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Karita Linden-Lemmetti
- Kirkon Ulkomaanavun työntekijä
- oli vuosi sitten Haitissa
järistyspaikalla

Karita LindenLemmetillä on ollut
viime päivinä
kovasti työtä
järjestäessään
konsertteja, joilla
kerätään rahaa
Haitiin. Kolmasluokkalainen JimiEemeli pitää paitaa,
jonka äiti toi New
Yorkista.

”Tajusin, missä tilanteessa Sylvia on.”

– Olin Jyväskylässä kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivillä. Kun avasin keskiviikkona, 13. päivän aamuna television ja
näin uutisia Haitin maanjäristyksestä, aloin
vapista. Olin ollut tuolla viime vuonna. Olin
yksin hotellihuoneessani ja hoin itselleni,
”kuka ymmärtää, miltä minusta tuntuu!” Sitten tuli uutinen, että Ulkoministeriön tietojen mukaan Haitissa on yksi suomalainen
työntekijä, ja hän on elossa. Tajusin, missä
tilanteessa meidän Sylvia (Raulo) on. Siinä
vaiheessa tuli itku, sanoo Hyvinkäällä asuva,
Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmätyön
suunnittelija Karita Linden-Lemmetti.
Edelleenkin hän liikuttuu kertoessaan
koko maailmaa järkyttäneestä maanjäristyksestä.
– Sylvia Raulo on toiminut syksystä 2007
lähtien Luterilaisen Maailmanliiton Haitin
ohjelmajohtajana. Hän on vahva ja osaa toimia kriisitilanteissa. Saimme Sylvialta itseltään pian viestin Port-au-Princessa olevasta
toimistorakennuksesta, joka oli säilynyt ehjänä.
Katastrofipäivänä hän oli juuri ulkona
lähteäkseen kotiinsa, kun maa alkoi järähdellä. Kukaan työntekijöistä ei vahingoittunut, mutta jotkut olivat menettäneet kotejaan ja omaisiaan. Siksi he ovat nukkuneet
toimistorakennuksen parvekkeella.



Matkalla Haitissa
Tasan vuosi sitten Karita Linden-Lemmetti
oli neljän päivän työmatkalla Haitissa käyden myös Port-au-Princessa Sylvia Raulon
työpaikalla ja viisi päivää Dominikaanisessa
tasavallassa.
– Dominikaanisessa tasavallassa asuu
paljon haitilaisia, joilla ei ole siellä kansalaisoikeuksia. Kaksi kertaa viikossa rajan voi
ylittää ilman passia. Silloin ihmiset ryntäävät
Paul Jeffrey/ACT.

Tiistaina 12. tammikuuta maa
järisi Haitissa kello 16.53 paikallista aikaa 7 momenttimagnitudin
voimalla. Järistyksen keskus oli
noin 25 kilometrin päässä maan
pääkaupungista Port-au-Princesta
länsilounaaseen. Kuolleiden määrän uskotaan nousevan 200 000:
een, avustusjärjestöjen mielestä
jopa tätäkin enempään.

isoina massoina Dominikaaniseen tasavaltaan.
Dominikaanisesta tasavallasta Haitin
pääkaupunkiin Port-au-Princeen menevä tie
on maantierosvojen vuoksi hyvin vaarallinen.
– Kirkon Ulkomaanavun toimittamien
vedenpuhdistuslaitteiden kuljetus onnistui
maanjäristysalueelle turvallisesti. Kuljettajilla oli Jumalan varjelusta, Karita LindenLemmetti sanoo.
Maailman köyhimpiin maihin kuuluvan Haitin ihmiset
eivät ole päässeet
helpolla aikaisemminkaan. Elokuussa
2008 sinne iski Gustav-hirmumyrsky,
jota seurasi syyskuussa Hanna-hirmumyrsky.
– Kävimme noin
20 kilometrin päässä
pääkaupungista olevissa kahdessa kylässä. Vesi ja mutavyöryt olivat tuhonneet ihmisten koteja.
Kysyimme, miksi
jäätte tänne asumaan. Ihmiset vastasivat, että tämä on
meidän koti.
Karita LindenLemmetti sanoo, että vaikka Haitissa on
maanjäristysalueella
kaaos, ihmiset pitävät yllä toivoa.
– Lähimmäisestä välittäminen on
siellä vahva. Kun
Maanjäristyksestä
hengissä selvinnyt
kantaa vesiastiaa
Port-au-Princen
lähiössä.

maanjäristyksen jäljet on korjattu ehkä kymmenen vuoden kuluessa, uskon sen maan
vielä nousevan.

Monipuolinen työ
Loimaalla syntyneen ja Forssassa kasvaneen
Karita Linden-Lemmetin aviomies Hannu
on Konecranesin radio-ohjainasiantuntija.
Heidän poikansa Jimi-Eemeli, 10, on Paavolan koulun kolmasluokkalainen.
– Minusta tuli hyvinkääläinen, kun nyt
eläkkeellä oleva isäni Jorma Linden sai työpaikan silloiselta Ahlströmiltä. Äitini on vielä Mehiläisen työterveyshoitajana Nokian
talossa, Espoossa.
Suomen Liikemiesten Kauppaoppilaitoksesta julkishallinnon merkonomiksi vuonna
1987 valmistunut Karita työskenteli ensin rakennusliikkeissä. Vuodesta 1996 lähtien hän
on ollut Kirkon Ulkomaanavussa.
– Saan tehdä monipuolista työtä. Suunnittelen messuja, konsertteja ja muita asiakastapahtumia. Työn kärkenä ovat vaikuttaminen ja varain hankinta. Meiltä lähti Haitiin ja Dominikaaniseen tasavaltaan maanjäristyksen jälkityöhön neljä henkeä. Vedenpuhdistuslaitteiden lisäksi toimitimme sinne
telttoja, joissa aletaan pitää koulua. Tärkeintä on turvata ihmisille asuminen, ruoka ja
vesi. Luomme toivoa siitä, että elämä jatkuu.
Yhteisvastuukeräys, jonka piti alkaa 7.
helmikuuta, alkoikin Haitin kohdalla heti
maanjäristyksen tapahduttua. Kirkon Ulkomaanavun suunnitelmissa on ollut tukea
Haitia vuosina 2010–12, mutta todennäköisesti tuki jatkuu senkin jälkeen.
– Kristillinen arvopohja on työssämme
tärkeä. Teemme työtä ihmisten hyväksi uskontoon ja rotuun katsomatta. Lähimmäisenrakkaus on tärkeä asia. Pienillä asioilla
saadaan paljon aikaan. On ollut upeaa, miten nopeasti oma seurakuntani, Hyvinkään
seurakunta, lähti mukaan lipaskeräykseen
Haitin hyväksi. Siinä nähdään, että meillä on
tahtoa ja halua auttaa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Mitä tulee mieleesi sanasta arkienkeli?
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Merja Lehikoinen
– Ajattelen niin, että arkienkeli suojelee ihmistä. Itse
olen antanut rahaa yhteisvastuukeräykseen. Annan siihen
mielelläni rahaa, koska tiedän, että se menee perille.
Jouluna laitan rahaa joulupataan.

Markus Leskinen

– Arkienkeli auttaa toista ihmistä arjessa. Kristityn tehtäviin kuuluu auttaa lähimmäistä. Olen auttanut epilepsiakohtauksen saanutta ja
kerran kaatunutta humalaista. Voimme kysyä, jos joku
tarvitsee apua.

Maiju Torkkeli

Liikkeelle

L
Suvi, Marjatta ja Oona Tuominen
– Auttava käsi on meille arkienkelin käsi kaikissa muodoissa. Minä pistän roposen yhteisvastuukeräykseen, Marjatta sanoo. – Autoin vanhemman naisen bussista ulos. Eräs nainen auttoi minua
nostamaan vaunuja bussiin, yksivuotiaan Oonan äiti Suvi sanoo.

iikunnan merkitystä painotetaan tänä päivänä erittäin paljon. Se kohottaa ja pitää yllä
fyysistä kuntoa ja on myös henkisen jaksamisen kannalta tärkeä asia. Entinen arkkipiispa
John Vikström tunnetaan liikunnan ystävänä ja
jalkapallon ystävänä.
Oma piispamme Mikko Heikka on samaa
maata. Piispat ovat koonneet omia joukkueitakin
turnauksia varten mm. Piispan pojat ja FC Ristisyöttö. Jalkapallo sopiikin hengen miehille hyvin,
onhan se joukkuelaji. Vikström ammentaa jalkapallofilosofiasta eväitä myös organisaatioiden ja
erityisesti seurakunnan työhön.
On hienoa, että esimerkiksi piispa hakeutuu
vapaa-aikanaan tasa-arvoiseen joukkuepeliin kuten jalkapallokin on. Mitähän lajia keväällä valittava uusi arkkipiispa harrastaa? Ehkä hänkin ilmoittaa hakuteoksessa (pappismatrikkeli) harrastuksekseen liikunnan.
Fyysinen puoli on vain yksi osa elämää. Emme
saa unohtaa henkistä ja hengellistä.
Korostaessamme jotain osaa liikaa, saattaa
elämä kaventua joskus jopa kohtuuttoman paljon
ainakin perheen ja lähimmäisten kannalta. Olisi
parasta, jos voimme perhekuntina liikkua ja
mennä vaikka ladulle virkistymään. Ei aina tarvitse edetä veren maku suussa vaan kulkea vaikka lasten tahdissa. Hyvät muistot elämässä lapsille jää, kun vanhemmilta liikenee aikaa yhdessä
tekemiseen.

Teppo Vesikukka

Markku Nihti

– Arkienkelistä tulee mieleeni joka päivä mukana kulkeva
pyhä. Jos joku tarvitsee apua,
silloin autetaan.

– Minulle arkienkelistä tulee
ensimmäiseksi mieleen arkkienkeli. Olen antanut aina
rahaa yhteisvastuukeräykseen. On hyvä, että raha menee Suomen ja Haitin köyhille. Ei kai ne asiat siellä Haitissa oikein hyvin ole. Kirkon
Ulkomaan avun apu menee
perille.

– Arkienkeleitä ovat hyvät
ystävät. Yritän olla tukena
muille ihmisille, mutta ei se
aina onnistu. Ystävät ovat tukeneet myös minua. Jos lipas
tulee eteen, laitan siihen rahaa.

Seurakunta – mitä ja miksi? Seurakunta on liikkeellä oleva yhteisö. Lähetyskäskyn alussa annetaan meille tehtävä: menkää kaikkeen maailmaan. Emme ole olemassa muuta varten kuin
täyttämässä tätä tehtävää. Teemme sitä monin
tavoin. Autamme ihmistä jaksamaan, tuemme
vaikka sairasvuoteella kärsivää ihmistä, huolehdimme lapsista ja nuorista, viemme apua yhteisvastuun kautta sinne, missä hätä on suurin.
Nyt se on Haitissa. Kymmenet vapaaehtoiset
keräävät taas varoja hyvään tarkoitukseen. He
ovat lähteneet liikkeelle. Kiitos siitä ja kiitos siitä,
että ihmiset välittävät vielä toisistaan. Seurakunnan tehtävät ovat moninaiset ja työtä on paljon.
Onneksi teemme sitä joukkueena, jossa kaikki tarvitsevat toisiaan eikä heikointakaan pidä
jättää yksin.
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Pullakirkkotoiminta käynnistyi
Yhdessä
auttamaan!
Usein kuulee ihmisten kysyvän suurten
katastrofien ja muiden tragedioiden yhteydessä, miksi Jumala sallii näin tapahtuvan? Tähän vastataan usein, että Jumala koettelee ihmistä, ja että Hän haluaa ihmisten näkevän mikä on totuus,
tie ja elämä. Nyt kun ihmiskuntaa jälleen koetellaan Haitin katastrofilla, tulee ajatelleeksi tätä vastausta. Uhreja on
kymmeniä tuhansia, mikä tuntuu aivan
käsittämättömältä.
Suomessakin on 150.000 köyhyydestä kärsivää lasta, mikä myös tuntuu
aivan käsittämättömältä. Omassa maassamme leipäjonot ovat pitkiä ja köyhyysloukossa on monia ihmisiä. Köyhyydessä on kuitenkin kyse esimerkiksi
laman tuomasta ongelmasta, jossa ihmisiä ei kuole, kuten Haitissa on tapahtunut. Me suomalaiset asumme hyvinvointivaltiossa, ja valtaosa meistä voi
hyvin. Me saamme jokapäiväisen leipämme eikä meitä uhkaa luonnonkatastrofit. Väkivalta on kuitenkin yksi
maamme suurista ongelmista. Kun katsomme TV:stä itkeviä ja vaikertavia,
loukkaantuneita ihmisiä, ajattelemme,
että eihän tuo kosketa meitä. Sehän on
niin kaukanakin. Voimme ehkä antaa
rovon katastrofin uhreille, esimerkiksi
Yhteisvastuulle tai Kirkon ulkomaanavulle ja saada siitä kautta hyvän mielen.
Kun tällaisia suuria katastrofeja sattuu,
on hienoa, että apua annetaan maailmanlaajuisesti. Kaikilla on todellinen
halu auttaa. Silloin ei kysytä poliittista
kantaa, eikä kirkkokuntaa, vaan kaikki
puhaltavat samaan hiileen.
Toivon sydämestäni, että me autamme
Haitin uhreja antamalla oman panoksemme järjestettäviin keräyksiin. Uskon, että rahat menevät lyhentämättöminä sinne minne ne on tarkoitettukin.
Suomen ongelmat tuntuvat niin vähäisiltä, kun vertaa niitä Haitin ongelmiin.
Haiti on yksi köyhimmistä maista, jota
on koetellut niin sodat kuin jatkuva nälänhätäkin. Suomalaiset olisivat voineet
auttaa vaikeuksissaan olevaa Haitia jo
aikaisemmin järjestämällä rahakeräyksiä.
Vasta maanjäristys toi ehkä monelle
tietoisuuteen Haitin köyhyyden. Akuutin avun jälkeen rahaa tarvitaan paljon
maan jälleenrakentamiseen, mutta tähän menee vuosia. Niinpä emme saa
unohtaa Haitia jatkossakaan. Mutta me
ihmiset unohdamme helposti muiden
hädän, tuijotamme vain omaa napaamme. Käymme kirkoissamme näennäisesti uskoen, että pääsemme taivaaseen,
kun avaamme hiukan kukkaromme
nyöriä. Se on kuitenkin käytännössä
kaiken kaikkiaan hyvä asia, se todettakoon kaikessa rakkaudessa ihmiseen.
Auttakaamme siis loukkaantuneita, orpoja ja kodittomia omalla panoksellamme.

Armas Hursti



H

istorian ensimmäinen pullakirkko pidettiin Vanhassa kirkossa
29. tammikuuta. Uudenmaankadun puoleisesta sivuovesta löysi
tiensä sisälle vajaat kaksikymmentä
henkeä.
– Halusin kehittää toimintaa nimenomaan kirkkorakennuksessa. Tarkoituksena on järjestää matalankynnyksen kohtaamispaikka. Pyysin kanttoriksi Minna Kettusen ja puhujaksi
diakonipappi Leena Rannan. Seuraavat pullakirkot ovat 26.2., 30.4. ja 21.5.
Aika on kello 9–11, vs. diakoniatyöntekijä Johanna Tontti sanoi.
Suntio Merja Niiranen jakoi tulijoille virsikirjoja. Laulujen ja Leena
Rannan puheen jälkeen rukoiltiin yhdessä Isä meidän -rukous.
Vapaaehtoinen Pirkko Rantanen
ja diakoni Seija Heiskanen olivat keittäneet puuroa ja kahvia. Pirkko Rantanen sanoi pitävänsä vapaaehtoistyötä Kari Lehtinen pitää peukaloa äidilleen ja pullakirkolle. Hänen vieressään on Pasi Rave.
Toisella puolella pöytää istuvat Timo Oksanen, Minna Kettunen ja Leena Ranta.
Jumalan kutsuna.
– Itse olen saanut Jumalalta niin
paljon, kun olen saanut uskon Jeesukseen. Tervetuloa pullakirkkoon ja koke- tia koko ihmisestä. Puuron ja kahvin tarve tiinpäin, laulan samaa virttä. Siinä on potmaan, että Herra on hyvä.
ovat olemassa. Vertaisin tätä yhdessäoloa kua.
Voileipiäkin ilmestyi sivusalin pöydäl- ehtoolliseen, hän sanoi.
Kari Lehtisen mielestä pullakirkko on
le, ja Timo Oksanen oli leiponut herkulKari Lehtinen oli tullut kirkkoon yh- tarpeellinen, koska siinä pääsee tekemisiin
lista pullaa. Aamiaispöydässä oli leppoisa dessä ystävänsä Pasi Raven kanssa. Hänen toisten ihmisten kanssa.
tunnelma.
ehdottamansa Maan korvessa kulkevi lap– Kirkossa saa rauhoittua luonnolliLeena Ranta ei ollut puhunut aikai- sosen tie oli laulettu juuri kirkkosalissa.
sesti, mikä tekisi hyvää jokaiselle ihmiselle
semmin pullakirkossa, vaikka oli nähnyt
– Se on yksi kauneimpia lauluja, jonka edes kerran viikossa.
sen kylttejä Helsingissä.
äitini opetti minulle ollessani lapsi. Äitini
– Haluamme kertoa tällä tapahtumalla on 81-vuotias ja on nyt Martin palvelutaTeksti ja kuva Seppo Ylönen
ihmisille siitä, että Jumala haluaa huoleh- lossa. Kun lähden kävelemään täältä ko-

Seurakunnat mukana Kytäjä-Jukolassa
Kesäkuussa Kytäjä-Jukola 2010 -viestisuunnistuskisoissa viilettää Kytäjän ja Usmin pohjoisosassa noin 15 000 miestä ja
naista. Tapahtuma kerää 19.–20. kesäkuuta huoltajien ja katsojien kanssa yhteensä
noin 40 000 henkeä. Suunnistajia tulee
reilusti yli kahdestakymmenestä maasta.
– Kytäjän kartano ja Yrjö Laakkonen
ovat antaneet viestiä varten noin 70 hehtaaria peltoa ja viisi neliökilometriä metsämaastoa. Ensimmäistä kertaa Jukolan
Viestin kartta on valmistettu laserkeilauspohjalle, jolloin kaikki maan pinnanmuodot näkyvät kartassa, kilpailunjohtaja Risto Pirinen sanoo.
Jukolan Viestin yhteistyötahoja ovat
muun muassa Hyvinkään kaupunki ja seurakunta sekä Nurmijärven kunta ja seurakunta.
Jo 21. maaliskuuta on Hyvinkään kirkonmäellä Kytäjä-Jukolan väelle kirkkopyhä kirkkokahveineen. Viestikisan lauantaina 19. kesäkuuta Hyvinkään ja Nurmijär-

– Talkooväkeä tarvitaan 1800 henkeä.
Ilmoittautumisia otetaan vielä maaliskuussakin. Erityisesti tarvitaan ruokalahenkilökuntaa, kilpailunjohtaja Risto
Pirinen sanoo. Katso: www.jukola2010.
net.

ven seurakunnat järjestävät kello 20.30
Metsäkirkon Kivisillan pellolla ja luonnon
muodostamalla peltoniityllä. Nurmijärven
kirkkoherra Ari Tuhkanen saarnaa ja liturgina on Hyvinkään kirkkoherra Ilkka
Järvinen. Musiikista huolehtii johtava
kanttori Erkki Hannonen. Ehtoollisjumalanpalveluksessa on avustajina vapaaehtoisia pappeja. Metsäkirkko-toimikuntaan
kuuluu puheenjohtajana rajamäkeläinen
Pertti Eräpolku.
– Metsäkirkko on tarkoitettu KytäjäJukolan kilpailijoille ja heidän taustajoukoilleen, mutta hyvinkääläiset ovat laajemminkin tervetulleita viettämään messua kauniin luonnon keskellä. Ihmisen
elämänvaellus on kuin suunnistamista.
Siinä Raamattu ja kirkon usko ovat meille
karttana ja kompassina, että emme eksy,
Ilkka Järvinen muistuttaa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Seurakuntavaaleissa äänestysikäraja aleni 16 vuoteen
Vuoden 2010 marraskuussa pidettävissä
seurakuntavaaleissa 16-vuotiaat saavat
äänioikeuden ensimmäisen kerran. Äänioikeutettuja alle 18-vuotiaita on runsaat 100 000. Vaalien teemana on ”Ensimmäinen kerta”.
Seurakuntavaalit järjestetään neljän
vuoden välein ja ne ovat yksi- tai kaksipäiväiset seurakunnasta riippuen. Varsinainen vaalipäivä on isänpäivänä
14.11.2010 (joissakin seurakunnissa siis
14.–15.11.2010). Ennakkoäänestys järjestetään 1.–5.11.2010. Edellisvaalien äänestysprosentti oli 14,5. Hyvinkäällä ei tähän aivan ylletty, vaan luvuksi tuli 13,2
prosenttia.
Seurakuntavaalit luovat kirkon demokratian perustan. Niissä valitaan
luottamushenkilöt, jotka käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa. Ehdok-

kaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Ehdokkaita vaaleissa on arviolta 30 000,
joista noin 10 000 valitaan seurakuntien
luottamushenkilöiksi nelivuotiskaudeksi
2011–2014.
Seurakuntavaaleissa voivat äänestää
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota
ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys
riittää. Jos et ole vielä kirkon jäsen, liity
15.8.2010 mennessä. Ehdokkaaksi voivat
asettua henkilöt, jotka ovat konfirmoituja kirkon jäseniä 15.9.2010 mennessä.

Ehdokkaita joka lähtöön
Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit.
Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seura-

kuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja useita aloja
edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä
seurakunnan käyttöön. Erityisesti toivotaan, että nuorten aikuisten luottamushenkilöiden määrä kasvaa.
Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan voi asettaa vähintään kymmenestä seurakunnan äänioikeutetusta
jäsenestä koostuva valitsijayhdistys. Ehdolle asettuvan tulee täysi-ikäinen, konfirmoitu kirkon jäsen. Kirkkovaltuustoon ei voida valita saman seurakunnan
päätoimista työntekijää.

Hyvinkään kaupunginmuseo

Sairaalapastori on
turvallinen keskustelukumppani

V

Merimieskirkoista sairaalaan
Pauli Hämäläisen kanssa rupatellut Jussi
Ollila alkoi kertoa hiukan myöhemmin
itsestään. Hän opiskeli aluksi Helsingin
diakoniaopistossa diakoniksi. Koulutus
antoi hänelle valmiudet ihmisen kohtaamiseen.
– Lähdin sen jälkeen tutustumaan
Lontoon ja Rotterdamin Merimieskirkkoihin, joissa tehdään matalan kynnyksen työtä. Ihminen kohdataan sellaisena
kuin hän on. Koin sen omakseni.
Ollila vihittiin papiksi vuonna 1996,
minkä jälkeen seurasi neljän vuoden
työjakso Rauman kansainvälisessä Merimieskirkossa. Papin työ jatkui kuuden

Ilmavalvontaa Sveitsin hyppyrimäessä.

Talvisodan päättymisen
70-vuotismuistokonsertti 13.3.

Tuusulalaiselle Pauli Hämäläiselle sairaala on tuttu paikka. – Olen nähnyt täällä
sairaalateologeja, mutta ensimmäistä kertaa olen teologin kanssa juttusilla, hän
sanoo Jussi Ollilalle.

vuoden ajan Alankomaiden Rotterdamin Merimieskirkon pappina.
– Maassa asuu noin kuusituhatta
suomalaista. Siihen päälle tapasin merenkulkijoita, rekkamiehiä, opiskelijoita
ja turisteja. Rotterdamin jälkeen olin
vielä Merimieskirkon keskushallinnon
tehtävissä.
Kun Hyvinkäällä vapautui sairaalapastorin virka, Ollila innostui, haki ja
tuli valituksi.
– Vastaanotto seurakunnan ja sairaalan puolelta on ollut hyvä. Tähän
tehtävään on ollut hyvä tulla, koska sarka on hyvin hoidettu. Siitä kiitos edeltäjille. Hyvinkään seurakunnan sairaalatyötä tehdään tiimissä, johon kuuluvat
minun lisäkseni johtava sairaalateologi
Anna-Leena Utti ja teologi Marja-Liisa Holopainen.
Jussi Ollilan vaimo Suvi Päivikki on
luokanopettajana Härkävehmaan kou-

lussa, ja tytär Heta Loviisa on ensimmäisellä luokalla. Muutaman työviikon
jälkeen uusi sairaalapappi on huomannut, että sairaalan henkilökunta, potilaat
ja omaiset ottavat yhteyttä häneen, mikä
rohkaisee.
– Kun elämän rajallisuus näyttäytyy
konkreettisesti, niin viimeisenä meille
jää vielä uskon ulottuvuus. Ihmisen elämä on lahja, mutta se ei ole hänen omissa käsissään.
Jussi Ollila sanoo, että hänen kanssaan ei ole pakko keskustella hengellisistä asioista.
– Sairaalapastorina olen keskustelukumppani, jonka kanssa voi pohtia kaikkia ihmiselämään liittyviä asioita. Mikään inhimillinen ei ole sairaalapapille
vierasta. Rohkaisen ihmisiä ottamaan
minuun yhteyttä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Pääemäntä Aino Kuronen suurkeittiön mestari

P

Tomi Parkkonen

RO 2010 -tunnustuspalkinnon saajat julkaistiin torstai-iltana 21. tammikuuta helsinkiläisessä ravintola
Circuksessa. Jaana Pelkosen ja Risto
Mikkolan juontamassa PRO Gaalassa
jaettiin palkinnot kaikkiaan yhdessätoista eri sarjassa. Voittajat edustavat laajaalaisesti suomalaista hotelli-, ravintolaja cateringalaa. Aromi-lehti yhteistyökumppaneineen palkitsi jo kahdeksatta
kertaa horeca-alan ammattilaisia.
Hyvinkään seurakunnan pääemäntä
Aino Kuronen voitti suurkeittiön päällikkö -sarjassa. Kysymyksessä on alan
arvostetuin tunnustus pitkäjänteisestä

ja uraauurtavasta työstä. Aino Kuronen
oli ensimmäinen seurakunnista valittu
finalisti. Aromi-lehden mukaan Aino Kuronen on seurakunnan hyvä hengetär, joka on viihtynyt työpaikassaan jo
kolmekymmentä vuotta ja saanut alaisensakin viihtymään.
– Tämä oli suuri arvostus Hyvinkään seurakunnan pitopalvelulle. Iso osa
kunniasta kuuluu myös keittiöhenkilökunnalle ja vapaaehtoisille. Meillä on
täällä erittäin hyvä ja ammattitaitoinen
tiimi, Aino Kuronen totesi palkitsemisestaan.
– Meille on syntynyt uskollinen asia-

kaskunta. He tuovat mukanaan uusia
asiakkaita. Yhteistyökumppanimme
ovat myötävaikuttaneet kaiken onnistumiseen. Suurkiitos kaikille saamastani
kannustuksesta. Palkinnon saaminen
tuntui mahtavan hyvälle, varsinkin kun
se osui samaan aikaan merkkipäiväni
kanssa.
Tuoreen PRO-voittajan ”mitalikahveilla” kirkkoherra Ilkka Järvinen mainitsi tunnustuksen paitsi innostavan,
myös haastavan aina parempaan suoritukseen. Seurakunta on Järvisen mukaan ylpeä ja hyvillään pääemäntänsä
voitosta. Aino Kurosen esimies talousjohtaja Jouni Lätti totesi tunnustuksen
osoittavan, että pitopalvelumme on ulkopuolisin silmin katsottuna laadukasta
ja hyvin hoidettua.

Mikä on PRO?

Ryhmäkuva PRO-palkituista,
eturivissä keskellä Aino
Kuronen.
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Aromi-lehti yhteistyökumppaneineen
palkitsee PRO-tunnustusnimikkeellä
kollegojen, esimiesten, alaisten ym. suosittelemia alalla ansioituneita ammattilaisia. Suosittelijoiden mielestä kyseiset
henkilöt toimivat omalla työsarallaan
esikuvina muille alalla työskenteleville,
he ovat omistautuneet työlleen ja jaksavat innostua uusista haasteista. Kategorioita on 11, kattaen suurkeittiö- ja ravintola-alan eri sektorit laidasta laitaan.
Palkinnon tarkoituksena on paitsi
kannustaa alalla jo työskenteleviä, myös
nostaa horeca-alan arvostusta ja houkutella uusia työntekijöitä.

Jorma Ersta

Maaliskuun 13. päivänä täyttyy 70 vuotta talvisodan
päättymisestä. Tuossa sodassa kaatui yli 25 000 suomalaista sotilasta ja lähes 45 000 haavoittui. Alueluovutukset pakottivat yli 420 000 suomalaista jättämään kotinsa ja aloittamaan elämänsä uudelleen
uudella paikkakunnalla. Maaliskuun 13. päivänä liput
laskettiin kaikkialla tässä maassa puolitankoon.
Hyvinkään seurakunnan kuorot yhdessä Hyvinkäänkylän Puhallinorkesterin ja Hyvinkään Veteraanivastuu ry:n kanssa järjestävät lauantaina 13.3. klo
16.00 Hyvinkään kirkossa Talvisodan päättymisen
70-vuotismuistokonsertin paikallisten veteraanien
hyväksi. Konsertissa esiintyvät Hyvinkään Oratoriokuoro Matti Herojan johdolla, Hyvinkään kirkkokuoro ja Hyvinkään kamarikuoro Erkki Hannosen
johdolla sekä Sävelkeijut ja Rytmiritarit Marjut Sipakon johdolla. Tilaisuuden juhlapuheesta vastaa
professori Martti Turtola. Kuorojen ohjelmisto
koostuu lähinnä kotimaisesta isänmaallis-kansallisesta musiikista. Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteria
johtaa Jukka Palonen. Hyvinkään kaupungin tervehdyksen juhlaan tuo kaupunginjohtaja Raimo
Lahti ja seurakunnan tervehdyksen kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Muistokonserttiin on pääsy vapaa, tilaisuudessa
kerätään uhrilahja Hyvinkään sota- ja rintamaveteraanien hyväksi.

Läskillä lukutaitoa
-laihdutuskampanja
Hyvinkään seurakunta on mukana Kirkon Ulkomaanavun laihdutuskampanjassa, jossa yksityinen lahjoittaja haluaa
suomalaisten laihduttavan ja samalla tukevan koulutusta Nepalissa. Lahjoittaja maksaa jokaisesta laihdutetusta kilosta 15 euroa,
yhteensä enintään 10
miljoonaa euroa. Ulkoasiainministeriö seuraa
varojen käyttöä Nepalissa.
Seurakunnassa järjestettiin tammikuussa
neljä punnitusta, joihin
osallistui yhteensä 60 Erkki Salo on mukana
laihduttajaa, jotka ovat miesporukassa, joka
sitoutuneet pudotta- laihduttaa Nepalin
maan painoaan. Seura- hyväksi. Punnitsemassa
kunnan puolesta asiaa terveydenhoitaja Lea
hoitaa terveydenhoitaja Paukku.
Lea Paukku, joka antaa
myös ohjeita painonpudotukseen.
Lea Paukku, olitko yllättynyt näin runsaasta
osanotosta?
– Kyllä olin. Olen pitänyt laihdutuskursseja 20
vuoden ajan, mutta koskaan aikaisemmin ei kursseilla ole ollut näin paljon miehiä. Uskon, että Nepalin
tukeminen laihduttamalla on kannustanut myös
miehet mukaan.
Mikä on tärkeintä laihduttamisessa?
– Tärkeintä on liikunta. Ylipainoiset ihmiset liikkuvat aivan liian vähän. Toiseksi tärkeintä on syöminen: Syödä pitää riittävästi ja kuitupitoista ruokaa.
Makeiset ja rasvaiset makkarat pitää jättää pois.
Vielä ehtii mukaan: Seuraavat kokoontumiset
ovat keskiviikkona 10. helmikuuta klo 14 niille, jotka
pääsevät päivällä ja kello 18 muille. Paikka on työkeskuksen elokuvasali (Hyvinkään kirkon vieressä oleva
talo). Kampanjan viimeinen punnitus on toukokuussa. Lisätietoja: Lea Paukku, p. 041 507 9424.
Jorma Ersta

uoden alussa Hyvinkään seurakunnan sairaalapastorin virkaan Kosti
Kallion jälkeen astunut Jussi Ollila istahtaa Hyvinkään sairaalan kahvilassa Pauli Hämäläisen pöytään. Antreassa syntynyt ja Tuusulassa lähes viisikymmentä vuotta asunut Pauli Hämäläinen käy usein sairaalassa hoidattamassa itseään.
– Pari kolme kertaa vuodessa olen
täällä pitempiä jaksoja. Tarjoilijat ovat
alkaneet sinutella minua, positiivinen
mies sanoo huumori silmäkulmassa.
Hänen vaivanaan on muun muassa se,
että elimistöön kertyy ylimääräistä nestettä, jota otetaan pois.
– Vaimoni Paula on parhaillaan
Etiopiassa. Hän on Addis Abebassa tyttäremme Virpi Kankareen luona, joka
on siellä diplomaattina.
On lounasaika, ja kahviossa on paljon asiakkaita. Pauli Hämäläinen syö
keittoa ja nauttii päälle pullakahvit.
– Hyvinkään sairaalassa on asiallista
touhua. Minulla ei ole mitään valittamista, hän sanoo.
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Isät ja pojat leirillä Sääksissä
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Martintalossa juhlitaan kesällä
Evankelisen lähetysyhdistyksen (ELY) kesäjuhlien
valmistelu etenee vauhdilla. Juhlapaikkana on Martintalo. Juhlien ajankohta on viikkoa ennen juhannusta 19.-20. kesäkuuta. Varaa päivät kalenteriisi ja
mieti voisitko olla vapaaehtoistyössä mukana. Juhlan
päätoimikunnan jäsenet vastaavat eri tehtävistä.
Kappalainen Kosti Kallio (kuvassa vas.) kantaa
yleisvastuun juhlien järjestämisestä seurakunnan
puolelta, kirkkoneuvoston edustaja Taisto Heimonen huolehtii majoituksesta, ELY:n pääsihteeri Antero Rasilainen ohjelmasuunnittelusta ja toteuttamisesta, kirkkoherra Ilkka Järvinen toimii päätoimikunnan puheenjohtajana, pääemäntä Aino Kuronen vastaa ruokailuista, johtava lastenohjaaja Tuija
Vänskä lasten ohjelmasta, siivooja-talonmies Tuula
Tigerstedt suntiotehtävistä ja vs. nuorisosihteeri
Kirsi Kupiainen nuorten ohjelmasta.
Kesäjuhlien ohjelmassa on raamattuopetusta, lähetysterveisiä, musiikkia ja Siionin kanteleen lauluja.
Lapsille on omaa ohjelmaa.

Seurakuntalainen.fi -verkkolehti
aloittaa helmikuun alussa
Kristinuskosta sekä kirkon ja seurakuntien tapahtumista kiinnostuneille avautuu verkkoon oma uutisvirta, kun Seurakuntalainen.fi -verkkolehti avaa sivunsa helmikuun alussa.
Seurakuntalainen.fi rakentaa uutistuotantonsa
kuuden kotimaisen kristillisen viikko- ja aikakauslehden lehden uutismateriaalista. Uutissisältöjen
tuottamiseen osallistuvat myös Radio Dein ja SuomiTV:n Sunnuntaikatsauksen toimitukset.
Seurakuntalainen.fi -verkkolehteä julkaisee yhteistyössä joukko kristillisiä mediataloja: Perussanoma, Kustannusliike Uusi Tie, Karas-Sana, Päivä, Aikamedia ja Radio Dei. Hankkeen koordinaattorina
on toiminut Kristillinen Medialiitto. (KT)



Kohtaamispaikka toteutetaan vapaaehtoisten voimin.

Talo täynnä vilkasta toimintaa
S

yksyllä 2009 Martin aluetyön pappina aloittaneen Laura Maria Latikan mukaan Martin seurakuntatalon käyttöaste on erinomainen. Arkisin
siellä kokoontuvat 3-6-vuotiaitten päiväkerhot, pienten koululaisten iltapäiväkerho, partio ja kokkikerho. Maanantaiaamuisin on perhekerho Tutun tupa,
tiistaiaamuisin on avoin rukouspiiri ja
iltaisin Naisten tiistai. Lauantaina aamupäivällä on Martin maja lapsille. Viikonloppuisin on kirkollisia toimituksia
ja erilaisia seurakuntatilaisuuksia.
– Perhejuhlien pitopaikkana talo on
erittäin toimiva. Siellä on helppo järjestää esimerkiksi kastejuhla, häät, rippijuhla tai muistotilaisuus, mutta sen voi
vuokrata myös lasten tai aikuisten syntymäpäiviä varten. Talossa on astiat 100
hengelle, Martin seurakuntatalon siivooja-talonmies Tuula Tigerstedt toteaa.
Martin seurakuntatalon vihki syksyllä 2004 käyttöön Espoon piispa Mikko Heikka. Talo sijaitsee Martin koulun
ja Martin päiväkodin välissä, Martintalon kanssa samassa pihapiirissä. Siellä
on kirkkosali, seurakuntasali, kaksi kerhotilaa, tilava hyvin varusteltu keittiö ja
toimistotila.

Seurakunta on naapurissa
Martin alueneuvoston puheenjohtajana
toimii Helka Muhonen.
– Haluan olla mukana, koska koen
tärkeänä, että seurakunta toimii ja näkyy
kaupungin eri alueilla. Sitä kautta ihmi-

täynnä toimintaa ja näin osoittanut tarpeellisuutensa. Tulevaisuudelta toivoisin
entistä kiinteämpää yhteistyötä alueen
koulujen ja päiväkotien kanssa. Kouluilta on tullut toiveita erilaisista yhteistyömuodoista, Helka Muhonen jatkaa.
– Toiseksi toivoisin, että aikuisväestö löytäisi Martin seurakuntatalon paremmin. Siitä voisi tulla alueen olohuone. Vielä kolmas toiveeni on, että vuonna 2011 alkavalla kaudella alueneuvostoon tulisi enemmän marttilaisia jäseniä.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä minuun tai aluepappiin!

Seppo Ylönen

Viikonloppuna 29.-31.1. vietettiin Sääksin leirikeskuksessa isä-poikaleiriä. Paikalla oli 14 isää ja 17 poikaa.
Leirin teemaksi muodostui perjantai-illan iltahartaudessa kuultu Jeesuksen lupaus: ”Minä olen
täällä.” Tämän lupauksen kanssa saimme olla yhdessä hiljentyen, ulkoillen, pelaten, saunoen, hyvin syöden ja isän ja pojan suhdetta pohtien.
Perjantai-iltana vieraanamme oli ”kaupungin isä”
eli kaupunginjohtaja Raimo Lahti, joka sai vastata
visaisiin kysymyksiin aina lempikouluaineesta isänä
olemiseen. Kiitos kaikille mukana olleille isille ja pojille!

Kohtaamispaikka
Helka Muhonen toivoo seurakuntatalosta marttilaisten olohuonetta.

set voivat kokea enemmän läheisyyttä
seurakuntaan. Seurakunta on tavallaan
naapurissa, kun on alueellista toimintaa.
Alueellinen toiminta on arjessa tapahtuvaa, osa jokapäiväistä elämää, Helka
Muhonen kertoo.
Vuosien varrelta Helka Muhosen
päällimmäinen muisto on seurakuntatalon perustuksen siunaaminen Martin
päivillä 2003. Seurakuntataloa oli alettu
rakentaa, ja siunaamiseen osallistui
Martin koulun oppilaita sekä silloisia
alueneuvoston jäseniä. Siunaamisen toimitti pastori Anita Passilahti, joka oli
Martin alueen ensimmäinen pappi.
– Seurakuntatalon saaminen oli aikanaan todella iloinen asia. Nyt se on

Kolmena sunnuntaina kevätkauden aikana Martissa järjestetään Kohtaamispaikka. Jokaisella kerralla kuullaan kaksi
puheenvuoroa, lauletaan ja rukoillaan
sekä keskustellaan kahvitellessa. Lapsille
on erikseen omaa ohjelmaa kahdessa
ryhmässä: koululaiset ja alle kouluikäiset. Ohjelmaosuus kestää noin tunnin,
minkä jälkeen siirrytään kahville. Kahvin aikana on toisessa tilassa henkilökohtaista esirukousta sitä toivoville. Esirukoilijoina on pappeja ja vapaaehtoisia
seurakuntalaisia.
Ensimmäisessä Kohtaamispaikassa
helmikuun 7. päivänä puhuvat Pälkäneen kirkkoherra, aikoinaan Hyvinkäällä
kappalaisena toiminut Jari Kemppainen ja Zar Zar Tun.
Lisätietoja: Laura Maria Latikka
Martin alueen pappi 040 7437 856, laura.
latikka@evl.fi

Laura Maria Latikka

Kohtaamispaikat
kevätkaudella 2010:
• 7.2. klo 15
• 7.3. klo 15
• 18.4. klo 15
Naisten tiistai
Kaikille naisille tiistaisin
klo 17.30-19. Lastenhoito
järjestetty.

Kevään 2010 aiheet:
• 9.2. Ystävänpäiväkorttien
askartelua lasten kanssa
• 16.2. Laskiainen
• 2.3., 9.3. ja 16.3. Askartelua lautasliinatekniikalla
• 23.3. Reseptien vaihtoa
• 30.3. Pääsiäinen
• 6.4., 13.4., 20.4. ja 27.4.

Martissa on paljon toimintaa lapsille. Kuva Naisten tiistain
lastenhoidosta.

Kankaanpainantaa
• 4.5. Äitienpäivä
• 11.5. Kesäsuunnitelmia

• 18.5. Aihe avoin
• 24.5. Retki Lehtolan
majalle klo 9-11

• Avoin rukouspiiri
Helka Muhosen vetämä
avoin rukouspiiri kokoontuu joka tiistai klo 8.30.
Piiriin voi tulla tuomaan
omat rukouspyyntönsä.
Niitä voi myös jättää
seurakuntatalon aulassa
olevaan laatikkoon tai
puhelimitse Helka
Muhoselle (040 724 3122).
Piiri on avoin kaikille,
jotka haluavat rukoilla
yhdessä toisten kanssa.
• Martin maja
Lastenhoitoa ja pyhäkoulun sisältävä Martin maja
on lauantaisin klo 10-12.
Sinne voi tuoda lapset
koko ajaksi tai osaksi
aikaa.

Opettaako historia?
Täällä Pohjantähden alla
Ohjaus Timo Koivusalo,
K-13, 193 min.

Y

li kolme tuntia kestänyt elokuva
jätti hiukan hämmentyneen olon.
Verta ja kyyneliä, iltamia ja häähumua. Suon raivausta, taksvärkkiä
ja herrasväen hienoja hepeneitä.
Torpparien kivuliasta kamppailua
kohti itsenäisyyttä. Lukuisia lähikuvia teloituksista, sekä punaisesta että valkoisesta väkivallasta. Kirkko kaiken aikaa keskellä kylää.
Miksi Timo Koivusalo halusi filmata
uudelleen Väinö Linnan klassikko-romaanin
– tässä vaiheessa vasta alkuosan? Onko tavoite se, että historia opettaisi? Ettei nuori
polvi toistaisi sitä kehitystä, joka johti kansalaissodan kurimukseen? Jottei yhteiskunnallinen vastakkain asettelu veisi enää veljen
veljeä vastaan?
Jos näin on, tavoite on hyvä. Kokemus
vain on, ettei historia useinkaan opeta muuta kuin että samat virheet tehdään aina uudestaan. Ihminen pysyy entisellään; väkivaltakin on vain ohuen kulttuurisen pintakuoren alla. Siitä kertovat karut tilastot.
Pitkä elokuva ei pitkästytä. Muista yhteyksistä tutut kotimaiset kärkinäyttelijät tekevät ammattitaitoista työtä. Koskelat kolmessa sukupolvessa, Halme, Kivivuori ja
muut Linnan tutut fiktiohahmot muuttuvat
lihaksi ja vereksi. Erityisen keskeiseksi muodostuu kirkkoherra Lauri Salpakarin (Hannu-Pekka Björkman) ja hänen vaimonsa

Ellenin (Jonna Järnefelt) rooli. Säätyläisiin
kuuluva kirkonmies koettaa puolustaa torppareitaan, mutta jo omasta perheestä nousee
vastarinta uudistuksia kohtaan. Nuorena
Akseli Koskelana elokuvassa esiintyy hyvinkääläinen näyttelijänalku Mikael Salonen.
Väinö Linnan sympatiat kaikissa hänen
kirjoissaan olivat köyhän kansan ja työläisten puolella. Kirkko pappeineen edusti Linnalla valtaa pitäviä; savea ja sontaa vain ylhäältä katsovaa joukkoa. Elokuvassa kirkkoherran kopea rouva joutuu punaisten vallassaoloaikana huussia siivoamaan, joskin sitten sodan voittajaosapuoli maksaa myöhemmin takaisin korkojen kera. Missä määrin
Linnan kuvaus kirkosta pitää yhtä viime
vuosisadan todellisuuden kanssa, siitä on
erilaisia käsityksiä.
Viime syksyn aikana kerrattiin Suomen
talvisodan syttymisen syitä ja kokemuksia.
Hyvinkäälläkin kärsittiin näinä kuukausina
70 vuotta sitten pommituksista. Talvisota –
näin on perustellusti todettu – sulatti kansalaissodan katkeruuksia ja yhdisti kansaa.
Lopullisesti vuosikymmenten takaisia haavoja ei silloinkaan parannettu. On syytä rukoilla, että historian kertauskurssit saisivat
meidät täällä Pohjantähden alla elämään
rauhassa keskenämme.

Reijo Huuskonen

Mikael Salonen oli elokuvan nuori Akseli
Vehkojan koulun 9. luokkalainen
Mikael Salonen, 15, näytteli Timo
Koivusalon ohjaamassa Täällä
Pohjantähden alla -elokuvassa
nuorta Akseli Koskelaa.
– Paras kohtaus kuvauksissa oli hevoskohtaus. Istun Jussi Koskelaa esittäneen Risto Tuorilan vieressä hevosen kärryissä. Hän
antaa minulle ohjakset ja saan ohjastaa hevosta. Elokuvassa oli paljon hyviä näyttelijöitä. Akselin eli minun veljet olivat ihan parhaita. Aleksia näytteli Jori Luukko ja Akua
Jaro Luukko, Mikael Salonen kertoo.
Nuori Akseli Koskela nähdään kolmen
tunnin mittaisessa elokuvassa 15–20 minuutin verran. Miten Mikael Salosen näyttelijänura alkoi?
– Aloitin näyttelemisen Hyvinkäänkylän
koulussa, kun siellä tehtiin itsenäisyyspäivän
näytelmää. Minä esitin Dannya, taisin olla
neljännellä luokalla. Hyppäsin näytelmässä
kaupunginjohtajan eteen niin kuin Dannylla
oli tapana.
Mikaelin äiti tajusi poikansa lahjakkuuden ja lähetti tämän Marttiin ilmaisutaidon
kerhoon. Seuraava etappi oli Teatteri Päivölä, jossa Mikael näytteli näytelmissä Onks
koira kotona? ja Putkinotko.
– Menin mukaan helsinkiläiseen Roolituspalveluun, jossa on minustakin kuva ja
videota. Sieltä otettiin minuun yhteyttä.
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Meitä oli muutama
poika. Meidän piti esittää pieni monologi, ja
minut valittiin elokuvan nuoreksi Akseliksi.
Elokuvan sisäkuvaukset alkoivat keväällä
2007 Nakkilan studiolla.
– Kuvaustilanteet
olivat erittäin mukavia.
Keväällä ei ollut paljon
lunta, mutta yhtenä
päivän sitä satoi, ja
saimme tehtyä hiihtokuvaukset. Työ jatkui
kesällä.
Eräs kohtaus oli
Mikael Salosesta rankka.
– Oli talvi 2008.
Mukana oli paljon lapsia, ja kuvaukset olivat
aikaisin aamulla. Kaikki olivat väsyneitä.
Mikael Salosta
mietityttää tällä hetkellä se, mihin hän hakisi yhdeksännen luokan jälkeen. Mielessä on ollut myös näyttelijän ammatti.
– Tammikuussa meidän koulun yhdeksäsluokkalaiset kävivät katsomassa elokuvan.
Kyllähän siellä kuului naurua, kun minä olin

kuvissa. Koulu on minun kohdallani nyt ykkösasia. Tavoitteenani on parantaa arvosanoja. Vapaa-aikoina katselen kotona dvdelokuvia, toimintafilmejä ja komediaa.
Mikaelin mielestä Timo Koivusalo on
erittäin hyvä ohjaaja ja hauska ihminen.

– Kyllähän se Koivusalo kehuskeli. Ymmärsin, että hän tykkäsi työskennellä minun
kanssa ja piti roolisuorituksestani.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen



Martat ovat toimeliaita
Leena Ruotsalainen työskentelee ajovälittäjänä helsinkiläisessä Rudus Oy:ssä, kuuluu Marttoihin, on Tahkon
jäsen sekä Etelän Pesiksen taloudenhoitaja ja sihteeri.
– Yksi kaveri sanoi minulle kuutisen vuotta sitten,
että Martoissa on ihan mukavaa, tule mukaan. Kun menin ensimmäistä kertaa vuosikokoukseen, minut valittiin Hyvinkään Marttaklubin puheenjohtajaksi.
Marttaklubissa on kuutisenkymmentä jäsentä.
Martat suorittavat taitoavaimia.
– Taitoavainten suorittajat antavat käsityö- ja ruoanvalmistusnäytteitä. Meillä on liikuntaa ja käymme
kulttuuritapahtumissa esimerkiksi teatterissa. Haastattelemme ihmisiä ja kyselemme, mitä he tietävät Martoista. Meillä käy esitelmien pitäjiä. Pastori Juha Koivulahti kertoi meille Hyvinkään seurakunnan ensimmäisestä kirkkoherrasta Akseli Renvallista.
Hyvinkään Marttaklubissa on kuulemma mukava
ilmapiiri. Martat keksivät milloin mitäkin mielenkiintoista tekemistä.
– Olemme tehneet esimerkiksi hilloja. Kaksi kertaa
olemme järjestäneet KulkuriTeatterin näytöksissä väliaikakahvituksen yhteistyössä Hyvinkäänkylän Marttojen kanssa. Touko-kesäkuun vaihteessa meillä on ollut
Varpaat kesäkuntoon -ilta Ahdenkallion Hirvimiesten
majalla.
Seurakuntakin on tullut Leena Ruotsalaiselle tutuksi. Vuonna 1957 hän oli ensimmäistä kertaa pyhäkoululeirillä Sääksissä serkkunsa Pekan kanssa.
– Sitten olin tyttöleireillä sekä tyttöleirien isosena
ja apuohjaajana. Sääksissä opin uimaan. Muistan erään
leirin, kun siellä satoi vettä ja nukuimme teltoissa. Minulla on leireiltä valtavan iloisia muistoja.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Hyvinkään Marttaklubin puheenjohtaja Leena
Ruotsalainen on ollut aktiivinen toimija myös Tahkossa. Nyt hän luotsaa Marttoja, jotka osallistuvat
aktiivisesti Yhteisvastuukeräykseen.



Yhteisvastuukeräys 60 vuotta
Haitin maanjäristyksessä
kuolleiden määrä on noussut
raivauksien edetessä ja kipuaa kohti 200 000 henkeä.
Haiti oli valittu ennakkoon
tänä vuonna 60 vuotta täyttävän Yhteisvastuukeräyksen
kohteeksi, mutta keräys
käynnistettiin maanjäristyksen vuoksi aikaisemmin.

Paul Jeffrey

Y

hteisvastuukeräyksessä kootaan tänä vuonna varoja Marttaliiton toteuttamaa valtakunnallista Lapsiperheiden ruokaturva -hanketta varten. Varsinainen hanke käynnistyy vuoden 2011 alussa. Hyvinkään
Marttaklubin puheenjohtaja Leena Ruotsalainen sanoo, että tempauksen tavoitteena on tukea lapsiperheitä vaikeissa elämäntilanteissa.
– Tarkoituksena on parantaa perheiden valmiuksia
selvitä arjessa ja tarjota niille mielekästä yhdessä tekemistä. Kotitalousneuvojat järjestävät ruokakursseja ja
joitakin voidaan käydä opastamassa jopa kotona.
Hyvinkäällä on yhteensä neljä Martta-yhdistystä,
joista nuorin on vuonna 1996 perustettu Hyvinkään
Marttaklubi. Muut yhdistykset ovat Hyvinkäänkylän
Martat, Kytäjän Martat ja Hyvinkään kaupungin Martat. Neljässä yhdistyksessä on yhteensä lähes 200 jäsentä.
– Teemme keskenämme paljon yhteistyötä. Yhteisvastuukeräyksen avauspäivänä 7. helmikuuta Hyvinkään kaupungin Martat hoitavat messun jälkeen kirkkokahvit kirkon yläsalissa. Lauantaina 13. helmikuuta
kello 10–16 Kytäjän Martat järjestävät kahvitarjoilun
Prisman käytävällä, Leena Ruotsalainen tiedottaa.
Martat ovat 8. helmikuuta alkavalla viikolla lipaskerääjinä. Kun Puolimatkan koululla pidetään 27. maaliskuuta Yhteisvastuukeräyksen kirpputoria, Hyvinkäänkylän Martat ja Hyvinkään Marttaklubi järjestävät sielläkin kahvitarjoilun.

Haitin maanjäristys her

M

aahan kohdistunut
katastrofi on saanut
yhä useamman antamaan rahaa keräyksiin, joiden toteuttajina ovat muun muassa seurakunnat, Kirkon Ulkomaanapu, SPR ja Unicef.
Haiti on läntisen pallonpuoliskon
köyhin maa. Maanjäristyksen seurauksena arviolta 3 miljoonaa ihmistä on ulkopuolisen humanitaarisen
avun tarpeessa. Ennen maanjäristystä kaksi miljoonaa ihmistä kärsi nälästä ja kaksi kolmasosaa 9-miljoonaisesta kansasta elää alle kahdella
dollarilla päivässä. Ruoantuotannon
vaikeus juontaa juurensa muun muassa köyhyydestä, ympäristöongelmista ja kaupan vapauttamiseen liittyvistä tekijöistä. Luonnonkatastrofit
ovat koetelleet Haitia ja ilmastonmuutoksen myötä trooppiset hirmumyrskyt ovat lisääntyneet: esimerkiksi syksyllä 2008 Haitia koetteli
neljä hurrikaania kuukauden sisällä.
Myrskyjen seurauksena viljelymaata
on huuhtoutunut jokiin ja maaperän
tuhoutuminen on entisestään pahentunut.
– Lipaskeräys Haitin hyväksi
käynnistyi Hyvinkäälläkin välittömästi maanjäristyksen jälkeen. Sen Puutteellinen viemärijärjestelmä nostaa sadeveden kaduille.
keräyksen tuotto menee kokonaisuudessaan haitilaisten hyväksi Kirkon
pakuntien diakoniarahastoille ja 10 prosenttia
Ulkomaanavun kautta, sanoo Hyvinkään seura- oman seurakunnan lapsiperheiden hyväksi yhkunnan keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola.
teistyössä hyvinkääläisten Marttayhdistysten
Kaupoissa oleva Yhteisvastuukeräyksen li- kanssa.
paskeräys on 8.–13. helmikuuta. Keräyksen aikaHyvinkääläiset Martat ovat ensimmäistä kerna eri tavoilla kootuista varoista menee 60 pro- taa virallisesti mukana Yhteisvastuukeräyksessä
senttia edelleen Haitiin, 20 prosenttia Suomen järjestäen muun muassa useita kahvitarjoiluja.
vähävaraisille lapsiperheille, 10 prosenttia hiip- Keräyksen erityiskohteena on Lapsiperheiden
Kuva Seppo Ylönen

Martoilla on
Lapsiperheiden
ruokaturva -hanke

Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola näyttää arkienkeleitä liikkeelle haastavaa Yhteisvastuukeräyksen mainosta.

ruokaturva -hanke, jonka t
taavat Marttaliitto ja Martha
Varsinainen Yhteisvastu
7. helmikuuta. Hyvinkään k
messu, jonka jälkeen keräyst
kon yläsalissa juomalla M
kahvit ja jakamalla keräyslip
keräyksen esimiehenä on
Paarma ja suojelijana tasava
ja Halonen.

Kirpputori ja toritapaht

Sinikka Ala-Paavolalla on ed
sen toimintalista. Hän sanoo
dittaa maanantaina 8. helmik
kuntakeskuksen iltakahvei
Risto Autio, joka puhuu aih
– yhteiskunnan erheet?
– Yhteisvastuukirpputo
Puolimatkan koululla 27. ma
14. Sieltä voi vuokrata itsel
hintaan 15 euroa. Raha mene
ykseen, Sinikka Ala-Paavola
Keräysohjelmaan kuuluu
toritapahtuma, joka pidetään
tikuuta kello 9–13. Tarjolla
tuutuotteita ja kahvia. Tuotte
tilöitä, kynäkoteloita ynnä m
netistä (www.kotimaakaupp
lut Hyvinkään ammattioppi
teutettu renkaidenvaihtotem
10. huhtikuuta. Yhteisvastu
messu on Hyvinkään kirkoss

Paul Jeffrey

rätti yhteisvastuuseen

Haitissa kaksi kolmasosaa väestöstä elää alle kahdella
dollarilla päivässä. Maan ruokatilanne on hyvin epävakaa ja
kalliit tuontielintarvikkeet ovat monen ulottumattomattomissa.

Yhteisvastuutalkoot
Hyvinkäällä
Yhteisvastuukeräyksen aloitusmessu 7.2.2010 klo 10 Hyvinkään
kirkossa. Klo 11.30 Kirkkokahvit
kirkon yläsalissa, Hyvinkään Kaupungin Martat. Lippaiden ja listojen jako.
Lipaskeräys Hyvinkäällä 8.13.2. seuraavissa liikkeissä:
Prisma, Citymarket-Areena, Euromarket, Vehkojan ja aseman Pyrhöset, Paavolan Valintalalo ja Smarket. La 13.2. Marttojen kahvitarjoilu Prisman aulassa.

toteuttamisesta vasaförbundet.
uukeräys käynnistyy
kirkossa on kello 10
tä käynnistetään kirMarttojen tarjoamat
ppaita. Yhteisvastuuarkkipiispa Jukka
allan presidentti Tar-

tuma

dessään pitkä keräyko, että keräystä vauhkuuta kello 18 seurailla kansanedustaja
heesta Lapsiperheet

ori on tällä kertaa
aaliskuuta kello 10–
lleen myyntipöydän
ee Yhteisvastuukeräa sanoo.
u ensimmäistä kertaa
n lauantaina 10. huhon infoa, yhteisvaseita eli paitoja, kyntmuuta voi tilata myös
pa.fi). Perinteeksi tulilaitoksen kanssa tompaus on lauantaina
uukeräyksen päätössa 2. toukokuuta.

Lapsiperheet- yhteiskunnan
erheet? ma 8.2. klo 18 srk-keskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu
16. Kansanedustaja, näyttelijä
Risto Autio alustaa keskustelutilaisuudessa ajankohtaisista perhepoliittisista aiheista. Mukana
keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola, diakoniasihteeri Tuija Mattila ja diakoniatyöntekijät Päivi
Lammela ja Päivi Lievonen. Marttojen puheenvuoro. Kahvitarjoilu
YV-keräyksen hyväksi klo 17.30
alkaen.

Arkienkeleitä on tarvittu aina

Yhteisvastuu syntyi 60 vuotta sitten Pohjoisja Itä-Suomen köyhien lapsiperheiden auttamiseksi. Suomen Kirkon Seurakuntatyön
Keskusliiton pääsihteeri Toivo Laitinen ja
sosiaalisihteeri Lauri Tuomi näkivät hädän
kiertomatkallaan ja ehdottivat suurkeräyksen
järjestämistä. Keräyksen nimen ideoi Varkauden kirkkoherra Kustaa Sarsa. Suojelijaksi
kutsuttiin Suomen tasavallan presidentti.
Ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot olivat
vuonna 1950 kaikissa seurakunnissa. Lähimmäisenrakkaus ylitti kaikki odotukset. Nälkäänäkeville perheille kerättiin 60 miljoonaa
markkaa.
Vuosittain Yhteisvastuu toi esiin vaikeuksissa olevia ryhmiä kuten lesket, orvot,
työttömät, asunnottomat, kehitysvammaiset,
invalidit ja yksinäiset vanhukset. Ensimmäinen ulkomainen avunsaaja oli vuonna 1963
Ambo-Kavangon kirkko, Namibiassa.
Tällä hetkellä keräyksellä on 40 000 vapaaehtoista talkoolaista. Nämä arkienkelit
auttavat satoja tuhansia hädänalaisia Suomessa ja maailman köyhimmissä maissa.
Vuosittainen keräystuotto on 2000-luvulla
ollut noin viisi miljoonaa euroa.

Lapsi- ja nuorisotyön perhepäivä Hyvinkään kirkossa 14.2. klo
17–19. Tule kuuntelemaan Käsi
kädessä -musiikkisatua, tutkimaan kirkon sopukoita yhdessä
kirkonrottien kanssa, tuunaamaan omanlaisesi laskiaispulla
tai ekokassi! ”Joskus auttaminen
on lasten leikkiä!”
Kaikille avoin Gospel-jumppa
Vehkojan srk-keskuksessa, YliAnttilantie 3, su 14.3. klo 16. Jumpan ohjaa fysioterapeutti Anu
Koskinen. Musiikista vastaa Helena Lehtinen, Tuomaskuoro ja bändi. Jumppamaksu YV:n hyväksi.

Teksti Seppo Ylönen / Yhteisvastuu.fi

Hyvinkään seurakuntalehti 1 /4.2.2010

Kansanedustaja Risto Autio.

Lauluduo Lumottarien konsertti 14.3. klo 18 Hyvinkään
kirkossa. Leena Saarinen, laulu ja

Susanna Pajukangas piano. Ohjelma 10 € YV:n hyväksi.
Kaipaavatko komerosi kevätsiivousta? Yhteisvastuukirpputori
la 27.3. klo 10–14 Puolimatkan
koululla. Marttojen kahvitus YV:n
hyväksi. Pöytävaraukset 17.3.
mennessä Päivi Lammela p. 040
559 6318 tai Päivi Lievonen p.
040 487 1382, Hinta 15 €.
Yhteisvastuun toritapahtuma
Hyvinkään torilla 10.4. klo 9–13.
Martoilla kahvipannut kuumina.
Renkaidenvaihto-tempaus la
10.4. Hyvinkään ammattioppilaitoksella, Karankatu 3-5 (ajo
Munckinkadun puolelta). Ajanvarauksesta ilmoitetaan myöhemmin.
Messu ja Yhteisvastuun päätösjuhla 2.5.2010 Hyvinkään
kirkossa, Marttojen kirkkokahvit
yläsalissa.
Ole arkienkeli, auta lapsia
Suomessa ja Haitissa.
Tervetuloa
Yhteisvastuukerääjäksi!
Lisätiedot ja yhteydenotot:

• Keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola p. 0400 934 552
• Diakoniatyöntekijä Päivi Lammela
p. 040 559 6318
• Diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen
p. 040 487 1382

Voit lahjoittaa myös
suoraan Yhteisvastuukeräyksen tilille
• Nordea 208918-6775
• OKO 500001-20236228
• Sampo 800016-51651

Muista laittaa silloin viitenumeroksi Hyvinkään seurakunnan
viite 308126.



Matkaevästä
Valoa kansalle!

”

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut.” (Lk. 2)

Iäkäs Simeon odotti Israelin Messiasta kiihkeämmin kuin kuolemaansa. Hänelle Jumala
näet oli luvannut, että hän näkisi vielä vanhoilla päivillään ja silmillään Vapahtajansa!
Ajattele, miltä hänestä tuntui, kun tuo lupaus
vihdoin toteutui. Odottavan aika kun on
tunnetusti pitkä tai vieläkin pidempi! Miltä
sinusta tuntuisi, jos sinä Simeonin tavoin saisit nähdä Vapahtajasi kasvoista kasvoihin? Veikkaan, että uskosi vahvistuisi. Kristus kehuu kuitenkin itse sitä, joka uskoo Häneen vaikkei tällaista ilmestystä saisikaan!
Jokainen on saanut itse asiassa nähdä Vapahtajansa kasvoista kasvoihin – nimittäin
pyhässä Raamatussa. Uusi ja myös Vanha
testamentti sisältävät parhaimman ja luotettavimman aineiston (ja dokumentin) historiallisesta Jeesuksesta. Näin ollen kun luet pyhää Raamattua katselet kasvoista kasvoihin
Vapahtajaasi! Etkä vain Häntä vaan myös
Isää Jumalaa. Jeesus on nimittäin sillä kannalla, että se, joka on nähnyt Hänet, on Hänessä nähnyt myös Isän. Pojassa näemme
Isän kirkkauden. Poika on tullut elämällään
ja kuolemallaan kirkastamaan meille syntisille meitä syntisiä ja pahoja ihmisiä sydämestään rakastavan Jumalan. Mitä tämä kaikki
sitten tarkoittaa?
Jumalan (ja Kristuksen) kirkkaus tarkoittaa
kahta asiaa, kristillisellä kielellä ilmaistuna
lakia ja evankeliumia. Lakina Jumalan kirkkaus merkitsee Jumalan hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. Sanalla sanoen sitä, että koska Jumala on pyhä, Hän vaatii
meiltäkin pyhyyttä.
Jumalan hyvä tahto on tarkoitus Jumalan
armon avulla täyttää. Armo ei oikeuta mitään väärää vaan antaa anteeksi pahan ja suo
voiman hyvään. Evankeliumina Jumalan
kirkkaus siten merkitsee Jumalan mielisuosiota, tahtoa antaa anteeksi ja osoittaa armonsa kurjallekin syntiselle. Jumalan kirkkaus
näin ollen paljastaa pahan ja väärän, jotta voi
tehdä hyväksi ja oikeaksi. Jumala antaa evankeliumin kautta sen, mitä laillaan vaatii.
Itsestämme emme arvaa Isää Jumalaa meitä
rakastavaksi ja kaikkea pahaa ja väärää
vihaavaksi. Kristuksen on täytynyt se meille
Itsessään ilmoittaa. Vain Kristusta katsoessamme tajuamme, että anteeksisaamattomana synti kadottaa. Vain Kristusta katsoessamme tajuamme, että vaikka Jumala vihaa
syntiä(mme), Hän rakastaa syntistä ja haluaa
antaa suuretkin synnit anteeksi ja armonsa
voimaksi kiusauksia vastaan. Kristuksen ulkopuolella on vain vihaa, tuomiota ja ikuinen
helvetti, Kristuksessa meillä on vain iloa, anteeksiantamus kaikista synneistämme ja
ikuinen onni. Siksi meidän täytyy uskoa
Kristukseen, mikäli haluamme uskoa Jumalaan Luojanamme ja Lunastajanamme! Siksi
vain sillä, jolla on Poika Vapahtajana, voi olla Isä Jumalana. Uskommeko me tämän?

Esa Kokko
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Pekka ja Kaarina Koskinen asuvat Istanbulissa. Joka sunnuntai kello 11 on armenialais-katolisessa Pyhän kolminaisuuden kirkossa
luterilaisen seurakunnan turkinkielinen jumalanpalvelus.

Kuunpalvojasta tuli kristitty
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetit Pekka ja Kaarina Koskinen ovat asuneet Istanbulissa
kesäkuusta 2008 lähtien. Pekka
toimii siellä Istanbulin luterilaisen seurakunnan pastorina, ja
Kaarina Koskinen on diakonisissa tehtävissä.

I

stanbulin luterilainen kirkko perustettiin virallisesti 22. joulukuuta
2004. Paikallista seurakuntaa johtaa
seurakuntalaisista valittu vanhimmisto yhdessä johtavana pastorina
toimivan rovasti Risto Soramiehen
kanssa.
Kirkko on vuokrannut kaupungin vilkkaimman ostoskadun varrelta armenialais-katolisen Pyhän kolminaisuuden kirkon (Surp Yerrortutyun Kilisesi), jossa pidetään turkinkielinen jumalanpalvelus
joka sunnuntai kello 11. Tarvittaessa järjestetään tulkkaus suomen tai englannin
kielellä. Suurimpina juhlapyhinä on jumalanpalveluksia myös suomeksi. Jouluna
suomalaiset lauloivat kirkossa Kauneimpia joululauluja.
– Jumalanpalveluksissa käy turkkilaisia, suomalaisia ja erimaalaisia turisteja.
Heprealaiskirjeen (Hep. 4: 12) mukaan
”Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on
terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka.” Eräs idästä tullut rouva kertoi
palvoneensa ja rukoilleensa aikaisemmin
kuuta. Sille hän oli kertonut surunsa ja
murheensa. Kun rouva oli saanut kuulla
Jumalan sanaa, se teki vaikutuksen. Hän
sai kasteopetusta, ja hänet kastettiin, Pekka Koskinen kertoo.

Jos ihminen tulee Turkissa kasteopetukseen ja saa kasteen, se on iso asia. Siitä
voi seurata asianomaiselle vaikeita tilanteita. Perhe ja sukulaiset eivät ymmärrä,
että joku voi jättää taakseen ainoan oikean
uskonnon.
Pekka Koskinen oli viimeksi Hyvinkäällä Tuomas- ja Ruutpiirien yhteisessä
illassa viime vuoden syyskuussa. Hän kertoi pitkästä työurastaan eri maissa sekä
kristinuskon ja islamin eroavuuksista.
– Ensimmäisen kerran asuimme perheenä Istanbulissa vuosina 1982–85, minkä jälkeen asuimme vuosina 1988–92 Saksassa. Sen jälkeen muutimme Ruotsiin.
Olin pappina Tukholmassa ja viimeksi
Ruotsin Övertorneålla, jossa olin viimeiset vuodet kirkkoherrana.
Parhaillaan Pekka Koskinen opiskelee
Istanbulissa myös turkin kieltä yliopiston
kurssilla, vaikka hän osaa sitä jo melkoisesti.
– Turkin kieli on rakenteeltaan suomen kaltainen. Meille suomalaisille se on
ehkä helpompi oppia kuin esimerkiksi
amerikkalaisille, hän sanoo.

Vähän kristittyjä
Turkissa toimii vanhoja kristillisiä kirkkoja. Niitä ovat esimerkiksi armenialainen,
syyrialainen, katolinen ja kreikkalais-ortodoksinen kirkko. Sata vuotta sitten Turkissa oli vielä seitsemän miljoonaa kristittyä, mutta nyt heidän lukumääränsä on
joitakin tuhansia. Syyrialaisia kristittyjä
on muuttanut paljon Ruotsiin. Heitä Pekka Koskinen on tavannut varsinkin Södertäljen kaupungissa.
Kristinuskon keskeisin asia on Jeesuksen Kristuksen ristinkuolema, syntien sovitus ja ylösnousemus. Muslimit viittaavat
Koraaniin uskoessaan, että Jeesusta ei ristiinnaulittu. Ristille ripustettiin joku hä-

nen näköisensä tai Juudas Iskariot. Heille
opetetaan, että ei Jumala voi antaa naulita
poikaansa ristille.
– Raamatun todistuksesta kiinni pitävät kristityt eivät pääse sovintoon muslimien kanssa Jeesuksen suorittamasta syntien sovituksesta ja hänen ylösnousemuksestaan.
On ihmeellistä, että Jumalan sana tekee työtään. Pekka Koskinen viittaa Jesajan
kirjan 55. luvun jakeeseen 11 ”se (Jumalan
sana) ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä (Jumala) sille annan, ja
saa menestymään kaiken, mitä varten sen
lähetän.”
– Emme voi puuttua siihen, milloin
Jumalan sana vaikuttaa ja kenen kohdalla.
Se on kokonaan Jumalan työtä. Emme voi
muuta kuin rukoilla.
Kielikoulussa Pekka Koskisella on ollut turkinkielisiä esitelmiä. Hän on pitänyt
niitä viime aikoina Euroopan Unionista,
jonka jäsenyyttä Turkki on anonut.
– Turkissa vieraillut Yhdysvaltain presidentti Barack Obama suositteli Euroopan Unionille Turkin jäseneksi ottamista,
jota vastaan reagoivat voimakkaimmin
Itävalta ja Ranska. Obama ehdotti myös
Istanbulin edustalla sijaitsevien Prinssisaarten pappisseminaarien avaamista,
mistä nousi iso kohu.
Turkki ja turkkilaiset tarvitsevat esirukousta, sillä edelleenkin siellä vainotaan
kristittyjä. Muutaman viime vuoden aikana maassa on surmattu ainakin neljä kristittyä. Eräs heistä oli katolinen pappi.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Taina Renkola

Oikealla oleva Niilo
Hytönen menee
elokuussa Riihonen II rippileirille, Keuruulle.
Vehkojan tapahtumassa olivat myös isä
Kimmo Hytönen, sisko
Jenny Hytönen ja äiti
Suvi Aspholm.

Pääosassa elämän isot jutut

V

ehkojan seurakuntakeskuksessa
oli 24. tammikuuta rippikoulujen
kirkkopyhän sanajumalanpalvelus, johon oli kutsuttu rippikoululaisten perheet. Liturgina oli
rippikoulupastori Kalle Leppälä.
Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laineen ohjaamat isoset esittivät evankeliumin draaman
muodossa. Kanttori Marjut Sipakko oli
koonnut nuorisobändin, joka säesti laulut ja
virret.
Jumalanpalveluksen jälkeen joukko rippikoulujen työntekijöitä esitteli itsensä. Rippikoululaiset kokoontuivat ryhmittäin, ja
kaikille tarjottiin kirkkokahvit tai mehut.
Riihonen II -rippileirille elokuussa menevä Niilo Hytönen oli tuonut tapahtumaan
isänsä Kimmo Hytösen, äitinsä Suvi
Aspholmin ja siskonsa Jenny Hytösen, jolla
on rippikoulu parin vuoden kuluttua.
– Olen Tapainlinnan koulun 8. luokalla.
Samalle leirille on menossa kavereita samasta koulusta, Niilo kertoi. Monien muiden
uusien rippikoululaisten tavoin hänkin piti
ensimmäistä rippikouluun liittyvää tilannetta hämmentävänä.
Isä Kimmo Hytönen sanoi, että hän ei
tuputa lapsilleen uskontoa, mutta ei kielläkään sitä.
– Kristinusko on tärkeä asia meidän
kulttuurissamme. Mielestäni rippikouluun
on mentävä avoimin mielin. Minä kävin rip-

pikoulun Kangasalan Vesijärven Santasaaressa. Se oli oikein miellyttävä kokemus.
Äiti Suvi Aspholm oli ollut Vaasan suomalaisen seurakunnan päivärippikoulussa.
Hän olisi halunnut rippileirille, mutta ei
mahtunut mukaan.
– Meillä oli rippikoulua kahden viikon
aikana joka päivä kuusi tuntia. Ripille pääsimme juhannuksena. Tulevana kesänä meillä on tiedossa oman rippijuhlamme lisäksi
paljon sukulaisten ja ystävien nuorten rippijuhlia.
Hänen mielestään rippikoulu on nuoren
kasvun kannalta tärkeä vaihe.
– Olen iloinen, että kirkko panostaa
nuoriin ja heidän toimintaansa. Rippikoulu
on etappi matkalla aikuisuuteen. On hyvä
asia, että rippikoulunuoret ovat viisitoistavuotiaita eikä alle kymmenvuotiaita niin
kuin katolisissa maissa.

”Ei Raamatulla päähän”
Riihonen II -rippikoululeiri pidetään Keuruulla, Riihon Leirikeskuksessa 31.7.–7.8.
Sen pitäjinä ovat pastori Kosti Kallio ja nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti. Leirille tulee
27 nuorta. Konfirmaatio on Hyvinkään kirkossa 22. elokuuta kello 10.
– Riihonen II -leirin ensimmäinen tapahtuma pidetään seurakuntakeskuksen
ruokasalissa 8. helmikuuta. Sinne on kutsut-

Viittäsataa rippikoululaista varten seurakunta on varannut paljon työntekijöitä, joista tämä
joukko tuli esittäytymään Vehkojan seurakuntakeskukseen.

Hyvinkään seurakuntalehti 1 /4.2.2010

Isoset esittivät tuleville rippikoululaisille ja heidän perheilleen draaman muotoon
sovitetun evankeliumin, jonka aiheena oli lähimmäisen ymmärtäminen ja auttaminen.

tu mukaan myös leiriläisten vanhemmat,
Satu Rytilahti sanoi.
Hänellä oli sellainen toive, että nuoret
tulisivat rippikoululeirille mahdollisimman
ennakkoluulottomina ja avoimella mielellä.
– Rippileirillä ei ole tarkoitus pakkokäännyttää eikä ”lyödä Raamatulla päähän”.
Leiri on oiva tilaisuus miettiä elämän isoja
juttuja. Siellä saa olla rohkeasti eri mieltä, ja
sen saa sanoa ääneen. Mutta yhtälailla, kun
minä kunnioitan eri mieltä olevaa, niin odotan tämän kunnioittavan minun vakaumustani.
Satu Rytilahden mukaan vetäjän kannalta parhaimpia ovat sellaiset oppitunnit, kun
asioita kyseenalaistetaan eikä niellä kaikkea
purematta. Hän viittasi Johanneksen evankeliumin 7. luvun jakeisiin 16 ja 17, joissa Jeesuskin antoi valinnan vapauden: ”Minun
oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen
tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä
oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.”
– Ripari on hyvä paikka miettiä sitä, mitä
tämä kristinusko oikein on.
Rippileirillä on paljon erilaisia juttuja ja
leikkejä. Kaikesta saa enemmän irti sekä oppia että hauskuutta, kun uskaltaa olla niissä
mukana. Isoset ovat mestareita näyttämään
mallia ja ”heittäytymään” niin lauluihin, jutteluihin, leikkeihin kuin peleihinkin.

Rippikouluun aikuisena?
Rippikoulupastori Kalle Leppälä kertoi, että
kuluvan vuoden aikana Hyvinkään seurakunnassa on yhdeksäntoista rippikouluryhmää niille, jotka täyttävät tänä vuonna viisitoista vuotta. Jokaisessa ryhmässä on 25–30
nuorta. Kaikkiaan nuoria rippikoululaisia on
yli viisisataa.
Lisäksi on mahdollista käydä rippikoulu
yksityisesti milloin tahansa.
– Jotkut ovat käyneet aikuisrippikoulun
Katekumenaatin ohessa. Katekumenaatti on
seurakuntapastori Laura Maria Latikan
johtama aikuisten ryhmä, jossa käsitellään
kristinuskon keskeisiä asioita yhdessä.
Rippikouluja on talvilomaviikolla Kittilässä ja Nurmossa. Valtaosa seurakunnan
rippikoululeireistä toteutetaan kesällä. Sääksin leirikeskuksessa on kuusi leiriä. Aivan
kesän alussa on päivärippikoulu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.
– Kesäkuussa pidetään monitoimiriparit
Kittilässä ja Kannonkoskella. Niissä on tavallisen rippikoulun lisäksi patikointia, melontaa, yötöntä yötä ja kalastusta. Heinäkuun
lopulla on purjehdusripari Kotkan saaristossa.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Nuorisotyönohjaaja Outi
Korppinen
esittelee
nuorisotoimistoon saatuja
sarjakuvakirjoja
sekä The Book –
Uusi testamentti
ja Luukas –
Evankeliumi
Helsingissä aikakausilehtiä.

Sarjakuvat ja aikakausilehdet sananviejinä

L

uemme sarjakuvia sanomalehdistä
ja erillisistä sarjakuvajulkaisuista.
Niiden sivuille ovat päässeet myös
kristinuskon totuudet. Yhdysvaltalaisen sarjakuvapiirtäjä Charles
M. Schulzin (1922–2000) Tenavat
(Peanuts) on tunnetuimpia sarjakuvia, jonka
teksteissä on käytetty lähteenä Raamatun
kertomuksia. Tenavissa on iättömiä viisauksia, jotka ovat peräisin esimerkiksi Sananlaskujen-kirjasta.
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen on perehtynyt uusimpiin kristillisiin sarjakuviin ja aikakausilehtiin.
– Tässä on esimerkiksi Juban sarjakuvaalbumi Älä pingota Paavo! – Ota viinirypäleitä… (Arktinen banaani / Kirkkopalvelut,
2002). Siinä on kerrottu Paavalin matkat,
Jeesuksen syntymä, hänen temppelissä käyntinsä, kertomus rahanvaihtajista, Jeesuksesta

Kiinnostus
Raamattuun herää
Outi Korppisen pöydällä on muitakin hyvää
sanomaa käsitteleviä julkaisuja. Ne ovat
Manga Raamattu, jonka tekijänimet ovat Siku – Akinsiku (Kustannus Oy Arkki, 2008),
The Book – Uusi testamentti (Suomen Pipliaseura, 2009) ja Luukas – Evankeliumi Helsingissä (Suomen Pipliaseura, 2009).
The Book –Uusi testamentti -lehdessä
on tekstejä myös tämän päivän köyhyydestä
ja ihmisten välisestä elämästä sekä kuvia
tunnetuista henkilöistä ja kehitysmaiden
lapsista. Mustan kannen kuvana on voimakkaalla silmämeikillä ehostettu vihreä silmä.
Sisältö on painettu kanteen uudella tavalla:
Hyvä investointi s. 91, Pahan vallalla on loppunsa s. 188, Kysymys avioliitosta s. 182, Jos
rakkaus kylmenee s. 252 ja Silminnäkijä s.
76.
Luukas – Evankeliumi Helsingissä -lehden kannessa on kartta Helsingin keskustasta ja lisäteksti: uskosta, toivosta ja rakkau-
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Manga innosti piirtämään

Kapernaumissa, Kylväjävertaus, Jobin vaiheet, Laulujen laulu ja Saarnaaja.
Jollakin sivulla Juba eli turkulainen sarjakuvapiirtäjä Jussi Tuomola viestittää lukijoilleen, että kyseinen tarina ei mahdu näihin kuviin, lukekaa itse Raamatusta.
Kaksi vuotta sitten Sana-lehdelle antamassaan haastattelussa Juba sanoo piirtäneensä kymmenen vuoden ajan raamattuaiheisia sarjakuvia JP-lehteen. Aiheet löytyivät
varsinkin Apostolien teoista, koska niissä on
paljon helposti piirrettäviä seikkailuja. Hän
mainitsee tehneensä paljon taustatyötä tutustuen kirjastossa apostolien ajan maailmaan. Hän pitää Raamattua loputtomana
tarinoiden lähteenä. Piirtäjää kiinnostaa
myös Saarnaajan kirjasta löytyvät olemassaoloon liittyvät pohdinnat.

desta. Päätoimittaja Marko Toljamo kirjoittaa, että kysymyksessä on Luukkaan evankeliumin teemoihin perustuva aikakauslehti,
jossa evankeliumi ja artikkelit on nivottu
teemoittain yhteen. Lehti on erittäin lukijaystävällinen, koska siinä on paljon kuvia,
piirroksia ja mielenkiintoisia haastatteluja.
– Luukasta olen lukenut viime aikoina
enemmän. Sain sen käsiini ennen joulua ja
aion käyttää kirjaa jossakin nuorten opetuksessa, Outi Korppinen sanoo.
Hänen mielestään on hienoa, että Raamatun sanomaa toteutetaan myös sarjakuvina, vaikka ne eivät korvaakaan Raamattua.
– Esimerkiksi Juban sarjakuva-albumi
saattaa herättää kiinnostuksen, joka madaltaa kynnystä tarttua Raamattuun ja saa lukemaan siitä lisää.

Suomen Pipliaseuran myyntipäällikkö Leena Koski kertoo, että The Book -lehden idean sai ruotsalainen mainostoimiston omistaja, joka luopui omasta toimistostaan.
– Vuoteen hän ei tehnyt mitään bisnestä.
Kerran hän kiinnitti huomiota kirjahyllyssään olevaan Raamattuun ja ihmetteli, miksi
se on niin tuntematon. Silloin hän sai ajatuksen toimittaa Uusi testamentti aikakauslehden muodossa. Lehti herätti huomiota seurakunnissa. Amerikan Pipliaseurakin käänsi
lehden. Sitä on kyselty myös Suomen seurakunnista.
Luukas – Evankeliumi Helsingissä -lehti
on Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen
Pipliaseuran yhteistyöhanke.
– Lehti on tehty Helsingin alueen nuorille, ja sitä jaettiin seurakuntayhtymän toimesta kaikille 18 vuotta täyttäneille. Ruotsinkielisille jaettiin ruotsinkielistä The Book -lehteä.
Suomen Pipliaseura julkaisi myös Manga-sarjakuvakirjan. Manga Messias ilmestyi
keväällä 2009, ja Vantaan seurakuntayhtymä
jakaa sen kaikille kuudesluokkalaisille. Manga Messiaalle tulee tänä vuonna jatkoksi
Manga Metamorfosis.
– Koska Manga Messias on tehty japanilaisen sarjakuvan mukaan, lukeminen aloitetaan takaa. Siinä kerrotaan Jeesuksen elämästä. Kirja on saanut valtavan suosion.
Eräältä kuudesluokkalaiselta tytöltä tuli palautekirje Vantaalta. Hän ei sanonut olevansa kauheasti kiinnostunut sarjakuvista, mutta luettuaan Manga Messiasta on nyt innostunut piirtämään itsekin Manga-sarjakuvaa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Draama on Marikasta vapauttavaa

Polun pää

I

soskoulutus ja draamakurssi, kansainvälisyyskerho, kirjoittaminen ja
Marikan äiti Anu
piirtäminen täyttävät kouLaine on ollut seuralunkäynnin ohella Marika
kunnan diakoniatyössä,
Laineen päivät. Maalismutta työskentelee nyt
kuussa 16 vuotta täyttävä
erityisnuorisotyössä
Härkävehmaan koulun yhkaupungilla. Marika on
deksäsluokkalainen aikoo
ollut pienenä seurakunensi syksynä joko Sveitsin
nan kerhoissa ja retkillä,
lukioon tai suorittamaan
minkä jälkeen yhteys
Riihimäen ammattioppilaiseurakuntaan on ollut
tokseen audiovisuaalisen
satunnaista. Viime keviestinnän perustutkintoa.
sän rippikoululeiri ViroKirkkoteatteriohjaaja
lahdella oli hänen kohJouni Laineen pitämä
dallaan käänteentekedraamakurssi kuuluu isosvä..
koulutukseen. Kurssilaiset
– Vasta rippikouluskokoontuvat maanantaisin
sa innostuin kunnolla
Betaniassa.
seurakunnan toimin– Olen ollut mukana
nasta. Olen parhaillaan
Kaikesta sydämestä -näyisoskoulutuksessa. Mitelmässä, jota esitämme
nusta olisi mahtavaa
vieläkin eri seurakunnissa.
tulla itse isoseksi. KeOlin myös joulunäytelmäsväällä ratkeaa pääsenkö
sä, esitin kansalaista. En
mukaan. Seurakunta
ollut ajatellut, että draama
pystyy tarjoamaan kaiolisi niin vapauttavaa. Jo- Marika Laineella on paljon mielenkiintoisia harrastuksia. Rippikoululeirin jälkeen hän löysi uudelleen seurakunnan. Isoskoulutuk- kille kaikkea. Se on anTaulukko1
kainen ihminen tarvitsisi sen draamakurssi on hänestä erittäin antoisa.
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Konevets Quartet
Jorma Ersta

Lasten nurkka

Venäläistä ortodoksista kirkkomusiikkia ja kansanmusiikkia
XVIII- XX vuosisadoilta.

Konevitsa
-kvartetin
konsertti
la 20.2. klo 18
Vanhassa kirkossa

Sanan ja rukouksen ilta

Jumala
parantaa

Pietarilainen
Konevitsakvartetti perustettiin v. 1992. Nimen kvartetti sai Laatokassa
sijaitsevasta Konevitsan luostarista, jossa kvartetti ennen kaikkea 1990luvulla esiintyi konserteissa ja jumalanpalveluksissa. Kvartetti on
tehnyt useita konserttimatkoja muualla Euroopassa sekä
Yhdysvalloissa.

Pastori Seppo Juntunen
Rukouspalvelu ry:stä

Illan konsertti koostuu suurimmalta osin ortodoksisesta kirkkolaulusta,
Pietarilainen
a cappella kvartetti,
uusi kokoonpano
joskin muutama
venäläinen kansanlaulukin
mahtuu ohjelmaan.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Tervetuloa!

Pastori Kosti Kallio
Musiikkia Maarit
Rajamäki, viulu
Kanttori Marjut Sipakko

Su 7.3. klo 18.00
Hyvinkään kirkossa

Коnevitsa-kvartetti
Talvella
Kun katsot ulos ikkunasta, voit nähdä jotakin hyvin kaunista. Tänä
talvena Suomessa on paljon lunta. Olen ajatellut ottaa vaikka kotipihasta valokuvia, koska harvoin puut ja pensaat ovat yhtä kauniita kuin tänä talvena. Suomessa saamme nauttia neljän vuodenajan kauneudesta. Meidän pihallamme on kiva katsella omenapuita, joihin tulee keväällä kauniit kukat ja kesän lämmössä kypsyy
sitten vähitellen hyvän makuisia omenoita. Eräänä syksynä siskoni
otti pihassamme valokuvia puiden oksista, joissa oli runsaasti
omenia. Nyt talvella nuo samat oksat ovat puhtaan valkoisen lumen peitossa.
On ilo nauttia vuodenajoista muutakin kuin vain katselemalla.
Voimme mennä ulos tekemään kaikenlaista hauskaa. Voit miettiä,
mikä on mielestäsi kaikkein mukavinta tekemistä talvella, jotakin
sellaista, mitä et voi kesällä tehdä. Piirrä siitä kuva ja voitte sitten
kotona laittaa tuon kuvan seinälle. Voitte myös yhdessä pohtia
muiden perheenjäsenten kanssa, mitä hauskaa lähtisitte jonakin
lähipäivänä ulos tekemään. Minä olen käynyt tänä talvena luistelemassa ja se oli oikein hauskaa.

Tarja Tomminen

Kesätoimintaa

7-14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Kesäkerhot 7-12 -vuotiaille
7. –11.6., 14.–18.6. ja
21.–24.6.
klo 9-14
Paikkoina Martin, Paavolan,
Vehkojan srk-kodit ja kirkonmäellä seurakuntakeskus
Hinta: 6 €/päivä*
Pyöräleiri Usmituvalle
7.–11.6. 7-12 -vuotiaille
Hinta: 6€/päivä**
Junnuleirit 6-8 -vuotiaille
Sääksissä 28.–29.6. ja 29.–30.6.
Tule opettelemaan leirillä olemista.
Hinta 20€***
Kultaleiri
14.–19.6. 10-14 -vuotiaille
Telttaleiri Tievatuvalla
Saariselällä.
Hinta: 130€****
Kesäretki
27.–29.7.
Perinteinen 10-12
-vuotiaiden tyttöjen ja
poikien oma retki
Hinta: 60€*****
Sääksin kesäleirit
7-9 -vuotiaille 2.–4.8.
10-12 -vuotiaille 5.–7.8.
Hinta 40€***
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Kummi-kummilapsi päivä
Sääksissä 8.8.
Hinta: kummi 15€,
kummilapsi 5€.

Lauantaina 20. helmikuuta 2010 klo 18:00
Hyvinkään vanha kirkko
Uudenmaankatu 13
mielenterveyden pulmista kärsiville

Vertaisryhmä
vanhemmille ja heidän 5 - 8 -vuotiaille lapsilleen

Oletko miettinyt miten puhuisit omasta sairaudestasi lapsellesi? Onko sinulla mahdollisesti huolia
liittyen10
lapseesi?
Ohjelma
€
Tuntuuko arjen pyörittäminen joskus ylivoimaiselta,
kun omat voimavarat eivät riitä?
Haluatko tietoa miten voit tukea ja auttaa lastasi sairaudestasi
huolimatta?

Vertti-ryhmä

alkaa maaliskuussa 2010, tapaamisajat ovat torstai-iltaisin.
Kokoontumispaikkana on Päiväkoti Päiväpirtti, joka sijaitsee
Parantolanpuistossa (Sandelininkatu) lähellä pääterveysasemaa. Lapsilla on oma ryhmä ja aikuisilla oma ryhmä.

Kirkossamme vietetään Pyhäteemavuosia 2010 – 2012.
Kirkkopalvelut-Kotimaayhtiöt tarjoaa teemaa tukevia
tuotteita, palveluja ja toimintoja
Pyhä puhuu –sinetin alla.
Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi

Ohjaajina Vertti-ryhmissä:
Aino-Maija Saari terveyskeskus
Nina Siivonen varh.kasvatus
Hannele Tukiainen sos.palvelut
Päivi Lievonen seurakunta
Tiedustelut ja lisätiedot:
diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen
040–4871382, paivi.lievonen@evl.fi
Hyvinkään seurakunnan
Sääksin leirikeskukseen haetaan

Ilmoittautua voit nuorisotoimiston päivystyspuhelimeen 0400 162 743
ma-ke klo 12-17
maanantaista 1.3. alkaen
Hinta sisältää vakuutuksen, ohjelman, lounaan ja välipalan.
Mahdollista hakea maksuvapautusta. Sisaralennus -50 %. Lapsen
voi ilmoittaa koko ajalle tai vain
tietyiksi päiviksi.
**Hinta sisältää vakuutuksen,
ohjelman, ja ruoan.
***Hinta sisältää vakuutuksen,
majoituksen, ohjelman, kuljetukset ja ruoan. Mahdollista hakea
maksuvapautusta. Sisaralennus 50 %.
****Hinta sisältää vakuutuksen, ohjelman, kuljetukset
ja ruoat. Mahdollisuus
osittaiseen maksuvapautukseen. Ei sisaralea.
***** Hinta sisältää
vakuutuksen, ohjelman, kuljetukset ja
ruoat. Mahdollisuus
osittaiseen maksuvapautukseen. Ei
sisaralea.

Ilta jatkuu
rukouspalveluna.
Mahdollisuus
sielunhoitoon.
Tervetuloa!

2 keittiöapulaista
yksi ajalle 1.5. - 30.9.2010
ja toinen 1.6. - 31.8.2010

Kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva ammatillinen perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus.
Tehtävän hoito edellyttää
hyvää yhteistyökykyä ja soveltuvuutta työskentelemään
erilaisissa keittiötehtävissä.
Työpäiviä on myös viikonloppuisin.

Palveleva puhelin
01019 0071

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

Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen.
Tehtävään valitun on ennen
palvelussuhteen alkamista
toimitettava hyväksyttävä
lääkärinlausunto terveydentilastaan. Hakijalle on eduksi
kirkon työn tuntemus.
Hakemukset todistusjäljennöksineen tulee toimittaa
27.2.2010 klo 15.00 mennessä osoitettuna Hyvinkään
seurakunta, pitopalvelu,
PL 29, 05801 Hyvinkää.
Lisätietoja antaa pääemäntä
Aino Kuronen
puh. (019) 4561 234.

H e l m i k u u - m a a l i s k u u 2 010
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu
• 18 Lähetysilta, Luthertalo (Sley)
• 19 Raamattuluento,

Helmikuu
torstai 4.2.

OLE ARKIENKELI
- AUTA LAPSIA
SUOMESSA JA HAITISSA

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten kerho Paavolan srk-kodissa
• 10-14 Torstaitovi

Sinua tarvitaan!

Vehkojan srk-keskuksessa

• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusali
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri

Vehkojan srk-keskus.
• 18.00 Israel-ilta Helluntaiseurakunnassa. Vieraana ICEJ:n
johtaja Rami Lehtola.

perjantai 5.2.

• 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku

lauantai 6.2.

• 16.30 Nuortenilta Betskussa

sunnuntai 7.2.

• 10 Messu ja yhteisvastuukeräyksen avaus Hyvinkään kirkossa.
• 11.30 Hyvinkään kaupungin
Marttojen kirkkokahvit kirkon
yläsalissa. YV-info, jaossa keräyslippaita ja listoja.
• 13 Perhemessu Kytäjän kirkossa.
• 14 Inkeri-kerho srk-keskus,
juhlasali. Vieraana toimittaja
Matti Rönkä.
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

maanantai 8.2.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa
• 15 Touhutovi srk-keskuksen
työkeskuksessa

• 18 Avoin Raamattupiiri,

Paavolan srk-koti
• 18 Jumppa Vehkojan srk-keskus

• 18.45 Jumppa

Vehkojan srk-keskus

tiistai 9.2.

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

met ovet, klo 12 jumppahetki.
• 13-14 Jumppatunti

torstai 4.3.

keskiviikko 24.2.

Vehkojan srk-keskuksessa

• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri, srk-keskus
• 16 Seurakuntaveisaajat

srk-keskus

• 18 Veisuut Vehkojan srk-keskus

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanhassa

kerho Paavolan srk-kodissa
• 10-14 Torstaitovi
• 14 Näkövammaisten kerho
• 17.30 Kehitysvammaisten
srk-kerho, Martin srk-talo
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus.
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus.

perjantai 12.2.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Israel-piirin sapattiateria,

Vanha kirkko

torstai 11.2.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten

torstai 18.2.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskuksessa

• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanhan kirkon sivusali

kirkossa

• 12-14 Mummon kammari, avoimet ovet, klo 12 jumppahetki.
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-kodilla

• 14 ja 18 Painonseuranta,
työkeskus, elokuvasali

• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanhassa kirkossa.

• 18 Käteväpiiri

Mummon kammarilla.

Vehkojan srk-keskuksessa

• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanhan kirkon sivusali

• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus.

perjantai 5.3.

• 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset
ja -lounas srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku

lauantai 6.3.

lauantai 13.2.

sunnuntai 14.2.

perjantai 19.2.

• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri

sunnuntai 7.3.

• 16.30 Nuortenilta Betskussa
• 10 Messu Hyvinkään kirkko.
• 10 Messu Paavolan srk-koti.
• 15 Koko perheen laskiaislaulajaiset Kaukasten palvelutalolla.
• 17-19 Lapsi- ja nuorisotyön
perhepäivä Hyvinkään kirkko
(YV)

• 16 Maakunnallinen juhla,

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa
• 15 Touhutovi srk-keskuksen
työkeskuksessa
• 18 Jumppa Vehkojan srk-keskus
• 18.45 Jumppa Vehkojan
srk-keskus

tiistai 16.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa

• 16 Seurakuntaveisaajat

• 19 Raamattuluento,

Vanhassa kirkossa

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa
• 10-14 Torstaitovi

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa
• 10-14 Torstaitovi

keskiviikko 17.2.

Vanhassa kirkossa.
• 18 Käteväpiiri Mummon
kammarilla.

(Herättäjä-Yhdistys)

• 19 Tuhkakeskiviikon messu

kirkon sivusalissa

Vanha kirkko

torstai 25.2.

• 14 ja 18 Painonseuranta
työkeskus, elokuvasali

Vanhassa kirkossa

• 9.30 Sylimuskari Pappilassa
• 11-13 Kytäjä-kerho Kytäjän

Ahmankatu 2.

• 19 Raamattuluento,

• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri

Palvantie 192. Ilmoittautumiset
Eila Piiroiselle p. 040 531 6844.
• 18 Nuorten Raamis Betsku

• 12-15 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta, Luthertalo (Sley)

Paavolan srk-kodilla.

Paavolan srk-kodilla.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola 0400 934 552 sekä
diakoniatyöntekijät Päivi Lammela 040 559 6318 ja Päivi Lievonen 040 487 1382.

maanantai 15.2.

keskiviikko 10.2.

• 12-14 Mummon kammari, avoimet ovet, klo 12 jumppahetki.
• 13-14 Jumppatunti
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,

Paavolan srk-koti

• 18 Lähetysilta, Luthertalo (Sley)
• 19 Hanna-piiri työkeskus

• 9.30 Sylimuskari Pappilassa
• 11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri,

Yhteisvastuun 60-vuotisjuhlakeräys käynnistyy Hyvinkäällä sunnuntaina 7.2. kello 10
alkavassa messussa Hyvinkään kirkossa.
Klo 11.30 Kirkkokahvit kirkon yläsalissa, jolloin jaossa keräyslippaita ja listoja.

Martin srk-talossa

• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho

keskiviikko 3.3.

Vanhassa kirkossa

TERVETULOA YHTEISVASTUUKERÄÄJÄKSI!

lähetystyötä Keniassa 40 v.,
Vanha kirkko (Sley)
• 18 Iltamessu, Vanha kirkko (Sley)

• 8.30 Avoin rukouspiiri

Vanha kirkko

• 9.30 Sylimuskari Pappilassa
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanhassa
kirkossa

• 12-14 Mummon kammari, avoimet ovet, klo 12 jumppahetki.
• 13-14 Jumppatunti
• Paavolan srk-kodilla.

• 14 Hakalan eläkeläiskerho,

Hyvinkään seurakuntalehti 1 /4.2.2010

Ahmankatu 2.

Vehkojan srk-keskus.

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

lauantai 20.2.

• 16.30 Nuortenilta Betskussa
• 18 Konsertti: Konevitsa-kvartetti
Vanha kirkko

sunnuntai 21.2.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Siionin kanteleen lauluseurat (ELY) Vanha kirkko
• 18 Raamattuopiston kirkkoilta Vanha kirkko

maanantai 22.2.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa
• 15 Touhutovi srk-keskuksen
työkeskuksessa

• 18 Avoin Raamattupiiri,
Paavolan srk-koti

• 18 Jumppa Vehkojan srk-keskus
• 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus

• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri, aulakahvio

tiistai 23.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa

Vehkojan srk-keskuksessa

Vehkojan srk-keskus.

• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus.

perjantai 26.2.

• 9-11 Pullakirkko Vanha kirkko
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku

lauantai 27.2.

Heikki Ruokonen, urut, Erkki Hannonen, laulu.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan skr-keskus
• 15 Kohtaamispaikka
Martin srk-talo

• 18 Sanan ja rukouksen ilta,

Hyvinkään kirkko, Seppo Juntunen

maanantai 8.3.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa
• 15 Touhutovi srk-keskuksen
työkeskuksessa

• 16.30 Nuortenilta Betskussa

• 18 Avoin Raamattupiiri,

sunnuntai 28.2.

• 18 Jumppa Vehkojan srk-keskus
• 18.45 Jumppa

• 10 Messu, karjalaisten kirkkopy-

hä Hyvinkään kirkko, kirkkokahvit.
• 10 Messu Paavolan srk-koti.

• 18 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkko.

Maaliskuu
maanantai 1.3.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa
• 15 Touhutovi srk-keskuksen
työkeskuksessa

• 18 Jumppa Vehkojan srk-keskus
• 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus

tiistai 2.3.

• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho

• 8.30 Avoin rukouspiiri

• 18 Lähetysilta, Luthertalo (Sley)

• 12-15 Mummon kammari

Paavolan srk-koti

• 16.30 Nuortenilta Betskussa
• 18 Konsertti Hyvinkään kirkko.

Martin srk-talossa

Paavolan srk-koti

Vehkojan srk-keskus

• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri, aulakahvio

tiistai 9.3.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa

• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti

• 18 Lähetysilta, Luthertalo (Sley)
• 19 Hanna-piiri työkeskus
• 19 Raamattuluento,
Vanha kirkko

keskiviikko 10.3.

• 9.30 Sylimuskari Pappilassa
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanhassa
kirkossa
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” L a p s i o n s u u r i o n n i . H ä n t u o e l ä m ä ä n n i i n p a l j o n s i s ä l t ö ä .”

Jan Kallio
pitelee neljän
ja puolen
kuukauden
kokemuksella
sylissään
esikoispoikaansa Joona
Aleksia. – Lapsi
on suuri onni,
sanoo pojan
äiti Sari
Rimpiläinen
hymyillen.

Perhevalmennuksen
kautta äidiksi ja isäksi

S

yyskuun alussa syntynyt Joona
Aleksi jokeltelee tyytyväisenä
lattialle asetetussa kantotuolissaan. Vanhemmat Sari Rimpiläinen ja Jan Kallio hymyilevät
yhdessä esikoislapsensa kanssa.
He ovat olleet mukana Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan järjestämässä perhevalmennuksessa, jonka tärkein anti on
ollut samassa elämäntilanteessa olleiden
pariskuntien tapaaminen.
– Neuvolassa meille kerrottiin, että
Hyvinkäällä on alkamassa uusimuotoisen
perhevalmennuksen pilottiryhmä ensisynnyttäjille. Laskettujen synnytysaikojen
piti olla elo-syyskuussa. Meitä oli ryhmässä kuusi pariskuntaa, Sari Rimpiläinen
kertoo.
Pariskunnat kokoontuivat perhevalmennukseen kuusi kertaa ennen synnytystä ja kolme kertaa sen jälkeen. Ensimmäistä lastaan odottavat kuulivat eri alojen asiantuntijoilta muun muassa vanhemmuudesta, lihaskunnon ylläpidosta,
odottavan perheen suunhoidosta, vauvan
hoidosta, imetyksestä, parisuhteesta, peloista, masennuksesta, kasteesta ja vauvatanssista.
– Olin mukana synnytyksessä niin
kuin kaikki muutkin ryhmän isät. Lapsen
peseminen ja vaipan vaihto onnistuvat hyvin. Olin syntymän jälkeen kolme viikkoa
isyyslomalla. Joulun aikana otin kolme ja
puoli viikkoa pekkasia ja omia lomia, Jan
Kallio sanoo.
Seurakunnan vt. lapsityönohjaaja Ari-

16

Pekka Laakso piti isille oman tilanteen,
jossa nämä kävivät läpi synnytystä, kertoivat lasten öistä ja arjesta.
– Perhevalmennuksessa oli hyvää, että
kaikilla oli ensimmäinen lapsi. Siksi ei ollut myöskään tyhmiä kysymyksiä. Vastauksista sai jokainen lisää tietoa. Lapsen
tuomat elämänmuutokset tulivat kuitenkin yllätyksenä. Kun saimme yli vuosi sitten talon valmiiksi, niin lapsi tuli meille
sopivaan aikaan, Joonan isä toteaa.
Sarin ja Janin esikoinen Joona Aleksi
kastettiin kotona 24. lokakuuta. Pappina
oli Kalle Leppälä.
– Kastejuhlassa meillä olivat mukana
isovanhemmat ja sisarukset perheineen.
Se oli oikein kaunis ja lämminhenkinen
tilaisuus. Samalla oli myös uuden kodin
siunaus. Lauloimme useita virsiä. Eräs
niistä oli Jumalan kämmenellä, Sari-äiti
kertoo.

Isovanhemmat apuna
Nopossa asuvat Sari ja Jan saivat perhevalmennuksesta ystäviä. Sari ja muut äidit
tapaavat vuoron perään toistensa kotona
ja vaihtavat kuulumisia. Naapurissa asuu
samassa perhevalmennuksessa ollut pariskunta, jonka kanssa Sarilla, Janilla ja Joonalla on kanssakäymistä.
Sekä isovanhemmista että sisaruksista
on ollut suuri apu. Janin vanhemmat asuvat aivan naapurissa. Sarin vanhemmat
ovat Hyvinkäällä.
– Kun Jan oli työssä, hänen isänsä tuli

tekemään pihan lumityöt ja lämmittämään
takkaa. On mukava tunne, kun tietää jonkun olevan lähellä. Aina olemme saaneet
apua, jos olemme sitä tarvinneet.
Sarilla on ollut yli kymmenen vuotta
sairaanhoitajan virka Meilahden sairaalan
syöpätautien osastolla. Työhön paluun
ajankohtaa hän ei osaa vielä sanoa.
– Lapsi on suuri onni. Hän tuo elämään niin paljon sisältöä.
Jan on ollut lähes kymmenen vuotta
työssä Skanskalla. Seitsemän viimeistä
vuotta hän on ollut samassa yrityksessä
torninosturiasentajana. Työhön kuuluu
rakentaa järkyttävän korkeita nostureita
rakennustyömaille. Häntä ei huimannut
synnytyksessäkään.

Perhevalmennuksesta
saatu asetus
Terveydenhoitaja Tuovi Ylenius sanoo,
että kaupungin tarjoama perhevalmennus
perustuu viime heinäkuussa annettuun
valtioneuvoston asetukseen. Sen mukaan
ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle
on järjestettävä vanhempainryhmätoimintaa sisältävää moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.
– Vanhamuotoiset perhevalmennukset, jonka ryhmät alkavat kerran kuukaudessa, jatkuvat toistaiseksi. Perhevalmennus käynnistyy uudessa muodossa tämän
vuoden aikana, mutta kaupungin työryhmä ei ole tehnyt vielä päätöstä esimerkiksi
ryhmien kokoontumisten määrästä.

Hyvinkäällä on vuodessa noin 160 ensisynnyttäjää. Synnytysvalmennus tapahtuu netin avulla. Ne, joilla ei ole tietokonetta tai nettiyhteyttä kotona, voivat katsoa sitä neuvolassa. Nettiosoite on www.
hus.fi (hyvinkää / hyvinkään sairaala /
synnytys / valmennus).
Perhevalmennus huolehtii ennakolta
siitä, että vanhemmat osaisivat suhtautua
oikein lapsen mukanaan tuomaan suureen
elämänmuutokseen, johon kuuluu myös
arkisia vaikeuksia.
– Kun vauva ei nuku yöllä, perheen
rytmit saattavat mennä sekaisin. Siksi on
hyvä, että perhevalmennuksen unikouluohjaaja antaa ohjeita. Kun vauva itkee,
siihen on vastattava. Muuten hän kokee
itsensä hylätyksi, Tuovi Ylenius jatkaa.
Seurakuntapastori Tarja Tomminen
sanoo, että seurakunnassa on perhevalmennusta neljä kertaa vuodessa. Tapahtumiin tulee pariskuntia useista perhevalmennusryhmistä.
– Seurakunnan perhevalmennus keskittyy kasteeseen. Puhutaan kasteen sisällöstä ja kasteen käytännön järjestelyistä.
Kerrotaan myös seurakunnan tarjoamista
palveluista lapsiperheille. Tilanteita on
niillekin perheille, joilla on pieniä vauvoja.
Puhetta on myös parisuhteesta, josta saa
lisää tietoa nettiosoitteesta www.parisuhteenpalikat.fi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

