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Jorma Ersta

Hyvää
kesää
Hyvinkää!

Lähetysjuhlat 2007 Hyvinkäällä - Pallo haltuun! -liite

Tuomo Utriainen
Koneen hissitehtaan
prosessisuunnittelija
Naimisissa
Mukana miesten Tuomaspiirissä
Harrastaa sukututkimusta
ja kädentöitä

Tuomo
Utriaisen
seurana
kotipihalla
on hänen
isänsä
Reinon
tekemiä
betoniveistoksia.

Tuomo Utriainen:

Olen saanut seurakunnasta
elämän eväitä ja uusia ystäviä
Sukututkimus on eräs Tuomo
Utriaisen harrastuksista. Hän on
kaivellut arkistoista oman sukunsa
asioita kymmenisen vuotta.
– Olen syntynyt Pieksämäellä vuonna 950.

Minun juureni ovat vahvasti sen ympäristössä. Utriainen on yksi vanhoja savolaisia sukunimiä. Se löytyy Turun kirkon mustista
kirjoista 400-luvun puolivälistä. Niissä kerrotaan, että tuomari Utriainen oli Juvan
miesten kanssa kyselemässä Turussa Juvan
seurakunnan perustamisesta, Tuomo Utriainen kertoo.
Hänen vanhempansa Reino
ja Aini olivat mukana seurakunnan luottamustehtävissä ja
molemmat pitivät pyhäkoulua.
Isä on 9-vuotias ja asuu vanhainkodissa, mutta äiti on jo
kuollut.
– Minulla on yksi sisko ja
kaksi veljeä. Poikasena ja nuorena tuli vietettyä aikaa seurakunnan kerhoissa ja leireillä.
Kun lähdin Pieksämäeltä muualle, yhteys seurakuntaan katkesi.
Tuomo Utriainen tuli Hyvinkäälle vuonna 969 ja opiskeli Koneen ammattioppilaitoksessa nosturi- ja sähköasennusta. Hän tapasi tulevan vaimonsa
Pirjon, joka on hausjärveläinen
ja ammatiltaan lastenhoitaja.

Seurakunnasta saa
elämän eväitä
Arki vei mukanaan, ja kaikki oli
ulkonaisesti hyvin. Tuomo Utriaisella oli perhe, hyvä ammatti, työpaikka ja talo. Mutta mies
alkoi ajatella, että raha ja omaisuus eivät kuitenkaan tee ihmistä onnelliseksi.
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– Parikymmentä vuotta sitten hengelliset asiat tulivat minulle tärkeiksi. Tuli mieleen seppä Högmannin sanat Paavo Ruotsalaiselle: ”Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana
kaikki, Kristuksen sisäinen tunteminen.”
Tuomo Utriainen meni Hyvinkään kirkkoon. Kävi niin, että häntä pyydettiin mukaan miesten toimintaan.
Päästyään jälleen seurakunnan yhteyteen
miehen elämään tuli ilo ja rauha. Hän on ollut Kone Oy:n palveluksessa 37 vuotta ja siitä
lähes koko ajan kehitystehtävissä. Perheen
aikuiset lapset Tommi, 3, Timo, 29 ja Anna, 22, ovat kaikki avioliitossa. Lastenlapsia
ei vielä ole. Tommi asuu Espoossa ja vetää
kaverinsa kanssa yhteistä tietokonealan yritystä. Timo asuu Nokialla ja on Nokian palveluksessa. Anna opiskelee Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteen laitoksella.
– Olen ollut Hyvinkään seurakunnan
toiminnassa kaksikymmentäneljä vuotta ja
siitä ajasta Vehkojan alueneuvostossa kymmenen vuotta. Olen vetänyt Veikko Hirvosen kanssa Vehkojan Tuomaspiiriä. Miesten
kanssa keskustellaan viikoittain ja tutkitaan
Raamattua. Piirissä on kuudesta kymmeneen miestä. Kerran kuukaudessa on koetettu pitää jotakin teemaa, jolloin on ulkopuolinen alustaja, Tuomo Utriainen kertoo toiminnastaan seurakunnassa.
Tuomo Utriainen tietää omasta ja lukuisten muiden miesten elämästä sen, että miehistä löytyy jämäkkyyden lisäksi myös herkkyyttä. Myös uskonasiat kolahtavat miehiin.
– Jumalan armo ja sen tuoma vapaus
koskettavat kaikkein eniten. Vapauden myötä tulee sisäinen ilo ja rauha.

Rohkeasti mukaan
seurakuntaan
Tuomo ja Pirjo Utriaisen omakotitalon sisäpihalla on Tuomon isän Reinon tekemiä
eläinaiheisia betoniveistoksia.
– Isäni on tehnyt elämänsä aikana öljymaalauksia sekä puu- ja betoniveistoksia.
Niitä meillä on sisällä ja ulkona, Tuomo Utriainen kertoo.
Lapsuuden ja nuoruuden maisemat Pieksämäellä ovat miehen mielessä usein. Siellä
sijaitsee hänen vanhempiensa vuonna 954
rakentama kesämökki, josta on tullut pojallekin ainoa kunnon kesäpaikka.
– Pidän käsillä tekemisestä ja mökillä rakentamisesta.
Seurakunta on Tuomo Utriaiselle hyvin
tärkeä tekijä tasapainoisen elämän rakentajana. Yhteys toisiin ihmisiin kantaa arjen
paineissa.
– Valtaenemmistö suomalaisista kuuluu
luterilaiseen kirkkoon. Itse olen saanut hyvin paljon elämän eväitä ja uusia ystäviä seurakunnasta. Ehtoollinen on myös tärkeä asia.
Haluan sanoa miehille ja naisille, että tulkaa
rohkeasti mukaan seurakunnan toimintaan.
Parhaillaan suunnitellaan rovastikunnallista miestenpäivää, joka järjestetään Järvenpäässä lauantaina 7. lokakuuta.
– Järvenpää-talolle tulee mm. Rautatien
Soittajat Hyvinkäältä ja paljon hyvää ohjelmaa erilaisine luento/keskustelukanavineen.
Tuomaspiiri on myös mukana miestenpäivän järjestelyissä.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä kesääsi kuuluu? Onko tiedossa kesäjuhlia?
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Pallo haltuun!

H

Arja Manner
– Olen Nurmijärveltä ja kierrän
täällä Hyvinkäällä kaupoissa.
Alkavana kesänä minulla ei ole
tiedossa mitään perhejuhlia kuten rippijuhlia. Toissa kesänä
oli kummipojan rippijuhlat.
Odotan kesälomaa, joka on kesäkuun alussa, kun koulut loppuvat. Menen mieheni ja tyttäremme kanssa viikoksi Kyprokselle. Minä olen käynyt siellä
aikaisemmin, mutta muille se
on ensimmäinen kerta. Koira
pitäisi saada hoitoon. Kyproksen-matka on kesän kohokohta.
Emme ole olleet kauempana ulkomailla pitkään aikaan.

Samppa Mustonen
– Eipä minulla taida olla kesäjuhlia. Viime kesänä oli kaveripariskunnan
häät. Vihkiminen oli Vanhassa kirkossa ja juhlat Marskin majalla, Lopella.
Kesällä on rock-festareita. Aion osallistua Kauhavan Nummi Rockiin ja
Helsingin Tuska-festareihin. Varmaan menen myös Pellava Rockiin Lammille. Kesällä olen paljon auringossa, tapaan ihmisiä ja otan muutaman
oluen.

Sisko Myllylä

Noora Martinkauppi
– Minun kesäjuhliani ovat juhannus ja kahdet kolmet synttärit. Äidillä ja kavereilla on
syntymäpäiviä. Juhannusta vietän kavereiden kanssa Hyvinkäällä. Syksyllä alkaa lukion
toinen luokka. Kesäksi en ole
saanut vielä töitä, mutta haku
on kova. Kesässä on parasta
lämpö, hengailu kavereiden
kanssa ja mökillä olo. Sitten
menen Helsingin Kaivopuiston
ja Kaisaniemen ilmaiskonsertteihin. Elokuussa on Hyvinkäällä Sun Dance Day -tapahtuma.

toistaiseksi tiedossa mitään
kesäjuhlia. Vaimoni kuuroutui
tuhkarokon vuoksi kuuden
ikäisenä. Olemme olleet aviossa yli 25 vuotta. Hyvinkäällä
olemme asuneet 5 vuotta.
Olen kesällä kotona vaimoni
kanssa, mutta pyöräilemme
yhdessä. Itse pyöräilen kesät ja
talvet. Kesällä tulee käytyä
Hyvinkään seurakunnan Sääksin leirikeskuksessa. Siellä
harrastan uintia. Sukellan
mielelläni jopa 25 metriä.

– Tänä kesänä ei ole tiedossa
kesäjuhlia, mutta lasten serkku
pääsee ylioppilaaksi. Häntä menemme juhlimaan perheen
kanssa. Meillä on mökki Kuhmossa, aivan Venäjän rajalla.
Sinne menen mieheni kanssa
kesällä. Lapset käyvät myös
siellä lomansa aikana. Mökille
pääsyä odotan kovasti.

Olavi Suomela

Johannes Eriksson
– Minulla ja vaimollani ei ole

– Maalaan kesällä tauluja. Talvella opetan Hyvinkään taidekoulussa ja teen keikkoja Kankaanpään taidekouluun. Toivomus on, että voisin olla yhden
viikon vuokramökillä, jossa perheeni lomailee. Kesä kun on niin
lyhyt, sen haluaa säästää itselleen. Viikko mökillä on ilmeisesti löhöilyä ja tyttären kanssa
järvessä pulikointia.

yvä lukija! Kädessäsi on Kirkonmäeltä-lehti, joka kesän kynnyksellä antaa
”vinkkejä” kesätoiminnasta. Sääksin
leirikeskus on kesän aikana tiiviissä käytössä. Seurakuntalaiset ovat keskiviikkoiltaisin
tervetulleita Sääksiin uimaan ja saunomaan,
nauttimaan sekä kahvitarjoilusta että hiljentymään sanan, virsien ja laulujen ääreen.
Leirikeskuksemme ei ole muulloin julkisessa käytössä.
Sääksin juhannusiltaa ei saa unohtaa.
Silloinkin olet tervetullut nauttimaan yhdessäolosta, pöydän antimista, juhannusohjelmasta leikkeineen ja lauluineen sekä kokon syttymisestä ja roihuamisesta kesäillan
taivaalle. Usein tuo ilta on ollut tungokseen
saakka täynnä, jopa lähes  000 juhlijaa, ja
erityisesti linja-autoilla on ollut vaikeuksia
mahtua molemmin puolin tietä sikin sokin
pysäköityjen autojen välistä. Taitavat kuljettajat ovat kuitenkin selvittäneet kaikki tilanteet.
Mutta miksi tuollainen otsikko? Tässä lehdessä on lähetysliite sen tähden, että lehteä
jaetaan Jyväskylän lähetysjuhlilla tervetulotoivotuksena vuoden päästä Hyvinkäälle.
Hyvinkään seurakunta on nimittäin ottanut
järjestelyvastuun Suomen Lähetysseuran
8.–0.6.2007 pidettävistä lähetysjuhlista.
Juhlapaikaksi on varmistunut kaikkien hyvinkääläisten tuntema Pihkalan kenttä (nyk.
Sisu-Stadion). Päätoimikunnan juhlien otsikkopohdinnat ovat liittyneet pesäpalloon
ja maapalloon. Lähetysjuhliin on viime vuosina kokoontunut 0 000–5 000 henkilöä:
perheitä, aikuisia, lapsia ja varhaisnuoria sekä nuoria. Jo ennen varsinaisia juhlia alkaa
rippikouluralli, joka kokoaa ryhmittäin kesän rippikoululaisia  500–2 000 eri puolilta
Suomea.
Lähetystyö on etsivää ja liikkeellä olevaa
työtä. Siksi juhlien otsikoksi olemme ottaneet sanat ”Pallo haltuun!” Se kertoo liikkeestä ja toisaalta keskeneräisyydestä. Vaikka ympäri maapalloamme onkin kristillisiä
kirkkoja ja seurakuntia, niin tuon verkoston
sisään mahtuu paljon ihmisiä, jotka eivät ole
vielä päässeet kosketuksiin Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Siksi lähetysjuhlat kutsuvat ottamaan pallo haltuun. ”Näin
meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan” (2. Kor. 9: ).
Tervetuloa Hyvinkään lähetysjuhlille vuonna 2007!

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.ﬁ
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.ﬁ
Tiedotustoimikunta: Petrus Grönroos, Pekka Kiuttu, Riitta Miettinen,
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Tauno Tuominen
vs. kirkkoherra
lähetysjuhlien pääsihteeri

Seuraava lehti ilmestyy 21.9.2006. Aineisto toimitukseen (Tiedotustoimisto,
Hämeenk. 16, PL 29, 05801 Hyvinkää) 7.9.2006 mennessä.
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Piispa Mikko Heikka kuntoili
ja tapasi kerhonohjaajia

L
Onko totta
mitä uskot?

M

ielikuvitus on suuri luojan lahja.
Mitä olisi lapsen elämä ilman
satuja, nuoren maailma ilman
unelmia ja fantasioita, aikuisen arki ilman ﬁktiivisiä jännityksen ja romantiikan ripauksia?
Mutta entä uskon asiat? Ankkuroituuko
kristillinen usko faktoihin vai tarinoihin, joista voi valita mieleisensä? Viimeksi mainittu tulee mieleen joistakin
viime kuukausien keskusteluista. Jopa
teologien taholta on vakuuteltu, ettei
ole niin väliä mihin uskoo, kunhan uskoo.
Leikkasin talteen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalta tunnetun
papin Terho Pursiaisen kirjoituksen.
Ihan hyviä ajatuksia juttu sisälsi, mitä
tulee Juudas Iskariot -tekstin ympärille
kyhättyyn kohuun. Mutta yhdestä keskeisimmästä uskontunnustuksemme
totuus/tarina -jännitteestä hän toteaa:
”Ylösnousemuksessa – siten kuin asian
käsitän – ei edes ole kyse siitä, mitä todella tapahtui.”
Väitän, ja samalla yhdyn parin vuosituhannen testissä koeteltuun kantaan, että usko seisoo tai kaatuu sen perusteella, tapahtuiko historiassa todella se mitä
evankeliumit pääsiäisestä kertovat.
Muutoin ollaan sillä suolla, jossa
yhden ”totuus” on yhtä hyvä kuin toisenkin, mutta jossa Totuutta ei tunneta
eikä suvaita.
Mihin johtaa faktaton usko? Pursiaisella se johti aikanaan riisuttuun kristinuskoon, jossa kaiken ydin oli ”rohkeus, ripeys ja sinnikkyys”. Johonkin samantapaiseen elämänﬁlosoﬁaan, yleiskiltteyteen ja monien itsessään hyvien
asioiden pakettiin, ”diakoniaan” vie historiallisesta perustastaan irrotettu opetus. Kestääkö sellainen kovassa paikassa?
Lopulta on kysymys siitä, miten asennoidutaan Raamattuun, Jumalan ilmoitukseen. Siitä kiinni pitävät leimataan
helposti fundamentalisteiksi. Ja kuitenkin vasta lapsenomaisessa nöyrtymisessä ja luottamuksessa Sanaan löytyy se
uskosta kumpuava rakkaus, joka antaa
voimaa ja motiivia tehdä hyvää. Siksi on
väliä sillä, onko totta mitä uskot.

Reijo Huuskonen

ämmin ja aurinkoinen sää suosi Espoon piispan Mikko Heikan vierailua Hyvinkäällä lauantaina 6. toukokuuta. Hänet oli kutsunut Paavolan seurakuntakodilta startanneeseen liikuntapäivään alueneuvoston puheenjohtaja Arvi
Orava. Piispa siunasi sauvakävelijät ja
pyöräilijät matkaan ja lähti aluepappi Tarja Tommisen ja muiden sauvakävelijöiden
kanssa Myllytilalle. Myöhemmin iltapäivällä piispa Heikka tapasi seurakunnan
varhaisnuorten kerhonohjaajia.
– Olimme järjestäneet samaksi päiväksi kerhonohjaajien kiitospäivän piispan
tulosta tietämättä, nuorisotyönohjaaja
Kirsi Kupiainen kertoi. Mikko-piispan
Hyvinkäälle saapuminen selvisi Ari-Pekka Laaksolle ja Kirsille edellisestä Kirkonmäeltä-lehdestä.
– Rohkeasti laitoimme sähköpostia
tuomiokapituliin ja saimme vieraan. Nuoret eivät tienneet etukäteen päivän ohjelmasta. Ensin heille järjestettiin pieni kirkkohetki,
minkä jälkeen juotiin
kirkon yläsalissa piispa Heikan
kanssa täytekakkukahvit.
Jututettuaan kerhonohjaajia
piispa kertoi
heille olleensa nuorena itsekin
kerhonohjaajana. Hänellä oli ollut samoja
ongelmia
Mikko Heikka harrastaa
kuin nykyisauvakävelyä.
silläkin ohjaajilla: saa-

da lapset kuuntelemaan ja tottelemaan.
Kerhonohjaajan työ oli Mikko Heikalle alku omalle uralleen kirkossa.
– Piispa sanoi olevansa hiippakuntansa paimen ja että myös nuoret ohjaajat
ovat paimenia. Jeesushan sanoi meille, että kaitse minun lampaitani. Nuoret ovat
Mikko Heikan mielestä tärkeä osa kirkon
varhaisnuorisotyötä. Heille ollaan hänen
mukaansa kiitollisia Hyvinkään seurakunnassa, tuomiokapitulissa ja myös taivaassa. Nuoretkin tekevät lähetystyötä, Kirsi
Kupiainen kertasi piispan sanoja.
Kirkon yläsalista piispa Mikko Heikka
meni nuorten kanssa syömään ravintola
Obelixiin.
– Kun tulimme pois ravintolasta, nuoret sanoivat piispasta: Vähän se oli mukava
ja se oli ihan tavallinen.

Varhiskurssilaiset aloittavat
ensi syksynä
Hyvinkään seurakunnassa on noin kolmekymmentä kerhoa. Lapsia niissä käy arviolta noin viisisataa. Viime vuonna kerhoissa oli kahdeksankymmentä kerhonohjaa-

jaa. Heitä varten seurakunnassa on pidetty
niin sanottuja varhiskursseja.
– Varhiskurssilaiset ovat rippikoulun
käyneitä ja isoskoulutuksessa olleita nuoria, joista tulee seurakuntaan pyhäkoulunja kerhonohjaajia. Tänä vuonna kurssilaisia on ollut kaksikymmentäkahdeksan,
joista viisi on poikia, Kirsi Kupiainen lisäsi.
Nuoret ovat käyneet tutustumassa pyhäkouluihin ja kerhoihin. Seurakunnan
leirikeskuksessa Sääksissä järjestettiin yhtenä viikonloppuna koulutusleiri ja kirkonmäellä oli myös yksi koulutuspäivä.
Varsinaisen työnsä ohjaajat aloittavat ensi
syksynä.
– Sääksin leiriin kuului Erä-Jorma osuus, jonka aikana tehtiin päivän ruoka
ulkona trangia-keittimellä. Kurssia vetivät
minun lisäkseni pyhäkoulutyöstä vastaava
lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki sekä
nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso ja
nuorisosihteeri Markku Petlin.

Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Jorma Ersta ja
Kirsi Kupiainen

Palveleva puhelin etsii uusia päivystäjiä

P

alveleva puhelin on evankelisluterilaisten seurakuntien ylläpitämä auttava puhelin, jossa kuka tahansa voi
kertoa ja purkaa mieltä painavia asioita.
Keskeisiä periaatteita ovat luottamuksellisuus, nimettömyys ja soittajan kunnioittaminen. Palveleva puhelin tarjoaa yhteyden
toiseen ihmiseen. Puhelinnumerossa
007 päivystetään joka ilta klo 2–0 välisenä aikana.
Palveleva puhelin ei ole luonteeltaan
ammattiapua vaan lähimmäisapua. Päivystäjä on ihminen, joka omaan elämänkokemukseensa nojautuen auttaa soittajaa
kuuntelemalla ja keskustelemalla. Keskus-

telukumppani tukee soittajaa löytämään
itse elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisuja. Päivystäjät ovat tehtäväänsä valittuja ja
koulutettuja vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä.
Hyvinkään seurakunnan Palveleva puhelin etsii nyt uusia vapaaehtoisia päivystäjiä. Uusi päivystäjän peruskurssi pidetään syyskaudella 2006. Palvelevan puhelimen päivystäjiksi kutsutaan tasapainoisia
aikuisia, jotka haluavat kuunnella ja auttaa
toisia ihmisiä. Koulutus- ja ammattitaustat voivat olla erilaisia. Yhteistä päivystäjille on kuuluminen ev.lut. kirkkoon ja
avoin suhtautuminen kaikenlaisiin pu-

heenaiheisiin. Päivystäjä saa tehtäväänsä
peruskoulutuksen sekä jatkuvaa tukea ja
lisäkoulutusta. Sinulta ei odoteta valmiita
vastauksia vaan halua lainata aikaasi ja
korvaasi lähimmäisen hädälle. Palvelevasta puhelimesta löytyy tietoa myös internetsivuilta evl.ﬁ/palvelevapuhelin.
Tiedusteluihin vastaa työalan pastori
Jyrki Rauhala, p. 040 753 8322, jyrki.
rauhala@evl.ﬁ. Hakukaavakkeen PP:n päivystäjän peruskurssille voi hakea tai tilata
Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta
(Hämeenkatu 6, p. 456 ) tai Jyrki Rauhalalta. Hakemukset on jätettävä heinäkuun loppuun mennessä.

Hautausmaiden jätehuoltoa uudistetaan

H

yvinkään seurakunnan hautausmaiden jätehuoltoon tulee muutoksia
kesäkuun alusta. Jätepisteiden paikat Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmailla muuttuvat. Jäteastiat poistetaan
hautojen läheisyydestä ja keskitetään porttien yhteyteen. Hauta-alueiden lähelle jätetään vain muutama jäteastia.
– Jäteastiat sijaitsevat nyt hyvin lähellä
hautoja, mistä on tullut huonoa palautetta
omaisilta. Useat jäteastiat on myös sijoitettu jätehuoltomääräysten vastaisesti
ja niitä joudutaan tyhjennyshetkellä siirtämään yli 0 metrin matkan, ylipuutarhuri Markku Husso toteaa muutoksen
syistä.
Markku Husson mukaan jätteiden la-
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Kerhonohjaajien iloista joukkoa.

jitteluvaatimukset lisääntyvät koko ajan,
jonka vuoksi myös hautausmailla syntyvät
jätteet tulisi lajitella entistä paremmin.
Nykyisillä paikoilla ei tilanpuutteen vuoksi ole mahdollista lisätä jäteastioiden
määrää, mitä jätelain hengen mukainen
hyvä lajittelu vaatisi.
Jäteastioiden siirrolla parannetaan
myös hautausmaiden visuaalista ilmettä.
Jäteastiat eivät ole kovin kauniita katseltavia, ja tiheään ja näkyville paikoille sijoitetut astiat heikentävät hautausmaan yleisnäkymää.
Jäteastioiden siirto toteutetaan kesäkuun alusta. Alkuvaiheessa kerätään kokemuksia ja palautetta astioiden siirrosta ja
sijainnista. Saatujen käyttökokemusten ja

palautteen perusteella päätetään jäteastioiden paikat, jätepisteiden tiheys ja lukumäärä tarkemmin.
Kesän ja syksyn kuluessa on tavoitteena ratkaista myös se, miten jätepisteet
suojataan, jotta hautausmaiden yleisilme
olisi mahdollisimman hyvä ja hautausmaiden arvolle sopiva.
Omaisten toivotaan huomioivan
jäteastioiden muuttunut sijainti ja varustautumaan esim. pienellä pussilla, jossa
haudoilta tulevat jätteet on hyvä kuljettaa
hautausmaalta lähdettäessä lähimmän
portin luona olevaan jäteastiaan.
Lisätietoja asiasta saa ylipuutarhuri
Markku Hussolta, puh. 0400 475 64.

Pallo haltuun!
Lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8. - 10.6.2007

Tervetuloa
Lähetysjuhlille
Hyvinkäälle 2007!
Pallo haltuun!

Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen:

Kaikki lähetysystävät ovat järjestämässä Lähetysjuhlia
Tervetuloa Hyvinkäällä pidettäville Lähetysjuhlille kesällä 2007! Meidän seurakuntamme juhlaorganisaatio haluaa järjestää yhdessä Lähetysseuran kanssa hyvät juhlat,
joiden järjestelyihin rukoilemme Jumalan siunausta. Toivomme myös sitä, että lähetysväki ympäri Suomea muistaa rukouksissa näitä ensi kesän Lähetysjuhlia, kirkkoherra Ilkka Järvinen sanoo.
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto oli yksimie-

linen hakiessaan juhlia kaupunkiin. Soraääniä ei ollut.
Haaste otettiin vastaan ajatuksella, että se tukisi seurakunnan omaakin toimintaa. Yli kymmenen tuhannen
hengen lähetysvierasjoukko pyöräyttää myös seudun
elinkeinoelämää eteenpäin.
– Seurakunnassamme on pian 36 000 jäsentä, koska
Hyvinkää on muuttovoittokaupunki. Juna tuo tänne ihmisiä. Liikenneyhteyksien puolesta Hyvinkäälle on helppo tulla joka puolelta maata. Kaupunki on ihanteellinen paikka Lähetysjuhlien järjestämiseen.
Ilkka Järvinen pitää seurakunnan tärkeimpänä
elementtinä lähetyskäskyä.
– Kirkon perustehtävä on viedä sanomaa pelastuksesta ja sovituksesta. Lähetystyö on toivon sanoman ja tekojen julistamista sekä toteuttamista tässä
ajassa.
Hän viittaa tuttuun ajatukseen, että lähetystyön
tulisi läpäistä kaikki seurakunnan työmuodot. Se on
hänen mielestään hyvä lähtökohta.
– Me emme pyöritä jotakin ﬁrmaa ja lämpiä sisäänpäin. Valitettavasti lähetys jää kuitenkin melko
harvojen lähetysystävien käteen, mutta toisaalta lähetystä tuetaan esimerkiksi kirkollisverojen kautta.

Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen toivottaa
kesän 2007 lähetysjuhlavieraat tervetulleeksi.

Lähetystyö on yhteistyötä
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen

Miksi
lähetystyötä?
Miksi emme sallisi?
Olen saanut tehdä lähetystyötä Tansaniassa.
Niinä vuosina näin lukuisissa kirkoissa yllä
olevan lauseen. Se oli kirjoitettu vaatimattoman kyläkirkon saviseen seinään alttarin
taakse tai se näkyi naisten ompelemissa kirkkotekstiileissä. Mietin: miksi me emme sallisi meille vieraitten kulttuurien ihmisille tätä
suurenmoista lohtua?
Lasten kirkkopyhänä jossakin jumalanpalveluksessa pyhäkoululaiset esittivät näytelmää, jossa he tungeksivat Jeesuksen ympärillä, kunnes opetuslapset tulevat hätistelemään heitä ja äitejä sylilapsineen. Lopulta
Jeesus tulee kaikkien keskelle ja kuuluttaa
suureen ääneen: ”Sallikaa lasten tulla minun
tyköni, älkää estäkö heitä, sillä heidän kaltaisten on taivasten valtakunta.” Ja lapset riemuitsevat, äidit tuovat kaikkein pienimmätkin siunattaviksi. Miksi me emme soisi heille
tätä iloa ja siunausta?
Namibiassa san-heimoon kuuluva tyttö
on käynyt kastekoulun, saanut rippikouluopetuksen ja osallistuu konﬁrmaatiojuhlaansa. Kylässä vietetään ensimmäistä kertaa
kahdentoista aikuisen jumalanpalvelusta,
jossa on myös pyhä ehtoollinen. Miehet, naiset ja tuo nuori tyttö polvistuvat kirkoksi
muutetun koululuokan sementtisellä lattialla
ja saavat leivän ja viinin, Jeesuksen ruumiin
ja veren heissä virinneen uskon vahvistukseksi, anteeksiantamuksessa omistetun uuden elämän voimaksi. Emmekö sallisi tällaisen kaipauksen täyttymystä heille?
Sama tyttö haluaisi päästä jatkamaan
koulunkäyntiään, joka on hyvällä alulla. Isä
on ollut toista mieltä, on näet aika naittaa
hänet. Jumalanpalveluksen jälkeen syömme
maissipuuroa ja sadeajan termiiteistä valmistettua särvintä pienen ruohomajan ulkopuolella, tytön kotona. Kyselen tytön koulunkäynnistä. Isä vastaa nyt: ”Enhän minä
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on käynyt vierailulla Venäjällä sijaitsevalla Marinmaalla,
jossa Juha ja Anu Väliaho tekevät lähetystyötä Inkerin
luterilaisen kirkon työyhteydessä. Ennen Hyvinkäälle tuloaan hän kävi myös Pietarin lähellä Haapakankaassa,
jonne rakennettiin kirkko.
– Olin aikaisemmin lähetyspappina Suonenjoella.
Siellä oli varsin vilkasta lähetystoimintaa. Uskon savolaisten lähtevän myös tänne Hyvinkään Lähetysjuhlille
kesällä 2007. Samoin ollessani Kauhajoella kirkkoherrana seurakunta teki voimakkaasti lähetystyötä. Kylissä oli
lähetyspiirejä, toivottavasti ne ovat säilyneet.
Ilkka Järvinen pitää seurakuntien perinteisiä lähetyspiirejä kullanarvoisina. Hän mainitsee esimerkkinä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen tekemän voimakkaan Japanin- ja Kenian-lähetystyön Hyvinkäältä.
– On iloinen asia, että Hyvinkäällä kaikki lähetysystävät herätysliikkeisiin katsomatta ovat järjestämässä
Lähetysjuhlia.
Hyvinkään seurakunnan lähetyskannatus on kärkipäässä, kun ajatellaan kokonaispanosta. Kirkkoherran
myönteisiin lähetysajatuksiin yhtyvät myös muut työntekijät ja seurakuntalaiset.
– Hyvinkää on mielletty perinteisesti myönteisesti
lähetykseen suuntautuvaksi seurakunnaksi. Täällä on ollut lähetystyötä tukeneita kirkkoherroja ja pappeja. Ihmisten Jumala-kaipuu on suuri. Siksi lähetystyö eli Hyvän Sanoman julistaminen on ajankohtaista ja tärkeää.

”Tulkaa minun tyköni
kaikki työn ja kuormien
uuvuttamat,
minä annan
teille levon.”

voi häntä estää, kun hän on syönyt sitä Jeesuksen leipää, jatkakoon vain koulussa.”
Emmekö soisi muutosta ihmisille, joiden keski-ikä on hiukan yli kaksikymmentä vuotta,
joiden perheissä synnytetään
monia lapsia, mutta vain yksi
tai kaksi jää eloon? Emmekö
sallisi muutosta ihmisille, jotka
luettuaan ensimmäisen lauseen
omalla, vuosituhansia käytetyllä
puhutulla kielellään sanovat:
”Nyt mekin olemme ihmisiä,
kun myös meidän kieltämme voidaan sekä
kirjoittaa että lukea.” Miksi heillä ei saisi olla
näitä mahdollisuuksia ja perusoikeuksia, joita meillä on?

Miksi emme lähtisi
tai lähettäisi?
Sinä ja minä olemme Jumalalle äärettömän
rakkaita. Siitäkin huolimatta, että kenties
olet jättänyt Jeesuksen historiaan tai oman
yksityisyytesi salakammioon. Mutta Jeesuksella on myös muita, jotka ovat hänelle rakkaita. Jeesuksen antama lähetyskäsky ei ole
yksityisasia, eivätkä sen seuraukset ole sitä.
Lähetystyöhön ei mennä turisteina tai
tutkijoina katsomaan, kuinka kaksosista toinen kuoletetaan piikkisian kaivamaan koloon, kun elinehdot ovat liian vaikeat elättää
molempia. Ei, vaan etsitään hoitokeinoja
vauvojen elossa pitämiseksi, äidin riittävän
ravinnon saamiseksi ja koko yhteisön selviämiseksi, kun pitkän kuivan ajan ruuaksi löytyy vain orkideakukkasen siemeniä ja suurten pähkinäpuitten onkaloihin kertynyttä,
kuukausia seisonutta vettä.
Sinua tarvitaan sekä lähettämään että
lähtemään. Sinut kutsutaan rakastamaan

Kuvat burundilaisista pakolaisista Kibondon pakolaisleiriltä Tansaniasta. EU/ECHO/
Yves Horent 2003.

niitä, joihin Jeesuksen rakkaus kohdistuu
kauttasi; rakastamaan sydämellä, tunteella,
järjellä ja osaamisella, on päivätyösi suoritet-
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tu tai sitten ei. Sinulta odotetaan kuuliaisuutta, ei uhria. Omalla paikallasi saat palvella, on tehtäväsi sitten täällä tai siellä; yliopistoissa, sairaaloissa, oppikouluissa, rakennuksilla, päihdetyössä, toimistoissa suurissa kaupungeissa tai mutaisten teitten takana kaukaisissa kylissä rokottamassa, opettamassa ja julistamassa.
Lähtijänä takanasi on suuri lähettäjien
joukko, joka rukoilee puolestasi ja huolehtii
siitä, että sinä ja perheesi tulette toimeen.
Etkä sinä tule olemaan yksin. Paikalliset yhteisöt ja kirkot kutsuvat sinut omien tarpeittensa mukaisesti työyhteyteen, ja lähetysjärjestöt hoitavat monet käytännön asiat.
Hankkimasi ammatin lisäksi saat koulutusta
uusiin olosuhteisiin ja opetusta paikalliseen
kieleen.
Huikea lupaus seuraa niin lähettäjiä kuin
lähtijöitä: ”Ja katso, minä olen sinun kanssasi kaikki päivät maailman loppuun asti.” Näin
vakuuttaa hän, joka on myös sinun Herrasi
ja Vapahtajasi, hän, joka viime kädessä on
sinun kutsujasi ja lähettäjäsi palveluun.
Kuuntelethan Häntä.

Marjatta Puisto

Kauneimmat joululaulut
aloitettiin Hyvinkäällä

H

yvinkään seurakunnassa vuodesta 970 lähes yhtäjaksoisesti kanttorina ollut Matti Heroja on Kauneimmat joululaulut -idean isä. Tällä hetkellä
Suomen Lähetysseuran Kauneimmat joululaulut -vihkoja on painettu
jouluisin satoja tuhansia, enimmillään 700
000 kappaletta. Suomalaiset laulavat niistä
ulkomaillakin, jopa Australiassa saakka.
– Kokeilin vuonna 97 ja 972 ennen
joulua hiljaisina pyhinä Kauneimmat joulu-

laulut -tilaisuuden järjestämistä. Lauluja
esittivät hyvinkääläiset kuorolaiset ja kollegani Teuvo Leutonen. Välillä oli yhteislauluja. Menestys oli hyvä, Matti Heroja muistelee.
Matti Heroja oli vuodesta 970 lähtien
Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsen.
Hän toimi myös seuran musiikkitoimikunnan puheenjohtajana, sihteerinä oli Martti
Kauppinen.
– Martti Kauppinen, joka oli silloin myös
seuran nuorisosihteerinä, kysyi, että mitä

Suomen kanttorit voisivat tehdä lähetyksen
hyväksi. Minulla oli valmiina Kauneimmat
joululaulut -idea, jonka hän toteutti. Hän
meni lähetysjohtaja Alpo Hukan luo, joka
antoi luvan kokeilla.
Joulua ennen vuonna 973 Kauneimmat
joululaulut menivät kaikkiin seurakuntiin.
– On ollut hienoa olla osallisena hommaan, joka tavoittaa ihmisiä. Me olimme
Martin kanssa vain ansiottomia palvelijoita.
Kauneimmat joululaulut on Suomen Lähetysseuran juttu.

Hyvinkään Lähetysjuhlilla
hyvää musiikkia
Kanttori Matti Heroja lupaa kesäkuussa
2007 Hyvinkäällä pidettäville Lähetysjuhlille
hyvää musiikkia. Esiintyjinä on muun muassa samana vuonna 30 vuotta täyttävä Hyvinkään Oratoriokuoro, jota hän on johtanut
lähes koko ajan sen perustamisesta vuodesta
977 lähtien. Oratoriokuoro esittää Händelin
Messias Oratorion yhdessä Hyvinkään Orkesterin kanssa.
Juhlilla kuullaan myös Safarikuoron 40
vuotisjuhlakonsertti ja Exit-yhtyeen 20 vuotisjuhlakonsertti. Seurakunnan kuoroja
edustavat vielä esimerkiksi Kirkon Kamarikuoro johtajanaan Heikki Hinssa ja Helena
Lehtisen johtamat Tuomaskuoro ja -bändi.
Matti Herojalla on ollut joitakin virkavapaita Hyvinkään seurakunnan kanttorin
työstä. Vuosina 980–8 hän hoiti pianonsoiton lehtorinvirkaa Hyvinkään musiikkiopistossa. Vuosina 990–92 hän oli Suomen
Kansallisoopperan kuoromestarina.
Oratoriokuorosta hän on innostunut
edelleen. Se kokoaa laulajia Hyvinkään lisäksi myös muilta paikkakunnilta.
– Suurimmat Oratoriokuoron teokset
ovat olleet J. S. Bachin Matteuspassio, Jouluoratorio ja viimeisimpänä Messu h-molli,
Matti Heroja jatkaa.
Hyvinkään Oratoriokuoro perustettiin
esittämään suuria kuoroteoksia orkesterin
säestyksellä. Orkesterina on ollut etupäässä
Hyvinkään Orkesteri.
– Arvokkaina yhteistyökumppaneina
ovat olleet Martti Kilpeläisen johtamat
Vihdin Kapelli ja Kantaattikuoro, joiden
kanssa Hyvinkään Oratoriokuoro on esittänyt muun muassa Verdin, Mozartin, Cherubinin ja Suppen sielunmessuja (Requiem).
Hyvinkään Oratoriokuoron
perustaja ja johtaja Matti Heroja
kuoron harjoituksissa.

Pitopalvelulla tuetaan seurakunnan lähetystyötä

H

yvinkään seurakunta aloitti
960-luvulla pitopalvelun lähetystyön hyväksi emäntä
Veera Syrjän johdolla. Aluksi
toiminta oli pienimuotoisempaa, mutta tänä päivänä seurakuntakeskuksen keittiössä vallitsee ison ravintolan meininki. Lounasaikana ruokailusalissa on vilkasta, koska muutkin kuin seurakunnan työntekijät tulevat seisovan pöydän
ääreen.
– Meillä on pitopalvelussa kymmenen
vakituista ja 5–20 vapaaehtoista työntekijää. Lisäksi kesäaikana on Sääksin leirikeskuksessa kaksi keittiötyöntekijää, sanoo
vuonna 979 pitopalvelun pääemännäksi tullut Aino Kuronen.
Pitkäaikaisin vapaaehtoistyöntekijä on
Astrid Parkkonen, 85. Kun rouvan mies
kuoli vuonna 982, Aino Kuronen kutsui hänet vapaaehtoistyöhön.
– Kahdenkymmenenneljän vuoden ajan
olen ollut melkein joka arkipäivä ja joskus
pyhänäkin keittiössä. Täällä on ihana henkilökunta, ja on oikein mukavaa. Aamulla olen
joskus ajatellut, että tulenko vielä, mutta aina olen tullut.
Astrid Parkkonen on tehnyt monen vuoden ajan voileipä- ja täytekakkuja. Niillä on
hyvä menekki.

varovainen.
– Pidän täytekakusta kahvin kanssa,
mutta en ota paljon.

Pitopalvelusta voi ostaa
ruokaa kotiin

Arja Aho (vas.) on ollut Hyvinkään seurakunnan pitopalvelun vapaaehtoisena yksitoista
vuotta ja Astrid Parkkonen kaksikymmentäneljä vuotta.

– Minulla on apuna ammattitaitoinen
porukka. Aika usein on tehty viidenkymme-

nen tai jopa sadan hengen kakku.
Kokenut kakuntekijä on syömisessään
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Arja Aho edustaa pitopalvelun nuorempaa
vapaaehtoisväkeä, mutta hänkin on ollut
mukana jo yksitoista vuotta.
– Tiskaan, kuorin perunoita ja katan
pöytiä. Autan myös kakun teossa ja kahvituksessa. Työkaverit ovat täällä mukavia.
Olen töissä arkisin kahdeksasta viiteentoista.
Perjantaisin lähden kotiin kello neljätoista,
lauantait ja sunnuntait minulla on vapaata.
Viikonloppuisin iloinen Arja Aho lenkkeilee vuoden ikäisen cockerspanielinsa Pikin kanssa.
– Aloitan juhannuksena kolmen viikon
kesäloman. Silloin käyn kaverin kanssa Helsingissä ja muuallakin.
Keittiöstä voi käydä ostamassa ruokia ja
leivonnaisia kotiinsakin. Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina, paitsi kesäaikana,
tuotteita on tarjolla yläkerran aulan lähetysmyyjäisissä. Pitopalveluun otetaan yhteyttä
myös silloin, kun halutaan pitää perhejuhlia.

Pallo haltuun!

Kesällä 2004 esitettiin Lars Levi Laestadiuksesta kertovaa näytelmää Hyvinkään Rautatiemuseon pihapiirissä.

Hyvinkään Lähetysjuhlille tulee
näytelmä Martti Rautasesta

Henrik Siidorov Paavo Ruotsalaisena
kesällä 2005.

H

yvinkään seurakunnan kirkkoteatteritoiminta lähti käyntiin
vuonna 2000, kun Jouni Laine palkattiin päätoimiseksi
kirkkoteatteriohjaajaksi. Työ
jakautuu kolmeen pajaan: nukketeatteriin, nuorisoteatteriin ja kirkkoteatteriin. Nukketeatteri tarjoaa ohjelmaa päiväkodeille ja erityisryhmille. Nuorisoteatteri
tekee kantaaottavia nuorisonäytelmiä ja
kirkkodraamoja. Kirkkoteatterin, joka on
saanut nimekseen Teatteri Beta, ohjelmistoon kuuluvat joulu- ja pääsiäisnäytelmät
sekä kesäteatteri.
Vuonna 200 nähtiin Suomen Rautatiemuseon puiston kesäteatterissa N. K. Malmbergista kertonut näytelmä Paleleva kerjäläinen, johon sävelsi musiikin Jaakko Löytty.
Kaikkien seuraavien kesäteatteriesitysten
musiikin on säveltänyt seurakunnan musiikkityöntekijä Helena Lehtinen. Kesinä 2002
ja 2003 oli vuorossa Henrik Renqvistin elämään paneutunut näytelmä Saaren vanki.
Kesällä 2004 nähtiin L. L. Laestadiuksesta
kertonut Huutavan ääni ja viime kesänä oli
vuorossa Paavo Ruotsalainen – Erämaan
profeetta. Tänä kesänä esitetään Franciscus
Assisilainen – Poverello, Jumalan pieni köyhä 7.6.–2.7.
– Kesäksi 2007 suunnitellaan kesäteatteriin näytelmää Martti Rautasesta, joka oli
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Franciscus Assisilainen – Poverello, Jumalan pieni köyhä -näytelmän harjoitukset tiivistyvät ensi-iltaa kohti. Mukana on noin 50 näyttelijää; lapsia, nuoria ja aikuisia.

suomalaisen lähetystyön uranuurtaja Lounais-Afrikassa. Ensi-ilta on tarkoitus pitää
Lähetysjuhlilla, Jouni Laine ennakoi.
Hyvinkäällä on järjestetty vuosien 2003
ja 2004 pyhäinpäivän aikoihin kirkkodraamakatselmukset.
– Vuonna 2004 katselmuksessa nähtiin
kymmenen näytelmää ja osallistujia oli 200.
Seuraava katselmus on tammi- ja helmikuun
vaihteessa 2007. Esitykset nähdään Hyvinkään kirkossa ja Willanäyttämöillä.

Kirkkoteatterilla on
vahva lähetystehtävä
Teatteri Beta järjestäytyi vuonna 997 ja liittyi Suomen Harrastajateatteriliiton jäseneksi.
– Kaikkiaan toteutamme vuodessa 0–2
näytelmää. Ne saavat keskimäärin vähän yli
8 500 katsojaa. Näyttelijöitä on vuoden aikana mukana noin 50 lapsista eläkeläisiin. Koko kirkkoteatteritoiminnan missio on evankeliumi. Kaikilla näillä seurakuntamme teatterimuodoilla on vahva lähetystehtävä, Jouni
Laine jatkaa.
Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine on in-
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nostunut ja vakuuttunut tehtävästään. Hän
on saanut tunnustusta myös katsojilta ja Espoon hiippakunnankin taholta. Hän korostaa sitä, että näytelmien avulla kohdataan
niitäkin ihmisiä, joita seurakunnan vakiotoimilla ei tavoiteta. Näytelmien tapahtumiin
syventyneet näyttelijät saavat esityksistä
kaikkein eniten.
– Mielestäni on pidettävä huoli siitä, että
katsojille ei tarjota kirkkoteatterina millaisia
esityksiä tahansa. Huonosti keitetty soppa
oksettaa ja tekee hallaa evankeliumille. Teatterin pitää olla sillä tavalla rakennettu, että
katsojan on hyvä tarttua evankeliumin rieskaan.

Kentältä palanneet lähetit toimivat ahkerasti myös kotiseurakunnassaan.

Hyvinkää

– lähetyskonkareiden luvattu kaupunki

H

yvinkää on kirkon lähetysjärjestöjen palveluksessa olleiden
lähetyskonkareiden luvattu
kaupunki. Heitä on kaikkiaan
noin kolmekymmentä. Joukko
on sen verran suuri, että heidät yhteiseen kuvaan saamiseksi oli tehtävä
töitä. Hanke onnistui osittain. Hyvinkään
seurakuntakeskukseen saapui kuusitoista lähetyskonkaria.
Suomen Lähetysseuraa edustivat Marjatta Puisto, Leila Kallas ja Kirsti Mauranen. Marjatta Puisto oli ensin Namibiasssa
vuosina 965–970 ja Tansaniassa 974–996.
Leila Kallas oli Tansaniassa vuosina 969–
996 ja Kirsti Mauranen Etiopiassa vuosina
97–99.
– On hieno juttu, että kaikki lähetysjärjestöt voivat tehdä yhdessä Hyvinkään seurakunnan lähetystyötä. Olemme pystyneet
pitämään yhdessä lähetyspyhiä ja lähetysrengasta. Kyllä on kiva juttu, kun lähettejä
siunataan seurakunnassa eri puolille maailmaa, Marjatta Puisto sanoi. Hänen mielestään lähetystyö ei ole lähetysjärjestöjen vaan
Kristuksen kirkon varassa.

Isoäiti rukoili
lähetyskentälle
Kirsti Mauranen valmistui teologiksi vuonna
966, ja hän oli sen jälkeen lehtorina Kajaanin seurakunnassa. Sitten tuli eteen lähetystyöhön lähtö Etiopiaan.
– Sekä teologiseen että lähetystyöhön
lähtöön on ainoana syynä isoäitini Sikke Timonen (875–965). Hän rukoili, että joku
hänen lastenlapsistaan lähtisi lukemaan teologiaa ja menisi lähetystyöhön.
Lähetysseura lähetti Kirsti Maurasen
Etiopian Hosainaan. Hän organisoi aluksi
nais- ja pyhäkoulutyötä, mutta sen jälkeen
hän oli päätoimisesti raamattukoulutyössä ja
välillä tuntiopettajana kouluttaen evankelistoja, pappeja ja vapaaehtoistyöntekijöitä.
– Asia, josta en halua oppia pois, on se,
että mikään ei ole niin tärkeä kuin ihminen,
lähimmäinen. Kun lähdin Etiopiasta, ystävät
sanoivat: ”Et sinä meiltä lähde, vaan menet
Mekane Yesus kirkon edustajana Suomeen.”

Oppilaista tuli
maan älymystöä
Vuonna 966 teologiksi valmistunut Leila

Kallas lähti vuonna 969 Tansaniaan Helsingin Paavalin seurakunnan lehtorin virasta.
– Olin Tansaniassa Eteläisen hiippakunnan kutsumana oppikoulujen uskonnonopettajana vuoteen 98 ja sen jälkeen Kidugalan seurakuntaopistossa opettajana 982–
984. Seuraavaksi siirryin Konden hiippakuntaan, jossa toimin Mwakalelin luterilaisen kurssikeskuksen johtajana 985–996.
Leila Kallas ja Marjatta Puisto rakensivat
kahdentoista viimeisen vuoden aikana yhdessä mainitun kurssikeskuksen ja panivat
sen toiminnan käyntiin.
– Tunsin olevani Tansaniassa kotonani.
Olin potenut Suomessa seurakuntatyössä ollessani stressistä johtuneita vatsavaivoja,
mutta Tansaniassa ongelmat loppuivat. Ensimmäiset kaksitoista vuotta opetin maan
tulevaa älymystöä, jota olen tavannut myöhemmin. Oppilaitani on sijoittunut pankkeihin, lisenssivirastoihin, rajavartiostoon, koulujen opettajiksi, yliopistojen professoreiksi
sekä kirkon että valtiovallan virkoihin, Leila
Kallas jatkoi.
Suomeen palaaminen merkitsi hänelle
tietokonekurssille menoa. Suomalaisen elämän helppous tuntui hyvältä, mutta kova
kilpailuyhteiskunta pani miettimään.
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– Käy sääliksi nuorta sukupolvea. Kuvaan on tullut itsensä mainostaminen ja
myyminen. Sitä en ollut aikaisemmin kokenut. Hämmästelen nuorison jaksamista.
Tansania on ajatuksissa, kun ystävät ja kummilapset pitävät kiinni.

Muiden lähetysjärjestöjen
konkareita
Muut Hyvinkään kirkonmäelle tulleet lähetyskonkarit olivat: Matti ja Tuula Korpiaho
(Kroatiassa 974–99, Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajat), Pekka ja Soili Kiuttu (Swazimaassa 980–983, Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajat), Jorma ja Pirjo Ersta (Jorma
oli aasialaistyössä Birminghamissa, Englannissa 980–98, Jorma ja Pirjo yhdessä juutalaistyössä Lontoossa 988–993, Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys), Kosti
ja Sirpa Kallio (Japanissa 982–200, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys), Pasi
ja Sirkka-Liisa Suvanto (Keniassa 983–
986, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys), Leo ja Hannele Karppinen (Swazimaassa 984–990, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat), Riitta Honkala (Etiopiassa
988–997, Lähetysyhdistys Kylväjä).

Pallo haltuun!

Lähetyssihteeri Antti Pohjanraito:

Lähetit tarvitsevat
ennen kaikkea esirukousta

K

aksikymmentäyksi vuotta Hyvinkään seurakunnan lähetyssihteerinä ollut Antti Pohjanraito on kuullut lähetystyöntekijöiden pyytävän uudestaan ja
uudestaan esirukousta itsensä,
perheidensä, ystäviensä ja koko työn puolesta. Antti Pohjanraito pyytää kaikkia seurakuntalaisia yhteiseen esirukoustehtävään.
Lähetystyömme tukijaksi ja esirukoilijaksi
haluava voi soittaa numeroon (09) 456 270
(päivystys missiotoimistossa tiistaisin klo
0–2 ).
– Rukous on ollut minun työssäni ykkösasia. Se on minulle annettu erityinen tehtävä
ja armolahja. Jos ei ole riittävästi esirukousta, niin lähetit tuskin pystyvät tekemään työtään kentällään. Rukoilen aamulla kaikkien
nimikkolähettiemme puolesta nimeltä mainiten. Jos heidän rukouskirjeissään on erityisiä aiheita, kannan myös niitä Jumalan eteen,
Antti Pohjanraito sanoo.
Seurakunnalla on tällä hetkellä yksittäisten lähetyskenttäkohteiden lisäksi kannatettavana ja esirukoustemme kohteina neljätoista lähetystyöntekijää. Rukoustukea odottavat Pirkko ja Matti Nummela Etiopiassa,
Ulla-Kaija Hiltunen Lähi-idässä, raamattulähetystyö Intiassa ja Thaimaassa, Eva ja
Hans Rönnlund Keski-Aasiassa, Raili ja
Pekka Tiihonen Ranskassa, Seija, Paavo ja
Laura Heikkinen Japanissa, radiolähetystyö
Afar-heimolle Afrikassa, Pasi Hujanen Venäjällä, Eija-Riitta Kinnunen Tansaniassa,
Seija Uimonen Kroatiassa, Juha ja Anu Väliaho Venäjällä ja Maasai-heimo Keniassa.

Seurakunta tukee kuutta
lähetysjärjestöä
Kun Jumala tarttuu ihmisen elämään, hänessä tapahtuu muutos. Näin kävi myös Antti
Pohjanraidolle.
– Tulin uskoon Helsingissä vuonna 970
ja liityin sen jälkeen Lohjalla nuorten aikuisten raamattupiiriin. Sain heti myös lähetystyön sydämen asiaksi ja ryhdyin lähetystyön
kannattajaksi. tähän päivään asti olen kannattanut lähetystyötä sekä yksityisesti että
sitten vuodesta 985 seurakunnan lähetyssihteerinä.
Hän kertoo, että Hyvinkään seurakunnalla on viisitoista nimikkosopimusta kaikkien kuuden suomenkielisen lähetysjärjestön
kanssa. Nämä järjestöt ovat Suomen Lähe-

Hyvinkään seurakunnan lähetyssihteerin Antti Pohjanraidon työhuoneen seinällä on maailmankartta ja valokuvia läheteistä. Lähetit
pyytävät rukoilemaan elämänsä ja työnsä puolesta.

tysseura (SLS), Suomen lut. evankeliumiyhdistys (SLEY), Suomen Pipliaseura (SPS),
Suomen ev.lut. Kansanlähetys (SEKL), Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)
ja Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK).
Seitsemäs kirkon lähetysjärjestö on SLEYn
ruotsinkielinen sisarjärjestö SLEF.

Mikä on nimikkosopimus?
– Nimikkosopimus on seurakunnan ja lähetysjärjestön yhteistyösopimus, jossa sovitaan
vuosittainen kannatussumma lähetin työn
tukemiseksi. Lähettiin pidetään seurakunnasta yhteyttä ja järjestetään hänelle seurakuntavierailuja sekä lähtö- ja tulojuhlia koti-

R

adiolähetysjärjestö Sanansaattajat
(SANSA) on vuonna 973 Hyvinkäällä perustettu, Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Sen erityisalana on lähetystyö
radion ja muiden sähköisten viestimien välityksellä. SANSA kustantaa kristillisiä radio-ohjelmia Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan 40
kielellä sekä tukee arabiankielistä tv-työtä. Lähetystyöntekijöitä on tällä hetkellä 0.

maan työjaksoillaan, Antti Pohjanraito vastaa.
Etiopiassa tehtävää lähetystyötä Hyvinkään seurakunta on tukenut eniten jo vuosikymmenien ajan. Siellä tehdään muun muassa lapsi-, kotikäynti-, pyhäkoulu- ja radiotyötä. Tansaniassa on opetustyötä Tumainin
yliopistossa. Kenian kuivuudesta ja nälänhädästä kärsivän Maasai-heimon parissa tehdään seurakunta- ja diakoniatyötä.
– Itä-Afrikassa on noin kaksikymmentämiljoonaa ihmistä kuivuuden vuoksi nälänhädässä. Varsinkin lapset ja vanhukset ovat
nyt kuolemanvaarassa, hän huokaa.
Seuraavaksi Antti Pohjanraito mainitsee
seurakuntatyön Japanin pääkaupungissa To-

SANSA tervehtii
lähetysjuhlaväkeä

Sanansaattajien työn painopiste on 2005–2008 muinaisen silkkitien alue Aasiassa. Matka alkoi viimevuotisilla
Radiolähetystyön kesäpäivillä, jolloin järjestön vuosiaiheeksi nousi erityisesti radiolähetystyö Etu- ja Keski-Aasiassa.
Kesäpäiviltä (Pieksämäki 30.6.–.7.2006) matka jatkuu
Intiaan, joka on Sanansaattajien seuraava vuosiaihe. Järjestö tukee Intiassa kuultavia kristillisiä radio-ohjelmia
5:llä maan vähemmistökielellä. Vuonna 2007 edetään

Pallo haltuun!

kiossa. Keski-Aasiassa tehdään terveydenhoito- ja opetustyötä. Intiassa ja Thaimaassa
tuotetaan ja jaetaan raamattulehtisiä sekä
lukutaitokirjallisuutta.
– Venäjällä tehdään seurakuntatyötä Inkerin luterilaisen kirkon kanssa erityisesti
suomensukuisten kansojen parissa sekä Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikunnissa. Kroatiassa toimitaan maan pienen luterilaisen
kirkon työyhteydessä. Hallintotyön lisäksi
siellä on monipuolista seurakuntatyötä ja radiotyötä. Ranskan Marseillekin on meidän
yhteinen rukouskohteemme. Siellä tehdään
evankelioimis- ja diakoniatyötä afrikkalaisten maahanmuuttajien, erityisesti muslimien
parissa.

Kiinaan, joka on silkkitie-teemavuosien päätepysäkki. SANSA haluaa 2000-luvun alussa olla viemässä evankeliumia silkkitielle.
Alueella on edelleen monia kansoja, joille radio on ainoa mahdollisuus kuulla Jeesuksesta.
– Intia-vuosiaiheemme liittyy 300 vuotta sitten
Intian Trankebarista alkaneeseen luterilaiseen
lähetystyöhön. Aasian kansat ovat kasvava haaste
myös nykypäivän lähetystyölle, SANSAn lähetysjohtaja Juha Auvinen sanoo.
Lisätietoja radiolähetystyöstä: (09) 457 7700 ja
www.sansa.ﬁ.
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat toivottaa
vuoden 2007 lähetysjuhlaväen tervetulleeksi Hyvinkäälle!

Kuva Juha Auvinen
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Nuoret miettivät
suhdettaan lähetystyöhön

S

ari Vajavaara, 20 ja Laura Huolman, 9, kirjoittivat ylioppilaiksi
viime keväänä. Sari on ollut isosena noin yhdeksällä rippileirillä ja
Laura neljällä. Syyskuusta 2005
lähtien he ovat osallistuneet Hyvinkään seurakunnan järjestämään nuorten
lähetyskurssiin.
– Meillä on ollut vierailijoita kertomassa
lähetystyöstä. Olemme käyneet tutustumassa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien
(SANSA) työhön täällä Hyvinkäällä. On tehty kiinalaista ruokaa ja afrikkalaista ugalia,
maissipuuroa, Sari Vajavaara kertoi.
Kurssilaiset keskustelivat ohjaajiensa
kanssa lähetystyön tekemisen syistä.
– Lähetyskurssin pohjalta lähti hanke,
että otamme Afrikasta kummilapsen, jonka
elämää kaikki seurakunnan nuoret voivat tukea.
Laura Huolman sanoi kurssilaisten käyneen tutustumassa myös Suomen Lähetysseuran lähetysmuseoon Helsingissä.
– Nuorten tilaisuuksissa on vapaaehtoinen kahvimaksu, jonka voi laittaa lähetyslippaaseen, hän lisäsi.
Sari on ollut juuri päättyneen lukuvuoden Martin koulussa kouluavustajana ja lukee Opettajankoulutuslaitoksen pääsykokeisiin. Hän menee kesällä parille rippileirille
yövalvojaksi ja lomailee Rhodoksella. Laura
opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulussa
sosionomiksi. Hän on kesätyössä Valintatalossa, käy festareilla ja suunnittelee syksyksi
ulkomaanmatkaa.

Nuoret piirsivät kuvia
Tansanian pyhäkoululaisille
Sari Vajavaara ja Laura Huolman pitävät lähetystyötä tärkeänä asiana, mutta he eivät
ole ajatelleet itselleen lähetystyöntekijän
tehtävää. Kristinusko on heille kuitenkin tärkeä elämän perusasia. Lähetystyötä voi tehdä myös Suomesta käsin.
– Raamatusta lähtee perusjuttuja, kuten
rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö.
On tehtävä lähimmäiselle niin kuin toivoo
itselleen tehtävän. Sitä haluan toteuttaa elämässä, Sari Vajavaara sanoi.

Hyvinkään seurakunnan kaksivuotisesta isoskoulutuksesta vastaa nuorisotyönohjaaja Maria Pusa. Nuoret voivat
valita koulutuksessa omat kurssinsa, joiden eräänä vaihtoehtona on lähetyskurssi.
– Lähetyskurssi on puolivuotinen. Siinä käsitellään lähetystyön perusteita. Selvitetään mitä lähetystyö on, miksi sitä
tehdään ja kuka sitä tekee. Sen lisäksi tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, maihin
ja lähetyskenttiin, Maria Pusa selvitti lähetyskurssin sisältöä.
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen palveluksessa ollut pastori Kosti Kallio kertoi nuorille Japanista, Maria
Pusa Tansaniasta, Mäntsälän seurakunnan nuorisotyönohjaaja Mika Ahjosaari
Namibiasta ja SANSAn Elina Saari Kroatiasta. Lähetyskurssi on ollut kahden viikon välein syksyllä ja keväällä. Kurssilaisia on ollut 5–20. Tyttöjä on enemmän,
joukossa muutama poika.
Maria Pusa on käynyt kaksi kertaa
Tansaniassa, mistä seurasi nuorille aivan
erikoinen projekti.
– Olin siellä viimeksi pääsiäisenä. Ennen reissua sain toivomuksen Mwanzanimisen kaupungin luterilaisen kirkon
pyhäkouluilta, että nuoret piirtäisivät niitä varten raamatunkertomuksiin liittyviä
kuvia. Minä vein ne sitten mukanani.
Mustavalkoisia kuvia oli noin kaksikymmentä, joista otettiin siellä kopioita. Niiden avulla elävöitetään raamatunopetusta.

Syksyllä alkaa uusi kerhokausi

Sari Vajavaara (vas.) ja Laura Huolman ovat osallistuneet viime syksynä alkaneeseen lähetysNuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen vas- kurssiin. Heidän mielestään lähetystyö on tärkeä asia.

taa seurakunnan varhaisnuorisotyöstä
yhdessä Ari-Pekka Laakson kanssa. Iältään 7–4-vuotiaille nuorille on kaupungissa
noin kolmekymmentä kerhoa.
– Kerhonohjaajille annetaan vinkkejä siitä, mitä he voivat puuhata lähetystyön puitteissa kerholaisten kanssa. Kokkikerhoissa
tutustutaan johonkin lähetyskohteeseen tekemällä sen maan ruokaa. Kiinalaista ruokaa
on syöty puikoilla. Sitten on tehty pakistani-

laisia ja etiopialaisia lättyjä. Paikassa, jossa ei
kokata, askarrellaan tai maistellaan eksoottisia hedelmiä. Jumala antoi aistit ja niiden
avulla tutustutaan myös lähetystyöhön.
Suomen Lähetysseura on tehnyt Maailman paras, Ihanko totta, Mukana menossa
maailmalla -kerhokirjoja, joita ohjaajat käyttävät. SANSAn Inga-Lill Rajala kävi eräässä
kerhossa puhumassa radiolähetystyöstä.

Myös varhaisnuorten leireillä on vieraillut
lähetysjärjestöjen työntekijöitä.
– Syksyllä alkaa uusi kerhokausi. Kerhonohjaajaleirille tulee kouluttajaksi ja vinkkien antajaksi Pirjo Lehtonen-Inkinen Suomen Lähetysseurasta, Kirsi Kupiainen sanoi.

Turistipappi Tapio Turunen
vihkii pareja Teneriﬀalla
Hyvinkään seurakunnan eläkkeellä oleva kirkkoherra Tapio
Turunen on ollut vaimonsa
Kirstin kanssa kirkon ulkosuomalaistyössä vuonna 2003 Espanjan aurinkorannikolla ja
viime talvena Kanarian saarten
Teneriﬀalla. Molemmissa paikoissa on suomalaiset seurakunnat, jotka ovat tuttuja paikkoja etelässä talviaan viettäville
ja turisteille.
– Vuodessa Teneriﬀan kahdelle lentokentälle ja sen turistikohteisiin
Puerto de la Crutziin ja Playa de las Américasiin saapuu noin 22 000 turistia. Molemmissa paikoissa toimii suomalainen seurakunta, Tapio Turunen sanoo.
Hän oli lokakuusta huhtikuuhun pappina Playa de las Américasissa. Hänen eräänä
tehtävään oli ilmoittaa neljän suomalaisen
matkatoimiston kautta turisteille seurakun-

nan jumalanpalveluksista ja
muusta kirkollisesta toiminnasta. Playalla on torstaisin
kello 8 messu San Eugenion
kirkossa. Tämän lisäksi on
iltakirkkoja, raamattupiirejä
ja muita tilaisuuksia.
– Turistipapilla on vihkimisoikeus. Hän voi vihkiä
suomalaisia pareja, jotka on
kuulutettu Suomessa kirkollisesti. Parit ovat enimmäkseen sellaisia, jotka haluavat
viettää eksoottiset häät pienen joukon kanssa. Vihkimiset ovat olleet hyvin suosittuja.
Minulla oli talven aikana kymmenen vihkimistä.
Kanariansaarilla on neljä turistipappia,
joiden kanssa turistit keskustelevat mielellään. Playassa, jonne Tapio ja Kirsti Turunen
menevät uudelleen, on talvikauden viettäviä
suomalaisia noin kuusikymmentä ja Puer-

San Eugenion kirkko kutsuu lomalaisia messuihin.

tossa noin viisisataa. Seurakunta toimii molemmissa paikoissa vapaaehtoisvoimin.
– Turistipapin työ on koettu erittäin tärkeäksi Suomen lähettävän kirkon taholta.
Asiat ovat kunnossa myös sikäläisen katolisen kirkon kanssa. San Eugenio on ekumeeninen kirkko. Siellä kokoontuvat katoliset, anglikaanit ja luterilaiset. Yhteistyö su-
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juu hyvin.
Musiikilla on Tapio Turusen mukaan
keskeinen sija seurakuntatyössä. Kirkossa on
pienet sähköurut. Molemmilla saarilla Teneriﬀalla ja Gran Canarialla on myös suomalainen kanttori.

Pallo haltuun!

Pallo haltuun!

Tervetuloa
Lähetysjuhlille
Pihkalan kentälle

H

yvinkäällä 8.–0. kesäkuuta
2007 pidettävien Lähetysjuhlien teemana on Pallo
haltuun!. Pääpaikkana on
pesäpalloväelle tuttu Pihkalan kenttä, jolle pystytetään
iso juhlateltta. Muina tiloina ovat kentän
tuntumassa oleva Hämeenkadun koulu,
kaupungin keskustassa ja lähellä rautatieasemaa sijaitsevat Aseman koulu ja Hyvinkään yhteiskoulu sekä Villatehtaan
Wanha Areena, joka on nuorten juhlapaikka.
– Hämeenkadun koululla on kanslia
ja tavaratoimisto. Koulun pihalle tulevat
teltat lastenohjelmia sekä ruokailua var-

Hyvinkään seurakunnan
Lähetysjuhlien 2007
tiedotuslehti

Hyvinkään kirkko on kaupungin maamerkki joka suunnasta.

ten. Aseman koululla on yhteismajoitus.
Hyvinkään yhteiskoulua on ajateltu rippikoulurallin paikaksi. Sinne saapuu ainakin 2 000 rippikoululaista Hyvinkäältä ja
muilta paikkakunnilta, Hyvinkään Lähetysjuhlien pääsihteeri Tauno Tuominen
sanoo.

Kaupunki vetää
lapsiperheitä
Muuttovoittokuntiin kuuluvassa kaupungissa on noin 44 000 asukasta. Helsingin
ja Tampereen tuntumassa, rautatien ja
moottoritien välittömässä yhteydessä sijaitseva Hyvinkää vetää asukkaikseen eri-

tyisesti nuoria lapsiperheitä. Kaupunki
toimii aktiivisesti Hyvinkää-Riihimäki talousalueen kanssa, johon kuuluvat myös
Lopen ja Hausjärven kunnat. Hyvinkään
suurimpia yrityksiä ovat Kone, KCI Konecranes ja lämpöeristeitä tekevä Isover.
Kaupungin kulttuurihistoriaan liittyvät taidemaalarit Helene Schjerfbeck, Tyko Sallinen ja Yrjö Saarinen sekä kuvanveistäjä Terho Sakki. Lähetysjuhlavieraiden kannattaa piipahtaa Hyvinkään taidemuseossa ja Suomen Rautatiemuseossa, joka tuo varsinkin vanhemmalle väelle
muistoja menneistä ajoista.

Kustantaja Suomen Kirkko-Mediat Oy
Julkaisija Hyvinkään seurakunta
Päätoimittaja Jorma Ersta
Toimitus
Seppo Ylönen
Reijo Huuskonen
Antti Pohjanraito
Anna-Maija Ahovaara
Osoite
Hämeenkatu 16 / PL 29
05801 HYVINKÄÄ
Painosmäärä 24 700
Painopaikka Salon Lehtitehdas
Lähetysjuhlat 2007 järjestävät
Suomen Lähetysseura,
Hyvinkään seurakunta
ja Hyvinkään kaupunki
Lisätietoja juhlista:
pääsihteeri Tauno Tuominen
040 547 9622 tai
tauno.tuominen@evl.ﬁ

Hyvinkään hallintojohtaja Seppo Nieminen

Kaupunki ja seurakunta
täydentävät toisiaan

H

yvinkään kaupungin hallintojohtaja Seppo Nieminen sanoo olevansa riviseurakuntalainen, joka käy melko usein
hiljentymässä jumalanpalveluksissa.
– Ensi vuonna 2007 Hyvinkäällä on
Lähetysjuhlat. Hyvinkään seurakunta halusi
päätoimikuntaan myös kaupungin edustajan, joksi minut valittiin, Seppo Nieminen
sanoo.
Hänen lisäkseen päätoimikunnassa ja eri
työryhmissä on muitakin kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä, joiden asiantuntemusta käytetään hyväksi Lähetysjuhlien järjestelyissä.
– Hyvinkäätä ei välttämättä tunneta,
mutta kaupunki on yllättävän vireä ja viihtyisä asuinpaikkakunta. Jo karttaa katsomalla
voi tehdä johtopäätöksiä. Hyvinkään sijainti
on erinomainen. Täällä voi harrastaa liikuntalajeja, ja kulttuuripalvelujakin on
vaivattomasti tarjolla.
Seppo Nieminen tuli Hyvinkään
apulaiskaupunginsihteeriksi vuonna 974 ja
oli siinä tehtävässä vuoteen 995 saakka, jolloin hänet valittiin kaupunginsihteeriksi.
Hallintojohtajan vakanssia hän on hoitanut
nyt kolmisen vuotta.
Hän pitää hyvänä asiana, että kaupungilla ja seurakunnalla on paljon samansuuntaista toimintaa. Toinen tukee ja täydentää
toistaan.
– Täälläkin on ihmisiä, jotka ovat avun
tarpeessa. Kaupungilla ja seurakunnalla on
yhteisiä asiakkaita. Esimerkiksi lastenkasvatuksessa ja vanhustyössä on paljon yhteistä. Vanhuksilla on paljon yksinäisyyttä, ja

Pallo haltuun!

Hyvinkään kaupungin hallintojohtaja Seppo Nieminen toimii kaupungin edustajana kesän
2007 Lähetysjuhlien päätoimikunnassa.

he kaipaavat toisen ihmisen läheisyyttä. Siinä seurakunta on tärkeä tekijä.
– Nuorisotyössä on samoin yhteistyötä.
Työntekijät tietävät toistensa suunnitelmista,
ja he voivat täydentää toistensa työtä. Tavoitteet ovat samat.

Multialaisesta tuli
hyvinkääläinen
Seppo Niemisen kiinnostus seurakunnan ju-

malanpalveluselämään juontaa lapsuudenkodista. Hän syntyi vuonna 947 Keski-Suomessa, Multialla. Hyvinkäällä hän on asunut
jo kolmekymmentäyksi vuotta. Vaimonsa
Varpun kanssa he matkustavat ja käyvät
konserteissa ja oopperassa. Vanhemmalla
pojalla Henrikillä on perheessään viisi- ja
kolmevuotiaat tytöt. Nuorempi poika Markus on oopperalaulaja.
– Isäni Valdemar oli metsäteknikkona G.
A. Serlachius Oy:llä. Äiti Helmi toimi Keu-
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ruun yhteiskoulun kanslistina ja kirjanpitäjänä. He lauloivat koko ikänsä kirkkokuorossa. Kävimme ahkerasti kirkossa.
Vanhempani olivat lähellä evankelista liikettä ja kävimme sen tilaisuuksissa lähiympäristössä.
Seppo Nieminen sanoo monen elämänsä
asian juontuvan lapsuudesta. Kristinusko on
antanut hänelle turvaa. Hänen veljensä
Olavi Nieminen opiskeli kanttoriksi ja oli
ennen eläkkeelle jäämistään Porin konservatorion rehtorina.
– Kotoa sain esimerkin siitä, miten
eletään kunnollisesti. Meillä oli kodissa hyvin rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri, Seppo Nieminen jatkaa. Se sama tunnelma välittyy esimerkiksi tutusta keväällä ja kesällä
laulettavasta Suvivirrestä, joka on hänen
mielestään kaunis ja vaikuttava.
Seppo Niemisen poika baritoni Markus
Nieminen, joka oli aikaisemmin viisi vuotta
Wienin Valtionoopperassa, voitti viime tammikuussa Lappeenrannan laulukilpailujen
miesten sarjan ja laulaa tällä hetkellä Suomen
Kansallisoopperassa. Seppo ja Varpu Nieminen ehtivät käydä useita kertoja kuuntelemassa poikansa laulua Itävallassa, mutta nyt
pojan laulua voi käydä seuraamassa lähempänä.
Tämän vuoden elokuussa Seppo Niemisestä tulee Hyvinkään kaupungin suunnittelujohtaja, mikä tehtävän vaihdos liittyy
keskushallinnon muutokseen. Hän toivottaa
ihmiset tervetulleeksi kesän 2007 Lähetysjuhlille ja muistuttaa siitä, että Hyvinkäälle
voi tulla myös asumaan, opiskelemaan ja
yrittämään.

Myanmarilaiset toivotettiin
lämpimästi tervetulleiksi
H

yvinkäälle on tullut usean vuoden aikana eri
maista pakolaisia ja muita maahanmuuttajia,
joiden sopeuttamiseen seurakuntakin on osallistunut. Hyvinkään seurakunnan yhteistyökumppaneina ovat tässä tärkeässä tehtävässä kaupunki ja 4Hyhdistys, helsinkiläinen tulkkikeskus ja SPR.
Toukokuun 22. päivänä Vehkojan seurakuntakeskuksessa oli kahdeksantoista myanmarilaisen tulojuhla. He saapuivat Hyvinkäälle . toukokuuta pakolaisleiristä Myanmarin naapurimaasta Thaimaasta,
jossa he olivat joutuneet asumaan poliittisista syistä.
Tulojuhlassa, jossa oli musiikkiohjelmaa ja kahvitarjoilua, toimi kareninkielisenä tulkkina Suomessa
jo kuusitoista vuotta asunut Saw Wai Lwin Moe.
Hän valmistui vuonna 2003 insinööriksi Hämeen
ammattikorkeakoulusta ja on Koneen palveluksessa.
Maahanmuuttajatyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Tuula Liivola toivotti myanmarilaiset aikuiset ja
lapset tervetulleiksi kaupunkiin ja seurakuntaan. Hän
kertoi heille maahanmuuttajien perheleiristä, joka Thaimaasta Hyvinkäälle saapuneet kahdeksantoista myanmarilaista asettuivat
järjestetään Sääksin leirikeskuksessa 26.–28. kesäkuu- kahvin jälkeen ryhmäkuvaan, mutta useimmat lapset olivat pinkaisseet jo ulos
ta sekä samaan paikkaan tehtävästä ja kaikki maahan- leikkeihinsä.
muuttajat kokoavasta retkipäivästä 9. elokuuta. Kesän aikana siellä on keskiviikkoisin kello 7–2 yleisöiltoja, joihin gilta ulkomaalaiskoordinaattori Marja-Leena Salo, perhetyöntekijät
juuri kaupunkiin tulleet myanmarilaisetkin ovat lämpimästi terve- Hannele Tukiainen ja Pirjo Jokinen sekä 4H-neuvoja Aino Löytty,
tulleita.
diakoniatyöntekijät Tuula Liivola ja Anna-Kaisa Kuokkanen sekä
Kevään aikana SPR järjesti Helenenkadun Mummon kammaris- SPR:n kouluttaja Vesa Kukkamaa.
sa neljä kertaa Mamu -ystäväkoulutusta, jonka aikana saatiin maaTeksti ja kuva Seppo Ylönen
hanmuuttajille uusia ystäviä. Kouluttajina olivat Hyvinkään kaupun-

Yhteisvastuukeräyksen
5.2.–30.4.2006 tuotto
Aiheena
”Ihmisarvoinen vanhuus”
Keräyksen nettotuotto oli
13 757 euroa.
Omaan seurakuntaan jäävä
osuus 1 375 euroa
käytetään vanhusten
virkistyspäivään
lokakuussa 2006.

Sanaristikko 3/2006

Sanaristikon 3/2006 vastaukset lähetetään perjantaihin 8.9.2006 mennessä
osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerralla sanaristikon täytti 23 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Leila Nahkolaa ja Tuire Toivosta. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä. Onnea voittajille!
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Piirros ja tehtävä: Eija Viitanen

Lasten nurkka

DIAKONIATYÖN KESÄ 2006

(kesä-, heinä- ja elokuu)

PÄIVYSTYSVASTAANOTTO

PÄIHDETYÖN LEIRI

(ilman ajanvarausta),
Hämeenkatu 16, puh. 4561 250
• tiistai ja torstai klo 10–13
• päihdetyön vastaanotto tiistaisin
klo 13.30–15.30 (ei viikoilla 28–30)

• 24.–27.8. Sääksissä
• leirimaksu 20 €, joka maksetaan
etukäteen
• ilmoittautuminen diakoniatoimistoon tiistaihin 15.8. mennessä
• muista hoitaa katkot ennen leiriä!
• lisätietoja
Kristiina
Leinoselta,
puh. 0400 804
252

MUMMON KAMMARI

Helenenkatu 34 D
• avoimet ovet tiistaisin klo 12–15
vielä 6.6., 13.6. ja 20.6.
• kammarin kesätauko 21.6.–3.9.
• syyskausi käynnistyy 4.9.
alkavalla viikolla

Hyvinkään ja Nurmijärven
seurakuntien yhteinen

Musiikki-ilta

Kiitos muistoista

Puolimatkan kappelissa
klo 19.00
tiistaina 20.6., 25.7. ja 22.8.

Kansanlaulumessut

• Sunnuntaina 4.6. klo 10
Paavolan seurakuntakodissa
• Sunnuntaina 18.6. klo 12
Vaiveron myllytilalla
• Sunnuntaina 27.8. klo 18
Kytäjän kirkossa
Mukana messuissa
Pelimanniyhtye ja Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro.

Juhannusjuhla
Juhannusaattona pe 23.6. klo 18
Sääksin leirikeskuksessa
• Saunat lämpimänä klo 16 alkaen ja
kanttiini auki klo 16 alkaen
• Ohjelmaa klo 18 lähtien: lipunnosto, kesäisiä lauluja, seurat,
pääjuhla, iltahartaus
• Kokko sytytetään klo 21
• Liikenteenohjaus
• Linja-autokuljetukset (tarkemmin
seurakunnan ilmoituksissa)

Seuraava sururyhmä
kokoontuu Hyvinkään seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16, 2. krs) klo 18–19.30
seuraavasti: to 14.9., ke 20.9., ke 27.9., ke
4.10., ke 11.10. ja to 19.10. Lisäksi viimeinen
kokoontuminen tammikuun alussa.
• Ilmoittautumisia otetaan vastaan elokuun
aikana (31.8. mennessä) seurakunnan
neuvonnassa, puh. 456 11.
• Sururyhmää koskeviin kysymyksiin vastaavat ryhmän vetäjät pastori Virpi Koivisto, puh. 040 5479 615
ja pastori Jyrki Rauhala, puh. 040 7538 322.
Lämpimästi tervetuloa!

Lähetyksen
urkukonsertti
su 4.6. klo 20
Hyvinkään kirkossa
Matti Heroja, urut
Ohjelma 5 e lähetystyön
hyväksi

Kesäillan musiikki
Vanhassa kirkossa
klo 18.00 sunnuntaina
9.7., 23.7. ja 6.8.

Musiikkihetki

Kiitos elämästä

Rauhannummen kappelissa
klo 14.30 sunnuntaina 4.6., 2.7.,
6.8. ja 3.9.

Pihaseurat

tiistaina 20.6.2006
klo 18.30
Pirkko ja Eero Ojalan kodissa
Hyvinkäällä,
Kattopeitteentie 142
• Piispa Richard Amayoa ja
Silvester Ochieng Keniasta
• Kenian lähetit Arja ja Osmo
Harjula, Sirkka ja Tapio Kuula
• Musiikkiohjelmaa
Klo 17 alkaen makkaran- ja
letunpaistoa, kahvia ja
yhdessäoloa
Tervetuloa!

Kytäjän kirkko avoinna
yleisölle heinäkuussa

kesällä 2006
Tiistaisin klo 18.30

• 13.6. Koski-Sipilällä,
Koskenmaantie 279
• 27.6. Harjanteella,
Harjanteentie 156
• 4.7. Halmelalla,
Koskenmaantie 151
• 18.7. Heimosella,
Tynintie 145
• 25.7. Lallukalla,
Ridasjärven kylätie 195
• 8.8. Vanhatalolla,
Uudenkyläntie 541
Tervetuloa seuroihin!

sunnuntaisin klo 12–18:
2.7., 9.7., 16.7., 23.7. ja 30.7.

Kehitysvammaisten
seurakuntaleiri
perjantaista sunnuntaihin
1.–3.9.2006
Hauhon Ilorannassa
Leirin hinta 80 euroa,
ilmoittautuminen 21.8.
mennessä diakoniatoimistoon
tiistaisin ja torstaisin klo 10–13,
puh. 4561 250. Lisätietoja Maria
Kahralta, puh. 040 5596 324.

Kesän viikkotoimintaa
nuorille (5.6. alkaen)

Tervetuloa leirille!

Keskiviikkoisin
• Peli-ilta Sääksin leirikeskuksessa, lähtö Vanhalta
kirkolta klo 18, paluu noin
klo 21.30

”Vanhojen koululaulujen ilta”
su 2.7. klo 19 Kytäjän kirkossa
Mukana Reijo Pajamo,
säestys Marjut Sipakko
Hartaushetki Hannu Tiainen
Kahvitarjoilu klo 18–19
Bussikuljetus: Lähtö Paavolan
seurakuntakodilta klo 17.45,
Hyvinkään kirkko, Vanha kirkko
ja Kirjavatolppa, paluu tilaisuuden päätyttyä noin klo 20.30.
Edestakaisen matkan
hinta 5 euroa.
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Pihaseurat

Torstaisin
• Päivystys Betaniassa
(Helenenkatu 15)
klo 15–17.30
• Nuortenilta Betaniassa
klo 18–21
Perjantaisin
• Raamis Betaniassa
klo 18–20
(juhannusviikolla vain
peli-ilta Sääksissä)

K E S Ä K U U - E LO K U U 2 0 0 6
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

• klo 12–15 Mummon kammari
auki

Keskiviikko 7.6.

• klo 17–21 Yleisöiltojen aloitus
Sääksin leirikeskuksessa, bussikuljetuksen ajoreitti, ks. s. 15

Sunnuntai .6./Pyhän
Kolminaisuuden päivä

Salattu Jumala
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, mielenterveyskirkkopyhä.
• klo 11.30 kirkkokahvit
srk-keskuksessa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• klo 14.00 Yhteislauluja
Vaiveron Myllytilalla
• klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa
• klo 19.00 Hyvinkään Kamarikuoron konsertti Hyvinkään kirkossa

Tiistai 3.6.

• klo 12–15 Mummon kammari
auki
• klo 18.30 Pihaseurat
Koski-Sipilällä
(Koskenmaantie 279)

Keskiviikko 4.6.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
• klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa

Lauantai 7.6.

• klo 18.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmän ensi-ilta Rautatiemuseon
puistossa, ks. s. 14

Sunnuntai 8.6./2.
sunnuntai helluntaista

Katoavat ja katoamattomat
aarteet
• klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
(Sääksi 1) Hyvinkään kirkossa
• klo 12.00 Kansanlaulukirkko

• klo 11.00 Konﬁrmaatiomessu
(Ilmajoki) Hyvinkään kirkossa

keskiviikkoisin 7.6.–30.8. klo 17-21

Sunnuntai 4.6./
Helluntaipäivä

Tiistai 6.6.

Lauantai 29.7.

Sääksin yleisöillat

Kesäkuu

Pyhän Hengen
vuodattaminen
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 11.30 Kirkkokahvit
srk-keskuksessa
• klo 10.00 Kansanlaulumessu
Paavolan srk-kodissa, Pelimanniyhtye, johtaa Marika Löytty,
Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro.
Messuun kutsutaan myös
yhteisvastuukeräykseen osallistuneita. Kirkkokahvit
• klo 14.30 Kiitos elämästä
-musiikkihetki Rauhannummen
kappelissa, Matti Vaakanainen
• klo 15.00 Helluntaipäivän messu
Martin srk-talossa, Sirpa Kallion
suunnitteleman ja valmistaman
vihkiryijyn käyttöönotto, kirkkokahvit
• klo 20.00 Urkukonsertti
Hyvinkään kirkossa lähetystyön
hyväksi, Matti Heroja, ks. s. 14

Seurakunnassa tapahtuu

Hyvinkään seurakunnan
Sääksin leirikeskuksen avoimet
yleisöillat alkavat
keskiviikkona 7. kesäkuuta
klo 17.00.
• Leirikeskus sijaitsee Sääksjärven
rannalla noin viisi kilometriä
Rajamäen keskustasta.
• Ohjelmaan kuuluu saunomista,
uintia, seurat, iltanuotio jne.
Pientä purtavaa voi ostaa
leirikeskuksen kanttiinista ja
omia makkaroita saa paistaa
rannan grillikatoksessa.
• Yleisöiltoihin on järjestetty linjaautokuljetus, jonka reitti alla.
• Perinteistä juhannusjuhlaa
vietetään Sääksissä juhannusaattona perjantaina 23.6.

alkaen klo 18.00. Ks. tarkemmin sivu 14.
• Sääksin yleisöillan linjaautokuljetuksen ajoreitti:
Kirjavatolppa klo 17.30,
Asemankatu, Aleksis Kiven
katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu,
Urakansilta, Kauppalankatu,
Munckinkatu, Alttarikivi klo
17.50, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu,
Hyvinkään kirkolta klo 17.55,
Torikatu (alas asti), Ilveksenkatu, Sillankorvankatu, Martin
palvelutalon pysäkki, Eteläinen
kehäkatu (huoltoaseman
pysäkki), Jokelankatu, Vanha
kirkko, Uudenmaankatu,
Hyvinkäänkylä ja Nopon

Sunnuntai 30.7./
Kirkastussunnuntai

Kirkastettu Kristus
• klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
(Purjelaiva 1) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu
(Sääksi 5) Hyvinkään kirkossa
• klo 18.00 Iltakirkko ja ehtoollinen Vanhassa kirkossa
kautta leirikeskukseen.
Paluukuljetus klo 21.00.
Edestakainen matka 5 euroa
aikuisilta ja 2,5 euroa lapsilta.
• Ajo-ohje: Hyvinkää-RajamäkiRöykäntie 4 km, viitoitus
oikealle leirikeskukseen.

Elokuu
Keskiviikko 2.8.

• klo 17–21 Yleisöilta Sääksin
leirikeskuksessa

Lauantai 5.8.

• klo 12.00 Konﬁrmaatiomessu
(Sääksi 6) Hyvinkään kirkossa
Vaiveron Myllytilalla, Pelimanniyhtye, kirkkokahvit
• klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu
(Päivärippikoulu) Hyvinkään
kirkossa
• klo 16.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
• klo 18.00 Iltakirkko ja ehtoollinen Vanhassa kirkossa

Maanantai 9.6.

• klo 18.30 Israel-Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa

Tiistai 20.6.

• klo 12–15 Mummon kammari
auki
• klo 18.30 Pihaseurat Pirkko ja
Eero Ojalalla
(Kattopeitteentie 142), ks. s. 14
• klo 19.00 Kiitos muistoista
-musiikki-ilta Puolimatkan
kappelissa

Keskiviikko 2.6.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
• klo 18.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa

Perjantai 23.6./
Juhannusaatto

• klo 18.00 Juhannusjuhla Sääksin
leirikeskuksessa, ks. s. 14
• klo 18.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmä
autatiemuseon puistossa

Lauantai 24.6./
Juhannuspäivä

Tien raivaaja
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 21–24 Soiva kesäyö
Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 25.6./3.
sunnuntai helluntaista

Kutsu Jumalan valtakuntaan
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 16.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
• klo 18.00 Iltakirkko

Hyvinkään seurakuntalehti 3 /.6.2006

Vanhassa kirkossa

Tiistai 27.6.

• klo 18.30 Pihaseurat
Harjanteella (Harjanteentie 156)

Keskiviikko 28.6.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
• klo 18.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa

Heinäkuu
Lauantai .7.

• klo 18.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa

Sunnuntai 2.7./4.
sunnuntai helluntaista

Kadonnut ja jälleen löytynyt
• klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
(Sääksi 2) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 14.30 Kiitos elämästä
-musiikkihetki Rauhannummen
kappelissa
• klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu
(Vaellusleiri Kuusamo)
Hyvinkään kirkossa
• klo 16.00 Franciscus Assisilainen
Poverello -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
• klo 19.00 ”Vanhojen koululaulujen ilta” Kytäjän kirkossa,
Reijo Pajamo, ks. s. 14

Tiistai 4.7.

• klo 18.30 Pihaseurat
Halmelalla (Koskenmaantie 151)

Keskiviikko 5.7.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Lauantai 8.7.

• klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu
(Sääksi 3) Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 9.7./5.
sunnuntai helluntaista

Armahtakaa!
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus

Paavolan seurakuntakodissa
• klo 18.00 Kesäillan musiikki
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 2.7.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
• klo 19.00 Urkukonsertti
Hyvinkään kirkossa,
Matti Vaakanainen

Sunnuntai 6.7./
Apostolien päivä

Herran palveluksessa
• klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
(Sääksi 4) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 18.00 Iltakirkko ja ehtoollinen Vanhassa kirkossa

Maanantai 7.7.

• klo 18.30 Israel-Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa

Tiistai 8.7.

• klo 18.30 Pihaseurat
Heimosella (Tynintie 145)

Keskiviikko 9.7.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Sunnuntai 23.7./7.
sunnuntai helluntaista

Rakkauden laki
• klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
(Joutsa 1) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu
(Joutsa 2) Hyvinkään kirkossa
• klo 18.00 Kesäillan musiikki
Vanhassa kirkossa

Tiistai 25.7.

• klo 18.30 Pihaseurat Lallukalla
(Ridasjärven kylätie 195)
• klo 19.00 Kiitos muistoista
-musiikki-ilta Puolimatkan
kappelissa

Keskiviikko 26.7.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Sunnuntai 6.8./9.
sunnuntai helluntaista

Totuus ja harha
• klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
(Pälkäne) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa,
kirkkokahvit
• klo 14.30 Kiitos elämästä
-musiikkihetki Rauhannummen
kappelissa
• klo 18.00 Kesäillan musiikki
Vanhassa kirkossa

Maanantai 7.8.

• klo 18.30 Israel-Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa

Tiistai 8.8.

• klo 18.30 Pihaseurat
Vanhatalolla (Uudenkyläntie 541)

Keskiviikko 9.8.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Lauantai 2.8.

• klo 12.00 Konﬁrmaatiomessu
(Aholansaari) Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 3.8./0.
sunnuntai helluntaista

Uskollisuus Jumalan lahjojen
hoitamisessa
• klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
(Nurmo) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu
(Sääksi 7) Hyvinkään kirkossa
• klo 18.00 Kouluun lähtevien
siunaus Hyvinkään kirkossa

Keskiviikko 6.8.

• klo 17–21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Sunnuntai 20.8./.
sunnuntai helluntaista

Etsikkoaikoja
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 18.00 Syventymispäivät
(SRO) Vanhassa kirkossa
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” H y v i n k ä ä o n o l l u t h y v ä k a u p u n k i t e h d ä k a u p u n g i n j o h t a j a n t y ö t ä .”

Tauno Kirves
pitää hyötyliikunnasta, jota
riittää omakotitalon
pihapiirissä ja
kesämökillä.
Hänelle ja
Maija-vaimolle
huvimaja on
kesäisin
mieluisa

Eläkkeelle jäävä kaupunginjohtaja Tauno Kirves:

Kirkko tuo elämään lohtua ja rohkaisua
Hyvinkään kaupunginjohtaja
Tauno Kirves, 63, on jäämässä
eläkkeelle lokakuun alusta lukien.
Hän pitää erinomaisena asiana
kaupungin ja seurakunnan välistä
yhteistyötä, joka on hänen mielestään runsas, hyvä ja hedelmällinen.

T

kilometrin päässä ja siellä perhe kävi tilanteen mukaan, mutta joulukirkkoon mentiin
aina.
– Isäni sanoi usein: ”Pitää käydä kirkossa, että kirkkopolku ei pääse ruohottumaan.” Nyt minun on tullut käytyä kirkossa
suhteellisen harvoin. Olen yrittänyt välittää
sanaa omille lapsille, mutta en välttämättä
hyvällä menestyksellä. Aika tahtoo viedä
eri suuntaan. Maallistuminen on voimistunut.

sään kaksi lasta.
Tauno Kirveen mielestä Hyvinkää on
ollut hyvä kaupunki tehdä kaupunginjohtajan töitä. Kaupunki ja seurakunta toimivat
yhdessä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, mitä molempien tahojen luottamushenkilöiden väliset tapaamiset ja keskustelut ovat osaltaan edistäneet.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Diakoniatyöllä

auno Kirveen positiivinen suh- tärkeä tehtävä
tautuminen kirkkoon ja seurakuntaan johtuu lapsuudesta. – Kirkko on pyrkinyt tuomaan tämän päiHän syntyi Karjalan kannaksella vän ihmisten elämään lohtua ja rohkaisua.
Raudun pitäjässä
Työttömien torstait koin rohkaivuonna 943, silsevina. Puhuin kaupungin asi”Pitää käydä
loin kun hänen vanhempansa
oista yleensä tammikuun ensimkirkossa, että
Väinö ja Amalia palasivat sinmäisessä tapaamisessa, Tauno
ne sotien välillä. Lapsuus meKirves muistelee mieluista tehtäkirkkopolku
ni eri paikkakunnilla. Hän
väänsä.
ei pääse
kävi kansakoulua, oppikoulua
Työttömien torstai on vaihja lukiota Halikossa, Salon ruohottumaan.” tanut nimekseen Torstaitovi, jonaapurissa. Sen jälkeen hän
hon ovat työttömien ohella
opiskeli Turun yliopistossa
muutkin ihmiset tervetulleita
yhteiskuntatieteitä ja valmistui valtiotie- liikkumaan, kuulemaan asiantuntijoita,
teen maisteriksi.
seurustelemaan ja lounastamaan. Suosittu
– Vanhempani olivat uskovaisia. He toiminta jatkuu jälleen syksyllä.
hoitivat maatilaa Halikossa. Kyllä meillä
Seurakunnan diakoniatyön merkitystä
kotona jumalanpalvelukset kuunneltiin ra- ihmisten hyvinvoinnin lisääjänä Tauno
diosta. Sinä aikana ei sopinut tehdä mitään, Kirves haluaa korostaa.
piti hiljentyä. Isä-vainaan kanssa osasimme
– Diakoniatyönsä kautta seurakunta
laulaa virsikirjan lähes läpi. Minun ja kol- pyrkii hienosti lievittämään ihmisten tusmen siskoni arvot ovat veren- ja kodinpe- kaa ja vaikeuksia. Siinä seurakunta tulee
rintöä.
kaupungin toimintaa vastaan. Se on kaunis
Halikon kirkko oli noin puolentoista asia. Seurakunta tukee monella muullakin
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tavalla kaupungin toimintaa.
Seitsemäntoista vuotta Hyvinkään kaupunginjohtajana ollut Tauno Kirves sanoo
sopeutuneensa paikkakuntaan hyvin.
– Pääsen eläkkeelle . lokakuuta lähtien
ja aikomukseni on jäädä Hyvinkäälle. Muita suunnitelmia ei ole. Vaimoni Maija on
psykologi, ja hän on vielä osa-aikaeläkeläisenä työssä Kanta-Hämeen Keskussairaalan Riihimäen yksikössä. Hyvinkäällä asuvilla pojilla Tomilla ja Timolla on perheis-

– Diakoniatyönsä kautta seurakunta pyrkii hienosti lievittämään ihmisten tuskaa ja
vaikeuksia, Tauno Kirves sanoo.

