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Susanna
Hujanen
kannustaa
olemaan oma
itsensä ja
tuomaan omat
vahvuudet esille
seurakunnassa

Susanna Hujanen
- Luokanopettaja ja tanssija
- Taiteen harrastaja

Jokaisella on oma paikkansa
Susanna Hujanen, 31, on
nuori aikuinen ja seurakunnan
toiminnassa tiivisti mukana.
Työtoveri sai Susannan lähtemään
kuorotoimintaan mukaan muutama vuosi sitten, jonka ansiosta
hänen ystäväpiirinsä sekä
harrastaminen ovat kasvaneet.
Susanna on taiteen harrastaja.
Hän maalaa, laulaa, tanssii ja
näyttelee. Seurakunta auttaa
häntä jaksamaan arjessa.

lan Profeetassa. Susanna on esiintynyt myös
muissa seurakunnan tilaisuuksissa tanssijana, ja hän on saanut toteuttaa omaa tuotantoaan, mikä monessa muussa paikassa ei ole
aina ollut niin helppoa.
Susanna uskoo, että jokaisella seurakuntalaisella on oma paikkansa. On tärkeä antaa itsestään juuri sitä, mitä hän osaa. Etenkin taiteen kautta hän pystyy välittämään
itsestään esityksessä jonkin palan ja tunteen
sekä välittää sanomaa.
– Joidenkin mielestä taide, etenkään
tanssi ei kuulu kirkkoon, mutta mitä väärää
voi olla siinä, että tekee sitä, mistä tulee onnelliseksi ja mikä tuntuu itsestä oikealta?
kysyy Susanna ja jatkaa:

– En näe mitään väärää esimerkiksi
tanssissa alttarilla, se on kaikkea muuta kuin
häväistystä, se on kunniaa, ja sen tarkoitus
on pelkästään hyvä.
Sanomana Susanna haluaa etenkin nostaa esiin naisten kriittisyyden omaa kehoaan
kohtaan, sillä jokainen on luotu juuri sellaiseksi kauniiksi ihmiseksi kuin on. Oman kehon vaarantaminen on sen vastaista.
Synniksi Susanna mainitsee toisen tahallisen vahingoittamisen. Kohdeyleisöllä ei
Susannalle ole niinkään väliä, vaan jokainen
iästä ja sukupuolesta riippumatta saa taiteesta itselleen jotain. Susanna haluaa houkutella seurakunnan toimintaan niitä, jotka
eivät hänen tavoin tiedä, mitä kaikkea seuHanna Tarkiainen

–T

aide merkitsee minulle
koko elämää, maalaan,
kirjoitan, tanssin, laulan
ja soitan. Helpotan
omaa sekä toisten elämäntilannetta taiteellani. En voisi kuvitella elämää ilman taidetta,
Susanna korostaa.
– En ollut ennen edes tiedostanut seurakunnan toimintaa ennen kuin työtoverini
kysyi minua mukaan kuoroon, onneksi lähdin, koska nyt elämässäni on paljon ihanaa
sisältöä. Siemenen kyllä sain jo rippikoulussa Jouni Laineen innostavuudesta, mutta se
siemen iti kymmenisen vuotta. Sain kyllä
rippikoulussa eväitä elämään ja henkilökohtaisia oivalluksia, koin riparin mielekkääksi,
kertoo Susanna. Eikä hän varmasti ole ainoa, jota seurakunnan rippikoulun jälkeinen, eikä nuorten aikuisten työ ole tavoittanut.

Alttaritanssi
kunnian osoituksena
Susanna lähti vuonna 2010 mukaan Tuomaskuoroon, jonka kautta hän on ollut
myös mukana monessa Teatteri Betan tuotannossa, viimeisimpänä kesäteatteri Karja-
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Susanna esiintyi viimeksi Teatteri Betan Karjalan Profeetassa.

rakunta on. On pyrittävä muuttamaan kaduntallaajan mielikuvaa kirkosta, joka hänen mielestään on mielikuva pitkään ja hitaasti puhuvasta papista ja pelkistä aamukymmenen jumalanpalveluksista.

Uusia tuulia
kirkkotaiteen kautta
Erityisesti Susanna kokee seurakunnan
”kaavoihin kangistuneeksi”, jossa uusia innovaatioita ei useinkaan katsota hyvällä.
Hän haluaa kirkosta avarakatseisemman ja
vastaanottavaisemman, eikä aina samoja
polkuja kulkevan jämähtäneen järjestelmän.
– Uudistukset eivät missään nimessä ole
kirkon pilkkaa, vaan sen ajan hengen aistimista, Susanna täsmentää.
– Ihmiset, niin työntekijät kuin ne harvoin kirkossa käyvät tulee ottaa vastaan ihmisinä, hän jatkaa.
Uusia tuulia Susanna haluaisi tehostaa
juuri kirkkotaiteen kautta, koska se on katsojalle antoisaa ja myös terapeuttista eri elämäntilanteissa. Hän toivoisi, että suhtautuminen kirkossa käyntiin ja seurakunnan
toimintaan muuttuisi avoimemmaksi.
– Yllätyin itsekin, kun löysin itseni sellaisista tilaisuuksista, joissa en vielä muutama vuosi sitten olisi kuvitellut käyväni. Seurakunnan yhteys huokuu esimerkiksi yhdessä tekemisestä ja avoimesta suhtautumisesta. Haluan, että seurakunnassa voidaan
käyttää ihmisten erityislahjoja hyväksi ja
uudistaa niillä tapahtumien sisältöä, Susanna kertoo innoissaan.
Yksi projekti, jonka hän haluaisi toteuttaa, olisi lapsille ja nuorille suunnattu tanssi- ja musiikkiesitys, ehkä jopa musikaalin
kaltainen työ, joka käsittelisi nuoren kasvukipuja kohti aikuisuutta. Susannan motto ja
terveiset muille hyvinkääläisille nuorille ja
nuorille aikuisille on hänen työpaikaltaan,
luokkahuoneesta löytyvä ankkataulu, joka
kannustaa uskaltamaan olemaan oma itsensä. ”Ole sellainen kuin olet, arvosta itseäsi ja
toisia. Nähdään kirkossa!”

Ida Akkila

Kirkonmäki-gallup

Pitäisikö peruskoulujen
uskonnontuntien määrää lisätä?
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Esko Ämmälä
– Pitäisi. Käyn kirkossa joka
sunnuntai.

Nuoret
lehden tekijöinä

S
Petra Laune ja Tiia Säkkinen
Ilkka Kulmala
– Määrän voi pitää nykyisellään, jos opetus on yleissivistävää.

Janne Nokkala

– Sen opetustuntien määrän,
joka uskonnon opetukseen
menee voisi käyttää motivoivamman ja nyky-yhteiskunnassa hyödyllisemmän aineen opettamiseen.

– Ei, niitä on jo ihan riittävästi opettamaan kaikki oleellinen.

Faktaa suomalaisesta
uskonnonopetuksesta
Suomalaisessa koulussa oppilaalle annetaan ”oman uskonnon
opetusta”. Uskontokuntiin kuulumattomia oppilaita varten opetetaan elämänkatsomustietoa.
Uskonnonvapauslakia uudistettaessa vuonna 2003 luovuttiin
ilmaisusta ”tunnustuksellinen
uskonnonopetus”. Lainvalmistelun yhteydessä todettiin, että sanamuodon muutoksella ei muutettu uskonnon opetuksen tavoitteita ja sisältöjä.
Yleisimmin opetetaan evankelis-luterilaista ja ortodoksista
uskontoa. Perusopetusta varten
on laadittu opetussuunnitelmat
myös yhdelletoista muulle uskonnolle (esim. juutalaisuus, islam, buddhalaisuus, katolisuus)
ja lukio-opetusta varten kahdeksalle. Kaikkia näistä ei käytännössä tällä hetkellä toteuteta. Islamia opiskelevien oppilaiden

määrä on kuitenkin jo samaa
kokoluokkaa kuin ortodoksista
uskontoa opiskelevien.
Oman uskonnon opetus ei
ole perustuslain tarkoittamaa uskonnonharjoittamista. Kouluissa
voidaan järjestää uskonnollisia
tilaisuuksia kuten koululaisjumalanpalveluksia. Nämä eivät kuulu
uskonnonopetuksen alueelle.
Uskonnon opetus antaa oppilaalle tietoja, taitoja sekä kokemuksia. Näiden pohjalta hän
voi rakentaa omaa identiteettiään ja maailmankatsomustaan.
Tiedollisen aineksen ohella uskonnon opetukseen voi kuulua
esimerkiksi rukous, virsi tai tutustuminen uskonnollisiin toimituksiin.
(Ks. Sivistysvaliokunnan lausunto 14/2002 vp; Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp)

Teksti ja kuvat
Daniel Silvennoinen

eurakunnassamme on paljon kirjallisesti ja
visuaalisesti lahjakkaita nuoria. Heistä
muutama kutsuttiin tekemään tätä Kirkonmäeltä-lehden numeroa vapaaehtoistyönä. Toiset kirjoittivat ja toiset kuvasivat. Yksi teki käsin
piirtäen lastennurkan. Joku oli mukana pelkästään tärkeässä ideointivaiheessa.
Nuorten vapaaehtoisten tekemä lehti on
edessäsi. Lehti on ulkoasultaan samanlainen
kuin vuoden muutkin numerot, mutta suurin
osa sisällöstä on nuorten tuottamaa. Toivomme,
että jutut siitä huolimatta kiinnostavat kaikenikäisiä lukijoita.

Aivan ensimmäisessä lehtipalaverissa nuoret
toivat esiin, että heidän mielestään Kirkonmäeltä-lehdessä on liikaa seurakunnan toiminnasta
kertovia juttuja ja liian vähän kirjoituksia, joista
lukija saisi hengellistä antia. Niinpä tämän lehden keskiaukeamalle laitettiin kuvahartaus.
Nuorten mielestä seurakunnan lehti ei ole
ensisijaisesti olemassa toiminnasta kertomista
varten. Lehden tulee tarjota ihmisille mahdollisuus pysähtyä hetkeksi uskonasioitten ja elämänkysymysten äärelle. Pysähtymistä ja hiljentymistä varten ei tarvitse lähteä kotoa minnekään.
Seurakunnan toiminnasta saa tietoa muutakin
kautta. Sen lehteä tehneet nuoret tietävät, sillä
he kaikki osallistuvat toimintaan aktiivisesti.
Näitä tuttuja nuoria oli helppo pyytää mukaan.
Tämän lehden tekeminen heidän kanssaan oli
alun perin minun ajatukseni. Jos kaikki haaveeni
olisivat toteutuneet, tekijöiden joukkoon olisi
siunaantunut lisäksi sellaisia seurakuntalaisia,
jotka elävät kristityn elämäänsä arjessa, vaikka
eivät olekaan erityisen aktiivisia seurakunnan
toimintaan osallistujia. Kuinka paljon sellaisia
lahjakkaita nuoria seurakuntalaisia onkaan, joita
me työntekijät emme tunne emmekä siksi osanneet pyytää mukaan!

Laura Maria Latikka
Kasvatuksen vastuukappalainen ja
viestinnän teologi
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Messu kaikelle kansalle

Heitä elämäsi

M

uutaman viikon kuluttua olen nouseva korkeuksiin jättäen taakseni
Helsinki-Vantaan sumuiset kiitoradat ja sen mitä olen tähän asti tottunut kutsumaan elämäkseni. Lähden vaihto-oppilaaksi Saksaan ja näin ollen kaikki tuttu ja
turvallinen vaihtuu uuteen ja hieman pelottavaan. Taakseni jäävät ihmiset ja ihmissuhteet, ne joiden kautta peilaan itseäni ja muodostan minäkuvani; joudun rakentamaan
uudet ja aloittamaan alusta itseni kanssa.
Kuka minä oikein olenkaan? Niin myös koulu, harrastukset ja rutiinit vaihtuvat kun totuttelen pitämään arkisena asioita jotka
aluksi ovat täysin vieraita ja outoja, puhumattakaan kielestä ja kulttuurista ympärilläni. Kaikki muuttuu ja myönnän olevani kauhuissani ajatuksesta.
Olen pyöritellyt ajatusta muutoksesta
mieleni perukoilla nyt jo siihen malliin, että
ajatus alkaa muistuttaa matkan varrella kokoa kasvattanutta karvapalloa jolla ei voi
tehdä enää mitään muuta kuin heittää pois.
Yritän puristaa tuosta möykystä vielä muutaman ajatuksenrihman, mutta ajatukseni
ovat ristiriitaisia enkä oikein itsekään tiedä
mihin niistä uskoa. Päätös lähtemisestä on
kuitenkin muodostunut kauan sitten. Lupaa
vaihto-oppilasvuoteen kysyin vanhemmiltani jo vuosia sitten. Janoan muutosta ja ajatuskin siitä, kuinka uskomaton kokemus
vuosi ulkomailla voikaan olla saa pääni sekaisin. Silti huomaan välistä toivovani, ettei
tarvitsisi lähteä, ettei tämä kesä loppuisi
milloinkaan.
Kyllähän minä tiedän, miksi muutos pelottaa. Se voi olla hyvää tai huonoa, eikä vakuutteluista huolimatta kukaan voi varmuudella sanoa, että tekemäni valinnat olisivat
oikeita ja niiden seuraamukset muutosta parempaan päin. Tulevaisuudessa ei ole kukaan käynyt ja kaikessa lyhyydessään vuosi
on niin pitkä aika että kaikki voi muuttua, ja
muuttuukin. Vaihtovuoden kirous ja samalla siunaus on kuitenkin siinä, että sieltä on
tultava takaisin. Kaikki minkä kerran olen
jättänyt taakseni on minua vastassa, tavalla
tai toisella, enkä tiedä mitä tapahtuu kun
vanha ja uusi kohtaavat vuoden jättämät jäljet merkkeinään. Mitä vuosi tekee siteille
jotka olen solminut itseni ja muiden ihmisten välille, niille tiukimmillekin joiden olen
toivonut kestävän läpi elämän. Mitä jos vuoden aikana minulle läheisimmät ihmiset
menettävät merkityksensä silmissäni? Ja tärkeimpänä: mitä jos tämän huomatessani
ajatus ei kirpaisekaan, vaan tuntuu hyväksyttävältä, ehkä jopa huojentavalta, pahimmillaan ei miltään?
Uskon kuitenkin tärkeimpien ihmisten pysyvän aina. Menettämisen pelko ei saa hallita elämää, sillä haluaisinko oikeasti pysäyttää ajan nyt kun kaikki on hyvin? Tietämättä
mitä tulevalla vuodella on minulle antaa sanon, että se on kuitenkin kaiken arvoista.
Elämä.

Eve Nieminen
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Koko perheen Tuomasmessu

H

yvinkäällä jo pitkään toiminut Tuomasmessu saa uutta
väriä, kun 9.9.2012 klo 17.00
vietetään ensimmäistä uudistettua Koko perheen
Tuomasmessua Hyvinkään
kirkossa. Väriä messuun tuo ylistysmessun tekijöiden mukaan tulo. Tuomasmessua on rakentamassa laaja työntekijäjoukko. Mukana on kanttoreita, diakoneita,
lapsityöntekijöitä, pappeja ja ennen kaikkea vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja
Tuomaskuoro. Messun vapaaehtoisia rohkaisee, kerää ja koordinoi diakoniatyöntekijä Maria Kahra.

Tuttua mutta yllätyksellistä
Messun ytimenä on tutut elementit, mutta tavoitteena on, että jokaisessa messussa
on jotain uutta ja yllätyksellistäkin. Erityisesti on otettu huomioon lapsiperheiden
osallistuminen. Messun saarnan ja rukousosion aikana lapsille on pyhäkoulu ja
omaa ohjelmaa. Messussa on otettu huomioon myös hiljaisuus ja pysähtyminen.
Messuun ovat kaikki tervetulleita ja toiveemme on, että jokainen kokee tämän
messun seurakunnan yhteiseksi olohuoneeksi. Lähdemme liikkeelle ja mielenkiinnolla odotamme millaiseksi messu
muodostuu.

Diakonia ja lähetys
vahvasti läsnä
Tuomasmessun ja seurakunnan yksi ydin
on evankeliumin sanoittaminen teoiksi,
eli diakonia. Messu loppuu aina lähettämiseen ja se kehottaa siihen, että ahkeroimme kristityn kutsumuksessa lähimmäistemme hyväksi lähellä ja kaukana.
Uudistettu Tuomasmessu alkaa klo 16.00
maksuttomalla soppatykkiruokailulla
kirkonmäellä. Messussa kerätään kolehtia kuivaelintarvikkeina, jotka sitten seuraavalla viikolla jaetaan diakoniatoimiston kautta sitä tarvitseville. Tätä kautta
Hyvinkään kirkko voi askel kerrallaan
muuttua Tukholman keskustan S:ta Claran kirkon ja Carl-Erik Sahlbergin esimerkin mukaiseksi välittämisen keskuk-

seksi. Koko kirkko seurakunnan olohuoneeksi.
Uudistettua Tuomasmessua vietetään
joka kuukausi. Seuraava messu on 14.10.
Myös 18.11. vietetään messua. Toiveena
on, että kirkkomme saa muuttua seurakunnan olohuoneeksi ja siellä voitaisiin

viettää päivittäisiä rukoushetkiä, viikkomessuja, 24/7 -rukousviikkoja.
Sunnuntain 9.9.2012 Tuomasmessussa
ovat palvelemassa Tuija Mattila, Petra
Pohjanraito, Laura Maria Latikka,
Marjut Sipakko, Tuomaskuoro, joukko
vapaaehtoisia ja Marko Huhtala.

Vahva gospel soi seurakuntaviikolla

K

uudetta kertaa järjestettävällä
seurakuntaviikolla 25.–30.
syyskuuta kuullaan Hyvinkään kirkossa suomalaisen
gospelin vahvoja tulkitsijoita.
Teemana on Taivas varjele.
Tapahtumaviikon organisoijan pastori
Esa Kokon mukaan aihe nousee viime
toukokuun lopun ikävästä tapahtumasta.
− Se on meille yksi muistutus siitä, että tarvitsemme elämässämme Jumalan
varjelusta. Mielessäni on myös Mikko
Kuustosen kappale Taivas varjele. Siinä
on kysymys valkoisen rikkaan länsimaalaisen ihmisen rakkaudesta, joka on kovasti puutteellista. Mikon laulun nimi
viittaa meidän omahyväiseen napaamme
tuijottamiseen. Niin sanottu hyväntekeväisyytemme ja lähimmäisenrakkautemme on ehdollista. Harrastamme sitä, koska saamme siitä itsellemmekin hyötyä.
Tiistaina 25.9 klo 19 on gospel-ilta.
Evankeliumi on esillä sanoin ja sävelin.
Laulajana on hyvinkääläislähtöinen Satu
Strömberg. Puhujaksi tulee Kansan Raamattuseuran evankelista Kalle Virta.
− Torstaina 27.9. kello 19 on kirkossa
Virsi-ilta, jonka toteuttavat kolmatta kertaa seurakunnan kanttorit, kuorot ja orkesteri. Vierailevaksi tähdeksi on saatu

Jukka Tolonen. Toivon, että hän herättää
hyvinkääläisissä mielenkiintoa.
Perjantaina 28.9. kello 19 on pitkästä
aikaa Afrikkalainen gospel-messu oman
seurakunnan Bändin ja lauluryhmän voimin. Edellinen oli kesällä 2006 Lähetysjuhlien yhteydessä. Messun liturgina on
Esa Kokko.
− Seurakuntaviikko päättyy sunnuntaina 30.9. kello 18 Yhteisvastuukonserttiin, jossa esiintyy Suomigospelin legenda

Jaakko Löytty kahden kaverinsa kanssa.
Heidän muodostamansa Tre-yhtye tulee
Tampereen suunnasta. Jaakko Löytty ei
ole esiintynyt Hyvinkäällä pitkään aikaan.
Viimeksi hän piti 1990-luvulla Vanhassa
kirkossa kolme keväistä gospel-konserttia
rippikoululaisille. Toivotaan, että ihmiset
löytäisivät runsain joukoin tiensä Hyvinkään kirkkoon.

Seppo Ylönen

TAIVAS VARJELE
SEURAKUNTAVIIKKO 25.–30.9.2012 HYVINKÄÄN KIRKOSSA
Ti 25.9. klo 19 Gospel-ilta: Kalle Virta (KRS) ja Satu Strömberg, laulu.
To 27.9. klo 19 Virsi soi-ilta: Kanttorit ja Jukka Tolonen. Kuorot ja orkesteri.
Pe 28.9. klo 19 Afrikkalainen gospelmessu: Esa Kokko, Bändi- ja lauluryhmä.
Su 30.9. klo 18 Yhteisvastuukonsertissa Jaakko Löytty ja Tre.

Kiia Lönnroth
Jorma Ersta

JT-Machine Oy:n purkuryhmä töissä seurakuntakeskuksen ruokasalissa.

Seurakuntasalit
saavat uuden ilmeen

Kuutsi-leirin menosta nautti 270 nuorta.

Daikini villitsi Päiväkummussa

T

änäkin vuonna Hyvinkään
seurakunnan järjestämällä
Kuutsi-leirillä saatiin nauttia
loistavasta musiikkitarjonnasta. Perjantai-iltana Kuutsikansaa viihdytti metallimusiikkia ja hiphoppia yhdistelevä Daikini.
–Aloitimme hardrock kokoonpanolla 1999, mutta se vaihtui hiphop tyylisuuntaan muutama vuosi myöhemmin.
Nykyinen kokoonpano ja tyyli muotoutuivat vuonna 2008, laulaja Lauri
Kemppainen kertoo.
Keikan aikana huomio kiinnittyi
Daikinin persoonallisen soundin lisäksi
kantaaottaviin sanoihin. Kemppainen

kertookin, että hiphop lyriikat ovat
yleensä vahvoja, joten tuntui luonnolliselta käyttää samantyylisiä sanoituksia
tämänkin projektin kanssa. Kantaaottavuuden lisäksi Daikini pohtii hengellisiä
ja suuria kysymyksiä lyriikoissaan.
–Me ei luokitella itseämme varsinaisesti gospel-bändiksi, vaikka meidän lyriikoissa käsitelläänkin sellaisia aiheita.
Elämän isot kysymykset ovat aina kiehtoneet minua ja niistä on tarve kirjoittaa, teologian opinnot suorittanut
Kemppainen kuvailee.
Synkistä teemoista ja melodioista
huolimatta Kemppainen ei sanoisi yh
tyettään synkäksi.

–Ei me olla mikään ”ranteet auki”
-yhtye, vaan pyritään positiivisen ajatteluun, hän naurahtaa.
Kemppainen näkeekin lasin puoliksi
täynnä, ja elämän tarkoitukseksi hän
kertoo Jumalan kohtaamisen ja moraalisesti ja onnellisesti elämisen.
Uuteen levyyn keskittyvä yhtye ei
ole keikkaillut paljon kesällä, mutta sitä
ei voisi live-meiningistä päätellä. Daikini ottikin yleisön haltuun hienosti ja sai
Kuutsi-teltan tunnelman kohoamaan
kattoon.

Sanna Rilla, Mari Liukkonen,
Iina-Miisa Huovinen

Taizé Helsinkiin

H

elsingissä Tuomiokirkon
mäellä valmistaudutaan
28.–30. syyskuuta pidettävään suurtapahtumaan.
Kansainväliseen Taizé-
tapahtumaan odotetaan
saapuvan satoja nuoria Pohjoismaista,
Baltiasta, Venäjältä ja muualta Euroopasta. Tapahtuma on Taizé-yhteisön
järjestämä kaupunkikokoontuminen,
joita on järjestetty Euroopan suurkaupungeissa jo 70-luvulta asti, mutta nyt
ensi kertaa Suomessa. Helsingin tapahtuman koollekutsujina ovat piispa Irja
Askola, metropoliitta Ambrosius, piispa Teemu Sippo sekä tuomiorovasti
Matti Poutiainen.
Ranskassa sijaitseva Taizén ekumeeninen luostariyhteisö perustettiin
vuonna 1949. Sodan jättämä hajaannus
ja kristittyjen väliset kuilut jättivät yhteisön perustajaan Veli Rogeriin syvän
vaikutuksen. Hänelle tuli tärkeäksi Jeesuksen rukous ”että he kaikki olisivat
yhtä ... niin, että maailma uskoisi...
”(Joh. 17:21) Yhteisön näyksi tulikin ”sovinnon ja yhteyden merkkinä eläminen”.
Veljet halusivat pitää huolta kaikkein
huonoimmassa asemassa olevista ihmisistä, sekä puhua kirkkojen ja yksittäisten ihmisten välisestä yhteydestä ja yhteenkuuluvuudesta.
Alusta asti yhteisössä vieraili sekä
protestanttisia, että katolilaisia vieraita.
Kävijämäärät Taizéssä kasvoivat, ja pian
60-luvulla Taizé-veljien yllätykseksi,
heidän pelloillaan vietti aikaa pari tuhatta hippiä. Veljet, jotka olivat etsineet
oman paikkansa rauhalliselta maaseu-
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Maciej Bilas

Hyvinkään seurakunnan Hämeenkatu 16:n seurakuntakeskuksen toisen kerroksen juhlasalin, seurakuntasalin ja kokoussalin remontin aika on tullut.
Mainitut tilat remontoidaan ja saadaan entistä
ehompaan kuntoon elo-marraskuun aikana. Koska
seurakuntasali on nyt remontin alla, pitopalvelun
ruokailutilana toimii väliaikaisesti iso juhlasali. Pitopalvelun arkilounas tarjoillaan siellä maanantaista
perjantaihin kello 10.30–13.30.
Vuonna 2010 kirkkovaltuusto hyväksyi sekä työkeskuksen että seurakuntakeskuksen tilakorjauksien
suunnitelmat ja remonttiaikataulun. Viime vuonna
tehtiin työkeskuksessa toimistomuutoksia. Tänä syksynä on siis seurakuntakeskuksen remontin vuoro.
Seurakuntakeskuksen remonttityöt aloitettiin
elokuun 6. päivänä seurakuntasalista, ja ne jatkuvat
syyskuun lopulle. Kokoussalin remontti alkoi 13. elokuuta ja jatkuu 15. lokakuuta saakka. Juhlasali on
puolestaan remontissa suunnitelmien mukaan 17.9.
alkaen, ja työ jatkuu siellä marraskuun lopulle saakka.
Seurakuntasalin akustiikkaa parannetaan, ja astianpalautuspaikka siirretään aulaan ja erotellaan seinällä. Salin lattia ja kalusteet uusitaan. Kokoussalissa
uusitaan myös lattiapinta ja kalusteet, muut pinnat
maalataan. Esiintymissuunta vaihtuu.
Ison juhlasalin lattiamateriaali vaihtuu linoleumiksi, ja seinät saavat uuden maalipinnan. Salin pöydät ja tuolitkin uusitaan. Alas laskettu kattokin uusitaan. Keittiön puoleiselle seinälle tulee varastohuoneet. Myös valaistus ja äänentoisto uusitaan tämän
päivän säädöksien tasolle. Saliin tulee kaksi esiintymispaikkaa.
Salien remonttiin on varattu budjetissa 400 000
euroa. Rakennustekniset työt on aloitettu suunnitelmien mukaan, ja kalustohankinnat kilpailutetaan.

Kainuulaisten kirkkopyhä tulossa

Sunnuntaina 28.10.2012 vietetään Hyvinkäällä toista
kertaa kainuulaisten kirkkopyhää. Se alkaa kello 10
messulla Hyvinkään kirkossa, messun jälkeen kirkon
yläsalissa kirkkokahvit ja kainuulaista ohjelmaa.
Kaikki, myös ei-kainuulaiset, ovat tervetulleita!

Adventtiretriitti

Tule hiljentymään ja lepäämään ennen joulun kiireitä!
”Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla.”
Matt. 21:5.

Nuoria Taizén iltarukoushetkessä.

dulta, olivat aluksi ihmeissään, mutta
pian ymmärsivät Jumalan lähettäneen
nuoret paikalle. Nuoret olivat löytäneet
Taizén. Uusi kirkko rakennettiin vapaaehtoisvoimin, fasiliteetteja laajennettiin
ja parannettiin. Vieraita tuli monista eri
maista. Rukoushetkiä ja lauluja piti yksinkertaistaa, jotta ne sopivat isolle ja
monenkirjavalle väkijoukolle.
Nykyään Taizén veljesyhteisöön
kuuluu yli 100 veljeä, jotka tulevat 25 eri
maasta ja eri kirkkokunnista. Taizéssä
vierailee vierailuaikana, pääsiäisestä
myöhäiseen syksyyn, tuhansia nuoria
viikottain – vuosittain jopa yli 100 000
vierasta. Taizen veljistä on tullut nuorten rinnalla kulkijoita.
Syyskuun lopussa Taizé on Helsingis-

sä. Tapahtumassa nuoret rukoilevat, laulavat Taizé-lauluja, hiljentyvät yhdessä,
osallistuvat työpajoihin jne. Tapahtuma
on suunnattu erityisesti 15–35-vuotiaille,
mutta kaiken muunkin ikäiset ovat tervetulleita kokemaan ihastuttavat rukoushetket ja kansainvälinen tunnelma.

Katariina Autero

Hyvinkäältä retki Taizé-tapahtumaan
Helsinkiin 29.9. Hinta 15e + junaliput,
sisältää ohjelman, lounaan ja päivällisen. Ilmoittautumiset 20.9. mennessä ja
lisätiedot retkestä: pastori Heidi Kajander-Maavuori, heidi.kajander@evl.fi tai
puh 040 726 8788.
Lisätietoja: www.taizehelsinki2012.fi
www.taize.fr

Adventtiretriitti järjestetään Leiriniemen leirikeskuksessa (Kalarannantie 3, 04530 Ohkola)
perjantaista 30.11. sunnuntaihin 2.12.2012.
Saapuminen perjantaina klo 17–18 ja lähtö
sunnuntaina kello 14.
Retriitin hinta on 90 €
ja se sisältää majoituksen yhden hengen huoneessa, täysihoidon ja
ohjelman. Ohjelma painottuu rukoushetkiin.
Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.
Vetäjinä toimivat
pastori Petra Pohjanraito ja diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset pe 16.11. mennessä Kaisa Laaksolle sähköpostitse: kaisa.laakso@evl.fi tai puhelimitse 040 755 9364.
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Tähdenlentoja
ja enkeleitä

Hyväntekeväisyys kirkkokonsertti
syöpäsairaiden hyväksi
Hyvinkään uudessa kirkossa
su 11.11.2012 klo 19:00
ohjelma 20 €
Tervetuloa
Konsertissa esiintyy:
Jaska & Hanna-Kaisa Mäkynen & Via4
Teija Ahtiainen

Konsertin järjestää

www.sympatiary.fi yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan kanssa

Tähdenlentoja ja enkeleitä

Maassamme on monilla ihmisillä asiat hyvin, mutta
joukossamme on myös niitä, jotka kärsivät oman tai
läheisen vakavan sairauden tähden.
Sympatia ry on perustettu auttamaan syöpään
sairastuneita ja heidän läheisiään vaikeissa elämän
tilanteissa. Hyväntekeväisyystyötä tehdään palkatta
vapaaehtoisvoimin.
Sympatia ry järjestää hyväntekeväisyyskonsertin
Tähdenlentoja ja enkeleitä Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16, sunnuntaina 11. marraskuuta kello
19.00. Konsertissa esiintyvät Jaska & Hanna-Kaisa
Mäkynen & Via 4 sekä Teija Ahtiainen. Tilaisuus
kestää noin puolitoista tuntia.
Lipun hinta on 20 €. Konsertista saatu tuotto
käytetään syöpäsairaiden hyväksi.
Lippuja Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta,
Hämeenkatu 16, p. 019 456 11.
Lisätietoja: www.sympatiary.fi

Vaivattomasti vihille!

Nykyään on suosittua mennä naimisiin mieleenpainuvana päivämääränä. Hyvinkään seurakunta järjestää tällaisen mahdollisuuden keskiviikkona
12.12.2012.
Vihille voi mennä myös pienin ennakkovalmisteluin. Ei siis tarvitse järjestää suuria ja mahdollisesti
myös kalliita juhlia.
Monet pariskunnat ovat pitkään asuneet yhdessä
ja miettineet suhteensa vahvistamista. Se käy nyt vaivattomasti varaamalla vihkiaika Vanhasta kirkosta.
Vihkiajan
varaus tehdään Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastosta maanantaista
keskiviikkoon
klo
9–16,
torstaisin klo
9–18 ja perjantaisin klo
9–15 puhelinnumerosta
019 4561 200.
Vanha
kirkko (Uudenmaankatu
13) on varattu
12.12.2012 aamusta iltaan
vihkimisiä
varten.
Avioliittoon aikovien on oltava kastettuja ja rippikoulun käyneitä seurakunnan jäseniä. Seurakunta
järjestää myös aikuisrippikouluja.
Avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset on
hoidettava kirkkoherranvirastossa viimeistään
4.12.2012.
Ystävänne ja läheisenne ovat halutessanne tervetulleita todistamaan juhlahetkeänne mutta seurakunta voi tarvittaessa järjestää myös todistajat.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus. (1. Kor. 13: 13)
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Virtuaaliolkapäätä ja
verkkouutisia?
I
nternetissä on helposti saatavana
paljon tietoa, myös kirkoista ja seurakunnista. Kirkot ja seurakunnat
palvelevat monin tavoin netin kautta, samoin kristilliset järjestöt, media ja
liikeyritykset. Suomenkielisiä kristillisiä
verkkopalveluja on tuskin mahdollista
luetella kattavasti. Niitä on hyvin monenlaisia.
Raamattu, Katekismus ja virsikirja
ovat kaikki netissä. Mobiilikirkko.fi on
kännyköille ja mobiililaitteille optimoitu
sivusto jossa jaetaan hengellistä sisältöä.
Jumalanpalveluksiin on mahdollista
osallistua tietokoneen välityksellä virtuaalikirkko.fi -palvelussa. Palvelu tarjoaa
jumalanpalveluksia ja musiikkitapahtumia sekä yksityistilaisuuksina esimerkiksi ristiäisiä, häitä ja hautajaisia. Lähetykset tulevat Oulun ja Turun tuomiokirkoista sekä Kiimingistä. Aiemmin lähetettyjä tapahtumia löytyy jokaisen
kirkon omasta videoarkistosta. Messuja
ja tapahtumia on mahdollista kommentoida. Lähetysten aikana voi myös kirjautua chattiin. Joissakin lähetyksissä on
mukana viittomakielen tulkkaus.

Verkkouutisia tuottavat kristilliset
lehdet, kuten kotimaa24.fi ja sana.fi.
(Sanan sivuilla on myös muun muassa
osio otsikolla ”viihde”) sekä seurakuntalainen.fi.

Lahjatavaraa ja
apua ongelmiin
Kristillisiä verkkokirjakauppoja löytyy
esimerkiksi osoitteista sacrum.fi, uusitie.fi, perussanoma.fi, deikauppa.fi
ja paiva.fi. Valikoimissa on kirjojen lisäksi kristillistä musiikkia ja lahjatavaroita. Radio Dein sivuilla on paljon
muutakin kuin kauppa ja mahdollisuus
kuunnella lähetystä: siellä voi lähettää
vaikkapa musiikkitoiveita ja rukouspyyntöjä.
Nuorten oma kirkollinen sivusto on
nimeltään fleim.fi. Nuorille on toki muitakin kristillisiä sivustoja. Uskovat sinkut
etsivät toisiaan kristillisten deittipalvelujen kautta. Lastenkirkko on seurakuntien yhteinen lapsille suunnattu virtuaalikirkko. Palveluun kirjaudutaan ja siellä
voi luoda itselleen virtuaalihahmon. Vir-

tuaalihahmossa tutustutaan kirkkoon ja
ympäristöön. Sivustossa on lapsia kiinnostavia tehtäviä ja videoleikkeitä.
Kirkon Palvelevan puhelimen rinnalla toimii Palveleva netti, joka tarjoaa
luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua. Kouluikäisille on oma auttamispalvelunsa: nettitupu.net. Parisuhdeongelmiin voi hakea apua kirkon Suhdeklinikalta, joka toimii City-lehden osoitteessa city.fi. Helsingin seurakuntayhtymän uskotoivorakkaus.fi -sivustolla voi
chattailla päivystävän papin kanssa, vaihtaa ajatuksia keskustelufoorumilla tai
katsoa haastatteluja.

Hyvinkään seurakunta
Facebookissa
Sosiaalisessa mediassa on lukuisia kristillisiä sivuja ja ryhmiä, muun muassa
Facebookin Hyvinkään seurakunta ja
Kirkko Suomessa (käy tykkäämässä!).
Youtubesta löytää hengellistä musiikkia
ja videoita moniin eri tilanteisiin. Hyvinkään seurakunnan omat verkkopalvelut ovat osoitteissa hyvinkaanseurakunta.fi ja betsku.net.
Teologiasta kiinnostuneet löytävät
pohdiskeltavaa sivulta teologia.fi. Kristillisillä järjestöillä on kullakin omat sivunsa, joilta löytää tietoa ja monenlaista materiaalia. Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan voi perehtyä esimerkiksi
osoitteissa mission.fi, sansa.fi, piplia.fi ja
kua.fi. Kirkon vuosittaisella suurkeräyksellä on oma sivustonsa yhteisvastuu.fi.
Kristillisten nettisivujen kirjo on laaja
ja kasvaa kaiken aikaa. Jokaiselle löytyy
aihepiirejä, joihin kannattaa tutustua.
Nettimaailmaankin voi soveltaa Raamatun sanoja ”etsivä löytää ja kolkuttavalle
avataan.”

Laura Maria Latikka

Hilkka Ojala (vas.), Helvi Puumalainen ja Elli Tuomela ovat olleet ahkeria Mummon kammarissa kävijöitä. Heillä on menneiltä vuosilta
hyviä muistoja ja paljon tuttuja.

Mummon kammarissa
on matala kynnys
M

ummon kammarissa (Helenenkatu 34) oli lähimmäisen sunnuntaina lämminhenkinen 20-vuotisjuhla. Toimitila on tarjonnut vuosien aikana virkistystä kaiken ikäisille.
– Kun muutin vuonna 1995 Satakunnasta Hyvinkäälle, tyttäreni näytti tien Mummon kammariin. Kudoin lapasia ja lappuja
villapeittoja varten. Peitot lähetettiin Angolaan. Oli ruokaa, ja seura oli hyvää. Täällä
juhlassa on paljon tuttuja. Minulla on Mummon kammarista hyvät muistot, sanoo
Hilkka Ojala.
Hilkan vieressä istui Helvi Puumalainen, joka oli vuodesta 1995 lähtien kammarin vapaaehtoisena työntekijänä. Elli Tuomelakin on ollut mukana toiminnassa.
– Ihan hyvä paikka tämä on ollut. Minä
tein myös käsitöitä, lapasia, pipoja ja sukkia.
Nuorin juhlijoista oli kymmenen kuukauden ikäinen Kai Puuronen, joka oli paikalla äitinsä Elisan ja isänsä Janin kanssa.
Elisa Puuronen kävi keväällä lapsen kanssa
perheryhmässä.
– Mieheni näki pihalla ihmisiä ja tulimme katsomaan. Diakoniatyöntekijä Päivi
Lievonen otti meidät ihanasti vastaan. Mi-

Seppo Ylönen

nusta on hyvä, että täällä on tapahtumia,
joissa on mukana kaikenikäisiä.
Seurakunnan pitopalvelu oli tehnyt juhlaväelle kahvipöytään pizzaa, täytekakkua ja
pipareita. Pääemäntänä oli Tuula. Apuemäntä Marjatta Huikari kertoi, että juhlassa oli ainakin 80 vierasta.

Martta ja Maija-Liisa
muistelevat
Jyväskylästä tulivat juhlaan alkuaikojen
työntekijät, eläkeläiset rovasti Martta Anttonen ja diakonissa Maija-Liisa Laapotti.
Martta oli seurakunnassa lehtorina ja kappalaisena vuosina 1979–1994 vastuualueenaan aikuistyö. Maija-Liisa toimi diakonissana vuosina 1967–1994 vastuualueenaan
lähimmäispalvelu. 1970-luvulla diakonia- ja
lähetystoimisto sekä palvelevan puhelimen
päivystys olivat Helenenkadun tiloissa.
Aluksi käytettiin nimeä Lähimmäisen
kammari. Sen perustamista edelsi vuoden
1990 alussa Maija-Liisa Laapotin ja vapaaehtoisten pitämä yhteisvastuun hyväksi toiminut Vanhan kirkon kahvitupa.
Kammarin paikasta väännettiin kättä.

Elisa, Jani ja kymmenen kuukauden ikäinen Kai Puuronen ovat tulleet Mummon kammarin juhlaan naapurista. Kun Marja-Leena Virtanen vetää jumppaa Elisa Puuronen on
reippaasti mukana.

Emännän paikkoja on auki

M

Eläkkeellä olevat rovasti Martta Anttonen ja diakonissa Maija-Liisa Laapotti olivat puuhaamassa 1990-luvun alussa Helenenkadulle Lähimmäisen kammaria, jonka nimi vakiintui
myöhemmin Mummon kammariksi.
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Sitä oltiin sijoittamassa kirkonmäelle ja vanhaan pappilaankin. Kun diakoniatoimisto
muutti Helenenkadulta kirkonmäen työkeskukseen, ystäväpalvelun idearyhmä päätti 8.
marraskuuta 1990 kammarin toiminnan
aloittamisesta keskiviikkoisin vapautuneissa
tiloissa. Sen kunnostajina olivat Johan Töllinoja, Asko Kämäläinen ja Matti Harju.
– Lähimmäisen kammarissa oli innostunutta väkeä. Toivon, että kynnys on tänne
edelleen tarpeeksi matala. Ihminen on kohdattava ihmisenä, Maija-Liisa Laapotti sanoi.
Martta Anttosen mukaan Hyvinkään sosiaalijohtaja ja seurakunnan luottamusmies
Risto Vilkka piti paikkaa hyvänä.
– Kaupunkilaiset antoivat keinutuoleja,
ryijyjä ja mattoja. Lähellä asuneet vanhukset
jaksoivat tulla toimintaan. Koulutimme
täällä lähimmäiskävijöitä. Oli laulua, leikkiä
ja pieniä tapahtumia. Kangaspuilla tehtiin
poppanoita. Toivon, että paikka pysyisi
avoimena.
Juhlassa oli paljon toiminnassa mukana
olleita, vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Diakoniasihteeri Tuija Mattila innosti yleisöä
muistelemaan. Kirkkoherra Ilkka Järvinen
osallistui reippaasti Marja-Leena Virtasen
vetämään jumppaan ja lainasi I Johanneksen
kirjeen 4. luvun jaetta 11.
– Se viehättää, että täällä tehdään yhdessä. Se on tärkeää, että jokainen saa tulla sellaisena kuin on. Täytyy höylätä seurakunnan tilojen kynnystä. Siihen meidät on kaikki kutsuttu. Kun Jumala on meitä rakastanut, meidän täytyy rakastaa toinen toistamme. Herran siunausta pyydämme Mummon
kammarille tuleviin vuosiin.

ummon kammarin 20-vuotisjuhlan
juontajana oli sen toiminnasta vastaava diakoniatyöntekijä Suvi Kurikka. Hän sanoi, että vapaaehtoisille on
Mummon kammarissa tarjolla emännän
paikkoja.
– Mummon kammarissa on avointen
ovien toimintaa maanantaista keskiviikkoon
kello 12–15. Maanantaina tehdään käsitöitä
ja askarrellaan. Käsitöitä tehdään erityisesti
Angolassa olevan ja Suomen Lähetysseuran
tukeman Shangalalan klinikan hyväksi. Sinne on lähetetty vauvanpaitoja ja äiti Teresan
peittoja. On annettu myös rahalahjoituksia.
Viikon toiminta jatkuu tiistaina kello
13–14 ohjelmahetkellä. Siihen saapuu vierailijoina oman seurakunnan pappeja sekä eri
lähetysjärjestöjen ja yhdistysten edustajia.
Toimintaan kuuluu paljon laulua. Keskiviikkona on kello 12–13 jumppaa.
– Mummon kammarissa on myös AAryhmiä, lähetystyön Kätevä-piiri sekä vapaaehtoistyön koulutus- ja purkuryhmiä. Vii-

konloppuisin tilan voi varata pientä maksua
vastaan pienille perhejuhlille. Kastetilaisuuksia varten se annetaan käyttöön ilmaiseksi.
Suvi Kurikka on ollut vastuussa Mummon kammarin toiminnasta kaksi vuotta, ja
hän on yleensä paikalla tiistaisin.
– Se, että Mummon kammari on toiminut jo 20 vuotta, osoittaa, että se on tärkeä
kohtaamispaikka. Täällä voi jutella ja juoda
kahvia. Monet vanhukset ovat aika yksin.
Tänne voi tulla ja päästä yhteyteen toisten
kanssa. Yritämme pitää ovia avoimina ja
matalaa kynnystä. Meillä on täällä tosi kivaa, jutellaan, nauretaan ja joskus itketäänkin yhdessä. Hengellinen puolikin on tärkeä. Rukoillaan ja lauletaan virsiä sekä ollaan Sanan äärellä. Meillä on Vehkojan seurakuntakeskuksessa Mummon kammarin
käsityökerho torstaina kello 17.30–19.30.
Sielläkin tehdään käsitöitä Angolan klinikan
hyväksi.

Seppo Ylönen
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VALOKUVIA JA VEISUN PÄTKIÄ

Kuvat Joutsan leirikeskuksesta ja riihikirkosta Linda Maria Laaksonen ■ Tekstit Nuoren seurakunnan veisukirja 2005

”eilinen jääköön taa, huominen tulla saa; elämä jatkuu tässä ja nyt, tässä on taivas ja maa.
Joka päivä, joka hetki käydä saamme voimassa Jumalan”
(Pekka Simojoki: Pyhiinvaeltajan laulu)

”Kerran usko lapsuuden, sulla oli suloinen. Kätesi sä rukoukseen liitit ain’
- - onnellinen lapsena olit äidin helmassa, äiti lauloi sulle maasta taivahan.
Äänen kaiun kaukaisen, kuulla vielä voitko sen? Päiväsi hän uskoi käteen Jumalan”
(Tapani Nuutinen: Kirkossa)
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”Illan rauha hiipii, maahan meluisaan. Väsyneet se hiljaa peittää teltallaan.
Taivas on kuin käsi, suuren Jumalan. Yllä kaiken melskeen, yllä maailman”
(Pekka Simojoki: Olet valveilla)

”Missä on lähde, josta janoinen saa janon sammuttaa? Missä on polku, turva eksyneiden vaeltajien?
Missä on voima, joka heikomman saa armoon luottamaan? Anna voimaa armosi virrasta”
(Pekka Kosonen: Voimaa armon virrasta)
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Lähimmäisen
vuoksi

Kati Keski-Mäenpää Suomen Lähetysseura

Matkaevästä

A

ina toisinaan minulta kysytään syitä,
että miksi olen pappi tai mikä papin
työssä on parasta. Voisin luetella moniakin syitä, mutta ylivoimaisesti kärkeen
kiilaa kuitenkin Lähimmäinen. Olen toiminut täällä Hyvinkäällä pappina kohta kuuden
vuoden ajan. Minut vihittiin tammikuussa
2007 Lapuan tuomiokirkossa ja olin tuolloin
27 vuotias. Työt alkoivat melkoisella tohinalla, niin ilossa kuin surussa. Nuorena pappina
sain paljon tukea ihanilta työkavereiltani,
mutta myös seurakuntalaisilta.
Kirkollisissa toimituksissa, jumalanpalveluksissa, onnittelukäynneillä, rippikouluissa,
isoskoulutuksessa, kouluissa, päiväkodeissa,
sairaalassa tai vaikkapa kaupan kassalla, olen
kohdannut näiden vuosien aikana tuhansia
vaikuttavia Lähimmäisiä. Ihmisiä, joiden
elämän erilaisiin käänteisiin olen saanut
osallistua.
Ensimmäiset kastamani lapset täyttävät tänä
vuonna kuusi vuotta, eli ovat jo reippaita esikoululaisia! Ensimmäiset rippikoululaiseni
ovat kirjoittaneet ylioppilaiksi, jatkaneet
opiskeluja ja käyvät työssä. Olen kastanut
myös rippilasteni vauvoja! Tämän kuun alussa sain vihkiä avioliittoon entisen seurakuntamme isosen! Vaikka papin työ on toisinaan
raskasta, henkisesti vaativaa, on se silti kaunista kaikessa rikkaudessaan! En jaksaisi tai
pärjäisi ilman Taivaan Isän apua ja tukea.
Monet kerrat, kun olen ollut jännittynyt tai
hämilläni työssäni, olen saanut Jumalalta
rohkaisun. Jumala kannattelee kaikissa tilanteissa. Tämän lehden ilmestyessä olemme
juuri viettäneet Lähimmäisen sunnuntaita.
Pyhää, jolloin voimme kiittää Jumalaa ihmisistä, jotka vaikuttavat elämässämme – lähellä tai kaukana.
Kirkonmäeltä lehteä ovat tällä kertaa olleet
toimittamassa seurakuntamme nuoret. Niin
rakkaat ja taitavat nuoret! On ollut ihanaa
seurata heidän innostustaan ja aktiivisuuttaan. Näidenkin nuorien elämää olen saanut
seurata rippikouluajoista lähtien ja tunnen
suurta ylpeyttä heistä jokaisesta!
Kiitos Jumala ihmisistä – Lähimmäisistä,
joita olen kohdannut ja joiden kautta olen
oppinut paljon elämästä ja uskosta. Isä siunaa heidän elämänsä.

Saija Lottonen
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Suomen Lähetysseuran lähetit ovat toimittaneet Etiopiassa Gasaran alueella ruoka-apua, vuohia, kanoja ja työkaluja kahteen eri
yhteisöön. – Saamme vuohista kupillisen maitoa aamuin illoin. Annamme maidon lapsille.

Lähetystyö ei
sammaloidu
S
yksy on seurakunnissa toiminnan
aloittamisen aikaa. Jo elokuussa lähetettiin uusi nimikkolähetti Johanna Rajala Venäjän työhön ja
syyskuun alussa kuultiin Japanin työn
kuulumisia nimikkolähetti Päivi ja Martti Poukan kertomana.
Seuraava lähetystyön tapahtuma on
Lähetyspyhä Sääksin leirikeskuksessa
sunnuntaina, 16.9.2012 alkaen klo 11.30.
Tällöin on mahdollisuus tavata ja kuulla
mm. Kroatian lähetystyöntekijää Raili
Tapiota sekä saada tietoa Hong Kongissa
ja Taiwanissa tehtävästä lähetystyöstä,
josta kertoo seurakuntakannatusyksikön
päällikkö Matti Huotari. Mukana ovat
myös lähetyspappi Kosti Kallio ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankila. Päivä
alkaa maittavalla lounaalla, jonka hinta
on 15,00 €/henkilö. Päivän aikana seurakunta tarjoaa osallistujille täytekakkukahvit. Sääksin leirikeskukseen pääsee ilmaisella bussikuljetuksella, joka lähtee Kirkonmäeltä klo 11.30. Bussikuljetuksen ja
ruokavalion takia muistathan ilmoittautua 10.9.2012 mennessä Seurakuntakeskuksen puhelinvaihteeseen, puh. 019
456 111.
Nimikkolähettien vierailu jatkuu. Syksyllä saadaan kuulla Etiopiassa tehtävästä
aids-orpotyöstä nimikkolähettien Pirkko
ja Matti Nummelan kertomana. Etiopiailtaa ja Nummelan tulojuhlaa vietetään
torstaina, 4.10.2012 klo 18.00 Hyvinkään
kirkon Yläsalissa. Mainittakoon myös,
että lokakuussa Hyvinkään seurakunta
saa vieraita Virosta ja Venäjältä, kun sunnuntaina 14.10.2012 vietetään Ystäväseurakuntatyön kirkkopyhää Hyvinkään kirkossa. Messun jälkeen kirkon yläsalissa
on kaikille yhteinen Ystäväseurakuntatyön juhla. Juhlan yhteydessä on kirkkokahvit ja keittolounas, hintaan 5,00 €/
henkilö. Samana päivänä vietetään myös

Ekumeenista lähetyspyhää, jonka teemana on Yhdessä kohti elämää – Usko ja
epäusko. Ekumenian pohjalta yhteiskristillinen työryhmä on vuosittain järjestänyt Lähetystilaisuuden, jota vietetään siis
14.10. 2012 klo 18.00 Helluntaitemppelissä, Palo-Ojantie 1.

Minun paikkani lähetystyössä
Lähetystyön toimintaryhmät aloittavat
toimintaansa. Vanhan kirkon lähetyspiiri
aloittaa torstaina, 13.9.2012 klo 13.00. Piiri
kokoontuu kahden viikon välein.
Kätevä-piiri kokoontuu seuraavan
kerran keskiviikkoiltana 19.9.2012 klo
18.00 Mummon kammarilla, Helenenkatu 34 D. Kätevä-piiri tekee erilaisia käsityötuotteita lähetystyön hyväksi. Piiri kokoontuu kahden viikon välein.
Miesten puutyöryhmä kokoontuu
seuraavan kerran tiistaina, 11.9.2012 klo
18.00. Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
Yli-Anttilantie 3. Ryhmä kokoontuu viikoittain.
Hanna-piiri aloittaa tiistaina,
11.9.2012 klo 18.30 Työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16. Hanna-piiri
kokoontuu maailmalla tehtävän naistyön
hyväksi tuottaen naisille suunnattuja
radio-ohjelmia. Ryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa.
Miesten lähetystoimintapiste kokoontuu seuraavan kerran torstaina,
20.9.2012 klo 18.00 Työkeskuksen kokoushuoneessa, Hämeenkatu 16. Miesten
lähetystoimintapiste etsii miehille suunnattuja keinoja toimia lähetystyön hyväksi. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
Syksyn ensimmäiset lähetysmyyjäiset
ovat perjantaina 7.9.2012 klo 10.30–13.30
Seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.
Tuolloin paikalla on yllätysvieras! Lähe-

tysmyyjäisten yhteydessä on mahdollisuus ostaa arpoja ja syödä lounas, à
8,80 €. Lähetysmyyjäiset ovat seuraavina
perjantaina, 5.10., 2. ja 30.11.2012 .

Kuulumisia kentältä
Nimikkolähetit lähettävät kuulumisia
työstään ja kertovat elämästään vieraassa
maassa. Halutessasi voit saada lähetysrengaskirjeen, joka sisältää kuulumisten
lisäksi rukousaiheita ja ajankohtaista tietoa lähetystyöstä. Lähetyskirje on ilmainen ja sen voi saada joko kirjepostina tai
sähköisesti. Ota rohkeasti yhteyttä lähetyssihteeri Johanna Rantalankilaan, puh.
040 757 1973 tai johanna.rantalankila(at)
evl.fi.
Voit myös tukea lähetystyötä maksamalla Hyvinkään seurakunnalle haluamasi summan. Hyvinkään seurakunnan tilinumero on FI13 1586 3000 0200 28. Merkitsethän viestiksi: Lahjani lähetystyölle.
Kiitos lahjoituksestasi!

Yksin emme työtä tee…
Tule rohkeasti mukaan tilaisuuksiin ja eri
toimintaryhmiin! Lähetystyössä tarvitaan
lähtijöiden lisäksi lähettäjiä, toimijoita,
rukoilijoita… Tehtäväsarkaa riittää.
Tapaamisiin!

Johanna Rantalankila
lähetyssihteeri

Messun tarkoitus

Jorma Ersta

”Lähtekää rauhassa”
Puhe ”kaavasta” herättää usein kielteisiä
mielleyhtymiä. Parempi lienee puhua järjestyksestä, jumalanpalveluksessa on aina jokin
järjestys. Apostoli Paavali muistutti aikanaan: ”Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä”. Luterilaiset
isät olivat tarkkoja siitä, että ihmisten keksimät jumalanpalvelustavat, perinteet tai rituaalit eivät ole pelastuksen kysymyksiä. Toisaalta kristillisen jumalanpalveluksen muoto ei voi olla mitä tahansa ilman että sillä on
vaikutuksensa myös sisältöön. Jumalanpalveluksen syvimmästä tarkoituksesta ja päämäärästä luterilainen tunnustus sanoo
muun muassa näin: ”Ylen suuri lohdutus sisältyy tähän opinkohtaan, jonka mukaan
ensisijainen evankeliumin mukainen jumalanpalvelus on sitä, että haluamme Jumalalta vastaanottaa syntien anteeksiantamuksen, armon ja vanhurskauden”.

Jumalan siunaamana arkeen
Messun päätöksen keskeiset aiheet ovat
kiitos ja siunaus. Kiitämme Jumalaa hänen
hyvistä lahjoistaan ja rakkaudestaan.
Otamme vastaan Herran siunauksen. Jokaisen messun päätteeksi jumalanpalvelusta johtava pappi eli liturgi lähettää arjen
keskelle, kun hän lausuu lähettämisen sanat: ”Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa
iloiten.”
Messusta palataan arjen keskelle, sen
kysymyksiin, iloihin ja huoliin, omaan kutsumukseemme. Jumalalta pyydämme voimaa ottaa elämä vastaan sellaisena kuin se
eteemme avautuu. Kristityn elämä on Jumalan ja lähimmäisen palvelemista, Kristuksen
seuraamista:
”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko
elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa
järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän
maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida,
mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä”
(Room. 12:1-2).

Messu
tutuksi 4
Kristuksen seuraaminen merkitsee mielen uudistumista. Jumalan armo antaa elämälle uuden arvojärjestyksen. Elämä annetaan Jumalan käsiin, hänen huolenpitoonsa.
Tämä tie on myös lähimmäisen palvele
mista.

Pyhäpäivän merkitys
Jo luomiskertomuksen perusteella elämään
kuuluu tietty rytmi: yö ja päivä, työ ja lepo,
arki ja pyhä. Tämän löytäminen voi auttaa
jaksamaan elämässä. Katekismuksen mu-

Jumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa.

kaan ”pysähtyminen Jumalan eteen on lepopäivän syvin tarkoitus. Pyhäpäivän jumalanpalvelus on kohtaamispaikka, jossa Jumala
itse puhuu meille ja me hänelle. Raamatun
pyhästä sanasta opimme ymmärtämään,
mitä Jumala meille sanoo ja miten hän vastaa rukouksiimme”. Jokainen pyhäpäivä
muistuttaa siitä levosta, joka ihmisellä voi
olla Jumalan yhteydessä. Kirkkorakennuskin
pelkällä olemassaolollaan viestittää, että elämässä on kyse tärkeämmästä kuin tuottamisesta ja kuluttamisesta.
Arkiviikolla monenlaiset asiat täyttävät

pään. Kun viivähtää messussa tunnin ja tai
puolitoista, niin katoamattomat asiat erottuvat katoavista ja elämän isot ja pienet asiat
palautuvat oikeisiin mittasuhteisiinsa.
Juttusarjan pohjana on käytetty mm. materiaalia ”Palvelkaa Herraa iloiten. Jumalanpalveluksen opas”

Jyrki Rauhala

O

n vaikea kuvitella millainen jumalanpalvelus olisi ilman musiikkia. Luterilaista jumalanpalvelusta on luonnehdittu sanakeskeiseksi. Virretkin ovat
musiikiksi puettua rukousta, kiitosta ja
ylistystä. Puhe ja musiikki täydentävät toisiaan ja luovat yhdessä kokonaisuuden, joka hoitaa ja rakentaa jumalanpalveluksen
osallistujaa.
Hyvinkään seurakunnan johtava kanttori Erkki Hannonen kertoo kirkkomuusikon
näkökulmasta jumalanpalvelukseen.
– Monet jumalanpalveluksessa ilmenevät asiat nousevat jo Vanhassa testamentissa
kuvatusta temppelipalveluksesta, jossa oli
tarkoin määritellyt tehtävät papistolle ja
soittajille. Jumalanpalveluksen musiikin
taustalla on pitkä juutalais-kristillisen perinne. Vanhassa testamentissa on jo ”virsikirjana” Psalmien kirja. Uudessa testamentissa taas kerrotaan Jeesuksen ja opetuslasten laulaneen kiitosvirren pääsiäisaterian
jälkeen.
– Raamattu siis osoittaa, että musiikki
on aina ollut läsnä jumalanpalveluksessa.
Erkki Hannosen mukaan kirkkomuusikot ajattelevat, että musiikin tulee tukea ja
olla linjassa jumalanpalveluksen sisällön
kanssa.
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– Mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten näkyy, riippuu tietenkin muusikon
omasta kokemuksesta.
Jumalanpalveluksen eri elementteihin
viitatessaan Hannonen painottaa virsilaulun
merkitystä.
– Virsien laulaminen on suurin osa jumalanpalveluksen musiikkia. Jos sen kellottaisi, huomaisi, että se on todella iso osa jumalanpalvelusta.
Yksittäisten jumalanpalvelusten pitäjät,
papit ja kanttori, kokoontuvat hyvissä ajoin
suunnittelemaan niiden kulkua. Hannonen
kertoo miten suunnittelu etenee.
– Yhteinen suunnittelu lähtee jumalanpalveluksen aiheesta, siitä mikä kirkkovuoden aika on menossa, mikä on kyseisen pyhän aihe, mitkä raamatuntekstit luetaan.
Nämä kaikki teemoittavat jumalanpalvelusta ja musiikki sekä virret valikoituvat niiden
mukaan.
Jumalanpalveluksessa laulettava ja kuultava musiikkia voi vaihdella hyvinkin paljon
riippuen kirkkovuodesta ja aiheesta. Usein
vain urut säestävät laulua, joskus messussa
kuullaan yksinlaulua tai yksittäistä instrumenttia, toisinaan taas paikalla saattaa olla
musiikkiryhmä ja kuoroja.
– Vaikka musiikin määrän vaihteluväli

voi olla hyvinkin suuri, jumalanpalveluksen
tarkoitus ei ole olla konsertti. Musiikin tulisi olla aina osa jumalanpalveluksen sisältöä alusta loppuun, Erkki Hannonen korostaa.
Eri seurakunnissa jumalanpalveluksissa
vierailleet ovat huomanneet että virsilaulu
on jossakin hiljaisempaa ja jossakin vahvempaa. Erkki Hannosen mukaan vaihtelua
voi nähdä myös Hyvinkäällä.
– Hyvinkään kirkko tilana vaatii enemmän ääntä kuin pienempi tila, jossa jo parikymmentä laulajaa täyttää äänellään salin.
Kanttori voi auttaa virsilaulua valitsemalla
sopivan sävelkorkeuden ja tempon. Urkujen
äänikertojen valinnalla voidaan myös auttaa
seurakuntaa virsilaulussa.

Jorma Ersta

Jumalanpalvelusmusiikilla vuosituhantiset perinteet

Jorma Ersta

Johtava kanttori Erkki Hannonen
Hyvinkään kirkon urkupenkillä.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö
Mauritanialaisia
lapsia
leikkipuuhissa.

nissa perheissä ei ole varaa kaikkien lasten
koulunkäyntiin, ja silloin pojat ovat etusijalla. Peruskoulu on Mauritaniassa ilmainen,
mutta koulutarvikkeet on hankittava itse.
Lisäksi yläasteet ja lukiot sijaitsevat kaupungeissa, jonne kylistä on pitkä matka. Koulukyytejä ei ole, ja kaukaa tuleva koululainen
joutuu asumaan sukulaisperheessä tai oppilasasuntolassa.
Syksyllä 2008 Luterilainen maailmanliitto aloitti kampanjan, jonka tarkoituksena on
saada tytöt kouluun. Tätä toimintaa Hyvinkään seurakunnan nuoret tukevat Suomen
Lähetysseuran kautta.
Tyttöjen kouluttamisen lisäksi Luterilainen maailmanliitto tukee Mauritaniaa
muun muassa perustamalla aliravittujen lasten ruoka-asemia, auttamalla kansalaisjärjestöjä maan yhteiskunnallisten olojen parantamiseen (käytännössä valistusta tyttöjen ympärileikkauksen vaarallisuudesta,
naisten ja lasten oikeuksista yleensä sekä oikeudesta saada koulutusta sekä ennaltaehkäisevää terveyskasvatusta valistaen kansalaisia hiv- ja sukupuolitaudeista).

Lähde: Suomen Lähetysseura

Nuorten
kummikohde
Mauritanialla

H

yvinkään seurakunnan nuoret
tukevat Mauritanian työtä.
Mauritania on islamilainen
maa, ja islam on sen virallinen
uskonto. Lähetysjärjestöt eivät
voi toimia siellä, mutta Luterilaisen maailmanliiton (LML) toiminta on
valtion hyväksymää ja arvostamaa. Niinpä
Suomen Lähetysseura on tukenut Luterilai-

sen maailmanliiton Mauritanian-maaohjelmaa jo seitsemän vuoden ajan.

Tytöt kouluun
kummitoiminnan kautta
Perinteisesti tyttöjen on ollut vaikea päästä
kouluun, sillä heidän vastuullaan on veden
hakeminen ja lukuisat muut kotityöt. Mo-

Keitä tänään vainotaan?
Jukka Norvanto,
Vainottu
Perussanoma Oy, 2011, 143 s.

”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti
Kristuksessa Jeesuksessa,
joutuvat vainottaviksi.”

T

ämä varsin raju teesi löytyy Uuden
testamentin lehdiltä. Onko se Paavalin tahallinen kärjistys tai varhaiskirkon silloisen tilanteeseen rajoittunut
toteamus?
Meille suomalaisille puhe kristittyjen vainoista tuntuu kaukaiselta. Ja kuitenkin tosiasia on, että kristityn vakaumuk-
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sesta, uskon tunnustamisesta ja varsinkin
sen mukaan elämisestä joutuu maailmanlaajasti katsoen maksamaan kovaakin hintaa. Jukka Norvannon tuoreessa kirjassa on
siitä monia ajankohtaisia esimerkkejä.
Mikä tahansa vastus, jota kristityn nimeä kantava kohtaa, ei ole vainoa. Omasta
tyhmyydestään tai väärin tekemisistään saa
kantaa seurauksia. Eivätkä kaltoin kohtelua
koe vain kristityt, vaan monet muutkin.
Kristittyjen vainoissa läpi vuosisatojen
on kuitenkin jotakin merkillistä. Vastukset
eivät ole sammuttaneet uskon liekkiä, vaan
lujittaneet kristillistä kirkkoa. Marttyyrius
on ollut usein siemenenä uuteen roihuun.
Kommunismi yritti ja yrittää kitkeä uskon Jumalaan kovin ottein – turhaan. Tänään ankarimpien kovien otteiden alla ovat
muslimimaiden kristityt. Heitä rohkaistaan

mm. kristillisin radio- ja TV-ohjelmin.
Entä me – turvallisen tuntuisissa oloissa
elävät? Norvannon kirjan hätkähdyttävä näköala on se, että yhtä lailla me olemme Jumalan vastustajan, persoonallisen pahan
hyökkäysten kohde. Vaino on vain hienovaraisempaa. Meitä sidotaan ja pidetään erossa Jumalan todellisesta tuntemisesta rahan,
nautintojen, virran mukana ajelehtimisen
avulla.
Jälkikristillisessä kotomaassamme liputetaan suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Hyviä asioita kaikki.
Onko ilmassa kuitenkin vire, jossa vähiten
suvaituiksi joutuvat uusitestamentillisen uskon perusteista ja tunnustuksesta kiinni pitävät?

Reijo Huuskonen

Ari Peltonen

Ympäristöpalkinto hautaustoimen
päällikkö Markku Hussolle
Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistys myönsi maailman
ympäristöpäivänä 5.6. vuoden
2012 ympäristöpalkinnon
Hyvinkään seurakunnan hautaustoimen päällikkö Markku Hussolle.

P

alkitsemisen perusteina mainittiin, että Markku Husso on työssään seurakunnan ympäristövastaavana vaikuttanut ympäristötavoitteiden edistämiseen koko seurakunnassa. Esimerkiksi hautausmaiden hoidossa pohjavesialueet on otettu
huomioon ja haitallisten kemikaalien käytöstä on luovuttu kokonaan. Lisäksi seurakunnan metsien hoitosuunnitelmissa on
huomioitu virkistyskäyttö ja metsäluonnon
monimuotoisuus. Erityisen ansiokasta Husson toiminta on Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistyksen mukaan ollut Sääksin leirikeskuksen metsän suojelussa.

P

uolimatkan hautausmaan puuston kuntoa on kesän aikana tutkittu ja toimenpidesuositukset ovat valmistuneet.
Puustot kuntoselvityksen ja hoitosuunnitelman laati Puunhoito Antti Virkki Hämeenlinnasta.
Raportissa todetaan, että hautausmaan
puusto on runsas ja monilajinen. Hallitsevia
ovat suorat puurivit ja kujanteet. Hautausmaan puustoa rasittavat etenkin juuristo
alueilla tehtävät kaivut.
Vaikka puusto on iäkästä, on se kuitenkin kohtuullisen hyvässä kunnossa. Useilla
vaahteroilla todettiin kuitenkin repeämisvaarassa olevia isoja oksia, joita hoitosuunnitelman mukaisesti tulee tukea tähän tarkoitukseen kehitetyillä tuentaliinoilla ja köysillä. Tuentatarvetta todettiin noin kahdella-
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kymmenellä puulla. Tuennat on tarkoitus
toteuttaa syksyn aikana.
Hautausmaan puissa on runsaasti hoitoleikkaustarpeita, kuten alhaalle painuvien
sekä kuivien oksien poistoja ja latvuksien
harvennuksia.
Poistettavaksi suositellaan noin 20 puuta. Vaikka määrä äkkiseltään saattaa tuntua
suurelta, poistettavat puut sijaitsevat ympäri
hautausmaata eikä puiden poisto muuta
hautausmaan yleisilmettä. Puiden poistosta
neuvotellaan vielä kaupunginpuutarhurin
kanssa.

Markku Husso
Antti Virkki valmistelemassa vaahterapuun oksien tuentaa.

Markku Husson aloitteesta seurakunta vastasi Suomen luonnonsuojeluliiton luontohaaste -kilpailuun. Kilpailussa etsittiin sekä
luonnon että virkistyskäytön kannalta edustavia suojelualueita luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, ilmaston muutoksen
hidastamiseksi ja virkistysmahdollisuuksien
parantamiseksi.
Sääksin leirikeskuksen metsä täyttää
nuo kaikki vaatimukset. Hanke johti arvokkaan Sääksin metsän suojeluun viime vuoden puolella. Silloin maailman ympäristöpäivän teema oli enteellisesti: Metsä kuuluu
kaikille. Nyt tulevatkin sukupolvet voivat

Jorma Ersta

Puolimatkan hautausmaan
puuston tutkimukset

Sääksin metsä suojelualueeksi

Hautaustoimen
päällikkö
Markku Husso
(vas.), Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistyksen
varapuheenjohtaja Esa Alkula
ja tiedotusvastaava Yrjö
Ala-Paavola
palkinnon
luovutustilaisuudessa Hyvinkään
kirkon edustalla.

iloita luonnon kauneudesta ja monimuotoisuudesta Husson vaalimaa Sääksin luontopolkua kulkiessaan.
Markku Hussolle palkitseminen tuli täytenä yllätyksenä.
– Palkinnon saaminen tuli kyllä ihan
puun takaa, se oli iso yllätys. Arvostan sitä
tosi paljon. Tämä on tärkeä tunnustus minulle ja myös seurakunnalle.
Husso kertoo, että seuraava suuri hanke
on ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen. Kirkonmäelle on suunnitteilla tähän
liittyviä toimenpiteitä.
– Suojelualueen merkitseminen Sääksin
leirikeskuksen läheisyyteen ja luontopolun
jatkaminen suojelualueen halki on myös ohjelmassa. Syksyllä seurakunnan työntekijöille annetaan ympäristökoulutusta.
Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistyksen ympäristöpalkinto, kunniakirja, annetaan tunnustukseksi arvokkaasta ympäristöteosta.

Jorma Ersta

Krypto sana-arvoitus
Krypto-sanaristikko
päättyy
Krypto-sanaristikko ilmestyi
viimeisen kerran Kirkonmäeltälehdessä 24.5.2012. Kiitämme kaikkia vuosien varrella sanaristikkoon
osallistuneita ja erityisesti Aarre
Kiveistä ristikon laatimisesta.
Sanaristikkokilpaan 3/2012 osallistui
yhdeksän henkeä ja kirjapalkinnon
voittivat Ritva Nyberg
ja Raita Kosunen.
Onnea voittajille!
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Lasten nurkka

Perjantaina 7.9.2012
klo 10.30−13.30

LÄHETYSMYYJÄISET

DONKKIS BIG NIGHT
ma 8.10. klo 18–20 Nopon koulu, Nopon koulukuja 9
ma 26.3. klo 18–20 Paavolan seurakuntakoti, Aittatie 1
Donkkis Big Night illat on tarkoitettu 7–12-vuotiaille.
Ohjelmassa on toimintapisteitä, raamattuopetusta ja iltapala.
Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan!

srk-keskuksessa, Hämeenkatu 16
Hartaus klo 10.20 lähetyssihteeri
Johanna Rantalankila.
Myynnissä suolaisia ja makeita
leivonnaisia, laatikoita,
arpoja 2 € / kpl.
PITOPALVELUN LOUNASRAVINTOLA on seurakuntakeskuksen
remontin ajaksi siirretty juhlasaliin
(Hämeenkatu 16, 2. krs.)
Tervetuloa maittavalle lounaalle
klo 10.30−13.30!

Torstaina 13.9.2012 klo 19

Sanan ja sävelen ilta
Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16.

Hyvinkään seurakunnan
varhaisnuorten kerhot
koulussa oleville
7–14 -vuotiaille eli eka-kasiluokkalaisille
syksy 2012–kevät 2013

Matkalla kerhoon, päiväkotiin tai kouluun, ihan joka paikassa,
sinua suojelee ___________.
Etsi aikuisen kanssa Raamatusta Psalmi 91:11–12!

Noora Aittokallio

BETANIA Helenenkatu 15
1. ti 16:30–18:30 Kokkikerho 10–14 v. tytöt ja pojat
MARTTI Niittymäenraitti 4
2. ma 17–19
Kokkikerho 10–14 v. tytöt ja pojat
3. ma 17–18.30
Monitoimikerho 7–12 v. tytöt ja pojat
4. ti 17.30–19.30 Kokkikerho 10–14 v. tytöt ja pojat
5. ke 17.30–19
Monitoimikerho 7–12 v. tytöt ja pojat
PAAVOLA Aittatie 1
6. ti 18–19.30
Monitoimikerho 7–12 v. tytöt ja pojat
7. ke 17–19
Kokkikerho 10–14 v. tytöt ja pojat
8. pe 16.30–18
Eräkerho 7–12 v. pojat

Mukana
Anne Pohtamo,
Ilkka Rytilahti ja
Mirja Poikkeus (laulu).
Järj. Suomen Raamattuopisto

PERHELEIRI
SÄÄKSISSÄ
5.–7.10.2012

Tervetuloa viettämään kii
reetöntä aikaa yhdessä, olipa
perheesi minkälainen tahansa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
ke 26.9. mennessä Lievosen
Päiville
040 487 1382,
paivi.lievonen@evl.fi

PAPPILA Pappilankatu 14
9. ma 17–18.30
Kuviskerho 7–12 v. tytöt ja pojat

Hyvinkään seurakunnan leirit
syyskaudella 2012
koulussa oleville 7–14 -vuotiaille
Syyslomalla Sääksissä
20.-22.10. 11–14-vuotiaat tytöt ja pojat
22.–24.10. 7–8-vuotiaat tytöt ja pojat
24.–26.10. 9–10-vuotiaat tytöt ja pojat
Hinta 40 €. Sisaralennus –50 %,
Ilmoittautuminen alkaa 4.9. ja päättyy 1.10.

Vanhempi-lapsi -leiri
Sääksin leirikeskuksessa 23.–25.11.
Leirille voi tulla koko perhe!
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €
Ilmoittautuminen alkaa 4.9. ja päättyy 29.10.
Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirien hinnat sisältävät
kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman ja
tapaturmavakuutuksen. Leireistä voi anoa maksuvapautusta sosiaalisin ja
taloudellisin perustein. Hakemuksia voi pyytää seurakunnan nuorisotoimistosta ma–ke klo 12–17 puh. 0400 162 743.
Leiri- ilmoittautumiset varkka.betsku.net 4.9. alkaen. Hakemuksen voi myös
tuoda seurakunnan neuvontaan (Hämeenkatu 16) tai lähettää postitse osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, varhaisnuorisotyö,
PL 29, 05801 Hyvinkää
Jos perheellä ei ole nettiyhteyttä, hakemuksen voi täyttää soittamalla nuorisotoimiston päivystykseen ma–ke klo 12–17 p. 0400 162 743

ROVASTIKUNNALLINEN YSTÄVÄSEURAKUNTATYÖN
KIRKKOPYHÄ
Hyvinkään kirkossa su 14.10. klo 10
Messussa saarnaa apulaisrovasti Markus Haamer Viljandista.
Päiväjuhlassa, jossa on tarjolla keittolounas ja kirkkokahvit (5 €),
on vieraita Viljandista ja Venäjältä.
Lauantaina 13.10. klo 19 on ystäväseurakuntatyön tiimoilta
musiikillinen iltatilaisuus Hyvinkään kirkossa.
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SEURAKUNTAKESKUS Hämeenkatu 16
10. ma16.30–18.30 Kokkikerho 10–14 v. tytöt ja pojat
11. ti 17–18.30
Monitoimikerho 7–12 v. tytöt ja pojat
TALVISILTA Sieponkuja 2
12. ma 17–19
Kokkikerho 10–14 v. tytöt ja pojat
13. ti 17–18.30
Monitoimikerho 7–12-v. tytöt ja pojat
TYÖKESKUS Hämeenkatu 16
14. ma 18–20
pienoissähköautokerho tytöt ja pojat,
ei ilmoittautumista
15. ti 18–20
pienoissähköautokerho tytöt ja pojat,
ei ilmoittautumista
16. ke 18–20
pienoissähköautokerho tytöt ja pojat,
ei ilmoittautumista, ”vanhojen ryhmä”
VEIKKARI Vatvuorentie 3
17. ma 17–18.30 Monitoimikerho 7–12 v. tytöt ja pojat
VEHKOJA Yli-Anttilantie 3
Rippikoulusali
18. ma 18–20
Kokkikerho 10–14- v. tytöt ja pojat
Kerhohuone
19. ma 17–18.30 Monitoimikerho 7–12 v. tytöt ja pojat
Kirkkosali
20. ma 17–18
Sählykerho 9–10 v. pojat
21. ti 18–19
Sählykerho 11–14 v. pojat
22. ke 17–18
Sählykerho 6–8 v. pojat
23. ke 18–19
Liikuntakerho 7–12 v. tytöt
AHDENKALLIO Nuorisoseurantalo, Untolantie
24. ti 18–19.30
Monitoimikerho 7–12 v. tytöt ja pojat
Palopuron koulu Jokelantie 349
25. ti 17–19
Näytelmäkerho 7–12 v. tytöt ja pojat
* Kerhoihin ilmoittaudutaan 4.9. ja 5.9. klo 14–18 soittamalla numeroon
0400 616 238 tai varhaisnuorisotyön sivuilla varkka.betsku.net.
Tiedon kerhopaikasta saat puhelimessa heti. Netissä pienellä viiveellä.
* Kerhot alkavat viikolla 37. Kerhovuosi päättyy viikolla 17.
Syys- ja hiihtolomalla ei ole kerhoja. Kerhot ovat joulutauolla
1.12.2012–6.1.2013.
* Kokkikerhojen kerhomaksu on 30 € /koko vuosi. Muut kerhot ovat
maksuttomia.
* Autokerhoihin mennään suoraan paikan päälle. Kerhoon menevien
kannattaa kysyä mahdollisesta auton ostosta kerhonohjaajilta. Ainakin
ensimmäisellä kerhokerralla olisi vanhemman hyvä olla lapsen mukana.
* HUOM! * Vapaiksi jääneitä kerhopaikkoja voi tiedustella 17.9. alkaen
p. 0400 162 743 ma–ke klo 12–17.

PERHEKIRKKO
sunnuntaina 16.9.2012 klo 15
Martin srk-talolla, Niittymäenraitti 4
Mukana päiväkerholaisia ja
aluepappi Laura Maria Latikka.

LÄHETYSPYHÄ JA ROVASTIKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN KIRKKOPYHÄ
su 14.10.2012 klo 10
Keravan kirkossa Papintie 2–6.
Bussi lähtee Hyvinkään kirkolta
klo 9. Lounas ja kahvi 10 €.
Ilmoittautumiset diakonia
toimistoon
26.9. mennessä p. 456 1250
ti, to ja pe klo 10–13 tai
mari.kahra@evl.fi

Lähetyspyhä
Sääksissä su 16.9.
Päivässä mukana nimikkolähetti
Raili Tapio, seurakuntakan
natusyksikön päällikkö Matti
Huotari, lähetyspappi Kosti
Kallio ja lähetyssihteeri Johanna
Rantalankila.
Bussikuljetus (maksuton)
Kirkonmäeltä klo 11.30.
Päivä alkaa maittavalla lounaalla
(15 €/henkilö), seurakunta
tarjoaa täytekakkukahvit.
Ilmoittautumiset seurakunta
keskuksen puhelinvaihteeseen
p. 019 456 11 ma 10.9. men
nessä.

S y y s k u u – L o k a k u u 2 012
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Torstai 6.9.

• 15 Saunaryhmä Vehkojan
srk-keskus
• 17.30 Käsityökerho Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus

mä Kuvastus srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Naisten avoin Raamattu
piiri Vehkojan srk-keskus
• 19 Sanan ja sävelen ilta
Hyvinkään kirkko

perjantai 7.9.

Perjantai 14.9.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset
srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 19 Kirkkokahvilailta Vanha
kirkko

Sunnuntai 9.9.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Kaukasten palveluta
lo
• 13 Uusien hyvinkääläisten
kiertoajelu ja kahvit srk-keskus
• 17 Koko perheen Tuomasmes
su, Hyvinkään kirkko

• 11 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Siioninvirsiseurat Vehkojan
srk-keskus
• 18 Avoin rukouspiiri srk-keskus
• 19 Kirkkokahvilailta Vanha
kirkko

Sunnuntai 16.9.

• 12 Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Varhaisnuorisotyön kirkkopy
hä
• 10 Kansanlaulumessu
Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 12 Lähetyspyhä Sääksin
leirikeskus
• 15 Perhekirkko Martin srk-talo
15 Siionin kanteleen lauluseu
rat Vanha kirkko (ELY)
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

Tiistai 11.9.

Maanantai 17.9.

Maanantai 10.9.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)
• 18.30 Hanna-piiri työ
keskuksen aulakahvio

Keskiviikko 12.9.

• 11 Kytäjä-Kerho Kytäjän kirkon
sivusali
• 12 Jumppa Paavolan srk-koti
• 12 Jumppaa Mummon
kammari
• 14 Hakalan eläkeläiskerho
• 16 Seurakuntaveisaajat Vanha
kirkko
• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko

Torstai 13.9.

• 10 Kansainvälinen naistenker
ho Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanha kirkko
• 17.30 Mummon kammarin
käsityökerho Vehkojan
srk-keskus
18 Nuorten laulu- ja soitinryh

• 12 Mummon kammari
• 14 Näkövammaisten kerho
työkeskuksen aulakahvio
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen
aulakahvio

Tiistai 18.9.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)

Keskiviikko 19.9.

• 12 Jumppaa Paavolan srk-koti
• 12 Jumppaa Mummon
kammari
• 13.30 Kehrääjäkadun
eläkeläiskerho
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri työkeskuksen
aulakahvio
• 16 Seurakuntaveisaajat Vanha
kirkko
• 18 Kätevä-piiri Mummon
kammari

Seurakunnassa tapahtuu

• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko

Torstai 20.9.

• 10 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten
srk-kerho Martin srk-talo
• 18 Miesten lähetystoimintapis
te työkeskus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus

Perjantai 21.9.
•
•
•
•
•

09 Pullakirkko Vanha kirkko
11 Raamattupiiri srk-keskus
13 Raamattupiiri Vanha kirkko
18 Avoin rukouspiiri srk-keskus
19 Kirkkokahvilailta Vanha
kirkko

Sunnuntai 23.9.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Vajeen kirkkopyhä
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 13 Messu Kytäjän kirkko
• 15 Verkostotapaaminen
Vehkojan srk-keskus

Maanantai 24.9.

• 12 Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti

Tiistai 25.9.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)
• 19 Gospel-ilta Hyvinkään
kirkko (Taivas varjele srk-vko)

Keskiviikko 26.9.

• 12 Jumppa Paavolan srk-koti
• 12 Jumppaa Mummon
kammari
• 14 Hakalan eläkeläiskerho
• 16 Seurakuntaveisaajat
• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko

Torstai 27.9.

• 10 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 10 Kansainvälinen naistenker
ho Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanha kirkko
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryh

mä Kuvastus srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Naisten avoin Raamattu
piiri Vehkojan srk-keskus,
piharakennus
• 19 Virsi-soi -ilta Hyvinkään
kirkko (Taivas varjele srk-vko)

Perjantai 28.9.

• 11 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Avoin rukouspiiri srk-keskus
• 19 Afrikkalainen gospel-messu
Hyvinkään kirkko (Taivas
varjele! srk-vko)
• 19 Kirkkokahvilailta Vanha
kirkko

Sunnuntai 30.9.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
lapsi- ja perhetyön ja
vanhustyön kirkkopyhä
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 18 Gospel-konsertti Hyvinkään
kirkko (Taivas varjele srk-vko)

Maanantai 1.10.

• 12 Mummon kammari
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus

Perjantai 5.10.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset ja
-lounas srk-keskus
• 11 Raamattu- ja rukouspiiri
Vanha kirkko
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Avoin rukouspiiri srk-keskus
• 19 Kirkkokahvilailta Vanha
kirkko

Lauantai 6.10.

• 16 Hyvinkään Oratoriokuoron
juhlakonsertti, Haydn:
Luominen Hyvinkään kirkko
(Kuorofestivaali Ruskan sävel)

Sunnuntai 7.10.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Sairaalasielunhoidon
kirkkopyhä
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 13.30 Linja-autokuljetus
Rauhannummen hautaus
maalle
• 14 Hyvinkään Inkeri-kerho
työkeskuksen aulakahvio
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

Maanantai 8.10.

Tiistai 2.10.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)

Keskiviikko 3.10.

• 12 Jumppa Paavolan srk-koti
• 12 Jumppaa Mummon
kammari
• 16 Seurakuntaveisaajat Vanha
kirkko
• 18 Kätevä-piiri Mummon
kammari
• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko

Torstai 4.10.

srk-keskus, piharakennus

• 10 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 18 Lähetysilta Etiopian työn
merkeissä Hyvinkään kirkon
yläsali
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruut-piiri Vehkojan

• 12 Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti

Tiistai 9.10.

• 12 Mummon kammari
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)

Keskiviikko 10.10.

• 14 Hakalan eläkeläiskerho
• 16 Seurakuntaveisaajat Vanha
kirkko
• 19 Raamattuluento Vanha
kirkko

Torstai 11.10.

• 10 Kansainvälinen naistenker
ho Paavolan srk-koti
• 10 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanha kirkko
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryh
mä Kuvastus srk-keskus
• 18.30 Tuomas-piiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Naisten avoin Raamattu

piiri Vehkojan srk-keskus,
piharakennus

Lauantai 13.10.

• 19 Ystäväseurakuntatyön
musiikillinen tilaisuus
Hyvinkään kirkko

Perjantai 12.10.
•
•
•
•
•

09 Pullakirkko Vanha kirkko
11 Raamattupiiri srk-keskus
13 Raamattupiiri Vanha kirkko
18 Avoin rukouspiiri srk-keskus
19 Kirkkokahvilailta Vanha
kirkko

Lauantai 13.10.

• 19 Ystäväseurakuntatyön
musiikillinen tilaisuus
Hyvinkään kirkko

Sunnuntai 14.10.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Rovastikunnallinen ystäväseu
rakuntatyön kirkkopyhä,
ekumeeninen lähetyspyhä
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 13 Messu Vanha kirkko,
Sotiemme veteraanien
kirkkopyhä
• 17 Koko perheen Tuomasmes
su Hyvinkään kirkko

Maanantai 15.10.

• 12 Mummon kammari
• 14 Näkövammaisten kerho
työkeskuksen aulakahvio
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus

Tiistai 16.10.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(SLEY)
19 Kamarikuoro Cantinovum
ja Hyvinkään Kamarikuoro
Hyvinkään kirkko

Keskiviikko 17.10.

• 12 Jumppa Paavolan srk-koti
• 12 Jumppaa Mummon
kammari
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri työkeskuksen
aulakahvio
• 16 Seurakuntaveisaajat Vanha
kirkko
• 18 Kätevä-piiri Mummon
kammari

RAAMATTULUENTOSARJA
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13
keskiviikkoisin klo 19
12.9.
19.9.
26.9.
10.10.

Huom. Mummon kammarin

Veijareita vai pyhimyksiä? – Raamatun rosoiset miehet
Sattuu ja tekee kipeää – miksi Jumala sallit tämän?
Evankeliumi – samalla kertaa salattu ja julkinen
Vanhurskauttaminen – uskonnollisen salakielen ytimessä.

torstain perhepäivää
ei pidetä syksyllä 2012.

Luennoitsijana rovasti, päätoimittaja Hannu Nyman
Kansan Raamattuseurasta.

N U O RT E N TO I M I N TA S Y Y S K A U D E L L A
Jumala. Armo. Elämä.
Betaniassa 1.9. alkaen:
Keskiviikkoisin Raamis 16.30Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30

etsku

.net

Muut:
Nuortenleiri Joutsassa 21.-23.9. (40e)
Rontti-leiri 12.-14.10. (25e)
Maata Näkyvissä -festarit 16.-18.11. (60e)
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 6.9.2012

15

Signe Jauhiainen

”Päättäjien pitää toimia yhdenver taisuuden puolesta.”

Jussi Förbomin mielestä
kynnys tulla
mukaan
Amnestyn
toimintaan on
matala.

Ihmisoikeustyö vei mukanaan

H

yvinkääläinen Jussi Förbom
kirjoittaa työkseen ja toimii
Amnestyn Suomen osaston
puheenjohtajana. Jussin mielestä on tärkeää, että päättäjät
ymmärtävät uskontoja ja toimivat yhdenvertaisuuden puolesta.
Jussi Förbom seurasi Amnestyn toimintaa pidemmän aikaa järjestön jäsenenä
ennen kuin lähti aktiivisemmin mukaan.
Aluksi Jussi keräsi tietoa Kiinan tilanteesta
ja välitti sitä eteenpäin. Vapaaehtoistyö ihmisoikeuksien puolesta vei mukanaan, ja
Jussi valittiin Amnesty International Suomen osasto ry:n johtokuntaan.
– Lähdin mukaan, koska turhauduin
siihen, kuinka huonolla tolalla asiat ovat.
Koen, että olen voinut vaikuttaa ja se on
motivoinut jatkamaan.
Tällä hetkellä Jussi toimii johtokunnan
puheenjohtajana. Hän kokee, että johtokunnassa toimiminen on muiden työn
mahdollistamista ja tukemista. Jussi edustaa Suomea myös Amnestyn kansainvälisessä päätöksenteossa.

Ihmisoikeustyötä voi tehdä
monella tavalla
Jussia viehättää Amnestyssä erityisesti tietoon perustuva ja puolueeton toimintatapa. Järjestö toimii siten että ensin kerätään
tietoa, jonka perusteella muodostetaan
asiasta näkemys.
– Amnesty ei ota konfliktitilanteissa
kantaa yhden osapuolten puolesta vaan
kehottaa kaikkia osapuolia huolehtimaan,
että ihmisoikeuksia kunnioitetaan.
Amnestyn toiminnan ytimessä ovat
erilaiset kampanjat. Jussi nostaa esille erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Joku raja -kampanjan. Kansainväli-
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nen kampanja toteutettiin eri maissa. Suomessa tavoitteena oli vaikuttaa sekä asenteisiin että rakenteisiin.
Kampanjassa vaadittiin toimenpiteitä
väkivallan uhrien oikeuksien puolesta ja
tuotiin esille, että väkivalta ei ole yksityisasia.
– Yhteiskunnallisten kysymysten tarkasteleminen ihmisoikeusnäkökulmasta
on erittäin mielenkiintoista. Kampanjallamme pystyimme oikeasti vaikuttamaan.
Jussi korostaa, että kaikki erilaiset toimintamuodot ovat ihmisoikeustyötä.
– Amnestyn kynnys on matala, joten
toimintaamme pääsee helposti mukaan.
Toiminnassa on mukana hyvin monenlaisia ihmisiä.
Ihmisoikeustyötä voi tehdä vaikkapa
liittymällä jäseneksi, lähtemällä mukaan
paikallistoimintaan tai osallistumalla mielenosoitukseen.
Amnestyllä on eri kaupungeissa, myös
Hyvinkäällä, paikallisryhmiä.
Amnestyn aktiivin voi kutsua myös
omaan kouluun kertomaan ihmisoikeuksista tai tietoa voi hankkia omatoimisesti
netistä.

Työpöydällä tietokirja
Jussi on ammatiltaan vapaa toimittaja ja
tietokirjailija. Parhaillaan hän työskentelee
tietokirjaprojektin parissa. Suomen turvapaikkapolitiikan käytäntöjä ja Maahanmuuttovirastoa käsittelevä kirja ilmestyy
alkuvuodesta. Edellinen kirja Hallan vaara
ilmestyi vuonna 2010 ja käsitteli turvapaikkapolitiikasta käytyä eduskuntakeskustelua.
Toimittajana ja tietokirjailijana Jussi
seuraa aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua. Hän ei ymmärrä kristillisten

konservatiivien ja maahanmuuttokriitikoiden puheita, joissa uskonnonvapaudella tai
sananvapaudella perustellaan toisten ihmisten syrjintää. Jussin mielestä poliittisten päättäjien pitää toimia yhdenvertaisuuden puolesta eikä asettaa erilaisia ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan.
– Jokainen saa toki osallistua politiikkaan omalta arvopohjaltaan, ja uskonnonvapaus on tärkeä ihmisoikeus. Poliittisessa
päätöksenteossa uskonnolliseen vakaumukseen perustuva arvopohja ei kuitenkaan voi olla erityisasemassa. Yhteiskunnan kehittyminen arvoliberaaliin suuntaan
ei ole vastoin uskonnonvapautta.

Uskonnolla on merkitystä
Kirkko on Jussille läheinen asia
ja hänen omassa elämässään
uskonnolla on tietty paikka. Hän kuitenkin kokee,
että on vaikea kertoa,
mitä se omalla kohdalla
tarkoittaa. Jussi näkee,
että suomalaisessa yhteiskunnassa kristinusko
on ollut suuri merkitys ja
ihmettelee, miksi uskonnon merkitystä ei ymmärretä.
– Uskontojen ymmärtäminen
on heikko lenkki monelle vaikuttajalle.
Olisi suuri erehdys, jos lapsia ei koulussa opetettaisi ymmärtämään uskontoa.
Jussi on asunut Hyvinkäällä perheensä
kanssa yhdeksän vuotta. Nyt perheen
suunnitelmissa on muutto Helsinkiin, jonka Jussi kokee kotikaupungikseen.
– Olemme viihtyneet Hyvinkäällä
mutta työt ja sosiaaliset verkostot ovat

Helsingissä. Hyvinkää on ollut asuinpaikka, jossa elämä on keskittynyt omaan kotiin ja omalle pihalle.

Signe Jauhiainen

Amnesty
International

• Amnesty on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle.
• Amnesty on perustettu vuonna 1961
ja sillä on yli 3 miljoonaa tukijaa yli
150 maassa eri puolilla maailmaa.
• Amnestyn tavoitteena on maailma,
jossa Yhdistyneiden kansakuntien
ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille
ihmisille.
• Amnesty tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä
kampanjoida niitä
vastaan kaikkialla
maailmassa.
• Amnestyn Suomen
osasto on perustettu vuonna
1967 ja se on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista.
• Suomen osastolla on tällä hetkellä
noin 40 000 tukijaa.
• Käytännön kampanjatyöstä suuren
vastuun kantavat vapaaehtoiset aktiivit, joita on toiminnassa mukana useita satoja.
lähde: www.amnesty.fi

