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”Kirkko ei ole mitään arkipäiväistä,
se on jotakin suurta, valtavaa ja ehdotonta
ja tämä tunne olisi saatava välitettyä ihmisille”.
Arkkitehti Aarno Ruusuvuori

Seppo Ylönen

Kutsu

Hyvinkään kirkon
50-vuotisjuhlaan
pe–su 28.–30.1.2011

Yhteisvastuu auttaa yksinäisiä nuoria – sivu 6

Jyri Similä
• sähköinsinööri
• harrastajanäyttelijä
• kantaa huolta nuorista

– En eroa koskaan kirkosta, koska olen saanut siitä niin paljon nuoruuteeni. Kiitos ja terveisiä varhaisnuoriso- ja nuorisotyöntekijöille Hämeenkatu 16:een, Jyri Similä sanoo.

Sähköinsinööri ei halua erota kirkosta

T

yöhöni kuuluu Helsingissä esi
merkiksi kauppojen ja ravintoloi
den pistorasioiden lisäykset ja kai
kenlainen sähköongelmien kor
jaus. Keravalla remontoin kämp
pää ja tarkoitus on muuttaa siihen
tässä kuussa, Jyri Similä sanoo.
Hän on esiintynyt sekä Teatteri Betan et
tä Teatteri Päivölän näytelmissä 15-vuotiaas
ta lähtien.
– Katsellessani lapsena telkkaria minulle
tuli halu olla televisiomainoksissa. Siitä sain
halun näytellä.
Vuonna 2007 Jyri Similä esiintyi meri
rosvoelokuvia parodioivassa Nääspeksi ryh
män näytelmässä, Tampereella. Lapsuuden
haave televisiomainoksiin pääsemisestäkin
on toteutunut..
– Vuonna 2007 olin Kotipizzan mainok
sessa etsien kuusikymppisen miehen kans
sa uutta pizzamakua, ja meille kasvoi parrat.
Joulukuussa esitin McDonaldsin televisio
mainoksessa luolamiestä vierelläni Raquel
Welchin näköinen kaunotar.

sessä saattaa lähteä henki. Minulle tuli sa
malla myös vapautunut tunne. Ajattelin he
ti luottavani siihen, että joku on ottamassa
vastaan. Silloin on pakko uskoa Jumalaan.
Teatteri Betassa näytteleminen on mer
kinnyt Jyri Similälle syvällistä paneutumista
kristinuskon historiaan.
– Useissa näytelmissä on puhetta omaan
asiaansa vahvasti uskovista ihmisistä. Nami
biaan menneeltä Martti Rautaseltakin lyö
tiin heti aluksi leukaperät sijoiltaan. Mo
ni lähtisi nykypäivänä takaisin kotimaahan,
mutta Rautanen piti kiinni työtehtävästään.

Nuorten tilanne huolettaa
Nykyinen elämä on Jyri Similän havainto
jen mukaan etupäässä yksilösuorittamista.
Neuvoja annetaan vain siinä tapauksessa,

että siitä on itselle hyötyä. Lasten ja nuor
ten tasapainoisiksi aikuisiksi kasvaminen on
täynnä karikoita.
– Olen huolissani alkoholin käytön jat
kuvasta lisääntymisestä etenkin lasten koh
dalla. Mitä myöhemmäksi jättää alkoholiko
keilut, sen parempi.
Äskettäinen television paneelikeskuste
lu mielenterveyshoidon rahoista sai hänet
myös ajattelemaan nuoria. Jyri Similä ky
selee, onko normaalia, että ensin nuori sai
rastuu masennukseen, ja sitten vasta ryhdy
tään toimiin. Jossakin rakenteessa on vikaa.
Puuttuuko nuorilta auktoriteetteja ja selke
ät rajat?
– Television Kakola-sarja, jossa viisi
nuorta oli jo hyvän matkaa menossa vanki
lakierteeseen, oli minusta hyvä. Näin siitäkin
huolimatta, että heidän identiteettinsä ase

Jumala nousi mieleen
Kittilässä varhaisvuotensa kasvaneen Jyri
Similän perhe muutti Virkkalan kautta Hy
vinkäälle vuonna 1987. Isä Erkki on jäämäs
sä juuri eläkkeelle it-insinöörin tehtävistä,
ja Aino-äiti luopui radio-ohjattavia auto
ja myyneestä yrityksestään. Jyrillä on kaksi
vanhempaa veljeä.
– Minun vanhempani ovat uskovia, ja
sain kotonani hengellisen kasvatuksen.
Viimeksi hän sanoo miettineensä kysy
mystä: ”Uskonko minä Jumalaan?” Siihen tu
li vastaus, kun hän oli menossa vanhempi
ensa kanssa autolla Hyvinkäältä Himokselle,
jonne on valmistunut perheen ja sukulaisten
yhteisvoimin kesämökki.
– Matkalla meinattiin ajaa hirven kans
sa yhteen. Silloin ymmärtää, että törmäyk
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Joulukuussa Jyri Similä esitti McDonaldsin televisiomainoksessa luolamiestä.

tettiin uhanalaiseksi. Sarja voi estää moni
en nuorten joutumisen samanlaiseen tilan
teeseen.

Oppiminen on erilaista
Jyri Similä ymmärtää niitä nuoria, joiden
mielestä koulu tuntuu tylsältä. Aikuisena
koulussa löysäily saattaa sitten harmittaa.
Hänen mielestään oppilaiden pitäisi kiinnit
tää huomio omaan opiskelu- ja oppimistek
niikkaan.
– Nykyinen opetuskäytäntö opettaa asi
oita vain kahdelle nuorelle kymmenestä.
Muut kahdeksan oppivat toisella tavalla. Mi
nulla oli erilainen tapa oppia. Vaikka minulla
on huono muisti, minulla on hyvä sovellus
kyky. Kokeisiin valmistautuessani pyörittelin
asioita monelta kantilta.
Ammattikorkeakoulun kokeet olivat tes
tejä siitä, osasiko hän asiat vai ei.
– Viimeistään kokeen palautuksessa
opettelin aukkopaikat. Kokeita on turha teh
dä vain opettajaa varten. Vikaa on siinäkin,
että kysymykset laatii sama opettaja, joka
opettaa. Siinä tulee opettajan ja oppilaiden
vastakkainasettelu.
Jyri Similä suosittelee nuorille teatteri
harrastusta. Se antaa nuoruuden kuohuvina
vuosina sisältöä elämään. Hänelle on jäänyt
mieleen Teatteri Betan ensimmäinen kesäte
atteriesitys vuodelta 2001. Näytelmä Palele
va kerjäläinen kertoi herännäisjohtaja Niilo
Kustaa Malmbergin elämästä.
– Minä esitin Urpoa, joka oli kylän kiu
satuin poika, jota suruttomat punkkarit ajoi
vat takaa.
Kaikkiaan kahdessakymmenessäviides
sä ensi-iltanäytelmässä esiintynyt Jyri Simi
lä on kiitollinen Hyvinkään seurakunnan te
kemästä työstä.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä ajatuksia Hyvinkään
kirkko herättää sinussa?
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Professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelema Hyvinkään kirkko vihittiin käyttöön
29. tammikuuta vuonna 1961. Kysyimme ihmisten mielipiteitä näyttävästä kirkosta.

Juhani Rautiainen
– Kirkko on mielenkiintoisen nä
köinen, samanlaista ei ole muual
la. Maaseutujen kirkot ovat risti
kirkkoja. Kaksi lastani on kastet
tu ja konfirmoitu Hyvinkään kir
kossa.

Pauli Rauramo
Maija-Liisa Porkka
– Toissa vuonna olin Hyvinkään
kirkossa sukulaisen vihkitilaisuu
dessa. Sitä ennen olin käynyt sii
nä kauan sitten. Kirkko on sisältä
valoisa. Ulkopuolelta katsoessani
minulla tulee mieleen kota.

Anu Rautomäki
– Kirkko on aika modernin näköi
nen, ei ihan tavallinen kirkko. Vii
meksi olen käynyt siinä, kun van
himmalla lapsella oli esikouluai
kaan kouluun menijöiden siunaa
minen. Minun lapsuuteni kirk
ko on Valkealassa. Siellä on hieno
akustiikka.

Hyvinkään seurakuntalehti

– Rippikoulustani on kulunut kolme vuotta. Minulla ja pikkusiskollani
oli kirkossa konfirmaatiot. Viimeksi olin siellä Hyvinkään yhteiskoulun
lukion joulujuhlassa. Kirkosta tulee mieleen valoisa ja avara tila. Kirkko
on tyylikäs maamerkki, mutta se ei ole liian futuristinen.

Mari Kivimäki

Markku Einonen

– Kaukaa katsoessani minulle tu
lee kirkosta mieleen jäävuoren
huippu. Tietää, että alla on kirk
koa vielä enemmän ja se kannat
telee suurempaa. Muutin perhee
ni kanssa Helsingistä Hyvinkäälle
vuonna 2008. Poika lauloi aikoi
naan Rytmiritareissa. Sitten olen
käynyt kirkossa tyttäreni konfir
maatiossa ja erilaisissa konser
teissa. Syksyllä 2008 olin kirkossa
Kauhajoen koulusurman muistoti
laisuudessa.

– Olen Nurmijärveltä, käyn kau
passa ja asioilla Hyvinkäällä. Kol
menkymmenen vuoden aikana
olen käynyt kirkossa kaksi ker
taa. Ensimmäisen kerran olin siel
lä SPR:n järjestämässä jonkin nais
solistin konsertissa ja toisen ker
ran SPR:n kokouksessa. Kun näin
kirkon ensimmäisen kerran vuon
na 1978, mieleeni tulivat Egyptin
pyramidit. Nyt nähdessäni kirkon
olen tottunut siihen.

Nähdään kirkossa

T

ulevana viikonloppuna vietetään
Hyvinkään kirkon vihkimisen
50-vuotispäivää. Helsingin hiip
pakunnan piispa Martti Simojo
ki vihki kirkon seurakunnan jumalanpal
veluspaikaksi 29.1.1961. Kirkkomme ul
koinen muoto herätti silloin keskustelua
ja tänäkin päivänä ihmiset tulevat kat
somaan Hyvinkään kirkkoa modernin
kirkkoarkkitehtuurinsa vuoksi.
Emme kuitenkaan ensisijaisesti halua
esitellä kirkkoamme minä rakennukse
na tahansa, vaan yhdyssiteenä ihmisen ja
Jumalan välillä. Ihmiset ovat viidenkym
menen vuoden aikana kirkossa kuul
leet Jumalan sanaa, viettäneet ehtoollis
ta, rukoilleet, kiittäneet ja ylistäneet Ju
malaa. On otettu kasteessa uusia jäse
niä seurakunnan yhteyteen, konfirmoi
tu rippikoululaisia, vihitty morsiuspare
ja avioliittoon ja siunattu niitä, jotka on
kutsuttu ajasta ikuisuuteen. Jumala on
ollut keskellämme ja lähestynyt meitä
sanassa ja sakramenteissa.
Kutsun Teitä viettämään juhlaa ja tule
maan mukaan viikonlopun tilaisuuksiin:
perjantaina klo 17–21 avoimet ovet kah
vitarjoiluineen ja ohjelmahetkineen, lau
antaina kuorokavalkadi klo 18, sunnun
taina juhlamessu klo 10 sekä kirkkokah
vit seurakuntakeskuksessa ja juhla klo 13
kirkossa.
Kirkon tehtävänä on rukoilla maailman
puolesta. Kannamme Taivaan Isän eteen
joka sunnuntai rukouksemme. Kannam
me heitä, jotka ovat yksinäisiä ja unoh
dettuja tai heitä, jotka eivät jaksa rukoil
la eivätkä kiittää. Muistamme niitä, joil
la ei ole ruokaa, ei maallista eikä taivaal
lista. Kannamme heitä, jotka ovat me
nettämäisillään toivonsa tai ovat elämän
tarkoitusta vailla. Kun rukoilemme, ru
koilemme sinunkin puolestasi. Kun siu
naamme, siunaamme sinutkin.
Ihmisestä voi tuntua toki siltä, että
minä en tarvitse tai kaipaa tätä. Kirkko
voi olla täysi tai tyhjä, joskus autiokin.
Se seisoo omalla paikallaan aivan kuin
julistaen kaikille ohi rientäville ihmisille:
kaikki on armoa.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
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Jorma Ersta

Arvot
arjessamme

A

rvoista puhutaan paljon. President
ti Halonen esitti uudenvuodenpu
heessaan huolensa yhteiskuntam
me koventuneista arvoista. Lehdissä ar
vot ja niiden muutokset saavat myös run
saasti palstatilaa. Yritykset kirjaavat omia
arvojaan, joihin pohjaavat toimintatapan
sa ja arvo-osaamisen sanotaan olevan osa
ammattitaitoa useilla eri aloilla. Sinulta
kin on saatettu kysyä mitkä ovat elämäs
säsi tärkeitä arvoja. Arvot ovat siis mo
nella tavalla läsnä jokapäiväisessä elä
mässämme.
Kirkolla on ollut kautta vuosisatojen
merkittävä rooli arvokeskusteluissa. Kir
kon sisällä käydään aktiivista ja ajoittain
kiivastakin keskustelua arvoista ja nii
den näkymisestä käytännön toiminnas
sa. Kirkko haastaa myös koko yhteiskun
taa tähän keskusteluun.
On hyvä, että arvoista keskustellaan.
Vaarana on kuitenkin se, että arvoista tu
lee korulauseita, tyhjiä sanoja paperilla ja
puheissa. Arvot haalistuvat hienoiksi pe
riaatteiksi strategioissa ja toimintasuun
nitelmissa. Ne jäävät kauaksi kaikesta sii
tä mikä on totta tässä ja nyt. Pahimmil
laan arvot voivat toimia myös eriarvoi
suuden edistäjänä, ristiriitojen syventäjä
nä tai alistamisen välineenä.

Tuula Karhusella (vas.), Pentti Helttusella ja Sinikka Ala-Paavolalla on pitkä kokemus seurakunnan luottamushenkilötoiminnasta.

Pentti Helttunen kirkkovaltuuston
uusi puheenjohtaja

H

yvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi koko
uksessaan keskiviikkona 12. tammikuuta valtuustol
le puheenjohtajat vuosille 2011–2012. Pentti Helttunen valittiin valtuuston puheenjohtajaksi yksimielisesti.
Varapuheenjohtajaksi tuli Sinikka Ala-Paavola. Kokouk
sessa valittiin myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja
jäsenet sekä näiden varajäsenet. Kirkkoneuvoston varapu
heenjohtajaksi valittiin Tuula Karhunen. Karhusen henki
lökohtaiseksi varajäseneksi tuli Tuula Vanhatalo.
Henkilövalintojen lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi ko
kouksessaan seurakunnan uuden taloussäännön ja valitsi
seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi äänestyksen jälkeen
Suomen Deloitte Oy:n. Rauhannummen hautausmaan
käyttösuunnitelman muutos hyväksyttiin ja päätös siitä lä
hetettiin Espoon tuomiokapitulin vahvistettaviksi.

Arvojen ydin ei löydy sanoista tai juhla
puheista. Sitä on turha myöskään etsiä
lehtien palstoilta, strategioista tai julki
lausumista. Arvoista totta ja toimintaa
tehdään päivittäin. Sinä ja minä elämme
arvot todeksi yhä uudestaan kohtaamisis
sa, arjen teoissa ja hankalissa ratkaisuis
sa. Me päätämme käytämmekö arvoja
hyvään vai pahaan.
Me emme voi ajatella, että yhteiskun
nan arvoista ja niiden suunnasta on vas
tuussa ”joku muu”. Olisi helppoa syyttää
johtajia, päättäjiä tai yhteiskuntaa arvo
jen kovenemisesta. Vastuu on kuitenkin
meillä jokaisella. Meillä on mahdollisuus
tehdä arvoista totta joka päivä, joka het
ki, yhä uudestaan. Me elämme arvoja to
deksi omilla paikoillamme, omissa tehtä
vissämme, yhdessä osana kokonaisuutta.

Järvinen Ilkka, puheenjohtaja
Karhunen Tuula, varapuheenjohtaja (Tuula Vanhatalo)
Haapamäki Aila (Lea Romppanen)
Heimonen Taisto (Jorma Tuohela)
Hintikka Esa (Jouni Pallonen)
Huuskonen Reijo (Matti Korpiaho)
Kaipainen Risto (Kai Mönkkönen)
Karppinen Hannele (Marjo Rantanen)
Kiuttu Pekka (Tapio Piilola)
Orenius Marja (Eeva-Liisa Paananen)
Rantala Kyllikki (Anna-Helena Holmström-Savolainen)
Salonen Jasmina (Riitta Puupponen)
Virtanen Marja-Leena (Marja Jantunen)

Hilkka Olkinuora Tuomaskuoron vieraaksi

H

yvinkään seurakuntaan tulee perjan
taina 18.2. vieraaksi pastori, toimit
taja ja kirjailija Hilkka Olkinuora.
Vierailun isäntänä toimii kirkkoherra Ilkka Järvisen johdolla Tuomaskuoro. Tilai
suus alkaa Hyvinkään kirkossa klo 18.
Vierailuiltoja on vietetty kaksi ker
taa vuodessa. Iltoihin kutsutut edustavat
selvää roolia kirkossa tai yhteiskunnassa.
Kaikilla on vahva kytkös kristilliseen kirk
koon. Vierasta haastatellaan, läsnäolevat
voivat esittää kysymyksiä ja tilaisuudessa
lauletaan yhdessä ”Tuomaslauluja”.
Hilkka Olkinuora on tullut tunnetuksi
Tampereen ruotsinkielisen seurakunnan

Kuva: Hannu Jukola

Jeesus antaa meille hyvän esimerkin ar
vojen elämisestä todeksi. Hän toimi ar
vojensa mukaisesti silloinkin kun se he
rätti ihmetystä, epäilyksiä jopa vihaakin.
Hän pysähtyi kohtaamaan muiden hal
veksumia ihmisiä ja arvosti heitä vertai
senaan. Me voimme miettiä keitä nämä
ihmiset ovat meidän ajassamme? Miten
me heidät kohtaamme? Kuljemmeko kat
seen kääntäen ohi vai kohtaammeko ver
taisenamme?
Sinä teet arvoista totta – tänäänkin!

Kirkkoneuvoston jäsenet, suluissa varajäsenet:

Marjaana Salmi

Hilkka Olkinuora.

kirkkoherrana, Kauppalehden päätoimit
tajana, ajattelijana ja kirjailijana, äitinä ja
elämää vahvasti eläneenä. Tämä elämä on
nyt kuultavissa ja nähtävissä.
Hilkka Olkinuora on tullut monille tu
tuksi myös kirjoittamiensa lukuisten kir
jojen muodossa, esitelmien kautta, blogi
kirjoitusten myötä ja erilaisissa haastatte
luissa.
Tule kuuntelemaan, mitä Hilkka Ol
kinuoralla on sydämellään. Varaudu teke
mään kysymyksiä.
Vieraan haastattelusta vastaa Pekka
Kiuttu. Mukana illassa on aikuistyön pas
tori Virpi Koivisto, Tuomaspappi Pauliina Kuokka ja musiikista vastaava Helena
Lehtinen sekä kuoro ja bändi.

Toisenlaisia Lahjoja annettiin lähes 1,4 miljoonalla eurolla

K

irkon Ulkomaanavun Toisenlai
nen Lahja on säilyttänyt edel
leen suosionsa. Vuonna 2010 lah
joja annettiin noin 1,4 miljoonal
la eurolla eli yhtä paljon kuin edellise
nä vuonna. Viime vuoden suosituin lah
ja oli edellisvuoden tapaan koulupu
ku, joita annettiin lähes 9744 kappaletta.
Toiseksi suosituin lahja oli Naisten Pan
kin ammatti, joita annettiin 9035 kap
paletta. Sen tuotto oli myös suurin eli
225 000 euroa. Vuohi-lahjat tuottivat yh
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teensä 165 000 euroa. Tämän joulun
uutuuslahjat moskiittoverkko ja ate
ria koko kylälle tuottivat yh
teensä 66 000 euroa.
Joulu on Toisenlaisen
Lahjan suosituin seson
kiaika, mutta lahjoja an
netaan myös ympäri vuo
den niin syntymäpäi
viä, häitä kuin muitakin
merkkipäiviään juhliville.
Toisenlaisten Lahjojen

tuotolla Kirkon Ulkomaa
napu tukee kehitysmai
den köyhimpiä ihmisiä sel
viytymään katastrofeista, pää
semään koulutukseen ja hankki
maan toimeentulon. Kukin lahja
edustaa jotakin avustustyön tee
maa, katastrofiapua, koulutusta ja
oikeuksia, ympäristöä ja vettä tai
toimeentuloa. (KT)
Lisätietoja: KUA Else Hukkanen, p. 040 010 3290

Seurakunta toimii
seurakuntalaisia varten

K

Jorma Ersta

irkkomme seurakunnilla on
ollut vuosikymmenten aika
na tilaisuus palvella seura
kuntalaisiaan lapsi-, nuori
so- ja aikuistyössä. Evanke
liumia ja aineellista apua on
jaettu myös seurakuntaan kuulumatto
mille hädänalaisille diakonia- ja lähetys
työn kautta sekä koti- että ulkomailla.
Jos jäsenten määrä putoaa edelleen voi
makkaasti, se merkitsee myös mainitun
toiminnan vähenemistä.
Tällä hetkellä Hyvinkään seurakun
nan talous sallii kuitenkin vakiintuneen
toiminnan, vaikka viime vuosi olikin ta
lousjohtaja Jouni Lätin mukaan jäsen
kehityksen kannalta huolestuttava.
– Kirkkomme erokehitys nousi la
mavuosina, 1990-alussa. Sen jälkeen
oli lähes kymmenen vuoden jakso, jol
loin eronneiden ja liittyjien määrä oli
käytännössä lähes yhtä suuri. Vuodesta
2003 lähtien eroajien määrä on lisäänty
nyt suhteessa liittyjiin. Oman seurakun
tamme jäsenmäärä väheni viime vuonna
kaksi prosenttia. Se heijastuu osaltaan
taloudellisiin edellytyksiin.
Kirkossamme on sekä hyvin että
huonosti menestyviä seurakuntia. Seu
rakuntien toiminnasta vastaavien päät
täjien on mietittävä yhä enemmän sitä,
riittävätkö tulot menojen kattamiseen
eli onko kassassa tarpeeksi rahaa.
– Hyvinkään seurakunnan pusku
rit eli rahavarat ovat keskimäärin pie
nemmät kuin muilla vastaavankokoi
silla seurakunnilla. Maksuvalmiutta on
reilulle sadalle päivälle eli kolmelle tai
neljälle kuukaudelle.

Papiston työnjako
Hyvinkään seurakunnan papit ovat sopineet uudes
ta työnjaosta 1.1.2011 alkaen. Työnjako on voimassa
vuoteen 2013 asti.
Julistuksen vastuukappalaisena ja aluetyön koor
dinaattorina toimii Kosti Kallio.
Jumalanpalvelus- ja musiikkityöstä vastaa Jyrki
Rauhala. Hän on myös Paavolan aluepappi.
Evankelioimistyöstä vastaa Esa Kokko, joka on
myös Vehkojan aluepappi. Pastori Marko Huhtalan projektityö kestää kolme vuotta. Sinä aikana
hän vastaa kirkosta vieraantuneiden tavoittamises
ta, pienryhmä- ja vapaaehtoistyöstä sekä osaltaan lä
hetystyöstä.
Kasvatuksen vastuukappalaisena toimii Laura
Maria Latikka. Hän on Martin aluepappi ja hänen
vastuualueenaan on myös viestintä. Aikuisrippikou
lu ja katekumenaatti jäävät häneltä pois siirtymäkau
den jälkeen.
Tanja Koskela vastaa koulutyöstä ja hän on Ky
täjän aluepappi. Pauliina Kuokka vastaa opiskelija
työstä, nuorten aikuisten toiminnasta sekä, Tuomas
messusta. Pauliina Kuokka vastaa parisuhdetyöstä
sekä aikuisrippikoulusta ja katekumenaatti-toimin
nasta kesästä 2011 lähtien.
Heidi Kajander-Maavuori vastaa rippikou
lutyöstä. Saija Lottonen vastaa varhaisnuoriso- ja
nuorisotyöstä. Tarja Tomminen vastaa lapsi- ja per
hetyöstä sekä parisuhdetyöstä.
Palvelun vastuukappalainen on Virpi Koivisto,
jolle kuuluu myös Palvelevan Puhelimen toiminta.
Diakoniatyöstä vastaa Leena Ranta. Yhteiskunta
työstä vastaa Petra Pohjanraito, joka on myös Kau
kasten aluepappi.
Seurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti on Ilkka Järvinen.
Timo Saarinen

Veroprosentti pysyy ennallaan
Seurakunnan talousjohtaja vakuuttaa,
että nykyiset toiminnat ovat turvattu
ja rahoituksen puolesta. Veroprosentti
1,15, joka on ollut sama vuodesta 1997
lähtien, säilyy ennallaan.
– Henkilöstön palkka- ja muita etu
ja ei leikata. Investointeja on kohtalaisen
runsaasti. Rahoitusvaje katetaan aikai
sempien vuosien säästöillä.
Eniten rahaa vaativa investointi on
Rauhannummen krematoriorakennuk
sen korjaus ja uuden krematorion han
kinta, mikä vie 1,4 miljoonaa euroa.
Seuraavaksi suurin menoerä on 280 000
euroa, joka menee Sääksin kappelin lop
purahoitukseen. Lisäksi kuluu muihin
kohteisiin 600 000 euroa. Näitä ovat
muun muassa työkeskuksen huonetila
muutokset ja kalustohankinnat, Kytä
jän kirkon ja hautausmaan aidan uusi
minen sekä lisäuurna-alueen rakenta
minen Rauhannummen hautausmaalle.
Tulevaan toimintaan liittyy kolmi
vuotinen Kirkon rakentajien foorumin
jäsentietoisuuden vahvistamiseen täh
täävä pilottiseurakuntahanke, johon on
palkattu pastori Marko Huhtala. Ta
lousarviossa on varauduttu myös kirk
kovaltuuston, -neuvoston ja johtokun
tien jäsenten koulutukseen uuden val
tuustokauden alkaessa.
– Vaikka työttömyyden kasvu ei ole
niin suurta kuin on pelätty, niin sen seu
raukset työllistävät kuitenkin muun mu
assa seurakunnan diakoniatyöntekijöitä
edellisvuosia enemmän.

Kokonaistilanne tiukkenee
Päättyneen vuoden 2010 verotulot olivat
käytännössä yhtä suuret kuin vuonna
2009. Jouni Lätti kertoo, että tälle vuo
delle talousarvioon on ennakoitu vero
tuloissa 2,7 prosentin kasvua.
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Kristinusko leviää voimakkaimmin Afrikassa. Kuvassa
on kirkko Tunisian pääkaupungissa Tunisissa.

Maailman uskonnot
vuonna 2011: Kristittyjä on
33 % maailman väestöstä

Vanha kirkko antaa tunnelmalliset puitteet kesähäille.

– Yhteisöveron kasvuksi on enna
koitu 16 prosenttia ja kirkollisveron kas
vuksi 1,1 prosenttia. Näistä koko vero
kertymän kasvuksi on laskettu tuo 2,7
prosenttia.
Tosiasia on kuitenkin se, että vuo
sikate eli vuosittaiset tulot miinus me
not laskee lähelle nollatasoa. Toisin sa
noen uutta rahaa kertyy investointeihin
hyvin vähän.
– Talouden kokonaistilanne tiuk
kenee tänä vuonna. Rahoitusalijäämää
kertyy investointien jälkeen 2,1 miljoo
naa euroa. Tämä alijäämä katetaan ai
kaisemmilla säästöillä.
Näiden mainittujen talousnäkymien
keskellä talousjohtaja Jouni Lätti rau
hoittaa sekä työntekijöitä että seura
kuntalaisia.

– On tärkeää nähdä, että seurakun
nan toimintaan panostetaan yhtä pal
jon kuin aikaisempinakin vuosina. Li
säksi olemme käynnistäneet seurakun
tatyön kehittämishankkeen. Henkilöstö
voi keskittyä tekemään työtään entiseen
tapaan, koska talousarvio antaa siihen
mahdollisuuden ja raamit.
Seurakuntalaiset muodostavat seu
rakunnan. Siksi seurakunnan toimin
nat ja palvelut on tarkoitettu heille jo
kaiselle.
– Toiveena on, että mahdollisimman
moni voisi antaa oman panoksensa seu
rakuntatyöhön. Vapaaehtoisuuden ja
palkattoman työn rooli kasvaa ja tulee
entistä tärkeämmäksi.

Seppo Ylönen

Maailman lähetys- ja uskontotilasto vuodelta 2011
kertoo, että kristittyjä on maailman väestöstä 33,0
prosenttia. Kaikista kristityistä roomalaiskatolilaisia
on 49,2 prosenttia.
Missiologit David B. Barrett, Todd M. Johnson
ja Peter F. Crossing ovat julkaisseet maailman lä
hetys- ja uskontotilaston jo 27. kerran. Tilaston mu
kaan maailman koko väestö vuonna 2011 on 6,9 mil
jardia. Heistä kristittyjä on 2,31 miljardia eli 33,0 pro
senttia.
Tilaston mukaan uskonnottomien määrä vähe
nee tulevaisuudessa. Se johtuu ensisijaisesti budd
halaisuuden, kristinuskon ja Kiinassa harjoitettavien
uskontojen elpymisestä. Jos suuntaus jatkuu, agnos
tikkojen ja ateistien määrä koko maailman väestöstä
on vuonna 2025 pienempi kuin tänään.
Voimakkain määrällinen kasvu kristittyjen kes
kuudessa on edelleen sekä niin sanotuissa riippu
mattomissa kirkoissa että helluntailaisiin, karismaat
tisiin ja uuskarismaattisiin kuuluvissa yhteisöissä.
Kolmantena ryhmänä kasvaa protestantit. Hitaim
min kasvaa ortodoksisuus.
Maanosista Euroopassa on edelleen suurin mää
rä kristittyjä. Voimakkaimmin kristittyjen määrä
kasvaa Afrikassa.
Eteläisellä pallonpuoliskolla eli Afrikassa, Aa
siassa, Oseaniassa ja Latinalaisessa Amerikassa kris
tittyjä on yhteensä 1396 miljoonaa eli 64 prosenttia
kaikista kristityistä. Pohjoisella pallonpuoliskolla eli
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kristittyjä on yh
teensä 789 miljoonaa eli 36 prosenttia. (KT)
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Yhteisvastuutapahtumat
Hyvinkäällä
• 6.2. klo 10 Messu ja Yhteisvastuukeräyksen
aloitus Hyvinkään kirkossa
Liturgina Leena Ranta, saarnaajana Jyrki Rauha
la ja kanttorina Minna Kettunen.
Kirkkokahvit kirkon yläsalissa. Yv-listojen ja
-lippaiden jako.
Mukana keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola,
diakoniasihteeri Tuija Mattila sekä diakoniatyönte
kijät Kaisa Laakso ja Päivi Lievonen.
• 7.2.–12.2. Lipaskeräys ma–la klo 8–20 seuraa
vissa kaupoissa: Prisma, Citymarket, Vehkojan ja
Aseman Pyrhöset, Paavolan Valintatalo, S-Mar
ket, Martin Siwa ja Hakalan Tori
• 12.2. YV-perhepäivä kirkonmäellä klo 11–15. Yh
teinen aloitus Hyvinkään kirkossa klo 11, jossa Gi
bu gibu -musiikkikertomus. Ks. ilmoitus sivul
la 18.
9.4. Yhteisvastuun toritapahtuma klo 9–13 Hy
vinkään torilla.
• Kesärenkaiden vaihtotempaus, Karankatu 3–5,
Hyria (ajo Munckinkadun puolelta). Päivä ja
ajanvaraus ilmoitetaan myöhemmin

Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola esittelee tämänvuotisen keräyksen esitettä, jossa kerrotaan köyhän
Mosambikin ihmisten tilanteesta.

• 1.5. Messu ja päätösjuhla Hyvinkään kirkossa.
Kirkkokahvit yläsalissa.

Yhteisvastuulla tuetaan yksinäisiä nuoria

Keräyspäällikkö: Sinikka Ala-Paavola
p. 0400 934 552
Diakoniatyöntekijät:
Päivi Lievonen p. 040 487 1382
ja Kaisa Laakso p. 040 755 9364.
Lisätietoja www.yhteisvastuu.fi
Ville Asikainen

V

uoden 2011 Yhteisvastuu
keräys käynnistyy sun
nuntaina 6. helmikuuta
messulla Hyvinkään kir
kossa. Keräysvaroilla tue
taan sekä Suomen että Mo
sambikin yksinäisiä nuoria. Seurakun
nan lapsi- ja nuorisotyö kertoo koulujen
päivänavauksissa keräyksestä, joka nä
kyy ensi kertaa suositussa Facebookis
sa. Kampanjan paastokalenterien avulla
jokainen voi kilvoitella arkienkelinä ole
misessa.
– Maanantaina 7. helmikuuta aloi
tetaan lipaskeräys. Viikon ajan kerää
jät ovat hyvinkääläisissä liikkeissä: Pris
massa, S-Marketissa ja Paavolan Valin
tatalossa, City Marketissa sekä Riihimä
enkadun ja Vehkojan Pyrhösillä. Uusi
na liikkeinä ovat mukana Martin Siwa
ja Hakalan K-Market. Mukana on myös
joitakin listakerääjiä, keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola tiedottaa.

Nuoret keräävät nuorille

Yhteisvastuukeräys tukee Mosambikissa yksinäisten
nuorten selviytymistä pääkaupungin Maputon
köyhälistöalueella.

Talvivaatejakelu
Hyvinkää Höffingar ja diakoniatyö järjestävät jälleen
yhdessä talvivaatejakelun diakoniatoimistossa viikol
la 6 eli 7.–11.2.
Hyviä talvivaatteita on siis saatavilla tuolla vii
kolla ma, ti, to ja pe klo 10–13 sekä ma klo 15–18 dia
koniatoimistossa, Hämeenkatu 16.
Aikaisempina vuosina hyviä talvivaatteita on
käynyt hakemassa reilut 100 henkeä ja nytkin toi
votaan, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa elä
vät hyvinkääläiset löytäisivät tien talvivaatejakeluun.
LC-Höffinga ottaa vastaan talvivaatteita 4.2.
saakka. Voit toimittaa puhtaita talvivaatteita Ajan
Optiikkaan, Kauppalankatu 2 tai Uudenmaan Seu
ramatkojen toimistoon, Uudenmaankatu 5.
Lisätietoja talvivaatejakelusta saa diakoniatoi
mistosta p. 4561 250.
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– Toivomme, että nuoret aktivoituisi
vat keräämään, koska YV-keräyksen
avun saajatkin ovat nuoria. Isosetkin
ovat mukana. Yhteisvastuun perhepäivä
on Hyvinkään kirkossa 12. helmikuuta.
Ammattioppilaitoksen renkaidenvaih
topäivä on maalis–huhtikuun vaihtees
sa, ajankohdasta tulee erillinen tiedote.
Kauppatorilla on 9. huhtikuuta yhteis
vastuuteltta, Sinikka Ala-Paavola jatkaa.
Keräyksen sihteerin, diakoniatyön
tekijä Päivi Lievosen mukaan Hyvin
käälle jää YV-keräyksen tuotosta 10 pro
senttia. Sillä seurakunnan nuorisotyö
järjestää yhdessä koulujen kanssa 5–6sekä mahdollisesti myös 7-luokkalaisil
le yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennal
taehkäisevää poikien ja tyttöjen ryhmä
toimintaa.
– Suomessa tehdään nuorten yksi
näisyyden torjumiseksi muutakin. Seu
rakuntien lisäksi YV-varoja käyttävät
myös Mannerheimin Lastensuojeluliit
to, Suomen Mielenterveysseura ja Suo
men Punainen Risti. YV:n tuella etsitään
yksinäisille nuorille ystäviä tukioppilas
toiminnalla ja vertaistukiryhmillä.

Mosambikissa kärsitään
Iitin seurakunnan diakoni Maria Korpi
oli viime lokakuussa Kirkon Ulkomaa

navun matkalla Mosambikin pääkau
pungissa Maputossa tutustuen orvok
si jääneeseen, hiv-positiiviseen, tätin
sä luona asuvaan Childa Magaiaan, 17.
Tämä nuori nainen tapasi kadulla Kir
kon Ulkomaanavun rahoittaman Xikhe
lenin projektin työntekijän. Apua saanut
ja tervehtynyt Childa yrittää jatkaa kou
lua paikan vapautuessa. Nyt hän auttaa
tätiään kotitöissä ja myy kadulla cash
ew-pähkinöitä. Onneksi Childalla on hi
vistä huolimatta ystäviä.
Päivi Lievosen kertoo, että Mosam
bikissa on paljon orpoja lapsia ja nuo

ria, joiden vanhemmat ovat kuolleet
aidsiin. Jotkut pääsevät isovanhempi
en ja sukulaisten turviin.
– YV-varoilla pyritään koulutta
maan orvoille tukihenkilöitä, jotka
käyvät nuorten luona antaen neuvoja
ruuan laitossa ja koulunkäynnissä. Tu
kihenkilöt antavat myös kouluissa hivviruksen ehkäisyvalistusta.
Sinikka Ala-Paavola on käynyt Afri
kan eteläosan itärannikolla sijaitsevas
sa, pitkästä sisällissodasta kärsineessä
maassa tutustuen naisten asemaa pa
rantavaan Unifemin hankkeeseen.
– Mosambik on erittäin köyhä ja ri
kollisuuden vaivaama maa, jossa on ol
lut tulvia. Siellä naiset hoitavat maata
louden ja ovat jääneet usein vaille kou
lutusta. Siksi Unifem on opettanut nai
sia lukemaan ja laskemaan. Nuoriakin
on sairastunut aidsiin. Useilla nuorilla ei
ole ammattia ja hyvin vähän koulutusta.

Erillinen ilmoitus 12.2. perhepäivän
tapahtumasta sivulla 18.

Seppo Ylönen

Diakoniatyöntekijät Päivi Lievonen (oik.) ja Kaisa Laakso haastavat vanhoja ja
uusia kerääjiä: ”Ole arkienkeli ja ota rohkeasti yhteyttä!” Päivin numero on 040
4871 382 ja Kaisan 040 755 9364.

Seurakunnassa haetaan
ihmisläheistä yhteisöllisyyttä

V

uoden alussa käynnistyi Hy
vinkään seurakunnassa kolmi
vuotinen projekti jäsentietoi
suuden vahvistamiseksi. Pro
jektipappi Marko Huhtalalla
on tehtävä, joka on uraa uur
tava koko Suomen evankelis
luterilaisessa kirkossa. Tässä alkuvaiheessa
muita vastaavia pilottiseurakuntia ovat Mei
lahti ja Kempele, lisää on tulossa mukaan.
Kirkossa ollaan huolestuneita seura
kuntien jäsenmäärän vähentymisestä. Siksi
hankkeessa keskitytään yhteisöllisyyden ja
yhteisökulttuurin vahvistamiseen.
– Tämä tarkoittaa sitä, että seurakun
taan syntyisi jumalanpalvelusyhteisöjä, jois
sa seurakuntalaiset tuntevat pappinsa. Täl
laisen yhteisön keskiössä on uudistunut
messu. Siihen liittyy pienryhmä- ja solutoi
minnan kehittäminen. Kysymyksessä on ta
vallaan alkuseurakunnan käytäntö, että ko
koonnutaan temppeleissä ja kodeissa, Mar
ko Huhtala sanoo.
Tälläkin hetkellä Hyvinkäällä on tämän
tapaista toimintaa. On kuitenkin paljon ih
misiä, jotka eivät ole löytäneet vielä paik
kaansa seurakunnasta, vaikka heillä olisi ha
luakin liittyä joukkoon.
– Ihanne olisi se, että seurakuntalaiset
voisivat tulla sunnuntaisin viettämään yh
dessä pyhäpäivää, antamaan ja saamaan.
Saamaan voimaa arjen jumalanpalveluk
seen, mikä on kristityn kutsumus. Ihmisel
le on tärkeää, että suhde Jumalaan ja lähim
mäiseen on kunnossa.

Kirkon strategiat käytäntöön
Lähtökohtana käynnistyneelle projektille
on Hengen uudistus kirkossamme -liikkeen
käynnistämä Kirkon rakentaja -foorumi. Sii
nä halutaan tiedottaa, että karismaattisuus
on luonnollinen osa kirkon spiritualiteettia,
teologiaa ja toimintaa. Mainittu foorumi, jon
ka puheenjohtajana on emeritus piispa Jor-

Projektipappi Marko Huhtala tarvitsee
tehtävässään tukea sekä työtovereiltaan että seurakuntalaisilta. Projektin
tavoite on saada ihminen yhteyteen
Jumalan ja lähimmäistensä kanssa.
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ma Laulaja, oli pilottiseurakuntien kutsuja.
Hankkeessa on mukana myös Kirkkohallitus.
– Pilottiseurakunnissa viedään eteen
päin toimintamalleja, jotka nähdään kirkon
ja seurakuntien kannalta mahdollisuuksik
si. Kantava ajatus tavoittaa seurakunnan jä
senet ja ne, jotka eivät ole nyt seurakunnan
jäseniä. Taustalla ovat myös Meidän kirkko
2015 – osallisuuden yhteisö ja Kirkko 2020 –
tulevaisuuden selonteko -strategiat, joilla tu
etaan seurakuntien yhteisöllisyyden vahvis
tumista ja kasvua.
Marko Huhtalan mukaan seurakunta
voisi olla vielä enemmän mukana siellä, mis
sä ihmiset ovat. Toiminnassa on paljon auk
kopaikkoja.
– Täytyy miettiä esimerkiksi sitä, miten
rippikoulun ja nuorisotyön jättäneet aikuis

tuneet nuoret voisivat löytää paikan seura
kunnassa. Papeilla on haasteena säilyttää
yhteys ihmisiin, joita he tapaavat erilaisissa
toimituksissa.
Seurakunta tekee parhaillaankin oikeita
asioita, mutta ihmisten kohtaaminen ja huo
mioiminen ei välttämättä aina toteudu. Täs
sä vapaaehtoiset seurakuntalaiset voivat olla
apuna. Heitä tarvitaan lisää.
– Aloitetussa projektissa on pohjalla ni
menomaan Hyvinkään seurakunnan tar
peet. Sanoma on edelleen sama, mutta mei
dän pitää löytää malleja ja keinoja, joilla se
viedään tämän päivän ihmisten ulottuville.
Jos olet kiinnostunut yhteisöllisestä toiminnasta seurakunnassa, voit ottaa yhteyttä
Marko Huhtalaan, p. 040 547 9625 tai marko.huhtala@evl.fi

Seppo Ylönen

Vapaaehtoistyössä
monipuolista
tekemistä

E

uroopan unionin alueella viete
tään parhaillaan vapaaehtoistyön
teemavuotta. Hyvinkään seura
kuntakin on mukana vuoteen 2012
jatkuvassa kirkon vapaaehtoistoimin
nan kehittämishankkeessa. Vapaaeh
toiset ovat huomanneet, että tällainen
toiminta antaa heille lisää elämäniloa.
Seurakunnassa toimii vapaaehtoistyös
sä yhteensä noin 400 ihmistä. Tehtä
viä löytyy edelleen kaikilta toimialoilta.
Julistustyön puolella vapaaehtoisia
tarvitaan kuoroissa, messujen temp
pelipalvelijoina ja ehtoollisavustajina,
kirkkoteatterin näyttelijöinä ja avus
tajina, lähetyspiirin vetäjinä, leipojina,
arpojen myyjinä, lähetystyön myyjäisa
vustajina sekä aluetyöntekijöinä.
Kasvatuksessa vapaaehtoisia tarvi
taan pyhäkoulunopettajina, kerhonoh
jaajina ja rippikoulujen isosina.
Palvelun alueella tekijöille on
paikkoja diakonian ystäväpalvelussa,
Mummon kammarin emäntänä, ryh
mien ja kerhojen vetäjinä tai avusta
jina, retkien ja leirien avustajina sekä
yhteisvastuukeräyksen kerääjinä ja vie
lä Palvelevan puhelimen päivystäjinä.
Tukipalveluissa tarvitaan osaajia Pito
palvelun keittiöön.
Seurakunnan vapaaehtoistyöstä ei
pääsääntöisesti makseta, mutta palkki
ota annetaan kuitenkin sovitusti ker
hojen ja ryhmien vetäjille sekä avusta
jille. Sitä maksetaan myös leirien ja ret
kien avustajille.
Seurakunnan vapaaehtoistyöstä
voi kysellä seuraavista numeroista.
Julistustyö: kanttori Erkki Hannonen
0400 251 371, lähetyssihteeri Johan
na Rantalankila 040 7571 973, kirk
koteatteriohjaaja Jouni Laine 040
5479 631 ja kirkkoherra Ilkka Järvi
nen 0400 662 883.
Kasvatus: johtava lapsityönohjaa
ja 040 7797 781 ja nuorisosihteeri
Markku Petlin 040 5479 624.
Palvelu: diakoniatyöntekijä Suvi Ku
rikka 040 5596 319.
Palveleva puhelin: palvelutyön vas
tuukappalainen Virpi Koivisto 040
5479 615.
Tukipalvelut: pääemäntä Aino
Kuronen (019) 4561 234.
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Diakoniatyöntekijä Pirkko Saarinen on kiitollinen työvuosistaan seurakunnan palveluksessa. Tavallisena seurakuntalaisena hän aikoo jatkaa laulajana kirkko- ja oratoriokuoroissa.

Diakoniatyön lähtökohta on

ihmisen auttaminen

D

iakoniatyöntekijä Pirkko
Saarinen on tehnyt kut
sumustyötään Hyvin
kään seurakunnassa 1.
päivästä lokakuuta vuo
desta 1978 lähtien. Hel
mikuussa hän jää eläk
keelle juhlassa, joka pi
detään 27. päivänä mes
sun jälkeen seurakuntakeskuksessa. Samana
päivänä on Pirkon 60-vuotissyntymäpäivä.
– Kun aloitin työt Hyvinkäällä, seura
kunnassa oli viisi diakonian virkaa. Minä
olin nuorin porukasta. Kollegat olivat koke
neempia. Eräs heistä oli Hanna Peuhu. Seu
rakunta oli jotenkin pienempi ja työntekijöi
täkin oli vähemmän.
Vuonna 1972 voimaan tullut kansanter
veyslaki jätti ottamatta huomioon diakonis
sat sairaanhoitajina. Kun Pirkko Saarinen tu
li työhön Hyvinkään seurakuntaan, tehtäviin
kuului vielä verenpaineiden mittaus.
Kolmekymmentä vuotta sitten diakonia
työntekijöille oli paljon työpaikkoja. Silloin
työntekijöiden työhön perehdyttäminen oli
lähes olematonta. Pirkkokin aloitti työt pik
ku hiljaa kyselemällä.
– Ajatellessani diakonian asemaa Suo
men kirkossa tulee mieleeni, että kristillistä
seurakuntaa ei voi olla ilman diakoniaa. Se
on muuttuvaa ja dynaamista, mennään ai
na eteenpäin.
Pirkon kaksoissisko Raija on ollut seura
kunnan diakonissana Kuusankoskella. Hän
kin jää eläkkeelle helmikuussa.

Opiskelua Lahdessa
Lappeenrannassa syntyneen Pirkko Saarisen
mummi eli äidinäiti vei häntä sekä kaksois
sisarta Raijaa kirkkoon. Tytöt olivat yhdessä
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pyhäkoulussa ja tyttökerhossa.
– Kävin keskikoulun ja talouskoulun.
Seurakunnassa oli 1960- ja 1970-luvuilla vi
reää toimintaa. Olin nuorten kuorossa ja lä
hetyspiirissä. Aloitin opiskelun Lahden dia
koniaopistossa loppuvuodesta 1974. Sinne
pyrittäessä piti kirjoittaa elämäkerta, jossa
oli kerrottava omasta hengellisestä kasvus
ta. Opistossa oli ensin sairaanhoitajan kou
lutus ja sen jälkeen erikoistuminen diakonia
työhön.
Pirkon sisko opiskeli samanaikaisesti
diakonissaksi Pieksämäellä.
– Oli hyvä asia, että erosimme toisis
tamme. Pääsimme molemmat itsenäisty
mään. Opiskeluaikana olin kesä- ja joululo
milla työssä Raision vanhainkodissa. Valmis
tuimme siskoni kanssa diakonissoiksi vuon
na 1978. Ensin olin sairaanhoitajan sijaisena
Hattelmalan psykiatrisessa sairaalassa.
Hämeenlinnassa Pirkko asui samassa
asunnossa entisen kurssikaverinsa kanssa,
jonka veljeen, Seppoon, hän ihastui. Heistä
tuli pari, ja avioliitto solmittiin 1978.
– Asuimme pari kuukautta Hämeenlin
nassa. Sitten muutimme Hyvinkäälle seura
kunnan asuntoon, kun sain diakonian viran,
Pirkko Saarinen jatkaa.
Pirkolla ja Sepolla on kolme aikuista las
ta. Hyvinkäällä asuvan pojan kaksi poikaa
käyvät isovanhempien luona kuin kotonaan.
Seppo Saarinen on asentajana Riihimäellä
sijaitsevassa Millog Oy:ssä.

Halukkaan kanssa
rukoillaan
Nuorena Pirkko Saarinen ajatteli myös lähe
tystyöntekijän tehtäviä, mutta se ei toteutu
nut.
– Ajatellessani elämän menneen näin

katson, että siinä on ollut johdatusta.
Hengelliset asiat kulkevat hänen mu
kaansa diakoniatyön punaisena lankana ko
ko ajan, mutta asiakkaat ratkaisevat itse pu
hutaanko niistä.
– Jos itselläni ei olisi ollut kristillistä poh
jaa, tätä työtä olisi ollut vaikea tehdä. Jotkut
haluavat, että heidän puolestaan rukoillaan.
Kerran tehtävänäni oli lukea vanhalle rou
valle Raamattua, kun hän ei itse nähnyt lu
kea.
Opiskeluajastaan Pirkko Saariselle tulee
mieleen Lahden diakoniaopiston rehtorina
ollut Marja Pakarinen. Tämä oli puhunut
kolmisäikeisestä virasta, diakonaatista. Reh
tori näki etukäteen, että sisaret olisivat vielä
joskus alttarilla jakamassa ehtoollista.
– Diakoniatyössä on lähtökohtana ihmi
sen auttaminen ja se, että hän tulee kuulluk
si. Nykyaikana ihmisten ongelmat ovat mo
nisäikeisiä. He eivät tulisi meille, jos heillä ei
olisi vaikeita elämäntilanteita.

Työtä omalla persoonalla
Pirkko Saarinen muistelee erään eläkkeellä
olevan diakonissan sanoneen, että diakonian
tehtävä on auttaa niitä, jotka ovat pudonneet
kyydistä. Hyvinkään seurakunnassa on tällä
hetkellä kahdeksan diakoniatyöntekijää, jot
ka koettavat tehdä parhaansa ihmisten elä
mäntilanteiden parantamiseksi.
– Jokainen asiakas haluaa päästä elämäs
sä eteenpäin, mutta valitettavasti ihmisten
elämän lähtökohdat eivät ole samanlaisia ei
kä kaikkia ihmisiä pystytä auttamaan. Joskus
kysyin itseltäni, teinkö sitä, mitä piti tehdä.
Tuliko ihminen autetuksi. Kun on pystynyt
auttamaan, se on jotakin.
Pirkko Saarisen mielessä ovat Matteuk
sen evankeliumissa (25: 40) mainitut Jeesuk

sen sanat: ”Kaikki, mitä olette tehneet yhdel
le näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.”
– Se on tehnyt työssä nöyräksi, että ihmi
set ovat uskoutuneet meille diakoniatyönteki
jöille ja luottaneet meihin. Luottamus ei synny
kuitenkaan heti.

”Jokainen asiakas haluaa
päästä elämässä eteenpäin,
mutta elämän lähtökohdat
eivät ole samanlaisia eikä
kaikkia ihmisiä pystytä
auttamaan.”
Pirkko Saarinen jättää nyt taakseen dia
koniatyön, mutta aikoo jatkaa laulamista
kirkko- ja oratoriokuoroissa. Edellisessä hän
on ollut mukana yli 30 vuotta ja jälkimmäi
sessä noin 20 vuotta.
– Tykkään klassisten säveltäjien Bach
in, Mozartin ja Schubertin musiikista. Olen
myös intohimoinen lukija.
Tavallisena seurakuntalaisenakaan Pirk
ko Saarinen ei unohda mahtavaksi kehu
maansa seurakunnan diakoniatyön tiimiä,
jossa asioita pohditaan yhdessä. Lähiesi
miesmalli jäsentää työtä hyvin.
– On ollut hienoa, että töitä on saanut
tehdä itsenäisesti ja omalla persoonallaan.

Seppo Ylönen

Jorma Ersta

Hyvinkään kirkko 50 vuotta

Piispan tervehdys

K

Espoon hiippakunnan piispa
Mikko Heikka
Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 27.1.2011

Eija Harju

irkon rakentaminen kysyy aina uskoa. Niin
myös Hyvinkään kirkon rakentaminen. Seu
rakunta suunnitteli, harkitsi ja keräsi rahaa
monta kymmentä vuotta. Tontti oli tar
jolla lahjoituksena. Lopulta uskallettiin
ottaa ratkaiseva askel – ja se kantoi.
Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1961 piispa
Martti Simojoki vihki tämän kirkon käyttöön.
Nyt hyvinkääläiset ovat saaneet kuulla Juma
lan sanaa kirkossaan jo 50 vuotta.
Kirkko on aina seurakuntansa symboli.
Hyvinkäällä tartuttiin moderniin kirkkoark
kitehtuuriin, mikä osoitti halua nähdä usko
uuden ajan silmin. Kristillinen usko ei voi py
sähtyä. Sen on jatkuvasti elettävä omassa ajas
saan. Evankeliumi on aina sama, mutta se koh
taa sukupolvet yhä uudella ja uudella tavalla.
Taivaan Isä antakoon siunauksensa Hyvin
kään seurakunnalle.
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Hyvinkään kir

Hyvinkää saa
modernin ja tilavan kir

H

yvinkään kirkon syn
nyllä on pitkä histo
ria. Vuonna 1896 val
mistunut Hyvinkään
Vanha rukoushuone
kirkko kävi ahtaaksi
seurakunnan kasva
essa. Senaattorin rou
va Minette Donner
oli luvannut lahjoittaa
uudelle kirkolle tontin Ahdenkallion karta
non maista. Seurakunta pohtikin uuden kir
kon rakentamista vuonna 1919, mutta silloin
rakennussuunnitelma raukesi.
Sotien jälkeen seurakunnan taloudelli
nen tilanne parani ja uuden kirkon hanke
tuli jälleen esille. Rakentaminen siirtyi taas
toistaiseksi, kunnes Oy Ahdenkallio Ab lah
joitti seurakunnalle tontin Hyvinkään kaup
palan keskustasta vuonna 1955.
Pian perustettiin suunnittelutoimikun
ta, joka hyväksyi 1957 huonetilaohjelman ja
päätti järjestää yleisen suunnittelukilpailun.
Kilpailu tuotti määräaikaan (3.3.1958) men
nessä 97 suunnitelmaa.

Nuoren arkkitehdin
mestarityö valitaan
Suunnittelutoimikunta esitti lokakuussa
1958 kirkkovaltuustolle, että se päättäisi ra
kentaa Hyvinkään kirkon ja työkeskuksen
arkkitehti Aarno Ruusuvuoren ”Kuori II”
-suunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto
hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen marras
kuun lopussa 1958.
Urakkakilpailun voitti riihimäkeläinen
Teräskiila Oy ja noin 140 miljoonan urak
kasopimus allekirjoitettiin syyskuussa 1959.
Teräskiila Oy kutsui vastaavaksi mestariksi
Kullervo Kaijansinkon ja seurakunnan puo

”Kieli on pidettävä
keskellä suuta kun
päivästä toiseen
joutuu työskentelemään 60 astetta
kaltevalla pinnalla,
välillä jopa 34 metrin korkeudessa”.
Iltasanomat 1960

”Uusi, rohkea ja merkittävä.
Kolme sanaa, jotka sopivat
otollisesti määrittelemään
Hyvinkään tänään vihittävää uutta kirkkoa ja sen
arkkitehtonista ratkaisua.
Miellyttävästi suljettu,
ympäristöstä erotettu tila,
jonka luomisessa valolla
jo suunnitteluvaiheessa on
ollut huomattava osansa.
Kirkko, jossa kolmio on
hallitseva muoto ja jonka
valkoisissa seinissä näkyvät
betonilaudoituksen jäljet
antaen pinnoille elävyyttä.
Sellainen on arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnittelema kirkko”.

Hyvinkään Sanomat 29.1.1961

lesta rakennusvalvojaksi päätettiin ottaa ra
kennusmestari Toivo Tyrylahti. Kun opetus
ministeriö oli hyväksynyt lokakuun lopussa
1959 kirkon lopulliset pääpiirustukset, kir
kon rakentaminen saattoi alkaa. Työkeskuk

sen rakentaminen kirkon viereen oli alkanut
jo lokakuun alussa.
Työt edistyivät niin nopeasti, että 14.12.
1959 kirkon peruskivi muurattiin ja samana
päivänä vietettiin myös työkeskuksen har
jannostajaisia. Betonivalut aloitettiin ke
vättalvella ja vaativa rakennusvaihe saatiin
tehdyksi siten, että kirkon harjannostajaisia
voitiin viettää kesäkuun lopussa 1960.

Presidentti mukana
kirkon vihkiäisissä
Parhaimmillaan kirkonmäellä työskenteli yli
75 työntekijää erilaisissa tehtävissä. Työkes
kusrakennus otettiin urakoitsijalta vastaan
1.8.1960. Kirkon luovutustarkastukset siir
tyivät tammikuuhun 1961 ja näin vihkiäis
juhlaa vietettiin 29.1.1961. Helsingin hiippa
kunnan piispa Martti Simojoki avustajineen
toimitti vihkimisen tasavallan presidentti
Urho ja rouva Sylvi Kekkosen kunnioittaes
sa tilaisuutta läsnäolollaan.
Kirkon ja työkeskuksen lopulliset ra
kentamiskustannukset nousivat 170 miljoo
naan markkaan. Tämän lisäksi kirkon kalus
to maksoi 25 miljoonaa markkaa.

”Arkkitehti halusi tehdä
kirkon, joka oli kuin päivänvalo vailla mystiikkaa.
Valon maksimoimiseksi
kirkko on rakennettu eteläpohjoissuunnassa”.
Merja Ilola ”lux continua”
-kirjan artikkelissa 2011.
Paljon keskustelua, arvostelua mut
ta myös arvostavia mielipiteitä herättänyt
kirkko nuoren kaupungin keskustassa oli
valmis varsinaiseen tarkoitukseensa.

Hyvinkään kirkko
toimittaa tehtäväänsä

”Kolmiokirkon
laudoittaminen oli
suuri työ, sillä tukirakenteiden piti
kestää terästen ja
betonipoimulaatan
paino. Tämä työ tehtiin talvikuukausien
aikana ja betonivalu
aloitettiin kevättalvella. Korkein kirkkosalin osa valettiin
juhannuksen tienoilla 1960”.

Kirvesmiesten etumies
Heikki Tuominen
vuonna 2000.

Kirkon muoto
hahmottumassa. Neljäs
vasemmalta
arkkitehti Aarno
Ruusuvuori.

herra Väinö Peltonen kirjoitti hiippakunnan
vuosikirjaan 1963, että uuden kirkon valmis
tuminen oli kohottanut kirkossa käymisen
Hyvinkäällä yli kaksinkertaiseksi. Runsaslu
kuinen osallistuminen pysyi koko 1960-lu
vun ajan.

Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa Hyvin
kään kirkko herätti vilkkaan keskustelun.
Sen muotoa verrattiin telttaan, kotaan ja
pyramidiin. Hyvinkään Uutisten yleisöosas
tossa nimimerkki ”Kiikari” kirjoitti 1958:
”Kuka sitten siellä tulee istumaan? Van
hemmat ihmiset eivät lupaa mennä moko
maan vekottimeen ollenkaan. Tulevaisuu
den kuva on tällä kohdalla tyhjä kirkko.”
Historian kirjat kertovat muuta. Kirkko

”Kirkon ei tarvitse olla muodoltaan tavanomainen, on
muodon vapaus, yksi muoto
ei ole toista pyhempi”.
Rakennusmiehillä
oli hyvät näköalat
Aseman koululle.
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Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren
ajatuksia kirkon muotoa
hahmotellessa 1957–58.

Presidentti Urho Kekkonen puolisoineen
vihkiäisjuhlassa.

rkko 50 vuotta

rkon

Kirkko maailmanlaajuisen
huomion kohteena
Kirkko oli myös kiinnostava käyntikoh
de, sillä 1967 kirkossa vieraili tavallisen ju
malanpalvelusväen lisäksi 12 000 henkilöä,
joista ulkomaalaisia oli noin 3000.

”Kirkkosalin askeettisuus ja
kuvattomuus edustaa selkeästi luterilaista perinnettä.
Se pakottaa tulijan kääntymään sisäänpäin antaen
hänelle mahdollisuuden
keskittyä olennaiseen eli
sanankuuloon”.
Merja Ilola ”lux continua”
-kirjan artikkelissa 2011.

Jumalanpalvelukset, konsertit, erilaiset
juhlat, virkaanasettamiset, nuorten-, lastenja vanhusten toiminta, kastejuhlat ja avio
liittoon vihkimiset kokosivat kirkkoon vä
keä. Monelle moderni kirkko muodostui vä
hitellen myös kotikirkoksi.
Uudenlaisessa kirkossa on kokeiltu
myös uudenlaista toimintaa. Tästä eräänä
esimerkkinä 1990-luvulla alkanut ja joka
keväiseksi ja -syksyiseksi perinteeksi muo
dostunut Hyvinkään Palloseuran (HyPS) ja
seurakunnan yhdessä järjestämä kirkkotilai
suus, jossa nappulaliigalaisten tuhatpäinen
joukko laulaa ilonsa kirkon holveihin.

Kirkko kokoaa yhteen
Jumalanpalveluksissa kävijöiden määrät
ovat laskeneet vuosikymmenien aikana,
mutta Hyvinkään kirkko kokoaa yhä suo
jiinsa viikoittain sadoissa laskettavan seura
kuntalaisten joukon. Esimerkiksi joulunäy
telmä ja Kauneimmat joululaulut vetävät
kirkon ääriään myöten täyteen.
Hyvinkään kirkosta haetaan lohtua ja
voimaa elämän arkipäivään. Tulevaisuuden
kuva ei tänä päivänä ole tyhjä, vaan toimi
va ja yhteen kokoava kirkko, joka näkyy ja
toimii Hyvinkään arkipäivässä seuraavatkin
vuosikymmenet.

Helsingin hiippakunnan piispa Martti Simojoki toimitti kirkon
vihkimisen.

Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 27.1.2011

Tapio Turunen

Kuvat: Hyvinkään seurakunnan arkisto

Arkkitehti Aarno Ruusuvuori työmaalla.
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Arkkitehtiopiskelija Lahtinen oli

Ruusuvuoren opissa

A
Pauline von Bonsdorff kastettiin Hyvinkään kirkossa elokuussa vuonna 1961. Kirkko on
palvellut tuosta vuodesta lähtien lasten kastepaikkana ja pariskuntien vihkipaikkana.

Suvun naiset pitävät
kirkon puolta

J

yväskylän yliopistossa taidekasva
tuksen professorina työskentelevän
Pauline von Bonsdorffin elämä liit
tyy 50 vuotta sitten vihittyyn Hyvin
kään kirkkoon, sillä hänet kastettiin
siinä vuoden 1961 elokuussa. Hänen
edesmennyt äitinsä, arkkitehti Birgitta von
Bonsdorff oli vuonna 1955 asetetun kirkon
suunnittelutoimikunnan jäsen. Tämän iso
äiti Minette Donner (k. 1922), Ahdenkal
lion kartanon omistaja ja kielitieteilijä Ot
to Donnerin puoliso, oli henkilö, jonka toi
veen mukaisesti suvun jäsenet lahjoittivat
kirkkoa varten tontin.
– Äitini tunsi kirkon suunnittelijan,
arkkitehti Aarno Ruusuvuoren. He edus
tivat samaa sukupolvea. Minulle on jää
nyt mieleen, että Hyvinkään kirkkoa ar
vostettiin, vaikka kirkkoherra Väinö Pelto
nen suhtautui siihen ensin kriittisesti. Myö
hemmin hänkin oli siitä ylpeä, Pauline von
Bonsdorff sanoo.

sellut Hyvinkään kirkkoa monta kertaa.
– Aikaisemmin se näkyi junasta. Kirk
ko on edelleenkin Hyvinkään maamerkki
ja rakennustaiteellisesti kaupungin kiin
nostavimpia rakennuksia. Luterilaiset kir
kot ovat yleensä valkoisia ja puhtaita. Hy
vinkään kirkolla on puhdas muoto, joka on
hienosti dialogissa rakennuspaikan luon
nontilaisuuden, mäntyjen ja kivilohkarei
den, kanssa. Viimeksi olin siinä sisällä 30.
joulukuuta 2006, jolloin oli äitini hautajai
set, Pauline von Bonsdorff sanoo.

Seppo Ylönen

rkkitehti Reijo Lahtinen pitää
toimistoaan Helsingin Punavuo
ressa. Nuorena arkkitehtiyliop
pilaana hän oli työssä Hyvinkään
kirkon ja työkeskuksen suunni
telleessa Aarno Ruusuvuoren
toimistossa. Vuonna 1964 valmistuneelle
arkkitehdille toimisto oli hyvä korkeakoulu.
Tekniikan lisensiaatin tutkinnon hän suorit
ti vuonna 1973.
– Siihen aikaan oli käytäntö, että me ark
kitehtiylioppilaat, joita kutsuttiin yleisesti
orjiksi, olimme heti opintojen alusta lähti
en työssä arkkitehtitoimistoissa. Tulin Ruu
suvuoren toimistoon arkkitehti Arvi Ilosen
tilalle vuonna 1958. Ilonen ja arkkitehtiyli
oppilas Pekka Parkkonen olivat avustajina
jo siinä vaiheessa, kun Ruusuvuori osallis
tui Hyvinkään kirkon suunnittelukilpailuun.
Hyvinkään kirkon suunnittelukilpailus
ta Reijo Lahtinen muistaa hauskan yksityis
kohdan.
– Se oli viimeisin kilpailu, jossa asema
piirustukseen oli sijoitettava myös hevos
puomit. Vaikka ne olivat piirustuksessa, nii
tä ei kuitenkaan tehty.
Aarno Ruusuvuori valvoi tarkasti kir
kon tekemistä vuosina 1958–60. Kymmenen
vuotta hänen toimistossaan ollut Reijo Lah
tinen osallistui kirkkotyömaan kokouksiin ja
kohteen valvontaan.
– Minä hoidin ensin työkeskuksen käy
tännön suunnittelua ja osallistuin erilaisiin
tehtäviin myös itse kirkossa. Ruusuvuorel
la oli vanha perinne, että arkkitehdin piti
suunnitella jokainen yksityiskohta, mitään
ei jätetty urakoitsijan harkintaan.

Rakennusongelmiakin oli
Eräs rakennusvaiheen asia herätti Hyvin
käällä pahaa mieltä. Katon ulkopuoliset sau

mat oli tarkoitus kitata Englannista tilatulla
erikoiskitillä. Siellä oli kuitenkin pitkä sata
malakko, ja kittiä ei saatu Hyvinkäälle ajois
sa.
– Kitin tilalla käytettiin tilapäisesti kas
vilavan ikkunakittiä, joka piti seuraavana ke
sänä korvata sovitulla kitillä. Syksy oli satei
nen, ja katto vuoti. Siitä lehdistö kirjoitti, ja
kritiikki meni arkkitehdin piikkiin.
Hauska tarina liittyi myös kirkon kol
meen jalkaan. Niiden piirtäminen oli siihen
aikaan ilman tietokoneita vaikeaa. Arkkiteh
ti Jeremy Wilson opiskeli ensin logaritmit
voidakseen tehdä työpiirustukset. Työ on
nistui, mistä hän oli ylpeä. Kun piti aloittaa
jalkojen teko, piirustus oli kadonnut. Mies
joutui samaan tehtävään uudelleen.
– Kuukausien jälkeen pidettiin suursii
vous. Kadonnut piirustus löytyi erään pa
perikorin pohjalta punaviinin värjäämänä.
Ruusuvuori oli nauttinut punaviiniä vie
raansa kanssa. Lasi oli kaatunut ja vieras oli
pyyhkinyt pöydän tällä Wilsonin tekemällä
työpiirustuksella.
Reijo Lahtinen oli mukana kirkon ja työ
keskuksen vihkiäisissä. Paikalle tultiin pari
tuntia etukäteen. Kirkossa oli vielä täysi työn
tohina päällä. Työmiehet ehtivät juuri pois,
kun vihkijuhlavieraat tulivat sisälle.

Kirkossa keskiaikaista perinnettä
Kirkon suunnittelussa Aarno Ruusuvuoren
läheisinä työtovereina olivat Antti Nurmes
niemi ja Bertel Gardberg. Edellinen oli asi
antuntijana sisustuksen ja jälkimmäinen,
myöhemmin akateemikko, kirkkohopeiden
suunnittelussa.
– Hyvin merkittävä henkilö Hyvinkään
kirkon suunnittelussa oli rakennussuunnit
telija Bertel Ekengren, joka oli paljon teke
misissä Ruusuvuoren kanssa. Ekengren oli

Kirkko näkyi junasta
Vanhuksille tarkoitettu vuokratalo Pirkon
koti valmistui myös Donnerin suvun lah
joittamalle maalle. Birgitta von Bonsdorff
oli Pirkonkoti-säätiön hallituksessa sen
perustamisesta, vuodesta 1964 saakka, 25
vuotta puheenjohtajana.
Ahdenkallion kartanossa ja Hyvinkäällä
liikkuessaan Pauline von Bonsdorff on kat

Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen
professori Pauline von Bonsdorff on
väitellyt tohtoriksi ympäristöestetiikasta.

Hyvinkään kirkko

H

yvinkään kirkon suunnitellut arkki
tehti Aarno Ruusuvuori kuvaili aja
tuksiaan modernista kirkosta:

Kirkon ei tarvitse olla muodoltaan tavanomainen, on muodon vapaus, yksi
muoto ei ole toista pyhempi.

Kirkon pienoismalli.
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Hyvinkään kirkko kuuluu oman aikansa
suomalaisen arkkitehtuurin kulttirakennuk
siin. Ruusuvuoren suunnittelema kirkko oli
yksi niistä, jotka uudistivat suomalaista ark
kitehtuuria 1950-luvulla hylkäämällä kirkko

Haastava rakennus vaati alansa parhaat ammattimiehet.

Hyvinkään kirkko 50 vuotta

Hyvinkään
kirkon
50-vuotisjuhla
Hyvinkään
kirkossa
Perjantaina 28.1.
• 17.00 avoimet ovet

ja syntymäpäiväkahvit
Yhteislaulua House bandin säestyksellä. Lapsille
toimintapisteet.
• 18.00 Taika-Petteri  
• 19.00 Kirkkoteatteria:
Laurentius – Pyhimystarinoita. Vapaalle sanalle on
varattu aikaa.
• 20.00 Iltahartaus

Lauantaina 29.1.

• 18.00 KuorokavalkadiSSA 

Hyvinkään seurakunnan kuorot. Lapsikuorot: Sävelkeijut, Rytmiritarit ja Laulunaperot sekä nuorten ryhmä Kuvastus, Neliapila-kuoro, Vehkojan
kuoro, Hyvinkään kirkkokuoro, Tuomas-kuoro, Hyvinkään Kamarikuoro ja Hyvinkään Oratoriokuoro.

Sunnuntaina 30.1.

• 10.00 Hyvinkään kirkon

Arkkitehti Reijo Lahtinen omistaa kaikki vuonna 1903 perustetun Arkkitehti-lehden vuosikerrat. Paljon
kuvia sisältävä artikkeli Hyvinkään kirkosta ja työkeskuksesta on vuoden 1961 numerossa 9.

ideoiva nero. Kun jokin kilpailu käynnis
tyi, Ruusuvuori istui hänen kanssaan il
taa suunnitellen kohteen muotoa ja ra
kenteita.
Reijo Lahtinen näkee Hyvinkään kir
kon nykyaikaisessa muodossa myös van
haa keskiaikaista kivikirkkoperinnettä.
– Vaativa kirkko, koska siinä ei ole yh
tään pilaria vaan kantava poimurakenne.
Poimurakenteita täydentävät akustiikka
pinnat eräänlaisina vastapoimuina.
– Kaikesta näkee että Ruusuvuorel

la oli tiivis yhteistyö Nurmesniemen ja
Gardbergin kanssa. Ehtoollisastioissa ja
kynttilänjaloissa on havaittavissa samo
ja muotoja kuin kirkon seinärakenteissa.
Alttari ja penkkien päädyt sekä kaste
maljateline ovat tummaa mosaiikkibeto
nia. Alttarin ristin muoto on hyvin epäto
tunnainen. Perusteluna oli se, että ennen
vanhaan käytettiin ristiinnaulinnassa ris
tin sijasta pystytolppaa, jonka päälle tu
li vaakapuu.
Arkkitehti Reijo Lahtisella olisi paljon

kerrottavaa omissakin työkohteissaan. Jo
vuonna 1967 hän perusti oman yhtiön,
mutta on ollut myös toisten palvelukses
sa, muun muassa valtiolla ja Suomenlin
nan suunnittelupäällikkönä.
– Tällä hetkellä keskityn pääasiassa
korjausrakentamiseen. Vanhoihin taloi
hin suunnittelen ullakkoasuntoja ja his
sejä.

•
•

Seppo Ylönen
•
•

50-vuotisjuhlamessu
Liturgi khra Ilkka Järvinen, saarna piispa Mikko Heikka, kanttorit: Erkki Hannonen, Minna Kettunen, Taru Paasio ja Marjut Sipakko. Kirkkokuoro
ja Kamarikuoro sekä Hyvinkään Salonkiorkesteri.
HPE-avustajat: Marko Huhtala, Laura Maria Latikka, Kosti Kallio Virpi Koivisto, Ari-Pekka Laakso ja
Suvi Kurikka. Pyhäkoulu: kaikki lapset tervetulleita, alle 4-vuotiaat aikuisen kanssa.
(Paavolassa ei ole messua, bussikuljetus Hyvinkään kirkkoon.)
11.30 Kirkkokahvit ja mahdolliset tervehdykset
seurakuntakeskuksessa.
13.00 Päiväjuhla Hyvinkään kirkossa.
Juhlapuhe Simo Paavilainen, arkkitehtuurin professori emeritus. Musiikkiesityksiä, lausuntaa ja yhteislaulua. Juhlassa julkistetaan Hyvinkään kirkon
50-vuotisjuhlakirja lux continua – ”virtaava valo”.
Juhlakirjaa myydään juhlan jälkeen kirkon aulassa . Hinta 30 € (vain käteismaksu). Myöhemmin kirjaa saatavissa kirkkoherranvirastosta viraston aukioloaikoina.
Valokuvanäyttely kirkon aulassa.
Su 30.1. Bussikuljetus Hyvinkään kirkkoon. Bussi lähtee Hyvinkäänkylästä klo 9.15,Vaiveronkadun kioskilta klo 9.30, Paavolan seurakuntakodilta (Aittatie 1) klo 9.35, jonka jälkeen auto ajaa Riihimäenkatua Hyvinkään kirkkoon. Paluu samaa
reittiä. Lähtö kirkonmäeltä päiväjuhlan jälkeen n.
klo 14.30.

Nähdään kirkossa!
Lido Salonen

– arkkitehtonisia huomioita
jen perinteiset historialliset muodot. Moder
nistiset kirkot olivatkin enemmän arkkitehto
ninen kuin teologinen missio, ja luterilainen
kirkko hyväksyi ajattelun muutoksen.
Ruusuvuori hylkäsi tietoisesti lämpimät
materiaalit tiilen ja puun ja käytti ainoastaan
betonia, joskin käsityövaltaisesti. Kirkkosalin
askeettisuus ja kuvattomuus edustaa luteri
laista perinnettä. Se pakottaa tulijan käänty
mään sisäänpäin antaen hänelle mahdollisuu
den keskittyä olennaiseen eli sanankuuloon.
Ruusuvuorelle oli aina tärkeää arkkitehto
nisten muotojen, maiseman ja luonnon väli
nen harmonia.
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Hän suunnitteli kirkkosalista suhteellisen
suljetun tilan, jossa ihminen on yhteydessä ul
komaailmaan vain korkealta lankeavan valon
välityksellä.
Arkkitehti Ruusuvuori toteaa:
Kirkko ei ole mitään arkipäiväistä, se on
jotain suurta, valtavaa ja ehdotonta ja tämä tunne olisi saatava välitettyä ihmisille.

Lähde: Merja Ilola: lux continua
– virtaava valo 2011.

Taika-Petteri esiintyy kirkossa perjantaina
28.1. klo 18.
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Hyvinkään kirkko 50 vuotta

Kirkossa

siivotaan,
soitetaan
ja saarnataan

Johtava kanttori Erkki Hannonen kokeilee, miten Hans Heinrichin rakentamat urut pelaavat.

O

n hämärähkö talvipäivä. Sii
voojat Johanna Lehtiö ja
Orvokki Pesämies siivoa
vat parhaillaan Hyvinkään
kirkon tiloja. He aloittavat
työn yleensä yhdeksän jäl
keen.
– Tänään kirkossa oli kello kymmenen
alkanut käräjäoikeuden messu. Siksi pää
simme tulemaan vasta yhdentoista jälkeen,
Johanna Lehtiö sanoo.
Hänellä on lisäksi siivottavana Betania,
Mummon kammari ja pappila, jossa on ker
hotiloja ja perheasiain keskus.
– Aikaisemmin olin porrassiivoojana.
Se oli rankkaa. Seurakunnassa on etupääs
sä toimistotiloja.
Kirkossa naiset imuroivat ja pyyhkivät
pölyjä. Kirkkosalin lisäksi kohteina ovat sa
kasti, urkuparvi, yläsali ja morsiushuone. He
tapaavat ihmisiä, jotka tulevat hiljentymään.
– Siivoan tämän kirkon lisäksi myös
seurakuntakeskuksessa, Orvokki Pesämies
sanoo.

Kanttorit vastaavat musiikista
Johtava kanttori Erkki Hannonen, kantto
rit Minna Kettunen, Taru Paasio ja Marjut Sipakko sekä musiikkityöntekijä Helena Lehtinen ovat kirkossa vähän väliä, soit
tavat messuissa, johtavat kuoroja, soittavat
vihkiäisissä sekä vastaavat musiikista myös
koulukirkoissa ja konserteissa.
– Me käymme myös harjoittelemassa
urkujen soittoa ja virittämässä niitä sekä pi

Vauhtivarpaat-kerhon lapset ovat kirkon edessä Eeva Nybergin (vas.) ja Pirjo Putkurin
kanssa.

dämme kuoroharjoituksia ennen konsertte
ja, Erkki Hannonen sanoo.
Kirkossa on Hans Heinrichin rakenta
mat urut, jotka otettiin käyttöön vuonna
1977. Seurakunnassa on useita kuoroja, joi
hin otetaan laulajia.
Kirkon akustiikkaa Erkki Hannonen pi
tää haasteellisena, koska siellä on paikkoja,
joista ääni ei kuulu hyvin joka paikkaan.
– Esimerkiksi jos kuoro laulaa urkupar
vella, sen ääni kuuluu parven alapuolelle

Orvokki Pesämies (vas.) ja Johanna Lehtiö siivoavat joka arkipäivä
kirkon tiloja.
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vaimeasti. Mutta akustiikassa on hyviäkin
puolia. Alttarin ääressä esitetylle musiikille
ja kuorolaululle akustiikka toimii hyvin. Sii
nä voi esiintyä suurikin porukka, eikä ääni
tule liian voimakkaaksi.

Pappi saarnaa ja messuaa
Julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio kertoo, että sunnuntain messu on kirkon
päätapahtuma. Hän on saarnaajana tai litur

Julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio kutsuu kaikkia rohkeasti
alttarin ääreen.

gina yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa, on
myös ehtoollisavustajan tehtäviä. Kirkossa
papit kastavat ja vihkivät sekä ovat mukana
hartaustilaisuuksissa ja konserteissa.
– Puolitoista viikkoa ennen messua pi
dämme palaverin, jossa ovat mukana saar
naaja, liturgi ja kanttori. Siinä valitaan myös
virret ja muut musiikkiesitykset. Pappina
olen nöyrällä paikalla. Se on pyhä tehtävä.
Hänestä Hyvinkään kirkko on rauhoitta
va paikka, jota voi verrata telttaan. Ihminen
on matkalla kohti taivasta ja saa tulla altta
rin ristin ääreen iloineen ja suruineen.
Kirkon äänentoistolaitteita Kosti Kallio
kehuu. Niihin on puhuttava rauhallisesti ja
reilulla äänellä.
– Helmikuussa on papeille, kanttoreille
ja suntioille koulutus, miten kirkon kuulu
vuus toimisi parhaiten ja mikrofoneja käy
tettäisiin oikein.
Hyvinkään kirkko on kaupungin suurin
sali konserteille. Kirkossa pidetään Tuomas
messu kerran kuussa. Sunnuntaina 27.2. kel
lo 18 alkavaan Sanan ja rukouksen iltaan tu
lee Seppo Juntunen.

Lapset käyvät kirkossa
Kirkonmäen liikuntapäiväkerhon Vauhti
varpaiden ohjaajat Pirjo Putkuri ja Eeva
Nyberg auttavat 3–5-vuotiaita pukemises
sa, kun mennään kirkon ovelle valokuvaan.
Kerholaisten päivään kuului luistelua, hil
jentymishetki, leikkiä ja lauluhetki, eväiden
syönti, leikkiä tai askartelua ja satukirjan lu
kemista.
– Kun ryhmään tulee uusia lapsia, käym
me tutustumassa yhdessä kirkkoon. Joulun
aikaan olemme kirkossa useammin, Eeva
Nyberg sanoo.
– Meidän kerholapset esittivät 16. joulu
kuuta kirkossa kuvaelman. Siellä oli mukana
paljon päiväkotilapsia. Sitä ennen oli perhe
vaellus, Pirjo Putkuri lisää.
Eeva Nyberg kertoo, että pääsiäisenä on
päiväkotilapsilla myös kirkkohetki.
– Silloin kerholaiset ovat mukana. Per
hekirkkoihin annetaan lasten kautta kutsu
ja vanhemmille.
Viimeisin perhekirkko oli Mikkelinpäi
vänä. Siellä seurakunnan päiväkerholaiset
esiintyivät.
– Osa oli meidän lapsia, osa muista ryh
mistä. Toukokuun lopussa pidettävässä ke
vätjuhlassa vanhemmat tulevat taas lapsi
neen kirkkoon, Pirjo Putkuri sanoo.

Seppo Ylönen

”Menkää siis ja tehkää…”
Seurakuntien lähetystyö
on hyvin monimuotoista. Tuskin löytyy Suomesta kahta seurakuntaa, jossa lähetystyötä
tehtäisiin samalla lailla.

L

ähetystyö perustuu Jee
suksen antamaan käskyyn
”Menkää ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslap
sikseni: kastakaa heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea mi
tä minä olen käskenyt tei
dän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman lop
puun asti.” (Matt. 28: 19–20) Tätä käskyä
suomalaiset lähetystyöntekijät ovat lähte
neet toteuttamaan.

Kirkkolaki kehottaa
tekemään lähetystyötä
Myös Suomen kirkkolaki velvoittaa seu
rakuntia lähetystyöhön. Kirkon tehtävänä
on Kirkkolain mukaisesti julistaa Jumalan
sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii
muutenkin kristillisen sanoman levittä
miseksi ja lähimmäisenrakkauden toteut
tamiseksi. (Kirkkolaki 2 §) Myös kirkko
järjestys toteaa lähetystyöstä seuraavasti:
”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edis
tää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on
evankeliumin levittäminen niiden kes
kuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toi
minnasta määrätään tarkemmin kirkko
neuvoston tai seurakuntaneuvoston hy
väksymässä lähetystyön johtosäännössä.”
(Kirkkojärjestys 4 luku, 4 §)
Seurakuntien lisäksi lähetystyötä te
kevät kirkon virallisesti hyväksymät lähe
tysjärjestöt, joita ovat Evankelis-luterilai
nen Lähetysyhdistys Kylväjä, Radiolähe
tysjärjestö Sanansaattajat, Suomen Evan
kelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suo
men Lähetysseura, Suomen Piplia
seura ja Svenska Lutherska Evan
geliföreningen i Finland. Nämä lä
hetysjärjestöt hoitavat mm. lähe
tystyöntekijöiden rekrytoinnin ja
heidän palkkauksen.

Lähetyskohteita maailman
eri kulmilla
Hyvinkään seurakunta tukee ta
loudellisesti ja muistaen esiru
kouksessaan kymmentä eri
nimikkolähettiä/-lähettipa
riskuntaa eri puolella maa
ilmaa. Nimikkolähetit/-lä
hettipariskunnat toimivat
työyhteydessä paikalli
sen kirkon kanssa. Hy
vinkään seurakunnan
nimikkolähetteinä ovat

Ulla-Kaija Hiltunen Saksassa, Pasi Hujanen sekä Anu ja Juha Väliaho Venä
jällä, Eija-Riitta Kinnunen Tansaniassa,
Kaarina ja Pekka Koskinen Etu-Aasias
sa, Pirkko ja Matti Nummela Etiopias
sa, Päivi ja Martti Poukka Japanissa, Eva
ja Hans Rönnlund (ovat juuri palanneet
Keski-Aasiasta), Raili Tapio Kroatiassa
sekä Raili ja Pekka Tiihonen (ovat pa
lanneet Ranskasta).
Nimikkolähettien lisäksi Hyvinkään
seurakunta tukee nimikkokohteita: maa
sai-heimon parissa tehtävää työtä Keni
assa, Raamatunkäännöstyötä Intiassa ja
Thaimaassa, Etiopiassa tehtävää radio
työtä Afar-heimon parissa sekä Mekane
Yesus -kirkon työtä Etiopiassa. Nimik
koläheteistä ja -kohteista kuulee tarkem
min lähetysrengaskirjeestä, jota voi tilata
ilmaiseksi lähetyssihteeriltä.

Vastuunkantoa
lähetyspiireissä
Hyvinkäällä toimii tällä hetkellä kolme lä
hetyspiiriä. Hanna-piiri kokoontuu Työ
keskuksen aulakahviossa kuukauden toi

sena tiistaina (seuraavan kerran 8.2.) klo
19.00. Vanhan Kirkon lähetyspiiri ko
koontuu seuraavan kerran torstaina 3.2.
klo 13.00, jolloin Kaija Pett kertoo Ango
lan ja Namibian kuulumisia. Kätevä-pii
ri kokoontuu Mummon Kammarissa jo
ka toinen keskiviikko (seuraavan kerran
9.2.) klo 18.00.
Lähetysmyyjäisiä järjestetään seura
kuntakeskuksessa pääsääntöisesti kuu
kauden ensimmäisenä perjantaina (seu
raavan kerran 4.2.) klo 10.30–13.30. Olet
tervetullut mukaan toimintaan!
Nimikkolähettipariskunta Anu ja Ju
ha Väliaho vierailevat seurakunnassa per
jantaina 13.3. venäläisen Sorta-yhtyeen
kanssa. He ovat mukana Hyvinkään kir
kon messussa. Messun jälkeen on kirk
kokahvit ja lähetystilaisuus seurakunta
keskuksessa.
Lähetystyöstä voit lukea myös Hy
vinkään seurakunnan nettisivuilta www.
hyvinkaanseurakunta.fi tai ottaa suoraan
yhteyttä lähetyspappi Marko Huhtalaan,
p. 040 547 9625 tai marko.huhtala@evl.
fi ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankilaan, p. 040 757 1973 tai johanna.ranta
lankila@evl.fi.

Johanna Rantalankila

Matkaevästä
Kristus
meissä?

K

auniit kirkkorakennuksemme ovat
meille rakkaita. Vaalimme niitä ja esit
telemme niitä vierailijoille. Monilla
kirkkoon kuulumattomillakin on tapana ai
nakin matkoilla tutustua paikallisiin kirkko
rakennuksiin. Kirkko on paikkakuntansa yl
peys.
Kirkko on lasista, betonista, kivestä tai
puusta rakennettu rakennus. Se on myös jo
tain muuta ja jotain enemmän. Kirkko olem
me myös me ihmiset, seurakunnan jäsenet.
Me yhdessä muodostamme kirkon. Syväs
sä hengellisessä mielessä Raamattu kuvailee
kirkkoa Kristuksen ruumiina, jossa on mon
ta jäsentä ja jossa jokaisella jäsenellä on oma
tehtävänsä. Oman kirkkonsa kautta, omissa
jäsenissään Kristus itse on läsnä tässä maa
ilmassa.
Kirkon olemuksen syvä hengellinen sisältö ei
välttämättä avaudu meille kovinkaan helpos
ti. Paljon helpompaa on kiinnittää huomio
kaikkeen siihen, missä kirkko voisi toimia
toisin ja paremmin. Monet ovatkin asettu
neet aivan kuin katsomoon, josta käsin kir
kon toimintaa voi arvioida kuin ulkopuoli
sen roolista käsin. Ilahduttavan monet ovat
löytäneet toisenkin vaihtoehdon. Ei kysytä
niinkään sitä, mitä kirkko voi tehdä minun
hyväkseni, vaan kysytään mitä itse voin teh
dä seurakuntani ja kirkkoni hyväksi. Omas
sa seurakunnassammekin on satoja vapaaeh
toistyössä toimivia. Oman ajan ja omien ky
kyjen ja taitojen antaminen lähimmäisen hy
väksi on tuonut sisältöä ja merkitystä myös
omaan elämään.
Kirkon jäsenyys ei kuitenkaan pelkisty
vain suorittamiseen ja toimimiseen. Seura
kunnan jäsenyys voi myös olla vain olemis
ta, hiljentymistä evankeliumin sanoman ää
rellä. Se on lepoa ja levollisuutta, josta virtaa
voimaa omaan elämään ja arkeen.
Kirkkorakennuksemme juhla kutsuu meitä
uudistumaan myös sisäisesti siinä hengelli
sessä kirkossa, jonka jäseniä olemme. On hy
vin helppoa kadottaa kosketus omaan sisim
päänsä, niin ettei lopulta ole enää edes itse
läsnä omassa elämässään. Oma sisimpäm
me on Jumalan läsnäolon paikka meissä. Se
on kuin sisäinen kirkko tai temppeli, jossa
voimme kohdata Jumalan. Hänellä on meil
le asiaa. Olemmeko pysähtyneet kuuntele
maan Häntä?
Jumalan Henki tahtoo uudistaa meidät.
Kaikki ajankulu ei ole tarpeellista. Tarpeel
lista on vähän tai yksi ainoa. Kirkkoraken
nusta tarvitaan siksi, että siellä tuntuu ole
van helpompi jättää pois kaikki turha ja häi
ritsevä. Voi pysähtyä kohtaamaan itsensä ja
Jumalan. Tutussa virressä lauletaan: ”Sydä
meni avaa, ota majaksesi, temppeliksi Hen
gellesi, että Isän kasvot, Kristus kirkastaisit,
minussakin muodon saisi. Kaikessa katsel
la anna hyvyyttäsi, elää edessäsi.” Virsi 194:6

Virpi Koivisto

Intialainen tyttö iloitsee
omasta Raamatusta.

Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 27.1.2011
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

L

apsuudessaan ja nuoruudes
saan kirjoittamisesta ja valo
kuvaamisesta pitänyt Päivi
Arvonen ei tiennyt vielä sil
loin, mihin tie veisi aikuise
na. Opettajan työ oli hänelle
lapsuuden haave. Jo ennen
kouluun menoa tyttö oli il
moittanut haluavansa tuo
hon ammattiin.
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi hän läh
ti Helsingin yliopistoon opiskelemaan teo
logiaa ja valmistui teologian maisteriksi ja
uskonnon sekä filosofian opettajaksi. Myö
hemmin hän hankki myös psykologian ja
elämänkatsomustiedon aineenopettajan pä
tevyyden.
– Valmistuttuani opetin Töölön yhteis
koulun aikuislukiossa uskontoa Sieltä pää
dyin Kirkkonummen Porkkalan lukioon
opettamaan uskontoa, psykologiaa, elämän
katsomustietoa ja filosofiaa. Vaikka nautin
opettajan työstä, aloin kaivata laajempaa
toimenkuvaa ja työkenttää, mitä koulu pys
tyy tarjoamaan.
Vuosituhannen alkuvuosina ajatukset
jostakin uudesta elämänvaiheesta lisääntyi
vät. Matkustaessaan Euroopan eri maissa
hän kirjoitti artikkeleita lehtiin. Ensimmäi
nen taisi syntyä Kanariansaarilta.
– Oli tiukka paikka sanoa itsensä irti
lehtorin eläkevirasta. Heittäydyin kuiten

Freelance-toimittaja Päivi Arvonen on asunut Kairossa keväästä 2004 lähtien. Kuvassa hän on ystävänsä Manalin kotona Bab El Nasrin
kaupunginosassa.

Kuinka opettaja päätyi
toimittajaksi Kairoon?
Mike Nelson

kin freelanceriksi ilman säännöllisiä tuloja.
Se vaati rohkeutta. Meni pari vuotta ennen
kuin uskalsin tehdä tuon ratkaisun.

Sydän Kairon katulapsille
Keväästä 2004 lähtien Päivi Arvonen on
asunut Kairossa. Hän kirjoittaa ja valoku
vaa tehden lehtiartikkeleita Suomen paine
tulle verkkomedialle muun muassa ihmisoi
keus- ja ympäristökysymyksistä sekä naisten
ja lasten elämästä.
– Kolme neljä kertaa vuodessa käyn kei
kalla täällä Suomessa tehden töitä Helsingin
kaupungin Helsinki-info -lehteen ja elinkei
nopalvelulle. Olen kirjoittanut myös Kirkko
ja kaupunki-, Askel- ja Sana-lehtiin.
Vuosi sitten Päivi Arvonen piti Egyptin
kuvistaan Arkea ja juhlaa Egyptissä -valoku
vanäyttelyn, Kulttuurikeskus Kaisassa, Hel
singissä. Se oli myös Kuusamo Nature Photo
2010:n päänäyttely. Näyttely on 4.–5. maa
liskuuta Kaapelitehtaalla osana Islam Expo
2 -tapahtumaa.
– Egyptissä lapset pääsevät valtion kou
luihin, mutta eivät opi siellä lukemaan eikä
kirjoittamaan. Itse olen suuresti kiitollinen,
kun olen saanut opiskella ja tehdä valintoja
elämässäni. Mutta egyptiläiset osaavat naut
tia elämän iloista. Suomessa on uutisia ma
sennuksesta ja täällä valitetaan liian pienistä
tuista, joista suuri osa maailman ihmisistä ei
voisi edes haaveilla.
Päivi Arvonen on perustanut vuonna
2003 ystäviensä kanssa kairolaisia katulap
sia auttavan yhdistyksen (www.kulttuurika
meleontit.com), jolla on kairolaisena yhteis
työkumppaninaan Hope Village Society.
– Se on minulle rakas harrastus, joka vie
paljon aikaa. Kohtaaamiset Kairon katulas
ten kanssa ovat antoisia ja merkityksellisiä
kaikille osapuolille.
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Ammatti vaihtoon ja
koulutus uuteen tehtävään

Y

Päivi Arvonen auttaa kairolaisia katulapsia
ystäviensä kanssa perustamansa Kulttuurikameleontit-yhdistyksen kautta.

Laajasti eri kulttuureihin perehtynyt
toimittaja on käynyt myös Intiassa ja tehnyt
sieltä lehtiartikkeleita. Hän sanoo, että uu
den ammatin valinta oli onnistunut.
– Viihdyin opettajana. Se oli upeaa työ
tä, mutta en ole katunut hetkeäkään valin
taani. Olen 41-vuotias ja voin vielä tulevai
suudessakin vaihtaa ammattia, jos haluan.
Kirjoittamista ja valokuvaamista tuskin kui
tenkaan koskaan jätän, koska niistä on tullut
minulle ammatin lisäksi myös elämäntapa.

Seppo Ylönen

hteiskuntamme on kehittynyt
vaiheeseen, jolloin ammatinvaih
dosta on tullut yhä tavallisem
pi asia. Yhä harvempi ihminen saa tai
haluaa olla samassa yhdessä työpai
kassa ja ammatissa koko työikäänsä.
Syynä vaihtoon voi olla muun muas
sa vaihtelun halu, työn raskaus, pie
ni palkka, työvoiman vähentäminen,
muutto toiselle paikkakunnalle tai yri
tyksen lopettaminen.
Vaikuttaa siltä, että tänä päivänä
yhteiskuntamme ylätason päätökset
vaikuttavat ihmisten työhön asennoi
tumiseen. Hallitus ei pysty tekemään
paljoakaan sille, että varmana työ
paikkana pidetty puunjalostustehdas
ajetaan alas. Ammattiliitot eivät enää
puolusta entiseen malliin jäsentensä
oikeuksia. Jokaisen on tartuttava itse
elämänsä ruoriin.
Maamme on toteuttamassa Eu
roopan unionin koulutuspoliittista
ohjelmaa. Ihmisiä kannustetaan uu
sien tietojen elinikäiseen hankintaan,
minkä uskotaan takaavan sosiaalisen
nousun. Unionin mielestä kansalais
ten on rakennettava identiteettinsä it
se.
Lukuisat oppilaitokset ja yliopistot
tarjoavat opiskelupaikkoja sekä nuo
rille että vanhemmille. Yli viisikymp
pisetkin hakeutuvat opintielle. Työ-

ja elinkeinotoimistoista saa neuvoja
ammatinvalintaan ja koulutuspaikan
löytymiseen. Ulkomailtakin voi ha
kea työtä tai harjoittelupaikkaa. Suo
men työvoimatoimistot ovat mukana
Euroopan komission Eures-työnväli
tysverkostossa. Maksuton palvelu aut
taa myös työnantajia työvoiman rek
rytoinnissa muista maista.
Ammatinvaihtoon kannustava
na tekijänä saattaa olla tieto siitä, että
työvoiman kysyntä lisääntyy suurten
ikäluokkien ikääntyessä. Työvoimaa
tarvitaan yhä enemmän muun muassa
hoito- palvelualoilla, lapsi- ja nuoriso
puolen töissä, kaupan aloilla, kone- ja
metalliteollisuudessa ja kuljetusalalla.
Juha-Pekka Airon, Jarkko Rantasen ja Timo Salmelan kirjassa Oma
ura, paras ura on V-mittari: Viihdyn
kö vai vaihdanko? Mittarin kysymyk
siin vastataan totta tai ei. Tässä joita
kin mittarin väittämiä: Useimmiten
minua harmittaa mennä aamulla työ
hön, Työpaikallani on huono ilmapiiri,
Koen harvoin onnistumisen elämyksiä
työssäni, Teen mielestäni työtä, joka ei
sovi minulle, Haaveilen usein toisen
laisesta työtä, Olisin kiinnostunut toi
senlaisesta työnantajasta, Tästä työstä
maksettu korvaus ei todellakaan vas
taa uhrauksiani ja Tässä työssä tule
vaisuus ei tunnu lupaavalta.

Mike Nelson

Ajan ilmiö

Usko Jumalaan toi elämään rauhan ja ilon

B

iokemisti Hanna Tolonen on
vaikean elämänvaiheensa jäl
keen vapautuneen onnellinen.
Hänen noppolaisessa omako
titalossa asuvaan perheeseensä
kuuluvat aviomies Antti sekä
lapset Iida, 10 ja Iivari, 5.
– Synnyin Jurvassa uskovaiseen perhee
seen. Isäni oli helluntaiseurakunnan saar
naaja. Sain kotikasvatuksena vahvat kristil
liset arvot. Teini-ikäisenä tein jo uskonrat
kaisun.
Kahdeksantoista ikäisenä seurasi kapi
navaihe ja Jumalasta etääntyminen. Nivalan
lukiossa hän tutustui Anttiin. Hanna pää
tyi Oulun yliopistoon ja Antti markkinoin
tiopintoihin Kajaaniin.
– Vaikka uskoin jollakin tavalla Jumalaan
ja joskus rukoilin, etäännyin hänestä koko
ajan. Valmistuttuamme muutimme vuon
na 1998 Helsinkiin ja sieltä Espoon kautta
Klaukkalaan. Vuonna 2000 kävin aikuisrip
pikoulun ja liityin kirkkoon.
Samana vuonna Hanna ja Antti vihittiin,
ja esikoinen Iida syntyi. Keväällä 2004 tu
li muutto Noppoon, jolloin perhe liittyi Hy
vinkään seurakuntaan. Vuodesta 2003 lähti
en kova liikemaailma ja menestyminen työs
sä veivät mennessään. Hanna sanoo kääntä
neensä omavoimaisena ja ylpeänä selkänsä
Jumalalle. Hän myy biotekniikan tuotteita yli
opistojen biokemian ja lääketieteen laitosten
tutkijaryhmille. Vaativien laitteiden spesialis
tina hän antaa myös koulutusta ja tuotetukea.

Alfa-kurssi oli mahtava
Kaksi vuotta sitten hektinen työtahti johti
vakavaan työstressiin, ja fyysinen terveys al
koi kärsiä. Vaikeassa elämäntilanteessa mie
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Sivu 1

Krypto –
sana-arvoitus
Krypto on sanaristikko, jossa jokai
seen tyhjään ruutuun on merkit
ty siihen kuuluvaa kirjainta vastaava
numero. Ristikon ratkojan on pää
teltävä, mikä kirjain kutakin nume
roa vastaa. Kuva antaa vihjeen avain
kirjaimista. Krypton laati Aarre Kiveinen.
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Oikein vastanneiden kesken arvo
taan kaksi kirjapalkintoa. Lähetä rat
kaisusi perjantaihin 1.4.2011 mennessä kirjekuoressa osoitteeseen:
Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801
Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Kryp
to sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 6/2010 kryp
to-sanaristikkokilpaan osallistui 20
henkeä ja kirjapalkinnon voittivat
Seija Oksa ja Marja Suokas.
Onnea voittajille!
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Lasten nurkka

torstai 27.1.

• 9-12 Mummon kammarin perhe•
•
•
•
•

päivä
10-14 Torstaitovi Vehkojan srk-keskus
17.30 Mummon kammarin käsityökerho Vehkojan srk-keskus
18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus
18.30 Ruut-piiri Vehkojan srk-keskus
18.30 Tuomas-piiri Vehkojan srk-keskus

perjantai 28.1.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 17-21 Avoimet ovet Hyvinkään kirkko ks. s. 13

lauantai 29.1.

• 18 Kuorokavalkadi, seurakunnan
kuorot Hyvinkään kirkko ks. s. 13

sunnuntai 30.1.

• 10 Hyvinkään kirkon 50-vuotisjuhlamessu Hyvinkään kirkko

• 11.30 Juhlakahvit srk-keskus
• 13 Päiväjuhla Hyvinkään kirkko ks.
s. 13

maanantai 31.1.

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri Mummon

Lumihiutale

kammari

• 18 ja 18.45 Jumppa Vehkojan srkkeskus

L

umihiutaleet ovat kauniita. Joskus ne ovat hyvin pieniä ja vä
lillä suurempia. Ne ovat kaikki keskenään erilaisia, kuin tai
deteoksia. Ne ovat osa Jumalan luomaa, kaunista maailmaa.
Lumihiutaleita on leijaillut tänä talvena runsaasti maahan ja on
tullut kunnon hanget. On ollut mahdollisuus hiihtää, laskea mä
keä ja nauttia lumisista maisemista.
Kylmänä talvipäivänä voit perheesi kanssa esimerkiksi askar
rella. Valkoisesta paperista leikattu lumihiutale on kaunis koris
te ikkunassa. Jos sinulla on vaikkapa tavallinen A4 -kokoinen pa
peri, leikkaa se ensin neliön muotoiseksi. Taita sitten tuo pape
ri keskeltä kahtia kolmioksi ja taas pari kertaa yhä pienemmäksi
kolmioksi. Leikkaa sitten pieniä lovia taitetun paperin reunoihin,
muutama joka sivulle. Sen jälkeen avaa paperi ja kiinnitä juu
ri syntynyt lumihiutale ikkunaan esimerkiksi pienillä sinitarran
paloilla. Voit tehdä monen kokoisia lumihiutaleita, kun taitat ja
leikkaat niitä erikokoisista neliön muotoisista paperin palois
ta. Pienetkin ovat hyvin kauniita. Iloisia askarteluhetkiä yhdes
sä perheen parissa!

Tarja Tomminen
Su 6.2.2011 klo 18 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa
Uudenmaankatu 13

FredrIk GabrIel
HedberGIn Syntymän
200-VuotISjuHla

Juhlaesitelmä ”Hedberg ja
Kirkko”, TT reijo arkkila.
Ehtoollisen vietto, past. esa
kokko, av. Reijo Arkkila ja rov.
Hannu Penttinen. Kanttorina
kirsti Penttinen. Hyvinkään
Evankelinen kuoro,
joht. arja Hämäläinen
Toimintaa lapsille. Kahvitarjoilu.
Myynnissä mm. Juhlakirja Fredrik
Gabriel Hedberg 1811-2011.
Hyvinkään seurakunta ja Sley

Rukouksen
huone
Kaipaatko läheisempää
yhteyttä Jumalaan?
Tule elämään todeksi Jeesuksen läsnäolo.

Mummon Kammariin (Helenenkatu 34 D) on järjestetty
24-h rukouksen huone la
12.2. klo 17 – su 13.2. klo 17.

Sydämellisesti tervetuloa!
Voit varata rukousajan itsellesi tai yhdessä ystävän kanssa
numerosta 040 748 6373 klo
16–18, Toini Sepponen.

18

Diakoniatyön
vapaaehtoisten
koulutukset
Mummon kammarissa
(Helenenkatu 34 D)
To 27.1. klo 18.00 Projektikoordinaattori ja parisuhdekouluttaja Sanna Jattu:
Kuuntelemisen taidot
vapaaehtoisen apuna
Ke 2.3. klo 18.00 Purkuryhmä
Ke 30.3. klo 18.00 Taide
terapeutti ja työnohjaaja
Toini Sepponen:
Mistä saan voimavaroja?
Kevätretki toukokuussa
Lisätiedot Suvi Kurikka,
p. 040 559 6319

Naisten virkistysvuorokausi
Sääksissä 4.–5.3.
Alkaa perjantaina klo 17 ja
päättyy lauantaina klo 15.
Lisätietoja: pastori Pauliina
Kuokka, p. 0400 585 571.

• 18 Avoin Raamattupiiri Paavolan
srk-koti

Lasten
sururyhmä
4–10-vuotiaille lapsille
Kokoontumispaikka ja
-aika: Hyvinkään seurakunnan päiväkerhotila, Hämeenkatu 16, klo 18–19.30.
• Torstai 24.3. Perheilta,
tutustuminen.
• Maanantai 28.3.
1. Lasten kokoontumiskerta.
• Maanantai 4.4.
2. Lasten kokoontumiskerta.
• Maanantai 11.4.
3. Lasten kokoontumiskerta.
• Tiistai 26.4.
4. Lasten kokoontumiskerta.
• Maanantai 2.5.
5. Lasten kokoontumiskerta.
• Maanantai 9.5.
6. Lasten kokoontumiskerta.
• Torstai 12.5.
Vanhempain ilta.
• Keskiviikko 17.8.
Perheilta.
Lasten sururyhmän ohjaajina toimivat Ari-Pekka Laakso,
Tarja Tomminen ja Liisa Helttunen.

keskiviikko 9.2.

HELMIKUU

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Van-

tiistai 1.2.

ha kirkko

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo (Sley)

keskiviikko 2.2.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Van•
•
•
•

ha kirkko
12-13 Mummon kammari
12.30 Jumppatunti Paavolan srk-koti
16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko
19 Raamattu- ja seurakuntakoulu
Vanha kirkko

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten kerho,
Paavolan srk-koti

• 10-14 Torstaitovi, Vehkojan srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Van-

ha kirkko
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan srk-keskus

perjantai 4.2.

10.30 Lähetysmyyjäiset srk-keskus
11 Raamattupiiri srk-keskus
13 Raamattupiiri Vanha kirkko
19-21 Kirkkokahvila Vanha kirkko

sunnuntai 6.2.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko, Yhteis•
•
•
•
•

mank. 2.

• 16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko
• 18 Kätevä-piiri Mummon kammari
• 19 Raamattu- ja seurakuntakoulu
Vanha kirkko

torstai 10.2.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-14 Torstaitovi Vehkojan srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan
srk-keskus

torstai 3.2.

•
•
•
•

• 12-13 Mummon kammari
• 12.30 Jumppatunti Paavolan srk-koti
• 14 Hakalan eläkeläiskerho, Ah-

vastuun avaus, ISKO, kirkkokahvit
13 Perhemessu Kytäjän kirkko
14 Inkeri-kerho srk:n aulakahviossa,
radiotoimittaja Päivi Istala.
15 Kohtaamispaikka Martin srk-talo
16 Seurat Merja Hokkasella, Koivukuja 99
18 F. G. Hedbergin syntymän 200-v.
juhla Vanha kirkko (Sley)

maanantai 7.2.

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri Mummon
kammari

• 18 ja 18.45 Jumppa Vehkojan srk-

keskus
• 18 Avoin Raamattupiiri Paavolan
srk-koti

tiistai 8.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 19 Hanna-piiri työkeskuksen aulakahvio

• 13 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo (Sley)

• 17.30 Kehitysvammaisten kerho Martin srk-talo

• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan srk-keskus,
piharakennus

• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan srk-keskus

• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus

perjantai 11.2.
•
•
•
•
•
•

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

lauantai 12.2.

• Rukouksen huone Mummon kammarissa.

sunnuntai 13.2.

• 10 Messu ja luottamushenkilöiden
tehtävään siunaaminen Hyvinkään
kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 18 Tuomasmessu Hyvinkään kirkko

maanantai 14.2.

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri Mummon
kammari

• 18 Ystävänpäivän Siionin virsien ja

Siionin kanteleen yhteisveisuut srkkeskus
• 18 ja 18.45 Jumppa Vehkojan srkkeskus

tiistai 15.2.
•
•
•
•

8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talo
12-15 Mummon kammari
18 Lähetysilta Luther-talo (Sley)
19 Israel-ilta Vanha kirkko

keskiviikko 16.2.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanha kirkko

Yhteisvastuun
perhepäivä
lauantaina 12.2.2011 klo 11-15
Hyvinkään kirkonmäellä
(Hämeenkatu 16)

Jukka Salminen

Klo 11 Hyvinkään kirkossa Gibu gibu -musiikkikertomus
Etiopiasta, Jukka Salminen ja seurakunnan lapsikuorot
Sävelkeijut, Rytmiritarit ja Laulunaperot.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.3. mennessä Tarja
Tomminen puh. 040 356
9708 tai Ari-Pekka Laakso
puh. 040 559 6327.

Miika Pelkonen

Työkeskuksessa:
taikuri Miika Pelkosen 25 min. esitykset klo 12.30 ja 13.30. Lisäksi autorata, laulu- ja lorunurkka, askartelua
(50 c), kahvi + kääretorttu (1 €),
mehu + kääretorttu (50 c).
Seurakuntakeskuksessa:
onginta (50 c), kasvomaalaus,
temppurata, kirpputori, YV-basaari.
Ruokailu kirkon yläsalissa: makkarakeitto (5 €) aikuiset, lapset ilmaiseksi.

Huom! Jos sinulla on kotona vaatteita tms., mitä et tarvitse,
varaa kirpputoripöytä (15 €) ja tule myymään. Varaukset
9.2. mennessä Tarja Tommiselta puh. 040 3569078.

Tervetuloa!
www.hyvinkaanseurakunta.fi

Seurakunnassa tapahtuu

Ta m m i k u u – m a a l i s k u u 2 011
Muutokset mahdollisia. Seuraa kirkollista ilmoittelua.

maanantai 28.2.

Hyvinkään ja Nurmijärven seurakuntien suosittu

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri Mum-

Laskiaissunnuntain
perhetapahtuma

mon kammari

• 18 ja 18.45 Jumppa Vehkojan
srk-keskus

MAALISKUU

su 6.3.2011 klo 10-15 Sääksissä

tiistai 1.3.

Sääksjärventie 146

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talo

• 12-15 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo

KOHTAAMISPAIKKA
Martin seurakuntatalossa
Niittymäenraitti 4

sunnuntaina 6.2. klo 15
Puheenvuorot: Laura Maria Latikka, Riitta Sillankorva ja Sisko Vainionkulma. Pyhäkoulu erikseen
alle kouluikäisille ja koululaisille. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
(Seur. kerran 10.4. klo 15, jolloin myös messu:
Virpi Koivisto ja Minna Kettunen)
Järj. Uudenmaan Kansanlähetys
ja Hyvinkään seurakunta
• 12-13 Mummon kammari
• 12.30 Jumppatunti Paavolan
•
•
•
•

srk-koti
14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri srk-keskus
16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko
17.30 Tuomasrukoilijat työkeskus
19 Arki-illan ehtoollinen Vanha kirkko

torstai 17.2.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
•
•
•
•

kerho, Paavolan srk-koti
10-14 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
13 Vanhan kirkon lähetyspiiri,
Vanha kirkko
18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus
18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 18.2.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Tuomaskuoron vieraana
Hilkka Olkinuora Hyvinkään
kirkko, ks. s. 4.
• 19-21 Kirkkokahvila Vanha
kirkko

sunnuntai 20.2.
•
•
•
•

maanantai 21.2.

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

• 15.30 Avoin rukouspiiri Mum-

mon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srk-koti
• 18.30 Israel Raamattu- ja rukouspiiri työkeskuksen aulakahvio

tiistai 22.2.

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

keskiviikko 23.2.

• 11-13 Kytäjä-kerho Kytäjän kir•
•
•

Nuorten ryhmä

•

KUVASTUS

•

Harjoittelee torstaisin
klo 18–19.30 srk-keskuksen alakerrassa (IP-kerhotila, os. Hämeenkatu 16).
Erityisesti laulajia kaivataan lisää. Tule rohkeasti
mukaan!

YLISTYSRYHMÄ

Harjoitukset joka toinen
perjantai (parilliset viikot) klo 17.30–19.00
kirkonmäellä aulakahviossa. Ryhmään kutsutaan
sekä laulajia että soittajia, jotka haluavat palvella musiikin lahjalla mm.
seurakunnan ylistysmessuissa.
Tiedustelut: kanttori
Minna Kettunen
p. 040 1868 938

10 Messu Hyvinkään kirkko
10 Messu Paavolan srk-koti
12 Messu Vehkojan srk-keskus
17 Ylistysmessu Vehkojan srkkeskus

•

kon sivusali
11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
12-13 Mummon kammari
12.30 Jumppatunti Paavolan
srk-koti
14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2.
16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko
18 Kätevä-piiri Mummon kammari

torstai 24.2.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-14 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 25.2.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Avoin rukouspiiri srk-keskus

Klo 10 perhekirkko Nurmijärven seurakunnan leirikeskuksen kappelissa.

(Sley)

keskiviikko 2.3.

Sen jälkeen klo 15 saakka ohjelmassa mm. pulkkamäki, heppoja, nuotio,
askartelua, lauluhetkiä.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
•
•
•
•

Vanha kirkko
12-13 Mummon kammari
12.30 Jumppatunti Paavolan
srk-koti
16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko
19 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanha kirkko

ruokailumahdollisuus pientä
maksua vastaan.

torstai 3.3.

TerveTuloa!
www.hyvinkaanseurakunta.fi

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti

• 10-14 Torstaitovi Vehkojan srk-

keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri,
Vanha kirkko
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 4.3.

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

sunnuntai 6.3.

• 10 Messu, pohjalaisten kirkko-

•

•
•
•

pyhä Hyvinkään kirkko. Kirkkokahvit
10 Sanajumalanpalvelus Paavolan srk-koti
10-15 Hyvinkään ja Nurmijärven seurakuntien laskiaissunnuntain perhetapahtuma
Sääksissä.
12 Messu Vehkojan srk-keskus
14 Inkeri-kerho srk:n aulakahvio
18 Iltakirkko Vanha kirkko
(SRO)

maanantai 7.3.

• 12-15 Mummon kammari
• 15.30 Avoin rukouspiiri Mum•
•
•
•

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
•
•
•
•

• 9-11 Pullakirkko Vanha kirkko
• 10.30 Lähetysmyyjäiset srk-

•

keskiviikko 9.3.

mon kammari
18 ja 18.45 Jumppa Vehkojan
srk-keskus
18 Israel-ilta Vapaaseurakunta
18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srk-koti
19 Raamattuluento Vanha
kirkko (SRO)

•
•

Vanha kirkko
12-13 Mummon kammari
12.30 Jumppatunti Paavolan
srk-koti
14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2.
16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko
18 Kätevä-piiri Mummon kammari
19 Tuhkakeskiviikon messu
Vanha kirkko

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talo

• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho

Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)
• 19 Hanna-piiri työkeskuksen
aulakahvio
• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko (SRO)

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

tiistai 15.3.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo

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

• 19 Jousien juhlaa Vanha kirkko, Musiikkiopiston jousisoittajat

torstai 10.3.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-14 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus

• 14 Näkövammaisten kerho
srk-keskus

• 17.30 Kehitysvammaisten kerho Martin srk-talo
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 11.3.
•
•
•
•

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

• Rukouksen huone Mummon
kammarissa ks. s. 18

sunnuntai 13.3.
•
•
•
•

keskiviikko 16.3.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
•
•
•
•

liahot Hyvinkään kirkko, kirkkokahvin jälkeen lähetystilaisuus.
10 Messu Paavolan skr-koti
12 Perhemessu Kaukasten palvelutalo
17 Ylistysmessu Vehkojan srkkeskus
18 Mozart messu c-molli, Hyvinkään kirkko, Hyvinkään Kamarikuoro, Vokaaliyhtye Incanto, Refugium Musicum ja solistit, joht. Erkki Hannonen.

Vanha kirkko
12-13 Mummon kammari
12.30 Jumppatunti Paavolan
srk-koti
16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko
19 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanha kirkko

torstai 17.3.

• 9-12 Mummon kammari
• 10-12 Kansainvälinen naisten
•
•
•
•

lauantai 12.3.

• 10 Messu, lähetyspyhä, Vä-

tiistai 8.3.

maanantai 14.3.

•

kerho, Paavolan srk-koti
10-14 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
13 Vanhan kirkon lähetyspiiri,
Vanha kirkko
15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus
18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 18.3.

eläkkeellelähtöjuhla Hyvinkään
kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 18 Sanan ja rukouksen -ilta
Hyvinkään kirkko, Seppo Juntunen

•

maanantai 21.3.

• 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 työkeskuksen aulakahvio

tiistai 22.3.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talo

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

• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

keskiviikko 23.3.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko

• 12-13 Mummon kammari
• 12.30 Jumppatunti Paavolan
srk-koti

• 16 Seurakuntaveisaajat Vanha kirkko

• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmank. 2.

• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri srk-keskus

• 17.30 Tuomasrukoilijat työkeskus

• 18 Kätevä-piiri Mummon kam-

lauantai 19.3.

torstai 24.3.

kirkko

• 11-19 rippikouluralli Hyvinkään kirkko

sunnuntai 20.3.

• 09 Aamuveisuut Hyvinkään
kirkko (Herättäjä)

mari

• 19 Arki-illan ehtoollinen Vanha kirkko

• 9-12 Mummon kammari
• 10-14 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus

• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus srk-keskus

• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus

• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus

kirkko

• 10 Messu ja Pirkko Saarisen

•
•
•

pyhä Hyvinkään kirkko, kirkkokahvit
10 Messu Paavolan srk-koti
12 Messu Vehkojan srk-keskus
15 Siionin Kanteleen lauluseurat Vanha kirkko (ELY)
18 Tuomasmessu Hyvinkään
kirkko

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

• 19-21 Kirkkokahvila Vanha

sunnuntai 27.2.

• 10 Messu, karjalaisten kirkko-

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

N U O RT E N K E V Ä T TO I M I N TA
Betaniassa:
Keskiviikkoisin
Perjantaisin
Lauantaisin

Raamis
After School
Nuortenilta

16.30-18.30
15.00-19.00
16.30-20.30

Viikkotoiminta alkaa 17.1. ja päättyy 21.5.
Huom! Toimintaa ei ole:
18.-27.2., 25.-26.3. ja 20.-26.4.

Lämpimästi tervetuloa!
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” O l e n a n t a n u t e l ä m ä n i M ä n t y l ä l l e j a h a l u a n p i t ä ä t ä ä l l ä a s u v i e n p u o l t a .”

– Annan tänne
tuleville ja
rakkautta vailla
oleville
ihmisarvon.
Täällä heidät
puetaan eikä
syyllistetä,
sanoo
Mäntylän
toiminnan
johtaja Tuire
Metsätie, joka
tuli taloon
vuonna 1985.

Tuire Metsätie on antanut elämänsä Mäntylälle
– Tällä paikalla oli vanhanajan
junan puuvaunu. Toinen pää oli
selvemmille ja toinen pää enemmän humalassa oleville. Keskellä
oli iso peltinen kurkkupurkki,
jossa tehtiin ruokaa, Hyvinkään
Mäntylä ry:n toiminnanjohtaja
Tuire Metsätie muistelee.

Vuonna 1986 Riihimäen ja Hyvinkään
suojakotiyhdistys lakkautui, minkä jälkeen
Hyvinkää perusti oman yhdistyksen, Hy
vinkään Mäntylän. Viiteen kertaan laajen
netussa asuntolassa on paikka yli kolmelle
kymmenelle asukkaalle. Enimmillään siellä
on asunut 35 henkeä.
– Aluksi paikkoja oli vain miehille,
mutta vuonna 1988 niitä saatiin myös nai
sille. Nyt meillä on kuusi naispaikkaa. Jos
kus on asujina ollut jopa yhdeksän naista.
Asuntolassa on kymmenen yhdenhengen
ja kahdeksan kahden hengen huonetta.

yvinkään Katulähetys
yhdistys teki 1970-lu
vulla työtä asunnot
tomien päihdeongel
maisten hyväksi hyvin
vaatimattomissa olo
suhteissa. Junanvau
nun korvaajaksi val
mistui vuoden 1972 lo
pulla asuntolarakennus.
– Liikkeet lahjoittivat rakennustarvik
keita. Silloin ajateltiin, että asuntola oli
si toiminnassa viisi vuotta. Mutta useaan
kertaan laajennettu Mäntylä on toiminut
38 vuotta.
Nykyisen asuntolatoiminnan varsinai
nen alku oli 1. tammikuuta vuonna 1973,
kun Hyvinkään Katulähetysyhditys luo
vutti tilat Riihimäen ja Hyvinkään suoja
kotiyhdistykselle.
– Olin ollut ravintola-alalla Helsingis
sä, mutta se ei minulle sopinut. Olin näh
nyt juovat ihmiset. Siihen aikaan oli korvi
kekäyttäjiä. Kun kävin junanvaunulla, mi
nulle tuli halu tehdä työtä näiden ihmisten
hyväksi. Olin halunnut jo pitemmän aikaa
tehdä sosiaalista työtä. Silloin haettiin tän
ne valvojaa. Aloitin työn vuonna 1985, Tui
re Metsätie jatkaa.

Ollaan selvin päin

H

20

Hyvinkään Mäntylä -yhdistys omistaa kau
pungin tontilla olevat rakennukset. Toi
minta pyörii asukasmaksuilla ja kaupun
gin maksusitoumuksella. Raha-automaat
tiyhdistykseltä ei tule rahaa.
– Mäntylä on tarkoitettu ensisijaisesti
hyvinkääläisille. Myymme paikkoja myös
ulkokuntalaisille. Kunnat ostaisivat paik
koja vaikka kuinka paljon, jos niitä olisi
annettavana.
Osa asukkaista on pitkäaikaisia.
– Tämä on heille koti. Meillä ollaan
selvin päin. Lääkkeet jaetaan valvonnassa.
Täällä on kaksi miestä, jotka tulivat silloin
asumaan, kun minä tulin työhön. He ovat
koettaneet asua yksin, mutta se ei ole on
nistunut.
Tuire esittelee Mäntylän yleisiä tilo
ja ja asukkaiden huoneita. Talon siisteyttä
ja järjestystä ovat ihmetelleen monet siel
lä käyneet: täällähän ei juoda eikä tapel
la. Kiitosta on tullut ministeriötä myöten.
– Olen antanut elämäni Mäntylälle ja
haluan pitää täällä asuvien puolta. Kaksi
vuotta taistelin kaavamuutosesitystä vas
taan, joka olisi pakottanut meidät siirty
mään Rauhannummen taakse.

Tuire Metsätie osoitti sitkeyttään myös
vuosina 1992–2005, kun hän hoiti yksin
Mäntylän toimintaa. Vuonna 2006 tuli
avuksi toinen työntekijä.
– Tällä hetkellä työskentelen päivisin.
Yksi työntekijä on illassa ja yksi viikonlop
puisin.

me tänne kaksi naista. He olivat meillä vii
si vuorokautta. Meillä on yksi kriisihuone
näitä tapauksia varten.

Ihmisestä on välitettävä

Talossa asuvien vuorokausimaksuun sisältyy
yksi lounas. Sen saa käydä syömässä lounas
setelillä Mäntykodossa, Sahamäen palvelu
Nuorten tulo järkytti
keskuksessa tai Ravintola Nelsonissa.
– Vuorokausimaksuun sisältyvät myös
Hyvinkään Mäntylä ry:n hallituksessa on
jäseniä poliisista, työ- ja elinkeinohallin liinavaatteet, tukanpesuaineet, pyykkipul
nosta, terveyskeskuksesta ja seurakun verit, lehdet ja televisio. Sauna, jossa on
nasta, aikaisemmin heitä oli myös sosiaa miesten ja naisten vuorot, on kaksi kertaa
litoimesta. Tällä hetkellä puheenjohtajana viikossa. Talossa on asuinpinta-alaa 500
neliömetriä. On kaksi oles
on Jarno Puro ja sihteerinä
kelutilaa ja kaksi keittiötä.
Tuire Metsätie.
Minä vaadin siisteyttä.
Ihmisten päihderiippu
Mäntylä ei ole hoito
vuus on muuttunut Tuire
– Ajateltiin, että
paikka eikä palvelutalo vaan
Metsätien mukaan vaikeam
asuntola olisi toi- asuntola.
maksi vuosien aikana.
– Ohjaamme arjen elä
– Tänä päivänä autetta minnassa viisi vuotmässä, pyykin pesussa ja
vat ovat huonontuneet, kos
ta. Mutta useaan siivouksessa sekä virastois
ka he käyttävät huumeita ja
lääkkeitä. Myös mielenter kertaan laajennettu sa. Aggressiivinenkin ihmi
muuttuu, kun hänestä
veysongelmat ovat lisään
Mäntylä on toiminut nen
välitetään. Välillä tarvitaan
tyneet. Naisia on tullut li
38 vuotta.
myös kuria. Säännöistä pi
sää. Täällä on asunut usei
dän erityisen tiukasti kiinni.
ta aviopareja. Nuorin asu
Kukaan asukas ei ole huo
kas on 20-vuotias, ja vanhin
nompi eikä parempi.
täytti 66 vuotta.
Mäntykodon mottoina Tuire Metsä
Yhdeksäntoistavuotias on ollut Mänty
tie pitää seuraavaa: ”Tänään haluan yrit
län nuorin asukas.
– Kun tänne tuli ensimmäiset nuoret, tää elää vain tätä päivää enkä käydä ratkai
otti ihan sydämeen. On vanhempia, jotka semaan koko elämäni ongelmaa hetkessä.”
– Haluan olla ihminen hänelle, joka tu
eivät jaksa huolehtia päihteitä käyttävistä
lee tänne pysähtymään. Minulla on tähän
nuoristaan.
Viime vuonna tehtiin Järvenpään so työhön sisäinen kutsumus. Saan voimani
siaalipäivystyksen kanssa sopimus, et varmasti tuolta ylhäältä. Jos voin olla avuk
tä Mäntylään otetaan tarvittaessa kriisiin si ja tueksi yhdellekin ihmiselle, se antaa
minun elämääni paljon.
joutuneita ihmisiä.
– Syynä voi olla esimerkiksi väkivaltai
Seppo Ylönen
suustilanne. Joulun aatonaattoyönä otim

