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pääsiäistä!

Kauppakeskukset ovat ihmisten olohuoneita - sivu 12

Syyskuun 17.
päivänä
Hyvinkään
Pelastusarmeija juhli
kauppatorilla
sataa toimintavuottaan.
Kaupungin
tervehdyksen
toi Jyrki
Mattila.
Hänen
vierellään on
Markku
Tulander.

Jyrki Mattila
- tekniikan ja ympäristön
toimialajohtaja,
Hyvinkään kaupunki
- harrastaa työmatkapyöräilyä

Hyvinkään kehittäminen
on Jyrki Mattilan haaste
Kun astuu Jyrki Mattilan, 54, työhuoneeseen Hyvinkään kaupungin
teknisessä virastossa, niin eteen
avautuu runsas karttojen ja paperien määrä. Hän aloitti vuonna
1995 kaupungin geodeettina oltuaan sitä ennen noin kymmenen
vuotta Tuusulan kunnan kiinteistöinsinöörinä.
– Olen syntynyt Järvenpäässä. Isäni Jaakko,
87, on sotaveteraani ja oli VR:n palveluksessa. Äitini Irma, 80, oli opettaja. He asuvat
edelleen Järvenpäässä.

Jyrki Mattila avioitui vuonna 1982 Tuijan kanssa, joka on seurakunnan diakoniasihteeri. Lapsista Lauri, 28, opiskelee opettajaksi ja Juha, 22, urheiluhierojaksi. Yksi
perheenjäsen on myös berninpaimenkoira
Sani.
– Asuimme ensin Järvenpäässä, josta
muutimme Noppoon vanhaan 1950-luvun
omakotitaloon vuonna 1987. Olemme remontoineet ja laajentaneet taloa omatoimisesti. Ei ole tullut mieleenkään muuttaa sieltä pois.
Jyrki Mattila oli nuorempana hyvin liikunnallinen. Hän on uinut kilpaa ja pelannut jalkapalloa.
– Viime vuosina olen pyrkinyt harrastamaan aktiivisesti työmatkapyöräilyä. Tänäkin aamuna tulin Noposta pyörällä. Edesta-

Jyrki Mattilan työhuoneessa on karttoja, joita tarvitaan erilaisten töiden suunnittelussa.
– Toimialani 260 henkeä huolehtivat kaupungin tehtävistä teiden ja katujen hoidosta
eläinlääkintään, hän sanoo.
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kaista matkaa kertyy 18 kilometriä. Olen
myös lukija. Viimeksi luin Kari Hotakaisen
uusimman kirjan ”Jumalan sana”.

Laaja ja runsas työkenttä
Jyrki Mattila johtaa Hyvinkään kaupungin
tekniikan ja ympäristön toimialaa, johon
kuuluu noin 260 työntekijää. Toimiala vastaa muun muassa kaupungin vesihuollosta,
maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelusta sekä rakentamisesta, katujen ja ympäristön kunnossapidosta. Toimialan tehtäviin kuuluvat myös rakennusvalvonta,
ympäristökeskus ja ympäristöterveydenhuolto sekä elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
– Meidän kolme lautakuntaamme ovat:
Hyvinkään veden johtokunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.
Akuutti asia on Hyvinkään keskustan
kehittäminen, jolla tarkoitetaan niin sanottua Ykköskorttelia ja Kauppakeskus Willaa.
Nämä liikerakennushankkeet ja niiden yhteyteen rakennettavat asunnot pitävät Jyrki
Mattilan mukaan kaupunkikeskustan elävänä.
– Ne tarjoavat hyvät puitteet kaupan kehittämiselle, mikä vaikuttaa laajalti Hyvinkään ympäristöönkin. Samalla on pyritty
huomioimaan autoilevien asiakkaiden,
joukkoliikennettä käyttävien sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkuminen. Täytyy antaa kiitokset monen eri osapuolen
yhteistyölle, rakennuttajille, yrittäjille, kaupungin päättäjille, johdolle ja omalle henkilökunnalle siitä, että tämä on saatu syntymään.
Kevään edetessä ajankohtaista on luonnollisesti teiden ja jalkakäytävien hiekoitushiekan poistaminen.
– Henkilökunnalla on korkea ammatti-

taito, teemme yhdessä tätä työtä. Toimialalla tarvitaan monenlaista taitoa, esimerkiksi
asemakaavojen suunnittelijoita, tiekarhun
kuljettajia ja viemäriputken asentajia.

Seurakunnalla on tärkeä rooli
Järvenpäässä varttunut Jyrki Mattila oli mukana seurakunnan nuorten toiminnassa. Siitä hänelle on jäänyt pohjaksi kristillinen
elämänkatsomus.
– Uskon Jumalaan. Kristinuskon keskeinen sanoma on, että meillä on armollinen
Jumala. Siitä seuraa, että meidän pitäisi suhtautua elämään positiivisesti. Näen keskeiseksi tehtäväksi pitää huolta yhteisömme
heikoimmista jäsenistä. Tarkoitan tällä aineellista, henkistä ja hengellistä heikkoutta.
Me jokainen tarvitsemme jossain vaiheessa
toisten apua.
Hän pitää vaimonsa Tuijan ja tämän yksikön tekemää diakoniatyötä Jeesuksen perusopetuksen mukaisena.
– Seurakunta on mielestäni suomalaiseen elämäntapaan kuuluva perusasia. Monet käyttävät seurakunnan palveluita, kun
on häät, ristiäiset ja hautajaiset. Seurakunta
antaa apua myös kriiseissä. Kaupungilla ja
seurakunnalla on hyvä yhteys. Yhteistyö näkyi muun muassa Jokelan ampumistapauksessa. Mielestäni tilojen yhteiskäyttöä voi
kehittää. Vuoden 2013 asuntomessujen
Metsäkaltevan alueelle rakennetaan korttelitalo Onni-Ponni, johon tulevat päivähoito,
koulun alaluokat ja mahdollisuus asukkaiden yhteistoimintaan sekä perhejuhliin.
Siellä voisi olla myös seurakunnan toimintaa.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä risti sinulle merkitsee?
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Kaisa Kattelus
– Risti viittaa kirkkoon ja uskontoon. Jeesus kuoli ristillä meidän
syntiemme tähden. Minun isoäitini ja äitini isoisä olivat vuosikymmeniä pyhäkoulunopettajina Sippolassa. Minäkin kävin
lapsena kesällä pyhäkoulussa joka sunnuntai. Rippileirin kävin
leirikeskuksessa.

Syyllisyys ja sovitus

E

Katja Oksanen
Timo Karhusaari
– Ristiä on mukava pitää kaulassa varsinkin silloin, kun se on
hopeaa tai kultaa. Risti on samalla uskontunnustus.

– Risti merkitsee minulle yleistä kristillisen uskon symbolia. Sylikummiltani sain rippilahjaksi risti-kaulakorun. Pidin sitä kaulassani
nuorena. Sain ensimmäisen lapseni syntyessä samanlaisen, ja käytin
sitäkin.

Lotta Kaarina
Koivusilta
Olli Törni
– Risti on minulle voiman lähde.
Kun elämässä ei mene hyvin, pitää uskoa siihen, että ristin kautta saa voimaa jatkaa eteenpäin.
Voimaa tulee uskosta siihen, että maailmassa on jotakin hyvääkin. Jeesus kärsi ristillä sen takia, että meidän ei tarvitse enää
kärsiä.

– Risti merkitsee minulle hyvin
paljon. Jeesus on kantanut minun syntini ja sairauteni ristillä.
Ihmisen olisi nöyrryttävä elävän
Jumalan edessä ja pyydettävä
Jeesuksen sovitustyöhön vedoten syntejään anteeksi. Jeesus
Kristus voi puhdistaa ihmisen
kaikesta synnistä. Hän on tie,
totuus ja elämä. Uskoon tultuaan ihminen saa sydämeensä
Jumalan antaman rauhan.

Veli-Matti Viitala
– Risti on vahva symboli. Itse en
kuulu kirkkoon enkä ole käynyt
rippikoulua. Kristinuskolla on
yleisesti yhteiskunnallista merkitystä, mutta ei minulle henkilökohtaisesti. Uskon, mitä näen
ja koen. Olen lukenut Raamattua ja tutkinut muinaisuskontoja.

dessä on hiljainen viikko ja Kristuksen julkisen toiminnan viimeiset päivät. Palmusunnuntaina alkaa kunnian kuninkaan alennustie. Seuraamme hänen matkaansa kohti ristiä ja
kuolemaa. Kristinuskon syvin pohjavire on tässä
tapahtumassa. Siksi jokainen on tervetullut tilaisuuksiin omaan kirkkoonsa kuulemaan ja näkemäänkin, mitä ja miten tänä päivänä kerrotaan
uskomme pääasiasta, sovituksesta. Palmusunnuntaina Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan
hänen elämänsä viimeisiä vaiheita.
Kirkon tunnus on risti. Oman Hyvinkään
kirkkomme kirkkosali on pelkistetty. Siellä ei ole
värikkäitä taide-esineitä tai koristeita. Tilan keskus on puinen risti alttarilla. Tyhjä risti on taistelun voittaneen Vapahtajan tunnus. Risti on
meidän toivomme. Se on ”uskontunnustus”, kuten ohessa olevista haastatteluistakin selviää.
Kristinuskoa ei olisi olemassa ilman kärsivää
Kristusta. Tänäkin päivänä syyllisyyden ja pelkojen kanssa kamppaileva ihminen kohtaa uskomme yksiselitteisen vastauksen, että Kristus
sovitti synnin ja syyllisyyden.
Mitä risti sinulle merkitsee? Se on vahva merkki
jokaiselle ihmiselle. Siihen loukkaannutaan tai
se on ainoa toivo. Kun tilassa on risti, se julistaa
omalla tavallaan kärsimystä ja kuolemaa. Yksi
on kuollut kaikkien puolesta. Tämä sanoma on
yhä vahva ja elävä, vaikka sitä haluttaisiin häivyttääkin pois tietoisuudesta. Se ihmetyttää
usein. Onko anteeksiantamuksen vertauskuva
liikaa ja miksi? Toisaalta moni tunnustaa ristin
elämän perustaksi.
Oma kaupunkimme Hyvinkää kehittyy
vauhdilla ja tässä lehdessä tutustumme kaupunkimme kehittäjiin, kuten tekniikan ja ympäristön toimialajohtajaan. Hänen haastattelussaan
tulee esille uskomme keskeinen asia, että meillä
on ”armollinen Jumala. Siitä seuraa, että meidän
pitäisi suhtautua elämään positiivisesti.” Taidatkos sen paremmin sanoa. Oman seurakuntamme vastuunkantajat esittäytyvät myös lehdessämme. Kirkolliskokousedustajamme Hannele
Karppinen tuo uskomme keskeistä sanomaa hienosti esille virren sanoin ”säikytä et, pelkoon et
kutsu, vaan vastuumme näytät, riemulla täytät..”
Monet tämän lehden haastateltavat ovat kokeneet, että risti on se, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Se kutsuu seuraamaan ja kantamaan vastuuta
ihmisestä.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Beethovenin suurteos Palmusunnuntaina

Kohti kevättä

O

lemme kulkemassa talven pimeydestä
kohti valoa ja kevättä. Vähitellen
saamme huomata, että ne loputtomalta tuntuneet lumikasat katoavat johonkin. Lumen alle painuneet oksat jaksavat
taas nostaa päänsä ja kurottautua uuteen
kevääseen. Pimeys ja kylmyys muuttuu valoon ja kasvuun. Muutama aurinkoinen päivä riittää muuttamaan maailman vihreäksi.
Koivut saavat lehtensä ja ruoho viheriöi. Kevät toisensa jälkeen jaksan ihailla tätä Jumalan luomistyön suurta ihmettä. Luonto herää valtavalla voimalla uuteen kasvuun. Minä en tarvitse muuta todistetta Jumalan
läsnäolosta kuin kevään.
Olen saanut tehdä työtä nuorten parissa viimeiset 20 vuotta. Koen itseni etuoikeutetuksi, että saan kulkea hetken matkaa heidän kanssaan. Olen saanut seurata myös
omassa perheessäni nuoren ihmisen kasvua.
En vaihtaisi sitä mihinkään muuhun. Nuoret elävät oman elämänsä kevättä sen iloineen ja suruineen. Me saamme seurata
kuinka Jumalan luomistyö tulee nuorissa todeksi yhä uudestaan ja uudestaan. Kuinka
kipeästikin joutuu nuori ihminen tekemään
matkaa kohti omaa elämäänsä ja toisaalta
kuinka ihanaa tuon matkan tekeminen on.
Yhdessä kevään kanssa he ovat täynnä kasvun voimaa. Minä en tarvitse muuta todistetta Jumalan läsnäolosta kuin elämänsä
kevättä elävän nuoren.
Ei tarvita suuria sanoja, hienoja selityksiä
Raamatun salaisuuksista tai ihmetekoja. Jumala on totta tässä ja nyt. Hän ei jää sanoiksi Raamatun sivuille tai jumalanpalveluksen
saarnan sanoihin. Hänen olemassa oloonsa
ei tarvita puolueettomia tieteellisiä tutkimuksia tai taisteluita Raamatun sanan oikeasta tulkinnasta. Katso ympärillesi niin
huomaat, että luomistyö jatkuu tänäänkin.
Mitä muuta todistusta Jumalan olemassaolosta voi tarvita kuin kevään ja nuoren ihmisen?

Marjaana Salmi
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Hyvinkään Oratoriokuoro jatkaa
suurteosten esityksillä. Nyt Palmusunnuntaina vuorossa on
Beethovenin Missa Solemnis, yksi klassisen kuoromusiikin arvostetuimpia teoksia suuruudessaan
ja vaativuudessaan. Beethoven
itse piti sitä suurimpana saavutuksenaan. Alkuperäispartituurin
ensimmäisen osan alkuun säveltäjä kirjoitti sanat, jotka ilmaisevat messun tärkeää asemaa hänen tuotannossaan: ”Von Herzen
– möge es wieder – zu Herzen
gehen”. Kuurouden ja muita vastoinkäymisiä kohdannut säveltäjä
kirjoitti omistavansa tämän suuren Juhlamessun ”Jumalalle, joka
ei ole koskaan hylännyt minua”.
Messun viisi perinteistä osaa
muodostavat teoksen ulkoiset
puitteet: Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus ja Agnus Dei. Sisällöllisesti Beethoven kuitenkin rikkoo
perinteitä, hänen sävellysotteensa poikkeaa suuresti muitten säveltäjien messuista. Sen saa kokea myös kuoro, jonka äänet liikkuvat usein äärirajoilla. Poikkeavaa löytyy myös orkestroinnista.

Kun viimeisen osan Agnus Dei
otsikkona ovat sanat: ”Rukous sisäisen ja ulkonaisen rauhan puolesta”, rauha on kaukana silloin,
kun tunnelma särkyy neljän
trumpetin räikein fanfaarein.
Taustalla ovat Euroopassa käydyt
Napoleonin sodat.
Missa Solemnis kantaesitettiin vuonna 1823 Pietarissa. Hyvinkään kirkossa kuultava esitys
liittyy Hyvinkään Orkesterin ja
Hyvinkään Oratoriokuoron juhlavuoteen, säestävä orkesteri
viettää 50. ja Oratoriokuoro 35.
toimintavuottaan. Esityksen johtaa kapellimestari Tuomas Pirilä
ja Oratoriokuoron on harjoituttanut dir.mus. Matti Heroja. Solisteina esiintyvät Anna Danik
(sopraano), Katarzyna Haras
(altto), Jukka Heroja (tenori) ja
Johann Tilli (basso). Esitys kestää n. 90 min. (ei väliaikaa).

Veli-Pekka Toiviainen

Beethoven: Missa Solemnis, Hyvinkään kirkossa (Hämeenkatu
16) Palmusunnuntaina 1.4. klo 18.
Vapaa pääsy, ohjelma 20 €.

Pergolesin Stabat Mater
Sekvensseiksi kutsutaan keskiaikaisia, katolisen messun liturgisia lauluja. Näistä tunnetuin on
1200-luvun fransiskaanista alkuperää oleva Stabat Mater dolorosa (seisoi äiti murheissansa),
joka kertoo Jumaläidin murheesta ristin juurella ristiinnaulitsemisen hetkellä.
Napolissa vaikuttaneen Giovanni Battista Pergolesin Stabat
Mater (1736) sopraanolle, altolle
ja jousille tuli heti huomattavan
suosituksi, ja pian sitä esitettiin
pääsiäisen aikaan ympäri Eurooppaa. Suomen Turussa esitykset alkoivat jo 1790-luvulla
pitkäperjantaisin, ruotsinkielisenä käännöksenä.

Sittemmin kantaatti on vakiintunut keskeiseksi pääsiäisajan kirkkomusiikkiteokseksi,
jota on esitetty eri kokoonpanoilla ja erilaisina sovituksinakin aina 1700-luvulta lähtien.

Erkki Kallio
Pergolesi: Stabat Mater, Vanhassa kirkossa (Uudenmaankatu 13)
keskiviikkona 4.4. klo 19.00, Hyvinkään Salonkiorkesteri, johtaa
Erkki Kallio, Satu Strömberg,
sopraano, Seija Strömberg, altto. Vapaa pääsy, maksuton käsiohjelma sisältää tekstisuomennokset ja teosesittelyn.

Musiikkinäytelmässä
vahva passion henki
Hyvinkään kirkossa nähdään
perjantaina 6.4. Antti Sevannon
käsikirjoittama pääsiäisnäytelmä
Pitkäperjantai. Esitykset ovat kello 16 ja 19. Niihin on vapaa pääsy.
Pitkäperjantai -musiikkinäytelmä rakentuu kolmesta elementistä: roolihenkilöistä sekä musiikki- ja draamaryhmästä. Musiikki- ja lauluryhmää johtaa Helena Lehtinen ja draamaryhmää
ohjaa Titta Tunkkari. Äänentoistosta vastaa Aki Nousiainen.
Näytelmän puvuston on suunnitellut Eeva Mantere.
Musiikkinäytelmän tapahtumat etenevät viimeiseltä aterialta
ylösnousemuksen ihmeeseen.
Esityksen dramatisoinut ja
ohjannut Jouni Laine kertoo, että vuonna 2011 ensi-iltansa saanut näytelmä on uudistettu monilta osin.
– Erikoista rakenteessa on se,
että kokeneet näyttelijät esittävät
roolisuoritukset, koreografit tekevät koreografian ja kuoro sekä

orkesteri tekevät musiikin, Jouni
Laine kuvaa.
– Ennen sama kuoro hoiti
kaikki osuudet. Nyt spesialistit
hoitavat omat osa-alueensa ja se
näkyy näytelmässä erityisenä
osaamisena. Musiikkia on uudistettu ja koreografia tulee olemaan
aiempaa hiotumpi.
Jouni Laine on kouluttanut ja
ohjannut suurta määrää harrastajanäyttelijöitä jo vuosikymmenten ajan. Heidän joukostaan
on joitakin edennyt aina ammattilaistasolle asti. Laine on vakuuttunut pääsiäisnäytelmän näyttelijöiden kyvyistä.
– Roolihenkilöt tulevat tekemään entistä syvemmän tulkinnan näytelmän dramaattiseen ja
häkellyttävään tunnelmaan. He
vievät näytelmän vahvaan passion henkeen. Ylösnousemuksen
ilo on aina suhteessa passion kärsimykseen.

Jorma Ersta

Earth Hour -kynttiläkirkko
Hyvinkään kirkossa
hanna tarkiainen

Lauantaina 31.
maaliskuuta kello
20.30–21.30 vietetään Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16, dramaattista kirkkohetkeä.
Earth Hour on
maailmanlaajuinen
ilmastotapahtuma,
jonka aikana ihmiset eri puolilla
maapalloa sammuttavat valonsa
tunniksi ja kertovat näin huolensa
ilmastonmuutoksesta.
Myös Hyvinkään kirkossa sammuvat silloin valot. Pimeässä kirkossa Teatteri Beta esittää kantaa
ottavan futuristisen draaman Tämän kaiken, jonka
ohjaa Jouni Laine.
Earth Hourin tarkoituksesta ja synnystä alustaa
Sinikka Ala-Paavola.
Pastori Terho Pursiainen puhuu aiheesta ”Tulevaisuuden varjo”. Hyvinkääläinen nuori lahjakkuus
Aurora Eskelin soittaa pianolla Bachin Menuetit
Partiasta b-duuri, Beethovenin Für Elise sekä Chopinin Valssi a-molli ja Preludi h-molli. Lauluryhmä
KokoNainen esiintyy Helena Lehtisen johdolla.
Earth Hour (Tunti maailmalle tai Maan tunti) on
WWF:n (World Wide Fund for Nature, Maailman
luonnonsäätiö) organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma.

Hyvinkääläisten ääni
kuuluu kirkon hallinnossa

K

irkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta ollut
Pekka Kiuttu päättää
tänä keväänä tehtävänsä. Uutena jäsenenä
aloittaa Hannele Karppinen. Touko- ja marraskuussa Turussa kokoontuva ja nelivuotisjaksoin valittava
kirkolliskokous on evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin.
Kirkon hiippakuntavaltuustot perustettiin vuonna 2004, samaan aikaan
syntyi myös Espoon hiippakunta. Silloin
elimen maallikkojäsenenä aloitti IngaLill Rajala. Hän jatkoi vuonna 2008,
jolloin jäseneksi tuli myös Tuula Karhunen. Tänä keväänä Inga-Lill Rajala
jättää valtuustotyönsä, ja Tuula Karhunen jatkaa edelleen. Uudet hiippakuntavaltuutetut ja kirkolliskokousedustajat
valittiin helmikuussa.

talla ollutta kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustoedustajien vaalitavan
muuttamista. Hänestä hanke on kirkon
kannalta arveluttava.
– Siinä ajetaan uudistusta, jonka
mukaan vaali olisi suora, ei valtuustojen
suorittama. Tällä hetkellä etukäteen
suoritettava, huolellinen ehdokkaiden
etsiminen ja sitouttaminen rajoittaa populismia ja mahdollistaa aktiivisen seurakuntalaisen menestyksen vaalissa.
Hannele Karppinen on jututtanut
Pekkaa kysellen kirkolliskokouksesta.
– Monet ystävät ovat luvanneet rukoilla puolestani ja olla lähettäjärenkaanani osallistuen näin työhön kirkon
hyväksi. Ei ollut helppo suostua ehdokkaaksi, mutta muun muassa virren 415
avulla olen asiaa työstänyt: ”Säikytä et,
pelkoon et kutsu, kun vastuumme näytät. Riemulla täytät...”. Nyt olen mielenkiinnolla lähdössä uusiin haasteisiin.

Pekka antaa
neuvoja Hannelelle

Hiippakuntavaltuustossa oppii

Helsingin hiippakunnasta valittu Pekka
Kiuttu aloitti kirkolliskokouksessa
vuonna 1992.
– Työ oli haasteellista. Jos luterilaisten kirkkojen ja roomalaiskatolisen kirkon yhteinen julistus vanhurskauttamisesta oli ’iso päätös’, niin myös päätös
kirkkoherran vaalitavan uudistamiseksi
ja kirkkoneuvoston puheenjohtajuuskysymys olivat huomattavia, seurakuntatyöhön välittömämmin vaikuttavia päätöksiä. Jätän nyt kirkolliskokouksen,
koska kaikella on aikansa.
Hannele Karppiselle hänellä on joitakin evästeitä.
– Sinne voi mennä iloisella mielellä.
Jokaisella on aloiteoikeus. Kirkolliskokouksen aikana tutustuu lähemmin kirkolliskokousväkeen, edustajiin, kansliaväkeen ja lehdistöön.
Pekka Kiuttu ennakoi uuden kirkolliskokouksen käsittelevän ennenkin lis-

Kaksi kautta eli kahdeksan vuotta hiippakuntavaltuustossa toimineesta IngaLill Rajalasta työskentely oli mielenkiintoista.
– Siinä näki, millainen on kirkon
hallinto. Minä osallistuin myös maallikkovarajäsenä joihinkin piispan johtaman tuomiokapitulin istuntoihin, joissa
on muun muassa pappis- ja lakimiesasessoreita sekä hiippakuntadekaani. Vaikeita olivat seurakuntien henkilöstöasiat. Olin iloinen, kun piispa pyysi
minut vuonna 2006 myös työryhmään,
joka valmisteli lausuntoa apokryfikirjojen suomennoksesta.
Tuula Karhunen jatkaa edelleen
hiippakuntavaltuutettuna. Hän toivoo
työskentelyyn jäntevyyttä ja keskustelevuutta. Viime kaudella valtuusto piti kokouksia eri seurakunnissa. Tulevalla
kaudella se kutsutaan jälleen Hyvinkään
seurakuntaan.
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– Uudessa valtuustossa olemme vieraita toisillemme, tutustuminen vie aikaa. Ehdotin aikaisemmin aloitteiden
tekemisen mahdollisuuksien lisäämistä,
koska niitä tulee aika vähän. Meitä on
pidetty ajan tasalla. Olemme kuunnelleet esityksiä muun muassa Kirkko 2020
-tulevaisuudenselonteosta, naistenpankista ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöstä. Olen kiitollinen saadessani jatkaa työtä hiippakuntavaltuustossa, virren 503 sanoin: ”Taivaan Isä suojan antaa. Hän on Isä jokaisen…”

Seppo Ylönen

Kirkolliskokous
• kirkon ylin päättävä elin
• 64 maallikkoa, 32 pappia, piispat,
kenttäpiispa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat
• tekee esityksen kirkkolain
muutoksesta
• hyväksyy kirkkojärjestyksen,
vaalijärjestyksen sekä toiminnassa käytettävät kirjat
• käsittelee kirkon uskoa ja oppia
jne.

Hiippakuntavaltuusto

• hiippakuntien nelivuotiskaudeksi
valittava toimielin tuomiokapitulien rinnalla
• 14 maallikkoa, 7 pappia, puheenjohtajana maallikko
• tukee ja edistää kirkon tehtävää
hiippakunnassa ja seurakunnissa
sekä hoitaa hiippakunnan
hallintoa yhdessä piispan ja
tuomiokapitulin kanssa.

Suomi-gospelia Vehkojalla

Palmusunnuntaina 1.4. klo 14 Vehkoja-päivän konsertissa esiintyy
Jarkko Maukonen & Co Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Konserttiin on vapaa pääsy.
Jarkko Maukonen on siilinjärveläinen laulaja-lauluntekijä, joka
on säveltänyt ja sanoittanut omaa
musiikkiaan jo 80-luvun loppupuolelta lähtien. Maukosen lauluissa tekstit ovat avainasemassa ja ne tuovat raikkaalla ja persoonallisella tavalla Raamatun sanoman
tähän hetkeen.
Musiikki ankkuroituu vahvasti mutta omaleimaisesti suomigospelin pitkään ja kunniakkaaseen lauluntekijäperinteeseen. Lauluja on julkaistu muun
muassa Nuorten seurakunnan veisuissa ja Uusia
messulauluja -kirjoissa.
Maukonen on esiintynyt eri puolilla Suomea sekä
trubaduurina, duona että eri kokoonpanojen kera.
Jarkko Maukonen & Co -kokoonpanossa soittavat Maukosen lisäksi Heikki Vuorinen (koskettimet), Sami Tiainen (basso) ja Ari Lahtinen (rummut).
Kokoonpanon materiaali koostuu Maukosen laulujen lisäksi tutuista virsistä ja nuorten veisuista.

Suunnitteletteko häitä?

Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastossa,
Hämeenkatu 16, järjestetään torstaina 26. huhtikuuta kello 16–18 Kuulutuspari-ilta, jossa seurakunnan
kanslistit tekevät vihkimisvarauksia ja hoitavat esteiden tutkintaa yhdessä seurakunnan pappien kanssa.
Papeilta voi kysellä esimerkiksi vihkikaavasta, musiikkitoiveista jne. Seurakuntakeskuksen toimituskappeli on avoinna
tutustumista varten.
Kahvitarjoilu.
Häämusiikki-ilta
on torstaina 24. toukokuuta kello 19 Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16, jossa voi kuunnella häämarsseja ja kysellä
kanttoreilta häämusiikista.
Kaikki avioliittoon aikovat kutsutaan lämpimästi mukaan näihin tilaisuuksiin.

ScanSotckPhoto

Hannele Karppinen (vas.), Pekka Kiuttu, Inga-Lill Rajala ja Tuula Karhunen kahvittelevat ja keskustelevat kirkon päätöksenteosta.
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Hyvä uusi hyvinkääläinen
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Toivotamme Sinut perheinesi tervetulleeksi tutustumaan
uuteen kotikaupunkiisi sunnuntaina 22.4. klo 14–16!
Tutustuminen alkaa
maksuttomalla opastetulla
kiertoajelulla, jossa paneudumme Hyvinkään historiaan ja nykypäivään. Oppaana on Anne Isokuortti Hyvinkään Matkailuoppaista.
Lähtö Hyvinkään kirkon pihalta kello 14 (Hämeenkatu
16). Kiertoajelun jälkeen seurakunta tarjoaa kahvit noin kello 15.15 srk-keskuksessa. Tilaisuudessa ovat mukana pastori Petra Pohjanraito ja Hyvinkään kaupungin edustaja, jotka kertovat seurakunnasta ja kaupungista. Ilmoittautumiset
srk-neuvontaan ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15 p. 019
45611 tai sähköpostitse pastori Petra Pohjanraidolle:
petra.pohjanraito@evl.fi maanantaihin 16.4. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

Hiihtolomailua Sääksissä

S

ääksin leirikeskuksessa järjestetään
varhaisnuorten leirejä kaikkina vuodenaikoina. Leirit pidetään ikäryhmittäin 7–8, 9–11 ja 12–14-vuotiaille.
Oli kylmä sunnuntai-aamu helmikuussa, kun parikymmentä reipasta
9–11-vuotiasta, kuusi loistavaa isosta ja
leiriohjaajat pakkasivat tavaransa bussiin. Kuski suuntasi bussin nokan kohti
Sääksin leirikeskusta. Kun omat huoneet

oli löydetty leirikeskuksessa, pedattiin
sängyt ja lähdettiin leikkimään tutustumisleikkejä. Jokainen leiriläinen sai
oman isosen, jonka johdolla taaperrettiin halki leirin rastiratojen sekä askartelupajojen. Muita aktiviteetteja leirillä oli
muun muassa ulkoilu, pelit, pulkkailu ja
saunominen. Saunomisesta tulikin useamman leiriläisen lempparijuttu, viimeisen saunottelun yhteydessä sai käydä

lumihangessakin.
Kaiken hulinan keskellä oli hyvä välillä hiljentyä hetkeksi. Aamulla ja illalla
pidettiin hartaudet, joissa ohjaajatädit ja
-setä kertoivat jänniä kertomuksia Raamatun henkilöistä. Hiihtolomaleirin aiheena oli Jeesuksen kaverit.

Teksti ja kuvat
Daniel Silvennoinen

Haastattelukysymykset leiriläisille:

1. Mikä oli mukavinta leirillä? 2. Olitko leirillä ensimmäistä kertaa vai oletko ollut mukana jo aikaisemmin?
3. Tuletko uudestaan seurakunnan leirille?

Kasper
Parkkinen, 10 v.

1. Kivointa oli alienjuttu, muukalaisjuttu ja
isosten sketsit. Ja
ruoka!
2. Toka leiri.
3. Kyllä tulen ja haluaisin tulla kesällä, koska
silloin pääsee uimaan
kun järvi on sulanut.

Pihla
Parkkinen, 9 v.

1. Lumihangessa
käynti, sauna ja
askartelu.
2. Ei ollut eka leiri, en
muista mones.
3. Joo, menen kesäleirille.

Niko
Mäenpää, 10 v.

1. Lumipainiminen
isosten kanssa ja
saunominen.
2. Ei ollu, tää oli joku
viides leiri.
3. Joo, olen menossa
seuraavalle kesäleirille.

Sanni-Lotta
Tabell, 9 v.

1. Se että sai käydä
lumihangessa saunan
jälkeen ja askarteleminen.
2. Ainakin yli kymmenes leiri.
3. Tuun ainakin kesällä
ja menen myös viikon
leirille Lappiin.

Julia
Martiskainen, 9 v.

1. Se kun askarreltiin
liitutaulut ja pulkkailu
oli kivaa. Sekä
lumihangessa käynti.
2. Varmaan viides
kerta, en ole laskenut.
3. Tulen.

Renkaat vaihtoon ja puutarha uusiksi

Hyvinkäällä järjestetään tänä vuonna jo 11. kertaa
koko perheen kesäkauden avajaistapahtuma Yhden
Päivän Juttu. Vuoden 2012 teemana ovat lapset ja
perheet, joten tarjolla on runsaasti ohjelmaa niin
lapsille kuin aikuisillekin.
Tilaisuuden avaa Villatehtaan esiintymislavalta
kello 12 kaupunginjohtaja Raimo Lahti.
Seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Lammela
ja pastori Petra Pohjanraito kertovat Kirkon Ulkomaanavun toiminnasta, Naisten pankista, Hyvinkään seurakunnan vapaaehtoistyöstä sekä seurakunnan kesäohjelmasta. Lisäksi on myynnissä makeita ja
suolaisia leivonnaisia lähetyksen hyväksi.
Hyvinkään seurakunta on ollut mukana Yhden
Päivän Jutussa jo usean vuoden ajan järjestämällä
Hengellisten laulujen iltapäivän Vanhassa kirkossa
yhdessä Hyvinkään Karjala-seuran kanssa. Perinteinen yhteislaulutilaisuus alkaa Vanhassa kirkossa kello 15 ja mukana ovat tänä vuonna mm. Elina Kiuru
ja Veli-Pekka Toiviainen.

Henkilöautojen kesärenkaiden vaihtotempaus Yhteisvastuun hyväksi järjestetään lauantaina 14. huhtikuuta kello 10–
15 Hyriassa, Karankatu 3–5 (ajo
Munckinkadun puolelta). Hyrian autopuolen oppilaat vaihtavat kesärenkaat
edellisvuosien tapaan. Vaihtaminen ja
renkaiden pesu maksaa 30 €. Maksu käteisenä. Ajanvaraus: 26.3.–10.4.2012 Hyvinkään seurakunnan vaihteeseen p. 019
456 11. Lisätietoja: diakoniatyöntekijä
Kaisa Laakso p. 040 755 9364.
Mikä kasvi ja minne? Puutarhan
ongelmakohdat? Leikata vai ei? Vastauksia kotipuutarhurin tavallisiin ja vähän vaikeampiin kysymyksiin voi saada
puutarhapäivässä, jota vietetään Martin seurakuntatalossa lauantaina 28.
huhtikuuta kello 12.30–17. Päivän luennoitsijana toimii hortonomi, pastori
Marko Huhtala. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus puutarhasuunnittelusta,
puutarhakaupasta ja -neuvonnasta ennen papin tehtäviä. Mahdollisuus kysellä ja keskustella. Päivän hinta 10 €
Yhteisvastuun hyväksi (sis. kahvin).

Kesäteatterinäytelmä kertoo
Helena Konttisesta
Hyvinkäällä, Palopuron kesäteatterissa (Hamburgintie 41), saa ensi-iltansa tällä näytäntökaudella 28. heinäkuuta 2012 Helena Konttisesta kertova kesäteatterinäytelmä Karjalan Profeetta. Näytelmän tuottaa
Hyvinkään seurakunta / Teatteri Beta.
Näytelmän rakenne pohjautuu Paavo Kiurun romaaniin, Karjalan naisprofeetta, vuodelta 1946.
Näytelmän muotoon sen on kirjoittanut ohjaaja
Jouni Laine.
Karjalan Profeetta kertoo Helena Konttisen elämästä ja kasvusta teinivuosien piikatytöstä tunnetuksi Karjalan herätyssaarnaajaksi. Näytelmässä
on noin 30 näyttelijää ja se jatkaa Hyvinkään
seurakunnan kesäteatterisarjaa, joka alkoi
vuonna 2001.
Lippuja esityksiin voi varata etukäteen Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta, p. 019 45611, tai tuntia
ennen esitystä kesäteatterin lippukassalta. Lippujen hinnat ovat 12
€ ja lapset 6 €. Näytelmä esitetään Hyvinkäällä seitsemän kertaa 28.7.–11.8. Lisäksi se nähdään Parikkalan Oronmyllyllä
kaksi kertaa sunnuntaina 19.8.
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Yhden Päivän Juttu
helatorstaina 17.5. kello 12–17!

Herkkuleipurit Buchtel Oy tarjoaa kahvileivän.
Vielä ehtii Yhteisvastuun lipaskerääjäksi. Hyvinkään torilla on lipaskeräys
toripäivinä 30. huhtikuuta asti. Jos haluat tällä tavalla kantaa kortesi kekoon,

soita diakoniatyöntekijä Kaisa Laaksolle,
p. 040 755 9364.
Yhteisvastuun kiitosmessua vietetään sunnuntaina 6. toukokuuta kello 18
Tuomasmessun yhteydessä Vanhassa
kirkossa.

Eheytymisen pitkä tie
Narsismista puhuvia kirjoja ilmestyy
tuhkatiheään. Löytyy sekä uhrien omia
kohtaloita että auttajien analyysejä. Buumi kertoo siitä, että aikamme itsekkyyden ilmapiiri on ilmiölle otollinen kasvualusta. Empatiaan kykenemättömiä,
persoonallisuushäiriöisiä, mutta muutoin terveen ja älykkään oloisia, usein
hurmaavia miehiä ja naisia liikkuu enenevässä määrin keskellämme. Heidän
vaikutuspiirissään kuitenkin itketään ja
kärsitään.
Hyvinkääläisen Minna Rissasen viime vuonna ilmestynyt kirja kuuluu narsistin uhrin kokemuksista kertoviin. Sieluani et saa -teos sai enimmät äänet
Vuoden kristillinen kirja 2011 yleisöäänestyksessä. Kirja onkin koskettava,
suorastaan sydänverellä kirjoitettu. Te-

kijä taustoittaa hyvin, miksi oli niin altis ongelmaisen
lapsuutensa jälkeen solmimaan avioliiton narsistin
kanssa.
Minna Rissanen sai hätänsä tunnistamisessa paljon apua kirjoista. Hän
mainitsee erityisesti Edin
Lövåsin Ei herroina halliten ja Raimo Mäkelän
Naamiona terve mieli
-teokset. Viime mainittu,
jo yhdeksän painosta myyty, on ollut lajin peruskirja.
Raamattu toi niin ikään
lohtua ja rohkaisua. Yllättävän paljon Raamatussa
onkin aineistoa aiheesta.

Minna Rissanen,
Sieluani et saa.
Narsistin uhrista
selviytyjäksi. 252 s.
Päivä Osakeyhtiö
2011

”Inhimillinen tekijä” -televisio-ohjelma, johon Minna
Rissanen rohkaistui miehensä
kuoltua antoi virikkeen työstää
karvaita kokemuksia ja toipumisvaihetta kirjaksi. Musiikki,
omat laulut, opiskelu ja uuden
puolison löytyminen ovat auttaneet toipumisessa, joka on
ollut kaikkinensa pitkä tie. Yksi elämän sisällöistä on nyt
vertaistuki, jota hän on saanut
jakaa koulutustilaisuuksissa.

Reijo Huuskonen

Työala tutuksi

Marraskuun
alussa suntiotalonmiehenä
aloittanut Sari
Sämpi puhdistaa
Hyvinkään kirkon
edustan tasannetta jäästä.

Kiinteistöpuolella on osattava ja joustettava

H

yvinkään seurakunnalla on
kaikkiaan viisitoista rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on 16 272 neliömetriä. Näistä huolehtimisen
ja muun toiminnan takaamiseksi kiinteistötoimella
on palveluksessaan kolmetoista vakituista työntekijää. Tarvittaessa
otetaan lomien ja sairauslomien sekä kesätöiden vuoksi viisi kuusi lisätyöntekijää.
– Kiinteistötoimelle kuuluvat suntio-,
talonmies-, kunnossapito- ja puhtaanapitopalvelut. Tällä hetkellä on työn alla työkeskuksen seinien korjaus. Syksyllä aletaan
kunnostaa seurakuntakeskuksen juhlasalia,
kokoussalia ja seurakunta- eli ruokasalia, sanoo viisi vuotta seurakunnan kiinteistöpäällikkönä ahertanut Olli-Petri Halme.
Alustavan aikataulun mukaan seurakuntakeskuksen salien remontti alkaa elokuussa
ja päättyy vuoden lopussa edeten sali kerrallaan. Saleissa uusitaan pinnat ja kalustus.
Betaniassa, pappilassa ja Herusten mökillä
on lisäksi pientä remonttia.
– Kravunharjun alueella on vuonna 2013
asuntomessut. Siellä on seurakunnalla varauksessa 0,35 hehtaarin tontti, johon on tarkoitus rakentaa Martin seurakuntatalon
tyylinen seurakuntatalo.

Kiinteistötoimi
seuraa säätä
Remontteja ja niiden valvontaa hoidetaan
seurakunnan omana työnä, työntekijöitäkin
palkataan. Esimerkkinä on Rauhannummen
krematorion remontti- ja muutostyöt.
– Pääurakoitsijana oli seurakunta. Käytämme yleensä samoja ulkopuolisia työntekijöitä esimerkiksi sähkö-, putki- ja rakennustöissä. Kiinteistötoimi ei näy seurakuntalaisille suoraan. Suntiokin on tilaisuuksissa taka-alalla. Mutta messuaamuina lumet
on luotu käytäviltä ja ne on hiekoitettu. Kirkon ovet ovat auki, ja kynttilät palavat. Lauantaina on katsottava säätiedotus tarkkaan,
että näkee millaista keliä luvataan. Talonmiehet hoitavat pikkulumet, mutta jos lunta
tulee enemmän, hautausmaalta tulee isompia koneita.
Kulunut talvi oli parin aikaisemman talven tavoin runsasluminen, mikä toi lisäkustannuksia. Ulkopuolisillakin jouduttiin ajattamaan lumia pois.
– Talonmiehillä ja remonttimiehillä on
täysin nykyaikaiset laitteet ja niitä käytetään. Sen vuoksi seurakunnan remonttikustannukset ovat keskitason alapuolella verrattuna muihin seurakuntiin.
Esimerkiksi Helenenkadulla kaatui

– Alustavan aikataulun mukaan seurakuntakeskuksen salien remontti alkaa elokuussa ja
päättyy vuoden lopussa edeten sali kerrallaan, kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme kertoo.
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myrskyssä koivu. Se sahattiin ja pilkottiin
seurakunnan omilla työkaluilla. Puut ovat
Helenenkadun talossa asuvien käytössä takkaan ja pihagrilliin. Sama tapahtui myös
Sääksin leirikeskuksessa, johon valmistui
vuosi sitten kappeli. Leirikeskuksessa tehdään kevään ja kesän aikana hienosäätöä ilmastointiin ja automatiikkaan.
– Sinne saatiin viime keväänä myös
maalämpö, joka lämmittää kappelia, käyttövettä ja saunarakennusta sekä leirikeskuksen isoja tiloja.
Seurakuntalaisille Olli-Petri Halmeella on
toivomus, että puutteita ja epäkohtia huomatessaan he ottaisivat suoraan yhteyttä suntioon tai talonmieheen. Hänellekin voi soittaa
numeroihin 019 4561 230 ja 0400 475 640.

Sari Sämpi tarttui
innolla työhön
Sari Sämpi aloitti suntio-talonmiehen
työnsä Hyvinkään seurakunnassa marraskuun alussa. Haastattelupäivänä hän puhdisti Hyvinkään kirkon edustaa jäästä. Onneksi aikaisemmin katolta tulleet jäät eivät
satuttaneet ketään. Kirkon edustalle oli asetettu esteitä ja varoitustaulu.
– Minulla oli halu työskennellä kirkossa.
Lähdin vuonna 2009 opiskelemaan Raudaskylän kristilliseen opistoon Ylivieskaan.
Suoritin siellä kahdessa vuodessa suntion
ammattitutkinnon. Muutimme mieheni
kanssa Kalajoelta Hyvinkäälle viime vuoden
lopulla. Mieheni Kari Sämpi on ammatiltaan vanhojen rakennusten restauroija ja
saneeraaja.
Vuonna 2010 Sari palkittiin Ylivieskan
alueen vuoden aikuisopiskelijana. Opiskeluaikana ja sen jälkeen Alavieskan, Lohtajan ja
Himangan seurakunnat tulivat työssä tutuiksi. Pohjanmaalla seurakunnissa ei ole
kuin yksi suntio.
– Siellä suntion työ on todella laaja-alainen. Siihen kuuluvat myös hautausmaatyöt,
hautaukset, viheralueiden hoito sekä kirkon
kappeleiden siivoukset. Olen nähnyt suntion työn kaikki mahdolliset puolet ja erilaisia
työtapoja.
Sari Sämpi yllättyi Hyvinkään seurakunnan toimivuudesta. Työhön kuuluu kiinteistönhoitoa ja kirkollisia toimituksia Hyvinkään kirkossa ja seurakuntakeskuksessa,

Vanhassa kirkossa, Helenenkadulla ja pappilassa.
– Minä tykkään olla Vanhalla kirkolla.
Se on hieno rakennus ja rauhallinen paikka.
Hyvinkään seurakunta on minusta hyvä työpaikka. Minulla on tosi mukavia työkavereita kaikilla työaloilla.

Monialainen tausta
Kouvolan kupeessa Elimäellä varttunut Sari
Sämpi kävi ensin Kannuksen maatalousoppilaitoksessa viljelijälinjan. Sen jälkeen hän
suoritti Oulun sosiaalialan oppilaitoksessa
kaksi- ja puolivuotisen kodinhoitaja- ja kehitysvammaishoitajalinjan.
Ennen suntioksi opiskeluaan reipas nainen teki siivoojan ja talonmiehen töitä. Yli
kaksitoista vuotta hän oli Topi Kalustajassa
pakkaajana.
– Himangalla asuva anoppini Hilkka
Hautakoski on ammatiltaan suntio. Hän
suositteli tätä alaa ja sanoi, että työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Koskaan ei ole samanlaista päivää. Myös mieheni setä on
suntiona ja haudankaivajana Kalajoella.
Eniten Sari sanoo pitävänä kirkollisista
tapahtumista ja toimituksista, esimerkiksi
häistä ja kasteista. Vankin kokemus hänellä
on hautauspuolelta.
– Olen kaikin puolin tyytyväinen ammatinvalintaani. Tässä työssä pitää olla joustavuutta ja valmis muutoksiin. On hienoa,
kun saan työskennellä itsenäisesti ja rauhassa. Toisaalta tämä on tiimityötä ja ihmisten
kanssa toimimista.
Kalajoella Sari oli kymmenen vuotta
SPR:n vapaaehtoisena. Hän harrastaa lukemista, sauvakävelyä ja ristikoiden tekemistä.
Miehensä kanssa hän pelaa kesällä fresbeegolfia.
– Vesijuoksuakin haluaisin kokeilla.
Tässä työssä pitää olla hyvä peruskunto.
Pian haastattelun jälkeen Sari Sämpi on
lähdössä miehensä kanssa viikon talvilomalle Israeliin, jossa hän on käynyt kaksi kertaa
aikaisemminkin.
– Lomailemme pääasiassa Eilatissa,
mutta meillä on myös kahden päivän retkipaketti Jerusalemiin. Israel on maa, johon
haluaa mennä uudestaan.

Seppo Ylönen
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Ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen:

Syvimmästä kär

Virpojat hakevat askartelutarvikkeita Värinapista

V

aloisuuttaan lisäävä kevät ja palmusunnuntai sekä sen jälkeinen pääsiäinen lähestyvät vauhdilla. Lapset ja
heidän kanssaan aikuisetkin suuntaavat
Uudenmaankatu 14–16 sijaitsevaan Askarteluliike Värinappiin saadakseen tarvikkeita pääsiäisaskarteluunsa.
– Virpomisvitsoja varten kysytään
silkkipaperia, jota on keltaista, oranssia,
vihreää, lilaa ja monia muita värejä. Vitsoihin käytetään höyheniä ja vaikkapa taipuisan pehmeää askartelupunosta, josta
voi taitella vaikka perhosia, sanoo Mira
Halttunen, joka pitää askarteluliikettä
yhdessä Heli Nakarin kanssa.
Värinapin hyllyt pursuavat askartelutavaraa. Ensi kertaa sinne menevän on
vaikea hahmottaa, mitä pitäisi ostaa.
Mutta myyjiltä saa apua. Tipuja muotoillaan itsestään kovettuvasta tai uunissa
kovetettavasta massasta.
– On paperimassa-, muovi- ja styroksmunia, joita voi maalata ja koristella.
Muovisiin muniin voi käyttää myös marmorointiväriä, ja pinnasta tulee hyvin elävä. Paperinarusta saa tehtyä kauniita kukkia, joita voi kiinnittää kransseihin höyhenien kanssa, Mira jatkaa.
Ikkunoihin syntyy kukkia, tipuja ja
lehtiä helposti ikkunakalvoväreillä.
– Ensin värikäs kuvio maalataan
muovikalvolle, josta sen saa otettua irti
ikkunaan kiinnitystä varten. Näin ikkunat
voi koristella kauniiksi pääsiäiseksi.

Pääsiäiskorttejakin
lähetetään
Jotkut ihmiset lähettävät myös pääsiäisenä kortteja sukulaisilleen ja ystävilleen.
Niistä on Värinapissa kivoja malleja kuten
muistakin pääsiäisaskarteluista.
Pupun vartalon voi tehdä esimerkiksi
vaikkapa kukkaruukusta ja pään styrokspallosta. Sitten pupu maalataan. Nenä ja
korvat syntyvät huovasta.
Kevään kirkkaat ja raikkaat värit ovat
tutut keltainen, oranssi ja vihreä. Pääsiäisenä maalataan kodeissa myös ihan oikeita keitettyjä kananmunia. Kanan hautoma muna on kuva siitä, miten kovan kuoren sisältä tulee elämä. Samoin Jeesus
nousi pääsiäisaamuna kallioon hakatusta
hautaluolasta elämään. Jeesus on tie, totuus ja elämä, mikä on kristillisen uskon
perusta (I Kor. 15: 12–20).
Mira Halttunen sanoo, että kaksi- ja
kolmevuotiaat lapsetkin askartelevat kodeissa vanhempiensa tai isompien sisarustensa kanssa.
– Minulla on neljäntoista ikäinen poika ja kymmenvuotias tyttö. Hekin ovat
askarrelleet kotona. Tyttö askartelee vieläkin. Laitan ruohon kasvamaan ja koristelen munia. Tyttö koristelee virpomisvitsat. Useampana vuonna hän on käynyt
ystäviensä kanssa palmusunnuntaina virpomassa naapuritaloissa ja sukulaisissa.

Seppo Ylönen

P

ääsiäinen on kristittyjen tärkein juhla. Kristinuskoa ei
olisi ilman Jeesuksen ylösnousemusta. Ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen ei
ole vain Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen muistamista. Se
on myös toivoa ja luottamusta, että Jeesuksen sovitustyö ja hänen voittonsa kuolemasta tuovat ihmisille elämän ja valon.
Pääsiäisen ajankohdasta oli erimielisyyttä varhaisessa kirkossa. Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 päätettiin, että pääsiäistä vietetään kevätpäiväntasauksen jälkeisen täysikuun jälkeisenä sunnuntaina. Aikaisintaan pääsiäinen voi olla 22. maaliskuuta ja myöhäisimmillään 25. huhtikuuta. Tänä vuonna pääsiäissunnuntai on 8. huhtikuuta.

Palvelukeskuksessakin vietetään pä

S

ahanmäen Palvelukeskus on 65 ihmisen
koti. Sairaanhoitaja Tuula Nousiaisen
mukaan ennen palmusunnuntaita, perjantaina, tulee hänen Mäntyhovi-osastolleen
Impilinnan päiväkodin lapsia virpomaan.
– Me työntekijät koristelemme huoneita
laittamalla kukkia pöydille ja seinille julisteita. Maanantaina 9.4. pappi ja hänen avustajansa jakavat ehtoollisen päiväsaliin tai huoneisiin.
Joka pääsiäisenä seurakunta järjestää ehtoollisen. Muulloinkin pappi tai diakoniatyöntekijä pitävät päiväsalissa pienimuotoisia hartaushetkiä.
– Vuosi sitten olin pääsiäisenä työssä,
mutta nyt minulla on vapaata.
Mäntyhovi-osasto on profiloitunut alle
65 vuotiaisiin vammautuneisiin. Koivikko
on infektio-osasto. Kuusela on puoliksi van-
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Paastonajan viimeiset päivät muodostavat pääsiäisen kanssa kolmen päivän juhlaajan. Silloin kuljetaan syvimmän kärsimysajan kautta suurimpaan iloon.
Kiirastorstai-illan messussa
muistetaan Jeesuksen viimeistä ateriaa opetuslasten kanssa ja hänen vangitsemistaan
Getsemanen puutarhassa. Messun loppupuolella alttari voidaan riisua ja pukea mustaan. Alttarikynttilät voidaan sammuttaa,
vain Kristuksen kynttilä jää yksin palamaan.
Jumalanpalvelus jää kuin kesken, sillä loppusiunausta ei välttämättä lausuta ja päätöskelloja ei soiteta. Jeesus on vangittu ja opetuslapset ovat paenneet.
Pitkäperjantaina seurakunta
kokoontuu jumalanpalvelukseen ristillä kärsivän Kristuksen ristin äärellä. Ehtoollista ei
nautita. Monesti urut vaikenevat. Iltapäivällä voidaan viettää rukoushetki Jeesuksen

hainkoti, ja puoliksi tarjotaan vuorohoitoa
sekä niin sanottuja lomapaikkoja hoidettaville, joiden omaishoitajat tarvitsevat kaipaamaansa lomaa.

Päiväkeskus on suosittu keidas
– Aikaisemmin olin 17 vuotta työssä Hyvinkään sairaalan kirurgisella vuodeosastolla.
Työ on täällä monipuolisempaa, ruokahuollosta sairaanhoitajan työhön. Huolehdin tällä osastolla kaikista ihmisten tarpeista, välillä siivoankin, Tuula Nousiainen jatkaa.
Talon päiväkeskukseen noudetaan arkisin bussilla yksin eläviä vanhuksia, joille on
ruokaa, ohjelmaa ja saunomista. Kotiinlähtö
on iltapäivällä. Ryhmät käyvät vuorollaan
muutaman kuukauden ajan. Päiväkeskuskäynnit ovat hyvin suosittuja.

rsimyksestä suurimpaan iloon

Aina keskellämme on
valo armon auringon…
Lutherin vähän tunnettu
pääsiäisvirsi 96
kuolinhetken muistoksi ja illalla hänen hautaamisensa muistoksi. Hiljaisena lauantaina
Jeesus on haudassa.
Pääsiäisyönä kärsimys kääntyy
ylösnousemuksen riemuksi. Monissa seurakunnissa vietetään ikivanhan kristillisen tavan mukaan pääsiäisyön jumalanpalvelusta.
Alun perin se kesti koko yön. Siihen liittyi
alkujaan myös uusien kristittyjen kaste. Nykyisin luterilaiset pääsiäisyön messut eivät
yleensä kestä kuin tavanomaisen jumalanpalveluksen verran. Niissäkin kuljetaan syvimmän kärsimyksen keskeltä kirkkaimpaan
ylösnousemuksen valoon. Kasteen muistaminen on osa pääsiäisyön messua. Joissakin
seurakunnissa kokoonnutaan messun jälkeen pääsiäisyön aterialle.
Pääsiäispäivän messu jatkaa ylösnousemuksen juhlaa. Jumalanpalveluselämässä pääsiäisaika kestää aina helluntaihin asti.

Myös kotien pääsiäiskoristeet symboloivat ylösnousemusta ja uutta elämää. Siemenestä versoaa vihreä ruoho. Pääsiäistipu
kuoriutuu kuolleen näköisestä munasta.
Pääsiäisruoat lammas ja mämmi tulevat
Vanhan testamentin ajan pääsiäisestä, johon
kuuluivat lampaan syöminen ja happamaton
leipä.
Pohjoisella pallonpuoliskolla pääsiäinen
osuu kevääseen, joten myös luonnon herääminen on näkyvä symboli ylösnousemuksen
uutta luovasta voimasta.

Sini Hulmi/Kirkon tiedotuskeskus
Teologian tohtori Sini Hulmi
toimii liturgiikan ja homiletiikan
yliopistonlehtorina Helsingin
yliopistossa.

ääsiäistä
Laitoksiin jonotetaan, vaikka niiden vähäinen ja kovasti ylityöllistetty henkilökunta
ei ehdi halustaan huolimatta antaa yksilöllistä hoitoa.
– Toivon, että jokainen vanheneva ihminen saisi olla mahdollisimman pitkään kotona. Hoitajien aika menee perustyöhön. Onneksi meillä käy ryhmä vapaaehtoisia ihmisiä, jotka ulkoiluttavat asukkaita. He ovat
meille kullanarvoisia.

Seppo Ylönen
Sairaanhoitaja Tuula Nousiainen toivoo
monien eri hoitolaitoksissa toimivien
kollegojensa tavoin henkilökunnan
lisäämistä. Se takaisi ikääntyneille veronsa
maksaneille yksilöllisemmän hoidon.

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 29.3.2012

Siis tänä riemunjuhlana
nyt kaikki iloitkaamme.
Kun Jeesus nousi haudasta,
elämän mekin saamme.
Aina keskellämme on valo armon auringon.
Pois väistyi yö. Halleluja, halleluja!
Virsi 96:4

M

artti Luther oli tunnetusti ahkera virsien sanoittaja, joka rohkeasti käytti myös maallisia sävelmiä runoihinsa. Sellainen on esimerkiksi jouluvirsi Enkeli taivaan.
Uskonpuhdistuksen periaatteiden mukaisesti tuli sekä Raamatun että kirkollisen musiikin
olla kansankielistä.
Vähemmän tunnettu ja käytetty on Lutherin pääsiäisvirsi,
nykyvirsikirjassamme numero 96. Virren sekä teksti että sävelmä
perustuvat keskiaikaiseen latinankieliseen pääsiäissekvenssiin,
mutta Luther halusi ne käyttöön saksan kielellä. Jacobus Finno
toi Lutherin muokkaaman virren suomalaiseen virsikirjaansa
1583.
Tämä Kuoleman kahleet murtanut -virsi on kulkenut mukana virsikirjan uudistusvaiheesta toiseen. Sävelmän vaikeus lienee
johtanut sen käytön vähäisyyteen.
Pääsiäisen sanoma avautuu kuitenkin raamatullisena ja rikkaana jokaisesta säkeistöstä.
Kuoleman viiltävä valta ja pelottavuus on virren tummana
taustana. Mutta sekä alussa että lopussa kajahtaa pääsiäisen ilo
ja riemu. Perustaistelu paholaisen kanssa on voitettu, kuolemalta
katkaistu sen kärki. Siksi on aihetta ylistää halleluja-sävelin.
Viimeiseen säkeistöön Luther sisällyttää taitavasti pääsiäisen
vanhatestamentillista taustaa. Ehtoollisessa kohtaamme ylösnousseen konkreettisesti:
Oi Kristus, leipä makea, nyt tule leiväksemme.
Pois perkaa hapantaikina, pois saasta sydäntemme.
Anna meille itsesi aina sielun ruoaksi,
niin elämme. Halleluja, halleluja!

Reijo Huuskonen
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Matkaevästä

Juho Tauriainen

Millaisen
ylipapin tahtoisit?

P

almusunnuntain Uuden testamentin
tekstissä, Hepr. 7: 24–27, puhutaan Jeesuksesta ylipappinamme. Kirjoittaja
kertoo Jeesuksen muuttumattomasta pappeudesta meidän hyväksemme. Sen sisältönä
on Jeesuksen antama uhri, jolla Hän sovitti
kansansa ja koko ihmiskunnan Isän Jumalan
edessä. Toisin kuin juutalaisen ylipapin, Jeesuksen ei tarvitse näin päivittäin uhrata kansan tai omien syntiensä puolesta, vaan Hän
toteutti pyhällä elämällään, kovalla kuolemallaan ja riemullisella ylösnousemisellaan
kertakaikkisesti Jumalan lupaukset ja pelastussuunnitelman.
Heprealaiskirjeen kirjoittaja tekee teologisen
johtopäätöksen: kun Jeesus on antanut itsensä uhriksi, vaikka on ylipappi, Hän pystyy nyt
ja aina pelastamaan Häneen turvautuvan
syntisen! Hän on Vanhan testamentin ennustusten täyttymys prikulleen. Hänessä toteutui Jumalan rakkaus Israelia ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Siinä, missä päivittäinen
uhraaminen pystyi lepyttämään Jumalan vihan syntiä kohtaan vain vaivalloisesti ja epätäydellisesti, Jeesuksen uhrikuolema tyynnytti Pyhän Isän kokonaan. Siksi jokainen,
joka synnin hädässään turvaa – vaikka kuinka heikosti – Vapahtajaansa, saa avukseen
Jeesuksen uhrikuoleman ansion, joka peittää
kaikki hänen syntinsä alleen. Jumala ei lue
hänelle hänen syntejään enää syyksi edessään, vaan antaa ne runsain määrin ja mielellänsä anteeksi. Jumalan anteeksiantamus
Jeesuksen tähden on niin täydellistä, että Jumala jopa pyyhkii pois mielestään meitä vastaan olevan listan rikkomuksistamme.
Niitä ei ole enää Jumalan edessä syyttämässä meitä, kun Jumala on antanut ne meille anteeksi Jeesuksen uhrikuoleman takia.
Tällainen ylipappi Jeesus on, että Hän pystyy
pelastamaan jokaisen Häneen turvautuvan.
Sitä varten Hän syntyi jouluna ja ratsasti palmusunnuntaina kaupunkiinsa, että Hän voisi
auttaa kansansa vähäisiä syntinsä, puutteensa ja hätänsä tuntevia – ja tänään meitäkin.
Hän ei suostunut poliittiseksi Messiaaksi
kansalleen. Hän tuli antamaan itsensä, niin
kuin Raamatussa sanotaan, maailman elämän puolesta. Niin kuin Martti Luther sanoi
aikanaan, siellä missä on (sydämessä uskottuna) syntien anteeksiantamus, siellä on taivas. Varsinainen hätämme on siten murhetta
pahuutemme eli syntisyytemme tähden. Tähän sairauteemme ainoa tehoava lääkitys on
syntien sovitus ja anteeksiantamus ylipapissamme Jeesuksessa Kristuksessa.
Rukoilemme: Kiitos, Jeesus, että Sinussa meillä on kaikki. Kiitos, että Sinusta riippuu
kaikki Isän Jumalan edessä. Kiitos, että
saamme turvata Sinuun ja uskoa, että Sinulla on iankaikkisen elämän sanat ja tuonelankin avaimet. Kiitos, että olet tahtonut kuolla
meidänkin edestämme, ja että tahdot taivaaseesi meidätkin. Anna, lisää ja vahvista
uskoamme Sinuun, hosanna!

Esa Kokko

Onnen vuori -musikaalissa koetaan dramaattisia hetkiä tulivuoren purkautuessa.

”Sydän kun auki on,
sinne Jeesus tekee asunnon…”
Monet laulut jäävät elämään.
Yllämainittu Pekka Simojoen ja
Anna-Mari Kaskisen tekemä laulu on ollut monelle hyvin merkittävä. Sitä on laulettu monissa eri
elämänvaiheissa ja monenlaisissa tunnelmissa.

T

iesitkö, että kyseinen laulu on
tehty Liekit -musikaaliin, joka
sai ensiesityksensä Finlandiatalossa Suomen Lähetysseuran
125-vuotisjuhlissa vuonna
1984? Liekit -musikaali kertoi
nuoresta lähetystyöntekijästä Riikka Sillanpäästä, joka lähti lähetystyöhön kuvitteelliseen Fuegoniaan. Riikan tehtävä ei
ollut helppo, maassa palvottiin Tulen jumalaa. Liekit -musikaali kiersi pitkin Suomea ja oli ensimmäinen lähetystyöstä tehty musikaali.
Hy vinkääsalissa
sunnuntaina
22.4.2012 klo 14 esitettävä Onnen vuori
-musikaali on saman parivaljakon tekemä
itsenäinen jatko-osa Liekit -musikaalille.
– Meillä on Anna-Mari Kaskisen
kanssa ollut jo pitkään ajatus tehdä jatkoosa Liekeille, joka kertoisi lähetystyön
muuttumisesta vuosien varrella, Pekka
Simojoki valottaa musikaalin syntyä.
– On aika harvinainen tilaisuus päästä
palaamaan pitkän ajan kuluttua samaan
hahmoon, käsikirjoittaja Anna-Mari Kaskinen lisää.
– Riikka Sillanpää on vanhentunut yhdessä meidän kanssamme. Onnen vuoressa nähdään, mitä hän on kokenut vuosien
aikana, mitä on tapahtunut hänen uskolleen ja miten Fuegonia on muuttunut.

Tarina kutsumuksesta
Onnen vuori -musikaali toimii itsenäisenä
teoksena. Sen voi hyvin käydä katsomassa, vaikka ei olisikaan nähnyt alkuperäistä
Liekit -musikaalia. Tarina kertoo kolmen
eri-ikäisen naisen kutsumuksesta. Tapah-
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tumat sijoittuvat Fuegoniaan, jossa nuori
lähetystyöntekijä Essi Palomaa kohtaa
monenlaisia haasteita ja pieniä ihmeitä
työskennellessään paikallisessa nuorisokodissa. Vaikka kristinusko on muuttanut Fuegoniaa, silti fuegonialaisten usko
Tulen jumalaan on edelleen vahva. Niinpä
paikallisen tulivuoren purkautuminen
koetaan Tulen jumalan kostona kristinuskolle. Onnen vuori -musikaali kertoo siitä,
kuinka lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisen auttamista.
Ohjaaja Antti Sevanto määrittelee musikaalin keskeiseksi teemaksi Jumalan huolenpidon.
– Onnen vuori sopii niin nuorille kuin
vanhemmillekin. Siinä on vahvaa ja vivahteikasta musiikkia sekä monia kauniita ja
herkkiä lauluja, kuten Simojoelta ja Kaskiselta on lupa odottaa. Antti Vuori on tehnyt loistavia ja yllättäviäkin sovituksia,
jotka välittävät monenlaisia tunnelmia.
Huumoriakin löytyy ja koreografia on hieno. Lisäksi Onnen vuoressa on suuri joukko lahjakkaita esiintyjiä, joiden kanssa on
ollut ilo tehdä työtä.

Musikaalista CD-levytallenne
Musikaalissa on myös mukana hyvinkääläisväriä: Jouni Laine näyttelee Tobiasta. Laineen mukaan Onnen vuori
-musikaali on ritaritarina, johon
sisältyy useita teemoja. – Musikaalissa korostuu kristinuskon
neljä tärkeää teemaa, toivo,
täyttymys, rakkaus ja usko,
Laine kuvailee.
Musiikista vastaa Jakaranda. Yksi pääosan
esittäjistä on Heidi Simojoki, jonka vanhemmat
olivat mukana Liekit
-musikaalissa.
Muissa osissa on
muun muassa
Helka Silventoinen.
Koska musikaalin vahvana teemana on kutsumus, teemaan

liittyen on tehty äänite Onnen vuori –
Lauluja kutsumuksesta.
– CD-levyn tarkoituksena on nostaa
ajatuksia kutsumuksesta, sen etsimisestä
ja löytämisestä. Sen takia emme halunneetkaan tehdä levyä, joka olisi vain musikaalin tallenne. Levyllä on mukana muitakin lauluja teemaan liittyen, Pekka Simojoki toteaa.
Onnen vuori – Lauluja kutsumuksesta
CD-levyä voi ostaa Onnen vuori -musikaalin näytöksen jälkeen. Levyn hinta on
21,90 €.
Onnen vuori -musikaalin esityksen järjestää Hyvinkään seurakunta.
Liput: Aikuiset 12,00 €, lapset (alle 12) 6,00
€ + toimituskulut. Liput ennakkoon Lippupisteestä (www.lippu.fi) tai Hyvinkään
Citymarketin infosta, jossa on Lippupisteen myyntipiste. Lippuja saa myös Hyvinkääsalin lipunmyynnnistä tuntia ennen
esitystä. Lipputuloista puolet ohjataan lähetystyöhön.

Johanna Rantalankila

Jorma Ersta

Messu
tutuksi 2
Jumalan sanan kuuleminen ja
julistaminen on messun toinen
pääkohta ehtoollisen ohella. Raamatussa Jumala lupaa, että hänen
sanansa ei tyhjänä palaa vaan
täyttää sille annetun tehtävän.
”Usko syntyy kuulemisesta, mutta
kuulemisen synnyttää Kristuksen
sana”, kirjoittaa Paavali Roomalaiskirjeessä.

R

aamatun tekstejä luettaessa eletään mukana pelastushistorian
tapahtumissa. Jo varhaisten
kristittyjen kokoontumisissa luettiin vanhan liiton pyhiä kirjoituksia ”Mooseksesta ja profeetoista alkaen”. Messun ensimmäinen lukukappale luetaan Vanhasta testamentista. Se
avaa ikkunaa siihen miten Jumala on auttanut ja johdattanut kansaansa ja antanut lupauksen Messiaasta.

Jeesus on Raamatun
punainen lanka
Toinen lukukappale luetaan Uuden testamentin kirjeistä. Vanhan liiton kirjoitukset
saivat rinnalleen ”apostolien opetuksen”.
Monet apostolien kirjeistä oli tarkoitettu luettavaksi jumalanpalveluksessa. Niiden keskuksena on opetus ja todistus Jeesuksesta,
jossa profeettojen lupaukset ovat täyttyneet.
Virsilaulu on rukousta, kiitosta, sydämen puhetta Jumalalle. Virsilaululla on
myös vahva yhteisen osallistumisen ulottuvuus. Ennen evankeliumitekstin lukemista
laulettava päivän virsi on messun päävirsi.
Raamatun lukeminen jumalanpalveluksessa huipentuu evankeliumitekstiin, jonka
päähenkilönä on Jeesus Kristus. Hän on
Raamatun kuningas, sen punainen lanka.

Evankeliumi tuo
Kristuksen luoksemme
Saarna seuraa pyhien kirjoitusten lukemista.
Tämä järjestys kertoo siitä mitä saarna on:

Pappisvirka on saarnavirka. Kirkkoherra Ilkka Järvinen palveluvuorossa.

”Sana ei tyhjänä palaa”
Raamatun opettamista, lain ja evankeliumin
julistamista, Kristuksen ja hänen lupaustensa tuomista tämän päivän keskelle. Lain tarkoituksena on herättää ihminen huomaamaan syntisyytensä ja armon tarpeensa.
Evankeliumi taas on ilosanomaa pelastuksen tuojasta, ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta. Kristillinen usko ei ole
mykkä arvoitus. Sillä on sisältö, jota voidaan
ymmärtää, pukea sanoiksi ja soveltaa elämään. Saarnaajan tehtävänä on viedä eteenpäin Raamatun ilmoitusta, Jumalan tahtoa
ja Jumalan lupauksia.
Luterilaisen käsityksen mukaan saarna
ei ole vain sanoja Jumalasta, vaan Jumala itse voi puhua saarnaajan kautta. Jeesuksen
saarna Nasaretin synagogassa kiteyttää
saarnan tarkoituksen: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen”
(Luuk.4:21). Pyhän Hengen vaikuttama Jumalan sanan saarna on evankeliumin elävä
ääni, Kristuksen ääni, joka synnyttää ja vahvistaa uskoa. Martti Lutherin mukaan

”evankeliumin julistus on oikeastaan sitä,
että Kristus tulee meidän luoksemme tai että meidät saatetaan hänen luokseen”.

tyhjentävästi selittää Jumalan salattua olemusta vaan todistusta ja kiitosta Jumalan
teoista ”pelastuksemme tähden”.

Uskontunnustus
todistaa Jumalan teoista

Rukous tuo avun

Messussa luetaan yhteen ääneen uskontunnustus, yleisimmin apostolinen uskontunnustus, joskus harvemmin ns. Nikealainen
uskontunnustus. Uskontunnustuksessa ilmaistaan kristillisen uskon ydin. Uskontunnustukset muotoutuivat ensimmäisinä kristillisinä vuosisatoina kovien henkisten taisteluiden keskellä ja vetivät rajaa myös erilaisiin harhaoppeihin.
Uskontunnustus alleviivaa sitä, että kristinusko on ennen muuta armouskonto. Jumala on elämän lähde ja itse silloittaa kuilun
itsensä ja ihmiskunnan välillä tulemalla ihmiseksi Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa
ja voittamalla synnin ja kuoleman vallan.
Uskontunnustus ei ole luonteeltaan yritys

Messun sanaosan päättää esirukous. Yhteisessä esirukouksessa kultaisen säännön mukaisesti asettaudutaan lähimmäisen paikalle.
Miksi on tärkeää rukoilla? Kristus itse
käskee rukoilemaan, maailman hätä pakottaa pyytämään apua, rukous on Jumalan vallan ja huolenpidon tunnustamista, rukous
voi muuttaa rukoilijaa.
Esirukouksen yhteydessä muistetaan
kastettuja pienokaisia, avioliittoon aikovia
pareja ja kuolleita seurakuntalaisia ja heidän
omaisiaan. Omia esirukouspyyntöjä voi jättää Hyvinkään kirkon eteistilassa olevaan
lippaaseen.

Jyrki Rauhala

Jorma Ersta

Papin tyttärestä temppelipalvelija

T

emppelipalvelija Elina Kiuru on edesmenneen Hyvinkään seurakunnan
kappalaisen Paavo Törmäsen tytär. Jumalanpalvelukset ovat kodin perintönä tulleet hänelle läheisiksi.
Kuinka kauan olet ollut temppelipalvelijana, mistä kaikki sai alkunsa?
– Diakonissa Helmi Niemeläinen aloitti
temppelipalvelijakäytännön 1970-luvun lopulla ja siitä lähtien olen ollut mukana.
Mitä temppelipalvelija tekee?
– Temppelipalvelijan tehtäviin kuuluu
ottaa ihmiset vastaan kirkon ovella, tervehtiä heitä ja jakaa seurakunnan viikkotiedotetta. Meitä on aina kaksi ja minun osana on
lukea Raamatun lukukappaleet eli päivän
tekstit. Ystäväni sytyttää kynttilät. Ne sytytetään kun seurakunnalle ilmoitetaan kastetut, vihityt ja kuolleet.
– Lisäksi tehtäviin kuuluu myös kolehdinkanto. Kolehti viedään alttarille siunattavaksi. Ehtoollisen vietossa avustamme pika-
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rien antamisessa. Joskus tuemme ihmisiä
rappusissa.
Mitä jumalanpalvelus sinulle merkitsee?
– Hiljentymistä, kiittämistä, poisnukkuneiden muistelemista ja veisaamista.
Mitä odotat saarnalta?
– Päivän sanan julistusta siten, että se
tulee eläväksi ja virkistäväksi.
Miten koet seurakuntalaisten palvelemisen tässä tehtävässä, mitä se sinulle antaa?
– Saan siitä voimia tulevaan viikkoon.
Koen tämän tehtävän Jumalan lahjana, jossa
voin palvella.

Jorma Ersta
Temppelipalvelijan tehtävästä kiinnostuneet
voivat tiedustella asiasta pastori Jyrki Rauhalalta.

Messun sanaosa:
Vanhan testamentin
lukukappale
Vastausmusiikki
Uuden testamentin
lukukappale
Päivän virsi
Evankeliumi
Saarna
Uskontunnustus
Yhteinen esirukous

Elina Kiuru lukee jumalanpalveluksen päivän tekstejä
temppelipalvelijavuorollaan.

11

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Kauppakeskusjohtaja
Johanna
Harjunmaa
toivottaa
kaikki
ihmiset
tervetulleeksi tänään
avattavaan
Kauppakeskus Willaan.
Kuva on
otettu 7.
maaliskuuta,
jolloin oli
vielä paljon
tehtävää.

Seppo Ylönen

Kauppakeskukset ovat ihmisten olohuoneita

H

yvinkääläisen Kauppakeskus
Willan ensimmäinen vaihe
avautuu 29. maaliskuuta eli samana päivänä tämän Kirkonmäeltä-lehden ilmestymisen
kanssa. Silloin yli 45 liikettä alkaa palvella asiakkaitaan. Toisessa vaiheessa, joka avautuu lokakuun puolivälissä, on
mukana reilut 60 liikettä.
– Kauppakeskus Willan tarkoituksena
on olla hyvinkääläisten ja lähiseutujen ajanviete- ja viihtymispaikka, ihmisten olohuone. Ostosten välillä voi käydä lounaalla tai
kahvilla. Ensimmäisessä vaiheessa aukeavat
myös Liikuntakeskus Willa ja Lääkärikeskus
Mehiläinen, sanoo kauppakeskusjohtaja Johanna Harjunmaa, jonka työnantaja on
Kiinteistökehitysyhtiö Realprojekti. Aikaisemmin hän toimi Espoon Sellon markki-

nointipäällikkönä. Hyvinkäällä Johanna
Harjunmaa vastaa kauppakeskuksen kaupallisesta onnistumisesta ja yhteistyöstä eri
toimijoiden kanssa.
– Teemme tiivistä yhteistyötä kauppiaiden ja kaupungin kanssa. Kaupunki on ollut
esimerkiksi määrittämässä läpikulun sujumista, koska ollaan keskellä kaupunkia, ja
olemme siksi osa katuverkostoa. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat myös seurakunta ja
erilaiset järjestöt. Seurakunnallahan on iso
rooli esimerkiksi nuorisotyössä.

Elävä ja sykkivä kaupunki
Hyvinkää-faniksi tunnustautuvalla Johanna
Harjunmaalla on Hyvinkäällä paljon ystäviä.
– Olen viettänyt täällä paljon aikaa nuorempanakin. Olen ollut useita kertoja Van-

hassa kirkossa kavereiden häissä ja heidän
lastensa ristiäisissä. Asun Helsingissä, mutta tulen tänne vapaa-aikoinakin kyläilemään
viisivuotiaan tyttäreni kanssa. Täytyy kiittää
Hyvinkään kaupungin virkamiehiä ja päättäjiä siitä, että Kauppakeskus Willa sijoitettiin keskustaan. Sillä taataan, että tämä tulee
olemaan elävä ja sykkivä kaupunki.
Hyvinkään kauppakeskushanketta edelsi
kannattajien ja vastustajien välinen pitkä kädenvääntö.
Kun hallinto-oikeuteen asemakaavasta
tehdyt valitukset hylättiin, rakennustyöt
pääsivät käyntiin vuonna 2010. Nyt toimintansa aloittava ykkösvaihe käsittää kahteen
kerrokseen sijoittuvia liike- ja toimistotiloja
yhteensä noin 27 000 neliömetriä. Lokakuun puolivälissä valmistuva toinen vaihe
tuplaa liikkeiden neliömäärän.

Willan Citymarket sijoittuu Hämeenkadulle, ja maaliskuussa Willan vieressä aukeaa myös uudistunut Prisma. Niiden väliin
jäävässä osassa on ravintolan, viihtymisen,
muodin, kauneuden, vapaa-ajan ja asumisen
tarjoajat. Lokakuussa, kun toinen vaihe avataan, löytyy Prismasta ja Willasta yhteensä
1600 autopaikkaa, jotka ovat kaikkien asiakkaiden käytössä.
Johanna Harjunmaan mielestä kauppakeskuksen tarkoitus ei ole näivettää keskustaa.
– Kivijalkamyymälät antavat erilaista
palvelua kuin kauppakeskuksen liikkeet. Ne
paremminkin tukevat toisiaan. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita Willaan. Toivon heidän
löytävän paikat, joissa viihtyvät.

Seppo Ylönen

Kauppakeskus on katettu kaupunkitila
Kauppakeskus Willaan saadaan myös postin eli Itellan toimipiste, jota onkin kaivattu Hyvinkään keskustaan. Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja
Juha Tiuraniemi sanoo, että kauppakeskuksien tarkoituksena on olla erilaisten
liikkeiden ja toimijoiden palvelualustana.
– Esimerkiksi Espoossa kaupungin
kirjastot sijaitsevat aluekeskusten kauppakeskuksissa, Matinkylän Isossa Omenassa, Leppävaaran Sellossa ja Espoon keskuksen Entressessä. Isossa Omenassa on
hiljaisuuden kappeli ja Vuosaaren Columbuksessa katukappeli.
Kauppakeskus on hänen mukaansa katettu kaupunkitila, johon kuuluu kauppaliikkeiden lisäksi erilaisia palveluja kuten
esimerkiksi kuntokeskuksia ja ravintoloita. Lisäksi kauppakeskus on luonteva
paikka ihmisten kohtaamisille ja tapahtumille.
– Viime vuonna Suomen kahdeksassakymmenessä kauppakeskuksessa kävi yh-
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teensä 326 miljoonaa asiakasta. Kävijämäärässä oli kasvua edellisestä vuodesta
2,5 prosenttia. Tavaroita ja palveluja myytiin 5,3 miljardin euron arvosta, kasvua oli
3,6 prosenttia. Kauppakeskusten noin
3500 liikettä tarjosi 34 000 työpaikkaa.

Kauppakeskukset
tulevat Suomeen
Kauppaa katetuilla käytävillä on käyty jo
pitkään. Istanbulin Grand Bazaar on
kauppakeskus, joka on toiminut samalla
konseptilla jo vuodesta 1461 lähtien. Toisen maailmansodan jälkeen ja autoistumisen myötä Yhdysvalloissa alettiin rakentaa
isoja kauppakeskittymiä. Mall of America
on yksi suurimpia kauppakeskuksia sisähuvipuistoineen. Kiinan Beijingissä sijaitsee yli 1300 kaupan Golden Resources
Mall, jonka pinta-ala on yli puoli miljoonaa neliömetriä.
Suomen kauppakeskusten historia al-

koi vuonna 1984, jolloin avattiin Helsinkiin Itis ja Forum, Vantaalle Tikkuri
ja Turkuun Hansa. Jäsentensä ammattitaitoa ja toimialan kehittämistä edistävän Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Tiuraniemi ei ole aivan samaa mieltä
väitteestä, jonka mukaan
kauppakeskukset ovat perinteisten kaupunkikeskustojen pienmyymälöiden
kilpailijoita. Hän näkee
juuri kauppakeskuksissa mahdollisuuden
pienyrittäjyyteen.
– Kauppakeskusten liikkeistä
suurin osa on pieniä erikoisliikkeitä.
Kauppakeskukset tarjoavat useille tuhansille
yrittäjille tehokkaan toimintaympäristön. Etuina

ovat esimerkiksi kierrätyksen edullisuus sekä turvallisuuden ja markkinoinnin
järjestämisen helppous.

Suomen
Kauppakeskusyhdistyksen
toiminnanjohtaja Juha
Tiuraniemi.

Pohjois-Ugandassa tarvitaan apuamme

E

spoon hiippakunnan seurakuntien
Kirkon Ulkomaanavun (KUA) yhteyshenkilöille, diakoniaväelle ja
vapaaehtoisille oli 9.2. Hyvinkään
seurakuntakeskuksessa KUA:n yhteistyöpäivä, jossa Luterilaisen
Maailmanliiton (LML) pohjois-ugandalaisen Paderin alueen johtaja Andrew Masaba
ja projektikoordinaattori Esther Akao kertoivat sodan jalkoihin jääneiden tilanteesta.
KUA rahoittaa siellä yhteysvastuukeräyksestä saamillaan varoilla LML:n toteuttamaa
säästö- ja lainaryhmien ohjaajien koulutusta.
Ihmiset kärsivät Victoriajärven pohjoispuolella olevassa Ugandassa kahdenkymmenen vuoden ajan Herran vastarinta-armeijan (Lord´s Resistance Army, LRA) sissien tekemistä sieppauksista, kiduttamisista,
raiskauksista ja tappamisista. Poikia koulutettiin sotilaiksi ja pakotettiin ryöstelyyn.
Sissit kaappasivat tyttöjä myös Estherin
koulusta. Osa heistä palasi, mutta joidenkin
kohtalosta ei tiedetä.
– Minä tulen maan itäosasta ja siellä oli
rauhallista. Esther on kotoisin PohjoisUgandasta. Jotkut Estherin sukulaiset kuolivat. Hänen isänsä, joka oli anglikaanikirkon
pastori, ammuttiin. Ihmiset selviävät elämään, kun saavat keskustella vaikeista asioistaan, Andrew Masaba kertoo.
Lasten auttaminen on Esther Akaon sydämen asia.
– Ollessani nelivuotias, menetin isäni.
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Andrew Masaballa ja Esther Akaolla on molemmilla yliopistokoulutus. Ravitsemusasiantuntijaksi opiskellut Andrew alkoi tehdä
LML:n työtä vuonna 2009. Esther opiskeli
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Välillä itkettää
ja välillä naurattaa

Lupasin, että kun kasvan isoksi, haluan auttaa lapsia. Koska minua autettiin omassa
elämässäni, haluan auttaa muita. Ensin ajattelin opiskella lakia, mutta päädyin opiskelemaan sosiaalialaa. Voin auttaa työssäni kylien ihmisiä. Lasten hymy motivoi jatkamaan.
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Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö Päivi Lammela kävi loka-marraskuun vaihteessa
Paderin alueella ja toi sieltä matkamuistoja. Niitä hän esittelee Esther Akaon ja Andrew
Masaban kanssa.

sosiaalityöntekijäksi. Työparina ollessaan he
ovat nähneet paljon ihmisiä, jotka ovat menettäneet toivonsa. Joidenkin työpäivien
jälkeen itkettää, mutta joskus myös naurattaa. Sodasta kärsineet ihmiset ihmettelevät
sitä, keitä ovat heitä tukevat pohjoisen Euroopan ihmiset, ja mistä nämä saavat siihen
voiman.
Vuonna 2007 aloitettu LML:n toteuttama projektikokonaisuus on laaja. Siinä opetetaan parempia viljelysmenetelmiä ja naisille liike-elämätaitoja, rakennetaan kaivoja.
Hiv- ja aids -ohjelma tukee molemmat vanhempansa menettäneitä aids-orpoja.
Esther Akao on hyvin kiitollinen matkustaessaan ensimmäistä kertaa ulkomaille,
kahden viikon työmatkalle Suomeen. On ollut hienoa koskettaa lunta, jota hän ei ole
ennen nähnyt. Ugandassa oli helmikuun
alussa kuumin aika, lämpöä oli heidän sieltä
lähtiessään 40 astetta. Suomessa odotti pakkanen.
Andrew Masaba ja Esther Akao kiittävät
niitä, jotka tukevat Suomen Kirkon Ulkomaanavun työtä seurakuntien yhteisvastuukeräyksen aikana. He ovat ihmeissään Suomen yhteiskunnan hyvästä organisoinnista.
Esimerkiksi Helsingin Kampissa näkee taulusta, milloin bussit lähtevät, Ugandassa
asia on toisin.
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Krypto on sanaristikko, jossa
jokaiseen tyhjään ruutuun
on merkitty siihen kuuluvaa
kirjainta vastaava numero.
Ristikon ratkojan on pääteltävä,
mikä kirjain kutakin numeroa
vastaa. Kuva antaa vihjeen
avainkirjaimista. Krypton laati
Aarre Kiveinen.
Oikein vastanneiden kesken
arvotaan kaksi kirjapalkintoa.
Lähetä ratkaisusi maanantaihin
14.5.2012 mennessä
kirjekuoressa osoitteeseen:
Kirkonmäeltä-lehti,
PL 29,
05801 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä
”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 1/2012
krypto-sanaristikkokilpaan
osallistui 16 henkeä ja
kirjapalkinnon voittivat
Sylvi Sivén ja Taija Hosio.
Onnea voittajille!
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Lasten nurkka

Aluetyön
yhteinen kirkkopyhä
Su 29.4.2012 klo 13.00
Kaukasten palvelutalossa
Rajapellontie 1
Messu, kahvit ja
ohjelmatuokio
Liturgi Petra Pohjanraito,
saarna Kosti Kallio,
kanttori Erkki Hannonen
Tervetuloa eri alueilta tutustumaan Kaukasiin!

Paavolan aluetyön kevään tapahtumia
Paavolan seurakuntakodilla:

Hyvää pääsiäistä!

Täydennä ristikko niin saat pystysuoriin sarakkeisiin sanat, jotka liittyvät pääsiäiseen eli Jeesuksen
ylösnousemukseen.

Merja Telsavaara

Hyvinkään seurakunnan toimintaa
6–14-vuotiaille Tytöille ja pojille
LEIRIT SÄÄKSIN
LEIRIKESKUKSESSA
• 4.–5.6. 6–8-vuotiaat (eskariin
menevistä tokaluokalle meneviin)
Hinta 20 €
• 5.–6.6. 6–8-vuotiaat (eskariin
menevistä tokaluokalle meneviin)
Hinta 20 €
• 30.7.–1.8. 7–9-vuotiaat (vuoden
koulussa olleista alkaen) Hinta 40
€
• 2.–4.8. 10–12-vuotiaat
Hinta 40 €
• 5.8. Kummi-kummilapsi -päivä
Hinta kummi 15 €, kummilapsi 5 €
Ilmoittautuminen 1)
Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joita saa
Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta tai internetistä varkka.betsku.
net. Lomake lähetetään sähköisesti
netissä tai tuomalla lomake seurakunnan neuvontaan tai lähettämällä se osoitteeseen Hyvinkään seurakunta/ varhaisnuorisotyö – ilmoittautumiset/ PL 29/ 05801
HYVINKÄÄ. Lomakkeen voi täyttää
puhelimitse ma-ke klo 12–17 soittamalla nuorisotoimiston päivystykseen p. 0400 162743, jossa päivystäjä ottaa tiedot ylös. Leiripaikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saat tiedon leiripaikasta tai
varasijasta leirin ohjaajalta, kun
leirin ohjaaja on saanut ilmoittautumisesi. Leirin hinta sisältää kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin,

ruuan, majoituksen, ohjelman ja
tapaturmavakuutuksen. Leirimaksusta voi hakea maksuvapautusta
taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Sääksin leireissä lisäksi sisaralennus -50%.
PYÖRÄLEIRI USMITUVALLE
11.–15.6. 7–12-vuotiaat (vuoden
koulussa olleista alkaen) Päiväleiri
pyöräillen Usmituvalle ja takaisin.
Päivittäinen pyöräilymatka edestakaisin max 25 km. Hinta 6 € / päivä.
Ilmoittautua voi koko viikoksi tai
osaksi aikaa. Ilmoittautuminen
ma-ke klo 12–17 puh. 0400 162
743. Hinta sisältää ohjelman, aterian, kaksi välipalaa ja tapaturmavakuutuksen.
Lisätietoja edellä mainituista leireistä saa ma-ke klo 12–17 puh.
0400 162 743.
KESÄKERHOT
4.–21.6. 6–12-vuotiaille arkisin klo
9–15 Martin, Paavolan ja Vehkojan
seurakuntakodeissa sekä seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.
Hinta 30 € / viikko tai 80 € koko
ajalta. Ilmoittautua voi koko ajaksi
tai osaksi aikaa. Kerhomaksu sisältää lounaan ja välipalan, maanantaisin myös aamupalan.
Kerhopaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut lapsityön toimistosta
viimeistään 20.5. puh. 040 528
7236.

Aikuisten ja
lasten iltapäivä

sunnuntaina 22.4.2012
klo 15–17
Martin seurakuntatalossa
• välipala (2 €/henkilö)
• askartelua
• tuokio erikseen aikuisille ja
lapsille
• loppuhiljentyminen
Tervetuloa!
Järj. Martin aluetyö

Osaammeko
kuunnella ja auttaa?
Kurssi Palvelevan puhelimen
uusille päivystäjille käynnistyy
toukokuussa. Tapaamiset iltaisin
2.5., 9.5. ja 15.5. jatkuen syyspuolella myöhemmin ilmoitettavina
aikoina. Kurssille valitaan haastattelun perusteella.
Jos koet, että sinulla on aikaa
kolme tuntia kuukaudessa kuuntelemiseen ja puhelinkeskusteluun apua tarvitsevan lähimmäisen kanssa ja kiinnostuit tehtävästä, ota yhteyttä ja sovi haastatteluaika: pastori Virpi Koivisto
puh. 040 5479 615 tai sähköposti
virpi.koivisto@evl.fi .

Lauluseurat

Palopuron koululla
ke 25.4. klo 18.30
Mukana Petra Pohjanraito ja
kanttori
Kahvitarjoilu
Järjestää Kaukasten aluetyö

• Koko perheen vapun vastaanotto 30.4. klo 18.
Ohjelmassa mm. Jouni Laineen nukkenäytelmä sokea
Bartimeus
• Paavolan liikuntapäivä ja Hyvinkään pyöräilyviikkojen
avajaistapahtuma 8.5. klo 18 yhteistyössä Hyvinkään
kaupungin, Hyvinkään Pyöräilijöiden ja Hyvinkään
hiihtoseuran kanssa.
• Äitienpäivän perhemessu 13.5. klo 10.

Tervetuloa

kevätmyyjäisiin!
Pe 30.3 klo 10.30–13.30
Lähetysmyyjäiset ja -lounas
srk-keskuksessa, Hämeenk. 16.
Myynnissä leivonnaisia,
arpoja ym.
Alkuhartaus klo 10.20.

La 31.3. klo 10–13
Kätevä-piirin
pääsiäismyyjäiset
Mummon kammarilla,
Helenenkatu 34 D.
Hae kevään ja kesän värikkäät
tuliaiset mm. pääsiäisasetelma ja
tilkkutöitä. Kahvio ja leivonnaisia
(myös keliakiavaihtoehto).

Äitienpäivälounas
13.5.2012 klo 11.30–15.30
Hyvinkään seurakunnan
Pitopalvelussa,
seurakuntakeskus,
Hämeenkatu 16, 2. krs.
Runsas ja maistuva noutopöytä.
Aikuiset 29 €, lapset 18 €
(alle 10-vuotiaat).
Pöytävaraukset ryhmille
p. 019 456 1234.
Tervetuloa!

Seurakunnan retkiä ja leirejä
Kehitysvammaisten seurakuntaleiri Vihdin Enä-Sepässä
4.–6.5.2012. Lähtö Hyvinkään kirkolta pe 4.5. klo 15.30. (Bussimatka kestää noin 45 min.) Paluu su 6.5. Hyvinkään kirkolle noin klo
16.20. Leirillä mukana diakonissa Maria Kahra, diakoni Kristiina
Leinonen, pappi Minttu Haapalainen, 6–7 avustajaa ja noin 20 leiriläistä. Ohjatusti omatoimiset pärjäävät leirivauhdissa mukana.
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä joko diakoniatoimistoon
p. 019 4561 250 ma, ti, to ja pe klo 10–13 tai sähköpostiin:
maria.kahra@evl.fi. Jos on kysyttävää, soita 040 559 6324.
Lisätietoja: www.opko.fi/ena-seppa
Vanhusten kevätleiri Sääksin leirikeskuksessa 7.–9.5.2012.
Tule nauttimaan keväisestä luonnosta ja toisten leiriläisten seurasta. Leirimaksu 40 € sis. kuljetuksen, ruoan ja majoituksen.
Ilmoittautuminen 19.4. mennessä diakoniatoimistoon ma, ti, to ja
pe klo 10–13 p. 4561 250. Leirille otetaan 20 leiriläistä.
Leirin ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijät Tuija Vänskä
p. 040 555 6325) ja Päivi Lievonen (p. 040 487 1382).
Ruskaretki Lappiin 4.–10.9.2012. Hyvinkään seurakunta järjestää aikuisille suunnatun seurakuntamatkan Muonioon. Tukikohtana toimii matkailukeskus Muotkavaara (www.muotkavaara.com),
josta käsin tehdään päiväretkiä/-vaelluksia lähiseudun tuntureille.
Matkan hinta 350 € sis. bussimatkat, majoituksen, täysihoidon
(aamupala, retkieväät, päivällinen, iltapala) ja aterian meno- ja
paluumatkalla. Mukaan mahtuu 30 lähtijää, ensisijaisesti hyvinkääläisiä. Majoitus useamman hengen huoneissa (naiset/miehet).
Oma bussi mukana koko matkan ajan. Ilmoittautuminen seurakunnan neuvontaan, p. 019 45611. Matkanjohtajina pastori Jyrki
Rauhala (jyrki.rauhala@evl.fi, 040 753 8322) ja diakonissa Maria
Kahra (040 559 6324). Mahdolliset tiedustelut heille.
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Seurakunnassa tapahtuu

H u h t i k u u 2 012
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Hiljainen viikko ja Pääsiäinen 2012
Palmusunnuntai1.4.

• 10 Perhemessu Hyvinkään
kirkossa, Saija Lottonen, Laura
Maria Latikka, Minna
Kettunen, Sävelkeijut,
Rytmiritarit ja Laulunaperot,
johtaa Marjut Sipakko.
HPE-avustajat: Maarit
Rytkönen ja Riikka Hautakoski. Draamallisessa saarnassa
mukana Annina Karejoki,
Jouni Laine, Pertti Örn ja
Riikka Hautakoski.
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa, Pauliina
Kivivuori, Erkki Hannonen ja
Tommi Kivimäki, laulu.
• 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa, Esa Kokko ja Taru
Paasio, Vehkojan kuoro.
Kirkkokahvit.
• 14 Hyvinkään Inkeri-kerho
työkeskuksen aulakahviossa,
Kuvakertomus kirjasta
”Kadonnutta Inkeriä”.
• 14 Jarkko Maukonen & Co
Vehkojan srk-keskuksessa, ks.
s. 5.
• 18 Beethovenin Missa
Solemnis Hyvinkään kirkossa,
ks. s. 4.
Linja-autokuljetus Rauhannummen hautausmaalle 1.4.
Linja-auto lähtee klo 13.30
Hyvinkäänkylästä Uudenmaankatua (tilausajo), Paavolasta
(linja 6) ja Hakalasta (linja 4).
Vaihtoyhteys rautatieasemalta
klo 13.45. Auto ajaa Hämeenkatua, Sähkökatua, Munckinkatua
ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Paluulähtö klo 15 ja
yhteydet samoille reiteille.

Hiljaisen viikon
maanantai 2.4.

• 14 Näkövammaisten kerho
työkeskuksen aulakahviossa.

Hannonen ja Hyvinkään
Kamarikuoro. Musiikkina
Joseph Rheinbergerin Stabat
Mater. HPE-av: Jouni Lätti ja
Johanna Rantalankila.
• 19 Kiirastorstain messu
Kytäjän kirkossa, Pauliina
Kivivuori ja Minna Kettunen.
• 19 Kiirastorstain messu
Vehkojan srk-keskuksessa, Esa
Kokko ja Taru Paasio ja
Vehkojan kuoro.
• 20 Kiirastorstain messu
Paavolan srk-kodissa, Kosti
Kallio ja Marjut Sipakko,
HPE-av: Tapio Piilola.

Pitkäperjantai 6.4.

• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-kodissa.
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa, pastori Marko
Pihlajamaa Sanansaattajista.
• 19 Hiljaisen viikon iltakirkko
Vanhassa kirkossa, Terho
Pursiainen, Minna Kettunen ja
Lassi Mäkeläinen, sello.

Hiljaisen viikon
tiistai 3.4.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa.
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-kodissa.
• 13 Kehitysvammaisten
pääsiäismessu Hyvinkään
kirkossa, Virpi Koivisto, Minttu
Haapalainen, Minna
Kettunen, Maria Kahra, Päivi

Lievonen ja Neliapilakuoro.
• 18 Hiljaisen viikon ilta
Luther-talossa, Tom Säilä,
Aarre Kiveinen ja Kirsti
Penttinen. Kahvi- ja teetarjoilu
(Sley).
• 19 Hiljaisen viikon iltakirkko
Vanhassa kirkossa, Laura
Maria Latikka ja Marjut
Sipakko, Lauluyhtye Hats,
johtaa Kalevi Toropainen.

Hiljaisen viikon
keskiviikko 4.4.

• 5.45 Avoin aamurukouspiiri
Vanhassa kirkossa.
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmankatu 2.
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanhassa kirkossa.
• 19 Hiljaisen viikon iltakirkko

Vanhassa kirkossa, Pergolesi:
Stabat Mater, ks. s. 4.
• 19 Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko Kaukasten palvelutalossa, Merja Telsavaara ja
Marjut Sipakko.

Kiirastorstai 5.4.

• 13 Omaishoitajapysäkki
Mummon kammarilla.
• 13.30 Kehrääjäkadun
eläkeläiset ja iltapäiväkerholaiset, ehtoollishetki,
Leena Ranta, Minna Kettunen,
Tuija Vänskä ja Arja Koivu.
• 15 Kiirastorstain messu
Vanhassa kirkossa, Marko
Huhtala ja Marjut Sipakko,
Pertti Utriainen, laulu.
• 19 Kiirastorstain messu
Hyvinkään kirkossa, Jyrki
Rauhala, Saija Lottonen, Erkki

• 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa, Esa Kokko, Merja
Telsavaara, Erkki Hannonen ja
Kirkkokuoro.
• 15 Ristinjuhla Vanhassa
kirkossa, Marko Huhtala ja
Lauri Parvio, Hyvinkään
Evankelinen kuoro, johtaa
Arja Hämäläinen. Järj. Sley ja
Hyvinkään seurakunta.
• 16 ja 19 Pääsiäisnäytelmä
Pitkäperjantai Hyvinkään
kirkossa, Teatteri Beta, ohjaus
Jouni Laine, Helena Lehtinen
ja lauluryhmä KokoNainen.
Ks. s. 4.
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskuksen kappelissa.

Hiljaisen viikon
lauantai 7.4.

• 23 Pääsiäisyön Tuomasmessu Vanhassa kirkossa, Pauliina
Kivivuori, Terho Pursiainen,
Helena Lehtinen, Tuomaskuoro ja bändi.

Pääsiäispäivä 8.4.

• 10 Pääsiäispäivän messu
Hyvinkään kirkossa, Jyrki

Konsertteja ja yhteislauluja
Palmusunnuntai 1.4.

• 14 Jarkko Maukonen & Co Vehkojan
srk-keskuksessa, ks. s. 5.
• 18 Beethovenin Missa Solemnis
Hyvinkään kirkossa, ks. s. 4.

keskiviikko 4.4.

• 19 Pergolesi: Stabat Mater Vanhassa
kirkossa, ks. s. 4.

sunnuntai 29.4.

• 15 ja 17 Kevätkonsertti Vehkojan
srk-keskuksessa, Musiikkiopiston
musiikkileikkikoulut

maanantai 30.4.

• 18 Laulu ystäville -konsertti Vehkojan
srk-keskuksessa, Pertti Utriaisen
50-vuotisjuhlakonsertti, useita
esiintyjiä.

tiistai 1.5.

• 14 Yhteiskristilliset Vappulaulajaiset
Hyvinkään kirkossa. Jani Rossi, Leena
Ranta ja Johanna Rantalankila.
Sima- ja munkkitarjoilu kirkon
yläsalissa tilaisuuden jälkeen.
Järj. Yhteiskristillinen työryhmä

lauantai 5.5.

• 17 Konsertti Kytäjän kirkossa,
lauluyhtye Kivi

sunnuntai 6.5.

• 14 Kahvikonsertti Vehkojan srk-keskuksessa, Oratoriokuoro, johtaa Matti
Heroja

lauantai 12.5.

• 18 Äitienpäiväkonsertti Hyvinkään
kirkossa, Vieno Kekkonen, Marjatta

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 29.3.2012

Leppänen, Mika ja Asta Siekkinen ja
Elina Sauri. Järj. Hyvinkään Veteraanityön Perinneweljet

sunnuntai 13.5.

• 14 Äitienpäiväkonsertti Vehkojan
srk-keskuksessa, Hyvinkään
Kamarikuoro, johtaa Erkki Hannonen

tiistai 15.5.

• 18 Lapsikuorojen kevätkonsertti
Hyvinkään kirkossa, Sävelkeijut,
Rytmiritarit ja Laulunaperot, johtaa
Marjut Sipakko

keskiviikko 16.5.

• 19 Hyväntekeväisyyskonsertti
Hyvinkään kirkossa, lauluyhtyeitä
Hyvinkäältä, Nurmijärveltä ja
Järvenpäästä.

torstai 17.5.

• 15 Hengellisten laulujen yhteislaulutilaisuus (Yhden Päivän Juttu)
Vanhassa kirkossa, Elina Kiuru,
Veli-Pekka Toiviainen ym.
Järj. Hyvinkään Karjala-seura

torstai 24.5.

• 19 Häämusiikki-ilta Hyvinkään
kirkossa, Erkki Hannonen,
Minna Kettunen,
Helena Lehtinen
ja Taru Paasio.

•

•

•
•

Rauhala, Kosti Kallio, Erkki
Hannonen. HPE-avustajat: Esa
Kokko ja teol.yo Emilia
Turpeinen, Hyvinkään
Kirkkokuoro, johtaa Erkki
Hannonen ja Hyvinkään
Salonkiorkesteri, johtaa Erkki
Kallio. Kirkkokahvit kirkon
yläsalissa. Järj. Lähetyskonkarit.
10 Pääsiäispäivän messu
Paavolan srk-kodissa, Saija
Lottonen ja Taru Paasio.
Kirkkokahvit.
14 Pääsiäispäivän hartaus
Rauhannummen hautausmaan kappelissa, Virpi
Koivisto ja Marjut Sipakko.
15 Siioninvirsiseurat
Laaksolla, Vehkojantie 17
(Herättäjä-yhdistys)
17 Ylistysmessu Vehkojan
srk-keskuksessa, Marko
Huhtala ja Minna Kettunen.

Linja-autokuljetus su 8.4.
Rauhannummen hautausmaalle. Linja-auto lähtee
Hyvinkäänkylästä klo 13.00,
Uudenmaankatu, Siltakatu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu,
Riihimäenkatu, Urakansilta,
Kauppalankatu, lähtö Hyvinkään kirkon vastapäiseltä
pysäkiltä klo 13.30, Hämeenkatu, Sähkökatu, Pohjoinen
puistokatu, Munckinkatua ja
Hämeenkatua Rauhannummeen. Paluulähtö klo 15.15.

2. pääsiäispäivä
maanantai 9.4.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Terho Pursiainen, Leena Ranta
ja Marjut Sipakko.
• 15 Pääsiäisen perhemessu
Martin srk-talossa, Laura
Maria Latikka ja Erkki
Hannonen. Ylösnousemuskuvaelma ja Volare Piccolo
-kuoro, johtaa Linda Aaltonen.

Ilosanoma kaikille!
Koko perheen
PÄÄSIÄISTAPAHTUMA
la 31.3. klo 14–16
Hyvinkään Luther-talossa,
Harjukatu 1

Nukketeatteri
”Tule Aiko
mukaan”

Pääsisäisaskartelua, lauluhetki.
Mehu- ja kahvitarjoilu.
Ohjelmassa mukana: Sleyn Lapsi- ja
perhetyön sihteeri Saija Simanainen, Johanna Ojala, Ilkka Ylenius ja
Pirkko Ojala.
Ei pääsymaksua.
Tervetuloa! Järj. Sley
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”Vanki on aivan tavallinen ihminen ja tarvitsee meidän muiden tavoin verkostoa.”

– Ihminen on
tärkeä
Jumalalle, joka
on kutsunut
jokaisen
nimeltä, sanoo
diakoni
Kristiina
Leinonen
pitäen
edessään
Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli
(1903)
maalauksen
painokuvaa.

Diakonia tukee vankeja vankilassa ja vapaana
– Olen yhteydessä Sörkän, Jokelan, Keravan ja Riihimäen
vankiloihin ja tarvittaessa muihin
laitoksiin, joissa on hyvinkääläisiä
vankeja, miehiä ja myös naisia,
sanoo kuusi vuotta Hyvinkään
seurakunnassa kriminaali- ja
päihdetyön diakonina toiminut
Kristiina Leinonen.

K

irkkolaki ohjaa diakoniatyötä.
Työntekijällä on oltava vuorovaikutustaitoja. On tunnettava vankilakulttuuri sekä myös
sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. Työ on laajaalaista ja aikaa vievää. Yleensä vapautuva
vanki tarvitsee tukea asunto-, talous-,
opiskelu- ja työllistymis- sekä ihmissuhdeasioissa, joihin kuuluvat kysymykset lasten
tapaamisesta, huoltajuudesta ja parisuhteesta. Kristiinan mukaan Jumala ja vangin uskoontulo eivät ratkaise ongelmia lopullisesti. Tärkeintä on toivo, että joku välittää.
– Usein keskustelen vapautuvan kanssa
siitä, kuinka tämä voisi saada tukea seurakunnasta arjessa selviytymiseen. Koen diakonian ydintehtäväksi armon välittämisen
muurien taakse ja niiden ulkopuolelle. Eniten teen kriminaalityötä yhdessä vankilapappien ja rikosseuraamusviraston kanssa.
Solidaarisuus kuuluu kristillisyyteen
Pieksämäeltä sosiaaliohjaaja-diakoniksi
valmistunut Kristiina Leinonen on opiskellut työn ohessa yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi Itä-Suomen yliopistossa.
– Vankilatyön aloitin diakoniaopiskeli-
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jana Naarajärven vankilassa 1990, minkä
jälkeen olen kiertänyt Savon, Vaasan ja etelän vankiloissa. Nyt käyn Raamattu- ja keskustelupiireissä, vankilajumalanpalveluksissa ja messuissa. Olen mukana yksilö- ja
verkostotapaamisissa vangin tai hänen läheistensä kanssa sekä sopimuksen mukaan
valtakunnallisilla vankilalähetyspäivillä.
Hän on mukana myös Helsingin ja Espoon hiippakuntien kriminaalityön työryhmässä, jossa pyritään yhdessä vaikuttamaan vankien asemaan ja näiden läheisten
auttamiseen. Diakonisessa kriminaalityössä eteen tulevat lähestymis- ja turvakiellot,
koevapaudet ja erilaiset rikosseuraamukset. Seurakuntaan otetaan ihmisiä yhdyskuntapalveluun.
– Työni on ohjausta, neuvontaa ja sielunhoitoa. Vanki on aivan tavallinen ihminen ja tarvitsee meidän muiden tavoin verkostoa. Siinä on seurakuntalaisillekin pohdittavaa, miten kohtaamme vapautuvan
vangin tai rikostaustaisen ihmisen. Tuomitulle kuuluvat kristityn oikeudet ja velvollisuudet.

Diakonia tukee vankeja
vankilassa ja vapaana
Kristiina Leinonen näkee, kuinka vanki väsyy ”lusimiseen”, päihteiden käyttöön sekä
menetyksiin ihmissuhteissa ja työasioissa.
Haastava kysymys on, miten seurakunta
pystyy auttamaan syyllisyyttä ja häpeää kokevaa. Tekojen takana on nähtävä ihminen
ja syyt, jotka ovat siihen johtaneet. Silloin
vapautuva voi päästä pois rikoskierteestä.
Diakonia vaikuttaa yhteiskunnan ja ihmisten asenteisiin. Kriminaalityössä tavataan rikoksen uusijoita, uhreja ja viranomaisia. Seurakunnassa on kaikille paikka,
ja siksi Kristiina toivoo kirkon vaikuttavan
enemmän vankien äänenä.

– Teen työtä yhdessä diakoniapappi
Leena Rannan kanssa, millä on valtavan
suuri merkitys. Teemme kotikäyntejä,
olemme leireillä, poliisi- ja vankilavierailuilla ja pullakirkossa.
Seurakunnassa on laajaa verkostotyötä
rikostaustaisten ihmisten ja verkoston
kanssa. On koti- ja asuntolakäyntejä sekä
toimistotapaamisia. Kristiinaa kannustaa

asiakkaiden ja yhteistyötahojen palaute.
– Toivon esirukousta seurakunnan kriminaalityön puolesta. Rukouksella on valtava voima. Minuun voi ottaa yhteyttä, jos
joku haluaa vapaaehtoiseksi tähän työhön.
Puhelinnumeroni on 0400 804 252.

Seppo Ylönen

Pate taistelee
paikasta auringossa
– Ensin kaikki oli OK. Sitten tuli yrittäjäkonkurssit ja avioerot, ja kaikki
meni, mukaan tuli päihteet. Putosin
luiskaan, josta on vaikea päästä ylös.
Mainituista syistä tulivat elämään vankilakuviot. Oli aikaa miettiä, koska
olin pois yhteiskunnasta, omassa pienessä maailmassa. Olin vankilassa eripituisia jaksoja, sanoo Pate (nimi keksitty), siististi pukeutunut ja tavallisen
näköinen keski-ikäinen mies.
Nyt hän on ollut viisi vuotta tasaisella maalla ja päässyt luiskasta pois.
– Kun pääsin vankilasta, minulla ei
ollut mitään, vain kassillinen vaatteita.
Mietin, mitä teen, kun niin sanottu
koti lähti. Pähkäillessä meni aikaa. Ei
ollut lähtösuuntaa, ei verkostoa. Ystäväni jäivät vankilaan.
Onneksi Pate pääsi asuntolaan, joka sekin tuntui avovankilalta. Hän etsi
aktiivisesti omaa asuntoa.
– Törmäsin byrokratiaan. Minulta
kysyttiin, missä olen ollut ja asunut,
seurasi ongelmia. Vihdoin löysin ko-

valla työllä asunnon, jossa oli vain seinät. Piti hankkia sänkyä, pöytää ja perustarvikkeita. Seurakunnan diakoniapuolelta sain neuvoja, miten edetä
asioissa.
Elämä lähti sujumaan pikku hiljaa.
Pate toteaa, että ilman verkostotukea
vapautuvan luiskasta nousu ei onnistu.
Tämä tarvitsee ihmistä, keskustelijaa.
– Mitä kauemmin olet vankilassa,
sitä helpommin laitostut. Siellä tulee
uusavuttomaksi ja hukkaa oman identiteettinsä, vangit ovat vain numeroja.
Toivon, että vapautuvat ottaisivat yhteyttä esimerkiksi seurakunnan diakoniaan ja muihin auttaviin tahoihin.
Vapautuvien on tehtävä itse valintoja,
niitä ei voi tehdä kukaan muu. Kun vapaudut, olet kuin vastasyntynyt lapsi.
On mentävä itseensä ja muutettava
ajattelutapaa, että ei joudu takaisin
vankilaan. Mutta vapaudessa ihmiset
eivät halua olla tekemisissä entisen
vangin kanssa. Vieläkin joudun taistelemaan paikasta auringossa.

