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Eeva-Liisa Heroja
- eläkkeellä oleva erityisopettaja
- käy laulamassa vanhainkodissa
- kirjoitti hiljaisuuden retriitissä
runokirjan

– Jumala yllätti rakkaudellaan, Eeva-Liisa Heroja kertoo retriitissä tapahtuneesta uudistumisestaan.

Eeva-Liisa Heroja:

Jumala on rakastava, hellä ja myötätuntoinen
Elokuussa 2005 hyvinkääläinen
eläkkeellä oleva erityisopettaja
Eeva-Liisa Heroja osallistui
Tuomas-yhteisön järjestämään
kahdeksanpäiväiseen hiljaisuuden
retriittiin. Neljä tuntia päivässä
yksitoista osallistujaa tutki rukoillen niitä Raamatun kohtia, joita
ohjaajat olivat heille antaneet.
– Oli kaunis kesä ja istuin usein puutarhakeinussa. Aloin tulla itsekeskeisyydestä jumalakeskeisemmäksi. Ymmärsin, kuinka Jumala on rakastavampi, hellempi ja myötätuntoisempi kuin olen koskaan voinut kuvitellakaan.
Joka ilta retriittiläiset menivät noin puolen tunnin messuun, jossa oli ehtoollinen.
– Retriitti on keskittymistä minun ja
Kristuksen suhteeseen. Raamatun sanasta
nouseva Jumalan puhe on tärkein asia. Siinä
kuunnellaan, mitä Jumala haluaa minulle sanoa. Tässä minä olen, mitä Jumala tahdot
minun tekevän. Ohjaajan kanssa keskustelin
sitten siitä, mitä Jumala oli minulle puhunut.



Musiikillinen
perhe

Vuonna 1939 syntyneen Eeva-Liisa Herojan
vanhemmat Tuomas ja Hanna Kinnunen
olivat opettajia. Perhe asui aluksi Oulujoen
rannalla Utajärven kunnassa.
– Kun olin puolen vuoden ikäinen, isä
joutui sotaan ja oli siellä viisi vuotta. Hän kävi välillä lomilla, mutta jäi minulle hiukan
vieraaksi.
Vanhemmat muuttivat vuonna 1972 Hyvinkäälle ja asettuivat asumaan saman talon
yläkertaan. Silloin Eeva-Liisa Heroja oppi
tuntemaan isäänsä paremmin. Äiti kuoli
vuonna 1991 ja isä 1993. Eeva-Liisa kertoo
saaneensa heiltä perinnöksi uskon.
– Sain jo pienenä oppia sen, että Taivaan
Isä rakastaa meitä. Jeesuksen läsnäolo on todellisuutta, ja hän on meidän kanssamme
kaikki elämämme päivät.
Eeva-Liisa Herojalla on laulun lahja.
Nuorena hän lauloi Suomen Lähetysseuran
Safarikuorossa. Laulun ja musiikin rakastaminen yhdisti hänet myös tulevaan mieheensä Matti Herojaan, joka on ollut pitkään Hyvinkään seurakunnan kanttorina.
Eeva-Liisa käy pitämässä Kauniston vanhainkodissa lauluhetkiä.
– Menimme naimisiin vuonna 1963 ja
matkaan on tullut useita vuosia avioerossa,
mutta meidät vihittiin uudestaan vuonna

2003, Eeva-Liisa Heroja sanoo.
Kun Eeva-Liisan ja Matin kolme poikaa
olivat pieniä, kotona soi aina jossakin nurkassa sello, viulu tai basso. Kaikki pojat ovat
naimisissa ja valmistuneet musiikkialalle.
Jukka on kanttorina Tukholmassa. Tuomas
on musiikinopettaja, mutta opiskeli sitten
ohjelmoijaksi. Antti on kontrabasisti ja tekee
keikkoja. Eeva-Liisalla ja Matilla on kolme
lastenlasta. Joulua vietetään yhdessä tapaninpäivänä.
Eeva-Liisa Heroja on ollut opettajana yhteensä 35 vuotta.
– Ensin opetin tavallisissa kouluissa ja
vuodesta 1968 eläkkeelle jäämiseen saakka
olin erityisopettajana Ratakadun erityiskoulussa, joka sijaitsi Aseman koulun ala-asteen
ensimmäisessä kerroksessa. Jäin eläkkeelle
vuonna 1994.

Sinua
rakastetaan!
Lohjan retriitissä Eeva-Liisa Heroja kirjoitti
runoja, joista syntyi Rukouskeinussa-runokirja.
– Me suomalaiset olemme tottuneet hiljentymään luonnossa. Se on hyvä. Retriitissä
ollaan pitkä aika Jumalan sanan alla. On ihmeellistä, miten Jumalan rakkaus kirkastuu.
Kun tulin sieltä, ajattelin, että hyvinkääläiset

eivät tiedä, miten Jumala rakastaa heitä.
Rukouksen hengessä syntyneistä runoista välittyy lukijalle luonnon keskellä koettavissa oleva Jumalan rakkaus, anteeksiantamus ja rauha. Eräässä runossa Eeva-Liisa
Heroja kirjoittaa: ”Puut seisovat pihalla käsi
kädessä, suuressa piirissä ja pääskyt kirjoittavat pilviin rakkauslaulunsa sanat valtavin
kaarin. Vaatimukset, suoritukset ja kriittisyys ovat kovettaneet rukoilijan. Yllättäen
löytyy Raamatusta pääskyjen laulun kertosäe: Sinua rakastetaan! Pihan puut kumartuvat alas, lähelle rukouskeinua, kuuntelemaan
Kristuksen koskettamaa.”
– Minulle tapahtui uudistuminen, sillä
Kristuksen kohtaaminen oli niin voimakas.
Rakkauden ilmapiirissä uskaltaa katsoa omia
virheitään ja vikojaan eikä niitä työnnä pois
mielestä. Minä yllätyin Jumalan ihanuudesta, kun hän lähestyi meitä kaikkia sillä tavalla. Raamatussa sanotaan, että ”etsikää, niin
te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan”.
Se tapahtui retriitissä. Jumala yllätti rakkaudellaan.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Mikä on suosikkijoululaulusi?

Me käymme
joulun viettohon…
Maila Rosendahl

Tuija Vehviläinen

– En etsi valtaa, loistoa tulee
ensimmäisenä mieleen. Siinä
ovat sanat ja sävel paikallaan.
Hoosianna on myös tosi hieno
laulu. On niin paljon hyviä joululauluja. Kirkkoon ei tule mentyä, kun ei jaksa lähteä. Katson
mieheni kanssa televisiosta jumalanpalveluksia.
– Ihmisen pitäisi tyytyä
vähään eikä ahnehtia liikaa valtaa. Vähemmälläkin tulee ihan
hyvin toimeen, kun on hyvät
perhesuhteet, olisi vielä terveyttä.

– Adolf Adamin Oi jouluyö on
suosikkini. Sen kauniimpaa joululaulua ei ole kukaan muu vielä
säveltänyt. Vanhoista lauluista
on eräs suosikkini En etsi valtaa, loistoa. Uusista eräs hieno
joululaulu alkaa sanoilla Niityllä
lunta, hiljaiset kadut, taakse jo
jäänyt on syksyn lohduttomuus.
Onneksi on joululaulut ja kynttilät, kun luonto on näin harmaa ja synkeä.
– Oi jouluyö -laulun melodia ja säestys luovat kuninkaallisen ylvään tunnelman. Sitä
lauletaan usein Kauneimmat
joululaulut -tapahtumassa.

J
Jari ja Teemu Löfberg

– Jouluyö, juhlayö on suosikkilauluni. Kiivaan elämän keskellä on hyvä hiljentyä
joulun sanoman äärelle. Hyvä joulu on
sellainen, että saa olla läheisten kanssa yhdessä kiireettömästi. Olen yrittäjä ja myyn
urheilutarvikkeita kauppoihin, Jari Löfberg sanoo.
– Tip tap, tip tap on suosikkijoululauluni. Sitä leikin ja laulan kotona pikkuveljien Nikon, 6 ja Janin, 5, kanssa, sanoo
Hämeenkadun koulun toista luokkaa
käyvä Teemu Löfberg, 8. Perheen vanhemmat menevät 22. joulukuuta
Hyvinkään kirkkoon, kun Teemu on siellä
koulun joulukirkossa.

Seppo Hakkarainen
– Varpunen jouluaamuna on
yksi suosikkilauluistani. Kun
elin sodan jälkeen lapsuuttani
maaseudulla Keski-Suomessa,
ruoka oli tärkeä asia. Sylvian
joululaulu on toinen suosikkilauluni. Olen Järvenpäästä ja
ostoksilla Hyvinkäällä. Käyn joka vuosi laulamassa kirkossa
kauneimpia joululauluja. Sylvian joululaulussa on mahtava
melodia. Sibelius eli Järvenpäässä ja minäkin olen asunut siellä
yli 40 vuotta.

Ensi sunnuntaina kirkot täyttyvät taas kauneimpien joululaulujen laulajista. Saamme kokea yhdessä laulamisen iloa ja kuunnella jouluisia musiikkiesityksiä. Mikä on kaunein joululaulu? Jokaisella on varmaan omat mieltymyksensä, jotka liittyvät johonkin lämpimään
kokemukseen. Jollekin se on Adamin ”Oi jouluyö”, jollekin ”Joulu ensimmäinen” tai ”Me
käymme joulun viettohon”. Eihän sillä ole niin
väliä, kun vain joulun Herra, Jeesus-lapsi, saa
koskettaa sydäntä ja sielua. Tervetuloa laulamaan sunnuntaina johonkin tilaisuuteen kauneimpia joululauluja (ks. sivu 4).
Toivotan sinulle hyvää joulua ja siunausta uuteen vuoteen!

Esko Kujala
– Varpunen jouluaamuna on
mielestäni kaunein joululaulu.
Lapsi antoi varpuselle muruja
jouluaamuna. Varpunen selitti,
että olen pieni veljesi, tulin taivahasta. Minusta on myös koskettava Katri-Helenan laulama
Joulumaa. Siinä ovat sanat: Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta, se on ihmismielen
rauhan valtakunta. Menen
kuuntelemaan Vehkojan seurakuntakeskukseen joululauluja.

ouluevankeliumi ei ala sanoin ”olipa kerran” vaan ”tapahtui niinä päivinä”. Nuo sanat tahtovat sitoa nuo ihmeelliset asiat todelliseen historiaan, jota voidaan tutkia vuosi
vuodelta. Siellä mainitaan monia historian
henkilöitä: keisari Augustus, Herodes, Quirinius, Elisabet, Sakarias ja ennen kaikkea Joosef ja
Maria. Elisabet, Sakarias, Maria ja Joosef olivat
kukin saaneet käydä läpi enkelikokemuksen,
jolla heitä valmistettiin tuleviin tapahtumiin,
kahden pienen lapsen syntymään. Toinen heistä sai nimen Johannes, toinen Jeesus. Toisen
tehtävä oli olla tienraivaajana ja edelläkävijänä,
toisen Jumalan pelastussuunnitelman täyttäjänä, ihmiskunnan sovitusuhrina. Toinen jyrisi
erämaassa ja Jordanin varrella, toinen kutsui
langenneita, sairaita ja syntisiä Jumalan valtakuntaan omistamaan sen, mikä oli heille valmistettu jo ennen maailman luomista, pääsyn
taivaallisen Isän kotiin.

Tauno Tuominen
vs. kirkkoherra

Evi Eskola

– En vietä ollenkaan joulua,
koska olen Jehovan todistaja.
Meidän käsityksemme mukaan
joulu on alun perin pakanallinen juhla. Sen takana on Rooman Saturnalia-juhla. Sukulaiset viettävät joulua, mutta he
hyväksyvät minun ratkaisuni.
Kun olin aikaisemmin työssä
apteekissa, niin tein joinakin
vuosina jouluna työtä, kun
muut halusivat viettää joulua.
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Miljoona laulaa Kauneimpia joululauluja

Lahja jää
saamatta,
jos tyytyy
värikkääseen
lahjapaperiin

L

apsena uskoin joulupukkiin – ainakin
vähän. Tietysti ihmetytti, miksi isä lähti ulos juuri ennen pukin saapumista ja
miksi tämä käytti isän karvalakkia. Ymmärtäessäni muutamaa vuotta myöhemmin,
ettei joulupukki olekaan todellinen, iloni
joulusta säilyi silti. Pukin käynti merkitsi
koko perheen yhteistä leikkiä.
Minusta tuntuu, että monille joulu on
kuin suuri yhteinen leikki, jossa ymmärretään, ettei ”tämä oikeasti ole totta”. Mutta
leikkiä kannattaa jatkaa, sillä siitä on ihmisille hyötyä ja iloa. Ruokakauppojen suurin
myynti saavutetaan joulukuussa, kukkakaupoissa on tungosta, kodeissa tuoksuvat miljoonat hyasintit. Isojen ihmisten kalliit laitteet ja pikkulasten muotilelut tekevät kauppansa. Kuinka moni tekisikään konkurssin
ilman joulua. Juhlan arvo mitataan euroissa.
Kirkossakin joulu on sesonkiaikaa, jonka
tulos mitataan numeroina. Minuakin kiinnostaa, kuinka monta sataatuhatta ihmistä
tänä vuonna osallistuu joulunajan tilaisuuksiin. On mukava tietää joulukuun hyväntekeväisyyskeräysten tuotoista.
Nekin, jotka eivät hyväksy kristillistä uskoa, haluavat osansa joulusta, sillä kaikki
tarvitsevat valoa talven synkkyyteen. Mutta
jos joulusta riisutaan Jeesuksen syntymä,
joulusta tulee pakanallinen keskitalven juhla. Lahja jää saamatta, jos tyytyy värikkääseen paperiin.
Mutta mistä voin tietää, onko joulu tarua
vai totta? Ovatko ne, jotka ovat palanneet
pakanuuteen ja kieltävät kristilliset symbolit joulun vietossa - tai eivät vietä sitä lainkaan - sittenkin rehellisempiä itselleen kuin
kaupallisen joulun koukkuun jääneet hyvää
tarkoittavat ihmiset?
Minä uskon, että joulu on totta. Jo tuhansia vuosia ennen Jeesuksen syntymää
juutalaiset tiesivät, että jonakin päivänä
syntyy Messias. He tiesivät jopa, että hän
syntyisi mahtavan Daavid-kuninkaan jälkeläisenä pienessä Betlehemin kaupungissa.
Jouluevankeliumin kirjoittajalla Luukkaalla
oli ollut tilaisuus kuulla suoraan Jeesuksen
velipuolelta Jaakobilta ja hänen äidiltään
Vapahtajan elämänvaiheista. Minun ei siis
tarvitse uskoa sepitettyjä taruja lukiessani
jouluevankeliumia, vaan asioista hyvin perillä olleen sivistyneen lääkärin kirjoitusta.
Tuo lääkäri korostaa muita Raamatun kirjoittajia enemmän Jeesuksen syntyneen
neitseestä todelliseksi ihmiseksi.
Jouluevankeliumi hämmästyttää. Jeesus
syntyi noin 2 000 vuotta sitten pelastaakseen meidät synnin ja kuoleman vallasta.
Meidän ei tarvitse leikkiä joulua, sillä joulu
on totta. Saamme uskoa ihmeeseen.

Inga-Lill Rajala



K

auneimpien joululaulujen suosio ei
osoita hiipumisen merkkejä. Seurakuntien järjestämät sadat eri tilaisuudet kokoavat adventin ja loppiaisen
välillä noin miljoona osallistujaa. Suomen
Lähetysseura on tänäkin vuonna lähettänyt seurakuntiin yli 750 000 kappaletta
lauluvihkosia.

Ihmiset haluavat palata
lapsuuden jouluun
Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet saivat suuren suosion jo syntymävuonnaan
1973, muistelee idean isä, Hyvinkään seurakunnan kanttori ja silloinen Suomen Lähetysseuran johtokunnan jäsen, Matti
Heroja. Ei hän silti osannut arvata, millainen ilmiö Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksista vielä tulisi.
– Vedän itsekin tilaisuuksia Hyvinkään
kirkossa, ja ne ovat yhtä juhlaa, kun kirkko
on täynnä ihmisiä. Alunperinhän tapahtuma suunniteltiin vuoden hiljaisimpaan
sunnuntaihin eli 3. adventtisunnuntaihin.
Matti Heroja oli nyt myös pitkästä aikaa mukana valitsemassa lauluja vuoden
2006 vihkoon. Hän haluaa olla hyvin konservatiivinen uusien laulujen mukaan ottamisessa. Hänen valintansa ”uudeksi”
lauluksi tämän vuoden vihkoon oli Konsta
Jylhän joululaulu.
– Ihmiset haluavat jouluna olla lapsenmielisiä ja laulaa lapsuudesta tuttuja lauluja, eivät he kaipaa niinkään uutuuksia.
Konsta itse oli hyvin kansanläheinen ja uskon Konsta Jylhän joululaulun koskettavan ihmisiä syvältä.

Kauneimpien joululaulujen ”isä”, Matti Heroja, toivottaa hyvinkääläiset joukolla mukaan
laulamaan suosittuja joululauluja.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia
järjestetään paitsi kirkoissa, muun muassa
varuskunnissa, vankiloissa, kouluissa, työpaikoilla ja joillakin paikkakunnilla myös
ravintoloissa sekä suomalaisyhteisöissä eri
puolilla maailmaa. Vihkoja on tilattu noin
40 maahan.

Lauluja lähetystyön hyväksi

rätä kolehti seurakunnan omalle nimikkotyölle Suomen Lähetysseuran kautta.
Vaihtoehtoisesti kolehti voidaan osoittaa
myös Suomen Lähetysseuran Joululahja
lähetystyölle -keräykseen, jonka kohteena
tänä vuonna on Angola.
Viime vuonna Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien kolehtituotto oli 590 000
euroa.

Teksti: Suomen Lähetysseura
Kuva: Jorma Ersta

Kauneimmat joululaulut -vihkot ovat ilmaisia, mutta tilaisuuksissa on tapana ke-

Kauneimmat joululaulut
sunnuntaina 17.12.

klo 10.00 Paavolan seurakuntakoti
•
sanajumalanpalvelus ja kauneimmat joululaulut, Saija Lottonen,
Seniorikuoro ja Charlotta Kivistö.
klo 12.00 Kaukasten palvelutalo
•
Kimmo Hujanen ja Erkki Hannonen.
Kahvitarjoilu.
klo 15.00 Vehkojan srk-keskus
•
Lasten kauneimmat joululaulut,
A-P Laakso, Tuija Vänskä, Marjut
Sipakko, Sävelkeijut, Rytmiritarit ja
Laulunaperot.
klo 16.00 Kytäjän kirkko
•
Heikki Hinssa ja
Hyvinkään Kirkkokuoro.
klo 16.00 Hyvinkään kirkko
•
Erkki Hannonen, Helena Lehtinen,

Tuomaskuoro ja -bändi, Nuorten
kuoro.
klo 16.00 Vanha kirkko
•
Pertti Niiranen, Matti Heroja,
Jokamiehen laulukoululaisia.
klo 18.00 Hyvinkään kirkko
•
Matti Heroja, Hyvinkään Kirkkokuoro, Heikki Hinssa, Hyvinkään Mieslaulajat, Kalle Välimaa ja Hyvinkään
työväen mieskuoro, Kalevi Toropainen ja Kidekuoro, Petteri Oksanen,
laulu.
klo 18.00 Vanha kirkko
•
Antti Pohjanraito, Erkki Hannonen
ja Vehkojan kuoro, Salonkiorkesteri
ja Naiskuoro Solina.
klo 20.00 Hyvinkään kirkko
•
Matti Heroja, Hyvinkään Oratorio-

kuoro, Toni Hannula ja Hyvinkään
kamarikuoro, Hyvinkään musiikkiopiston klarinettioppilaita, valmennus Risto Kaisla.
Kauneimpien joululaulujen lauluvihko
on ilmainen. Tilaisuudessa kerätään
vapaaehtoinen kolehti Suomen Lähetysseuralle.

Ja vielä kerran …
•

Kauneimmat joululaulut vielä kerran loppiaisena la 6.1.2007 klo 18
Vanhassa kirkossa.
Tervetuloa laulamaan yhdessä
perinteisiä ja uudempia joululauluja!

Jeesus-kirjojen vuo ei ehdy

J

eesuksesta ei pääse irti! Häneen
kompastutaan ja loukkaannutaan
tai häneen kiinnytään, uskotaan
ja turvataan. Jeesus-aiheisia kirjoja
ilmestyy kaiken aikaa, tänäkin syksynä kristillisiltä kustantajilta ainakin
viisi. Kirjoittajia on Jaakko HämeenAnttilasta Jussi Parviaiseen ja Heidi Liehuun. Monessa kirjassa yritetään löytää erityinen, muista poikkeava näkökulma Jeesuksen persoonaan ja opetukseen.
Kaksi yllämainittua Jeesus-kirjaa
erottuvat joulunaluksen kirjatarjonLois Rock
Timo Junkkaala
nassa siinä, että ne välittävät aivan
JEESUS KÄSIKIRJA
MITÄ TIEDÄMME
perustietoa, vanhaa ja uutta. Ne teKovakantinen,
JEESUKSESTA?
kevät sen kuitenkin nykyaikaisella
nelivärinen, 128 s.
Kovakantinen,
tavalla, värikuvin, tietolaatikoin ja
Lasten Keskus
250 s.
oheisdokumentein. Lasten Keskuk2006
Perussanoma
sen englannin kielestä käännetty kir2006
ja keskittyy Raamatun ajanhistoriaan,
mutta vie lopussa lukijan hetkeksi
tykseen tämän päivän maailmassa.
varhaiskirkon aikaan ja Jeesuksen merkiTeologian tohtori Timo Junkkaala

kuljettaa kaiken aikaa mukana kysymyksiä, joita sekä Raamatun tutkimus että
sensaatiohakuinen media mielellään liittävät Jeesukseen. Viime aikoina on kohuttu
Da Vinci -koodista ja sen myötä heränneestä epäilyksestä, että kirkko olisi salaillut jotakin oleellista Jeesuksesta. Samoin
on väitetty, että Egyptistä löytynyt ns. Juudaksen evankeliumi mullistaisi tietojamme Jeesuksen lähipiiristä. Junkkaala toteaa, että fiktioita toki saa rakentaa ja mielikuvitusta käyttää, mutta vakavasti otettavaksi historiaksi hälyuutisista ei ole.
Mikä olisi sen sopivampaa ja hyödyllisempää kuin tutkailla joulun aikaan merkkipäiväsankarin persoonaa ja vaikutusta
niin seiminäkymien kuin uusien Jeesuskirjojen välityksellä. Emmehän pääse irti
hänestä, jonka syntymän mukaan aloitamme kohta vuoden 2007 jKr.!

Reijo Huuskonen

SEURAKUNTAVAALIEN TULOS 2006
V
aaleissa annettiin hyväksyttyjä ääniä
3618 ja hylättyjä ääniä oli 6 kappaletta. Äänimäärä yhteensä 3624.
Äänioikeutettuja oli 27366 ja vaalien äänestysprosentti oli 13,2 (edellisissä vaaleissa 15,3).
Valtuustopaikat jakautuivat seuraavasti:

I Seurakuntaelämässä mukana -ehdokaslista: 12 paikkaa
II Keskellä elämää -ehdokaslista: 8
paikkaa
III Lähellä ihmistä -ehdokaslista: 7
paikkaa
IV Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslista: 6 paikkaa

Hyvinkään seurakunnan valtuustossa
on 33 jäsentä ja näissä vaalissa tuli valituksi 11 uutta valtuutettua. Valtuustossa on 23
naista ja 10 miestä (edellisessä valtuustossa 19 naista ja 14 miestä). Valtuuston keski-ikä on 57,2 vuotta (edellisen valtuuston
keski-ikä oli 52,9 vuotta).

Koululaiset saivat välähdyksiä
eri kulttuureista

Uusi kirkkovaltuusto 2007 - 2010:
I Seurakuntaelämässä mukana:

LAINE PEKKA
-Ääniä 176

NIHTILÄ RISTO
-Ääniä 131

HEIMONEN TAISTO

KOKKO ANNIKA

HAAPAMÄKI AILA

PUUPPONEN RIITTA

ALA-PAAVOLA
SINIKKA

LAINE MARJALEENA

KIUTTU PEKKA

TETRI TUULA

-Ääniä 106

-Ääniä 98

-Ääniä 73, uusi

-Ääniä 61, uusi

I Seurakuntaelämässä mukana:

ALAKÄRPPÄ HEIKKI
-Ääniä 58

OJALA PIRKKO
-Ääniä 56

-Ääniä 53, uusi

-Ääniä 45

-Ääniä 41

-Ääniä 49

II Keskellä elämää:

Kaukasten koulun 28 oppilasta olivat ensimmäistä kertaa Vehkojan seurakuntakeskuksen
ison salin Jouluyö, juhlayö -tapahtumassa.
Nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen esitti
kristittyä etiopialaisnaista ja kertoi lastensa
koulunkäynnistä. Poika sai käydä koulua,
mutta tytön koulunkäyntiin ei riittänyt varoja. Tyttö oppi lukemaan ja kirjoittamaan pyhäkoulussa. Lastenohjaaja Irma Kortelaisen
päällä oli musliminaisen asuste. Hän esitti
muslimipakolaista, joka oli tullut Keski-Aasiasta Ranskaan. Nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti esitti kuusivuotiasta japanilaista tyttöä
Akikoa, joka oli tavannut koululla lähetystyöntekijän. Akiko kutsuttiin kristittyjen joulujuhlaan.
Lopuksi lapset siirtyivät salin etuosaan,
jossa oli perinteinen suomalainen jouluseimiasetelma. Irma Kortelainen nosti lahjakasseista aasin, tähden ja enkelin.
Kaukasten koulun rehtori Lasse Luostarinmäki oli tyytyväinen tapahtumaan.
– Oppiminen on aina mukavaa, jos pääsee muualle koulusta. Harvoin puhutaan joulunvietosta muissa kulttuureissa. Se on hienoa, että täällä siitä kerrotaan.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Erkki Hannosen työ on
musiikkia ja hallintoa
VIRTANEN
MARJA-LEENA
-Ääniä 99

KARPPINEN
HANNELE

-Ääniä 61

-Ääniä 74, uusi

JANTUNEN MARJA
-Ääniä 62

SALMI MARJAANA

HELTTUNEN PENTTI

JÄRVINEN EIRA

LINNA-PIRINEN
TUIJA

-Ääniä 49, uusi

-Ääniä 44, uusi

-Ääniä 95

II Keskellä elämää:

RAJALA INGA-LILL

KALLIO SIRPA

III Lähellä ihmistä:

HONKASALO MAIJA
-Ääniä 53, uusi

PERÄLAHTI RAIMO ORENIUS MARJA
-Ääniä 92

-Ääniä 69, uusi

-Ääniä 69, uusi

-Ääniä 60

III Lähellä ihmistä:

PUUMALAINEN
EILA

IV Yhteinen seurakuntamme:

HURSTI ARMAS
-Ääniä 46

LEPPÄNEN JORMA
-Ääniä 43

-Ääniä 58

IV Yhteinen seurakuntamme:

RÖNKÄ ANTERO
-Ääniä 71

HAKALA HANNA
-Ääniä 69, uusi
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AHOLA MERVI
-Ääniä 60

KARHUNEN TUULA
-Ääniä 106

RANTALA KYLLIKKI
-Ääniä 76, uusi

VANHATALO TUULA
-Ääniä 75

Hyvinkään seurakunta perusti
historiansa ensimmäisen johtavan kanttorin
viran, johon valittiin Riihimäellä kanttorina ollut Erkki Hannonen, 35. Hän
aloitti työnsä 1.
marraskuuta.
– Johtava
kanttori toimii
musiikkitiimin
johtajana. Seurakunnan perustehtävä on julistaa evankeliumia. Neljä kanttoria ja musiikkityöntekijä
palvelevat siinä tehtävässä omalla osaamisalueellaan eli musiikissa, hän sanoo.
Musiikki on läsnä seurakunnan tilaisuuksissa, joissa evankeliumia julistetaan, ja liittyy siten oikeastaan jokaiseen seurakunnan
työalaan.
– Henkilökohtaisesti ajattelen, että musiikki on ihmiselle annettu lahja, jota tulee
käyttää ihmisten mielen rakennukseksi. Musiikki ilahduttaa ja lohduttaa ihmisiä.
Erkki Hannonen on syntyjään espoolainen ja valmistui kanttoriksi vuonna 1999.
Vaimonsa Annamarian kanssa heillä on viisi
tytärtä, jotka ovat iältään kahdesta kahteentoista. Perhe asuu Riihimäen Riutassa.
Erkki Hannonen oli ensimmäisessä virkapaikassaan Riihimäen seurakunnan kanttorina seitsemän vuotta. Hän sanoo, että
kanttorin työssä on paljon samanlaista seurakunnasta riippumatta.
– Tähän nykyiseen virkaani kuuluu
enemmän hallintopuolta, mutta myös kaikenlaista musiikin tekemistä. Minulla on positiivisen odottava mieliala tähän työhön.
Hyvinkään seurakunta on suuri. Täällä on
paljon mahdollisuuksia tehdä kanttorin työtä monipuolisesti.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen



Nuorille aikuisille oma
rippikouluryhmä
Viime vuonna eräs nuori aikuinen otti yhteyttä
seurakuntaan ja kysyi mahdollisuutta käydä rippikoulun. Silloin rippikoulusta vastaavat työntekijät
päättivät järjestää ryhmärippikoulun.
– Rippikoululaisia oli kahdeksan henkeä. He
olivat iältään 17–30-vuotiaita. Kokoonnuimme
nelisen kertaa, ja konfirmaatio oli ensimmäisenä
pääsiäispäivänä. Kokemus oli erittäin myönteinen,
pastori Juha Koivulahti kertoo.
Normaalia rippikouluikää eli viittätoista vuotta Juha Koivulahti pitää hyvänä.
– Aikuisrippikoulun pitäminen on haastavampaa ja siinä keskustellaan enemmän. Toivotaan,
että kevättalvella 2007 voitaisiin järjestää jälleen
aikuisten rippikouluryhmä. Minä olen lupautunut
sitä pitämään. Ajankohta voisi olla maaliskuu.
Kaavaillusta rippikouluryhmästä yritetään
luoda sellainen, että sen voisi suorittaa opiskelun
tai työn lomassa. Ohjelmaan tulisi neljästä viiteen
puolentoista tunnin kokoontumista. Lisäksi rippikoululaisille tulisi kolme tai neljä itsenäistä käyntiä seurakunnan tilaisuuksissa sekä itsenäisiä luku-/kotitehtäviä. Lopuksi olisi konfirmaatio.
– Aikuisrippikouluun voi ilmoittautua kirkkoherranvirastoon, jonka numero on (019) 4561
200.

Teksti Seppo Ylönen

Uusilla valtuutetuilla näkemystä
Seurakunta-aktiivi
astui valtuustotyöhön

R

akennusinsinööri Pentti Helttunen toimii kiinteistöisännöitsijänä
Hyvinkään kaupungilla.
Perheeseen kuuluu Liisa-vaimo ja
viisi poikaa, joista nuorin on parhaillaan
armeijassa. Lastenlapsia on yksi ja toista
odotetaan helmikuussa.
Kuluvan vaalikauden ajan hän on ollut kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana ja taloudellisen jaoston puheenjohtajana. Pentti Helttusta pyydettiin ehdokkaaksi Keskellä elämää -ryhmään neljä
vuotta sitten
– Koin silloin hyväksi suostua, koska
olen ollut seurakunnan luottamustehtävissä aikaisemminkin ja muutenkin mukana seurakunnan toiminnassa. Tahdon
antaa kohtalaisen laajan kokemukseni
oman seurakuntani parhaaksi.
Kristillisen uskon asiat ovat miehelle

tuttuja jo lapsesta asti. Hän on ollut vuosia mukana kristillisessä järjestötoiminnassa. Erityisesti lähetys- ja evankelioimistyö on lähellä hänen sydäntään. Taloushallinnolliset ja kiinteistöasiat ovat
tuttuja työn puolesta.
Viiden pojan isänä Pentti Helttunen
on huolissaan avioliittojen ja perheiden
jaksamisesta. Hän on osallistunut perheensä kanssa.
Seurakunnan hän toivoisi keskittyvän kaikkein tärkeimpään tehtäväänsä,
joka mainitaan kirkon tunnustuksessa:
”Julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”
– Keskellä elämää -ryhmän ohjelman mukaisesti haluan olla tekemässä
vastuullisia ja tarkoituksenmukaisia päätöksiä seurakuntamme parhaaksi. Tavoitteena on avoin toiminta ja vuorovaikutus kaikkien seurakunnassa toimivien

Seurakunta on minulle
turvallisuusfoorumi

V

uodesta 1995 lähtien Veteraanitalon johtajana ollut Marja Orenius
on seurakuntavaltuuston uusia jäseniä. Hän toimi aikaisemmin osastonhoitajana psykiatrisella osastolla. Hyvinkäälle hän muutti vuonna 1992 Helsingistä. Hänellä on avomies sekä lapset
Emmi, 12 ja Leevi, 9.
– Minua kiinnostaa seurakuntaelämä. Siellä on ihmisiä varten paljon apua
ja toimintaa. Seurakunta on minulle turvallisuusfoorumi. Kun kunnalliset palvelut eivät riitä, seurakunnasta saa esimer-

Rippikoulusunnuntai
Rippikoulusunnuntain viettäminen tammikuun
viimeisenä sunnuntaina tarjoaa nuorelle yhden
mahdollisuuden yhteisölliseen osallistumiseen ja
toimintaan seurakunnassa. Sen keskuksena on
seurakunnan jumalanpalveluselämä koko rikkaudessaan. Osallisuus tästä yhteydestä on rippikoulusunnuntain ydinasia. Kukin seurakunta viettää
rippikoulusunnuntaita parhaaksi katsomallaan
paikallisella tavalla.
Rippikoulusunnuntaita vietetään Hyvinkään
kirkossa 28.1.2007 klo 10. Paikalle kutsutaan rippikoululaiset vanhempineen.

Vanhustyön
ammattilainen
pääsi valtuustoon

P

erushoitaja Riitta Puupponen on
työssä Kehrääjän päiväkeskuksessa.
Hän on tehnyt vanhustyötä kaksikymmentäkahdeksan vuotta. Hän oli
aikaisemmin Hyvinkään seurakunnan
lastenohjaajana kymmenen vuotta juuri

Paavola-päivä huipentui
juhlamessuun
Paavolan seurakuntakoti on kolmekymmentävuotias. Talossa pidettiin Paavola-päivänä 19. marraskuuta messun jälkeen juhla, jossa valittiin vuoden
paavolalaiseksi baritoni Markus Nieminen. Hänestä on haastattelu lehden takasivulla.
Juhlapäivän messussa oli liturgina pastori Petra Pohjanraito, saarnaajana pastori Pekka T. Lyyränen, kanttorina Matti Heroja ja laulua esitti
Markus Nieminen.
Alueneuvoston jäsen Irma Ravantti auttoi ehtoollisen aikana ojentamalla Herran pöytään tulleille pikareja. Hän on asunut perheensä kanssa
Paavolassa vuodesta 1968 lähtien. Irma Ravantti
pääsi vuonna 1990 eläkkeelle Hyvinkään sairaalan
kätilön työstä.
– Minä olen ollut mukana seurakunnan toiminnassa rippikoulusta saakka. Olen ystäväpalvelussa ja käyn tapaamassa ikäihmisiä heidän kodeissaan. Olen ollut myös emäntänä Mummon kammarissa.
Irma Ravantin kaltaisia vapaaehtoisia on Paavolassa muitakin. He antavat aikaansa yhteiseksi
hyväksi.
Juhlassa Pekka T. Lyyränen kertoi seurakuntakodin taipaleesta. Matti Heroja säesti huilisti Kirsi
Tuunasta. Juhlavieraat tutustuivat myös seurakuntakodin toimintaan liittyvään näyttelyyn.

Teksti Seppo Ylönen



Kuorolainen Hanna
Hakala valtuustoon

H

yvinkään pääterveysaseman Hakala-Hyvinkäänkylän vastaanotto on Sandelininkadun B-rakennuksen neljännessä kerroksessa. Terveyskeskuslääkäri Hanna Hakalalla on
siellä oma työhuone. Hänen miehensä
Kalle Hakala on lääkärinä Hyvinkään
terveyskeskuksen sairaalassa. Neljästä
lapsesta nuorin on vielä kotona ja opiskelee lukion ensimmäisellä luokalla.
– Olen asunut Hyvinkäällä vuodesta
1982 lähtien. Minua pyydettiin ehdokkaaksi ja suostuin. Haluan katsoa ja perehtyä, mitä kirkkovaltuustossa oleminen merkitsee. Olen kiinnostunut lapsista ja nuorista. Haluaisin toimia heidän
hyväkseen, hän sanoo.

kiksi kriisiapua.
Veteraanitalossa järjestettävät seurakunnan tilaisuudet ja papin vierailut virkistävät vanhuksia.
– Menen valtuustoon avoimin mie-

siihen aikaan, kun päiväkerhotyötä luotiin.
– Minulla on aviomies. Meillä on ollut perheessä kolme lasta, joista keskimmäinen on kuollut. Tytär on opettajana
Hyvinkäällä. Poika on työssä Espoossa,
ja hänellä on perheessään kaksi lukiota
käyvää lasta.
Vuodesta 1965 Hyvinkäällä asunut
Riitta Puupponen pääsi neljä vuotta sitten kirkkovaltuuston varasijalle. Nyt
hänet valittiin Seurakuntaelämässä mukana -ryhmästä.
– Seurakuntavaltuustoon valittuna
haluan korostaa vastuullisuutta tehtävän
hoidossa. Haluaisin tuoda seurakuntaa
lähemmäksi tätä päivää. Seurakuntaelämä ei saa olla vanhoillista. Kristillinen vakaumus on turvallinen asia,
mutta kannatan iloista kristillisyyttä.
Lapsi- ja vanhustyö ovat minun sydäntäni lähellä, mutta en halua unohtaa
myöskään nuoria ja työikäisiä.

Terveyskeskuslääkärin työ on hyvin
vaihtelevaa ja monipuolista. Hanna Hakala toivoo kohtaavansa potilaansa niin,
että tämä tulisi kuulluksi.
Seurakunnan valtuustotyöskentelyssä hän pitää tärkeänä lähtökohtana kristinuskon perustaa. Kaikkia asioita ei voi
päättää vain sen mukaan, mikä tuntuu
kivalta tai on yleisen mielipiteen mukaista.
– Koetan lähteä tekemään tätä työtä
avoimin mielin ja osoittautua luottamuksen arvoiseksi.
Hanna Hakala laulaa sekä Oratoriokuorossa että Kirkkokuorossa. Kesäisin
hän viihtyy lomilla ja vapaillaan Sipoon
saaristossa olevalla kesämökillä. Hän pitää luonnossa liikkumisesta, sienestää ja
marjastaa.
– Seurakunnan ensisijaisena tehtävänä on tuoda esille evankeliumia tässä

ryhmien kanssa.
Yksi Pentti Helttusen pojista on rakentanut taloa Mäntsälään, ja siellä on
mennyt isälläkin monet illat ja lauantait
parin viime vuoden aikana.
– Harrastan liikuntaa, lähinnä kävelyä ja talvisin hiihdän mielelläni. Myös
avantouinti kuuluu meidän yhteisiin
harrastuksiimme.

lin. Olen halunnut sinne omasta tahdostani. Oma motivaatio on korkea. Minulla on halu vaikuttaa. Haluan tehdä työtä
erityisesti perheiden ja vanhusten hyväksi.
Marja Oreniuksen työ Veteraanitalon johtajana on ollut myös antoisa. Perhe on hänelle tärkeä voimavara. Marja
Orenius lukee, ulkoilee ja harrastaa
myös viisi kuukautta vuodessa veneilyä.
– Pyrin suhtautumaan elämään
myönteisesti. Kaikkein oleellisin elämässämme tapahtuu arjessa, jossa turvallisuus ja terveys ovat tärkeitä. Lopulta
ihminen tarvitsee hyvin vähän ollakseen
onnellinen.

– Seurakunnan tulisi ojentaa kätensä
myös ei-kirkkoon kuuluville. Se on hieno homma, kun kesällä kuka tahansa voi
mennä keskiviikkoisin uimaan ja saunomaan Sääksin leirikeskukseen.
Seurakunnan tehtävänä Riitta Puupponen pitää paimenena olemista.
– Se on heikkojen, syrjäytyneiden,
itsensä hylätyksi tuntevien ja yksinäisten
tukipilari.
Hän arvelee menevän jonkin aikaa
ennen kuin valtuustotyöskentelyn
käytäntöön pääsee sisälle.
Riitta Puupponen on harrastanut
nuorempana urheilua. Nytkin hän liikkuu ulkona ja käy vesijuoksussa sekä tekee käsitöitä. Lisäksi hän käy omalla
vapaa-ajallaan viiden vanhuksen luona
ulkopuolisena tukihenkilönä.
– Haluan kiittää henkilökohtaisesti
seurakuntalaisia luottamuksesta, jota
olen saanut.

elämässä. Tärkeää on toteuttaa käytännössä lähimmäisenrakkauden periaatetta.
Jouluaika lähestyy kovaa vauhtia.
Hanna Hakalan suosikkijoululaulu on
En etsi valtaa loistoa.

Tekstit ja kuvat Seppo Ylönen
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Suomen Turku
julistaa joulurauhan

J

ouluaaton hyörinä hiljenee hetkeksi
puolelta päivin useimmissa kodeissa.
Asetutaan television ääreen tai lisätään ääntä radiolähetykseen. Suomen
Turku julistaa joulurauhan. Päästään
pikkujouluista jouluun. Mikä merkittävintä: julistus johtaa mielet joulun sanoman ytimeen. On kysymys Vapahtajan armorikkaan syntymäjuhlan vietosta!

Historian havinaa
Kuinka vanhasta perinteestä tässä on kysymys? Sitä ei varmuudella tiedetä. Joka tapauksessa niin kauan kuin Turku on ollut nykyisellä paikallaan, tiedetään joulurauhaa
siellä julistetun. Perimätiedon mukaan vain
kahdesti on julistus jäänyt antamatta, nimittäin isonvihan vainojen vuosina ja jouluna
1917.
Joulu ei ole suinkaan ollut ainoa erityisaika, jota kansaa on kehotettu rauhanjulistuksella huomioimaan. Ruotsin keskiaikaisissa maanlaeissa oli kaikkiaan 27 eri rauhaa,
joita kutakin virkamiehet kuuluttivat. Niihin
kuuluivat mm. kirkkorauha, käräjärauha ja
markkinarauha.
Kuuluttamismenettely oli vanhan ajan
tapa saada sanoma perille. Pienissä kaupungeissa julistusta kerääntyivät kuuntelemaan
kaikki kynnelle kykenevät. Julistuksen teho
oli näin suuri. Joidenkin tilaisuuksien erityisluonnetta haluttiin korostaa normaalin lainsäädännön ohella. Rikkomukset julistuksen
viittaamana aikana olivat raskauttavia ja rangaistukset sen mukaisia.

Raatihuoneesta Brinkkalaan
Keskiaikaisen kaupungin maallisen elämän
sydän oli tori, jonka yhdellä laidalla sijaitsi
aina raatihuone. Se oli raatiherrojen eli palkattujen ja luottamustoimisten virkamiesten
istuntopaikka. Oli luonnollista, että rahvaalle tarkoitetut tiedotukset luettiin raatihuo-
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neen ikkunasta, ovesta tai parvelta.
Turun vanha raatihuone on sijainnut nykyisellä paikallaan jo 1300-luvulta, Vanhan
Suurtorin itäpäässä. Joulurauha lienee julistettu sen toisen kerroksen ikkunasta aina
Turun palon vuoteen 1827 asti. Tuhon jälkeen raatihuoneen toiminnot siirtyivät viereiseen taloon, joka tunnetaan nyt Brinkkalan nimellä. Parveke rakennettiin taloon
muutostöiden yhteydessä 1888. Siitä pitäen
se on ollut joulurauhan julistuksen lukemisen paikka.

jwotoin elämäkerta alcunsa saa, jumalain
walain ja Jumalan pyhän Nijmen rickomisen
cansa…
Tällaisen menon välttämiseksi ja oikean
joulumielen löytymiseksi vanha teksti edelleen kehottaa:
Tätä jokainen Perhen Isändä tule mielens
johdata, ia hänen huonens wäelle ja siseliwaisille wierahille wireydellä edespanna, ja
caici asit nijn laita, Että Jumala ensist ia ennen caickia mahdollisest tulis ylisteyxi ia
meidä caicilda cunnioitetuxi.

Mymiset ja Caupantegot

Hiljennymme jälleen

Nykyinen, kovin keskiaikaiselta kuulostava,
joulurauhan teksti pohjautuu Ruotsin kuningatar Kristiinan käskykirjeeseen 1690-luvulta. Senkin takana on vuosisatainen julistushistoria. On oletettavaa, että teksti on aikojen varrella vahvastikin muokkautunut, mutta tavoite on ollut aina sama: hiljentää ja
rauhoittaa väki suuren juhlan viettoon.
Vanhimmassa kirjallisesti säilyneessä julistuksessa teksti on nykyistä huomattavasti
laajempi. Seuraavassa on tästä, Porista löydetystä, julistuksen suomennoksesta katkelma. Se osoittaa, etteivät kaupallisuus, ylensyönti ja muu juhlan aiheen peittävä villi
meno ole vain nykyajan huoli.
Sijnä tykönä ja toisexi kieldän caici mymiset ia caupantegot, wijnan, oluen ja muitten wäkewöin Juomain, silloin kuin Jumalan
Pyhä Sana edespannan ja sarnatan, mymästä
nijn miös ylen syömys ja juopumus, iosta si-

Pian saamme jälleen, jos Jumala suo, vastaanottaa Suomen Turun joulurauhanjulistuksen. Tuomiokirkon kellojen lyötyä kaksitoista lyöntiään soittokunta aloittaa virren
Jumala ompi linnamme. Asianomainen virkamies astuu punaisella veralla päällystetylle
parvekkeelle ja lukee tekstin suomeksi ja
ruotsiksi. Paitsi paikalla oleville turkulaisille
sekä radion ja television ääressä oleville, välittyy julistuksen sanoma internetin välityksellä kaukana ulkomailla eläville.
Kun rauhanjulistus on luettu, virittää
soittokunta Maamme-laulun, johon yleisö
yhtyy. Lopuksi kuullaan porilaisten marssi ja
tilaisuus päättyy. Kuusen koristelu ja muu
pieni puuha kotona jatkuu. Joululaulut soivat. Mieli on viritetty joulun rauhaan.

Teksti Reijo Huuskonen
Kuvat: Turun kaupunki



Joulukirkot kutsuvat
Paavolan yömessu
on suosittu

K

Heikki ja Ritva Saukkonen Kytäjän kirkon edustalla.

”Meidän joulu alkaa
Kytäjän kirkosta”

K

ytäjäläisen maanviljelijäpariskunnan Heikki ja Ritva Saukkosen joulun kohokohta on saada vieraikseen lapset ja lastenlapset. Hyvinkäällä asuvalla
tyttärellä Annikalla on kolme lasta. Sanghaissa työskentelevällä Jussilla on kaksi ja Helsingissä asuvalla Mikolla
yksi lapsi.
– Olemme käyneet Kytäjän kirkossa jumalanpalveluksissa, lauluilloissa ja muissa tilaisuuksissa. Mikko sanoi pienenä, että ”meidän joulu alkaa Kytäjän kirkosta”.
Tyttärentytär sanoi kerran jouluaattohartaudessa, että
”tuli niin harras olo”, Ritva Saukkonen muistelee.
Saukkosten ajatus joulun alkamisesta Kytäjän kirkossa on säilynyt sukupolvelta toiselle.
– Jouluaaton jumalanpalvelus on hiljentymistä jouluun. Joulutohinat ja valmistelut jäävät siihen, kun menemme Kytäjän kirkkoon, Ritva Saukkonen jatkaa.
Heikki Saukkosen mieleen tulee joululaulu, jossa laulamme: ”oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen”.
– Jeesus on joulun aihe. Hän ei syntynyt mahtavana
kuninkaana vaan pienenä seimenlapsena. Kirkossa puhutaan Jeesuksesta, joka voi muuttaa yksityisen ihmisen
ja koko perheen elämän. Silloin toteutuu se, että ihmisellä on ainainen joulu, kun hänellä on Jeesus sydämessä.
Tulevana jouluaattona Heikki ja Ritva Saukkonen
menevät jälleen Kytäjän kirkkoon. Aattohartaudet alkavat tänä vuonna kello 14.30 ja kello 15.30.
– Sinne täytyy mennä todella ajoissa, että saa istumapaikan, Heikki Saukkonen toteaa. Joulupäivän jumalanpalvelus alkaa kello 9.
Ritva Saukkosen mielestä Enkeli taivaan -virsi kuuluu ehdottomasti joulunajan jumalanpalveluksiin.
– Varsinkin se on vaikuttavaa, kun viimeisen säkeistön Nyt Jumalalle kunnia -kohdalla kaikki nousevat seisomaan. Sisällä tuntuu ja läikkyy jotakin.
Heikki Saukkonen muistuttaa, että jouluaattona kirkossa luettava jouluevankeliumi Betlehemin talliin syntyneestä maailman Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta (Luuk. 2: 1–20) on joulusaarnan ydin.
– Ihmisen tulisi omaksua Raamatun sana, että se sulautuisi omaan elämään. Jouluevankeliumin ei pitäisi olla pelkkää tunnelmaa vaan sen olisi tuotava hedelmää koko vuodeksi. Lapsillekin on edellytykset hyvään elämään, jos kodissa on lepo
ja rauha.



olmekymmentä vuotta Paavolassa asunut MarjaLeena Virtanen jäi kaksi vuotta sitten eläkkeelle
laboratorionhoitajan tehtävistä. Hän asuu miehensä Veli-Pekan kanssa kahdestaan. Kolme tytärtä ovat
naimisissa ja isovanhemmilla on viisi lastenlasta. Vanhin
tytär asuu perheineen Sipoossa, toinen Hyvinkäällä ja
kolmas Hong Kongissa.
Paavolan seurakuntakodin joulutapahtuma on aatonaaton yömessu, joka alkaa kello 22.
– Ensimmäinen yömessu oli vuonna 1989. Sen kaavan laati alueneuvostossa ollut professori Anneli Aejmelaeus. Myös maallikot ovat yömessussa mukana. He lukevat Raamatun tekstejä ja rukouksia. Kirkko on valaistu
kynttilöillä.
Ensimmäisellä kerralla yömessussa oli kuusikymmentä henkeä. Pari vuotta sitten ihmisiä tuli kaksisataa.
Kävijämäärän keskiarvo on ollut 180 henkeä.
– Nyt salin eteinen on lämmin ja siinäkin voi istua.
Jokaiselle tulijalle annetaan kynttilä käteen.
Aatonaaton yömessu alkaa kello 22. Se päättyy kynttilöiden sytyttämiseen. Tuli saadaan omaan kynttilään
vieruskaverilta. Noustaan seisomaan ja lauletaan Maa on
niin kaunis. Sen jälkeen mennään täytekakkukahville.
Marja-Leena Virtanen sanoo, että yömessu on ollut
erittäin upea tilaisuus. Väkeä tulee ympäri Hyvinkäätä ja
Noposta saakka. Messussa on myös aina soittajia tai laulajia.
– Ihmiset tulevat vuosi vuodelta uudestaan. Olen ollut joka vuosi ovella ja keskustelen ihmisten kanssa. Se
on ilta, jolloin joulukiireet ovat suureksi osaksi ohi. Kaksi Suomessa olevaa tytärtä tulee perheineen meille joulupäivänä. Joulun sanoma merkitsee paljon. Soitan pianoa
ja laulamme kaikki joululaulut.
Marja-Leena Virtanen harrastaa golfia. Niinpä joulupäivänä järjestetään olohuoneen lattialla puttikilpailu.
Palloa putataan metalliseen koloon.
– Paavolassa on jouluaamuna kello 10 joulujumalanpalvelus. Käyn siellä myös joka kerta.

Martin seurakuntatalon aatona

M

Marja-Leena Virtanen on käynyt ahkerasti
yömessuissa.

artissa asuva liikennelentäjä Pasi
Vuokko ja hänen lentoemäntänä
työskentelevä vaimonsa Kaija
ovat olleet monesti joulun aikana työssä,
mutta nyt heillä on yhteinen joulu lastensa
Iiron, 15 ja Essin, 13, kanssa.
– Minulla alkaa viikon joululoma 22.
joulukuuta. Vaimollani on joululoma samaan aikaan, mikä on harvinaista, Pasi
Vuokko sanoo. Hän on Martin alueneuvoston puheenjohtaja vielä vuoden loppuun saakka.
Perhe on asunut Martin kaupunginosassa kahdeksan vuotta.
Pasi Vuokko nauttii jou
– Viime joulunodotuskirkossa Martin
seurakuntatalon tuolit eivät riittäneet.
Pasi Vuokon mukaan tapahtumaan kut- Sinne odotetaan runs
sutaan varsinkin niitä ihmisiä, jotka eivät
– Nyt kun meillä m
ennätä jouluaattona tai joulupäivänä seura- aiomme tulla lasten k
kunnan tilaisuuksiin.
aaton joulutapahtuma
Joulunodotuskirkko on aattona kello 18. lan päälle kirkkokahv

Jorma Ersta

t

Vehkojalla
avoin jouluaatto

V

ehkojan seurakuntakeskuksen siivoojatalonmies Mariitta
Leskinen nostaa
kolmea joulukuusta
sisälle vientiä varten. Hänelle seurakuntakeskuksen
jouluun valmistaminen on tuttua työtä.
– Olen ollut
seurakunnan palveluksessa vuodesta
1999 lähtien. Minulle kuuluvat kaikki kiinteistötyöt, siivous ja arkisin Mariitta Leskinen nostaa joulumyö s
suntion kuuset sisälle.
tehtävät.
Hänen perheeseensä kuuluvat aviomies Erkki sekä Helsingissä opiskelevat lapset Jenni, Anni, 21 ja vielä kotona asuva lukion
toisluokkalainen Juho, 17.
– Vehkojan seurakuntakeskuksen perinteinen joulutapahtuma on Avoin jouluaatto. Sen järjestävät jälleen
aluepappi Esa Kokko ja hänen vaimonsa Birgitta. Joulutapahtuma alkaa kello 17 ja päättyy arviolta kello 20. Jouluaatossa on käynyt 50–60 henkeä, Mariitta Leskinen
sanoo.
Hän on käynyt sytyttämässä ulos roihut ja sulkenut
tilaisuuden jälkeen ovet.
Mariitta Leskisen joulu on hänen mukaansa ihan
perinteinen oman perheen keskeinen juhla.
– Viime jouluna olimme jouluhartaudessa Puolimatkan hautausmaalla. Jos minulla on aikaa, käyn mieheni
kanssa tänä jouluna Kytäjän kirkossa.
Eräs Mariitta Leskisen perinne on mennä kävelemään
Kytäjän maastoon.
– Otan mukaani vanhemman tyttäreni koiran, jolle
se retki on joululahja. Joulun aikana minulla on vapaata,
kun Vehkojalla ei ole joulukirkkoa. Jouluna saan ajan kulumaan kotona ja lepäämällä töistä.
Joulu on Mariitta Leskisen mielestä lähes
ainoa juhlapyhä, jolloin jokainen osaa
rauhoittua.
– Kun pastori Hannu Tiainen
alkoi puhua viime jouluna Puolimatkan hautausmaalla, kaikki
pysähtyivät kuuntelemaan. Kello oli
noin 17, ja hautausmaalla oli paljon
ihmisiä ja kynttilöitä.

Mies laulaa
kauneimpia joululauluja

K

aatossa paljon väkeä

ululomasta.

sasta osanottoa.
molemmilla on lomaa,
kanssa yhdessä aatonaan. Viimeksi oli juhvit täytekakun kanssa

ja vielä glögitarjoilu.
Joulun kaupallisuutta Pasi Vuokko harmittelee.
– Eilen luin kristillisten EU-ryhmän
ajatuksen siitä, että joulupukki pitäisi panna pannaan. Kaupallinen joulupukkihössötys saisi minunkin mielestäni vähentyä, että
ihmiset voisivat pysähtyä miettimään joulun merkitystä.
Jotkut ihmiset joutuvat olemaan työssä,
että japanilaiset ja englantilaiset turistit
saavat kokea Suomessa joulupukkijoulun.
Suomalaisille järjestetään hotelli- ja laivajouluja.
– Näin joulu kääntyy humpuukijouluksi. Joulu on Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhla ja sellaisena sitä pitäisi juhlia, Pasi
Vuokko sanoo.
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unnossapitoalan yrittäjä
Matti Seppänen on ahkera kirkossa kävijä.
Hän on asunut Hyvinkäällä jo
viisitoista vuotta ja Hyvinkään
kirkosta on tullut hänen kirkkonsa myös joulun aikaan.
– Käyn aika aktiivisesti
seurakunnan tilaisuuksissa ja
messuissa. Tulen hakemaan
vahvistusta omalle heikolle
uskolle sanasta ja sakramenteista. Musiikkikonsertit ovat
kuuluneet myös ohjelmaani.
Viime vuosina olen käynyt Matti Seppänen rauhoittuu
laulamassa kauneimpia joulu- työkiireiltään kirkossa.
lauluja. Viime vuonnakin lauloin täällä Hyvinkään kirkossa.
Vuosi sitten Matti Seppänen oli joulukirkossa Savonlinnassa ja edellisenä vuonna Thaimaassa, jossa oli tapaninpäivänä tsunamikatastrofi.
– Joulu on tänä päivänä hyvin kaupallista, kun kaupat ovat auki joka päivä. On ostoshysteria ja siksi on tärkeää, että kirkkoihin voi mennä rauhoittumaan ja kuulemaan sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta.
Vaikka joulu on Jeesuksen syntymäjuhla, hänen pitäisi Matti Seppäsen mielestä syntyä meidän sydämiimme joka päivä uudestaan.
Kauniita joululauluja on paljon. Eräs hänen suosikeistaan on Varpunen jouluaamuna.

Helmi Kallio sanoo, että Jumala auttaa kiireistä ja
masentunutta ihmistä.

Vanha kirkko on
Hyvinkään helmi

H

elmi Kallion, 88, mielestä Vanha kirkko on Hyvinkään helmi ja nuorillekin ihmisille hyvin rakas.
Siellä on jumalanpalvelusten lisäksi lähetys- ja rukouspiirejä sekä Tuomasmessu. Pyhäisin on raamattuopetustunteja.
– Jouluaamuna ajattelen sitä, että Kristus, maailman
Vapahtaja on syntynyt. Hänessä meillä on kaiken pimeyden keskellä valo, josta enkelit ilmoittivat paimenille.
Hän valaisee kaiken salatuimpaan saakka. Kirkossa saadaan kuulla armon sana. Terveet eivät tarvitse parantajaa vaan sairaat. Kirkko on suuri sairaala. Siellä ovat
kaikki ne, jotka tarvitsevat hoitoa.
Urjalassa vuonna 1918 syntynyt Helmi Kallio tuli keväällä 1947 Hyvinkäälle kahden lapsensa kanssa, kun järjestyi asunto. Perheen isä Urho Kallio oli tullut vuotta
aiemmin saatuaan työpaikan kauppalan autonkuljettajana. Kolmas lapsi syntyi Hyvinkäällä.
– Kävimme koko perhe yhdessä Vanhassa kirkossa ja
joulukirkkoon me menimme tapaninpäivänä. Mieheni
kuoli vuonna 1975. Lastenlapsia minulla on yhdeksän ja
lastenlastenlapsia seitsemän, Helmi Kallio sanoo.

Lapsena hevosella joulukirkkoon
Edelleenkin hän käy Vanhan kirkon jumalanpalveluksissa ja keskiviikkoisin päivällä raamattutunnilla.
– Vuodesta 1983 lähtien olen asunut lähellä kirkkoa
ja koko ajan olen käynyt joulupäivän aamujumalanpalveluksessa, joka alkaa kello kuusi.
Hänen mieleensä tulee lapsuudenajan aikaisin alkanut joulukirkko.
– Urjalassa on ihana kirkko. Sinne mentiin jouluaamuna hevosella kymmenen kilometrin matka. Minulla
oli harras ja uskovainen koti, jossa meille lapsille puhuttiin Jumalan sanaa. Sunnuntaina laulettiin hengellisestä
laulukirjasta.
Perheessä oli yksitoista lasta, joista yhdeksän tytärtä
on vielä elossa. Helmi Kallio on lapsista vanhin. Hänen
kaksi vuotta nuorempi veljensä kaatui Siiranmäessä
komppanian päällikkönä. Toinen veli eli 73-vuotiaaksi.
Helmi Kallio vihittiin avioliittoon vuonna 1940 Urjalan kirkossa. Silloin rukoiltiin paljon ja katsottiin sodasta
huolimatta luottavasti tulevaisuuteen.
– Nykyään pannaan painoa rahalle, mutta meidän
keskuudessamme on paljon köyhiä. Meillä pitäisi olla
asevelihenkeä. On myös henkistä pahoinvointia. Siihenkin saamme rukoilla armoa Jumalalta ja katsoa ylöspäin.
Se on ihmeellistä, että Jumala voi kääntää pahan hyväksi.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen



Matkaevästä
Nöyryyden kuningas

M

itä on nöyryys? Nöyryys on jotain,
mitä odotamme joltakulta toiselta.
Nöyryys on jotain, joka varmasti monien mielestä on katoava taitolaji. Ja varmasti
yhtä monen mielestä nöyryys on jotain, jota
voi itsessään parantaa kuin kouluarvosanoja
konsanaan.
Mutta onko nöyryys aivan näin helppo
laji? Jos rehellisesti katsomme omaan sydämeemme – joulunalusajan ”pikkupaasto” siihen sopivasti kehottaakin – havaitsemme
nöyryyden olevan itse kullekin kovin vaikea
laji.
Me emme yksinkertaisesti veny nöyriksi
vain siten, että päätämme olla nöyriä. Joku
sisimmässämme saattaa kyllä sanoa, että
”nöyryys kaunistaa”, mutta silloin kun oikealla nöyryydellä olisi tilausta, me pikemmin
uhkumme omaa itseämme.
Ensimmäisenä adventtina me luemme tuttua
evankeliumikertomusta siitä, kuinka Jeesus
kerran ratsasti suureen kaupunkiin, vaatimattomasti aasilla. Evankeliumissa esiintyy
aikuinen Jeesus ja sen tapahtumat ennakoivat
itse asiassa pääsiäistä. Miksi siis tämä sama
kertomus luetaan sekä pääsiäisen että joulun
alla? Eikö joulun alla ”odoteta” Jeesus-lasta?
Syy moiseen lienee siinä, että kirkkovuoden molemmat suurjuhlat julistavat kuninkaan odottamista, toisenlaisen kuninkaan
tulemista. Ne ihmiset, jotka ennen ensimmäistä joulua, pari tuhatta vuotta sitten, kuulivat yhä meillekin tuttuja Vanhan testamentin ennussanoja, tiesivät kyllä odottavansa
erilaista kuningasta.
Tutuimpia lupauksia, kuvauksia ja ennustuksia tuosta kuninkaasta on sanoitettu profeetta Sakarjan kirjassa, jossa luvataan mm.:
”Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa”.
(Sak. 9: 9).
Kun Jumalan aika koitti, nöyrä kuningas
osoitti heti ihmiselämänsä alussa konkreettisesti nöyryyttään. Jumalan Poika syntyi maan
alimpiin paikkoihin. Tuttu jouluevankeliumi
muistuttaa tästä: ”…Hän [Maria] synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani
hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa”. (Luuk. 2: 7).
Muutama vuosikymmen näiden tapahtumien jälkeen, seimen pojasta mieheksi varttunut Nasaretin Jeesus ratsasti epäkuninkaallisesti aasilla kohti maanpäällisen tehtävänsä
täyttymystä. Eipä aikaakaan, kun suuren suosion saanut kuningas kruunattiin hyvin erikoisella tavalla. Rististä tuli hänen ”valtaistuimensa”, orjantappurakruunusta kuninkaallinen kruununsa ja ristinnauloista hänen valtansa tunnukset. Profeetat olivat ennustaneet
nämäkin tapahtumat jo satoja vuosia ennen
ensimmäistä joulua.
Ainoa todella nöyrä tässä maailmassa on ollut Vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen
nöyryytensä takia meillä voi olla armo ja rauha Jumalan kanssa. Tärkeintä ei olekaan meidän nöyryytemme määrä. Siinä me olemme
aina keskeneräisiä. Tärkeintä on, että sydämissämme omistamme joka päivä sen lahjan,
jonka nöyrä kuninkaamme on meille ansainnut. Tuo lahja on rauha ja hyvä omatunto Jumalan kanssa.
Tätä lahjaa sinulle toivottaa
tänäkin jouluna:

Juha
Koivulahti
pastori
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175 päivää lähetysjuhliin

Palloa otetaan haltuun Lähetysjuhlien valmistelussa

S

uomen Lähetysseuran Lähetysjuhla
pidetään Hyvinkäällä 8. – 10. kesäkuuta, teemana on Pallo haltuun.
Juhlien päätoimikunnalla on tapahtuman
merkeissä kuusi kokoontumista. Sen alaisilla kahdellatoista toimikunnalla on omat
kokouksensa.
Liikenne- ja turvallisuustoimikunnan
puheenjohtajana on Sami Hätönen. Hän
pitää Lähetysjuhlien järjestämistä haastavana, koska kaupunkiin tulee noin 15 000
juhlavierasta.
– Toisaalta nämä ihmiset eivät aiheuta
häiriöitä eivätkä ongelmatilanteita. Ero
rock-tapahtumiin on merkittävä. Juhlavieraat opastetaan tapahtumapaikkojen lähellä oleville pysäköintipaikoille. Pysäköinnin järjestäminen on suuri haaste.
Talkooväkeä tarvitaan runsaasti sekä
liikenteen ohjaukseen että järjestyksen
valvontaan.
– Oma lukunsa ovat paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Näissä toimijana on
pelastuslaitos. Muutama vuosi sitten Hyvinkäällä ollut Itä-länsi -pesäpallo-ottelu
ja kymmenisen vuotta sitten ollut rockkonsertti vetivät yhtä paljon väkeä.

Monipuolista ruokaa
Ravintolatoimikunnan puheenjohtaja Aila
Haapamäki kertoo, että varsinaiset ruokapaikat ovat Hämeenkadun koulussa ja
seurakuntakeskuksessa. Lisäksi on kahviloita sekä makkara- ja jäätelökioskeja.
– Vanhalla Villatehtaalla, jossa ovat
nuorten tapahtumat, on oma ravintola ja
kahvila. Kahvila on auki puoleen yöhön.
Tapahtumia on ympäri kaupunkia ja
ravintola toimittaa tilauksesta esimerkiksi
kokouskahvitarjoilua.
– Meillä on jo noin seitsemänkymmentä työntekijää, mutta lisätarvetta
työntekijöille on. Esimerkiksi lauantaina
9. kesäkuuta tarvitaan paljon väkeä. Sil-

Talkoolomakkeita jaettiin lähetysjuhlien päätoimikunnan kokouksessa. Juhlien läpi
viemiseen tarvitaan paljon talkoolaisia.

loin on hyvä, jos ihmiset voivat tulla auttamaan esimerkiksi puoleksi päiväksi.
Aila Haapamäki luettelee erilaisia Lähetysjuhlilla tarjottavia ruokia. Niitä ovat
salaattien lisäksi esimerkiksi stroganoff,
rahkahyvä, kirjolohijuustovuoka, broiler,
härkäruukku ja vanukas. Nuorille on salaattikimaraa ja kasvisbroilerpastaa, jota
tehdään isolla pannulla ulkona.
– Halutaan tarjota monipuolista ja ravitsevaa ruokaa. Tarjoilu tapahtuu kertakäyttöastioista. Ruoka sisältää leivän ja
juomat.
Käytännön töistä vastaa neljä alan ammattilaista. Heitä ovat seurakunnasta pääemäntä Aino Kuronen sekä emäntä Riitta
Kankaanpää, kaupungin ruokahuollon kehittämispäällikkö Anneli Heikkilä ja restonomiopettaja Anu Tuomola. Aila Haapamäki uskoo, että hyvinkääläiset hoitavat
järjestelyt hyvin.

Nuorilla paljon musiikkia
Nuorisosihteeri Markku Petlinin mukaan Nuorten ohjelmatoimikunnan ensimmäinen kokous oli keväällä 2005, minkä jälkeen on ollut useita kokouksia.

– Nuorten Lähetysjuhlien tapahtumapaikkana on Wanhan Willatehtaan Areena. Perjantaina 8. kesäkuuta on Lähtölaukaus kello 16.30. Bändeinä ovat hyvinkääläinen Kanava ja vierailijana Oratorio
Nurmijärveltä.
Willatehtaan pihalle rakennetaan erilaisia kojuja eli pienimuotoinen kylä. Kojuissa on informaatiota lähetystyöstä, erilaisesta käsillä tekemisestä ja muuta aiheeseen liittyvää.
– Talkoolaisiksi haastetaan isosia, kerhonohjaajia ja muita seurakunnan nuoria.
Nuorille talkoolaisille on töitä sekä rippikoulurallissa, joka alkaa jo tiistaina. Nuorten- ja lastenjuhlat tarvitsevat myös talkoolaisia.
Nuortenjuhlilla esiintyvät Yhteiset hyvinkääläinen Opal ja HB, Pekka Laukkarinen Band, Eleos ja Mikko Vaismaa sekä
virolainen Crux ja Kisko.
Lähetysjuhlille voi ilmoittautua talkoolaiseksi sivulla 13 olevalla lomakkeella.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Jorma Ersta

Elämyksellinen joulukonsertti

J

oulun ihme III
-konsertti koetaan Hyvinkään
kirkossa
tänä
vuonna tiistaina
19.12. klo 19.00.
Joulun ihmeen
alkuperäinen ajatus päivittää totuttua kirkkokuoron
joulukonserttiperinnettä elää tänäkin vuonna vahvana. Tämänvuotisessa Joulun ihme
III:ssa painopistettä kokeillaan siirtää monitaiteellisuudesta mielikuvituksen suuntaan.
Konsertin ei
lauletut -äänet ovat
pääosin lähtöisin
Saku Nousiaisen
ohjelmoimista laitteista joita hän ohjaa ja soittaa. Saku
on jazzmuusikko
joka palasi juuri
suomeen New Yorkista suoritettuaan siellä musiikin maisterin tutkinnon erinomaisin arvosanoin.
Vahvaa osaa konsertissa näyttelee jälleen mahdollisuus käyttää teatteri Betan
kirkkoon joulun ajaksi vuokraamaa valoja äänikalustoa. Mikko Pirinen ja Nanni
Vapaavuori huolehtivat tänä vuonna konsertin valaistuksesta ja erilaisten äänten

tilaan toistamisesta.
Omassa keskeisessä roolissa konsertissa on Hyvinkääläinen viulisti Suvi
Karppila. Vierailijana konserttiin on kutsuttu Energy Singers Espoosta.
Illassa kuullaan ja koetaan paljon meidän aikamme musiikkia, tuttuja joululauluja, mutta myös vanhempia kirkollisia
pohjavirtoja voi konsertissa aistia. Kon-

sertti on yksi Hyvinkään Kirkkokuoro 90
vuotta -juhlavuoden tapahtumista joka
huomioidaan myös konsertissa.
Koska kyseessä on Joulun ihme, kaikkea ei tässä avata. Tässä Joulukonsertissamme jouluista koettavaa ja ihmeteltävää
riittää sinullekin. Tervetuloa!
Ps. Kuten ennenkin; tähän konserttiin
kannattaa tulla ajoissa!

Olavi Suomela (vas.), Sirpa Kallio ja Armas Hursti näyttävät Eino Vesalaisen teosta Pieni enkeli oli vierailulla (1998) ja Arvo Seppäsen pihainteriööriä vuodelta 1952.

Hyvinkään seurakunta tukee taiteen tekijöitä

H

yvinkään seurakunnan taidekokoelmista on koottu ensimmäisen kerran näyttely, joka
on esillä 31. joulukuuta saakka
Hyvinkään Taiteilijaseuran
Promenadigalleriassa (Vaiveronkatu 10). Seurakunnan tiloissa olevista
hieman yli sadasta teoksesta taidemaalari
Olavi Suomela ja kuvataiteilija Armas
Hursti valitsivat esille neljäkymmentä työtä.

Taidetoimikunnan muut jäsenet tekstiilisuunnittelija Sirpa Kallio, Marja-Leena
Virtanen, Pirkko Ojala, Elina Kiuru, kirkkoherra Ilkka Järvinen ja hallintosihteeri
Ritva Marjamäki hyväksyivät näyttelysuunnitelman. Isokokoisista töistä on valokuvasuurennuksia.
– Pidämme hyvänä asiana, että seurakunta on ostanut hyvinkääläisiltä taiteilijoilta huomattavan osan kokoelman teoksista.

Hyvinkäällä on noin kolmekymmentä ammattitaiteilijaa. Katson ammattilaisiksi myös
aktiivit harrastajat, jotka ovat ammattilaistuneet vuosien aikana, Olavi Suomela sanoo.
– On hyvä näyttää ihmisille, mitä taidetta seurakunta on ostanut meiltä hyvinkääläisiltä taiteilijoilta, Armas Hursti yhtyy kollegansa mielipiteeseen.
Tekstiilisuunnittelija Sirpa Kallio on
myös ripustamassa näyttelyn tauluja.

– Hyvinkään seurakunta arvostaa ja tukee kulttuuria. Kaikki ne lahjat, jotka taiteilijalla ovat, tulevat Jumalalta.
Promenadigallerian harvinaiseen näyttelyyn pääsee tutustumaan tiistaista perjantaihin ja sunnuntaisin kello 13–18 ja lauantaisin
kello 12–15.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Hiippakuntavaltuusto pohti jäsenkatoa

E

spoon hiippakunnan
hiippakuntavaltuusto
piti 28. marraskuuta ensimmäistä kertaa kokoustaan Hyvinkään seurakunnassa ja keskusteli
muun muassa kirkkoa yleisesti vaivaavasta jäsenkadosta.
Noin kaksi ja puoli vuotta vanhaan Espoon hiippakuntaan kuuluu 24 seurakuntaa. Alueella asuu
lähes 560 000 ihmistä, joista hiippakunnan seurakuntiin kuului viime vuoden lopussa 430 000 henkeä.
Suomen kirkon seurakunnista
eroaa jatkuvasti jäseniä. Viime
vuosina eroamisprosentti on ollut
0,6 vuotta kohti. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan tuusulalaisen Seppo Yli-Antolan mukaan
Espoon hiippakunnan alueen kokonaisjäsenmäärä ei ole kuitenkaan
laskenut vaan noussut. Neljän viime vuoden aikana se kasvoi 15 000
jäsenellä eli 3,6 prosentilla. Jäsenmäärän nousun selittäjänä on varsinkin Espooseen tulleet maahanmuuttajat, jotka ovat liittyneet seurakuntiin.
Hiippakuntavaltuustossa on jä-

seninä seitsemän pappia ja neljätoista maallikkoa. Valtuuston toimikausi kestää neljä vuotta. Valtuustoon kuuluvat Hyvinkään seurakunnasta pappisjäsenenä vt.
kirkkoherra Tauno Tuominen ja
maallikkojäsenenä Inga-Lill Rajala.
Hiippakuntavaltuusto hyväksyy
vuosittain hiippakunnan toimintaja taloussuunnitelman sekä talousarvion, perustaa ja lakkauttaa
useimmat tuomiokapitulin virat,
käsittelee aloitteet sekä tekee niiden pohjalta aloitteita kirkolliskokoukselle.
Espoon hiippakuntakaan ei voi
jäädä lepäämään laakereillaan, jos
se aikoo pitää jäsenensä ja saada
uusiakin. Inga-Lill Rajala kertoi
hiippakuntavaltuuston keskustelleen keinoista selvitä jäsentappioista.
– Mutta tuli esille, että seurakuntavero ei ole ollut useissakaan
tapauksissa syynä kirkosta eroamiseen. Sen sijaan kirkollisveron nosto saattaa huonontaa kirkon imagoa, hän sanoi. Myöskään seurakunnan työntekijämäärän nostaminen ei ole vaikuttanut jäsenmää-

Hyvinkään seurakuntalehti 6 /14.12.2006

Hiippakuntavaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran Hyvinkäällä. Mukana olivat myös Inga-Lill Rajala,
Seppo Yli-Antola, Mikko Heikka ja Tauno Tuominen.

rän kasvuun.
Inga-Lill Rajala oli pyytänyt
kirkkoteatteriohjaaja Jouni Lainetta tuomaan valtuutettujen, piispan ja tuomiokapitulin virkamies-

ten nähtäväksi Dario Fon tekstiin
pohjautuvan Sokea ja rampa -kirkkodraaman, jonka rooleissa olivat
Timo Salonen ja Marko Lindholm. Hänen mielestään hiippa-

kuntatasollakin on huomattu,
kuinka Hyvinkään seurakunta vie
evankeliumia eteenpäin uudella ja
rohkealla tavalla.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Lauri Kilpi ja hänen
vaimonsa Seija
Snellman-Kilpi
odottavat tapaavansa jouluna lastensa
perheet. Puuhevonen odottaa
uskollisesti pieniä
leikkijöitä.

Lastenlapset tuovat isovanhemmille jouluiloa

I

sovanhemmat Lauri ”Lasse” Kilpi ja
Seija Snellman-Kilpi asuvat Vehkojalla kaupungin vuokrarivitalossa.
Heillä on suunnitelmissa mennä jouluaattona Vantaalle tyttären perheen
luo, jonne tulevat heidän kaksi muutakin lastaan lapsineen.
– Meillä on kolme perheellistä lasta. Lastenlapsia on neljä. Tytöt ovat Ronja, 4 ja
Sonja, 3. Pojat ovat Waltteri, 3 ja Aleksi 1,5.
Jos oltais tiedetty, miten ihania lastenlapset
ovat, me olisimme tehneet ne ensin, Seija
Snellman-Kilpi vitsailee.
Lasselle ja Seijalle merkitsee paljon, että
lapset tulevat jouluna käymään tai he menevät lastensa luokse. Jouluohjelmaan kuuluu
myös kynttilöiden vieminen sukulaisten
haudoille Rauhannummen, Puolimatkan ja
Kytäjän hautausmaille.
– Lasse on ollut useina jouluina joulupukki. Viime vuonna kaksivuotias tyttärentytär alkoi sanoa ”pappapukki, pappapukki”.
Nyt tytär on tilannut vieraan pukin, Seija jatkaa.
Seija täyttää jouluaattona 69 vuotta, mikä on tehnyt hänestä varsinaisen jouluihmisen. Hän kävi Väestöliiton Kotisisaropiston
vuonna 1970 ja toimi vajaat 25 vuotta kaupungin kodinhoitajana. Seija harmittelee sitä, että väsyneillä pienten lasten äideillä ei
ole enää mitään mahdollisuutta saada perheeseen kodinhoitajaa kuten vielä 1970-luvulla. Hän jäi eläkkeelle vuonna 1996.
– Joskus tein kodeissa pullaa. Kerran
eräs äiti esitteli minut aikuiselle tyttärelleen
ja sanoi, että tässä on se täti, joka leipoi meillä hyvää pullaa.
Lasse Kilpi hankki perheelleen leipää rakennuksilla apumiehenä, kirvesmiehenä ja
ilmastointiasentajana. Työt loppuivat 1990luvulla, ja hän pääsi työttömyyseläkkeelle.
– Nykyään ihmisillä on työssä liian kova
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kiire. Heiltä vaaditaan enemmän, mitä he
pystyvät tekemään, hän sanoo.

Itse tehtyjä joululahjoja
Lasse Kilpi pitää käsillä tekemisestä.
– Keväällä ja kesällä teen varastossa puukäsitöitä. Valmistan katajasta voiveitsiä,
pannunalusia ja kuukarhuja, joissa on tuikkukynttilä.
Seija Snellman-Kilpi harrastaa neulomista.
– Olen tehnyt joululahjoiksi lapasia ja
villasukkia. Ne ovat olleet arvostettuja. Onneksi käsitöiden tekeminen on elpynyt.
Myyjäisistäkin saa tänä päivänä sukkia, hän
sanoo.
Hänen mielestään televisio vie liikaa ihmisten aikaa. Se orjuuttaa.
– Ihmiset jäävät sarjoihin koukkuun.
Vaikka maailma hajoaisi ympärillä, niin sarja
pitää nähdä. Jos ei olla kotona, ohjelma pitää
nauhoittaa.
Lasse Kilpi ihmettelee eläkeläisten innostusta hedelmäpeleihin.
– Minä sanon kauppojen hedelmäpelejä
pelihelvetiksi. Sen takia, että ihmiset pistävät viimeiset eläkerahansa niihin. He odottavat vielä voittavansa.
Jäätyään eläkkeelle Lasse innostui lukemaan. Hänelle eivät kelpaa muut kuin Kalle
Päätalon paksut romaanit. Niitä hän on ostanut kirpputoreilta. Häneltä puuttuvat vielä
esimerkiksi romaanit: Selkosen kansaa
(1962), Myrsky koillismaassa (1963) ja Mustan lumen talvi (1969).
Seija Snellman-Kilven joulu alkoi itsenäisyyspäivänä, jolloin hän paistoi koko päivän piparkakkuja.
– Tein niitä neljään talouteen, meille ja
lasten huusholleihin. Käytin Paraisten piparkakkureseptiä. Nykyajan naiset eivät ehdi

tehdä pipareita kuin valmistaikinasta.
Kaupallisuus uhkaa joulurauhaakin. Joulun keskeinen sanoma voi jäädä hulinan jalkoihin.
– Myyntihomma on mennyt jouluna liiallisuuksiin. Ostamisessa olisi käytettävä
enemmän harkintaa. Ihmisten pitäisi tehdä
lapsille mahdollisimman paljon itse joululahjoja. Minä olen tehnyt tyttären ja pojan
pojille puuautoja.

Lassen ja Seijan luona on melkein joka
viikko pikkuväkeä. Lassen tekemä kärryjä
vetävä puuhevonen on kovassa käytössä.
– Minä käyn jouluaamuna Kytäjän kirkossa. Tavoitan siellä joulusanoman ja tunnelman. Kun Vesa-Matti Loiri laulaa Sydämeeni joulun teen, niin silloinkin tavoitan
joulun tunnelman, Seija Snellman-Kilpi sanoo.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kommentti

Jeesuksen luona on oikea joulu

On luonnollista, että jouluumme kuuluvat hyvä ruoka, juoma ja lahjat. Haaveilemme levosta perheen ja läheisten kanssa. Mutta joulun sanomaa, syntisten Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen syntymää, uhkaa massiivinen kaupallisuus.
Arolammilla 1900-luvun alkupuoliskolla elänyt maanviljelijä Mauno Isola (k.
1945) harrasti runojen kirjoittamista. Hän tavoitti jouluun liittyvän ristiriidan
vuosikymmeniä sitten. Martti Turunen sävelsi Isolan Jouluna-nimisen runon vuonna 1934. Se alkaa sanoilla Me käymme joulun viettohon.
Jouluna-runossa kerrotaan, kuinka laitamme kotiemme koristeeksi kuusen ja
kynttilät. Oksille kiedomme hopeisia ja kultaisia nauhoja, mutta muistammeko
taivaasta kirkkauden tuovan lapsen.
Runo kritisoi ajatuksiamme, jotka valtaavat mielemme suurena juhlana. Olimmepa köyhiä tai rikkaita, ajattelemme maallisia miettien ruokia, juomia ja huvituksia. Mutta ”Laps´ hankeen hukkuu, unhoittuu”.
Mauno Isola edusti menneen ajan ihmisiä, joille kristillinen usko merkitsi
paljon. Runonsa eräässä säkeistössä hän ehdottaa, että ”veisimme kullan mirhamin tuon rakkaan lapsen luo”. Hän kehottaa suuntaamaan ajatukset ja teot Jeesukseen Kristukseen. Se toteutuu parhaiten olemalla mukana muita auttavassa diakonisessa toiminnassa, lukemalla Raamattua ja rukoilemalla. Silloin maallisesta joulustamme huolimatta säilytämme joulun oikean sisällön. Joulumme voisi olla alkuna taivaalliselle joululle.

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		

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.

❑
❑

❑
❑

*= talkoolaisten tarve suurin

❑M

❑ L		

❑ XL

❑ XXL

			
			
			
			
			

Palauta lomake osoitteeseen:
Hyvinkään seurakunta
Missiotoimisto
PL 29
05801 Hyvinkää

			

Annetut tiedot ovat vain lähetysjuhlaorganisaation käytössä!

			LÄMMIN KIITOS !

Sanaristikko 6/2006

Sanaristikon 6/2006 vastaukset lähetetään perjantaihin 26.1.2007 mennessä
osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerralla sanaristikon täytti 42 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Arja Nykästä ja Eeva Rinnettä. Heille lähetetään kirjapalkinnot. Onnea voittajille!

Hyvinkään seurakuntalehti 6 /14.12.2006
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Piirros ja tehtävä: Eija Viitanen

Lasten nurkka

Konsertti
Joulunaika 2006
Kytäjän kirkossa
pe 15.12. klo 19
”Jo joulu joutui” -joulukonsertti
su 17.12. klo 16
Kauneimmat joululaulut
ti 19.12. klo 11–13
Kytäjän kerhon joululounas
(Seija Hillner lausuu joulurunoja)
ti 19.12. klo 18
Nukketeatteri ”Joulun tähti”, Jouni Laine
su 24.12. klo 14.30 ja 15.30
Aattohartaudet
ti 25.12. klo 9
Joulukirkko

ke 3.1.2007 klo 18.00
Vanhassa kirkossa

Hengellistä musiikkia lännestä
ja Venäjältä, venäläistä klassista
musiikkia ja laulelmia
•
Sopraano
Svetlana
Musina,
Pietari
•
Säestys
Aleksei
Smirnov,
Pietari
•
Juonto ja
puhe Inkerin evankelisluterilaisen
kirkon pastori Pasi Hujanen
Vapaa pääsy, kolehti Evankeliumiyhdistyksen Venäjän lähetystyölle

Joulukonsertti
to 28.12. klo 18
Martin seurakuntatalossa,
Niittymäenraitti 4
Marita Mättö-Vaalamo
Heli ja Roosa Vaalamo
Petteri, Anssi ja Vesa Väliaho
Illan sana Juha Koivulahti

Diakoniatyön joulunaika
•
•

Päivystysvastaanotot arkisin
ma, to ja pe klo 10–13
päihdetyön vastaanotto ti klo 10–13
Diakoniatoimistossa, Hämeenkatu 16,
puh. (019) 4561 250

Vapaa pääsy

Mummon kammari on joulutauolla
12.12.2006–7.1.2007 siten, että perhepäivän
joulupuurohetkeä vietetään vielä 14.12.2006
klo 9–12.

Joulujuhla

Diakoniatyön kerhot ja ryhmät
aloittavat toimintansa 8.1.2007 alkavalla viikolla,
Kehrääjänkadun eläkeläiskerho 15.1. alkaen ja Vehkojan
päihteetön saunaryhmä 18.1. alkaen.

VARHAISNUORISOTYÖ TARJOAA LAPSILLE,
NUORILLE JA PERHEILLE KEVÄÄLLÄ 2007
•
•
•
•

2.–4.2. Äiti/isoäiti-tytär-leiri,
hinta 35 e aikuinen, 15 e lapsi
19.–21.2. Hiihtolomaleiri
11–14-v. tytöt ja pojat, 35 e
19.–21.2. Hiihtolomaleiri
7–8-v. tytöt ja pojat, 35 e
21.–23.2. Hiihtolomaleiri
9–10-v. tytöt ja pojat, 35 e
Sisarale leireistä 50 %, mahdollisuus hakea maksuvapautusta
Hinta sisältää matkan, ruuan,
majoituksen, ohjelman ja vakuutuksen

Su 17.12. klo 15
Harjutalossa, Harjukatu 1

TOISENLAINEN JOULUKORTTI
Tänä jouluna emme lähetä joulukortteja yhteistyötahoillemme, vaan
lahjoitamme korttirahat Kirkon ulkomaanavun kautta VUOHEN ostamiseen.
Näin haluamme olla tukemassa kehitysmaiden perheiden
ruoantuotantoa ja auttaa heitä ulos köyhyyden kierteestä.
Kiitos yhteistyön hetkistä ja Taivaan Isän siunaamaa vuotta 2007!

•
•
•
•
•

Aikuiset 250 e, 16–18-v. + opiskelijat 200 e, 10–15-v. 170 e,
alle 10-v. 140 e
Hinta sisältää matkan, ruokailut perillä: aamupala, eväät
päiväksi, päivällinen, iltapala, majoituksen, ohjelman, vakuutuksen.
Hinta ei sisällä hissilippuja.
Alle 14-vuotias voi lähteä matkalle vanhemman/isovanhemman/kummin tai vanhemman sisaruksen seurassa
Mahdollisuus hakea osittaista maksuvapautusta
Ei sisaralennusta

Kaikille leireille ilmoittautuminen tiistaisin klo 14–16.30,
puh. (019) 4561 240
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Tule sinäkin!
Sleyn Hyvinkään osasto

t. Diakoniatoimiston väki
PS. Haluaisitko sinäkin lahjoittaa vuohen?
Katso lisätietoja osoitteesta www.kua.fi/toisenlainenlahja

Konsertti

”Ja niin joulu joutui”

Pääsiäisretki Lapin lumille Leville 4.–10.4.2007
laskettelemaan ja hiihtämään
•

Markku Niemelä
Ari Norro
Aarre Kiveinen
Pirjo ja Lasse Erkkilä
Pirkko Ojala
Hyvinkään Evankelinen kuoro
Lauletaan joululauluja
Kahvitarjoilu

Armorikasta
Vapahtajamme
syntymäjuhlaa!

pe 15.12. klo 19
Kytäjän kirkossa
Anni Nummila, sopraano
Janne Helekorpi, tenori
Erkki Kallio, piano
Kahvitarjoilu konsertin jälkeen
Vapaa pääsy

Kirkonmäeltä-lehden toimitus

Bussikuljetus:
Lähtö Paavolan seurakuntakodilta
klo 18.15, Hyvinkään kirkko,
Vanha kirkko ja Kirjavatolppa, paluu
tilaisuuden päätyttyä noin klo 20.30.
Edestakaisen matkan hinta 5 euroa.

Seurakunnassa tapahtuu

J O U L U K U U 2 0 0 6 - H E L M I K U U 2 0 07
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

•

JOULUKUU
Torstai 14.12.
•

•

•

•
•

klo 9–12 Perhepäivä Mummon kammarissa, joulupuurohetki, nukketeatteri ”Joulun tähti”, Jouni Laine
klo 12.00 Torstaitovi Vehkojan seurakuntakeskuksessa, klo 12 joulujuhla ja
jouluruokailu (vapaaehtoinen ruokailumaksu), ei aamupäivätoimintaa
klo 14.00 Sotiemme veteraanien keskustelupiiri
seurakuntakeskuksessa,
Seppo Karttunen
klo 17.30 Maahanmuuttajien joulujuhla Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 20.00 Hiljaisuuden
kirkkohetki Vanhassa kirkossa

Perjantai 15.12.
•
•

klo 14.00 Raamattupiirien
joulujuhla seurakuntakeskuksen kokoussalissa
klo 19.00 ”Ja niin joulu
joutui” -konsertti Kytäjän
kirkossa, bussikuljetus, ks. s.
14

Sunnuntai 17.12./3.
adventtisunnuntai

Tehkää tie Kuninkaalle
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 15.00 Joulujuhla
Harjutalossa, Harjukatu 1,
ks. sivu 14
•
klo 18.30 Siioninvirsiseurat Jaana ja Tapio Piilolalla,
Jussilankatu 1 B 11
Kauneimmat joululaulut
(ks. s. 4):
•
klo 10.00 Paavolan seurakuntakoti, sanajumalanpalvelus ja kauneimmat joululaulut
•
klo 12.00 Kaukasten palvelutalo
•
klo 15.00 Vehkojan seurakuntakeskus, Lasten kauneimmat joululaulut
•
klo 16.00 Kytäjän kirkko
•
klo 16.00 Hyvinkään kirkko
•
klo 16.00 Vanha kirkko
•
klo 18.00 Hyvinkään kirkko
•
klo 18.00 Vanha kirkko
•
klo 20.00 Hyvinkään kirkko

Maanantai 18.12.
•

klo 18.00 ”Runo vie jouluun” Vanhassa kirkossa,
Nuoren Voiman Liiton Hyvinkään Siiven Lausujat,
ohjaajana Tuula Rajamäki,
yhteislaulua

Tiistai 19.12.
•

•

klo 11–13 Kytäjän kerhon
joululounas Kytäjän kirkon
sivusalissa, Seija Hillner lausuu joulurunoja
klo 18.00 Nukketeatteri
”Joulun tähti” Kytäjän kirkossa, Jouni Laine

•

klo 18.00 Vehkojan vastuunkantajien, liikuntaryhmien ja alueneuvoston
joulupuuro ja -hartaus
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 19.00 Joulun ihme III,
elämyksellinen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa,
ks. s. 10.

•

Avoin

Jouluaatto

•

Keskiviikko 20.12.
•

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa

•

Lauantai 23.12.
•
•

•

klo 18.00 Joulunodotuskirkko Martin seurakuntatalossa
klo 22.00 Aatonaaton yömessu Paavolan seurakuntakodissa

Maanantai 25.12./
Joulupäivä

Sana tuli lihaksi
•
klo 06.00 Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa
•
klo 07.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa
•
klo 08.00 Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa
•
klo 09.00 Sanajumalanpalvelus Kytäjän kirkossa
•
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa

Tiistai 26.12./
Tapaninpäivä

Kristuksen todistajat
•
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa

Torstai 28.12.
•

klo 18.00 Joulukonsertti
Martin seurakuntatalossa,
ks. s. 14

Sunnuntai 31.12./
1. sunnuntai joulusta/
Uudenvuodenaatto

Aikamme on Jumalan kädessä
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 18.00 Kansanlähetyksen aattotilaisuus ja eh-

Hyvinkään seurakuntalehti 6 /14.12.2006

klo 18.30 Israel-ilta
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 24.1.

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa

Perjantai 26.1.

klo 11.00 Raamattupiiri
srk-keskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Lauantai 27.1.

klo 18.00 Rauhanyhdistyksen iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 28.1./
4. sunnuntai
loppiaisesta

Sunnuntai 24.12./
4. adventtisunnuntai/
Jouluaatto

Herran syntymä on lähellä
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 14.00 Hartaus
Rauhannummen kappelissa,
bussikuljetus
•
klo 14.00 Aattokirkko
Hyvinkään kirkossa
•
kl. 14.00 Julbön
i Gamla kyrkan
•
klo 14.30 Hartaus
Kytäjän kirkossa
•
klo 15.30 Hartaus
Kytäjän kirkossa
•
klo 16.00 Aattokirkko
Hyvinkään kirkossa
•
klo 17-20 Avoin jouluaatto
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Esa ja Birgitta Kokko,
ks. sivun yläosa
•
klo 18.00 Hartaus
Puolimatkan kappelissa
•
klo 23.00 Jouluyön messu
Hyvinkään kirkossa

•

Maanantai 22.1.

su 24.12.2006 klo 17–20
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3
Illan isäntäparina Birgitta ja Esa Kokko
Ohjelmassa:
• joululauluja
• jouluateria sekä kahvit ja tortut
• jouluhartaus
Jouluaterialipukkeita 10 euroa/kpl saatavana Hyvinkään seurakuntakeskuksen neuvonnasta (Hämeenkatu 16) ma 18.12. saakka.

•
•
•
•
•

•

toollinen Vanhassa kirkossa
klo 23.00 Uudenvuodenaaton hartaus Hyvinkään
kirkossa

TAMMIKUU 2007
Maanantai 1.1./
Uudenvuodenpäivä

Jeesuksen nimessä
•
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa

Keskiviikko 3.1.
•

klo 18.00 Konsertti
Vanhassa kirkossa, venäläistä klassista musiikkia ja laulelmia, ks. s. 14

Lauantai 6.1./
Loppiainen

Jeesus, maailman valo
•
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
•
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
•
klo 15.00 Loppiaismessu
Martin seurakuntatalossa
•
klo 18.00 Kauneimmat
joululaulut vielä kerran
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 7.1./
1. sunnuntai loppiaisesta

Kasteen lahja
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 10.1.
•

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa

Torstai 11.1.
•

klo 17.30 Kehitysvammaisten seurakuntakerho
Martin seurakuntatalossa

Perjantai 12.1.
•
•

klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 14.1./
2. sunnuntai loppiaisesta

Jeesus ilmaisee jumalallisen
voimansa
•
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
•
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 12.00 Messu
Kaukasten palvelutalossa
•
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 17.1.
•

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa

Perjantai 19.1.
•
•

klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 21.1./
3. sunnuntai loppiaisesta

Jeesus herättää uskon
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
•
klo 18.00 Kirkkoilta (SRO)
Vanhassa kirkossa

Jeesus auttaa hädässä
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, rippikoulusunnuntai
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa
klo 13.00 Messu
Kytäjän kirkossa
klo 16.00 Raamattuluento
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Tiistai 30.1.
•

klo 19.00 Sanan ja rukouksen ilta Hyvinkään kirkossa

Keskiviikko 31.1.
•

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa

HELMIKUU
Perjantai 2.2.
•
•

klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 4.2./
Kynttilänpäivä

Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 11.30 Yhteisvastuukeräyksen avaus ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa
•
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
•
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 7.2.
•

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa

Torstai 8.2.
•

klo 17.30 Kehitysvammaisten seurakuntakerho
Martin seurakuntatalossa
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” W i e n m e r k i t s i m i n u l l e o m i e n s i i p i e n k a n n a t t e l u a j a t u t u s t u m i s t a t u l e v a a n a m m a t t i i n . . .”
Baritoni Markus
Nieminen valittiin Paavolapäivän juhlassa
19. marraskuuta vuoden paavolalaiseksi.

Markus Nieminen ponnisti Paavolasta konserttilavoille
Vuoden paavolalaiseksi valittu
baritoni Markus Nieminen, 32,
on edennyt laulajana pitkälle.

V

uonna 1999 hän voitti Pentti
Koskimiehen liedkilpailun
pianistinaan Ilmari Räikkönen. Seuraavana vuonna hän
sijoittui toiseksi Timo Mustakallio -laulukilpailussa ja voitti
samana vuonna Vox Unica -laulukilpailun.
Vuonna 2001 hän sai jaetun voittosijan
Tampereen Ooppera Grand Prix -kilpailussa ja voitti tämän vuoden tammikuussa
Lappeenrannan laulukilpailun.
– Lappeenrannan laulukilpailun voiton
koin tärkeäksi kasvojen päivittämisen kannalta, koska olin ollut viisi vuotta Wienin
valtionoopperassa ja pois Suomen musiikkimarkkinoilta. Voitto toi mukavasti mielekkäitä töitä.

Markus Niemisellä
on ollut tukijoita
Ala-asteella Markus Niemisen opettajana
oli Salli Sarkola, joka kannusti häntä pyrkimään Asemankoulun musiikkiluokalle.
Bachin Matteus-passio tuli pojalle tutuksi,
kun opettaja Heikki Heleniuksen johtamaa musiikkiluokkien kuoroa käytettiin
Hyvinkään oratoriokuoron esityksen lapsikuorona.
Hyvinkään musiikkiopistossa Markus
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Nieminen soitti pianoa. Yläasteella ja lukiossa hän innostui rock-musiikista ja soitti
muun muassa Holy Rose - ja Kapteeni
Koukku -bändeissä. Leiririppikoulunsa
hän kävi Posiolla. Lukion ensimmäisen
vuoden jälkeiseen vaihto-oppilasaikaan
Pennsylvaniassa kuului myös kuorotoiminta. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Hyvinkään yhteiskoulun lukiosta vuonna 1994.
– Olen urheillut aina paljon. Pelasin
pesäpalloa Paavolan joukkueessa ja myöhemmin Tahkon edustusjoukkueessa. Pelasin Tahkossa myös koripalloa.
Musiikki on liittynyt Markus Niemisen
kohdalla usein kirkollisiin tilaisuuksiin.
Hän pääsi jo nuorena laulamaan jumalanpalveluksissa ja suurissa oratorioissa, ensin
kuorossa ja sitten solistitehtävissä. Hyvinkään seurakunnan kanttorin Matti Herojan suosituksesta varusmiesikäinen nuori
mies selvitti tiensä Kaartin soittokuntaan,
Helsinkiin. Upinniemen rannikkotykistön
alokasajan jälkeen hän lauloi armeijan harmaissa erilaisissa kokoonpanoissa.
– Sitten pääsin Sibelius Akatemian solistiselle linjalle, jossa minulla oli pääaineena laulu. Opiskelin laulua Sauli Tiilikaisen
johdolla vuosina 1995–2000. Wienin valtionoopperan solistikuntaan kuuluin vuosina 2001–2005.
Baritoni Markus Nieminen on käynyt
myös Tom Krausen, Peter Bernen ja Rudolf Bautzin mestarikurssit. Liediä hän on
opiskellut Jorma Hynnisen, Ilmo Rannan, Gustav Djupsjöbackan ja Hartmut
Höllin johdolla.

– Wien merkitsi minulle omien siipien
kannattelua ja tutustumista tulevaan ammattiin klassisen musiikin ja oopperan
pääkallonpaikalla.

Oratoriot ovat mahtavia
Markus Niemisen isä Seppo Nieminen on
Hyvinkään kaupungin suunnittelujohtaja.
Hänen äitinsä Varpu Nieminen, jonka isä
oli syntyjään Viron hiidenmaalainen, on
eläkkeellä oleva markkinointisihteeri. Vanhemmat kävivät kuuntelemassa poikansa
laulamista Wienissä ja nyt myöhemmin
Helsingissä.
Markus Nieminen laittaa mielellään
ruokaa, esimerkiksi pihvejä, thairuokaa ja
sushia. Wienin jälkeen kotiutumista Helsinkiin on ollut auttamassa seurustelu balettitanssija Kaarina Leppäsen kanssa,
joka on kiinnitettynä Suomen Kansallisbalettiin.
Wienin valtionoopperan ja Suomen
Kansallisoopperan lisäksi laulaja on esiintynyt muun muassa Wienin Volksoperassa, Hampurin valtionoopperassa, Meranossa, St. Gallenissa.
– Suomen Kansallisoopperassa laulan
parhaillaan Gioachino Rossinin Matka
Reimsiin -oopperassa Don Alvaron osassa.
Talvella laulan ruhtinas Jeletskin roolin
Pjotr Tšaikovskin oopperassa Patarouva.
Konserttiohjelmistossa hänellä ovat
muun muassa Matteus-passio (Bach), Johannes-passio (Bach), h-mollimessu
(Bach), Requiem (Fauré), Requiem (Sup-

pé), Kindertotenlieder (Mahler), Lieder
eines fahrenden Gesellen (Mahler), Lyrische Symphonie (Zemlinsky).
Tutustuttuaan jo lapsena Matteus-passioon hän nauttii ammattilaulajana yhä
teoksesta.
– On ollut mahtavaa, että olen päässyt
esittämään oratorioita. Matteus-passio on
kuin valtava koneisto, jossa on kiva olla
mukana pienenä palana ja nauttia kauniista musiikista, hän sanoo.
Viime kesänä vanhat suomalaiset puukirkot olivat baritonilaulajan esiintymispaikkoja.
– Viime kesänä minulla oli yksinlaulukonsertteja Keski-Suomessa ja Savossa
muun muassa Rautalammilla, Rantasalmella ja Kangasniemellä. Lauloin ohjelman, joka koostui osasta saksalaista perinteistä liediä ja tunnetuimmista suomalaisista yksinlauluista sekä ooppera-aarioista.
Oopperatalojen lavoilla esiintyvä Markus Nieminen ajattelee lämmöllä hyvinkääläisiä ystäviään, joita hän tapaa silloin
tällöin.
– On onni, että koulu- ja muut kaverit
ovat pysyneet edelleen läheisinä ystävinä.
Olen lähes ainoa, joka on saanut leipätyön
musiikista. On ollut suuri yhdistävä asia,
että kävimme yhdessä puolipakolla pianotunneilla ja kuorossa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

