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Ryhdy enkeliksi ja auta
yksinäisiä vanhuksia.

Kotiin paluu – takaisin kirkkoon - sivu 12

Annika Kokko
- Kansallisen Sivistysliiton
pääsihteeri
- Paasikivi-Opiston rehtori
- Hyvinkään kaupunginhallituksen p.j.
- Kirkkovaltuuston jäsen

– Viimeisten
kymmenen
vuoden aikana
kaupungin
kehitys on ollut
huima, Annika
Kokko sanoo.
Hänen takanaan
on Antti Jantusen
akryylityö Arki ja
unelma (1979).

Hyvinkää on yhteinen projektimme

H

yvinkään kaupungintalon
avaran aulan kahviossa jutteleva Annika Kokko on
tarmokas ihminen, joka
aloittaa 12 vuoden valtuustotyöskentelyn jälkeen neljättä kauttaan. Edelliset
neljä vuotta hän oli valtuuston puheenjohtajana ja ottaa parhaillaan
tuntumaa Hyvinkään kaupunginhallituksen
puheenjohtajana.
– Olen paljasjalkainen hyvinkääläinen.
Vanhempani ovat Olavi ja Irma Jormalainen. Isäni oli työssä VR:n konepajalla ja
suunnitteluteknikkona Koneella. Hän on pelannut pöytätennistä, HyPs:issä jalkapalloa
ja hypännyt mäkeä. Äitini oli verovirkailijana puretussa virastotalossa. Minun vanhemmat siskoni Kristina ja Marita ovat ammatiltaan opettajia niin kuin minäkin.
Lapsuudenkodin arvomaailmaan kuului
oleellisena asiana, että toisia ihmisiä täytyy
kunnioittaa. Eikä mikään tule itsestään. Jokaisen täytyy olla valmis tekemään asioiden
eteen.
– Olin 12-vuotiaana ensimmäistä kertaa
kesätöissä jäätelökioskissa, joka oli rautatieaseman ja sillan kupeessa. Myöhempinä kesinä leikkasin kaupungin nurmikoita. Kun
opiskelin Hämeenlinnassa opettajaksi, olin
kesällä Sääksin rannalla koulujen kesäsiirtolassa ohjaajana.

Hyvinkää on kehittynyt
Annika kävi tulevan miehensä Harri Kokon
kanssa samoja hyvinkääläisiä kouluja.
– Liityin 14-vuotiaana partioon, joka oli
ollut vuosia Harrinkin harrastus. Olimme
Vaeltajissa ja kävimme samoissa kisoissa,
esimerkiksi Poron Kusemassa. Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1986, ja syksyllä menimme naimisiin. Lapsistamme vanhin Laura,
23, pyrkii keväällä opettajaopintoihin, Valtteri, 21, pyrkii opiskelemaan LVI-alaa, ja
Veera, 17, on lukiossa.
Annika ja Harri olivat 1990-luvulla opet-
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tajina Hämeenkadun koulussa, jota myös
heidän kolme lastaan kävivät. Mies on ollut
vuodesta 2006 lähtien kaupungin työsuojeluvaltuutettu.
Annika Kokko ihmetteli joskus aikaisemmin, miten joku voi muuttaa Hyvinkäälle asumaan, jos ei ole siellä syntynyt. Ei ole
esimerkiksi vettä.
– Käsitykseni on muuttunut, kun on tullut lisää ikää. Hyvinkää on ollut turvallinen
ja kodikas kaupunki. Ihmiset ovat tunteneet
toisensa. On ollut riittävästi tarjontaa, mitä
ihminen tarvitsee. Viimeisten kymmenen
vuoden aikana kaupungin kehitys on ollut
huima. Keskustaan on saatu kauppakeskus,
ja ensi kesänä pidetään asuntomessut. Hyvinkää lunastaa lähes 50 000 asukkaan kaupungin hyvät piirteet.
Kunnallispoliittinen toiminta käynnistyi
vuonna 2001, jolloin Annika Kokko pääsi ensi kertaa kaupunginvaltuustoon Suomen
Kristillisen Liiton edustajana. Hän oli mainittuna vuonna Suomen Kristillisdemokraatit nimen saaneen puolueen kansanedustajaehdokkaana vuosina 2003 ja 2007. Vuonna
2007 hän liittyi Kokoomukseen, jonka kansanedustajaehdokkaana hän oli vuonna 2011.

toimia enemmän yhteisöllisesti. Ennen oli
enemmän yhteiseen hiileen puhaltamisen
henkeä.
– Nyt ihmiset ovat erkaantuneet toisistaan liikaa. On nähtävä, että me hyvinkääläiset olemme hyvinkääläisiä. Ja vaikka tänne
olisi muutettu muualta, meillä on paljon yhdistäviä tekijöitä. Muusikko Mica Ikonen
on esimerkki ihmisestä, joka tekee valtavasti
työtä hyvinkääläisyyden edistämiseksi. Toivon, että ihmisiä saataisiin enemmän mukaan tämäntyyppiseen toimintaan.
Tietynlainen leppoisa meininki olisi hänestä hyvä. Politiikassa toimiessaan Annika
Kokko on huomannut, että työtä tehdään
ihmisten kanssa. Yli ryhmä- ja puoluerajojen

oleva yhteistyö pelaa.
On turha odottaa, että yhteiskunta tai
joku muu taho hoitaa asioita puolestamme.
– Yksilön vastuu ja oikeudet olisi palautettava terveellä tavalla käytäntöön. Yksilö
toteuttaa vastuutaan, kun hän hakeutuu toimimaan muiden kanssa. Se on hedelmällistä
yhteisöllisyyttä. Esimerkkinä on Rääkänpää,
jossa perustettiin asukasyhdistys yhteisen
asian puolesta. Yhdistys toimii edelleen,
vaikka uhka on poistunut. Palopuron ja Kytäjänkin kyläyhdistykset ovat aktivoituneet.

Seppo Ylönen

Leppoisaa yhteistoimintaa
– Perhearvot ovat mielestäni tärkeitä. Olen
ollut aina kiinnostunut lähimmäisen rakkauden ajatuksesta. Lapsille täytyy opettaa toisten ihmisten kunnioittavaa huomioimista.
Kodeissa olisi syytä korostaa lastenkasvatuksessa hyviä käytöstapoja.
Kaupungin luottamusmiehenä ja toista
kautta kirkkovaltuutettuna oleva Annika
Kokko sanoo olevansa mukana toisten hyväksi.
– Olen hyvin kriittinen itseäni kohtaan.
Kaikki asiat pitää tehdä hyvin. Analysoin
asioita ja pyrin huomioimaan saamani kritiikin. Tänä päivänä joutuu tekemään vaikeita
ratkaisuja sekä kaupungin että seurakunnan
elimissä.
Hän toivoo, että hyvinkääläiset alkaisivat

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana juuri aloittava Annika Kokko istuu kaupungintalon
kahvilan pöydän ääressä. Hän on intohimoinen kaupunkilaisten puolestapuhuja.

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä olisit valmis
tekemään vanhusten hyväksi?
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Turvallinen valo

K

Tobias Kokkonen

– Minä olen auttanut mummoani ja pappaani, joka oli
kultaseppä. Minä toimin taidelahjaliikkeessä juoksupoikana. Nuorten pitäisi suhtautua vanhempiin ihmisiin kohteliaammin. Vanhainkodeissa
pitäisi olla enemmän hoitajia.

Saija Elo (vas.) ja Katariina Koivisto
– Kun mummoni oli Hämeenlinnassa vanhainkodissa, kävin lukemassa
hänelle lehtiä ja kirjoja. Telkkarihuoneeseen tuli muitakin vanhuksia kuuntelemaan. He juttelivat minun kanssani ja kertoivat elämästään, Saija kertoo.
– Minä voisin mennä vanhainkotiin soittamaan pianoa tai laulamaan lauluryhmän kanssa. Vanhusten luona ei käy paljon vieraita. Se jo piristää
heitä, kun joku käy kysymässä kuulumisia, Katariina lisää.

Andrei Huhtala
– Voisin auttaa vanhuksia
hankalissa tilanteissa, joissa
he tarvitsevat apua. Esimerkiksi silloin, kun he eivät pääse rappuja yksin ylös tai on
liukasta. Äitini on lähihoitajana vanhainkodissa. Mielestäni vanhuksista huolehditaan hyvin.

Heidi Varjosalo

Sakari Viertiö

– Odotan kolmatta lastani.
Olen ajatellut opiskella lähihoitajaksi ja mennä sitten työhön
vanhusten pariin. Heitä kohdellaan nykyään huonosti. Vanhuksia varten pitäisi olla enemmän työvoimaa ja enemmän aikaa. He ovat arvokkaita ihmisiä
eivätkä mitään esineitä.

– Olisin valmis auttamaan
vanhuksia menemällä esimerkiksi heidän puolestaan
kauppaan ja tekemällä muita
käytännön asioita. Voisin
hoitaa valtakirjalla heidän viranomaisasioitaan. Taloyhtiössäni on paljon iäkkäitä
ihmisiä.

ynttilänpäivänä käynnistyy Yhteisvastuukeräys. Hyvinkäällä keräyksen avajaisjumalanpalvelusta vietetään ensi sunnuntaina klo 10 Hyvinkään kirkossa. Seurakunnan tavanomaisen messun lisäksi kuulemme
asiaa tämänvuotisesta keräyksestä. Yhteisvastuu
2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia. Suomessa sen
avulla käynnistetään etsivän vanhustyön projekti ja Kambodžassa avustetaan syrjäisiä ja köyhiä
maaseutualueita ja niillä eläviä vanhuksia. Monissa maissa ei tunneta eläkejärjestelmää eikä
ole olemassa vanhuksille tai eri tavoin elämän
koettelemille ihmisille tukipalveluja.
Me suomalaiset olemme onnekkaita, kun saamme elää Euroopan turvallisimmassa maassa, jossa on korkea sosiaaliturva. Jatkuvasti myös mietitään, miten turvallisuutta voitaisiin arjen tasolla edistää. Tämän saimme jälleen kokea, kun
Hyvinkään Sveitsissä puhuttiin aiheesta ”Turvallisempi huominen”. Poliisin, pelastustoimen,
sosiaalitoimen ja monen muun toimijan edustajat saivat tietoa ja näkemyksiä tärkeästä aiheesta.
Ihmeteltiin myös sitä, että näin turvallisessa
maassa kuin Suomi, sattuu ikäviä ääri-ilmiöitä,
joille ei ole välttämättä yhtä selitystä. Onko pohjalla yksinäisyys ja se, ettei voida puhua ongelmista ajoissa?
Yksinäisyys koskettaa ihmistä kaikissa ikäkausissa. Lapset kokevat sitä, nuoria se ajaa syrjäytymisvaaraan, aikuisen yksinäisyys voi viedä
monenlaiseen helvettiin. Siksi on tärkeää, että
on toisia ihmisiä, jotka välittävät. Seurakunta
käsittää syvällisellä tavalla tehtäväkseen sen, että
ketään ei jätetä yksin. Yhteisvastuukeräys tahtoo
kiinnittää huomiota viime aikoina paljonkin puhuttuun aiheeseen – vanhusten kohtelemiseen
ja kohtaamiseen. Miten voisimme luoda heille ja
samalla itsellemme turvallisempaa elämää ja
huomista? Kirkon kunnia-asia on puhua tästä ja
tehdä tekoja!
”Kevättä kynttelistä”, sanoivat ihmiset ennen
vanhaan. Saattoi siis alkaa odottaa kevättä.
Kynttilä on perinteisesti ollut tärkeä vertauskuva Kristuksesta, maailman valosta. ”Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valo.” (Joh. 1:4).
Kristus poistaa meistä myös elämän pelon, pelon tulevaisuutta kohtaan ja vapauttaa menneisyyden taakoista. Sisäisen turvallisuuden lähde
Hän on. Siunattu turva kaikille.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Julia Rosendahl
– Minun isovanhempani ovat
jo kuolleet. Äidinäiti eli minun mummoni pääsi vanhana palvelukotiin. Vanhuksilla
pitäisi olla enemmän kotihoitajia.

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
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Hyviä uutisia?

I

ltapäivälehdistön lööpit, lehtien suuret
otsikot, nettisivujen uutiset ja television
ajankohtaisohjelmat ovat täynnä kurjuutta, pahuutta jopa epätoivoa. Päivittäin
eteemme vyöryy kuvia ja tarinoita, jotka
luovat hyvin synkän kuvan maailmasta jossa
elämme. Sotia, epäoikeudenmukaisuutta,
kuolemaa, pahoinvointia, pelkoa ja ahdistusta. Niistä aineksista näyttää olevan nykyisyytemme rakennettu.
Olen kuullut monen toteavan, että elämme vaikeita aikoja. Ihmiset ovat huolissaan
niin maailman tilasta kuin omasta tulevaisuudestaankin. Erilaiset luonnonmullistukset herättävät pelkoa ja muut järkyttävät tapahtumat saavat meidät kaikki ymmälleen. Saatamme kysyä miten näin voi tapahtua. Usein tuo
kysymyksemme jää ilman vastausta.
Onko maailma niin kamala paikka? Onko
median luoma kuva maailmasta ja nykyisyydestä todellinen? En ehdota, että pää pitäisi
työntää pensaaseen ja olla näkemättä mitään ikävää. Haastan sinua kuitenkin vaihtamaan näkökulmaa ja tietoisesti etsimään sitä mikä on hyvää ja kaunista. Tiedän, että
tehtävä ei ole välttämättä helppo. Voit joutua kääntämään monta sivua lehdestä, välttelemään silmiesi eteen hyppiviä lööppejä ja
sulkemaan korvasi kauhistelulta. Niin ainakin minä jouduin tekemään.
Huomasin, että hyvät asiat on usein kirjoitettu pienillä kirjaimilla, sivun täytteeksi
tai merkinnäksi marginaaliin. Kahvipöytien
puheissa arkipäivän ihmeet jäävät liian helposti voivottelun jalkoihin. Joskus tuntuu
jopa siltä, että kilpaillaan sillä kuka kertoo
ikävimmän otteen elävästä elämästä. Voin
tunnustaa, että itse olen myös sortunut
osallistumaan noiden tarinoiden kertomiseen. Onneksi on olemassa myös toisenlaisia tarinoita.
Toivon, että joskus otsikoihin nousisi se
nuori, joka sinnitteli koko peruskoulun lukivaikeuden kanssa, mutta jota pidettiin vain
laiskana ja liian vilkkaana. Kokonaisen iltapäivälehden voisi omistaa niille lastensuojelun työntekijöille, jotka jaksavat tehdä työtään ihmisyyttä arvostaen ja parhaansa tehden. Jonkun olisi myös hyvä kertoa siitä
nuoresta miehestä, joka oppi elämään paniikkihäiriönsä kanssa, valmistui ammattiin
ja on nyt työllistynyt. Olisipa joskus pääuutisena se, kuinka hoitaja istahti kiireen keskellä vanhuksen sängyn laidalle, malttoi
kuunnella ja olla läsnä.
Seuraavassa kahvipöytäkeskustelussa lupaan kertoa jonkun kohtaamistani arkipäivän ihmeistä. Toivon, että sinä tekisit samoin!

Marjaana Salmi
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Diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen rohkaisee Vertti-vertaistukiryhmään mielenterveydestään huolestunutta vanhempaa yhdessä
lapsen kanssa.

Vertti-ryhmä vahvistaa vanhempia ja lapsia

H

yvinkään kaupungin ja seurakunnan kolmas yhteinen
Vertti-vertaistukiryhmä pyörähtää käyntiin maaliskuussa.
Se on tarkoitettu mielenterveyspulmista kärsiville vanhemmille ja heidän 7–10-vuotiaille lapsilleen. Molemmille on omat ryhmät, mutta
välillä ollaan myös yhdessä. Tärkeää on,
että ryhmäkokemuksesta muodostuu vanhemman ja lapsen yhteinen ”juttu”. Toiminnalla pyritään vahvistamaan perheiden
voimavaroja. Vanhemmat tulevat tietoisiksi niistä tekijöistä, jotka tukevat lapsen selviytymistä.
Kokoontumispaikkana on Perhekeskus
Pikku-Veturi, osoitteessa Kirvesmiehenkatu 12. Tapaamiset ovat keskiviikko-iltaisin
6., 13., 20. ja 27. maaliskuuta sekä 3., 10., 17.
ja 24. huhtikuuta. Kellonaika ilmoitetaan
myöhemmin.
– Aikuinen, joka kärsii mielenterveyden ongelmista, on tervetullut tähän ryhmään lapsensa kanssa. Kahdeksan kokoon-

tumisen jälkeen ryhmän loppuhuipennuksena on Sääksin leirikeskuksessa 3.–4.
toukokuuta pidettävä leiri. Kaupungin sosiaalipalveluista ovat ohjaajina perheohjaaja Jan Degerman ja sosiaaliohjaaja Nina
Troberg, sanoo seurakunnan puolesta
ryhmässä ohjaajana toimiva diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen. Lisäksi ryhmän kokoontumisiin tulee Laurea ammattikorkeakoulusta sosiaalialan opiskelijoita.

On tullut hyvää palautetta
Ensimmäinen kaupungin ja seurakunnan
Vertti-vertaistukiryhmä kokoontui vuonna
2010 ja seuraava vuonna 2012. Päivi Lievonen on saanut ryhmässä mukana olleilta
rohkaisevaa palautetta.
– Vanhempi oppii ryhmässä tarkastelemaan omaa tilannettaan ja sairauttaan lapsen näkökulmasta. Ryhmässä on turvallista
antaa ja saada vertaistukea toisilta samassa
tilanteessa olevilta. Ryhmässä saa rohkeutta ja voimaa jakaa vaikeita asioita, joista ei

Kampin kappeli palkittiin
vuoden 2012 kristillisenä mediatekona
Kristillinen medialiitto on myöntänyt
Vuoden 2012 kristillinen mediateko -palkinnon Helsingissä sijaitsevalle Kampin
kappelille ja siihen liittyvälle ajattelulle.
Kappelissa yhdistyvät vähäeleinen kristillisen viestin läsnäolo ja samalla siihen
erottamattomasti liittyvä sosiaalisen auttamisen näkökulma.
– Tämä kappeli on media. Tätä ei voi
ohittaa näkemättä. Yhtä hyvin työmatkoillaan kiirehtivät, kauppakeskuksessa asioivat sekä yhteiskunnan reuna-alueille ajautuneet näkevät tämän taideteoksen. Onhan tämä yksi World Design Capital 2012
-vuoden kärkihankkeita, totesi Suomen
Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka
palkinnonjakotilaisuudessa.
Yli neljännesmiljoona Kampin torin
kulkijaa on muutaman kuukauden aikana

astunut kappeliin sisälle. Kävijät itse valitsevat, haluavatko he hiljentyä kappelitilassa vai kohdata sosiaalityön tai kirkon
työntekijöitä.
– Kappelissa vuorovaikutuksen lähtökohta on kävijän oma tarina. Hänen omaa
asiantuntijuuttaan omassa elämässään
kunnioitetaan, ja pyritään rakentamaan
uutta, aiempaa parempaa ja vahvempaa,
Kuikka sanoi.
– Kappeli on eräs viestinnällinen vastaus ihmisen elämän keskeisiin kysymyksiin. Siksi se on mielestäni vuoden 2012
kristillinen mediateko, Maarit Kuikka perusteli valintaa.
Vuoden 2012 kristillinen mediateko
-palkinnon ottivat vastaan yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen,
Kampin kappelin toiminnanjohtaja Tarja

voi muualla puhua. Mukana olleilta kuulee
loppuvaiheessa, että eikö ryhmää voisi pitää pitempään.
Vertaisryhmätoiminta on ennaltaehkäisevä toimintamuoto, joka tarjoaa tukea
lapsille ja vanhemmille. Tavoitteena on lisätä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja arjen sujuvuutta. Päivi Lievosen mukaan Vertti-ryhmän ohjaajien moniammatillisuudella ja kokemuksella on
suuri merkitys.
– Minun oma vahva näkemykseni on,
että tarvitsemme ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Asioihin on puututtava jo
varhaisessa vaiheessa, mikä auttaa elämässä eteenpäin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen, 040 487 1382 tai
sähköposti paivi.lievonen@evl.fi. Perheohjaaja Jan Degerman, 040 823 8128 tai sähköposti jan-krister.degerman@hyvinkaa.fi.

Seppo Ylönen

Kirkkohallitus /Aarne Ormio

Jalli sekä kiinteistöjohtaja Markku Koskinen Helsingin seurakuntayhtymästä. Helsingin kaupungin edustajana palkinto
ojennettiin sosiaalisen ja taloudellisen tuen päällikkö Leila Palviaiselle. (KT)

H

Carita Lehto

yvinkään seurakunnassa on
tehty uraa uurtavaa työtä
kirkkoteatterin saralla usean vuosikymmenen ajan.
Teatteri Betaa johtava kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine kertoo, että hänellä on ollut vuosina
1982–2012 välisenä aikana 160 ohjaustyötä. Viime vuonna kesäteatteri ja muut
produktiot saivat yhteensä 11 203 katsojaa. Näytelmiä oli 13 ja esityksiä 66.
– Merkittävä viime vuoden produktio oli nuorten draamakurssin lopputyö
Matkalaukku, jota esitettiin Hyvinkään
yläasteilla kahdeksan kertaa. Viime vuoden maaliskuun 31. päivän iltana oli
Earth Hour eli tunti ilman valoja tempaus. Pimeässä Hyvinkään kirkossa toteutettiin futuristisen draaman keinoin tuhlaavaa elämänasennetta kritisoiva esitys,
joka keräsi 140 katsojaa.
Kesällä 2011 Palopuron kesäteatterissa esitettiin näytelmää profeetta Helena
Konttisen elämästä. Se oli menestys. Viime vuonna se esitettiin suuren kysynnän
vuoksi uudestaan sekä Palopurolla että
Parikkalan Oronmyllyllä. Helena Konttisesta tehty näytelmä keräsi viime kesänä
yhteensä 2650 katsojaa, mikä on Teatteri
Betan kesäteatterin katsojaennätys.
– On ollut mielenkiintoista, että kesäteatterin katsojamäärät ovat edelleen
nousussa. Helena Konttisen kohdalla ajateltiin, että vetääkö näytelmä katsojia vielä toisena kesänä. Mutta me saimme katsojia Turkua, Oulua ja Karjalaa myöten.

Lysti-Lampaan satuhetki Willassa
Seurakunnan työntekijät ja kauppakeskus Willan
johto ovat miettineet erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Kauppakeskus halusi saada ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Neuvottelujen tuloksena päätettiin Lysti-Lampaan satuhetkistä. Stadiumin vieressä
oleva leikkitila sopii hyvin Lysti-Lampaan vierailupaikaksi, niin kutsutuksi kesämökiksi. Ohjelmassa
on satu ja siihen liittyviä lauluja, loruja ja leikkejä.
Lystin lempilaulu on Jumalan kämmenellä. Se lauletaan satuhetken päätteeksi joka kerta.
Ensimmäinen satuhetki oli lauantaina 26.1. Siellä
luettiin satu nimeltä ”Kaula pystyyn, kirahvi!” Satuhetki keräsi mukavasti väkeä. Lystin kavereita oli
paikalla reilu kolmekymmentä.
Seuraavan kerran Lysti satuilee Willassa lauantaisin 16.2., 23.3., 27.4. ja 25.5. klo 10. Satuhetki kestää
noin puoli tuntia.
Lysti-Lammas vierailee myös muissa seurakunnan lasten ja perheiden tapahtumissa. Tervetuloa
mukaan Lysti-Lampaan seikkailuihin!

Nuori piika Helena Konttinen (Linda Maria Laaksonen) lohduttaa Yrjö-vaaria (Juho
Lehto)
Seppo Ylönen

Kirkkoteatteriohjaa Jouni Laine on
vahvan draaman luoja, mikä on nähty
lukuisista kirkkohistoriamme suurmiehistä kertovista näytelmistä. Uusi
käsikirjoitus on taas käsissä.

aarre. Aluksi kirjoitustyö ei meinannut
lähteä etenemään, mutta sitten pääsin
kuumeiseen flow-tilaan. Näytelmän idea
on siinä, miten odottamattomista oloista
nousee kirkas ja tukeva oksa tähän kirkon ikuiseen viikunapuuhun. Noidan
poika on ritaritarina oikeista historian
tapahtumista ja henkilöistä.

Pitkäperjantaina
passiodraama
Kun kuuntelee Jouni Laineen puhetta
kirkkoteatterin tekemisestä, tulee vaikutelma, että tämä
työ ei mene hukkaan.
Näytelmät vetävät katsomoihin sellaisiakin

ihmisiä, joita ei kirkoissa näy.
– On tosi kiva, että saamme draaman keinoin tehdä faktaan perustuvaa
kesäteatteria kerta toisensa jälkeen. Aiheet eivät ole vieläkään loppuneet. Mainitun J. F. Berghin aikana alkoi Jaakkimasta Karjalan herätys. Siinä on paljon
piirteitä herännäisyydestä, koska Bergh
oli väkevä herännäisyyden mies ja Paavo
Ruotsalaisen uskottu. Berg hautasi Ruotsalaisen.
Noidan pojassa on noin kolmekymmentä näyttelijää. Palopuron teatterialue
rakennetaan uudella tavalla. Esimerkiksi
katsomoita siirretään eri kulmaan. Näytelmässä ollaan Karjalan herätyksen juurilla ennen Helena Konttisen aikaa.
Tulevana pääsiäisenä toteutetaan kolmantena kertana peräkkäin passiodraama Pitkäperjantai. Näytökset ovat Hyvinkään kirkossa pitkänäperjantaina kello 16
ja 19. Esiintyjiä on toistakymmentä.
– On ollut riemullista, että Hyvinkäällä on voitu toteuttaa monta erityyppistä passiodraamaa. Pitkäperjantai on
oikeastaan passiomusikaali tyyppinen
esitys. Merkittävässä osassa on sakraali
koreografia, jonka ohjaa Titta Tunkkari.
Jouni Laineella on ollut kirkkoteatteria tehdessään toive, että katsoja saisi
hyvän kosketuksen.
– Kun hyvä saisi ottaa kiinni, ihminen
voisi olla hetken sen hoidossa. Ihminen
tulisi hyvän puhdistamaksi ja voimistamaksi. Jokainen saa löytää esityksistä itse
oman hyvänsä.

Vapaaehtoista tulkkia tarvitaan

Oletko kieltenopettaja, entinen lähetystyöntekijä tai muuten vain hyvän
kielitaidon omaava? Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä?
Hyvinkään seurakunnassa
vietetään koko perheen Tuomasmessua kerran kuukaudessa.
Jokaiseen Tuomasmessuun on
tarkoitus järjestää jatkossa tulkkaus
englanniksi ja mahdollisesti muillakin
kielillä.
Seurakunta etsii nyt vapaaehtoisia,
jotka pystyisivät kääntämään kirkonpenkissä messun
kulkua englanniksi.
Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Tuomasmessun vapaaehtoisista vastaavalle diakoniatyöntekijä
Maria Kahralle, p. 040 559 6324, maria.kahra@evl.fi
Tule rohkeasti mukaan, sinua tarvitaan!

Vertaistukiryhmä
keskenmenon kokeneille naisille
Oletko hiljattain tai joskus elämäsi varrella kokenut
keskenmenon? Koetko tarvetta keskustella siitä toisten saman kokeneiden kanssa?
Olet tervetullut ammatillisesti ohjattuun vertaistukiryhmään, joka kokoontuu keskiviikkoisin 13.3.,
20.3., 27.3., 3.4. ja 10.4. klo 18.30–20 Työkeskuksen
sinisessä huoneessa, Hämeenkatu 16.
Ryhmän vetäjinä toimivat Päivi Lammela, diakoni ja Marja Sieranoja, erityistason perheterapeutti, paripsykoterapeutti, EMDR terapeutti.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Päivi Lammelalle, p. 040 559 6318 tai paivi.lammela@evl.fi

Seppo Ylönen

ScanStockPhoto

Noidan poika tulee
Noin 200 seurakunnassa tehdään pääsiäisnäytelmiä, mutta Laineen mukaan kesäteatteri nukkuu Ruususen unta ja odottaa Prinssin suudelmaa eli herätystä.
– Seurakunnilla olisi yleensä erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa kesäteatteria. Niillä on hyvät tilat ja loistavia
näyttelijöitä. Vaikka Suomen kesäsää on
epävakainen, täällä on suhteellisesti eniten kesäteattereita. Kirkon pitäisi ymmärtää ottaa oma siivunsa kesäteatterin
suosiosta.
Tämän Kirkonmäeltä-lehden ilmestymispäivän iltana alkaa Teatteri Betan
tulevan kesäteatterikauden harjoituskausi. Palopuron kesäteatterissa nähdään 23.6.–7.7. kahdeksan kertaa näytelmä Noidan poika. Jouni Laineen kirjoittama käsikirjoitus perustuu Paavo Kiurun samannimiseen romaaniin (julkaistu
v. 1945).
– Näytelmä kertoo siitä, kun Nurmijärven kuuluisa kappalainen J. F. Bergh
siirtyi vuonna 1842 Jaakkiman kirkkoherraksi. Hänen rippikouluunsa tuli Kumolan noidan poika Juhana Kaartinen.
Mitä sitten tapahtui, sen näkee näytelmässä.
Jouni Laine törmäsi aiheeseen, kun
hän perehtyi Helena Konttiseen.
– Halusin tehdä näytelmän
noidan pojasta ja ensimmäiset
tavut kirjoitin vuonna 2005.
Syksyllä sain käsikirjoituksen valmiiksi. Tajusin, että
minulla on salkussani

Anna-Mari Tukeva

Kirkkoteatteri vetää katsojia

Carita Lehto

Päivi KallasSaari (Kierakan
Ieva) ja Mika
Valtonen (Simo
Talikka)
valmistautuvat
esitykseen.
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Jorma Ersta

Sielunmessu elävien lohduksi

Ein deutsches Requiem (Saksankielinen sielunmessu) opus 45 on Johannes Brahmsin säveltämä teos
kuorolle, kahdelle solistille ja orkesterille sekä uruille
vuosilta 1863–1869.
Muista sielunmessuista poiketen teos ei perustu
latinankieliseen tekstiin vaan saksankielisiin Martti
Lutherin kääntämiin raamatunkohtiin (muutama
lause on otettu myös apokryfikirjoista). Vaikka teoksen nimi on sielunmessu, se ei ole hautajaismusiikkia, vaan on se luotu enemmänkin elävien lohduksi
kuin kuolleiden muistoksi. Brahms korosti teoksen
inhimillistä luonnetta ja jopa vältti käyttämästä suorasti kristinuskoon viittaavia jakeita, vaikka teksti
onkin Raamatusta. Tekstin nähdään heijastavan
Brahmsin syvällistä raamatuntuntemusta sekä hänen
henkilökohtaista uskonelämäänsä, joka tähdensi vapaamuotoista uskonnollisuutta. Teos on luonteeltaan kuoroteokseksi varsin melodinen, pitkiin teemoihin perustuva.
Brahms oli suunnitellut sielumessun säveltämistä
jo kauan, ja usein arvellaan, että Robert Schumannin
kuolema vuonna 1856 antoi suunnitelmalle lisäpontta. Schumann ja Brahms olivat olleet läheiset ystävät.
Brahms näyttikin valmiin sielunmessunsa partituurin ensimmäiseksi Robertin leskelle Clara Schumannille, joka oli teoksesta erittäin innostunut. Teosta
säveltäessään Brahms menetti myös äitinsä.
Saksankielistä sielunmessua esitettiin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana jo pelkästään saksankielisissä maissa yli sata kertaa, ja se kuuluu yhä musiikinhistorian suosituimpiin suuriin kuoroteoksiin.
Lähde: Wikipedia

Musiikkielämys Hyvinkään kirkossa
Palmusunnuntaina 24.3. klo 18 kuullaan Saksalainen
messu Hyvinkään kirkossa Hyvinkään Oratoriokuoron ja Hyvinkään Orkesterin esittämänä. Kuoroa ja
orkesteria johtaa Matti Heroja. Solisteina Sirkka
Lampimäki sopraano ja Markus Nieminen baritoni.
Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjelma maksaa 20 euroa.

Rouva Jenni Haukio suojelee
kevään Ekopaasto-kampanjaa
Ekopaasto-kampanja käynnistyy jälleen helmikuussa. Suomalaisia kannustetaan mukaan muuttamaan
omia elämäntapojaan ilmastoystävällisemmiksi ja
samalla miettimään, mitä hiljentyminen ja kohtuullisuus omassa elämässä merkitsevät.
Kampanjasivuilla on tietoa ja vinkkejä asumiseen, liikenteeseen, ruokaan ja kuluttamiseen liittyviin elämäntapamuutoksiin. Sivuilla kerrotaan myös
kristillisistä paastoperinteistä.
Ekopaastoa vietetään seitsemän
viikkoa perinteisenä luterilaisena
paastonaikana tuhkakeskiviikosta 13.2. pääsiäiseen 31.3.2013 asti.
Kampanjaa suojelee rouva Jenni Haukio.
Kampanjan uudistuneet
verkkosivut avataan laskiaistiistaina 12.2. osoitteessa
ekopaasto.fi. Ruotsinkieliset sivut
ovat osoitteessa ekofasta.fi. (KT)
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Medialähetyspäiviä valmistelevassa toimikunnassa pohdittiin muun muassa piispanmessun radioinnin yksityiskohtia. Kuvassa
kirkkoherra Ilkka Järvinen (vas.), päivien johtaja, Sansan henkilöstöpäällikkö Marko Pihlajamaa, johtava kanttori Erkki Hannonen ja Kirkon tiedotuskeskuksen toimittaja Ilkka Koski.

Medialähetyspäivät Hyvinkäällä kesällä 2013
14.–16. kesäkuuta vietettävät
Medialähetyspäivät on Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
vuotuinen kesäjuhla.

T

änä vuonna tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan kanssa. Teemana on Rajattomia
lahjoja. Samalla juhlitaan Sansan
40-vuotista taivalta.
Sansa (aluksi Sanansaattajat) perustettiin kesäkuussa 1973 Hyvinkäällä, Ossianinkadulla sijaitsevassa autotallissa.
Nykyään Sansan toimitalo sijaitsee
Munckinkadulla.
Medialähetyspäivien ohjelmassa on
lähetysaiheisia tilaisuuksia, raamattuopetusta, musiikkia ja rukousta. Päivien ulkomaiset pääpuhujat ovat Sansan suurimman yhteistyökumppanin
TWR:n pääjohtaja Lauren
Libby Yhdysvalloista ja
toisen suuren yhteistyökumppanin FEBC:n vanhempi neuvonantaja Frank
Gray Englannista.
Varsinaisen pääohjelman ohessa järjestetään
lapsille ja nuorille omaa
ohjelmaa. Tapahtumapaikkana on Martinhalli. YLE 1

radioi sunnuntain piispanmessun suorana lähetyksenä.
Medialähetys Sanansaattajat on Suomen ev.lut. kirkon lähetysjärjestö. Sansa
tukee kristillistä mediatyötä 43 kielellä
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa – eniten Aasiassa ja Lähi-idässä. Työ suuntautuu yhä enemmän Aasian suurkaupunkeihin. Hyvinkään seurakunta tukee
Sansan kautta afarinkielistä radiotyötä
Etiopiassa ja Raili Tapiota Kroatiassa.
Nykyajan tekniikka vie viestin Jeesuksesta suoraan vastaanottajan korvaan
tai silmien eteen, ajattomasti ja rajattomasti.
Medialähetyspäivät tarjoaa paikkakuntalaisille erinomaisen mahdollisuuden antaa tukensa lähetysjärjestölle käytännön palvelutyön
muodossa. Vapaaehtoinen voi palvella esimerkiksi
kahviossa,
ensiavussa,
yleisessä
valvonnassa, esitystekniikan hoitamisessa (PowerPoint),
kolehdinkannossa, mahdollisesti liikenteen/pysä-

köinnin ohjauksessa sekä rakentamisessa
ja purkamisessa. Myös vapaaehtoisten
vetäjää etsitään vielä. Vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä anne.
isokuortti@sansa.fi tai 050 4488 009.

Sanansaattajat käy juhlavuoteen uudistunein ilmein
Medialähetys Sanansaattajat aloittaa
40-vuotisjuhlavuotensa uudistuneella visuaalisella ilmeellä. Medialähetysjohtaja
Juha Auvisen mukaan Sansa profiloituu
yhä vahvemmin järjestöksi, joka hyödyntää nykyaikaista teknologiaa lähetyskäskyn toteuttamisessa. Mobiiliviestimet,
internet, radio ja televisio tavoittavat
suuria ihmisjoukkoja kustannustehokkaasti ja silti henkilökohtaisesti.
– Tätä viestittää myös Sansan uusi
tunnus. Logossa voi nähdä tähtimäisen
ristin, tuikkivan lähettimen ja kuuluvuusalueen tai vaikka satelliittilautasen,
taustoittaa logon pääsuunnittelija, mediatoimittaja Sami Heinomo.
Visuaalisen ilmeen uusi pääväri on
lämmin oranssinpunainen. Väri symboloi aktiivisuutta ja sitä, että lähetys on
käynnissä tai laite on päällä. Uusi muotoja kuvamaailma tarjoavat Sami Heinomon mukaan ikkunoita lähetystyöhön.
Visuaalinen ilme on luotu yhteistyössä
hyvinkääläisen mainostoimisto Intro
Designin kanssa.

Sanan ja kuvan kauneutta
Hyvinkääläinen pastori Ilkka Rytilahti on syntyjään Lapin poikia. Hän eräretkeilee, vetää muitakin pohjoiskalotin tuntureille ja jängille. Samalla hän
valokuvaa ja käyttää kuvamateriaaliaan
julistustyössään Suomen Raamattuopiston Uudenmaan aluetyön johtajana.
Raamatun sanoman ja kuvien yhteisviestinä Ilkka Rytilahti on koonnut
kansien väliin kaksi kaunisasuista,
lahjaksi sopivaa teosta. Ensimmäinen oli Virvoittavien vetten luo
(2010), toinen viime vuonna ilmestynyt Kirkkauden kosketus. Varsinkin jälkimmäisessä laajapintaiset kuvat huokuvat Ruijan ylängön
mahtavuutta ja ihmisen pienuutta
Jumalan luomistöiden keskellä.
Rytilahden tekstit ovat helppolu-

kuista, hengellisesti ydinasioihin porautuvaa, ihmistekoisesta uskonnollisuudesta vapauttavaa tekstiä. Elävää
vettä Jumalan sanasta saa lahjaksi, Jumalan luotu todellisuus säteilee loputonta hyvyyttä ja kirkkautta.
Jumalaa ei kukaan voi kuitenkaan
nähdä ja kokea suoraan. Tarvitaan välittäjä. Se on ihmiseksi tullut Jumalan
sana ja myös kirjoitettu sana. Kaste ja
ehtoollinen ovat niin ikään armonvälineitä. Rytilahden kirjat kutsuvat tämän
armon osallisuuteen ja siinä vahvistumaan: ”Uskossa Kristukseen mekin,
maan tomu, saamme kerran käydä hänen kirkkautensa läsnäoloon.”

Reijo Huuskonen

Ilkka Rytilahti
KIRKKAUDEN KOSKETUS
Perussanoma Oy, 2012
78 s.

Seurakuntatyö
tutuksi

Sekä Carina Lievendahlille että Jussi Ollilalle ihmisten kohtaaminen on tullut tutuksi myös aiemmissa töissä. Lievendahl työskenteli ennen papiksi vihkimistä muun muassa seurakuntasihteerinä, Ollila oli papiksi valmistuttuaan pitkään merimieskirkkotyössä.

Sairaalapastori kulkee kyselevän rinnalla
Hyvinkään sairaalan kahvion
edessä käy iltapäivällä kova vilske.
Matkalla aulan läpi sairaalapastorit Carina Lievendahl ja Jussi Ollila
pysähtyvät useaan otteeseen, kun
vastaan tulee tuttuja potilaita
omaisineen.
– Mitä kuuluu? Miten olet jaksanut? Kuulumisten vaihtaminen käy luontevasti.
Jussi Ollila ja Carina Lievendahl arvelevat, että heidät tunnistetaan pantapaidasta. Sen nähdessään useimmat tietävät, keitä
he ovat ja mitä he tekevät.
Sairaalasielunhoitajan työssä ei ole kahta
samanlaista päivää. Carina Lievendahlin
työpäivä alkoi tänään Sahanmäen palvelukeskuksessa, jossa hän piti kolme hartautta.
Sen jälkeen heillä oli yhdessä Jussi Ollilan
kanssa osastotunti yhdellä sairaalan osastoista. Ollila kävi ennen osastotuntia seurakuntakeskuksessa pitämässä sururyhmää.
– Seurakunnan sururyhmät eivät kuulu
sairaalapastorin säännöllisiin työtehtäviin,
mutta koska olemme mukana tukemassa läheisensä menettäneitä omaisia, ryhmien vetäminen on meille luontevaa, kolmatta vuotta Hyvinkään sairaalassa johtavana sairaalapastorina toimiva Ollila kertoo.

Onko Jumala olemassa?
Hyvinkään sairaalan lisäksi sairaalapappien
työalueeseen kuuluvat kaupungin terveyskeskusosastot, Paavolan vanhainkoti, Sahanmäen ja Kauniston palvelukeskukset, palve-
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lutalo Lepovilla sekä Veteraanitalo. Näissä
paikoissa he vastaavat säännöllisistä hartauksista ja sielunhoidosta.
Henkilökohtaisia keskusteluja sairaalapastorit käyvät potilaiden lisäksi myös
omaisten ja sairaalan henkilökunnan kanssa.
He kohtaavat työssään paljon myös ihmisiä,
joille uskon perusasiat ja sanasto ovat täysin
vieraita.
– Mikä on elämän tarkoitus? Onko Jumala olemassa? Moni etsii meiltä sairaalapapeilta vastauksia näihin kysymyksiin, Jussi
Ollila kertoo.
– Sairaus nostaa mieleen myös kysymyksiä siitä, mikä auttaa jaksamaan uudessa tilanteessa. Mistä pitää luopua? Mitä hyvää
jää jäljelle? Muun muassa näitä asioita on
mahdollista pohtia potilaan kanssa yhdessä,
Lievendahl jatkaa.
Yksityisehtoollisia sairaalapapit jakavat
aina pyydettäessä. Laitoksissa järjestetään
myös ehtoolliskierroksia, jolloin kaikkien on
mahdollista osallistua yhteiselle ehtoolliselle. Odotetuimmat ehtoollispäivät ovat pääsiäinen, loppiainen ja pyhäinpäivä.
Sairaalapastorin työhön kuuluu myös
työn suunnittelu ja arviointi, sekä hyvien
suhteiden luominen ja ylläpitäminen eri yhteistyötahoihin.

Seurakunnan tuki tärkeätä
Sairaalapastorit ovat terveydenhuollon ammattilaisten keskellä toimivia seurakunnan
työntekijöitä. Sairaalassa heillä ei ole omaa
työyhteisöä, joten työ on välillä yksinäistä.
Omasta seurakunnasta saatu tuki onkin erityisen merkityksellistä.
– On tärkeätä olla myös itse aktiivinen ja

osallistua seurakunnan tapahtumiin omien
mahdollisuuksien mukaan, Carina Lievendahl sanoo.
Sekä Ollillan että Lievendahlin mielestä
yhteistyö sairaalahenkilökunnan kanssa sujuu pääsääntöisesti hyvin.
– Meidät tiedetään ja tunnetaan, ja työtämme arvostetaan. Aina henkisten ja varsinkaan hengellisten asioiden merkitystä
hoitoprosesseissa ei kuitenkaan muisteta,
Ollila sanoo.
Vuoden 2013 aikana Hyvinkään seurakunta ja Uudenmaan sairaalasielunhoidon
seurakuntaliitto neuvottelevat toimintojen
yhdistämisestä. Näillä näkymin vuoden 2014
alusta Kellokosken ja Kiljavan sairaaloiden,
Ridasjärven päihdehoitokeskuksen sekä Järvenpään sosiaalisairaalan sairaalasielunhoito
liitetään Hyvinkään sairaalatyön osaksi. Siinä vaiheessa seurakuntaliiton papit liittyvät
Hyvinkään sairaalapappien työtiimiin.

Sanoma toivosta ja armosta
Sairaalapastori näkee työssään elämän kaikki puolet, myös sen rajallisuuden ja rikkinäisyyden. Pappi pyydetään yleensä potilaan
luo siinä vaiheessa, kun kuolema on jo lähellä. Potilaan mielessä voi silloin risteillä myös
ahdistavia tunteita, kuten syyllisyyttä, häpeää, vihaa, ahdistusta ja pelkoa.
– Meidän tehtävänämme on kulkea kyselevän rinnalla. Meilläkään ei ole valmiita
vastauksia, mutta voimme kuunnella ja tarjota lohdutukseksi kristillistä sanomaa sovinnosta, toivosta ja armosta. Joskus ei-hengellinenkin asia voi saada keskustellessa
hengellisen merkityksen, Ollila sanoo.
Lievendahl näkee työssään tärkeimpänä

olla kiireettä läsnä ja uskaltaa viipyä potilaan
luona.
– Koen vahvasti, että myös Kristus on
mukana näissä tilanteissa. Hän on sairauden
tuttava ja kipujen mies, ja tietää, mistä on
kysymys.
Joskus sairaalasielunhoitajat pyydetään
paikalle turhan myöhään.
– On tilanteita, joissa potilas ehkä vielä
haluaisi puhua, mutta hänellä ei ole siihen
enää voimia.

Omaisetkin tarvitsevat tukea
Myös kuolevan potilaan omaiset ja ystävät
tarvitsevat sairaalapastorin tukea. He jäävät
monesti yksin tunteineen ja kysymyksineen.
Ollilan mukaan sairaalapapin tehtävänä
on saatella tänne jääneitä takaisin elämään.
Keskustelu ja rinnalla olo ovat erityisen tärkeitä silloin, kun läheistä on kohdannut äkillinen sairaus tai onnettomuus.
– Kaikissa kohtaamisissa tulen aina
myös itse kosketetuksi. Ihmisten kohtalot
liikuttavat, ja jokaisen täältä lähtevän mukaan lähtee pieni palanen myös itsestä, hän
pohtii.
Carina Lievendahlille työskentely elämän syvien kysymysten äärellä on opettanut
arvostamaan ihan tavallista arkea ja elämän
pieniä, hyviä asioita.
– Erityisen suuri kiitoksen aihe on, kun
näen ympärilläni tavallista arjen palvelua ja
ihmisyyden jakamista; auttamista ja rinnalla
kulkemista.

Irja Ketola
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Yhteisvastuu auttaa vanhuk

Lähiverkosto apuna
Tarkoituksena on rakentaa etsivän vanhustyön
hankkeita muutamalle valitulle paikkakunnalle
eri puolille Suomea. Hankkeissa rakennetaan lähiverkosto, joka auttaa heikko-osaisten vanhusten löytämisessä. Heistä voivat vinkata esimerkiksi lähikauppojen ja -liikenteen sekä apteekkien ja ruokajakelupisteiden työntekijät, naapurit,
sukulaiset ja tuttavat. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan aktiivisia vanhuksia, jotka
haluavat jakaa arkeaan ikäistensä kanssa.
– Rahankeräyksen lisäksi haluamme herätellä toinen toisiamme aktiiviseen toimintaan
lähimmäisen puolesta. Lähipiirissä voi esimerkiksi asua ihminen, joka tarvitsisi kyytiä vaikkapa kauppaan tai kirkkoon, Pajunen muistuttaa.
– Meitä jokaista tarvitaan, jotta paljon tietoa, taitoa ja osaamista omaavat vanhat ihmiset
eivät tipahda yhteiskunnan ulkopuolelle ja tunne oloaan turhaksi ja tarpeettomaksi.
Hankkeiden toteuttamisen ytimenä on seurakunta ja sen diakoniatyö, ja mukaan haastetaan myös sosiaalitoimi sekä eri järjestöt. Projektit toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen
Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien diakoniatyön kanssa.

Eläkejärjestelmä puuttuu

Kambodžassa lapset ovat perinteisesti pitäneet
huolta ikääntyvistä vanhemmistaan. Jos lapsia
tai lähisukulaisia ei ole, vanhusten asema on hyvin heikko. Selviytyäkseen he joutuvat työskentelemään elämänsä viime metreille. Keskimääräinen eliniänodote on 63 vuotta, ja maaseudulla asuvista yli 60-vuotiaista peräti 68 prosenttia
on edelleen töissä.
Eläkejärjestelmää Kambodžassa ei ole, ja
muitakin tukipalveluja hyvin vähän. Moni vanhus joutuu myös huolehtimaan lastenlapsistaan,
joiden vanhemmat ovat lähteneet siirtotyöläisiksi tai kuolleet.
Kambodžassa Yhteisvastuu tukee syrjäisten ja
köyhien maaseutualueiden kehityshanketta, jossa
kyläyhteisöjä koulutetaan auttamaan itse itseään.
Kylien elinolosuhteiden kokonaisvaltainen parantaminen helpottaa myös vanhusten arkea.
Hankkeen työntekijät vierailevat kylissä lähes päivittäin. Vanhusten ongelmista ja terveydentilan heikkenemisestä raportoidaan kylän
päällikölle ja kannustetaan vanhusten läheisiä osallistumaan aktiivisesti kyläyhteisön kehittämiseen.
Kylien vastuuhenkilöjä koulutetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ihmisten elämää helpottavia rakennushankkeita kuten teitä,
kaivo- ja vesivarastoja sekä puuta
säästäviä liesiä sekä käyttämään
uudenlaisia viljelymenetelmiä ja
riisilajikkeita. Kylissä järjestetään
myös kansalais- ja ihmisoikeuskoulutusta sekä opetetaan ihmisiä
varautumaan katastrofeihin kuten
ilmastonmuutoksen myötä pahentuneeseen kuivuuteen tai hallitsemattomiin tulviin. Avun Kambodžaan vie perille Kirkon ulkomaanapu.

ja keräyksen sihteerinä Suvi Kurikka.
Työn alla on ollut muun muassa lipaskeräyksen järjestely. Kaupoista on kyselty keräyslupia, viime vuoden kerääjälistoja on käyty läpi ja
mahdollisia uusia kerääjiä kartoitettu.
– Esimerkiksi kaikki seurakunnan isoset
lähtevät lipaskerääjiksi. Varoja yhteisvastuulle
kerätään myös erilaisilla seurakunnan tapahtumilla, Tuija Vänskä kertoo.
Kymmenen prosenttia alueelta kerätyistä varoista kohdentuu oman seurakunnan vanhustoimintaan.
– Seurakuntamme alueelta löytyy monia yksinäisiä vanhuksia, joiden suku on kaukana ja
lähes kaikki ikätoverit edesmenneitä. Monilla
saattaa olla myös toimeentulohuolia. On hienoa, että Yhteisvastuu on tänä vuonna juuri
ikäihmisten asialla.

Ville Asikainen

Y

hteisvastuun reilut 35 000 vapaaehtoista arkienkeliä lähtevät pian liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Evankelis-luterilaisen kirkon suurkeräys järjestetään
helmi-huhtikuussa, ja keräyslupa
on voimassa koko vuoden.
Vuoden 2013 Yhteisvastuun kotimaisena keräyskohteena ovat yksinäiset, eristäytyneet tai
syrjäytyneet vanhukset. Kansainvälisenä kohteena on Kambodža, ja siellä erilaiset vanhusten
selviytymistä tukevat kyläyhteisöjen kehittämishankkeet.
– Suomessa jopa 300 000 vanhusta kokee
itsensä yksinäiseksi. Keräysvaroin etsitään nyt
heikko-osaisia vanhoja ihmisiä ja pyritään saamaan heidät erilaisten palvelujen piiriin, kertoo
Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen
Kirkkopalveluista.

Apua myös omalle alueelle
Hyvinkään seurakunnassa Yhteisvastuukeräyksestä on päävastuussa kaksi diakoniatyöntekijää. Keräyspäällikkönä toimii Tuija Vänskä

Kambodžalainen 74-vuotias An Sean huolehtii yksin
neljästä lapsenlapsestaan.

Keskustelu ja puuhailu ovat parasta terapiaa

L

intujen ruokinta-automaatin päälle on satanut kevyttä pakkaslunta. Tauno Eronen
(77) kopistelee sen katolta lumet pois ja tarkastaa samalla lentävien lemmikkiensä ruokatilanteen.
– Kerran viikossa laitan niille lisää siemeniä,
hän kertoo.
Hyvinkään Kaukasissa sijaitsevassa omakotitalossa yksin asuvalle miehelle lintujen ruokkiminen on yksi mieltä virkeänä pitävistä harrastuksista.
Eronen jaksaa myös hoitaa itse kotinsa. Hän
siivoaa, järjestelee, pesee pyykkiä ja laittaa ruokaa. Kotiapu käy pari kertaa viikossa; mittaamassa verenpainetta ja veren sokeria, tuomassa
lääkkeitä ja kysymässä kuulumisia.
– Lumitöiden tekemisessä auttaa Kaukasten
kylän oma kylärenki, mies kertoo iloisena.

Kotona on hiljaista
Tauno Eroselle kaikenlaisen tekemisen merkitys
on korostunut Raili-vaimon kuoleman jälkeen.
Vaimo sairasteli useamman vuoden ajan ja nukkui pois maaliskuun lopussa kaksi vuotta sitten.
Avioliittovuosia pariskunnalle ehti kertyä 52. He
työskentelivät molemmat vuosikymmeniä eri
tehtävissä Kaukasten vanutehtaalla, ja Tauno
ajoi työkseen myös kuorma-autoa.
– Kotona on nyt niin hiljaista. Oudointa on
se, ettei vieressä ole ketään jakamassa asioita.
Osaan kuunnella, ja olen aina ollut kova myös
puhumaan. Vaimo sanoikin aina, että puhun
kuin Runeberg, mies nauraa.
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Yksin jäämisen jälkeen Eronen oli alkuun
lamaantunut. Pitkään aikaan hän ei osannut lähteä minnekään.
– Pelkäsin kyselyitä ja osanottoja. Olen kova
poika itkemään, mutta teen sen mieluummin
yksin. En myöskään halunnut puhua asiasta kenellekään, koska se toi minulle entistä kurjemman olon, mies muistelee.

Surussa vaara syrjäytyä
Hän arvelee, että pahimpana suruaikana syrjäytymisen vaara oli suuri.
– Olisi ollut helppo vain jäädä kotiin. Minulla on onneksi kolme poikaa, jotka asuvat perheineen suhteellisen lähellä ja pitävät yhteyttä.
Tauno Eronen tietää ikäihmisiä, joilla ei käy
kylässä ketään. Siinä tilanteessa ei ole ihme, jos
masennus yrittää hiipiä mieleen.
– Itsestänikin on pahimpina hetkinä tuntunut, että haluaisin vain päästä Railin luokse.
Luopuminen ei ole helppoa, oli se sitten läheisistä ihmisistä tai vaikka omasta kunnosta ja
jaksamisesta luopumista.
Nyt paha olo on jo hieman helpottanut. Eronen kertoo, että masennuksen hetkinä on ollut
pakko ottaa itseään niskasta kiinni; pakottautua
tekemään jotakin tai lähtemään jonnekin. Mukavia paikkoja ovat muun muassa Kaukasten
kyläyhdistyksen omalla kylällä kerran viikossa
järjestämä kohtaamispaikka, ja Jokelassa joka
toinen viikko kokoontuva eläkeläisten kahvikerho.
– Minulla on myös tapana viivytellä posti-

laatikolla, jos huomaan, että tietä pitkin on tulossa ihmisiä. Aina siinä tulee muutama sana
vaihdettua, ja sekin piristää mieltä.

Ikävät asiat unohtuvat
Tauno Eronen on kätevä käsistään; hän on remontoinut kotitalonsa omin käsin nykyaikaiseksi. Vaimon kanssa yksi rakkaista harrastuksista
oli pihan laittaminen ja kukkien kasvattaminen.
Myös liikunta on aina ollut tärkeä osa miehen
elämää. Aikoinaan hän pelasi jääkiekkoa, piti
kunnossa kylän latuverkostoa ja kävi vaimon
kanssa tanssimassa. Hän veti myös ystävänsä
kanssa Kaukasten kylän juhlatalolla nuorisoklubia.
Tekeminen ja muiden ihmisten näkeminen
ovat Erosen mielestä edelleen parasta terapiaa.
Ikävät asiat unohtuvat silloin hetkeksi.
– Jutteleminen on tärkeää. On mukavaa puhua ihan tavallisista elämän asioista, kaikesta
maan ja taivaan välillä.
Viime aikoina Tauno Erosen kotoa lähtemistä on hankaloittanut sairastelu, jonka vuoksi
lääkäri on toistaiseksi kieltänyt häneltä auton
ajamisen.
– Auto on, ja ajokortti on, mutta auton avaimet ovat pojan säilössä. Se tarkoittaa sitä, että
olen tällä hetkellä julkisten liikennevälineiden
varassa. Viikolla Kaukasista pääsee sekä Jokelaan että Hyvinkäälle, mutta viikonloppuisin
tänne ei kulje yhtään vuoroa, mies harmittelee.

Tekstit: Irja Ketola

Tauno Eronen asuu yksin
omakotitalossa Kaukasten
kylällä. – Ikävät asiat unohtuvat, kun näkee muita ihmisiä ja
pääsee keskustelemaan, hän
sanoo.

ksia meillä ja muualla
Irja Ketola

Yhteisvastuutapahtumat Hyvinkäällä

Stefan Bremer

su 3.2. klo 10 Messu ja Yhteisvastuun aloitus Hyvinkään
kirkossa. Klo 11.30 Auta yksinäistä vanhusta! Tule mukaan
kahvittelemaan ja kuulemaan, miten voit osallistua yhteisvastuukeräykseen. Kaikille avoin kahvitilaisuus srk-keskuksen
juhlasalissa. Diakoniatyöntekijät Tuija Vänskä ja Suvi Kurikka
kertovat YV-keräyksen kohteista. Mukana kirkkoherra Ilkka
Järvinen. Keräyslippaiden jako. Tervetuloa joukolla mukaan!
su 3.2. klo 13–15 Talvirieha Martin urheilupuistossa. Luistelua, musiikkia, buffet ja YV:n hyväksi hernekeittoa 3€/hlö,
10€/perhe. Järj. mm. Martin Asukasyhdistys ja Hyvinkään
seurakunta.
su 3.2. klo 18 Yhteisvastuukonsertti Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Sole Mustonen, oboe, Kati Pirttimaa, urut,
Kristiina Hirvonen, sello ja Erkki Hannonen, laulu. Ohjelmassa mm. Johann Sebastian Bachin kynttilänpäivän kantaatti ja
Olli Mustosen uruille ja oboelle sävelletyn teoksen kantaesitys. Ohjelma 10 € YV:n hyväksi.
4.–9.2. klo 8–20 Lipaskeräys Hyvinkään marketeissa. Ole
arkienkeli, tule lipaskerääjäksi! Soita diakoniatyöntekijä Suvi
Kurikalle p. 040 5596 319.
to 28.2. klo 19 Millainen on elämä? Lauluyhtye KokoNainen konsertoi Vanhassa kirkossa Helena Lehtisen johdolla.
Johannes-monologi, Jouni Laine. Valaistus ja tarpeisto: Jouni
Laine ja Pertti Örn. Illan päätteeksi kahvi ja teetarjoilu sivusalissa. Ohjelma 10 € YV:n hyväksi.
su 10.3. klo 12–17 ”Minä olen ihme” Naisten virkistyspäivä Yhteisvastuun hyväksi Martin seurakuntatalossa (Niittymäenraitti 4). Mukana Salme Blomster, Petra Pohjanraito,
Suvi Kurikka, Helena Lehtinen ja Inga-Lill Rajala. Musiikki:
KokoNainen. Hinta 15 € YV:n hyväksi (sis. ohjelman ja ruokailun). Järj. Hyvinkään srk, mukana Medialähetys Sanansaattajat (Sansa).
la 6.4. klo 10–14 Puutarhapäivä srk-keskuksessa Luennoitsijana Marko Huhtala, hortonomi, pastori. Puutarhan
suunnittelu ja perustaminen, pieni puutarha, iso puutarha,
parvekepuutarha. Klo 12 Kahvikonsertti. Klo 12.30 Puutarhan parhaat kasvivalinnat. Hinta 10 €
YV:n hyväksi (sis.
Pitopalvelun tarjoaman kahvin).
la 6.4.–13 klo 11–14
Perhepäivä srkkeskuksessa TaikaPetteri esiintyy ja
opettaa jonglöörausta, sähköautorata
käytössä, vaihtotori
leluille ja kirjoille,
rastirata ulkona,
jonka päätepisteessä
ongintaa, leikkilaulupaja puolen tunnin
välein, mediakasvatusta, askartelua ja
kasvomaalausta sekä
edullinen lounasruoKuka tahansa voi olla enkeli
kailu. Tervetuloa isot
lähimmäiselleen.
ja pienet! Ole arkienkeli ja auta helpolla ja
hauskalla tavalla. Päivän tuotto YV:n hyväksi.
su 5.5. klo 10 Yhteisvastuun kiitosmessu Hyvinkään kirkossa. Kirkkokahvit ja juhla srk-keskuksen juhlasalissa.

Yhteisvastuu

– Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa
Suomessa ja kehitysmaissa
hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
– Ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot polkaistiin käyntiin kaikissa seurakunnissa
vuonna 1950, kun Pohjois- ja Itä-Suomen
nälkäänäkeville lapsiperheille kerättiin 60
miljoonaa silloista markkaa.
– Tätä nykyä tuotosta 60 prosenttia menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä
kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun,
20 prosenttia vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 prosenttia kirkon
ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.
– Yhteisvastuukeräyksen toteuttaa Kirkkopalvelut ry. Keräyksellä on 35 000 vapaaehtoista talkoolaista.
– Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen
evankelisluterilaiset seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Keräyksen esimies vuonna 2013
on Helsingin hiippakunnan piispa Irja
Askola.

Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 31.1.2013

Lahjoita

Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola-PankkiFI14 5000 0120 2362 28
Sampo FI81 8000 1600 0516 51
Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80

Soita

0600 1 7010 (10,18 € / puh+pvm)
0600 1 7020 (20,12 € / puh+pvm)
Seurakunnan viitenumero 308 126.
Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012- 31.8.2013,
koko Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 3.9.2011.
Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013,
Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering
14.8.2012.
Varat käytetään diakoniatyöhön Suomessa ja kehitysmaissa.
www.yhteisvastuu.fi
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Matkaevästä
Kynttilänliekin
valossa

J

okainen kunnon nainen on ainakin kerran
elämässään osallistunut Party Lite -kutsuille. Meillä muilla on ollut muuta tekemistä. Vaikka olen onnistunut ohittamaan
tuollaiset kutsut, kirkon työntekijänä on
kynttilöiden kanssa jatkuvasti tekemisissä.
Aina kun kirkossa on tilaisuus, alttarilla palavat kynttilät. Seurakunta lahjoittaa kastetuille kastekynttilän ja Kiirastorstaina kynttilöitä myös sammutetaan sen muistoksi että
opetuslapset jättivät Jeesuksen yksin, kun
hänet vangittiin. Kynttilänpäivän aihe on jumalallinen kirkkaus, joka Jeesuksen kautta
tuli maailmaan. Onhan se vähän hassua puhua Jumalan kirkkaudesta ja siitä, että Jeesus
on maailman valo, lepattavan kynttilänliekin
palaessa, kun joka ikisessä marketista ostetussa halvemmassakin taskulampussa on
kirkkaampi valo kuin missä tahansa kynttilässä.
Ennen aikaan kynttilöillä oli käytännöllinen tarkoitus. Pimeydessä ne olivat ainoa
valaistuskeino. Nykyisin on toisenlaisia valaistusratkaisuja, mutta palaviin kynttilöihin
on liitetty vertauskuvia. Kynttilänvalo kuvastaa rukousta, yhteyttä, valvomista ja sitä, että
valo voittaa pimeyden. Kirkossamme on monimutkaisia kynttiläsääntöjä, jotka liittyvät
alttarikynttilöiden määrään, milloin poltetaan Kristus-kynttilää ja piispankynttilää.
Lapset rakastavat kynttilöitä. Kynttilänliekki on elävää valoa ja se on kaunis ja tunnelmallinen. Lapset pitävät kynttilöistä kuitenkin aivan toisista syistä. Kun aikuinen
kääntää selkänsä, lapset tökkivät kynttilänliekkiä tulitikulla, puhaltelevat sitä ja kokeilevat, kuka uskaltaa sammuttaa liekin sormilla. Sulaneella steariinilla on kiva leikkiä ja
pehmeän kynttilän voi muovailla toisen malliseksi. Jos tässä näkisi vertauskuvallisuutta,
näin on myös meidän elämässämme. Emme
malta odottaa Jumalan vastaavan rukouksiin
tai emme hyväksy hänen vastauksiaan. Yhteys välillämme voi tarkoittaa sitä, että ollaan
hyvinkin lähellä toisiamme – ei veljellisesti ja
sisarellisesti halakaulassa, vaan roikumme
toistemme kurkussa kiinni kuristusotteella.
Valvominen ei ole Kristuksen takaisintulon
odottamista ja siihen valmistautumista rukoillen ja työskennellen, vaan toistemme kyttäystä. Valo pimeydessä ei ole oikeudenmukaisuuden eikä varsinkaan armon valoa,
vaan sitä, että revimme esiin toistemme arat
ja hävettävät asiat, ne jotka saisivatkin jäädä
pimeyteen.
Nämä kaikki ovat vastustettavia asioita ja
kynttilänpäivä on kehotus parannuksentekoon. On helppo lähteä mukaan väärämielisiin tekoihin. Oikein tekeminen on kivinen
tie, mutta jos Jeesus kulkee sitä edellämme,
maailman valona, mekin voimme seurata
häntä.

Leena Ranta

Raili Tapio esittelee Medialähetys Sanansaattajien keskustoimiston yläkerrassa Hyvinkäällä Kroatiasta tuotua posliiniastiastoa.

Hylätty kirkko heräsi eloon Kroatiassa
– Vieläkin muistan, kun avasin Kutinassa
paikallisen kirkon oven ensimmäistä kertaa. Aluksi tehtävänä oli siivota monta
kymmentä vuotta käyttämättä ollutta kirkkoa, jonka sisäkatto oli tulossa alas. Siinä
on 80 istumapaikkaa, sanoo vuodesta 1990
lähtien Medialähetys Sanansaattajien lähetystyöntekijänä ollut kemijärveläissyntyinen Raili Tapio.
Silloinen Kroatian evankelisen kirkon
piispa, edesmennyt Vladimir Deutsch kutsui Railin ja maassa jo aikaisemmin toimineen Seija Uimosen elvyttämään Kutinan
seurakuntatyötä. Raili Tapio ihmettelee sitä, miten Jumala teki kirkosta elävän.
– Nuorena sain evääkseni jakeen:
”Mutta jos me valkeudessa vaellamme,
niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä
on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä.” (1. Joh. 1: 7). Tämä jae on kyllä kantanut.
Seija Uimonen oli opiskellut ennen
Kutinan työn alkua teologian maisteriksi
Zagrebin yliopistossa, ja vihittiin Kroatian
evankelisen kirkon papiksi. Hän on ollut
eläkeläisenäkin Kroatiassa seniorityöntekijänä.
Suomessa kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskellut Raili Tapio on opettanut Kutinassa Raamattua, tehnyt musiikkityötä,
käynyt kodeissa, jakanut humanitääristä
apua ja toimittanut kroatiankielisiä radioohjelmia.
Aluksi Raili ja Seija alkoivat etsiä Kutinassa seurakuntalaisia. Heitä löytyi viisi
henkeä: vanhemmanpuoleinen pariskunta,
yksi mummo, tämän tytär sekä yksinäinen
nainen.
– He kertoivat, että on myös seurakuntaan kuuluvia perheitä. Menimme perheisiin kotikäynneille. Koska kirkko ei ollut
toiminut, syntyneet lapset oli kastettu katolisen kirkon jäseniksi.
Ihmiset suhtautuivat siihen aikaan
penseästi kirkkoonsa, koska heidät oli
unohdettu 50 vuodeksi. Kutinassa asuu
kroatien lisäksi serbejä, tsekkejä, slovakeja,
italialaisia ja bosnialaisia, jotka ovat joko
erilaisiin tunnustuskuntiin ja kirkkokuntiin kuuluvia kristittyjä tai muslimeja.

Sota sai kirkot täyteen
Vuonna 1991 alkoi Balkanin niemimaalla
Jugoslavian osavaltioiden hallintoerimielisyyksistä ja alueiden jaosta alkunsa saanut
sotien sarja. Niitä käytiin Kroatian lisäksi
Sloveniassa, Bosniassa, Kosovossa ja EteläSerbiassa.
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kymmenvuotiaan Goranin lempilaulu. On ihmeellistä, miten laulun
sanoma hoitaa poikaa.

Nenosta tuli
kirkon työtekijä
Kroatian evankelisessa
kirkossa on nykyään 13
seurakuntaa, ja niissä yhteensä 3500 jäsentä. Pappeja on 7–8. Parin kolmen diakonin lisäksi on
työssä vapaaehtoisia
maallikkoja. Raili Tapio
on yksi mainituista diaKutinassa oleva kirkko on tärkeä toiminnan keskus
koneista. Hän soittaa kiseurakunnalle. Kirkkoa alettiin kunnostaa ja hoitaa vuonna
taraa, kun lauletaan kro1990, jolloin Raili Tapio ja Seija Uimonen aloittivat siellä
atiankielisiä hengellisiä
työnsä.
lauluja.
– Kutinassa tuli lastentapahtumaan seitsenvuotias Neno-poika, joka on nyt 25-vuotias.
Hänellä on musiikin lahja. Houkuttelin hänet
soittamaan kitaraa. Nyt
hän hoitaa kanttorin
tehtäviä. Neno toimii
myös kristillisten radioohjelmiemme radioteknikkona. Hän soittaa ja
Nuoresta saakka Kutinan seurakunnan toimintaan kasvanut
laulaa myös ensimmäiNeno vastaa tällä hetkellä radio ohjelmien koostamisesta
sellä levyllä. Minua kosja on yhteydessä radioasemiin.
kettaa varsinkin hänen
esittämänsä laulu Meren
tiedän kirkkahan.
– Jos Jumala ei olisi sallinut sotaa, niin
Medialähetys Sanansaattajilla on Kroseurakunnan antama evankeliumi ei olisi
kiinnostanut. Nyt ihmiset alkoivat etsiä atiassa lähetystyössä Railin lisäksi Marjaapua kirkoista. Täysissä kirkoissa saarnat- Liisa ja Jakov Mrcela sekä Elina Braz de
tiin ja laulettiin. Kyseltiin, kuka on Jumala. Almeida. Raili on tällä hetkellä noin vuoPienet lapset tulivat luoksemme paperilap- den mittaisella kotimaankaudella ja palaa
pujen kanssa, joihin oli kirjoitettu rukous- Kutinaan ensi kesänä. Hän on ollut Hyvinaiheita. Minulle oli ihme, kun Jumala alkoi kään seurakunnan nimikkolähettinä vuotoimia. Ihmiset ottivat vastaan lohdutuk- desta 2008 lähtien.
– Kiitän lähettäjiäni uskollisuudesta.
sen sanaa, joka on Kristuksessa, Raili TaEnnen vuonna 1990 tapahtunutta kentälle
pio jatkaa.
lähtöäni muutin Hyvinkäälle vuonna 1987.
Silloin vuodatettiin paljon kyyneleitä.
– Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten Olin seurakunnan nuorisotyön johtokunleikkaavat (Psalmi 126: 5). Se oli ensimmäi- nassa ja kuuluin vapaaehtoisten ryhmään,
nen hengellinen laulu, joka käännettiin joka piti Paavolassa varhaisnuorten Perkroatian kielelle. Minä opiskelin kroatian jantai-juttua. Matti Heroja kävi Tapio Tukieltä kielikoulussa vuosina 1990–1991. rusen ja kuoron kanssa Kutinassa, kun
Seija Uimonen on kääntänyt noin 60 hen- siellä oli kirkkopäivät. Kuoro lauloi urheigellistä laulua suomesta kroatiaksi. Ideana lukeskuksessa ja Osijekin kirkossa. Läheon saada ne levyille ja kirjaksi. Yksi levy on tyssihteeri Johanna Rantalankilakin on
jo tehty. Siinä on 16 paikallisen lauluryh- käynyt meitä katsomassa.
män ja soittajien esittämää laulua. Eräs
Seppo Ylönen
laulu, Golgatan veressä voima on, on erään

Vapaaehtoistyö

Isoset Sani Malinen (vas.), Jenna Jormanainen ja Eevi Vuohtoniemi tervehtivät Villa Fredrikassa asuvaa pirteää Veera Paloniemeä, joka on täyttänyt jo 95 vuotta.

Vapaaehtoiset rakentavat seurakuntaa
Seurakunta olemme me -sanonta toteutuu, kun seurakuntalaiset toimivat vapaaehtoisina.
Heitä on julistuksen, kasvatuksen, palvelun ja tukipalveluiden aloilla noin 400.

M

ummon kammarissa
Helenenkatu 34:ssä järjestettiin 19. tammikuuta Tee hyvää – vapaaehtoistoiminnan päivä,
johon saapui 28 henkeä.
Diakoni Suvi Kurikka
kertoi päivän ideasta.
– Tämän tapahtumapäivän ajatuksena
on ollut, että vapaaehtoisina voidaan toimia
myös yhdessä. Jokainen ihminen on arvokas,
ja jokaisella on annettavaa. Ei tarvita mitään
erikoisia tietoja ja taitoja.
Päivään osallistujista osa jäi Mummon
kammariin askartelemaan. Eräs ryhmä lähti
Marja-Leena Virtasen johdolla Lepovillaan
tervehtimään vanhuksia. Diakoniatyöntekijä
Päivi Lievonen vei ryhmänsä Villa Fredrikaan.
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset kävivät tervehtimässä ystäviään. Osa vapaaehtoisista jäi tekemään päivän päätteeksi tarjottavaa soppaa.
– Seurakuntaa rakennetaan yhdessä. Se
kuuluu luonnollisena osana kristittynä elämiseen, että toimitaan yhdessä ja tehdään
hyvää. Vapaaehtoispäivässä ei tarvitse sitoutua mihinkään. Jos saadaan hyviä kokemuksia, tätä toimintaa voidaan jatkaa, Suvi Kurikka lisäsi.

Villa Fredrikan hartaushetki
Päivi Lievonen johti noin kymmenen hengen vapaaehtoisen joukon 25-paikkaiseen
muistisairaiden Esperi Hoivakoti Villa Fredrikaan pitämään hartaushetkeä. Aiheena oli
kasteen armo. Yhdessä laulettiin tutut virret
Ystävä sä lapsien, Mä silmät luon ylös taivaaseen ja Herraa hyvää kiittäkää.
Joukossa oli myös kolme isosta: Sani
Malinen, Jenna Jormanainen ja Eevi
Vuohtoniemi. He tapasivat pirteän Veera
Paloniemen, joka kertoi hiukan itsestään.
– Olen syntynyt Kälviällä ja asunut pari
vuotta täällä Villa Fredrikassa. Olen täyttänyt jo 95 vuotta. Minulla on seitsemän lasta
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Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksessa kokoontuu joka toinen torstai Ruutpiiri. Se on naisten raamattu- ja rukouspiiri, jossa kaikuu laulu ja nauru.

ja lastenlapsia niin monta, että en tiedäkään.
Sani Malinen on ollut aikaisemminkin
tekemisissä vanhusten kanssa.
– Oli kiva tulla tänne. Olin tet-harjoittelussa Lepovillan vanhainkodissa.
Jenna Jormanaiselle vierailu oli uusi kokemus.
– Vedän 10–14-vuotiaiden kokkikerhoa
Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Vanhusten kanssa on erilaista kuin lasten. Molemmat ryhmät ovat tosi aitoja, sanovat mitä
mieleen tulee.
Eevi Vuohtoniemi oli viime vuonna kuukauden ajan kesätöissä Kauniston vanhainkodissa.
– Se oli kiva kokemus. Sain tutustua siihen, millaisia vanhukset ovat. Vein heitä
ulos pyörätuolilla. Sain jutella ja kuulla heiltä
elämänohjeita.
Maaliskuussa 2009 valmistuneessa Villa

Fredrikassa oli lämmin ja rauhallinen tunnelma. Työntekijöinä olivat perushoitajat
Anne Puumalainen ja Paula Vihermäki sekä lähihoitajat Rainer Miettinen ja Sanna
Halttu.

Ruut-piiri on suosittu
Vuonna 1981 avattu Vehkojan seurakuntakeskus (Yli-Anttilantie 3) on antanut vapaaehtoisille lukuisia tehtäviä. Vuonna 1984
Tuomo Utriainen alkoi vetää miesten raamattupiiriä. Porukalla sen nimeksi keksittiin
Tuomas-piiri epäilevän Tuomaan mukaan.
Naisetkin halusivat perustaa oman raamattupiirin. Nykyisen Ruut-piiri nimensä se
sai keväällä 2004. Tuomas-piiri ja Ruut-piiri
jatkuvat edelleen. Niihin osallistujat saavat
tukea elämäänsä toisten uskovien yhteydestä. Raamattupiireissä kaikuu laulu ja nauru,

mutta myös rukous on tärkeää.
Torstai-iltana kello 18.30 Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksessa alkaneeseen Ruut-piiriin oli saapunut yksitoista
naista. Aiheena oli Psalmi 108. Terveydenhoitaja Marjo Rantanen kertoi Ruut-piirin
historiasta.
– Tulin Hyvinkäälle vuonna 1976 ja kotiani lähellä olleesta Vehkojan seurakuntakeskuksesta tuli minulle kotikirkko. Jumalanpalvelusten lisäksi halusin muuhunkin
seurakunnan toimintaan ja aloin vetää naistenpiiriä.
Sairaanhoitajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt Liisa Helttunen sai vuonna 2005 paikan
avaimet.
– Varaan tilat Ruut-piirille ja aukaisen
oven. Jouluna meillä on tarjoilua ja keväällä
saunailta Herusten mökillä. On ollut myös
vieraita, esimerkiksi lähetystyöntekijöitä.
Muillakin piiriläisillä on kokemuksia vapaaehtoistyöstä eri seurakunnissa, esimerkiksi pyhäkoulu- ja avioliittotyöstä.
Seurakunnan vapaaehtoistoiminta on
hyvin monipuolista. Vapaaehtoisia on kuorolaulajina ja soittajina, messujen avustajina,
näyttelijöinä, pyhäkoulun opettajina, kerhonohjaajina, raamattu- ja lähetyspiirien sekä muiden ryhmien ja kerhojen vetäjinä, lähetysmyyjäisten pitäjinä, leipojina, arpojen
myyjinä, pitopalvelussa, rippikoulun isosina,
ystäväpalvelussa, Mummon kammarin
emäntinä, yhteisvastuukerääjinä ja palvelevan puhelimen päivystäjinä.
Seurakunta järjestää heille koulutusta,
virkistystä ja työnohjauksellista keskusteluapua. Palkkaa ei saa, mutta kerhojen ja ryhmien vetäjille ja avustajille sekä leirillä ja
retkillä toimiville maksetaan sovitusti palkkiota. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
toiminta-alojen työntekijöihin.

Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita
Merja Lahtinen
konfirmoitiin
Hyvinkään
kirkossa seurakunnan jäseneksi
13. tammikuuta
Tuomasmessun
yhteydessä. Hän
pitää kirkon
jumalanpalveluksista ja saarnoista.

Ajan ilmiö

Merja kävi rippikoulun ja liittyi kirkkoon
– Viime lokakuussa menin www.liitykirkkoon.fi -sivustolle, täytin liittymislomakkeen ja lähetin eteenpäin. Hyvinkään seurakunnasta otettiin
minuun yhteyttä. Aikuisrippikoulusta vastaava pastori Tarja Tomminen
piti minulle yksityisesti rippikoulun.

T

ammikuun 13. päivänä oli konfirmaationi Hyvinkään kirkossa
Tuomasmessun yhteydessä. Minun ystäväni tuli siunaamaan minut. Ehtoollisen alettua menin
ensimmäisenä ehtoollispöytään ja
muut seurasivat perässä, Hyvinkään seurakuntaan liittynyt Merja Lahtinen kertoo
kirkkoon liittymisestään.
Kälviältä kotoisin oleva Merja kastettiin
pienenä luterilaisen kirkon jäseneksi. Perhe
liittyi paikalliseen helluntaiseurakuntaan, ja
Merjakin tuli jo lapsena uskoon. Hän opiskeli kätilöksi Tampereella ja muutti vuonna
2006 Hyvinkäälle. Myöhemmin hän tapasi
tulevan miehensä Jounin, joka kuului Vapaakirkkoon.
– Seurusteluaikana aloimme käydä Helsingin Kansanlähetyksen messuissa. Jouni
on tullut aikoinaan uskoon Kansanlähetyksen rippileirillä. Keväällä 2011 hän liittyi takaisin Hyvinkään luterilaiseen seurakun-
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taan, johon oli aiemminkin kuulunut. Olemme käyneet monta vuotta Hyvinkään seurakunnan messuissa. Meidät vihittiin marraskuussa 2011 Mäntsälän kirkossa. Minä olen
kätilönä Hyvinkään sairaalan synnytysosastolla. Jouni on myynti-insinöörinä Wihurikonsernin teknisessä kaupassa.

Tykkään saarnoista
Merja sanoi tunteneensa itsensä ulkopuoliseksi, kun ei ollut vielä itse seurakunnan jäsen. Hän halusi löytää oman paikkansa.
– Viime kesänä ostimme Hyvinkäältä
asunnon. On tärkeää, että meillä on täällä
myös yhteinen kotiseurakunta. Nyt tunnen
olevani seurakunnan jäsen. Pidän kirkon jumalanpalveluksissa selkeästä kaavasta ja liturgiasta. Tykkään saarnoista, koska ne liittyvät selkeästi Raamatun teksteihin.
Psalmi 139 on puhutellut Merjaa useiden
vuosien ajan. Onkohan syynä se, että hän on

ammatiltaan kätilö. Erityisesti jakeet 13 ja 14
ovat koskettavia: ”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut
punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,
minä tiedän sen.”
– Äitini löysi minun ala-asteen ainevihkon, johon olin kirjoittanut, että haluan isona synnytysosastolle hoitajaksi. Synnytyksessä kätilön on keskityttävä työhön. Jos
kaikki menee hyvin, olen kiitollinen ja onnittelen vanhempia. Se on erityisen herkistävää, kun pitkään lasta hartaasti odottanut
pari saa esikoisensa.
Merja Lahtinen on Helsingin Kansanlähetyksessä musiikkivastuussa. Hän soittaa
pianoa ja laulaa. Filia-messu on joka sunnuntai Hotelli Arthurin juhlasalissa.
– Voisin olla musiikkitoiminnassa myös
Hyvinkään seurakunnassa, mutta minun
vuorotyöni rajoittaa tällä hetkellä säännöllistä osallistumista.

Liittyneiden määrä kasvanut
Vuodenvaihteessa kirkkoon kuului vakinaisesta väestöstä 76,3 prosenttia eli 4 145 005
suomalaista. Liittyneitä oli viime vuonna yhteensä 14 639. Heidän määränsä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Luvut ovat

väestörekisterikeskuksen ennakkotietoja
(30.12.2012). Niissä ei ole mukana vuoden
viimeisen päivän lukuja. Lopullinen tilasto
vahvistuu helmikuussa. Vuonna 2012 Hyvinkään seurakuntaan liittyi yhteensä 130 henkeä, jotka olivat kaikenikäisiä. Heistä oli naisia 70 ja miehiä 60.
– Erityisesti nuoret aikuiset tekevät tietoisia ratkaisuja, he ovat aktiivisempia eroajia ja liittyjiä, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo sanoi.
Kirkon jäsenistä neljä viidestä on sitä
mieltä, että diakoniatyö on tärkeimpiä syitä
kuulua kirkkoon (Gallup Ecclesiastica 2011).
Keskitalon mukaan ihmiset arvostavat kirkon tekemää diakoniatyötä. Kirkko auttaa
vaikeuksissa olevia ihmisiä ja puolustaa köyhiä ja syrjäytyneitä.
Kun näpyttelee itsensä verkkosivulle
www.liitykirkkoon.fi, niin siellä toivotetaan
tervetulleeksi kirkon jäseneksi. Kirkkoon
liittyminen on aina liittymistä asuinpaikan
luterilaiseen seurakuntaan. Sähköisen hakulomakkeen täytetyt tiedot välittyvät kotikunnan seurakuntaan parin arkipäivän sisällä, minkä jälkeen seurakunnasta otetaan yhteyttä. Jäsenyys on voimassa vasta silloin,
kun seurakunta on asian vahvistanut.

Seppo Ylönen

Jorma Ersta

Jumis eli jumalanpalvelus
ei ole mitään salatiedettä. Määritelmä todistettiin
paikkansa pitäväksi, kun
sunnuntaina 20. tammikuuta kello 10 isoskoulutuksen
(ISKO) nuoret olivat mukana
toimittamassa Hyvinkään
kirkon messua, joka lähetettiin suorana TV1:ssä.

L

iturgina oli nuoriso- ja koulutyön
pastori Saija Lottonen ja haastattelusaarnan pitäjinä vs. kappalainen Petra Pohjanraito isoskoulutuksessa olevien Ella Turpiaisen ja
Sanna Salmen kanssa. Kanttorina
oli Eeva Jurmu. Rytmikkäästä ja säväyttävästä musiikista vastasi nuorten laulu- ja
soitinyhtye Kuvastus, jota johti kanttori
Erkki Hannonen.
Saarnan evankeliumitekstinä oli Johanneksen evankeliumin 2. luvun jakeet 1–11.
Siinä Jeesus muuttaa veden viiniksi Galilean
Kaanassa pidetyissä häissä. Petra Pohjanraito kyseli Ella Turpiaiselta ja Sanna Salmelta,
mitä heille nousi ihmeteosta mieleen.
– Oli mahtavaa, kun Saija kysyi meitä
mukaan televisiojumalanpalvelukseen. Olen
esiintynyt paljon, laulanut Kuvastuksen
kanssa ja lukenut kirkossa esirukouksia,
mutta nyt oli pieniä perhosia vatsassa. Viiniihme oli tuttu. Petra osasi avata tekstiin uusia näkemyksiä, Ella kertoi kirkossa messun
jälkeen.
– Minustakin oli mahtava fiilis, kun sain
tietää mukaan pääsystä. Oli kiva olla mukana, Sanna lisäsi.
Ella ja Sanna pääsivät tekemään sellaista,
jossa eivät ole olleet ennen mukana. Molemmilla pyöri messun aikana kotona tallentava
digiboksi. Heitä jännitti sekin, miltä kaikki
näyttäisi televisioruudulla.
Messun saarnaan valmistautuessaan Ella
ja Sanna keskustelivat pastori Petra Pohjanraidon kanssa Kaanaan häistä kertovasta evankeliumitekstistä. Tyttöjen antamat vastaukset
Petran esittämiin kysymyksiin olivat heidän
omiaan eivätkä mistään kirjasta otettuja.

Yhteisvastuukeräys
alkaa pian
Ella Turpiaisen ja Sanna Salmen isoskoulutus alkoi syksyllä 2011. He kertoivat, että se
on ollut heidän elämänsä parasta aikaa. Molemmat ovat saaneet paljon uusia hyviä kavereita. Isoset kokoontuvat kerran kuukaudessa koulutukseen. He osallistuvat helmikuussa alkavaan yhteisvastuukeräykseen, ja
maaliskuussa on Nokialla isoskoulutusleiri.
Ella ja Sanna ovat lukion ensimmäisellä.
Ella käy Hyvinkään yhteiskoulun ja Sanna
helsinkiläistä Ressun lukiota.
– Haluan lähteä opiskelemaan kieliä.
Toinen vaihtoehto on teologinen tiedekunta,
Ella kertoi opiskelusuunnitelmistaan.
– Minä aion mennä opiskelemaan luonnontiede- tai matematiikkapainotteista alaa,
pyrin ehkä lääkikseen, Sanna sanoi.

Jumis on
luonnollista
Jumalanpalvelus eli nuorten omalla kielellä
jumis on tärkeä osa seurakunnallista nuorisotyötä. TV-messussa liturgina ollut nuoriso- ja koulutyön pastori Saija Lottonen kertoi, että isoskoulutussunnuntait alkavat aina
messulla, minkä jälkeen on muuta koulutustoimintaa. Myös nuorten ja isosten leirit
päättyvät aina jumalanpalvelukseen.
– Nuoret suhtautuvat jumalanpalvelukseen luonnollisesti, koska he kasvavat siihen
yhteisen toiminnan kautta. Rippikoulun jälkeen isoskoulutukseen jääneet osallistuvat
mielellään jumalanpalveluksiin. Nyt oli tämä
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Kaamos taittui
nuorten TV-messussa
TV-jumalanpalvelus, jota nuoret olivat tekemässä.
Lapsiin ja nuoriin saadaan yhteys koulukirkkojen kautta ennen joulua ja keväällä.
Jumalanpalvelukset pyritään tekemään mahdollisimman lapsi- ja nuorisoystävällisiksi,
että heistä olisi kivaa tulla mukaan uudelleenkin.
– Hyvinkäällä on aktiivinen ja suuri joukko mukana seurakunnan nuorisotyössä.
Olemme hyvin kiitollisia siitä, että nuoret
osallistuvat. Kirkon erityisenä haasteena on
innostaa aikuistuneita nuoria tulemaan seurakuntaan ja pitää heidät siinä. Mukaan tulijan ei tarvitse aina olla tekemässä jotakin. On
lupa olla ja ottaa vain vastaan.
Nuorten TV-messu on vielä noin parin
viikon ajan nähtävissä verkko-osoitteessa
http://areena.yle.fi/tv.

Seppo Ylönen

Seppo Ylönen

Isoset Ella Turpiainen (vas.) ja Sanna Salmi olivat nuorten TV-messun haastattelusaarnan
vastaajina, kun pastori Petra Pohjanraito teki heille kysymyksiä. Messu onnistui loistavasti
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Lasten nurkka

Katri Saarela

Lastenkirkko.fi
-sivusto
uudistunut
Lastenkirkko.fi on
seurakuntien ylläpitämä, esi- ja alakouluikäisille suunnattu
virtuaalikirkko, joka
täytti tammikuussa
neljä vuotta.
Lastenkirkon uusi versio tarjoaa entistä paremman mahdollisuuden mediakasvatukselle. Lapset tutustuvat erilaisiin
median muotoihin ja oppivat käyttämään, tekemään ja käsittelemään mediaa.
Lapset pääsevät Lastenkirkossa katsomaan videoita, pelaamaan pelejä, lukemaan Raamatun kertomuksia ja kuuntelemaan musiikkia. Lastenkirkossa on myös aivan uusi, Bell keeper -peli, jossa tapahtumapaikkana on kirkon torni.
Lisätietoja:
Lastenkirkon hankekoordinaattori, Ida-Maria Pankka,
p. 050 407 5029

Kynttilänpäivänä 3.2. klo 18
YHTEISVASTUUKERÄYKSEN
ALOITUSKONSERTTI
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16
Sole
Mustonen

Kati
Pirttimaa

Sole Mustonen - oboe
Kati Pirttimaa
- urut
Kristiina Hirvonen - sello
Erkki Hannonen - laulu
Ohjelmassa mm. Johann Sebastian
Bachin kynttilänpäivän kantaatti ja
Olli Mustosen uruille ja oboelle
sävelletyn teoksen kantaesitys.
Ohjelma 10 € YV:n hyväksi.

Kristiina
Hirvonen

Erkki
Hannonen

Donkkis Big Night
klo 18–20
7–12-vuotiaille

TERVETULOA!

Kilpailuja, toimintaa,
Raamatunopetusta,
musiikkia, arvontaa,
iltapala,
kavereita
Nopon koulussa ma 11.2.
Paavolan seurakuntakodissa
ma 25.3.
Kytäjän kirkolla ma 13.5.
Lauluyhtye KokoNainen (vas.) Maija Honkasalo, Suvi Kurikka, Jarna Luukkanen,
Sirpa Kallio, Hannele Karppinen ja Carita Lehto.

Johannes-monologi: Jouni Laine.
Valaistus ja tarpeisto: Jouni Laine, Pertti Örn
Kahvi-/teetarjoilu konsertin jälkeen.
Ohjelma 10 € YV:n hyväksi.
TERVETULOA!

Tervetuloa aikuisrippikouluun!
Haaveena kirkkohäät? Kummiksi?
Mistä kristinuskossa on oikein kyse?
Aikuisrippikoulu pidetään 13.3.-2.5. keskiviikkoisin klo 18 Työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16. (Viimeinen kerta
torstaina vapun takia). Konfirmaatio: 9.5.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmän
papeille: Tarja Tomminen p. 040 3544 933 ja
Laura Maria Latikka p. 040 7437 856.

Askarteluillat pääsiäisen tunnelmissa

• illoissa askartelua, pientä tarjoilua, arvontaa ja hartaushetki
Nopon koulu, Nopon koulukuja 9
maanantaina 11.3. klo 18–20
• ilmoittautuminen viimeistään ti 5.3.
Kytäjän kirkko, Palkkisillantie 11
tiistaina 12.3. klo 18–20
• ilmoittautuminen viimeistään ti 5.3.

uloa!

Tervet

Iltoihin ilmoittautumiset:
• puh. 0400 162 743 klo 12–17 tai
samaan numeroon tekstarilla
• ilmoita, kuinka monta aikuista ja lasta perheestänne on
tulossa ja ruoka-aineallergiat
• ota mukaan tyhjä juotavan jogurtin pullo
/ osallistuja

Kasvatus –
Varhaisnuoret

Hyvinkään seurakunnassa julistetaan haettavaksi

KEITTÄJÄN TOIMI
Haemme uutta keittäjää pitopalvelumme osaavaan ja aikaansaavaan tiimiimme pitkäaikaisen keittäjän jäädessä eläkkeelle.
Hyvinkään seurakunnan ruokapalveluissa työskentelee yhdeksän vakinaista työntekijää ja suuri joukko vapaaehtoisia työntekijöitä. Pitopalvelumme tuotteet ja palvelut ovat monipuolisia
ja arvostettuja.
Keittäjän tehtävänä on huolehtia ruoan valmistamisesta. Lisäksi
tehtäviin kuuluu tilaisuuksien ruokailujen järjestämistä, tarjoiluun osallistumista sekä asiakaspalvelua. Tehtäviin kuuluu
myös viikonlopputyötä. Arvostamme yhteistyökykyä, palvelualttiutta ja monipuolista kokemusta ruokapalvelutehtävistä
sekä seurakunnan työn tuntemusta.
Kelpoisuusvaatimus keittäjän tehtävään on soveltuva ammatillinen perustutkinto suurtalous- tai ravintola-alalta ja riittävä
työkokemus. Tehtävän palkkaus on kirkon palkkausjärjestelmän mukainen. Tehtävä täytetään 16.3.2013 tai sopimuksen
mukaan. Seurakunta voi avustaa asunnon hankkimisessa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä
sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
Hakemusten todistusjäljennöksineen tulee olla perillä
4.2.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella Hyvinkään seurakunta, pääemäntä Aino Kuronen, PL 29, 05801 Hyvinkää
(käyntiosoite Hämeenkatu 16). Lisätietoja antaa pääemäntä
Aino Kuronen puh. 019 456 1234.
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Jumala. Armo. Elämä.

Toimintaa lapsille,
nuorille ja perheille
LEIRIT SÄÄKSIN
leirikeskuksessa

Vapaaehtoisten koulutuspäivä
16.3. seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, klo 10–15.
Aiheena: Muistisairaan kohtaaminen.
Kouluttajana diakonian työalasihteeri Irene Nummela.
Ilmoittautumiset 7.3. mennessä diakoniatoimistoon
ti, to ja pe klo 10–13 p. 019 456 1250.

Järj. Hyvinkään seurakunta - Kasvatus

to 28.2. klo 19 ”Millainen on elämä?”

Lauluyhtye KokoNainen

to 31.1. klo 18 Mummon kammarilla.

Vapaa pääsy.Tervetuloa!

Vanhassa kirkossa, Uudenmaank. 13

Musiikin sovitus ja johto: Helena Lehtinen

Vapaaehtoisten purkuryhmä
ja koulutuspäivä

Donkkis
t
Big Nigh

Tule pyhäkouluun!
Pyhäkoulua voi käydä nyt myös kirjeitse. Kirjepyhäkoululaiset saavat
kerran kuussa kirjeen omalla nimellä, kuukauden aiheeseen sopivia tehtäviä
ja askarteluvinkkejä. Ensimmäisen kirjeen mukana on pyhäkoulutaulu, johon
joka kuukausikirjeessä tulee uusi tarra liimattavaksi.
Kirjepyhäkouluun voi liittyä vaikka lapsi ei osaisikaan lukea.
Vanhemmat voivat olla mukana lukemassa ja tehtäviä tekemässä.
Ilmoittautuminen kirjepyhäkouluun sähköpostilla lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukevalle, anna-mari.tukeva@evl.fi

Sururyhmä
Surulla on monet kasvot. Surun jakaminen ja yhdessä käsitteleminen
voi tuoda lohtua ja auttaa eteenpäin.
Sururyhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18–19.30 alkaen 13.2.,
20.2., 27.2.,6.3., 13.3., 20.3. ja 24.4. seurakuntakeskuksen keskusteluhuoneessa, Hämeenkatu 16, 2.krs.
Ohjaajina Kosti Kallio ja Mervi Ahola.
Ilmoittautumiset: Kosti Kallio, p. 040 547 9621
tai kosti.kallio@evl.fi
Lasten sururyhmiä koskevat tiedustelut: Ari-Pekka Laakso,
p. 0400 616 238, ari-pekka.laakso@evl.fi tai Tuija Vänskä,
p. 040 555 6325, tuija.vanska@evl.fi

16.- 18.2. 11-14 -v. hiihtolomaleiri
Hinta 40 €, sisarale -50%
18.- 20.2. 9-10 -v. hiihtolomaleiri
Hinta 40 €, sisarale -50%
20.- 22.2. 7-8 -v. hiihtolomaleiri
(leiriläisen täytyy olla vähintään
ekaluokalla). Hinta 40 €, sisarale
-50%.
Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiripaikan saamisesta ilmoitetaan kaikille leiripaikkaa
hakeneille leirin vastaavan työntekijän saatua ilmoittautumisen.
Hinta sisältää kuljetuksen kirkolta
leirille ja takaisin, ruuan, majoituksen, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leirimaksusta voi hakea
maksuvapautusta taloudellisin tai
sosiaalisin perustein.

PÄÄSIÄISLEIRI
hiihtäen ja lasketellen
Lapissa 27.3.- 2.4. nuorille
ja heidän perheilleen
Hinnat:
aikuiset
16-18 -v. ja opiskelijat
12-15 -vuotiaat
7-11 -vuotiaat
alle 7-vuotiaat

310 €
210 €
180 €
150 €
100 €

Alle rippikouluikäiset voivat lähteä
mukaan aikuisen tai vanhemman
sisaruksen kanssa, alle 12-vuotiaat vain aikuisen kanssa. Leirimaksusta voi hakea osittaista
maksuvapautusta taloudellisin tai
sosiaalisin perustein. Hinta sisältää
kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin sekä päivittäiset kuljetukset
Leville, ruuan (aamiainen, eväät
päiväksi, päivällinen ja iltapala),
yhteismajoituksen (näillä näkymin omilla retkipatjoilla lattialla)
Tepaston koululla, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Viimeinen
ilmoittautumis- ja peruutuspäivä
on 1.3. Leiriläiset otetaan leirille
ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille otetaan ensisijaisesti hyvinkääläisiä.
Ilmoittautuminen Sääksin leireille
ja Lapin pääsiäisleirille tapahtuu
ilmoittautumislomakkeella, joita
saa Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta tai internetistä varkka.
betsku.net. Lomakkeen voi lähettää varkka.betsku.netin kautta
sähköisesti netissä tai tuomalla
lomake seurakunnan neuvontaan
tai lähettämällä se osoitteeseen
Hyvinkään seurakunta / varhaisnuorisotyö – ilmoittautumiset/ PL
29/ 05801 HYVINKÄÄ. Lomakkeen
voi täyttää puhelimitse ti klo 1217 soittamalla nuorisotoimiston
päivystykseen puh. 0400 162743.
Samasta numerosta saa myös lisätietoja leireistä.

Ta m m i k u u – h e l m i k u u 2 013
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Torstai 31.1.

• 10 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-keskus
• 10 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanha kirkko
• 18.30 Naisten avoin
Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus

Perjantai 1.2.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset ja
-lounas srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 17-19 Jumpat Vehkojan
srk-keskus
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskus
• 19 Kirkkokahvilailta
Vanha kirkko

Torstai 7.2.

• 10 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 17.30 Kehitysvammaisten
srk-kerho Martin srk-talo
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ruut-Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus

Perjantai 8.2.

Sunnuntai 3.2.

• 10 Messu ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus Hyvinkään
kirkko
• 11.30 Kirkkokahvit ja
YV-info juhlasalissa
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 13 Perhemessu Kytäjän kirkko
• 13-15 Talvirieha Martin
Urheilupuistossa (Yv-keräys)
• 13.30 Kuljetus Rauhannummeen
• 14 Inkeri-kerho työkeskuksen
aulakahvio
• 18 Yhteisvastuukonsertti
Hyvinkään kirkko

Maanantai 4.2.

• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Mummon kammarin
avoimet ovet
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18 Kirjapiiri srk-keskus
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki Hyvinkään
kirkko
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 17-19 Jumpat
Vehkojan srk-keskus
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskus
• 19 Kirkkokahvilailta
Vanha kirkko

Sunnuntai 10.2.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 10 Laskiaistapahtuma
Sääksin leirikeskuksessa
• 17 Koko perheen Tuomasmessu Hyvinkään kirkko

Maanantai 11.2.

• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Mummon kammarin
avoimet ovet
• 13 Keskustan alueen
eläkeläiskerho srk-keskus
• 14 Näkövammaisten kerho
työkeskus

Tiistai 12.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Avoimet ovet
Mummon kammarilla
• 18.30 Hanna-piiri työkeskus
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Kaukasten palvelutalo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

Tiistai 5.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Avoimet ovet
Mummon kammarilla
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Kaukasten palvelutalo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

Tuhkakeskiviikko
13.2.

Keskiviikko 6.2.

• 5.45 Aamurukous
Vanha kirkko
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Jumppaa Paavolan srk-koti
• 12 Avoimet ovet Mummon

etsku

kammarilla
• 14 Hakalan eläkeläiskerho
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Raamattuluento
Vanha kirkko
• 18 Käteväpiiri
Mummon kammari

.net

Jumala. Armo. Elämä.

• 5.45 Aamurukous
Vanha kirkko
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Jumppaa Paavolan srk-koti
• 12 Avoimet ovet Mummon
kammarilla
• 13.30 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko

Seurakunnassa tapahtuu
Perheiden
ulkoilupäivä

Myynnissä on myös
kahvia, pullaa ja
makkaraa eurolla.
Omat eväät voi ottaa
mukaan ja lämmittää
partiolaisten tulilla.
Lämmintä mehua
on tarjolla
ilmaiseksi nuotiolla.

laskiaissunnuntaina 10.2. klo 10–15

Sääksin leirikeskuksissa (Sääksjärventie 144,
Kiljava) yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan kanssa
Ohjelmassa:
• pulkkamäkeä
(omat pulkat ja liukurit mukaan)
• poniratsastusta
• makkaranpaistoa ja lämmintä mehua
partiolaisten laavulla.
• molempien seurakuntien leirikeskuksissa
myytävänä hernekeittoa, pannaria,
askiaispullaa.

TERVETULOA
ULKOILEMAAN
TUNNIKSI TAI
KOKO PÄIVÄKSI!
Huom! Pelastusreitti
pidettävä vapaana!
Paikoitus
Sääksjärventiellä
vain ohjatuille paikoille.

Hernekeitto + pannari 5 € aikuisilta,
lapset 4–12-v. 3 € ja alle 4-v. ilmaiseksi.

• 18 Raamattuluento Vanha
kirkko
• 18 Keskustelukerho
maahanmuuttajille
Mummon kammari
• 19 Messu Vanha kirkko

Torstai 14.2.

• 10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanha kirkko
• 18 Ystävänpäivän yhteisveisuut srk-keskus (HerättäjäYhdistys ja ELY)
• 18.30 Naisten avoin
Raamattupiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus

Perjantai 15.2.

• 9-11 Pullakirkko Vanha kirkko
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 17-19 Jumpat Vehkojan
srk-keskus
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskus
• 19 Kirkkokahvilailta
Vanha kirkko

Sunnuntai 17.2.

• 10 Messu, Sansan kirkkopyhä
Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 15 Siionin Kanteleen
lauluseurat
Vanha kirkko (ELY)
• 18 Kirkkoilta
Vanha kirkko (SRO)

Maanantai 18.2.

• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Mummon kammarin
avoimet ovet
• 18 Avoin Raamattupiiri
Paavolan srk-koti
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus

Tiistai 19.2.

• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Avoimet ovet
Mummon kammarilla
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Kaukasten palvelutalo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

Keskiviikko 20.2.

• 5.45 Aamurukous
Vanha kirkko
• 11 Kytäjä-kerho
Kytäjän kirkko
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Jumppaa Paavolan srk-koti
• 12 Avoimet ovet
• Mummon kammarilla
• 14 Hakalan eläkeläiskerho
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri työkeskus
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Raamattuluento
Vanha kirkko
• 18 Käteväpiiri
Mummon kammari

Torstai 21.2.

• 10 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki

Hyvinkään kirkko
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ruut-Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus

Perjantai 22.2.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 17-19 Jumpat Vehkojan
srk-keskus
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskus
• 19 Kirkkokahvilailta
Vanha kirkko

Sunnuntai 24.2.

• 10 Messu, Karjalaisten
kirkkopyhä Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Kaukasten
palvelutalo
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

Maanantai 25.2.

• 11.30 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon yläsali
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Mummon kammarin
avoimet ovet

Tiistai 26.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Avoimet ovet
Mummon kammarilla
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Kaukasten palvelutalo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

Keskiviikko 27.2.

• 5.45 Aamurukous
Vanha kirkko
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 12 Jumppaa Paavolan srk-koti
• 12 Avoimet ovet
Mummon kammarilla
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanha kirkko
• 18 Raamattuluento
Vanha kirkko
• 18 Keskustelukerho
maahanmuuttajille
Mummon kammari

Torstai 28.2.

• 10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-koti
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanha kirkko
• 18 Miesten lähetystoimintapiste työkeskus
• 18.30 Naisten avoin
Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Vehkojan srk-keskus
• 19 KokoNaisen konsertti
YV:n hyväksi Vanha kirkko

Perjantai 1.3.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset ja
-lounas srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 11.30 Rukoushetki
Hyvinkään kirkko
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 18 Avoin rukouspiiri
srk-keskus

N U O RT E N TO I M I N TA K E V Ä Ä L L Ä 2 0 1 3
Betaniassa:
Keskiviikkoisin Raamis 16.30- (Rippikoulumerkin-

nän saadaksesi ole paikalla 16.30 alkaen)

Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30 (Rippikoulumerkinnän

saadaksesi ole paikalla 17.30-19.30)

Muut:
27.03.2013 - 02.04.2013 Pääsiäisleiri hiihtäen ja lasketellen Lapissa nuorille ja perheille (Lisätiedot varkka.
betsku.net)
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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”A amupuuro oli kuin liisteriä.”

Leirin
ohjelmaan
kuului
leiriolympialaiset ja niissä
yhtenä lajina
vauhdikas
pulkkakisa.

Poikien äijä-leirillä oli rento meininki
– Kun mukana ei ole tyttöjä, leiri on erilainen. Ei tarvitse miettiä, mitä sanoo. Nenäänsäkin voi rapsuttaa vapaasti, kuuluu
eräs Hyvinkään seurakunnan nuorten
miesten kommentti heidän äijä-leiristään.
Leiriläisen, Totte Kalilaisen, 17, mukaan
äijämäisen porukan äijä-leiri toteutetaan
äijämäisellä tavalla.
– Äijä-porukalla tutustuu muihin äijiin, sillä itse kävin rippikoulun vasta viime
kesänä. Hyviä kavereita ei ole koskaan liikaa, Niklas Väyliö, 15, kiteytti muidenkin
ajatuksen.
Leiri, jonka virallinen nimi oli Tähtipoikia ja viisaita miehiä, pidettiin loppiaisviikonloppuna 4.–6. tammikuuta Kärkölän seurakunnan Kalliopirtin leirikeskuksessa. Hyvinkään kirkonmäeltä sinne on
suorinta tietä matkaa 42 kilometriä. Miehisestä menosta vastasi nuorisotyönohjaaja Anssi Laaksonen yhdessä nuorisosihteeri Markku Petlinin kanssa.
Samaan aikaan oli Sääksin leirikeskuksessa tyttöjen Kultaa, mirhaa ja suitsuketta
-loppiaisleiri, josta vastasivat nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen ja lastenohjaaja
Moona Nurminen.

Pojat pitävät kerhoja
Leirikeskuksessa vietetyn ensimmäisen
yön jälkeinen lauantai alkoi aamupalalla ja
aamuhartaudella. Kuudentoista pojan
joukko valmistautui leiriolympialaisiin.
Muisteltiin edellisen saunaillan hyviä löylyjä. Launtai-illan saunasta jotkut aikovat
pulahtaa avantoon, joka pysyy auki uppopumpun avulla.
Ryhmänjohtajiksi valitut Niklas Väyliö,
Totte Kalilainen, Riku Kortene, 16 ja Mil-
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eräkerhoa Paavolan seurakuntakodissa
perjantaina kello 16.30–18. Ohjelmassa
on ensiapua ja solmujen tekoa. Keväällä
on tarkoitus mennä metsään ja tehdä
siellä ruokaa. Syksyllä heillä oli Usmituvalla päiväretki.

Jätkät istuu myös hiljaa

Loppiaisen äijä-leirin nuoret miehet ohjaajineen asettuivat yhteiskuvaan Kalliopirtin
leirikeskuksen rapuille. Sen jälkeen paneuduttiin leiriolympialaisiin.

ko Mustajoki, 16, kertoivat leirikokemuksistaan. Totte ja Milko olivat olleet vastaavalla leirillä joulukuussa 2011. Siellä oli ollut niin hauskaa ja rentoa menoa, että he
päättivät tulla mukaan uudestaan. Totte
opiskelee Hyvinkään Hyriassa ensimmäistä vuotta hienomekaniikkaa. Milko on ensimmäistä vuotta Riihimäen Hyriassa rakennuslinjalla. Siellä on tehty myyntiin
roskiskatoksia, työkalupakkeja ja työtasoja.
– Se leiri erosi muista leireistä ja rippileiristä. Nukuttiin pitempään, ja tunnelma
oli vapaa. Tällä leirillä on tarkoitus tehdä

itse paljon ruokaa. Aamuinen kaurapuuro
oli liisterimäistä, mutta hyvän makuista,
Milko sanoi.
– Eilen teimme pitsaa, ja minun ryhmä
teki taikinan. Olen ollut Riksun amiksessa
vuoden kokkipuolella. Minä vedän Sami
Bergmanin ja Arttu Mattilan kanssa kokkikerhoa Martin seurakuntatalossa maanantaina kello 17–19, Totte kertoi.
Riku, joka on Hyvinkään yhteiskoulun
kymppiluokalla, on tehnyt kotona nuudeleita. Niklas, joka on Vehkojan koulun 9.
luokkalainen, on tehnyt kotona poronkäristystä. Pojat vetävät itse keksimäänsä

Nuorisosihteeri Markku Petlin kertoi,
että äijä-leiriä on pidetty useina vuosina
peräkkäin. Kalliopirtin leirikeskuksen
lisäksi paikkoina ovat olleet Hausjärven
kunnan leirikeskus Valkjärvellä, Evolla ja
Kytäjän metsässä. Kalliopirtin leirikeskuksessa pojat säestivät lauluja kitaroilla, ukuleleilla ja rummuilla. Leiriolympialaisten ohjelmassa oli joukkueittain
vauhditon pituushyppy hangessa, lumiveistokilpailu, pulkanvetokisa, pulkkamäenlasku ja pulkan pituusheitto.
– Täällä on rentoa tekemistä, mutta
seurakunnan leirillä hengelliset asiat,
usko Jumalaan ja Jeesukseen, ovat tietenkin esillä. Pojilla on sikahyvä huumori ja elämänriemua. Seuraava äijäleiri on loppuvuodesta tai ensi vuoden
puolella. Näitä voisi pitää useamminkin.
Nuorisotyönohjaaja Anssi Laaksonenkin on pannut merkille, että ilmapiiri on
aivan erilainen, kun tytöt eivät ole mukana. Ideana on saada pojat innostumaan.
He saavat olla poikia. Saunotaan ja syödään. Työntekijöidenkin kannalta touhu
on kivaa. Kenenkään ei tarvitse pingottaa.
– On meteliä ja tekemistä, mutta kun
hartaus tulee jätkät istuu ihan hiljaa.

Seppo Ylönen

