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Ensimmäinen kerta

Äänestä seurakuntavaaleissa!
sivut 4-5 ja 7-9

Rippikouluihin ilmoittautuminen alkaa - sivu 6

Äidin juuri uunista
ottamat korvapuustit
maistuvat Heidille ja
Henrille.

Tiina Toiminen
- perheenäiti
- terveystiedon opettaja
- harrastukset: juoksu, kuntosali
ja ompelu

”Elämän täyttävät tällä hetkellä perhe ja työ”

T

iina Toiminen ottaa vieraan vastaan lastensa Henrin, 7 ja Heidin, 5, kanssa Hyvinkään Martin
kodissaan. Hän nostaa uunista
pöytään herkullisia korvapuusteja, jotka tekevät kauppansa. Perheen isä Jarkko on työssä Vantaan lentokentällä, ja lapsista vanhin, Silja, 11, on vielä
koulussa. Pian Tiina Toimisen on lähdettävä viemään Henriä Hyvinkään musiikkiopistoon pianotunnille.
– Olen syntynyt Karkkilassa perheen
neljästä sisaruksesta vanhimpana. Vanhempani Arto ja Saara Saari opettivat
meille kristillisiä arvoja ja isänmaallisuutta. Isäni oli Karkkilan
kaupungin rakennustarkastaja. Isän serkku Tellervo
Kuusiranta oli lähetystyössä Japanissa. Serkkuni Marja ja hänen
miehensä Jukka Repo
ovat olleet lähetystyössä Venäjällä ja
Virossa, Tiina Toiminen sanoo.
Hän kävi lapsena ja nuorena

– Meillä on
tunneilla
paljon
keskustelua,
sanoo terveystietoa opettava Tiina
Toiminen.



perheensä kanssa kirkossa ja seuroissa. Hän
oppi iltarukouksen, kävi pyhäkoulua ja seurakunnan kerhoa. Edelleen hän lukee Raamattua. Sen hän sai 18-vuotiaana lahjaksi
kummitädiltään Kerttu Venäläiseltä, joka
on Kittilän kirkkoherrana.
– Lukion jälkeen olin vähän aikaa kotiapulaisena Saksassa ja aloin opiskella siellä
lääketiedettä tutustuen myös terveystieteeseen. Suomeen palattuani aloin opiskella
Kuopion yliopistossa ja valmistuin terveystieteiden maisteriksi.

Meillä on tunneilla paljon keskustelua.
Eräs Tiinan harrastuksista on ompelu.
Vaatteita syntyy itselle ja lapsille. Taidon hän
oppi äidiltään, joka toimi ompelijana.
– Kesällä kävin joka toinen päivä noin
kymmenen kilometrin juoksulenkeillä ja
kerran viikossa juoksin 15–20 kilometrin
lenkkejä. Nyt työaikana ja lasten harrastusten alettua en käy juoksemassa niin usein.
Kuntosalille ehdin pari kertaa viikossa.

Ompelua ja juoksua

Toimiset on musikaalinen perhe. Kotona
soitetaan ja lauletaan. Isä Jarkkokin soittaa
pianoa.
– Silja kävi seurakunnan päiväkerhoa
Helsingissä. Heidi on seurakunnan päiväkerhossa Martin seurakuntatalossa, jossa Henrikin oli aikaisemmin. Kun Henri oli päiväkerhossa, hän tykkäsi raamatturäpistä. Silja
ja Henri käyvät musiikkiopiston pianotunneilla. Heidi käy Hämeenkadulla musiikkileikkikoulussa.
Monipuolinen liikunta merkitsee perheessä pyöräilyä, laskettelua, luistelua ja
hiihtämistä. Tärkeintä on saada iloinen mieli. Tiina Toiminen pitää hyvänä, että lapset
oppivat seurakunnan päiväkerhossa kristinuskon perusasioita ja raamatunkertomuksia.
Hänkin piti aikaisemmin pyhäkoulua Tikkurilan seurakunnassa.
– Kristillinen usko tuo minulle sisäisen
rauhan. Elämässä on aina toivoa. Koska elämän täyttävät tällä hetkellä perhe ja työ, ehdin käydä seurakunnan tilaisuuksissa hyvin
vähän, mutta esimerkiksi perhekirkossa
olemme käyneet. Lapsille luemme lastenraamattua. Isovanhemmatkin vievät lapsia kirkkoon.
Tiina Toiminen olisi valmis vapaaehtoistyöhön esimerkiksi seurakunnassa tai nuorten parissa, jos siihen olisi vain aikaa. Opiskeluaikana hän toimi aktiivisesti ylioppilaskunnan hallituksessa. Politiikkakin kiinnostaa häntä. Ihmisen kohtaaminen ja hänen
arvostamisensa on Tiina Toimisen eräs teema.

Naimisiin Tiina ja Jarkko menivät Espoon
Leppävaaran kirkossa vuonna 1997. Tiina ja
Jarkko tapasivat toisensa tenniskentällä.
Kaikki lapsetkin pelaavat tennistä kerran viikossa. Televisiosta seurataan huipputennistä, ja joskus vanhemmat käyvät isoissa tennisturnauksissa ulkomailla. Jännittävää peliä
hiljaa seuraavan yleisön joukossa Tiinaa viehättää jopa tennispallosta lähtevä ääni.
– Asuimme ensin
Vantaalla ja Helsingissä. Viisi vuotta
olemme asuneet
Hyvinkäällä. Lapset
käyvät Martin
koulua. Itse olen
terveystiedon
opettajana Tapainlinnan
koulussa.
Opetan 7–9luokkalaisia,
jotka ovat iältään
13–16 vuotta. Pidän
työstäni, nuoret ovat ihania.
Terveystiedon tunnilla oppilaat kyselevät aikuiseksi kehittymisestä, päihteistä sekä kaikista elämään
liittyvistä asioista.
– Opetan oppilaille esimerkiksi terveellisen syömisen, riittävän unen ja sopivan liikunnan merkitystä. Työssäni on tärkeää nuoren kohtaaminen. Jos pystyy kohtaamaan nuoret heidän omista lähtökohdistaan,
opetettavan asiankin saa paremmin perille.

Elämässä on toivoa

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Millainen on hyvä kirkkovaltuutettu?

5 / 28.10.2010

Kansankirkko

Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan nelivuotiskaudeksi kirkkovaltuuston jäsenet. Hyvinkään keskustassa
kyseltiin mielipidettä hyvästä
kirkkovaltuutetusta. Vastaan
käveli myös edellisen lehden
galluppiin vastannut Markku
Rantala, jonka mukaan ”hyvä
suhde Jumalaan on kirkkovaltuutetun tärkein ominaisuus”.

K

Paula Holopainen
– Olen ortodoksi ja kuulun
Lahden ortodoksiseurakuntaan. Mielestäni hyvä kirkkovaltuutettu pitää seurakunnan puolta. Hänen on tuotava esille kirkon tehtävää. Me
ortodoksit toimimme samalla tavalla.

Hyvinkään seurakuntalehti

Jari Pitkänen
– Kuulun Porvoon suomalaiseen seurakuntaan. Kirkkovaltuutettu
on mielestäni ihminen, joka tulee lähelle seurakuntalaista. Hänen
pitää toimia kirkon arvojen mukaan niin tehokkaasti, että saisi läpi
seurakuntalaisten haluamia muutoksia. Kirkko edustaa henkisyyttä.
Siksi ihmisen lähellä oleminen on tärkeää.

Janne Kouvo

Hilkka Kantinkoski

Ari Koivu

– Olen ohikulkumatkalla
Mäntsälästä kotikaupunkiini
Tampereelle. Hyvä kirkkovaltuutettu elää ajan hengessä,
arkielämän tasolla. Hänen pitäisi olla uudistusmielinen ja
nuorekas. Oman seurakuntani, Harjun seurakunnan papit, ovat nuorisoläheisiä.

– Hänen pitää olla yhteiskunnallisia asioita monipuolisesti
seuraava. Hänen on vietävä
seurakunnan asioita positiivisesti eteenpäin. Lapsi-,
nuoriso- ja vanhustyö ovat
seurakunnassa tärkeitä.

– Henkilö, joka hoitaa asioita
hyvin. Hänen ei pidä luvata
liikaa eikä liian vähän.

Kaisa Vepsäläinen
– Hyvä kirkkovaltuutettu on
perheellinen nainen. Hänen
olisi saatava nuoret innostumaan seurakunnan toiminnasta. Minulla on neljä lasta,
jotka kävivät pieninä pyhäkoulussa. Kolmas lapsi menee kesällä rippikouluun.

uuluisan TV2:n Homoillan seurauksena
kirkosta erosi ennätysmäärä ihmisiä. Sama
ilmiö tapahtui myös Hyvinkäällä. Seurakunnan kirkkoherrana kannan syvää huolta tilanteesta ja pahoittelen sitä. Yhtäältä kun kunnioitamme jokaisen ihmisen ratkaisua kuulua tai
olla kuulumatta kirkkoon, niin toisaalta haluamme sanoa, että tässä kirkossa ja tässä seurakunnassa on tilaa myös erilaisuudelle ja ihmisten
kysymysten kohtaamiseen. Kaikenlainen epäoikeudenmukainen syrjintä on väärin. Ikävää on
havaita, että jatkuvasti roikkuu ilmassa mielikuva vanhanaikaisesta ja suvaitsemattomasta kirkosta. Jotkut ovat tietysti iloisia tästä asioiden
tilasta. Kirkkoa vastaan taistellaan varsinkin netissä. Tavoitekin on sanottu suoraan: kirkon vaikutusvallan vähentäminen yhteiskunnassa, kun
meillä on vielä ”valtiokirkko”. Totta kai jo historiallisista syistä valtio ja kirkko ovat Suomessa
varsin läheisissä väleissä, mutta oikeampi termi
on ”kansankirkko”.
Mitä siitä seuraa, jos kirkon vaikutusvalta
vähenee? Tätä voi lähestyä sanan ”palvelut” näkökulmasta. Moni on pohtinut ääneen, että enhän minä tarvitse kirkon palveluista juuri mitään. On vaikea nähdä myöskään kirkon tekemää hyvää työtä vuosikymmenten varrella. Yhteiskuntamme rauha ja turvallisuus ovat arvoja,
joista kiitoksen ottajia riittää, mutta kirkon työn
vaikutusta niille ei mielestäni riittävästi nähdä.
Tyhjiö täyttyy myös siellä, missä kristillinen
etiikka syrjäytyy. Rahako enää vain ratkaisee tai
vahvemman oikeus! Samalla, kun kirkko halutaan heikoksi, näyttää yhteiskunnassa moni muu
asia lisääntyvän mm. köyhyys ja nälkä.
Suomen ev.lut. kirkon tehtävä on kuitenkin
kaikissa oloissa antaa ihmisille henkistä, hengellistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista apua.
Valtion ja kuntien tehtävä on kantaa vastuu ihmisten perusturvasta. Kirkon on oltava osaltaan
mukana hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Esimerkiksi Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö auttaa ihmisiä monella tavalla.
Kantaessaan huolta lapsista ja perheistä
kirkko leimataan usein vanhanaikaiseksi. On
mitä nykyaikaisinta puhua perinteisen perheen
puolesta. Se ei saa olla kuitenkaan niiden väheksymistä, joilla jostain syystä on erilainen perhemalli. Moni on joutunut esimerkiksi yksinhuoltajaksi ja heitä tahdomme tukea.
Vanha kristinoppimme opetti, että ”Suomen
kirkko on hengellinen äitimme. Se on opettanut
kansamme lukemaan Jumalan Sanaa ja noudattamaan Jumalan tahtoa. Ankarina aikoina se on
lohduttanut kansaa ja antanut sille voimaa kärsimyksen kestämiseen. Sen jumalanpalvelus on
avoinna jokaiselle”.
Tässä kristinopin kohdassa on vanhan kansankirkon työnäky hyvin kuvattuna. Murrosten
aikana, niin kuin nyt, kirkon on pyrittävä parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan jäsenistöstään ja puhumaan heikompien puolesta.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
Ps. Voit vaikuttaa seurakuntasi asioihin äänestämällä tämän syksyn seurakuntavaaleissa. Ehdokkaiden kuvat keskiaukeamalla.
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Taidanko tervehtiä?

K

irkko on vuosisatojen ajan julistanut
kristinuskoa eli toteuttanut lähetyskäskyä. Samalla kirkon seurakuntalaisia on ohjattu noudattamaan hyviä tapoja.
Saarnamiehet ovat olleet huolissaan tapain
turmeluksesta ja kertoneet huolensa puhein
ja paimenkirjein.
En tiedä, ovatko varoituksen sanat auttaneet kasvatustyössä, mutta uskon parannuksen löytyvän ihmisestä itsestään. Otan
esimerkin tavasta tervehtiä. Tervehtiminen
on joillekin hyvin helppoa. Joillekin tervehtiminen on todella vastenmielistä. En tiedä,
mikä tervehtimisen tekee vaikeaksi. Uskon
vaikeuden johtuvan ujoudesta tai ylpeydestä. Onko tervehtimättömyyden ankeus peräti työpaikkakiusaamista? Kun jätän tervehtimättä, se johtuu yleensä siitä, etten ole
huomannut tai tunnistanut vastaantulijaa.
Toisaalta on myös tilanteita, joita ei kannata
häiritä tervehtimällä.
Lestadiolaiset sanovat tavatessaan: Jumalan terve. Uskovaiselle ihmiselle tämä ei
ole vain pelkkä tervehdys. Se osoittaa uskossa olemista ja samalla myös tervehdityn arvostamista. Saksassa vastaava tervehdys
Grüss Gott on jo perin arkipäiväinen sanonta vaikkapa kaupassa asioitaessa. Itse sanon
lähtiessäni tai lähtevälle joskus: Herran haltuun.
Kättelyä Suomen kansa on viime aikoina
vältellyt tautien leviämisen pelossa. Jopa
painikilpailuissa kilpailijoiden ei ole sallittu
kätellä toisiaan. Onneksi halailua ei ole kielletty. Käsitykseni mukaan kättelemällä varmistan, ettei vastapuolella ole mitään salaisia aseita minua uhkaamassa. Nyt vieraassa
ja isommassa kädessä saattaa olla kätkettynä
kemiallinen tai bakteeriase.
Käsimerkit tervehdittäessä ovat helppoja käyttää ja ymmärtää väärin. Käden heilahduksessa saan olla tarkkana varsinkin
liikenteessä, mitä sormea ja kuinka montaa
sormea toisille kerralla näytän. Sormien ja
käsien asennoillakin on perinteiset merkityksensä. Tervehtiminen sanoin ja käsin on
toisen huomioimista. Tervehtimistä on
myös ryhti, tahti ja vartalon liikkeet. Voin
iskeä tutulle silmää ja hymyillä tai nyökätä,
jopa kumartaa. Niiaaminen ja jalan raapaiseminen ovat olleet tapana yleisesti vielä
viime vuosisadan puolivälissä varsinkin pappeja tervehdittäessä. Tavat vaihtelevat eri
kulttuureissa ja eri vuosikymmenillä.
Tervehtimään oppinut oppii muutenkin
käyttäytymään elinympäristöönsä sopivasti.
Hän oppii kiittämään, pyytämään ja antamaan anteeksi ja sanomaan olkaa hyvä. Hän,
joka ei sano hei, sanookin usein ei. Kaunis
tapa on teitittely, jota käytetään harvoin.
Kirkossa pappia yleisesti sinutellaan, kun
messussa vuorotervehdyksissä vastataan:
niin myös sinun henkesi kanssa. Kirkkokahveilla sitten sinuttelu saattaa tuntua jo vaikeammalta. Silloin on monen helpompi kysyä, että ottaako rovasti lisää kakkua.

Risto Nihtilä



Lukiolaiset Jesse Arolainen (vas.) ja Roope Vesa aikovat äänestää seurakuntavaaleissa.

Jesse ja Roope
tietävät jo ehdokkaansa

H

yvinkään yhteiskoulun lukiossa opiskelevat Jesse Arolainen, 16 ja Roope Vesa, 17,
aikovat äänestää marraskuun
seurakuntavaaleissa. He seurasivat viiden seurakuntavaaliehdokkaan käymää paneelikeskustelua
koulunsa salissa pidetyssä infotilaisuudessa.
Panelistit olivat sitä mieltä, että kirkosta ei
pidä erota jonkin televisiossa käydyn homoillan vuoksi. Ihmiset voivat vaikuttaa
kirkon asioihin pysymällä kirkossa ja äänestämällä seurakuntavaaleissa. Ehdokkaat toivoivat seurakunnan työn jalkautuvan sinne, missä ihmiset liikkuvat. Nuorten katoaminen rippikoulun jälkeen seurakunnan toiminnasta huoletti. Joku panelisti totesi, että kirkko on hiljentymisen
paikka. Nuorille löytyy toimintapaikkoja
myös seurakunnan alueneuvostoissa. Panelistien mielestä lukioikäisten olisi parasta äänestää nuoria ehdokkaita.
Paneelikeskustelun jälkeen Jesse ja

Roope pysähtyivät hetkeksi haastattelua
varten.
– Olen miettinyt ehdokkaani tuon paneelin aikana. On ihan hyvä juttu, että
nuorten mielipidettä kysytään seurakuntavaaleissa, sanoi Jesse Arolainen, joka on
käynyt rippikoulunsa Marttisen leirikeskuksessa, Virroilla.
Roope Vesa sanoi olleensa rippileirillä
Aholansaaressa.
– Minullakin on ehdokas tiedossa.
Olen tutustunut tähän kaveriin aikaisemmin. Hän osaa ajaa asioita. Itsekin olen
ollut oppilaskunnassa. Mielestäni nuorille
voisi olla enemmän ohjattua toimintaa
myös rippikoulun jälkeen.

Nuorisotyöntekijöiltä infoa
Ennen juhlasalissa pidettyä paneelikeskustelua uskonnonopettaja Outi RaunioHannula antoi puheenvuoron Hyvinkään
seurakunnan nuorisotyöntekijöille Olli
Uotilalle, Sanna Rauhalalle ja Outi

Korppiselle. Nuoret saivat tietää, että
marraskuun seurakuntavaaleissa voivat
äänestää viimeistään 14.11. kuusitoista
vuotta täyttäneet
- äänestäjän on pitänyt olla seurakunnan jäsen 15.8. mennessä
- äänestäjän on hyvä miettiä etukäteen
ketä aikoo äänestää
- mukana on oltava ajokortti, passi,
opiskelijakortti tai kuvallinen kelakortti.
Sanna Rauhala sanoi, että alle 18-vuotiaiden äänestyskäyttäytyminen kiinnostaa
myös mediaa erikoisen paljon. Näiden
nuorten äänestysaktiivisuus vaikuttaa siihen, lasketaanko äänestysikäraja 16:een
vuoteen myös kunnallisvaaleissa.
Seurakunnan nuorisotyö pyysi kaikilta
Hyvinkään seurakuntavaalien valitsijayhdistyksiltä edustajia YouTube-videohaastatteluihin. Videoita voi katsoa osoitteessa
www.betsku.net

Seppo Ylönen

Asunnottomuus on Hyvinkään todellisuutta
– Tällä hetkellä minulla on väliaitiloissa asunnottomuuden tosiasioikainen asunto Monnissa, mutta on
hin, ja yläsalissa oli kädentaitojen
ollut sellaisia jaksoja, että ei ole olpaja. Kirkossa tarjottiin teetä, pihalla
lut minkäänlaista asuntoa. Täällä
hernekeittoa ja Pelastusarmeijassa
on pari muutakin miestä, jolla ei
kahvia.
ole vakituista asuntoa, Erilaisten
Hyria koulutuksen Hyvinkään
Asuntomessujen kävijä Alpo saTyömyllyn yksilövalmentajan Saija
noo.
Pellikan mukaan erilaisilla asuntoHänen kaverinsa Juha kertoo
messuilla haluttiin kiinnittää huomio
viettävänsä öitään Toimarin niin
asunnottomiin, joita on Hyvinkäällä
sanotussa ”märkäpäässä”.
noin 200.
– Vanhemmiten on vaikeaa ol– Asunnottomia majailee kavela ilman asuntoa. Eräs syy asunreilla, lentokentän laidalla, asuntonottomuuteen on alkoholin käyttö. Hyria koulutuksen Hyvinkään Työmyllyn yksilövalmenloissa ja Toimarin märkäpäässä, joOttaisin vastaan asunnon kaupun- tajan Saija Pellikka esitteli veneasunnon.
hon voi mennä päihtyneenäkin.
gilta, jos sellaista tarjottaisiin.
Asunnottomat haluavat asuntoja
Sunnuntaina 17.10. oli YK:n jumassa myöhäisillassa kiertäneelle Hyvinkaupungilta, mutta niitä ei ole tarjollistama köyhyyden ja syrjäytymisen vas- kään Pelastusarmeijan kadetti Kaisa Mä- la. Osa tarvitsisi tuettuja asuntoja.
tainen päivä. Hyvinkään kirkonmäelle ja kelä-Tulanderille tapahtuma oli syvästi Erilaisten asuntomessujen järjestäjinä olisen läheisyyteen oli rakennettu Asunnot- hengellinen varsinkin, kun se alkoi Tuo- vat Hyvinkään Toimari ry, Hyvinkään seutomien yö -tapahtumaan Erilaiset Asunto- masmessulla.
rakunta, Hyvinkään helluntaiseurakunta,
messut. Yksitoista kohdetta olivat: Hä– Minulle jokaisen asumuksen luona Pelastusarmeija, Hyria koulutuksen Työmeenkadun bussipysäkki, styroksinen pysähtyminen oli ihmisen arvosta Jumalan myllyt, A-kiltojen liitto, Hyvinkään A-kilmaja, siirtolavamaja, teltta, vene, auton silmissä kertova hartaus. Heräsi kysymys, ta, Hyvinkään A-klinikka ja Ridasjärven
romu, lehtiroskis, puistonpenkki, portti- miksi kalliisti lunastetut ihmiset joutuvat päihdehoitokeskus.
kongi, laavu ja Pelastusarmeijan asuntola. elämään näissä oloissa.
Seppo Ylönen
Aluetta pimeässä, kynttilöiden valaiseMessuvieraat tutustuivat kirkon aula-

Vaikuta äänestämällä!

Ministeri Virkkunen toivoo
nuorten käyttävän äänioikeuttaan
seurakuntavaaleissa

Vuoden 2010 marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa
16-vuotiaat saavat äänestää
ensimmäisen kerran. Kirkolliskokous teki tästä äänioikeusikärajan alentamisesta päätöksen
8.11.2007. Äänioikeutettuja
alle 18-vuotiaita on runsaat
100 000.

Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia

Opetusministeri
Henna Virkkunen
toivoo, että opettajat
keskustelevat seurakuntavaaleista nuorten kanssa ja kannustavat heitä käyttämään äänioikeuttaan
marraskuussa.
– Nuoret tarvitsevat tukea oppiakseen demokraattista
vaikuttamista ja äänestämistä. Osallisuuteen kasvaminen ja
itseään koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen
ovat opetussuunnitelman perussisältöjä, Virkkunen
perustelee.
Hän jatkaa, ettei vaaleissa ole kyse uskonnollisesta toiminnasta, vaan vaikuttamisesta konkreettisiin
nuorten toimintaa ja turvallista kasvuympäristöä
koskeviin asioihin.
Yhteiskuntaopin opettaja Jari Pönni on Virkkusen kanssa samoilla linjoilla.
– Suhtaudun seurakuntavaaleihin demokratiakasvatuksen välineenä hyvin myönteisesti. Seurakuntavaalit ovat käytännönläheinen tapa opettaa
nuorille vaikuttamista yhteisiin asioihin. Kannattaa
aina olla mukana joko itse päättämässä tai vaikuttamassa siihen, kuka on päätöksiä tekemässä, Pönni
painottaa.
Opetushallitus suosittelee, että oppilaitoksissa
voi äänestää ennakkoon 1.–5.11.2010.

Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit,
jotka järjestetään neljän vuoden välein.
Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.
Äänioikeutettu on 15.8.2010 tämän
seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja
16 vuotta viimeistään 14.11.2010 täyttävä
seurakunnan jäsen. Sivulla 14 olevassa
kuulutuksessa on lisätietoja esimerkiksi
kotiäänestyksestä.
Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt
449 seurakuntaan. Seurakuntien lukumäärä on tänä vuonna 465 ja ensi vuoden
alussa 449. Vuoden 2006 vaaleissa seurakuntia oli 517 (vuoden 2007 alun tilanne).
Vaaleissa on 68 seurakuntaa vähemmän
kuin viime vaaleissa. Edellisvaalien valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,5.
Hyvinkäällä äänestysprosentti oli 13,2.
Ehdokkaita oli viime vaaleissa Hyvinkäällä 96, näissä vaaleissa ehdokkaita on 134
(ks. keskiaukeama).

Nettipeli apuna
Opettajat voivat hyödyntää äänestämään innostavaa
nettipeliä ja muuta opettajan materiaalia. Ne löytyvät Nuorten Keskuksen verkkosivuilta osoitteesta
www.ensimmainenkerta.fi. (KT)

Vaalikone ensimmäistä kertaa
käytössä seurakuntavaaleissa
Lähes kolmesataa seurakuntaa on ottanut käyttöön kirkon verkossa olevien vaalisivujen vaalikoneen. Myös
Hyvinkään seurakunta on siinä mukana. Vaalikoneessa on sekä kirkkohallituksen laatimia valtakunnallisia että
seurakunnan paikallisia kysymyksiä.
Sieltä löytyvät ehdolla olevien vasta-

Ylipuutarhuri Markku Hussolle
Puutarhaliiton ansiomerkki

ukset. Vaalikoneesta voit selvittää kenen ehdokkaan vastauksia haluat kannattaa. Vaalikone avautui 25. lokakuuta. Vaalikone: www.seurakuntavaalit.
fi
Lisää nuorten äänioikeudesta ja
ehdokkuudesta Nuorten Keskuksen
sivustolla www.ensimmainenkerta.fi

Äänestys

Hyvinkään seurakunnassa

Seurakuntavaalien yhteydessä järjestettävällä vaalikeräyksellä tuetaan tänä vuonna Kirkon Ulkomaanavun työtä nälän voittamiseksi.
Noin miljardi ihmistä maailmassa näkee
nälkää. Ruokatilanne ei kuitenkaan ole täysin mahdoton. Kirkon Ulkomaanavun Nälkä. Paha pala purtavaksi? -kampanja muistuttaa, että ruokaa riittää kyllä kaikille, jos
vain haluamme. Keräyksen tuotolla vahvistetaan paikallista ja kestävää viljelyä
kehitysmaissa. Keräys toimitetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla.
Vaalikeräykseen voi osallistua myös pankeissa tilinumerolla Nordea 157230-5005004,
viestikohtaan merkintä ”vaalikeräys”.

Hyvinkään seurakunnassa valitaan vuoden 2011 alusta
alkavaksi nelivuotiskaudeksi 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Äänestys 14.–15.2010 Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16
• su 14.11.2010 klo 11.30 – 20.00
• ma 15.11.2010 klo 9.00 – 18.00
Ennakkoäänestys 1.–5.11.2010 :
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastossa, os. Hämeenkatu 16,
joka päivä klo 9.00 - 18.00 sekä lisäksi:
ma 1.11.
• klo 16–19 Nopon koulu
• klo 9–15 Laurea
ke 3.11.
• klo 15–19
• klo 9–16 Sveitsin lukio
Paavolan seurakuntakoti
• klo 16–19 Kytäjän kirkko
• klo 15–19
• klo 15–19
Vehkojan seurakuntakeskus
Martin seurakuntatalo
• ti 2.11.
to 4.11.
• klo 10–14 Hyria, Karankatu 3-5
• klo 9–21 Prisma Hyvinkää
• klo 16–19
pe 5.11.
Kaukasten palvelutalo
• klo 9–18 Prisma Hyvinkää

Ensimmäinen kerta.
Hyvinkään seurakuntalehti 5 / 28.10.2010

Jorma Ersta

Vaalikeräyksellä
poistetaan nälkää

Hyvinkään seurakunnan ylipuutarhuri Markku
Hussolle on myönnetty Puutarhaliiton hopeinen ansiomerkki 31.8.2010.
Puutarhaliitto on puutarha-alan keskusjärjestö,
jonka tavoitteena on parantaa kotimaisen puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiä ja lisätä suomalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia puutarha- ja vihertuotannon keinoin.
Puutarhaliiton jäsenjärjestöt kattavat puutarhaalan kaikki osa-alueet. Mukana ovat ammattiviljelijäja viherjärjestöt, puutarha-alan koulutuksen saaneiden ja alan opiskelijoiden yhdistykset sekä eri puolilla Suomea toimivat puutarhaharrastajien yhdistykset. Puutarhaliiton toimintaa ohjaa hallitus, jonka
jäsenet edustavat puutarha-alan eri sektoreita.
Seurakuntapuutarhurit ry:n hallituksessa kymmenen vuotta toiminut Husso on ansioitunut vuosien varrella useissa valtakunnallisissa viheralan hankkeissa. Tällaisia on muun muassa viime vuonna valmisteltu Viheralan tulevaisuus -strategiatyöskentely.
Markku Husso on myös Kirkkohallituksen maksutyöryhmässä, joka pohtii hautaustoimen maksujen
yhdenmukaistamista. Kyseinen mietintö on parhaillaan lausuntokierroksella seurakunnissa.
Hyvinkään seurakunnan ympäristövastaavaksi
nimitetty Markku Husso oli kirkkoneuvoston asettaman työryhmän sihteerinä valmistelemassa seurakunnan ympäristöselvitystä ja ympäristöohjelmaa
vuosille 2011–2014.
Neuvosto on hyväksynyt ohjelman ja hakee
parhaillaan seurakunnalle kirkon ympäristödiplomia.
Palkitsemisestaan
vaatimaton Markku
Husso toteaa vain, että
työtä ei tehdä ansiomerkkien vuoksi, vaan
rakkaudesta alaan.

Seurakuntavaalit.fi


Rippikouluihin ilmoittautuminen alkaa

Irja Askolasta tuli
ensimmäinen naispiispa
KT/Eastpress Seppo J. J. Sirkka

Arkkipiispa Kari
Mäkinen vihki 12.
syyskuuta Helsingin hiippakunnan
uudeksi piispaksi
Irja Askolan, 58.
Hän on Suomen
luterilaisen kirkon
ensimmäinen
naispiispa ja seuraa virassaan eläkkeelle jäänyttä
piispa Eero Huovista. Irja Askola
toimi aikaisemmin
Espoon hiippakunnan hiippakuntasihteerinä ja
piispa Mikko Heikan teologisena
sihteerinä. Valmistuttuaan teologian maisteriksi
vuonna 1975 hänet vihittiin papiksi vuonna 1988 ensimmäisten kirkon naispappien joukossa.
Piispanvaalin aikana Irja Askola tuli tunnetuksi
halustaan puolustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kirkossa. Hänen mielestään samaa sukupuolta oleva seurakunnasta siunausta haluava pari voitaisiin ohjata asian hyväksyvän papin luo. Askola ei
kannata mallia, jossa pappi pakotetaan tähän virkatehtävään kutsumuksensa tai raamattukäsityksensä
vastaisesti.
Piispa Irja Askola aloitti Helsingin tuomiokirkossa pidetyn vihkimessunsa saarnan mainitsemalla
Helsingin lähes 4000 koditonta, maamme 700 000
köyhyysrajan alapuolella asuvaa ja maailman 17 000
joka päivä kuolevaa lasta. Hän puhui kaipuustamme
armoon ja armolliseen Jumalaan sekä luottamukseen, jota tarvitsemme kirkossa, lähisuhteissamme ja
yhteiskunnassa. Kolmantena hän mainitsi kohtuuden, josta monet nuoret ovat esimerkkinä. Nämä
haastavat elämäntapaamme ja toimintakulttuuriamme, myös kirkossa.
– Muiden uskontojen läsnäolo ravistelee meitä
miettimään, millainen liittymäkohta uskollamme on
arkivalintoihimme. Kohtuullinen elämäntapa ja
omastaan jakaminen ovat kaikkien uskontojen yhteinen rikkaus, Irja Askola sanoi.

Seppo Ylönen

Tietoisku ikäihmisille
arkipäivän turvallisuudesta
Ikäihmisten turvallisuusasiat niin kotona kuin sen
ulkopuolellakin otetaan tarkasteluun Paavolan seurakuntakodissa torstaina 11. marraskuuta kello 13–15.
Tilaisuuden järjestää Kaupungin läntisen alueen turvallisuustyöryhmä, jossa on edustajia muun muassa
Paavolan asukasyhdistyksestä, poliisista, pelastuslaitoksesta, Paavolan koulusta, kaupungin nuorisotoimesta ja varhaiskasvatuksesta sekä seurakunnasta.
– Ohjelma koostuu neljästä lyhyestä esityksestä.
Kotihoito kertoo kotitapaturmien ehkäisystä, pelastuslaitos paloturvallisuudesta sekä poliisi mm. turvallisuudesta kaduilla ja rahojen säilytyksestä. Diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen puhuu henkisestä
turvallisuudesta ja jaksamisesta sekä esittelee seurakunnan toimintoja varttuneelle väelle, seurakunnan
puolelta asiasta tiedottava diakoniatyöntekijä Päivi
Lammela kertoo.
Turvallisuustapahtumassa on myös pieniä musiikkiesityksiä ja kahvitarjoilu.



Kivaa tiedossa!!!
On aika ilmoittautua Hyvinkään seurakunnan vuoden 2011 rippikouluihin.
Suositut, hauskat ja haasteelliset rippikoulut pyörähtävät käyntiin piakkoin.
Ensi vuonna rippikoulun voivat käydä vuonna 1996 tai aiemmin syntyneet.
Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta.
Kaste tekee ihmisen osalliseksi kristillisestä uskosta ja Kristuksen kirkosta.
Rippikoulun tehtävänä on tukea ja
vahvistaa nuorta uskossa kolmiyhteiseen, rakastavaan Jumalaan. Rippikoulussa etsitään yhdessä näkökulmia ja
suuntaviivoja monenlaisiin ihmisenä
olemisen ja kristittynä elämisen kysymyksiin. Riparilla on mahdollisuus oppia paljon erilaisia asioita Jumalasta,
kristinuskosta ja itsestä. Riparilla tutustuu myös uusiin ihmisiin ja kotiseurakunnan monipuoliseen toimintaan.
Marraskuun alussa seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyöntekijät vierailevat
hyvinkääläisillä yläkouluilla pitämässä
8-luokkalaisille ja muille rippikoulunkäymisestä kiinnostuneille ennen vuotta
1996 syntyneille ripari-infoja. Näissä tilaisuuksissa saat lisätietoa ripareista ja
hakumenettelystä.
Samoihin aikoihin kirkkoon kuuluville 1996 syntyneille lähetetään ilmoittautumislomakkeet. Näitä lomakkeita
saa myös seurakunnan neuvonnasta
seurakuntakeskuksen alakerrassa.
Rippikouluun ilmoittaudutaan palauttamalla lomake viimeistään torstaina
18.11.2010 seurakunnan neuvontaan tai
postittamalla se osoitteeseen: Hyvinkään seurakunta, PL 29, 05801, Hyvinkää. Kuoreen merkintä: ”Rippikouluilmoittautuminen”
Tänä vuonna voit myös ilmoittautua
netissä osoitteessa http://riparille2011.
betsku.net
Alkuvuodesta pidetään rippikouluryhmien ensimmäiset tapaamiset, joissa

Jorma Ersta

Lentopallo sai kyytiä Sääksin leirillä kesällä 2004.

tutustutaan toisiin ja kerrotaan ripariin
liittyvistä tärkeistä jutuista. Sunnuntaina
23.1. klo. 12.00. on koko rippikouluikäluokalle ja heidän perheilleen suunnattu
yhteinen jumalanpalvelus Vehkojan seurakuntakeskuksessa.

Leirejä ympäri Suomea
Hyvinkään seurakunta järjestää vuonna
2011 yhteensä 20 rippikouluryhmää.
Kaksi on päiväkouluja ja kaikki loput
leirimuotoisia rippikouluja. Kullakin
rippikouluryhmällä on alkuvuodesta alkaen tapaaminen noin kerran kuukaudessa. Lisäksi nuori tutustuu kotiseurakuntansa monipuoliseen toimintaan
keräten rippikoulukorttiinsa kevään kuluessa tutustumiskäyntimerkintöjä. Pääosa rippikoulusta toteutuu noin viikon
mittaisella leirijaksolla, jossa on opetuksen ja hartauksien lisäksi monenlaista

hauskaa tekemistä ja yhdessäoloa. Kussakin rippikouluryhmässä on noin 25
rippikoululaista, viisi isosta, kolme aikuista ohjaajaa ja yksi yövalvoja. Leiripaikat ovat eri puolilla Suomea hyväksi
havaituissa leirikeskuksissa. Puoli vuotta
kestävä rippikoulu päättyy juhlalliseen
konfirmaatiojumalanpalvelukseen, jotka
kaikki pidetään Hyvinkään kirkossa.
Lisätietoa Hyvinkään seurakunnan
rippikouluista saat seurakunnan kotisivuilta http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/toiminta_ja_palvelut/seurakuntatyo/rippikoulu
Tervetuloa mukaan!
Halutessasi kysyä lisää rippikouluista
ota yhteys rippikoulupastori Heidi Kajander-Maavuoreen, puh. 0400 398 815.

Annikki käy säännöllisesti Puolimatkan hautausmaalla
Vuoden sisällä kytäjäläinen Annikki
Uusimäki on saattanut Puolimatkan
hautausmaahan kaksi lähiomaistaan.
Hänen aviomiehensä Pentti Uusimäki
haudattiin 5. joulukuuta 2009. Sisko Alma Viitanen pääsi haudan lepoon äskettäin, 16. lokakuuta. Annikki on sisarensa
haudalla yhdessä tyttärensä Erja Lindellin kanssa. Kukkien peitossa olevan
haudan päähän tulee pian hautakivi.
– Meitä lapsia oli kaikkiaan kaksitoista. Tyhjältä tuntuu, kun kaikki muut
ovat lähteneet. Alma kävi ompelukoulun
Helsingissä ja oli kymmenen vuotta Marimekossa ompelijana. Sitten hän hoiti
Helsingin yliopistossa eläimiä, joilla tehdään lääketieteellisiä kokeita, Annikki
Uusimäki kertoo sisarensa elämästä.
– Alma oli mukava täti. Hän oli hyvä

käsityöihminen, joka teki meille lapsillekin vaatteita, Erja Lindell muistelee.
Samaan hautaan on haudattu jo vuonna 1950 Annikki Uusimäen sisko Irene
Viitanen sekä vuonna 1987 veli Eino Viitanen. Hauta on seurakunnan hoidossa.
Annikin puoliso on haudattu hänen
isänsä sekä äitinsä Karl ja Alina Viitasen
kanssa samaan hautaan. Annikki tietää
myös isänisän ja isänäidin haudan paikan, mutta siinä ei ole enää hautakiveä.
Hautausmaassa on myös muita sukulaisia. Sisko Rauha Ahola on haudattu Kytäjälle.
– Käyn haudoilla pyhäinpäivänä,
jouluaattona ja äitienpäivänä. Muulloinkin käyn laittamassa haudoille kukkia ja
kynttilöitä. Kävin usein miehenkin kanssa haudoilla, Annikki Uusimäki sanoo.

Annikki Uusimäki on siskonsa Alma Viitasen haudalla yhdessä tyttärensä Erja
Lindellin kanssa.

Pyhäinpäivän
sanoma puhuu
Lauantaina 6. marraskuuta on jälleen
pyhäinpäivä, jolloin muistamme edesmenneitä läheisiämme viemällä haudoille kynttilöitä. Rauhannummen kappelissa on hartaus kello 14 ja Puolimatkan
kappelissa kello 15. Illalla kello 18 on Hyvinkään kirkossa iltajumalanpalvelus,
jossa luetaan kaikkien vuoden aikana
edesmenneiden seurakunnan jäsenten
nimet.
– Vainajien kunnioittaminen kuuluu
kristinuskoon. Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus saa monet ihmiset liikkeelle.
Hautausmaidenkin hartaustilaisuuksiin
osallistutaan runsain joukoin. Vuoden
aikana seurakunnassamme kuolee keskimäärin 350 henkeä, pastori Esa Kokko
sanoo.
Muistellessamme edesmenneitä
olemme elämän ja kuoleman kysymysten äärellä. On hyvä muistaa hautauksen
yhteydessä luettavan rukouksen sanoma, että meillä ei ole täällä pysyvää
asuinsijaa.
– Jokaisen kristityn päämääränä on
päästä taivaaseen ja saada iankaikkinen
elämä. Kun ihminen kuolee, hänen henkilökohtainen armonaikansa päättyy.
Tämä armonaika tarkoittaa sitä, että Jumala kutsuu elämän aikana ihmistä parannukseen ja uskomaan syntinsä anteeksi Jeesuksen ristinkuoleman tähden.

Seppo Ylönen

SEURAKUNTAVAALIT
14.–15.11.2010 Hyvinkään kirkossa

Jorma Ersta

Kirkonmäeltä-lehti pyysi Hyvinkään seurakuntavaalien neljältä
valitsijayhdistykseltä vastaukset
kolmeen kysymykseen, joilla pyritään saamaan esiin yhdistysten
tavoitteet.
1. Millainen on toimiva seurakunta
Hyvinkäällä?
2. Miten seurakunnan toiminnan
ja talouden tulee mukautua tulojen vähenemiseen lähivuosina?
3. Miten innostetaan nuoria ja
nuoria aikuisia mukaan seurakunnan toimintaan?

Hyvinkään kirkossa äänestetään sunnuntaina 14.11. jumalanpalveluksen jälkeen klo 11.30–20 sekä maanantaina 15.11. klo 9–18.
Kuva vuoden 2006 äänestyksestä.

LÄHELLÄ IHMISTÄ
-valitsijayhdistyksen vastaukset:

KESKELLÄ ELÄMÄÄ
-valitsijayhdistyksen vastaukset:
1.

2.

Hyvinkään seurakunta on suuruudestaan huolimatta hengellinen koti, jossa
saadaan elämän evästä evankeliumista
ja jaetaan sitä eteenpäin. Siinä on tilaa
eri tavoin uskosta ja elämästä ajatteleville. Huomaamme erityisesti heikoimmat ja syrjäytyneet. Seurakunnan keskellä eletään juhlaa ja iloisia hetkiä,
mutta saadaan myös turvaa kriisien
keskellä – ja eletään ihmisiksi tavallisessa arjessa. Ajan erilaisten tuulien keskellä seurakunta pitää kiinni perusteistaan. Kun kirkko rohkenee olla kirkko,
se on lopulta parhaiten puoleensa vetävä.
Tällä hetkellä seurakunnan talous on
vakaa, mutta verotulojen väheneminen
tulevaisuudessa on vääjäämätöntä. Siksi
vapaaehtoisten, erilaisia lahjoja omaavien seurakuntalaisten lisääntyvä vastuun
otto työalojen toiminnoista on välttämätöntä. Näinä vuosina jää eläkkeelle
runsaasti suurten ikäluokkien edustajia,
joilla on paljon osaamista. Virkoja ei
voida enää lisätä, ja eläköitymisten
myötä entisten toimien täyttö on harkittava huolellisesti. Omistussuhteisten

3.

toimitilojen sijasta suositaan vuokratiloja, jolloin päästään tarpeiden mukaiseen joustavuuteen. Tehtävien priorisoiminen on ennen pitkää myös edessä.
Perhe on yhteiskunnan ydinsolu, ja lapsissa on kirkon tulevaisuus. Kastekäskyyn kuuluvaa kristillisen kasvatuksen
tärkeyttä ei voi aliarvioida. Raamatun
opettaminen ja kymmenen käskyn etiikan kunniassa pitäminen luovat sitä arvopohjaa, joka kokemuksen mukaan
kantaa läpi iän. Tuemme kasvatuksen
alueen työntekijöiden vankkaa ammattitaitoa ja laajaa osaamista koko perheen tueksi. Musiikki, draama ja uudet
viestimet sosiaalisine medioineen, samoin leirit, ulkoilu ja seikkailu ovat tapoja, joilla on erityinen kosketuspinta
tämän ajan nuoriin; siksi niihin tulee
panostaa. Päiväkoteihin ja kouluihin ylläpidetään hyviä suhteita.

Lisää Keskellä elämää -ryhmän ohjelmasta
ja ehdokkaiden omista painotuksista voit
lukea ryhmän nettisivuilta osoitteesta
www.keskella-elamaa.net.

YHTEINEN TULEVAISUUS
-valitsijayhdistyksen vastaukset:
1.

2.

Toimiva seurakunta on Pyhän Raamatun ja luterilaisen kirkkomme tunnustukseen perustuva osallisuuden, vastuun ja vuorovaikutuksen yhteisö, jossa
työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset toimivat hyvässä yhteishengessä.
Painopisteen tulee olla aikaansa seuraavassa toiminnassa. Rakentaminen voi
odottaa. Ydintoiminnat turvataan ja
tehtävät priorisoidaan. Seurakuntalaisia

Ensimmäinen kerta.
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3.

1.

2.

Hyvinkään seurakunnan olevan toimiva, kun se on toiminnassaan ja tiedottamisessaan avoin ja tarjoaa monipuolisia
ja runsassisältöisiä palveluja seurakuntalaisilleen tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti myös alueellisesti. Seurakunnan
on oltava helposti lähestyttävä ja työntekijöiden sekä vastuuhenkilöiden helposti tavoitettavissa ja kohdattavissa.
Toiminnan yksi tärkeä edellytys on, että
henkilökunnan hyvinvointiin ja työssä
jaksamiseen on seurakunnassa kiinnitetty huomiota. Myös seurakuntalaisten
mielipiteiden ja ajatusten kuuntelemiseen panostetaan lisäämällä palautekanavia ja tiedottamista seurakunnan eri
tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Seurakunnan toimintaa tulee johtaa taloudellisesti. On luovuttava uusien kiinteistöjen rakentamisesta ja toimintojen
mahdollisista päällekkäisyyksistä ja keskityttävä seurakunnan oleellisimpaan
toimintaan, vahvistamaan kirkon yh-
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teyttä seurakuntalaisiin ja kohtaamaan
ihmisten arkielämän tarpeet. Maallikkojen ja vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumiseen ja yhteistyöhön panostetaan.
Nuorille ja nuorille aikuisille tulee mahdollistaa tutustuminen seurakuntaan
siten, että kynnys tulla ja osallistua on
mahdollisimman matala ja nuorten
maailmaa lähellä. On panostettava nuoriin jo silloin, kun he ovat lapsia ja tarjota luontevaa lähestymistä seurakunnan tarjontaan. Työntekijöiden tulee
saada koulutusta ja kannustaa heitä tekemään leirit ja nuorille suunnatut tapahtumat kiinnostaviksi ja houkuttaviksi. Seurakunnan on tarjottava nuorille tilaisuuksia, joihin kaikilla on mahdollisuus myös taloudellisesti osallistua,
jotta ei synny epätasa-arvoisuutta ja kilpailua. Yhteistyötä nuorten kanssa voidaan vahvistaa menemällä nuorten pariin ja ottamalla kontakteja netin avulla.
Lähimmäisenrakkaus toteutuu pienistä
sanoista ja teoista.

KUUNTELEVA KIRKKO
-valitsijayhdistyksen vastaukset:
1.

kannustetaan vapaaehtoistoimintaan.
He saavat tarvisemansa koulutus- ja
muun tuen .
Nuoret haluavat olla toimijoita, eivät
toiminnan kohteita. Heitä tulee kuulla.
Kristillistä oppia tutkitaan nuorten
kanssa älyllisesti rehellisellä tavalla,
hyödyntäen nykyistä Raamatuntutkimusta ja periaatteena: uskon vihollinen
ei ole järki vaan epäusko.

Seurakuntavaalit.fi

Lähellä ihmistä -valitsijayhdistys kokee

2.

Toimiva kirkko jalkautuu paikkoihin,
joissa on ihmisiä, kuten kouluihin, kaduille ja tilaisuuksiin. Se järjestää erilaisille ryhmille toimintaa ja tukea, esim.
parisuhdeneuvontaa, sielunhoitoa särkyneille sydämille, diakoniaa syrjäytyneille, tukea perheille, maahanmuuttajille kotouttamisohjelmaa, Raamatun
opetusta eri-ikäisille. Kirkkoteatteri vaikuttaa kaikenikäisiin ja siihen voi halutessaan osallistua. Kirkko mahdollistaa
myös konsertit tiloissaan. Nuorten, lasten ja aikuisten kerhot tutustuttavat
osallistujat kirkon toimintaan ja
oppeihin. Vapaaehtoistyö tulee lisääntymään. Kirkon kynnys tulee olla matala, sinne on helppo silloin kaikkien tulla.
Mielestämme tulojen vähenemisen ongelmaan ei tule hakea ratkaisua toimintoja supistamalla tai esimerkiksi henkilöstöä lomauttamalla. Taloutta tulee
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tasapainottaa mm. seurakuntien keskinäisellä yhteistyöllä (esim. yhteisiä hallintopalveluja), tiettyjen toimintojen
keskittämisellä jopa valtakunnallisella
tasolla (esim. tietotekniikkapalvelut) ja
”tarkalla” talouden pidolla.
Ajattelemme, että nuorten ja nuorten
aikuisten aktiivisuutta voidaan lisätä
tiedottamalla toiminnasta ja tapahtumista entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin sekä antamalla heille suoria väyliä vaikuttaa toimintaan. Kynnystä tulla mukaan, pitää myös tietoisesti
madaltaa: jokainen on tervetullut. Seurakunnan toimintaan mukaan tuleminen ei edellytä ”valmista uskoa”.

Lisää Kuunteleva kirkko -ryhmän ohjelmasta ja ehdokkaiden omista painotuksista voit
lukea ryhmän nettisivuilta osoitteesta
www.hyvinkaankokoomus.net/
kuuntelevakirkko



Ensimmäinen kerta. — Seura
I KESKELLÄ ELÄMÄÄ -EHDOKASLISTA

2
HELTTUNEN
PENTTI

rakennusinsinööri

12

LAAKSONEN
NINA

FM taidekasvatus,
dipl. vyöh.terapeutti

3

HIRVONEN
AILA

13

14

LEPISTÖ
HEIKKI

LYYRÄNEN
KRISTA

dir. mus.

rakennusinsinööri

22

23

RAJALA
INGA-LILL

RANTANEN
MARJO

radiotoimittaja

4

HEROJA
MATTI

terveydenhoitaja

luokanopettaja

opiskelija

24
REUHKALA
TIMO
ulkomaantyön
johtaja

5
HUUSKONEN
REIJO
apulaisrehtori

15
MALINIEMI
ARTO

perhekodin isä,
psykoterapeutti

25
RÄSÄNEN
ANTTI

teologian ylioppilas,
filosofian maisteri

6
JANTUNEN
MARJA

sairaanhoitaja,
eläkeläinen

7
JATTU
TIMO

lastenkodin
vastaava hoitaja

8
KALLIO
SIRPA

tekstiilisuunnittelija,
nuorisotyönohjaaja

16

17

18

NIIRANEN
HANNELE

ORAVA
ARVI

PAKKANEN
ANNALEENA

opettaja,
eläkeläinen

puutarhuri,
eläkeläinen

tiedottaja,
yhteiskuntat.maist.

9
KARPPINEN
HANNELE
lääkäri

19
PIETILÄ
NINA

sairaanhoitaja

26

27

28

TASANEN
SIRKKA

TOSSAVA
HANNU

VALTONEN
MIKA

35

36

37

38

HALMELA
VILHO

HEIMONEN
TAISTO

HUIKARI
MARJATTA

HÄKLI
SIRPA

opettaja

insinööri

sairaanhoitaja,
yrittäjä

29
VIITASALO
OLLI

mediatoimittaja

1O

KIUTTU
PEKKA
insinööri

2O
PIILOLA
TAPIO

työpajatoiminnan
päällikkö

11

KORPIAHO
MATTI
rovasti

21
PITKÄNEN
REIJO
tietohallintopäällikkö

3O
VIRTANEN
MARJA-LEENA
laboratoriohoitaja

II YHTEINEN TULEVAISUUS -EHDOKASLISTA

31

32

33

ALA-PAAVOLA
SINIKKA

ALAVIUHKOLA
TIMO

ANTTILA
ESKO

FM

41

agr., MMM

42

hankintapäällikkö

43

KALLIO
PAULA

KIVIVUORI
ESA

KOPONEN
MARJA-LEENA

51

52

53

MUHONEN
MAIJA

OJALA
PIRKKO

PAUKKU
LEA

VM, sihteeri

kirjastonhoitaja

61

RUOTSALAINEN
VILLE
ent. maanviljelijä



valokuvaaja

toimitusjohtaja,
pyhäkoulusihteeri

62

RUOTTINEN
TAPIO

VM, koulutoimentarkastaja

diakoni, sosionomi

terveydenhoitaja

34
HAAPAMÄKI
AILA
toimistosihteeri

44

KOSKI-SIPILÄ
EIJA
kotitalousopettaja,
emäntä

54
PEKKALARANTILA
KIRSTI

henkilöstöravintolaesimies

63

SAARINEN
MARJA
merkonomi

64

SALMI
JOONAS
opiskelija

koeasemanhoitaja,
eläkeläinen

45

ylipostimies evp.

46

toimistovirkailija,
eläkeläinen

47

psykiatrian
sairaanhoitaja

48

KURIKKO
MARJA-LEENA

LAAKSO
MARJA-LEENA

LAINE
EEVERTTI

LAINE
MARJA-LEENA

55

56

57

58

PIIPPO
ANNA-LIISA

PIIRAINEN
ANITA

PUUKKA
TERHI

RAINAKARI
RAILI

FK

dipl. kosm.,
eläkeläinen

65

SALMI
JUKKA

TV-tuottaja

tiedottaja

opettaja

66

SILJANDERRASI HILKKA
vanhempi tutkija,
teol. yo

sähköasentaja

fysioterapeutti AMK

67

SYRJÄLÄ
ANNE

palkkasihteeri

päivähoidon johtaja

fysioterapeutti

68

TUOHELA
JORMA
agrologi,
eläkeläinen

39
JOKINEN
JOUKO

maanviljelijä,
koneenkuljettaja

49

LEUTONEN
LEENA
FK, psykologi

59
RANTANEN
JARMO

KM, luokanopettaja

69

VAINIO
RIITTA

lastenohjaaja

4O
KAIRAJÄRVI
ANNE
palveluohjaaja

5O

LÖYTTY
AINO
agrologi

6O
ROMPPANEN
LEA
toimistosihteeri,
käräjäsihteeri

7O

VILPPUNEN
PIRKKO
eläkeläinen

71

YLE
ILK

tuote
dipl.

akuntavaalit 14. - 15.11.2010.
III LÄHELLÄ IHMISTÄ -EHDOKASLISTA

72

AHOKAS
PÄIVI

sähköisen taloushall. assistentti

82
KEINÄNEN
JARMO
ekonomi

74

AHVENAINEN
AARRE

83

84

yhteiskuntat. maist.

KIVIMÄKI
TOMMI
eläkeläinen

eläkeläinen

KOSKELA
OUTI

henkilöstöpäällikkö

75

ASPHOLM
HELGE
pinnoittaja

85
LAITINEN
SALME
kaivertaja

92

93

94

PAANANEN
EEVA-LIISA

PARIKKA
HELLÄ

PUUMALAINEN PÄÄKKÖNEN
EILA
EERO

osastonhoitaja,
erikoissair.hoit.

myyjä, eläkeläinen

eläkeläinen

95
toimitusjohtaja,
eläkeläinen

76

HELÉN
ANETTE

päihdetyöntekijä,
sosionomi AMK

86

LANTTOLA
KAISA
työteknikko,
eläkeläinen

96
PÖLLÄNEN
NINA
fysioterapeutti

77

HÄKKILÄ
HILKKA

järjestöneuvos,
EKL pj.

87
LEPPÄNEN
JORMA
metallimies

97
SALONEN
SEIJA
konttoristi

78

79

8O

81

IHALAINEN
JUKKA

JÄRVINEN
EIRA

KAIPAINEN
RISTO

KANTOJÄRVI
TARJA

88

89

9O

91

MÖNKKÖNEN
KAJ

NOUSIAINEN
PAULI

OINONEN
MAIJA

ORENIUS
MARJA

ohjaaja

palvelukeskuspäällikkö

hieroja,
eläkeläinen

mittakirvesmies

98

99

TANI
SARI

TAURIAINEN
ANJA

toiminnanjohtaja

sosionomi AMK

fil. kand.

eläkeläinen

1OO
TIILIKAINEN
KAIJA
eläkeläinen

terveydenhoitaja

Veteraanitalon
johtaja

1O1
VÄÄNÄNEN
LEA
sihteeri

IV KUUNTELEVA KIRKKO -EHDOKASLISTA

1O2

HAKALA
HANNA
lääkäri

112

KIVISTÖ
CHARLOTTA
intendentti

1O3

HARJU
OSMO

ekonomi

113

KOKKO
ANNIKA

opintojohtaja, KM

1O4

HEIKKILÄ
ALEKSI

hallintojohtaja,
hall. maist.

114

KOSKI
MATTI

ylikonstaapeli

1O5

HINTIKKA
ESA
rehtori

1O6

koulutuspäällikkö,
restonomi YAMK

115

KUKKONEN
VESA
suunnittelija

1O7

HOLMSTRÖM- HUOTARI
SAVOLAINEN
MERVI
ANNA-HELENA maksuliikenteen

116

KUOSMANEN
KARI
yrittäjä,
eläkeläinen

hoitaja

117

KUOSMANEN
RAIJA
FM,
ranskan opettaja

1O8

HUTRI
YRJÖ

myyntipäällikkö,
eläkeläinen

118

LIGNELL
HANNU
opiskelija,
opettaja

122

123

124

125

126

127

128

PUHAKKA
JANI

PUNKKI
TEIJA

PUROLA
KAROLIINA

PUUPPONEN
RIITTA

PÄÄKKÖNEN
VESA

RANTALA
KYLLIKKI

ROUTAMA
LEENA

ylioppilas

lehtori

132

1

ENIUS
KKA

73

AHTIKARI
MARKKU

epäällikkö,
ins.

TUINA
JUHANI

ins. maj. evp.

lastentarhanopettaja

133

VANHATALO
TUULA
MMK
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perushoitaja

134

VIERIMAA
KARI

liikuntapaikkamestari

laatupäällikkö,
hall. pj.

yrittäjä,
sairaanhoitaja

dipl. kirjeenvaihtaja

1O9

JUVA
ULLA
yrittäjä

119

NIHTI
MARKKU

dipl. ins.,
kauppaneuvos

129
SALONEN
JASMINA

koordinaattori,
opiskelijakuraattori

11O

KARHUNEN
TUULA
merkonomi

12O
OLLIKAINEN
MATTI
FM, v. lehtori

13O
SIMONAHO
PETRI
automyyjä

111
KETONEN
TARJA
yrittäjä

121
12O
PALLONEN
JOUNI

rakennusmestari

131
SÖDERLUND
MARKUS

kehittämispäällikkö,
teologian maisteri

135

ÅSTEDT
TIIA-MARIA
opiskelija



Matkaevästä
Antakaa
toisillenne anteeksi

K

oko Raamatun keskeisin sanoma sisältyy anteeksiantamukseen. Tuo sanoma
on ristin sanomaa. Ristin sanoma tuli
esille jo Israelin kansan erämaavaelluksen
uhripalveluksessa. Kaksi uhreista oli pakollista, synti- ja vikauhri. Syntiuhri kuvasi suhdetta Jumalaan. Vikauhrin sanoma oli ihmissuhteissa. Näin eteen piirtyy kuva rististä,
ylöspäin ja sivulle. Jeesusta ei turhaan naulittu ristin muotoiselle puulle. Tuo puu kuvaa
kahta ihmiselämän tärkeintä asiaa, suhdetta
Jumalaan ja lähimmäisiin. Jeesuksen meille
opettaman rukouksen keskeisiä lauseita on
myös tämä sanoma. Anna meille meidän
syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi
annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kirkkovuoden ajankohtaiset tekstit
korostavat tätä anteeksiantamisen merkitystä. Antakaa toisillenne anteeksi, kuten Jumalakin on antanut teille anteeksi.
Tämä maailman aika on täynnä epämääräistä ahdistusta. Sydämeemme hiipii ihmeellinen pelko ja turvattomuus. Osa ahdistuksestamme johtuu anteeksiantamattomuudestamme. Pääosin se johtuu kuitenkin siitä,
että suhde Jumalaan ei ole kunnossa. Ristin
sanoma ei ole totta elämässäsi. Et ehkä ole
kohdannut todellista anteeksiantamusta. Sydämessäsi jokin syyttää ja ahdistaa sinua.
Ota ahdistuksessasi eteesi Jumalan kymmenen käskyä ja tutki niiden valossa itseäsi.
Saat syyllisyyden tunteellesi selityksen. Olet
rikkonut Jumalaa vastaan, tehnyt syntiä. Ahdistunut sydämesi on erossa anteeksiantamuksen lähteestä. Se on suurin rikkomus ja
synti. Sitä synti juuri on, sydämen eroa Jumalasta.
Jeesuksen risti korjaa tämän asian. Hänelle saat tunnustaa syntisi ja sen, että ilman
häntä elämältä puuttuu suunta. Saat kuulla
sanat: sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Juuri Jeesus on kuollut tähtesi. Kohdallasi
voi alkaa uusi elämä anteeksiantamuksessa.
Tähän anteeksiantamukseen kuuluu se, että
olet valmis antamaan myös lähimmäisillesi
anteeksi.
Me elämme sukuvihojen, kaunojen ja katkeruuksien maassa. Työpaikat ovat täynnä pahan puhumista ja selkään puukottamista. Me
kristityt olemme usein juuri pahimpia. Esitämme erilaisia tuomioita ja teemme sen Jumalan nimissä. Jumala kuitenkin asettaa
kaikki meidät, ihan jokaisen samalle viivalle.
Ei ole suurta ja pientä syntiä, on vain syntiä
joka vie poispäin Jumalasta. Nuo synnit hän
haluaa antaa anteeksi niiden kokoon tai laatuun katsomatta. Saamme kaikki herrat ja
narrit seistä samassa jonossa. Kaikilta kysytään samalla tavalla, kenen puolella haluat
olla. Saat valita haluatko pitää taakkaasi ja
hukkua niiden mukana kadotukseen vai haluatko elää jo täällä anteeksiantamuksessa ja
iloita kerran taivaassa, että luovutit taakkasi
Jeesukselle.
Tämä on maailman suurin kysymys. Vastatessasi kyllä, haluan olla Jeesuksen puolella, ilo siitä leviää. Se leviää ristin poikkipuun
suuntaan, lähimpiin ihmisiin. Anteeksiantamus tuo vapauden elää.

Marko Huhtala

10

Lähetyssihteeri tutustui seurakuntatyöhön Kroatiassa

Sodan jaloista paennut sai turvapaikan

L

ähetyssihteeri Johanna Rantalankila on hyvin vaikuttunut
syyskuun alussa olleesta Kroatianmatkastaan. Aluksi hän
tutustui Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetin diakoni
Raili Tapion työhön Kutinan kaupungissa
ja liittyi myöhemmin Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajien (SANSA) ja Suomen Raamattuopiston Avoimen Raamattukoulun
ryhmään.
– Lensin 31. elokuuta Kööpenhaminan
kautta Zagrebiin. Raili Tapio vei minut autollaan kaakon suuntaan Kutinan kaupunkiin. Sain olla mukana luterilaisen seurakunnan raamattupiirissä, jossa oli noin
kymmenen henkeä, pääasiassa naisia. Piiriä johti kirkkoneuvostossa oleva nainen.
Joukossa oli myös 23-vuotias nuorimies
Neno, joka on seurakunnan työntekijä.
Aiheena oli Roomalaiskirjeen toinen luku.
Kutinan seurakunnassa on 150 Kroatian luterilaiselle kirkolle jäsenmaksunsa
maksavaa jäsentä ja lisäksi muita seurakunnan toimintaan osallistuvia. Johanna
Rantalankila tapasi myös Marja-Liisa ja
Jakov Mrcelan, jotka työskentelevät Adrianmeren rannalla olevan Splitin kaupungin ympäristössä. Splitin alueella on
40 jäsenmaksun maksajaa.
– Lensin Zagrebista Splitiin sisäisellä
lennolla, joka maksoi vain 37 euroa. Työ
tapahtuu sielläkin yksittäisten kohtaamisten kautta. Itselleni oli puhuttelevinta se,
miten pieniä seurakunnat ovat. Työntekijät elävät ihmisten kanssa tavallista arkea.

Musliminaisten kohtaaminen
Johanna Rantalankila sai käydä myös Bosnia-Herzekovinan Sarajevossa. Siellä häneen teki vaikutuksen kahden musliminaisen tapaaminen.
– Ensimmäinen nainen, jonka tapasin, oli Meliha. Hän oli paennut äidin ja
sisaren sekä tämän lasten kanssa sodan
aikana Sarajevosta Kutinaan. He saivat
turvapaikan Kutinan luterilaisesta kirkosta. Meliha kertoi, että he saivat takaisin
myös ihmisarvonsa, koska seurakunnan
työntekijät osoittivat heille rakkautta.
Melihan mies Mustafa oli kokenut
Bosnian sodan aikana myös traagisia tapahtumia. Hän oli joutunut esimerkiksi

Jorma Ersta

Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila ja liinaan painettu Kroatian kartta.

hautaamaan 47 miespuolista sukulaistaan.
– Meliha itki kertoessaan ystävyydestä, jota oli saanut luterilaisten työntekijöiden taholta. Viime kesänä Meliha oli ollut
työmatkalla Virossa ja kävi samalla pikaisesti Helsingissä. Hänellä oli ollut mielessä ajatus tavata suomalaisia ystäviään,
mutta aikomus ei toteutunut.
Toinen Johanna Rantalankilan kohtaama musliminainen oli Sarajevossa ollut
matkaopas Elsa.
– Hän kierrätti ryhmäämme nähtävyyksissä. Kun tultiin moskeijan kohdalle,
sanoin hänelle, että halusin ottaa kuvan
muslimien rukouskalenterista. Hän antoi
minulle pienen taskurukouskalenterinsa.
Hänestä jäi mieleen ystävällisyys, vaikka
meillä on eri uskonto.

Media levittää evankeliumia

nojakin on jäänyt maastoon sekä Kroatiassa että Bosnia-Herzegovinassa. Vajaan
kahden viikon aikana Johanna Rantalankila kävi myös Trogirissa ja Dubrovnikissa,
josta oli lento Suomeen.
– Split ja Dubrovnik ovat vanhoja turistikaupunkeja. Molemmat Adrianmeren
rannikkokaupungit elävät turismilla.
Matka havahdutti Johannan siihen,
kuinka suuri mahdollisuus radiolla, televisiolla ja internetillä on saavuttaa ihmisiä
evankeliumilla. Kutinassa tehdään luterilaisessa kirkossa ohjelmia paikalliseen radioon.
– Parhaillaan siellä tehdään suomalaisista hengellisistä lauluista kroatiankielellä
CD-levyjä. Ensimmäisen pitäisi ilmestyä
adventtina.
Kroatianmatkalaisten johtajina olivat
rovastit Reijo Huuskonen ja Matti Korpiaho.

Monissa matkalaisten käymissä paikoissa
näkyi järkyttäviä pommitusten jälkiä. Mii-

Seppo Ylönen

Kohtaamispaikka kaikenikäisille
Odota Jumalan aikaa, Hän antaa toiMartin seurakuntatalossa kuului
von ja uuden alun.
iloista puheensorinaa ja tervehdykKohtaamispaikan toiminnan
siä sunnuntai-iltapäivänä 10. lokaydinajatuksena on tarjota paikka
kuuta. Kohtaamispaikka-tilaisuus
oli alkamassa. Vieraaksi oli tällä kerseurakuntayhteyden kokemiseen
taa kutsuttu kohtaamispaikan työnkaikenikäisille ihmisille eri elämäntitekijä Matti Vanhanen. Yhteislaulanteissa. Sunnuntain iltapäivähetki
lun ja rukouksen jälkeen Vanhanen
koostuu raamattuopetuksesta, laualoittaa puheensa kertomalla olelusta, rukouksesta ja yhteydestä. Yhvansa kotoisin Lahdesta eikä Nurteisen aloituksen jälkeen on nuoremmijärveltä. Yhdennäköisyyttä entimille osallistujille omaa ohjelmaa.
sen pääministerin kanssa ei ole haLoppuvaiheessa on mahdollisuus
vaittavissa. Vanhanen tuo terveiset
henkilökohtaiseen keskusteluun ja
Lahdesta ja Joutjärven seurakunnassielunhoitoon. Ohjelman jälkeen on
ta, josta kohtaamispaikka-tilaisuuvielä tarjolla kahvia ja kohtaamisia
Matti Vanhanen (vas.) ja Aapo Ylä-Sulkava musisoidet ovat saaneet alkunsa.
tarjoilusalissa.
Päivän teemana on tulevaisuus ja vat Kohtaamispaikassa.
Lasten ohjelma alkaa pyhäkoulutoivo. Matti Vanhanen jatkaa puhethetkellä. Sen jälkeen askarrellaan,
taan kertomalla ystävästään ”Pekasta”, nuutteja ilman happea, mutta ei hetkeä- piirretään ja leikitään vapaasti. Pienetkin
jonka vaimo tuli raskaaksi ja synnytti kak- kään ilman toivoa, Matti Vanhanen toteaa lapset voivat tulla mukaan vaikka äidin tai
sospojat. Toinen pojista sai aivovaurion ystävänsä koettelemuksista. Pekka paran- isän kanssa.
hapen puutteen takia. Pekan vaimo sairas- tui sairaudestaan myöhemmin.
Seuraavan kerran kohtaamispaikka on
tui psyykkisesti ja niin hänellä oli hoidetVanhanen kertaa vielä Raamatun ker- sunnuntaina 7.11. Tilaisuus alkaa klo 15.
tavanaan kolme lasta ja vaimonsa. Sen tomuksia Jeesuksen parantamisihmeistä. Teemana on silloin Rakkaus ei koskaan
jälkeen hän itse sairastui. Vaikeassa tilan- Monet Jeesuksen parantamat henkilöt oli- häviä. Opetuspuheen pitää aluekoorditeessa häntä lohdutti Raamatun sana ”En vat sairastaneet pitkään. He joutuivat elä- naattori Mika Falk Kansanlähetyksestä.
minä sinua hylkää, en sinua jätä.”
mään toivon varassa. Jumalan apu tuli kun
– Ihminen voi elää viikkoja ilman ruo- aika oli oikea.
Jorma Ersta
kaa, päiviä ilman vettä, muutamia mi– Haluan sanoa vaikeuksissa oleville:

Kuvakooste: Jorma Ersta

Mihin
uskomme?

Kun ihmisen poika tulee…

…löytääkö hän uskoa?

L

uukkaan evankeliumissa (18: 8) on
tuo Jeesuksen esittämä, pysähdyttävä kysymys, jolla hän viittasi lopun aikoihin ja ihmiskunnan viimeisiin päiviin. Tässä tapauksessa
kysymys lienee kuitenkin ollut
enemmän retorinen kuin profeetallinen.
Käsite ”lopun ajat” on ollut kristilliselle
kirkolle haaste viimeiset 1900 vuotta. Kun
Jeesus puhui esim. Matteuksen evankeliumissa Ihmisen Pojan toisesta tulemisesta,
hän sanoi: ”Tämä sukupolvi ei katoa ennen
kuin kaikki tämä tapahtuu” (24: 34). Muun
muassa näiden sanojen tähden alkukirkko
odotti Jeesuksen pikaista paluuta. Mutta kun
aika kului, eikä toista tulemista kuulunut, ja
silminnäkijäsukupolvikin kuoli, Jeesuksen
sanat muuttuivat arvoituksellisiksi. Pari tuhatta vuotta myöhemmin moni epäilee hänen kerrassaan erehtyneen.
”Sukupolvi” voidaan tulkita myös siten,
että Jeesus tarkoitti tällä niitä ihmisiä, jotka
kautta (lopun) aikojen ovat liittyneet ja liittyvät Jeesukseen Kristukseen uskovien sukupolvien jatkumoon. Aina tulee siis olemaan, viimeisiin hetkiinkin saakka, maan
päällä heitä, joita yhdistää Pyhän Hengen
synnyttämä usko Kristukseen.

Lopun ajat alkoivat
kirkon syntymäpäivästä
Helluntaista alkoi Jumalan kolmannen persoonan, Pyhän Hengen, erityinen ajanjakso.
Lopun aika ei ole tässä mielessä siis mikään

lyhyt, ohikiitävä loppunäytös, vaikka sellainenkin on vielä tiedossa. Varsinainen lopun
aika on kristillisen kirkon aikaa. Evankeliumi
lähti liikkeelle Jerusalemista. Se levisi hämmästyttävän nopeasti muuttaen Rooman
laajalle levinnyttä valtakuntaa, sen ajattelua
ja toimintatapoja. Ennen kaikkea syy valloituksen onnistumiseen oli varmasti hyvässä
sanomassa ylösnousseesta Kristuksesta ja
iankaikkisen elämän toivosta, joka ei erotellut ihmisiä. Pyhäin yhteyteen pääsi tasavertaisesti eri yhteiskuntaluokista, iästä ja sukupuolesta riippumatta.
Helluntaina syntyi kristillinen kirkko,
jonka usko ilmenee yhä tänäänkin uskon nelikannassa: apostolisessa opetuksessa (Jumalan Sanan julistus), uskovien yhteydessä,
leivän murtamisessa (ehtoollinen) ja rukouksessa (Ap.t.2: 42). Ulospäin suuntautuvassa uskon yhteisössä virisi myös ennen näkemätön halu lähimmäisen palvelemiseen

(Apt. 6: 1–6). Diakoniatyö oli roomalaisessa
pakanamaailmassa jotain uutta ja suorastaan
outoa. Kristillinen ihmisrakkaus ja arvomaailma mursivat vanhoja raakoja tapoja: Colosseumin väkivaltaiset verijuhlat koettiin vastenmielisiksi eikä ei-toivottuja lapsia hylätty
enää entiseen tapaan kaatopaikoille.

Uskon hedelmät
myötä- ja vastatuulessa
Amerikkalainen filosofi ja teologi David
Bentley Hart on pyrkinyt osoittamaan, ettei
mikään muu ideologia ole pystynyt luomaan
samankaltaista, yhtä syvästi ihmisyhteisöjen
toimintaan vaikuttanutta ja lähimmäisen rakastamiseen perustuvaa arvopohjaa kuin
kristillinen usko. Hart ei ummista silmiään
kirkon inhimillisiltä yrityksiltä ja erehdyksiltä, vaan onnistuu olemaan törmäämättä
huonoihin yksittäisiin puihin ja näkemään

niiden takana hyvän metsän.
Kristinuskon kolmannella vuosituhannella, jälkikristillisessä lännessä elävää ihmistä loukkaavat yhä enenevässä määrin
nuo puut, kirkon synnit. Siksi sen mielestä
kannattaa kaataa koko metsä. Moni haluaisi
poimia kristinuskosta uskon hedelmät, mutta häätää itse uskon pois. Mahdottomuus on
siinä, että ellei löydy uskoa, ei löydy hyviä
hedelmiäkään.
Usko ei kuitenkaan katoa tästä maailmasta. Se sama Jeesus, joka kysyy, löytäneekö hän palatessaan uskoa enää lainkaan,
rohkaisee lopun ajassa eläviä seuraajiaan:
”Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk.21: 28).

Juha Koivulahti

Tuija ja Jaakko sanoivat tahdon 20.10.2010
Tuija Lindholm ja Jaakko Heikkinen astuivat keskiviikkona 20.10. kello 14 Vanhan kirkon alttarin ääreen ja sanoivat toisilleen tahdon. Heidät vihki kristilliseen avioliittoon
pastori Petra Pohjanraito. Pienimuotoinen
hääjuhla vietettiin kirkon sivusalissa.
– Tutustuimme toisiimme netin kautta,
kun aloimme vaihtaa kuulumisia 8. joulukuuta vuonna 2007, Tuija Heikkinen kertoo
heidän yhteisen elämänsä alusta.
Ensimmäisen kerran he tapasivat toisensa kasvokkain saman vuoden jouluaattona
kello 18, kun hyvinkääläinen Jaakko tuli Tuijan ovelle Vantaan Hakunilassa.

Parin koti on Järvenpäässä
Nyt Tuijan ja Jaakon yhteinen koti on Järvenpäässä. Kilometrin päässä siitä asuu
myös Tuijan lapsi ja lapsenlapsi. Heikkiset
kuuntelivat kuulutukset Järvenpään kirkossa
10.10., joka oli myös erittäin suosittu vihkipäivä useilla paikkakunnilla.
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– Alun perin meidät piti vihkiä Vantaalla, mutta kaikki Vantaan papit ovat tänä päivänä koulutuksessa, Jaakko jatkaa.
– Emme kumpikaan halunneet vihkimistä maistraatissa. Menimme kaksi vuotta sitten juhannuksena kihloihin ja halusimme
kirkkovihkimisen. Tämä Hyvinkään Vanha
kirkko valittiin vihkipaikaksi toukokuussa,
koska emme vielä silloin tienneet, missä tulisimme asumaan, Tuija lisää. Hän on ollut
Vantaan kaupungin palveluksessa lähihoitajana 33 vuotta. Jaakko Heikkinen on ollut
teollisuuslaitosten vartijana 26 vuotta muun
muassa Joensuussa, Kuopiossa ja pääkaupunkiseudulla.

Pienikin hääjuhla on juhla
Hyvinkään seurakunnassa sekä 10.10 että
20.10. olivat suosittuja mieleen jääviä vihkipäiviä. Seurakunnan kotisivuilla www.hyvinkaanseurakunta.fi kerrottiin, että vihille voi
mennä pieninkin ennakkovalmisteluin eikä

ole pakko järjestää suuria
ja kalliita hääjuhlia. Seurakunnassa vihittävien on
oltava kastettuja ja konfirmoituja eli rippikoulun
käyneitä seurakunnan jäseniä. Rippikoulun voi käydä
aikuisenakin. Avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset on hoidettava kirkkoherranvirastossa viimeistään kahdeksan päivää
ennen vihkimistä. Vihkiaika varataan kirkkoherran
virastosta, joka on Hyvinkäällä (Hämeenkatu 16) auki ma–ke klo 9–16, to klo
9–18 ja pe klo 9–15. Viraston puhelinnumero on 019
– 4561 200.

Seppo Ylönen

Vanhassa kirkossa vihityt Tuija ja Jaakko Heikkinen tutustuivat netin kautta kolmisen vuotta sitten.

11

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Alkoholismi on
riippuvuussairaus,
joka on hengenvaarallinen tila.
Ihmisellä on
silloin pakonomainen tarve
saada alkoholia
joka päivä.

Alkoholistin ensiaskel
on tilansa myöntäminen

H

yvinkääläinen Mara tuli elämässään siihen pisteeseen, että hän halusi lopettaa juomisen. Hän liittyi Hyvinkäällä
AA:n jäseneksi ja on ollut täysin raittiina 23 vuotta.
– Alkoholismi on vaikea sairaus, jossa
vaikuttaa myös perimä. Se on tappavin työikäisen väestön sairaus, joka vie vuodessa
hautaan noin 3000 henkeä. Siitä ovat pois
alkoholin vuoksi liikenteessä ja tapaturmaisesti kuolleet.
AA:lla on Suomessa noin 700 AA-ryhmää, joissa käy jäseniä yli 10 000. Lisätietoja
saa verkko-osoitteesta www.aa.fi. AA-liikkeen Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä nimisessä kirjassa puhutaan Korkeamman Voiman merkityksestä toipumisen tiellä.
– AA ei ole kuitenkaan uskonnollinen

liike, mutta sen ohjelma on hengellinen. Siihen kuuluu kaksitoista askelta. Jostain kumman syystä täällä olevien ihmisten asenne
hengellisiin asioihin muuttuu. Ateistit, agnostikot ja uskovaiset ovat tervetulleita, Mara jatkaa.
Ensimmäinen askel on hänen mukaansa
kaikkein tärkein: ”Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.”
Alkoholisti on kuin pieni lapsi, joka on täynnä uhmaa. Hän hakee mahdollisuutta juomiselleen myös parisuhteessa.

Nimettömyys on turvana
Kuusikymmentä vuotta Suomessa toimineen
AA:n tärkein periaate on nimettömyys. Liike
on auttanut kymmeniä tuhansia miehiä ja

naisia toipumaan riippuvuudestaan. Koska
alkoholismi on krooninen sairaus, Marakin
käy AA:n palavereissa säännöllisesti.
– Juominen on ollut kaikille AA:ssa käyville alkoholisteille surkea suo. Palaverit varmentavat toipumisuskoa. Uskon ja toivon
kautta syntyy rakkaus elämään. Sitten alkaa
ymmärtää, kuinka hienoa elämä on. Elämän
tarkoitus tulee siitä, kun autetaan muita.
Hyvinkääläisessä AA-ryhmässä käyvät
ovat iältään kahdesta kymmenestä yli kuusikymppisiin. He ovat raitistuneet ja elävät nyt
mielekästä elämää. Maailmanlaajuisesti jäsenistöstä noin kolmasosa on naisia. Norjassa
naisia on yli 50 prosenttia jäsenistä.
– Norjalainen Kari Moxnes teki siellä
sosiologisen tutkimuksen AA:sta, joka nosti
naisten lukumäärän AA:ssa. Tällainen julkisuus olisi Suomessakin hyödyllinen, Mara
sanoo.

Alkoholiriippuvuudesta toipuminen perustuu AA:ssa ryhmävuorovaikutukseen.
– Jos ihminen ei halua itse raitistua, mikään ei auta. Täällä kuulee ihmeellisiä tarinoita raitistumisista. Alkoholismi on tunneelämän sairaus. Jos järki olisi etusijalla, se
ratkeaisi. Mutta kun on kysymys tunteesta,
siinä tulee se vaikeus. AA-ryhmään tuleva
saa samaistumiskokemuksia, yksinäisyyden
tunne poistuu. Jos joku tuntee, että hän ei
pysty pienimmässäkään määrin hallitsemaan
alkoholin käyttöään, kannattaa ottaa yhteyttä. Meidän avoimiin kokouksiimme voi tulla
kuuntelemaan kuka tahansa. Hyvinkään AA:
n auttava puhelin 040 747 4901 päivystää joka päivä kello 18–22.

Seppo Ylönen

Seppo Ylönen

Diakoniatyöntekijä on syvällinen kuuntelija

Kristiina Leinonen sanoo, että diakoniatyöntekijällä on kaksi korvaa ja yksi suu. Eli
työssä on tärkeintä kuunnella ja kuulla
asiakasta.
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Päihde-, huume- ja vankilatyöstä vastaava
diakoniatyöntekijä Kristiina Leinonen sanoo, että seurakunnan kaikilla työaloilla
kohdataan alkoholisteja ja heidän läheisiään,
erityisesti perheitä. Seurakunnan päihdetyössä ovat ovet auki.
– Diakoniatyöntekijä on ensisijaisesti
kuuntelija. Pyrimme toimimaan ihmisen
kanssa, ei hänen puolestaan. Autettavat ovat
miehiä ja naisia. Nuorimmat ovat 18-vuotiaita, koska taloudellisen avustuksen kriteerinä
on täysi-ikäisyys. Vanhimmat ovat olleet yli
80-vuotiaita.
Ennalta ehkäisevä työ korostuu seurakunnan toiminnassa, koska lapsi- ja nuorisotyöntekijöillä on ikkunapaikka perheiden
arkeen. Lapsia ja nuoria ohjataan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön pariin sekä kaupungin nuorisotoimintaan.
– Seurakunnan toiminta on hyvä vaihtoehto päihteiden käytölle. Tärkeintä on läsnäolo ja toisen ihmisen kunnioittaminen.
Diakoniatyön vahvuutena ovat yksityiset
keskustelut alkoholiriippuvaisen, huumeiden käyttäjän tai sekakäyttäjän kanssa. Esiin
nousevat arjessa selviytymisen tukeminen ja
taloudellinen auttaminen.

– Ensisijaisesti avustusta annetaan ruokaan ja vaatteisiin, harkinnanvaraisesti asumiskuluihin ja laskuihin. Työ on todella paljon neuvontaa sinne, missä yhteiskunta voi
auttaa ja missä saa apua kuntoutumiseen.

Ihmistä kunnioitetaan
Diakoniatyön yhteistyötahoja ovat muun
muassa A-klinikka, kaupungin sosiaalitoimi
ja psykiatrian yksikkö, Hyvinkään A-kilta,
Toimari ry, Kriisikeskus, Hyvinkään asuntotoimi, Päihdeasuntolat ja Ridasjärven päihdehoitokeskus.
– Ihmisiä tulee luokseni monista eri syistä. Asian jakamisen lisäksi voidaan hiljentyä
ja rukoilla. Kun esiin nousee esimerkiksi häpeäntunteita ja syyllisyyttä, niin voidaan jakaa toivoa sekä pyytää ja saada anteeksi.
Seurakunnassa tarjotaan yhteisöä ja armoa.
Koen luterilaisen uskon toisen ihmisen kunnioittamisena enkä tuputtamisena. Diakoniatyö auttaa ensisijaisesti hyvinkääläisiä,
seurakunnan jäsenyyttä ei kysellä.
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään
6.–14. marraskuuta. Sen merkeissä on tiistaina 9.11. klo 18 seurakuntakeskuksessa in-

fo-ilta. Paikalla ovat Omaiset huumetyön
tukena ry ja diakoniatyö. Tavoitteena on kertoa, miten voidaan auttaa 18–28-vuotiaita ja
heidän läheisiään. Info-tapahtumaan kutsutaan ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneita hyvinkääläisiä ja yhteistyötahoja.
– Jos joku on kiinnostunut seurakunnan
päihdetyöstä, minuun voi ottaa rohkeasti
yhteyttä. Puhelinnumeroni on 0400 804 252,
Kristiina Leinonen sanoo.

Seurakunta tarjoaa:
• päihdetyön saunaryhmä 2 kertaa/kk
• pullakirkko kerran kuussa
• retkiä Herusten mökille ja erilaisiin
kohteisiin
• päihteetön kesäleiri elokuussa
• hartaushetkiä asuntoloissa ja laitoksissa
• koti- ja laitoskäyntejä
• vierailuja erilaisiin ryhmiin ja
• rippikouluun
• toimistopäivystys työkeskuksessa
ti klo 10 - 13

Mervin terveiset uusille kirkkovaltuutetuille
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Mervi Ahola jättää vuodenvaihteessa kirkkovaltuutetun tehtävänsä, mutta ei seurakuntaa.

3

irkkovaltuuston neljännen kautensa
vuodenvaihteessa jättävä ja palvelujohtokunnassa toiminut Mervi Ahola ennustaa, että uusilla kirkkovaltuuteTaulukko1
tuilla saattaa mennä jonkin verran aikaa
25
7
21
uuden tehtävän omaksumiseen.
– Vanhojen valtuutettujen pitäisi tukea
21
3
uusia joukon jäsenyyteen. Heitä pitää rohkaista tuomaan esille omia ajatuksiaan.
1
1 Uu2
sien on tehtävä itselleen selväksi, miksi he
14
ovat valtuutettuja, ja miten he 2voivat hyödyttää seurakuntaa sekä seurakuntalaisia.
6
23
7
Vuonna 1995 luottamustoimessaan aloittanut22Mervi8 Ahola
sanoo
”taistelleensa”
val20
19
26
26
19
4
tuustoaikanaan seurakunnan diakoniatyön
24
6
7
puolesta.
Eräs tavoite
toteutui,
kun Uudenmaan Erityispalvelut -kuntayhtymän alueelle
21
3
6
3
21
15
10
9
saatiin 22 seurakuntaan toinen yhteinen kehitysvammatyön
14
25 pappi.
6
7
24
3
– Seurakunnan tulot ja menot ovat nu26
7
20 näkyvissä.
21
7
meraalisesti
Sitä on24 vaikeampi7
osoittaa, mikä on henkisen ja hengellisen tu3
26
22
13
6
20
18
en vuosikate, onko tulos ali- vai ylijäämäinen. 22
17
12
6
7
4
7
12
Kotkassa syntynyt Mervi Ahola valmis14
15
21
7
2 1971 ja erikois8
tui sairaanhoitajaksi
vuonna
tui sisätauteihin. Hän on ollut Helsingissä
15
3
26
4
15
18
22
12
Meilahden Sairaalassa, Hyvinkään sairaalassa, Hyvinkäällä
18
4
7
18kotisairaanhoidossa
3
18ja ter7
veyskeskussairaalassa osastonhoitajana sekä
22
26
26
7
7
muissa7 erilaisissa
esimiestehtävissä.
Kaupunginvaltuuston jäsenenä hän on ollut
7
18
7
24
15
9
7
26
1990-luvun alusta lähtien. Vuonna 2008
Mervi olisi 9päässyt
eläkkeelle,
mutta
on jat16
20
8
8
15
15
kanut virkavapaallaan Työvoiman palvelu20
13
7
8
18
7
18
keskuksessa.
– Teen pitkäaikaistyöttömille terveyden15
4
7
20
12
7
18
tila-, työkyky- ja eläkeselvityksiä. Pidän työstäni, se1 on 15tosi haasteellista.
26
2
22
7
18
7

7

20

9

15

22

18

7
9
15
3
1
Seurakunnassa
on24tekemistä

18

Reipas nainen on antautunut ajattelemaan
toisten
vaikka
vaativissa
3
4 ihmisten1 parasta,
5
1
11
T on ollut väsymyksenkin
T
tehtävissä
hetkiä.
15
15
18
9
3
Seurakunnassa
hän
on7 palvellut15vapaaehtoisena.
2
24
9
23
26
– Läheinen suhde seurakuntaan on tullut
7 minulle
6
3lapsuudenkodin
4
15 perintönä.
4
7 Pari
26
kolme kertaa vuodessa olen temppelipalveli8
18
3
22
21
jana.
Pyhäinpäivänä
olen 4ollut lukemassa
vuoden aikana poisnukkuneiden nimiä.
7
5
4
18
7
18
15
Olen ollut myös sururyhmän vetäjänä papin
kanssa.
yhdistänyt
oman toimen
ja
22 Olen
18
7
21
20
18
luottamustoimen. Nytkin olen voinut neu2
2
15 ihmisiä
18
7
16 diakonia20
7
voa
työssäni
muun muassa
työn puoleen.
7
3
7
20
15
Hän sanoo omaksuneensa pienestä pitäen
iän
on
7 auttajan 9roolin,
22 mutta
2
18 myötä
15
22 alka18
nut ajatella myös itseään. Hän pitää matkus21
7
5
7
8
22
tamisesta
ja7 lukemisesta.
– Minulla on ollut tasaista uskonelämää
7
18
7
9
9
20
26
7
koko elämäni ajan. Jostakin olen voiman
saanut
Jos olisin
jo
4
3 ponnistaa
3
18 eteenpäin.
23
20
eläkkeellä, tekisin varmasti sairaanhoitajan
26
7
8
26
22
15
sijaisuuksia.
Seurakunnan
jäsenenä
ja6 luottamustehtävässä minulla on ollut velvolli26
15
22
1
1
2
3
18
suus tuoda esiin sitä, mitä hyvää Hyvinkään
seurakunnalla
on
ihmisille.
Virka3
26
1 tarjolla
1
7
21
miesmäisyys ja byrokratia eivät saisi haitata
20
7 työtä.
18
22
4
10
7
seurakunnan
8

1

23

4

11

7

12

15

21

3

6

15

21

5

17

7

22

Seppo
Ylönen
23
24
23

22

4

18

20

9

7

26

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

22

Taulukko1
25

7

21

1

3

1

2

6

4

20

22

11

21

3

26

7

17

22

14

6

3

7

1

24

7

4

7

7

2

4

15

7

26

7

6

7

15

6

18

21

18

24

26

7

24

15

9

20

8

26

7

15

2

7

20

18

8

20

12

9

15

12

4

6

7

18

18

9

23

3

4

15

22

4

5

3

4

22

18

7

2

15

18

18

21

7

18

7

9

3

18

3

26

26

7

15

22

3

26

20

7

1

7

12

15

18

17

4

9

7

7

18

15

18

16

20

15

20

23

18

22

26

7

26

22

6

15

1

1

2

3

18

7

18

22

3

21

11

7

22

4

18

20

9

7

26

7

1

2

3

4

5

6

6

5

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.
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Kirkonmäeltä-lehden 4/2010 kryptosanaristikkokilpaan osallistui 28
henkeä ja kirjapalkinnon voittivat
Kirsti Laakkonen ja Erja-Maaria
Ronimus.
Onnea voittajille!

22

7

Oikein vastanneiden kesken
arvotaan kaksi kirjapalkintoa.
Lähetä ratkaisusi perjantaihin
26.11.2010 mennessä kirjekuoressa
osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti,
PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
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Lasten nurkka
Lämpöä ja valoa
musiikista

Kun ulkona
on kylmä ja
melko aikaisin jo
pimeää, on mukavaa
viettää vapaa-aikaa
sisätiloissa kotona.
On monia asioita,
jotka voivat tuoda
elämäämme lämpöä
ja valoa näin talven
saapuessa. Musiikki
on yksi hyvä asia,
josta voimme iloita
kaikkina vuoden aikoina. Voit miettiä,
minkälaisesta musiikista sinä pidät. Voit yhdessä perheesi tai ystäviesi kanssa pitää vaikkapa
levyraadin. Eli ensin etsitte
erilaista musiikkia, vaikkapa cd-levyjä kotoa tai kirjastosta ja sitten
kuuntelette yhden kappaleen kerrallaan ja jokainen kertoo vuorollaan, mitä
piti tuosta kappaleesta ja voitte antaa pisteetkin kullekin kappaleelle ja lopuksi pisteet sitten lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut kappale voittaa.
Rauhallinen musiikki, esimerkiksi monet klassisen musiikin
kappaleet, rauhoittavat mieltä. Monien laulujen sanat rohkaisevat ja lohduttavat. Musiikki on Jumalan hyvä lahja meille. Välillä
on mukava kuunnella rauhallista musiikkia myös esimerkiksi
ruokapöydässä. Ehdotankin, että jonakin marraskuun iltapäivänä valmistatte yhdessä perheen kanssa päivällisen, katatte pöydän ja valitsette sopivan musiikin ruokailun ajaksi taustalle soimaan. Juuri ennen ateriaa voitte rukoilla yhdessä ruokarukouksen, vaikkapa näillä sanoilla:
”Siunaa, Jeesus, ruokamme, ole aina luonamme. Aamen.”

Tarja Tomminen

Diakonian
ystäväpalvelun

vapaaehtoisten
koulutus

la 13.11.2010
seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16.
Liisa Mäntymies luennoi
aiheesta: Ristiriidat ja vaikeat
tunteet vapaaehtoistyössä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
5.11. mennessä Suvi Kurikka
040 559 6319.

Sleyn
LÄHETYSTYÖTÄ
JAPANISSA

110 vuotta

JUHLA SU 21.11. VEHKOJAN
SEURAKUNTAKESKUKSESSA
MESSU klo 15.00
Liturgina Kosti Kallio,
saarnaa Sleyn lähetysjohtaja
Pekka Huhtinen
Hyvinkään Evankelinen kuoro
Messun jälkeen
japanilainen ateria ja
lähetysjuhla
Pekka ja Sirkka-Liisa Huhtinen
puhuu ja laulaa japanilaisia
lauluja
Ateriavaraukset:
Pirkko Ojala p. 040 750 0682
Aterian hinta: aikuiset 10 €,
lapset 7–12 v. 5 € ,
Japanin lähetyksen hyväksi

Kaipaatko tukea
erosta toipumiseen?

Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan 14. – 15.11.2010 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.
Vaalit aloitetaan Hyvinkään kirkossa 14.11.2010 jumalanpalveluksen jälkeen kello 11.30.
Äänioikeutettu on 15.8.2010 tämän seurakunnan läsnä olevaksi
merkitty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 täyttävä seurakunnan
jäsen.
Äänestyspaikka ja –ajat ovat seuraavat:
Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16
su 14.11.2010 klo 11.30 – 20.00
ma 15.11.2010 klo 9.00 – 18.00
Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.hyvinkaanseurakunta.fi ja
www.seurakuntavaalit.fi –sivuilta

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄSTÄ
Hyvinkään seurakunnassa 14. - 15.11.2010 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 22.10.
– 15.11.2010 seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana maanantaista 25.10.2010 lähtien kirkkoherranvirastosta sen
aukiolo-aikoina maanantai-keskiviikko klo 9 – 16, torstai klo 9 – 18
ja perjantai klo 9 – 15.

ILMOITUS
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 14. – 15.11.2010
toimitettavien
seurakuntavaalien
ennakkoäänestys
järjestetään
kaikkien
seurakuntien
kirkkoherranvirastoissa
1.-5.11.2010 joka päivä klo 9.00-18.00 sekä mahdollisissa muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.
Ennakkoäänestys Hyvinkään seurakunnassa tapahtuu kirkkoherranvirastossa, os. Hämeenkatu 16, edellä mainittuina aikoina
sekä lisäksi seuraavina aikoina alla mainituissa paikoissa:
Maanantaina 1.11. klo 9 – 15 Laurea, Uudenmaankatu 22
klo 15 – 19 Paavolan srk-koti, Aittatie 1
klo 15 – 19 Vehkojan srk-keskus,
Yli-Anttilantie 3
Tiistaina 2.11.

Eroryhmä avioeron kokeneille miehille ja naisille kokoontuu ensi keväänä maaliskuun alusta
alkaen Perheasiain neuvottelukeskuksessa.
Ryhmä sopii sinulle, joka kaipaat eroon liittyvien tunteiden ja kokemusten jakamista yhdessä
saman kokeneiden kanssa.

klo 10 – 14 Hyria, Karankatu 3-5
klo 16 – 19 Kaukasten palvelutalo,
Rajapellontie
klo 16 – 19 Nopon koulu, Nopon koulukuja 9

Keskiviikkona 3.11. klo 9 – 16 Sveitsin lukio, Teerimäenkatu 2-4
klo 16 – 19 Kytäjän kirkko, Palkkisillantie 11
klo 15 – 19 Martin srk-talo, Niittymäenraitti 4
Torstaina 4.11.

klo 9 – 21 Prisma Hyvinkää

Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön.
Kaikki ryhmäläiset haastatellaan etukäteen.

Perjantaina 5.11.

klo 9 – 18 Prisma Hyvinkää

Lisätietoja ja ilmoittautuminen puhelimitse
ma-to klo 9 - 11 p. (019) 4561 239.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä
tahansa ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Vuorovaikutus
parisuhteessa
Tervetuloa viettämään mukava iltapäivä
yhdessä oman kumppanin kanssa!

Hyvinkään kirkon
50-vuotisjuhla
tammikuussa 2011
Hyvinkään kirkossa
Hämeenkatu 16

perjantaina 28.1. klo 17-21

Lauantaina 13.11.2010 klo 15–18
Hyvinkään seurakuntakeskuksen
juhlasalissa (Hämeenkatu 16)
Työskentelyn lomassa tarjotaan kahvia ja
pientä välipalaa.

Avoimet ovet, kahvitarjoilu,
ohjelmatuokioita.

Parisuhdekouluttaja Sanna Jattu ja Timo
Jattu ohjaavat puhumisen ja kuuntelemisen taitojen kehittämiseen keskittyvää
työskentelyä. Iltapäivä rakentuu lyhyistä
alustuksista ja oman kumppanin kanssa
tehtävistä harjoituksista. Työskentelyyn ei
sisälly ryhmäkeskusteluja.

sunnuntaina 30.1. klo 10

Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
Lastenhoito on järjestetty.
Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön pastori
Tarja Tomminen, p. 040 356 9078 tai
tarja.tomminen@evl.fi
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KUULUTUS

lauantaina 29.1. klo 18

Kuorokavalkadi

Juhlamessu, saarnaa
piispa Mikko Heikka.

Kirkkokahvit
(seurakuntakeskuksessa)

Juhla ja kirkon juhlakirjan
julkistaminen.
Juhlapuhe, professori
Simo Paavilainen.
TerveTuloA!

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
seurakunnassa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty. Tästä hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon
viimeistään 29.10.2010 ennen kello 16.00. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna
29.10.2010 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 019-4561 213
Hyvinkään seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus
on julkaistuna seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 20.10. –
5.11.2010, os. Hämeenkatu 16.
Hyvinkäällä 1.10.2010
Ilkka Järvinen
Hyvinkään seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Seurakuntavaalit 2010
Seurakuntavaalit.fi

L o k a k u u – j o u l u k u u 2 010
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu

torstai 28.10.

tiistai 16.11.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen
naisten kerho, zumbaa
Paavolan koulu
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojan srkkeskus
• 18 Nuorten ryhmä
Kuvastus
srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus

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

keskiviikko 17.11.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanha kirkko
• 11-13 Kytäjä-kerho
Kytäjän kirkon sivusali
• 12-13 Mummon kammari
• 14 Hakalan eläkeläiskerho
Ahmank. 2
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Kätevä-piiri
Mummon kammari
• 19 Arki-illan ehtoollinen
Vanha kirkko

perjantai 29.10.

• 9-11 Pullakirkko Vanha
kirkko
• 10.30 Lähetysmyyjäiset
srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 19-21 Kirkkokahvila
Vanha kirkko
• 18 Majataloilta Hyvinkää
kirkko Pekka Simojoki & Et
Cetera

sunnuntai 31.10.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Kaukasten
palvelutalo
• 18 International Communion Service, Hyvinkää Old
Church

maanantai 1.11.

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

tiistai 2.11.

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

keskiviikko 3.11.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 13.30 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Kätevä-piiri
Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 19 Raamattu- ja srk-koulu
Vanha kirkko

torstai 4.11.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen
naisten kerho, Paavolan
srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojan
srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin srk-talo
• 18 Nuorten ryhmä Kuvastus
srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus

torstai 18.11.

perjantai 5.11.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha
kirkko
• 17.30 Ylistysryhmä
työkeskuksen aulakahvio
• 18 Avoin rukouspiiri
kappeli, srk-keskus
• 19-21 Kirkkokahvila
Vanha kirkko

lauantai 6.11.
Pyhäinpäivä

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Herättäjän kirkkopyhä,
kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat srk-keskus
• 14 Hartaus Rauhannummen
kappelissa. Bussikuljetus.
• 15 Hartaus Puolimatkan
kappelissa.
• 18 Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Hyvinkään kirkko

sunnuntai 7.11.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Kohtauspaikka
Martin srk-talo
• 16 Gospelia ja Kuulaa,
Hyvinkään Kamarikuoron
konsertti Hyvinkään kirkko
• 18 Ylistysmessu Vanha kirkko

maanantai 8.11.

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammari
• 17.30 Yleisöluento Sahanmäen palvelukeskus, Munckink.
65. ”Isänä olemisen uudet
suunnat”, professori Jouko
Huttunen.
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus

tiistai 9.11.

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

keskiviikko 10.11.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Käteväpiiri
Mummon kammari
• 18.30 Voi veljet! miesten

Hyvinkään seurakuntalehti 5 / 28.10.2010

ryhmä Keski-Uudenmaan
Pelastuslaitos
• 18.30 Yleisöluento Hyvinkään
Ortodoksisessa kirkossa,
past. Virpi Koivisto
• 19 Raamattu- ja srk-koulu
Vanha kirkko

torstai 11.11.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen
naisten kerho, Paavolan
srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanha kirkko
• 14 Näkövammaisten kerho
srk-keskus
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojan srkkeskus
• 18 Nuorten ryhmä Kuvastus
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus

perjantai 12.11.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 19-21 Kirkkokahvila
Vanha kirkko

lauantai 13.11.

• 14 Joka miehen laulukonsertti Vehkojan srk-keskus
• 15-18 Vuorovaikutus
parisuhteessa, srk-keskus

sunnuntai 14.11.

• 10 Messu ja isoskoulutus
Hyvinkään kirkko
• 11.30-20 Seurakuntavaalit
Hyvinkään kirkko
• 10 Perhemessu Paavolan
srk-koti
• 18 Kirkkoilta (SRO)
Vanha kirkko

maanantai 15.11.

• 9-18 Seurakuntavaalit
Hyvinkään kirkko
• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammari
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus,
aulakahvio

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen
naisten kerho, Paavolan
srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojan
srk-keskus
• 18 Nuorten ryhmä Kuvastus
srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 19.11.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha
kirkko
• 17.30 Ylistysryhmä
työkeskuksen aulakahvio
• 18 Avoin rukouspiiri
kappeli, srk-keskus
• 19-21 Kirkkokahvila
Vanha kirkko

lauantai 20.11.

• 15 ”Me elämme sentään”,
Helsingin lausujakerholaiset
Vanhassa kirkossa. Ohj. 5€.
• 10-14 Kätevä-piirin myyjäiset Mummon kammari

sunnuntai 21.11.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 14 Arpeggio Joulumatinea
Vanha kirkko.
• 15 Marraslaulajaiset
Kaukasten palvelutalo
• 15 Messu Vehkojan srk-keskus.
Japanin lähetystyön 110 v.
juhla
• 17.30 Kynttilätapahtuma
itsemurhan uhrien muistolle
Hyvinkään kirkon portailla
• 18 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkko

maanantai 22.11.

• 12-15 Mummon kammari
• 12.30 Omaishoitajien
päiväkahvit srk-keskus
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammari
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

tiistai 23.11.

• 12-15 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)
• 19 Jousien juhlaa –konsertti
Vanha kirkko

keskiviikko 24.11.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 19 Petri Laaksosen konsertti
Hyvinkään kirkko

torstai 25.11.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen
naisten kerho,
Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanha kirkko
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojan srkkeskus
• 18 Nuorten ryhmä Kuvastus
srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus
• 19 Tallinn Baroque –
konsertti Hyvinkään kirkko

perjantai 26.11.

• 9-11 Pullakirkko Vanha kirkko
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 19-21 Kirkkokahvila
Vanha kirkko

1. adventtisunnuntai 28.11.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 13 Perhemessu Kytäjän kirkko
• 15 Adventtijuhla
Vanha kirkko (ELY)
• 18 Adventtivesper
Vanha kirkko

maanantai 29.11.

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18 ja 18.45 Jumppa
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen
aulakahvio

tiistai 30.11.

• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)
• 19 Eino Grönin joulukonsertti Hyvinkään kirkko,
ohjelmalippu 15 €

keskiviikko 1.12.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 13.30 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2.

• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko

torstai 2.12.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen
naisten kerho,
Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojan
srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho srk-keskus
• 18 Nuorten ryhmä Kuvastus
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskus
• 19 Raamattu- ja srk-koulu
Vanha kirkko

perjantai 3.12.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset
srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 17.30 Ylistysryhmä
työkeskuksen aulakahvio
• 18 Avoin rukouspiiri kappeli,
srk-keskus
• 19-21 Kirkkokahvila
Vanha kirkko

lauantai 4.12.

• 14 Konsertti Philomelakuoro ja Jyväskylän
naislaulajat Hyvinkään kirkko

2. adventtisunnuntai 5.12.
•
•
•
•

10 Messu Hyvinkään kirkko
10 Messu Paavolan srk-koti
12 Messu Vehkojan srk-keskus
14 Inkeri-kerhon joulujuhla
srk-keskus
• 16 Konsertti Kanttiinin Lotat
Hyvinkään kirkko, kahvi klo 15
alkaen.
• 18 Iltamessu, aikuisrippikoulun konfirmaatio
Vanha kirkko

Itsenäisyyspäivä
6.12.

• 10 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkko

tiistai 7.12.

• 12-15 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

keskiviikko 8.12.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanha kirkko
• 12-13 Mummon kammari
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18.30 Voi veljet! miesten
ryhmä Hyvinkää-Riihimäen
perheasiainkeskuksessa
• 18 lähetys- ja evankelioimistyön sekä pienpiirien
yhteinen joulujuhla srkkeskus
• 19 Musiikkiopiston joulukonsertti Hyvinkään kirkko

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! Syysloma toiminnan voit katsoa
osoitteesta: nuoret.betsku.net
Leirit ja retket:
Katso nuoret.betsku.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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”Kristinusko pohjautuu Raamattuun. Sieltä pitää lukea pelisäännöt kuin urheilukisoissa.”
Antti
Ketonen
tuntee
Vanhan
kirkon
tarkkaan.
Hänen
suntiona
ollessaan
kirkossa oli
kolme uunia.

Merimiehestä
haudankaivajaksi ja suntioksi

E

läkeläinen Antti Ketonen astelee tutun rakennuksen, Vanhan
kirkon ympäristössä leppoisin
mielin. Hän oli Hyvinkään seurakunnan haudankaivajana ja
suntiona yhteensä kolmekym-

mentäkolme vuotta. Eläkepäivät alkoivat
vuonna 1998.
– Synnyin vuonna 1935 ja vietin ensimmäiset kolme vuotta Myrskylässä, josta
perhe muutti Orimattilan Montariin. Kun
isäni Aarne joutui talvisotaan, meiltä varastettiin viljat laarista. Isä myi tilan vuonna 1941.
Vuosina 1950–56 Antti Ketonen oli
merimiehenä rahtilaivoissa, jotka seilasivat Englantiin, Espanjaan ja Belgiaan. Hänen laivansa vei Antwerpeniin myös joulukuusen, joka päätyi lopulta Brysseliin.
Eläkkeelle jäätyään hän kävi katselemassa
näitä tuttuja paikkoja.
– Vuonna 1952 näin Prestonin hautausmaalla hautakiven, jonka takaosassa oli
teksti ”P. Laine Hyvinkää Finland”. Musta
kivi oli tuotu sinne hyvinkääläisestä Laineen kiviveistämöstä.
Antti Ketonen ja Sinikka Koivulahti
vihittiin vappuna 1957 Riihimäellä. Hääjuhlat vietettiin Pappilankatu 18:ssa, Hyvinkäällä. Merimiehen hommat jäivät,
kun vaimo tuli raskaaksi. Esikoispoika Ari
vastaa Koneen hissiturvallisuudesta. Antero ajaa taksia, ja Arto on ollut yrittäjänä. Antti Ketosella on kahdeksan lastenlasta ja yksi lapsenlapsenlapsi.

Vanhassa kirkossa kolme uunia
Antti Ketosen seurakuntaura alkoi Hyvinkään kirkon rakennustyömaalta.
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Hyvinkään kirkkoa rakennettiin vuosina
1959–60. Antti Ketonen oli rakennustyömaalla betonimyllärinä, lapiomiehenä ja
raudoittajana.

– Vastaavana mestarina oli Kaijansinkko. Hän heitti minulle, että sinultahan kävisi vaikka haudankaivuu. Olin tavannut
silloisen hautausmaan hoitajan Uuno Hautalan. Hänkin sanoi minulle, että uskallatko kaivaa hautaa. Sanoin, että eihän ne
vainajat sieltä mihinkään tule.
Antti Ketonen sai haudankaivajan paikan Puolimatkan hautausmaalta vuonna
1959. Palkka oli kohtalainen, ja työ säännöllistä. Hän soitti myös hautauskelloja ja
vei siunaustilaisuuksissa saaton haudalle.
Työnsä ohessa Antti Ketonen kävi talonmieskurssin. Kun Vanhan kirkon suntio
Jalo Kallio jäi eläkkeelle, mies sai paikan.
Suntion tehtäviin kuului myös talonmiehen työt Vanhassa pappilassa, Helenenkadun asuinkerrostalossa ja Betaniassa.
– Vanhassa kirkossa oli kolme uunia ja
sähköpattereita. Pihalla oli puuvaja, WC:t
ja ruumisvaunun säilytyspaikka. Vaunuja
ei kuitenkaan käytetty, koska hautaustoimistolla oli henkilöauto.
Aktiivinen Antti Ketonen kuului 1960–
70 -luvuilla kirkkovaltuustoon, poliisiasiain neuvottelukuntaan ja sosiaalidemokraattien paikallisosastoon ja toimi KTV:n
Hyvinkään osastossa. Hän oli vuonna 1963
Hyvinkään opaskerhon perustajajäseniä.
Mies lopetti luottamustoimensa, kun tytär
kuoli vuonna 1979 yhdeksäntoistavuotiaana. Hyvinkään urheilusukellusseuran eläkeläisjäsenyys on kuitenkin yhä voimassa.

Isä oli Auran pappilan torppari
Ketoset asuivat seurakunnan työkeskuksen
päässä vuoden 1967 alusta lähtien vuoteen
1975, jolloin tuli muutto pappilan yläkertaan. Sinikka Ketonen teki villa- ja verkatehtaalla kudontamalleja siihen saakka
kunnes tehtaat lopetettiin. Sen jälkeen hän
oli seurakunnassa siivoojana. Sinikka Ketonen kuoli vuonna 2008.
Ketosen isällä Aarnella oli VarsinaisSuomessa asuessaan yhteys seurakuntaan.
Hän aloitti seitsemäntoistavuotiaana työt
Auran pappilan torpparina. Antti Ketonenkin on nähnyt seurakunnan työpaikkana sisältä päin. Hän sanoo, että sielläkään
ei oltu aina samaa mieltä, mutta tappeluun
saakka ei menty.
– Ainoastaan kerran minulla tuli kiistaa sunnuntain ylityökorvauksista seurakunnan talousjohtajan kanssa.
Suntiona ollessaan Antti Ketosella oli
vaikeuksia hyväksyä naispappien tuloa
seurakunnan tehtäviin. Mutta asiasta selvittiin sovittelemalla.
– Kristinusko pohjautuu Raamattuun.
Sieltä pitää lukea pelisäännöt kuin urheilukisoissa. Olen sitä mieltä, että seurakunnan tehtävänä on muistuttaa hyvistä arvoista ja pitää huolta siitä, että elämme
sovussa, hän sanoo.

Seppo Ylönen

