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Köyhyys lisääntyy maailman ykkösmaassa - sivu 12.

Janne Nokkala
- lukiolainen
- seurakunnan isonen
- harrastaa uppopalloa
ja korttitaikuutta

Lukiolainen
Janne Nokkala
tekee korteista
ristin. Hän on
esittänyt
korttitaikuuttaan rippikoululeireillä ja
käynyt muutamassa rippikoulunsa käyneen
kodissakin
herättämässä
ihmetystä.

Janne aikoo äänestää
seurakuntavaaleissa

H

yvinkään Sveitsin lukion toisella
vuosikurssilla opiskeleva Janne
Nokkala on ollut pari kertaa
seurakunnan isosena Lapissa ja
viihtyi siellä hyvin. Tulevat seurakuntavaalitkin ovat hänen

tiedossaan.
– Olen ajatellut käydä äänestämässä,
koska minulla on oikeus siihen. En tiedä vielä ehdokkaista, mutta todennäköisesti siellä
tulee olemaan tuttuja. Minusta on ihan hyvä
juttu, että 16-vuotiaat voivat äänestää. He
voivat äänestää kirkkovaltuustoon sellaisia
ihmisiä, jotka ymmärtävät nuorten asioita,
Janne sanoo.
Elokuussa Päiväkummun leirikeskuksessa Orivedellä pidetyllä Hyvinkään seurakunnan nuorten leirillä, Kuutsilla, oli eräs kanava, jossa puhuttiin seurakuntavaaleista. Siellä oli mielenkiintoisia asioita seurakunnan
nuorten toiminnasta.
– Tuli esiin, että seurakunnassa pitäisi
olla toimintaa myös vanhoille seurakunnan
nuorille. Aikaisemmin vanhat isoset saivat
olla isosleireillä mukana. Nyt he eivät saa.
Isosena olleet jäävät tavallaan ulkopuolelle
toiminnasta. Jotkut pääsevät leireille yököiksi, mutta niitä hommia ei riitä kaikille. Itse
ajattelen hakea ensi kesäksi yököksi tai isoseksi.

Isosena Lapissa
Janne Nokkala kävi rippikoululeirinsä Joutsassa. Sitä ennen hän ei ollut vakuuttunut
leirin kiinnostavuudesta vaan meni mukaan
tulee olemaan tylsää -asenteella, mutta ajatus muuttui.
– Iltaohjelmat olivat kivoimpia, kun isoset pelleili. Aloin itsekin funtsia isosen duunia. Oppitunneille ei tarvitse osallistua. On
täysi ylläpito, saa ruuat ja saa näytellä. Isosille annetaan myös vähän rahaa.



Viime vuonna Janne oli rippileirin isosena Pyhätunturin Kairosmajalla ja tänä vuonna Levillä. Rippikoululeireillä hän on esittänyt korttitaikuutta. Viime kesän konfirmaatiokiertueellakin hän kävi parin rippikoululaisen kotona ja näytti osaamistaan.
– Minun mielestäni rippikoulussa saadut
elämänohjeet, joita Jeesuskin antoi, ovat tärkeitä. Esimerkiksi rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi. Ne ovat yleisesti hyviä arvoja.
Janne Nokkala peräänkuuluttaa sitä, että
kristityiksi itsensä tunnustavat eläisivät arvojensa mukaan.
– Eräässä ohjelmassa kysyttiin ateistilta,
mitä mieltä tämä on kristinuskosta. ”Minusta se on hienoa, koska se pannaan käytäntöön?”, hän kysyi. Jos joku rupeaisi niin hyväksi ihmiseksi kuin Raamattu neuvoo, siitä
tulisi hänelle itselleen ongelmia. Ihminen
kuolisi esimerkiksi nälkään ja kylmään, jos
hän ei itse huolehtisi jokapäiväisestä leivästään ja vaatetuksestaan. Jos joku antaisi koko
omaisuutensa köyhien hyväksi, häntä pidettäisiin hulluna, koska häneltä itseltään menisi elanto.

teessa Kouvolan Taikapäivillä. Voitin lähitaikuuden kolmannen sijan ja sain pokaalin.
Menestyminen oli itsellenikin shokki, koska
siinä oli yhdeksän kilpailijaa.
Marraskuussa on Helsingissä Suomen
Taikureiden minikongressi.
– Olen taikureissa noviisijäsenenä ja
pääsen nyt jäseneksi. Siellä pidetään myös
ravintolataikuuden SM-kisat, joihin aion
osallistua.
Janne Nokkala harjoittelee korttien kanssa silloin tällöin. Petri Palomäen omista-

massa Pub Fiinassa, Talvisillassa, hän on
esiintynyt synttäreillä ja pikkujouluissa.
– Jotkut ihmiset sanovat, että onpa mielenkiintoista tai että huijaan. Jotkut sanovat,
että tuo ei ole mahdollista. Haluan esittää
korteilla sellaista, joka näyttää oikealta taikuudelta ja saa ihmiset hämmennyksiin.
Esiinnyin myös koulun kevätjuhlassa. Voisin
alkaa tehdä keikkaa, jos joku haluaa esiintyjäksi.

Seppo Ylönen

Taikureiden noviisijäsen
Viime keväänä Janne Nokkala sai stipendin
hyvästä koulumenestyksestä. Joskus hän käy
Betanian avoimissa ovissa.
– Harrastin aikaisemmin seitsemän
vuotta koripalloa ja jatkan vielä uppopallon
pelaamista. Minulla on Riihimäen Urheilusukeltajien B-nuorten SM-joukkuemestaruus. Viime kaudella saimme pronssia.
Ollessaan peruskoulun 8. luokalla hän
alkoi harrastaa korttitaikuutta.
– Näin television Talent-ohjelmasta hyvinkääläisen Miika Pelkosen esityksen. Kun
eräs kaveri tuli kouluun korttien kanssa, innostuin, että tuohan onkin veikeän näköistä
puuhaa. Viimeksi olin heinä-elokuun vaih-

Janne Nokkala aikoo äänestää marraskuun seurakuntavaaleissa henkilöä, joka ymmärtää
nuorten asioita.

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mistä johtuvat erikoiset sääilmiöt?
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Pääkirjoitus

A

lkava syksy tuo mukanaan paljon mielenkiintoista koko kirkon ja Hyvinkään seurakunnan elämässä. Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Nyt on vaalivuosi.
Marraskuussa saavat kaikki 16 vuotta täyttäneet
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet
äänestää ja olla vaikuttamassa siihen, keitä valitaan päättäjiksi hallintoon. Seurakuntavaalit
ovat kuten kunnallisvaalitkin paikalliset vaalit,
joissa nostetaan esille omana paikkakunnan ja
seurakunnan kannalta tärkeitä, nuorillekin tuttuja teemoja. Siksi haluamme rohkaista nuoria
mukaan ehdokkaiksi ja äänestämään. Läpipääsyyn ei tarvita satoja ääniä ja on hyvät mahdollisuudet saada haluamansa henkilöt seurakunnan
päättäjiksi. Kannustamme nuoria mukaan! Älkää nyt hukatko mahdollisuutta vaikuttaa. Nuorilla on paljon sanottavaa ja heitä kiinnostaa uskonto toisenlaisesta mielikuvamarkkinoinnista
huolimatta. He haluavat kuulua yhteisöön, mutta haluavat myös kokea arvostusta yksilöinä.

Ville Rautiainen

– Minusta nykyiset poikkeavat sääilmiöt eivät ole niin
outoja kuin voisi luulla. Ne
johtuvat varmaankin teollisuuden ja liikenteen päästöistä. Kaikki voisivat kulkea
hevosilla kuin tehtiin 1800luvulla.

Paula Marjamaa (Eevi, 5 ja Aaro, 8)

Camilla Reinikka

– Varmaankin sääilmiöt johtuvat joltakin osin ilmastonmuutoksesta.
Näitä ilmiöitä, kylmiä talvia ja lämpimiä kesiä, on ollut aikaisemminkin. Hiilidioksidipäästöillä ja ihmisten kulutustottumuksilla on vaikutusta ilmastoon.

– Säät ovat aina vaihdelleet.
Viimeaikaiset erikoiset sääilmiöt saattavat johtua ilmastonmuutoksesta, johon ihmiset vaikuttavat käyttämällä
esimerkiksi fossiilisia polttoaineita.

Markku Rantala
Reijo Rönkä
– Kasvihuoneilmiön takia
meret ovat lämmenneet.
Lämmin merivesi ruokkii
myrskyjä. Sillä on vaikutusta
myös pakkastalviin ja kuumiin kesiin. Kasvihuoneilmiö
johtuu taas ihmisen elintavoista ja toimista. Öljyntuotantoalueilla poltetaan maakaasua jopa suoraan ilmaan.

– Käsittääkseni kaikki lähti
kasvihuoneilmiöstä. Ilmaan
tulevat päästöt ovat vaikuttamassa, ja autoliikenne on kasvussa. Säät ovat yhä lämpöisempiä. Äsken irtosi PohjoisGrönlannin mannerjäätiköstä
iso jäälautta.

Johanna Kajosaari
(Leevi 1 v 2 kk)
– Erikoiset sääilmiöt kuuluvat
asiaan. Niitä on ollut aina.
Autoilun vähentäminen vaikuttaisi säihin positiivisesti.
Mutta ennenkin on ollut lämpöisiä säitä, vaikka ei ole ollut
autojakaan.

Tällä nuorille suunnatulla kampanjoinnilla
kirkko ei suinkaan halua ottaa kantaa siihen, että
vanhat saisivat jo mennä. Totta kai me haluamme kaikenikäisiä ehdokkaita, että mahdollisimman hyvä edustus seurakuntalaisista tulisi mukaan vaikuttamaan arjen työssä hallinnossa ja
muussa toiminnassa. Hyvin tiedämme myös sen,
että ei näihin hommiin tulla valmiina vaan myös
opettelemaan ja kasvamaan. Jos hallintoelimen
jäsenet ovat valtaosin eläkkeellä olevia ihmisiä,
niin vääjäämättömästi joskus tapahtuu liian raju
muutos. Olisi hyvä, jos eri portaisiin ulottuisi
periaate, että nuorempia tulee olla riittävästi
mukana. On sitten toinen asia, miten se käytännössä toteutuu. Ilahduttavasti tasa-arvolaki on
taannut naisten ja miesten riittävän edustuksen
seurakuntahallinnossakin. Samoin voisi todeta,
että niin kokemusta kuin uutta verta tarvitaan.
Olen itse usein tukeutunut kokeneisiin, viisaisiin
ja elämää nähneisiin luottamusmiehiin, joille on
voinut purkaa asioita huolista asti.
Hyvinkään seurakuntalehti kertoo tässä numerossa vaaleista. Mutta kerromme myös monipuolisesta toiminnasta. Poimin joukosta pääkirkon uuden lasten tilan ja pyhäkoulun. Pääkirkkoon on tehty toimiva lasten tila, jossa pienet
voivat olla jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien aikana. Se on heti kirkkoon tultaessa ja
sieltä näkyy kirkkosaliin. Koko perhe voi tulla
jumalanpalvelukseen ja lapsetkin siellä viihtyvät.
Lapsia ei tarvitse jättää kotiin, kun suunnitellaan
kirkkomatkaa. Samoin yli neljävuotiaille (noin)
on pyhäkoulu joka sunnuntai pääkirkossa niin,
että saarnan ajaksi pyhäkoulun opettaja ottaa
heidät ohjaukseensa ja sen jälkeen tuo heidät pyhäkoulutilasta vanhemman luo kirkkosaliin. Pyhäkoulun ohjelma on lapsille sopiva triangelin
soittoineen ja kynttilän sytytyksineen, esimerkiksi askartelua ja laulua. Niistä lapsi saa evästä
elämään.
Kaikki saavat tulla!
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Pekka Laine odottaa nuoria kirkkovaltuustoon
Patikoimassa

E

lokuu on nyt toista kertaa kohdallani
vapaasti suunniteltavissa. Koulun alkaminen ei enää vaikuta suunnitelmiini
millään lailla. Olemme monia kertoja vaimoni kanssa halunneet lähteä Lappiin ruskaretkelle, mutta työkiireet ovat vaatineet
aikansa. Syyskuussa tämä unelma on toteutumassa.
Olemme pyrkineet selvittämään vaellukseen ja patikointiin liittyviä asioita. Ensi
töiksemme hankimme hyvät vaelluskengät.
Uudet kengät yleensäkin on ”ajettava sisään”, jotta ne muotoutuvat hyvin jalkaan.
Sisäänajon teimme patikoimalla Vuokatissa
viikon verran.
Viikon aikana tulivat lähipolut tutuiksi:
Lampipolku, Lepikon lenkki, Eino Leinon
polku ja Piimä-Heikin polku. Aloitimme
patikoinnin varovaisesti lyhyellä ja helpolla
noin kuuden kilometrin pituisella lenkillä.
Kuivaa kangasmetsää oli kiva kävellä, nousimme rappusia pitkin harjun laelle ja heti
kohta laskeuduimme jyrkkää rinnettä kirkasvetisen lammen rantaan. Välillä jouduimme aprikoimaan reittimerkintöjä, mihin suuntaan jatkaisimme. No, pienen etsinnän jälkeen merkit löytyivät, ja matkanteko jatkui upeissa maisemissa. Maasto oli
vaihtelevaa, oli juurakkoisia polkuja, louhikkoa ja pitkospuita ja puron ylittäviä siltoja.
Seuraavana aamuna ajoimme Naapurinvaaralle ja lähdimme Lepikon lenkille.
Vaaralla oli upeat näköalat alas Nuasjärven
siniselle selälle. Naapurinvaaralla näkee
kainuulaisen maalaismaiseman parhaimmillaan ja alueen lehtipuuvaltaisuus tekee
tästä alueesta ainutlaatuisen.
Ilmeisesti tätä Lepikon lenkkiä ei oltu järin
paljon kuljettu, koska jälleen kohtasimme
reitin jatkumisen epämääräisyyden. Mennäkö viljapellon reunaa vai jatkaako tietä
pitkin! Pellon reunassa ei näkynyt minkäänlaisia kulkujälkiä. Jatkoimme tietä pitkin lähitaloon. Heti kun astuin tontille,
aloitti isokokoinen vahtikoira ärhentelymetelin. Katsoimme parhaimmaksi kääntyä
nopeasti takaisin ja päätimme lähteä kulkemaan pitkin viljapellon reunaa. Kohta heinien seasta pilkistikin jo reittimerkki. Hetken päästä saavuimme veräjälle, jonka takana meitä tuijottivat lehmät. Ne kyllä
väistyivät sivummalle, meidän piti vain jatkossa olla tarkkana liukumiinojen suhteen.
Polut risteilivät erisuuntiin ja piti vain arvailla reitin jatkumista. Olimme kadottaneet reittimerkit. Lopulta löysimme talon
pihaan ja saimme opastuksen Perttulan talolle, josta olimme reittimme aloittaneet.
Eino Leinon polku oli pisin ja vaativin.
Aikaa kuluikin tuplasti enemmän kuin aikaisemmilla lenkeillä. Tämän jälkeen tuntui, että vaelluskengät olivat jo muotoutuneet jaloilleni sopiviksi.
Koko patikointiviikon sää oli kirpeän
raikas, aurinko paistoi ja lämpötila oli 13 ja
16 asteen välillä. Aivan ihanteellinen patikointisää! Odotamme hyvillä mielin Lapin
reissua.

Esa Hintikka



Kuusitoista vuotta Hyvinkään seurakunnan luottamustehtävissä ollut komisario
Pekka Laine ei asetu enää ehdolle marraskuun seurakuntavaaleissa. Kuusi vuotta
hän oli kirkkovaltuuston puheenjohtajana.
– Kaipaisin kirkkovaltuustoon uutta ja
nuorta porukkaa, mutta kokemustakin
tarvitaan. Toivon, että sinne tulisi useampia nuoria. Muuten he voivat helposti kyllästyä. Kuudentoista vuoden äänestysikärajaa en pidä pahana. Se on ehkä otollinen
ikä, kun rippikoulu on tuoreessa muistissa.
Kirkkoneuvoston työskentelyä hän pitää arvokkaampana asiana, koska se kokoontuu kerran kuukaudessa. Kirkkovaltuuston kokouksia on vain neljä kertaa
vuodessa.
– Olen ollut kirkkoneuvostossa neljätoista vuotta. Siellä luottamushenkilö voi
vaikuttaa enemmän, aivan samoin kuin
kunnissa.
Vuonna 1993 Pekka Laine valittiin kaupunginvaltuustoon. Seuraavana vuonna
oli seurakuntavaalit, johon hän suostui ehdokkaaksi ja tuli valituksi.
– Isäni Voitto oli aikoinaan kirkkovaltuutettuna. Seurakunnan hengelliset asiat
olivat minulle sen vuoksi läheisiä. Seurakunnassa oli myös tuttuja töissä.

Seurakunnassa on haasteita
Hyvinkääläisille tutuksi tullut Pekka Laine
on nähnyt seurakuntaelämää hyvin laajasti ja monipuolisesti.
– Olen saanut myös hengellistä ravintoa. Nekin asiat ovat tulleet läheisemmiksi, mikä varmasti jatkuu kohdallani. Se on
suurin anti ja tietysti olen saanut koke-

Komisario Pekka Laine haastaa ehdokkaita ja äänestäjiä seurakuntavaaleihin.

musta päätöksenteosta.
Mies on ollut muun muassa järjestämässä seurakunnan ja diakoniapuolen
turvallisuusasioita sekä kameravalvontaa.
Päihde- ja huumeasioitakin on käsitelty
seurakunnassa. Hänen ajamansa kirkkoteatterikin on toteutunut. Naispapin syrjinnästä Laine teki tutkintapyynnön. Juttu
jatkuu vielä korkeimmassa oikeudessa. Sitä hän pitää itsekin rohkeana asiana, mistä
on tullut luonnollisesti erilaista palautetta.
Hän haastaa uusia ehdokkaita mukaan
seurakuntavaaleihin, vaikka on itse jäämässä luottamustoimestaan pois vuodenvaihteessa.
– Mielestäni tietyt henkilöt istuvat

siellä liian kauan. Minulla ei ole enää annettavaa. Jatkan kaupungin luottamustehtävissä. Vuosina 2011–12 olen myös kaupunginhallituksessa. Kirkkovaltuustoon
on mentävä avoimin mielin, mutta maltillisesti. Vaikka yksi ihminen ei voi paljon
tehdä, hän voi tehdä kuitenkin aloitteita.
Pekka Laine toivoo, että seurakunnassa ei vaiettaisi aroistakaan aiheista, vaan
että niistä käytäisiin avointa keskustelua.
Hänen mielestään päätöksenteko ja luottamushenkilönä toimiminen on tässä suhteessa kaupungin puolella usein jopa helpompaa ja avoimempaa.

Seppo Ylönen

Tuula Tetri kannustaa seurakuntavaaleihin
– Minut valittiin ensimmäisen kerran
kirkkovaltuustoon vuonna 1994. Olen nyt
siinä tehtävässä neljättä kautta. Itselleni
kuusitoista vuotta seurakunnan luottamustehtävässä on ollut rikasta aikaa. Olen
saanut uusia ystäviä ja paljon tietoa, kokenut kirkkovaltuutettu ja maatalon emäntä
Tuula Tetri sanoo.
Syksyn seurakuntavaaleissa hän ei aio
olla enää ehdokkaana, mutta haastaa seurakunnasta kiinnostuneita ihmisiä ehdokkaiksi ja kaikkia 16 vuotta täyttäneitä äänestämään.
– Suosittelen lähtemään mukaan seurakuntavaalien ehdokkaaksi. Äänestäjät
lopulta ratkaisevat kirkkovaltuustoon pääsyn.
Hän on ollut kolme kautta palvelutyön
johtokunnassa.
– Siellä on esillä heikompiosaisten auttaminen. Näin, kuinka diakoniatyöntekijät
osaavat hommansa. Olen ollut myös vapaaehtoistyössä Kauniston vanhainkodin

dementiaosastolla ja käynyt sairaalassa
saattohoidossa olleiden luona. Päivittäin
käyn katsomassa yksin asuvaa äitiäni
Kerttu Rantasta, 94, joka tarvitsee huolenpitoa.
Tuula Tetri on ollut kaksi kautta Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajana,
mutta ei tunne kuin messussa käyviä kaukaslaisia. Kaukas, Palopuro, Myllykylä ja
Uusikylä, Kytäjä sekä Ridasjärvi, Ahdenkallio ja Ylentola ovat kolme eri aluetta,
joiden ihmiset asuvat ja toimivat erillään.
Tämä olisi otettava huomioon seurakuntatyössä. Hän toivoo myös aluepapille työapua.
– Ajasta ja voimistani riippuen osallistun edelleen seurakunnan vapaaehtoistoimintaan. Pidän erityisesti lähimmäisten
parissa tehtävästä työstä.
Tuula Tetri haastaa marraskuun seurakuntavaaleihin uusia ehdokkaita ja uusia
äänestäjiä.

Seppo Ylönen

Vielä voit asettua ehdokkaaksi!
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta. Nyt on siis viime hetket
käsillä asettua ehdokkaaksi.
Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa 16-vuotiaat saavat äänioikeuden ensimmäisen kerran. Nuorille avautuu
näin mahdollisuus vaikuttaa heitä kiinnostavissa asioissa. Hyvinkäällä vaalit ovat
kaksipäiväiset, äänestää voi isänpäivänä
sunnuntaina 14.11. sekä maanantaina 15.11.
Ennakkoäänestys järjestetään 1.–5.11. kirkkoherranvirastossa sekä muissa seurakunnan toimitiloissa, muutamilla kouluilla ja
kauppaliikkeissä.
Vaaleissa valitaan seurakunnan ylintä
päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt
nelivuotiskaudeksi 2011–2014. Ehdokkaaksi voivat asettua 18 vuotta 14.11.2010

täyttäneet henkilöt, jotka ovat konfirmoituja kirkon jäseniä 15.9.2010 mennessä.
Seurakuntavaaleissa voivat äänestää
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei
edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää.

Monenlaisia ehdokkaita
Vaalien tavoitteena on saada seurakuntaan
kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa
eläviä ja useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja

näkemyksensä seurakunnan käyttöön. Erityisesti toivotaan, että seurakuntaan saadaan nuoria luottamushenkilöitä. Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta
koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan
voi asettaa vähintään kymmenestä seurakunnan äänioikeutetusta jäsenestä koostuva valitsijayhdistys.
Ehdokkaaksi asettumisesta ja valitsijayhdistyksen perustamisesta saa tietoa
hallintosihteeri Ritva Marjamäeltä, puh.
040 579 7625.

Musiikkia ja draamaa seurakuntaviikolla

S

Kirsi-Marja Savola

eurakunta järjestää kolmannen kerran seurakuntaviikon
Hyvinkäällä. Tapahtumia on
maanantaista 27. syyskuuta alkaen sunnuntaihin 3. lokakuuta asti. Viikon teemana on ”Armo riittää”.
– Ajatuksena on pitää jokavuotinen
kampanja ihmisten tavoittamiseksi ja
aktivoimiseksi tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan, järjestelyistä vastaava pastori Esa Kokko kertoo.
– Haluamme hyödyntää seurakunnan omia vahvuuksia, kuten esimerkiksi
kirkkoteatteria ja musiikkityötä. Perinteisissä evankelioimiskampanjoissa on
ollut joskus se ongelma, että järjestöjen
puuhaamana ne ovat jääneet helposti
vieraiksi eivätkä ole riittävästi nivoutuneet osaksi olemassa olevaa toimintaa.
Seurakuntaviikon kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ohjelma on vahvasti musiikkipitoinen, mutta mukana on
myös kirkkodraamaa. Esa Kokko kuvailee ohjelmaa monipuoliseksi
– Viikon aloittaa Gospel-ilta Martin
seurakuntatalossa maanantaina 27. syyskuuta kello 18.30. Siinä esiintyy Jukka
Putkonen Band. Illan ohjelmassa on jutustelua musiikin lomassa. Hyvinkään
seurakunnan Teatteri Betan kirkkodraama Laurentius on mukana vuoden tauon jälkeen. Esitys sai viimeksi hyvän

Jorma Ersta

Seurakuntaviikolla kynnys on matala tulla mukaan, pastori Esa Kokko sanoo.

suosion ja nyt se on Vanhassa kirkossa
keskiviikkona 29.9. alkaen kello 19.
Hyvinkään kirkossa torstaina 30.9.
kello 19 pidettävässä Virsi soi -tilaisuudessa pyritään Esa Kokon mukaan vahvistamaan virsilauluperinnettä erilaisten
musiikkiryhmien voimin. Illassa on
myös yhteislaulua. Mukana on Hyvinkään kirkkokuoro, Hyvinkään kamarikuoro, KokoNainen -lauluyhtye, Hyvinkään Salonkiorkesteri, kanttorit Marjut
Sipakko ja Erkki Hannonen sekä musiikkityöntekijä Helena Lehtinen.
Historian värinää Hyvinkäälle tuo
puolestaan legendaarisen gospel-bändin
Pro Fiden alkuperäiskokoonpano. Konsertti pidetään Hyvinkään kirkossa perjantaina 1.10. alkaen kello 19.
– Meillä on mahdollisuus saada paikalle Pro Fiden alkuperäiset jäsenet. He
levyttivät 70-luvun alussa ”Hän muutti
kaiken” -levyn, jota seurakuntanuoret
kuuntelivat tuolloin paljon. Tule siis
tsekkaamaan Pro Fiden alkuperäisten
pappojen nykykunto, Esa Kokko kehottaa.

Tagokuningatar
laulaa gospelia

Tangokuningatar Elina Vettenranta
tuntee hengellisen musiikin omakseen.

Hyvinkään kirkossa lauantaina 2.10. kello 18 alkavassa Toivon lyhty -konsertissa
kuullaan koskettavaa hengellistä musiikkia tangokuningatar Elina Vettenrannan esittämänä. Ohjelmassa on tuttuja
klassikoita sekä uudempaa musiikkia,
muun muassa Pirkko Arolan tekstejä ja

Jari Levyn sekä Marjut Sipakon säveliä.
Negrospirituaalit tuovat oman vivaihteikkaan lisänsä kokonaisuuteen. Konsertin pianosäestäjänä on Tuuli Suominen.
Tampereella asuva Elina Vettenranta
on monipuolinen ja syvällinen laulujen
tulkitsija. Vuoden vaihteessa hän teki
päätöksen luopua ravintola- ja tanssikeikoista ja keskittyä konsertteihin sekä
hengellisen musiikin tekemiseen. Uuteen suuntaan liittyvä Kastepisara -niminen levy ilmestyy syyskuun lopulla ja
konserteissa kuullaankin nyt myös aivan
uusia hengellisiä lauluja.
Elinan lauluissa kuuluu omakohtaisuus ja elämänkokemuksen myötään
tuoma aito ja vahva tulkinta. Laulujensa
kautta hän haluaa antaa tilaa kuulijoiden
omille sisäisille ajatuksille ja tunteille.
– On ollut ilo päästä valitsemaan itselleen sopivia tekstejä elämästä – sen
iloista ja suruista, kivuista ja eheytymisestä. Tätä kaikkea haluan jakaa kuulijoilleni, Elina kertoo.
Moni saattaa vielä muistaa 70-luvulta amerikkalaisen lauluyhtyeen Mamas
and Papas. Nyt Hyvinkäälle tulee vierailemaan lauluyhtye Papas no mamas. He
esiintyvät Vanhassa kirkossa sunnuntaina 3.10. alkaen kello 18.
– Kyseessä on suomalainen miesten
kuoro, joka on innostunut laulamaan
virsiä gospel-henkisesti ilman mitään
säestystä. Papas no mamas on varmasti
näkemisen arvoinen, Kokko vakuuttaa.

Suvi Kurikka Mummon kammarin
vastuuhenkilöksi
Seurakunnan pitkäaikaisen
diakoniatyöntekijä AnnaKaisa Kuokkasen jäätyä
eläkkeelle hänen työtään
jatkamaan valittiin diakoni
Suvi Kurikka. Hän aloitti
seurakunnassa 1. elokuuta.
Suvi Kurikka kertoo syntyneensä Rovaniemellä ja
asuneensa eri puolilla Suomea. Hyvinkäälle hän
Suvi Kurikka
muutti vuonna 2004 Jyväskylästä miehensä työn johdosta. Ennen nykyistä pestiään hän työskenteli diakoniatehtävissä Tikkurilassa ja Nurmijärvellä.
– Vastaan seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta
ja ystäväpalvelusta sekä pyöritän Mummon kammaria, Suvi luonnehtii toimenkuvaansa.
Seurakunta järjestää Suvin mukaan ystäväpalvelukursseja säännöllisesti. Yksinäiset vanhukset ja
muun muassa eri laitoksissa olevat saavat luokseen
vierailijoita ystäväpalvelun kautta.
– On ollut mielenkiintoista tulla seurakuntaan
työntekijäksi oltuani aiemmin mukana luottamushenkilönä ja seurakuntalaisena. Olin jäsenenä palvelujohtokunnassa ja Vehkojan alueneuvostossa. Olen
työstäni innostunut, mutta uuden työn oppimisessa
on haasteensa ja vapaaehtoistoimintaan liittyy todellakin haasteita, Suvi Kurikka toteaa.

Uusia pappeja
seurakunnassa
Vakinaisten viranhaltijoiden
virkavapauksien vuoksi seurakunnassa palvelee tällä
hetkellä useampia määräaikaisia työntekijöitä.
Seurakuntapastori Tanja Koskela aloitti koulutyöntekijänä 21.6. Hänen
määräaikaisuutensa päättyy
26.2.2011.
Seurakuntapastori Mar- Tanja Koskela
ko Huhtalan työalana on
lähetystyö ja hän toimii
myös Paavolan aluepappina. Huhtala aloitti 15.8. ja
hänen määräaikaisuutensa päättyy 22.1.2011.
Seurakuntapastori Pauliina Kuokan työaloina
on muun muassa opiskelijatyö, nuoret aikuiset ja
Tuomasmessu. Hän aloitti 1.9. ja hänen määräaikaisuutensa päättyy 2.12.2010.

Jorma Ersta

Helppo muistaa hääpäivä 10.10.2010

S

unnuntaina 10.10. Hyvinkään seurakunnalla on tarjolla ensimmäistä
kertaa erikoinen vihkimispäivä kastetuille ja rippikoulun käyneille. Vihkipaikoiksi on varattu Hyvinkään kirkko,
Vanha kirkko ja Kytäjän kirkko, mutta
vihkiminen käy myös toimituskappelissa.
– Monet ajattelevat, että maistraatissa on helppo mennä naimisiin. Kirkossa vihkiminen ei ole sen vaikeampaa.
Häät voivat olla myös pienimuotoiset.
Kaikkien ei tarvitse järjestää suuria ja
kalliita hääjuhlia. Läheisiä ja ystäviä voi
tuoda todistamaan vihkimistä jos haluaa, mutta seurakuntakin voi järjestää
todistajat paikalle. Esteellisyys on kuitenkin tutkittava eli hoidettava kuulutukset seitsemän päivää aikaisemmin.
Se käy kirkkoherran virastossa tai maistraatissa, pastori Tarja Tomminen sanoo.
Johtava kanttori Erkki Hannonen
muistuttaa, että Hyvinkään kirkossa
häämusiikki pääsee akustiikan vuoksi
paremmin oikeuksiinsa. Vapaita vihkimisaikoja on myös keskiviikkona
20.10.2010. Tiedustelut kirkkoherranvirastosta, puh. (019) 4561 200.
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Markku Huhtala

Pauliina Kuokka

Kehitysvammaisten
TV-kirkkopyhä
Vuodesta 1969 lähtien ovat kehitysvammaiset eri
puolilta Suomea kokoontuneet viettämään valtakunnallista kirkkopyhää. Siitä syntyi perinne, jota vietetään edelleen vuosittain. Tänä vuonna pyhää vietetään Korson kirkossa Vantaalla uudella tavalla. Jokainen pääsee osallistumaan siihen avaamalla television.
Jumalanpalvelus näkyy televisiossa sunnuntaina 26.9.
klo 10 YLE TV 1 -kanavalla. Lisätietoja löytyy www.
oletvapaa.fi -sivuilta.
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö järjestää
bussikuljetuksen kyseiseen TV-jumalanpalvelukseen.
Lähtö on Hyvinkään kirkolta klo 8.30 (keruu
asuntoloista). Paluu jumalanpalveluksen ja kirkkokahvien jälkeen noin klo 13.30 Hyvinkään kirkolle.
Retkelle ilmoittautuminen 10.9. mennessä joko
sähköpostilla osoitteeseen maria.kahra@evl.fi tai puhelimitse numeroon (019) 4561 250 ma, ti, to ja pe
klo 10–13.



Kahvila-illat kutsuvat
Vanhaan kirkkoon

Jorma Ersta

Vanhan kirkon sivusalissa pidetään perjantaista
3. syyskuuta kello 19 alkaen kahvila-iltoja. Perjantaisten tapahtumien tarkoituksena on saada kirkkoon siellä harvemmin
käyviä ihmisiä. Ehdotuksen kahvila-illoista toi
kirkkoneuvostoon Helka
Muhonen.
– Monet ovat rukoilleet paljon tällaisen tavoittavan toiminnan puolesta.
Illan aikana on kahvikupin äärellä vapaamuotoista
keskustelua, voi pelata erilaisia pelejä ja lueskella lehtiä. On myös mahdollisuus sielunhoitoon ja esirukoukseen. Kerran kuukaudessa on tarkoitus järjestää
myös Sanan ja musiikin -ilta, Helka Muhonen sanoo.
Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilötkin
pitävät kahvila-iltaa hyvänä ideana. Helka Muhosen
lisäksi hanketta ovat keväästä saakka valmistelleet
vastuukappalainen Kosti Kallio ja Reijo Huuskonen.
– Kahvi-, tee- ja pullatarjoilu on Vanhan kirkon
sivusalissa. Kello 20 on kirkon puolella iltahartaus.
Illat järjestetään maallikkovoimin. Helka Muhonen
tekee vapaaehtoisten vuorolistat. Jokaista perjantaiiltaa varten tarvitaan kuusi vapaaehtoista henkilöä.
Heistä kaksi vastaa tarjoilusta, kaksi kutsuu ihmisiä
kaduilta ja kaksi vastaa ohjelmasta, Kosti Kallio kertoo.
Hänen mukaansa kahvila-iltaan odotetaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aktiivisia seurakuntalaisia,
vaikka nämäkin ovat tervetulleita.
– Tarkoituksena on käydä keskustelua uskon keskeisistä kysymyksistä.

Martissa on kohtaamispaikka
Martin kaupunginosassa on tarjolla uutta toimintaa.
Martin seurakuntatalossa (Niittymäenraitti 4) järjestetään syksyn aikana eli syys-, loka- ja marraskuussa,
kolme kohtaamispaikka-tapahtumaa. Niistä ensimmäinen on sunnuntaina 12. syyskuuta kello 15. Puhujina ovat silloin pastori Marko Huhtala ja Helka
Muhonen.
– Kohtaamispaikassa on ideana, että aluksi on
varattu tunti puheenvuoroille ja lauluille. Sen jälkeen
on kahvit, minkä aikana on mahdollisuus sielunhoitoon ja rukoukseen. Alkuosuuden aikana on lapsille
pyhäkoulu, isommille ja pienemmille erikseen, Helka
Muhonen tiedottaa.
Kohtaamispaikka-tapahtumien järjestäjinä ovat
seurakunta ja Kansanlähetys. Seurakunnan puolesta
niistä vastaa pastori Laura Maria Latikka ja Kansanlähetyksen puolesta Pentti Helttunen.

IsraelIIn ?

Kutsu jatkuvaan rukousrintamaan 24/7
Lähteenmäen lomakodissa tavattavat
neljä ystävystä, Hanna Peuhu, Sirkka
Tasanen, Anita Murtasaari ja Jaana
Pouta, ovat osa suurempaa rukouksesta
innostunutta joukkoa, joka on osallistunut Kristus-päiviin sekä rukousseminaareihin.
– Sitten saimme luettavaksemme
brittiläisten Pete Greigin ja Dave Robertsin kirjan Punaisen kuun aikaan –
24/7 –rukousliike, lomakodin emäntä
Hanna Peuhu sanoo.
Rukousystävät järjestivät 4. – 11. heinäkuuta rukousviikon, jonka aikana lomakodin rukoushuoneessa oli rukoilijoita vuorokaudet ympäri. Myös kirkkoherra Ilkka Järvinen ja muut seurakunnan työntekijät ovat olleet kiinnostuneita yhteiskristillisestä 24/7 -rukousliikkeestä.
Rukoilla voi sanoilla, laululla, musiikilla, piirroksilla ja liikkeen avulla. Rukoilija tuntee Jumalan kuulevan rukoukset. Hän saa vahvuutta arkeen, evankeliointiin ja omasta antamiseen. Seuraavaksi suunnitelmissa on järjestää Helenenkadun Mummonkammarissa vuorokauden rukoustapahtuma 18. – 19. syyskuuta.
Jatkuvan rukouksen idea syntyi

Hanna Peuhu (vas.), Sirkka Tasanen, Anita Murtasaari ja Jaana Pouta opettelevat
rukoukseen sitoutumista. Rukousliike antaa seurakuntiin uutta intoa evankeliumin
julistamiseen ja köyhien auttamiseen.

vuonna 1722 herrnhutilaisen liikkeen
perustajan kreivi Nikolaus von Zinzendorfin böömiläisellä maatilalla, jossa
nuoret rukoilivat vuorokaudet ympäri.
Rukoilu jatkui peräti 125 vuotta. Vuonna
1999 liike alkoi uudestaan nuorten kes-

Lusikat ruokaturvan asialla
Kirkon Ulkomaanavun Lusikkaliike on
tullut myös Hyvinkäälle. Diakoniatyöntekijä Päivi Lammelan mukaan kampanja alkoi kaupungissa 23. elokuuta.
– Keräsimme lusikoita, joihin kiinnitimme tietoa, miten auttaa nälkäisiä.
Lusikoita on piilotettu ympäri kaupunkia, ja ihmiset piilottavat niitä uudelleen.
Facebookissa on (www.facebook.com/
lusikkaliike) kommentteja lusikoista.
Radio Suomi Pop pitää myös kampanjaa
esillä.
Lusikan löytänyt tai kuka tahansa
muukin voi hakea lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun sivustolta www.tekojakampanja.fi. Yli miljardi ihmistä näkee nälkää. Ruokaturvan puutteen syinä ovat
köyhyys, poliittinen epävakaus, sota,
konflikti, demokratian puute, huono
hallinto, rajut sääilmiöt, luonnonvarojen
ylenmääräinen kulutus ja toimivien
markkinoiden puute.
– YK:n 189 maata on allekirjoittanut
tavoitteen, että maailman nälänhätä
puolitettaisiin vuoteen 2015 mennessä.
Valitettavasti tänä vuonna nälkää näke-

vien määrä on lisääntynyt sadalla miljoonalla ihmisellä. Kirkon Ulkomaanapu
pyrkii lisäämään ruokaturvaa muun mu-

Diakoniatyöntekijä Päivi Lammela esittelee lusikkaliikettä, joka lisää tietoutta
nälänhädästä.

Mitä viedä tuliaisiksi kylään mennessä
– mikä samalla välittäisi kristillistä sanomaa? Tai mitä kaunista, kättä pitempää,
muttei turhan kallista lahjaksi?
Hengellistä sanomaa sisältävä kuvitettu lahjakirja on vastaus näihin kysymyksiin. Ja valikoimaakin on runsaasti,
monen paksuista, tasoista ja hintaista.
Yllä on mainittu kolme aika tuoretta

lahjakirjaa, jotka eivät sisältönsä ja
asunsa puolesta häpeä muun lahjakirjallisuuden joukossa. Pekka Simojoki ja
Anna-Mari Kaskinen ovat tuttuja ja
harvinaisen tuotteliaita monella alueella.
Simojen laulujen säkeet ovat saaneet hä- Minna L. Immonen. Molempien kirjonen äitinsä Ailin akvarellikuvituksen. jen taitto on ilmavaa, on tilaa hengittää ja
Anna-Mari Kaskisen runot on taas ku- mietiskellä.
vittanut niin ikään herkin vesivärein
Luontokuvat Lapista ovat puolestaan
hyvinkääläisen papin Ilkka Rytilahden
kirjan visuaalisena kaunistuksena. Virvoittavien vetten luo sisältää kullakin aukeamalla sivun mittaisen hengellisen
opetuksen. Kaikki kuvat ja tekstit liittyvät
vesiteemaan, joka avautuukin Raamatun
lehdiltä monipuolisena ja rikkaana.

Matkan vastuullisena järjestäjänä on Toiviomatkat.
Hinta puolihoidolla (2hh) 1.350 € + retket.



assa siten, että viljelylajikkeet olisivat
kestävämpiä ja monipuolisempia.

Sanaa ja kuvaa kukkien kera

lähde kanssamme keväiseen Israeliin
27.3.-3.4.2011 (Tiberias ja Jerusalem)
kokemaan miten sana elää ja
avautuu raamatun tapahtumapaikoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Jyrki Rauhala, 040-500 3161, jyrki.rauhala@evl.fi
tai Irja ja Hannu Pelkonen, 040-550 5712,
h-i.pelkonen@pp.inet.fi

kuudessa, ja yhtäjaksoinen rukous on
levinnyt nyt jo sataan maahan. Rukoilijat
rukoilevat ennen kaikkea siksi, että Jeesus kirkastuisi yhä useammille ihmisille
omaksi Vapahtajaksi.

Pekka Simojoki &
Aila Simojoki:
Joka päivä
– joka hetki.
Minerva 2009

Anna-Mari
Kaskinen & Minna
L. Immonen:
Kiitoksen aika.
Kirjapaja 2009

Ilkka Rytilahti:
Virvoittavien
vetten luo.
Perussanoma 2010

Lopuksi makupala Anna-Mari Kaskiselta:
Mitä odotan?
Ajan kulumistako?
Kiitoksen aika ei tule kun käsketään.
Kiitoksen aika on nyt.

Reijo Huuskonen

Kuutsilla murrettiin myyttejä
41-vuotias Kuutsi, eli Kuutamoleiri
järjestettiin viikonloppuna jo viidettä kertaa Oriveden Päiväkummussa. Leirille kokoontui noin 250
leiriläistä, avustajaa ja työntekijää
viettämään mukavaa yhdessäoloa.
Kuutsi järjestetään kerran vuodessa jatkorippikouluna kuluneen
kesän riparilaisille ja vanhemmille
seurakuntanuorille.
– Kuutsi järjestetään, koska se on yhteisöllinen juttu ja hyvä startti seurakunnan toiminnalle, kertoo Hyvinkään seurakunnan
nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen.
Viikonlopun aikana touhua riitti niin
keskustelukanavissa, erilaisissa työpajoissa
kuin bändiesiintymisissä. Leirin teemana oli
Myytinmurtajat, mikä näkyi hartauksissa ja
nuorten itse suunnittelemassa iltaohjelmassa. Tämän kesän rippikoululaiset Riku Inkinen ja Roope Kangas ylistivät iltaohjelmaa
ja yhteisöllisyyttä.
– Riparilla oli tosi kivaa ja isosena varmasti vielä kivempaa. Ajattelin, että Kuutsi
olisi hyvä alku isoskoulutukselle, Roope
Kangas toteaa.
Monet leiriläiset innostuivat Kuutsilla
ilmoittautumaan isoskoulutukseen ja muihin seurakunnan järjestämiin leireihin ja tapahtumiin.

Ruudolf ja Realismi
hurmasivat Kuutsilaiset
Lauantai iltapäivänä tunnelma tiivistyi, kun
kaksinkertainen rapin sm-mestari Ruudolf

Sivulavalla nähtiin nuorten omaa ohjelmaa.

nousi lavalle. Keikalla kuultiin vanhempaa
tuotantoa ja biisejä juuri julkaistulta levyltä
Asfalttisoturi – Viimeinen hidas. Ruudolf
esitti muutaman hienon freestyle -osion, jotka tempaisivat yleisön mukaansa.
– En mä kauheesti treenaa freestyleä. Pitäis ehkä, mut ei oo aikaa, kertoo Ruudolf.
Ruudolfin sanoituksissa on gospelvivahteita ja hän kertookin uskovansa vahvasti

Realismi-bändi saavutti Kuutsilla suosiota.

Petra Aapalahti
1. Joutsassa 2009.
2. Olin viime vuonnakin, ja tänä vuonna
päätin tulla avustajaksi.
3. Olen käynyt jo vuoden verran iskoa ja
aion jatkaa vielä loppuun asti. Iskossa
on kivaa!
4. Ihmiset ja erilaiset toimintapisteet.

1. Milloin ja missä kävit oman rippikoulusi?
2. Miksi tulit Kuutsille?
3. Aiotko aloittaa isoskoulutuksen?
4. Mikä oli parasta Kuutsilla?

1. Viime talvena Levillä.
2. Riparilla oli tosi kivaa, sit ku tää on
jatkoripari ja isoset mainosti kovasti.
3. En taida tulla iskoon.
4. Kuutsilla oli parasta kaverit ja ohjelma, varsinkin iltaohjelma.

Teemu Kivelä
1. Sääksissä 2008
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suhde, joka ei katkee, laulaja-basisti Kalle
hehkuttaa.
Yhtyeen kokoonpano ja musiikkityyli on
muuttunut vuodesta 2003 monta kertaa,
mutta nyt yhtye kokee soittavansa omanlaisintaan musiikkia.
– Meidän musiikki on iloista, energistä,
tarttuvaa ja ainakin meidän mielestä hyvää
musaa.

Petra Aapalahti, Teemu Kivelä ja Linda Hossi viihtyivät Kuutsilla.

Kuutsi-gallup

Linda Hossi

Jeesukseen.
– Se tulee sisältä. En oo sen uskonnollisempi jouluna tai pääsiäisenä, vaan oon uskossa koko vuoden, Ruudolf sanoo.
Myöhemmin illalla lavalla nähtiin myös
bändi nimeltä Realismi. Keikan jälkeen jäsenet kuvailivat keikkaa:
– Oli yksi meidän parhaista keikoista.
Yleisössä oli hurmos, semmonen äiti-lapsi -

Riku Inkinen ja Roope Kangas pitivät
Kuutsin yhteisöllisyydestä.

2. Viime vuonna oli kivaa, tääl on tosi
hyviä tyyppejä ja paljon tekemistä. Tänä vuonna olin avustajana.
3. Oon käynyt jo iskon. Sain kavereiden
kanssa idean mennä kurkkimaan ja
jäin sille tielle.
4. Parasta oli sivulava ja iltaohjelma.

Vilja Jokinen
1. Kesällä Joutsassa.
2. Riparilla oli törkeen kivaa ja kaikki sanoivat, että Kuutsilla on ainakin yhtä
kivaa.
3. Jep!
4. Realismi! Ja sumopaini.

3. Kyllä!
4. Hengailu ja sivulava.

Noora Virtanen
1. Kesälevi 2010
2. Siksi, koska isoset ”pakotti” ja kuulosti
kivalta!
3. Joo!
4. Mahti meininki, näin vanhoja tuttuja.

Teksti ja kuvat: Sanna Rilla,
Iina Huovinen ja Mari Liukkonen

Silja Sukanen
1. Kesälevi 2010
2. Kaverit houkutteli.



Hyvinkää on Hakkaraisten
Jani ja Marjut Hakkaraisen nelihenkinen
perhe muutti huhtikuun alussa Joensuun
Noljakasta Hyvinkään Talvisiltaan.

U

uteen kotikaupunkiin tutustuminen on parhaillaan käynnissä. Vanhimmat lapset Aino, 5 ja
Lenni, 4, ovat kolmena päivänä
seurakunnan päiväkerhossa.
Nuorimmaiset Onni, 2 ja Luna
8 kk ovat silloin äiti Marjutin hoivissa. Isä
Jani ajaa autolla rakennustöihin milloin Helsinkiin milloin Porvooseen.
– Kun muutimme Hyvinkäälle 4. huhtikuuta, oli niin sumuista, että keskustassa
olevaa Prisman kauppakeskusta oli vaikea
löytää. On elämän rikkautta asua eri kaupungeissa. Minun veljeni ja enoni asuvat
myös Etelä-Suomessa. Marjutin sisko asuu
perheineen Orimattilassa, Jani Hakkarainen
kertoo.
Marjut Hakkarainen lisää, että Hyvinkää
muuttui kesää kohti kauniiksi kaupungiksi.
– Minä olen tykännyt Hyvinkäästä. Ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavaisia. Täällä
on kaikki lähellä. Lapset ovat kotiutuneet
nopeasti. On mielenkiintoista, kun kaikki on
uutta. On omasta asenteesta kiinni, miten
asiat alkavat luistaa.
Jani ja Marjut kehuvat naapureitaan. Tutustuminen helpottaa sopeutumista. Lapsilla
on pihalla samanikäisiä leikkikavereita. Lennikin sai poikia kavereiksi, kun niitä ei Joensuussa paljon ollut.
Musiikki on ollut perheen isän harrastuksista numero yksi, mutta perheen perustamisen jälkeen bänditoiminta piti jättää.
– Soittelin soolokitaraa Dunces nimisessä bändissä kymmenkunta vuotta. Joensuun
Pop-muusikoiden kautta kävimme kerran
soittokeikalla Petroskoissa. Vuonna 2005
olimme Nightwishin Once-levyn julkistamistilaisuuden lämppäribändinä Kiteellä.
Silloin Tarja Turunen oli vielä mukana.
Vuonna 2008 oli Dunces-bändin hautajaiset
ja sen nimeksi tuli Silent Rain.

Muutto etelään
Aluksi Jani Hakkarainen teki rakennustöitä
Pohjois-Karjalassa. Hän alkoi opiskella töiden ohessa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja valmistuu syksyllä rakennusinsinööriksi. Jo vuonna 2008 hän oli ensi
kertaa työssä Etelä-Suomessa, kun Sörnäi-

siin rakennettiin kuusikerroksinen talo. Samana vuonna Jani ja Marjut vihittiin Joensuun kirkossa.
Vuosi sitten tuttu rakennusurakoitsija
houkutteli Janin keikkatöihin Porvooseen ja
Pornaisiin. Joensuusta etelän työmailla käyminen oli rankkaa. Jani ja Marjut alkoivat
miettiä muuttoa etelään, koska miehen työtkin olivat siellä. Luna syntyi tammikuussa.
– Hyvinkään kaupungin vuokra-asunto
löytyi hyvin. Minä kävin katsomassa asunnon etukäteen ja näytin Marjutille siitä ottamiani kuvia. Marjut tuli suoraan rivitaloasuntoon lasten kanssa, Jani Hakkarainen
kertoo perheen reippaasti toteutuneesta
muutosta.
Marjut on syntynyt Helsingissä ja asunut
kahdeksanvuotiaaksi Espoossa, josta hänen
perheensä muutti Joensuuhun. Opiskellessaan lähihoitajaksi Marjut oli samaan aikaan
työssä päiväkodissa ja myöhemmin hammashoitajana yksityisellä hammaslääkäriasemalla.
Etelä-Suomessa asuminen on tuonut
perheen elämään uusia yhteisiä kokemuksia.
Kesällä Hakkaraiset viettivät päivän Tukholmassa.
– Olemme olleet lähellä olevissa puistoissa. Kirjastossa emme ole vielä käyneet,
Marjut sanoo.
Seurakunnan Talvisillan päiväkerhoa pidetään Pyrhösen kaupan takana olevassa
kerrostalossa. Sinne Aino ja Lenni menevät
tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Kerhoaika on 8.30–11.30. Marjut vie lapsia tuplarattailla, jos auto ei ole käytössä. Joensuussakin
Aino ja Lenni kävivät seurakunnan päiväkerhossa. He olivat myös seurakunnan musiikkileikkikoulussa.
Marjut Hakkarainen on tyytyväinen käytännön elämän sujumiseen. Neuvola-asiatkin ovat järjestyneet hyvin.
– Neuvolasta sain jopa kartan, josta näen, missä eri paikat on. Suunnistuksessa
käytän myös navigaattoria.

Seppo Ylönen
Janin ja Marjutin sylissä ja välissä ovat
heidän neljä reipasta lastaan: Onni, Lenni,
Aino ja Luna.

Hyvinkään Ridasjärvi
on hyvä kylä asua

Vilho ja Virpi Latostenmaa toivottavat uudet hyvinkääläiset tervetulleiksi mukavaan kaupunkiin.



Hyvinkään Myllykylässä syntyneen
Vilho Latostenmaan perhe muutti vuonna 1949 isän kotipaikkaan
Kylä-Tolkkilaan. Raumalla syntynyt Virpi, o.s. Ylönen, oli neljäntoista ikäinen, kun hänen perheensä muutti isän työn vuoksi Vammalasta Hyvinkäälle vuonna 1952.
– Kotimme oli vuosina 1957–
60 nykyisen Hyvinkään seurakuntakeskuksen paikalla olleessa neljän perheen puutalossa. Kellotapulista oli talon seinään matkaa viitisen metriä, Virpi Latostenmaa

muistelee.
Vilhon ja Virpin tiet johtivat
yhteen. Pastori Olavi Turja vihki
heidät lokakuussa 1960 seurakunnan työkeskuksessa olleessa toimitustilassa. Hyvinkään kirkkoa vasta
rakennettiin. Nuori pari sai rakennettua oman talon Kylä-Tolkkilasta erotettuun Santamäkeen. Siihen
he muuttivat vuonna 1962. Perheeseen syntyi kolme poikaa: Kari,
Mika ja Petri.
Vilho Latostenmaa oli maataloustöiden lisäksi kaksikymmentä-

n uusi kotikaupunki

Uudelle hyvinkääläiselle

Löydä paikkasi
seurakunnassa
Tervetuloa mukaan Hyvinkään seurakuntayhteisöön! Seurakuntamme
kuuluu Espoon hiippakuntaan ja
Nurmijärven rovastikuntaan. Hyvinkään kirkko keskustassa on kaupungin maamerkki. Se kutsuu tulemaan
yhteen Jumalan eteen ja kohtaamaan
toisia ihmisiä. Seurakunnassa on
paikka kaikille aina sylivauvoista vanhuksiin asti, ketään ei jätetä yksin.
Elämä on mielekästä, kun vierellä
on matkatovereita ja taakankantajia.
Yhdessä voimme auttaa ja olla vuorostamme autettavina. Haluamme
rakentaa kanssasi seurakunnastamme
yhteisön, jossa voimme toimia ja kasvaa yhdessä elämän eri tilanteissa.
Tule mukaan ja löydä paikkasi!

HYVINKÄÄN
SEURAKUNTA
PÄHKINÄNKUORESSA
• Seurakunta perustettu 1.6.1917
• Jäsenmäärä noin 35000
• Pinta-ala 337 km2
• Työntekijöitä 112
• Vapaaehtoistoiminnassa mukana noin 800 henkilöä
• Kirkkoja: Hyvinkään kirkko,
• Vanha kirkko ja Kytäjän kirkko
• Seurakunnan missio on julistaa
evankeliumia Kristuksesta ja varustaa jäseniä elämään kristittyinä. Visiona on, että hengellinen
elämä ja yhteys seurakuntaan
vahvistuu.
Uusien hyvinkääläisten tutustumiskiertoajelu sunnuntaina 3.10.
alkaen klo 13. Lähtö kirkonmäeltä
(Hämeenkatu 16). Kiertoajelun jälkeen kahvi- ja infotilaisuus seurakuntakeskuksessa klo 14. Mukana Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan
edustaja. Ilmoittautuminen (ruokavaliotoiveineen) seurakunnan neuvontaan 28.9. mennessä virka-aikana,
puh. (019) 456 11.
Lisätietoja:
www.hyvinkaanseurakunta.fi

viisi vuotta Ridasjärven Puutyössä puuseppänä. Virpi Latostenmaa työskenteli
yhteensä 37 vuotta konttoristina Onnisella ja YIT:llä.
– Kun menimme naimisiin, Ridasjärven kylässä oli posti sekä kaksi kauppaa,
E-liikkeen Ahjo ja SOK:lainen Teho. Koulussa oli silloin paljon oppilaita, mutta
kymmenisen vuotta sitten koulu meinattiin lopettaa. Nyt kylään on tullut uusia
lapsiperheitä, ja puhutaan koulun laajentamisesta. Opettajia on kolme, Virpi Latostenmaa sanoo. Hän harmittelee miehensä kanssa sitä, että Kaukasissa ja Palopurossa kouluja uhkaa lopettaminen kyseenalaisista säästösyistä. Hyvien koulurakennusten hylkääminen olisi pieniä ja
rauhallisia kyläkouluja arvostaville lapsiperheille kova isku.

Historiaa ja nykyaikaa
Vilhon ja Virpin aikuiset lapset Kari ja Mika asuvat perheineen Ridasjärvellä. Petri
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on perheineen Porissa. Lastenlapsia on
yksi tyttö ja seitsemän poikaa. Koulua
käyvät lastenlapset käyvät lähes päivittäin
katsomassa vaaria ja mummia.
– Hyvinkäällä on ollut mukava asua.
Maatalous on kehittynyt paljon siitä, mitä
se oli esimerkiksi 1950-luvulla. On tullut
paljon koneita. Käsin ei tehdä enää juuri
mitään. Liike-elämä on mennyt eteenpäin.
Mutta sitä minä en ymmärrä, miksi kaupungin keskustaan täytyy rakentaa uusia
liiketaloja, Vilho Latostenmaa ihmettelee.
Vilho ja Virpi Latostenmaan kanssa
keskusteltaessa puhe siirtyy välillä menneeseen. Virpi hakee hyllystä Hausjärven
historian, jossa puhutaan 1500-luvulta
lähtien Ridasjärven vanhoista taloista.
Seutu kuului vuoteen 1917 saakka Hausjärveen, joka oli merkitty myös Vilho Latostenmaan isän, Olavin, syntymäpaikaksi. Vilhon mukaan heidän talonsa pihapiiriin liittyy myös pala Suomen karua itsenäistymisen ajan historiaa.
– Kansalaissodan aikana tässä oli pu-

naisten juoksuhautoja. Punaiset ampuivat
Lemmilänmäelle, jossa oli vastassa saksalaisia joukkoja.
Eläkkeellä oleva pariskunta käy pyörälenkeillä, mutta kymmenen kilometrin
päässä oleviin kauppoihin he menevät
autolla. Virpi Latostenmaa kehuu Hyvinkään harrastusmahdollisuuksia.
– Olen käynyt Hyvinkään Naisvoimistelijoissa ja kansalaisopiston liikuntapiirissä, jota olen itsekin ohjannut Ridasjärven koululla. Vesijumpassakin
olen käynyt. Nyt aion mennä poikakodin tiloissa pidettävään keppijumppaan.
Vilho Latostenmaa ei välitä ylimääräisistä harrastuksista, koska hän
käy metsässä. Siellä riittää taimikoiden hoitoa ja polttopuiden tekoa.
Polttopuilla onkin käyttöä, koska
heidän talonsa lämpiää puilla.

Seppo Ylönen



Matkaevästä

Pidä meistä huolta

S

yksyn tultua luonto alkaa lakastua ja kesän kukoistus on enää vain muisto
menneestä kesästä. Syksyn edetessä
saamme kuitenkin vielä iloita kauniista syksystä ja kauniista syysilmoista. Miten kauniilta näyttääkään syksyinen aurinkoinen
päivä ja kaunis ruskan loisto? Entä miten
kauniilta näyttävät puista putoilevat moniväriset lehdet. Näiden kauniiden lehtien
houkuttelemina ilmaantuukin jokasyksyinen näky: Pienet lapset juoksemassa maahan putoilevien lehtien perässä, keräten toinen toistaan kauniimpia lehtiä talteen.
Oletko huomannut, miten huolettomina
pienet lapset osaavat nauttia syksyn ihmeestä? He tarttuvat elämään ja elämän jokaiseen hetkeen nauttien elämästään, murehtimatta huomisesta. He eivät mieti lehtikasoissa leikkiessään, mitä murheita huominen tuo tai mitä huolia eilinen piti sisällään.
He osaavat elää juuri sitä hetkeä, joka on
menossa. Lasten hetkessä elämisen taidossa
meillä aikuisilla olisikin opettelemista. Miten osaisimme elää hetkessä, murehtimatta
huomisen huolista?
Hetkessä elämisen taitoa on vaikea oppia. Helposti kannamme murhetta tulevista
päivistä ja unohdamme elää sitä hetkeä, joka
on juuri menossa. Sanassaan Jeesus kehottaa meitä olemaan huolehtimatta huomisesta, koska huominen pitää kyllä huolen itsestään ja kullekin päivälle riittävät sen omat
murheet. Jeesus kehottaa meitä: Katsokaa
taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoa, ja silti teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan
te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä
pituutta kyynäränkään vertaa? (Matt. 6:
26–27).
On vaikeaa unohtaa huominen ja elää
vain tätä päivää ja tätä hetkeä. Huomisen
murheet ja huolet hiipivät salakavalasti mieleen ja helposti tämäkin päivä on raskas
kantaa, kun huoli huomisesta painaa mielessä. Huolia on vaikeaa karistaa mielestä
erityisesti silloin, kun vaikeudet elämässä
kasvavat suuremmiksi kuin omat voimat.
Tulevaisuuden näyttäessä pimeydeltä ja
oman elämän ollessa synkkä ja raskas kantaa, ei elämä ole kuitenkaan täysin vailla valoa ja toivoa. Jättäessämme elämämme Jumalan varaan, voimme olla varmoja, että ei
ole olemassa niin suurta pimeyttä, ettei siellä Jeesus olisi.
Taivaallisen Isän huolenpidon varaan
jättäytyessämme meillä on Isä, joka ottaa
kantaakseen lastensa murheet ja huolet. Hänen kädessään on elämämme jokainen päivä
ja jokainen hetki. Jumala on luvannut pitää
huolta omistaan. Psalmissa sanotaan (Ps. 37:
5): Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!
Yhdessä me saamme pyytää: Taivaan
Isä, pidä
sinä meistä
jokaisesta
huolta.
Auta myös
meitä pitämään läheisistämme huolta.
Aamen.

Tanja
Koskela
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Vahdinvaihto Japanissa
Nimikkolähetit Seija ja Paavo
Heikkinen ovat palanneet Japanista. He ovat toimineet Tokiossa
Suomi-kirkolla. Heikkisten palattua työtä jatkavat uudet nimikkolähetit Päivi ja Martti Poukka.

O

nko Japanissa niin paljon
suomalaisia, että sitä varten
on Suomi-kirkko? Mistä
seurakunnan nimi tulee?
– Suomi-kirkko on suomalais-japanilaisyhteistyön
tulos. Kirkko vihittiin käyttöön 1990, jolloin seurakunta sai alkunsa. Alusta alkaen
toimintaan kuului seurakuntatyö myös
suomalaisten keskuudessa. Siksi nimeksi
Suomi-kirkko, toteaa Paavo Heikkinen.
Mitä toimenkuvaanne kuului?
– Toiminnan ytimenä oli sunnuntainen
jumalanpalvelus. Pyrimme kutsumaan japanilaisia Sanan kuuloon ja heitä tuli. Osa
tuli suomenkielen opintopiirien kautta,
osa ruokapiirien kautta. Joitakin kiinnosti
Suomi, jossa he olivat olleet vaihto-oppilaina tai käyneet turisteina. Musiikkitilaisuudet vetivät paikalle muutamia. Työn
kuvaan kuului samoja töitä kuin muissakin seurakunnassa: vastuu julistuksesta,
opetuksesta, taloudesta ja rakennuksesta.
Ero oli siinä, että tehtäviä jaettiin kahdestaan.
Olitte Japanissa lähetystyössä yli 17
vuotta. Niihin vuosiin mahtuu monia
hienoja muistoja. Kun olette nyt jäämässä kotimaahan, mitkä ovat olleet
Japanin huippuhetkiä?
– Merkittävin huippuhetki oli nuorimman
lapsen syntymä Japanissa. Huippuhetki oli
myös, kun nuori aikuinen totesi ainoastaan: ”Haluan pelastua”. Mieliinpainuva
hetki oli myös se, kun jumalanpalveluksessa kastettu nuori aikuinen todisti uudesta uskostaan ”kirkkokahveilla”. Tilaisuus kosketti koska hänen buddhalaiset
vanhempansa olivat paikalla. Japani ei ole
leppoisimpia työalueita. Mutta oli ilo nähdä, että ”Herran sana ei tyhjänä palaa”.
Millaiset suunnitelmat teillä on jäädes-

Päivi ja Martti Poukka palaavat Japaniin viidentoista vuoden tauon jälkeen.

sänne Suomeen?
– Seija palaa työhön Helsingin evankeliseen opistoon. Itselläni olisi vielä kaipaus
julistaa evankeliumia ja jakaa Japanin työn
kokemuksia täällä kotimaassa. Jää nähtäväksi, onnistuuko, Paavo Heikkinen sanoo.
Nyt, kun Päivi ja Martti Poukka lähtevät jatkamaan työtä Suomi-kirkolle, millaiset matkaeväät haluaisitte antaa heille?
– Haluamme evästää heitä Mooseksen
sanoin: ”Teidän turvanne on Ikiaikojen
Jumala, teitä kantavat iankaikkiset käsivarret.” Tämä kantakoon teitä arjessa ja
juhlassa.
Päivi ja Martti Poukka ovat palaamassa Japaniin 15 vuoden tauon jälkeen. He
olivat Japanissa silloin, kun Suomi-kirkko
perustettiin. Päivi on luokanopettaja ja tekee väitöskirjaa liittyen japanilaiseen moraalikasvatukseen. Martti on pastori,
kanttori ja työnohjaaja. Tällä hetkellä he
lähtevät Japaniin neljäksi vuodeksi.
– Työskentelimme Japanissa vuosina

1989–95. Tiedämme, että Japanissa on
omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Yksi haasteista on kieli. On hienoa, että tänä
päivänä osaamme jo enemmän kuin neljä
japaninkielistä sanaa mikä oli tilanne kun
lähdimme ensi kertaa. Tälle pohjalle on
hyvä rakentaa lisää. Muina haasteina näemme kiireen, kuumuuden ja ”kovan
maan”, lähetystyö on edennyt hitaasti viimeisen 110 vuoden aikana. Saamme silti
luottaa, että Jumalan Sanan siemen itää ja
kasvaa ja omalta osaltamme saamme olla
Sanaa kylvämässä. Työmuotoina on viisi
”ässää”: Sana, sielunhoito, soitto, suomenkieli ja saippua (rakennuksen huolto).
Vaikka meillä onkin kirkon toiminnasta
päävastuu, paikalliset seurakuntalaiset
ovat suurena apuna, Päivi Poukka kertoo.
Mikä raamatunkohta olisi erityinen
juuri japanilaisille?
– Näen tärkeäksi Jeesuksen antaman kehotuksen: ”Tulkaa minun tyköni kaikki
työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon”. Japanilaiset tarvitsevat rohkaisua fyysiseen lepoon
lähes taukoamattoman
työnteon keskellä. He
kaipaavat lepoa jatkuvasta henkisestä ponnistelusta jaksaa, osata
ja pärjätä omin voimin.
Mutta ennen kaikkea
he tarvitsevat vapautta
sydämen synnin siteistä, jotka lopulta johtaa
iankaikkiseen kuolemaan.
Millä tavoin haluisitte
että hyvinkääläiset
muistaisi teitä?
– Pyydämme esirukousta nuorelle seurakunnalle ja meille haasteiden kohtaamiseen ja
mahdollisuuksien toteutumiseen. Samoin
varjelusta läheisille,
jotka jäävät fyysisesti
kauemmaksi, sanoo
Päivi Poukka.

Seija ja Paavo Heikkisen mielestä Japani oli haastava lähetysmaa.

Johanna
Rantalankila

Mistä sinä olet lähtöisin?
kysyi levoton Pilatus

J

Torinon käärinliina ja sen mukaan maalattu Kristus-kuva.

ohanneksen evankeliumi kertoo kuinka maaherra Pontius Pilatus kuulusteli hänen eteensä tuotua Jeesus Nasaretilaista. Johanneksen mukaan Pilatus ”kävi yhä levottomammaksi” kuultuaan juutalaisilta todellisen syyn
Jeesuksen vangitsemiseen: ”…hän väittää
olevansa Jumalan Poika”. Tämän johdosta
Pilatus kysyikin Jeesukselta: ”Mistä sinä olet
lähtöisin?” (Joh. 19: 7–9). Kysymyksen voi
kääntää myös muotoon: ”Kuka sinä (oikein)
olet?”
Pilatusta kiusasi kysymys Jeesuksesta,
mutta hän ei saanut kysymykseensä suoraa
vastausta tältä merkilliseltä mieheltä. Ilmeisesti Pilatus ei kuitenkaan ollut kiinnostunut
henkilökohtaisesti siitä, mikä oli totuus Jeesuksesta, vaan etsi ainoastaan virkansa puolesta poispääsyä vaikeasta tilanteesta.

Kristus on itse ilmaissut
ainutlaatuisuutensa
Jeesus ei kyllä salannut lähtökohtaansa.
Evankeliumeista on luettavissa lukuisa määrä kohtia, joissa hän ilmaisee jumaluutensa.
Näistä esimerkkinä monet Jeesuksen käyttämät ”minä olen” -lauseet, joilla hän viittasi
Jumalan Moosekselle paljastamaan nimeensä: Minä-joka-olen (2. Moos.3: 14). Hyvinkäällä pitkään toiminut pastori sekä hyvin
Raamattuun ja sen alkukieliin perehtynyt
teologi Pekka T. Lyyränen on todennut, että käännökset ovat tylsyttäneet näissä(kin)
kohden alkutekstin voimaa. Esimerkkinä
Lyyränen mainitsee Joh. 6: 48:n, jonka tarkempi käännös kuuluisi: ”Minä olen Hän
(=Jumala), Elämän leipä…”
Näiden ja monien muiden vastaavien sanojensa tähden Jeesus muodostui kompastuskiveksi useimmille aikalaisilleen. Kun
Jeesus puhui lihansa syömisestä ja verensä
juomisesta, koko joukko hänen seuraajiaan
loukkaantui häneen. Jäljellejääneiltä kahdeltatoista Jeesus kysyi: ”Aiotteko tekin lähteä?”,
mutta sai Pietarilta vastauksen: ”Herra, kenen luo me menisimme. Sinulla on ikuisen
elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme,
että sinä olet Jumalan Pyhä” (Joh. 6: 67–68).
Niille, jotka hylkäsivät Jeesuksen hänen
”sietämättömien puheittensa” tähden, Nasaretin mies oli ollut siihen mennessä vain yle-

”Mistä sinä olet lähtöisin?”

vien elämäviisauksien esikuva ja opettaja. Jeesusta ei tuomittu vuorisaarnassa sanotun vuoksi, vaan siksi, että hän
sanoi olevansa Jumala. Tämä on hyvä
muistaa yhä tänäänkin. Monillehan
Jeesus on edelleen viisas opettaja ja esimerkillinen ihminen, muttei sen enempää.
Ellei Jeesus olisi ollut enemmän kuin viisas
ihminen, hänen monet suuret sanat itsestään
olisi pakko tulkita lähes mielipuolen puheeksi. Näistä esimerkkinä Luuk. 9: 24: ”Sillä se,
joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen,
mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on
sen pelastava” tai hautaan siunauksistakin
tuttu Joh.10: 25–26: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?”

Mihin
uskomme?
Etsivä kyllä löytää
”Sinulla on ikuisen elämän sanat” -tunnustusta lausuva opetuslapsi Pietari oli saanut
häivähdyksen siitä, mistä tämä mies oli oikeasti lähtöisin. Varsinainen läpimurto tapahtui kuitenkin vasta Ylösnousseen Kristuksen kohtaamisissa. Pietarin orastavaa
uskoa rakensi se, että hän tiesi ja tunnusti
olevansa syntinen ja tarvitsevansa Jumalan
anteeksiantamusta. Juutalaisena hän myös
tiesi, että vain Jumala voisi antaa synnit anteeksi. Tästä oli enää lyhyt uskonharppaus

Satavuotias Betania jatkaa nuorten kanssa

H

elenenkatu 15:ssä sijaitseva Betania
täyttää tänä vuonna sata vuotta. Viihtyisä talo on ollut koko historiansa
ajan nuortenkin käytössä.
– Käyn kaikissa Betanian jutuissa raamiksessa, avoimissa ja nuorten illassa. Betania on hieno talo, johon on hyvä tulla, sanoo
Sveitsin lukion abiturientti Adrian Glas.
Riihimäen Hyriassa rakennusalaa opiskeleva Tino Turunen on samaa mieltä.
– Betaniassa on kivaa. Kaikki täällä käyvät ovat tuttuja kavereita.
Nuorisotyönohjaajat Olli Uotila ja Outi
Korppinen sanovat, että satavuotisjuhlan
ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Tietoa saa myös nuoret.betsku.net -sivustolta.
– Nuoret tykkäävät Betaniasta. Meidän
työntekijöidenkin kannalta se on hyvä tila,
mutta se vaatisi kehittämistä. Odotamme
uutta biljardipöytää. Nuoret tarvitsisivat
myös videotykin ja nettiyhteyden, Olli Uotila sanoo.
Vuonna 1908 perustettu Lähetysyhdistys
rakensi Rukoushuone Betanian sekä aikuisten että nuorten tilaksi vuonna 1910. Rakentajapapin päiväkirja 1916–1944 kirjassa
(2008), joka on kirjoitettu kirkkoherra Akseli Renvallin merkintöjen mukaan, on mai-
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ninta vuodelta 1921: ”Paikallisella Lähetysyhdistyksellä on myös ollut suuri merkityksensä seurakuntatyössä. Sen rukoushuone Betania on ollut vapaan seurakuntatyön keskuksena. Siellä on pidetty monet juhlat ja koko-

ukset, siellä on lähetysompeluseura toiminut, kirkkokuoro pitänyt harjoituksiaan sekä
raamatunlukupiiri ja nuorisopiiri eri osastoineen pitäneet kokouksiaan.”
Seppo Ylönen

sen käsityksen omistamiseen, että Kristuksen kuolema ja ylösnousemus tarkoittivat hänenkin syntiensä sovittamista ja
kotipaikkaoikeuden saamista Jumalan iankaikkisesta valtakunnasta.
Monen kristityn todistus on yhä tänäänkin, että Kristus on vastannut mieltä
kovin kaihertaneeseen kysymykseen: ”Mistä
sinä olet lähtöisin?” Jeesus on edeltä rukoillut Isäänsä seuraajiensa puolesta ja antanut
tällä tavoin lupauksensa: ”Nyt he tietävät,
että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt” (Joh. 17:
8).

Juha Koivulahti

Torstaitovi aukaisee
taas ovensa

K

ovasti odotettu Torstaitovi alkaa taas
Vehkojan seurakuntakeskuksessa 16.
syyskuuta kello 10 ja kestää noin kello
14:ään. Diakoniapappi Leena Ranta toivottaa tervetulleiksi sekä entiset että uudet ihmiset, joilla on päivisin aikaa virkistyshetkeen. Ohjelma noudattaa tuttua järjestystä.
– Ensin ovat harrastusryhmät. Silloin
voi askarrella, tehdä käsitöitä, lukea lehtiä
tai osallistua kaupungin liikunnanohjaajan
vetämään jumppaan. Sitten on ruokailu sekä
lopuksi hartaushetki ja kahvi.
Leena Ranta sanoo kyselevänsä, tulisivatko toisten seurakuntien työntekijät kertomaan syksyn aikana omien yhteisöjensä
toiminnasta.
– Vieraiksi saadaan myös uusi diakoniatyöntekijä Suvi Kurikka ja pastori Marko
Huhtala sekä jokin lähetystyöntekijäpariskunta. Kanttorikin tulee laulattamaan virsiä.
Joulun alla on joulujuhla.
Erityisen odotettu Torstaitovin tapahtuma on ruokailu. Erinomainen ruoka tulee
seurakunnan pitopalvelusta, ja se maksaa
ainoastaan kolme euroa.

Torstai-iltana Betaniassa on kello 16–20 avoimet ovat. Vasemmalla seisovat Adrian ja Tino.
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Jorma Ersta

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Köyhyys lisääntyy maailman ykkösmaassa

V
Seppo Ylönen

aikka Suomi sijoittui elokuussa
julkaistun amerikkalaisen Newsweek-aikakausilehden mukaan
koulutuksen, terveyden, elämänlaadun, talouden dynaamisuuden
ja poliittisen ympäristön kriteereillä maailman parhaimmaksi maaksi, meillä on noin miljoona köyhää tai syrjäytymisvaarassa olevaa ihmistä. Kirkon diakonia- ja
yhteiskuntatyön johtaja Kalle Kuusimäki
sanoo, että on suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ole toipuneet 1990-luvun lamasta.
– He eivät päässeet nousukauteen, päinvastoin. Heidän tilanteensa on huonontunut
entisestään. Työttömyydestä ja velkaantumi-

Kalle Kuusimäki sanoo, että voimme auttaa
apua tarvitsevia antamalla ruokaa, vaatteita, polkupyöriä tai vaikkapa omenoita.
Siivous-, lastenhoito- tai ulkoiluapukin on
tervetullutta.
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sesta johtuva kierre on monella syventynyt
ja laajentunut sosiaaliseksi huono-osaisuudeksi. On yksinäisyyttä, mielenterveysongelmia ja sairauksia. Seurakuntien diakoniatyö
on pyrkinyt olemaan näiden ihmisten rinnalla ja ajamaan heidän asiaansa, hän sanoo.
Kalle Kuusimäki saarnasi Lähimmäisen sunnuntaina 29. elokuuta Hyvinkään kirkon
messussa ja osallistui seurakuntalaisten
kanssa yläsalin kahvitilaisuuteen.

Luottamusköyhyys vaivaa
Kalle Kuusimäki toteaa, että seurakunnissa
oli havaittavissa jo ennen nykyistä taantumaa merkkejä vähäosaisten tilanteen huonontumisesta. Kirkon diakoniarahastossa
jaettujen avustusten määrä kasvoi voimakkaasti, mikä jatkuu edelleen.
– Työttömyyden myötä monien tulotaso
on pudonnut pysyvästi. Ihmiset kuitenkin
yrittävät tunnollisesti vastata lainoistaan ja
vuokristaan. Asumisen kalleus pakottaa
säästämään vaatteissa ja ruokamenoissa.
Terveyden uhalla jätetään lääkeostot pois ja
viivytetään lääkäriin menoa.
Sosiaaliturvan kattavuuden vähentäminen ja tarveharkinnan tiukentaminen ovat
eräs syy ihmisten ahdinkoon.
– Perusturvan järkkymisen ja puuttumisen seurauksena on tulevaisuudenuskon ja
elämänotteen hapertuminen. On kysymys
luottamusköyhyydestä, kun laman aikana
monilta vietiin luottamus omaan osaamiseen ja tarpeellisuuteen sekä siihen, että yhteiskunta ja toiset ihmiset kannattelevat ja
pitävät huolta. Toistuvat pettymykset heikentävät tai jopa tukahduttavat ihmisen
luottamuksen omiin kykyihin ja osaamiseen,
omaan tarpeellisuuteen, toisiin ihmisiin ja
yhteiskuntaan. Syntyy näköalattomuus ja
toivottomuus, joka pahimmassa tapauksessa
periytyy omille lapsille.

Seurakunnat auttajina
Kirkko tukee ihmisiä eri elämänvaiheissa
syntymästä vanhuuteen haluten olla välittävänä yhteisönä myös tulevaisuudessa. Meillä
on yhteisistä asioista päättäviä ihmisiä, jotka
ajavat hellittämättä heikommassa asemassa
olevien ihmisten asiaa.
– Kun katselee suomalaista yhteiskuntaa
vaikkapa sata vuotta taaksepäin ymmärtää,
että nykyinen yhteiskuntarauha ja edelleen
verrattain vahva keskinäinen luottamus ei
ole mitenkään itsestään selvä juttu. Sen ylläpysymistä ei siis kannata jättää minkään näkymättömän käden ohjauksen varaan.
Erityinen vahvuus seurakuntien diakoniatyössä on Kalle Kuusimäen mukaan
henkilökohtaisessa ja kokonaisvaltaisessa
kohtaamisessa.
– Rahallista apua merkittävämpää on,
että ihminen löytää kanssakulkijan, joka
kuuntelee ja jakaa toisen hätää. Usein työntekijät ovat myös näiden ihmisten rinnalla
auttamassa heitä saamaan heille kuuluvat
etuudet. Moni ihminen on ongelmiensa
kanssa yksin ja niin väsynyt, ettei jaksa hakea apua yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Esimerkiksi toimeentulotuen
hakeminen on monelle liian monimutkaista.
Seurakunnan yhteisöllinen luonne tarjoaa ihmiselle kokemuksen välittävästä yhteisöstä, paikan jossa voi kokea edelleen olevansa arvokas ja tarpeellinen, rakastettu.
– Esimerkiksi työttömäksi jäävien elämänotteen ja työkyvyn ylläpitämisen kannalta on tärkeää löytää korvaava yhteisö ja
mielekästä tekemistä. Seurakunnat ovat tarjonneet monelle myös ”välityömarkkinoita”
eli olleet mukana rakentamassa polkuja, jotka ovat auttaneet ihmistä takaisin työelämään.
Kalle Kuusimäki korostaa, että Kristuksen oma esimerkki lähimmäisenrakkaudesta
on kirkon sydän. Sitä kautta välittyy parhaiten myös kirkon oma sanoma ihmisen kärsi-

myksen ymmärtävästä, rakastavasta Jumalasta.

Lapsiperheet pulassa
Kirkon näköalapaikalta Suomea tarkasteleva
Kalle Kuusimäki taistelee sitä vastaan, että ei
vieraantuisi seurakuntien diakoniatyössä
kohtaamista arjen asioista. Siksi hän oli tyytyväinen, kun sai tulla Hyvinkään seurakunnan messuun saarnaajaksi.
– Päivän teemaan liittyen haluaisin sanoa, että lapsiperheiden tilanne on erityisen
huolestuttava. Köyhyys on vaarassa muuttua
ylisukupolviseksi eli köyhyys alkaa periytyä.
Esimerkiksi köyhässä perheessä eläneillä
lapsilla köyhyysriski näyttäisi olevan kaksinkertainen. Toimeentulotukea saavasta perheestä lähtöisin olevalla lapsella on 2,5-kertaa suurempi todennäköisyys olla myös itse
toimeentulotukiasiakkaana verrattuna varakkaamman perheen lapseen. On nähty
merkkejä, että olemme palaamassa liki kymmenien vuosien takaiseen tilanteeseen. On
siksi syytä toimia erityisesti köyhien lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi.
Hän toteaa vielä, että jos maailmanlaajuinen talouskriisi kyetään ohittamaan, kuten jotkut varovaisesti ennustavat, se tuo
valoa köyhyyden keskelle.
– Mutta olisi opittava, että ihmistä tulee
erilaisin varokeinoin suojella hänen omalta
ja toisten itsekkyydeltä ja ahneudelta. Jollei
tähän pystytä globaalissa mittakaavassa nykyistä paremmin, seuraava kriisi on taas
kohta ovella. Samalla on kyettävä sellaiseen
kestävään kehitykseen, joka takaa hyvinvoinnin maailmanlaajuisesti. Välillä näkyy innostavia merkkejä tällaisista maailmanlaajuisista
visioista, mutta erityisesti markkinatalouden
hallitsemattomien mekanismien vuoksi ei
ole syytä minkäänlaiseen haihatteluun.

Seppo Ylönen
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Seurakunnasta saa
virkeyttä elämään
akennusarkkitehdin tehtävistä
eläkkeelle jääneen Martti Tuomisen elämään tuli suuri muutos, kun hänen sydänleikkauksesta toipumassa ollut vaimonsa
Marjatta menehtyi uuteen kohtaukseen tammikuussa.
– Vaimoni oli ollut perusterve ihminen,
vaikka hän valitti väsymystä. Lokakuussa
lähdettiin kirjamessuille, jossa hän pyörtyi.
Onnistunut sydänleikkaus tehtiin 29. joulukuuta. Hän eli sen jälkeen 18 päivää. Minun
täytyi ilmoittaa tapahtuneesta kolmelle lapsellemme. Olimme koko suku järkyttyneitä.
Martti ja Marjatta Tuominen olivat käyneet yhdessä Riihimäellä Pekka Simojoen
Big Light ja Little Light -tapahtumissa. Martti ajatteli jo silloin, että hän voisi toimia jollakin tavalla seurakunnassa.
– Pekka Simojoki sanoi, että ei pidä ajatella, mitä seurakunta tekee meidän hyväksemme, vaan sitä, mitä me itse voimme tehdä seurakunnan hyväksi. Vaimon kuoltua
menin seurakunnan sururyhmään ja Vanhaan kirkkoon Marjatta Puiston vetämään
katekumenaatti-ryhmään. Sielläkin puhuttiin samasta asiasta.
Seurakunnalla on miehen mielestä tärkeä tehtävä luoda ihmisille erilaisia toimintamuotoja.
– On lähdettävä mukaan. Elämäähän se
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Martti Tuominen on kokenut elämässään
1
johdatusta. Hänen johtoajatuksensa on, että
kenellekään ei pidä tehdä fyysisesti
tai hen11
10
2
kisesti pahaa. Vaimonsa kuoleman jälkeen
hän on miettinyt avioliitossa elämistä.
21
– Olen sanonut aviopuolisoille,
että älkää riidelkö vaan rakastakaa ja kunnioittakaa
18 tullessa
15 näkee,
1
toisianne. Puolison kuoleman
miten olisi pitänyt elää hänen kanssaan.
Omia ajatuksia ei pidä aina 10
tuoda esiin. Jarmo Sormunen on puhunut aviopuolison
rakastamisesta TV7:n ohjelmassa.
19
5
18
Kuudentoista ikäisestä lähtien Martti
Tuominen on harrastanut maalausta, mikä
20
näkyy hänen tauluissaan varmuutena.
Pari-10
kymmentä vuotta hän on käynyt Hyvinkään
kansalaisopiston maalauskursseilla
13
15ja teh19
nyt opistossa myös puukkoja. Niitä syntyy
myös Janakkalan kesämökillä.
11
23
– Ei pidä jäädä yksikseen murjottamaan. On lähdettävä mukaan seurakunnan
tai eläkeläisten ryhmiin. Seurakunnassa ei
ole tuputtamista. Minua katekumenaattiryhmä virkisti. Jokainen toi sinne omia kysy-
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Eläkää sovussa!
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olen mukana seurakuntaelämässä. Hänen
päämääränään on tuoda seurakuntiin iloa.
myksiään, joista sitten keskusteltiin.
Onhan iloinen asia, kun mennään jumalanMartti Tuominen käy kirkossa harvak- palvelukseen.
seltaan, ei joulun tai muun juhlan vuoksi,
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Krypto sana-arvoitus
Krypto on sanaristikko, jossa jokaiseen tyhjään ruutuun on merkitty siihen kuuluvaa kirjainta vastaava numero. Ristikon ratkojan on pääteltävä,
mikä kirjain kutakin numeroa vastaa.
Kuva antaa vihjeen avainkirjaimista.
Krypton laati Aarre Kiveinen.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa.
Lähetä ratkaisusi perjantaihin
15.10.2010 mennessä kirjekuoressa
osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti, PL
29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 3/2010
krypto-sanaristikkokilpaan osallistui
21 henkeä ja kirjapalkinnon voittivat
Iris Raunisalo ja Tuula Toivonen.
Onnea voittajille!
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Lasten nurkka

Tervetuloa myös uudet
laulajat ja soittajat!!!

Nuorten lauluja soitinryhmä
harjoitukset torstaisin klo 18-19.30
seurakuntakeskuksen alakerrassa
(IP-kerhotila, os. Hämeenkatu 16)
Tiedustelut: kanttori Minna Kettunen,
puh. 0401868 938
Tule rohkeasti mukaan mahtavaan joukkoon!

Jorma Ersta

Hiljaisuuden
retriitti
Leiriniemessä 3. - 5.12.

Ohjaajina Kaisa Laakso ja
Laura Maria Latikka.
Hinta 90 €.
Tied. ja ilm. Laura Maria Latikka
040 7437 856
tai laura.latikka@evl.fi

Kirkonmäen liikuntapäiväkerholaisia lasten leikkitilassa.

Pienet ja suuret kirkossa
Hyvinkään kirkon eteiseen on valmistunut lasten leikkitila. Aikuinen voi mennä sinne lapsen kanssa, jos lapsi ei jaksa istua kirkon
penkissä koko jumalanpalveluksen ajan. Leikkitilasta on hyvä näkyvyys ikkunan läpi kirkkosaliin ja sinne kuuluu jumalanpalvelus
hyvin. Leikkitilassa lapsi voi esimerkiksi lukea kirjaa, piirtää tai
vaikka leikkiä pehmolelulla.
Lapsilla on myös mahdollisuus osallistua pyhäkouluun Hyvinkään kirkon jumalanpalvelusten saarnan aikana. Aikuinen pyhäkoulun ohjaaja on ottamassa lapsia vastaan kirkkosalin ovella saarnan alkaessa. Pyhäkouluhetki päättyy siihen, kun yhdessä perheiden kanssa mennään ehtoollispöytään. Lapsetkin voivat saada
ehtoollisen, jos ovat yhdessä vanhempansa, isovanhempansa tai
kumminsa kanssa ja jos heille on kerrottu, mitä ehtoollinen tarkoittaa.
Lapset voidaan myös siunata ehtoollispöydässä, jos heille ei
vielä anneta ehtoollista.
Kaikki pienet ja suuret ihmiset ovat sydämellisesti tervetulleita
myös perhekirkkoihin, joita vietämme eri puolilla Hyvinkäätä vähintään kerran kuukaudessa. Sunnuntaina 3. lokakuuta klo 10 Hyvinkään kirkossa vietetään Mikkelinpäivän perhemessua. Erityisesti isovanhempia kutsutaan tuohon valtakunnallisen vanhustenviikon lapsi- ja perhetyön kirkkoon. Messussa siunataan käyttöön
myös uusi leikkitila. Tervetuloa!

Tarja Tomminen

Vuorovaikutus parisuhteessa

Parisuhdeiltapäivä lauantaina 13.11. klo 15-18
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Alustus Sanna ja Timo Jattu, parityöskentely.
Lastenhoito järjestetty.
Tervetuloa!

DIAKONIATYÖN
Syksy 2010
Päivystysvastaanotto ilman
ajanvarausta diakoniatoimistossa
Hämeenkatu 16, p. (019) 4561 250
ma, to ja pe klo 10–13
ma klo 15–17 perhetyön päivystys
ti klo 10–13 päihdetyön päivystys

Mummon kammari
aloittaa syystoiminnan 6.9.
alkavalla viikolla
Helenankatu 34

Herusten mökki
Vapaista vuoroista voi tiedustella diakoniatoimistostapäivystysaikoina, kts. ed.

Vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Suvi Kurikka
on tavattavissa kammarilla
tiistaisin klo 10–14

Retket, leirit,
tapahtumat
Lisätietoja saat diakoniatoimistosta, paikallislehden ilmoituksista, seurakunnan nettisivuilta ja suoraan diakoniatyöntekijöiltä.

Ystäväpalvelu
Lisätietoja saat diakoniatyöntekijä Suvi Kurikalta
p. 040 559 6319.
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Kytäjä-kerho

ke 15.9.2010 klo 11-13 Kytäjän kirkon sivusalissa,
Palkkisillantie 11.
• Pääjohtaja Väinö Vähäkallion elämä ja työt Kytäjällä,
amanuenssi Erkki Vanhakoski.
• Ruokailu. Sopii palvelubussin aikatauluihin.

Tervetuloa!
(Kerho kokoontuu myös 20.10., 17.11. ja 15.12.)

Hyvinkään seurakunnan perheneuvonnan ja Hyvinkään kaupungin valistuspalveluyksikön yhteistyönä
järjestetään Sahanmäen Palvelukeskuksessa

kaksi yleisöluentoa vanhemmuudesta:

• Ma 4.10. klo 17.30 perheneuvoja, sosiaalipsykologi Saara Kinnunen: ”Valmistautuminen murrosikään”.
• Ma 8.11. klo 17.30 kasvatustieteiden tohtori,
professori Jouko Huttunen: ”Isyyden uudet tuulet”.
Yleisöluennot ovat osa varhaisnuorten vanhemmille suunnattua Vanhempainrengas -toimintaa. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Osoite Sahanmäen palvelukeskus, Munckinkatu 64, Hyvinkää.

Ihanien naisten iloinen
itsetuntemuspäivä
lauantaina 25.9.2010 klo 10-17
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16.
Lisää hyvinvointiasi itsetuntemuksen avulla,
työvälineenä enneagrammi.
Tervetuloa löytöretkelle omaan sisimpääsi, josta
voit ammentaa luovuutta, rohkeutta ja viisautta
ratkaisuihisi, elämisen taitoa ja tasapainoa.
Kouluttajana lastentarhanopettaja, työnohjaaja, itsetuntemuskouluttaja,
enneagrammiohjaaja Seija Taivainen.
Koulutuksen hinta 15 €, joka sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun.
Lisätietoja: pastori Petra Pohjanraito, p. 040 7481 960.
Ilmoittaudu ke 22.9. mennessä seurakunnan neuvontaan puh. 019-456 11.

Aikuisrippikouluryhmä
arki-iltaisin
loka-marraskuussa,
konfirmaatio 5.12.
Tied. ja ilm. papit
Laura Maria Latikka
040 7437 856 tai
Minttu Talosela 0400 843 241.

Kohtaamis-

paikka

Martin seurakuntatalolla
12.9., 10.10. ja 7.11. klo 15.
Musiikkia, puheenvuoroja,
kahvitarjoilu sekä mahdollisuus henk.koht. esirukoukseen. Lapsille pyhäkoulu
erikseen alle kouluikäisille ja
koululaisille.
Järj. Hyvinkään seurakunta ja
Uudenmaan Kansanlähetys.

Sanomaa

musiikin siivin

Vehkojan seurakuntakeskusessa
Yli-Anttilantie 3
su 26.9.2010

Klo 12.00 Messu
Liturgina Esa Kokko
Saarnaa Paavo Heikkinen
Kanttorina Minna Kettunen
Hyvinkään Evankelinen kuoro
Messun jälkeen tarjoilua
Saarnan aikana pyhäkoulu
Klo 13.30 Musiikkijuhla
Nuorten laulu- ja soitinryhmä,
johtaa Minna Kettunen
Kullervo Puumala laulaa ja
laulattaa kitaran säestyksellä
Puhe ja juonto Jukka Niemelä
Yhteislaulua
Vapaa pääsy
Tervetuloa!
Järjestää Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ja
Hyvinkään seurakunta

Hyvinkään seurakunnassa on avoinna

suntio-talonmiehen
sijaisuus
Työaika on alustavasti 20.9.2010–9.1.2011.
Työtehtäviin kuuluvat suntion ja talonmiehen tehtävät kirkonmäellä sekä seurakunnan muissa kiinteistöissä.
Edellytämme hakijalta soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai
käytännön ammattitehtävissä hankittua kokemusta. Seurakuntaelämän tuntemus, yhteistyötaito ja esiintymiskyky ovat toimen hoidossa tarpeellisia ominaisuuksia.
Palkka määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen kokemuksesta riippuen (1751–2066 €/kk). Tehtävään valitun on ennen palvelusuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä sovelletaan koeaikaa.
Kirjalliset hakemukset työ- ja opiskelutodistuksineen 10.9. klo
14.00 mennessä osoitteella: Hyvinkään seurakunta, Olli-Petri Halme, PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 Hyvinkää.
Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme
p. 0400 475 640 sekä talousjohtaja Jouni Lätti p. 040 536 7522.

YLISTYSRYHMÄ

Harjoitukset parillisten viikkojen perjantaina klo 17.3019.00 kirkonmäellä aulakahviossa (10.9 alkaen).
Ryhmä on tarkoitettu sekä laulajille että soittajille, jotka haluavat palvella musiikin lahjalla mm. seurakunnan Sanan ja
rukouksen illoissa ja kokevat
ylistyslaulut itselleen läheisiksi.
Tiedustelut: kanttori Minna
Kettunen, p. 040 1868 938
Lämpimästi tervetuloa!

S y y k u u – l o k a k u u 2 010
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu

torstai 9.9.

Vehkojan srk-keskus
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 19 Arki-illan ehtoollinen,
Vanha kirkko

• 9-12 Mummon kammari
• 17.30 Kehitysvammaisten kerho
Martin srk-talo
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus

torstai 23.9.

• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri,
Vanha kirkko
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus
• 19 Virsi soi! Virsi-ilta, srk-viikko,
Hyvinkään kirkko

• 13-15 Kaukasten ulkoilutapahtuma Kaukasten Juhlatalolla.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 14 Näkövammaisten kerho
srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
rk-keskus, piharakennus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus

sunnuntai 12.9.

perjantai 24.9.

sunnuntai 3.10.

sunnuntai 26.9.

maanantai 4.10.

perjantai 10.9.
•
•
•
•
•

11 Raamattupiiri srk-keskus
13 Raamattupiiri Vanha kirkko
17.30 Ylistysryhmä srk-keskus
18 Avoin rukouspiiri srk-keskus
19-21 Kirkkokahvila Vanha kirkko

lauantai 11.9.

• 10 Messu, Hyvinkään kirkko,
Sansan kirkkopyhä, kirkkokahvit
ja lähetysjuhla
• 10 Messu Paavolan srk-koti.
Kirkkokahvit.
• 12 Perhemessu, Kaukas
• 15 Kohtaamispaikka
Martin srk-talo
• 18 Iltakirkko, Vanha kirkko

•
•
•
•
•
•

maanantai 13.9.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko, Vaje
ry:n kirkkopyhä ja kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu ja musiikkijuhla
Vehkojan srk-keskus (Sley)
• 13 Messu Kytäjän kirkko
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

• 12-15 Mummon kammari
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus

tiistai 14.9.

• 12-15 Mummon kammari
• 19 Hanna-piiri työkeskuksen
aulakahvio
• 18 Lähetysilta Luther-talo (Sley)

maanantai 27.9.

• 12-15 Mummon kammari
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Armo riittää, srk-viikko,
Martin srk-talo

keskiviikko 15.9.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
• 11-13 Kytäjä-kerho
Kytäjän kirkon sivusali
• 12-13 Mummon kammari
• 12.30 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Vehkojan kuoro
Vehkojan srk-keskus
• 18 Kätevä-piiri
Mummon kammari
• 18.30 Nuorten ilta, parittomilla
viikoilla, Luther-talo (Sley)

torstai 16.9.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri,
Vanha kirkko
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä
srk-keskus
• 19.00 Lähetysilta srk-keskus,
nimikkolähetti Eija-Riitta Kinnunen.

etsku

9-11 Pullakirkko Vanha kirkko
11 Raamattupiiri srk-keskus
13 Raamattupiiri Vanha kirkko
17.30 Ylistysryhmä srk-keskus
18 Avoin rukouspiiri srk-keskus
19-21 Kirkkokahvila
Vanha kirkko

perjantai 17.9.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 19 Tuomaskuoron vieraana Mikko
Salmi Hyvinkään kirkko
• 19-21 Kirkkokahvila Vanha kirkko

lauantai 18.9.

• Rukouksen huone Mummon
kammarissa la 18.9. klo 17 - su 19.9.
klo 17. Tule elämään todeksi
Jeesuksen läsnäolo. Varaa rukousvuoro p. 040 751 7702, Hanna Peuhu.

sunnuntai 19.9.

Jumala. Armo. Elämä.

• 12-15 Mummon kammari
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Israel Raamattu- ja rukouspiiri työkeskuksen aulakahvio

tiistai 21.9.

• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo (Sley)

keskiviikko 22.9.

• 09 Aamuveisuut Hyvinkään kirkon
yläsali (Herättäjä-Yhdistys)
• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Hillitty Hurmio – Rakkauslauluja, Vehkojan srk-keskus
• 18 Tuomasmessu Hyvinkään kirkko

.net

maanantai 20.9.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 12.30 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2.
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri srk-keskus
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Vehkojan kuoro

tiistai 28.9.

• 12-15 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo (Sley)
• 19 Laurentius, Teatteri Beta,
srk-viikko, Vanha kirkko

keskiviikko 29.9.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 12.30 Jumppatunti
Paavolan srk-koti
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18.30 Nuorten ilta,
Luther-talo (Sley)
18 Vehkojan kuoro
Vehkojan srk-keskus
• 18 Kätevä-piiri
Mummon kammari

torstai 30.9.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus

perjantai 1.10.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset
srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 19-21 Kirkkokahvila Vanha kirkko
• 19 Pro Fiden Papat, srk-viikko,
Hyvinkään kirkko

lauantai 2.10.

• 18 Toivon lyhty –konsertti,
srk-viikko, Hyvinkään kirkko

• 10 Perhemessu, lapsi- ja perhetyön kirkkopyhä, Hyvinkään kirkko
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 14 Inkeri-kerho työkeskuksen
aulakahvio
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

• 12-15 Mummon kammari
• 17.30 Yleisöluento vanhemmuudesta Sahanmäen Palvelukeskus
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Israel Raamattu- ja rukouspiiri työkeskuksen aulakahvio

tiistai 5.10.

• 12-15 Mummon kammari
• 13 Eläkeläiskerho Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo (Sley)

keskiviikko 6.10.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 13.30 Kehrääjänkadun eläkeläisten piiri
• 14 Hakalan eläkeläiskerho
Ahmank. 2
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Vehkojan kuoro
Vehkojan srk-keskus

torstai 7.10.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten kerho
Martin srk-talo
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus

N U O RT E N S Y K S Y TO I M I N TA
Betaniassa:
Torstaisin Avoimet 16.00-20.00
Perjantaisin Raamis 18.00Lauantaisin Nuortenilta 16.30-20.30
Viikkotoiminta alkaa 2.9. ja päättyy 18.12.
Huom! Toimintaa ei ole ja 1.-2.10.
Betanian 100v juhlat 16.10.
Leirit ja retket:
Rontti-leiri Tulevaisuuden toivot 8.-10.10. (30e)
Maata Näkyvissä -festarit 19.-21.11. (55e)
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 9.9.2010
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” V a i k k a e r i t a h o j e n k r i s t i t y t e i v ä t o l e o p i l l i s e s t i y h t e n e v ä i s i ä , h e i l l ä o n y h t e i n e n K r i s t u s .”

Media-pastori
Mikko Salmi
laulaa Tuomaskuoron illassa
omia kappaleitaan.

Mikko Salmi:

”Keskeneräisyys on elämän edellytys”

T

uomaskuoro on kutsunut Hyvinkään kirkossa perjantaina 17.
syyskuuta kello 19 alkavaan tapahtumaan mediapastori ja
muusikko Mikko Salmen. Hänet tunnetaan muun muassa
Veisukaraoke-DVD:n tuottajana, Popmessun ideoijana sekä Kaleva ja Vantaan
Lauri -lehtien kolumnistina. Illan isäntänä
on kirkkoherra Ilkka Järvinen ja vieraan
haastattelijana Pekka Kiuttu.
Ylitorniolla vuonna 1975 syntynyt
Mikko Salmi on toiminut kahdeksan vuotta pappina Helsingissä ja Oulussa. Hän sai
ensimmäisen kerran valtakunnallista julkisuutta voittamalla Seinäjoen tangomarkkinoilla vuoden 2003 Golden Stars laulukilpailun.
– Laulaminen on minulle lähes
työnomainen rakas harrastus. Ensimmäisen lauluni tein 13-vuotiaana ja ensimmäisen julkaistun Punainen taivas -omakustannebiisin vuonna 1998. Viimeisin levyni
Jeesuksen ikäinen mies ilmestyi viime
vuoden lokakuussa.
Hän on tehnyt useita single-levyjä, yhdentoista kappaleen Jyviä ja pakanoita levy ilmestyi vuonna 2005. Samana vuonna Mikko Salmi oli SubTV:llä Tunnustusten yö nimisen ohjelman juontajana. Hän
juonsi myös Toivontuottajien Toivon ilta-
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päivä -lähetystä Radio Deissä.
– Aloitin vuoden vaihteessa uudelleen
Radio Deissä luterilaisten seurakuntien
tuottaman Toivon päivä -ohjelman juontajana. Se lähetetään joka arkipäivä kello
13–17. Pappina ollessani minä käytin neljä
tuntia siihen, mitä sanon kymmenessä minuutissa. Nyt olen arjen pappi ja mietin
kymmenen minuuttia, mitä sanon neljässä
tunnissa. Juontajana joudun miettimään
keskeneräisyyttä entistä enemmän.
Mikko Salmen mielestä keskeneräisyys
on elämän edellytys. Kun ihminen ymmärtää sen, hänellä on myös elämän tarkoitus.
– Silloin saa tutustua itseensä, Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Kristitylle keskeneräisyys on siunattu tila. Keskeneräinen
ihminen on Jumalalle otollinen kohde. Silloin keskeneräisyydessä on jotakin hyvää.

Miehet kuuntelevat radiota
Erään Mikko Salmen mainitseman selvityksen mukaan 550 000 miestä ja 400 000
naista eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Miehet näyttävät olevan
vähemmän kiinnostuneita uskonnosta.
– Uskonto määritellään naisten jutuksi. Mutta Radio Deitä miehet kuuntelevat
yhtä paljon kuin naisetkin. Radio voikin

olla miehelle kristillisen elämän väline. Se muel Salmi on Oulun hiippakunnan piison minulle henkilökohtainen ilon lähde.
pa, mihin on liittynyt odotuksia ja jopa
Radio Dein Toivon päivä -ohjelmaan paineita.
soitetaan. Joskus tehdään vaikeitakin ky– Sukulaisiaan ei voi valita. Sillä on olsymyksiä, kasteestakin kysellään.
lut merkitystä omaan ammatinvalintaani.
– Vaikka eri tahojen kristityt eivät ole Keskustellessani isäni kanssa olen saanut
opillisesti yhteneväisiä,
selvyyttä moniin kirkon kysyheillä on yhteinen Krismyksiin.
tus. Sekin yhdistää, että
Mikko Salmea illan aikana
Kristitylle keskenhalutaan toimia kristilhaastatteleva Pekka Kiuttu kerlisen kotikasvatuksen
eräisyys on siunattu too, että ajatus Tuomaskuoron
tukemiseksi.
lähti halusta saada hiltila. Keskeneräinen vieraista
Radiojuontaja, papjaisiin perjantai-iltoihin jotakin
pi ja muusikko Mikko
ihminen on Jumalal- mielenkiintoista.
Salmen takin alla sykkii
Tähän mennessä vieraina
le otollinen kohde. ovat– olleet
sydän hengellisille asilauluntekijä AnnaSilloin keskeneräi- Mari Kaskinen, HelsinkiMissioille.
– Puhuessani ihmisyydessä on jotakin on toiminnanjohtaja Olli Valsille hengellisistä asitonen, köyhien auttaja Heikki
hyvää.
oista minun yksi lemHursti, Espoon piispa Mikko
piajatukseni on sanoa,
Heikka ja europarlamentaarikettä usko ilman tekoja
ko Timo Soini. Illan musiikista
on kuollut. Meidät ihmiset on kutsuttu vastaa Tuomaskuoro ja bändi, joita johtaa
Jumalan työtovereiksi. Meidän ei pidä Helena Lehtinen. Musiikin ja haastatteodottaa, että Jumala yksin tekee hommat. lun jälkeen yleisö voi tehdä vieraalle kysyMeillä on kristittyinä vastuu toisista ihmi- myksiä. Yleensä illan päättää vieras omalla
sistä.
puheenvuorollaan.
Mikko Salmen ja hänen opettajavaimonsa Annan hoidettavana on kolme lasSeppo Ylönen
ta. Parhaillaan mies rakentaa Porvoon
Tolkkisiin omakotitaloa. Hänen isänsä Sa-

