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Via Dolorosa – Elämäntarinoita – keskiaukeama

Seppo Ylönen

Patenttiasiamies Juha
Salomäen
mukaan
suomalaiset
ovat maailman
kärkipäässä
keksintöjen
patentoimisessa japanilaisten
ja sveitsiläisten
kanssa.

Juha Salomäki
- diplomi-insinööri,
patenttiasiamies
- työskentelee talvella
Espanjassa
- harrastaa valokuvausta

Espanjan Torrevieja sopii etätyöläiselle
Joulukuun puolivälissä hyvinkääläinen patenttiasiamies Juha Salomäki matkusti Välimeren rannalle,
Kaakkois-Espanjan Torreviejaan.
Yli 100 000 asukkaan kaupungissa on muiden ulkomaalaisten
lisäksi lähes 1400 suomalaista,
jotka asuvat siellä vakituisesti tai
osan vuodesta.
– Olen ollut neljänä talvena kahdesta kolmeen kuukautta etätöissä ulkomailla. Kol-

mena talvena olen ollut Torreviejassa ja
edellisenä talvena olin Thaimaassa.
Juha Salomäen vaimo Pirjo tuli tälläkin
kertaa hiukan myöhemmin miehensä luo.
Pirjo Salomäki on perheen yrityksen, Salomaki Oy - Patentti- ja tavaramerkkitoimiston toimitusjohtaja. Juha Salomäki alkoi hoitaa perheyrityksessä patenttiasioita vuonna
2000.
– Väkilukuun nähden suomalaiset ovat
kärkipäässä keksintöjen suhteen japanilaisten ja sveitsiläisten kanssa. Sveitsiläinen Albert Einsteinkin oli tutkijainsinöörinä patenttivirastossa. Paljon uusia patenttihakemuksia tehdään esimerkiksi puhelin- ja
yleensä elektroniikka-alalla. Minulla on asiakkaita yksityishenkilöistä isoihin yrityksiin.
Suomen patenttivirasto ei käy kirjeenElina Salomäki

vaihtoa ulkomaalaisten kanssa. Siksi Salomaki Oy toimii patenttitoimistona myös ulkomaalaisille asiakkaille, joita on muiden
muassa useista Euroopan maista, Taiwanilta,
Kiinasta ja Yhdysvalloista.

Pilkulla tärkeä paikka
Espanjassa Juha Salomäki käsitteli sekä uusia
että vanhempia, hakemusvaiheessa olevia
patenttihakemuksia. Työ sujui samalla tavoin kuin Suomessa. Hän käytti samaa Pilvitietokantaa ja materiaalia kuin Hyvinkään
Villatehtaankin toimistossa. Yhteys asiakkaisiin kävi sähköpostilla, puhelimella ja skypellä.
– Asuntomme oli 20–30 metrin päässä
Välimeren rannasta. Olen Torreviejassa paikallisen suomalaisen golfseuran jäsen ja vierailin myös paikallisessa suomalaisessa
Lion´s Clubissa.
Juha Salomäki keksi 1980-luvulla lumipallontekopihdit. Japanilaiset kuvasivat pihtien käyttöä videolle ja kysyivät, onko keksinnöllä patentti. Hän aavisti japanilaisten
patentoivan sen heti. Nyt pihtejä on myynnissä.
Patenttikieli on hänen mukaansa maailman vaikein kieli. Lakimiesten kielessä on
tavallisia sanoja vaikeassa järjestyksessä. Insinöörikielessä on vaikeita sanoja tavallisessa järjestyksessä. Patenttikieli on näiden yhdistelmä. Siinä käytetään vaikeita sanoja
vaikeassa järjestyksessä.
– Patenttikielessä on pilkun paikka tärkeä. Siitä on vitsikin. Siperiaan tuomittu
vanki pyysi Stalinilta armahdusta ja kirjoitti:
”Armoa, ei Siperiaan.” Stalin totesi kirjeen
saatuaan: ”Tässä on pilkkuvirhe.” Hän korjasi pilkun paikan ja kirjoitti: ”Armoa ei, Siperiaan.”

Patenttityö alkoi Koneella
Pirjo ja Juha Salomäki Torreviejan pinjametsikössä. Taustalla siintää Välimeri.
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Vuonna 1951 syntyneen Juha Salomäen vanhemmat Risto ja Siiri asuivat 1950-luvun
alussa Keski-Ruotsin Fagerstassa. Isä oli

työssä terästehtaalla. Perhe muutti vuonna
1954 Jokelaan ja sieltä pian Hyvinkäälle. Juhalla on viisi veljeä ja yksi sisko.
– Isäni oli Hyvinkäänkylän koulun talonmiehenä. Alakoululaisena olin monena kesänä leirillä. Nuorena olin seurakunnan poikatyönohjaajanakin. Poikatyöntekijänä oli
silloin Seppo Kumpulainen. Lukion jälkeen
menin Otaniemen teknilliseen korkeakouluun opiskelemaan konetekniikkaa ja teollisuustaloutta, valmistuin diplomi-insinööriksi. Ennen valmistumista olin jo Koneella
työssä. Hoidin 23 vuoden ajan yrityksen
teollisuusoikeusasioita, joihin liittyivät tavaramerkki- ja patenttiasiat.
Tapio Turunen vihki Juhan ja Pirjon
avioliittoon vuonna 1975. Heillä on kolme
lasta. Johanna on juristi ja asuu juristimiehensä kanssa Kööpenhaminassa. Heikki
opiskelee tietotekniikkaa Otaniemessä ja on
valmistumassa isänsä tavoin diplomi-insinööriksi. Hän on työssä perheyrityksessä
Hyvinkäällä. Elina on opiskellut diplomiinsinööriksi kemian alalta.
Hyvinkäällä Juha kuuluu LC Hyvinkää/
Viertolaan. Hän pelaa golfia Hyvinkäällä ja
Kytäjällä. Aikaisemmin mies oli mukana Polaris ry:n toiminnassa. Se on tähtiharrastajien seura, joka on perustettu vuonna 1970.
– Kun Torreviejassa vietettiin suomalaisen Golf Clubin pikkujoulua, sinne tuotiin
Suomesta jouluruokia, muun muassa laatikoita ja torttuja. Kaupungissa on Suomiseuran lisäksi ainakin kaksi suomalaista
kauppaa sekä myös suomalaisia ruokia tarjoavia ravintoloita.
Patenttiasiamies Juha Salomäki on usein
nähty lounasvieras seurakunnan pitopalvelun ravintolassa.
– Minusta on kiva jutella toisten kanssa.
Emäntä Aino Kuronen istuu usein samassa
pöydässä. Ruoka on hyvää. Se on lähempänä
kotiruokaa kuin muissa ravintoloissa, hän
sanoo.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Miksi Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista?

Kirkkohallitus/Anniina Mikama.
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Heidi Lehtinen
– Jeesus kuoli ristillä sovittaakseen ihmisten synnit.
Uskomalla Jeesuksen ristinsovitukseen ja ylösnousemukseen ihminen pelastuu. Ihminen ei voi pelastaa
itseään hyvillä teoillaan vaan
pelastus tapahtuu armosta.

Hiljainen viikko

Antti Eeva
– Jeesus kuoli ja ylösnousi meidän syntiemme tähden. Kuulun kirkkoon, mutta se ei näy jokapäiväisessä elämässäni.

Kari Gråsten
– En seuraa uskontoon liittyviä asioita, mutta sen opin
kansakoulun uskontotunneilla, että Jeesus sovitti meidän
syntimme. Kun olin vielä työelämässä, pääsiäisenä oli vapaata. Tulevana pääsiäisenä
olen mökillä pilkkimässä ja
hiihdän jäällä.

Mimosa Kosonen

– Jeesuksesta tulee mieleen
kristinusko. Jeesus ristiinnaulittiin, koska hän oli väittänyt olevansa Jumalan poika. Pääsiäisenä hän nousi
haudasta. En tiedä, miksi
näin tapahtui.

Kaija Westman

Jussi Nikkilä

– Jeesus kuoli ristillä meidän
syntiemme tähden. Sitten
hän nousi pääsiäisenä haudasta. Jeesuksen kärsimys ja
ylösnousemus merkitsevät
sitä, että meille annetaan hänen kauttaan synnit anteeksi.
Meidän pitäisi aina muistaa
se asia. Kun meidät haudataan, niin Jumala herättää
meidät aikanaan ylösnousemuksessa.

– Mitä kirjat kirjoittavat, niin
siellä sanotaan, että Jeesus
kuoli meidän syntiemme tähden ja myös ylösnousi. Ihmettelen sitä, miksi Jumala
sallii maailmassa kaiken pahan ja sen, että viattomia surmataan. Yleensä olen viettänyt pääsiäistä rauhassa, mutta tulevan pääsiäisen lankalauantaina puran Kauppakeskus Willassa olevan karkkikaupan. Tällä kertaa pääsiäispyhät kuluvat siinä touhussa.
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almusunnuntain sanoma on hyvin samanlainen
kuin ensimmäisenä adventtina. Jeesus ratsastaa
Jerusalemiin juhlittuna kuninkaana. Palmujen
oksat ovat vanhastaan olleet voiton vertauskuvia.
Kaduilla juhliva ja hurraava kansa heilutti kerran niitä Jeesukselle. Mitä sitten tapahtuikaan! Tapahtui se,
mistä Jeesus oli puhunut jo aiemmin ja miksi hän
tuli viimeisen kerran pyhään kaupunkiin. Jeesus ratsasti kohti kärsimystä ja kuolemaa. Mutta hän kulki
senkin yli. Palmusunnuntai johdattaa hiljaisen viikon kautta kohti pääsiäistä ja sen iloa.
Kirkonmäeltä -lehti kertoo taas lähiajan tapahtumista. Mitä seurakunnassamme tapahtuu? Hiljaisella
viikolla kirkko on auki joka päivä. Rukoushetket kirkossa jatkuvat kuten tähänkin asti alkaen arkipäivisin kello 11.30 (ei kiirastorstaina). Maanantaista torstaihin ovat hiljaisen viikon iltakirkot kello 19. Kiirastorstaina voi osallistua Pyhän ehtoollisen viettoon
useassa eri paikassa. Tarkemmin voi lukea tästä lehdestä tai seuraamalla kirkollisia ilmoituksia joko internetistä (www.hyvinkaanseurakunta.fi) tai Aamupostista. Palmusunnuntaina on kello 18 Saksalainen
messu kirkossa, Oratoriokuoro. Perjantaina Pääsiäisdraama kello 16 ja 19 kirkossa, kirkkoteatteri. Nämä ja monet muut seurakunnan tilaisuudet ovat
avoimia ja tarkoitettu meille kaikille. On tärkeää, että me jokainen itse tulisimme ja kokisimme sen, mitä kirkossa tapahtuu ja mitä siellä julistetaan.
Tänä päivänä tarvitaan ja kaivataan seurakunnan
työtä yhtä paljon kuin ennenkin. Syyllisyyden taakkaa voidaan jakaa yhdessä. Ketään ei saa jättää yksin.
Anteeksiantamisen ja anteeksisaamisen kokemus on
elämän kantava voima. Hiljainen viikko on ainoa
saamani vastaus syyllisyyden ja kärsimyksen ongelmaan. Mikään muu ei ole parempaa vastausta antanut. Ei hiljainen viikko yksin vaan siitä avautuva Pääsiäinen.
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Pääsiäisajan konsertteja
Gospel-konsertti Vehkojalla

Uusi elämä

A

amu hiipii ikkunan taakse. Verhot ovat
kiinni. Yö on viilentänyt huoneen, paksun peiton alla hengitys tuhisee. Käsi
koskettaa puhelinta. Valo välähtää, ja kellon
aika paljastuu. Ei tarvitse nousta. Nukkumisesta ei silti tule mitään, työnnän molemmat
villasukkajalat lattialle. Istun sängyn laidalla
ja pyörittelen olkapäitäni, pää tuntuu huojuvan puolelta toiselle. Kuuntelen talon ääniä.
Yläkerrassa käydään aamutoimilla samalla
kellonlyömällä, aivan kuin sopimuksesta vedet virtaavat, kahvin tuoksun levitessä keittiöstä toiseen.
Kevään valo pyrkii sälekaihtimien raosta kutittamaan silmiä; lehden sivuilla kirjaimet
pomppivat sinne tänne. Nostan jalat pöydän
kulmalle, levitän lehden syliini ja siemaisen
kupista. Leivän murusia tipahtaa lattialle,
kun yritän toisella kädellä avata television.
Kaukosäädin tuo uutistoimittajan puheen
lähemmäksi, keskityn sanoihin; kuviin, jotka
välähtävät silmien edessä. Tänä aamuna ehdin katsoa vielä säätilankin, mutta sitten punainen nappula taikoo ruudun pimeäksi.
Tuolin kulmalla roikkuu reppu, avonaisena
kuin odottaen lähtöä. Kalenteri on pöydällä,
kolme kynää kurkistaa lehden alta. Käden
ulottuvilla on aamun Sana: Eläkää valon lapsina! Luen rivit uudestaan. Aamun hetkessä
ajatukset kulkevat uusissa kuvioissa. Tänään
ei tarvitse lähteä töihin, eikä huomennakaan. Kevään valoa voi ihailla joka päivä aamusta iltaan… Puen ylleni vanhan ulkoilutakin, otan sauvat eteisen nurkasta ja kopsuttelen rappuset alas. Ulko-ovi kolahtaa perässäni.
Hengitän syvään pehmeää kevätaamun
ilmaa. Sauvat napsahtelevat lumiseen maahan – ei ole liukasta.
Meitä on muitakin, huomaan. Ihmisiä
menossa ja tulossa, pieniä ja suuria, nuoria
ja vanhoja. Tuttu reppuni tuntuu kevyeltä
selässä, kulkee mukana kuin vanha ystävä.
Ei ole kirjoja eikä papereita painona. Tervehdin ystäväkoiraani ja rapsutan sitä leuan
alta. Hännän heilutus jatkuu vielä, kun katson taakseni.
Nyt voin tavata Iiriksen, Ronjan, Lucaksen, Varpun, Barcon, Saran, Nellin, Jenin tai
Siirin ilman kiireen häivää. Kuulun uudessa
elämässäni päiväkansaan, niin kuin Vappu
Taipale luonnehtii meitä eläkeläisiä.
Elämänvaiheeni on kuin uusi elämä ilman koulun sanelemia aikatauluja.
Myös pääsiäisenä alkoi uusi elämä. Kristillisen perimätiedon mukaan Magdalan Maria
meni Roomaan julistamaan ilosanomaa
ylösnousseesta Vapahtajasta. Hän ojensi kananmunan keisari Tiberiukselle sanoen: –
Kristus nousi kuolleista! Tämä muna on nyt
kuollut, mutta sen sisällä on uusi elämä. – Ei
kukaan voi nousta kuolleista, keisari vastasi.
– Sitä on yhtä vaikea uskoa kuin että valkoinen kananmuna muuttuisi punaiseksi.
Ihme tapahtui: muna muuttui kirkkaanpunaiseksi.

Maija Honkasalo

Vehkoja-päivän gospelkonsertti pidetään
palmusunnuntaina 24.3. kello 14 alkaen
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Sari ja Leo Louhivaara esiintyvät jo perinteeksi tulleessa konsertissa.

Saksalainen messu
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 ovat
Sirkka Lampimäki, sopraano ja Markus
Nieminen, baritoni. Konserttiin on vapaa
pääsy. Ohjelma maksaa 20 euroa.
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
raamatun kohtiin. Vaikka teoksen nimi on
sielunmessu, se ei ole hautajaismusiikkia,
vaan on se luotu enemmänkin elävien lohduksi kuin kuolleiden muistoksi.

Stabat Mater Vanhassa kirkossa

Keskiviikkona 27.3. kello 19 on Vanhassa
kirkossa Hiljaisen viikon iltakirkko, jonka
sisältönä on Pergolesin Stabat Mater. Stabat Mater on katolinen hymni 1200-luvulta. Se käsittelee Marian kärsimystä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikana. Nimi on

lyhenne ensimmäisen rivin sanoista Stabat
mater dolorosa (”Seisoi äiti tuskissaan”).
Stabat Mater kertoo Jumalan äidin tuskasta ristin juurella ristiinnaulitsemisen hetkellä.
Hyvinkään Salonkiorkesteria johtaa
Emily Wagoner. Satu Strömberg, sopraano ja Seija Strömberg, altto. Hartaushetken puheen pitää pastori Jyrki Rauhala,
kanttorina Eeva Jurmu.

Safarikuoro
Hyvinkään kirkossa
Sunnuntaina 7.4. klo 18 esiintyy Hyvinkään kirkossa Safarikuoro, jota johtaa
Tommi Niskala.
Safarikuoro kertoo laulaen kaukaisissa
maissa elävien lähimmäistemme iloista ja
suruista, kiitoksesta ja rukouksesta sekä
lähetystyön arjesta ja juhlasta.
Kuoron ohjelmistoon kuuluu perinteisen klassisen kirkkomusiikin lisäksi uutta
suomalaista kirkkomusiikkia, rytmikästä
gospelmusiikkia sekä lähetyskenttien lauluja.

Passiodraama väkevä
yhteisöllinen kokemus

P

assiomusikaali Pitkäperjantai esitetään Hyvinkään kirkossa pitkäperjantaina 29.3. kaksi kertaa. Esitykset ovat
kello 16 ja 19. Niihin on vapaa pääsy. Musikaalityyppinen dynaaminen draama on sävytetty taiteellisesti korkeatasoisella
sakraalidraamalla, jota ohjaa koreografi
Titta Tunkkari. Näytelmän teemamusiikki etenee lauluryhmä KokoNaisen vetämänä. Musiikista vastaa Helena Lehtinen ja
äänentoistosta Aki Nousiainen. Näytel-

män puvuston on suunnitellut Marika
Laine. Passiomusikaalin käsikirjoitus on
Antti Sevannon.
– Me olemme rohkeasti kokeilleet erilaisia pääsiäisnäytelmiä Hyvinkäällä, emmekä
ole jääneet saman näytelmän vangiksi, kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine toteaa.
– Pitkäperjantai on meidän kahdeksas
passiodraamatulkintamme. Aloitimme
vuonna 1991 Ylös Jerusalemiin -pääsiäisvaelluksella. On tärkeää uskaltaa irtautua

vanhasta näytelmästä ja lähteä etsimään uusia näkökulmia tuttuun aiheeseen. Meillä oli
jo kauan sitten havainto siitä, että passiodraama ei kulu. Se on ajan kulusta huolimatta aina tuore. Toisin kuin esimerkiksi kotiin
ostettu DVD-elokuva, jota ei viitsi toista
kertaa katsoa, pääsiäisnäytelmäkokemus on
aina yhtä syvä. Yhteisesti koettu draama
imaisee katsojan mukaansa osaksi tapahtumia. Passion tunnelmat välittyvät parhaiten
yhteisenä kokemuksena.
Musiikkinäytelmän tapahtumat etenevät Jerusalemin temppelin puhdistuksesta
viimeiselle aterialle ja aina ylösnousemuksen ihmeeseen. Erikoista näytelmässä on
se, että tapahtumia kuljetetaan sadanpäämiehen (roomalainen upseeri) näkökulmasta alusta loppuun saakka.
– Näytelmän teksti on erittäin terävää
ja napakkaa. Tekstin hallinta vaatii näyttelijöiltä samaan aikaan tarkkaa osaamista ja
vahvaa eläytymistä. Meillä on koossa näytelmä-, koreografi- ja musiikkiryhmä, jotka
suoriutuvat haastavasta näytelmästä vakuuttavasti. Toivomme, että passiodraama
olisi tärkeä osa hyvinkääläisten pitkäperjantain ja pääsiäisen viettoa, Jouni Laine
sanoo.

Jorma Ersta
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Seppo Ylönen

Naiset kokoontuivat
yhteisvastuun hyväksi

Neljä vuotta sitten
Sasu Saastamoinen muutti
perheensä kanssa
Espoosta Hyvinkäälle. Hän käy
työssä Helsingissä
ja on sen ohella
kymmenen viikkoa
seurakunnassa
diakonityön
harjoittelussa.

Diakoniatyö on reikien paikkausta
– Jos ajattelee sosiaalista kenttää turvaverkkona, niin seurakuntien diakonia
pyrkii pienentämään reikiä, että ihmiset
eivät tippuisi niistä läpi, sanoo Hyvinkään
seurakunnassa diakoniatyön harjoittelussa oleva Sasu Saastamoinen, joka opiskelee diakoniksi Keskuspuiston ammattiopiston asuntolaohjaajatyönsä ohella.
Viimeksi sosionomiksi (AMK) opiskellut
mies on saanut myös asentaja-koneistajan, nuorisotoiminnanohjaajan sekä seikkailukasvattajan koulutukset. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli noin kymmenen vuotta Helsingissä lastenkotityössä.
– Kaipasin nykyiseen työhöni lisätyökaluja ja tämä diakonia-ala tuntui sopivan parhaiten. Siinä saan kirkollisen
työn pätevyyden ohella tutustua seurakunnalliseen diakoniatyöhön kokonaisvaltaisesti.
Hänestä on hyvä asia, että seurakunnan diakonian puoleen voi kääntyä kuka

tahansa. Ihminen voi olla kristitty tai
ateisti, kirkkoon kuuluva tai siitä eronnut.
– Diakonia ei ole ihmisten ensisijainen avustustaho vaan se täydentää esimerkiksi sosiaalitoimiston, velkaneuvonnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä
Kelan avustuskenttää. Vaikka kristillisyys on peruslähtökohta, on diakoniatyössä asiakkaiden hengellisyys henkilökohtainen asia. Sitä korostetaan asiakkaiden toiveiden sekä tarpeiden mukaan.
Ihmistä halutaan auttaa siis hyvin kokonaisvaltaisesti tämän taustasta riippumatta.
Sasu Saastamoinen asuu vaimonsa
sekä 10-, 8-, 6- ja 4-vuotiaiden lastensa
kanssa omakotitalossa Hyvinkäällä.
– Olen ollut jokaisen lapseni kanssa
vuoden ajan koti-isinä, liikkunut paljon
luonnossa vaeltaen, kiipeillen sekä meloen. Nyt voin alkaa yhä enemmän jaka-

maan itselleni tärkeitä asioita perheeni
kanssa. Lapset antavat perheelleni toiminnan viitekehyksen. Heillä on oikeus
lapsuuteen ja oman maailmankuvan
muodostamiseen. Vanhempien velvollisuus on huolehtia, että lapsilla on turvallista ja virikkeellistä kasvaa. Jos vanhemmat pyrkivät olemaan täydellisiä ja kaikki tietäviä, lapset jäävät helposti vaille
yhdessä kokemisen ja löytämisen riemua.
Pääsiäisenä perhe on yhdessä. Useana vuonna ja niin tälläkin kertaa suunnistetaan ystävän ylläpitämään Luontokeskus Lauhaan, Isojoelle.
– Siellä poltetaan pääsiäisvalkeita.
Jollakin tavalla näin pääsiäinen avautuu
lapsille eri lailla kuin Etelä-Suomessa. Se
on vähän kuin opiskelijabudjetin matka
Espanjan, Semana Santa -tapahtumaan.

Seppo Ylönen

Hei Tyttö! Hei Poika! Kysy mitä vaan

– Tupu vastaa varmasti

T

upu, tekstaritupu on kouluikäisille
tarkoitettu tekstiviesti -TukiPuhelin. Tekstaritupuun voi ottaa yhteyttä normaalihintaisella tekstiviestillä.
Viesteihin vastataan kouluvuoden aikana vuorokauden kuluessa.
Tupulta voi kysyä mitä vain ja mistä
vain: omasta kasvamisesta ja kehittymisestä, terveydestä, ulkonäöstä, seurustelusta, kaverisuhteista, seksuaalisuudesta.
Jos Tupu ei tiedä, hän ottaa selvää. Tupu
ei punastu. Sinä voit punastua, mutta se
ei haittaa, koska Tupu ei näe sinua. Hän
ei edes tiedä, kuka kysyy. Numerosi tosin näkyy Tupulle, koska olet vielä alaikäinen, mutta hän ei saa ottaa selville,
kenelle numero kuuluu, ellei joku ole
vaarassa.
Tupu on Hyvinkään evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijä, mutta älä
anna sen häiritä. Tupu vastaa kaikille.
Kirkon toimintaan voi osallistua kuka
tahansa – Tupuun voi olla yhteydessä
kuka tahansa. Tupu on kaikkien tyttöjen
ja poikien aikuinen ja luotettava kaveri.
Tupulle ei voi soittaa, mutta Tupulle
voi tekstata ja pyytää seurakunnan työn-

tekijää soittamaan. Tupulle voi lähettää
sähköpostia. Tupun sähköpostiosoite on
tekstaritupu@evl.fi. Osoitteessa http://
www.nettitupu.net voit chattailla Tupun
kanssa silloin, kun hän on paikalla. Myös
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Minä olen ihme! Nämä
Psalmista 139 lainatut sanat olivat Naisten virkistyspäivän teemana, kun
lähes 70 naista kokoontui
Martin seurakuntataloon
sunnuntaina 10.3. Tarjolla
oli musiikkia, puheita, hiljentymistä, Marttojen valmistamaa herkullista
kambodzalaista keittoa ja
mukavaa yhdessäoloa. Salme Blomster
Pääpuhujaksi oli saatu
tunnettu luennoitsija, kirjailija ja terapeutti Salme
Blomster.
Salme Blomsterin mukaan naisilla on usein hyvin
kielteinen kuva itsestään. Seurakuntatalossa moni
pudisti päätään Blomsterin kysyessä, kokivatko he
olevansa ihmeitä. Jo elämänsä alkutaipaleella moni
tyttö – ja poika – on joutunut kuulemaan kotona ja
koulussa kielteisiä huomautuksia tekemisistään, ulkonäöstään tai taidoistaan. Nämä ovat iskostuneet
tunteisiin ja muistiin kuin ”kovalevylle”.
Halveksivat ja vähättelevät määritelmät eivät kuitenkaan ole totta. Siksi naisille kerrottiin keinoista,
jotka auttavat ”ohjelmoimaan” uudestaan sisin olemus myönteisillä, totuudellisilla sanoilla. Näin nainen voi samalla lohduttaa sisimmässä asuvaa pientä
tyttöä.
– Salme Blomsterin luentoja olisi jaksanut kuunnella paljon pitempäänkin, totesi eräs paikalla olleista naisista. Moni toivoi myös jatkoa Naisten virkistyspäivään.
Päivän järjestelyistä vastasivat pastori Petra
Pohjanraito ja diakoniatyöntekijä Suvi Kurikka. Tilaisuudet juonsi Inga-Lill Rajala ja myyntipöydästä
vastasi Pirjo Hyövälti Sanansaattajista.

Inga-Lill Rajala

Noidan Poika uusi
kesäteatterinäytelmä
Hyvinkäällä, Palopuron kesäteatterissa saa kantaesityksen 23. kesäkuuta 2013 Juhana Kaartisesta kertova
kesäteatterinäytelmä Noidan Poika. Näytelmän tuottaa Hyvinkään seurakunta/Teatteri Beta.
Näytelmän rakenne pohjautuu Paavo Kiurun romaaniin ”Noidan Poika” vuodelta 1945. Näytelmän
muotoon sen on kirjoittanut ohjaaja Jouni Laine.
Noidan poikana Juhana Kaartisena nähdään Olli
Viitasalo ja noidan roolissa Osmo Kosonen.
Noidan poika kertoo Kumolan Noidan pojasta,
Juhana Kaartisesta, joka meni Jaakkiman uuden kirkkoherran J. F. Berghin rippikouluun. Poika oli niin
nokkela, että Bergh pyysi häntä pyhäkoulunopettajaksi Kumolaan, Noidan taloon. Näytelmää on toteuttamassa noin 30 näyttelijää.
Lippujen hinnat ovat 12 € ja lapset alle 16 v. 6 €.
Noidan poikaa esitetään Palopuron kesäteatterissa (Hamburgintie 41) kahdeksan kertaa 23.6.–7.7.

sähköposteihin ja chatissä vastaa kirkon
työntekijä.
Vanhemmille ja muille kasvattajille
hyvää tietoa tekstaritupusta ja tupunetistä löytyy osoitteesta www.tekstaritupu.net. Siellä kerrotaan tarkemmin tietosuojasta, toiminnan eettisistä periaatteista, vaitiolovelvollisuudesta ja rahasta.
Tekstaritupu aloitti toimintansa Helsingissä seurakuntien erityisnuorisotyön
toimesta jo vuonna 2004. Vähitellen palvelu on levittäytynyt useille paikkakunnille ja muuttunut valtakunnalliseksi
palveluksi. Kaikki Tuput ovat samaa palvelua, vaikka jokaisella paikkakunnalla
onkin oma numeronsa. Palvelua ylläpitävät Suomen ev. lut. seurakunnat ja toimintaa koordinoi Poikien ja Tyttöjen
Keskus ry, joka on ev. lut. kirkon palvelujärjestö. Kaikki vastaajina toimivat
seurakunnan työntekijät on koulutettu
tehtävään. Hyvinkään seurakunta käynnisti Tupu-toiminnan 11.3.2013.

Kirsi Kupiainen
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Medialähetyspäiville
haetaan vapaaehtoisia
Medialähetys Sanansaattajat viettää tänä vuonna
40-vuotisjuhliaan teemalla Rajattomia lahjoja. Juhlavuoden päätapahtuma eli Medialähetyspäivät järjestetään 14.–16.6. Hyvinkään Martinhallissa yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan kanssa. Juhlavalmistelut etenevät vauhdilla ja talkootyö on avainasemassa järjestelyissä. Lähes sata talkoolaista tarvitaan eri
tehtäviin niin ennen päiviä kuin itse päivien aikana
mm. keittiötehtäviin, rakennustöihin, myyntipisteeseen, järjestyksenvalvontaan, kolehdinkantoon, siistimiseen, neuvontaan ja jopa intialaisen riksan polkemiseen.
Talkoolaisen ilmoittautumislomakkeita löytyy
seurakuntakeskuksesta, sansa.fi-sivuilta ja niitä on
jaossa seurakunnan tilaisuuksissa. Lisätietoja antaa
talkoopäällikkö Pentti Helttunen, pentti.helttunen@gmail.com, p. 045 127 5916 ja Sansan vastaava
Pirjo Hyövälti pirjo.hyovalti@sansa.fi, p. 019 457
7747.
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan Medialähetyspäiville ja erilaisiin talkootehtäviin!

UN Womenin Taidebrunssi
UN Womenin (YK:n tasa-arvojärjestö) Hyvinkään paikallistoimikunta
juhlisti Naistenpäivää
Taidebrunssin merkeissä
lauantaina 9.3. ravintola Medicin Womanissa. Hyvinkääläiset taiteilijat lahjoittivat töitään Taidebrunssin taidehuutokauppaan, jolla kerättiin varoja
väkivallan vastaiseen työhön. Juhlassa muistutin siitä, että jokainen päivä on naisten ja tyttöjen päivä,
jokaisena päivänä on työtä tehtävänä tasa-arvoisemman maailman puolesta. Epäkohtia on paljon, mutta
on myös runsaasti onnistumisia tiellä kohti oikeudenmukaisempaa elämää kaikille.
Väkivalta on globaali ongelma ja ihmisoikeusrikos, joka koskettaa kaikkia ihmisiä tavalla tai toisella.
Taidebrunssin avulla taistelimme konkreettisesti
naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
UN Womenilla on monissa maissa väkivallan vastaisia ohjelmia käynnissä, joihin Taidebrunssin yli tuhannen euron tuotto ohjataan. Kiitos Sinulle, joka
olit mukana ja autoit!
Lämmin kiitos taiteilijoille: Marja Eerolalle,
Tuula Honkanen-Laineelle, Salla Lehtiselle, Hannu Lindholmille, Tiia Orivuorelle, Saara Pirhoselle, Anna Rauhalalle, Taru Tomperille ja Tiina
Torkkelille!
Pastori Petra Pohjanraito Hyvinkään UN Womenin paikallistoimikunnan puheenjohtaja.
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Vuonna 1983 perustettu Taru Paasion johtama Vehkojan kuoro valmistautuu toukokuun juhlakonserttiaan varten. Kuvassa
kuoro on omalla paikallaan ennen messua 3. maaliskuuta.

Vehkojan kuoro juhlatuulella

V

ehkojan kuoro täyttää tänä vuonna
30 vuotta ja järjestää 19. toukokuuta kello 15 juhlakonsertin Vehkojan
seurakuntakeskuksessa (Yli-Anttilantie
3). Samassa paikassa keskiviikkoisin kello 18–20 harjoittelevaa kuoroa on johtanut vuodesta 2008 lähtien kanttori Taru
Paasio, joka on myös Seurakuntaveisaajien ja Hyvinkään Työväen Mieskuoron
johtaja.
– Lähden Vehkojan kuoron johtamisessa siitä, että kuoroon on kiva tulla laulamaan. Laulaen ja jutellen kasvatetaan
kuoron sisäistä sosiaalisuutta ja ryhmäytymistä. Juhlakonsertin ohjelma koostuu
kuoron vuosikymmenten ”hittibiiseistä”.
Kuoron perustajajäsen on eläkkeellä
oleva kirkkoherra Tapio Turunen.
– Kuoro perustettiin musiikki-ihmisten ympärille, kun olin Vehkojan aluepappina. Lähes alkuperäisistä laulajista
ovat lisäkseni mukana Rauha Heikkilä,
Eila Puumalainen ja Eila Liimatainen.
Tapio Turunen on laulanut joensuun
lyseon teinikuorossa, Munkkiniemen
kirkkokuorossa, Hyvinkään Oratoriokuorossa, Eestin mieskuorossa Australiassa ja
Aurinkorannikon kuorossa Espanjassa.
– Vehkojan kuoro pyrkii olemaan tavallisten seurakuntalaisten kuoro. Laulamme ymmärrettävää ja monien rakastamaa musiikkia, jota on esimerkiksi
Petri Laaksoselta, Pekka Simojoelta ja
Jaakko Löytyltä. Suosikkilauluni on
Jarkko Maukosen Hän pitää meistä
huolen.
Airi Pitkänen lauloi ensin Hyvinkään kirkkokuorossa 17 vuotta ja liittyi
sen jälkeen 1990-luvulla Vehkojan kuoroon. Hän aloitti kuorolaulun 15-vuotiaana kyläkuorossa Maaningalla.

O

Kaksi uusinta kuorolaista ovat Eero Vilén (vas.) ja Tiina Laakso. Tapio Turunen on
kuoron perustajajäsen. Airi Pitkänen oli ensin 17 vuotta kirkkokuorossa liittyen
sitten Vehkojan kuoroon.

– On ollut mukava laulaa. Meillä on
hyvä henki, ja teemme todella työtä. Taru opettaa stemmat hyvin. Hinkataan
niin kauan, että tulee valmista. Eräs suosikkilauluni on Pekka Simojoen Minä
tulin sinua varten.

Uusia kuorolaisia
Uusimpia Vehkojan kuoron jäseniä on
opettajana toimiva Tiina Laakso.
– Muutin Hyvinkäälle Joensuusta ja
olen ollut Vehkojan kuorossa puolitoista
vuotta. Koska olen kristitty, katson tämän tavakseni osallistua seurakunnan
toimintaan. Kuorossa laulaminen kehittää ääntä. Toivon, että meidän juhlakonsertin ohjelmistossa on toukokuussa
myös Petri Laaksosen säveltämä ja An-

scar-gaalassa noin kuukausi sitten
palkittiin taiwanilaissyntyinen Ang Lee 3-D
elokuvasta Piin elämä. Pysti tuli parhaasta ohjauksesta,
kuvauksesta, alkuperäismusiikista ja erikoistehosteista. Arviot
elokuvasta Suomessa ovat vaihdelleet viidestä tähdestä lähes
täyteen teilaukseen.
Kiehtova ja hämmentävä on myös romaani, kanadalaisen
Yann Martelin samanniminen teos, joka maailmalla on ollut
melkoinen läpimurto: Man Booker-palkinto eli anglosaksisen
maailman paras romaani v. 2002 ja paljon muuta.
Kirja on sujuvasti kirjoitettu monitasoinen takaumafiktio.
Rahtilaiva Tsimsumin upotessa hurjassa myrskyssä Tyynenmereen aalloille jää yksi ainoa pelastusvene. Siinä ovat matkustajina enemmän ja vähemmän vahingoittuneet hyeena, oranki,
seepra ja bengalintiikeri sekä Piscine ”Pii” Patel. Lopulta eloon
jäävät vain poika ja tiikeri, lempinimeltään Richard Parker.
Eläintarhaa pitänyt ja taloudelliseen ahdinkoon joutunut
Piin perhe oli matkalla Intiasta Kanadaan.

na-Mari Kaskisen sanoittama Kevätpurojen solinaa.
Aikaisemmin ammattimuusikkona
ollut Eero Vilén tuli kuoroon Taru Paasion kutsusta yli vuosi sitten. Hän on pitänyt musiikkikouluakin.
– Olin koululaisena Hyvinkäällä poikakuorossa, jota johti Aapeli Vuoristo.
Kuorolaulu on haasteellista puuhaa. Tämä pitää ”tatsia” yllä, kun lauletaan nuoteista. Yhteishenki ja toiminta on kivaa.
Siksi olen jäänyt kuoroon. Ammatista on
tullut harrastus.
Kaikki haastateltavat suosittelevat
kuorolauluharrastusta muillekin. Vehkojan kuoroon otetaan mielellään uusia
laulajia.

Seppo Ylönen

Sinne Pii lopulta pääsee, mutta välissä on
227 päivää toivon ja epätoivon taistelua merellä. Huikea kuvaus ihmisestä ääriolosuhteissa, luonnon kauneudesta ja
kavaluudesta ja myös turvautumisesta ihmistä suurempaan.
Kirjan erään romaanihenkilön mukaan Piin tarina saa ihmisen uskomaan Jumalaan. Uskon maailma kirjassa on kuitenkin jonkinlaista yleisuskonnollista tunnetta: hindulaisuus, islam ja kristinusko solmiutuvat vyyhdeksi. LoppuYann
tuloksena on viehättävä
aikuisten satu, jonka bolMartell:
lywood-filmatisointi on
PIIN ELÄMÄ
nyt tehnyt entistä tunneTammen
tummaksi.
keltainen
kirjasto,
Reijo Huuskonen
2003.
394 s.

Lähes jokainen soittaja on yksinäinen

P

alveleva puhelin on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon auttava
puhelin, joka tarjoaa keskusteluapua sitä tarvitseville. Tässä palvelussa kuka tahansa voi purkaa
taakkaansa ja kertoa nimettömänä
mieltään painavista asioista.
Palvelevalla puhelimella on toimipisteitä
30 seurakunnassa eri puolilla Suomea. Yksi
niistä sijaitsee Hyvinkään seurakunnassa,
jossa sen yhteyshenkilönä toimii kappalainen Virpi Koivisto.
Hyvinkään toimipisteessä työskentelee
yhteensä kolmisenkymmentä vapaaehtoista
päivystäjää, joista vuorossa on aina yksi kerrallaan.
– Rupeama kestää kolmesta neljään tuntia. Kukin päivystäjistä on työssä keskimäärin kerran kuukaudessa. Palvelevan netin
vastaamispalvelua meillä ei Hyvinkäällä tällä
hetkellä ole, Koivisto kertoo.

Tarpeellinen palvelu
Hyvinkäällä palvelevan puhelimen toimipisteeseen tulee vuodessa noin 1400 puhelua.
Koko Suomessa luku on liki 60 000.
– Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne
ovat tavallisimpia soittamisen syitä. Vuoden
2011 tilaston mukaan yksinäisyys on sisältönä 34 prosentissa puheluista. Myös perimmäiset kysymykset ja psyykkiset ongelmat
ovat usein puheluiden aiheena, Koivisto sanoo.
Soittaja ei voi tietää, mistä päin Suomea
hänen puheluunsa vastataan. Soittamisen
kynnystä alentaa myös se, että sekä soittaja
että päivystäjä voivat pysyä nimettöminä.
– Keskustelu on ehdottoman luottamuksellista, sillä päivystäjät ovat sitoutuneet
elinikäiseen vaitiolovelvollisuuteen. Palvele-

vassa puhelimessa ei myöskään käytetä puhelinlaitteita, jotka näyttävät soittajan puhelinnumeron.

Päivystäjinä
tasapainoisia aikuisia
Palvelevan puhelimen päivystäjiksi kutsutaan vapaaehtoisia, tasapainoisia aikuisia,
jotka haluavat kuunnella ja auttaa toisia ihmisiä. Koulutus- ja ammattitaustat voivat
olla erilaisia. Yhteistä päivystäjille on kuuluminen kirkkoon ja avoin suhtautuminen kaikenlaisiin keskustelunaiheisiin.
Virpi Koivisto kertoo, että Hyvinkäällä
päivystäjätilanne on hyvä. Mukana on sekä
työ- että eläkeikäisiä, ja sekä miehiä että naisia. Kursseja uusille päivystäjille järjestetään
joka toinen vuosi.
– Jokainen tehtävään pyrkivä haastatellaan. Keskustelussa pyritään selvittämään
hänen soveltuvuutensa tehtävään.
Ennen tehtävän vastaanottamista uudet
päivystäjät osallistuvat koulutukseen, jossa
he saavat perustiedot Palvelevan puhelimen
ideologiasta ja keskeisistä toimintaperiaatteista. Päivystäjät saavat säännöllisesti koulutusta myös tehtävässä toimiessaan, ja kerran kuukaudessa heille järjestetään työnohjausta. Kerran vuodessa Palvelevan puhelimen päivystäjät kokoontuvat valtakunnallisille neuvottelupäiville, jossa myös saadaan
koulutusta ajankohtaisten ja tehtävässä tarpeellisten aiheitten äärellä.

Ennakkoluulotonta kuuntelua
Antti (nimi muutettu) on työskennellyt palvelevan puhelimen päivystäjänä jo parikymmentä vuotta. Hän lähti aikoinaan mukaan
toimintaan, koska on itsekin kokenut kuule-

vien korvien merkityksen oman elämänsä hankalina aikoina.
Päivystäjän työ on Antin mukaan ennen
kaikkea soittajan rinnalla kulkemista.
– Se on yhteydenottajan ennakkoluulotonta
ja tarkkaa kuuntelua. Voin esittää tarkentavia kysymyksiä, mutta en tyrkytä omia neuvojani. Pyrin tukemaan häntä löytämään itse
elämäänsä parhaiten sopivat ratkaisut.
Teknisissä tehtävissä leipätyökseen toiminut Antti kertoo konkreettisen esimerkin
kuuntelemisen selkeyttävästä vaikutuksesta.
– Ratkoin kerran työssäni noin tunnin yhtä teknistä ongelmaa. Piirtelin kaavioita ja mietin asiaa monelta eri kantilta, mutta
ratkaisua ei löytynyt. Sitten menin työkaverini luo ongelmani kanssa ja puhuin hänelle
asiasta muutaman minuutin. Hän kuunteli,
mutta ei ehtinyt sanoa mitään, kun asiat alkoivat loksahdella paikoilleen.
Antin mukaan sama pätee yhtä lailla ihmisen elämään liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin.
– Kun toinen kuuntelee hyväksyvästi, herkkänä ja empaattisesti, omat ajatukset ja elämäntilanne voivat jäsentyä ihmeellisellä tavalla.

Soittajan kunnioitus tärkeintä
Antin mukaan Palvelevassa puhelimessa
keskustellaan monenlaisista ihmisyyteen
liittyvistä kysymyksistä. Välillä asiat voivat
olla hyvinkin rankkoja, toisinaan taas soittaja haluaa vain juttuseuraa. Yksinäisyys tulee
esiin lähes kaikissa puheluissa. Myös ihmissuhteiden, menetysten, työelämän kysymysten, erilaisten sairauksien ja riippuvuuksien
nostamia ajatuksia käsitellään paljon. Tänä
päivänä moni pohtii myös perimmäisiä kysymyksiä peilaten niihin omaa hengellisyyttään ja uskoaan. Joskus soittaja jättää esiru-

Seurakuntatyö
tutuksi

Virpi Koivisto painottaa Palvelevan puhelimen luottamuksellisuutta.

kouspyynnön tai pyytää päivystäjää rukoilemaan puolestaan.
– Kaikissa näissä kysymyksissä oleellista
on soittajan kunnioittaminen riippumatta
siitä, mihin hän uskoo tai miten hän ajattelee, Antti kiteyttää.

Juuret viime vuosisadan alussa
Palvelevan puhelimen toiminnalliset juuret
ovat diakonisesta ajattelusta nousevassa itsemurhien ehkäisyssä. Maailman ensimmäinen keskusteluapua tarjoava puhelinpalvelu
perustettiin New Yorkissa jo vuonna 1906.
Nykymuotoisen puhelinauttamisen katsotaan alkaneen 1950-luvulla Englannissa.
Suomessa vastaavanlaisen toiminnan aloittivat Helsingin seurakunnat vuonna 1964. Heti alussa sen nimeksi tuli Palveleva puhelin.
Palveleva puhelin ja palveleva netti kuuluvat puhelinauttajien kansainväliseen IFOTES-liittoon, jonka jäsenmaat ovat sitoutuneet nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Palveleva puhelin ja palveleva netti ovat sitoutuneet
noudattamaan myös Suomessa laadittuja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen
eettisiä periaatteita.

Irja Ketola

Fakta
Palvelevan puhelimen numero on
0109-0071 suomenkielisille ja 010190072 ruotsinkielisille. Suuntanumeroa
ei tarvita. Suomen ulkopuolelta numerot ovat +3581019-0071 ja +35810190072. Palveleva netti toimii osoitteessa
evl.fi/palvelevanetti.
Palveleva puhelin on avoinna joka päivä. Suomenkielinen päivystys su-to
klo 18–01, pe ja la klo 18–03. Ruotsinkielinen päivystys joka ilta klo 20–24.
Palvelevaan nettiin voi lähettää viestin
milloin tahansa, ja viestiin vastataan
viiden päivän kuluessa.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Virpi Koivistoon, puh. 040 547 9615, virpi.koivisto@evl.fi

Hyvinkäällä palvelevaan puhelimeen soitetaan vuodessa noin 1400 puhelua. Koko Suomessa luku on liki 60 000.
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Jeesuksen ylösnousemus merkitsee iloa

P

ääsiäisenä tapahtunut Jeesuksen
ylösnousemus merkitsee Tuula
Tuoviselle iloa. Ilo näkyy esimerkiksi kauniissa juhla-ajan kukissa ja luonnon heräämisessä.
– Laitan kotini pöydälle narsisseja ja pajunkissoja sekä lasteni aikoinaan
tekemiä pääsiäiskoristeita ja painettuja pääsiäisliinoja, joita olen säilyttänyt.
Hän muutti vuonna 2011 Lopelta Hyvinkäälle työn perässä. Lopella Tuula Tuovinen
toimi emäntänä mielenterveyskuntoutujien
hoitokodissa.
– Minulla on kolmetoista lasta, kahdeksan poikaa ja viisi tyttöä. Lapsista kaksi on
enää alaikäisiä. Olen eronnut vuonna 2001
ja kanssani asuu 15- ja 18-vuotiaat pojat.
Muut lapset asuvat jo itsenäisesti. Toiseksi
nuorin, 17-vuotias cp-liikuntavammainen

lapsi käy lukiota ja opiskelee merkonomiksi.
Tuula Tuovinen on syntynyt Ilomantsissa 9-lapsisen perheen neljäntenä lapsena.
Kotona hän oppi tekemään työtä ja luottamaan Jumalaan.
– Olen saanut äärettömän hyvän turvan elämäni matkalle, mikä on kestänyt
avioeron ja muutkin vaikeudet. Olin
15-vuotias, kun isäni kuoli 47-vuotiaana sydänkohtaukseen. Veljelläni oli synnynnäinen sydänvika, ja hän kuoli 21-vuotiaana
kammiovärinään.
Lapsuudenkodissa pidettiin kansainvälisiä työleirejä. Usko, jota eivät hallinneet käskyt eivätkä kiellot, toimi arjen keskellä.
Opittuaan oikean ja väärän lapset tekivät itse oikeita valintoja.
– Mennessäni naimisiin olin 20-vuotias.
Asuimme vuodesta 1987 lähtien Lopella.

Pääsiäiseksi Tuula Tuovinen ostaa kotiinsa kauniita keltaisia narsisseja sekä kaivaa esiin
huolella säilyttämiään lastensa tekemiä pääsiäiskoristeita ja painettuja liinoja.

Siellä oli ihana asua. Koen, että juureni ovat
siellä. En ole kaupunki-ihminen.

Monenlaista kärsimystä
– Pääsiäisen aikaa, omaa ja muiden elämää
ajatellessani on todettava, että kaikkien elämään kuuluu kärsimys. Se voi olla fyysistä,
psyykkistä tai hengellistä. Ne nivoutuvat
toisiinsa. Kärsimys voi olla itse valittua. Silloin tehdään tiedostaen tai tiedostamatta
kärsimystä aiheuttavia valintoja.
Vakavasti sairastunut miettii, mitä tämä
tarkoittaa ja miksi se tapahtuu juuri minulle.
Voimat ovat lopussa. Toivoa on kuitenkin
niin kauan kuin on elämää.
– Itse olen hakenut apua sukulaisilta,
tuttavilta, ystäviltä ja myös ammattiauttajilta. Saatamme yllättäen kohdata ihmisen,
joka auttaa vaikeassa elämäntilanteessa.
Pahinta on Tuula Tuovisen mielestä
hengellinen kärsimys, vaikka haluat itse elää
omantuntosi ja kristillisten arvojen mukaan
uskoen Jumalaan.
– Jos joku vahva ihminen haluaa viedä
sinulta luottamuksen Jumalaan, niin se on
henkistä väkivaltaa. Sinut hylätään ihmisenä. Suhteesi Jumalaan ja hänen rakkauteensa kyseenalaistetaan.
Ihmisillä on uskonasioista erilaisia käsityksiä, mutta emme saa lähteä väkisin
muuttamaan toisiamme. Kaiken on perustuttava toisen kunnioittamiseen. Olemme
Jumalan edessä samanarvoisia. Meidän on
voitava luottaa toisiimme.
– Kärsimykseen ja pääsiäiseen liittyen
minulla on sellainen valo, että Jumala pitää
minusta huolen. Hän antaa minulle sekä hyviä että huonoja aikoja, mikä kasvattaa ihmisenä. Eräs suuri ilonaihe ovat lapset ja
viisi lastenlasta.

Aamulla Venlalle ilmestyi enkeli

K

ehrääjänkadun vanhustentalossa
asuva Venla Mustonen, 93, on
asunut Hyvinkäällä vuodesta
1950 lähtien, jolloin hänen sisarensa Viola Mustonen toimi
kauppalassa Pelastusarmeijan
johtajana. Venla oli yli 28 vuotta työssä Villatehtaalla sen sulkemiseen saakka.
Kesäkuussa 2009 hän ei juhlinut 90.
vuottaan. Pastori Merja Olin olisi tullut
myös tervehtimään.
– Elokuussa tulin Sääksin leirikeskuksesta kotiini. Lipaston päältä kuului miehen puhetta: ”Sanoit ei.” Minä vastasin, että ei pidetty syntymäpäiviä. Sitten ääni jatkoi: ”Et
pidä naispapeista.” Niin, kun ne puhuvat niin
hiljaa eikä tahdo kuulla. ”Olisi tullut taivaan
lähetti, hyvän sanoman tuoja.” Tulija olisi ollut Merja Olin. Vastasin, että seuraavan kerran tulkoot vaikka kaikki papit. Pidetään
lauluseurat. Ovi ei ole kiinni.
Venla Mustosen mukaan puhujana oli
Jumalan Pyhä Henki. Seuraava ihmeellinen
kokemus sattui kaksi viikkoa ennen Mikkelinpäivää vuonna 2010.
– Ovelleni koputettiin aamulla vaille viisi. Makuhuoneeni oviaukkoon ilmestyi enkeli, joka katsoi minuun. Hänellä oli valkoinen pitkä puku ja vaaleat olkapäille ulottuvat
kiharat. Kerkesin sanoa enkeli. Silloin hän
häipyi. Aluksi minua pelotti. Sitten olin rauhallisella mielellä, mutta hämmästelin.

Isän kuoltua Venla vastasi 20-vuotiaana
tilan töistä. Elsa-äidillä oli kotona Venlan lisäksi kaksi tyttöä ja kaksi poikaa, joista toinen
oli polion vuoksi liikuntakyvytön. Kaksi poikaa oli sodassa. Venla opetti kahta nuorta hevosta auran, karhin ja haravakoneen vetäjiksi.
Ympäri Suomea Pelastusarmeijassa palvellut Viola Mustonen sairastui leukemiaan.
Venla kävi katsomassa sisartaan Kotkassa
viiden vuoden ajan.
– Marraskuussa 1985 kävelin illalla siskoni luota sairaalasta tämän asunnolle. Suustani
alkoi tulla uusi laulu: ”Hän lähti pois, kun aamu sarasti / hän lähti pois, kun aamu sarasti /
hän lähti pois, kun aamu sarasti, Isän kotiin
illaks´ kiiruhti.” Aamulla soitettiin sairaalasta,
että Violaan ei saada kontaktia. Menin siskoni luo. Kello 8.15 hän lähti Isän kotiin.

Venla Mustonen käy messuissa ja keskiviikkoisin Vanhan kirkon Seurakuntaveisaajissa. Aamulenkillä hän käy Kehrääjänkadulla 35 vuotta talonmiehenä olleen Raija Halosen kanssa.
– Pääsiäisen aika on lähellä. Getsemanessa Jeesus tiesi, mihin oli joutumassa. Hän
sai lohdutusta enkeliltä. Pääsiäisaamuna enkelit todistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta, hauta oli tyhjä. Minullekin on enkeli ilmestynyt. Pyhä Henki antaa ihmiselle tällaisia ilmestyksiä.
Kun Venla kertoi laulukavereilleen enkelin ilmestymisestä, eräs mies kysyi: ”Miten
se pääsi sisään, kun ovi oli lukossa?”
– Minä sanoin, että ei enkeli tarvitse lukkojen avaajaa.

Venla kasvatti hevosia
Liperin lapsuudenkodissa elettiin öljylampun valossa. Isä Olli piti usein hämärän hyssyä. Laulettiin hengellisiä lauluja ja virsiä.
Laulu ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie”
tuli lapsille tutuksi.
– Enkelit ovat henkiä. He ylistävät Jumalaa ja palvelevat niitä, jotka häntä pelkäävät.
Jumalalla on ollut, on ja tulee aina olemaan
valta. Näitä tapahtumia ei ihminen pysty selittämään.
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Venla Mustonen on perinyt laulunlahjan vanhemmiltaan Ollilta ja Elsalta. Eräs lempivirsistä
on toivoa herättävä ”Käykäämme nyt Jerusalemiin ja yhdessä paastotkaamme.” (Virsi 54)

Via
D
– Elämä

Via Dolorosa (suomeksi ”Kärsimyste
se on reitti, jota pitkin Jeesus vietiin
valossa voi peilata hiljaista viikkoa ja

Dolorosa
äntarinoita

en tie”) on katu Jerusalemin vanhassa kaupungissa. Perimätiedon mukaan
ristiinnaulittavaksi. Tällä aukeamalla on kolme elämäntarinaa, joiden
a pääsiäistä.

– Minä luen isoa Perhe-Raamattua joka päivä, erityisesti Psalmia 23. Raamattu on minulle
erittäin rakas, Liisa Koponen sanoo. Hänen äitinsä Maria osti Perhe-Raamatut kaikille
viidelle lapselleen.

Luovutin mieheni
taivaan Isälle

”M

inä olin 20. joulukuuta 2006 sairaalassa sydänvaivoista
kärsineen mieheni
luona. Pitelin Kyöstiä kädestä, kun
hän nukkui. Kun monitori piirsi suoraa viivaa, rukoilin: ”Ota taivaan Isä hänet vastaan,
minä en enää pääse pitemmälle!” En mennyt
shokkiin enkä järkyttynyt. Kotona soitin tyttärelle ja sanoin: ”Sinulla ei ole enää isää.”
Naapurit ja nuorimman siskon perhe tulivat
käymään.
Porilainen Liisa Koponen ei ottanut
rauhoittavia lääkkeitä. Hyvinkäällä asuva tytär halusi viedä äitinsä perheensä luo, mutta
tämä ei lähtenyt.
– Halusin olla joulun yksin. Minusta
tuntui siltä, että Kyösti oli vieläkin minun
kanssani. Hautajaiset olivat uudenvuoden
aatonaattona. Aattona tunsin olevani yksin.
Suru oli pinnassa.
Hän muutti heinäkuussa 2008 Hyvinkäälle ja asui aluksi tyttärensä luona, mutta
sai sitten vuokra-asunnon.
– Parin päivän kuluttua Hyvinkäälle
muuton jälkeen menin Vanhan kirkon iltakirkkoon, ja tytär ohjasi minut Pohjanraitojen raamattupiiriin. Helve Heino otti minut
sydämellisesti vastaan, mikä kosketti. Käyn
tällä hetkellä Vanhan kirkon lähetyspiirissä
ja seurakuntakeskuksessa Esa Kokon raamattupiirissä.
Liisa sai asunnostaan häädön, mutta onnistui saamaan pian uuden vuokra-asunnon
seurakunnalta.
– Joka päivä kiitän Jumalaa tästä asunnosta. Luen usein psalmia 23: ”Herra on minun paimeneni… Saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun saakka.” Minulle
uskonasiat ovat tärkeitä. Olen yksin, mutta
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en yksinäinen, sillä olen saanut seurakunnasta paljon ystäviä.

Lapsuus sodan varjossa
Liisa Koponen syntyi Viipurissa Simo ja Maria Huotilaisen perheeseen, jossa oli lisäksi
kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Kun tyttö oli
10-vuotias, isä kuoli talvella 1944 työuupumukseen ollessaan työssä Elisenvaaran asemalla.
– Olin isän tyttö. Oli kova paikka, kun
näin isän makaavan arkussa.
Äiti huolehti tytöistä, pojat olivat sodassa. Liisa lähetettiin sotalapseksi Ruotsin
Järvsöhön. Hän palasi sieltä syksyllä 1946
eikä osannut aluksi suomea. Tuli muutto
Nivalaan, jossa Liisa kävi koulun loppuun ja
rippikoulun. Sitten asetuttiin Poriin.
Vuonna 1953 avioituneet Liisa ja Kyösti
ehtivät olla naimisissa lähes 54 vuotta. Liisa
oli kaupan myyjänä ja viimeiset 22 vuotta
tilitoimistossa, josta jäi eläkkeelle. Kyösti oli
kova lukija ja tarttui viimeisenä elinvuotenaan Raamattuun. Kotipihassa oli hengellisiä kesäseuroja.
Liisa Koponen vietti ensimmäisen yksinäisen joulunsa Porissa, mutta pääsiäiseksi 2007
hän matkusti junalla Hyvinkäälle tyttären perheen luo. Toisen tyttärensä hän oli menettänyt, kun tämä oli vasta viiden viikon ikäinen.
– Tulevana kiirastorstaina menen ehdottomasti kirkkoon ja ehtoolliselle. Käyn
siellä myös pitkänä perjantaina. Tuntuu, että
elämä jatkuu, vaikka olisi suruakin. Vaikka
mieheni kuolemasta on monta vuotta, niin
juhlapyhinä hän on mielessäni. Olen kokenut taivaan Isän johdatusta. Minulla on
kaikki hyvin.

tekstit: Seppo Ylönen
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Matkaevästä

Timo Reuhkala

Niin kuin
on kirjoitettu

P

almusunnuntaina Jeesus ratsasti aasilla
Jerusalemiin niin kuin on kirjoitettu.
Meidän palmusunnuntaimme on Juutalaisten pääsiäislampaan kotiin tuomisjuhlan
paikalla. Ei siis ole sattumaa miksi historiallisesti Jeesus ratsasti Jerusalemiin juuri tuona päivänä. Jumalan karitsa, kaikkivaltiaan
valitsema pääsiäislammas saapui kotiin, rauhan kaupunkiin Jerusalemiin. Sakarja oli ennustanut näin satoja vuosia ennemmin (Sak.
9: 9–10). Rauhan kuningas saapuu Jerusalemiin kuninkaallisella ratsullaan joka on aasi.
Juutalaisten talmudissa sanotaan, että joka
näkee unessa aasin, odottaa messiaan pelastusta.
Palmusunnuntain tehtävä oli korottaa
Jeesus, ennen kuin alkoi Kunnian Kuninkaan
alennustie. Tästä syystä opetuslapset sanoivat: ”niin kuin on kirjoitettu.” Koko pääsiäinen tapahtumineen seuraa tarkasti tuota
lausetta. Juutalainen kansa näki silmiensä
edessä kirjoitusten toteutuvan.
Pääsiäinen kuljettaa meidät syvälle kristinuskomme juurille. On turha väittää, että Raamatun sana olisi sekava ja epätarkka. Profeetta Jeremian ohje on selkeä: ”Näin sanoo
Herra: Pysähtykää ja katsokaa minne olette
menossa, ottakaa oppia menneistä ajoista!
Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte: Emme kulje!”
Meitä kehotetaan etsimään Sanasta ja
näkemään Jumalan suuruus ja hänen suunnitelmansa. Jumalan Pyhä Henki rientää avuksi ja avaa Sanan. Sitä saamme pyytää Pääsiäisenkin sanoman kohdalla. Kutsun sinua tutkimaan ja näkemään suuren ihmeen toteutumista. Raamatun alkulehdiltä lähtien on ennustettu, että maailmalle on tuleva todellinen suuri sovintopäivä. Ensimmäisenä pääsiäisenä tuo hetki koitti.
Meidän kristittyjen tulee nähdä Jumalan Sanan olevan todellista eilisessä, tässä hetkessä
ja tulevaisuudessa. Raamattu on antanut
monta vertauskuvaa tuosta palmusunnuntain ratsastuksesta. Raamatussa on monta
kertomusta tapahtuneista asioista ja lisäksi
Sanassa on monta profetiaa tulevista asioista. Messias tuli korottaa, että hänet alennettiin, messiaan tuli kuolla, että hän pystyi
nousemaan kuolleista ylös taivaisiin. Messiaan tuli nousta taivaisiin, että Hän voisi kerran saapua takaisin. Tästä syystä elämme
armon aikaa, vielä on mahdollisuus ottaa
vastaan Jumalan armo. Vielä on aika jolloin
voit rukoilla, armahda minua vaivaista syntistä, anna anteeksi rikkomukseni, tarvitsen
sinua Jeesus elämäni Herraksi ja Vapahtajaksi. Tämä on se oikea tie jota kutsutaan kulkemaan. Suuri suru on niistä jotka sanovat:
”emme kulje!”
Jumala anna meille pääsiäisen ilo.

Afarit ovat vanhaa paimentolaiskansaa.

Sheikistä innokas kristitty

– Saavuimme Afarin maakuntaan. Edessä
näkyi afareiden soikeita majoja. Miehet taluttivat kameleitaan tien vieressä. Usein heillä oli vyöllään miekka ja olallaan rynnäkkökivääri. Suomen ulkoministeriö suosittelee
välttämään tätä aluetta. Maakunnassa elää
juuristaan ja perinteistään ylpeä afar-kansa,
joka on sotaisen heimon maineessa.
Näin kertoo Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) henkilöstöjohtaja, pastori
Marko Pihlajamaa viimetalvisesta Etiopian-matkastaan jolla hän tutustui afarinkieliseen kristilliseen radiotyöhön yhdessä
työtoverinsa Timo Reuhkalan kanssa.
Matkalla oli mukana myös radio-ohjelman tuottaja, sheikki Ahmed Ibrahim.
Arvonimi sheikki merkitsee islamilaisen
teologian oppinutta tai klaaninjohtajaa.
Ahmed Ibrahim oli opiskellut pitkään
arabiaa ja islamilaista teologiaa. Ennen
kääntymistään kristityksi hän opetti isla-

milaista teologiaa Afrikan maissa. Hän vihasi kristittyjä ja kertoo:
– Sitten näin unen, jossa vakuutettiin,
että Isa, Jeesus, elää. Uni ei jättänyt minua
rauhaan. Ryhdyin lukemaan Uutta testamenttia ja lukiessani tunsin suurta rauhaa
sydämessä. Otin yhteyttä kristittyihin, jotka rukoilivat puolestani. Löysin Jeesuksen
elämääni.
Käännyttyään kristityksi hän alkoi
opettaa Raamattua. Löydettyään yhteyden
Etiopian evankeliseen Mekane Yesus
-kirkkoon hän ryhtyi tekemään kansalleen
radio-ohjelmaa.

Moni kuuntelee ohjelmaa salaa
Afarit ovat Afrikan sarvessa elävä paimentolaisheimo. He asuvat kuumalla ja kuivalla aavikolla Afarin maakunnassa Etiopiassa sekä naapurimaissa Djiboutissa ja Erit-

Annaleena Pakkanen

Lähetystyössä Kyproksella – Miksi?
Kypros lähetyskenttänä aiheuttaa monen
ihmisen ajatuksissa kysymystulvan. Miksi
lähteä Kyprokselle, eikö se ole kristitty
maa, miksi vaivautua? Omat vastauksemme näihin kysymyksiin ovat löytyneet
SAT-7:n ja naistyön kautta.
SAT-7 on Kyproksella sijaitseva, kristillinen TV kanava, joka lähettää ohjelmia
Lähi-itään ja pohjois-Afrikkaan. Monille
tuon alueen ihmisille satelliitti-TV on ainut väylä vastaanottaa sanoma Jeesuksesta. Satelliittilähetysten kautta voidaan päivittäin tavoittaa jopa 500 miljoonaa ihmis-

tä, joita ei muuten tavoiteta. Nämä ihmiset
asuvat paikoissa joissa kristinusko on kielletty ja joissa kristityksi kääntymisestä
seuraa usein ero perheestä, vankeustuomioita, kidutusta ja jopa kuolema. Lähetysten kautta ihmiset voivat saada kosketuksen kristinuskoon ja sanomaan Jeesuksesta omalla kotisohvallaan. Itse olemme
vakuuttuneita medialähetystyön toimivuudesta. Saamme jatkuvasti katsojapalautetta, joissa Lähi-idässä asuvat ihmiset
kirjoittavat toiveistaan oppia tuntemaan
Jeesus ja toiveistaan saada oma Raamattu.
Rendicin kuva-arkisto

Marko Huhtala

Pia ja Rene Rendicin perhe lähti Kyprokselle joulukuussa 2012.
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reassa, jonkin verran myös Somaliassa.
Arviolta 95 prosenttia afareista on
muslimeja. Heidän kielelleen on käännetty
Uusi testamentti, mutta vain muutama
prosentti osaa lukea.
Mekane Yesus -kirkko tuottaa radioohjelman, jonka TWR radioi Etelä-Afrikasta. Ohjelma saa ulkomaista rahoitusta
ainoastaan Suomesta. Myös Hyvinkään
seurakunta tukee työtä Sansan kautta.
Afar-alueen uskonnolliset johtajat vastustavat kristillistä ohjelmaa. He kuuluttavat kuuntelukieltoa jopa megafonia käyttäen, mutta kiellot herättävät pikemminkin
mielenkiintoa. Moni on alkanut kuunnella
ohjelmaa salaa.
Matkallaan Pihlajamaa ja Reuhkala näkivät, että Jumala toimii ja radiotyö kantaa
hedelmää.

Tyttökaupan uhrit ahdingossa
Toinen työsarka Kyproksella on naistyö.
EU jäsenyyden myötä Kyproksesta on tullut yksi merkittävimpiä ihmiskaupan läpikulkumaita. Ihmiskaupan uhrit Lähi-idästä, Turkista ja Aasian maista kuljetetaan
useimmiten muualle Eurooppaan Kyproksen kautta. Kypros ei kuitenkaan ole pelkkä läpikulkumaa, vaan osa tytöistä jää
myös tänne. Usean tilanne on toivoton.
Vailla passia, viisumia tai edes kunnollista
kielitaitoa heillä ei ole mahdollisuutta saada työtä, asuntoa saati ruokaa. Yritämme
auttaa tyttöjä erilaisin keinoin pois kadulta tarjoten suojaa ja käytännön apua.
Luottamuksen rakentaminen on vaikeaa,
mutta aidosti välittämällä voimme auttaa
näitä tyttöjä jaksamaan hetken eteenpäin.
Itse saavuimme Kyprokselle neljän
lapsemme kanssa joulukuun lopussa. Renen päätoiminen työ on mahdollistaa
TV-lähetysten onnistuminen SAT-7:n
Nikosian toimipisteessä, Pia puolestaan
työskentelee naisten ja tyttöjen parissa.
Renellä on takanaan 15-vuotinen työura
it-päällikkönä, sekä AMK opinnot. Pia
puolestaan on suorittanut yliopistotutkinnot kasvatustieteessä ja teologiassa,
sekä työskennellyt lentoemäntänä.

Pia Rendic

Jorma Ersta

Kulkueristin luovutus Tuomiokapitulissa. Kuvassa Matti Korpiaho (vas.),
Reijo Huuskonen, Kosti Kallio, kirkkoherra Ilkka Järvinen, piispa Tapio
Luoma, Vilho Viitala, Martti Tuominen, Seppo Palmgren ja Hannu
Pelkonen.

Nikkarointia lähetyksen hyväksi
Seppo Ylönen

Viime vuoden tammikuussa pyörähti käyntiin miesten lähetystoimintapiste. Sen käynnistäjän,
lähetyspappi Kosti Kallion vihkoon
on kertynyt vuoden aikana monta
erilaista tapahtumaa, joihin osallistuneet ovat antaneet kahvirahan
seurakunnan nimikkolähettien ja
nimikkokohteiden työn tukemiseksi.

V

iime lauantaina lähetystoimintapiste järjesti työkeskuksen elokuvasalissa Tietokoneen kunnossapito kotikonstein –tapahtuman.
Kymmenkunta henkeä sai tietokoneohjausta ja opetusta kahdelta
diplomi-insinööriltä, Leo Karppiselta ja
Martti Haukijärveltä. Tapahtumaan uskaltautui myös naisia.
Reijo Valtanen osti noin kaksi vuotta
sitten tietokoneen itselleen joululahjaksi.
Hän oli nähnyt Aamupostista tapahtuman
ilmoituksen ja päätti tulla saamaan halpaa
lisäoppia.
– Hoitelen tietokoneella pankkiasiat ja
käytän myös sähköpostia. Kun kävin viime
kesänä Espanjassa hankin lentoliput ja vuokra-asunnon tietokoneella. Seuraan sen kautta pörssiä. Luen Iltasanomia, Kauppalehteä
ja Taloussanomia. Seuraan urheilua Yle
Areenasta ja MTV3:n urheilusivuilta. Aikaisemmin olen ollut Invalidiliiton tietokonekursseilla.
Veteraani radiolähetystyöntekijä Leo
Karppinen antoi hyödyllisiä ohjeita esimerkiksi tietokoneen nopeuttamiseen ja netin
turvalliseen käyttöön. Hänen apunaan osallistujia neuvomassa oli myös helsinkiläisessä
ohjelmistoalan yrityksessä työskentelevä
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Vuoden aikana kokoontumisissa on ollut
kerrallaan tusinan verran miehiä.

Kulkueristi tuomiokapitulille

Martti Haukijärvi opastaa pari vuotta sitten oman tietokoneen hankkinutta Reijo Valtasta.

Martti Haukijärvi. Hän käyttää työssään
pääasiassa Mac-tietokonetta ja joskus myös
Linux-käyttöjärjestelmää.
– Tietokoneen hidastuminen on yleensä
suurin ongelma tavallisilla käyttäjillä. Windowsin omistaja voi käyttää vapaita, ilmaisia
ohjelmia. Selaimina voivat olla Firefox tai
Chrome. Toimisto-ohjelmaksi voi ottaa
vaikka LibreOfficen.

Monipuolista toimintaa
Kosti Kallio kertoi miesten lähetystoimintapisteen perustamisesta.
– Lähetyspiirit ovat yleensä naisvaltaisia.
Syntyi ajatus, että miehilläkin olisi oltava
mahdollisuus toimia lähetystyön hyväksi käsi- ja muilla taidoillaan. Hämeenlinnassakin
on miesten Puupäät-ryhmä, jossa tehdään
puuesineitä lähetystyön hyväksi.
Lähetystoimintapiste on koolla kerran
kuukaudessa. Kosti Kallio sanoi, että lisää

miehiä otetaan mukaan monipuoliseen toimintaan. Hänen puhelinnumeronsa on
040 547 9621.
– Viime kesäkuussa järjestettiin Reijo
Huuskosen johdolla kävelyretki Usmin
maastossa. Toukokuussa menemme iltaretkelle Jaanan kalliolle. Viime syksynä perehdyttiin sukututkimukseen Matti Korpiahon
opastuksella. Syksyllä korjattiin ja maalattiin
erään seurakuntalaisen aitaa.
– Evankeliumin vieminen kaikille kansoille Jeesuksen käskyn mukaan on meidän
kaikkien tehtävä. Lähetystyön kautta ihmisiä
hoidetaan kokonaisvaltaisesti, niin että henki, sielu ja ruumis voivat hyvin.
– Seurakunta järjestää marraskuussa
Etiopian lähetin Matti Nummelan johdolla
matkan Etiopiaan. Käymme katsomassa, miten lähetystyötä tehdään aids-orpojen parissa. Matin vaimo Pirkko on siellä edelleen
työssä. Eläkkeellä oleva Matti Nummela on
yhtenä jäsenenä lähetystoimintapisteessä.

Miesten lähetystoimintapisteen eräänä
muotona on puutyöpiiri, jolla on hyvät tilat
nikkarointiin Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Ohjaajana on Vilho Viitala.
– Teemme 5. huhtikuuta seurakuntakeskuksessa pidettäviin lähetysmyyjäisiin linnunpönttöjä, leluja, koruja, grillausvälineitä,
puuveitsiä, lastoja ja ottimia.
Kun Espoon hiippakunnan tuomiokapituli etsi viime vuoden puolella kulkueristilleen valmistajaa, tehtävä lankesi puutyöpiiriläisille Vilho Viitalalle, Martti Tuomiselle ja
Seppo Palmgrenille. Nämä suunnittelivat
erilaisia vaihtoehtoja, joista tuomiokapituli
piti parhaana kreikkalaistyylistä tasasivuista
ristiä. Samanlainen risti on hiippakunnan
vaakunassakin. Risti on lämpökäsiteltyä haapaa. Sen varsi on myös haapapuusta. Jalusta
tehtiin raskaammasta koivupuusta.
Ristin, varren ja jalustan tekoon kului aikaa neljä kuukautta. Välillä käytiin tuomiokapitulissa katsomassa mallin kanssa, kuinka risti soveltuu tilaan.
Hyvinkääläiset lähetystyön ystävät luovuttivat valmistamansa kulkueristin Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulille 5. helmikuuta. Ristin otti vastaan juhlallisessa tilaisuudessa piispa Tapio Luoma.
– Risti on tuomikapitulin henkilökunnalle merkki siitä, kenen palveluksessa me
olemme. Se kohtaa tulijat eteisaulassa ja kertoo sanomaa Jeesuksen ristinkuolemasta ja
pelastuksen lahjasta. Kulkueristi nousee
kaikkien yläpuolelle ja osoittaa suuntaa matkalla kristittyinä tässä maailmassa. Se on
merkki toivosta ja uskosta, piispa Tapio Luoma sanoi kiittäessään hyvinkääläisiä ristin
valmistamisesta.

Seppo Ylönen / Jorma Ersta

11

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Hyvinkään Kirkonmäen päiväkerhossa on puhuttu jätteiden lajittelusta. Viisivuotiaat Milena (oik.), Kielo ja Eero pohtivat, mihin eri roskat kuuluvat.

Kerholaisten viikon ekoteko

E

kopaastoa vietetään perinteisenä
luterilaisena paastonaikana tuhkakeskiviikosta 13.2. pääsiäiseen
31.3.2013 asti. Seitsemän viikkoa
kestävän kampanjan järjestävät
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko ja Suomen ympäristökeskus yhdessä
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa.
Tiesitkö, että eväitä ei kannata tuoda
kerhoon muovipussissa? Tai että pulloon
tehty mehu on parempi vaihtoehto kuin pillimehu?
Hyvinkään seurakunnan kirkonmäen liikuntapäiväkerhon 3–6-vuotiaat kerholaiset
tietävät tämän. He ovat ohjaajiensa Heidi
Kaukisen ja Eeva Nybergin kanssa jutelleet
Ekopaastosta ja siitä, millä tavalla pienilläkin
valinnoilla voi välittää luonnosta ja vähentää
kaatopaikkajätteen määrää.
Tällä viikolla kerhossa on puhuttu muun
muassa siitä, minkälainen eväsrasia olisi
ekologinen. Voisiko sen tehdä ihan itse?
– Kyllä voi, sanoo Eero Pussinen (5), joka on askarrellut kotona äitinsä kanssa eväidenkuljetuslaatikon raejuustorasiasta.

– Muovipussit eivät ole hyviä, kun ne pitää laittaa roskikseen, hän tietää. Eeron rasian päälle on liimattu Aku Ankan kuva ja raapustettu teksti: Eeron eväät.

Pillimehuton viikko
Kielo Hartikainen (5) on koristellut eväslaatikokseen entisen margariinirasian. Sen
päällä seikkailevat nyt leijona, norsu ja muut
viidakon eläimet. Myöskään Milena Järvisen (5) eväät eivät ole muovipussissa. Hänellä on käytössä smurffiinan kuvalla varustettu
muovinen eväsrasia.
Kolmikko kertoo, että tällä viikolla kukaan heistä ei juo pillimehua. Se on kaikkien
kerholaisten yhdessä tekemä päätös.
– Siitä kun tulee turhaa roskaa, Kielo
täsmentää.
Kolmikolla on mielipiteitä myös jätteiden lajittelusta, koska kaikkien kotona tehdään sitä ainakin jossakin määrin.
– Lehtiä ei ainakaan saa laittaa tavalliseen roskikseen. Ne viedään lehtikeräykseen, Milena kertoo.

Lajittelu tutuksi
Lisää tietoa lajitteluasioista lapset saavat aamun ohjaustuokiossa. Lastenohjaaja Heidi
Kaukinen on kerännyt muovipussiin erilaisia
roskia havainnollistaakseen, miten jokainen
pystyy vähentämään kaatopaikkajätteiden
määrää.
– Mihin tämä kuuluu? hän kyselee ja käy
lasten kanssa rauhassa läpi jokaisen roskapussiin laittamansa roskan.
Innokkaan keskustelun jälkeen oikean
paikkansa löytävät muun muassa limsatölkki,
lasi- ja metallitölkit, vanhentunut mandariini
sekä käytetty paristo. Myös pieneksi menneelle, ehjälle vaatteelle keksitään uusi käyttö.
– Sen voi antaa jonkun tutun lapselle, joku lapsista ehdottaa.
– Tai sen voisi viedä kirpputorille, toinen
jatkaa.
Lastenohjaaja Eeva Nybergin mukaan
lapset ovat innokkaita luonnon suojelijoita.
He ovat tarkkoja muun muassa siitä, että
luontoa ei saa roskata. Myös valistus tavaroiden kierrättämisestä ja lajittelusta uppoaa

Ekopaaston kampanjasivuilla paljon tietoa

Esimerkiksi margariini- tai raejuustorasiasta saa mukavan eväslaatikon liimaamalla
siihen mieleisiään kuvia.
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Ekopaaston uudistuneilta kampanjasivuilta
löytyy tietoa ja vinkkejä asumiseen, liikenteeseen, ruokaan ja kuluttamiseen liittyviin
elämäntapamuutoksiin. Sivuilla kerrotaan
myös kristillisistä paastoperinteistä.
Siellä voi kertoa valitsemansa paastokohteen, ja se näkyy osallistuvien yhteisessä
graafissa. Uutta sivuilla on Tähteistä tuunatut -blogi, joka kannustaa pieniin arjen tekoihin, ja jakamaan ideoita muillekin. Kam-

panjasivuilla jaetaan myös vinkkejä esimerkiksi jääkaapista löytyneiden ruuantähteiden hyödyntämiseen, ja kerrotaan vanhan
tavaran tai vaatteen uusia elämäntarinoita.
ekopaasto.fi
ekofasta.fi
Ekopaasto löytyy myös Facebookista
ja Twitteristä.

otolliseen maaperään.
– Meillä on täällä kerhossakin omat roska-astiat eri roskille, hän kertoo.
– Lentokoneroskis on energiajätettä varten ja kukkaroskis on biojäteastia. Lapsille
on kerrottu, että biojäteastiasta tulee multaa, ja siksi siinä on kukan kuva. Lentokoneen kuva kertoo energiasta, joka syntyy
energiajätettä hyödyntämällä. Lapset osaavat kierrättää myös kartongit ja paperit.

Pieniä ja isoja valintoja
Suomen ympäristökeskus seurasi neljän perheen yrityksiä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Perheiden päästöt vaihtelivat paljon; 1,4 tonnista 14 tonniin vuodessa.
Rouva Jenni Haukion suojelema Ekopaasto -kampanja herättää meitä suomalaisia miettimään, kuinka voisimme muuttaa
omia elämäntapojamme ilmastoystävällisemmiksi, ja mitä hiljentyminen ja kohtuullisuus omassa elämässämme merkitsevät.
Kampanja kannustaa kokeilemaan, miten
oma arki sujuu elämäntapoja tarkistamalla.
Näin on mahdollista löytää myös pysyviä
keinoja ilmastopainon keventämiseen.
Keskivertosuomalaisella suurimmat ilmastopäästöt syntyvät lämmityksestä, kuluttamisesta, liikkumisesta ja ruuasta. Tehokkainta olisi puuttua isoihin asioihin, esimerkiksi vaihtaa ilmastoystävällisempään
lämmitysjärjestelmään tai lisätä talon eristystä. Tärkeitä ovat kuitenkin myös pienet
päivittäiset valinnat, kuten Kirkonmäen päiväkerholaisten pillimehuton ja muovipussiton viikko.

Irja Ketola

Lasketteluriparilla
vilskettä ja rukouksen rauhaa
Kuvat Tanja Ignatius

Kello on kymmentä vaille seitsemän pimeänä helmikuisena lauantaiaamuna, mutta Kirkonmäki
on jo täyttynyt rippileiriläisistä,
isosista ja ohjaajista. Kun tavarat
ja sukset on saatu pakattua, bussi
aloittaa matkansa kohti Posiota.

aamuhämärissä ehtii Kirkonmäellä vain
heittää nopeat heipat kavereille. Vaikka leiriväsymys tuntuu koulussa vielä seuraavankin
viikon, ovat kaikki varmasti palanneet kotiin
kokemusta rikkaampana hyvät muistot takataskussa.

Leiriltä uusia näkökulmia
Rippileiri ei jätä ketään kylmäksi. Vaikka isosena työskentelee useammallakin leirillä, on
jokainen niistä oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa. Leirin yksi isosista, Ella Turpiainen, kertoo työstään ja havainnoistaan rippileirillä näin:
– Se tunne, kun näet ensimmäisen kerran tulevat rippikoululaiset ja se tunne, kun
leirijakso heidän kanssaan on ohi. Oman
rippileirin sekä kolme muuta riparia isosena
kokeneena voin rehellisesti sanoa, että leirijakso todellakin muuttaa ihmistä monella
tapaa. Monesti kuulee rippileirin käyneiden
kertovan kavereilleen uusista ystävistä, isosten vetämistä iltaohjelmista, aikaisista aamuherätyksistä, tiukasta yövalvojasta sekä
tietenkin leiri-ihastuksista. Jos taas kysyt leirin jälkeen joltain isoselta tai ohjaajalta leiriviikon tunnelmista, voivat vastaukset olla
jollakin lailla hieman erilaisia.
– Isosena huomaa, miten leiriviikon aikana ujoista ja epävarmoista tulee rohkeita
sekä miten vauhdikkaista ja kaikkien päälle
puhuvista alkaa näkyä myös rauhallisempi
sekä harkitsevampi puoli. Tällaisia muutoksia huomaa varsin pienten asioiden myötä.
Muun muassa puheenvuoron pyytäminen,
laulukirjojen laittaminen siistiin pinoon, anteeksipyytäminen ja yleinen kunnioitus muita kohtaan ovat avainasioita. Yksi hienoimmista asioista isosena ollessa on myös se,
että huomaa miten nuoret rohkenevat puhua Jumalasta, kristinuskosta sekä pohtia
omaa elämäänsä
– Rippileirille lähdetään usein mieli
täynnä kysymyksiä ilman oikeita vastauksia,
ennakkoluuloisina ja peläten tulevaa. Ripari
ei ehkä anna vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta antaa eväät niiden selvittämiseen. Leiriltä lähtiessä bussi puolestaan on
täynnä uusia elämän näkökulmia, pelottomia ja mikä huipuinta, ennakkoluulottomia
nuoria. Tämä on syy, minkä takia isosena on
mahtavaa leiri toisensa jälkeen.

K

oko päivän bussimatka sujuu yllättävän nopeasti isosryhmiin
tutustumisen, käytäväkeilauksen
ja Posio-tietokilpailun (joka mittaa enemmänkin arvaustaitoa
kuin varsinaista yleistietoa) parissa. Saavumme Lapiosalmen leirikeskukseen vasta iltapimeällä, ja aikaa jää enää pikaiseen majoittumiseen, lyhyeen iltaohjelmaan sekä iltahartauteen.
Seuraavana aamuna rippikoulu pyöräytetään toden teolla käyntiin. Päivä kuluu oppituntien, ruokailun, raamiksien ja iltaohjelman rutiineihin totuttelussa. Päiväohjelman
hengähdystauoilla ehtii tietenkin tutustua
Lapin luontoon vaikka suorittamalla lumikasteen pahaa-aavistamattomalle kaverille.
Iltahartaudessa pyydetään Taivaan Isältä
turvallista laskettelupäivää huomiselle. Hartaudet pidetään Lapiolahden leirikeskuksen
tunnelmallisessa salissa. Valot on sammutettu ja kynttilät aseteltu ristin muotoon keskelle lattiaa. Kaksi isosta tekevät ovella käsillään hiljaisuuden portin, jonka läpi iltahartauteen kuljetaan. Lattialle on aseteltu tyynyjä, joilla istutaan väsymyksen jo painaessa
silmiä. Musiikki, rukous ja hartauden pitäjän
rauhallinen puhe muodostavat kokonaisuutena aivan erityisen tunnelman, jota on vaikea saavuttaa missään muussa tilanteessa.
Hartauden jälkeen leiriläiset lähetetään huoneisiinsa huoneryhmä kerrallaan.

Kankea mopo käynnistyy
Maanantai-iltapäivänä koittaa viimeinkin
kaikkien leiriläisten odottama hetki: bussi
kaartaa leirikeskuksesta kohti Rukatunturia.
Vaikka näkyvyys tunturissa on hieman haastava, ei se vauhtia haittaa. Hiihtohisseistä
hihkutaan sattumalta kohdalle osuneille leirikavereille ja kahviossakin saattaa törmätä
tuttuihin.
Ilta saapuu taas nopeasti, ja isosten iltaohjelman jälkeen on aika painua pehkuihin.
Yövalvojamme vahtii, että leirikeskus hiljenee ja kaikki pääsevät nukkumaan.
Rippileiri on kuin kylmästä kankea mopo: sen käynnistyminen ottaa aikansa, mutta
kun se pääsee vauhtiin, on tasaisen varma ja
hilpeä eteneminen taattu. Tämä ilmiö toteutuu myös Posion lasketteluriparilla. Pian
päivät alkavat soljua eteenpäin omalla tahdillaan. Oppitunneilla puhutaan Jumalasta,
uskosta ja seurakunnasta. Näistä aiheista –
ja vähän aiheen vierestäkin – keskustellaan
vielä oman isosen johdolla raamiksissa. Leirikeskuksen ruoka muistetaan siunata ruokalaululla mitä mielikuvituksellisimmilla
sävelillä. Laskettelupäivinä ajetaan bussilla
Rukalle, lasketaan ja tarvittaessa täydennetään eväsvarastot Rukan marketista. Muina
päivinä energiaa puretaan leirikeskuksen ulkoalueella pulkkamäen ja isosten vetämien
leikkien merkeissä. Iltaohjelmissa isoset laittavat itsensä likoon sketseissä ja hartauksissa hiljennytään Jumalan edessä.
Viimeisen laskettelupäivän kruunaa reissu Kuusamon Tropiikki -kylpylään. Sen jälkeen on aika suunnata takaisin kohti Hyvinkäätä. Bussissa vietetyn yön jälkeen kaikki
ovat enemmän tai vähemmän uupuneita, ja

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 21.3.2013

Maria Lehto
Lumi innosti riehakkaisiin temppuihin Kimi Tammisen (vas.), Toni Hiltusen ja Samuel
Vuorelan.

Posion laskettelurippileirin vetivät hyvässä
yhteishengessä pastori Petra Pohjanraito,
nuorisosihteeri Markku Petlin ja lastenohjaaja Annina Karejoki.
Isosina toimivat Maria Lehto, Ella Turpiainen, Tanja Ignatius, Niilopekka Anturaniemi
ja Riku-Kristian Kortene. Isosten isosena oli
Sanna Rilla ja yövalvojana Juuso Leino.

Leirin ulkoleikkejä isosten johdolla.

Raamatun äärellä pohtimassa Henri
Salmela (vas.), Santtu Patova, Kimi
Tamminen ja Ismo Mikkonen.
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Mummon kammarissa, Helenenkatu 34 D,

Tervetuloa Hyvinkäälle!

on avoimet ovet seuraavasti:

Uusien hyvinkääläisten tutustumistilaisuus
keskiviikkona 24.4. klo 17–19.

loa!

Tervetu
• 17.00 Lähtö opastetulle kiertoajelulle (maksuton).
Auto lähtee seurakuntakeskuksesta, Hämeenkatu 16.
• 18.15–19 Kahvi- ja infotilaisuus srk-keskuksen juhlasalissa.
• Mukana kaupungin ja seurakunnan edustajat sekä
Hyvinkään Matkailuoppaat.
• Ilmoittautumiset srk:n neuvontaan 17.4. mennessä, p. 019 456 11.

Vertaistukiryhmä

Toivo
vankien omaisille alkaa

Hyvinkään seurakunnassa.
Kokoonnumme tiistaisin
klo 16.00–17.30:
26.3., 2.4., 16.4. ja 23.4.
Ryhmässä mukana:
kappalainen Virpi Koivisto ja
diakoniatyöntekijät
Kristiina Leinonen ja
Päivi Lievonen. Tiedustelut:
Kristiina Leinonen 0400 804 252
tai kristiina.leinonen@evl.fi

Tervetuloa

kehitysvammaisten

kevätleirille

Sääksiin 26.–28.4.!
Leirillä syödään hyvin,
viihdytään yhdessä, ulkoillaan,
saunotaan ja vietetään myös
leirimessu Sääksin kappelissa.
Leirille ilmoittaudutaan
4.4. mennessä numeroon
019 4561 250 ti, to ja pe
klo 10–13 tai sähköpostilla
suoraan Marille:
maria.kahra@evl.fi

Puutarhapäivä

lauantaina 6.4. klo 10–14
Srk-keskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16

Luennoitsijana Marko Huhtala, hortonomi, pastori.
10.00 Alkurukous
10.10 Luento: Puutarhan suunnittelu ja perustaminen
• pieni puutarha
• isot puutarhat
• puutarha parvekkeella
• aikaa keskustelulle ja kysymyksille
12.00 Kahvikonsertti: Äidin kasvimaalla
raparperin alla...
Beata, Annikaisa, Oona, Axel, Laurimatti,
Aada ja Ristopekka laulavat ja soittavat
kanttori Eeva Jurmun johdolla puutarha-aiheisia lauluja.
12.30 Puutarhan parhaat kasvivalinnat.
14.00 Päivän päätös
Päivän hinta 10 € Yhteisvastuun hyväksi (sis.
Pitopalvelun tarjoaman kahvin).
Lippuja srk-keskuksen neuvonnasta ja ennen
tilaisuuden alkua ovelta.

Hyvinkään seurakunnassa on haettavana

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA

Kiinteistöpäällikkö hoitaa myös Mäntsälän seurakunnan kiinteistötoimen tehtäviä seurakuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti. Seurakuntien väkiluku on yhteensä noin 50 000 ja työntekijöitä on 170. Seurakunnissa on toimitiloja 24.000 m2 ja kiinteistötehtäviä hoitaa 20 vakinaista työntekijää.
Kiinteistöpäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää seurakuntien kiinteistötoimea sekä vastata seurakuntien kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja uudisrakennustöistä. Lisäksi tehtäviin
kuuluu mm. kiinteistöjen hankinnat ja niiden kilpailuttaminen
sekä Hyvinkään seurakunnassa hautaustoimen päällikön ja talousjohtajan sijaisuustehtäviä.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulun tai opistoasteen tutkinto ja riittävä työkokemus alan tehtävissä. Erityisesti arvostamme hyviä esimiestaitoja
ja yhteistyökykyä sekä seurakuntatyön tuntemusta ja hyviä tietoteknisiä valmiuksia.
Virka kuuluu vaativuusryhmään 602 ja sen palkkaus on 3.320–
3.818 euroa työkokemuksesta riippuen. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virka täytetään mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja
hänen on ennen palvelussuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Seurakunta voi tarjota tai avustaa asunnon hankkimisessa. Tiedusteluihin vastaa
talousjohtaja Jouni Lätti (puh. 040 536 7522), sähköpostitse:
etunimi.sukunimi (at) evl.fi.
Hakemusten opinto- ja työtodistusjäljennöksineen tulee olla
perillä viimeistään 28.3.2013 klo 12.00 osoitteella Hyvinkään
seurakunta, kirkkoneuvosto, PL 29, 05801 Hyvinkää (käyntiosoite Hämeenkatu 16).
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• ma klo 12–15 käsitöitä ja askartelua
Huom.
• ti klo 12–14, ohjelmatuokio klo 13
Hiljaisella vi
ikolla
• ke klo 12–14, jumppaa klo 13
ei toimintaa!
Tiistaipäivien ohjelmatuokioiden aiheet:
• 2.4. Toivevirsiä
• 9.4. Seurakunnan tiedottaja Jorma Ersta vierailemassa
• 16.4. Yhteislauluja ja rupattelua
• 23.4. Yhteislauluja ja rupattelua
• 30.4. Jorma Tuohela laulattaa keväisiä lauluja
• 7.5. Toivevirsiä
• 14.5. Lähetystyöntekijä Pirkko Nummela: Etiopian ortodoksikirkko
• 21.5. Yhteislauluja ja rupattelua
• 28.5. Kevään päätös
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Diakoni Suvi Kurikka p. 040 559 6319

Perhepäivä

lauantaina 6.4. klo 11–14
srk-keskuksessa, Hämeenkatu 16
• Taika-Petteri esiintyy (klo 11.30
ja 13) ja opettaa jonglöörausta,
pienoissähköautorata, askartelua, vaihtotori leluille ja kirjoille,
kasvomaalausta, rastirata ulkona, jonka päätepisteessä ongintaa, leikkilaulupaja puolen tunnin välein, mediakasvatusta, askartelua
ja kasvomaalausta. Lippu 5 €/lapsi.
• Edullinen lounasruokailu: 3 € aikuiselta ja lapselta 1 €.
•
Paloauto paikalla. Perhepäivän tuotto YV:n hyväksi.
Tervetuloa isot ja pienet!
Ole arkienkeli ja auta helpolla ja hauskalla tavalla.

Vappuna 1.5. klo 10–14

VAPPUKAHVILA JA MYYJÄISET
Mummon kammarilla, Helenenkatu 34 D.
Tervetuloa!
Järj. Kätevä-piiri

HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAA
6–14-VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE
LEIRIT SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSESSA
• 3.–4.6.		
6–8-vuotiaat (eskariin menevistä tokaluokalle
			
meneviin) . Hinta 20 €
• 4.–5.6.		
6–8-vuotiaat (eskariin menevistä tokaluokalle
			
meneviin). Hinta 20 €
• 1.–3.8.		
10–12-vuotiaat. Hinta 40 €
• 5.–7.8.		
7–9-vuotiaat (vuoden koulussa olleista alkaen).
			
Hinta 40 €
• 10.8.		
Kummi-kummilapsi -päivä.
			
Hinta kummi 15 €, kummilapsi 5 €
• 11.8.		
Isovanhempi-lapsi -päivä.
			
Hinta isovanhempi 15 €, lapsenlapsi 5 €
PYÖRÄLEIRI USMITUVALLE 24.–28.6.
7–12-vuotiaat (vuoden koulussa olleista alkaen). Päiväleiri pyöräillen
Usmituvalle ja takaisin. Päivittäinen pyöräilymatka edestakaisin max 25
km. Hinta 6 € / päivä. Ilmoittautua voi koko viikoksi tai osaksi aikaa.
TELTTALEIRI PARTAHARJULLA 25.–28.6.
11–14-VUOTIAILLE. Majoitus seurakunnan teltoissa. Hinta 75 €.
Ilmoittautuminen leireille alkaa ma 25.3. Ilmoittautuminen tapahtuu
ilmoittautumislomakkeella, joita saa Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta tai internetistä varkka.betsku.net. Lomakkeen voi lähettää varkka.betsku.netin kautta sähköisesti tai tuomalla lomakkeen seurakunnan neuvontaan tai lähettämällä sen osoitteeseen Hyvinkään seurakunta/varhaisnuorisotyö – ilmoittautumiset/ PL 29/ 05801 HYVINKÄÄ.
Lomakkeen voi täyttää puhelimitse ti klo 12–17 soittamalla nuorisotoimiston päivystykseen p. 0400 162 743. Leiripaikan saamisesta ilmoitetaan kaikille leiripaikkaa hakeneille leirin vastaavan työntekijän saatua
ilmoittautumisen. (Huomio! Lomailemme pääsiäisen jälkeen.) Leirin
hinta sisältää kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin, ruuan, majoituksen, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leirimaksusta voi hakea maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Sisaralennus –50%.
Leireille otetaan ensisijaisesti hyvinkääläisiä.
KESÄKERHOT 3.–20.6. 6–12-vuotiaille
(etusijalla 2005 ja 2004 syntyneet) arkisin klo 9–15 Martin, Paavolan ja
Vehkojan seurakuntakodeissa sekä seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Hinta 100 € koko ajalta. Sisaralennus 20 €. Tiedustelut lapsi- ja
perhetyön puh. 040 5287 236.

Ilmoittautumiset 1.–26.4. hyvinkaansrk.lapset@evl.fi
Lisätietoja www.hyvinkaanseurakunta.fi

Tervetuloa viihtymään ja
virkistymään keväisessä Sääksissä

OMAISHOITAJALEIRILLÄ
15.–16.5.2013.

Leirillä mukana diakoniatyöntekijät Tuija Vänskä ja Kaisa Laakso ja
diakoniaopiskelija Sasu Saastamoinen. Leiri on maksullinen.
Ilmoittautuminen 26.4. mennessä
diakoniatoimistoon ti, to ja pe klo
10–13 p. 019 4561 250.
Tiedustelut Kaisa Laaksolta
p. 040 755 9364 tai
kaisa.laakso@evl.fi.

TERVETULOA

VANHUSTEN
KEVÄTLEIRILLE

SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSEEN
20.–22.5.2013
Leirin teemana on
”Minä olen ihme”.
Ilmoittaudu leirille mahdollisimman nopeasti, kuitenkin perjantaihin 3.5. mennessä diakoniatoimistoon ti, to ja pe klo 10–13
p. 019 456 1250. Leirille otetaan
enintään 20 leiriläistä.
Lisätiedot: diakoniatyöntekijät
Tuija Vänskä 040 555 6325 tai
Päivi Lievonen 040 487 1382.

Ristinjuhla

pitkäperjantaina 29.3. klo 15
Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13
Reijo Arkkila, Marko Huhtala ja
Evankelinen kuoro,
johtaa Arja Hämäläinen.
Tervetuloa!
Järj. Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ja
Hyvinkään seurakunta

Pitopalvelun
lähetysmyyjäiset
perjantaina 5.4. klo 10.30–13.30
seurakuntakeskus,
Hämeenkatu 16, 2. kerros.
Alkuhartaus klo 10.20.
Myynnissä suolaisia ja makeita
leivonnaisia sekä arpoja.
Tervetuloa!
Seuraavat myyjäiset: 3.5.

12.5. klo 11.30–15

Äitienpäivälounas
Hyvinkään seurakunnan
Pitopalvelussa,
seurakuntakeskus,
Hämeenkatu 16.
Runsas ja maistuva noutopöytä.
Aikuiset 29 € ja lapset 18 €
(alle 10-vuotiaat).
Pöytävaraukset ryhmille
p. 019 456 1234.
Tervetuloa!

m a a l i s – h u h t i k u u 2 013
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu

Hiljainen viikko ja pääsiäinen
Palmusunnuntai 24.3.

- Kunnian kuninkaan alennustie
• 10 Perhemessu Hyvinkään
kirkossa, Merja Telsavaara,
Virpi Koivisto, Marjut Sipakko ja
lapsikuorot.
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa,
Jyrki Rauhala ja Erkki Hannonen.
• 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa, Esa Kokko ja Taru Paasio,
Vehkojan kuoro. Kirkkokahvit.
• 13 Messu Kytäjän kirkossa,
Leena Ranta ja Erkki Hannonen.
Kirkkokahvit.
• 14 Vehkoja-päivän konsertti
Vehkojan srk-keskuksessa.
Ks. s. 4.
• 18 Johannes Brahms: Saksalainen
messu Hyvinkään kirkossa. Ks. s. 4.

Hiljaisen viikon
maanantai 25.3.

- Jeesus Getsemansessa
• 11.30 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon yläsalissa.
• 11.30 Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
• 18.30 Raamattuilta srk-keskuksen
srk-salissa, rovasti Per-Olof Malk.
• 19 Iltakirkko Vanhassa kirkossa,
Laura Maria Latikka ja Taru Paasio.

Hiljaisen viikon
tiistai 26.3.

- Jeesus tutkittavana
•
8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa.
• 10 Kehitysvammaisten pääsiäiskirkko Paavolan srk-kodissa, Sanna

Ylä-Jussila, Maria Kahra ja Eeva
Jurmu.
• 11.30 Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
• 18.30 Tuomas-Raamattupiiri
Kaukasten palvelutalossa.
• 19 Iltakirkko Vanhassa kirkossa,
Paula Kallio ja Marjut Sipakko.

Hiljaisen viikon
keskiviikko 27.3.

- Jeesus tuomitaan
• 05.45 Avoin aamurukous
Vanhassa kirkossa.
• 11.30 Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
• 16 Seurakuntaveisaajat
Vanhassa kirkossa.
• 18 Iltamessu Kaukasten palvelutalossa, Virpi Koivisto ja Marjut Sipakko.
• 18 Riparipassio rippikoululaisille
Hyvinkään kirkossa, Paula Kallio.
• 18 Suomenkielen keskustelukerho
maahanmuuttajille Mummon
kammarissa.
• 19 Iltakirkko Vanhassa kirkossa,
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat
Mater. Ks. s. 4.

Kiirastorstai 28.3.

- Pyhä ehtoollinen
• 10 Kansainvälinen naistenkerho
Paavolan srk-kodissa,
pääsiäisaskartelua.
• 11.30 Pyhimysmonologi Maria
Egyptiläinen kauppakeskus Willassa.
Jouni Laine, ohjaus Marko Lindholm.
Kantaesitys. Huom! Ei arkipäivän
rukoushetkeä Hyvinkään kirkossa
klo 11.30!

Aluetyön tapahtumia
Kaukasten
palvelutalo

• Ke 27.3. klo 18 Messu
(Hiljaisen viikon iltaehtoollinen)
• Su 21.4. klo 12 Messu
• Helluntaina su 19.5. klo 16
Kevätlaulajaiset
• Tuomas-Raamattupiiri miehille
tiistaisin klo 18.30

Kytäjän kirkko

• Palmusunnuntaina 24.3. klo 13
Messu
• Kiirastorstaina 28.3. klo 19 Messu
• Ke 17.4. klo 11–13 Kytäjä-kerho
• Su 28.4. klo 13 Messu
• Su 19.5. klo 13 Messu

Martin
seurakuntatalo

• Ma 1.4. klo 15 Pääsiäisen
perhemessu (ylösnousemusdraama)
• Su 26.5. klo 15 Aluetyön
kirkkopyhä

• 15 Messu Vanhassa kirkossa,
Leena Ranta ja Marjut Sipakko.
• 19 Messu Hyvinkään kirkossa,
Jyrki Rauhala, Esa Kokko, Eeva Jurmu,
Kirkkokuoro.
• 19 Messu Kytäjän kirkossa, Tarja
Tomminen, Marjut Sipakko, lauluyhtye HaTs, johtaa Kalevi Toropainen.
• 19 Messu Vehkojan srk-keskuksessa,
Ilkka Järvinen, Taru Paasio ja Kari
Kuikka, sello.
• 20 Messu Paavolan srk-kodissa,
Merja Telsavaara ja Helena Lehtinen.

Pitkäperjantai 29.3.

- Jumalan Karitsa
• 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa, Saija Lottonen, Kosti Kallio,
Taru Paasio, Vehkojan kuoro ja
Seurakuntaveisaajat.
• 15 Ristinjuhla Vanhassa kirkossa,
Reijo Arkkila, Marko Huhtala,
Hyvinkään Evankelinen kuoro, johtaa
Arja Hämäläinen. Järj. Sley ja
Hyvinkään seurakunta.
• 16 ja 19 Pääsiäisnäytelmä Pitkäperjantai Hyvinkään kirkossa. Ks. s. 4.

Hiljainen lauantai 30.3.

- Kristus on voittanut kuoleman
• 23 Pääsiäisyön messu Vanhassa
kirkossa, Saija Lottonen, Paula Kallio,
Marjut Sipakko ja lauluyhtye Värit.

Pääsiäispäivä 31.3.
- Kristus on ylösnoussut!

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Virpi
Koivisto, Ilkka Järvinen ja Eeva Jurmu.
Kidekuoro, joht. Pertti Utriainen.
Kirkkokahvit kirkon yläsalissa.

Järj. Lähetyskonkarit
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa, Jyrki
Rauhala, Taru Paasio ja Vehkojan
kuoro. Kirkkokahvit.
• 14 Pääsiäispäivän hartaus
Rauhannummen hautausmaan
kappelissa, Kosti Kallio ja Taru Paasio.
Linja-autokuljetus.

2. Pääsiäispäivä,
maanantai 1.4.

- Ylösnousseen kohtaaminen
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Tarja
Tomminen, Laura Maria Latikka,
Karmen Kelk.
• 15 Perhemessu Martin seurakuntatalossa, Laura Maria Latikka ja Minna
Kettunen, Ylistyskuoro Kastepisarat.
Messussa nähdään ylösnousemusdraama.
Linja-autokuljetus Rauhannummen
hautausmaalle pääsiäispäivänä 31.3.
• Linja-auto lähtee Hyvinkäänkylästä
klo 13.00, Uudenmaankatu, Siltakatu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu,
lähtö Hyvinkään kirkon vastapäiseltä
pysäkiltä klo 13.30, Hämeenkatu,
Sähkökatu, Pohjoinen puistokatu,
Munckinkatua ja Hämeenkatua
Rauhannummeen. Hartaus kappelissa klo 14. Paluulähtö klo 15.15.
Linja-autokuljetus Rauhannummeen
sunnuntaina 7.4.
• Linja-auto lähtee klo 13.30 Hyvinkäänkylästä Uudenmaankatua (tilausajo),
Paavolasta (linja 6) ja Hakalasta (linja
4). Vaihtoyhteys rautatieasemalta klo
13.45. Auto ajaa Hämeenkatua, Sähkökatua, Munckinkatua ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Paluulähtö klo
15 ja yhteydet samoille reiteille.

Kevään musiikkia
Paavolan
seurakuntakoti

Messu sunnuntaisin klo 10.
Messun sijasta sanajumalanpalvelus kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina
• Kiirastorstain Messu 28.3 klo 20
• Su 14.4. klo 14 Pyhäpäivän
musiikki- ja yhteislauluhetki.
Matti Heroja
• Ti 30.4. klo 18 Koko perheen
vapun vastaanotto
• Su 12.5. klo 10 Perhemessu

Vehkojan
seurakuntakeskus

• Palmusunnuntaina 24.3. klo 12
Messu
• 24.3. klo 14 Vehkoja-päivän
konsertti. Ks. s. 4
• Kiirastorstaina 28.3. klo 19 Messu
• Su 7.4. klo 12 Messu
• Su 21.4. klo 12 Perhemessu
• Su 5.5. klo 12 Messu
• Su 19.5. klo 12 Messu
• Su 19.5. klo 15 Vehkojan kuoron
30-vuotisjuhlakonsertti. Ks. s. 6

Earth Hour
-Kynttiläkirkko
lauantaina 23.3. klo 20.30
Hyvinkään kirkossa.
Valot sammuvat tunniksi kaikkialla
maailmassa ilmaston puolesta.
Pimeässä kirkossa Teatteri Beta
esittää futuristisen draaman Tämän
kaiken. Ohjaus Jouni Laine.
Mukana pastori Paula Kallio,
Helena Lehtinen ja lauluyhtye.

• Su 24.3. klo 14.00 Vehkojapäivän konsertti Vehkojan
srk-keskuksessa. Ks. s. 4.
• Palmusunnuntaina 24.3. klo 18
Johannes Brahms: Saksalainen
messu Hyvinkään kirkossa.
Ks. s. 4.
• Ke 27.3. klo 19 Vanhassa kirkossa
Pergolesin Stabat Mater.
Ks. s. 4.
• Su 7.4. klo 18 Safarikuoro,
johtaa Tommi Niskala Hyvinkään kirkossa. Ks. s. 4.
• To 11.4. klo 18 Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan
konsertti ”Laulu kuulle”
Hyvinkään kirkossa. Varusmiessoittokunta tunnelmoi
kuutamon loisteessa sopraano
Laura Pyrrön kanssa. Soittokuntaa johtavat musiikkiyliluutnantit Jarkko Aaltonen ja Tero
Haikala.
• Su 14.4. Pyhäpäivän musiikkija lauluhetki Paavolan
srk-kodissa, Matti Heroja.
• ti 16.4. klo 18 Musiikkiopiston
Barokkikonsertti Vanhassa
kirkossa.

• to 18.4. klo 18 Levon lähteillä
-konsertti Hyvinkään kirkossa.
Ks. s. 16.
• ke 24.4. klo 19 Salonkiorkesteri
ja musiikkiopiston laulajat,
Mozart Missa Brevis in B ja
muita orkesterisäestyksellisiä
lauluja.
• su 28.4. klo 17 Häämusiikkikonsertti Vanhassa kirkossa.
Kanttorit Eeva Jurmu, Taru
Paasio, Marjut Sipakko ja Erkki
Hannonen. (Konsertin jälkeen
klo 18 iltakirkko).
• su 5.5. klo 15 Kirkkokuoron
kevätkonsertti Vanhassa
kirkossa. Mukana Naiskuoro
Lukkarit, Marja-Liisa Talja sekä
Eeva Jurmu.
• su 12.5. klo 14 Äitienpäiväkonsertti Vehkojan srk-keskuksessa,
Mirja Poikkeus.
• su 19.5. klo 15 Vehkojan kuoron
30-vuotisjuhlakonsertti
Vehkojan srk-keskuksessa.
Ks. s. 6
• la 25.5. klo 18 Lapsikuorojoen
kevätkonsertti Hyvinkään
kirkossa, johtaa Marjut Sipakko.

N U O RT E N TO I M I N TA 2 0 1 3
Jumala. Armo. Elämä.
Betaniassa 25.5. asti:
Keskiviikkoisin Raamis 16.30ilmoittauPerjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lisätietoa
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30
ja muusta
umisesta

etsku

.net

29.5. alkaen kesäohjelma: Raamis ke 16.30-18.30, Nuorten Ilta to 16.30-20.30

Muut:
2.-5.6. Nuorten purjehdus purjelaiva Vivanilla
2.-11.8. Vaellusmatka pohjoiseen

t
itteesta
löydät oso
t!
betsku.ne

Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 21.3.2013

15

” O n t ä r k e ä ä j a k a a m u i l l e k i n s i t ä l o h d u t u s t a , m i t ä o n i t s e s a a n u t .”

Hanna Ekola (vas.), Teuvo V. Riikonen ja Virpi Lahti lohdullisten laulujen illassa Hyvinkään kirkossa 18. huhtikuuta.

Oravanpyörästä

levon lähteille

Kiidätkö elämäsi koskessa hurjaa vauhtia?
Suvantopaikkoja on harvassa, mikä saattaa ahdistaa.
Eräs kevään suvantopaikoista on Levon lähteillä -tilaisuuksien kiertue,
jonka lohduttavasta musiikista vastaavat laulaja-kirjailija Hanna Ekola ja pianisti-laulaja Virpi Lahti.

H

yvinkään seurakunnan ja tarvitaan levähdyshetkiä sekä pysähtymisParikanniemisäätiön yh- tä toivon ja lohdutuksen äärelle.
dessä järjestämä Levon
– Monista ihmisistä elämä tuntuu suolähteillä -tilaisuus on rittamiselta. Haluan keskittyä Levon lähHyvinkään kirkossa teillä -tilaisuuden puheessani kristilliseen
torstaina 18. huhtikuuta armoon, jossa meillä on levähdyspaikka.
kello 18. Juontajana on Jeesuksessa Kristuksessa meille annetaan
kappalainen Kosti Kal- lahjaksi armo, lepo, rakkaus ja ilo.
lio. Tilaisuuden puhujaksi tulee toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen. Käsiohjel- ”Pimeäni lepää valossasi”
man hinta on 10 euroa.
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita Lähes parikymmentä vuotta kirkoissa
Levon lähteillä -tilaisuuteen. Lisäksi kai- konsertoineen Hanna Ekolan tässä kuuskille tänä vuonna 50 tai 60 vuotta täyttä- sa ilmestyvä uusin kirja on nimeltään Auville seurakuntalaisille on lähetetty erilli- rinkovoimaa. Hän on syvällisesti omia
nen kutsu konserttiin. Kutsua vastaan saa tuntojaan tulkitseva laulujensa sanoittaja
ilmaisen käsiohjelman.
ja kirjailija.
Meidän ihmisten tämänhetkinen maa– Omat vaikeat elämänkokemukseni
ilma on Teuvo V. Riikosen mukaan vaativa ovat avanneet minulle näyn siitä, millaista
ja suorituskeskeilohdutusta kaipaan. Olen saanen. Elämä on nonut omaan elämääni Jumalan
peatempoista ja
apua ja hoitoa. On tärkeää jakaa
Jeesuksessa
nautinnonhakuista.
muillekin sitä lohdutusta, mitä
Kun ihmiselle tulee
on itse saanut. Toiveeni on, että
Kristuksessa
tympääntymisen
ihmiset voivat levähtää laulumeille annetaan
hetki, hän joutuu
jemme kautta. Edellisen kerran
miettimään elämän
esiinnyin Hyvinkään kirkossa
lahjaksi armo,
tarkoitusta ja sitä,
Jokelan traagisen tapahtuman
lepo, rakkaus
mikä siinä on mielejälkeen. Hyvinkäällä on ollut aikästä. Siksi elämään
na hyvä olla.
ja ilo.
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Hanna Ekola on menettänyt viime
vuosina monta läheistä ihmistä. Hänen
miehensä, muusikko Juha ”Lido” Salonen
kuoli yllättäen vaikeaan sairauteen joulukuun alussa vuonna 2008. Eräs Hanna
Ekolan sanoittama ja Kai Jämsän säveltämä laulu alkaa sanoilla: ”Minun pimeäni
lepää sinun valossasi. Sinun kirkkautesi
valaisee aavan. Vaikka putoaisin, otat minut syliisi. Sinun rakkautesi parantaa haavan.”
– Usko on sitä, että pimeissä hetkissäni olen turvassa, vaikka en sitä ymmärrä.
Saan luottaa olevani vapahtajani Jeesuksen valon sisällä. Menetyksieni keskellä
olen saanut luottaa siihen, että elämä on
Jumalan käsissä. Lainaan usein Veikko Lavin Evakon laulua. Siinä tietyömiehet kysyvät evakkoon lähteneiltä heidän matkansa määränpäätä. Nainen vastaa: ”A
kuhan päästään perille, se silloin selviää.”
Omalla matkallani minua on kantanut
juuri tämä toivo. Sekin, mitä en matkalla
ymmärtänyt, selviää minulle kerran perillä taivaassa.
Hanna Ekola esiintyy kirkossa laulajapianisti Virpi Lahden kanssa, jolle hän
on tehnyt myös lauluja. Juha ”Lido” Salosen eläessä he esiintyivät kolmistaan. Virpi Lahdelta ilmestyi vuonna 2010 esiko-

isäänite Sinun valossasi, jossa on myös
lohdullisia ja toivoa välittäviä lauluja.
Hän on koulutukseltaan kirkon nuorisotyönohjaaja ja on muusikon uransa ohella
toiminut vuosia lastensuojelutyössä muiden muassa huostaan otettujen nuorten
parissa.
Levon lähteillä -kiertue on Parikanniemisäätiön toimintaa. Säätiö on uukuniemeläisen herätysliikkeen taustajärjestö,
jonka työhön kuuluu Mikkelissä oleva
turvattomien ja huostaan otettujen lasten
lastenkoti, Heinolassa oleva vanhusten
palvelutalo, vanhusten kotipalvelu, hengellinen julistus- ja opetustyö seurakunnissa, ohjelmat Radio Deissä sekä matkat
Raamatun maihin ja Lappiin. Säätiö julkaisee kirjoja ja juuri uudistettua Kontti
nimistä lehteä.
Parikanniemisäätiö tunnetaan Saaren
kirkolla elokuussa olevista Orpokotijuhlista, edesmenneen Erkki Lemisen kirjoista ja opetuksista, lastenkodin Matka Betlehemiin -joulukuvaelmasta ja Karjalan
profeetasta Helena Konttisesta, josta
Teatteri Beta on tehnyt puhuttelevan näytelmän. www.parikanniemi.fi.

Seppo Ylönen

