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– Olen aina
halunnut olla
auttamassa
ihmisiä tavalla tai
toisella, Juanita
Hoffrén sanoo.

Juanita Hoffrén
- vs. sosiaalityöntekijä
- käy vapaa-aikoina
laulukeikoilla

”Hienointa on, kun asiakas saa avun”

J

oulua odotetaan monessa lapsiperheessä innolla, mutta miten käy sitten,
kun työttömyys tai muu elämää ravisteleva syy uhkaa vuoden tärkeintä ja
herkintä juhlaa. Vs. sosiaalityöntekijä
Juanita Hoffrén tuntee hyvin tällaiset
perheiden kamppailut.
– Toimin Hyvinkään kaupungin sosiaalipalveluissa ja olen vastaavana työntekijänä
lapsiperheiden toimeentulotukitiimissä. Minun lisäkseni tiimissä on yksi sosiaaliohjaaja
ja kolme etuuksien käsittelijää. Lapsiperheet
saavat meiltä taloudellista apua, mikä perustuu toimeentulotukilaskelmiin.
Eettisten arvojen ja asioiden pohdinta on
sosiaalityöntekijän arkipäivää. Silloin tällöin
Juanita Hoffrén on asiakasperheen ja seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa yhteisessä tapaamisessa. Joskus on mahdollista käyttää myös harkintaa ja myöntää täydentävää
toimeentulotukea, mutta asiakas saattaa tarvita rahan lisäksi muutakin apua.
– Kun emme pysty enää auttamaan, ja
asiakas haluaisi vierelleen kuuntelevan ihmisen, silloin voimme ohjata hänet seurakunnan diakoniatyön puoleen. Seurakunnan
auttamistyö on mielestäni hyvin tärkeää.

Työttömyys tuo asiakkaita
Ennen Hyvinkään kaupungin sosiaalipalveluihin tuloaan Kuopiossa syntynyt ja eri
puolia maata asunut Juanita Hoffrén oli ravitsemistyöntekijänä Vekaranjärven varuskunnassa.
– Työ kävi siellä raskaaksi, koska minulla
oli terveysongelmia. Vuonna 2001 menin
Töölön sairaalaan selkäleikkaukseen. Kaulan
kohtaan laitettiin titaanilevy. Leikkaus oli
vaativa, ja siinä oli halvaantumisen riski.
Oli ajateltava alan vaihtoa. Juanita valmistui vuonna 2005 sosionomiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta Elimäeltä.
– Tulin Hyvinkään kaupungin sosiaalitoimen työhön alkuvuodesta 2008. Työ on
ollut todella mielenkiintoista. Olen aina halunnut olla auttamassa ihmisiä tavalla tai
toisella.
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Työttömyys on lisännyt Hyvinkään sosiaalipalveluiden asiakasmäärää. Lapsiperheiden toimeentulotuen tarve on kolminkertaistunut lyhyessä ajassa. Monille avun hakijoille on käynyt esimerkiksi niin, että määräaikaisia työsuhteita ei ole jatkettu.
– Kuljen työssäni jonkin aikaa asiakkaan
rinnalla häntä tukien. Hienointa on, kun asiakas saa avun vaikean elämäntilanteensa yli.
Niitä tilanteita on ollut omassakin elämässäni. Nyt minulla on menossa sosiaalityön approbatur-opinnot ja haaveenani on valmistua sosiaalityöntekijäksi.

Laulun lahja käytössä
– Lapsena minulla oli Kuopiossa uskova Idahoitotäti. Soitin kuulemma usein hänen ovikelloaan ja kysyin: ”Jutellaanko taas siitä Jeesuksesta?” Ida-täti oli aivan ihana ihminen,
Juanita Hoffrén jatkaa.
Neljäntoista ikäisenä hän meni Kouvolassa mukaan vapaakirkon toimintaan. Laulamisen lahjalla varustettu nuori nainen
kierteli seurakuntien tilaisuuksissa laulamassa. Hänen lauluaan voi
kuulla kuudella hengellisen musiikin levyllä ja iskelmälevyllä, jonka nimi
on Halki toiveiden virran.
– Minä pidän hengellisistä lauluista. Eräs suosikkilauluni on Kiitokseni, jota itsekin esitän. Sen
sanat alkavat näin: ”
Kuinka kiittäisin, Herrani
hyvyydestäsi. Millä maksaisin kaiken suuren rakkautesi.”
Juanita Hoffrén hämmästelee sitä, että tanssipaikoissa, ravintoloissa ja kuntopaikoissa
esiintymisen jälkeen moni ihminen on tullut juttelemaan hänen
kanssaan elämänsä ongelmista.

– Joku on ollut jopa itsemurhan partaalla. Onko minun olemuksessani sellaista, joka
rohkaisee ihmisiä avautumaan. Toivon mukaan ihmiset ovat saaneet niissäkin tapaamisissa apua.
Viime aikoina hän on
keikkaillut Matti
Westerholmin
kanssa duona.
Juanita Hoffrén
laulaa myös yksityistilaisuuksissa kuten syntymäpäivillä ja
hautajaisissa. Sosiaalityöntekijän
ja laulajan upeasta äänestä kuulee
näytteen hänen
kotisivultaan nettiosoitteesta juanitahoffren.com.

Parhaillaan Juanita Hoffrén
suorittaa sosiaalityön approbatur-opintoja.

Juanita Hoffrén asuu Riihimäellä ja kuuluu luterilaiseen seurakuntaan. Hänellä on
neljä aikuista lasta ja neljä lastenlasta, jotka
asuvat Kouvolassa ja Kauhavalla.
– Kaikki lapsenlapseni ovat poikia, joista vanhin on pian viisi ja nuorin puolivuotias. Jouluna minä tapaan heidät
kaikki Kouvolassa.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä joulu on jäänyt mieleesi?
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Erkki Miettinen
– Lapsuudesta ovat jääneet
erityisesti mieleen mummolan joulut Pohjois-Karjalan
Valtimolla. Ne eivät olleet
kaupallisia. Sain joululahjoiksi puuleluja, lapasia ja kireitä pipoja. Siellä oli jouluna
pimeää, koska sähköjä ei ollut. Valolähteenä oli Tilleylamppu.

Joulun aikaan
Tiina ja Mattias Kinnunen, Niila 2 v. ja Elia 2 kk

Riikka Väisänen
– Hyvässä joulussa on rauhallinen meno, saa ladata akkuja. Saa olla sukulaisten ja
ystävien kanssa. Yleensä saan
joululahjaksi jonkin hyvän
kirjan, koska olen lukutoukka. Lisäksi olen saanut kännyköitä ja tietokoneen.

Markku Lindgren
– Olisikohan se ensimmäinen joulu Lopella asuvan tyttäreni luona, kun hän oli saanut kaksospojat. Nyt pojat
ovat jo neljävuotiaita ja tarkoitus on mennä jouluna
heidän luokseen. Täytyy kysyä tytöltä, mitä heille voisi
ostaa joululahjaksi.

– Eniten on jäänyt mieleen joulu Australiassa, kun kiersimme erään
kaverin kanssa maata viisi kuukautta. Olimme jouluna Sidneyssä
asuvan isäni serkun perheen luona. Oli keskikesä ja lämmintä. Siellä
oli suomalaisia jouluruokia, kinkkua ja salaattia. Sain joululahjaksi
rannerenkaan, jossa on Australian eläimiä, Tiina vastaa.
– Olen asunut aikaisemmin Ruotsissa. Ruotsalaisessa joulupöydässä
on Ris à la Malta -riisipuuroa, jossa on kermaa ja mandaariinia, on
myös lihapullia ja nakkeja sekä juomaksi julmust-juomaa, Mattias
kertoo.

Katleena Saarinen

Teuvo Ahokas

– Erityisesti on jäänyt mieleen joulu, jota vietimme
mieheni kanssa ensi kertaa
omassa asunnossa. Minä tein
jouluaattoaamuna riisipuuroa. Siihen asti olimme olleet
joulut vanhempiemme kanssa. Viime vuosina olemme
käyneet katsomassa vanhempiamme jouluaattona, mutta
illaksi on tultu kotiin. Meillä
on kolme- ja kaksivuotiaat
lapset.

– Olen viettänyt useimmat
jouluni vanhempieni luona
Keski-Suomessa. Mieleeni
ovat jääneet kaksi joulua
muualla. Yhtenä jouluna olin
työssä vanhusten sairaalassa
Tukholmassa ja yhden joulun
Italiassa. Jouluna on tärkeää
tavata lähisukulaisia. Minulle
joulussa on kulttuurihistoriallinen, nostalginen ja tunnelmallinen sisältö.

M

e kaikki olemme elämän tien vaeltajia.
Kuulumme ihmisten virtaan jokainen.
Koko ajan ihmisiä syntyy, elää, kuolee.
Ovi aukeaa ja uusi pieni lapsi astuu maailmaan,
ovi sulkeutuu ja ihminen siirtyy kynnyksen yli
ikuisuuteen. Tämän välin me vaellamme kaikki
kiireisen ajan ihmiset monta kertaa pysähtymättä pohtimaan kaiken tarkoitusta ja mieltä.
Matkalla tulee kuitenkin vastaan hetkiä ja
tilanteita, jolloin mietimme elämää ja sen tarkoitusta. Miksi toisen täytyy kärsiä niin paljon ja
toinen pääsee elämässä vaivattomasti eteenpäin!
Miten voi säilyttää mielen terveyden ja tasapainon raskaissa koettelemuksissa? Suurten muutosten aika kuten vaikea sairaus pysähdyttää,
mutta varmasti monelle myös jouluaika itsessään muodostuu mietiskelyn ajaksi, kun kiire
hellittää. Elämme uudelleen läpi ilojamme ja surujamme. Se, mikä on synkkää ja katkeraa, voi
jouluna nousta pintaan. Yksin jäänyt kokee menetyksen tuskan. Joulukysymykseni kuuluu: tuleeko kärsivälle tai surevalle joulua?
Kärsimys vie lähelle Jumalaa. ”Silloin on ihminen lähimpänä Jumalaa, kun hän on syvimmäs painettu.” Joulun sana ”kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden” tuo toivon meille, niin kuin se on tuonut lukemattomille ihmisille. Siitä on saanut voimaa. Jeesus Kristus tuli tänne tuodakseen kuoleman maahan
iäisen elämän katoamattoman lahjan. Hän on
ahdistetun ihmisen turva ja syntiemme sovittaja. Hän on elämän tarkoitus ja vastaus kysymyksiimme.
Joulu voi tulla sinullekin.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Kauneimmat joululaulut Hyvinkäällä

Odotamme joulua

O

dotan koko elämäni ajan: Vauvana
pääsyä päiväkotiin, lapsena koulutielle ja nuorena opiskelemaan tai työhön ansaitsemaan omaa rahaa. Milloin perustan perheen vai elänkö yksin? Saanko
työtä, pysynkö terveenä? Pysähtyykö kello
kohdallani odottamatta vai vietänkö viimeiset vuodet osastolla? Mitä odotan tai mitä
minulta odotetaan? Tässä ajassa minua katsovat monenlaiset silmät.
Adventin aika, odotuksen aika, voi olla
paitsi joulun odotusta, myös itsetutkistelun
aikaa. Usein se kuluu suorituspaineissa
oman aineellisen joulun valmistelussa. Toiselle ihmiselle voisi juhlaa kuitenkin tuoda
vaikkapa vain pieni avuliaisuus, iloinen hymy, itsehillintä jouluruuhkissa tai korkin
kiinni pitäminen.
Kristillisen kirkon jäsenenä minulle on
annettu aarre, armon sanoma. Välittyykö
tämä ihme oikeasti ystävilleni, sukulaisilleni,
naapureilleni, tuntemattomille kadun miehille? Pieni lapsi syntyi vaatimattomaan
eläinten suojaan, mutta taivaan enkelit lauloivat hänelle ylistystä: Jumalan on kunnia
korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa. Kolme tietäjää, kuningasta, toi vastasyntyneelle lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Köyhät vanhemmat voivat vain unelmoida tällaisista lahjoista.
Lapselle ovat tärkeitä lahjapaketit –
pienetkin – ja lahjojen odotuksen tuoma
jännitys. Kun Anna-täti lahjoineen tuli jouluna kylään, vatsa meni sekaisin pelkästä
jännityksestä. On hienoa, että jouluna lapsia
huomataan ja muistetaan. On tärkeää, että
lapsi saa kokea myös joulun kiireettömän
rauhan ja hyvän tahdon toteutumisen ihmisten kesken.
Joulun odotus tuo valoa pimeyteen:
kynttilät syttyvät. Kun lahjat on avattu ja
aattoilta vaihtuu yöksi, tapahtuu joulun todellinen ihme: pieni lapsi syntyy maailman
Vapahtajaksi.
Kristus syntyy, kiittäkää! Kristus taivahasta vastaanottakaa!

Maija Honkasalo
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sunnuntaina 12.12.
• 10.00 Paavolan seurakuntakoti
Aittatie 1, Sanajumalanpalvelus ja
kauneimmat joululaulut, Tanja Koskela
ja Erkki Hannonen. Kirkkokahvit.
• 14.00 Vehkojan seurakuntakeskus
Yli-Anttilantie 3,
Lasten kauneimmat joululaulut Tarja
Tomminen ja Marjut Sipakko, Lapsikuoro Laulunaperot.
• 16.00 Hyvinkään kirkko
Hämeenkatu 16, Marko Huhtala ja Erkki
Hannonen, Naiskuoro Solina, johtaa
Nina Melasalmi.
• 16.00 Vanha kirkko
Uudenmaankatu 13, Johanna Rantalankila, Minna Kettunen ja Marjut Sipakko,
Sävelkeijut ja Rytmiritarit, Suvi Tuominen huilu.
• 16.00 Kytäjän kirkko
Palkkisillantie 11,
Esa Kokko ja Taru Paasio, lauluyhtye
HaTs. Marttojen glögitarjoilu.
• 16.00 Kaukasten palvelutalon juhlasali
Kosti Kallio, Helena Lehtinen, Charlotta
Kivistö viulu, Kristiina Hirvonen sello ja
Carita Lehto lyömäsoittimet.
• 18.00 Hyvinkään kirkko
Hämeenkatu 16, Marko Huhtala ja Taru
Paasio. Hyvinkään Kirkkokuoro, johtaa

• 18.00 Ridasjärven Päivölä, Pauliina
Kuokka, Helena Lehtinen, Charlotta
Kivistö viulu, Kristiina Hirvonen sello ja
Carita Lehto lyömäsoittimet.
• 19.30 Vehkojan seurakuntakeskus
Yli-Anttilantie 3, Kauneimmat joululaulut ja Et Ceteran joulukonsertti
Marko Huhtala ja Pekka Simojoki.
• 20.00 Hyvinkään kirkko
Hämeenkatu 16, Kosti Kallio, Taru
Paasio, Hyvinkään Oratoriokuoro,
johtaa Teuvo Leutonen.
• 20.00 Vanha kirkko
Uudenmaankatu 13, Johanna Rantalankila, Minna Kettunen, Hyvinkään
Kamarikuoro, johtaa Erkki Hannonen,
Kide-kuoro, johtaa Pertti Utriainen.

Erkki Hannonen, Hyvinkään Mieslaulajat, johtaa Seppo Nietula.
• 18.00 Vanha kirkko
Uudenmaankatu 13, Johanna Rantalankila, Marjut Sipakko, Hyvinkään
Työväen Mieskuoro, johtaa Kalevi
Toropainen, Lassi Mäkeläinen sello ja
Sonja Ödner piano.

Må 13.12 kl. 18
Luciafest och de vackraste julsångerna
i Gamla kyrkan. Inga-Lill Rajala, Laura
Maria Latikka och Taru Paasio.
su 2.1.2011 klo 18
Kauneimmat joululaulut vielä kerran
Vanhassa kirkossa, Marko Huhtala ja
Erkki Hannonen.
Kauneimpien joululaulujen lauluvihko on
ilmainen. Tilaisuudessa kerätään vapaaehtoinen kolehti Suomen Lähetysseuralle.

Aattona on kiire kirkkoon - seimen ääreen
– Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä toteutetaan hyvin pitkälle totutulla hyvällä sapluunalla. Kirkkosalin vasempaan etukulmaan joulukuusien eteen rakennetaan
penkkien yläpuolelle seimitalli.
Ihmiset haluavat nähdä aidon, tutun ja
turvallisen jouluevankeliumin. Näytelmän
suosio on pysynyt korkealla. Kun tulee
ajoissa, saa hyvät paikat, kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine sanoo.
Viime jouluaattona kahteen esitykseen
tuli yhteensä 1650 ihmistä. Tulevana jouluaattona Hyvinkään kirkon odotetaan
jälleen täyttyvän kello 14 ja 16 alkavissa
näytöksissä. Lapsikatsojiakin on ajateltu,
sillä esitykset kestävät vain 35 minuuttia.
Noin neljäkymmentä esiintyjää johdattaa
kirkkoon tulijat joulun keskeisimmän sanoman ääreen nykyaikaisin keinoin.
– Halutaan, että esitys olisi myös visuaalisesti ja esteettisesti mieliin painuva.
Joka puolella kirkkoa esitetään jotakin.
Haluamme, että katsojat ovat keskellä jouluevankeliumin tapahtumia. He saavat siitä vaikuttavan kokemuksen.
Näytelmässä on uutta Titta Tunkkarin ohjaamaa koreografiaa. Tekniikassa
ovat tutut Seppo Airisto ja Aki Nousiainen.
Tälläkin kertaa kaikissa laulurooleissa

on korkeatasoisia nuoria solisteja. Luukkaana
eli kertojana on totuttuun tapaan Mica Ikonen. Musiikista vastaa
Helena Lehtinen lauluryhmänsä kanssa. Tilaisuuksien pappina on
Petra Pohjanraito.
Jouni Laine sanoo
odottavansa esityksiä
suurella innolla, koska
ne ovat valtavan esteettisiä kokemuksia myös
tekijöille.
– Kuninkaasi tulee
-joulunäytelmän myötä
joulu tunkeutuu syvälle
sydämeen. Eräässä laulussa sanotaan osuvasti:
”Ei muuta joulun kiirettä kuin kiire seimen
luo.” Tämä toteutuu joulunäytelmässä, kun
kirkkoon rakennettava
seimi tulee hyvin lähelle
yleisöä.

Seppo Ylönen

Joulunajan musiikkia
perjantai 10.12.
• 18 Joulukonsertti Vanhassa kirkossa.
Kide-kuoro, johtaa Pertti Utriainen.
lauantai 11.12.
• 17 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Sävelkeijut, Rytmiritarit &
Laulunaperot. Joulun tähti-pienoiskuvaelma, ohj. Jouni Laine. Suvi Tuominen,
huilu, Anna Kinnunen, viulu, Emmi Anttola, viulu, Salla Sinervä, alttoviulu, Karen Högholen, sello, Helena Lehtinen,
piano, Konsta Mönkkönen, kitara, Pekka
Kiuttu, basso, Osmo Turunen, lyömäsoittimet. Johtaa Marjut Sipakko
maanantai 13.12.
• 18 Luciafest och de vackraste julsångerna i Gamla kyrkan med Inga-Lill Rajala, Laura Maria Latikka och Taru Paasio.
tiistai 14.12.
• 19 Joulukonsertti Hyvinkään kirkossa.
Hyvinkään Kirkkokuoro ja Hyvinkään
Kamarikuoro, johtaa Erkki Hannonen.

keskiviikko 15.12.

• 19 Joulukonsertti Hyvinkään kirkossa.
Keravan Mieslaulajat, johtaa Teppo Salakka. Järj. Nordea Pankki.
torstai 16.12.
• 19 KokoNainen jouluilta Vanhassa kirkossa. Lauluyhtye KokoNainen, johtaa
Helena Lehtinen, Teatteri Beta, Jouni
Laine ja Timo Salonen.
perjantai 17.12.
• 18 Joulukonsertti Kytäjän kirkossa.
Irina Kimin viuluoppilaat.
lauantai 18.12.
• 17 Runo vie jouluun Vanhassa kirkossa.
Nuoren Voiman Liiton Hyvinkään Siiven
Lausujat, ohj. Tuula Rajamäki, yhteislaulua. Mukana Heidi Kajander-Maavuori ja
Erkki Hannonen.
4. adventtisunnuntai 19.12.
• 18.00 J. S. Bach Jouluoratorio kantaatit 1–3 Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri,
johtaa Matti Heroja, Solistit: Annamaria

Hannonen, sopraano, Ulla Sippola, altto,
Jukka Heroja, tenori, Erkki Hannonen,
basso.
Joulupäivä, la 25.12.
• klo 18 Joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Kamarikuoro, johtaa
Erkki Hannonen. Solisti Hanna Pitkänen.
Loppiainen, to 6.1.
• 18.00 J.S.Bach Jouluoratorio kantaatit
4–6 Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri,
johtaa Matti Heroja, Solistit: Annamaria
Hannonen, sopraano, Ulla Sippola, altto,
Jukka Heroja, tenori, Erkki Hannonen,
basso.

Jorma Ersta

J.S. Bach

JOULUORATORIO
I - III

Su 19.12.2010 klo 18.00
Hyvinkään kirkossa

urut Kalle Välimaa
musiikin johto Matti Heroja

ohjelma 15 euroa

Annamaria Hannonen, sopraano
Ulla Sippola, altto
Jukka Heroja, tenori
Erkki Hannonen, basso

Tervetuloa!

Design: Jorma Ersta

Hyvinkään Oratoriokuoro
Hyvinkään Orkesteri

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Jouluoratorio kahdessa osassa

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Ilkka Järvinen avasi seurakuntavaalit isänpäivänä 14.11. Hyvinkään kirkossa.

Kirkkoherran vaalimietteitä

Vaaleissa oli reilu peli
Vuoden 2010 seurakuntavaaleista tuli valtakunnallinen puheenaihe. Puolet koko maassa
valituista seurakuntien luottamushenkilöistä on uusia. Vaalit
olivat poikkeuksellisen hyvin
esillä myös mediassa.

K

irkossa on kuluneen vuoden aikana tapahtunut monia kansaa kiinnostavia asioita. Toisiaan ovat seuranneet arkkipiispan vaali,
naisen valinta piispaksi sekä kirkolliskokouksen tekemä päätös
parisuhderukouksesta. Ensimmäistä
kertaa äänestäjien alaikäraja oli nyt kirkollisvaaleissa 16 vuotta. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 17.

– Minulla on sellainen käsitys, että mitään ”loan heittoa” ei tapahtunut. Ehdokkaat kehuivat itseään ja omiaan,
mutta eivät mustamaalanneet toisten
ryhmien ehdokkaita. Peli oli reilua.
Vaikuttaako ehdokkaiden ja heidän
tukijoidensa tekemä vaalityö äänimääriin?
– Kun mainostaa, saa tuloksia. Jos ehdokas on jo aikaisemmin näkyvästi mukana kirkon toiminnassa ja käy vaikka torilla keskusteluja seurakunnan asioista,
hänet muistetaan ja ääniä tulee enemmän kuin taustalla vain olevalle ja odottavalle ehdokkaalle, jota ei kovin laajalti
tunneta. Oma aktiivisuus palkitaan
usein äänillä.

Pitäisikö puoluekanta tuoda vaaleissa
reilusti esiin?
– Kirkkolaki sallii nykyisin myös poliittisten tunnusten käytön vaaleissa. Joissain seurakunnissa puolueet tunnustavat väriä. Poliittinen ajattelu on aivan
suotavaa ja puolueilla on omia kirkkopoliittisia ohjelmia. Kirkossa ei kuitenkaan pidä politikoida. Politikoinnin
paikka on muualla.

Näin uuden valtuustokauden alkua odotellessa on varmaan paikallaan pohtia, kuka johtaa seurakuntaa
ja kuka päättää seurakunnan asioista.
Miten nämä asiat tapahtuvat Hyvinkään seurakunnassa, Ilkka Järvinen?
– Jo kirkkolain mukaankin kirkkoherra
on seurakunnan operatiivinen johtaja.
Demokraattisesti valituilla luottamusmiehillä taas on päätäntävaltaa seurakunnan asioissa. Kirkkoneuvosto yhdessä kirkkoherran kanssa johtaa seurakunnan toimintaa. Voidakseen johtaa,
täytyy olla hyvät suhteet päättäjiin. Voidakseen päättää, täytyy osata myös
kuunnella virkamiehiä.
Kirkon hallinnossa on tietty kaksiportaisuus. Edustusrakenteessa kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja tietyt virkamiehet tekevät oman alansa päätökset. Virkamiesrakenteessa esimerkiksi
kirkkoherra ja papit ovat piispan alaisia.
Mainittakoon että luottamusmiehet eivät voi ilman kirkkohallituksen vahvistusta päättää muun muassa kirkon kiinteän omaisuuden myynnistä tai uuden
kirkon rakentamisesta. Näin toimii seurakunnassa hajautettu valta.

Käytiinkö Hyvinkään seurakunnan
vaalit reilussa hengessä?

Mitä odotatte uudelta valtuustolta?
– Aikaisempien valtuustojen hyväksi

Olivatko vaalit mielestänne puoluevaalit?
– Eivät olleet. Vaaleihin ehdokkaita oli
asettanut neljä ryhmää. Ne eivät käyttäneet poliittisia tunnuksia. Niin sanotussa sisäpiirissä äänestäjien oli varmaan
halutessaan helppoa saada selville ehdokkaiden mielipiteet. Samoin sukulaiset ja tuttavat tunsivat ehdokkaansa ajatusmaailmaa. Aivan vieras vaikkapa
vastikään paikkakunnalle muuttanut,
joutui varmaan tutkimaan vaaliagendaa
muita tarkemmin.
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koettua linjaa kannattaa seurata. Uuteen
työhön kannattaa ryhtyä innostuneesti.
Kannattaa kuunnella ja perehtyä seurakunnan asioihin ja lainsäädäntöön. Toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden
hyväksymisessä valtuusto ottaa suuren
vastuun seurakunnan asioissa. Kannattaa keskustella eikä toimia vain pelkkänä ”kumileimasimena”. Raamatun lukeminen ja rukoileminen auttavat aina.
Mitä uudistuksia seurakunnassa tapahtuu tulevan neljä vuotta kestävän
valtuustokauden aikana?
– Niin yhteiskunta kuin kirkkokin
muuttuvat ajan myötä. Nykyisin muutokset ovat entistä nopeampia. Seurakunta koostuu monenlaisista ihmisistä.
Seurakunnan työntekijät tulevat jalkautumaan ihmisten keskelle. Resurssien
on riitettävä huolehtimaan erityisesti
lapsista, nuorista, perheistä ja vanhuksista. Uusia virkoja saatetaan tarvita.
Taloudellisista asioista riittää puhetta.
Asuntomessualue Yli-Jurvassa, rakennusten kunnostaminen, Sääksin rakenteilla oleva kappeli ja uudet kauppakeskukset ovat toiminnallisesti haastavia
myös seurakunnalle.
Lopuksi vielä, miten yksi valtuutettu
voi vaikuttaa seurakunnan asioihin?
– Jos valtuutettu käy vain 4–5 kertaa
vuodessa kirkkovaltuuston kokouksessa, hänen vaikutusmahdollisuutensa on
siinä. Todennäköisesti hänet tullaan
kuitenkin valitsemaan kirkkoneuvostoon, johonkin johtokuntaan tai alueneuvostoon. Siellä hänelle annetaan tärkeitä tehtäviä ja äänestysten ja demokratian myötä hän voi vaikuttaa päätöksiin. Valtuutettu voi tehdä myös valtuustoaloitteita itselleen tärkeiksi kokemistaan asioista. Valtuutettu voi vaikuttaa
myös sanalla eli järkipuheella yhteisten
asioiden hoitamiseksi niin kokouksissa
kuin ystävä- ja perhepiirissäkin. Täälläkin rukous auttaa. Kannattaa kokeilla.

Risto Nihtilä

Hyvinkään kirkossa kuullaan jouluaikaan J.S. Bachin
Jouluoratorio kahdessa osassa Hyvinkään Oratoriokuoron, solistien ja Hyvinkään Orkesterin esittäminä
dir.mus. Matti Herojan johdolla.
Oratorio kertoo Jeesuksen syntymään liittyviä
tapahtumia Luukkaan ja Matteuksen evankeliumien
koosteina. Sen kuusi osaa sisältävät kauniita kantaatteja, koraaleja, aarioita ja kerrontaa eteenpäin vieviä
resitatiiveja. Kantaateista kolme ensimmäistä ovat
joulun keskeisintä sanomaa, muut kolme kertovat
uuden vuoden ja loppiaisen välisistä tapahtumista,
Itämaan tietäjistä ja Jeesus-lapsen temppelissä käynnistä.
Jäätyään välillä unohduksiin yli sadaksi vuodeksi
tämä Bachin kaunis oratorio eli eeppis-draamallinen
sävelteos on herännyt jälleen viime vuosikymmeninä
henkiin ja on tänään säveltäjän suosituimpia teoksia.
Joulun lämpö, ilo ja hellyys kaikkine dramaattisine
käänteineen tulevat siinä jälleen keskellemme. Vaskisoittimien tahdittamissa upeissa kuoro-osuuksissa
tämä ilo kohoaa korkeuksiin.
Oratorion osat I–III kuullaan Hyvinkään kirkossa 4. adventtina 19.12. klo 18.00 ja osat IV–VI loppiaisena 6.1.2011 klo 18.00. Solisteina laulavat sopraano
Annamaria Hannonen, altto Ulla Sippola, tenori
Jukka Heroja ja basso Erkki Hannonen.

Veli-Pekka Toiviainen

... aattoilta pitkä on…
Tervetuloa jouluaattona 24.12. klo 21.30–22.45 juomaan kupillinen tai kaksi jouluteetä ja syömään pipareita työkeskuksen aulakahvioon Hämeenkatu 16
(matala talo kirkon vieressä, jossa on keltaiset ovet).
Siitä siirrymme jouluyön messuun Hyvinkään kirkkoon (Hämeenkatu 16). Messu alkaa klo 23. Hyvinkään seurakunnan nuorisotyöstä ovat paikalla Sanna
ja Kirsi (kuvassa). Kaikki lämpimästi tervetulleita!

5

Uudet valtuutetut tutuiksi

– Armeijaikäiseksi olen asunut
Paavolassa.
Paavola on
parantanut, eikä
täällä ole
levotonta. Täällä
on turvallista ja
mukavia ihmisiä,
vuoden 2010
paavolalainen
Mikael Mustajoki
sanoo.

Kirkonmäeltä-lehti haastatteli kaikista seurakuntavaalien
ryhmistä yhtä uutta valtuutettua.

Seurakunnassa on paljon hyviä asioita

Mikael Mustajoesta
vuoden paavolalainen
– Tämä tuli minulle täytenä yllätyksenä, sanoo Paavola-päivässä vuoden paavolalaisena palkittu Mikael
Mustajoki. Hän pitää Vaiveronkadun kioskia yhdessä veljensä Sebastian Mustajoen kanssa.
Paavolan seurakuntakodissa 13. marraskuuta pidetyn Paavola-päivän juontaja Arvi Orava raotti ensin palkittavan henkilöllisyyttä mainiten tämän käyneen Paavolan koulua, valmistuneen kokiksi Ravintolakoulu Perhosta ja palvelleen asiakkaita kioskillaan vuodesta 2003 lähtien.
Mikael Mustajoki juttelee kakkua syödessään
lapsiasiakkaista, joiden on annettava valita rauhassa.
Samalla opetellaan sanomaan kiitos ja ole hyvä. Lapsista on tullut hänelle ja Sebastianille asiakkaita ja
ystäviä.
– Paavolassa on hyvä koulu. Kävin tässä seurakuntakodissa iltapäiväkerhoa nelivuotiaasta seitsemänvuotiaaksi, Mikael Mustajoki sanoo.
Paavola-päivässä seudun historiasta kertoi asiantuntijana Hyvinkään seudun sukututkijoiden puheenjohtaja Veikko Nuotio. Lasten kuvataidekilpailun voittajia kukitti Leena Routama. Paavolan asukasyhdistyksen puheenvuoron käytti Kaarina Mähönen. Paavola-päivän musiikista vastasivat pianisti
Erkki Kallio ja alttoviulisti Emily Wagoner.

Seppo Ylönen

Hitsaaja viihtyi
seurakunnan työssä

mäeltä-lehden. Uuden kirkkovaltuuston
tehtävä on miettiä lisää seurakuntalaisia
aktivoivia toimintamuotoja.
– Pidän Tuomasmessuista. Ensimmäisenä adventtina olimme perheenä
Kytäjän kirkon perhemessussa. Vanhin
lapsemme menee ensi kesänä rippikoululeirille. Nuorin käy Paavolan iltapäivä-

kerhossa. Siellä on hyvät ohjaajat ja hyvät tilat.
Hämeenkyrössä rippikoulussa ja
seurakunnan nuorissa ollut Nina muutti
vanhempiensa kanssa Hyvinkäälle
vuonna 1987. Naimisiin mentyään hän
osallistui miehensä kanssa 2000-luvun
alussa seurakunnan perheleirille, ja eräs
tuomaskuorolainen pyysi häntä mukaan
uuteen seurakunnan toimintaan. Yhteys
seurakuntaan syntyi jälleen.
– Perheeni jouluperinteenä on käydä
katsomassa jouluaattona Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä. Itse käyn hyvän ystäväni kanssa myös joulun aatonaaton
yömessussa Paavolan seurakuntakodissa. Joululaulusuosikkini on Pekka Simojoen Tulkoon joulu, joka alkaa sanoilla Niityllä lunta, hiljaiset kadut...

”Mieheni sanoi, että mene vaan!”
Viime vuonna 4H-liiton kultaisella ansiomerkillä, kaupungin Puurtajan maljalla ja Suomen Leijonan ritarikunnan
ansioristillä palkittu Aino Löytty, 65,
valittiin Yhteinen tulevaisuus -listalta
kirkkovaltuustoon ensimmäistä kertaa.
– Kun minua kysyttiin ehdokkaaksi,
kysyin mieheni Taunon mielipidettä.
Hän sanoi minulle, että mene vaan!
Vuodesta 1969 Hyvinkään Paavolassa asunut Aino Löytty muutti miehensä
kanssa Kytäjälle vuonna 2003. Hän jäi
4H:n toiminnanjohtajan työstään eläkkeelle vuonna 2008. Neljä lasta ja neljä
lastenlasta asuvat Hyvinkäällä.
– Uusi tehtävä seurakunnassa on

mielenkiintoinen. Kirkkovaltuustossa
näkee, miten suurta seurakuntaa hallitaan. Onneksi sillä ei ole velkaa. Sääksin
kappelikin tehdään omilla varoilla.
Aino ja Tauno käyvät yhdessä Kytäjän kirkossa. Aino osallistuu kylän Marttojen toimintaan. Tauno on Kytäjän
alueneuvoston jäsen.
Kymmenvuotiaana ridasjärveläisellä
kotipellolla 4H-kerhoon liittynyt Aino
Löytty o.s. Mikkola on monikansallisia
yrityksiä vastaan. Reilun kaupan tuotteiden käyttäminen seurakunnassa on hänestä kannatettavaa. Hän suosii kotimaisia tuotteita, mikä auttaa säilyttämään työpaikkoja Suomessa.

– Kansainvälisestä naistenkerhostakin
vastaava seurakunnan diakoniatyö on
minua lähellä.
Toivon sitä, että ihmiset tulevat paremmin
toimeen keskenään ja sodat
loppuvat.

Ihmisen pitäisi olla rahaa tärkeämpi

Erityisammattimies Heikki Mikkolan lähes kolmekymmentäkolmevuotinen työura seurakunnassa on
ohi. Hän jäi syyskuun alussa työkyvyttömyyseläkkeelle polvien kuluman vuoksi.
– Kuudentena helmikuuta vuonna 1978 oli ensimmäinen työpäiväni Rauhannummen hautausmaalla, jonne haudankaivaja Veijo Hämäläinen tarvitsi apua. Syksyllä aloitin hautausmaanhoitajan
kurssin Lepaalla. Sitä ennen olin hitsaajana Rautaoppaalla. Seurakunnassa tein hautojen kaivamisen ja
viherrakentamisen lisäksi hitsaustöitä.
Myydessään 1980-luvun alussa sivutoimenaan
hautakiviä hän jutteli ihmisten kanssa muun muassa
kirkollisveroista.
– Sain oikoa monia väärinkäsityksiä ja puolustaa
seurakuntaa ja kertoa, että diakonia- ja päiväkerhotyö sekä hautausmaan ylläpito maksavat. Lähimmäisen rakkaus on minusta aitoa kristillisyyttä.
Työ kivikkoisella Rauhannummen hautausmaalla
oli alkuvuosina raskasta. Heikki Mikkola on tyytyväinen, että hautaustoimi on saanut uutta kalustoa.
Hän asuu vaimonsa Kirstin kanssa entisessä kotipaikassaan Ridasjärvellä.
– Haluan sanoa erittäin suuret kiitokset työtovereille. Oli hyvä tehdä yhdessä työtä.

Seppo Ylönen

– Rauhannummen hautausmaalla sain toteuttaa
omia ideoitani, Heikki Mikkola sanoo.
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Keskellä elämää -listalta valittu Nina
Pietilä, 39, on eräs uusista kirkkovaltuutetuista. Sairaanhoitajan työssään hän
on hoitanut leukemiapotilaita Meilahden sairaalassa ja vuodesta 2006 lähtien
erilaisiin syöpiin sairastuneita Hyvinkään sairaalassa. Ennen vuotta 2007 hän
lauloi Hyvinkään seurakunnan Tuomaskuorossa. Vuosina 2007–2009 kolmilapsinen perhe asui aviomiehen, Vesan,
työn vuoksi Berliinissä, ja Nina oli sikäläisen suomalaisen seurakunnan puheenjohtajana.
– Keskellä elämää -ryhmään minut
toivotettiin hyvin lämpimästi tervetulleeksi ja lähden kirkkovaltuuston toimintaan avoimin mielin. Seurakunnassa
on paljon hyviä asioita, kirkollisverolle
saa vastinetta.
Hän mainitsee Teatteri Betan kesäteatterin, Sääksin saunaillat ja Kirkon-

– Kun minua kysyttiin ehdokkaaksi, olin
ensin vähän vastaan. Asiaa pohdittuani
ajattelin seurakunnan tekevän hyvää
työtä ja lähdin mukaan. Siellä tarvitaan
myös tällaisia tavallisia ihmisiä, uusi valtuutettu Ridasjärven päihdehoitokeskuksen päihdetyöntekijä Anette Helén
sanoo.
Hämeen ammattikorkeakoulusta
Hämeenlinnasta vuonna 2008 sosionomiksi valmistunut Anette oli seurakuntavaalissa Lähellä ihmistä -ryhmän ehdokkaana. Ala-asteikäisestä noin
14-vuotiaaksi hän lauloi seurakunnan
lastenkuorossa. Jouluaatot menivät silloin kirkossa esiintyessä.
Tulevan valtuuston nuorimpiin jäseniin kuuluva Anette Helén, 25, on myös
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-

kunnassa. Vuodenvaihteessa hän aloittaa Hyvinkäänkylän Työväenyhdistyksen varapuheenjohtajana.
– Toivon, että nuorten ja nuorten aikuisten olisi helpompi lähestyä seurakuntaa. Yhteiskunnan kovien arvojen
keskellä ihmisen pitäisi olla tärkeämpi

kuin raha. Minulla on jonkin verran yhteisiä tapaamisia seurakunnan kriminaali- ja päihdediakoni Kristiina Leinosen kanssa.
Anette on huomannut, että moni
asiakas on voinut kääntyä muiden ovien
sulkeuduttua seurakunnan puoleen. Valtuustotyöskentelyään hän odottaa mielenkiinnolla.
– Lähimmäisenrakkaus, tasa-arvo ja
toisten kunnioittaminen ovat mielestäni
tärkeitä kristillisiä arvoja. Kymmenen
käskyä antavat hyvän perustan elämänohjeille, joita noudattamalla meidän olisi varmasti parempi elää täällä toistemme kanssa. Yhteiskunnallinen elämä
muodostuu siitä, miten me kohtelemme
toisiamme, hän kiteyttää.

Seurakuntatyö on Jasminalle tuttua
Hyvinkään työpajatoiminnan koordinaattori, lukioiden opiskelijakuraattori
ja juuri valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallituksen jäseneksi valittu Jasmina Salonen, 26, pääsi uutena valtuustoon Kuunteleva kirkko -listalta.

– Valmistuin vuonna 2006 Järvenpään Diakista sosionomi-nuorisotyönohjaajaksi. Opiskellessani olin kesäisin ja
talvellakin nuorisotyössä Laitilan ja Riihimäen seurakunnissa. Hyvinkäälle
muutettuani halusin päästä seurakunnan toimintaan. Käyn Tuomasmessuissa
ja katekumenaatti-ryhmässä.
Laitilassa kasvanut Jasmina oli seurakuntansa kerhoissa, lastenleireillä, rippikoulussa, isostoiminnassa ja nuortenleireillä. Hän sanoo, että seurakunnissa
tehdään valtavasti hyvää ja onnistunutta
työtä. Se osallistuttaa ihmisiä toimintoihin, jotka vastaavat heidän hengellisiin
ja konkreettisiin tarpeisiinsa. Seurakunnan nuoriso- ja perhetyö ovat hänestä
erityisen tärkeitä.
– Haluan ajaa seurakunnassa nuor-

ten ja nuorten aikuisten sekä tavalla tai
toisella ulkopuolisuutta kokevien ihmisten asioita. Työ nuorten parissa ennaltaehkäisee heidän ongelmiensa syntyä. He
tarvitsevat toimintapaikkoja ja aikuisia
ympärilleen.
Jasmina Salonen toivoo äänestäjiltään ja muiltakin yhteydenottoja, jos
mieleen tulee seurakunnan kehittämisideoita. Evankeliumi syntimme sovittaneesta Jeesuksesta on hänelle keskeinen
asia.
– Evankeliumin voi tiivistää mielestäni kahteen sanaan: armoon ja iloon.
Jokainen ihminen on samanarvoinen
huolimatta, rahasta, maineesta, titteleistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Seppo Ylönen

Kirkkovaltuustossa puolet uusia
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustossa
istuu seuraavalla nelivuotiskaudella 17 uutta
valtuutettua. Äänestäjiä oli yli tuhat enemmän kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2006.
Ääniä annettiin yhteensä 4658. Vaalien äänestysprosentti nousi 16,6:een. Tulos parani
selvästi edellisen vaalin 13,2:sta. Nuoria
16–17-vuotiaita äänestäjiä oli 140, joista tyt-

töjä 86 ja poikia 54. Nuorten äänestysprosentti oli 13,2.
Valtuustopaikat jakautuivat seuraavasti:
I Keskellä elämää -ehdokaslista: 10 paikkaa
II Yhteinen tulevaisuus -ehdokaslista: 7
paikkaa, III Lähellä ihmistä -ehdokaslista: 7

paikkaa, IV Kuunteleva kirkko -ehdokaslista:
9 paikkaa
Hyvinkään seurakunnan valtuustossa on
33 jäsentä. Heistä naisia on 25 ja miehiä 8.
Valtuuston keski-ikä on 57 vuotta. Vanhin
valtuutettu on 81-vuotias ja nuorin 25-vuotias. Alle 30 vuoden ikäisiä on 3. Yli 65 vuoden
ikäisiä on 14.

Vaaleissa oli ehdokkaina 134 henkilöä.
Vaalien ääniharava oli Marja-Leena Virtanen, joka keräsi 114 ääntä. Toiseksi eniten
ääniä, 109, sai Marja Orenius ja kolmanneksi eniten Matti Heroja ja Tuula Karhunen,
100 ääntä.
Kiitos kaikille äänestäjille!

Hyvinkään seurakunnan
uusi kirkkovaltuusto 2011-2014
I KESKELLÄ ELÄMÄÄ -EHDOKASLISTA

HELTTUNEN
PENTTI

rakennusinsinööri
- ääniä 67

HEROJA
MATTI

dir. mus.
- ääniä 100, uusi

HIRVONEN
AILA
luokanopettaja
- ääniä 79, uusi

JANTUNEN
MARJA

sairaanhoitaja,
eläkeläinen
- ääniä 78

KARPPINEN
HANNELE

PIETILÄ
NINA

LÖYTTY
AINO

PAUKKU
LEA

VILPPUNEN
PIRKKO

KANTOJÄRVI
TARJA

ORENIUS
MARJA

TANI
SARI

KOKKO
ANNIKA

KOSKI
MATTI

KALLIO
SIRPA

tekstiilisuunnittelija,
nuorisotyönohjaaja
- ääniä 74

lääkäri
- ääniä 98

sairaanhoitaja
- ääniä 58, uusi

RANTANEN
MARJO

VALTONEN
MIKA

RANTALA
KYLLIKKI

SALONEN
JASMINA

terveydenhoitaja
- ääniä 61, uusi

sairaanhoitaja,
yrittäjä
- ääniä 83, uusi

VIRTANEN
MARJA-LEENA
laboratoriohoitaja
- ääniä 114

II YHTEINEN TULEVAISUUS -EHDOKASLISTA

ALA-PAAVOLA
SINIKKA
FM
- ääniä 66

HAAPAMÄKI
AILA
toimistosihteeri
- ääniä 62

HEIMONEN
TAISTO

ylipostimies evp.
- ääniä 85

LAINE
MARJA-LEENA

päivähoidon johtaja
- ääniä 41

agrologi
- ääniä 44, uusi

terveydenhoitaja
- ääniä 40, uusi

eläkeläinen
- ääniä 54, uusi

III LÄHELLÄ IHMISTÄ -EHDOKASLISTA

AHTIKARI
MARKKU

yhteiskuntat. maist.
- ääniä 73, uusi

HELÉN
ANETTE

päihdetyöntekijä,
sosionomi AMK
- ääniä 52, uusi

HÄKKILÄ
HILKKA

järjestöneuvos,
EKL pj.
- ääniä 74, uusi

JÄRVINEN
EIRA
hieroja,
eläkeläinen
- ääniä 86

terveydenhoitaja
- ääniä 56, uusi

Veteraanitalon
johtaja
- ääniä 109

toiminnanjohtaja
- ääniä 62, uusi

IV KUUNTELEVA KIRKKO -EHDOKASLISTA

HAKALA
HANNA
lääkäri
- ääniä 67

HINTIKKA
ESA

rehtori
- ääniä 62, uusi

HUTRI
YRJÖ

myyntipäällikkö,
eläkeläinen
- ääniä 52, uusi
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KARHUNEN
TUULA
merkonomi
- ääniä 100

KIVISTÖ
CHARLOTTA
intendentti
- ääniä 73

opintojohtaja, KM
- ääniä 90

ylikonstaapeli
- ääniä 63, uusi

yrittäjä,
sairaanhoitaja
- ääniä 79

koordinaattori,
opiskelijakuraattori
- ääniä 84, uusi
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”Joulu on kaikista juh

Luukkaan evankeliumin toisen
luvun jakeisiin 1–20 meille on
tallennettu ensimmäisen kristillisen joulun tapahtumat. Jumalan Poika, Jeesus Kristus, syntyi
ihmiseksi, meidän syntisten Vapahtajaksi. Tällä aukeamalla on
katkelmia muutamista jouluun
liittyvistä kertomuksista ja kirjoituksista. Kirjoittajina ovat
Selma Lagerlöf, Juhani Aho ja
Leo Tolstoi.

Pyhä yö
– ruotsalainen Nobelin kirjallisuuspalkinnon
v. 1909 saanut Selma Lagerlöf (1858–1940)

O

li joulupäivä. Kaikki muut olivat menneet
joulukirkkoon paitsi isoäiti ja minä. Toinen
meistä oli liian vanha, toinen liian nuori. Istuessamme yksin talossa isoäiti alkoi kertoa
tarinaa.
Olipa kerran mies, joka kulki pimeässä
yössä etsien tulta. Hän kulki talosta taloon ja koputti oville: ”Hyvät ihmiset, auttakaa minua. Tarvitsen tulta tehdäkseni nuotion vaimolleni ja vastasyntyneelle lapselleni!”
Mutta oli keskiyö, ja kaikki nukkuivat sikeästi. Mies saapui
kedolle, missä vanha paimen istui laumansa keskellä nuotion ääressä.
– Paimenen kolme suurta koiraa tarttuivat mieheen,
mutta ne eivät purreet. Mies pystyi kävelemään lampaiden
päältä, mutta eläimet eivät liikahtaneetkaan.
Näin pitkälle isoäiti oli saanut rauhassa kertoa, mutta
nyt en voinut olla keskeyttämättä häntä. ”Miksi lampaat
eivät liikkuneet, isoäiti?” kysyin uteliaana. ”Kohta saat tietää”, isoäiti vastasi ja jatkoi kertomusta.
– Mies pääsi nuotion ääressä istuvan kovasydämisen
paimenen luo. Tämä tarttui terävään seipääseen ja sinkosi
sen tulijaa päin, mutta seiväs kääntyikin kauas niitylle.
Taas minä keskeytin isoäidin. ”Miksi seiväs ei tahtonut
tappaa miestä?” Mutta isoäiti ei vastannut vaan jatkoi kertomusta. ”Mies astui paimenen luo ja pyysi tulta. Paimen
olisi mielellään vastannut kieltävästi, mutta hän ei uskaltanut, sillä hän oli nähnyt, etteivät koirat eikä keihäs kyenneet vahingoittamaan miestä.” Ota niin paljon kuin haluat”, hän vastasi.
– Mutta nuotiossa oli vain hehkuva hiillos eikä miehellä ollut astiaa niiden kantamiseksi. Silloin hän keräsi paljain käsin hehkuvat hiilet viittansa liepeeseen, eivätkä ne
polttaneet häntä. Nähtyään tämän paimen ihmetteli, miksi koirat eivät pure, seiväs ei tapa eivätkä hiilet polta. Hän
kutsui miehen luokseen ja kysyi, mikä yö tämä on.
”En voi sanoa sitä sinulle, jos et itse näe”, vastasi mies
ja lähti palaamaan takaisin.
Mutta paimen halusi seurata häntä. Vihdoin he tulivat
kolkkoon ja kylmään luolaan, jossa vastasyntynyt makasi
äitinsä kanssa.
Vaikka paimen oli kovasydäminen, hän ei voinut nähdä lapsen palelevan, vaan otti repustaan lämpimän lampaantaljan ja antoi sen lapselle. Silloin hänen silmänsä aukenivat ja hän näki ympärillään valtavat enkelijoukot, jotka lauloivat ylistystä vastasyntyneelle Maailman Vapahtajalle. Ja paimen polvistui lapsen eteen ja kiitti Jumalaa.
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Joulu
Lastuja II
– kirjailija Juhani Aho (synt. Johannes Brofeldt, 1861–1921).
…Mutta joulujuhla on jykevä juhla. Aina kun muistuu mieleeni joulu, seuraa sitä tunne jostain, joka
on tanakkaa ja tukevatekoista…
…Joulunaattoiltana astuu sisään takkukarvainen, isovatsainen joulupukki, kaivaa esiin tukevat
tavarakäärönsä ja nakkaa ne kuusen juureen lattialle, niin että koko huone jymähtää.
Ja jouluaamuna varhain, kun pimeä ei päivää vielä aavistakaan, alkaa pappilan piha täyttyä kirkkomiehillä, reenjalakset natisevat kuivassa lumessa, reet ovat leveitä sydänmaan resloja ja hevoset
talojen suurimmat ja voimakkaimmat. Ja sisään työntäytyy vanhan tavan mukaan mäkikyläläisiä isäntiä suurissa turkeissaan, puuhkalakeissaan, koirannahkarukkasissaan, ja villavöillä moneen kertaan
vyötettyinä. Ja emännät ovat vieläkin pyöreämpiä ja täyteläisempiä, pysyvät tuskin tuolin laidalla istumassa särpiessään pulleihin poskiinsa kuumaa kahvia palleroisista kouristaan.
Se on kaikki tuo jouluun kuuluvaa; en osaa ajatella sitä muuten enkä toista toisestaan erottaa.

hlista jaloin ja jykevin”
Pappa Panovin vieraat
– mukaelma venäläisen
kirjailija Leo Tolstoin
(1828–1910) kertomuksesta.
Lähde: Lasten jouluaarre,
SLEY-kirjat, 1998

K

Minä itsekin, minä näen ja tunnen itseni tukevana ja jykevänä eilisiltä illallisiltani. Minut viedään
kirkkoon minutkin. Vedetään ylleni kahdet villapaidat ja jalkaan kahdet parit jäykkiä uusia sukkia.
Äidin suuret päällyskengät, monet palttoot, kaulahuivi ja kintaat. Suuri hattu painetaan korvia myöten päähän. Istutetaan rekeen niin kankeana, että silmä tuskin voi rävähtää. Ja suuriäänisen aisakellon soidessa mustaan, pimeään metsään ajaa roihuutetaan kirkolle…
…Kirkkomäki kuohuu rekiä ja hevosia metsän rajaa myöten, ja vielä niitä lienee siellä edempänäkin, kukaties kuinka pitkällä petäjikön sisässä. Ja kirkko on kuoriaan myöten sullottuna, ja lehterit ja
käytävät vieri vieressään kiinni sarkaturkkeja ja lammasnahkakauluksia…
…Lukkari aloittaa virren. Sadat, tuhannet suut tarttuvat säikeeseen kiinni, ja iso ääni nousee
huuruisena soihtuna ylös kattoon. Semmoinen veisuu – niin jykevä ja kumajava – ei kykene kohoamaan muulloin kuin jouluna.
Papit tulevat miehissä alttarille. Laajahihaiset messupaidat leveille hartioille ripustettuina seisovat he tavallista kookkaampina, arvokkaampina ja totisempina. Ja kumajavaäänisin heistä messuaa:
»Kunnia olkoon Ju-ummalan korke-uudessa ja maassa rauha ja ihmisille hyvä ta-ahto!»
Se tulvii täyteläisesti, tyynesti ja juhlallisesti esille, ja kirkkokansa humahtaa seisoalleen.
Koko kristikunnan perustus tänä päivänä lasketaan, saarnaa sitten pappi. Se on kestänyt vuosituhansia eikä ole koskaan pettävä. Se on laaja kuin taivaan kansi, kova kuin kallio, vankka kuin ikivuori.
Sanat painuvat lapsen mieleen. Ja sen kaiken tähden kai hänestä tuntuu, että joulu on niin jykevä juhla, kaikista juhlista jaloin ja jykevin.

Hyvinkään seurakuntalehti 6 / 9.12.2010

un hämärä laskeutui
jouluaattoiltana, vanha Pappa Panov sulki
suutarinverstaansa ikkunaluukut. Hän oli
hyvin surullinen. Lasten nauru kaduilla muistutti häntä
hänen omista lapsistaan, jotka olivat jo isoja ja muuttaneet pois kotoa. Ja lapsiaan kutsuvien äitien
äänet muistuttivat häntä hänen
vaimostaan, joka oli kuollut aikaisemmin sinä vuonna.
Pappa Panov istahti keinutuoliinsa ja avasi suuren Perheraamatun. Hän luki joulukertomuksesta,
kuinka Maria ja Joosef, jotka olivat
matkastaan uupuneita, eivät löytäneet huonetta majatalosta.
”Voi, miten ikävää”, hän sanoi
ääneen. ”Kunpa he olisivat tulleet
tänne! Olisin antanut heille vuoteeni.” Hänen murheensa väistyi,
kun hän ajatteli, millaista olisi toivottaa pyhä perhe tervetulleeksi
kotiinsa.
Pappa Panov luki kolmesta Itämaan tietäjästä, jotka toivat lahjojaan. Hän tuli taas murheelliseksi.
”Minulla ei ole lahjaa, jonka voisin
antaa Jeesukselle”, hän sanoi.
Sitten Pappa Panovin kasvot
äkkiä kirkastuivat. Hän kiiruhti
verstaaseensa. Ylimmältä hyllyltä
hän nosti alas pienen, pölyisen laatikon. Sisällä oli kaksi pikkuruista
nahkakenkää. Hän oli tehnyt ne
vuosia sitten omalle poikavauvalleen. Mutta siihen oli kulunut niin
kauan aikaa, että kun hän viimein
oli saanut ne valmiiksi, pojan jalat
olivat jo liian suuret niihin.
”Nämä ovat hienoimmat kengät, jotka olen koskaan tehnyt”,
hän sanoi. ”Voisin antaa nämä Jeesus-lapselle.”
Pappa Panov sulki laatikon ja
palasi takaisin tuoliinsa. Sitten hän
avasi Raamatun uudestaan. Mutta
nyt hän oli jo niin uninen, että hänen silmänsä sulkeutuivat, ennen
kuin hän ehti lukea sanaakaan.
Nukkuessaan Pappa näki oudon
unen. Näytti siltä kuin Jeesus olisi
ollut hänen kotonaan.
”Olet toivonut voivasi nähdä
minut”, Jeesus sanoi lempeästi. ”Etsi minua huomenna, ja minä vierailen luonasi.”
Pappa Panov heräsi seuraavana
aamuna kirkonkellojen ääneen.
”Siunatkoon!” hän puuskahti.
”Olen viettänyt koko yön tuolissani!” Sitten hän muisti, että oli joulupäivä. Keittäessään puuroaan
Pappa Panov ajatteli untaan. Hän
oli varma, että se kävisi toteen.
Niinpä hän aamiaisen jälkeen lähti
etsimään Jeesusta.
Autio katu oli kääriytynyt valkoiseen lumipeitteeseen. Kulman

takaa tuli kylän kadunlakaisija
puhdistaen tietä, jota väki voisi kävellä kirkkoon myöhemmin sinä
aamuna.
”Hyvää Joulua!” Pappa Panov
huusi. ”Tulkaapas sieltä sisälle juomaan kupponen kuumaa kahvia.”
Kadunlakaisija, jonka kädet ja jalat
olivat turtana kylmästä, ilahtui.
Hän istuutui Pappa Panovin keinutuoliin tulen ääreen ja joi mukillisen kahvia. Sitten hän palasi työhönsä joululaulua vihellellen.
Pappa Panov laittoi kaalia kiehumaan ja lähti jälleen kadulle.
Jonkin ajan kuluttua häntä vastaan
käveli nuori tyttö hitaasti laahustaen. Kun hän tuli lähemmäksi, Pappa Panov näki, että tyttö kantoi
lasta villahuivinsa suojissa. ”Tulehan tänne sisälle”, Pappa kehotti ja
viittasi tytön istumaan keinutuoliinsa. Hän antoi tytölle suuren kipollisen kaalisoppaa ja lämmitti
maitoa pikkuiselle. Lapsen jalat
olivat paljaat ja siniset kylmästä.
”Hän tarvitsee kengät”, Pappa Panov kauhisteli.
”Minulla ei ole varaa niihin”,
tyttö vastasi. ”Mieheni on kuollut,
ja olen menossa läheiseen kylään
palvelijattareksi.”
Pappa Panov muisti pikkuruiset kengät, jotka hän oli tehnyt
omalle pojalleen. Hän meni verstaaseen ja toi sieltä pölyisen laatikon. Hellävaroin hän pani kengät
pienokaisen jalkoihin. Ne sopivat
täydellisesti.
Tyttö nousi nyt keinutuolista
kietoen lapsensa huivinsa suojaan
ja käveli ovelle. ”Olette ollut meille
hyvin ystävällinen”, hän sanoi. ”Jumala Teitä siunatkoon ja täyttäköön kaikki joulutoiveenne.”
Kun tyttö ja hänen lapsensa katosivat lumista katua alas, Pappa
Panov alkoi uskoa, ettei hänen joulutoiveensa kävisikään toteen. Oli
jo melkein pimeää, eikä Jeesuksesta näkynyt merkkiäkään. Pappa istahti keinutuoliinsa. ”Olisi se vaan
ollut suurenmoista, jos Jeesus olisi
vieraillut luonani.”, hän sanoi.
”Mutta jos Hän olisi tullut, minulla
ei olisi ollut mitään annettavaa Hänelle.” Sitten Pappa huokaisi ajatellessaan noita kauniita pikku kenkiä.
Hän asetti Raamatun polvilleen. Se avautui Matteuksen evankeliumin kohdalta. Kun Pappa Panov luki sen sanoja, hän saattoi
kuulla mielessään tuon saman äänen, joka oli puhunut hänelle
unessa. ”Minulla oli nälkä, ja sinä
annoit minulle syötävää”, ääni sanoi. ”Minulla oli jano, ja sinä annoit minulle juotavaa. Minä olin
vieras, ja sinä toivotit minut tervetulleeksi.”
Pappa Panov nosti katseensa.
”Sinä siis sittenkin tulit vierailulle
luokseni”, hän sanoi. Ja hänen ryppyisille kasvoilleen nousi leveä hymy.

Koonnut Seppo Ylönen
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Matkaevästä
Se tulee vastaan lokakuussa kauppakeskuksen käytävässä päivänä, jolloin harmaa taivas valuu hereästi kylmää harmaata sadetta. Se tulee vastaan helisevänä, kilisevänä,
kiiltävänä ja kauniisti soivana. Tuoksuu hyvältä ja näyttää mukavalta, vaikkakin kovasti kalliilta. Se on vähän itkettävä ja naurattava väkinäisessä varhaisuudessaan.

Joulu

K

Joulu.
Se ainoa joulu joka ei kulu eikä katoa. Tätä
joulua ei voi pistää pakettiin ja silti sen voi
saada jokainen. Se on joulu joka ei vaadi ihmiseltä mitään muuta kuin pienen vastasyntyneen ikiaikaisen katseen eteen pysähtymistä. Joulu, joka tulee riippumatta siitä, montako sataa euroa on mahdollista kantaa kauppaan tai onko yhtäkään.
Tämä joulu antaa sen ainoan, mitä ihminen tarvitsee jaksaakseen ottaa elämässään
seuraavan askeleen.
Toivon. Ainutlaatuisen siksi, että se syntyy Jumalan läsnäolosta.
Me niin kaipaamme sitä.

Pauliina Kuokka
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Hans ja Eva Rönnlundin tulevaa joulua koristavat keski-aasialaisten naisten kirjomat kauniit liinat.

Islamilainen ympäristö opetti
paneutumaan omaan uskoon

K

Hans Rönnlund

ahdessa kuukaudessa joulu ehtii väsyä
ja väsyttää. Kerätä pölyä jo ennen varsinaista h-hetkeä. Synnyttää stressiä lahja- ja ruokakilpavarustelun vuoksi. Aikaansaada riitaa keskusteluissa, joissa jaetaan
kuka kenenkin luona minkäkin pyhäpäivän
viettää. Aiheuttaa kiireentuntua – moni kun
tuntuu ajattelevan, että joulu kurkistaa tullessaan kaappeihin ja komeroihin, katsoo
pahasti pyyhkimättä jääneitä pölyjä sängyn
alla. Joulu odotuttaa itseään lasten mielestä
liiankin kauan, ihastuttaa ja kyllästyttää hetkittäin hälinällään. Pelottaakin ehkä yksinäistä tai sellaista, jonka juhla päättyy vuosi
toisensa jälkeen henkisiin ja käsinkosketeltaviin sirpaleisiin.
Se on ihmisen tekemä joulu. Parhaimmillaan taianomainen, kaunis ja ihana lämpimien muistojen juhla, valo pimeässä. Mutta
toisaalta myös kuluva, haaltuva ja rikkimenevä niin kuin ihmisen tekeleet ovat.
Kuitenkin tällaiseen jouluun on tavallaan
helppoa suhtautua ja valmistautua. Tällainen
joulu tuntuu siltä, mitä yleensä juhlaksi mielletään. Kokonaan toista on lähteä sisimmässään kulkemaan siihen alkuperäiseen jouluun. Alkeellisiin, ei edes ihmiselle tarkoitettuihin olosuhteisiin. Tilanteeseen, joissa nykymittapuilla liian nuoren äidin kiusallisia
kysymyksiä herättänyt, avioliittoa edeltävä
raskaus päättyy kaikista ajasta ja kulttuurista
nousevista uhkakuvista huolimatta onnellisesti hentoon vastasyntyneeseen huutoon.
Niin on Jumala äidin sylissä, Jumala
eläinten haisteltavana, pienet nyrkit ilmaa
haroen ja varpaat palellen, kun köyhyys ja
muukalaisuus yhdessä yleisen tungoksen
kanssa sulkivat häneltä oven inhimillisempään paikkaan syntyä. Häntä katsomaan tulee muutama töissään väsynyt ja nuhjaantunut vieras mies keskellä yötä enkelin ajamina. Enkeli tuskin on vastannut joulukorttien
kuvia ja ollut söpö kultakutri hopeista kuusennauhaa päässään.

aksikymmentä vuotta sitten vuonna
1990 Hans ja
Eva Rönnlund lähtivät
kehitysyhteistyöhön
Keski-Aasiaan. Siitä lähtien Hyvinkään seurakunta on ollut eräänä
heidän lähettävänä tahonaan. Pariskunnan viimeisin työkausi ulkomailla päättyi lokakuussa.
– Hyvinkäälle tulomme oli sikäli helppoa, että meillä on täällä tuttuja
vuosien takaa sekä oma koti. Saamme tukea sekä seurakunnasta että sen ulkopuoleltakin, Hans Rönnlund sanoo.
Keski-Aasiassa he olivat ainakin viisitoista joulua. Kristillisen maailman suuri
juhla ei näkynyt sikäläisten kaupunkien
katukuvassa, mutta kauppiaat kyselivät
ajankohtaa voidakseen myydä joululahjoiksi sopivia tuotteita. Joillakin kauppiailla oli myytävänä joulukuusiakin. Värikkäitä valoja on myytävänä kaupoissa ympäri
vuoden.
– Käsitöitä tekevät naisetkin kyselivät
joulun ajankohtaa, että he ehtisivät tehdä
lahjoiksi sopivan värisiä käsitöitä. He tekivät melkein mitä tahansa. He kauppasivat
isoja ja pieniä pöytäliinoja, essuja, puseroita, laukkuja, kasseja, penaaleja, kirjanmerkkejä ja patalappuja, Eva Rönnlund
kertoo.
Viimeiset vuodet hän koordinoi naisten käsitöiden tekemistä, että nämä saisivat laadukkaista tuotteistaan kohtuullisen
maksun. Eräälle naiselle hän sai tilauksia
Yhdysvalloista saakka.
Hans Rönnlund sai ensin tehtäväkseen

kehitysyhteistyöjärjestön talouspäällikön
työt. Eva aloitti toiminnanjohtajan sihteerinä. Vuosien aikana molempien tehtävät
vaihtelivat. Esimerkiksi vuosina 1999–
2006 Hans oli silmäterveystyöprojektin
hallintopäällikkönä. Eva Rönnlund oli viimeiset yksitoista vuotta järjestön henkilöstöpäällikkönä.

Islam haastaa kristittyjä
Hans ja Eva Rönnlund ovat kiitollisia terveydestä. Mitään suurempia vahinkojakaan ei ulkomailla sattunut, vaikka työalueella oli useita sotajaksoja ja muita vaaratekijöitä.
– Jumala on varjellut meitä. Muita selityksiä meidän selviytymiseemme ei löydy, Hans Rönnlund sanoo.
Syvästi puhuttelevaa oli kohdata ihmisiä, jotka selvisivät jatkuvista vastoinkäymisistään. Monilla oli jatkuvia talous- ja
terveysongelmia, työttömyyttä, asunnottomuutta ja lasten menetyksiä.
– Etuoikeutemme oli saada työskennellä islamilaisessa ympäristössä, mikä sai
meidät paneutumaan uudella tavalla kris-

tinuskon ydinkohtiin. Jumala
toimi radikaalisti lähettäessään Jeesuksen tähän maailmaan sovittamaan ihmiset itsensä kanssa.
Islamilaisessa maassa eläminen kristittynä oli Hans
Rönnlundista jollakin tavalla
yksinkertaisempaa kuin Suomessa. Täällä syntiä mietitään
yksittäisinä rikkomuksina
seksuaalietiikan tai liiallisen
juopottelun osalta, jotka olivat suurimpia ongelmia
1800-luvulla.
– Ihmisen alistuminen Jumalan johtajuuteen on jäänyt
meillä paitsioon. Islamissa pidetään ihanteellisena, että ihminen näkee itsensä jopa
Jumalan orjana. Kristinuskossa Kristus tuli pelastamaan ja tekemään meistä Jumalan lapsia, mutta monelle se ei näytä riittävän.
Tällä hetkellä Rönnlundeilla ei ole näköpiirissään uutta lähtöä Keski-Aasiaan.
Hans aloittelee työtään Kylväjän hallinnollisissa tehtävissä. Yli kolme vuotta
eläkkeellä ollut Eva Rönnlund pohtii hakeutumistaan johonkin vapaaehtoistyöhön. Hän hakee kaapista keski-aasialaisten naisten tekemiä jouluisia pöytäliinoja,
joita myydään ennen joulua Hyvinkään
seurakuntakeskuksen myyjäisissä. Keskustelu siirtyy jouluisiin virsiin.
– Olen opetellut elämäni aikana virsiä
ensin ruotsiksi, sitten suomeksi ja viimeksi englanniksi. Minun suosikkijouluvirteni
on suomalaisessa virsikirjassa numero 23:
”On ruusu Iisain juuren nyt kukkaan puhjennut.”

Seppo Ylönen

Nuoren suru
S

ureminen tuntuu
olevan kaukana aikuisten, nuorten ja
lasten arjesta. Yllättäen iskevä tai vähitellen kasvava suru
pysäyttää. Tapahtuu jotakin,
joka näyttää määrittelemättömäksi ajaksi ohittavan arjen,
valtaa ajatukset ja hetket. Edellisten sukupolvien suremisen
tavat ja sanat voivat tuntua
etäisiltä.

Surun kartalle
Nuoret löytävät omat suremisen tavat ja kanavat. Yhteydenpito kavereihin on tärkeää,
nähdään kaupungilla ja jutellaan verkossa. Erilaiset muistosivustot kokoavat ja sanoittavat yhteistä kokemusta ja
ikävää. Kynttilän sytyttäminen
on pieni ele, jolla on suuri merkitys. Suremisen aikaan kuuluu myös välillä kaipuu hiljaisuuteen.
Kun nuoren elämässä ja elämänpiirissä
kuohuu, kotiväeltä tarvitaan hienotunteista
kiinnostusta. Yksinkertaiset arkiset kysymykset: ”Mitä kuuluu, minne menet, kenen
kanssa” ovat tärkeitä. Isot kysymykset, tunteet ja ajatukset jokainen käy läpi omalla aikataulullaan, mutta sinäkin aikana tarvitaan
aivan arkista huolenpitoa ja läsnä olevia aikuisia.
Vaikka nuoret haluavat surra omalla tavallaan ja usein omiensa joukossa, tarvitaan
myös kotiväkeä, opettajia, valmentajia, ohjaajia ja muita aikuisia. On hyvä, että siellä,
missä nuoret tapaavat, on lähellä ja saatavilla
on turvallinen aikuinen. Vaikka aikuinenkaan ei voi ”puhaltaa pipiä pois”, on tärkeää,
että nuoria ei jätetä omilleen uudessa tilanteessa. Lisäksi aikuisen läsnäolo suojelee surevia nuoria: päihteiden käyttö on maltillisempaa, vahingot tai tapaturmat voidaan
estää. Tärkeää on myös aikuisen läsnäolon

luoma henkinen turvallisuus. Silloin nuoren
ei tarvitse yksin kantaa huolta sellaisista kavereista, joiden suru on liian suuri ja ylittää
omat selviytymiskeinot.

Olet tässä
Suru ja kriisit koskettavat kokonaisia yhteisöjä. Hyvinkään seurakunnan nuorisotyönohjaajat ja papit ovat mukana koulujen arjessa ja juhlassa. Myös silloin, kun arki pysähtyy, pyydetään seurakunnan työntekijöitä
usein tueksi koulun väen raskaisiin päiviin.
Kriisitilanteissa voidaan koululla järjestää esimerkiksi muistohartaus, hiljainen hetki tai rukoushetki. Koululla käydessään seurakunnan työntekijät voivat kiertää luokissa
kuulostelemassa tunnelmia ja kertomassa
esimerkiksi siitä, mitä suremisen aika voi
tuoda mukanaan. Toisinaan työntekijät perustavat hiljaisen huoneen, jonne voi koulupäivän aikana tulla hetkeksi juttelemaan tai
vain olemaan. Myös opettajilla on mahdollisuus keskustella ja saada tukea tilanteen kä-

sittelyyn omien oppilaidensa kanssa. Seurakunta järjestää myös erilaisia sururyhmiä
tarpeen mukaan.

Surun tiellä
Nykyään on vallalla enimmäkseen hyvin
kriisipainotteinen surun kohtaaminen, jossa
asiantuntija-apua tarjotaan ensimmäisten
päivien ja viikkojen ajan aktiivisesti. Usein
hautajaisten kanssa samaan saumaan osuu
tämän ryöpytyksen hiipuminen, kun kollektiivinen järkytys tasaantuu. Edessä on arjen
erämaa, jossa kuolleen lähimmille varsinaisesti vasta tulee käsin kosketeltavasti todeksi, että rakas ihminen on poissa. ”Surutyö” ja
”kriisityö” ovat hienoja ja tarpeellisia asioita,
mutta ehkä ajatuksia väärille urille vieviä sanoja. Ne antavat sen vaikutelman, että surun
kanssa on mahdollisuus tulla jotenkin ”valmiiksi”, työ tehdään loppuun.
On tietysti totta, että jossakin vaiheessa
suru on jollakin tavoin käyty läpi. Sen kanssa
on tultu tarpeeksi sinuiksi, että elämä voi vä-

hitellen – vaikkakin ytimeltään ehkä täysin
muuttuneena – jatkua. Nuorten elämä on
täyttä ja asiat tapahtuvat melko nopeasti,
usein surusta toipuminenkin. Kuitenkin suru voi myös viedä paljon aikaa riippuen siitä,
kuinka läheisen ihmisen menettämisestä on
kysymys. Ehkä tästä syystä olisi parempi puhua ”surun tiestä” kuin ”surutyöstä”. Se saattaa jatkua vuosia ja sillä on toisinaan myötämäkeä, jolloin menetyksen kanssa eletään
ihan normaalia elämää. Välillä tulee kausia,
jolloin ikävä nousee pintaan vaikka jonkin
muun menetyksen uudelleen aktivoimana.
Suorittamiseen ja eteenpäin menemiseen keskittyvässä yhteiskunnassa pitäisi
muistaa, että surun tietä ei voi väkisin runnoa läpi. Ihmisen pitää saada surra ja puhua
menetyksestään oman rytminsä ja tuntojensa mukaan kyllin kauan, jotta toipuminen
olisi aitoa.

Minttu Talosela ja Pauliina Kuokka

Ellette tule lasten kaltaisiksi…
Joillakin kirjailijoilla on muita parempi taito
asettautua lapsen asemaan, takautua omiin
tai muiden lasten elämysmaailmaan. Markus Nummella näyttää tämä kyky olevan.
Tämän syksyn yhden kirjahelmen, Karkkipäivän, kirjoittaja on tunnetusta kulttuurisuvusta. Markus Nummen isä on runoilija ja
raamatunkäännöskomitean jäsen Lassi
Nummi, isoisä Kiinassa toiminut lähetyssaarnaaja Yrjö Nummi. Markus Nummen
aikaisempia romaaneja ovat Kadonnut Pariisi ja Kiinalainen puutarha.
Karkkipäivän aloitus ei ole helppo. Itselläni meni viitisenkymmentä sivua ennen
kuin tarina alkoi avautua. Mutta sitten se veti yhtäjaksoisesti kirjan loppuun asti. Sisälle
pääsyä ei edesauttanut se, että kehyksenä on
romaanin kirjoittaminen romaanin sisällä.
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Kirja lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa
luovuuden suossa tarpova kirjailija Ari maksaa kaupassa vieraan pojan karkkipussin.
Siitä pitäen hän ei pääse pojasta eroon. Toisaalla kauppaliikkeiden tiloja suunnitteleva
Paula elää yhä enemmän sisäismaailmassaan
– ulos tai paremminkin oman onnensa
oloon jää pieni tytär.
Annettujen säädösten ja käytänteiden
rajaamaa työtään tekevät sosiaalitoimen ja
lastensuojelun ammattilaiset. Heidän tulee
erottaa omat tunteensa työn kohteista ja tehdä raporttinsa vain havaintojen ja tosiasioi-

den pohjalta. Väistämättä mielessä rinnastuu seurakuntatyön ja hengellisen elämän
kutsu ja tarve ihmisen rinnalla kulkemiseen.
Missä määrin saa ja tulee olla oma persoona
pelissä?
Koskettavasti ja sympaattisesti Nummi
kuvaa Arin avuttomuutta häneen turvautuvan lapsen edesottamuksissa. ”Tom Kilmoori” on sarjakuvien ja tietokonepelien merkillisen mielikuvitusmaailman keskelläkin realisti. Vanhempiensa eron läpi käyneenä,
pettymyksensä nielleenä, hän ei uskalla
odottaa liikoja – ja kuitenkin löytää jostakin
elämisen voimaa ja toivoa.
Kirjan juonta ei ole syytä tämän enempää paljastaa.
Kirjallisuuspiirissämme, jossa ruodimme
opusta, totesimme sen olevan erinomaista

oheismateriaalia
diakoniaopiskelijoille ja muille ammatikseen auttaville. Hyvien tarinoiden ja dekkarien ystävillekin
Nummi tarjoaa oivan annoksen ajateltavaa.

Reijo
Huuskonen

Ellette tule lasten
kaltaisiksi…
Markus Nummi
KARKKIPÄIVÄ
383 s., Otava 2010
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Jäsenkato kiihtyy

– kirkossakäynti lisääntyy!
Sisään ja ulos
Messut, mietiskely ja mystiikka vetävät väkeä kirkkoihin. Näin totesi Helsingin Sanomat seurakuntavaalien alla 9.11. Toimittaja
oli tehnyt havaintoja tilastoista, tutkaillut
uutta jumalanpalveluskulttuuria ja haastatellut hiljaisuuden retriittien vetäjää.
Samaan aikaan kirkosta on tänä vuonna
lyhyessä ajassa eronnut ennätysmäärä ihmisiä. Syynä on pidetty television homokeskustelua, ja sitä seurannutta mediamylläkkää,
jossa uusia lukemia paukuteltiin päivä päivältä kuin tehokkaasti rummutetussa rahankeräyksessä.

Pölyn laskeuduttua
On kysytty, voiko yksi televisio-ohjelma tai
jopa yksi sen osallistuja, joka kertoi ennestään moneen kertaan lausumansa kannan,
saada aikaan tällaisen reaktion? Ihmettely
lienee aiheellinen.
Nyt kun pöly on hiukan jo laskenut – ainakin väliaikaisesti – on alettu tarkastella
prosessia viileämmin ja laajemmasta perspektiivistä. On todettu, että eron helppouden – vain näppäimen painallus – taustalla
on ollut muutakin. Aivan ilmeisesti nyt purkautui monien vuosien ajatus merkityksettömäksi ja tarpeettomaksi koetun kirkon jättämisestä. Tietysti kirkollisveron välttäminen
juuri tähän aikaan on myös vaikutin.
Saman tapainen kehitys on vallinnut lähes kaikissa vanhoissa protestanttisissa kirkoissa länsimaissa. Ruotsi on ollut selvästi
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Suomea edellä. Viime vuonna siellä erosi luterilaisesta kirkosta 80 000 ihmistä, ja vuosikymmenen puolivälissä oli 100 000 eropiikki. Jäljellä on noin 70 prosenttia väestä.
Saksan evankelisesta kirkosta on jo pitkään
eronnut noin 300 000 jäsentä vuodessa.
Vaikka Suomessa eroaisi tänä vuonna vielä
noin puolet enemmän, se ei juuri poikkeaisi
muiden luterilaisten maiden tilastoista.
Skotlannissa entinen presbyteerinen valtakirkko käsittää enää 11 prosenttia kansasta,
Englannissa anglikaanien osuus on vielä pienempi.

Jäsenkatoa vastaan
arvoliberaalilla ohjelmalla?
Etenkin etelässä ja suurissa kaupungeissa ihmisten arvomaailma on pirstoutunut. Uskonnollisuustutkimusten mukaan yhä
enemmän on niitä, jotka ”eivät usko niin
kuin kirkko opettaa”. Paine yhdenmukaisuuteen yhteiskunnan vallalla olevien arvojen
kanssa on tässä tilanteessa suuri. Kattoa halutaan pitää korkealla, seiniä lavealla. Samalla vastakkainasettelu ”uudistajien” ja ”konservatiivien” välillä on jyrkentynyt.
Viime vuosien tavoite vastata jäsenkatoon arvoliberaalilla ohjelmalla ei näytä läheskään kaikkia lähtijöitä vakuuttavan. Tämän vuoden eroaalto osui aikaan, jolloin
homoliittojen kiisteltyä siunausta selvästi
puoltavat uusi arkkipiispa ja Helsingin naispiispa oli äsken valittu virkoihinsa. Yksittäisistä seurakunnista sateenkaarimessuistaan
tunnettu Helsingin Kallio on menettänyt

eniten jäseniään, noin kolme prosenttia.
Vuotoa kirkon jäsenyydestä tapahtuu
kaiken aikaa myös toiselta laidalta. Moni kotikirkkonsa penkkiä tähän asti ahkerasti kuluttanut on ilmaissut huolensa kirkon suunnasta ja jotkut ovat hakeneet uutta kotipaikkaa ns. vapaista suunnista tai pienistä uusista yhteisöistä. Heidän mukaansa kirkko on
viime aikojen ratkaisuissa luopunut perusteistaan, mukautunut ajan henkeen ja paineeseen, menettänyt suolansa. Hengellistä
ravintoa on haettu sieltä, missä on nähty leipää olevan tarjolla.
Näyttää kuitenkin siltä, että valtaosa ns.
arvokonservatiivisesta kirkon jäsenistöstä
haluaa vielä vaikuttaa sisältäpäin. Kysellään,
riittääkö suvaitsevaisuudesta puhuvalla kirkon johdolla suvaitsevuutta tähän suuntaan?
Mahdutaanko saman katon alle? Yksi ratkaisuvaihtoehto olisi asuinpaikasta riippumaton henkilöseurakunta, mikä malli on erityisesti liberaalilla puolella torjuttu.

Kirkon jäsenyys ja
Raamatun arvovalta
Viime kuukausien prosessin on nähty saaneen aikaan myös myönteistä. Usko ja arvot
ovat tulleet luvallisiksi keskusteluaiheiksi.
On jouduttu pohtimaan, mikä merkitys kirkolla ja sen jäsenyydellä on? Mihin kirkkoa
lopulta tarvitaan?
Kristillisen tiedon hälyttävästi vähetessä
on kirkon johdossa ymmärrettävästi nostettu kristillisen kasvatuksen, lapsi- ja nuorisotyön tärkeys ensi sijalle. Rahojen huvetessa

niin ikään vapaaehtoisten seurakuntalaisten
vastuun otto väistämättä korostuu. Jokaiseen toimintamuotoon ei tarvita palkattua
työvoimaa; kaikenlaisilla lahjoilla on käyttöä.
Viime aikojen keskustelussa on huomautettu, että sukupuolisuuntautumisen ja muiden pinnalla olevien kysymysten taustalla,
vielä vaikuttavampana, on asennoituminen
Raamattuun, joka luterilaisen kirkkojärjestyksen mukaan on uskon ja elämän ylin ohje.
Kuinka kirjaimellisesti Raamattua on tulkittava; ovatko 2000 vuotta vanhat eettiset ohjeet yhä sitovia?
Mielipiteiden ristiaallokossa Raamattua
on viskottu lattialle konkreettisesti ja kuvainnollisesti. Liberaalinen katsanto, jota iso
osa yleisöosastojen kirjoituksista näyttää
edustavan, ymmärtää Raamatun erityisesti
rakkauden ja tasa-arvon viestittäjäksi. Kaikki
muu alistuu tälle periaatteelle. Toisella puolella Raamattua puolestaan luetaan lakina ja
evankeliumina, oppaana, jota ei tulisi mielensä mukaan taivutella, vaan jonka alle tulee taipua.
Helsingin Sanomien toimittaja näki kirkossakävijöiden määrän kasvavan. Hänen
silmäänsä pistivät erikoisuudet ja uutuudet
– joilla on varmasti oma paikkansa. Nyt kun
elämä joulun aikoihin palaa uomiinsa, lienee
perusseurakuntatyö sitä, mitä ihmiset eniten
odottavat. Tarvitaan vierellä kulkijoita ja
kuuntelijoita, evankeliumin viemistä lähelle
ja kauas, suolana ja valona vaikuttamista.

Reijo Huuskonen

Koko perhe käy kuoroharjoituksissa

Polun pää

K

atriina Hekanaho on laulanut
Pekka Simojoen johtamassa Et
Cetera -kuorossa kymmenen
vuotta. Hän on lastentarhanopettajana järvenpääläisessä
Päiväkoti Petrassa, mutta on nyt
hoitovapaalla ja hoitaa juuri vuoden täyttänyttä perheen esikoista, Hillaa. Aviomies
Tommi on laulanut samassa kuorossa viisi
vuotta. Hän on määräaikaisena suntio-talonmiehenä Hyvinkään seurakunnassa.
– Olen syntynyt kristittyyn kotiin Parikkalassa. Minulla on kasettiäänite, jossa luen
kaksi- tai kolmevuotiaana Isä meidän rukouksen vaikka puhe on epäselvää. Kun olin
kahdentoista ikäinen kysyin äidiltäni, mistä
voin tietää olevani uskossa. Äiti sanoi, että
mehän voimme rukoilla yhdessä. Voit sanoa
Jeesukselle haluavasi olla hänen omansa. Me
rukoilimme, ja se rauhoitti minua, Katriina
kertoo.
Opiskellessaan lastentarhanopettajaksi
Joensuussa hän eli nuoruuttaan ilman läheistä suhdetta Jumalaan, vaikkei kääntänytkään Hänelle kokonaan selkäänsä. Elämään
tuli epävarmuutta ja vaikeuksia ihmissuhteissa. Muutettuaan Hyvinkäälle vuonna
2000 Katriina hakeutui uskovien seuraan ja
liittyi Et Cetera -kuoroon. Kristillisellä deittipalstalla hän kohtasi Tommin.
– Aloimme seurustella ja meidät vihittiin
Riihimäen kirkossa vuonna 2006. Asuimme
jonkin aikaa Riihimäellä, josta muutimme
seuraavana vuonna Järvenpäähän. Tommikin liittyi Et Ceteraan.
Katriina ja Tommi ovat käyneet Riihimäellä Et Cetera -kuoron harjoituksissa Järvenpäästä saakka tyttärensä Hillan kanssa.
– Me siunaamme joka ilta Hillan Herran
siunauksella. Minusta tuntuu, että hän kokee olonsa siinä hetkessä turvalliseksi. Hänkin tapailee rukouksen lopussa amen sanaa.
Vanhempina annamme hänelle esimerkin
Raamatun luvusta ja rukouksesta. Hän oppii,
että on olemassa rakastava Taivaan Isä. Py18
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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
14.1.2011 mennessä kirjekuoressa
osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti,
PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 5/2010 kryptosanaristikkokilpaan osallistui 21
henkeä ja kirjapalkinnon voittivat
Vesa Nurttila ja Hellevi Litmanen.
Onnea voittajille!
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Lasten nurkka

Koko perheen

jouluKonsertti

JOULUN SANARISTIKKO

lauantaina 11.12. klo 17.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16

Tästä sanaristikosta, jonka laati 10-vuotias Juhana,
löytyy vastaus siihen, mikä tai paremminkin kuka on
joulun paras lahja.
Hyvää adventin aikaa ja iloista joulua!

Sävelkeijut, Rytmiritarit & Laulunaperot
Joulun tähti -pienoiskuvaelma, ohj. Jouni Laine
suvi tuominen - huilu, Anna Kinnunen - viulu
emmi Anttola - viulu, salla sinervä - alttoviulu
Karen Högholen - sello, Helena lehtinen - piano
Konsta Mönkkönen - kitara, Pekka Kiuttu - basso
osmo turunen - lyömäsoittimet
Vapaa pääsy,
johtaa Marjut sipakko

Ehyemmäksi

Marian mies

aikuiseksi

Eläinten
syöttökaukalo
Kertoi paimenille
ilosanoman

TerVeTuloa!

la 22.1.2011 klo 12–16.30
Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16

Keisari

Eheytymisseminaarissa
paneudutaan haavoittuneen
itsetunnon tervehtymiseen.
Aiheina inhimillinen ja hengellinen kasvu armossa,
rakentava jämäkkyys ja
terveet rajat. Kouluttajana on
Perheniemen evankelisen
opiston rehtori,
pastori Petri Välimäki.
Olet tervetullut seminaariin,
jos tarvitset itse tukea tai
haluat oppia tukemaan apua
tarvitsevaa lähimmäistäsi.
Ilmoittautuminen kahvitarjoilun vuoksi 17.1. mennessä
Hyvinkään seurakunnan
neuvontaan p. (019) 456 11.
Ilmoittautumisia otetaan
vastaan 3.1. alkaen.

Jeesuksen
syntymäpäivä
Joulupuu

Hyvinkään seurakunnan
diakoniatyö kiittää
kaikkia yhteistyötahoja,
vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja
siunausta vuodelle 2011!
Joulutervehdysten sijaan ostimme
Toisenlaisen lahjan; viisi sikaa ja kaksi vuohta kehitysmaihin
Kirkon Ulkomaanavun kautta!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järj. Hyvinkään alueen seurakuntien yhteiskristillinen työryhmä ja
Perheniemen evankelinen opisto

ohjelma 5 €

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Kotiseurakunnassasi
tapahtuu…
4.- 6.2. Äiti-tytär- leiri Sääksin leirikeskuksessa
• Hinta aikuiset 40 €, lapset 15 €
• Ilmoittautuminen1) viimeistään 21.1.
11.- 13.2. Isä-poika- leiri Sääksin leirikeskuksessa
• Hinta aikuiset 40 €, lapset 15 €
• Ilmoittautuminen tammikuun aikana ma-pe
puh. 040 5596 327 / A-P Laakso
19.- 21.2. 11-14 v leiri Sääksin leirikeskuksessa
• Hinta 40 €, sisarale -50 %
• Ilmoittautuminen1) viimeistään 1.2.
21.- 22.2. 9-10 v leiri Sääksin leirikeskuksessa
• Hinta 40 €, sisarale -50 %
• Ilmoittautuminen1) viimeistään 1.2.
23.- 25.2. 7-8 v leiri Sääksin leirikeskuksessa
• Hinta 40 €, sisarale -50 %
• Ilmoittautuminen1) viimeistään 1.2.
Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella,
joita saa Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta tai internetistä
varkka.betsku.net. Lomake lähetetään sähköisesti netissä,
tuomalla lomake seurakunnan neuvontaan tai lähettämällä
se osoitteeseen Hyvinkään seurakunta/ varhaisnuorisotyö /
ilmoittautumiset/ PL 29/ 05801 HYVINKÄÄ. Leiripaikat arvotaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja arvonnan tulos ilmoitetaan kaikille leiripaikkaa hakeneille.
Tiedustelut puh. 0400 162743.

1)

Diakoniatyön

Joulunaika
Diakoniatoimiston
päivystysvastaanotto
ma, to ja pe klo 10–13
ma klo 15-17 perhetyön päivystys
ti klo 10-13 päihdetyön päivystys

Pääsiäisleiri hiihtäen ja lasketellen
Lapissa 20.- 26.4. nuorille ja heidän perheilleen
• Hinnat aikuiset 310 €, 16-18 v ja opiskelijat 210 €,
12-15 v 180 €, 7-11v 150 €.
• Alle rippikouluikäiset voivat lähteä mukaan aikuisen tai
vanhemman sisaruksen kanssa, alle 12 vuotiaat vain aikuisen
kanssa. Ilmoittautuminen 2)

Päivystysvastaanotto
joulutauolla
22.–26.12.
Mummon kammari
on joulutauolla 17.12.–9.1.
Kammari aloittaa toimintansa
jälleen 10.1.

Hyvinkään kirkon
50-vuotisjuhla
tammikuussa 2011
Hyvinkään kirkossa
Hämeenkatu 16

perjantaina 28.1. klo 17-21

Avoimet ovet, kahvitarjoilu,
ohjelmatuokioita.
lauantaina 29.1. klo 18

Kuorokavalkadi

Kesällä 20.- 25.7.2011 11-14 -vuotiaiden
valtakunnallinen Syke-suurleiri Partaharjussa
Leirille voi lähteä koko perhe. Majoitus seurakunnan teltoissa.
• Hinta: Aikuiset 100 €, lapset 80 €
• Mahdollisuus hakea osittaista maksuvapautusta.
• Ilmoittautuminen2) viimeistään 10.5.
Ilmoittautuminen2)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh. 0400 162 743 ma-ke klo
12-16 tai ilmoittautumislomakkeella, jota saa internetistä varkka.betsku.net. Lomake lähetetään sähköisesti netissä. Leiriläiset otetaan leirille ilmoittautumisjärjestyksessä.

sunnuntaina 30.1. klo 10

Palveleva
puhelin
01019 0071
Päivystys on avoinna
koko maassa
su-to klo 18 – 01 sekä
pe ja la klo 18 -03
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Juhlamessu, saarnaa
piispa Mikko Heikka.

Kirkkokahvit
(seurakuntakeskuksessa)

klo 13 Päiväjuhla ja kirkon

juhlakirjan julkistaminen.
Juhlapuhe, professori
Simo Paavilainen.
TerveTuloA!

Kaikkien näiden leirien (ei isä-poika- leiri)
ilmoittautuminen alkaa ma 13.12.
Donkkis Big Night keväällä
• 24.1. klo 18 Paavolan srk- koti (Aittatie 1)
• 28.3. klo 18 Paavolan srk- koti (Aittatie 1)
• 16.5. klo 18 Paavolan srk- koti (Aittatie 1)
Tervetuloa!

Hyvinkään seurakunta
Varhaisnuorisotyö

J o u l u k u u 2 010 – t a m m i k u u 2 011
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

torstai 9.12.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10 Kehitysvammaisten
joulukirkkohetki
Vanhassa kirkossa
• 10 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa
• 10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskuksessa
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• 14 Näkövammaisten kerho
srk-keskuksessa
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho
Vehkojan srk-keskuksessa
• 18 Nuortenryhmä Kuvastus
srk-keskuksessa
• 18 Siioninvirsiseurat
Mummon kammarissa
(Herättäjä)
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskuksessa

perjantai 10.12.

Seurakunnassa tapahtuu

Joulujuhlia

• pe 10.12. klo 11
Raamattupiirien perinteinen jouluateria srk-keskuksen kokoussalissa,
Hämeenkatu 16. Mukana pastori Esa Kokko.
• pe 10.12. klo 18
Vehkojan alueneuvoston, vastuunkantajien ja liikuntaryhmien joulupuuro
Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Mukana pastori Esa Kokko.
• ma 20.12. klo 17
Päihteetön joulujuhla Paavolan seurakuntakodilla Aittatie 1.
Ilmoitathan ruoka-allergiat heti Kristiina Leinoselle, p. 0400 804 252.
Järj. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö, Pelastusarmeija ja Hyria Työmylly
• Jouluaattona 24.12. klo 17–20
Avoin jouluaatto Vehkojan srk-keskuksessa. Oletko jouluna yksin?
Tai kaksin, mutta muukin seura kiinnostaa?
Jouluaaton ohjelmassa ruokailua ja järjestettyä yhteisohjelmaa. Isäntäparina Birgitta
ja Esa Kokko.
Jouluaterialipukkeita (10 €) saatavissa srkkeskuksesta pe 17.12. asti.

• 18 Joulukonsertti, Kidekuoro, Vanhassa kirkossa, s. 4.
• 19 Kahvilailta ja klo 20
Sanan ja musiikin hetki
Vanhassa kirkossa

lauantai 11.12.

• 17 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa, s. 4

Tervetuloa viettämään
yhteistä joulujuhlaa!
perjantai 17.12.

• 10 Messu ja isoskoulutus
Hyvinkään kirkossa
• 10 Sanajp ja kauneimmat
joululaulut Paavolan
srk-kodissa. Kirkkokahvit.
• Kauneimmat joululaulut s. 4

• 9 Pullakirkko
Vanhassa kirkossa
• 17.30 Ylistysryhmä
työkeskuksen aulakahviossa
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskuksen kappelissa
• 18 Irina Kimin viuluoppilaiden joulukonsertti
Kytäjän kirkossa
• 19 Kahvilailta Vanhassa
kirkossa, klo 20 Kirkkoteatteri Joulun tähti, Teatteri Beta

maanantai 13.12.

lauantai 18.12.

3. adventtisunnuntai 12.12.

• 12 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammarissa
• 18 Luciafest och de vackraste julsångerna
i Gamla kyrkan , s. 4
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa

tiistai 14.12.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 12 Mummon kammarissa
joulupuuroa
• 18 Lähetysilta
Luther-talossa (Sley)
• 19 Joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, s. 4

4. adventtisunnuntai 19.12.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
• 10 35-vuotisjuhlamessu
Paavolan srk-kodissa.
Kirkkokahvit.
• 11 Joulujuhla
Luther-talossa (Sley)
• 12 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 16 Ahdenkallion joulujuhla
Ahdenkallion nuorisotalolla
• 18 J. S. Bach Jouluoratorio
kantaatit 1-3 Hyvinkään
kirkossa, s. 4

• 18.30 Kaukasten kylän joulujuhla Kaukasten juhlatalolla.

• 11-13 Kytäjä-kerho Kytäjän
kirkon sivusalissa, Joulutunnelmia kera jouluaterian.
• 19 Joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, s. 4

torstai 23.12.

torstai 16.12.

• 9-12 12 Mummon kammarin
perhepäivässä joulupuuroa
• 19 KokoNainen jouluilta
Vanhassa kirkossa, s. 4

etsku

• 17 Runo vie jouluun
Vanhassa kirkossa, s. 4

maanantai 20.12.

keskiviikko 15.12.

perjantai 7.1.

• 18 Joulunodotuskirkko
Martin srk-talossa.
• 22 Aatonaaton yömessu
Paavolan srk-kodissa.
Täytekakkukahvit.

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Jouluaatto,
pe 24.12.

• 14 Jouluaaton hartaus
Rauhannummen kappelissa
(Kuljetus)
• 14 Jouluaaton hartaus
Kytäjän kirkossa
• 14 Joulunäytelmä Kuninkaasi tulee Hyvinkään kirkossa
• 15 Julbön i Gamla kyrkan
• 15.30 Jouluaaton hartaus
Kytäjän kirkossa
• 16 Joulunäytelmä Kuninkaasi tulee Hyvinkään kirkossa.
• 17 Jouluaaton hartaus
Vanhassa kirkossa.
• 17-20 Avoin jouluaatto
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 18 Jouluaaton hartaus
Puolimatkan hautausmaan
kappelissa
• 21.30-22.45 Kaikille avoin
joulutee- ja piparitarjoilu
työkeskuksessa.
• 23 Jouluyön messu
Hyvinkään kirkossa

Joulupäivä, la 25.12.
• 6 Joulukirkko
Vanhassa kirkossa
• 7 Joulukirkko
Hyvinkään kirkossa
• 8 Joulukirkko
Vanhassa kirkossa
• 9 Joulukirkko
Kytäjän kirkossa
• 10 Joulupäivän messu
Paavolan srk-kodissa
• 11 Perhekirkko
Vehkojan srk-keskuksessa
• 18 Joulukonsertti
• Hyvinkään kirkossa, s. 4

Tapaninpäivä,
su 26.12.

• 10 Tapaninpäivän messu
Hyvinkään kirkossa.

• 18 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkossa

• 11 Raamattupiiri
srk-keskuksessa
• 13 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

maanantai 17.1.

sunnuntai 9.1.

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

perjantai 31.12.

• 19 Seurat ja ehtoollishetki
Vanhassa kirkossa (Kansanlähetys)
• 23 Uudenvuodenaaton
Urkuvartti
Hyvinkään kirkossa

TAMMIKUU 2011
Uudenvuodenpäivä, la 1.1.

• 10 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa.
Kirkkokahvit.

sunnuntai 2.1.

• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 18 Kauneimmat joululaulut
vielä kerran
Vanhassa kirkossa

keskiviikko 5.1.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• 19 Raamattu- ja srk-koulu
Vanhassa kirkossa

Loppiainen, to 6.1.

• 10 Messu ja uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen Hyvinkään kirkossa.
Kirkkokahvit
• 15 Loppiaisen perhemessu
Martin srk-talossa
• 18 J.S. Bach Jouluoratorio
kantaatit 4-6
Hyvinkään kirkossa, s. 4

tiistai 18.1.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 12-15 Mummon kammari

keskiviikko 19.1.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanhassa kirkossa
• 12-13 Mummon kammari
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri srk-keskuksessa

maanantai 10.1.

• 10 Käräjäoikeuden käräjäkirkko Hyvinkään kirkossa
• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammarilla

torstai 20.1.

tiistai 11.1.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 12-15 Mummon kammari

keskiviikko 12.1.
• 18 Jouluseurat
Martin srk-talossa
(Herättäjä-Yhdistys)

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammarilla
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-kodilla

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• 12-13 Mummon kammari
• 19 Raamattu- ja srk-koulu
Vanhassa kirkossa

torstai 13.1.

• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskuksessa
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojalla
• 18 Nuorten lauluryhmä
Kuvastus srk-keskuksessa
• 18 Siioninvirsiseurat Piilolalla
• 18.30 Ruut-piiri
Vehkojan srk-keskuksessa
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskuksessa

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodilla
• 10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskuksessa
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojalla
• 18 Nuorten lauluryhmä
Kuvastus srk-keskuksessa
• 18.30 Tuomas-piiri
Vehkojan srk-keskuksessa

perjantai 21.1.

• 11 Raamattupiiri
srk-keskuksessa
• 13 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

lauantai 22.1.

• 12-16 Eheytymisseminaari
Hyvinkään kirkossa, s. 14

sunnuntai 23.1.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 12 Sanajp / Rippikoulusunnuntai Vehkojan srk-keskuksessa
• 13 Messu Kytäjän kirkossa
• 18 Yhteiskristillinen tilaisuus
Hyvinkään kirkossa

perjantai 14.1.

• 9-11 Pullakirkko
Vanhassa kirkossa. Leinonen
Kristiina, Ranta Leena
• 11 Raamattupiiri
srk-keskuksessa
• 13 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
• 17.30 Ylistysryhmä
työkeskuksen aulakahviossa
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskuksen kappelissa

maanantai 24.1.

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri
Mummon kammarilla
• 18.30 Israel-ilta Vanhassa
kirkossa, kahvitarjoilu

lauantai 15.1.

• 24 t rukousta la klo 17 – su
klo 17 Mummon kammarissa

tiistai 25.1.

sunnuntai 16.1.

• 10 Messu ja Gideonien
kirkkopyhä
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
• 15 Siionin kanteleen
lauluseurat Vanhassa kirkossa
(ELY)

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 12-15 Mummon kammari

keskiviikko 26.1.

• 11-13 Kytäjä-kerho
Kytäjän kirkon sivusalissa
• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanhassa kirkossa

N U O RT E N J O U L U N A J A N TO I M I N TA
Betaniassa: (päättyy 19.12)
Torstaisin Avoimet 16.00-20.00
Perjantaisin Raamis 18.00Lauantaisin Nuortenilta 16.30-20.30
Joulunajan toiminta:
24.12. klo 21.30 - 22.45 Jouluteet nuorisotoimistolla
30.12. klo 16.00 - 20.00 Avoimet Betskussa
31.12. klo 19.00 - Nuorten uusivuosi Betskussa
nuoret.betsku.net
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Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta 2011 kaikille hyvinkääläisille!

Hakalan koulun väki veisaa Enkeli taivaan lausui näin virren kymmenettä säkeistöä
seisoen.

Nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiaisella on sylissään valtava joululahjapaketti, jonka sisällä
on yllätys.

Hakalan koulusta tultiin innolla

H

joulukirkkoon

akalan koulun 189 oppilasta
opettajineen on istuutunut
Vanhan kirkon penkeille. Vs.
koulutyön pastori Tanja
Koskela toivottaa kaikki tervetulleiksi adventti- ja joulukirkkoon. Hän sytyttää yhden adventtikynttilän, minkä jälkeen lauletaan pianoa
soittavan kanttori Marjut Sipakon johdolla tuttu Nyt sytytämme kynttilän -adventtilaulu. Mutta sen jälkeen kirkon ovelle ilmestyy valtavaa joululahjapakettia
raahaava nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen. Paketin sisältö liittyy joulun keskeiseen henkilöön, Jeesukseen.

Pirteä II A- ja I–II B-luokkien oppilaiden kuoro johtajanaan opettaja Tiina
Ahonen esittää laulun Tähtönen taivahan
osoita tie…
Jouluevankeliumin lukevat Tuuli Jokinen ja Piita Penttinen. Siinä kerrotaan,
että meille on syntynyt Betlehemissä Vapahtaja, Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Samaan aikaan alttarikaiteen viereen saapuvat kirjaviin asuihin pukeutuneet Maria
(Saara Manninen) ja Joosef (Tiia Martikainen).

Joulukirkko on perinne

Hakalan koulun vararehtori Merja Kääriäinen sanoo, että kirkossa käyminen kuuluu koulussa uskonnonopetussuunnitelmaan.
– Perinteenä on ollut käydä loppuvuodesta adventti- tai joulukirkossa. Kevätkirkko on pääsiäisenä tai juuri ennen koulun loppua. Kirkkoon tulevat kaikki ne oppilaat, jotka kuuluvat kirkkoon. Tällä kertaa yksi ET-opetusta saava oppilaskin pyysi
saada tulla mukaan. Muut oppilaat jäivät
koululle elämänkatsomustiedon tunnille.
Merja Kääriäinen opiskeli maantietoa
ja biologiaa Joensuun yliopistossa ja val-

mistui luokanopettajaksi Helsingin yliopistosta. Lapsuuden ja kouluaikojen joulukirkkomuistot vievät hänen ajatuksensa
Joensuuhun.
– Minun suosikkijouluvirteni on ehdottomasti Enkeli taivaan lausui näin, hän
sanoo iloisesti. Tästä joulukirkkoon ehdottomasti kuuluvasta virrestä koululaiset
laulavat opettajiensa kanssa kaksi säkeistöä alusta ja viimeisen säkeistön, joka veisataan seisomaan nousten: ”Nyt Jumalalle
kunnia, kun antoi ainoon Poikansa. Siit
enkelitkin riemuiten veisaavat hälle kiitoksen.”

Seppo Ylönen

Joulusaarna valmistuu Tanjalta hyvissä ajoin
Hyvinkään seurakunnan vs.
koulutyön pastori Tanja Koskela
saarnaa Hyvinkään kirkossa
jouluaamuna kello 7 alkavassa
jumalanpalveluksessa. Saarnojensa valmisteluun hänellä on
tapana ryhtyä hyvissä ajoin.
– Näin teen myös joulusaarnan kohdalla. Sitä valmistelen pitempään kuin muita saarnoja. Tällä kertaa olen miettinyt
esimerkiksi kirkon valaistusasioita ja
käytän saarnassani kirkkoon rakennettavaa seimiasetelmaa. Ne tukevat jouluevankeliumin sanomaa, hän sanoo.
Tanja Koskela on käynyt rippikoulunsa Israelissa, suomalaisten vuonna
1971 perustamassa Jad Hashmonan kibbutsissa. Hän näki silloin Betlehemissä
paimenten kedon ja Jeesuksen syntymäkirkon sekä kaikki muutkin Jeesuksen
maanpäälliseen elämään liittyneet keskeiset paikat. Luukkaan evankeliumin
toisessa luvussa on tuttu jouluevanke- Pastori Tanja Koskela nostaa joulusaarnassaan esiin enkelin, joka ilmoittaa hyvän sanoliumi, jossa kerrotaan juuri Betlehemis- man.
sä tapahtuneesta Jeesuksen syntymästä,
enkeleistä ja paimenista.
Uskallanko lähestyä Jeesusta?
riittämättömyyttä ja elämän tarkoituksen
– Nostan esiin enkelin, joka ilmoittaa
paimenille: Teille on syntynyt Vapahtaja! On hyvä asia, että menemme joulukirk- pohdintaa. Sydämessä voi olla kiitosta,
Yritän puhua niin, että se sopii sekä lapsille koon perinteen mukaan. Siellä istuessam- iloa, surua, ahdistusta tai pelkoa.
– Betlehemin kedon paimenet eivät
että aikuisille, Tanja Koskela jatkaa.
me meillä voi olla sydämessämme omaa
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epäilleet hetkeäkään juostessaan juuri
syntyneen Jeesuksen luo. Maria kätki
paimenten kertoman enkelin sanoman
sydämeensä. Mutta miten me lähestymme joulun lasta? Uskallammeko lähestyä häntä vai haluammeko pysyä hänestä kaukana?
Teologina Tanja Koskela ymmärtää
jouluevankeliumin tapahtumia eri tavalla kuin lapsena. Silti hän haluaa säilyttää
sen saman uskon, jonka hän sai jo lapsuudessaan.
– Minulla on itselläni kolme alle
kouluikäistä lasta. Perheessämme odotetaan kovasti joulua. Me vanhemmat
puhumme lasten kanssa joulun kristillisestä sanomasta. Meillä vietetään perinteistä joulua jouluruokineen, kuusineen
ja lahjoineen.
Hän muistelee saarnaa kirjoittaessaan lapsuutensa jouluja. Hyvien ja huonojenkin muistojen keskellä on hyvä
muistaa joulun keskeinen sanoma Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi.
– Joulun sanomaan liittyy niin paljon iloa, että haluan sen välittyvän kaikille joulukirkkoon tulijoille. Haluan
antaa ihmisille lämpimän ja hyvän olon,
että he haluaisivat ottaa Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanaan. Meille kaikille, sinulle ja minulle on syntynyt Vapahtaja.

Seppo Ylönen

