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Kesällä bongaillaan

kirkkoja
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- keskiaukeama

Aarrearkkua avataan kesäjuhlilla - sivu 4

Mika Viitanen
- luokanopettaja
- partiossa vuodesta 1968 lähtien

Seurakunnan
työkeskuksen
alakerrassa on
tyttöjen ja poikien partiokolot.
Mika Viitasen
kaulassa on
punavihreä
Nummenpoikien lippukunnan huivi ja
kädessä hänen
laumansa
Susien viiri.

”Evankelinen liike on hengellinen kotini”
– Minä olen saman ikäinen kuin Hyvinkään
kirkko. Se vihittiin 1961, samana vuonna jolloin synnyin. Olen ollut siitä aina ylpeä. Kun
ajaa Torikatua kirkon suuntaan, se on Hyvinkään paras näkymä. Siellä on soitettu ja
laulettu, vietetty häitä, ristiäisiä ja hautajaisia. Tunnen sen omakseni, luokanopettaja
Mika Viitanen sanoo.
Hänen edesmennyt isänsä Antero Viitanen oli ensin työssä sosiaalitoimistossa ja
myöhemmin seurakunnan diakonina. Hän
vaikutti myös seurakunnan luottamusmiehenä. Äiti Ulla-Maria, 77, on Nurmijärven
Aleksi-kodissa.
– Evankelinen liike on hengellinen kotini. Kävin lapsesta saakka kirkossa ja Harjukadun rukoushuoneella. Rippikoulussa olin
Enontekiöllä Hetan kodalla. Se oli vaikuttava
kokemus ja avasi maailmaa. Siionin Kanteleen laulut ovat hyvin tuttuja. Minulla on
positiivinen asenne elämään.
Mika Viitanen sairastui eturauhassyöpään syksyllä 2007. Koska sairaus havaittiin
ajoissa, hoidot tehosivat, ja nyt hän on taas
terve mies.
– Sairauden aikana sain voimaa uskosta
ja tiedän, että puolestani rukoiltiin paljon.
Lause ”iloisin ja vapain sydämin” on korostunut hänen elämässään viime aikoina.
Keväällä 2008 perustettiin Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY). Mika Viitanen vetää
yhdessä pastori Kosti Kallion kanssa yhdistyksen Hyvinkään toimintaa.
– Yhdistyksen perustamisesta lähtien on



pidetty kerran kuukaudessa Vanhassa
kirkossa Siionin Kanteleen lauluseuroja.
Minäkin aloin toimia uudelleen ja käyn
aktiivisesti seuroissa. Martin talossa on
Evankeliset kesäjuhlat 19.–20. kesäkuuta.
Ne toteutuvat seurakunnan tuella. Minulle ELY:n toiminta on ollut paluu juurille eli siihen hengelliseen perintöön,
johon olen saanut lapsuudenkodissani
kasvaa.

Partiouraa 42 vuotta
– Ollessani seitsenvuotias isäni Antero
vei minut seurakunnan työkeskuksen
alakertaan Hyvinkään Nummenpoikiin
syksyllä 1968. Olen ollut partiossa ensin
täällä Hyvinkäällä ja sitten Nurmijärvellä. Vuonna 2007 muutin Rajamäeltä takaisin Hyvinkäälle. Tällä hetkellä olen
Nummenpoikien Susien laumanjohtaja,
Mika Viitanen jatkaa.
Välillä hänellä oli luottamustoimia
partiossa myös järjestö- ja piiritasolla.
Nyt seurakunnan tiloissa kotikoloaan pitävä Nummenpojat on saatu uuteen nousuun, ja aikuisiakin on tullut mukaan.
– Koska olen saanut hyviä kokemuksia
partiosta, haluan antaa niitä myös tämän
ajan lapsille ja nuorille. Partion kautta saa
paljon ystäviä. Haluan välittää lapsille rehellisyyttä, työn tekemisen tärkeyttä ja toisen
huomioonottamista. Olemme erilaisia ihmi-

siä, mutta kunnioitamme toisiamme ja elämme vastuullisesti. Hyvät tavat ovat myös tärkeitä.
Partioliike on Suomen suurin varhaisnuorisojärjestö, jossa on 70 000 jäsentä.
Heinä-elokuun vaihteessa on Hämeenlinnan
Evolla kansainvälinen suurleiri, jonne tulee

yhteensä 10 000 partiolaista Suomesta ja
ulkomailta.
– Hyvinkäältä sinne lähtevät Hyvinkään Nummenpojat, Metsätytöt, Miilupartio ja Martin partio, yhteensä viisikymmentä partiolaista. Nuorimmat ovat
12-vuotiaita, mutta perheleirille tulee
vanhempien kanssa nuorempiakin osallistujia.
Yhdeksännen polven hyvinkääläisenä Mika Viitanen pitää Hyvinkäätä omana kaupunkinaan. Sukututkimus on paljastanut, että suvun seppiä ja maanviljelijöitä on asunut 1600-luvulta lähtien
Palopurolla ja Nukarissa.
– Olen luokanopettajana Nurmijärven Maaniitun koulussa. Olen eronnut ja
asun poikani Eeron kanssa. Tytär Elina
opiskelee musiikkikasvatusta Metropolia
ammattikorkeakoulussa. Seurustelen
Kannuksessa asuvan Raijan kanssa.
Rippikoulusta Mika Viitasen mieleen
ovat jääneet sanat Ansiotonta Rakkautta
Meidän Osaksemme. Niiden alkukirjaimista muodostuu sana armo.
– Se on kristinuskon ja evankelisen
julistuksen ydinsanoma. Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen armon kautta.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä on elämäsi kompassi?
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Kesäkuun 19.–20. päivinä suunnistetaan Kytäjä-Jukola eli vuoden 2010 Jukolan viesti yhteensä 11 378 kilpailijan
joukolla, jotka tulevat viidestätoista
maasta. Kisavieraiksikin odotetaan ainakin 40 000 ihmistä.
Tämänkertainen gallup sivuaa myös
suunnistamista, kun kuudelta vastaan
tulijalta kysytään heidän elämänsä
kompassia. Eräällä rippileirillä kerrottiin, että omatuntomme on kompassimme. Sitä on viisasta käyttää Jumalan
sanan eli Raamatun kanssa, joka on
karttamme.

Helluntai ja sen
jälkeinen aika

Pertti Rosendahl

Tämän lehden välityksellä kutsumme lukijoitamme mukaan myös seurakunnan tilaisuuksiin.
Nehän ovat kaikille avoimia. Hyvinkään seurakunnan missio ja visio korostaa sitä, että emme
rajaa ihmisiä ulos vaan ovet ovat auki. Olemme
myös kiinnostuneita siitä, miksi ihmiset kokevat
olevansa vieraantuneita kirkosta. Vai onko asia
toisinpäin? Niin ei saisi olla. Tätä kirjoittaessa
mietin muun muassa sielunhoitoa ja rippiä. Onko niillä se asema, mikä niillä pitäisi olla? Papeilla ja kirkon muillakin työntekijöillä sekä luottamushenkilöillä ja vapaaehtoisilla pitää olla vaitiolovelvollisuus. Papin kohdalla rippisalaisuudesta on säädetty kirkkolaissa erikseen eikä rippisalaisuutta saa ilmaista muukaan kirkon työssä
oleva. Tämä asia on noussut esille viime aikoina,
kun on keskusteltu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tutkittu onko sitä tapahtunut Suomen
ev.lut kirkon piirissä. Jos pappi kuulee ripissä tällaisen asian, tuleeko hänen tehdä siitä ilmoitus?
Asiaa tullaan varmasti puimaan julkisuudessa ja
kirkon piirissä jatkossa. Eläkkeelle jäävän arkkipiispa Jukka Paarman mukaan rippisalaisuus on
ehdoton. Pappi ei saa ilmaista siinä kuulemiaan
asioita: ”Papin pitäisi yrittää viedä asia viranomaisille siten, että uhria voitaisiin suojella,
mutta tunnustajan henkilöllisyys pysyy salassa.
Jos ripittäytyjä katuu ja haluaa tehdä parannuksen, papin on kehotettava häntä selvittämään rikos. Mutta pakottaa ei voi. Jos rippisalaisuutta ei
olisi, tuskin kukaan tulisi puhumaankaan asiasta
papille.” (Kotimaa 6.5.2010)

– Minulla ei ole elämässäni
erityistä kompassia muuten
kuin veneessä. Nuorena olin
merillä, ja minulla on avomerilaivurin paperit. Ajattelen niin, että elämän virta
kuljettaa minua eteenpäin.

Sanna Mäkelä
– Odotan, että kaikki menee
elämässä hyvin. Toivon saavani perheen ja työtä. Olen sitä
mieltä, että elämässä on
kuunneltava omaa sydäntään.

Ensi sunnuntaina on helluntai. Nimi perustuu
kreikan sanaan pentekoste, ’viideskymmenes’.
Ennen kristinuskoa juutalaiset viettivät helluntaita 50 päivän kuluttua pääsiäisestä. Vanhan
liiton helluntai oli lain antamisen ja viljankorjuun juhla. Juuri tätä juhlaa vietettiin (Apostolien
teot 2), kun Pyhä Henki vuodatettiin näkyvällä
tavalla. Pyhä Henki yhdistää meidät ylösnousseeseen ja kirkastettuun Kristukseen ja Hänen
työnsä maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä.
On hienoa juhlia taas helluntaita kauniin kevään
keskellä. Helluntaihin ja sitä seuraavaan kirkkovuoden aikaan kuuluvat kasvu, luomakunnan
antimet ja Pyhän Hengen laskeutuminen. Ensimmäisestä helluntaista alkaen Kristuksen julistama valtakunta on avoinna kaikille, jotka uskovat häneen. Tämän ilon ja toivon sanoman haluamme välittää kaikille tämän lehden lukijoillekin.
Hyvinkään seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa maailmassa. ”Kirkko, kristillinen seurakunta,
on armahdettujen syntisten yhteisö, joka luottaa
Jumalaan ja jossa Pyhä Henki herättää uskon ja
rakkauden.”(Katekismus).

Jussi Siren
– Seuraan elämässäni vanhempien ihmisten ratkaisuja ja kysyn
heiltä tarvittaessa neuvoa. Pohdin paljon asioita ja teen enemmän
rationaalisia kuin tunnepohjaisia ratkaisuja. Olen sitä mieltä, että
pyörää on hankala keksiä uudelleen.

Hanna Alatalo

Veikko Toivonen

– Haluan elää elämääni positiivisella asenteella, päivä
kerrallaan. Rippikoulusta jäi
mieleen, että on osattava
tarttua hetkeen.

– Tunnen olevani yksi osa
luontoa, joka on kehittynyt
miljardien vuosien aikana.
Sen mukaan täytyy elää. Toisin sanoen koetan elää luonnon ehdoilla niin, että en sitä
paljon vahingoita.

Emilia Häyhö
– Huumorilla pärjää elämässä aika hyvin. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan. Eräs hyvä
opetus on, että aina kannattaa kokeilla.

On hyvä, että ihmiset uskaltavat ja haluavat tulla
puhumaan seurakunnan työntekijälle asioistaan
ja ongelmistaan. Emme halua olla terapeutteja
vaikka monella sellaistakin osaamista on vaan
toimia nimenomaan sanan palvelijoina. Kirkossa
kuullaan vielä tänäkin päivänä evankeliumi, vapauttava sanoma Jumalalta.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Aarne Laasonen

Ristiin ja rastiin

R

isti ja rasti lienevät sukua toisilleen – oikeastaan sama kuvio eri asennoissa.
Niitä käytetään eri tarkoituksiin, mutta
yhtäläisyyksiäkin toki löytyy. Toiset meistä
on merkitty ristillä, kaikki joskus varmaan
ainakin rastilla. Hyvinkäällä ja Hyvinkään
seurakunnassa liikutaan tänä kesänä monessa mielessä ristiin ja rastiin. Kesäkuussa toiset kiinnittävät katseensa Evankelisen Lähetysyhdistyksen kesäjuhlilla ristiin ja toiset
samaan aikaan Jukolan Viestissä rastiin. Varmaan myös molempiin tapahtumiin ehtiviä
sekakäyttäjiä löytyy jokunen.
Seurakunnassa liikettä aiheuttavat lisäksi
syksyn seurakuntavaalit, joiden ehdokkaiden
etsintä on juuri kiihkeimmillään. Kesälomien
jälkeen pitäisi eri ryhmillä olla pikku hiljaa
listansa valmiina. Siksi värvääjätkin sinkoilevat nyt ristiin rastiin.
Seurakuntavaaleissa haasteita on monia.
Paitsi sopivien ehdokkaiden, myös äänestäjien löytäminen on vaikeaa. Tänä vuonna
oman mielenkiintoisen lisänsä vaaliin tuo
harvinaisen suuri ensimmäistä kertaa äänestämään pääsevien joukko. Uusia nuoria äänioikeutettuja on kaikissa vaaleissa, mutta äänioikeusikärajan laskemisen vuoksi näissä
vaaleissa heitä on harvinaisen paljon. Entä
nouseeko äänestysaktiivisuus muutoksen
myötä? Periaatteessa mahdollisuus siihen
olisi, mikäli ehdokkaita asettavat ryhmät
käyttävät hetkensä oikein. Kaikkein nuorimmat äänioikeutetut saattaisi olla helpompi
saada äänestämään kuin muutamaa vuotta
vanhemmat. Onhan heillä tuoreena kokemuksena takanaan useimmiten upea elämys
rippikoulusta. Monet heistä ovat vielä mukana seurakunnan rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä leirimuisteloineen ja isoskoulutuksineen.
Jos vaaleihin saataisiin nuoriin vetoavia
– siis luultavasti itsekin nuoria tai heitä lähellä olevia ehdokkaita – voisivat nuorimmat
innostua äänestämään. Onnistuneella vaalityöllä he saisivat ehkä myös vanhempiaan ja
muuta lähipiiriään houkuteltua mukaansa
äänestyspaikalle. Matalan äänestysprosentin
vaaleissa tällä olisi jo suuri merkitys vaalin
tulokseen. Nuorennusleikkausta ja seurakuntapoliittisten linjojen muutosta ei varmasti voitaisi välttää…
Monet karsastavat nuoria ehdokkaita
heidän vähäisen kokemuksensa vuoksi. Toisaalta kokemusta ei tule, ellei sitä joskus ala
hankkia. Sitä paitsi nuorisomme on erittäin
valistunutta ja järkevää, minkä ei onneksi
tarvitsekaan tarkoittaa samaa näkemystä
meidän vanhempien ikäluokkien kanssa. Eikä vasta rippikoulun käyneellä varmasti ole
yhtään heikompi tuntuma seurakuntansa arkeen kuin niillä mahdollisilla päättäjillä, joiden ainoat käynnit kirkonmäelle ovat luottamuselinten kokouksia. Joten laitetaan kädet
ja luodaan katseet ristiin nuorille innostusta
vaaleihin pyytäen.

Tapio Piilola



Kristillinen lastenohjelma Aarrearkku vastaa nykyajan pyhäkoulua.

Aarrearkkua avataan ELY:n kesäjuhlilla

H

yvinkäällä vietetään kesäkuun
19.–20. päivinä Evankelisen
lähetysyhdistyksen (ELY) valtakunnallisia kesäjuhlia Martintalossa. Ohjelmaa on myös
Martin seurakuntatalossa ja
Hyvinkään kirkossa. Juhlilla on puheita,
raamattuopetusta, musiikkiesityksiä ja yhteislaulua. Opetuksesta vastaavat muun
muassa piispa Mikko Heikka, teol.tri
Seppo Suokunnas, tuomiorovasti Antti
Kujanpää, kehitysjohtaja Tuula Sääksi,
lähetysjohtaja Juha Auvinen ja rovasti Tapio Turunen. Ulkomaisena vieraana kohdataan tiedotusjohtaja Mimii Brown Tansaniasta.
Lapsille ja lapsiperheille on omaa ohjelmaa. Suomi TV:sta tuttu Aarrearkkutiimi on juhlassa mukana. Aarrearkku on
ELY:n yhdessä medialähetysjärjestö IRRTV:n kanssa tuottama kristillinen las-

tenohjelma. Sen tarkoitus on nykyaikaisella tavalla tehdä tutuksi lapsille ja koko
perheelle Raamatun sisältöä ja lasten hengellisiä lauluja. Iloinen lapsijoukko avaa
jokaisessa jaksossa jännittävän näköisen
arkun, josta löytyy iso kirja ja mielenkiintoinen esine, jota tutkitaan ja josta keskustellaan. Ohjelman turvallinen isoisähahmo
Saku-vaari eli rovasti Sakari Nurmesviita
tulkitsee Raamatun suuria kertomuksia
piirtäen ja kertoen.
Juhlien musiikki on monipuolista, mukana ovat Hyvinkään Oratoriokuoro, lauluyhtye KokoNainen, Tuomaskuoro ja
bändi ja lastenkuoroista Sävelkeijut ja Rytmiritarit. Koko kansan popmessua vietetään Martinhallissa. Oopperalaulaja Hannu Niemelä konsertoi Hyvinkään kirkossa
säestäjänään Vesa Erkkilä.
Ohjelmassa on myös seurakunnan
Teatteri Betan passiodraama Seimi ja risti

Hyvinkään Rautatiemuseon ulkoilmanäyttämöllä. Kesäjuhlien järjestelyissä tarvitaan vapaaehtoisia talkoolaisia muun muassa Martintalon juhlapaikan rakentamiseen perjantaina 18.6. iltapäivällä sekä
purkamiseen sunnuntaina heti juhlan jälkeen, opasteiden asettamiseen ja pois keräämiseen, järjestyksen ylläpitoon, ruoan
ja kahvin myyntiin ja jakeluun, siivoukseen, kolehdin kantoon, sekä arpojen
myyntiin. Juhlille voi myös lahjoittaa pikaarpavoittoja.
Talkoolaisten ilmoittautumiset Kosti
Kalliolle, p. 040 547 9621, kosti.kallio@
evl.fi.
Tervetuloa juhlille mukaan koko perheen kanssa!

Jorma Ersta

ELYN KESÄJUHLIEN OHJELMA HYVINKÄÄ 19.–20.6.2010
Martintalo: Martinhalli, monitoimitila,
ruokasali, luokkia. Martin srk-talo, Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseon puisto.

Lauantai 19.6.
• klo 10 ELYn vuosikokous ja pääsihteerin ajankohtaiskatsaus, Pekka Knuutti,
Antero Rasilainen
• klo 12 Alkajaisseurat Martinhallissa:
Ilkka Järvinen, Pekka Knuutti, Minna
Valtonen, Raili Mäkitalo, Hyvinkään
Oratorio-kuoro, johtaa Matti Heroja,
KokoNainen lauluryhmä, johtaa Helena
Lehtinen, juonto Antero Rasilainen,
säestys Matti Heroja
• klo 13.15 Ruoka
• klo 14.30 Raamattuopetus, Seppo Suokunnas, puhe Ulla Rapeli, säestys Matti
Heroja, juonto Pekka Kiviranta
• Laula Kanssani - monitoimitilassa, Raili
Mäkitalo, Marjut Sipakko ja Rytmiritarit
ja Sävelkeijut
• klo 15.15 Kahvia, Nappi -y.m. työpajat,
lapsityönohjaajat
• klo 16 Laulun juhlaa Martinhallissa:
kuoro / lauluryhmä, puhe Juha Auvinen,
Netivyah-raamatuntutkimuskeskuksen
johtaja Joseph Shulam. Lapsille Saku-

vaari monitoimitilassa, sekä Ms Mimii
Brown,
• Paneelikeskustelu ”Perhe” teemasta
Martin srk-salissa, Alustus: perheterapeutti Paula Maliniemi Paneelissa: Mika
Viitanen, EOL:n edustaja, säestys Marjut Sipakko, juontaja Kari Lähdesmäki
• klo 18-20 Kirkkoteatteri Rautatiemuseon puistossa: ”Seimi ja risti” ohj. Jouni
Laine, liput 12/10€
• ”Koko kansan pop-messu” Martinhallissa: Houseband Jussi Laine & knit.
• Ehtoollisen jälkeen nuorten karaoke-jatkot Martin seuriksella, iltapalaa.
• klo 20.30 Konsertti Hyvinkään kirkossa, Hannu Niemelä, laulu, Vesa Erkkilä,
urut, piano ja kitara ja laulu, mukana
myös Askolan kirkkokuoro, puhe Päivi
Erkkilä. Ohjelma 10€

Sunnuntai 20.6.
• klo 10 Perhemessu Martinhallissa, saarna Mikko Heikka, liturgi Kosti Kallio ja
Petra Pohjanraito, Tuomaskuoro ja bändi, Sävelkeijut ja Rytmiritarit, kanttoreina Helena Lehtinen ja Marjut Sipakko.
• klo 11.30 Ruoka
• klo 13 Pääjuhla: Aarrearkku-tiimi, Raamattuopetus Antti Kujanpää, Tuula

Sääksi, kamarikuoro, kanttori Marjut Sipakko, juonto Antero Rasilainen
• klo 14.15 kahvit
• klo 15 Kaikki päättyy... Tapio Turunen,
Raili Mäkitalo, Siionin kanteleen lauluja
yhdessä laulattamassa Heini Kataja-Kantola ja Inna Vintturi, Ms Mimii Brown,
Tansanian ev.lut.kirkon itäisen Viktoriajärven hiippakunnan tiedotusjohtaja,
tulkkina Tuula Sääksi, juonto Antero Rasilainen, kanttori Heini Kataja-Kantola,
lähtösiunaus
• klo 18 Kirkkoteatteri Rautatiemuseon
puistossa: ”Seimi ja risti” ohj. Jouni Laine
liput 12/10€

Hautausmaiden kukat ja
puut tuovat iloa ikävään

Kirkkoherra Ilkka Järvisestä
lääninrovasti
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen nimitettiin Nurmijärven rovastikunnan lääninrovastiksi
1.5.2010 alkaen. Rovastikuntaan kuuluvat Nurmijärven,
Mäntsälän ja Hyvinkään seurakunnat. Lääninrovasti toimii rovastikunnan kirkollisen
toiminnan ohjaajana ja valvojana oman työnsä ohella. Lääninrovastin toimikausi on kuusi vuotta kerrallaan.

P

uolimatkan hautausmaalle saapunut Eija-Liisa Jakonen laittaa miehensä Pekan haudalle ruusun.
– Mieheni kuoli seitsemäntoista
vuotta sitten. Toisen ruusun laitan mieheni vanhemmille Mikolle ja Anna-Marialle. Yksi ruusu menee samalla hautausmaalla olevalle äitini Ainon ja isäni
Kaarlon haudalle, Eija-Liisa Jakonen sanoo. Hänen autonkuljettajanaan oleva
Eero Luoma käy viemässä kukkia vaimonsa Pirkon haudalle, joka haudattiin
Rauhannummen hautausmaalle vuonna
1993.
Kun Eija-Liisa kasteli viime kesänä
vanhempiensa haudan kukkia, hän säikähti.
– Begonian alta hyppäsi pieni jäniksenpoika. Se ei tykännyt kastelusta. Ainoa mikä ei jäniksille kelpaa on samettiruusu.
Hänen mielestään Puolimatkan hautausmaa on kesäisin hyvin kaunis. Kauneuden varmistavat koko kesän kukkivat kukat.
– Usein olen laittanut isokukkaisia
petunioita, pikkukukkaiset mätänivät.
Joskus olen laittanut verenpisaroita. Ne
kestävät koko kesän, kun saa hyvät kukat.
Ylipuutarhuri Markku Husson mukaan hänen ja työnjohtajan luvalla haudoille voi istuttaa pieniä havupensaita.
Kasvaessaan havuistutukset leviävät
helposti naapurihaudan puolelle, siksi
ne vaativat leikkausta tai vaihdon pienempään.
Haudoille istutetaan silloin tällöin
monivuotisia perennoja. Suosituimpia
ovat kuuliljat, joita on kymmeniä lajikkeita.
– Niitä täytyy aika ajoin pienentää
jakamalla. Perennat ovat hyviä, jos haudalla ei pääse käymään kuin ehkä kerran
pari kesässä. Muut kesäkukat vaativat
viikoittaista hoitoa. Jonkin verran näkee
kookkaampien hautakivien yhteydessä

Missio-Golf
lähetyksen hyväksi

Eija-Liisa Jakonen asettaa kukkia miehensä Pekan haudalle Puolimatkan hautausmaalla. Autonkuljettajana oleva Eero Luoma vie kukkia vaimonsa Pirkon haudalle
Rauhannummeen.

saniaisia. Eräs on metsissäkin tavattava
kotkansiipi.

Erikoisia puita
Seurakunnan hautausmaat ovat suuruusjärjestyksessä Rauhannummen,
Puolimatkan, Rautatienrakentajien ja
Kytäjän hautausmaat. Niillä kasvavia
harvinaisempia puulajeja ovat tammi,
verivaahtera, liuskalehtinen leppä,
douglaskuusi, sembramänty, pähkinäpensas ja kyynelkoivu. Puiden kuntoa
seurataan ja huonoja poistettaessa istutetaan tilalle samoja lajeja.
Toiset pitävät haudan lähellä olevista puista. Toisten mielestä puut varjostavat hautaa ja juuristot imevät maaperästä ravinteita. Haitat on ratkaistavissa
teknisillä keinoilla ja kasvivalinnoilla.
Juuriston haittoja voi ehkäistä juurimatoilla tai istutuskaukaloilla. Reunakivillä
varustetun haudan huonosti kasvavan

nurmikon voi vaihtaa joko hiekaksi tai
sepeliksi. Runsasravinteinen multa ja
multaan sekoitettavat kastelukiteet vähentävät haudan nurmikon lannoituksen ja kastelun tarvetta.
Rauhannummen ja Kytäjän hautausmaat ovat melko avoimia paikkoja, vaikka varjojakin löytyy.
– Niissä istutusten täytyisi kestää
auringonpaistetta, paahdetta ja osittaista kuivuutta. Puolimatkan ja Rautatienrakentajien hautausmailla on enemmän
varjoja, Markku Husso jatkaa.
Seurakunta käyttää hautausmailla
mukulabegoniaa, kesäbegoniaa ja aurinkoisilla paikoilla hopealehteä. Varjoisilla
paikoilla käytetään kaikilla hautausmailla ahkeraa liisaa ja verenpisaroita.
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Seurakunta mukana
Jukolan viestissä

V

uoden 2010 Jukolan viesti, KytäjäJukola suunnistetaan 19.–20.6.2010
Kytäjällä. Viestin järjestelyistä vastaavat Hyvinkään Rasti ja Rajamäen
Rykmentti. Kytäjä-Jukolaan odotetaan
ennätysosanottoa – vähintään 15 000
suunnistajaa ja kaikkiaan 40 000 kisavierasta.
Hyvinkään rautatieasemalta on kaikille ilmainen linja-autokuljetus kilpailukeskuksen välittömään läheisyyteen ja
takaisin rautatieasemalle lauantaiaamusta 19.6. sunnuntai-iltapäivään
20.6. Linja-autot kulkevat nonstop-periaatteella matkustajamäärien mukaan.
Linja-auto kulkee Rantasipin ja majoituskoulujen sekä ABS-huoltoaseman
kautta. Henkilöautoliikenne on ohjattu

Herustentien kautta, jolloin
parkkipaikalta on kilpailukeskukseen noin kahden kilometrin matka.
Kello 21.00 on Jukolan
viestin Metsäkirkko ja ehtoollinen maastossa. Messusta vastaavat Nurmijärven
ja Hyvinkään seurakunnat.
Metsäkirkkoon osallistuvia
pyydetään käyttämään edellä
mainittua linja-autokuljetusta, jolla pääsee aivan lähelle
Metsäkirkkoa.
Lauantaina 19.6. Kytäjän
kirkko on avoinna tutustumista varten kello 12–16.

Seurakunta otteluisäntänä
Tahko – Sotkamo -pelissä
Hyvinkään seurakunta on isäntänä
Tahkon miesten Superpesiksen kotiottelussa sunnuntaina 30. toukokuuta. Peli alkaa kello 18 tutulla Pihkalan kentällä. Otteluisäntä, lääninrovasti Ilkka Järvinen, suorittaa
avausheiton. Ottelutauolla on edel-

lisvuoden tapaan odotettavissa tauko-ohjelmaa.
Viime kesänä seurakunta toimi
ensimmäistä kertaa otteluisäntä. Silloin Tahkolla oli vastassa Vimpelin
Veto.
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Golf-peli kasvattaa suosiotaan maailmalla ja Suomessa vuosi vuodelta yhä enemmän. Maassamme on
nykyään jo yli 115.000 rekisteröityä pelaajaa. Aina
silloin tällöin jotkut järjestävät golf-turnauksia hyväntekeväisyysmielessä. MISSIO-GOLF, hyvään heräämisen kisa, on Hyvinkään seurakunnan järjestämä kisa lähetystyön (missio) hyväksi. Kisa pidetään
unikeon päivänä tiistaina 27.7.2010 Hyvigolfin kentällä Hyvinkäällä alkaen klo 8. Pelisarjat ovat sekä
miehille että naisille. Pelimuotona on pistebogey,
korkein tasoitus 36. Pelaajia voidaan ottaa mukaan
enintään 60 henkeä (20 x 3-hengen ryhmät). Pelinjohtajana toimii Toivo (Topi) Suosilta.
Pelimaksu on Hyvigolfin pelioikeudet omaavalle
jäsenelle tai vuokraoikeudet omaavalle 20 euroa,
muiden seurojen jäsenille 40 euroa. Pelimaksusta 15
euroa on missiolahjoitusta ja 5 eurolla saa starttikahvit sämpylällä. Kisaan ilmoittautuminen ensin Hyvigolfin toimistoon, p. 040 093 5358 tai s-postilla: caddiemaster@hyvigolf.fi, sen jälkeen maksu suoritetaan
20.7. mennessä tilille: FI1315863000020028, saajaksi
merkitään Hyvinkään seurakunta, viitteeksi kirjoitetaan nimi ja sana Golf.
Kokoontuminen on Klubirakennuksen 2. kerroksessa klo 8.00, se sisältää aamukahvin,
kisa-avauksen ja
peliohjeet. Palkinnot jaetaan Klubilla
kisan päätyttyä ja
tulosten valmistuttua noin klo 14.30–
15.00. Kisan oheistapahtumina on
puttiharjoituksia ja
puttikisa (1 euro)
mission hyväksi klo
12–14. Ilmoittaudu
mukaan! Lisätietoja: Kosti Kallio, p.
040 547 9621, kosti.
kallio@evl.fi.

Yhteisvastuukeräyksellä
ennätystulos Hyvinkäällä

”Soi kunniaksi Luojan..”

Tervetuloa Jukolan viestin Metsäkirkkoon
lauantaina 19.6 klo 21.00
Liturgina lääninrovasti Ilkka Järvinen
saarnaa kirkkoherra Ari Tuhkanen

Yhteisvastuun 60-vuotisjuhlakeräys onnistui yli odotusten Hyvinkäällä. Keräys on tuottanut tähän mennessä yhteensä 25.101 euroa. Kuluja oli noin 1.713
euroa. Keräyksen tuotto nousi vuodesta 2009 yli
13.000 euroa!
Keräyksen kotimaan kohteena oli Lapsiperheiden ruokaturva -hanke, jonka toteuttamisesta vastaa
Marttaliitto. Keräyksen ulkomaan kohteena oli Haiti.
Ennen 7.2. kerätyt varat ohjattiin lyhentämättömänä
katastrofiapuna Kirkon Ulkomaanavun kautta Haitin
maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Hyvinkäältä
katastrofiapuna lähti 1.984 euroa.
Hyvinkäälle jäävällä 10 prosentin keräysosuudella toteutetaan lapsiperheille suunnattu ruokakurssi.
Siitä vastaavat seurakunnan diakoniatyö, Hyvinkään
eri Marttayhdistykset sekä Hyvinkään kaupunki.
Keräyksessä oli mukana Hyvinkäällä noin 150 vapaaehtoista. Keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola,
diakoniatyöntekijät Päivi Lammela ja Päivi Lievonen kiittävät lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita.
Vuonna 2011 yhteisvastuukeräyksen aiheena on lasten ja nuorten
yksinäisyys ja ulkomaan kohteena
on Mosambik.



Hyvinkään
kaupungin
neuvolapsykologi
Aino-Maija Saari
(keskellä) ohjasi
lapsia askartelussa. Leirillä lapset
saivat asiantuntevaa tietoa
psyykkisistä
sairauksista ja
vertaistukea.

– Otan pensasaidan pois hautausmaan ympäriltä,
sanoo pientä kaivinkonetta käyttävä Paavo Åman
Rakennus Rintik Oy:stä. Tilalle tulee liuskekivimuuria ja mustaksi maalattua metalliaitaa.

Hautausmailla
remontoidaan kesällä
Tulevan kesän aikana tehdään kahdella hautausmaalla kunnostustöitä. Toukokuun alussa aloitettu Rautatienrakentajien hautausmaan aidan rakentaminen
kestää elokuun loppuun. Toisena työnä on Rauhannummen hautausmaan sähkökaapeleiden uusiminen. Se alkaa kesäkuun alussa ja kestää myös elokuulle saakka.
– Rautatienrakentajien hautausmaalla tehdään
Kauppalankadun varteen liuskekivillä päällystetty
betonimuuri, jonka yläosaan tulee metallirimoitus.
Muurin korkeus on 1,45 metristä yhteen metriin.
Muille kolmelle sivulle tulee metalliaita. Myös metalliportit uusitaan kolmella sivulla. Metalliaidat ja portit maalataan mustiksi, ylipuutarhuri Markku
Husso luettelee urakkaa.
Muurin rakentajana on Rakennus Rintik Oy ja
metalliaitojen sekä porttien rakentajana VS-Turvaaidat Oy.
– Muutamassa kohdassa aita tulee lähelle hautaalueita, mutta niillä ei tehdä töitä. Alueet rajataan
erilleen. Pysäköintialue joudutaan tyhjentämään jossain vaiheessa autoista, ja siitä ilmoitetaan kylteillä.
Rauhannummen hautausmaan sähkökaapeleiden
uusimisen tekijöinä ovat maanrakennustöiden osalta
Hyvinkään Tieluiska Oy ja sähkötöiden osalta USAsennus Oy.
Markku Husson mukaan kaapelien kaivuutöitä
tehdään hautausmaan käytävillä useassa paikassa,
mutta ei hauta-alueilla.
– Urakka ei vaikuta myöskään hautaustoimituksiin. Omaisten kulku haudoille voi kuitenkin tilapäisesti vaikeutua, mikäli töitä tehdään läheisellä käytävällä. Tämä haitta on kuitenkin lyhytaikaista.
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Painoa pois Nepalin lasten hyväksi
Eräs yksityishenkilö on haastanut Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenet sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) henkilöstön Läskillä
lukutaitoa -kampanjaan. Lahjoittaja antaa jokaisesta
laihdutetusta kilosta 15 euroa, yhteensä 10 miljoonaan euroon saakka, kampanjaan, jolla koulutetaan
opettajia Nepalin lapsille. Ulkoasiainministeriö seuraa varojen käyttöä Nepalissa. THL tukee kampanjaa
tiedotuksella ja kokoamalla punnitustiedot.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen pyysi terveydenhoitaja Lea Paukkua pitämään Läskillä lukutaitoa -mittauksia Hyvinkään seurakunnan tiloihin. Punnitukset aloitettiin 13. tammikuuta. Seurakunnat suorittavat loppupunnitukset 30.5. mennessä ja THL laskee
tuloksista loppuyhteenvedon 15.6. mennessä.
Hyvinkään seurakunnassa viimeinen punnituspäivä oli viime tiistaina, jolloin oli myös tarjoilua.
Eräs kampanjaan osallistuneista oli Liisa Korhonen.
– Olen mukana oman kuntoni ja Nepalin lasten
takia. Tähän mennessä olen hankkinut Nepalin lasten opettajien koulutukseen 75 euroa, hän sanoi mittauksessa, joka tehtiin 4. toukokuuta.
Lea Paukku antoi kurssilaisille laihduttavan Taikakeiton reseptin, jossa on paljon kaalia. Hän lupasi
punnita jatkossakin ihmisiä, jotka eivät ole päässeet
vielä ihannepainoonsa. Häneen voi ottaa yhteyttä
soittamalla numeroon 041 507 9424.
Loppupunnitukset
Seurakunnat suorittavat loppupunnitukset 30.5.
mennessä ja THL laskee tuloksista loppuyhteenvedon
15.6. mennessä.



Mielenterveyttä hoidettiin lasten kanssa
Tunnetilojamme ovat loukkaantuminen,
suru, iloisuus, rakkaus, aggressiivisuus,
onnellisuus, kaipaus, hämmennys, pelko, häpeä, ikävä, vihaisuus ja voitonriemu. Nämä sanat oli kirjoitettu lehdistä leikattujen henkilökuvien viereen
kartongille, joka oli kiinnitetty Sääksin
leirikeskuksen salin seinälle.
Leirikeskuksessa pidettiin 24.–25.
huhtikuuta Hyvinkään kaupungin ja
seurakunnan järjestämän Vertti-vertaistukiryhmän päätösleiri mielenterveysongelmista kärsiville aikuisille ja heidän
lapsilleen. Ohjaajien moniammatillisuus
koettiin hyvänä. Leiriin osallistuivat
neuvolapsykologi Aino-Maija Saari, vs.
lastentarhanopettaja Nina Siivonen,
perheohjaaja Hannele Tukiainen ja
perhetyön diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen. Vertti-vertaistuesta halutaan
tehdä kaupunkiin pysyvä käytäntö.
Aikuisilla ja lapsilla oli pääpiirteissään samanlainen leiriohjelma. Tunteita
käsiteltiin esimerkiksi pantomiimin
avulla. Lasten Salama-ryhmä teki omat
säännöt. Vertaistukea saatiin keskustellen.
Vertti-vertaistukileirin apuna oli
Matti Inkisen ja Bitta Söderblomin
Omaiset mielenterveystyön tukena -teos. Aikuiset keskustelivat esimerkiksi

siitä, miten vanhempi oppii tarkastelemaan omaa tilannettaan ja sairauttaan
lapsen näkökulmasta. Lapsillakin oli samanikäistä vertaistukea. He huomasivat,
että muidenkin lasten vanhemmilla on
psyykkisiä ongelmia. Samalla opeteltiin
keskustelemaan vaikeista asioista, puhuminen helpotti lapsiakin.

Vertaistuesta saa voimaa
Sääksin leiri oli mukana olleiden aikuisten seitsemäs kokoontuminen, joita oli
yhteensä kymmenen kappaletta.
– Aloitimme maaliskuussa Päiväpirtin päiväkodin tiloissa. Näen tämän hyödylliseksi ja tulin mielelläni mukaan. On
saanut keskustella omista asioista ja
kuulla muiden tuntemuksia, kolmen
lapsen isä Ossi sanoi. Hän oli leirillä tyttärensä kanssa. Miehen mielestä kiire
luo turhaa stressiä. Sen estämiseksi työasioita olisi organisoitava paremmin.
Timo kertoi käyneensä keskustelemassa psykiatrisella päiväosastolla ja
Sääksissä oli samantapaista keskustelua.
Poikkeuksena oli, että nyt oma poika oli
mukana. Autonkuljettajan rankka työtahti ajoi miehen loppuun.
– Painoin satanen lasissa useita vuosia, miljoonia kilometrejä. Eiköhän se

ala riittää. Suomi on tullut tutuksi. Nyt
opettelen elämään sairauteni kanssa. Vapaa-aikoina katselen elokuvia ja olen alkanut kävellä.
Ari, joka oli leirillä kahden lapsensa
kanssa, piti hyvänä, että leiriläiset puhuvat samaa kieltä. Häntä stressaa tekemätön työ.
– Puhuttu tuska on vaimeneva tuska. Traumaattisissa tilanteissa on hyvä
mennä vertaistukiryhmään ja yksilöterapiaan. Ilman puhumista sekä asian käsittelyä ja sen myöntämistä itselle ei lähde
tapahtumaan muutosta. Mielenterveysongelmiin pitäisi saada heti apua eikä
puolen vuoden kuluttua. Toipuminen
edellyttää lääkitystä ja ”puheterapiaa”.
Terapeutti ohjaa keskustelemaan oikein.
Kirsi oli leirillä poikansa kanssa.
Hän huomasi saaneensa heti ensimmäisellä kerralla uutta voimaa elämäänsä.
– Olen saanut kuulla muiden ihmisten masennuksesta. Samoissa tilanteissa
olevat ymmärtävät toisiaan. Mielestäni
Vertti-ryhmä voisi olla pitempi. Tuntuu
siltä, että minulla olisi ollut vielä paljon
puhuttavaa.
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Katekumenaatti ja Alfa kutsuvat syksyllä
– Katekumenaatti on pienryhmämuotoinen kurssi uskon ja elämän kysymyksistä. Keräämme osallistujilta kysymyksiä, joiden pohjalta keskustellaan ja tutkitaan Raamattua. Osallistumme yhdessä myös jumalanpalveluksiin. Näin pastori Laura Maria Latikka selvittää outoa sanaa, joka tulee kreikan kielen sanasta katekhein, opettaa, näyttää tietä,
ohjata.
Katekumenaatti alkaa taas ensi syksynä ja se kestää kevääseen. Maallikoiden ohjaamia ilta- ja päiväryhmiä on
ollut monenlaisia. Jotkut ovat suorittaneet niissä aikuisrippikoulun, jos sitä ei
ole tullut nuorena käytyä. Ryhmään voi
tulla epävarmana ja epäilevänä, mutta
uteliaisuus ja avoin mieli ovat hyväksi.
Kaikki kysymykset ovat sallittuja, ja valmiita vastauksia ei anneta.
–Palaute on ollut tosi hyvä. Osallistujat ovat kokeneet katekumenaatti-ryh-

mät antoisiksi. Katekumenaatti on hyvä
väylä, jos ihminen haluaa kysyä ja keskustella tai etsiä tietä seurakuntaan ja
omaan paikkaansa siellä, Laura Maria
Latikka sanoo. Häneltä saa lisätietoja,
kun soitat numeroon 040 743 7856.
Hyvinkään seurakunta on ensimmäisiä seurakuntia Suomessa, joissa on
aloitettu katekumenaatti.

Alfa-kurssi – maanläheinen
tapa tutustua kristinuskoon
Englannin Anglikaanikirkossa syntynyt
Alfa-kurssi perustuu Nicky Gumbelin
Hyvä kysymys! -kirjaan. Siellä käsitellään luentojen ja keskustelujen avulla
kristinuskon perusasioita.
Alfa-iltaan kuuluu yhteinen ateria,
uutta hengellistä musiikkia, rento ilmapiiri ja huumori.

Syyskuun 28. päivänä alkaa Hyvinkään seurakuntakeskuksessa uusi Alfakurssi. Mukaan ilmoittaudutaan
31.8.2010 mennessä seurakunnan neuvontaan, puh. (019) 45611. Lisätietoja:
Pentti Helttuselta, 045 127 5916 tai
pentti.helttunen@gmail.com.

Seimi ja Risti -passiodraama kesäteatterissa
Suomen Rautatiemuseon puistossa
on meneillään Teatteri Betan tulevan kesäteatteriesityksen Seimen
ja Ristin harjoitukset. Ohjaaja
Jouni Laine antaa ohjeita näyttelijöille, jotka käyvät läpi yksittäisiä
kohtauksia.
– Seimi ja Risti -passiodraama on Teatteri
Betan kymmenes kesäteatterinäytelmä ja samalla juhlanäytelmä, jonka aiheena on Jeesuksen elämä. Kunnianhimoisena suunnitelmana on, että esitämme passiodraaman
kymmenen vuoden välein. Näin haluamme
sitoutua kansainväliseen passiodraamaperinteeseen, ohjaaja sanoo.
Jouni Laine on tehnyt näytelmän dramaturgian Matteuksen evankeliumin mukaan.
Passiodraama alkaa Jarkko Siekkisen säveltämällä laululla, jonka sanat ovat Jaakko
Haavion kokoelmasta Huomen kellot.
Koska Hyvinkääsalissa seitsemän vuoden ajan esitetty Ristin tie -passiodraama jäi
pois ohjelmasta vuonna 2007, se päätettiin
toteuttaa yleisön pyynnöstä.
– Nyt passiodraama alkaa Jeesus-lapsen
syntymästä jatkuen tietäjiin, paimenten kedolle, Johannes Kastajaan, Jeesuksen ihmetekoihin ja vertauksiin sekä ristin tiehen päätyen ylösnousemuksen ihmeeseen. Vertauksista näytelmässä ovat mukana ainakin fariseus ja publikaani, lesken ropo ja rikas mies.
Jeesuksen Via Dolorosa alkaa jo seimellä,
kun eräs lahjaansa tuovista tietäjistä sanoo:
”Mirhamia, sillä hänen pitää kärsiä uhrikuolema.”, ohjaaja jatkaa.

Suomen Rautatiemuseon näyttämö on
vielä lehdettömien puiden ympäröimä, kun
Teatteri Betan näyttelijät harjoittelevat
kesä- ja heinäkuussa esitettävää Seimi ja
Risti -passiodraamaa.

Jouni Laine ohjaa näytelmäharjoituksissa Roy Sirniötä ja Juho Lehtoa.

Teatteri on yhteistyötä
Koneella tietohallintopäällikkönä työskentelevä Osmo Kosonen on näytellyt kuutena
kesänä Teatteri Betan kesäteatterinäytelmissä. Seimi ja Risti -passiodraamassa hän esittää ylipappi Kaifasta, joka on näytelmän ”pahis”.
– Olen harrastanut näyttelemistä kaksitoista vuotta. Se alkoi Koneen Teatteri Hississä, joka oli meidän harrastuskerho. Teimme kerhon puitteissa kuusi näytelmää. Minä
jäin porukasta koukkuun. Olen näytellyt
myös Teatteri Päivölässä ja Riihimäen Teatterissa. Haluan tuottaa ihmisille elämyksiä,
Osmo Kosonen sanoo.
Passiodraaman toteuttajina on noin vii-

sikymmentä henkeä. Kuoroa ja orkesteria
johtaa musiikkityöntekijä Helena Lehtinen.
Koreografina on Titta Tunkkari, puvustajana Eeva Mantere ja lavastajana Marika Laine. Tekniikasta huolehtivat Seppo Airisto ja
Aki Nousiainen.
Titta Tunkkari on ollut useina vuosina
Teatteri Betan kesäteatterinäytelmien koreografina.
– Tässä passiodraamassa tulee olemaan
useita osuuksia. Ohjaan erikseen tanssijoita
ja näyttelijäryhmien liikkumista, hän sanoo

Seurakunnan musiikkityöntekijä Helena
Lehtinen on vastannut kesäteatterinäytelmien musiikista, jota hän on sekä säveltänyt
että sovittanut.
– Tänä vuonna on bändissä useita soittajia. Rummuissa on Osmo Turunen, bassoa
ja kitaraa soittaa Anssi Häkkinen ja Suvi
Kurikka ja selloa Kristiina Hirvonen. Minä
olen koskettimissa ja mukana on myös Tuomaskuoron lauluryhmä. Seimessä ja ristissä
on kolmetoista laulua, joista yksi on uusi.
Sen olen säveltänyt Psalmin 23 eli Paimenpsalmin sanoihin.

Seppo Ylönen
Seimi ja Risti -passiodraama, Teatteri Beta,
Suomen Rautatiemuseon puisto, Hyvinkäänkatu 9, ohjaus Jouni Laine. Esitykset 19.6.
(ensi-ilta), 20.6., 23.6. klo 18 /, 27.6. klo 16 /
30.6. klo 18 sekä 3.7. klo 21 (yönäytös) ja 4.7.
klo 16. Liput ennakkoon: Hyvinkään srk:n
neuvonta (019) 456 11.

IP-kerholaiset kisasivat
Wanhassa Areenassa

S

eurakunnan iltapäiväkerholaiset
täyttivät liikuntapäivänään 22.
maaliskuuta Valvillan Wanhan
Areenan. Noin sataseitsemänkymmentä lasta kiersi pienemmissä
ryhmissä ohjaajiensa kanssa toimintapisteissä. Lapsilla oli sählyä, häntäpallon heittoa, viestijuoksua, pujottelurataa,
pituus- ja korkeushyppyä, venyttelyliikepiste, leikkivarjolla leikkimistä, polttopalloa sekä pomppupatjalla löhöilyä ja pomppimista.
Jossakin vaiheessa kesken touhuamisen nautittiin välipalaa.
– Laura Jokinen, Timo Luostarinen,
Terhi Hartikka ja minä muodostimme tiimin, joka suunnitteli tämän liikuntapäivän,
lastenohjaaja Riikka Hautakoski sanoo.
Liikuntapäivässä olivat lapsia ohjaamassa myös kaikki muut seurakunnan lastenohjaajat, joita on yhteensä noin kaksikymmentä sekä kahdeksan harjoittelijaa. Seurakunnalla on yhdeksän iltapäiväkerhoa ympäri
kaupunkia ja Kaukasissa.
Riikka Hautakoski on itse lastenohjaajana Puolimatkan iltapäiväkerhossa, joka on
koulun tiloissa. Tällä hetkellä siinä on kolmekymmentäneljä kerholaista.
– Kun tulin seurakuntaan työhön vuonna 2001, niin Henrik Norrena piti muutamana vuonna tässä samassa tilassa lapsille
Reilu peli -tapahtumia. Niistä jäi niin hyvä
muisto, että päätimme järjestää liikuntapäivän. Tästä saatu lasten ja aikuisten palaute
on ollut hyvä. Jotkut lapset ovat kysyneet,
että mennäänkö huomenna uudestaan.

Seppo Ylönen
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Lasten vauhtia temppuradalla.

Sählyn pelaaminen innosti sekä poikia että tyttöjä samalla tavalla.

Pituushyppääjät keskittyvät suorituksiinsa.



Kesäiset kirkot ovat matkailijan le
Kauniit kirkkorakennukset kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen kulttuurimaisemaan. Kesälomalla
voi olla aikaa tutustua myös itselle ennen näkemättömiin pyhäkköihin. Hyvinkääläiselle niitä voivat olla
oman Nurmijärven rovastikunnan ja lähiseudun kirkot, joista suurin osa on virallisia tiekirkkoja.

Opas Asta Saaristo esittelee Nurmijärven kirkkoa asiantuntemuksella. C. P. Elfstöm on
maalannut alttaritaulun ja myös saarnatuolin evankelistat.

Hyvinkään kirkon alttari on koruton. Risti ottaa ihmiset vastaan.

Nurmijärven nykyinen kirkko on neljäs samalla paikalla sijainnut pyhäkkö. Tämän Aleksis
Kiven kotikirkon rakennustyöt toteutettiin Matti Åkerblomin johdolla.

Hyvinkään kirkko

Klaukkalan kirkko

Lähdemme liikkeelle tutusta Hyvinkään kirkosta. Tammikuussa vuonna 1961 vihitty
kirkko on professori Aarno Ruusuvuoren
suunnittelema kolmiokuvioinen kirkko.
Ruusuvuoren käsialaa on myös sen leveäpuinen alttariristi, joka tahtoo sulkea kirkkokansan syliinsä.
Hyvinkään kirkko palvelee tiekirkkona
1.6.–31.8. klo 9–18 ja 1.9.–31.5. kello 9–16.

Klaukkalan kirkko vihittiin käyttöön adventtina vuonna 2004. Kirkko tehtiin arkkitehtuurikilpailun voittaneen Anssi Lassilan
”Käsi” -työn pohjalta. Kirkon sisäseinät ovat
korkeimmassa kohdassa 16 metriä lattiatasosta. Varsinaisessa kirkkosalissa on tilaa
kolmelle sadalle hengelle. Kirkon yhteydessä
on myös seurakuntakeskus.
Klaukkalan kirkko on tiekirkko. Se on
auki 6.6.–8.8. kello 13–19. Rukoushetki on
päivittäin kello 18.30.

Nurmijärven kirkko

Mäntsälän kirkon alttaritaulun on maalannut saksalainen Bernhard Reinhold. Taulun nimi
on Paimenten kumarrus (1861).



Elettiin Ruotsin vallan aikaa, kun Nurmijärven kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1793.
Se on myös kansalliskirjailija Aleksis Kiven
kotikirkko. Kirjailijan istumapaikka oli alttarille päin mentäessä oikealla parvella, josta
hän ihaili vastakkaisen parven reunaan maalattua Mariaa ja Jeesus-lasta esittävää taulua.
Kivi kirjoitti ystävälleen A. R. Svanströmille:
”…Huomaa myös neitsyt Maria, lapsi sylissä:
hänen kasvonsa ovat minusta aina olleet
naiskauneuden ihanne, varsinkin kun niitä
katselee etäältä.”
– Tässä kirkossa on käynyt aivan ihania
ihmisiä. Jotkut tulevat aloittamaan kesää
kirkon vieressä olevaan kesäkahvilaan. Yhdysvaltalaiset turistit kysyivät kerran, onko
tämä kirkko toiminnassa. Sanoin, että kirkko on meidän pääkirkko, sanoo kirkon opas
Asta Saaristo.
Nurmijärven kirkko on tiekirkko. Se on
auki 6.6.–8.8. kello 11–18. (25.6. suljettu).

Rajamäen kirkko

Rajamäen kirkon rakentamispäätöksen teki
Rajamäen tehtaiden isäntä Oy Alkoholiliike
AB kesällä 1937. Ennen sitä oli hyväksytty
arkkitehti Erkki Huttusen funkkistyyliset
piirustukset. Kirkko valmistui vuonna 1938.
Kauniin ja värikkään alttarifrescon ”Tie, totuus ja elämä” maalasi taiteilija Anna Räsänen vuonna 1956.
Rajamäen kirkko oli Oy Alko Ab:n omistuksessa toukokuuhun 1985 saakka, jolloin
yhtiö lahjoitti sen Nurmijärven seurakunnalle. Kirkon yhteydessä on myös seurakuntasali ja tilat päiväkerholle.
Rajamäen kirkko on tiekirkko. Se on auki
6.6.–31.7. kello 12–18, (25.6. suljettu).

evähdyspaikkoja
Jorma Ersta

Klaukkalan kirkon on suunnitellut arkkitehti Anssi Lassila. Kirkon yhteydessä on myös
suosittu seurakuntakeskus.

Mäntsälän kirkko
Suomessa elettiin Venäjän keisarin aikaa,
kun Mäntsälän neljäs kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1866. Silloin kärsittiin myös
suurista nälkävuosista. Tiilikirkossa on 1500
istumapaikkaa. Viimeisistä sodista on kirkossa muistona Koiviston kirkon kattokruunu.
– Peusan kauppiassuku oli lahjoittanut
sen Koiviston kirkkoon. Kruunu on tehty
Pietarissa ja painaa 300 kiloa, seurakuntamestari Sirpa Hagelberg sanoo.
Mäntsälän tiekirkossa on palkattu opas.
Sunnuntaisin kirkossa päivystävät vapaaehtoiset, mutta lauantai on varattu häille ja
hautajaisille.
– Kirkon yläkerrassa on museohuone,
joka kiinnostaa ihmisiä, joita tulee jopa busseilla. Museossa on esineitä 1600-luvulta
saakka. Kirkon seinillä on samalta vuosisadalta Möllerin, von Fitinghoffin, Thewitzin
ja Nassokinin sukujen vaakunat, Sirpa Hagelberg lisää.
Mäntsälän kirkko on tiekirkko ja auki
7.6.–8.8. ma–pe kello 11–16 sekä su kello
11–18 , (la suljettu).

Riihimäen kirkko

Hyvinkään naapurikaupungin Riihimäen
keskuskirkko valmistui vuonna 1905, vaikka
rakennusvaiheessa siitä suunniteltiin rukoushuonetta. Piirustukset teki arkkitehtitoimisto Nyström – Petrelius – Penttilä Helsin-
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gistä. Rukoushuoneyhdistys lahjoitti kirkon
etukäteen myöhemmin perustetulle seurakunnalle. Kirkkoa laajennettiin vuonna
1927.
Vaikka Riihimäen keskuskirkko ei olekaan virallinen tiekirkko, sitä pidetään kesäisin auki vapaaehtoisin voimin tutustumista
ja hiljentymistä varten. Kirkko on auki 14.6.–
13.8. ma–pe kello 12–15.

.

Rajamäen kirkko on Suomen ensimmäisiä funkkiskirkkoja. Kirkon torni ulottuu 48,11
metrin korkeuteen. Huipulla oleva risti on seitsenmetrinen.

Seppo Ylönen

Kautta läpi Suomen niemen on yhteensä 285
tiekirkkoa, jotka ovat auki
kesäkuun alkupuolelta elokuun loppuun. Lisätietoa
niistä saat osoitteesta:
www.kirkkopalvelut.fi/
tiekirkot
Riihimäen keskuskirkko, josta piti tulla alun perin rukoushuone, valmistui vuonna 1905.
Kirkossa on 630 istumapaikkaa.



Matkaevästä
Huolenpidon Henki

H

elluntaina vietämme alkuseurakunnan
ja koko kristillisen kirkon syntymäpäiväjuhlaa. Pyhästä Hengestä voimaa
ammentava, ylösnoussutta Kristusta julistava
seurakunta sai alkunsa ensimmäisenä helluntaina.
Helluntain raamatuntekstit muistuttavat,
että Pyhä Henki on jokaiselle ihmiselle annettu lupaus ja lahja. Pyhä Henki on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Pyhässä Hengessä Kristus on elämässämme alati läsnä.
Ensimmäisenä helluntaina vuodatettu Pyhä
Henki on myös huolenpidon henki, jonka
olemassaolo näkyy rakkauden tekoina: lähimmäisyytenä, auttamishaluna ja vastuuntuntona. Jo Jeesuksen ensimmäiset seuraajat
kokivat vahvasti Pyhän Hengen läsnäolon ja
voiman tekemällä auttamistyötä sairaiden ja
kärsivien parissa.
Heidän toimintansa oli erityisen merkittävää ja uutta, sillä tapa, jolla he hoivaa antoivat, poikkesi täysin sen ajan totutuista
auttamistavoista. Ensimmäiset kristityt nimittäin tekivät hoitotyötä itseään säästämättä ja hyvin tietoisina siitä, että varsinkin vakavien sairausepidemioiden aikana potilaita
hoitaessaan, myös he itse saattoivat saada
tautitartunnan. Huolenpidosta ei tingitty,
vaikka toisia auttaessaan, rohkaistessaan ja
hoitoa antaessaan, he olivat itse kuolemanvaarassa. Tämä menettely oli perustavanlaatuisesti erilainen kuin siihen maailmanaikaan
vallinnut yleinen tapa, jolle oli luonnollista,
että sairastuneet ja kuolevat läheiset hylättiin
ja eristettiin. Mullistavaa oli myös se, että alkukristityt eivät kantaneet huolta vain omasta ryhmästään, vaan huolenpito rikkoi uskonnolliset ja yhteiskunnalliset rajat.
Jeesuksen ensimmäiset seuraajat loivat meille mallin rakkauden, huolenpidon ja läsnäolon yhteisöstä, joka toimi vaikeina aikoina
paremmin kuin mikään virallinen tai poliittinen taho. Se perustui vain ja ainoastaan hyvän tekemiseen, ei kaunopuheisiin, tyhjiin
lupauksiin ja katteettomiin aikomuksiin.
Rakkauden ja välittämisen osoittaminen
käytännössä avaa tien Pyhälle Hengelle, joka
huolenpidon ja lohdutuksen henkenä antaa
turvaa ihmiselämän myrskyissä maailman
mielettömyyksienkin keskellä sekä totuuden
henkenä vahvistaa uskoa oikeuden ja inhimillisyyden voittoon.
Kristinuskon olemassaolon alku, säilymisen syy ja uusiutuva voimavara on yhä Pyhän
Hengen työssä, joka näkyy etenkin rakkauden ja huolenpidon toteutumisessa; Pyhä
Henki vaikuttaa vahvana siellä, missä rakkaus ja huolenpito asuvat.
Taivaallinen Isä,
Vahvista Hengelläsi heikot,
paranna sairaat,
lohduta murheelliset.
Anna toivonsa menettäneille uusi toivo.

Jussi K.K.Ollila
johtava sairaalapastori

Etiopiassa lähetystyössä ollut Sisko Vainionkulma osaa kirjoittaa etiopialaisten käyttämillä kirjaimilla. Oppilaat kirjoittivat samoilla
kirjaimilla omia nimiään.

Nopon koulussa
opittiin lähetystyöstä

N

opon koulun voimistelusalissa oli huhtikuun puolivälissä
merkillisiä rakennelmia ja
esineitä, joita oppilaat tulivat
luokittain katsomaan. Ennen
saliin pääsyä lähetyssihteeri
Johanna Rantalankila kertoi oppilaille,
että Jeesus kehotti auttamaan kaukana
asuvia ihmisiä.
Johanna Rantalankila sanoi miettineensä ideaa kiertävästä lähetysnäyttelystä yhdessä koulutyöntekijä Satu Rytilahden kanssa, joka oli myös pystyttämässä
näyttelyä.
– Aikaisemmin näyttely on ollut Martin seurakuntakodissa, Vehkojan seurakuntakeskuksessa ja Paavolan seurakuntatalolla. Nopon koulun jälkeen menemme
pitämään näyttelyä vielä uudestaan Martin seurakuntakotiin, Johanna Rantalankila kertoi.
Nopon koulun lähetysnäyttelyn asiantuntijoina olivat Matti Nummela ja Sisko
Vainionkulma Suomen Lähetysseurasta
sekä Timo Reuhkala, joka on Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien ulkomaisen
työn johtaja.
Timo Reuhkala esitteli Etiopian afarien kankailla verhotun majan ja kammesta
virtaa saavan radion ja toisen, johon virta
tuli aurinkopaneelista tai kammesta.
– Lähetämme afarinkielisiä kristillisiä
ohjelmia, jotka tekee paikallinen kristitty
sheikki pääkaupungissa Addis Abebassa.

Viidentoista minuutin ohjelmia tulee kolme kertaa viikossa, saamme niistä paljon
palautetta. Afarinkielisiä muslimeja on
Etiopiassa noin kaksi miljoonaa. Heidän
lukutaitonsa on heikompi kuin muiden.
Matti ja Pirkko Nummela ovat olleet
lähetystyössä Etiopiassa yhdeksän vuotta.
He ovat Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettejä. Matti Nummela esitteli vaatimattoman etiopialaisen kodin, jossa on
vain yksi huone. Köyhän kodin seinät tehdään savesta, oljista ja lehmänlannasta.
Jos lapsilla ei ole varaa ostettuun palloon,
se tehdään itse. Matti Nummela näytti
käytännössä miten kodin ruokavieraiden
kädet pestään kaatamalla kannusta vettä.

Opittiin amharan aakkosia
Sisko Vainionkulma oli miehensä Martin
kanssa Etiopiassa vuosina 1992–95 ja vuosina 1998–2000, jolloin he olivat myös
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettejä. Hän opetti näyttelyssä amharan kielen
aakkosia, joilla lapset kirjoittivat omia nimiään.
– Martti oli Hosainan kuurojen koulussa teknisen työn opettajana, minä olin
Lähetysseuran taloushallinnossa. Myin
myös toreilla kirjoja. Ihmisillä on siellä lukemisen nälkä, hän kertoi.
Opettaja Milja Eskelinen sanoi, että
koulun kaikki oppilaat osallistuivat
liikuntaseikkailuun. Siihen liittyi myös

nettiseikkailu, jossa tutustuttiin eri maanosiin, maihin ja kaupunkeihin. Mitä enemmän luokka liikkui, sitä useampaan kaupunkiin päästiin vierailemaan.
Opettaja Pirkko Hännikäisen mukaan koulussa on vieraillut lähetystyöntekijöitä, mutta lähetysnäyttelyjä ei ole todennäköisesti ollut aikaisemmin.
– Viidennellä ja kuudennella luokalla
on uskonnossa ja maantiedossa puhetta
lähetystyöstä. Netissä vierailemme eri
maissa. Tällaiset elämykselliset tapahtumat jäävät mieleen. Lapset muistavat ainakin veivattavan radion.
Nopon koulun toisen ja kolmannen
luokan oppilaat kertoivat, mitä heille oli
jäänyt lähetysnäyttelystä mieleen. Amanda: Eräs etiopialainen kuusivuotias tyttö
hoiti kotona pikkusiskoa eikä päässyt kouluun. Jeremias: Se oli erikoista, kun syödään käsin. Iida: Minulle jäi mieleen hauskat radiot, joita veivattiin. Saara: Kodissa
ei ollut uunia vaan keitettiin hiilillä kahvia. Leevi: Ihmiset olivat onnellisia, vaikka olivat köyhiä. Verneri: Amharankieliset kirjaimet ovat hassuja. Tiia: Söivät samalta lautaselta. Laura: Poika ompeli itse
pallon. Mila: Koulussa ovat pienillä penkeillä. Karoliina: Pienissä taloissa on yksi
huone.

Seppo Ylönen

Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien ulkomaisen työn johtaja Etiopiassa lähetystyössä ollut Matti Nummela näytti oppilaille,
Timo Reuhkala esitteli afarien majan äärellä kampiradion
kuinka etiopialaisessa kodissa pestään kädet ennen aterialle
toimintaa. Oppilaat olivat hyvin kiinnostuneita.
käymistä.
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JUMALAN VASTAUS PAHAAN

Varjoja paratiisissa

R

ippikoulussa on pidetty oppituntia
aiheesta ”synti”. Yksi rippilapsista
ähkäisee tuskastuneena: ”Jumala
ei ole hyvä, koska maailmassa on
niin paljon pahaa!”. Näin hän tulee
sanoittaneeksi ongelman, joka on
sukua 300-luvulla eKr. eläneen Epikuroksen
puntaroinnille: ”Jos hän sekä tahtoo että pystyy, mikä ainoastaan sopii Jumalalle, mistä
pahuus sitten tulee ja miksi hän ei poista sitä?”
Pahan alkuperä on järjelle yhtä vaikea
kysymys kuin vaikkapa Jumalan iankaikkisuus. Raamatussa on viitteitä siitä, miten paha sai alkunsa Luciferin lankeamisesta ennen
maailman luomista. Luotu nousi kapinaan
Luojaansa vastaan. Jumala ei jaa kunniaansa
minkään luodun kanssa. Kyse ei ole Jumalan
pikkumaisuudesta, vaan sulasta mahdottomuudesta.
Luomista seuraa syntiinlankeemus (1.
Moos. 3). Pahan mahdollisuus oli sidottuna
keskellä täydellistä hyvää. Jumala ei tehnyt
ihmisestä marionettia, jonka vastarakkaus
perustuisi Jumalan vetämiin naruihin. Jumalan rakkaus oli vapautta, joka sisälsi myös
riskin, että ihminen voisi kääntää hänelle
selkänsä.

Mihin
uskomme?
muun muassa kantaisä Joosefin rakkaus häntä vastaan rikkoneita veljiään kohtaan, Israelin vapautuminen Egyptin orjuudesta, säännöllisesti toistettavat sovitusuhrit jne.
Vuosisatoja ennen Kristusta eläneet profeetat kuvasivat hämmästyttävän tarkasti
Pelastajaa, Messiasta. Kerran neitsyt tulee
raskaaksi (Jes. 7: 14) ja synnyttää Betlehemissä lapsen, jonka juuret ovat ikiaikojen
takana (Miika 5: 2). Hän on nöyrä, aasilla
ratsastava kuningas (Sak. 9: 9), joka syyttömänä ja lävistettynä suostuu kärsimään
meille kuuluvan rangaistuksen (Jes. 53). Käsitystä edeltä luvatusta Hyvästä Paimenesta
(Hes. 34: 23–24) syventävät myös ennusnimet ”Ihmeellinen Neuvontuoja”, ”Väkevä Jumala”, Iankaikkinen Isä” ja ”Rauhan Ruhtinas” (Jes. 9: 5).

Mutta kun aika oli täyttynyt…
…Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta
hän syntyi…(Gal. 4: 4). Jatko onkin sitten
tuttua tapahtumahistoriaa. Kristinuskon syvin mielekkyys on neljän evankelistan välittämässä todistuksessa Jumalan Pojan kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta,
joidenka nojalla meillä on anteeksiantamus
ja lupaus iankaikkisesta elämästä. Vanhan
testamentin protoevankeliumi (1. Moos. 3:
15) on kirkkaimmillaan tulkittuna Uuden
testamentin pienoisevankeliumissa: ”Jumala
on rakastanut maailmaa niin paljon…” (Joh.
3: 16). On sääli, että nykykirkko on menettänyt kosketuksensa Vanhan testamentin Messias-profetioihin. Niiden tähden muun muassa kahden Emmauksen tien kulkijan sydämet hehkuivat innosta (Luuk. 24: 32).
Jumalan vastaus pahaan on Kristuksen
risti. Jumalan kaikkivaltius ei ole siinä, että
hän pelastaisi joka ainoan ihmisen maailman
pahuudelta, sen ajallisista murheista, vaan
siinä, että meidät julistetaan ristin tähden
armahdetuiksi syntisiksi ja pelastumme tämän elämän jälkeen iankaikkiseen elämään
taivaassa, missä ”kaikki entinen on kadonnut” (Ilm. 21: 4).

Lankeemusta seuraa lupaus
Raamatun mukaan maailma muuttui yhdessä hetkessä. Ihminen lankesi viettelijänsä
tavoin luulemaan itsestään liikoja: ”teistä tulee Jumalan kaltaisia”. Syntiinlankeemusta
edelsi Jumalan Sanan vääristely: ”Onko Jumala todella sanonut…?” Lankeemuksella oli
välittömät seuraukset, jotka ovat sittemmin
toistuneet lukemattomin variaatioin. Jumalan pakoilu, käskyjen kieltäminen ja syyttely
ovat olleet siitä lähtien osa ihmisluontoa.
Kuolemaan kärjistyvä pahan moninaisuus
on jatkoa alun lankeemukselle.
Tehtyä ei saanut tekemättömäksi, mutta
Jumalalla oli pelastussuunnitelma. Lankeemuskertomuksen kohta 1. Moos. 3: 15 on erikoinen. Siinä sanotaan, että naisen ja käärmeen sukujen välillä on viha ja eräs tietty
”ihminen” murskaisi kerran käärmeen, joka
kuitenkin iskisi tuhoajaansa kantapäähän.
Tässä on nähty jo aikoinaan ”protoevankeliumi”, ensimmäinen lupaus Pelastajasta, joka kärsimisellään voittaisi synnin, kuoleman
ja pahan vallan.
Ensimmäisestä lupauksesta Jumala ryhtyi toteuttamaan suunnitelmaansa. Hän valitsi itselleen kansan (Abraham) ja toisti lupauksensa Pelastajasta esikuvin, joita olivat

Juha Koivulahti

Salvador Dalin maalaus Kristuksesta ristillä
vuodelta 1951 (Kelvingrove Art Gallery and
Museum, Glasgow).

Morsianten ja sulhasten hääpuvut ovat upeita
Kesähäitään viettävät morsiamet ja sulhaset
valmistautuvat huolella elämänsä suurimpaan juhlaan vaatetuksesta alkaen. He odot-

tavat häävieraidenkin pukeutuvan parhaimpiinsa.
– Tavallisesti mielletään, että morsiuspuku on valkoi-

Pirjo Leimu
esittelee
morsiuspukua, johon
on kiinnitetty
kaunis koru.
Haastattelua
seuraavana
päivänä hän
on lähdössä
muotinäytöksiin Hollantiin
ja Italian
Milanoon.
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nen tai vaalea, mutta trendikkäät morsiamet
käyttävät myös mustaa, punaista tai viininpunaista hääpukua, sanoo Pirjo Leimu. Hän
palvelee asiakkaita kuusitoista vuotta toimineessa morsius- ja juhlapukupalvelu Leimuline -liikkeessä.
Varsinkin morsiamet keskittyvät häihinsä. Nyt ovat liikkeellä jo vuosien 2012 ja 2013
morsiamet. On tietysti myös niitä, jotka
hankkivat pukunsa muutamaa kuukautta
ennen häitä.
Morsiuspukua tullaan hakemaan Hyvinkäältä kaukaakin. Pirjo Leimu viittaa miehiin, jotka etsivät autoonsa varaosaa satojenkin kilometrien päästä.
– Ensin katsotaan sopiva malli, väri ja
kohokohdat, esimerkiksi koristeet. Tänä päivänä käytetään paljon hääpukuja, joiden decolte-alue on avonainen. Pitkiä hihoja käytetään harvemmin.
Seuraavaksi katsotaan morsiuspuvun
toimivuus portaita noustaessa, polvistutta-

essa ja tanssittaessa. Laahus, joka on pitkänä
kirkossa vihittäessä, voi olla puolesta metristä kahteen metriin. Siirtymisissä käytetään
käsilenkkiä, tai se kiinnitetään taakse.
– Pukua valittaessa kyselen morsiamelta
tulevasta kampauksesta, mahdollisista koruista ja meikkauksesta, Pirjo Leimu jatkaa.
Sulhanenkin tarvitsee juhlavan puvun,
kun hän saattelee morsiantaan alttarille. Tämän hetken trendinä on bonjour-puku. Siinä
on pitkä takkiosa. Puku voi olla minkä värinen tahansa, myös kuviollinen.
– Shakettia käytetään, nousevana trendinä on uudelleen frakki. Miehet pitävät hääpuvussaan myös värillisiä liivejä.

Seppo Ylönen
Häämusiikkikonsertti keskiviikkona 26.5. klo
19 vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Kanttorit Minna Kettunen, Marjut Sipakko
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Kuvakooste: Jorma Ersta

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Retriitti on
hyvä tapa
keskittyä
rukoukseen
sekä hengellisten asioiden
ja oman
elämän
mietiskelyyn.

Hiljaisuuden retriitistä ammennetaan voimaa
”Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle,
mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä
opettaneet. Hän sanoi heille: ´Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän
levähtää. Ihmisiä näet tuli ja meni
koko ajan, eivätkä opetuslapset
ehtineet edes syödä.” (Mark. 6:
30–31)

A

rkipäivän rutiineissa ja hälinässä
hengellisiin asioihin keskittyminen, Raamatun lukeminen ja
rukoileminen jäävät helposti
toisarvoisiksi. Retriitissä tätä
puutetta korjataan. Sieltä saa
uutta voimaa ja rakkautta kohdata muita ihmisiä. Suomen retriittiperinne on lyhyt, sillä
briteiltä ja ruotsalaisilta mallinsa saaneita
Hiljaisuuden retriittejä alettiin pitää Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa vasta 1970luvulla.
Vetäytymisen, hiljaisuuden ja rukouksen
-liikkeen historia ulottuu kuitenkin ensimmäisten vuosisatojen kristittyjen erakkojen
aikaan. Itäisen kristikunnan Hesykasmi-liikkeessä (kr. hesykhia, hiljaisuus), joka sai alkunsa Kreikan Athos-vuorelta, korostettiin
1200–1300 -luvuilla hiljaisuuden lisäksi sisäisen rauhan etsintää ja sydämen rukousta.
Kyseisen rukouksen eräs muoto kuuluu:
”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä”.
Katolisen kirkkokunnan Ignatius Loyola
(1491–1556) loi jesuiittajärjestöön liittyville
kuukauden pituisen ohjelman, joka löytyy
hänen teoksestaan Hengellisiä harjoituksia.
Ohjelmaa, joka lyheni lopulta muutamaksi
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päiväksi, alettiin käyttää myös muissa järjestöissä sekä papiston ja seurakuntalaisten
keskuudessa. Loyolan ajatukset ovat olleet
retriittiperinteen synnyn taustalla.

Seurakunnan retriitit kutsuvat
Hyvinkään seurakunta on pitänyt vuosien
aikana useita retriittejä. Viikonlopun kestävään tapahtumaan otetaan yleensä noin
kymmenen henkeä. Pastori Laura Maria
Latikka ja diakonissa Anna-Kaisa Kuokkanen ovat olleet järjestämässä näitä antoisia
hiljentymisiä kahtena syksynä vuosina 2008
ja 2009 Järvenpään seurakunnan leirikeskuksessa, Leiriniemessä. Näiden retriittien
teemat ovat liittyneet pyhäinpäivän teksteihin.
– Retriitti aloitetaan johdannolla, jossa
osallistujat voivat kysellä siitä tarkemmin.
Perjantai-illasta sunnuntaihin ihmiset sitoutuvat olemaan puhumatta, mutta keskustella
voi ohjaajan kanssa, kun varaa siihen ajan.
Ohjelmassa on rukoushetkiä, virikepuhe,
ruokataukoja ja messuja. Kirjapöydältä voi
ottaa lainaksi hengellistä luettavaa. Laura
Maria Latikka on ollut retriittien järjestäjänä, mutta on saanut niistä uutta virtaa itselleenkin.
– Jokainen tekee hiljaisuuden aikana
oman sisäisen matkan. On vahva kokemus
olla yhdessä puhumatta ja välttämättä tuntemattakaan toista. Mielestäni retriitti on hyvä
tapa keskittyä rukoukseen sekä hengellisten
asioiden ja oman elämän mietiskelyyn.
Ensi joulukuussa pidetään jälleen Hiljaisuuden retriitti. Kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Laura Mariaan ja kysellä häneltä lisää. Hänen puhelinnumeronsa on 040 743
7856.
Seurakunnan työntekijätkin tarvitsevat
hengellistä ja henkistä latautumista. Diakoniatyöntekijät ovat osallistuneet useana
vuonna peräkkäin Hiljaisuuden retriitteihin,
jotka on pidetty pääasiassa Vihdin seurakun-

Matka hiljaisuuteen – ja itseen
Hiljaisuus puhuu usein lujempaa kuin oma
sisimpämme. Monet seurakunnat järjestävät kiireen ja suoritusten rasittamille ihmisille mahdollisuutta hiljentyä yhdessä
sisarien ja veljien kanssa Hiljaisuuden retriitteihin. Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon tunnustuksen pohjalta hiljaisuuden
viljelyä ja retriittitoimintaa järjestää myös
muun muassa vuonna 1986 perustettu
Hiljaisuuden Ystävät ry.
Monelle ihmiselle kynnys heittäytyä
hiljaisuuden vietäväksi voi tuntua pelottavalta. Mieleen saattaa nousta kysymyksiä:
miten kykenen vain olemaan tekemättä
mitään hiljaisuudessa tai mitäpä jos hiljaisuus nostaa esiin itselle kipeitä asioita,
joista on tietoinen, mutta joita on paennut. Hiljaisuutta on mahdollista opetella,
ja sitä voi oppia sietämään. Hiljaisuudesta
voi parhaimmillaan nauttia ja saada monenlaista hyvää sekä sielulleen että ruumiilleen.
Hiljaisuuden retriitti on mainio mahdollisuus kohdata itsensä. Se on myös oiva
mahdollisuus pohtia suhdettaan Jumalaan.
Retriitissä pysähdytään. On mahdollisuus
lepoon. Yhteiset ruokailuhetket rytmittävät päivän ohjelmaa, samoin yhteiset rukoushetket, joissa lauletaan usein Taize
-lauluja virsien ohella. Kaikkeen ei tarvitse
osallistua. Kukin saa olla omien tuntojensa

nan leirikeskuksessa, Riuttarannassa. Huhtikuun lopussa retriitti pidettiin Utössä.
– Retriittiin osallistuminen on seurakunnan työntekijälle hengellisen elämän hoitamista ja syventämistä sekä tyky-toimintaa.
Retriitin jälkeen jaksaa lähteä jälleen uusin
voimin työhön. Sieltä saa myös uusia ideoita

mukaan, omassa tahdissa. Hiljaisuudessa
oleminen ei ole tekemistä, vaan nimenomaan olemista, tässä ja nyt, omana aitona itsenä.
Osallistuin itse tällä kertaa kolme vuorokautta kestäneeseen retriittiin. Reilun
viikonlopun vietimme Utön saarella, Turun saaristossa, huikaisevan paljon puhuvan kevääseen heränneen luonnon keskellä. Utö on karu ja kaunis, aivan oma maailmansa. Saari on kuin retriitti itse: vetäytymistä mantereesta, arkisesta elämänmenosta. Luin paljon Raamattua huoneessani. Välillä huomasin herääväni jälleen pieniltä päiväunilta. Jatkoin lukemista: tällä
kertaa ahmin Kari Hotakaisen uusinta.
Sitten kallioille käppäilemään ja meren ihmeellisyyttä kiikaroimaan. Sydämeni puhui: ihminen on pieni ja heikko, mutta Jumala, maan ja meren Luoja, on suuri ja
voimakas. Vedän keuhkot täyteen raitista
meri-ilmaa ja puhallan kaikki huoleni ja
kaiken levottomuuteni ulos Jumalalle hoidettavaksi. Sitten muistan psalmin sanat:
”suurempi kuin elämäni on Jumalan armo”.
On hyvä olla. Tässä on kaikki, nyt. Tervemenoa retriittiin!

Kalle Leppälä

asiakastyöhön sekä ryhmä- ja leiritoimintaan, diakoniasihteeri Tuija Mattila sanoo.

Seppo Ylönen
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”Hengellisyys ei ole minulle harrastus”
eteorologi Heikki Juntti on Helsingissä Ilmatieteen laitoksen sää- ja
turvallisuuskeskuksen päällikkönä.
Kemissä syntynyt mies tutustui hengellisiin
asioihin jo lapsena, kun hänen äitinsä kuunteli radiohartauksia.
– Itse aloin kuunnella radiojumalanpalveluksia enemmän avioeron jälkeen, joka
tapahtui kolmisen vuotta sitten. Neljä lastani
asuu äitinsä luona, mutta he ovat säännöllisesti yhteydessä minuun, hän sanoo.
Kemissä käyty rippikoulu ei ollut mikään
suuri elämys. Lapsuudenuskossa elänyt nuorukainen koki hengellisen heräämisen opiskeluaikanaan Oulussa.
– Kävin Kansan Raamattuseuran nuorten tapahtumissa. Siellä oli joka lauantai iltakirkon jälkeen opiskelijailta. Niiltä ajoilta
ovat myös monet ystäväni, joiden kanssa
keskustelen elämän ja kuoleman asioista.
Vuosi sitten Heikki Juntti meni mukaan
Hyvinkään seurakunnan katekumenaattiryhmään tutustuakseen seurakunnan toimintaan. Muu osallistuminen on edelleen
vähäistä, mutta radion hartausohjelmat ovat
yhä tärkeitä.
Keskustelu Heikki Juntin kanssa on mielenkiintoista. Hänellä on paljon syvällistä
sanottavaa.
– Sen olen oppinut, että Jumala on moninainen. Hän hoitaa meitä erilaisia ihmisiä
yksilöllisellä tavalla. Hengellisyys ei ole minulle harrastus. Elän vaihetta, jossa haluan
pysähtyä ja hiljentyä. Haluan kuulla, mitä
Jumala haluaa minulle puhua. Olen osallistunut kolmeen hiljaisuuden retriittiin. Yksi
oli Kaarinan Morbackassa ja kaksi Haukiputaalla.
Rukouksesta puhuttaessa hän sanoo
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Krypto sana-arvoitus
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Krypto on sanaristikko, jossa jokaiseen tyhjään ruutuun on merkitty siihen kuuluvaa kirjainta vastaava numero. Ristikon ratkojan on pääteltävä,
mikä kirjain kutakin numeroa vastaa.
Kuva antaa vihjeen avainkirjaimista.
Krypton laati Aarre Kiveinen.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa.
Lähetä ratkaisusi perjantaihin
20.8.2010 mennessä kirjekuoressa
osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti, PL
29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 2/2010
krypto-sanaristikkokilpaan osallistui
22 henkeä ja kirjapalkinnon voittivat
Asko Muli ja Kaija Lindfors.
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Onnea voittajille!
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Lasten nurkka

OMAISHOITAJALEIRI

Rukous

Lammin Tervaniemessä 21.–22. 8. (la-su).

Rukous on juttelua Hänelle,
joka aina kuulee meitä. Rukouksessa me saamme kertoa kaikki asiamme Taivaan
Isälle. Rukoilla voi yhdessä
tai yksin. Rukous voi olla
ääneen lausuttu tai hiljaa
mielessä ajateltu. Siinä ei
tarvita aina sanojakaan. Rukouksessa voimme ihmetellä ja kysyä kaikenlaisia asioita, jotka vaivaavat mieltämme. Rukous voi olla
myös kiittämistä kun on hyvä mieli. Jumala on kiinnostunut aina meidän asioistamme, huolistamme ja ilon
aiheistamme.
Monet laulut ovat rukousta. Voit yhdessä läheistesi kanssa laulaa lasten virren tai voitte vaikkapa lukea Anna-Mari Kaskisen sanoittaman laulun, jossa puhutaan rukouksesta:
”Joskus sisimpäämme kasvaa ilon kukkamaa.
Kaikki on niin hyvin, että ihan naurattaa.
Silloin tuntuu, että rukouskin siivet saa.
Taivaan Isän luokse kiitoslaulu kohoaa.
Rukous on silta luokse Jumalan.
Rukous on polku luokse auttajan.
Rukous on lintu, joka lentää taivaaseen.
Rukous tuo rauhan sydämeen.
Joskus synkkä pelko hiljaa hiipii sydämeen.
Moni kantaa huoliansa aivan yksikseen.
Pimeydenkin läpi kulkee rukouksen tie.
Älä yksin pelkää - huolet Jumalalle vie.
Älä turhaan luule, ettet osaa rukoilla.
Rukoukseen ei tarvitakaan paljon sanoja.
Taivaan Isä kuulee pienen huokauksenkin.
Tarpeesi Hän tietää sinuakin paremmin.”

Pullakirkko
perjantaina 21.5. klo 9–11
Vanhassa kirkossa
Ehtoollishetki,
ilmaista aamupalaa.
Mukana Leena Ranta,
Johanna Tontti ja
Minna Kettunen.
Tervetuloa!
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Pihaseurat
tiistaisin klo 18.30

• 15.6. Koski-Sipilällä,
Koskenmaantie 279
• 29.6. Tetrillä, Koivukuja 202
• 13.7. Heimosella, Tynintie 145
• 27.7. Harjanteella,
Harjanteentie 156
• 10.8. Halmelalla,
Koskenmaantie 151
• 24.8. Latostenmaalla,
Palvantie 209

Lähde päihteettömälle

kesäretkelle

Vapaa pääsy!

Myös vanhemmat ovat tervetulleita!

Järj.: Ev.lut. Kansanlähetys ja Hyvinkään seurakunta

DIAKONIATYÖN
KESÄ 2010

ke 26.5. Lohjalle.
Kohteina Lohjan museo ja
Tytyrin kaivosmuseo.
Ruokailu.
Retken hinta 6 €.
Sitovat ilmoittautumiset
Johannalle
p. 0400 804 252.

Herusten mökin peruutusvuoroista voi kysellä
diakoniatoimistosta em. päivystysaikoina.
Ystäväpalvelusta sekä retki- ja leiritoiminnasta
• saat myös lisätietoja diakoniatoimistosta em.
päivystysaikoina
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Lähde kanssamme
keväiseen Israeliin
27.3.-3.4.2011 (Tiberias
ja Jerusalem)
kokemaan miten
Sana elää ja
avautuu Raamatun
tapahtumapaikoilla.

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

Alustava perushinta puolihoidolla
(2hh) 1.350 € +
retket.

Kesämusiikkia

la 22.5. klo 18
”Verdin Requiem”
Hyvinkään kirkossa,
Akateeminen laulu ja Cantabile,
Helsinginkadun Filharmonikot,
johtaa Veli-Antti Koivuranta.
Kuorojen valmennus Ruut Kiiski.
Solistit: Sirkka Lampimäki,
sopraano, Annaliisa Pillak,
mezzosopraano, Hannu Jurmu,
tenori ja Johann Tilli, basso.
Liput 15/5 e.

ke 26.5. klo 19
Häämusiikkikonsertti
Vanhassa kirkossa,
Minna Kettunen, Marjut Sipakko
ja Erkki Hannonen.
to 10.6. klo 19
Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa,
Alexander Kalatchev sello ja
Jukka Hovi piano.

la 19.6. klo 20.30
Kirkkokonsertti
Hyvinkään kirkossa,
Hannu Niemelä, Vesa Erkkilä ja
Askolan kirkkokuoro.
(ELY:n kesäjuhlat)

Palveleva
puhelin
01019 0071

Matkan vastuullisena järjestäjänä
on Toiviomatkat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Jyrki Rauhala, 040-7538322, jyrki.rauhala@evl.fi
tai Irja ja Hannu Pelkonen, 040-5505712, h-i.pelkonen@pp.inet.fi

to 17.6. klo 19
Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa,
Hyvinkään Orkesterin
puhallinyhtye.

Päivystysvastaanotto
• diakoniatoimistossa ilman ajanvarausta ma, to ja pe klo 10–13
• Lisäksi perhetyön vastaanotto
maanantaisin klo 15–17 ja päihdetyön vastaanotto tiistaisin
klo 10–13 Hämeenkatu 16,
puh. (019) 4561 250
Mummon kammari on kesätauolla 31.5.–5.9.
• kammarin syystoiminta alkaa 6.9.

Tervetuloa!

IsraelIIn keväällä 2011 ?

Tarja Tomminen
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• Leirin hinta 20 €, johon sisältyy
täysihoito ja bussikuljetus.
• Ohjaajina diakoniatyöntekijät
Kaisa Laakso Hyvinkäältä ja
Mirjam Seppänen Mäntsälästä.
• Ilmoittautuneille lähetetään
leirikirje puolitoista viikkoa
ennen leiriä.
• Ilmoittautumiset 6.8. mennessä
diakoniatoimistoon
ma, ti, to ja pe klo 10–13
p. (019) 4561 250.

la 26.6. klo 21
Soiva kesäyö
Hyvinkään kirkossa.
Kesäisiä säveliä esittävät: Renata
Solonen, sello, Anton Trukhankin, viulu, Irina Kim, viulu,
Kalle Välimaa, harmonikka, Kati
Välimaa, piano, Minna Mahkonen, huilu,
Matti Heroja, pianosäestykset
to 1.7. klo 19
Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa,
Leena Saarinen, laulu ja
Susanna Pajukangas, piano.
su 4.7. klo 19
Maakuntalaulujen ilta
Kytäjän kirkossa,
professori Reijo Pajamo.
to 15.7. klo 19
Kiitos muistoista
Puolimatkan kappelissa.
Muistojen musiikkia.
to 29.7. klo 19
Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa.
Kurt Claussen, saksofoni ja
Risto-Matti Marin, piano.
to 12.8. klo 19
Kiitos muistoista
Puolimatkan kappelissa.
Muistojen musiikkia.
to 26.8. klo 19
Kesäillan musiikkia
Hyvinkään kirkossa.
Kalevi Kiviniemi, urut ja
Jukka Pietilä, laulu.

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
Torstai 20.5.

• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Ilosanomapiiri
• Kaukasten palvelutalo

Perjantai 21.5.

• 19 Avoin rukoushetki kahvilailtojen puolesta yhdessä srk-keskuksen rukouspiirin kanssa Vanhan kirkon sivusalissa. Reijo Huuskonen, Kosti Kallio, Toini Sepponen ja Sirkka Tasanen.

Lauantai 22.5.

• 9.30-12 Kesä tulee – Oletko
valmis? Seurakunta sinua varten
kesälläkin! Toritapahtuma Hyvinkään torilla. Hernekeittotarjoilu,
lähetystyön leivonnaisia. Mukana
kaupunginjohtaja ja kirkkoherra.
Kirkkokuoro ja Vehkojan kuoro.
Mika Ikonen, laulu ja kitara.
• 18 Verdin Requiem Hyvinkään
kirkossa. Ks. ilmoitus s. 14

Sunnuntai 23.5.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa
• 13 Messu Kytäjän kirkossa
• 13 Nuorten aikuisten sunnuntailounas Betskussa. Ilmoittautumiset 21.5. mennessä Hanna Leppälä p. 0400 585 571 tai hanna.
leppala@evl.fi
• 18 Tuomasmessu Hyvinkään
kirkossa

Maanantai 24.5.

• 12-15 Mummon kammari
• 18-20 Donkkis Big Night
Paavolan srk-kodissa

Tiistai 25.5.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 13 Mummon kammarin kevätkauden päättäjäiset.

Keskiviikko 26.5.

• 11-13 Kytäjä-kerho
Kytäjän kirkon sivusalissa
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattuja rukouspiiri, Vanhassa kirkossa
• 12-14 Mummon kammari,
kevään viimeinen kerta
• 14 Katekumenaatti-ryhmä
Vanha kirkko
• 18 Siioninvirsien veisuut
Mummon kammarilla
• 19 Häämusiikkikonsertti
Vanhassa kirkossa, ks. s. 14

torstai 27.5.

• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Ilosanomapiiri Kaukasten
palvelutalo

perjantai 28.5.

• 18 Nuorten Raamis Betsku
• 18 Ylistysryhmä srk-keskus,
kokoussali

Seurakunnassa tapahtuu

Lauantai 29.5.

Tiistai 29.6.

• 16-20 Rauhanyhdistyksen
kevätseurat Kytäjän kirkossa

• 18.30 Pihaseurat Tetrillä, ks. s. 14.

Keskiviikko 30.6.

Sunnuntai 30.5.

• 10 Mielenterveystyön (Verso)
kirkkopyhä ja kirkkokahvit
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 10 Rauhanyhdistyksen kevätseurojen jumalanpalvelus
Kytäjän kirkossa
• 12 Rauhanyhdistyksen kevätseurat Kytäjän kirkossa
• 18 Tahko - Sotkamon Jymy –
pesäpallo-ottelu Pihkalan kentällä. Otteluisäntänä Hyvinkään
seurakunta.

Maanantai 31.5.

• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa

Keskiviikko 2.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Perjantai 4.6.

• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskuksen kappelissa

Sunnuntai 6.6.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 11.30 Kirkkokahvit ja AnnaKaisa Kuokkasen läksiäiset
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 18 Evening prayer, Aftonbön,
Kansainvälinen iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 9.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Torstai 10.6.

• 18 Siioninvirsiseurat
Puolimatkan kappelissa
• 18 Evankelisten kesäjuhlien
valmisteleva ilta talkoolaisille
Martin srk-talolla
• 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa. Ks. ilm. s. 14

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
• 18 Seimi ja risti, kesäteatterinäytelmä, Rautatiemuseon
puisto

Torstai 1.7.

• 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa. Ks. ilm. s. 14

Juhannusjuhla
juhannusaattona pe 25.6.2010 Sääksissä
Hyvinkään ja Nurmijärven seurakuntien rannassa,
Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava
16-21 Saunat ja grillipaikat käytössä Nurmijärven ja Hyvinkään
puolella, Juhlakanttiini auki Hyvinkään puolella,
Rauhan majatalo – hiljaisuuden huone Nurmijärven puolella.
Ohjelmaa lapsille ja nuorille.
17.00 Tervetulotilaisuus Hyvinkään leirikirkossa ja
18.00 Lipunnosto molempien seurakuntien puolella.
18.15 Ohjelmaa aikuisille Hyvinkään leirikirkossa ja lapsille
Nurmijärven nuotiopaikka
19.00 Juhannusjuhla Hyvinkään leirikirkossa.
20.00 Juhannuskokko syttyy Hyvinkään puolella.
Linja-autokuljetus Sääksiin.
Juhannusjuhlan järjestävät Hyvinkään ja Nurmijärven seurakunnat.

Avoimet yleisöillat Hyvinkään seurakunnan leirikeskuksessa
Sääksissä keskiviikkoisin 2.6.-1.9.
klo 17-21. Saunat ja kanttiini auki klo 17 alkaen.
Ohjelmaa ja hartaus klo 20.
Linja-autokuljetus Sääksiin.
Ajo-ohje Sääksiin: Hyvinkää-Rajamäki-Röykäntie 4 km,
viitoitus oikealle leirikeskukseen.

Lauantai 19.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

• ELYn Evankeliset kesäjuhlat
Martintalossa ks. s. 4
• 12-16 Kytäjän kirkko avoinna
tutustumista varten, Jukolan
viesti
• 14 Vehkojan päiväkoulun konfirmaatio Hyvinkään kirkossa
• 18 Seimi ja risti, kesäteatterinäytelmä, Rautatiemuseon puisto
• 20.30 Kirkkokonsertti Hannu
Niemelä, Vesa Erkkilä, Askolan
kirkkokuoro, Hyvinkään kirkossa
• 21 Jukolan viestin Metsäkirkko
maastossa ks. s. 5

Torstai 17.6.

Sunnuntai 20.6.

Sunnuntai 13.6.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 12 Sanajumalanpalvelus
Vaiveron Myllytilalla
• 18 Iltamessu Vanhassa kirkossa

Tiistai 15.6.

• 18.30 Pihaseurat
Koski-Sipilällä, ks. s. 14.

Keskiviikko 16.6.

• 19 Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa, ks. s. 14

Perjantai 18.6.

• 18 Avoin rukouspiiri

Hyvinkään seurakuntalehti 3 / 20.5.2010

• 10 Kittilä/Levi leirin konfirmaatio Hyvinkään kirkossa
• 10 Perhemessu / ELYn kesäjuhlat Martin srk-talossa ks. s. 4
• 14 Sääksi 1. leirin konfirmaatio

• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskuksen kappelissa

Lauantai 3.7.

• 21 Seimi ja risti, kesäteatterinäytelmä, Rautatiemuseon
puisto

Sunnuntai 4.7.

• 10 Kannonkosken leirin
konfirmaatio Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 14 Sääksi 2. leirin konfirmaatio
Hyvinkään kirkossa
• 16 Seimi ja risti, kesäteatterinäytelmä, Rautatiemuseon puisto
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa
• 19 Maakuntalaulujen ilta
Kytäjän kirkossa, professori Reijo
Pajamo.

Keskiviikko 7.7.

_____

srk-keskuksen kappelissa
• 14-16 Evankelisten kesäjuhlien
talkoot Martintalossa

Perjantai 2.7.

Hyvinkään kirkossa
• 18 Seimi ja risti, kesäteatterinäytelmä, Rautatiemuseon puisto

Keskiviikko 23.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
• 18 Seimi ja risti, kesäteatterinäytelmä, Rautatiemuseon
puisto

Lauantai 26.6.

• 10 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa
• 13 Sanajumalanpalvelus
Kytäjän kirkossa
• 21 Soiva kesäyö Hyvinkään
kirkossa. Ks. ilmoitus s. 14

Sunnuntai 27.6.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 16 Seimi ja risti, kesäteatterinäytelmä, Rautatiemuseon
puisto
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
• 18.00 Siioninvirsiseurat
Paavolan srk-koti

Lauantai 10.7.

• 14 Joutsa 1. leirin konfirmaatio
Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 11.7.

• 10 Sääksi 3. leirin konfirmaatio
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 18 Iltamessu Vanhassa kirkossa

Tiistai 13.7.

• 18.30 Pihaseurat Heimosella,
ks. s. 14.

Keskiviikko 14.7.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Torstai 15.7.

• 19 Kiitos muistoista
Puolimatkan kappelissa. ks. s. 14

Perjantai 16.7.

• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskuksen kappelissa

Lauantai 17.7.

• 15 Joutsa 2. leirin konfirmaatio
Hyvinkään kirkossa
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”Koen kaiken takana olevan Jumalan lahjana. ”

– Mummonkammarin perhepäivässä käy vanhempia
lapsineen. Tällaiselle avoimelle
kohtaamispaikalle
on kovasti kysyntää, sanoo eläkkeelle jäävä AnnaKaisa Kuokkanen.

Anna-Kaisan elämänseikkailu jatkuu
– Olen kokenut hyvänä, että diakoniatyössä panostetaan työntekijöiden hengelliseen tukemiseen. Olemme osallistuneet
yhdessä esimerkiksi hiljaisuuden retriitteihin. Hiljaisuudessa saan vain olla ja levätä
Jumalan läsnäolossa ja puhuttelussa sanoo
eläkkeelle jäävä diakonissa Anna-Kaisa
Kuokkanen.
Hänen mielestään Hyvinkään seurakunnassa on ollut hyvä toimia. Työtä jatkavat kollegat ovat ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita. Diakonia on vuosien
saatossa muuttunut melkoisesti, kun muun
muassa velkaneuvonta, taloudellinen avustaminen, maahanmuuttotyö, mummonkammari ja perhetyö sekä Tuomasmessut
ovat tulleet osaksi työtä. Työntekijät ovat
venyneet paineenkin keskellä muutokseen
ja jatkokoulutukseen.
– Diakoniaporukkaa tulee kyllä varmasti ikävä. Olen nähnyt työssäni sekä iloa
että surua. Omakin elämä on ollut eräänlaista projektista toiseen kulkemista. Ne
kaikki ovat muokanneet minut sellaiseksi

kuin nyt olen. Koen kaiken takana olevan
Jumalan lahjana. Nyt minulle ja miehelleni
Antille tarjotaan mahdollisuutta yksinkertaiseen ja hitaampaan kiiruhtamiseen.
Aluksi Anna-Kaisa Kuokkasella oli
Hyvinkään seurakunnassa erityisalana
kuurojen työ leireineen. Aluetyössä hänelle kuuluivat Paavola ja vanhainkodin hengellinen työ.
– Tänä aikana on paljon yksinäisyyttä,
ja vapaaehtoiset tarjoavat kodeissa ja laitoksissa asuville juttelu- ja ulkoiluseuraa.
Vapaaehtoisia tarvitaan lisää, ja seurakunnan tehtävä on tukea heitä. Helenenkadun
mummonkammariin saa tulla iloineen ja
suruineen, voi puhua tai olla puhumatta.

”Pole sana” Anna-Kaisalle
Anna-Kaisa Kuokkanen aloitti työuransa
vuonna 1971 Pelkosenniemen seurakunnan Savukosken rajaseutusisarena ja jatkoi
sairaanhoitajana Norjan Kirkkoniemessä,
Jäämeren rannalla. Vuonna 1977 hän lähti

miehensä Antti Kuokkasen kanssa Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen
lähettämänä Kenian Matongoon. Siellä
hän toimi terveyskeskuksen vastaavana
työntekijänä ja kätilö-sairaanhoitajana
vastaten muun muassa äitiys- ja lastenklinikoista sekä myöhemmin kirkon lääkevarastosta.
– Keniassa sanottiin swahiliksi ”pole
sana”, kun haluttiin ottaa osaa iloon tai suruun. Näin sanottiin lapsen syntyessä tai
jonkun kuollessa. Tyttäremme Johanna oli
viisivuotias tullessamme vuonna 1989 Hyvinkäälle, Anna-Kaisa Kuokkanen jatkaa.
Vuosina 1998–1999 Kuokkaset olivat jälleen Keniassa. Anna-Kaisa teki siellä virkavapaallaan orpokotityötä.
Elämän seikkailu jatkuu pariskunnan
kohdalla. Antti on tällä hetkellä Kemiön
saarella Dragsfjärdin kappeliseurakunnan
vt. kappalaisena. Hänen seuraava työkohteensa on todennäköisesti Hiittisten kappeliseurakunta. Useiden saarien muodostamassa Kemiönsaaren kunnassa liikutaan

lautoilla, losseilla ja veneillä. Saaressa asuminen merkitsee rauhallisuutta. AnnaKaisa aikoo aloittaa valokuvausharrastuksen. Hän lisää vielä sen, miten tärkeää on
pitää seurakunnassa rohkeasti esillä evankeliumia.
– Psalmissa sanotaan, että olemme ihmeitä ja Jumalan silmissä kalliita. Meitä
kehotetaan näkemään Kristus toisissa ihmisissä. Muistetaan se, että Jumala rakastaa minua ja myös sinua. Jokainen meistä
on arvokas, myös rosoisuus saa tulla esiin.
Haluan kiittää kaikkia hyvinkääläisiä, joita
olen kohdannut näiden vuosien aikana.
Anna-Kaisa Kuokkasen lähtökahvitilaisuus on 6. kesäkuuta Hyvinkään kirkossa pidettävän messun jälkeen seurakuntakeskuksessa, jonne kaikki ovat lämpimästi
tervetulleita.

Seppo Ylönen

Nuoret äänestävät biljardipöydän puolesta

B

etaniassa kahvia juovat nuoret odottavat, mitä nuorisotyönohjaaja Olli Uotilalla on sanottavaa. Pian selviää, että
aiheena on marraskuun seurakuntavaalit.
Äänestysoikeus on ensi kertaa myös 16-vuotiailla. Vaalien teemana on ”Ensimmäinen
kerta”. Varsinainen vaalipäivä on 14. marraskuuta ja ennakkoäänestys on 1.–5. marraskuuta.
Teemu Kivelä, 17, Ville Latostenmaa,
18, Daniel Silvennoinen, 16 ja Jenni Kantamaa, 15 voivat äänestää.
– Tällä hetkellä ikäloput ihmiset päättävät seurakunnan nuorten asioista. Esimerkiksi Betanian vanha biljardipöytä pitäisi
uusia. Tykkään Betaniasta enemmän kuin
Sillasta, jossa juomat maksaa. Täällä seurakunta sponssaa, Hyvinkään Hyriassa kokiksi
opiskeleva Ville Latostenmaa sanoo. Hän
harkitsee asettuvansa ehdolle, koska on jo
18-vuotias.
– Ville on reipas ja rehti mies, jolla on
hyvät tavoitteet elämässä ja sydän paikallaan,
Daniel kehuu kaveriaan. Hän opiskelee Hyriassa lähihoitajaksi.
Teemu käy Sveitsin lukiota.
– Aina kun ehdin, olen seurakunnan
nuorten jutuissa. Riparin jälkeen olen ollut
mukana, hän sanoo.
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Jenni Kantamaa on Puolimatkan koulun
9. luokalla ja kaupungin nuorisohallituksen
sekä -parlamentin jäsen. Jennikin ehtii täyttää 16 vuotta voidakseen äänestää.
– Olen tyytyväinen, että nuorille on annettu mahdollisuus äänestää seurakuntavaaleissa. Minun mielestäni kunnallisvaalien
äänestysikärajaa pitäisi laskea kuuteentoista
vuoteen, hän sanoo.

Seppo Ylönen
Katso lisää seurakuntavaaleista osoitteista
www.ensimmainenkerta.fi tai www.seurakuntavaalit.fi.
Seurakunnan nuortentalossa Betaniassa viihtyvät Teemu Kivelä (vas.), Ville Latostenmaa,
Daniel Silvennoinen ja Jenni Kantamaa aikovat äänestää marraskuun seurakuntavaaleissa.

Nuoria aikuisia kehiin
Kaikkien seurakuntien arviolta 30 000 ehdokkaasta valitaan noin 10 000 luottamushenkilöiksi nelivuotiskaudeksi 2011–2014.
Erityinen tavoite on saada ehdokkaiksi sekä
tehtäviin 18–30 -vuotiaita. Luottamustehtä-

vissä on nuoria vähän eli vain seitsemän prosenttia.
Olli Uotila kertoo, että kirkkovaltuustossa päätetään myös nuorisotyöhön käytettävistä varoista ja samalla esimerkiksi Betanian
biljardipöydän hankinnasta.

Ensimmäinen
kerta. 14.–15.11.
seurakuntavaalit.fi

