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Risto Silvennoinen
- Hyvinkään seurakunnan
talonmies-suntio
- naimisissa, kaksi lasta
- harrastaa ja opiskelee taidetta

Risto Silvennoinen pitää parhaana henkilökuvanaan näkyvän piirroksen hahmoa, joka ihmettelee parvekkeella olevien simapullojen poksahtelua.

Talonmies-suntiolla on piirtämisen ja maalaamisen into
Risto Silvennoinen, 43, on
ollut yhtäjaksoisesti Hyvinkään
seurakunnan talonmies-suntiona
kolme vuotta. Hänen eläkkeellä
oleva isänsä Veikko, joka asuu
myös Hyvinkäällä, oli ammatiltaan
mainosmies. Isosisko Riitta on
graaﬁkkona Otavalla. Piirtämisen
ja maalaamisen into tarttui Ristoonkin.
– Olen syntyisin helsinkiläinen ja olen piirrellyt pikku pojasta saakka. Tätini oli työssä
puhelinlaitoksella ja toi meille kotiin 970luvun alkupuolella pitkiä paperiarkkeja, joiRisto
Silvennoinen on
piirtänyt
pojilleen
päiväkirjaa,
johon
merkittiin
tärkeitä
tapahtumia
piirroksin
kuvitettuina.

hin piirtelin. Isäni suunnitteli muun muassa
kirjojen ulkoasuja ja julisteita. Olemme molemmat maanläheisiä taiteilijoita.
Risto Silvennoinen ei ole pitänyt koskaan
kuvien tekemisestä ihmismalleista. Kaikki
ihmiskuvat ovat olleet karikatyyrejä.
– Yhdeksän tai kymmenvuotiaana tein
yhdet luonnolliset ihmiskasvot Roihuvuoren
seurakunnan poikatyöntekijästä. Hän halusi
pitää kuvan. Kuitenkin kouluttautuminen
taidealalle jäi. Leipätyö on vetänyt minua
puoleensa enemmän.

Pietarin jakso
Hengelliset asiat ovat liittyneet hänen elämäänsä jo lapsuudesta lähtien, sillä kodissa
pidettiin uskonasioita tärkeinä. Sukulaisissa
oli paljon sairaanhoitajia ja palomiehiä.
– Oli lähellä, että minusta olisi tullut pa-

lomies, mutta menin kirjapainopuolelle.
Olin 980-luvulla töissä reproﬁrmassa, jossa
tehtiin ﬁlmejä painotaloille. Työ oli rankkaa
ja kuluttavaa. Lisäksi sain allergisia oireita
alalla käytettävistä kemikaaleista. Sanoin itseni irti ja menin Kansanlähetyksen raamattukurssille Ryttylään.
Risto Silvennoinen tapasi Ryttylässä tulevan vaimonsa Liisan, joka oli Kansanlähetyksen tiedottajana. Risto kuvitti opiskelun
ohella muun muassa Vie Sanoma -lähetyslehden artikkeleita. Näin raamatullisetkin
aiheet tulivat tutuiksi. Perheeseen syntyi
kaksi poikaa. Daniel on nyt 3- ja Aaron 9vuotias. Silvennoiset olivat vuosina 999 2002 Kansanlähetyksen lähettäminä Pietarissa juutalaistyössä Inkerin luterilaisen kirkon työyhteydessä. Risto Silvennoinen oli
tekemisissä juutalaisten taiteilijoiden kanssa.
Hän sanoo, että Pietari on todellinen kulttuurikaupunki.
– Vuosina 2002 – 2004 olin Pietarin
Suomen pääkonsulaatin vahtimestarina ja
viisumivirkailijana. Kun tulimme Suomeen,
mielessä alkoi kyteä ajatus kokeilla omia rahkeita taiteen tekemisessä.
Hyvinkään seurakunnan erityisammattimiehenä ollut Erkki Korpiaho pyysi häntä
Vanhan kirkon talonmies-suntioksi. Tämä
tuuraus kesti puoli vuotta. Seurakunta tarjosi 990-luvun alkupuolella muitakin työkeikkoja. Kun Jarkko Siekkinen lähti opiskelemaan teologiaa, Risto Silvennoinen pääsi
häneltä vapautuneisiin tehtäviin talonmiessuntioksi.
– Pidän ulkoalueita puhtaana ja huolehdin kirkonmäen talotekniikasta. Suntion
kuuluu huolehtia myös käytännön toimista
messuissa ja muissa tilaisuuksissa.

Hyvinkään taidekouluun
Lehtien mainoksissa on nähty Risto Silvennoisen tekemiä pilakuvia. Hän on piirtänyt
kuvia muun muassa Skimbaaja-lehteen.
Vuonna 997 hänen piirustuksiaan oli näytteillä Riihimäen pääkirjaston Samuli Parosen
salissa.
Lahjakas piirtäjä ja kuvittaja sanoo olevansa mustan huumorin viljelijä. Eräs pilakuva sai nimekseen Unohdettujen simojen
kosto. Se syntyi todellisen tilanteen inspiroimana. Parvekkeelta alkoi kuulua erään
vapun jälkeen poksahtelua, kun simapullot
aukeilivat.
– Piirros on minun oma kuva ja henkilöitymä.
Risto Silvennoinen päätti toteuttaa taiteellista kutsumustaan ja aloitti Hyvinkään
taidekoulun iltakoulun vuosi sitten syksyllä.
Opetus aloitettiin peruspiirtämisestä.
– Tein viime talvena hiilipiirroksia elävästä mallista ja graﬁikkaa. Nyt alkoi toinen
lukuvuosi, ja opetusta on joka arki-ilta kello
8 - 20.5, minkä jälkeen minulla on vielä
seurakunnassa iltakierrokset. Nyt aloimme
maalata öljyväreillä.
Elokuussa Risto Silvennoinen teki seurakunnalle kuvituksen kolmeen julisteeseen,
joissa mainostetaan lasten musiikkikerhoja.
Kristillisyyttään hän ei halua mainostaa
ja korostaa. Arjen keskellä hän sanoo jäävänsä monella tavalla vajaaksi. Jotkut sanovat,
että kristillisyys on ihmisen oma asia. Risto
Silvennoinen ei hyväksi täysin sitäkään ajatusta.
– Mutta ehkä kristillisyys toteutuu ihmisessä paremmin, kun tämä ei itse näe elämässään niitä kristillisiä tekoja.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Äänestätkö seurakuntavaaleissa?
Tapani
Hietanen

Aaro Laaksonen
– En osaa sanoa äänestänkö,
mutta olen joskus äänestänyt.
Maksan kirkollisveroa ja valtuusto on mielestäni tärkeä
seurakunnan varainhoidossa.
En osallistu seurakunnan toimintaan kauhean aktiivisesti.
Viimeksi olin hautajaisissa.
Seurakunta voisi ottaa kantaa
ympäristönsuojeluun.

– Kyllä äänestän.
Eikös se vähän kuulu äänestää. Ei parane valittaa seurakunnan toiminnasta, jos ei edes äänestä. Äänestän
tuttua henkilöä.
Hän on ollut valtuustossa ennenkin
ja uskon hänen hoitavan asioita hyvin.
Kuulun Lopen seurakuntaan, mutta
tunnen pappeja ja
muitakin täältä Hyvinkäältä.

Hyvä Lukija!

K
Sirkka Mikkola

– Aion äänestää vaaleissa. Äänestän kirkkovaltuustoon tuttua henkilöä. Jos tämä
tulee valituksi, odotan hänen olevan oikeudenmukainen. Hänen tulisi ajaa vanhoja hyviä arvoja. Kannatan sitä, että nuoria olisi enemmän seurakunnan toimissa.
Silloin he varjeltuvat pahoilta asioilta.

Työntekijöinä olemme syksyn mittaan paneutuneet vuoden alussa tulevaan hallintouudistukseen, jonka tarkoitus on sekä yksinkertaistaa
hallintoa että saada työntekijät toimimaan yhdessä työryhminä. Samalla voisi toteutua laajaalaisuuden lisääntyminen ja tapahtumien koordinointi.
Teatteri Hynä on ottanut ohjelmistoonsa sotalapsista kertovan näytelmän ”Meitä on monta”.
Lehdessämme haastateltavat entiset sotalapset
kertovat omista kokemuksistaan, iloistaan ja
tuntemuksistaan. Sekä lähtö Ruotsiin että paluu
sieltä olivat monille rankkoja kokemuksia. Monille Ruotsin kodista tuli lämmin toinen koti,
jonne on pidetty yhteyksiä vuosikymmenien
ajan.

Ari Hallikainen

– En ole ikinä äänestänyt, vaikka kuulun seurakuntaan. Äänestämisellä ei ole mielestäni
mitään merkitystä. Seurakunta
antaa meille hengellistä rauhaa
ja sakramentit, kasteen ja ehtoollisen. Nämä ovat pyhiä asioita.

ädessäsi on nyt Kirkonmäeltä-lehden vaalinumero. Kun selailet lehteä eteenpäin,
löydät seurakuntavaaliehdokkaiden nimet,
numerot ja kuvat sekä vielä joitakin eri valitsijayhdistysten ajatuksia seurakunnan ja sen toiminnan kehittämiseksi. Vain osallistumalla vaaleihin joko ennakkoon kirkkoherranvirastossa
tai vaikkapa torstaina 2.. Prismassa tai sitten
itse vaalipäivinä 2.–3.. Hyvinkään kirkossa
voit vaikuttaa moniin asioihin kotiseurakunnassasi. Tule siis rohkeasti mukaan valitsemaan!
Valitsijayhdistykset ovat vastanneet muutamiin kysymyksiin. Toivottavasti ne auttavat valinnassasi. Suostuminen luottamushenkilöksi on
sitoutumista sekä seurakunnan sanomaan että
uusien toimintatapojen etsimiseen ja vastuunkantamiseen toiminnasta ja päätöksistä.
Myös työntekijät odottavat luottamushenkilöiden antamaa henkistä ja hengellistä tukea monissa kysymyksissä ja haasteissa.

Marja-Liisa Mikkonen
Maria Wuorio
– Ehdottomasti äänestän, koska
tykkään käydä kirkossa ja asun
naapurissa. Kaikkien luottamushenkilöiden periaatteita en
tiedä. Äänestän henkilöä, jonka
tunnen oikein hyvin. Seurakuntavaaleja en ole jättänyt koskaan
väliin.

– En ole ajatellut äänestää, mutta ei äänestäminen ole poissuljettukaan. En ole vielä perehtynyt siihen, ketä kannattaisi äänestää. On oltu tekemisissä
seurakunnan kanssa, kun pojat
kävivät pieninä seurakunnan
päiväkerhoa. Olen tyytyväinen
seurakunnan palveluihin.

Palaan vielä seurakuntavaaleihin. Lähde liikkeelle! Rukoile seurakuntamme ja sen uusien päättäjien puolesta! Apostoli Paavali kirjoitti roomalaisille: ”Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen
lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä
on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon,
opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti;
joka auttaa köyhiä,
auttakoon iloisin
mielin.” (Room 2:
6–8).
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Seurakunta karsii turhaa byrokratiaa
Vauvoista ja
kuumeilusta

S

ilmiini sattui hiljattain akatemiatutkija
Anna Rotkirchin artikkeli vauvakuumeesta ja sen ilmenemisestä (Helsingin
Sanomat 26.9.2006). Artikkelin mukaan naisen mielipiteellä ei ole paljon painoarvoa
yhteiskunnissa tai aikoina, jolloin kirkko,
valtio ja aviomies määräävät naisen ruumiista – siis myös lasten synnyttämisestä.
Me elämme yhteiskunnassa ja aikana, jolloin
naisella on valinnanvaraa. Itse en ole vauvakuumetta juurikaan potenut, mutta silti olen
synnyttänyt kolme toivottua lasta. Ainoa
kerta, kun muistan tunteneeni todellista
vauvakuumetta, oli esikoisemme ollessa kolmikuinen. Silloin ystävillemme syntyi lapsi,
eikä oma tyttäremme ollut mielestäni enää
riittävän vauva! Muulloin olen vieraiden
vauvojen seurassa ollut lähinnä huojentunut
siitä, ettei minulla ole sillä hetkellä ollut vastasyntynyttä kontollani.
Nyt kun kodissamme eletään vauvavaihetta jo kolmatta kertaa, olen oivaltanut, että vastasyntyneet ovat oikeasti ihania. Toki
vauvanhoito on työlästä ja sitovaa, mutta
kuitenkin...
Kun esikoisemme syntyi lähes kuusi
vuotta sitten, elämänmuutos oli niin suuri ja
musertava, etten oikein osannut nauttia elämästä pienen vauvan kanssa. Vaikka vauva
oli perustyytyväinen ja alkuvaikeuksien jälkeen myös varsin hyväuninen, kesti kauan,
ennen kuin pääsin sinuiksi uuden roolini
kanssa.
Toisella kerralla tiesin jo, mitä oli odotettavissa. Mutta koska lasten ikäero oli melko pieni, arki tuntui pitkään tauottomalta
puurtamiselta. Periaatteessa osasin nauttia
vauvasta enemmän kuin ensikertalaisena,
mutta aikaa nauttimiseen ei arjessa paljon
jäänyt.
Kun lapset kasvoivat, jossain vaiheessa alkoi
tuntua – taas ilman erityistä vauvakuumetta
– että perheeseemme mahtuisi kolmaskin
lapsi, jos Luoja vain suo.
Nyt kun kolmas lapsi on turvallisesti
luonamme, huomaan, että elämä vauvaperheessä maistuu paremmalta kuin koskaan
ennen. Siihen on monta syytä. Isommat sisarukset ovat jo kohtuullisen omatoimisia, ja
heiltä saa myös apua vauvanhoitoon. Toisaalta oma ikä ja kokemus ovat tuoneet varmuutta, rentouttakin. Nyt myös tiedän,
kuinka ohikiitävää kaikki vauvan kanssa on.
Vastasyntynyt vauva on elävä muistutus Jumalasta. Kuka muu kuin Jumala pystyy luomaan jotakin yhtä täydellistä? Jälleen kerran
olen ymmälläni siitä, kuinka kahdesta epätäydellisestä aikuisesta voi saada alkunsa
niin täydellinen pieni ihmistaimi!
Uusi ihmiselämä on suuri lahja. Lapsia ei
”tehdä” tai ”hankita”, niitä saadaan.

Annaleena Pakkanen.
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yvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden
joulukuussa uuden hallinto-organisaation sekä touko- ja syyskuussa
2006 hallintoelinten ja henkilöstön ohje- ja johtosääntöjä. Uudistusten mukaan aletaan elää vuoden 2007 alusta.
– Hallinto-organisaatiouudistus on
lähtenyt liikkeelle arvioitaessa nykyisen hallinnon toimivuutta. Jo useita
vuosia vanhoja ohje- ja johtosääntöjä
on ollut seurakunnassa määrä joka tapauksessa tarkistaa ja yhtenäistää. Lisäksi viime vuosina on tullut lakimuutoksia, jotka aiheuttivat sääntöihin
päivittämistarvetta. Pyrkimyksenä oli
päästä sujuvaan, tarkoituksenmukaiseen hallintoon ja järkevään keventämiseen. Lisäksi uudistamisprosessia
vauhditti aiheesta loppuvuodesta 2002
tehty valtuustoaloite, hallintosihteeri
Ritva Marjamäki sanoo.
Organisaatiouudistus lähti varsinaisesti liikkeelle vuonna 2004, kun Hallintosihteeri Ritva Marjamäki laati kirkkovaltuutettujen kesäkuun 2006 informaatiotilaikirkkoneuvosto nimesi hallintotyöryh- suuteen koosteen organisaatiouudistuksen kulusta.
män hankkeen työrukkaseksi. Hallintotyöryhmä ja kirkkoneuvosto järjestiKirkkoherran viran tehtäviä
vät luottamushenkilöille ja viranhaltion käyty paljon keskustelua ja uuden vasjoille eri kokoonpanoin keskusteluiltoja, järjestetään uudella tavalla
tuukappalaismallin toteuttaminen on ollut
iltakouluja ja seminaareja. Vinkkejä työsoma prosessinsa eikä se kaikilla tahoilla
kentelyyn saatiin hallintotyöryhmän vie- Vuosien aikana on keskusteltu kirkkoher- ole valmisteluvaiheessa saanut varaukseraina käyneiltä neljän muun seurakunnan ran viran laajasta tehtäväkentästä ja toi- tonta hyväksyntää.
edustajilta. Työryhmä laati prosessin ede- menpiteitäkin tehtävän helpottamiseksi
Koska seurakuntakuntatyön tulee olla
tessä neljä organisaatio-vaihtoehtoa, jotka on tehty, mm. vuoden 2000 alusta luotiin jumalanpalveluselämälähtöistä toimintaa,
lähetettiin lausuntokierroksille johto- ja esimiesjärjestelmä. Nyt vastuuta halutaan on nähty luontevana, että juuri pappi, viitoimikuntiin sekä alueneuvostoille.
jakaa osittain muulle papistolle. Samalla me kädessä kirkkoherra, vastaa laajoista
– Lopputulemana neuvotteluista ja kirkkoherran välittömien alaisten määrää seurakuntatyön kokonaisuuksista (julistus,
lausuntopyynnöistä oli, että johtokuntien vähennetään.
kasvatus ja palvelu). Toiveena ja tavoitteelukumäärää haluttiin vähentää, aluetyötä
– Keväällä 2005 hallintotyöryhmä toi na on, että uusien mallien ja toimintatapotodettiin tarvittavan, mutta sen muotoa esiin ajatuksen vastuukappalaisista. He tu- jen myötä Hyvinkään seurakunnan toitoivottiin kevennettävän. Lisäksi kirkko- levat toimimaan julistus-, kasvatus- ja pal- minnan kokonaiskoordinointi vahvistuu ja
neuvoston taloudellisen jaoston lakkautta- velusektoreilla. Uudistuksessa on kysymys nykyinen seurakuntatyön ”sirpaleisuus” ja
minen nähtiin oikeaksi. Seurakunnassa papiston keskinäisestä työnjaosta. Vastuu- toimintojen päällekkäisyys vähenee. Usko
tulee siis vuoden 2007 alusta lähtien toi- kappalaiset toimivat mainituilla sektoreilla on olemassa myös siihen, että työntekijöimimaan julistus-, kasvatus- ja palvelujoh- esimiehinä omista työaloistaan vastaaville den yhteistyö tiimityön kautta lisääntyy
tokunnat. Neljäntenä on Riihimäen seura- työalasihteereille ja muille johtaville toi- yhteisten päämäärien ja yhdessä asetettukunnan kanssa yhteinen perheasiain neu- minnallisen puolen viranhaltijoille sekä jen tavoitteiden saavuttamiseksi.
vottelu-keskuksen johtokunta. Kirkkoneu- kullakin kolmella sektorilla toimiville
vosto toimii ensi vuoden alusta lukien ja- muille papeille.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen
kautumattomana, siis taloudellisen jaoston
– Hallinto-organisaatiouudistus on
toiminta lakkaa, kuten suuntaus kaikkialla edennyt sekä työntekijöiden keskuudessa
seurakunnissa on. Aluetyö jatkuu, hiukan että luottamuselimissä joustavasti. Henkimuodollisuuksia vähentäen.
löstöorganisaatioon tulevista muutoksista

Tunnustuksettomille saatu oma hautausmaa

R

auhannummen hautausmaan läheisyyteen on valmistunut Hyvinkään,
Hausjärven, Lopen, Mäntsälän, Nurmijärven ja Riihimäen seurakuntien yhteinen hauta-alue tunnustuksettomia vainajia varten. Hautaustoimilain mukaan seurakuntien on perustettava tunnustuksettomia hauta-alueita, joiden tulee olla jokaisen seurakunnan käytössä . tammikuuta 2007 lähtien.
– Käyttötarpeen ennakoidaan olevan
melko pieni, minkä vuoksi useat seurakunnat ovat yhdistäneet voimavarojaan ja
perustaneet yhteisiä tunnustuksettomia
hauta-alueita. Rauhannummen hautausmaan tunnustuksettomalla hauta-alueella
on noin neljäkymmentä arkkuhautapaikkaa ja seitsemänkymmentä uurnahautapaikkaa. Aluetta on mahdollisuus laajentaa, mikäli kysyntä on ennakkoarvioita
suurempaa, Hyvinkään seurakunnan ylipuutarhuri Markku Husso sanoo.
Tunnustuksettomalla hauta-alueella
tarkoitetaan aluetta, jolla ei saa olla minkään uskontokunnan yhteistä tunnusta.
Lain mukaan alueen tulee olla erillinen
hauta-alue tai muusta hautausmaasta selvästi erotettu alue. Mikäli alue sijaitsee
hautausmaaksi vihkimättömällä alueella,
sitä ei vihitä hautausmaaksi kuten kaikki
muut evankelisluterilaisten seurakuntien
hautausmaat.
Hautapaikka kyseiseltä alueelta annetaan uskontokunnasta tai elämänkatsomuksesta riippumatta jokaiselle sitä erik-

Tunnustuksettomien uurnahauta-aluetta koristaa kiviasetelma. Taustalla on istutuksin
somistettu arkkuhautausalue.

seen pyydettäessä. Haudoille tuleviin, yksittäisiin muistomerkkeihin omaiset voivat
laittaa eri uskontokuntien mukaisia tunnuksia.
Tähän mennessä tunnustuksettomalle
hauta-alueelle ei ole haudattu vielä ketään,

mutta se on kuitenkin jo käytettävissä.
Asiasta voi kysyä lisää Markku Hussolta,
jonka puhelinnumero on 0400 475 64.

Teksti Markku Husso/toimitus
Kuva Seppo Ylönen

Seurakunnan kotisivut
uudistuvat

Vanha kirkko ennen vuoden 1922 remonttia.

Perinteinen
punamulta
pukee vanhaa
kirkkoa.

Vanhalla kirkolla on värikäs historia
Vihittävien parien suosiossa
oleva Hyvinkään Vanha kirkko
on 110 vuoden ikäinen. Sunnuntaina 24. syyskuuta pidettiin paljon nähneessä pyhäkössä iltakirkko, jossa juhlistettiin
rakennuksen mahdollistamaa
panosta ihmisten elämänlaadulle.

I

lta alkoi pastori Juha Koivulahden johdatuksella Vanhan kirkon
historiaan. Samalla tuli kerrattua
myös Hyvinkään syntyvaiheita.
Vs. kirkkoherra Tauno Tuominen
kertoi edessä odottavasta Vanhan
kirkon remontista. Erityisesti kirkon sakaristo ja sivusali kaipaavat uutta ilmettä, joltain osin peräti väliseinien siirtoa.
Edellisestä suuresta remontista on kulunut kohta 30 vuotta.
Syyskuinen iltakirkko ja juhla päättyivät viikkomessuun ja kirkkokahveihin. Sunnuntain kirkollisena aiheena oli
”Jumalan huolenpito”. Tätä puolta Vanha kirkko on ollut julistamassa omalla
olemassaolollaan hyvinkääläisille jo rei-

lun ihmisiän.
Alun perin rukoushuoneeksi rakennettu Vanha kirkko pystytettiin kuivalle
kankaalle aikana, jolloin kyläyhteisö nimeltä Hyvinkää oli vasta heräämässä. Ei
ollut Uudenmaankatua eikä vilkasta
kaupunkikeskusta.
Rakennus vihittiin rukoushuonekäyttöönsä syyskuussa 896. Vuosisadan
kuluessa siihen on tehty useita muutoksia.
Kymmenen vuotta sitten Vanhan
kirkon satavuotista historiaa juhlittiin
asiaankuuluvalla tavalla. Juhlan kunniaksi ilmestyi muun muassa Pentti Kupiaisen kirjoittama kirkon historiikki.

Rautatie ja kirkko
Ensin tulivat ratatyömiehet hengellisine
tarpeineen. Syntyi rata ja radanrakentajien hautausmaa. Rautatie ja vähän myöhemmin ennen muuta villatehdas alkoivat tuoda uusia asukkaita Hyvinkäälle.
Lisääntyvä väki kaipasi omaa hengellistä
hoitoa. Enää ei riittänyt se, että Nurmijärven ja Hausjärven papit kävivät silloin
tällöin takamailleen syntyneessä yhteisössä hoitamassa kirkollisia toimituksia.
Hyvinkään varhainen yhteisö halusi
oman papin, kirkon ja lopulta seurakunnan. Syntyi rukoushuoneyhdistys ja sen
Liikenne
oli 1950luvulla
hiljaisempaa
Vanhan
kirkon
kohdalla
kuin
nykyään.

työn hedelmänä rukoushuone. Rukoushuoneen vihkimispäivästä on ristiriitaista tietoa, mutta hyvin todennäköinen päivämäärä on 5. syyskuuta vuonna
896.
Herran huoneensa saanut yhteisö
alkoi esittää vaatimusta oman seurakunnan muodostamisesta. Olihan uusi hautausmaakin otettu käyttöön Puolimatkassa keväällä 906. Lopulta itsenäinen
Hyvinkään seurakunta syntyi . kesäkuuta vuonna 97. Hyvinkään oma
pappi, seurakunnan ensimmäinen ja tähän mennessä pitkäaikaisin kirkkoherra,
Akseli Renvall aloitti kaitsijantyönsä
Hyvinkäällä vuonna 98.
Nopeasti rukoushuone osoittautui
liian ahtaaksi. Tilannetta yritettiin parantaa korjauksin. Ensimmäinen suurempi korjaustyö toteutettiin 920-luvun alussa. Akseli Renvall yritti tuolloin
saada rukoushuoneeksi vihitylle rakennukselle kirkoksi vihkimystä. Tuolloinen
piispa ei pitänyt sitä tarpeellisena eikä
uuttakaan kirkkoa saatu pitkään aikaan.
Rukoushuone muutti vain väriään ja sitä
paranneltiin.
Kun radan itäpuolelle nousi lopulta
vuonna 96 uusi kirkko, alkoi seurakunnassa velloa keskustelu kirkkovanhuksen tarpeellisuudesta. Hyvinkääläiset näkivät siunaukseksi kuitenkin säilyttää sen. Vuonna 978 toteutetun remontin jälkeen piispa Aimo T. Nikolainen vihki rukoushuoneen virallisesti
kirkoksi. Kirkkona sitä tosin oli siihen
mennessä kaikki vuosikymmenet pidetty.
Vanha kirkko on osoittanut tarpeellisuutensa. Kirkkovanhus on käytössä
ympäri vuoden ja siellä on lähes päivittäin erilaista toimintaa. Kirkkoon on
helppo pujahtaa sielua ravitsevan sanan
kuuloon ja konsertteihin.

Teksti Juha Koivulahti/
Kirkonmäeltä-lehden toimitus
Kuvat Hyvinkään kaupungin
kulttuurihistoriallinen osasto ja
Pekka Kandelin
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Seurakunnan kotisivuja uudistetaan parasta
aikaa. Kotisivut perustettiin syksyllä 2000 ja
ne ovat kaivanneet uutta ilmettä. Sivut ovat
melko laajat, mutta niiden rakenne on jäykähkö ja asioiden löytäminen ei ole aina ollut
käyttäjälle helppoa. Seurakuntalaisia kiinnostavat keskeiset asiat on ryhmitelty valikoihin
aiempaa selkeämmin.
Kotisivuja on tähän asti päivitetty keskitetysti tiedostustoimistossa. Uudistettujen kotisivujen päivitys tullaan hajauttamaan eri työaloille. Esimerkiksi diakoniatyö huolehtii
omien sivujensa sisällön ajantasaisuudesta.
Internetsivuston toivotaan palvelevan seurakuntalaisia entistä paremmin. Uudistuksessa
pyritään lisäämään vuorovaikutteisuutta mm.
sähköisillä lomakkeilla. Myöhemmin voi olla
mahdollista ilmoittautua leireille ja retkille
kotisivuilla. Myös virkatodistuksia, sukuselvityksiä yms. voidaan tulevaisuudessa tilata netissä. Uudet kotisivut julkaistaan marraskuun
aikana. Kotisivu-uudistukseen palataan joulukuun Kirkonmäeltä-lehdessä.

Arkkualban käyttö on eräs
vaihtoehto hautaamisessa
Siunaustilaisuudessa arkun päällä pidettävä
arkkualba on ollut Hyvinkään seurakunnassa
käytössä kymmenisen vuotta. Sen käyttö on
ollut kuitenkin harvinaista. Rauhannummen
hautausmaalla ja kappelissa kaksi vuotta työnjohtajana olleen Merja Niirasen työvuoroilla
kaunista albaa on käytetty vain kaksi kertaa.
– Arkkualban käyttö on siunaustilaisuudessa eräs vaihtoehto. Silloin kenenkään ei
tarvitse miettiä arkun hintaa. Kaikki ovat Jumalan edessä samanarvoisia, hän sanoo.
Arkkualban käyttö on hänen mielestään
kaunista. Arkkuhautauksessa alba otetaan vainajan siunauksen jälkeen pois ja arkku viedään
hautausmaalle normaaliin tapaan.
– Jos kysymyksessä on tuhkasiunaus, arkku jää kappeliin. Arkkualba poistetaan arkun
päältä vasta saattajien poistuttua. Arkkualba
jää erilaisten siunaustilaisuuksien jälkeen kappeliin seuraavaa käyttöä varten.
Arkkualban käytöstä voi kysyä lisää Merja
Niiraselta. Hänen puhelinnumeronsa on 040
5479 69.
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Kerhonpito on nuorten mielestä
terveellinen vapaa-ajan harrastus

E

Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta
Suomalaiset kirkot ja kristilliset järjestöt viettävät
20. - 29. lokakuuta kansainvälistä vastuuviikkoa,
jonka teemana on rauha ja oikeudenmukaisuus.
Esiin halutaan nostaa kilpailu luonnonvaroista ja
erilaisista elämisen voimavaroista.
Kilpailu luonnonvaroista johtaa kehitysmaissa
usein väärinkäytöksiin, korruptioon, riistoon, väkivaltaan ja erimielisyyksiin voimavarojen hallinnasta. Kongossa taistellaan tantaalista eli coltanista,
jota on ohjuksissa, ydinreaktoreissa, matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa ja kirurgin välineissä.
Tantaalista alkaneesta pienimuotoisesta aseellisesta vastakkainasettelusta syntyi hutujen ja tutsien välinen laajamittainen sota Kongon luonnonvarojen hallinnasta. Sodasta seurasi yleistä laittomuutta ja ryöstelyä. Naisia ja tyttöjä raiskattiin
joukolla. Syntyi maﬁataloutta ja prostituutiota. Sotatilanne saatiin päättymään vuonna 2002. Seurauksista ei vieläkään selvitty.
Vastuuviikon aikana nostetaan esille raiskattujen lasten ja naisten kohtalo. He kärsivät vammasta, jonka nimi on ﬁstula. Fistula aiheuttaa kyvyttömyyttä pidättää virtsaa tai ulostetta. Kongossa arvioidaan olevan yli 600 000 raiskattua naista.
Vammautuneet naiset ja lapset häädetään yhteisönsä ulkopuolelle. Nyt heitä pyritään auttamaan
leikkauksin.
Vastuuviikko vetoaa kaikkiin suomalaisiin, jotta he
kännyköitä, digikameroita, pelikonsoleita ja kannettavia tietokoneita ostaessaan ilmaisisivat kiinnostuksensa laitteissa käytettävistä materiaaleista
ja toisivat esille huolensa Itä-Kongon tilanteesta.
Kirkkojen ekumeenien Vastuuviikko haastaa elektoroniikkayhtiöitä luomaan yhteisiä pelisääntöjä
raaka-aineiden hankinnalle.
Lisätietoja saa verkko-osoitteesta www.vastuuviikko.ﬁ.

KT/Kirkonmäeltä lehden toimitus

Miehet kyselivät asioistaan
Sanasta miestä -tapahtumassa
Sanasta miestä -tapahtuma Järvenpää-talossa veti
paikalle noin kolmesataa miestä lauantaina 7. lokakuuta. Keskustelukanavilla käsiteltiin miesten elämänkaarta eli olemista poikana tai isänä, puolisona
tai yksin sekä elämää työelämässä.
– Suosittuna kanavana oli myös Mies terveenä/
sairaana –kanava. Kiinnostus kohdistui erityisesti
miesten vaivoihin: eturauhassyöpään, sen oireisiin,
tutkimukseen ja hoitoon sekä impotenssi-kysymyksiin, tapahtumaan osallistunut sairaalapastori
Kosti Kallio sanoo.
Miesjoukossa esitettiin aroistakin asioista kysymyksiä, joihin asiantuntijalääkäri vastasi.
Jumalan luomalla ja lunastamalla ”nastalla miehellä” on arvonsa ja paikkansa vaatimusten ja paineiden aikakautena. Raamatun Sanasta löytyvät
elämänneuvot. Evankeliumi kantaa miestä silloinkin, kun tämä ei tahdo itse jaksaa.
Miestapahtuma päättyi Tuomas-messuun, jossa
Hyvinkään seurakunnan Tuomas-kuoro ja bändi
esittivät reippaita laulujaan.
– Seurakunnallista miestoimintaa tulisi elvyttää
toki muillakin tavoin kuin vain tällä yhdellä tapahtumalla. Meidän miesten tulisi löytää oma paikkamme hengellisessä toiminnassa, Kosti Kallio toteaa.
Tapahtuman järjestäjinä toimivat Hyvinkään
seurakunnasta Antti Pohjanraito ja Tuomaspiiri.
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spoon ja Helsingin hiippakuntien kerhonohjaajapäivä kokosi lauantaina 7. lokakuuta Hyvinkään kirkonmäelle seurakuntien vapaaehtoisia
kerhonohjaajia ja varhaisnuorten leirien isosia. Päivän sisältö
painottui kanavatyöskentelyyn.
Kanavia olivat Radioaallon harjalla, Askarrellen Afrikkaan,
Luovan ilmaisun keinot käyttöön, Jumalan silmissä kaunis miten opetan teemaa, Hartaus
kerhossa, Eräjorma - retkeily
kerhossa, Erityislapset kerhossa,
Toiminnalliset menetelmät,
Musiikin käyttö kerhossa, Sählyn salat ja Raamattu rutussa vai
ruttu Raamatussa.
Elina Lemponen, Noora Markus Saari oli mukana Teatteri Betan Jumalan silmissä kaunis -kirkkodraamaesityksessä.
Säe ja Fanny Kivilahti edustivat Elina Lemponen, Noora Säe ja Fanny Kivilahti pitävät toista vuotta tyttöjen monitoimikermuiden kavereiden kanssa hyvin- hoja.
kääläisiä kerhonohjaajia. Tytöt
sanoivat, että kerhonpito on terveellinen isoskoulutukseen. Menimme Nooran katsekontakti äitiin, isään ja lähimmäivapaa-ajan harrastus.
kanssa yhdessä varhiskurssille ja aloim- siin. Pienen lapsen minuus syntyy siitä,
– Olen toista vuotta kerhonohjaaja- me pitää kerhoakin yhdessä, Fanny Kivi- että hän saa äidin katseen takaisin. Täna Martin seurakuntatalossa. Monitoi- lahti jatkoi.
mä tarve kulkee mukana läpi elämän,
mikerho on tarkoitettu 7–9-vuotiaille.
Kerhonohjaajapäivän Jumalan sil- että joku näkisi minut.
Siellä askarrellaan, leivotaan ja leikitään. missä kaunis -teemaan lähdettiin TeatMauri Vihko vei kerhonohjaajien
Kerhonpito on palkitsevaa, kun siellä on teri Betan esityksellä. Avaussanoissaan huomion merkittävään asiaan. Kerholailapsia. Tykkään olla lasten kanssa, Elina varhaisnuorisotyöntekijä Kirsi Kupiai- sen syvin tarve ei ole oppia pelaamaan
Lemponen kertoi.
nen kyseli, mikä tekee meistä Jumalan sählyä tai kokkaamaan vaan tulla nähNoora Säe ja Fanny Kivilahti pitävät silmissä kauniita. Betan esitys muistutti dyksi. Siksi kerhonohjaajalla on tärkeä
myös toista vuotta monitoimikerhoa nuoria kuulijoita Jumalan rakkaudesta. tehtävä.
seurakuntakeskuksessa 7–2-vuotiaille Olemme Jumalan silmissä kauniita, kos– Sinun tehtäväsi on nähdä. Pyrit
tytöille.
ka hän rakastaa meitä syntisiä.
kohtaamaan jokaisen kerholaisen, joka
– On kiva, kun saa olla lasten kansEspoon hiippakuntasihteeri Mauri kerhoosi tulee. Annat hänelle kokemuksa. Kerhonpito on monipuolista ja vaih- Vihko puhui muun muassa ihmisen mi- sen, että minut on nähty. Olen siis oletelevaa. Leikitään ja askarrellaan, koka- nuuden kehittymisestä. Aluksi vauva ei massa ja Jumalan silmissä kaunis.
taan ja pelataan, Noora Säe sanoi.
tiedä olevansa äidistään erillinen minä.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen
– Kerhonpito tuli eteen, kun menin
– Minuuden synnyssä on tärkeää

Islam –ystävä vai vihollinen?

I

slam on hyvin ajankohtainen uskonto. Vain muutama kuukausi sitten
muslimimaailmassa syntyi levotomuuksia, kun tanskalainen lehti Jyllandposten julkaisi islamin profeettaa Muhammedia esittävän pilapiirroksen. Muhammed kuvattiin siinä mieheksi, jonka
turbaanin alla piileksi pommi, siis viittaus muslimien harjoittamaan terroritoimintaan. Piirros oli hyvin harkitsematon
ja muslimien uskonnollisia tunteita
loukkaava.
Ja vain reilu kuukausi sitten sama
toistui, kun paavi Benedictus XVI lainasi saksalaisessa yliopistossa pitämässään puheessa Bysantin keisaria Manuel
II Paleologusta tähän tapaan:
”Näytä minulle, mitä uutta Muhammed toi, ja tulet löytämään vain pahoja
ja epäinhimillisiä asioita, sellaisia kuin
hänen käskynsä levittää miekalla saarnaamaansa uskontoa.”
Lainaus ei ollut kovin viisaasti valittu, joten muslimit vaativat paavilta anteeksipyyntöä ja hänelle sateli myös tappouhkauksia. Paavi kyllä pahoitteli puheensa seurauksia, mutta ei kuitenkaan
pyytänyt sanojaan anteeksi. Hän ilmeisesti otti tietoisen riskin halutessaan
tuoda esille ääri-islamiin liittyvää terroria ja väkivaltaa, ja samalla luoda siltaa
rakentavaan dialogiin rauhaa rakastavien muslimien ja kristittyjen välille.
Mikä on totuus islamista? Oliko profeetta Muhammed rauhan mies vai islamia miekan avulla levittänyt valloittaja?
Muslimit itse nimittävät häntä ”jaloksi
esikuvaksi” ja parhaaksi kaikista ihmisistä. Historia kertoo, että Muhammed teki
kyllä paljon hyvää – tosin perustamaansa islaminuskoon kääntyneille kannattajilleen. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat selkeän vastauksen pastori

Pekka Sartolan kirjasta ”Islam – ystävä vai vihollinen?” Hän etsii vastauksia
islamin opin omista lähtökohdista käsin: mitä Koraani, islamin pyhä kirja,
ja sunna, Muhammedin perimätieto
todella opettavat ja kuinka ne ohjeistavat muslimia suhteessa muihin uskontoihin (erityisesti juutalaisuuteen
ja kristinuskoon) ja kulttuureihin.
Suurin osa maailman ,3 miljardista muslimista haluaa elää rauhassa
muita uskontoja tunnustavien kanssa
ja ymmärtää, että ihmiskunta elää tänään hyvin erilaisessa ajassa kuin Muhammed ja ensimmäiset muslimit elivät.
Noin 800-luvulta aina toisen vuosituhannen alkupuolelle muslimit elivät sovussa juutalaisten ja kristittyjen
kanssa. Mutta sitten alkoivat 00-luvulla katolisen kirkon onnettomat ristiretket, jotka saivat aikaan vihan, koston ja
katkeruuden kierteen.
Tänäänkin maailmasta löytyy rauhaa
rakastavien muslimien lisäksi valitettavasti myös monia jyrkkiä islamisteja,
jotka kirjaimellisesti seuraavat Koraanissa annettuja ohjeita siitä, miten juutalaisiin ja ”monijumalaisiin” (kristittyihin) tulee suhtautua. Heidän poliittisena
päämääränään on myös saattaa islamin
hallintavalta ja jyrkkä ”sharia”-laki voimaan koko maailmassa.
Pekka Sartola pohtii kirjassaan myös
sitä, onko islamin ja kristinuskon Jumala
yksi ja sama, niin kuin osa muslimeista
ja kristityistä uskoo. Sartolan vastaus on
yksiselitteinen EI, sillä vertailemalla
Raamattua ja Koraania niiden ilmoitus
ja jumalakuvat paljastavat sovittamattomia ristiriitoja. Erityisesti sen, että Islam
pitää Jeesusta suuressa arvossa yhtenä
Allahin profeettana, mutta kieltää Jee-

Pekka Sartola:
Islam - ystävä vai vihollinen?
350 s. Ajanteos Kustannus Oy, 2006.
suksen olevan Raamatun ilmoittama ristillä kuollut maailman Vapahtaja ja Jumalan Poika. Tämä taas on meille kristityille uskomme luovuttamaton ydinasia.
Raamatun mukaan evankeliumi, sanoma
rauhasta Jumalan ja ihmiskunnan välillä,
on kuitenkin tarkoitettu kaikille maailman ihmisille – myös muslimeille! Tänään monet heistä myös ottavat Jumalan
Jeesuksessa tarjoaman armon vastaan.
Kirja sisältää paljon muutakin mielenkiintoista asiaa, kuten paljastaa syitä
islamilaisten arabimaiden ja Israelin välisiin sotiin ja jatkuvasti epäonnistuviin
rauhanneuvotteluihin. Siksi suosittelen
sitä luettavaksi jokaiselle islamista ja Lähi-idästä kiinnostuneelle. Suomalaiset
tuntevat islamia ja Koraania perin huonosti, mikä johtaa helposti harhaan Lähi-idän uutisia lukiessa ja katsoessa. Tähän pätee vanha hyvä ohje: ”Lue enemmän, niin luulet vähemmän!”

Antti Pohjanraito

SEURAKUNTAVAALIT
12. – 13.11. Hyvinkään kirkossa
Valitsijayhdistysten
vaaliteemat
Kirkonmäeltä-lehti pyysi Hyvinkään seurakuntavaalien neljältä valitsijayhdistykseltä vastaukset kolmeen kysymykseen,
joilla pyritään saamaan esiin yhdistysten
tavoitteet ja arvomaailma. Toivomme
vastauksien helpottavan lukijoiden äänestyspäätöstä.
1.

Miten valitsijayhdistyksenne uudistaisi Hyvinkään seurakuntaa?

2.

Jos taloustilanne kiristyy, mitä
seurakunnan toiminnasta voidaan
vähentää?

3.

Miksi seurakunnan luottamustehtävää voidaan pitää kutsumustyönä?
Äänestyslippujen laskenta alkaa kun vaaliuurna avataan.

Valitsijayhdistys
Seurakuntaelämässä
mukana

Valitsijayhdistys
Keskellä
elämää

Valitsijayhdistys
Lähellä
ihmistä

Valitsijayhdistys
Yhteinen
seurakuntamme

1. Arvopohjamme perusta on Raamattu.
Olemme mukana kehittämässä jumalanpalvelusta ja musiikkityötä. Tuemme monimuotoista lähetystyötä yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa. Lisäämme raamattuopetusta. Suuntaamme voimavaroja monipuoliseen toimintaan ja kutsumme kaikkia
seurakunnan toimintaan mukaan. Tuemme
heikoimmassa asemassa olevia. Huolehdimme siitä, että auttamistyötä tekevillä
on riittävät taloudelliset ja ammatilliset
voimavarat. Tuemme kaikkea vapaaehtoistyötä. Kehitämme edelleen lapsi- ja nuorisotyötä eri ikäryhmille sopivaksi, unohtamatta aikuisille suunnattua toimintaa.
Teemme yhteistyötä kaupungin päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten sekä eri
järjestöjen kanssa.

1. Uudistuminen ja aikansa seuraaminen
on jatkuva haaste koko kirkolle. Haluamme
rohkeasti vastata tähän haasteeseen –
pitäen samalla kiinni kirkkomme tunnustuksesta ja julistustehtävästä. Seurakunnassa astuu ensi vuoden alusta voimaan
hallinnonuudistus, jota ryhmämme on
vastuullisesti ollut valmistelemassa. Nyt on
aika keskittyä uudistuksen siirtämiseen
käytäntöön. Hallintoa tulee koko ajan kehittää kevyempään ja dynaamisempaan
suuntaan. Seurakunnan työntekijöille ja
luottamushenkilöille on taattava entistä
enemmän kohtaamismahdollisuuksia, jotta
työalojen tarpeet tulisivat mahdollisimman
hyvin huomioiduiksi päätöksenteossa.
Toiminnallisesti haluamme kehittää seurakuntaa jäseniään yksilöinä paremmin tavoittavaksi. Osallistumiskynnyksen madaltaminen on tulevien vuosien haaste. Esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja läheisyyttä tarjoavat pienpiirit antavat kokemuksen seurakuntayhteydestä. Haluamme myös lisätä
vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia.

1. Lähellä ihmistä -valitsijayhdistyksemme
vaaliteemat ovat: suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. Haluamme näiden asioiden toteutuvan ja korostuvan seurakuntatyössä ja päätöksiä tehtäessä.
Seurakunnan palveluiden ja tapahtumien
tulee tukea yhä enemmän ihmisen osallisuutta, elämää ja arkea.
Henkilökunnan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tiedotustoimintaa tulee kehittää sellaiseen suuntaan, että
se tavoittaa entistä paremmin seurakuntalaiset.

1. Hyvinkään seurakunnassa tehdään
moni asia oikein. Ryhmämme on tyytyväinen erityisesti lapsi- ja nuorisotyön painotukseen ja diakoniatyöhön. Mitä voitaisiin
kehittää, ovat suhteet muihin hyvinkääläisiin seurakunnan ulkopuolisiin toimijoihin,
yhdistyksiin, yhteisöihin jne.

2. Tavoitteena on säilyttää veroprosentti
edelleen 1,15:ssä ja talous tasapainossa.
Mikäli seurakunnan talous kiristyy, niin
varsinaista toimintaa ei tarvitse vähentää,
mutta uusien tilojen rakentamisesta voidaan luopua. Nykyiset kirkot ja muut toimitilat pidetään hyvässä kunnossa. Tulevalla vaalikaudella ei ole odotettavissa radikaalia talouden kiristymistä.
3. Luottamushenkilö saa kokea tehtävänsä
kutsumustyönä, kun hänellä on aito halu
palvella kotiseurakuntaansa. Luottamushenkilön vastuu nousee muiden seurakuntalaisten hänelle osoittamasta luottamuksesta. Luottamushenkilö antaa oman työpanoksensa ja vapaa-aikansa kotiseurakunnalleen. Haluammekin rohkaista kaikkia vapaaehtoiseen palvelutyöhön järjestämällä koulutusta ja innostamalla seurakuntalaisia erilaisiin palvelutehtäviin.
Vastuuntuntoinen ja yhteistyöhaluinen
luottamushenkilö toteuttaa parhaiten
tehtäväänsä kuuntelemalla seurakuntalaisia ja heidän toiveitaan sekä tukemalla
kotiseurakuntansa työntekijöitä tehtävissään.
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2. Vähennykset on tehtävä tehostamalla
resurssien käyttöä ja lisäämällä vapaaehtoisten työpanosta. Lähivuosina jää eläkkeelle suuri joukko seurakuntalaisia, jotka
voivat antaa osaamistaan seurakunnan
käyttöön. Haluamme toimia sen puolesta,
ettei mahdollinen taloudellinen niukkuus
näy toiminnassa, vaan sopeuttaminen
toteutetaan hillitysti. Seurakunnan tulee
kaikissa tilanteissa huolehtia jäsenistään
kirkkojärjestyksen määrittämällä tavalla.
3. Seurakunnassa on monenlaisia palvelutehtäviä, joita luottamustoimetkin ovat.
Ryhmämme jäsenet haluavat luottamustoimissaan rakentaa seurakuntaa sen aktiivisina jäseninä. Kaikkea toimien hoitoa
ohjaa sitoutuminen Kristuksen kirkon uskoon ja ainutlaatuiseen tehtävään maailmassa.

2. Seurakuntalaisiin kohdistuvaa palvelutoimintaa ei saa vähentää, vaan kehittää
suuntaan, jossa entistä paremmin kohdataan ihmisen arkielämän tarpeet.
Seurakuntien entistä tiiviimpi yhteistyö tai
yhdistäminen antaisi tarvittavia resursseja
palvelutarjonnan ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Turhia investointeja tulee välttää ja
keskittyä oleellisimpaan toimintaan.

2. Talous kiristyy, jos rakennamme velalla
tai kirkollisveron tuotto alenee syystä tai
toisesta. Jos niin kävisi, on ensin tarkistettava onko omaisuutta, josta voidaan luopua ja vasta sitten vähentää toimintaa.
3. Seurakuntaan kuuluminen on vapaaehtoista, mutta luottamustehtävien hoitoon
monet käyttävät yllättävän paljon aikaa.
Seurakunta ja kirkko ovat olemassa siksi,
että hyvä leviäisi maailmassa. Hyvän puolesta työskenteleminen eri tehtävissä on
onneksi meille kaikille tärkeää ja kutsumuksellista. Oman edun tavoittelu ei johda
kirkossa pitkälle.

3. Kutsumustyö on sellaista, mistä on kiinnostunut ja minkä kautta haluaa auttaa
lähimmäisiä ja kehittää toimintaa. Luottamustehtävässä on kyse yhteisten asioiden
hoitamisesta.
Seurakunta on historiallisessa katsannossa
ollut voimakas itsellinen toimija, jolle ihmislähtöinen arvomaailma on perusasia.
Asiat eivät kuitenkaan toteudu konkreettisesti pelkällä ajattelulla ja teorialla ellei
niitä tehdä todeksi.
Seurakunnassa tehdään paljon työtä lähimmäisyydestä käsin, joka on lähtökohdiltaan muuta kuin taloudellista voitontavoittelua. Lähimmäisenrakkaus elää pienistä sanoista ja teoista. Toimiva lähimmäisenrakkaus yhteisössä on kuin vakuutus.
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SEURAKUNTAVAALI

I SEURAKUNTAELÄMÄSSÄ MUKANA –EHDOKASLISTA

2.
ALAKÄRPPÄ
HEIKKI

paikallispäällikkö

3.
ALA-PAAVOLA
SINIKKA
FM, lehtori

4.
ALAVIUHKOLA
TIMO

5.
FLINKMAN
SIRPA

6.
HAAPAMÄKI
AILA

7.
HALMELA
VILHO

8.
HEIMONEN
TAISTO

9.
IHME
IRENE

ylipostimies, evp.

erityisluokanopettaja

10.
KAIRAJÄRVI
ANNE

16.
LAINE
MARJA-LEENA

17.
LAINE
PEKKA

18.
MUSTONEN
NIINA

19.
NIHTILÄ
RISTO

agronomi, MMM

psykiatrian
sairaanhoitaja

toimistosihteeri

sikalamestari

palveluohjaaja

11.
KESKI-HONKOLA
KAIJA

12.
KIUTTU
PEKKA

13.
KOKKO
ANNIKA

14.
KORPIAHO
MATTI

15.
LAAKSO
MAIJU

pastori

HSO-sihteeri,
kotiäiti

20.
OJALA
PIRKKO

21.
OKSANEN
ANNE

22.
PUUPPONEN
RIITTA

23.
RAINAKARI
RAILI

24.
RUOTSALAINEN
VILLE

25.
SAARINEN
MARJA

26.
SALMI
JUKKA

27.
SYRJÄLÄ
ANNE

28.
TETRI
TUULA

29.
TUOHELA
JORMA

30.
TUUNANEN
HANNU

31.
VILJA
HANNU

35.
HONKASALO
MAIJA

36.
HUUSKONEN
REIJO

tuotantopäällikkö,
rovasti

38.
JATTU
TIMO

39.
JYRKINEN
MARJA

ohjaaja (sosiaalityö)

johtava työterveyshoitaja, TtM

40.
KALLIO
SIRPA

luokanopettaja

37.
JANTUNEN
MARJA

43.
KURIKKA
SUVI

44.
LEPISTÖ
HEIKKI

45.
MALINIEMI
ARTO

46.
ORAVA
ARVI

47.
PIILOLA
TAPIO

48.
PITKÄNEN
REIJO

49.
PUISTO
MARJATTA

52.
SALMI
MARJAANA

53.
SEPPÄNEN
MATTI

55.
UTRIAINEN
TUOMO

56.
VIRTANEN
MARJA-LEENA

lehtori

toimitusjohtaja,
pyhäkoulusihteeri

myyntimies, eläk.

insinööri

rakennusinsinööri,
yrittäjä

teleasentaja

puoluesihteeri, kasvatustieteiden maisteri

perushoitaja

fysioterapeutti

ent. maanviljelijä

päiväkodin johtaja

merkonomi

komisario

TV-tuottaja

lähihoitaja

palkanlaskija

matkanjohtaja,
kirjoittaja

emäntä

MV-teknikko, eläk.

II KESKELLÄ ELÄMÄÄ –EHDOKASLISTA

32.
ERSTA
JUUDIT
opiskelija

33.
HARRIKARI
MARTINA

valtiotieteen maisteri

41.
KARPPINEN
HANNELE

42.
KOIVISTO
HELENA

lääkäri

koulusihteeri

50.
RAJALA
INGA-LILL

51.
REUHKALA
TIMO

radiotoimittaja
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ulkomaisen työn
johtaja, pastori

34.
HELTTUNEN
PENTTI

kiinteistöisännöitsijä

diakoni, sosionomi
(AMK)

nuorisotyön lehtori

rakennusinsinööri

yrittäjä

psykoterapeutti,
perhekodin isä

54.
TASANEN
SIRKKA
opettaja

sairaanhoitaja

myyntipäällikkö,
puutarhuri

prosessisuunnittelija

kouluttaja, teol. yo.

laboratoriohoitaja,
eläk.

tietohallintopäällikkö

tekstiilisuunnittelija

eläkeläinen,
opiskelija

IT 12. – 13.11.2006
III

LÄHELLÄ IHMISTÄ –EHDOKASLISTA

57.
AALTONEN
TERTTU

58.
AHOKAS
PÄIVI

59.
AHVENAINEN
AARRE

60.
HARJAMÄKI
EERO

61.
HURSTI
ARMAS

62.
IHALAINEN
JUKKA

63.
JÄRVINEN
EIRA

64.
KALLIOMAA
SIRPA

65.
KORHONEN
MIRJA

66.
LAITINEN
SALME

67.
LEPPÄNEN
JORMA

68.
LINNA-PIRINEN
TUIJA

69.
LUKKARINEN
RAUNI

70.
MIETTINEN
RIITTA

terveydenhuollon
lehtori

kansalaisopiston
rehtori, VTM

71.
NOUSIAINEN
PAULI

72.
ORENIUS
MARJA

73.
PAANANEN
EEVA-LIISA

74.
PARIKKA
HELLÄ

75.
PERÄLAHTI
RAIMO

76.
PUUMALAINEN
EILA

77.
PÄÄKKÖNEN
VESA

78.
PÖLLÄNEN
NINA

79.
SALONEN
SEIJA

80.
TANI
SARI

81.
TIILIKAINEN
KAIJA

89.
KUOSMANEN
RAIJA

90.
PALLONEN
JOUNI

lehtori, TtM

kaivertaja

metallimies

toiminnanjohtaja

IV

ompelija, eläk.

eläkeläinen

pääluottamusmies

laatupäällikkö

eläkeläinen

työfysioterapeutti

kuvataiteilija

konttoristi

kirjastovirkailija,
valokuvaaja

mittakirvesmies,
kirvesmies

toimistopäällikkö

hieroja, eläk.

Veteraanitalon
johtaja

päiväkodin johtaja

osastonhoitaja, eläk.

toimistosihteeri

myyjä, eläk.

eläkeläinen

YHTEINEN SEURAKUNTAMME –EHDOKASLISTA

82.
AHOLA
MERVI

erikoissairaanhoitaja,
osastonhoitaja

91.
PALONEN
TUIJA

taloushallinnon
opettaja

myyntipäällikkö

83.
HAKALA
HANNA

terveyskeskuslääkäri

84.
HOLMSTRÖMSAVOLAINEN
ANNA-HELENA

85.
JALONEN
LEENA

86.
KARHUNEN
TUULA

87.
KIVISTÖ
CHARLOTTA

88.
KUOSMANEN
KARI

93.
RANTALA
KYLLIKKI

94.
ROUTAMA
LEENA

95.
RÖNKÄ
ANTERO

96.
TUINA
JUHANI

97.
VANHATALO
TUULA

opettaja, restonomi

92.
PUNKKI
TEIJA
lehtori

yrittäjä

Hyvinkään seurakuntalehti 5 /26.0.2006

ﬁl.lis, lehtori

dipl. kirjeenvaihtaja

merkonomi

kirkon nuorisotyönohjaaja, teologi

musiikin yo.

insinöörimajuri, evp.

yrittäjä

FM

rakennusmestari

MMK
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Matkaevästä
Jeesuksen
lähettiläät

J

eesuksesta ja Jumalasta puhuminen
ei ole välttämättä helppoa. Usko koskettaa ihmistä syvältä, on henkilökohtaista. Tämän vuoksi uskosta puhuminen voidaan kokea vaikeana.
Kotimaa-lehti kertoi 2.0.2006 vasta
julkaistusta Nuorisobarometristä. Sen
mukaan vain puolessa 5–29-vuotiaiden
nuorten lapsuudenkodeissa on puhuttu
uskonnosta. Monet vanhemmat vaikenevat, koska he kokevat uskonnon olevan
yksityisasia. Uskonnollista kasvatusta
voidaan myös pitää tyrkyttämisenä.
Artikkelissa arkkipiispa Jukka Paarma totesi, että yksi suurimmista haasteista on se, miten kirkko voisi tukea
vanhempia kristillisessä kasvatuksessa.
On selvää, että kristillinen kasvatus voi
tuntua haastavalta. Mitä vastata lapselle,
kun ei itsekään tiedä varmoja vastauksia
kaikkeen. Miten uskoa voi selittää? Haluaisin kuitenkin rohkaista teitä vanhempia ja muita kasvattajia puhumaan uskosta lasten kanssa. Jos tuntuu, että jotain asiaa ei tiedä, niin sen voi sanoa rehellisesti lapselle. Lapsella on usein paljon kysymyksiä ja on tärkeää, että häntä
kuunnellaan ja kysymyksiin yritetään
vastata.
Käytännön kristillistä kasvatusta on
iltarukouksen opettaminen lapselle. Iltarukouksesta voi muodostua lapselle tärkeä hiljentymishetki päivän päätteeksi.
Me aikuiset muistamme vieläkin lapsena
opitun iltarukouksen. On olemassa myös
hyviä lasten Raamattuja ja muita hengellisiä kirjoja, joita voi lukea yhdessä.
Myös seurakunta haluaa tukea vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa. Käytännön toimintaa ovat muun muassa päiväkerhot, perhekerhot, iltapäiväkerhot ja pyhäkoulut. Yhdessä aikuiset ja
lapset voivat osallistua seurakunnan yhteiseen juhlaan, messuun.
Uskosta keskustelu on merkityksellistä
myös aikuisten välillä. On tärkeää, että
kristityt voisivat rohkeasti kertoa uskostaan. Ei tyrkyttäen tai pakottaen, vaan
toista ihmistä kuunnellen. Tämän viikon
päivänvirren 426 toinen säkeistö kuuluu
näin: ”Menkää julki julistamaan ristin
riemusanomaa. Voitonsankarimme suusta Golgatalla kajahtaa: ”Täytetty jo kaikki
on!” Siihen tyytyy rauhaton.”
Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta
on lahja. Hän lupasi syntien anteeksiantamuksen kaikkein syntisimmillekin. Jeesus lähettää omansa maailmaan todistamaan tästä armosta ja palvelemaan ihmisiä hänen nimessään. Jokainen kristitty
on Vapahtajan lähettiläs, ”Kristus lähimmäiselleen”.

Virva Krans

0

Kirjailija Kirsti Ihamäki ja kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine pohtivat Nakambale-näytelmän toteutusta Rautatiemuseon puistossa.

226 päivää lähetysjuhliin
Lähetysjuhlien Nakambale-näytelmä saamassa muotoaan

H

yvinkäällä kesäkuussa 2007
pidettävien Lähetysjuhlien
ohjelmatarjonta tulee olemaan runsasta. Paikallisena
erikoisuutena tullaan esittämään Hyvinkään seurakunnan Teatteri Betan kesäteatterinäytelmä
Martti Rautasesta.
Legendaarisen lähetyspioneerin työpanosta pidetään Suomen lähetyshistorian suurimpana ja todennäköisesti koskaan
ylittämättömänä. Martti Rautanen,
afrikkalaiselta nimeltään Nakambale,
teki valtavan pellonraivaustyön Lounais-Afrikassa, nykyisessä Namibiassa, vuosina 870 - 926.
Kirjailija Kirsti Ihamäki tutustui
syyskuun lopussa Rautatiemuseon
kesäteatterialueeseen, jossa kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine esitteli hänelle suunnitelmiaan ensi kesän näytelmän rakenteista. Laine dramatisoi
Nakambale-näytelmää ja siinä on mukana kaksi Kirsti Ihamäen käsikirjoitusta. Kyseessä ovat Frieda oopperan
libretto ja Rautaset, yksinäytöksinen
pienoisnäytelmä Frieda ja Martti Rautasen elämästä.
– Kävimme aiheesta muutaman
vauhdikkaan ja innostavan puhelinkeskustelun ja Kirsti Ihamäki lähetti
minulle kaksi mapillista aiheeseen
liittyvää tekstimateriaalia. Mukana oli
muun muassa Friedan libreton alkuperäisteksti, Jouni Laine kertoo.
Näiden tekstien avulla Laine on

rakentanut kesäteatterikäsikirjoituksen,
jota hän kävi läpi Ihamäen kanssa rautatiemuseolla. Keskustelijat eivät aina malttaneet pysyä paikoillaan, vaan kohtauksia
oli pakko esittää vuoroin toisilleen.
Kirsti Ihamäki toimi 960-luvulla
kymmenen vuotta lähetystyöntekijänä
Ambomaalla. Siksi hän saattoi opettaa
Laineelle monien kohtausten sisältöä ja
paikallissanojen merkitystä. Molemmat
jäivät innolla odottamaan lopullisen käsi-

kirjoituksen valmistumista. Suunnitelmissa on esittää näytelmä kolme kertaa lähetysjuhlien aikana.
Lähetysjuhlille voi ilmoittautua talkoolaiseksi sivulla 3 olevalla lomakkeella.

Teksti Jouni Laine ja Jorma Ersta
Kuva Jorma Ersta

Fakta:

MARTTI RAUTANEN (s. 0. marraskuuta 845, Novasolka, Inkerinmaa - k. 9.
lokakuuta 926, Olukonda, Namibia) oli Suomen luterilaisen kirkon lähetystyön pioneeri, joka vuonna 868 lähti neljän työtoverinsa kanssa lounaiseen
Afrikkaan Ambomaalle (nykyiseen Namibiaan) lähetyssaarnaajaksi. Siellä hän
toimi yli 56 vuotta vuonna 880 Olukondaan perustamansa lähetysaseman johtajana, raamatunkääntäjänä sekä opetus- ja kasvatustyössä. Rautanen oli myös
tunnustettu virsirunoilija ja kansatieteilijä, joka antoi arvoa ambomaalaisten
omalle kulttuurille. Vähän ennen kuolemaansa hänet vihittiin Helsingin yliopistossa teologisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Rautanen sai paikallisilta lempinimen Nakambale, joka tarkoittaa ”sitä joka pitää hattua”. Rautanen tunnettiin
Nakambalena niin hyvin, että nimi kirjoitettiin jopa hänen hautakiveensä.
Rautanen syntyi Inkerinmaalla maaorjan perheeseen. Vuoden 863 kesäkuussa hän lähti äidin ja rippi-isän rohkaisemana Helsinkiin, vuotta aikaisemmin toimintansa aloittaneeseen Suomen lähetysseuran lähetyskouluun. Sieltä
hänet lähetettiin 24. kesäkuuta 868 ensimmäisten suomalaisten mukana Ambomaalle, jossa hän vuonna 872 meni naimisiin saksalaisen lähetyssaarnaajan
Frans Kleinschmidt’in tyttären Friedan kanssa. Rautaset saivat paljon lapsia,
mutta moni kuoli jo pienenä malariaan.

Tietolähde: Wikipedia

Tervetuloa
rippikouluun!
misessä, vaan ymmärtämisessä ja yhdessä etsimisessä. Ripari on myös pelejä, saunomista, leikkejä, hiljentymistä,
uintia, iltaohjelmia, syömistä ja paljon
muuta.

● On aika ilmoittautua Hyvinkään seurakunnan vuoden 2007 rippikouluihin.
Vuonna 2007 rippikoulun voivat käydä
vuonna 1992 tai aiemmin syntyneet.
Rippikoulu eli ripari on osa kirkon kasteopetusta. Nyt on aika ottaa selville mitä
merkitsee se, että sinut on kastettu lapsena. Riparille olet tervetullut, vaikka et
kuuluisi kirkkoon eikä sinua olisi kastettukaan. Ennen konﬁrmaatiota voit päättää haluatko vanhempiesi suostumuksella liittyä kirkon jäseneksi ja vastaanottaa kasteen. Riparilla etsimme yhdessä vastauksia ja näkökulmia monenlaisiin kysymyksiin. Opit Jumalasta, kristinuskosta ja itsestäsi, tutustut uusiin
ihmisiin ja seurakunnan toimintaan.

● Ripari päättyy konﬁrmaatioon, johon
osallistuminen edellyttää, että sinut on
kastettu, olet käynyt rippikoulun ja olet
seurakunnan jäsen. Kaikki rippikouluryhmät konﬁrmoidaan Hyvinkään kirkossa.

● Riparilla pääasia ei ole tiukassa pänttää-

● Hyvinkään seurakunta järjestää vuonna
2007 erilaisia rippikouluja. Rippikoulun

Erilaisia
rippikouluja

kesto on noin puoli vuotta ja se
sisältää
noin kahdeksan vuorokauden
mittaisen leirijakson. Leiripäivien
ohella rippikoulu sisältää puolen
vuoden mittaan monia muitakin
yhdessäolon muotoja, esimerkiksi päivä- ja iltakokoontumisia, retkiä,
tutustumismatkoja, erilaisia vierailuja ja
seurakunnallisia toimintahankkeita.
● Leiririppikouluissa majoitutaan jonkin
seurakunnan tai järjestön leirikeskukseen. Omaan leirikeskukseemme
mahtuu vain osa kesän ripareista.
Kaikki leirikeskukset ovat hyvätasoisia, viihtyisiä ja soveltuvat hyvin leirien järjestämiseen. Leiripäivä koostuu yhdessä oppimisesta, hartauksista ja
muusta mukavasta toiminnasta.
● Laskettelurippikoulun aikana käydään muutamia
kertoja laskettelemassa. Hissiliput
kuuluvat leirin hintaan.
● Vaellusrippikoulussa vaelletaan rinkka
selässä päivittäin noin kymmenen kilometriä upeissa erämaamaisemissa ja
yövytään teltoissa.
● Purjelaivarippikoulussa eletään ja purjehditaan kaljaasi Vivanilla Itämerellä.
● Vuonna 2007 järjestämme myös yhden
päivärippikoulun Vehkojan seurakuntakeskuksessa.

Oma
rippikoulusi
● Rippikouluun ilmoittaudutaan palauttamalla ilmoittautumislomake viimeistään 21.11.2006 seurakunnan neuvontaan tai postittamalla se osoitteeseen:
Hyvinkään seurakunta, PL 29,
05801 Hyvinkää
Kuoreen merkintä ”Rippikouluilmoittautuminen”.

Lisätietoa
rippikouluista
● Hyvinkään seurakunnan nuorisotyöntekijät vierailevat marraskuussa Hyvinkään ylä-asteilla (8. luokat) kertomassa
vuoden 2007 rippikouluista.
● Informaatiota löydät myös Hyvinkään
seurakunnan nuorisotyön nettisivuilta,
osoitteesta www.betsku.net.
● Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä
rippikoulupastori Maria Siekkiseen,
p. 0400 585 571.

Bass’n Helen -yhtye soittaa listamusiikkia
Nokialla perustettu Bass’n Helen soittaa kitarapainotteista rockia. Yhtyettä on pidetty
yhtenä merkittävimmistä 1990-luvun lopun ja 2000-kymmenluvun alun gospelyhtyeistä. Yhtyeen nimi tulee vuoden 1992
alkuperäiskokoonpanosta: bändissä soitti
yksi basisti (Petri Ryöti) ja kaksi Heleniusta (Harri sekä Olli).
1990-luvun loppupuolelta lähtien yhtye on
kuulunut suurimpien suomalaisten gospeltapahtumien vakioesiintyjiin. Bass’n Helen
on ollut muutenkin aktiivinen keikkailija ja
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tullut tutuksi monille kristillisten piirien
nuorille. Vuosituhannen vaihteessa alkuperäisjäsenet jäivät vähitellen bändistä pois
ja yhtye alkoi alkuperäisen laulajan ja uusien soittajien kanssa etsimään uudenlaista
omaa tyyliään. Vuonna 2004 Bass’n Helen
julkaisi kuuden vuoden tauon jälkeen uuden täyspitkän albumin ”Salattu”.

reissä. Singlet ”Varjojen maa” ja ”Liekeissä”
ovat soineet ahkerasti muun muassa YleXja Suomipop-radiokanavilla ja musiikkivideo kappaleesta ”Liekeissä” on pyörinyt
myös Music Television Finlandilla. ”Kauas
täältä” -pitkäsoitto julkaistiin 3. toukokuuta
2006, joka ylsi ensimmäisellä viikollaan 16.
sijalle Top40-listalla. Liekeissä- ja Varjojen
maa -kappaleet ovat olleet YleX-radiokanaVuonna 2005 bändi julkaisi singlen ”Lasi- van Himotuimmat-listan kärkisijoilla useita
enkeli”, tällä kertaa sekulaarijakelukanavien viikkoja.
Rock soi
levitykseen, jonka myötä he alkoivat saada
Hyvinkään kirkossa
huomiota muissakin kuin kristillisissä pii-

la 9.12. klo 19



Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Masennuksen montusta voi pyrkiä pois monella keinolla

M

eidän ihmisten mieliala heilahtelee, toisilla enemmän
toisilla vähemmän. Meidät
saattaa vallata toiveikkuuden ja iloisuuden keskellä
haluttomuus sekä masennus. Mikään ei innosta. Toisten ihmisten tapaaminenkin on vaikeaa. Syksyn pimeys voi
tipauttaa meidät mielialan monttuun, josta
pääsemme vastaa keväällä. Joillekin masennus iskee taas kevään valossa. Masennuksesta kärsivät lapset, nuoret, keski-ikäiset ja
ikäihmiset.
Psykiatrian yksikön apulaisylilääkäri Esko Vuori antaa meille mielialoissamme heilahteleville selviytymisvinkkejä.
– Elämään kuuluu, että ihminen kokee
välillä masennusta. Jos puhutaan masennuksesta sairautena, siihen sairastuu elämänsä
aikana noin 5–20 prosenttia ihmisistä. Naisilla se on jostakin syystä kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä, hän sanoo.
Mitä meidän pitäisi sitten tehdä, kun
huomaamme itsemme masentuneiksi.
– Ensin olisi syytä hahmottaa, mihin
masennus liittyy. Jos ihminen pystyy tekemään sen, silloin hän voi miettiä eri vaihtoehtoja. Jos henkilöllä on vaikka parisuhderistiriita, hän voi miettiä, millä sitä voisi vähentää. Syynä voi olla esimerkiksi työ, joka
vie liikaa aikaa suhteen hoitamisesta. Jos ongelma on yksinäisyys, silloin voi miettiä, miten asiaa voisi korjata.

harkita. Siitä on tutkimusnäyttöä, että se vähentää masentumista, Esko Vuori jatkaa.
Puhumme kaamosajan masennuksesta,
joka tunnetaan myös muissa maissa ympäri
maapalloa. Esko Vuoren mukaan viimeiset
hänen näkemänsä tilastot osoittavat, että
2–3 prosenttia ihmisistä kärsii pimeän ajan
masennuksesta, joka alkaa tyypillisesti lokakuussa ja päättyy helmikuussa. Siihen käytetään apuna valohoitoa, jonka ei ole todettu
auttavan toisen tyyppisissä masennuksissa.
Alkoholi saattaa auttaa hetkellisesti masennuksessa, mutta runsas alkoholin käyttö sen
sijaan pahentaa sitä.
– Vaikka ihminen on masentunut, hänen

Pidä kiinni arkirutiineista
– Jos ihmisellä on uskonnollinen vakaumus,
niin seurakunnan tapahtumat voivat olla
masennuksen hoitamisessa apuna. Säännöllinen liikunta on eräs keino, jota kannattaa
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– Vaikka ihminen on masentunut, hänen
kannattaa toimia kuten ennenkin, apulaisylilääkäri Esko Vuori sanoo.

kannattaa toimia kuten ennenkin ja tehdä
niitä asioita, jotka ovat tuottaneet tyydytystä. Kaikki aktiviteetti on hyvästä ja toimii
masennusta vastaan. Sellaisia voivat olla lukeminen tai teatterissa käyminen. Mikä tahansa masennuksesta kertova oppikirjakin
on hyvästä.

Hoitoa ei pidä pelätä
Esko Vuori on ollut Hyvinkäällä lääkärinä 23
vuotta. Maaliskuusta 200 lähtien, jolloin
Psykiatrian yksikkö perustettiin, hän on ollut siinä työssä. Yksikkö huolehtii hyvinkääläisten psykiatrian erikoistason avohoidoista.
– Masennusta voisi kuvata yleiskielellä
tunnetilaksi, joka liittyy mielialan laskuun.
Puolitoista vuotta sitten tuli voimaan hoitotakuu. Siinä on lähtökohtana, että masennus
hoidetaan ensisijaisesti perusterveydenhoidossa eli terveyskeskuksessa. Jos tilannetta
ei saada laukeamaan siellä 2–4 kuukaudessa,
henkilö ohjataan tänne. Jos kysymyksessä on
vakava itsemurhavaara, henkilö ohjataan heti meille, Esko Vuori sanoo.
Kun puhutaan psykiatrisesta masennuksesta sairautena, siinä edellytetään erityisiä
oirekriteerejä. Oireiden on täytynyt jatkua
vähintään kaksi viikkoa. Niitä ovat alentunut
mieliala, kyvyttömyys nauttia ja tuntea mielihyvää ja jatkuva uupumus tai väsymyksen
tunne.
– Muina kriteereinä ovat keskittymisvaikeudet, aloitekyvyttömyys, univaikeudet,
ruokahalun muutokset (yleensä ruokahaluttomuus), itsemurha-ajatukset tai kuoleman
toiveet.
Masennusta hoidetaan tehokkaasti lääkehoidolla ja psykiatrisin keinoin.

– Ei kannata arastella niiden aloittamista. Hoidon voi lopettaa, jos siitä ei ole hyötyä. Mutta kannattaa kokeilla, jos ei selviä
omin avuin, Esko Vuori rohkaisee.
Masennusta pidetään erityisesti meidän
aikamme sairautena, joka olisi jopa lisääntynyt. Siihen viittaa tilasto, jonka mukaan masennuksen vuoksi myönnetyt eläkkeet ovat
yli kolminkertaistuneet viimeisen viidentoista vuoden aikana. Esko Vuori ei usko masennuksen lisääntymiseen.
– Todennäköisempi selitys on se, että
masennuksesta on puhuttu paljon, se tunnistetaan paremmin ja ihmiset hakeutuvat
helpommin hoitoon. Masennusta ei koeta
enää yhtä leimaavaksi kuin aikaisemmin.
Yksi hyvä asia, jonka se on tuonut mukanaan, on itsemurhien määrän väheneminen.
990-luvun alkupuolella niitä tehtiin vuodessa noin  500. Nyt itsemurhia on vuodessa vähän yli  000.
Kun kysyn Esko Vuorelta, ketä psykiatrian alan asiantuntijaa hän pitää auktoriteettinaan, hän mainitsee yhdysvaltalaisen Aaron
Beckin.
– Aaron Beck on psykiatri ja kognitiivisen (tiedollinen) terapian kehittäjä. Hän on
luonut uuden suuntauksen psykiatriaan, mikä on muuttanut alaa eniten Sigmund Freudin (856–939) jälkeen. Aaron Beckin eräs
opetus kuuluu, että riippumatta menneisyydestä ihmisellä on nykyhetkessä mahdollisuus ajatella ja toimia tietoisesti sekä itsensä
kannalta myönteisesti.

Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Seppo Ylönen ja
Laura Visapää

Lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8. - 10.6.2007
Talkoolaisen ilmoittautumislomake

LISÄTIETOJA
Joissakin tehtävissä on apua suoritetuista kursseista.
Rastita, jos jokin seuraavista vaihtoehdoista sopii Sinuun.

HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ........................................... .... Etunimi ........................................ Syntymävuosi .............
Lähiosoite .............................................. Postinumero ja postitoimipaikka ...................................
Puhelin .................................................... Sähköpostiosoite (jos on)................................................

❑ Liikenteenohjaajan pätevyys
❑ Järjestyksenvalvojan pätevyys
❑ Suoritettu ensiapukurssi/kursseja
❑ Hygieniapassi
❑ MUU mahdollinen erityistaito, mikä ?_____________________________________

PALVELUTEHTÄVÄ
Juhlilla on monenlaisia palvelutehtäviä.
Rastita seuraavista ne (1-5), joissa voisit olla mukana.

❑ Rakennustyöt
❑ telttojen pystytys
❑ Neuvonta
❑ Myynti
❑ Keittiötyö

❑ Kolehdinkanto
❑ Järjestyksenvalvonta
❑ Toimistotyöt
❑ Siivous
❑ Mikä tahansa työ

KIITOKSENA TYÖSTÄ
Lähetysseura tilaa talkoolaisille Lähetyssanomat kolmeksi kuukaudeksi
juhlien jälkeen.

❑ Lepo tms tilan päivystys
❑ Ensiapu
❑ Liikenteenohjaus
❑ Vartiointi

TALKOOPAITA
Talkoolaiset saavat päälleen samanlaiset T-paidat erottuakseen muista juhlavieraista.
Rastita itsellesi sopiva paidan koko.

❑S

❑M

PALVELUAJANKOHTA
Talkoolaisten työvuorot ovat 4 - 6 tuntia. Työvuoroja voi ottaa useana eri päivänä.
Suurin talkoolaisten tarve on juhlapäivinä 8. - 10.6. Työvuorojen kellonajat tarkentuvat
työsuunnitelmien valmistuessa.
Rastita ne ajankohdat, jolloin voit olla talkootehtävissä.
Aamu päivä
Ilta
Aamu päivä Ilta

❑
*Pe 8.6. ❑
Ma 11.6. ❑
To 7.6.

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
*Su 10.6. ❑
*La 9.6.

❑
❑

❑
❑

❑L

❑ XL

❑ XXL

PALAUTA LOMAKE OSOITTEESEEN:
Hyvinkään seurakunta
Missiotoimisto
PL 29
05801 Hyvinkää
Annetut tiedot ovat vain lähetysjuhlaorganisaation käytössä!
LÄMMIN KIITOS !

*= talkoolaisten tarve suurin

Sanaristikko 5/2006

Sanaristikon 5/2006 vastaukset lähetetään perjantaihin 8.12.2006 mennessä
osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerralla sanaristikon täytti 25 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Kyllikki Hiittensuota ja Marja-Terttu Kiviniemeä. Heille lähetetään kirjapalkinnot. Onnea voittajille!

Hyvinkään seurakuntalehti 5 /26.0.2006
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Piirros ja tehtävä: Eija Viitanen

Lasten nurkka

KUULUTUS
Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan 12. – 13.11.2006
seurakuntavaalit, joissa vuoden 2007 alusta alkavaksi
nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Suomalainen messu
ke 6.12. klo 16
Hyvinkään kirkossa

Tuomaskuoro • Nuorten kuoro
Vehkojan kuoro • Kulkuriteatteri

W. A. Mozart:

REQUIEM
su 26.11. klo 18
Hyvinkään kirkossa

Vaalit aloitetaan sunnuntaina 12.11. Hyvinkään kirkossa
messun jälkeen n. klo 11.30 ja jatketaan sunnuntaina klo
20 saakka. Maanantaina 13.11. 2006 vaalit jatkuvat Hyvinkään kirkossa klo 9.00 – 18.00.
Äänioikeutettu on 15.8.2006 tämän seurakunnan läsnäolevaksi merkitty ja 12.11.2006 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen.
Hyvinkäällä 2.10.2006
Tauno Tuominen
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Polyteknikkojen orkesteri, Espoo
Hyvinkään Kirkkokuoro
(ent. Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro)

Forssan Kamarikuoro
Petri Komulainen, kapellimestari
Solistit:
Ulla Paakkunainen
Tiina-Maija Hirvilammi
Mikael Pennanen-Dahlbäck
Janne Sundqvist
Kuorojen valmennus
Heikki Hinssa ja
Natalia Maltizova

Lähetystyön ja pienryhmien joulujuhla
ti 12.12. klo 18.30
Seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16

Ohjelma 15 e/10 e, perhe 25 e
Tervetuloa!

• Vietämme Lähi-idän nimikkolähettimme
Ulla-Kaija Hiltusen sekä Keski-Aasian
lähettiemme Eva ja Hans Rönnlundin tulojuhlia
• Mukana Pertti Niiranen ja Antti Pohjanraito
• Puuro- ja kahvitarjoilu
Tervetuloa!

ke 1.11. klo 19.00
Vanhassa kirkossa
Nuorten kuoro &
Sirpa Kallio & Bändi

su 3.12. Tuusulaan
• Lähtö Hyvinkään kirkolta klo 8.45, Hämeenkatu 16
(paluu klo 15 jälkeen kirkolle)
• Messun jälkeen seurakuntakodilla ruokailu ja juhla
• Matkat tarjoaa Hyvinkään seurakunta ja ruokailu maksaa
10 e/hlö
• Mukaan lähtee Mari Kahra ja kolme avustajaa
• Ilmoittautuminen 21.11. mennessä diakoniatoimistoon
ma, ti, to ja pe klo 10–13, puh. (019) 4561 250

Konsertti
la 4.11. klo 15
Vanhassa kirkossa

Domus Capitul
* Jouni Laine
* Jarkko Siekkinen
* Sirpa Kallio
* Charlotta Kivistö
* Helena Lehtinen

Tervetuloa mukaan!

Musikaali

Linna

Vanhan kirkon lähetyspiirin

MYYJÄISET

• Käsikirjoitus ja ohjaus Eeva Takala
• Musiikin sävellys Kullervo Puumala
• Laikos-draamaryhmä ja -orkesteri
• Väliajalla kahvi- ja teetarjoilu kirkon yläsalissa
• Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.
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Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten
saatavana maanantaista 23.10.2006 lähtien kirkkoherranvirastosta sen auki-oloaikoina maanantai – keskiviikko
klo 9 – 16, torstai klo 9 – 18 ja perjantai klo 9 – 15.
Hyvinkäällä 2.10.2006
Tauno Tuominen
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 12. – 13.11.2006
toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 30.10. – 3.11.2006 joka päivä klo 9 – 18 sekä mahdollisesti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.
Ennakkoäänestys Hyvinkään seurakunnassa tapahtuu
kirkkoherranvirastossa, os. Hämeenkatu 16, edellä mainittuina aikoina sekä lisäksi seuraavina aikoina alla mainituissa paikoissa:
Maanantaina 30.10.
klo 15 – 18 Paavolan seurakuntakoti
klo 15 – 18 Vehkojan seurakuntakeskus
Tiistaina 31.10.
klo 14 – 15 Palvelutalo Lepovilla
klo 16 – 18 Kaukasten palvelutalo
klo 16 – 18 Nopon koulu
Keskiviikkona 1.11.
klo 16 – 18 Kytäjän kirkko
klo 15 – 18 Martin seurakuntatalo
Torstaina 2.11.
klo 9 – 21 Kauppakeskus Prisma
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin
äänestää ennakkoon missä tahansa seurakunnassa.

Katharina von Boran ja
Martti Lutherin elämästä

su 29.10. klo 18 Hyvinkään kirkossa

Hyvinkään seurakunnassa 12. – 13.11.2006 toimitettavien
seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 20.10. – 13.11.2006 seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.

ILMOITUS

Musiikki-ilta
Kehitysvammaisten
kirkkopyhäretki

ILMOITUS

la 25.11. klo 10–12
Vanhassa kirkossa

• Leivonnaisia, eineksiä,
arpoja ja kahvitarjoilu
• Tulot seurakunnan nimikkolähettityön hyväksi
Tervetuloa!

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä seurakunnassa, jonka
vaaliluetteloon hänet on merkitty, mistä hänen tai hänen
valitsemansa henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle
kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 27.10.2006 ennen
klo 16 kirkkoherranvirastoon (puh. 4561 200).
Hyvinkään seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva
kuulutus on julkaistuna seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 20.10. – 3.11.2006, os. Hämeenkatu 16.
Hyvinkäällä 2.10.2006
Tauno Tuominen
vaalilautakunnan puheenjohtaja

LO K A K U U - M A R R A S K U U 2 0 0 6

Seurakunnassa tapahtuu

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

su 5.11. klo 18.30
Hyvinkään kirkossa

Lokakuu

• Vihdin Kantaattikuoro
• Hyvinkään Oratoriokuoro
• Orkesteri Vihdin Kapelli
• Johtaa Martti Kilpeläinen
• Urut Matti Heroja
• Marjatta Viirto, sopraano
• Markus Nieminen, baritoni

Torstai 26.0.

• klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan koululla,
syyslomaviikko, Hyvinkään
kaupungilta liikunnanohjaaja,
kaikki lapset mukaan!
• klo 10–14 Torstaitovi Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Vanhan kirkon
lähetyspiiri Vanhan kirkon
sivusalissa, Antti Pohjanraito ja
video
• klo 15–18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 17.30–19.30 Mummon
kammarin iltakäsityökerho
Vehkojan seurakuntakeskuksen
rippikoulusalissa
• klo 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 18.30 Ruut-naistenpiiri
Vehkojan seurakuntakeskuksen
piharakennuksessa

Perjantai 27.0.

• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Lauantai 28.0.

• klo 18.00 Rauhanyhdistyksen
iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 29.0./2.
sunnuntai helluntaista

Jeesuksen lähettiläät
• klo 10.00 Vastuuviikon messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 11.30 Reilun kaupan
kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa, Reilun kaupan tuotteita
myytävänä
• klo 10.00 Sanajumalanpalvelu
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, Hyvinkäänkylän Marttojen kirkkopyhä,
Marttojen tarjoamat kirkkokahvit
• klo 13.00 Messu Kytäjän kirkossa
• klo 13–15 Uusien hyvinkääläisten opastettu kiertoajelu sekä
kahvi- ja tervetulotilaisuus,
kiertoajelu alkaa klo 13 Hyvinkään
kirkolta, Hämeenkatu 16
• klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa kirkossa,
Esa Kokko
• klo 18.00 Musikaali Linna Katharina von Boran ja Martti Lutherin
elämästä Hyvinkään kirkossa,
ks. s. 14

Maanantai 30.0.

• klo 18.30 Israel-tilaisuus
Vanhassa kirkossa, Paul ja Nuala
O’Higgins USA:sta, Ulla Järvilehto,
Antti Pohjanraito, Mika Ikonen.
Kahvitarjoilu tilaisuuden jälkeen
• klo 19.00 Yleinen raamattupiiri
Paavolan seurakuntakodissa,
Jaakko Uronen

Tiistai 3.0.

Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa

Gabriel Fauré:

Marraskuu
Keskiviikko ..

• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
”Onko parhaat päivät ohi?”, Aarre
Kiveinen
• klo 19.00 Musiikki-ilta Vanhassa
kirkossa, ks. s. 14

Torstai 2..

• klo 10.00 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, ”Kielet solmussa”,
suomen kieli vai oma kieli, Ann-Christine Marttinen

Perjantai 3..

• klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas seurakuntakeskuksessa
• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
• klo 19.00 Sanan ja rukouksen
ilta Hyvinkään kirkossa

Lauantai 4../
Pyhäinpäivä

Pyhien yhteys
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
• klo 14.00 Pyhäinpäivän hartaus
Rauhannummen kappelissa,
bussikuljetus
• klo 15.00 Konsertti Vanhassa
kirkossa, Domus Capitul, ks. s. 14
• klo 16.00 Pyhäinpäivän hartaus
Puolimatkan kappelissa
• klo 18.00 Pyhäinpäivän
muistojumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa

• klo 13.00 Ohjelmatuokio

Hyvinkään seurakuntalehti 5 /26.0.2006

Sunnuntai 5../
Uskonpuhdistuksen
muistopäivä

Uskon perustus
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
• klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
• klo 15.00 Messu Martin seurakuntatalossa
• klo 18.30 Gabriel Fauré:
Requiem Hyvinkään kirkossa,
ks. sivun yläosa

Tiistai 7..

• klo 18.00 Lähetysilta Harjutalossa, Harjukatu 1, ”Mihin perustuu
uskoni?”, Lasse Nikkarikoski

Keskiviikko 8..

• klo 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa,
Ilkka Rytilahti

Torstai 9..

• klo 10.00 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, mielenterveysasiaa,
Leena Säkäjärvi
• klo 13.00 Vanhan kirkon
lähetyspiiri Vanhan kirkon
sivusalissa, Ulla-Kaija Hiltunen
kertoo Lähi-idän kuulumisia
• klo 14.00 Näkövammaisten
kerho seurakuntakeskuksessa
• klo 15–18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan seurakuntakeskuksessa

Perjantai 0..

• klo 13.30 Kehrääjänkadun
kerho, Kehrääjänkatu 6

Tiistai 2..

kirkossa
• klo 11.30–20 Seurakuntavaalit
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 14.00 Isänpäivän konsertti
Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
Liisa Utti, laulu, Kalle Välimaa,
piano
• klo 15.00 Isänpäiväjuhla Martin
seurakuntatalossa, Marjut Sipakko,
A-P Laakso, Sävelkeijut, Rytmiritarit. Mehut ja kahvit
• klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa
kirkossa

Maanantai 3..

• klo 9–18 Seurakuntavaalit
Hyvinkään kirkossa
• klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa
• klo 19.00 Yleinen raamattupiiri
Paavolan seurakuntakodissa,
Jaakko Uronen

Tiistai 4..

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakodissa
• klo 18.00 Lähetysilta Harjutalossa, Harjukatu 1, ”Pitäisikö antaa
anteeksi?”, Eero Ojala

Keskiviikko 5..

• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
”Kuuro vaiko sokea?”, Eero Ojala
• klo 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa,
Ilkka Rytilahti

• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Martinpäiväseurat
Martin seurakuntatalossa, Ari
Norro, Juha Koivulahti, Evankelinen kuoro
• klo 19.00 Viulumatinea Vanhassa kirkossa, Lauri Lehto, viulu.

Torstai 6..

Sunnuntai 2../
23. sunnuntai
helluntaista/Isänpäivä

• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Antakaa toisillenne anteeksi
• klo 10.00 Messu Hyvinkään

Valvokaa!
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
• klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
• klo 12.00 Messu Kaukasten
palvelutalossa
• klo 17.30 Kynttilöiden
sytytys
Hyvinkään kirkon portaille
itsemurhan tehneiden muistoksi
• klo 18.00 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkossa

Maanantai 20..

Requiem
Mummon kammarissa
• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakodissa
• klo 18.00 Lähetysilta Harjutalossa, Harjukatu 1, ”Mitä tekee
lähettiläs?”, Sirkka-Liisa Huhtinen,
Aarre Kiveinen
• klo 19.00 KokoNaisen ilta
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 9../
Valvomisen
sunnuntai

• klo 10.00 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, ”Elämää opitaan selvin
päin”, huumeet ja päihteet,
Kristiina Leinonen
• klo 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin seurakuntatalossa

Perjantai 7..

• klo 18.00 Lähetysilta
Harjutalossa, Harjukatu 1, ”Aina
vaan valvomista”, Esa Kokko ja
Jorma Tikkamäki

Keskiviikko 22..

• klo 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa,
Ilkka Rytilahti

Torstai 23..

• klo 10.00 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, ”Ensiavun ABC”, Aila
Lönnquist
• klo 13.00 Vanhan kirkon
lähetyspiiri Vanhan kirkon
sivusalissa
• klo 15–18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan seurakuntakeskuksessa

Perjantai 24..

• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Lauantai 25..

• klo 10–12 Vanhan kirkon
lähetyspiirin myyjäiset Vanhassa
kirkossa, ks. s. 14
• klo 18.00 Nuortenilta Betaniassa
• klo 18.00 Rauhanyhdistyksen
iltakirkko ja ehtoollinen
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 26../
Tuomiosunnuntai

Kristus, kaikkeuden Herra
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Oratoriokuoron ryhmä,
johtaa Matti Heroja
• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 14.00 Kahvikonsertti
Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
Jokamiehen laulukoulu esiintyy,
Matti Heroja, piano, Esa Kokko
• klo 15.00 Kirkkohetki lapsille ja
perheille Vanhassa kirkossa,
Sävelkeijut
• klo 15.00 Seurat Ridasjärven
koulussa
• klo 18.00 W. A. Mozart: Requiem Hyvinkään kirkossa, ks. s. 14
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Päivy Penttinen
on pitänyt lähes
viisikymmentä
luentoa sotalapsien, sotaorpojen ja
evakkolasten
kohtaloista. Pentti
Kavénin kirjaan
70 000 pientä
kohtaloa on
koottu sotalasten
historiaa.

Päivy Penttinen luennoi sotalapsista, sotaorvoista ja evakkolapsista

Sotalapsilla on tarve puhua kokemuksistaan

R

uotsiin ja Tanskaan lähetettiin
Suomesta sodan jaloista yhteensä noin 70 000 sotalasta.
Arviolta 5 000 lasta jäi uusiin
perheisiinsä. Omaisille päätös
lasten luovuttamisesta toisiin
maihin oli vaikea asia. Lapsista otettiin ennen lähtöä valokuvia ja heille pantiin nimilaput kaulaan.
Vuosikymmenten kuluttua on aika käydä läpi lapsena koettua sotalapsiaikaa. Eräs
muistelijoista on hyvinkääläinen eläkkeellä
oleva vanhempi lehtori Päivy Penttinen.
Tälle Sylvi-äiti oli kertonut jo lähtiessä, että tyttö olisi Ruotsissa vain vuoden ajan.
Päivy Penttinen on pitänyt lähes viisikymmentä luentoa eri puolilla Suomea sotalapsien, sotaorpojen ja evakkolasten
kohtaloista. Viimeisimmän Studia generalia -luentosarjan luennon aiheesta Karjalaislapsen kasvunpaikka hän piti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa . lokakuuta.
– Sota-aikana asuin äitini Sylvin kanssa
Lappeenrannassa. Isäni oli kaatunut talvisodassa vuonna 940. Kaupungissa alkoi
kovat pommitukset ja sieltä lähti paljon
lapsia Ruotsiin. Keväällä 944 minä olin
niiden muutaman sadan lapsen joukossa,
jotka vietiin matkustajavaunuissa Tornion ja Haaparannan kautta naapurimaahan.
Ruotsissa Päivy kuljetettiin Göteborgiin ja sieltä sijoituskotiin maaseudulle.
Ruotsalaiset olivat ottaneet jo ensimmäisen maailmansodan aikana Saksasta
tulleita lapsia turvaan. Sotalapsi-sana on
tullut meille saksan kielen sanasta Kriegskind. Ensimmäinen sotalapsikuljetus
Suomesta Ruotsiin lähti 5. joulukuuta
939, koska naapurimaan järjestöillä oli
siihen valmiuksia.

Paluu Suomeen
oli hankalaa
Alle kouluikäinen Päivy Penttinen ym-
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märsi, mistä Ruotsiin muutossa oli kysymys. Äiti oli kertonut, että siellä puhutaan
toista kieltä. Hän opetti tytölle kaksi sanaa
tack (kiitos) ja vatten (vesi).
– Pääsin keski-ikäisen, lapsettoman
pariskunnan kotiin. Sopeuduin hyvin nopeasti. Lähellä oli junanrata, josta kuului
jyske. Koska luulin, että kysymyksessä oli
pommitus, menin pöydän alle piiloon.
Näin Ruotsin mamma kertoi minulle myöhemmin.
Vuosi Ruotsissa kului nopeasti, ja tytöstä oli haikea erota Ruotsin mammasta ja
papasta. Sylvi-äiti oli muuttanut Helsinkiin, jonne Päivy matkusti kesällä 945.
Päivy Penttinen kertoo, että erot biologisista vanhemmista lähtiessä ja sijaisvanhemmista paluun hetkellä ovat olleet usein
hyvin traagisia. Lapsi koki tulleensa hylätyksi. Esimerkiksi näistä kokemuksista sotalapset haluavat puhua Päivy Penttisen
pitämien luentojen jälkeen.
Ruotsissa lapset pääsivät yleensä parempiin olosuhteisiin, mutta kotimaassa
olot olivat vielä ankeat. Osa ruotsalaisvanhemmista ei halunnut edes luopua suomalaislapsistaan. Lapsia adoptoitiin, mistä

aiheutui myös riitoja. Joillekin lapsille tuli
ristiriitatilanteissa mielenterveysongelmia.
– Kun palasin äidin luo en osannut
suomea yhtään sanaa. Selvitin asioita elekielellä. Koulun alkuun mennessä muutimme Hyvinkäälle ja pääsin ruotsalaiseen
kouluun.
– Olin Ruotsin vanhempien kanssa kirjeenvaihdossa. Kun olin käynyt kaksi vuotta koulua, olin heidän luonaan yhden kesän. Myös murrosikäisenä olin siellä kesän.
Kaikki tämä auttoi kielitaidon säilyttämisessä.
Suomenkielisiin kouluihin menneillä
sotalapsilla oli vaikeuksia, koska he eivät
osanneet aluksi kieltä. Sotalapsia kiusattiin. Opettajat saattoivat pitää ummikkolapsia jopa lahjattomina, koska he eivät
pystyneet seuraamaan opetusta.

Sotalapsista on
elokuva ja näytelmä
Suomeen on perustettu noin kaksikymmentä sotalapsi-yhdistystä, vanhimmat
niistä yksitoista vuotta sitten. Päivy PenttiJoulunviettoa
Ruotsin
kodissa
vuonna
1944.

nen kuuluu Helsingin seudun sotalapset yhdistykseen. Yhdistysten kattojärjestönä
on Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliitto, joka julkaisee Sotalapsi-lehteä. Julkaisu
on erittäin hyvä ja tarpeellinen informaatioväline sotalapsiasiaa pohtiville ihmisille.
Osa lehden artikkeleista on käännetty siihen kokonaan tai ainakin osittain ruotsin
kielelle, koska lehteä luetaan myös Ruotsissa.
Monet sotalapsiyhdistykset ovat laittaneet rautatieasemille muistolaattoja tai patsaita. Eräs laatoista on Hämeenlinnan
asemalla ja viimeisin paljastettiin syyskuussa Tampereen asemalla.
– Kemissä ja Haaparannassa on sotalapsipatsaat. Haaparannan patsaskilpailun
voitti arkkitehti ja kuvanveistäjä Anna Jäämeri-Ruusuvuori. Hän on Hyvinkään kirkon edesmenneen suunnittelijan Aarne
Ruusuvuoren puoliso.
Vuosi sitten syksyllä Helsingin seudun
sotalapset -yhdistys vietti kymmenvuotisjuhlaansa. Alusta lähtien jäsenenä ollut
Päivy Penttinen oli siellä organisaatiotehtävissä.
– Menimme katsomaan Klaus Härön
ohjaamaa elokuvaa Äideistä parhain, joka
esitettiin ennakkonäytäntönä. Katsomossa
oli kymmeniä Ruotsiin jääneitä sotalapsia,
joita elokuva liikutti kovasti.
Sotalapsiaihetta käsittelee myös Hyvinkään Näyttelijöiden (Hynä) näytelmä
Meitä on monta, jota esitetään Hilkka
Laitamon ohjaamana Willanäyttämöllä.
Näytelmän kantaesitys oli helsinkiläisessä
Avoimet ovet -teatterissa helmikuussa
2004. Sen on dramatisoinut Heini Tola
vuonna 992 julkaistun Heikki Hietamiehen Äideistä parhain -romaanin pohjalta.
Hyvinkään Willa-näyttämöllä esityksiä on
vielä jäljellä seuraavasti: ke .. klo 9, su
5.. klo 5, ke 8.. klo 9, ke 22.. klo 9, ti
28.. klo 9.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

