamaan joululauluja aina iloisella mielellä. Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuksiin tulee niitäkin,
jotka eivät muuten käy yhteislaulutilaisuuksissa, johtava kanttori Erkki Hannonen tietää.
Kauneimmat joululaulut ovat perinteisiä yhteislaulutilaisuuksia, joissa kuullaan
myös hyvinkääläisiä kuoroja. Kaikkiaan
tilaisuuksia on yli kymmenen sekä kirkoissa että muissa seurakunnan tiloissa. Kaikki
viisi seurakunnan kirkkomuusikkoa ovat
silloin täydessä työn touhussa. Ohjelmassa
on myös eräs epätavallisempi joululaulutapahtuma, joka pidetään Hyvinkään kirkossa torstaina 17. joulukuuta kello 19.
– Se on ekumeenishenkinen Kauneim-

mat joululaulut. Mukana Hyvinkään ortodoksisen seurakunnan kuoro, jota johtaa
kanttori Minna Jokinen. Omasta seurakunnasta siellä on kanttori Minna Kettunen, Erkki Hannonen sanoo.
Laulaminen on hyvin terapeuttista,
mikä on todettu myös tieteellisissä tutkimuksissa.
– Yhteislaulutilaisuus on turvallinen
paikka laulaa. Arempikin uskaltaa avata
joukossa suunsa.

Lauluvihkoja riittää
Suomen Lähetysseura on painattanut tilaisuuksia varten vajaat 800 000 joululauluvihkosta. Lähetysseuran 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vihkossa on tänä
vuonna 29 laulua eli muutama enemmän
kuin tavallisesti. ”Jouluyö, juhlayö” löytyy
suomen lisäksi suahiliksi ja taiwaniksi.
– Lauluvalinnat ovat tuttuun tapaan
niitä kaikkein perinteisimpiä ja rakastetuimpia lauluja, joista monet ovat myös
niitä suosituimpia ympäri maailman. Yleisön toivomuksesta mukana on pitkästä
aikaa ”Enkeli taivaan”, vaikka se löytyy virsikirjastakin. Jollekin Kauneimmat joululaulut -tilaisuus voi olla kuitenkin se ainoa
mahdollisuus laulaa se”, Lähetysseuran
musiikkisihteeri Päivi Granström sanoo.

Lauluvihkon sivuilla laulaja Tarja Turunen kertoo, että hänelle se rakkain joululaulu on Sakari Topeliuksen koskettava
ja kaunis ”Varpunen jouluaamuna”, joka
saa kuulijan varmasti liikuttumaan. Tarja
Turusen lapsuuden jouluihin kuului aina
paljon musisointia perheen kanssa. Eräänä
jouluna, kun he eivät viettäneet joulua kotona, oli ehdottomasti löydettävä piano
jostakin, sillä ilman yhteislaulutuokiota ei
joulu olisi tuntunut oikealta joululta.
Viimevuosien tapaan muutamia joululauluja voi tilata soittoääneksi omaan tai
lahjaksi ystävän kännykkään. Aidot soittoäänet ovat levyltä, vaihtoehtoina muun
muassa Tarja Turusen ja Veeti Kallion yhdessä esittämä ”Arkihuolesi kaikki heitä”,
Jari Sillanpään ja Maria Lundin laulama
”Sylvian joululaulu” tai vaikkapa Irinan
esittämä ”Sydämeeni joulun teen”.
Soittoäänten tilausohjeet löytyvät lauluvihkosta ja nettiosoitteesta www.kauneimmatjoululaulut.fi, jossa voi myös käydä koekuuntelemassa soittoäänet. Soittoäänten tuotto käytetään Suomen Lähetysseuran joulukeräyksen kohteisiin.

Teksti Seppo Ylönen/SLS
Kuva Seppo Ylönen

Kauneimmat joululaulut
sunnuntaina 13.12.
10.00 Paavolan seurakuntakoti, Aittatie 1
• Sanajumalanpalvelus ja
kauneimmat joululaulut,
Minttu Talosela, Helena
Lehtinen.
14.00 Vehkojan seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie 3
• Lasten kauneimmat joululaulut, Tarja Tomminen,
Tuija Vänskä, Sari Mäkelä,
A-P Laakso, Marjut Sipakko
ja Laulunaperot.
16.00 Hyvinkään kirkko
Hämeenkatu 16
• Kosti Kallio, Taru Paasio,
Helena Lehtinen ja Tuomas-kuoro ja -bändi.
16.00 Vanha kirkko
Uudenmaankatu 13
• Esa Kokko, Marjut Sipakko,
Sävelkeijut, Rytmiritarit,
Taina Lindholm, huilu.
16.00 Kytäjän kirkko
Palkkisillantie 11

• Hanna Leppälä, Minna
Kettunen, lauluyhtye HaTs.
18.00 Hyvinkään kirkko
Hämeenkatu 16
• Kosti Kallio, Johanna Rantalankila, Erkki Hannonen
ja Hyvinkään kirkkokuoro,
Hyvinkään Mieslaulajat,
johtaa Seppo Nietula.
18.00 Vanha kirkko
Uudenmaankatu 13
• Esa Kokko, Marjut Sipakko,
Hyvinkään Työväen Mieskuoro, johtaa Kalevi Toropainen, Kide-kuoro, johtaa
Pertti Utriainen, Lauri Vaahtoranta, klarinetti.
18.00 Ridasjärven nuorisoseurantalo Päivölässä
Päivöläntie 52
• Leena Ranta, Taru Paasio ja
Vehkojan kuoro.
20.00 Hyvinkään kirkko
Hämeenkatu 16
• Kosti Kallio, Johanna Rantalankila, Erkki Hannonen

ja Hyvinkään kamarikuoro,
Oratoriokuoro, johtaa Mauri Tallberg.
Kauneimpien joululaulujen
lauluvihko on ilmainen. Tilaisuudessa kerätään vapaaehtoinen kolehti Suomen Lähetysseuralle.
Ja vielä kerran…
• Kauneimmat joululaulut
vielä kerran to 17.12. klo
19.00 Hyvinkään kirkossa,
Jyrki Rauhala ja Minna Kettunen. Mukana Hyvinkään
ortodoksisen kirkon kuoro ja
kanttori Minna Jokinen,
jotka esittävät ja opettavat
myös ortodoksisia joululauluja.
• sekä loppiaisena ke
6.1.2010 klo 18.00 Vanhassa kirkossa, Jyrki Rauhala,
Erkki Hannonen.

Joulunajan konsertteja
• Fre 11.12. kl. 18.00 Luciafest och de
vackraste julsångerna i Hyvinge
kyrkan.
• Pe 11.12. klo 18.00 Volare-kuoron
joulukonsertti Vanhassa kirkossa.
• Pe 11.12. klo 18.30 ”Tulkoon joulu”
Irina Kimin oppilaiden joulukonsertti Kytäjän kirkossa.
• La 12.12. klo 17.00 Koko perheen
joulukonsertti Hyvinkään kirkossa.
• Ma 14.12. klo 18.00 ”Runo vie
jouluun” Vanhassa kirkossa. Nuoren
Voiman Liiton Hyvinkään Siiven
lausujat. Ohjaus: Tuula Rajamäki.
Yhteislaulua, Minttu Talosela, Minna
Kettunen.
• Pe 18.12. klo 19.00 ”Tule rakkaus
ihmisrintaan” -joulukonsertti
Kytäjän kirkossa. Laura Jokipii,
sopraano. Erkki Kallio, piano.
Avustaa Emily Wagoner, alttoviulu.
• La 19.12. klo 16.00 Lauluyhtye HaTs:
in joulukonsertti Paavolan srkkodissa.
• Su 20.12. klo 18.00 Joulun Ihme V
Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
kirkkokuoro, Piccolokuoro Tampereelta ja vanhan musiikin yhtye
Milargo.
• Ma 21.12. klo 18.00 Joulukonsertti
”Joulu ihanin - tunnelmallisten
joulurunojen ja -laulujen ilta” Vanhassa kirkossa. Reeta Nikkola,
Teemu Nikkola ja Sirkku Rintamäki.
• Pe 25.12. klo 18.00 Hyvinkään
kamarikuoron joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa.

Kuninkaasi tulee -näytelmää
esitetty jo 10 vuotta

Koko perheen JOULUKONSERTTI
la 12.12.2009 klo 17.00 Hyvinkään kirkossa.

Kirjallista rosollia

Joululahjaksi – koko vuodeksi

J

ouluruokiin taitaa useimmissa talouksissa sisältyä rikassisältöinen ja
runsasravintoinen rosolli – sillillä tai
ilman. Joka tapauksessa joulun punaista
väriä siihen tuo kotimainen juures.
Kirjalliseksi rosolliksi tarjoan tässä
muutamaa kirjaa, kuluneena vuonna ilmestynyttä. Kovat paketit ovat monelle
mieluinen lahja. Sisältäväthän ne hengen ravintoa tai ainakin viihdykettä. Pyhien aikana ehti tarttua ja sulatellakin
myös arkiviikkoina kiireen alle jääneitä
tai syrjään sysättyjä opuksia.
Rosollin pohjaksi, hengellisesti rakentavaksi ja sielunhoidolliseksi ravinnoksi tarjoan kirjaa jo yli sadan vuoden
takaa. Perussanoma Oy julkaisi alkuvuodesta jo neljäntenä painoksena ja
asultaan kokonaan uudistettuna Carl
Olof Roseniuksen (1816-1868) klassisen
teoksen “Tie rauhaan”. Rosenius oli aikoinaan Ruotsin huomattavimpia sananjulistajia ja hengellisiä johtajia. Hänen opetuksensa uskon lahjan omistamisesta yksin armosta ja Kristuksen
tähden, ilman oman hurskauden ja tekemisten taakkaa on ollut vapautukseksi
monille. Kirjan teksti on riittävän isotekstinen heikkonäköisenkin lukea.
Vielä kauemmaksi historiaan
mennään, kun nostan esille toisen
raikkaan avun kristityn elämään ja
kilvoitukseen. Ensimmäistä kertaa
suomen kielelle on näet saatu Martti Lutherin päivittäishartauskirja
“Tienviittoja”. Tähän mennessä monina painoksina on kodeissa ja seurakunnissa kulunut Evankeliumiyhdistyksen kustantama klassinen “Mannaa Jumalan lapsille”. Samantapaisia,
lyhyitä ja iskeviä, nykykielelle käännettyjä Lutherin opetustekstejä sisältää uusi kirja. Se on kaunisasuinen, kestävä
käytössä ja varustettu lukunauhalla.
Kun pysytään kulutusta kestäneissä,
koskettavissa kirjoissa, niin ei voi olla

mainitsematta
rovasti Risto Santalan noin viidenkymmenen vuoden takaista kirjaa
“Pieni astia pyhässä maassa”, alun
perin Suomen Lähetysseuran kustantamana. Teos
kertoo Santaloiden pienen Ismo-pojan menehtymisestä Israelissa, nuoren isän ja äidin surutyöstä heidän luovuttaessaan lapsensa
Pyhän maan kätköön. Kirjasta on nyt
otettu jo 13. painos.
Rosollin silliksi ehdottaisin tänä jouluna Kari Hotakaisen Kust. Oy Siltalan
uutuutta “Ihmisen osa”. Kirja on Juoksuhaudantien tapaan sujuvasti kirjoitettu.

Hyvinkään seurakuntalehti 6 /10.12.2009

Kirjailija piirtää niin väistyvän sukupolven tuntoja kuin uusitsekkään, narsistisen elämänmenon kohellusta ja seurauksia. Itselleni hiukan kitkerän sivumaun – mutta tätä aikaa kuvaavan –
jätti näkemys, että oikeus on otettava
omiin käsiin, kun se ei riittävästi yhteiskunnassa toteudu. Iso kirja opettaa kostosta toisin.
Taitavan kokin kermavaahtoa sisältää Alexander McCall Smithin afrikkalaisdekkari “Oivallinen aviomies”. Tekijä, skotlantilainen oikeustieteen professori on syntynyt ja asunut kauan
Botswanassa, jonka maisemissa hänen
etsiväsankarinsa Mma Ramotswe ratkoo arkisia pulmia. Naisten etsivätoimiston ympärillä hyörivä elämä kuuman
auringon alla tempaa mukaansa kirja
toisensa jälkeen. Teoksia on syystä nimitetty ”hyvän mielen dekkareiksi”, kasvavaa väkivaltaa sarjamurhaajista puhumattakaan ei tarvita.
Lopuksi pari vihjettä joululahjaksi
lapsenlapselle tai muulle alle kouluikäiselle. Juba Tuomola on tuttu sarjakuvasiivun Viivistä ja Wagnerista. Harvempi
tietää Juban piirtäneen uransa alussa
myös Raamattua, nimittäin Paavalin
seikkailuja. Sovinistisian ohella kirjoittaja-piirtäjän kynästä on viime aikoina
putkahtanut pikkuisen tytön, Minervan
edesottamuksia. “Jääkarhu sydän” kertoo hellyttävästi tytön retkestä pohjoisnavalle.
Jos lapsen haluaa saada itse piirtämään, avuksi voi tulla Tim Dowleyn
kertomus- ja puuhakirja “Piirtäiskö
Raamatun eläimiä” kehittää lapsen piirustustaitoja. Jokainen Raamatusta nouseva kertomus sisältää piirustuslevyn,
jonka avulla lapsen on helppo luonnostaa oma sovelluksensa Raamatun eläimistä. Kirjassa on kuusi kertomusta.

Reijo Huuskonen

Kuninkaasi tulee -näytelmä kuuluu monen
hyvinkääläisen jouluperinteeseen. Teatteri Betan suosittua joulun
evankeliumiin keskittyvää näytelmää on esitetty jo 10 vuoden ajan.
Esitykset ovat Hyvinkään kirkossa jouluaattona 24.12. klo 14 ja 16.
– Ensimmäisen kerran Kuninkaasi tulee
nähtiin jouluna 1999. Näytelmä lähtee liikkeelle Vanhan testamentin Kristus-ennustuksista. Mukana ovat
profeetta Naatanin ja profeetta Jesajan ennustukset
tulevasta Messiaasta, kirkkoteatteriohjaaja Jouni
Laine kertoo.
Kuninkaasi tulee -joulunäytelmässä evankelista
Luukas kertoo jouluyön tapahtumat yleisölle. Näytelmässä nähdään jouluevankeliumin keskeiset tapahtumat: verollepano Beetlehemissä ja enkelin ilmestyminen paimenille sekä loppukohtaus, jossa
tietäjät saapuvat tervehtimään vastasyntynyttä kuningaslasta.
– Kuninkaasi tulee on voimakkaasti musikaalityyppinen. Siinä on perinteisten joululaulujen lisäksi
muutamia uusia joululauluja, jotka on istutettu joulun tapahtumiin. Näiden säveltäjiä ovat Jarkko Siekkinen ja Helena Lehtinen.
Uusien laulujen sanat ovat Raamatusta, MarjaTerttu Tolamolta sekä Jouni Laineelta.
Joulunäytelmän muusikot ovat korkeatasoisia.
Luukaksena on Mica Ikonen, Jesajana Anssi Häkkinen, paimenlaulun esittää Vesa Väliaho ja Marian
kiitosvirren Tanja Hietakangas. Yleisö laulaa heidän kanssaan virren Enkeli taivaan ja lopuksi joululaulun Maa on niin kaunis. Musiikista vastaa Helena
Lehtinen yhtyeineen, solisteina Maija Honkasalo,
Sirpa Kallio ja Carita Lehto.
Kuninkaasi tulee on vahva ja esteettinen näytelmä, jonka loppukohtauksessa esiintyy tanssija-koreografi Titta Tunkkari. Valo- ja äänitekniikasta
vastaavat Seppo Airisto ja Aki Nousiainen.

Kirkonkellot soivat
ilmastonsuojelun puolesta
Kellojensoittokampanja liittyy ihmisten ja muun luomakunnan kannalta merkittäviin YK:n ilmastoneuvotteluihin Kööpenhaminassa. Ilmastoneuvottelujen
yhteydessä järjestettävä ekumeeninen jumalanpalvelus päättyy Kööpenhaminassa 13.12.2009 klo 15.00.
Kirkkojen maailmanneuvosto ja Tanskan kirkot
kutsuvat kristittyjä kaikkialla maailmassa osoittamaan samalla kellonlyömällä huolensa ilmastonmuutoksesta ja sitoutumisensa sen hillitsemiseen.
Hyvinkään seurakunta osallistuu tähän ekumeeniseen kampanjaan soittamalla Hyvinkään kirkon kelloja sunnuntaina 13.12.2009 klo 15.

Seurakunnasta kirjoja
joululahjaksi
Rakentajapapin päiväkirja on Hyvinkään seurakunnan vuonna 2008
julkaisema kirja, joka perustuu seurakunnan ensimmäisen kirkkoherran, Akseli Renvallin päiväkirjamerkintöihin vuosina 1916–1944.
Kirja antaa hyvän ajankuvan nuoren Hyvinkään seurakunnan seurakuntaelämästä ja Hyvinkään paikallishistoriasta. Kirjaa on saatavissa Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastosta 15 euron hintaan.
Voihan Venäjä! on Hyvinkään
emeritus-kirkkoherran Hannu
Pelkosen kirjoittama kirja, joka
kertoo hänen ja Irja-puolison lukuisista matkoista ja työstä suomensukuisten heimojen parissa.
Jäätyään eläkkeelle Hyvinkään seurakunnasta Pelkonen on tehnyt yli 30 talkoomatkaa Uralin rovastikunnan alueelle. Kirja ilmestyi tänä vuonna ja sitä on
saatavissa Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastosta 25 euron hintaan.



Aino Kuronen
Aromi-lehden PRO-finalisti
Hyvinkään seurakunnan pääemäntä Aino Kuronen kisailee Aromi-lehden ruokatalouden ammattilaisten PROfinaalissa. Sarjoja on kaikkiaan yksitoista, jotka kattavat
suurtalouden ja ravintoloiden eri ammattialueita sekä
yrittäjiä. Mukana on muun
muassa baarimestareita, kokkeja, hovimestareita, keittiöpäälliköitä ja opettajia.
Kysymyksessä on alan arvostetuin tunnustus pitkäjänteisestä ja uraauurtavasta työstä. Aino Kuronen on ensimmäinen seurakunnista valittu finalisti. Aromilehti kuvaa Kurosta seurakunnan hyvänä hengettärenä, joka on viihtynyt työpaikassaan jo kolmekymmentä vuotta ja saanut alaisensakin viihtymään.
– Tämä on mahtava tunnustus jo tässä vaiheessa,
vaikka en ensimmäistä palkintoa voittaisikaan, Aino
Kuronen toteaa.
– Myös Hyvinkään seurakunnalle se tuo myönteistä julkisuutta. Olemme olleet edelläkävijöitä seurakuntien pitopalvelussa sekä lounasruokailussa.
Monille hyvinkääläisille ruokalamme on lounastauon ohella ystävien kohtaamispaikka.
Aromi-lehden nettisivuilla (www.aromilehti.fi)
voi antaa ehdokkaista palautetta vuoden loppuun asti. Voittajat valitaan 21.1.2010.

Rippikouluvuoden 2010 avaus
Sunnuntaina 24. tammikuuta kello 12 pidetään Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3, jumalanpalvelus, joka on tarkoitettu erityisesti vuoden
2010 rippikoululaisille.
Jumalanpalveluksen liturgina toimii rippikoulutyön pastori Kalle Leppälä ja saarnan paikalla esiintyy nuorten draamaryhmä Jouni Laineen ohjaamana. Nuorten bändiä johtaa kanttori Marjut Sipakko.
Jumalanpalveluksen jälkeen on tiedotus- ja kahvitilaisuus, jossa kerrotaan tulevista rippikouluista. Jumalanpalvelukseen osallistuvat rippikoululaiset saavat ensimmäisen merkinnän riparikortteihin. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman monet ensi vuoden rippikoululaiset tulisivat tähän jumalanpalvelukseen. Tilaisuuteen ovat tietysti tervetulleita myös
nuorten vanhemmat ja huoltajat.

Vaatteiden jakotempaus
tammikuussa 2010
LC Hyvinkää Höffingan naiset
jakavat jälleen vaatteita Hyvinkään seurakunnan tiloissa. Yhdessä diakoniatyön
kanssa järjestetty vaatejakelu on 25.–26. ja 28.–29.
tammikuuta 2010 klo 10–
13 työkeskuksen aulakahviossa (Hämeenkatu 16).
– Vaatteita on kerätty paljon. Erityisesti
miesten vaatteita on aiempaa enemmän. Niitä on saatu laajalta alueelta,
alusta asti keräyksen puuhanaisena toiminut Tiina
Gört-Laine sanoo.
– Miehille löytyy housuja, takkeja, paitoja ja puseroita. Vaatteita on tietysti varattu myös naisille ja
lapsille. Vaatejakelu sai väen mukavasti liikkeelle viime kerralla ja toivomme niin käyvän nytkin. Vaatelahjoituksia otamme vielä vastaan torstaihin 21.1.2010
saakka. Vaatteet voi toimittaa joko Uudenmaan Seuramatkoihin tai Ajan Optiikkaan. Erityisesti miesten
kenkiä tarvittaisiin lisää.



Harjoittelijat tutustuvat
nuoriso- ja diakoniatyöhön

H

yvinkään seurakunta sai 19. lokakuuta kahdeksan viikon ajaksi
kaksi harjoittelijaa. Kauniaisten
Diakissa sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskeleva Katri Rantanen on nuorisotyön puolella. Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulussa
sosionomiksi ja diakoniksi opiskeleva
Nana Lindholm on seurakunnan diakoniatyössä. Molemmat ovat opiskelleet
puolentoista vuoden ajan.
Lietolainen haitaria soittava Katri
Rantanen sanoo olleensa usein säestäjänä kotiseurakuntansa musiikkitapahtumissa. Alun perin hän aikoi mennä opiskelemaan Åbo Akademiaan teologiaa,
mutta päätyi Kauniaisiin.
– Olin Suomen Lähetysseuran järjestämässä Exitin konsertissa. Siellä eräs
kaveri kertoi opiskelevansa Diakissa, siitä sain ajatuksen.
Katri Rantanen asuu Kauniaisissa
opiston asuntolassa ja käy autolla Hyvinkäällä.
– Outi Korppinen on minun ohjaajani. Olin 7–8 vuotiaiden varhaisnuorisoleirillä Sääksin leirikeskuksessa. Betaniassa olen ollut nuorten raamiksissa ja
avoimissa ovissa sekä nuorten illan
suunnittelussa. Viimeksi kerroin nuorille Martasta, Mariasta ja Lasaruksesta.
Sosionomiksi ja nuorisotyönohjaajaksi valmistuvalla Katrilla on valmistuttuaan monta työvaihtoehtoa. Hän voi
hakeutua päivä- tai lastenkotiin, nuorisotyöhön tai vammaisten pariin.
– Voin valita myös valinnaisen kurssin, jossa opiskellaan lähetyssihteeriksi.
Saan myös lastentarhanopettajan pätevyyden.

Nana syttyi diakonialle
Nana Lindholm valmistui lähihoitajaksi
Hyvinkäältä vuonna 1999. Koko ammattikorkeakoulussa opiskelemansa ajan

Nana Lindholm (vas.) ja Katri Rantanen ovat samaan aikaan harjoittelijoina.
Edellinen tutustuu diakoniatyöhön ja jälkimmäinen nuorisotyöhön.

hän on ollut myös työssä. Työuraa on
kertynyt kaupungin päivähoidossa lähes
kymmenen vuotta. Hänellä on viisivuotias Niklas-poika.
– Olen Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulussa monimuoto-opiskelijana. Minusta tulee sosionomi, diakoni ja todennäköisesti myös lastentarhanopettaja. Arvioitu valmistuminen on
vuonna 2011.
Opintojen alkaessa diakonipuoli ei
tuntunut omalta, mutta tällä hetkellä se
tuntuu hyvältä ja oikealta vaihtoehdolta
muiden rinnalla.
– Seurakunnassa olen tutustunut
laajasti diakoniaan kahdeksan työntekijän mukana. Olen nähnyt uuden arvokkaan työalan ja minut on otettu tasavertaisena vastaan. Olen havainnut myös
uuden tavan kohdata ihmisiä. Se on kokonaisvaltaista ja ihmisyyttä tukevaa.
Nana Lindholm arvostaa diakonisen
sosiaalityön merkitystä ja vaikutusmah-

dollisuuksia. Syksyn opintojakson teemana hänellä on osallisuus ja sosiaalinen
tuki.
– Seurakunnan diakoniatyössä on
paljon retkiä ja ryhmiä, jotka tukevat ihmistä ja heidän osallisuuden tunnettaan.
Minun silmäni ovat avautuneet positiivisesti. Aikaisemmin seurakunta työalana on ollut minulle vieras.
Sosiaalityö on lähtenyt Suomessa
kirkon piiristä. Nana Lindholmin mielestä sen merkitys vain korostuu nykyisen taantuman hetkellä. Seurakunnan
tekemä sosiaalityö tukee ja vahvistaa
omalta osaltaan Hyvinkään kaupungin
sosiaalityön verkostoa.
– Diakoniatyöntekijöiden tekemä
sosiaalityö on todella tärkeä osa ihmisten turvaverkkoa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Lapset ja vanhukset lauloivat kerhossa

S

eurakunnan diakonia- ja lapsityö
järjestivät Kehrääjänkadun kerhotilassa loka-marras- ja joulukuussa
Vanhustentalosäätiön vuokra-asuntojen
asukkaille ja iltapäiväkerholaisille yhteisen ohjelmallisen iltapäivän.
Neljäntenä marraskuuta lapset esittivät iltapäivän aikana laulut Paljon lapsia on Taivaan Isällä, Tuiki tuiki tähtönen ja Karhunpoika sairastaa. Elsa
Rydberg, 74, esitti omia runojaan ja
Venla Mustonen, 90, lauloi Liperin
Komperon kylän kansakoulussa oppimansa laulun.

– Lapset esittivät viimekin kerralla
ohjelmaa, lauloivat ja leikkivät. Minulla
on seitsemän omaa lasta ja yksitoista
lastenlasta. Kaikki asuvat Hyvinkäällä,
Elsa Rydberg kertoi.
Ikäisekseen ravakassa kunnossa oleva Venla Mustonen täytti viime kesäkuun alussa 90 vuotta. Hänellä ei ole
ollut omaa perhettä.
– Ihmettelen tämän päivän elämää,
joka on kiireistä hössötystä. Enää ei osata hiljentyä, Venla totesi.
Elsa Rydberg otti kantaa perheiden
hyvinvoinnin puolesta. Hän toivoi, että

vanhemmat ja lapset olisivat enemmän
yhdessä.
Diakonissa Pirkko Saarinen puhui
ihmisten kiireestä. Hän muistutti, että
meille on annettu vain tämä päivä, se on
meille lahjaa. Kaikki aikamme on Jumalan käsissä. Me emme pysty lisäämään
elämämme päiviä.
– Olemme tavanneet tänään monia
ihmisiä. Mitäs sinulle kuuluu? Tavallisesti vastaamme: Kiitos, hyvää kuuluu.
Mutta kohtaammeko toisemme ja puhummeko tärkeistä asioista. Kelloja on
myytävänä, mutta aikaa emme pysty ostamaan.
Pirkko Saarinen esitti lapsille toiveen, että nämä eivät oppisi kiirettä. Joku on sanonut, että älä pelkää elämän
loppumista vaan sitä, että se ei koskaan
ala. Paavali kehotti myös ottamaan kiinni oikeasta hetkestä. Galatalaiskirjeessä
kehotetaan tekemään hyvää niin kauan
kun meillä vielä aikaa on.
– Lapset voivat tehdä hyvää kotona
ja kavereille, että kaikille tulee hyvä mieli, Pirkko Saarinen muistutti.
Vanhukset ja lapset lauloivat myös
yhdessä. Kun oli laulettu virsi 501 Kuule
isä taivaan pyyntö tää, Tapainlinnan
koulun ykkösluokkalainen Ronja Ruokola sanoi laulaneensa virttä koulun aamunavauksessa.
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Lapset ja vanhukset keskustelivat iltapäiväkerhon tiloissa tärkeistä elämän
suuntaviitoista.

Lea Bergströmillä on käsissä valokuva
talvisodassa tuhoutuneesta Parantolan
rakennuksesta. Taustan torni (1906) ja
sen siipirakennukset (1914) ovat
Hyvinkään terveyskeskuksen käytössä.

Villan Voimalaan 14. lokakuuta avattuun ja 24. tammikuuta 2010 jatkuvaan
Talvisota Hyvinkäällä – arki
sodan varjossa -näyttelyyn
on koottu runsaasti kuvia,
katsottavia filmejä, tekstejä
ja esineitä. Marraskuun 30.
päivänä 1939 alkaneen ja
13. maaliskuuta 1940 päättyneen talvisodan pommitukset
tuhosivat silloisessa kauppalassa useita rakennuksia ja
kalustoa. Surmansa sai kuusi
siviiliä ja seitsemäntoista
haavoittui. Parantolaan pudotettiin uudenvuoden aattona
palopommeja, jotka tuhosivat
noin puolet tiloista.

Palopommit iskeytyivät Parantolan rakennuksiin
– Perjantaina 13. lokakuuta vuonna 1939 pidettiin kauppalassa ensimmäiset pimennysharjoitukset. Samana päivänä miehet kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin nykyisen
Jokelankadun varrella olleelle Suojeluskunnan talolle. Hyvinkään Väestönsuojelukeskus (VSS) varautui ihmisten huoltamiseen,
näyttelystä vastaava amanuenssi Lea Bergström kertoo.
Kauppalan liikkeiden ikkunat oli peitetty
laudoituksilla. Väestönsuojelumiehet kiersivät tarkistamassa, että mistään ei pilkistänyt
valoa. Autoissa oli vain pienet valot.
Parantolasta tehtiin 14. lokakuuta Suomen kolmas sotasairaala, jossa oli useita potilaspaikkoja. Katolle laitettiin iso punainen
risti, jonka uskottiin estävän pommitukset.
– Kun talvisota syttyi 30. marraskuuta,

oli Hyvinkäällä ensimmäinen ilmahälytys
kello 11.27. Ensimmäinen pommitus, kuusi
miinapommia, pudotettiin kauppalaan 21.
joulukuuta, mutta rakennuksille ei tullut vahinkoja.
Joulupäivänä oli jälleen pommituksia,
jossa menehtyi 12-vuotias Hyvinkään yhteiskoulun oppilas Inkeri Aittola. Pommitukset
jatkuivat 26. joulukuuta, mutta tuhoilta säästyttiin.

Uudenvuoden aatto 1939
Uudenvuoden aaton ensimmäinen ilmahälytys oli aamulla kello 6.20. Parantolan keittiössä perunapuuroa syöneet työntekijät juoksivat hälytyksen tullessa ulos sirpalesuojiin.
Toinen hälytys tuli kello 6.26 ja seuraava kel-

lo 9.26. Tuona päivänä Hyvinkäälle pudotettiin 195 palopommia, joista osa ohjautui kello 10.05 Parantolan uudempaan osaan.
– Palomiehet yrittivät sammuttaa rakennuksia, mutta jäätyneillä vesiletkuilla ei saatu vettä. Ihmiset alkoivat kantaa tavaroita
ulos. Turvaan saatiin röntgenkoneet, muita
laitteita, liina- ja petivaatteita sekä astioita.
Kaikki yli 13-vuotiaat pojat oli kutsuttu
väestönsuojelutehtäviin. Eräs heistä oli koululainen Pentti Laakso, jota Lea Bergström
on haastatellut. Pentti oli ilmavalvonnassa
Sveitsin hyppyrimäen tornissa ja näki, kuinka Parantolaa pommitettiin.
Palopommien aiheuttamissa tulipaloissa
tuhoutuivat vuonna 1917 valmistuneet siipirakennukset ja yksi torni. Jäljelle jäivät vuonna 1906 valmistunut torni ja sen molemmin

puolin olevat vuosina 1906 ja 1914 valmistuneet siivet. Säilynyt kivirakennuskokonaisuus on arkkitehti Lars Sonckin piirtämä.
Parantolan vanhin rakennus Valkoinen talo
on myös säilynyt. Sen on suunnitellut Helene Schjerfbeckin arkkitehtiveli Magnus
Schjerfbeck.
Talvisota Hyvinkäällä -näyttelyn opastukset
jatkuvat Villan Voimalassa 16.12. klo 17,
21.12. klo 12 ja 14, 23.12. klo 12., 31.12. klo 12 ja
14, 12. –13.1. klo 12 ja 14 sekä 20.1. klo 12 ja 14.
Talvisodan muistelut ovat 21.12., 13.1. ja 20.1.
klo 10.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Talvisota kosketti nuorta perhettä
Hyvinkäällä asuva rovasti Veli-Pekka Toiviainen on kirjoittanut kirjan Kyl myö selvitää – nuoren kannakselaisperheen selviytymistarina talvisodan ajoilta. Kirjoittaja
syntyi 15. marraskuuta eli aivan talvisodan kynnyksellä
vuonna 1939 Viipurin diakonissalaitoksella. Hänen vanhempansa Eero ja Kerttu Toiviainen olivat Noskuan kansakoulun opettajia. Perheessä oli kaksi vanhempaa lasta,
Sakari, 4 ja Iiro, 3.
– Puolustusvoimien ylimääräiset harjoitukset (YH)
alkoivat 7. lokakuuta. Mutta suomalaiset eivät uskoneet
talvisodan syttymiseen, koska Suomella oli Neuvostoliiton kanssa hyökkäämättömyyssopimus.
Meillä ei tiedetty Neuvostoliiton ja Saksan välisessä
niin sanotussa Molotov–Ribbentrop -sopimuksessa olleesta salaisesta lisäpöytäkirjasta, jossa Suomi, Baltian
maat ja Puola luettiin itäisen suurvallan etupiirialueiksi.
– YH:n aikana isäni oli ponttonijoukkueen johtajana.
Joukot veivät ensin Vuoksen yli suojajoukkoja ja rintamajoukkoja, takaisin tuotiin evakkoja. Äitini oli ilmavalvontalottana Antrean aseman rautatiesillan siltavartiossa aivan minun syntymääni saakka.
Suomalaiset neuvottelijat palasivat Moskovasta 13.
marraskuuta. Toivottiin, että sotaa ei tulisikaan. Mutta
tuomiosunnuntaina 26. marraskuuta Neuvostoliiton joukot ampuivat itse kuuluisat Mainilan laukaukset. Itäinen
180-miljoonainen valtio sai syyn sotaan 3,5-miljoonaista
Suomea vastaan.
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Pitkä junamatka
Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta Kerttu Toiviainen sai
kolmen lapsensa kanssa autokyydin Antrean asemalle.
– Tulimme junalla Antreasta Elisenvaaraan, sieltä Savonlinnaan ja Pieksämäelle, jossa oli juuri pommitus.
Matka jatkui Huutokosken kautta Tampereelle ja Iittalan
asemalle. Pääsimme lopulta Kalvolan Pirttikosken koululle, jossa mummini sisar Ida Saario oli opettajana.
Välirauhan aikana perhe palasi Noskuan koululle kesällä 1942.
– Muistan Himasen kaupan, josta sain käteeni karamelliä, ”hyvvää”. Jatkosodan alkaessa matkustimme juhannuksen alla 1944 äidinäidin luokse, mummolaan, Kokemäelle.
Veli-Pekka Toiviainen tuntee syvää yhteyttä sotien
vuoksi kotinsa menettäneitä kohtaan.
– Meidän veteraaniemme, niin miesten kuin naisten
panosta ei kukaan voi yliarvioida, jos arvostamme itsenäisyytemme säilymistä. Monta kertaa se oli vähällä
mennä talvi- ja jatkosodassa, mutta aina se pystyttiin säilyttämään.
Kirjoittajan tärkeimpinä lähteinä ovat olleet hänen
äitinsä muistiinpanot, Sota-arkistosta saatu isän joukkoosaston kirjallinen aineisto ja Stig Roudasmaan teos
Moottoriponttonit 1919–1944. Kirjan henkilönimet on
muutettu paitsi valtiollisten henkilöiden osalta. Kyl myö
selvitää -kirjaa myy Hyvinkäällä Suomalainen Kirjakauppa.

Talvisodan syttymisestä tuli kuluneeksi 30. marraskuuta 70 vuotta. Rovasti Veli-Pekka Toiviainen kirjoitti
kirjan, jossa hän kuvaa kannakselaisen perheensä ja
antrealaisten vaiheita tuona vaikeana aikana.



Me
käymme
Joulun
viettohon…
Sävel: Martti Turunen
Sanat: Mauno Isola

Me käymme joulun viettohon
taas kuusin, kynttilöin.
Puun vihreen oksat kiedomme
me hopein, kultavöin,
vaan muistammeko lapsen sen,
mi taivaisen tuo kirkkauden?
Me käymme joulun viettohon
niin maisin miettehin,
nuo rikkaan täyttää aatokset,
ja mielen köyhänkin:
Suun ruoka, juoma, meno muu.
Laps’ hankeen hukkuu, unhoittuu.

Kaija Häkkinen on ollut vuosia miehensä Heikin omaishoitajana. Kaisa Laakso tarjoili
hänelle kahvia.

Omaishoitajilla on sydäntä
Diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso kiersi
omaishoitajien päiväkahveilla tarjoilemassa
lisää kahvia kuppeihin. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyön sekä Hyvinkään seudun omaishoitajat ja Läheiset ry:n seurakuntakeskukseen 26. marraskuuta järjestämään
iltapäivään oli tullut noin 80 ihmistä.
Aluksi nähtiin Marko Lindholmin esittämänä Joulun tähti -nukketeatteriesitys.
Toisena kiinnostavana aiheena oli teologi
kirjailija Anna-Liisa Valtavaaran luento aiheesta Liian kiltit aikuiset. Omaishoitajia
puhutellut luento tutustutti muun muassa
”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.”

Miehensä Heikin omaishoitajana useita
vuosia ollut Kaija Häkkinen, 80, oli tyytyväinen iltapäivän ohjelmaan.
– Miestäni on vaivannut Alzheimerin
tauti useita vuosia. Minä tein kotona ruokaa,
ja hän söi itse. Ulkoiltiinkin yhdessä. Kolme
vuotta sitten mieheni joutui terveyskeskukseen. Siihen saakka pystyin hoitamaan häntä
kotona, mutta loppuaikoina oli aika rankkaa.
Nyt mieheni on pysyvästi vuodeosastolla.
Kaija ja Heikki Häkkisellä on kaksi poikaa, joista toinen asuu Hyvinkäällä ja toinen
Helsingissä.
– Meillä on neljä lastenlasta ja kaksi lastenlasten lasta. Osan joulusta vietän mieheni
luona terveyskeskuksessa ja osan Hyvinkäällä asuvan poikani perheessä, jonne toinenkin poika tulee. Toivon saavani viettää rauhallista joulua, Kaija Häkkinen sanoo.

Lelukaupassa lahjatungosta
Lelukauppa Royal Toys Oy:n Markku Heinikangas suosittelee lasten lahjoiksi kehittäviä, leikittäviä ja jos mahdollista, kotimaisia
leluja. Hän ei suosittele esimerkiksi sisällä
lennätettäviä helikoptereita, koska ne menevät vaikeasti hallittavina helposti rikki. Jotkut kovasti televisiossakin mainostetut lelut
ovat heikkoa tekoa, jotka aiheuttavat vain
itkua. Toisin sanoen leluja hankkivien isien
ja äitien, vaarien ja mummojen sekä kummien täytyy olla lahjaostoksilla tarkkana.
– Joulun iloisin yllätys on puolalaiset
Cobi-legopalikat, jotka ovat hinnaltaan 1/3

tavanomaisista legoista. Kotimaisen Plastonin autonkuljetusrekka on myös uutuuslelu.
Kolmas uutuus on Littlest Pet Shop -sarjan
Pet Daycare -päiväkoti eläinhahmoineen.
Mutta lelukaupan hyllyillä on paljon
muutakin mukavaa. On pelejä, autoja ja hurjia merirosvolaivoja. Pieniä muovieläimiäkin
on paljon. Niistä perheen pienimmät saavat
rakennella kivoja eläintarhoja joulunpyhinä
ja pitkin talvea. Joulun keskeistä sanomaa eli
Jeesus-lapsen syntymää julistetaan lelukaupassa myytävissä korteissa ja pöydällä pidettävissä tarjoilualustoissa.

Turhuuden turhuus kaikki on,
niin turhaa touhu tää;
me kylmin käymme sydämin,
laps’ sivuun vain jos jää.
Me lahjat jaamme runsahat,
Laps’ tyhjät kätes ihanat.
Oi ystävät, jos myöskin me
kuin tietäjämme nuo
veisimme kullan, mirhamin
tuon rakkaan lapsen luo,
niin meille joulu maallinen
ois alku joulun taivaisen.
Markku Heinikangas esittelee autonkuljetusrekan, Pet Daycare-päiväkodin ja Gobi-legopalikat.



Ravintola Martinan joulun menussa on monia maukkaita vaihtoehtoja, kertoo Terhi
Suomela.

Herkkua on
siinä monenlaista…
Ravintola Martinan keittiön vuoropäällikkö
ja kokki Terhi Suomela on asettanut lautasille valmistamiaan Joulu Menusta tilattuja
annoksia. Tarjoilija Minna Laaksonen kiidättää kuumat ruuat asiakkaille.
– Joulu Menun pääruokavaihtoehtoja
ovat parmesan-majoneesi-kuorrutettu lohi,
gorgonzola-juustolla gratinoitu häränsisäfilepihvi punaviinikastikkeella ja kalkkunanrinta mustaherukkakastikkeella, Terhi Suomela sanoo.
Lisäkkeenä lämpimiä kasviksia. Lohen
kanssa on myös uuniperunaa punajuuriranskankermatäytteellä ja pihvilautasella
parmesanilla kuorrutettua perunaa. Kalkkunaan kuuluu yrttitomaattiriisi.
Joulu Menun alkuruokavaihtoehdot ovat
tattikeitto tai kylmäsavustettu naudanpaisti
ja sienisalaatti. Ja jos vielä mahtuu, jälkiruo-

aksi nautitaan kaneli-valkosuklaapannacottaa.
– Jouluviikolla meillä on maanantaista
keskiviikkoon kello 11–14 tarjolla perinteistä
joulukinkkua, porkkana- ja lanttulaatikkoa,
hernettä, keitettyjä perunoita, uunijuureksia,
kermakastiketta, makeaa sinappia, salaattipöytä ja jälkiruokakahvi.
Hopealyhdyn tiloissa pikkujoulujen jouluateria on tarjottu seisovasta pöydästä. Ensimmäisen vaihtoehdon pöydässä on graavilohta, sienisalaattia, laatikoita, joulukinkkua
ja rosollia. Toinen joulupöytä on mielenkiintoisen poikkeava. Siinä on tomaattisipulisalaattia, kylmäsavulohta, marinoituja valkosipulinkynsiä, latva-artisokkaa, balsamipaprikaa, yrttijuureksia, rostiperunaa ja porsaan
sisäfilettä.

Joululahjatoiveena työpaikka
Hyvinkään kaupungin kierrätyskeskuksessa
työharjoittelussa oleva Tarja Niiranen on
ollut vailla työpaikkaa vuodesta 2008 lähtien. Hän harrastaa ulkoilua ja lukemista.
– On ikävää, kun minulla ei ole vakituista
työtä. Saan asumistuen, toimeentulotuen ja
työmarkkinatuen. Niillä pärjään kutakuinkin. Minulla ei ole esimerkiksi varaa matkustella. Vietän joulun vanhempieni luona Jokelassa. Parasta olisi, kun saisin kunnollisen
työpaikan. Se on hartain joululahjatoiveeni.
Vuonna 2007 Tarja Niirasella todettiin
selkävika, joka leikattiin saman vuoden syk-

syllä. Siitä hän on kuntoutunut hyvin.
– Sen jälkeen olin laitoshuoltajana yhdeksän kuukautta ja jäin työttömäksi. Siitä
saakka olen ollut pääasiassa kotona ja hakenut laitoshuoltajan, kaupan myyjän ja varastoalan töitä. Nyt olen ollut kierrätyskeskuksen työharjoittelijana elokuusta lähtien.
Työpaikan saamisesta Tarjalla ei ole mitään tietoa. Työttömäksi joutuneita hän rohkaisee ajattelemaan kaikesta huolimatta positiivisesti.

Tarja Niiranen on ollut elokuusta lähtien työharjoittelijana kierrätyskeskuksessa.
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Sampo Lavikka on Onnensillan vakioasiakas. Hän sanoo itsekin olevansa onnellinen
mies.

Sampo on
onnellinen mies
Käytyään kolme viikkoa Järvenpään ammattioppilaitoksen automaalauslinjaa Sampo
Lavikka, 27, joutui vuonna 1999 polkupyöräonnettomuuteen. Juuri silloin hänellä ei
ollut kypärää päässä.
– Päähäni tuli iso aivoverenvuoto. Tasapaino meni täydellisesti, samoin käsien hienomotoriikka. Olin syksyn synnyinkodissani Savitaipaleella ja palasin tammikuussa
ammattikouluun. Kun pääsin sieltä pois
vuonna 2002, sain kohtuulliset paperit.
Mutta ammattikouluaikana tapahtui hänelle muutakin merkittävää. Tutustuttuaan
erääseen uskovaiseen tyttöön hän tuli itsekin uskoon.
– Elämäni parantui huomattavasti. Olin
työssä SOK:n pääkonttorilla ja Engel-palveluiden viheraluetyössä, mutta sitä ei fysiikka
kestänyt. Pääsin eläkkeelle vuonna 2006.
Tällä hetkellä Sampo Lavikka elää yksin,
mutta ei ole onneton ja yksinäinen.
– Olen onnellinen, mikä asia liittyy Jeesukseen. Minulla on ystäviä ja harrastuksia.
Soitan pianoa, kitaraa ja harmonikkaa sekä
laulan. Kaikesta, mitä olen kokenut, pitää
oppia. Aina kannattaa suunnata ylöspäin.
Sampo käy usein Onnensillassa kahvilla
ja pitää kerran kuukaudessa sen kahvilaa.
Eräs Onnensillassa päivystävä työntekijä sanoo, että Sampo on tuonut taloon iloa ja
valoa. Miehellä on laukussaan pieni Uusi
testamentti, jonka hän aukaisee Efesolaiskirjeen 6. luvun kohdalta.
– Luku on suosikkini. Siinä puhutaan
jumalallisesta sota-asusta. Jumalallisia aseita
ovat totuus, vanhurskaus, alttius rauhan
evankeliumille, usko, pelastuksen kypärä ja
Hengen miekka, joka on Jumalan Sana.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen



Matkaevästä
Ahdistaako
joulunvietto?

M

oni viettää joulua, vaikkei niin välitä sen kristillisestä sisällöstä.
Jotkut nauttivat joulujärjestelyistä
ja sen tunnelmasta tai on kovat sosiaaliset paineet viettää joulua. Viime vuonna
internetissä oli keskustelufoorumeja heille, joita joulun viettäminen ahdistaa. He
eivät haluaisi viettää joulua, mutta perheen takia sitä täytyy viettää tai siksi,
koska kaikki muutkin viettävät joulua ja
voisi saada omituisen ihmisen leiman, jos
ei vietä joulua.
Meillä kristityillä on kristityn vapaus
myös joulussa. Vaikka se on kirkkovuoden tärkeä juhla, meidän ei ole pakko
viettää sitä. Me emme pääse taivaaseen
tai joudu helvettiin sen mukaan olemmeko viettäneet joulua vai emme. Kristitylle
kaikki juhlat ovat kristillisiä juhlia. Meille
Kristus on joka päivä tullut ihmiseksi
maan päälle ja hän on joka päivä pelastanut meidät synnistä. Kristityn vapaudesta huolimatta meillä on joulun suhteen
joitain velvollisuuksia. Kristittyinä meidän tulee elää niin, että kerromme myös
elämällämme lähimmäisillemme, millaiseen Jumalaan uskomme: armon, rakkauden ja anteeksiannon Jumalaan.
Joulua voi lähestyä monesta näkökulmasta. Yksi on se, että pohjoiset kansat ovat
aina juhlineet vuoden pimeimpänä aikana. Kristinuskon tultua, tuosta juhlasta
on tehty kristillinen juhla. Vuoden pimeimpänä aikana vietetty juhla on auttanut jaksamaan kevääseen asti, kun päivät
pitenevät ja vaalenevat.
Joulunvieton pitäisi olla mukava ja pakoton juhla. Jokaisella pitäisi olla oikeus
tehdä joulusta itselleen ja omalle perheelleen sopiva juhla. Maailma ei kaadu siihen, vaikkei valmista kaikkia perinteisiä
ruokia, joista ei edes pidä ja jättäisi lahjojen ostamisen siihen, kun joulualennusmyynnit alkavat. Monissa perheissä joulu
on muullakin tavalla ahdistavaa aikaa,
kuin hössötyksen takia. Ei ole rahaa edes
välttämättömiin hankintoihin. Tai joulu
on alkoholin liikakäytön ja perheriitojen
aikaa. Myös jouluna tapahtuu onnettomuuksia ja ihmisiä kuolee. Monet eivät
pääse viettämään joulua perheen kanssa,
koska ovat töissä tai on entisen puolison
vuoro saada lapset luokseen.
Elämämme ja joulujemme vastoinkäymisissä meidän olisi hyvä muistaa, miten
Kristus tuli maan päälle. Kaikkivaltias Jumala ei tullut luoksemme suurena ja voimakkaana, vaan avuttomana pikkuvauvana varsin epävakaisiin oloihin. Silti hän
toi mukanaan rauhan ja toivon sanoman.

Leena Ranta
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Raili ja Pekka Tiihonen asuvat Marseillessa ja heidän työkielenään on ranska. He kiittävät lähettäjiään esirukouksesta, joka on
välttämätön tuki evankeliumin työssä.

Palvelutyö tuo
uskon näkyväksi

R

anskan Marseille on ollut kahdeksan vuoden ajan Pekka ja
Raili Tiihosen kotikaupunki.
He ovat siellä Suomen Lähetysseuran lähettäminä diakonisessa maahanmuuttajatyössä, toimipisteenä on vuonna 2003 avattu Marhaban-keskus. Tiihoset ovat myös Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettejä. He
osallistuivat elokuussa Sääksin leirikeskuksessa pidettyyn lähetyspäivään, jossa
kertoivat työstään myös kuvin.
Ranska on tunnustukseton tasavalta,
jossa uskonasiat ovat henkilökohtaisia ja
kirkon muurien sisällä. Tämä on muokannut ihmisten ajattelua ja kirkkojen toimintaa. Diakoniatyö on sen sijaan näkyvää
kristillistä palvelutyötä.
– Me teemme Marhaban-keskuksessa
diakoniatyötä, jossa on mukana kristillinen todistus. Meillä on siellä sekä kristillisiä että tunnustuksettomia toimintoja.
Lasten raamattukerhossa lauletaan
Jeesuksesta ja luetaan Raamatun kertomuksia, Raili Tiihonen sanoo.
Marhaban toiminnasta vastaa paikallinen diakoniayhdistys ja toiminnoissa on
vuosittain mukana noin neljänkymmenen
vapaaehtoisen joukko. Heistä puolet on
ranskalaisia ja loput maahanmuuttajia
sekä eri lähetysjärjestöjen edustajia. Työ
on hyvin ekumeenista ja yhteiskristillistä.
Merhaban-keskuksessa kävijöistä suurin osa on tullut maahan Pohjois-Afrikasta. Ihmiset tulevat purkamaan sydän-

tään diakoniavastaanotolle, jossa he saavat
neuvoja ja apua. Aiheina ovat esimerkiksi
oleskeluluvan saaminen, toimeentulotuki,
avioliitto-ongelmat ja lasten vaikeudet.
Keskuksessa on myös sielunhoitovastaanotto.
Kerran kuukaudessa on ystävyyden
iltapäivä, joka on kaikille avoin. Silloin on
musiikkia, konsertteja, raamatunkerrontaa, juodaan minttuteetä ja haastellaan.
Joulu ja pääsiäinen ovat vahvasti esillä.

Raamattukerho vetää lapsia
Pekka Tiihonen näyttää kuvan, jossa naiset opiskelevat ranskankielellä lukemista
ja kirjoittamista. On myös englannintunteja, joissa muun muassa venäläiset ja
tsetseeninaiset istuvat rinta rinnan. Tunneilla on vapaa ilmapiiri, ja välillä kuuluu
naurun remahduksia.
Korttelin asukkaista lähes kaikki ovat
muslimeja. Marhaban-keskus on avoimesti kristillinen, joskin kristillisten tuntomerkkien suhteen noudatetaan matalaa
profiilia.
– Meillä on esillä raamatunlauseita.
Olkaa myös täällä Hyvinkäällä avoimesti
kristittyjä. Ei kätketä uskoa vaan rakastetaan lähimmäisiä. Muslimit arvostavat
meitä, jos olemme avoimesti kristittyjä,
Pekka Tiihonen rohkaisee.
Hän mainitsee läksykerhot, joihin
vanhemmat tuovat lapsiaan. Jos jollakin
lapsella on koulussa erityisiä vaikeuksia,

hänelle annetaan tukiopetusta. Näihin
kerhoihin olisi lisääkin tulijoita, mutta
ohjaajia ei ole tarpeeksi.
– Marhaban-keskuksessa käy paljon
Ranskaan muuttaneiden islaminuskoisten
komoriperheiden lapsia, jotka tulevat
sinne suoraan Koraani-koulusta. Komorit
on Intian valtamerellä Madagaskarin ja
Afrikan mantereen välillä oleva matriarkaalinen saarivaltio, jossa naiset
omistavat kaiken. Lapsista on vastuussa
äidin veli eikä isä. Raamattukerhoon
lapsilla täytyy olla vanhempien lupa. Sinne
mahtuu kerrallaan 20–30 lasta.
Lapsille ei puhuta koskaan Koraania
vastaan.
– Uskomme Jumalan sanan voimaan
ja siihen, että se lähtee kerran itämään.
Keväällä käymme perheretkillä, johon tulee äitiä, isiä ja lapsia.
Pekka ja Raili Tiihonen ovat olleet
työssä Marseillessa vuodesta 2001 lähtien
ja ovat innostuneita kutsumuksestaan. He
kiittävät lähettäjiään korteista, kirjeistä,
lahjoista ja ennen kaikkea esirukouksista.
– Te hyvinkääläiset kohtaatte täällä
kotikaupungissanne maahanmuuttajia,
joille kuuluu myös evankeliumi, Raili Tiihonen kannustaa kertomaan Jeesuksen
tuomasta pelastuksesta.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Heikki Mod
tutkii diakoniatoimistossa
jaossa olevan
miesten puvun
kuntoa.
– Vietämme
vaimoni kanssa
aivan tavallista
joulua, hän
sanoo rauhallisena.

Diakonia-avustus auttaa tiukassa tilanteessa

S

osiaalitoimi on vaikeassa taloudellisessa elämäntilanteessa olevien
ensisijainen apu. Tukea antavat
myös erilaiset yhdistykset, vapaat
seurakunnat ja Pelastusarmeija.
Hyvinkään seurakunnan diakoniatoimisto on myös paikka, jossa ihmisiä tuetaan. Diakoniatyössä on kahdeksan työntekijää.
– Meillä pyörii koko ajan vaatejakelu,
josta saa sekä lasten että aikuisten vaatteita.
Tammikuussa järjestämme LC Hyvinkää /
Höffingan kanssa talvivaatteiden jakelun.
Lokakuusta alkaen asiakkaille on annettu osto-osoitusten lisäksi ruokakasseja. Kasseissa
on erilaisia pitkään säilyviä eineksiä, diakoniasihteeri Tuija Mattila sanoo.
Heikki Mod, 70, on tullut toimistoon ja
tutkii vaatejakelunaulakon sisältöä. Miesten
harmaa puku kiinnostaa.
– Olen tehnyt työkseni teollisuus- ja
graafista kuvausta yksityisissä kirjapainoissa.
Kuusitoista vuotta olin Maansähkön mainososastolla. Kymmenen vuotta sitten jäin
eläkkeelle Kaivopuiston kirjapainosta. Vaimokin on työttömänä, ja rahat on loppu. Tulin keskustelemaan tilanteesta, hän sanoo.
Tuija Mattilan mukaan kirkkolaki ja -järjestys edellyttävät, että diakoniatyö antaa
henkistä, hengellistä ja aineellista apua hädänalaisille. Käytäntö tulee Jeesuksen esimerkistä. Hän opetti, ruokki ja paransi ihmisiä.

koniatoimistoon asioiden selvittelyä varten.
Päivystysvastaanotolle voivat asiakkaat tulla
ilman ajanvaraustakin. Diakoniatyön vastaanotolla diakoniatyöntekijä selvittää ihmisen elämäntilanteen. Tehdään talousselvitys, johon kirjataan henkilön
tai perheen tulot ja menot laskuineen sekä velkoineen. Tuloista ja
menoista on oltava tositteet mukana.
Siinä vaiheessa katsotaan, mikä
taho voisi olla ensisijainen auttaja.
Lähtökohta on, että asiakkaan olisi
turvauduttava ensisijaisesti sosiaalitoimeen, jos tulot eivät riitä elämiseen. Hyvin usein hänet ohjataan velkajärjestelyasioissa velkaneuvojan luo.
– Voimme neuvoa asiakasta ottamaan yhteyttä myös velan perijään.
Useimmiten tämä suostuu järkevään
takaisinmaksusuunnitelmaan.
Asiakkaan elämäntilanteen selvittelyn ja
ohjauksen lisäksi hänelle voidaan antaa ostoosoitus ruokakauppaan, apteekkiin ja niin
edelleen. Jonkin yksittäisen laskun maksamisessakin on autettu.
– Annamme myös ruokalippuja Toimariin. Meiltä voi saada lisäksi Kirjokaaren
kirpputorille osto-osoituksia, joilla saa
vaatteita, huonekaluja ja astioita, Tuija Mattila jatkaa.

Mikä on elämäntilanne?

Diakoniasihteeri huokaa ja sanoo, että kaikilla ei ole voimia tai kykyä tehdä toimeentulotukihakemusta. Siinäkin diakoniatoimisto
voi tarvittaessa auttaa.
– Oman henkilökohtaisen elämän ja perheen talouden suunnittelu saattaa olla hankalaa. Monet nuoret ja työikäiset elävät yli
varojen vipeillä ja velaksi. Kun elämäntilanne muuttuu jonkin kriisin vuoksi, laskuista
ei enää selvitä.

Vuoden 2008 tilaston mukaan diakoniatoimistoon tultiin useimmiten taloudellisten
kysymysten, terveys- ja sairausasioiden sekä
työhön ja työttömyyteen liittyvien syiden
vuoksi.
– Asiakkaan avuntarve voi tulla esille
myös kotikäynnillä tai diakonian ryhmätoiminnassa. Tällöin voimme sopia ajan dia-
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Työ lisääntyy

Viisi vinkkiä elämään
1. Maksa aina ensin vuokrasi
2. Sano pikavipeille ei
3. Älä osta velaksi kulutushyödykkeitä
4. Tee erääntyville laskuille
maksusuunnitelma
5. Hae apua ajoissa

Hyvinkään
seurakunnalla on myös
pieni diakoniarahasto, josta
on myönnetty avustuksia ja noin
200–500 euron lainoja.
– Lainan voimme myöntää vain silloin,
jos asiakas pystyy maksamaan velan takaisin
vuoden aikana. Tämä on vain hätävara, mutta ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä velkaneuvojaan, jonka kautta voi hakea sosiaalista luottoa.
Seurakunnan diakoniatoimi on julkinen
palvelujen tuottaja, jonka ohjaus, neuvonta
ja asioiden selvittely on jatkuvasti lisääntynyt.
– Se johtuu osaksi siitä, että iso osa sosiaalitoimiston päätöksistä tehdään vain kirjallisten hakemusten perusteella. Olisi parempi, jos ihminen voitaisiin aina kohdata
kasvokkain ennen päätöksen tekemistä. Se

on meidän tapamme toimia.
Vuodessa seurakunnan diakoniatoimi
myöntää keskimäärin 2300 avustusta. Vuonna 2008 myönnettiin avustuksia noin
67 000 euron edestä. Yksi avustuserä on keskimäärin noin
30 euroa. Sen lisäksi muutamalle perheelle on haettu avustusta Kirkon diakoniarahastosta.

Teksti ja kuva Seppo
Ylönen

Diakoniatoimisto
Päivystysajat:
• ma, to ja pe klo 10–13
• päihdetyön päivystys
ti klo 10–13
• diakonisen perhetyön päivystys
ma klo 15–17
Osoite:
Hämeenkatu 16,
matala keltaovinen rakennus
Puh: (019) 4561 250
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Reijo Pajamo
peri äidinisänsä Juho Kusti
Toivosen Virsi-,
evankeliumija rukouskirjan
(1886), josta
Runebergin ja
Lönnrotin
virsiä on
veisattu
ensimmäistä
kertaa.

Pop-artistit vievät virsilaulua eteenpäin

V

irsien uusi tuleminen näkyy laulajien, kuorojen ja orkestereiden levytyksinä, televisio-ohjelmina ja
kirkkokonsertteina. Marraskuinen TV 1:n Virrestä viisi -sarja
keräsi suuren katsojamäärän.
Kirkkomusiikin emeritusprofessorin Reijo
Pajamon mielestä kapellimestari Osmo
Vänskän johtaman Sinfonia Lahden Suomalainen virsi -levytykset oli ensimmäinen
merkki virren renessanssista. Pajamo nostaa
levyltä esiin erityisesti Jaakko Kuusiston
sovituksen isoisänsä Taneli Kuusiston virrestä Siunaa ja varjele meitä (VK 584). Nuoren viulistin sovituksessa sinfoniaorkesteri
kykenee ihmeellisellä tavalla kuvaamaan talvisodan syttymistä ja sen taisteluita saattaen
kaiken seesteiseen päätökseen. Sinfoniaorkesterin tulkinnoissa virsi saa tavanomaista
värikkäämpiä ja syvempiä ulottuvuuksia.
Virret piti sovittaa sellaiseen muotoon, että
niiden mukaan ei voitu laulaa. Näin Ilkka
Kuusisto, Jaakon isä, oli kertonut Pajamolle.
Toisena merkkinä virsien uudesta noususta haastateltava pitää virsilevytyksiä, esimerkiksi Henki kulkee -albumia, jossa laulavat muun muassa Maarit Hurmerinta, Anna Eriksson, Mikko Kuustonen ja Tarja
Turunen.
– Virsilaululle on tähän saakka ollut tyypillistä yhteisöllisyys, mutta nyt halutaan
kuulla virsiä yksinlaulajien tulkintoina. Yleisradiokin on tehnyt perinteisistä suuren joukon laulamista virsien kantanauhoista poikkeavia uusia tulkintoja. Virsiäänitteissä on
laulajina kuoroja ja solisteja kuten Soile Isokoski, Jorma Hynninen ja Topi Lehtipuu,
jotka tulkitsevat niitä kukin omalla tyylillään, kuitenkin lähempänä perinteistä kuin
popparien rytmillistä esitystä.
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Samuli Edelmann kohautti

Virren tulemisen kolmas aalto lähti virsien
tuntijan mielestä Samuli Edelmannin Luhangan kirkossa äänittämistä virsilevyistä.
Äänityksistä tehtyä televisio-ohjelmaa on
esitetty useamman kerran. Samuli Edelmannin isä Toni Edelmann opiskeli Pajamon

kanssa samaan aikaan Sibelius Akatemian
koulumusiikkiosastolla. Pajamon mielestä
monet virsistä vieraantuneet ihmiset löysivät ne uudelleen Edelmannin levyjen kautta.
Televisio-ohjelmassa Samuli Edelmann
kertoi kasvaneensa kodissa, jossa vanhem-

Samuli veti kansaa
Kallion kirkkoon

I

stahdan ystäväni kanssa marraskuun
sysimustana iltana Kallion kirkon takapenkkiin. Tunnelmallisesti valaistu
Lars Sonckin suunnittelema kirkko täyttyy pikku hiljaa ääriään myöten. Ympärillä on hektinen, moniarvoinen ja muotoinen Helsinki kaikessa kauneudessaan ja rosoisuudessaan. On alkamassa Samuli Edelmannin virsikiertueen päätöskonsertti ”Maa on niin kaunis”. Odottava ja intiimi ilmapiiri herättää kysymään, mikä on saanut kansanjoukot liikkeelle. Ilo valtaa mieleni, sillä
kirkossa on kerrankin paljon väkeä: Jumalan vaeltava kansa on totisesti liikkeellä.
Virsikonsertin kulku on hallittu ja
tasapainoinen. Ihmiset aplodeeraavat
innoissaan virsien välillä. Edelmann sanoo olevansa kiitollinen saadessaan toimia työkaluna. Hän on sisäistänyt luterilaisen käsityksen olla lähimmäisenä sisarille ja veljille. Kukin meistä on panoksellaan ja kutsumuksessaan, omine armolahjoineen ja puutteineen jakamassa
Luojalta saatua elämää.

Yksi illan sykähdyttävin kokemus oli
tulkinta virrestä 525, ”Suurempi kuin sydämeni”. Laulaja kertoo virrestä 600
”Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan”
taustoista ja antaa kuulijoille syvemmän
tason lähestyä saksalaisen edesmenneen
teologin Dietrich Bonhoefferin sanoituksia. Muutaman kerran Edelmann sanoo tunnustuspuheenvuoron tyylisesti:
– Mut nykyisin mä kyllä jo viihdyn kirkossa, eikä mulla ole sieltä kiire pois niin
kuin ennen.
Reilun tunnin virsikonsertti päättyy
yllättävästi katumusvirren 289 ”Vain sinä tunnet minut Vapahtaja” tunnelmaan. Olemme valmiita lähtemään viikonlopun viettoon ja sateiseen pääkaupungin yöhön. Edelmannin ja hänen
taidokkaan orkesterinsa anti yhtäältä todistaa virsien vahvaa suosiota, toisaalta
ylläpitää virsien vankkaa asemaa kansamme tuntojen tulkkina myös jatkossa.
Ei ole ollenkaan liioiteltua todeta, että
virsi elää!

Teksti pastori Kalle Leppälä

mat eivät kuuluneet kirkkoon. Hän liittyi
siihen koettuaan hengellisen herätyksen.
– Minun mielenkiintoni Edelmannin virsitulkinnoissa kiintyi kivoihin välisoittoihin,
juuri ne antoivat virsille uuden ilmeen. Myös
sointukuviot ovat toisentyyppisiä, mihin
kirkkotilanteissa ollaan totuttu. Jos virsi palvelee tässä muodossa, se on minun mielestäni vain hyvä asia. Poppareiden pitämät kirkkokonsertitkin ovat toivottuja, kunhan ne
toteutetaan ‘hyvällä maulla’.
– Jotkut kritisoivat sitä, että virsiä kuunnellaan vain jonkun popparin esittämänä.
Täytyy muistaa, että herätysliikkeisiin kuuluneet ihmiset ovat kautta aikain laulaneet
virsiä kotona ja arkisessa työssä – yksin, sillä
virsi on myös henkilökohtaista rukousta. On
hyvä myös muistaa, että Kalevala- ja Kanteletar -perinne tallennettiin yksittäisiltä runonlaulajilta.
Pajamo pahoittelee sitä, että virsikirjauudistusprosessin käynnistyessä 1970-luvun
alussa maassamme siirryttiin peruskouluun,
jossa virsilaululla ei ole samaa asemaa kuin
vanhassa kansakoulussa.
– Tätä taustaa vasten virsien uusi aalto
on tervetullut, jos virsilaulu saadaan elpymään myös kouluissa. On kuitenkin hyvä
muistaa, että virsilaululla on myös toisenlainen perinne, johon vanhempi väestö on tottunut. Sitä ei pidä väheksyä. Mutta jos ihmiset saavat rauhaa ja lohtua popparien laulamista virsistä, silloin heidän levynsä ovat
kantaneet hedelmää. Ihmettelen myös sitä,
että samanaikaisesti virsibuumin kanssa
opetusministeriö tekee kaikkensa saadakseen uskonnon, kaiken hengellisen, pois
kouluista, vaikka koulujen virsikasvatuksella
on suuri merkitys suomalaisen juhlaperinteen vaalimisessa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Ilona on saanut asennetta Partiosta

Polun pää

H

yvinkään Yhteiskoulun lukiossa toiseksi viimeistä lukuvuotta opiskeleva
Ilona Turunen, 17, on tarmokas nuori
nainen, jonka elämää ovat ryhdittäneet kymmenvuotiaasta saakka sekä partiotoiminta
että viulunsoitto.
– Ollessani peruskoulun neljännellä luokalla Espoossa liityin Karhunvartijat-lippukuntaan, koska minulla oli paljon kavereita
partiossa. Se oli niin siistiä. Kolmannelta
luokalta lähtien olen soittanut viulua. Minun
suosikkisäveltäjäni on Tchaikovski, jolta on
kauniita ja tunnelmallisia sävellyksiä. Yksi
kauneimmista on Joutsenlampi-baletin musiikki.
Perhe muutti tammikuussa 2003 Hyvinkäälle, ja Ilona meni ensin Puolimatkan koulun neljännelle luokalle, mutta vaihtoi syksyllä Aseman koulun musiikkiluokalle.
– Käydessäni kuudetta luokkaa pääsin
vuonna 2004 Hyvinkään musiikkiopistoon.
Samana vuonna liityin myös Hyvinkään
Metsätyttöihin. Olen tällä hetkellä lippukunnan sihteeri ja akela eli laumanjohtaja yhdessä ystäväni kanssa. Laumassa on kolmetoista
lasta. Soitan viulua Hyvinkään musiikkiopiston kamariorkesterissa.
Ilona Turunen on ollut partiossa seitsemän vuotta ja saanut sinä aikana paljon hienoja kokemuksia leireiltä, retkiltä ja kisoista.
– Sieltä olen saanut tietyn elämänasenteen, joka on positiivinen. En jää yleensä
pyörittelemään peukaloita missään tilanteessa.

Puhuttiin isoseksi
Kesällä 2007 Ilona oli vaellusrippikoulussa
Pohjois-Lapin Paistuntureilla.
– Vaellusrippikoulu oli tosi hieno kokemus. Olin Lapissa ensimmäistä kertaa, ja
meillä oli hyvä porukka. Rippikoulun jälkeen
minut puhuttiin mukaan isoskoulutukseen.
Sielläkin oli kivaa ja jäin kavereiden joukkoon.
Ilona oli sen jälkeen isosena kolmella
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Sinistä partiohuivia pitävä lukiolainen Ilona Turunen on Hyvinkään Metsätyttöjen sihteeri.

rippileirillä. Vuonna 2008 hän oli tehtävässään vaellusrippikoulussa. Toinen oli hiihtolomaleiri. Kolmas rippileiri oli viime kesänä
Lammilla.
– Kristinusko on antanut minulle turvaa.
On kiva ajatella, että elämässä on jokin turva, jos sitä tarvitsee.
Reipas lukiolainen on saanut elämänohjeita myös vanhasta partio-ohjelmasta. Siellä
kehotetaan rakastamaan ja suojelemaan
luontoa sekä kehittämään itseä ihmisenä.
Lukion jälkeen Ilona aikoo pyrkiä joko
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– Toivon joulupukilta vapaan viikonlopun, joka olisi ohjelmoimaton. Yleensä viikonloppuni menevät partiossa. Jouluna saan
melko varmasti lahjaksi suklaata ja kirjoja.
Toivon, että kukaan ei olisi jouluna yksinäinen. Toivon myös kaikille turvallista joulua.
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oikeustieteelliseen tai lääketieteelliseen tiedekuntaan. Molemmat vaihtoehdot ovat hänestä kiinnostavia.
– Lääkärinä voi olla muiden ihmisten
apuna. Ne lääketieteellisessä opiskeltavat aineet kiinnostavat minua muutenkin.
Hänen suosikkiaineensa lukiossa on matematiikka, joka ei tunnu liian vaikealta. Kielinä hänellä ovat englanti, ruotsi ja ranska.
Vapaa-aikoinaan hän lukee vanhempaa englantilaista kirjallisuutta, esimerkiksi Jane
Austinin kirjoja.

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
27.1.2010 mennessä kirjekuoressa
osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti, PL
29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 5/2009 kryptosanaristikkokilpaan osallistui 19 henkeä ja kirjapalkinnon voittivat Kaija
Nieminen ja Riitta-Liisa Nousiainen.
Onnea voittajille!
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Lasten nurkka

Konsertti

Hyvinkään Vanhassa kirkossa
sunnuntaina 3.1. klo 18.00
Hengellistä musiikkia
lännestä ja Venäjältä

Minttu Mäntymaa

Sopraano Svetlana Musina,
Pietari
Piano Nina Dzhidzhihija, Pietari
Puhe Inkerin evankelis-luterilaisen
kirkon pastori Pasi Hujanen
Vapaa pääsy
Kolehti Evankeliumiyhdistyksen
Venäjän lähetystyölle

Sururyhmä

itsemurhan tehneiden

omaisille

Jouluhartaus kotona

Joulu on jokaista varten. Jeesus syntyi noin 2000 vuotta sitten
Betlehemin tallissa. Jumala tuli Jeesuksessa meitä jokaista lähelle.
Tänäkin jouluna Jumala tahtoo olla kanssamme ja siunata meitä.
Meidän ei tarvitse lähteä minnekään kauas joulua etsimään.
Voimme pitää kotona jouluhartauden. Siinä saamme hiljentyä
joulun todellisen lahjan, Jeesuksen, edessä. Voit kutsua perheen
ja ystävät koolle ja viettää seuraavan hartauden vaikkapa ennen
jouluateriaa. Jos kotona on jonkinlainen jouluseimi, se on hyvä
ottaa esille tai sellaisen voi itse rakentaa tai askarrella. Jos kotoa
löytyy vaikkapa pieniä nukkeja (esim. barbeja), voi niille tehdä
kankaista sopivat yksinkertaiset vaatteet niin että ne näyttävät
Marialta ja Joosefilta ja paimenilta. Seimen saa tehtyä pahvista ja
sen sisälle voi laittaa vaikka joitakin kangaspaloja, jos ei ole olkia.
Tuohon seimeen pannaan sitten pieni vauvanukke nukkumaan.
• Sytytetään joulun kynttilät. Sen voi tehdä joku perheen pienimmistäkin aikuisen avustuksella.
• Lauletaan joululaulu: Joulupuu on rakennettu tai Nyt sytytämme kynttilän (virsi 13).
• Luetaan Raamatusta jouluevankeliumi Luukkaan evankeliumin
2. luvun alusta.
• Rukoillaan Isä meidän -rukous.
• Lauletaan yhdessä joululaulu tai vaikkapa Enkeli taivaan -virsi
21:1,2,10.
Tervetuloa koko perhe jouluna myös kirkkoon joulun ajan hartauksiin ja jumalanpalveluksiin!

pastori Tarja Tomminen

Vielä on tilaa jäljellä muutamassa

ripariryhmässä!
Lähdetkö Joutsaan talvilomaviikolla?
Heinäkuussa Virolahdelle tai purjehdusriparille? Ilmoittaudu pian, ettet
jää kyydistä…meillä on maailman
paras message!

ETSIMME KERHOTILAA

Etsimme lasten kerhotilaksi sopivaa toimitilaa
Hakalanmäen / Hakalan alueelta. Kerhotilan
koko tulee olla noin 80 m2. Kerhotilassa tulee
olla keittiötila ja wc.
Kyseeseen tulee myös tila, jota muutkin käyttävät esim. taloyhtiökokouksiinsa. Seurakunnan käyttötarve on noin kuusi kertaa viikossa ja tila on käyttämättä kolme kuukautta vuodessa.
Pyydämme teitä ilmoittamaan tiedossanne olevista /tulevista toimitiloista Tuija Vänskälle, johtava lapsityönohjaaja p. 040 779 7781,
tuija.vanska@evl.fi tai Olli-Petri Halmeelle, kiinteistöpäällikkö p.
0400 475 640, olli-petri.Halme@evl.fi
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Torstaisin klo 18, helmikuun 4. päivästä alkaen sinulle, joka
• et ole käynyt rippikoulua
• haluat liittyä kirkkoon
• olet menossa naimisiin papin vihkimänä
• olet lupautunut kummiksi

USKONKYSYMYSTEN PÄIVÄRYHMÄ

Keskiviikkoisin klo 13-14.30. Ryhmää ohjaa Marjatta Puisto, mukana
myös Eeva-Liisa Heroja. Ryhmä on avoin kaikille kyselijöille, ja sen
yhteydessä on myös mahdollista suorittaa aikuisrippikoulu.
Molempiin ryhmiin liittyvät tiedustelut ja ilmoittautumiset past.
Laura Maria Latikka (laura.latikka@evl.fi, 040 7437 856)

Diakoniatyön joulun aika
Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa kevään
aikana, torstaisin klo 18-19.30
14.1., 21.1., 28.1.
4.2., 11.2.
4.3. ja 15.4.2010

Riihimäen seurakunnan
diakoniatoimistossa, Temppelik. 9 C.

Tiedustelut ja
ilmoittautuminen:

Päivystysvastaanotto diakoniatoimistossa
(Hämeenkatu 16) on avoinna:
• ma, ti (päihdetyön päivystys)
to ja pe klo 10–13 ja
• ma klo 15–17 (perhetyön päivystys)
Mummon kammari on joulutauolla
18.12.2009–10.1.2010.
Mummon kammarin toiminta
alkaa taas 11.1. alkavalla viikolla.

Riihimäen alueen yhdyshenkilö on
pastori Kari Kauppinen,
050 362 7330,
s-posti: kari.kauppinen@evl.fi
Hyvinkään alueen yhdyshenkilö on
pastori Kosti Kallio,
050 547 9621,
s-posti: kosti.kallio@evl.fi
Järj.
Riihimäen ev.lut. srk & Hyvinkään ev.lut srk.

Pääsiäisretki 3 1 . 3 . - 6 . 4 . 2 0 1 0
Lapin lumille.
Diakoniatyön

joulukortti
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w

Perinteikäs pääsiäisretki
hiihtämään ja laskettelemaan
Kittilään, Leville.
Ilmoittautuminen alkaa 1.12.2009
Hinnat:
aikuiset
300 €
16-18 v. ja opiskelijat 210 €

Hyvinkään seurakunnan
diakoniatyöntekijät toivottavat
kaikille diakoniatyön
asiakkaille ja yhteistyötahoille
Rauhallista Joulua ja siunausta
vuodelle 2010!
Joulukorttien lähettämiseen
tarkoitetut rahat
olemme ohjanneet
Kirkon ulkomaanavun
kautta lukutaito-opetuksen
tukemiseen kehitysmaissa.

12 – 15 v.
7 – 11 v.

Huom!
Alle 14 -vuotias voi lähteä
matkalle vain vanhemman,
isovanhemman, kummin tai
vanhemman sisaruksen seurassa.

180 €
140 €

*Hinnat sisältävät
matkan,
majoituksen ja
ruokailut.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut ti-to klo 12-17 puh. 0400 162743.
Järjestäjä: Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö.

Leirejä keväällä 2009

Rippikoulutyön pastori
Kalle Leppälä
kalle.leppala@evl.fi
040 739 8555

Hyvinkään seurakunta

AIKUISRIPPIKOULURYHMÄ

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Hiihtolomaleirit kouluikäisille sääksissä
20.-22.2. 11-14-vuotiaat
TA
HIN I.
N
22.-24.2. 7-8-vuotiaat
I
S
R
P
LEI €/LA
40
24.-26.2. 9-10-vuotiaat
5.-7.2 Äiti & tytär -leiri

S
NU
EN
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R
%
SA -50
SI

INTA
IN H
LEIR /ÄITI
40€
I
LAPS
15€/

Leireistä voi hakea maksuvapautusta taloudellisin perustein.
Hinta sisältää kuljetukset kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman ja vakuutuksen.
Ilmoittautuminen ti-to klo 12-17 numeroon 0400-162743 8.12. alkaen.

LISÄTIETOJA WWW.BETSKU.NET

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA NUORISOTYÖ

Seurakunnassa tapahtuu

J o u l u k u u 2 0 0 9 - t a m m i k u u 2 010
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

torstai 10.12.

• 10 Kehitysvammaisten joulukirkko Vanhassa kirkossa. Mukana ETEVAn pappi Sanna YläJussila, kanttori Minna Kettunen ja diakonissa Mari Kahra.
Olet sydämellisesti tervetullut
kokemaan joulun tunnelmaa!

perjantai 11.12.

• 12 Raamattupiirien jouluateria srk-keskuksen kokoussalissa, Esa Kokko.
• 18 Luciafest och de vackraste
julsångerna i Hyvinge kyrkan,
Laura Maria Latikka, Erkki Hannonen, Svenska skolan i Hyvinge.
• 18 Volare-kuoron joulukonsertti Vanhassa kirkossa
• 18-20 Donkkis Big Night toimintailta 7-13-vuotiaille
Paavolan srk-kodilla.
• 18.30 Tulkoon joulu. Irina
Kimin oppilaiden joulukonsertti Kytäjän kirkossa.

lauantai 12.12.

• 17 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Sävelkeijut, Rytmiritarit ja Laulunaperot, soitinyhtye. Kuoroa
johtaa Marjut Sipakko.

sunnuntai 13.12.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10 Kauneimmat joululaulut
Paavolan srk-kodissa
• 14 Lasten kauneimmat joululaulut Vehkojan srk-keskuksessa
• 16 Kauneimmat joululaulut
Kytäjän kirkossa
• 18 Kauneimmat joululaulut
Ridasjärven nuorisoseurantalo
Päivölässä
• 16, 18 ja 20 Kauneimmat
joululaulut Hyvinkään kirkossa
• 16 ja 18 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa

maanantai 14.12.

• 12-15 Mummon kammari
• 18 Avoin raamattupiiri Paavolan srk-koti
• 18 Vehkojan liikuntaryhmien,
vastuunkantajien ja alueneuvoston yhteinen joulupuuro
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 18 Runo vie jouluun Vanhassa
kirkossa. Nuoren Voiman Liiton
Hyvinkään Siiven lausujat. Ohjaus Tuula Rajamäki. Yhteislaulua.
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen aulakahvio.

Senioripysäkki
keskusteluryhmä
eläkeläisille

alkaa 12.1.2010
Tiedustelut
30.12.
mennessä
Pirkko
Saarinen
p. 040 555 6325.

tiistai 15.12

Tammikuu

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 17.30 Naisten tiistai
• 18 Lähetysilta Luther-talossa,
Ilkka Järvinen, Eero Ojala (Sley)
• 19-21 Hanna-piiri työkeskuksen aulakahvio.

keskiviikko 16.12.

• 11-13 Kytäjä-kerho Kytäjän
kirkon sivusali. Joulutunnelmissa, Petra Pohjanraito, Taru Paasio. Ruokailu. Sopii palvelubussin aikatauluihin.
• 18 Lähetyksen, evankelioimistyön ja pienpiirien joulujuhla srk-keskuksen juhlasalissa. Ks. ilm. oikealla.

torstai 17.12.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä.
• 15-18 Päihteetön Joulujuhla
Paavolan srk-koti.
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betskussa.
• 19 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään kirkossa

perjantai 18.12.

• 18 Nuorten Raamis Betskussa
• 19 Tule rakkaus ihmisrintaan
-joulukonsertti Kytäjän kirkossa. Laura Jokipii, sopraano.
Erkki Kallio, piano, avustaa
Emily Wagoner, alttoviulu.

lauantai 19.12.

• 16 Lauluyhtye HaTs:in joulukonsertti Paavolan srk-kodissa
• 16.30 Nuortenilta Betskussa

sunnuntai 20.12.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 16 Ahdenkallion joulujuhla
• 18 Joulun Ihme V Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään kirkkokuoro, Piccolokuoro Tampereelta ja
vanhan musiikin yhtye Milargo.

maanantai 21.12.

• 18 Joulukonsertti ”Joulu ihanin - tunnelmallisten joulurunojen ja -laulujen ilta” Vanhassa kirkossa. Reeta Nikkola,
Teemu Nikkola ja Sirkku Rintamäki.

keskiviikko 23.12.

• 18 Koko perheen joulunodotuskirkko Martin srk-talossa.
• 22 Aatonaaton yömessu Paavolan srk-kodissa

Uudenvuodenpäivä
pe 1.1.

• 10 Sanajumalanpalvelus,
kirkkokahvit sivusalissa,
Vanhassa kirkossa

sunnuntai 3.1.

Joulujuhlia
• ma 14.12. klo 18 Vehkojan
liikuntaryhmien, vastuunkantajien ja alueneuvoston
yhteinen joulupuuro Vehkojan srk-keskuksessa, Esa Kokko.
• ke 16.12. klo 18 Lähetyksen,
evankelioimistyön ja pienpiirien joulujuhla srk-keskuksen juhlasalissa. Pirkko
Nummela kertoo Etiopian
joulusta. Ohjelmassa myös
Jouni Laineen Joulun tähti nukketeatteriesitys. Puuro(hyla) ja kahvitarjoilu. Erikoisruokavalioista ilmoitukset
Johanna Rantalankilalle p.
040 757 1973 pe 11.12.2009
mennessä.
• to 17.12. klo 15–18 Päihteetön Joulujuhla Paavolan srk-

kodilla (os. Aittatie 1). Ohjelmassa jouluruokailu, musiikkia, tiernapojat ym. Mukana
diakonit Johanna Tontti ja
Pirkko Saarinen, pastori Leena Ranta, kanttori Minna
Kettunen ja nuorisokuoro ym.
Tervetuloa mukaan!
• Jouluaatto 24.12. klo 17–20
Avoin jouluaatto Vehkojan
srk-keskuksessa. Oletko jouluna yksin? Tai kaksin, mutta
muukin seura kiinnostaa.
Jouluaaton ohjelmassa joululauluja, jouluateria, jouluhartaus. Isäntäparina Birgitta ja
Esa Kokko, musiikki Taru Paasio ja Seurakuntaveisaajat.
Jouluaterialipukkeita (10 €)
saatavissa srk-keskuksen
neuvonnasta pe 18.12. asti.

Tervetuloa viettämään yhteistä joulujuhlaa!
jouluaatto to 24.12.

• 14 jouluaaton hartaus Rauhannummen hautausmaan
kappelissa
• 14 ja 15.30 Jouluaaton hartaus Kytäjän kirkossa
• 14 ja 16 Kuninkaasi tulee joulunäytelmä Hyvinkään
kirkossa
• 16 Julbön i Gamla kyrkan
• 18 Jouluaaton hartaushetki
Puolimatkan hautausmaalla
• 17-20 Avoin jouluaatto Vehkojan srk-keskuksessa.
• 23 Jouluyön messu Hyvinkään
kirkossa

joulupäivä pe 25.12.

• 6 ja 8 Joulukirkko Vanhassa
kirkossa
• 7 Joulukirkko Hyvinkään kirkossa
• 9 Joulukirkko Kytäjän kirkossa
• 10 Joulupäivän messu Paavolan srk-kodissa
• 11 Joulun perhekirkko Vehko-

Tapaninpäivä la 26.12.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa

sunnuntai 27.12.
- 3. joulupäivä

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 18 Iltakirkko, joululauluja,
Vanhassa kirkossa

keskiviikko 30.12.

• 18 Herättäjä-Yhdistyksen
veisuut Vehkojan srk-keskus

Uudenvuodenaatto
to 31.12.

• 23 Uudenvuodenaaton hartaus Hyvinkään kirkossa

Loppiainen ke 6.1.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen, kirkkokahvit
• 15 Loppiaisen perhemessu
Martin seurakuntatalossa. Nukketeatteri.
• 18 Kauneimmat joululaulut
vielä kerran Vanhassa kirkossa

torstai 7.1.

• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanhan kirkon sivusali
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus

perjantai 8.1.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko

sunnuntai 10.1.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

maanantai 11.1.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa
• 15 Touhutovi srk-keskuksen
työkeskuksessa
• 18 Avoin rukouspiiri
Paavolan srk-koti

tiistai 12.1.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talossa
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-kodissa
• 19-21 Hanna-piiri työkeskuksen aulakahvio

keskiviikko 13.1.

• 9.30 Sylimuskari Pappilassa
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri Vanhassa
kirkossa
• 12-14 Mummon kammari

Palveleva puhelin
01019 0071
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jan srk-keskuksessa.
• 18 Hyvinkään kamarikuoron
joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 18 Konsertti Vanhassa kirkossa. Svetlana Musina, sopraano,
Nina Dzhidzhihija, piano.

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

pääsy!

Myös vanhemmat ovat tervetulleita!

Järj.: Ev.lut. Kansanlähetys ja Hyvinkään seurakunta

Hyvinkään seurakuntalehti 6 /10.12.2009
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Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2010 kaikille hyvinkääläisille!

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Annapaha ollakkaa, niin siihe aekaa anto keisarj Aakustus semmosen ukkaasin, että koko
mualima on pantava verolle.
Tämä olj sillonj ensmäenen kerta ja se sattu
Kuiriniuksen toemiissa Syyrijan piätoplokkaana.
Kaekki lähtivättii ihan sillä töen verokirjaan
räntättäviks itekuhhii ommaan kaapuntiisa.
Niimpähän lähti Joosehvikkii Kalilejasta Nasaretin kaapunnista ja mänj ilimottaatummaan
veroherroelle Juuteaan, Tuavetin kaapuntiin
Peetlehemmii, se ku olj niät sen Tuavetin sukukieppiä.
Reissun piälle se lähti yhessä morsijamesa Marijan kanssa, jokolj jo pieniin päe.
Marijan synnyttämise aeka tuljlii heijjän siellä
ollessa,
ja niimpä hiän tehhä pyöräätti poeja, esikoesesa, kieräsj hänet kapaloon ja panj elukkae aperuuhee, koskapa kievarjtalo olj jo tikaten täännä.
Sillä seovulla olj paemenia vahtimassa yöllä
katraetaa.
Siinä silimänkuvvaemassa heijjä eissään seiso
Herran enkelj, ja Herran kirkkaas levittiin loestamaa iha ympäriisä. No sehän panj paemenet
pelekeemää,
mutta enkeljpä raohottelj heitä: ”Elekee tok
veikkoset pelätä tyhjee! Minähä ilimotan teille
oekeestaa ilosanoman, ison ilon kaekelle kansalle.
Tänäpäevänä on teille tuolla Tuavetin kaapunnissa syntynnä Vapahtaja, jokon Ristus, Herra.
Ja tämmöse osviita annan nyt teille: työ löyvättä lapsen kapaloetuna aperuuhessa makkoomassa. ”
Siinä samassa olj enkeli ympärillä emä joukko
taevaallista sotaväkkee, joka ylisti Jumaloo sanomalla:
”Jumalan on kunnija korkeoksissa, muan piällä
raoha immeisillä, joehen kansa hiän ei vihhoo
pie. ”
Ja kun enkelit olivat palastanneet takasi taevaaseesa, paemenet piättivät keskenää: ”Nyt
piätäpahkoo Peetlehemmii! Sielläpähän nähhää, mittee toennii on tapahtunna ja mittee
Herra tuassa äskö ilimotti. ”
Niin hyö lähtivättii kiireen vilikkoo ja löytivät
Marijan ja Joosehvin ja lapsen, joka aperuuhessa muata köllötti.
Tätä katellessaa hyö nyt kertasivat, mittee heille tästä poejasta olj jo puhuttu.
Kaekki olivat paementen tarinoeta kuullessaa
iha ällistyksissää.
Mutta Marija panj nämä kuulopuhheet tapahtunneesta tamalikkoon mieleesä ja vatvo niitä
sitte iteksee aejan kansa.
Paemenet palasivat takasi työmualleen kiitellen ja ylistellen Jumaloo nyt siitä, mittee olivat
suanna kuulla ja nähhä. Kaekki olj ihan rikulleen niin kun heille olj iliminierattu.

Kääntäjä Unto Eskelinen
(Ilosanoma – Älkää pelätkö WSOY, 1999).
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Jouluevankeliumi
Tampereen kiälellä

Jouluevankeliumi
stadin slangilla

Jouluevankeliumi
savoksi

1.
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4.
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15.
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18.
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20.

Se oli just sillon ku toi keisari Augustus anto
sellasen orderin, et hela jengin tarttee alkaa
bungaa ne veroi.
Tää oli eka verojuitsu ja se sattu ku sellanen
karju ku Quirinius oli Syyrias bomtsikana.
Ja joka tyyppi dalsi omaan stadiinsa, et sen nimi voitais skrivaa verobrujuihin.
Siks toi Josis kans läks steppaileen Galileasta
Nasaretin stadista tonne Juudeaan, Daavidin
stadiin Beetlehemiin. Josis kuulu Daavidin sukulössiin.
Se otti messiin Marian, kenen kans se styylas
vakkaristi. Maria oli paksuna.
Just ku ne oli siel, Maria joutu telakalle.
Se busas poitsun. Se oli sen eka skidi. Se duunas sille jotain kapaloi ja pani sen hegojen skruudimestaan, ku ne ei ollu onnannu skaffaan
luukkuu hodlasta.
Sit niil hörneil hengas nitskulla skoobareita ulkona yöllä vaklaamas niiden elukoita.
Äkkii niiden edessä staijas yks Herran enklu ja
Herran kirkkaus lyysas niiden ympäril. Skoobarit rupes skagaan poskettomasti.
Mut se enklu snaggas niille: ”Hei, älkää ny studatko! Mul on teille väskää askaa, se on ältsin
kliffa stoori koko jengille.
Tänään on Daavidin stadis födannu teille Vapahtaja. Se on Kristus, Herra.
Ja täs on teille snadi vinkki: te hittaatte skidin
ku on kapaloitu ja goisaa hegojen skruudimestas.”
Ja alta aikayksikön sen enklun kimpas oli buli
rinki taivaalisii solttui ku ylisti huisisti Jumalaa
tällai:
”Pointsit Jumalalle korkeuksis ja lungisti vaan
maassa jengin kesken ketä se diggaa.”
Sit ku ne enklut oli flygannu takas taivaaseen,
skoobarit snaggas toisilleen: ”Jebulis, ny luudataan sassiin Beetlehemiin. Siel me hiffataan,
mikä tää juttu on ku Herra meille ilmotti.”
Ne ryysas tukka putkella sinne ja hittas Marian, Josiksen ja sen skidin ku bunkkas hegojen
skruudimestas.
Ku ne tsiigas sitä, ne kaveeras, mitä siit skloddist oli niille bamlattu.
Ja joka tyyppi ku kuuli sen, pällisteli huuli pyöreenä, millasta hetulaa noi skoobarit stikkaa.
Mut Maria jemmas koko jutun sydämeensä ja
kelas sitä.
Ja sit ne skoobarit läks nosteleen takas. Ne kiitti ja kehu Herraa siitä, mitä ne oli hokannu.
Koko juttu oli futannu just sillai ku niille oli
bamlattu.

Kääntänyt Juhani Mäkelä
(Ilosanoma – Älkää pelätkö WSOY, 1999).
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Ja tapahtu niihi aikoihi, että Keisari Aukustus
määräs, että se pruukaa pitääv verot koko
maalle.
Soli ensimmäinev verollepano ja tapahtu siilo
ku nääs Kyrenius oli Syyriam maaherra.
Ni jokaise tartti ryysiä verovirastoon, kuki
omaan kaupunkiinsa.
Ni Jooseppiki läksi Kalileasta Nasarettii, Juuttaa maa Taaveti kaupunkii, jonka nimi om
Peetlehem ku se oli meinaa itte sitä Taaveti sukua.
Verotettavaks sem morsmaikkansa Marian
kans, joka vartos lasta.
Ja just ku ne nääs kerkis siihe kohralle, eikös
Maria alkanukki synnyttää.
Ja poja pyäräyttiki, ensimmäisem mukulansa,
kääri ser rätteihi ja tälläs semmosee seimee sen
tähre kum majapaika huushollit olit joka lukaasi täys.
Ja siä seurulla oli paimenia niityllä vahtimassa
väliä laumaansa.
Ni heirä eressää seiso Herra enkeli ja heirä ympärillä paisto Herra Kirkas valkee ja ne pelästy.
Mut enkeli sano, jotta Moro! Älkää peläästykö,
mää sano teille oikee ilose asia ja se koskee
kaikkia muitaki.
Teille o just tänää syntyny Vapahtaja, Taavetin
kaupunkissa, joka or Ristus - Herra.
Ja semmosem merkim mää anna, että sei lapsel
löyrätte ku se on kapaloitu ja makaa seimessä.
Ja siinä samassa enkeli kans’ oli kauhee määrä
taivaallista sotaväkee, ja nää ylisti Jumalaa ja
sano:
”Kunnia olkoo Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmiste keske, jolle hällä o hyvä tahto.”
Ja ku enkelit oli mennyp paimentel luota tiähensä, niin nää sano keskenää, et kaim mar
meki lähretää kiiruukaupalla Peetlemii kattoo,
mitä siä nyt on tapahtu ja mistä Herra anto
tiaro.
Ja hehäl läks oitis ja löysi Maria ja Joosepi ja
niirel lapse, joka köllötti seimessä.
Tän nähressää nää sano, että mitä ne nääs oli
kuullu tästä mukulasta.
Ja joka ainoo, kuka kuuli paimenie sanat, oli
ihmeissää.
Mutta Maria laitto korvansa taa kaikki, mitä ne
oli sanonut ja miätti sitä miäleesänsä.
Ja paimenet palas takasi ja mennessää kiitti ja
ylisti Jumalaa kaikesta siitä nääs, mimmottia
ne oli kuullu ja nähny ja niinku niille oli meinaa ilmootettu.

Kääntänyt Pertti Kallio.

