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välittää ilosanomaa
							

– keskiaukeama
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Salla Lehtinen
esittelee
aisteja
kuvaavan
Neito ja
yksisarvinen
-gobeliinisarjan kuvan
jäljennöstä.
Alkuperäiset
kuusi gobeliinia ovat pariisilaisessa Musée
National du
Moyenge
-museossa.

Salla Lehtinen
- suomen kielen opettaja
- kuvataiteilija

On ilo opettaa maahanmuuttajia
– Minua on aina kiinnostanut maahanmuuttajien opettaminen. Olen utelias tietämään,
miten ihmiset oppivat tämän kielen. Päädyin
opiskelemaan Helsingin yliopistoon suomea
vuonna 1995. Ennen vuosituhannen vaihdetta tein jo opetustöitä. Tällä hetkellä leipätyöni on opettaa Hyria aikuiskoulutus Oy:ssä
suomea maahanmuuttajille. Viihdyn siinä,
sanoo Salla Lehtinen, joka on Anton, 7 ja
Aaronin, 5, yksinhuoltaja. Antto on ensimmäisellä luokalla ja Aaron perhepäivähoidossa. Pojat tapaavat isäänsä joka toinen
viikonloppu. Avioero tuli nelisen vuotta sitten. Työssä käyminen ja yksin perheen hoitaminen on äidille haasteellista, vaikka apuja
onneksi saa tukiverkostolta.
Parhaillaan Salla Lehtisellä on opetettavana ryhmä, joka oppii suomea nopeasti.
Koulutustaustakin vaikuttaa paljon siihen,
miten kukin oppii vierasta kieltä. Motivaatio
ja kontaktit suomalaisiin ovat tärkeitä.
– Ihaninta on se hetki, kun parin kuukauden kuluttua osataan keskustella jo hiukan suomeksi. Ainoa järkevä ratkaisu on,
että tunneilla puhutaan vain suomea. Syntyy
erilaisista persoonista koostuva läheisten ihmisten ryhmä. Virolaisille suomen ymmärtäminen on helpompaa kuin muille.
Salla Lehtinen puhuu itse englantia ja on
opiskellut myös ruotsia, ranskaa, viroa ja
arabiaa.
– Opiskeltuani muita kieliä ymmärrän
paremmin sen, miten vaikeaa ulkomaalaisten ja eri kielisten on oppia suomea.

Avarakatseiset vanhemmat
Joensuussa syntynyt, mutta pienestä saakka
Helsingissä kasvanut Salla Lehtinen pääsi
ylioppilaaksi Malminkartanossa olevasta
Apollon yhteiskoulusta.
– Perheemme asui kaupungin työntekijöiden vuokra-asunnossa. Meillä oli tupa ja
siinä pitkä pöytä. Naapurit tulivat usein juttelemaan. Me lapset leikimme sisäpihalla.
Vanhempani Taisto ja Heli ovat maanläheisiä ja avarakatseisia ihmisiä, mikä on minul-
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Kahden pojan äidillä riittää kotona vipinää. Antto (vas.) on tullut juuri ulkoa kaverinsa
luota. Aaron syö maissia.

le tärkeää. Isäni piti luontokerhoa.
Sallan vanhemmat opiskelivat lastentarhanopettajiksi, josta tehtävästä äiti on jäänyt
eläkkeelle. Isä perusti oman yrityksen. Hän
antaa työnohjausta sekä neuvoo esimerkiksi
kasvatuskysymyksissä ja vuorovaikutusasioissa.
– Minulla on kaksi nuorempaa sisarusta.
Sampo on ulkomaillakin työskennellyt vaatesuunnittelija ja taiteilija. Soila on psykologi, mutta hoitaa nyt kotona vauvaa.
Sallan lapsuudenkodissa piirustus- ja askartelutarvikkeet olivat aina esillä. Taide antaa riemua.
– Olen piirtänyt ja askarrellut pienestä
asti. Niissä minulla on itsetuntoa. Tiedän,

että osaan tehdä taidejuttuja. Joku on sanonut, että taiteessa ihminen löytää uusia tapoja nähdä maailmaa. Jokainen antaa sille
oman merkityksen.

Salla liittyi seurakuntaan
Vuosina 2000–2003 Salla Lehtinen opiskeli
Taidekoulu Maassa. Vuosina 2003–2006
hän jatkoi Taideteollisen korkeakoulun kuvataiteiden Pallas-maisterikoulutusohjelmassa.
– Kuvataide antaa paljon mahdollisuuksia. Tekstiili on ollut eniten käyttämäni tekemisen muoto. Pidän Hyvinkään kaupungintalon aulassa olevasta Kaarina Kaikkosen

työstä, jossa on vaatteita. Se on hieno ja
näyttävä. Mutta ymmärrän niitäkin, joiden
mielestä teos olisi ollut hyvä hankkia hyvinkääläiseltä.
Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan antama paikallisen taiteen tukeminen on hänen mielestään hyvin tärkeää.
Salla Lehtinen on kiitollinen siitä, että häntäkin on avustettu.
– Toivon, että taide ei jää muiden asioiden jalkoihin. Taiteen arvo on enemmän
kuin materiaali plus työ. Se voi olla monella
tavalla merkityksellinen ja kansallisesti tärkeä.
Sallan ollessa yksivuotias hänen isänsä ja
äitinsä erosivat kirkosta. Rippikoulukin jäi
Sallalta käymättä.
– Liityin seurakuntaan vasta vuonna
2007, joten minulla ei ole samanlainen tausta kuin useimmilla. Liityin siihen, koska minua vaivasi, että Anttoa ei oltu kastettu.
Muutenkin kaipasin sitä, että olisi sellaisia
ystäviä, joiden kanssa voisin puhua hengellisistä asioista. Nyt minulla niitä on.
Lapset on kastettu, ja Antto on käynyt
seurakunnan päivä- ja iltapäiväkerhossa.
Seurakuntaan liittyminen on ollut tärkeä,
positiivinen asia. Salla käy seurakunnan tilaisuuksissa, mutta ei paukuta ketään kirjalla
päähän.
– Elämääni on tullut turva ja vapaus.
Kun meillä annetaan tilaa muille uskonnoille, sitä on annettava myös kristinuskolle ja
suomalaiselle kulttuurille. Meillä on joskus
oltu hirveän varovaisia, kun joulunäytelmiäkään ei saisi jonkun mielestä esittää. Meidän
pitää kunnioittaa kulttuurissamme olevia
kristillisiä arvoja.
Hyvinkään Taiteilijaseura ja Hyvinkään
Taidemuseo järjestävät Asuntomessujen innoittamana 14.6.–1.9. Hyvinkään Taidemuseossa, Taiteilijaseuran Promenadigalleriassa sekä kaupunkitilassa Taju 2013 näyttelyn,
jonka teema on Asunnottomuusmessut.
– Teen vapaa-ajallani työtä näyttelyä
varten ja ompelukoneeni surisee.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Seurakunta –
mukana elämäsi
matkalla

H
Arja Lehtonen
– En heitä luontoon roskia
tai vaarallisia aineita. Taloyhtiössämme on eri roskikset
erilaisille jätteille. Auton olen
myynyt kolme vuotta sitten.
Aikoinaan perheessämme oli
kolme autoa. Ne vievät paljon rahaa ja saastuttavat
luontoa.

Jukka Leinonen
Jenna Sorjonen

– Kierrätän tavaroita enkä
heitä roskia maahan. Yritän
elää mahdollisimman ekologisesti. Yritän valita tuotteita,
joissa on käytetty uusiutuvia
luonnonvaroja. Käytän usein
linja-autoa ja junaa. Kuljen
pyörällä ja kävelen.

Veikko Gråsten
– Suojelen luontoa niin, että
en tietoisesti tärvele sitä heittämällä roskia. Ongelmajätteet kuten maalit, öljyt, akut
ja paristot sekä elektroniikkaromun vien Kapulan kaatopaikalle. Kun kaikki ihmiset
toimivat näin, luontoa suojellaan.

– Ajan vähäpäästöisellä autolla. En missään tapauksessa heitä roskia
luontoon vaan asianmukaisiin paikkoihin. Pyrin lajittelemaan jätteet.
Olen kaupungin viheralueiden kunnossapidon työnjohtaja. Noin 40
henkeä on palkattu puoleksi vuodeksi ulkoalueiden hoitoon. Koululaisten 35 hengen ryhmät ovat vuorollaan työssä neljän viikon jaksoissa. Lisäksi kesän aikana on puolenkymmentä henkeä oppijoina ja
harjoittelijoina.

Marko Suomi

Päivi Lähtinen

– Kierrätän kodin roskia kuten maitopurkkeja ja sanomalehtiä. Omakotitalomme
pihalla on osan vuodesta bioastia ruuantähteitä varten.
Autolla ajan vähän. Perheen
kanssa matkustamme mahdollisimman paljon bussilla
ja junalla.

– Laitan nurmikolla olevia
roskia roskakoriin. Talossamme on eri roskikset yleisjätteelle, biojätteelle, sanomalehdille, metallille ja lasille.
Ihmisten pitäisi jättää autot
kotiin ja mennä lyhyet työmatkat kävellen tai pyörällä.
Minä kävelen.

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

yvinkään seurakunta on pystyttämässä
Asuntomessuille oman pienen osastonsa.
Teemaksi olemme valinneet: SEURAKUNTA – MUKANA ELÄMÄSI MATKALLA.
Messuilla käyvät turistit ovat tervetulleita tutustumaan myös Hyvinkään kirkkoon, jonne on
järjestetty opastus heinäkuun alusta elokuun
puoleenväliin. Uskon, että paikkakuntamme
kirkko tai kirkot kiinnostavat ihmisiä. Kaikkiin
kirkkoihimme emme kattavaa opastusta voi järjestää, mutta pääkirkossa opastus on. Kiitos jo
tässä vaiheessa kesäoppaiksi ilmoittautuneille
seurakuntalaisille, ilman teidän panostanne asia
ei hoituisi. Kirkon oppaat ovat panostaneet tähän toimintaan ja heillä on tietoa kotikirkosta.
Kirkkomme on toki joka päivä auki ympäri vuoden, mutta oppaat ovat paikalla heinä-elokuussa. Jokaisena arkipäivänä on myös rukoushetki
klo 11.30. Näin on ollut tämän vuoden alusta
lähtien ja ihmiset ovat toivoneet niiden jatkumista. Pääasia on, että kirkko ei ole kiinni vaan
ovet ovat auki!
Seurakuntamme kesään mahtuu paljon ohjelmaa ja jokaiselle jotakin, jos ei muuta niin
Sääksin saunaillat keskiviikkoisin. Niin huono
seurakunnan taloudellinen tilanne ei ole ettemmekö pystyisi ja haluaisi tätäkin toimintaa jatkaa. Koko kirkon taloudesta on viime aikoina
puhuttu julkisuudessa paljon. Entä miten sitten
Hyvinkäällä menee? Tätä kirjoittaessa ei ole vielä selvillä, mitä kirkkovaltuuston kokouksessa
29.5. päätetään. Mutta esitys on, että Hyvinkään
seurakunta korottaisi veroäyriä hieman turvataksemme toiminnan nykyisen tason. Samalla
mietimme säästökohteita lisääntyvässä määrin.
Korotus olisi lähes pienin mahdollinen ja senkin
jälkeen Hyvinkään seurakunnan kirkollisvero on
maan matalampien joukossa. Seurakunta – mukana elämäsi matkalla tarkoittaa myös monia
palveluita, joiden tuottaminen maksaa kuten
esimerkkinä kerhotoiminta lapsille ja nuorille ja
diakoniatyö. Palveluillaan seurakunta on auttamassa oman paikkakunnan ihmisiä mitä erilaisimmissa asioissa. Niiden ihmisten, jotka jättävät kirkon rahan tähden, kannattaa miettiä, mitä
sillä oikeastaan tehdään? Siitä voi lukea vaikka
tämän lehden sivuilta. Kirkollisvero on tämän
maan tehokkaimpia tapoja olla mukana tukemassa heikompiosaisia tai olla järjestämässä toimintaa lapsille ja nuorille.
Kevät on juhlien aikaa. Onnea ammattiin
valmistuville ja kevään ylioppilaille. Eikö ole hienoa, että olette saaneet opiskella ja valmistua.
Kiitollisena voi ajatella niitä ihmisiä, jotka ovat
auttaneet ja vaikuttaneet nuoren edistymiseen
elämässä. Jokainen suomalainen pienen mökin
asujasta luksustalon omistajaan ovat panoksellaan esimerkiksi verojen muodossa rahoittaneet
opintojanne. Yhteiskunta on yhteinen asia. Vastaavasti kiitollisina voimme tulevaisuudessa jokainen sitten toimia niin, että teemme työtä yhteiseksi hyväksi.
Asuntomessujen alla voi sanoa myös, että
kirkko on yhteinen asia tai yhteinen koti. Kotiin
olette kaikki tervetulleita – aina!

Ilkka
Järvinen
kirkkoherra
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Kuvat Seppo Ylönen

Elämän
kevät ja kesä

K

evät on raastavaa aikaa. Se näyttää luomakunnan kauneimmillaan, tuoreimmillaan, viattomimmillaan. Samalla
sen kontrasti omaan sisimpään on suurimmillaan. Alkavan kesän kynnyksellä, uuden
elämän ja uusien alkujen keskellä olen tunkkainen muistutus vääjäämättä edessä aikanaan olevasta syksystä.
Elämän, niin kuin vuodenkin, kevät on
täynnä vapautta ja lupauksia. Edessä oleva
kesä tuntuu jatkuvan ikuisesti – eihän se
vielä ole edes alkanut. Huolta huomisesta ei
siis kannata vielä kantaa, sen ehtii myöhemminkin. Eihän elämän kesää kannata pilata,
se pitää elää täysillä.
Mutta jostain pinnan alta se kuitenkin
kuplii, tietoisuus todellisuudesta. Kevään
aurinko sulattaa peittävän lumivaipan ja
paljastaa talven ajan poissa silmistä olleet
roskat. Hämärässä niin kirkkaista ikkunoista näkyy nyt hädin tuskin läpi. Elämän kesän
aurinkoa varjostavat omat tahransa – epäonnistumiset puolisona, vanhempana, ystävänä, kristittynä. Tietoisuus omasta puutteellisuudesta ja riittämättömyydestä. Halu
parantaa asioita, mutta voimattomuus tarttua toimeen. Valo paljastaa pimeyden ja kaiken mitä siihen kätkeytyy.
Pääsiäisen jälkeisen kevään riemu ja kesän
valo ovat kirvelevää suolaa mielen avoimiin
haavoihin. Muut ympärillä nauttivat, mutta
liittyminen yhteiseen riemuun on vain onttoa ulkokuorta. Sisäinen kipu peittyy muiden joukkoon sulautuessa. Jokainen on
oman sisimpänsä kanssa yksin ja ajattelee,
ettei kukaan muu ole samassa tilanteessa eikä voi ymmärtää.
Valoon joutuminen tekee kipeää, mutta
kuitenkin hoitaa. Olemmehan valon lapsia.
Tiedämme, että valo loistaa, vaikkei sitä aina näy. Mielen synkeys ei katso vuodenaikaa, ajallaan se vyöryy päälle ulkoisen valon
ja lämmön määrästä välittämättä. Elämän
keveys tai raskaus ei riipu ulkopuolella olevasta maailmasta. Sen avain on suhde itseeni ja Luojaani. Tämä suhde heijastuu myös
ympärilleni, lähimmäisiini. Lopulta kyse on
omasta valinnastani, olenhan ketjun ainoa
heikko lenkki. Toiselta puolelta suhde kestää – se on viimeinen asia, johon varmasti
voin luottaa. Valoa ja lämpöä on aina tarjolla, kunhan osaan ottaa ne vastaan, antautua
hoidettavaksi ja lohdutettavaksi.
Kipeään, mutta lohdulliseen itsetutkiskeluun kesän kynnyksellä johtivat Siionin virren sanat: ”Pysyn luonasi, laupeus loppumaton, sinä kurjalle anteeksi annat. Tämä
huolteni keskellä toivoni on: Sinä armahdat,
kuormani kannat. Ja murheellisen otat luoksesi laaksosta kyynelien.” (SV 127:6)
Synkeän sävyistä huolimatta aurinkoista
kesää. Anna auringon paistaa niin ulkona
kuin sisälläsikin. Varaudu tulevaan, nauti
hoitavasta valosta ja lämmöstä.

Tapio Piilola
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Palopuron kesäteatterin
Noidan Poika -kantaesitysnäytelmän harjoituksissa käydään läpi
Lopotin markkinakohtausta. Näyttelijät asettuvat ryhmäkuvaan. Illassa
on pieni aavistus
lämpimästä kesästä.

Matti Siira (Pertti Örn,
vas.) ja Jaakko Savolainen (Aleksi Saarinen)
pontikkapannulla.

Noidan poika valitsee oman tiensä
P

alopuron kesäteatterissa nähdään sunnuntaina 23. kesäkuuta kello 16 Hyvinkään seurakunnan ja Teatteri Betan
tuotantona Juhana Kaartisen elämästä kertovan Noidan Poika -näytelmän kantaesitys. Näytöksiä on kahden viikon ajan. Noidan poikaa
näyttelee Olli Viitasalo.
Tositapahtumiin pohjautuva näytelmä kertoo ajasta,
kun Nurmijärven kappalainen J. F. Bergh siirtyi vuonna
1842 Jaakkiman kirkkoherraksi. Muiden kyläläisten lisäksi myös Kumolan noidan,
Paavo Kaartisen poika Juhana sai tutustua rippikoulussa
pappiin ja alkoi pitää pyhäkoulua kotonaan, noidan talossa.
Kirkkoteatteriohjaaja
Jouni Laine dramatisoi aiheen Hyvinkäällä vaikuttaneen kirkkoherra Paavo Kiurun samannimisen romaanin
mukaan.
– Kirkkoherra Berghin
aikaan kuului julistuksessa
vahva pelastuksen oppi ja pelättiin kadotusta. Ihmiset halusivat varmistaa, että ovat
pelastettujen joukossa. Kuuleeko näitä teemoja enää ollenkaan? Onneksi näytelmässä kuulee, mikä tekee hyvää.
”Taivaaseen kannattaa pyrkiä” on näytelmän opetus.

Aikakausi muuttuu

Noidan Pojassa on kolmekymmentä näyttelijää. Esityksiä tulee kahdeksan. Koreografi on Titta Tunkkari, puvustaja Eeva
Mantere ja lavastaja Marika Laine. Musii-

kista vastaa Marjut Sipakko ja tekniikasta
Aki Nousiainen. Näyttämöasetelma on
uusi, samoin katsomoiden asento.
– Noita hakee henkimaailmalta voimia
auttaakseen ihmisiä. Ensimmäisellä lukemisella tuli mieleen, että tätä
on hauska tehdä. Siinä mennään maailmaan, jossa en ole
ennen ollut. Näyttelijän haasteena on tehdä tyypistä uskottava, sanoo noitaa esittävä Osmo Kosonen.
Hänestä on haasteellista
näytellä isää, jonka poika lähtee
eri teille aloittaen rippikoulun.
Äitikin on vielä pojan kannustajana.
Maija Honkasalon roolihahmo on Moision Meeri, jolla
on tytär Ristiina.
– Ristiina oli mennyt sekaisin, kun sulhanen ei ”huolinut”
häntä. Äiti Meeri on kallellaan
noituuteen ja hakee noidalta
apua, mutta alkaa käydä vähän
myöhemmin seurakunnan tilaisuuksissa.
Kokeneet harrastajanäyttelijät sanovat, että Noidan Poikaa katsovat voivat samaistua
henkilöhahmojen elämään.
Näytelmän edetessä ongelmiin
löytyy ratkaisuja. Noidan poikakaan ei ajattele isästään pahaa. Tapahtuu aikakauden
muutos.

Seppo Ylönen

Tukea eroperheiden lapsille

Seurakunta
Superpesiksen otteluisäntänä

Lasten eroryhmää ryhtyvät pitämään
Hyvinkään-Riihimäen perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvoja Raili
Yli-Saunamäki ja seurakunnan nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen. Ryhmässä käsitellään turvallisessa ja lämpimässä ilmapiirissä toiminnallisten menetelmien avulla vanhempien avioeron
mukanaan tuomia lapsen tunteita ja kysymyksiä. Ryhmä kokoontuu 8.10. alkaen seurakuntakeskuksen kerhotilassa,
Hämeenkatu 16. Kokoontumisia on yh-

Miesten Superpesisottelut käynnistyivät
Hyvinkäällä viime
perjantaina kun Tahko kohtasi Kankaanpään Mailan uudistetussa Pihkalassa. Ottelu päättyi Tahkon
voittoon luvuin 2–0.
Kauden päätapahtuma Itä-Länsi pelataan Hyvinkäällä 12.–14. heinäkuuta.
Sunnuntaina 26. toukokuuta Tahkolla on vastassaan Jyväskylän Kiri. Silloin pelattava ottelu on kaikille ilmainen. Pelin sponsoroivat talousalueen yritykset.
26. toukokuuta tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä,
kun Tahkon pelaaja Topi Koistinen kuoli ja kaksi hänen joukkuetoveriaan haavoittui Hyvinkään ampumavälikohtauksessa. Pelattava ottelu on Topi Koistisen muisto-ottelu, jossa otteluisäntä toimii Hyvinkään seurakunta. Hyväntekeväisyysottelun tulot ohjataan Topi Koistisen omaisten hallinnoimaan muistorahastoon sekä Hyvinkään kaupungin toteuttamaan nuorten syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan.
Muisto-ottelua kunnioittaa läsnäolollaan kulttuurija urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen ja perheneuvoja Raili Yli-Saunamäki korostavat
sitä, että lasten eroryhmässä asioita käsitellään toiminnan ja tekemisen sekä
huumorin avulla.

teensä kuusi kertaa. Ne ovat tiistaisin
kello 17–19 ja yhtenä lauantaina kello
10–17. Ryhmä on maksuton ja siihen ilmoittaudutaan 30.8. mennessä.
– Erotilanne on koko perheen kriisi,
joka vaatii hoitoa. Eroamassa olevia pariskuntia tavatessa usein on tullut esiin
huoli lapsista. Asiakkaani ovat kyselleet
eikö lapsille voisi järjestää erotukea, Raili Yli-Saunamäki kertoo.
– Menin varhaisnuorten suru- ja
erotyön koulutukseen, koska kiinnostuin aiheesta, Kirsi Kupiainen sanoo. –
Työssäni tapaan lapsia, jotka käyvät erokriisiä läpi omalla tavallaan. Tämä on
koko perheen tukemista. Jos lasta tuetaan ajoissa hänen ei tarvitse käydä asiaa

läpi koko elämäänsä.
– Eroperheiden lapsilla asia voi vaikuttaa myös omaan parisuhteeseen. Kivut tulevat esiin eri vaiheissa. Voi olla
käsittelemätöntä kipua mikä saattaa aktivoitua omassa liitossa ja silloin kun
oma lapsi on saman ikäinen. Lapsen itsetuntoon vaikuttaa paljon se, että hänellä on kokemus elämän kriisistä selviytymisestä. Siinä me haluamme olla
avuksi, Raili Yli-Saunamäki toteaa.

Jorma Ersta
Katso erillinen ilmoitus eroryhmästä
10–14-vuotiaille sivulta 14.

Kesä on juhlien aikaa

K

ristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden järjestämiin
kesäjuhliin osallistui viime
vuonna noin 140 000 ihmistä.
Kesäjuhlat ovat massatapahtumia, joiden järjestämiseen osallistuu tuhansia vapaaehtoisia.
Juhlia järjestetään ympäri Suomea toukokuusta aina elokuulle
asti.
Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlia on vietetty vuodesta
1901, ja tänä vuonna ne palaavat
vietettäviksi synnyinseudulleen
Helsinkiin. Lähetysjuhlat on kirkon kansainvälisen toiminnan
laajin vuotuinen kesäjuhla.
Yhtenä suurimmista kesäjuhlista Suviseurat vietetään tänä vuonna uskon henkilökohtaisuuden teeman äärellä.
Ohessa kooste joistakin ke- Kesäjuhlilla teltat täyttyvät
säjuhlista. Kesällä järjestetään
myös lukuisia pienempiä kirkollisia juhlia perinteisten suurten
Evankeliset kesäjuhlat
tapahtumien lisäksi.
15.–16.6. Kouvola
Järjestäjät: Evankelinen Lähetysyhdistys
ELY ry
Kesäkuun juhlia:
www.evankeliset.net
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat
7.–9.6. Helsinki
28.–30.6. Lohtaja, Kokkola
Järjestäjät: Suomen Lähetysseura ja
Järjestäjät: Suomen Luterilainen
Helsingin seurakunnat
Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja
www.lahetysjuhlat.fi
Mikaelin seurakunta
www.evankeliumijuhla.fi
Medialähetyspäivät
14.–16.6. Hyvinkää
Järjestäjät: Medialähetys Sanansaattajat Heinäkuun juhlia:
www.sansa.fi/
Suviseurat
Sanan Suvipäivät
28.6.–1.7. Pudasjärvi
14.–16.6. Vivamo, Lohja
Järjestäjät: Ranuan ja
Järjestäjät: Kansan Raamattuseura
Pudasjärven rauhanyhdistykset
www.suvipaivat.fi
www.suviseurat.net

Hyvinkään seurakuntalehti 3 / 23.5.2013

Seurakunta mukana
Hyvinkään Asuntomessuilla

Jorma Ersta

Hannu Lukkarinen

Turvallinen
ja lämmin ilmapiiri

Jorma Ersta

I

ltasanomien 24. huhtikuuta julkaisema juttu Hyvinkäästä Suomen avioerotilastojen kärkipaikkakuntana tuli
yllätyksenä monille hyvinkääläisille.
Lehden mukaan kaupungissa erottiin
asukaslukuun suhteutettuna eniten koko maassa vuosina 2008–2011. Avioeroja oli keskimäärin 148 vuodessa. Hyvinkään jälkeen toisena tilastoissa oli Vantaa.
Suomessa tilastoidaan vuosittain
noin 13 500 avioeroa. Lapsiperheen hajoaminen on aina järisyttävä asia. Vuosittain vanhempiensa avio- tai avoeron
kokee arviolta 30 000–40 000 lasta ja
nuorta. Tähän verrattavia tapahtumia
on muun muassa läheisen ihmisen vakava sairastuminen tai kuolema.
Hyvinkäällä on havahduttu siihen,
että lapset ja nuoret jäävät helposti eroprosessissa vanhempien kipuilun jalkoihin. Siksi esiin nousi ajatus lasten eroryhmän järjestämisestä. Se voisi toimia
10–14-vuotiaille lapsille vertaistukena.

Hyvinkään seurakunta on mukana Hyvinkään asuntomessuilla 12.7.–11.8. teemalla Seurakunta – mukana elämäsi matkalla. Asiaa on valmistellut työryhmä
kirkkoherra Ilkka Järvisen johdolla.
Seurakunnalle on varattu telttatila Turvallisuuskylässä. Siellä esitellään asuntomessujen
aiheeseen sopiva tarina kuvitteellisen
”Heikki Hyvinkääläisen” elämänkaaresta,
jonka vaiheissa seurakunta on vahvasti
mukana. Tarinan
ideoi diakoniasihteeri Tuija Mattila. Kuvakertomusta valmistellaan yhteistyössä paikallisen
mainostoimisto IntroDesignin kanssa. Kuvittajaksi
valittiin Hannu Lukkarinen.
Elämänkaari-idea sopii hyvin kaupungin omaan
suunnitteluun, jossa erilaisilla tarinoilla on suuri
merkitys.
Tervetuloa tutustumaan ”Heikki Hyvinkääläisen”
tarinaan asuntomessuilla!

Talkootehtäviä
Medialähetyspäivillä

Herättäjäjuhlat
5.–7.7. Haapajärvi
Järjestäjät: Herättäjä-Yhdistys ja
paikallinen seurakunta
www.h-y.fi/juhlat
Valtakunnalliset Kansanlähetyspäivät
5.–7.7. Kankaanpää
Järjestäjät: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
www.kansanlahetyspaivat.fi

Elokuun juhlia:
Hengen uudistuksen kesäjuhla
2.–4.8. Lohja
Järjestäjä: Hengen uudistus
kirkossamme ry ja Lohjan seurakunta
www.hengenuudistus.fi

Kirkon tiedotuskeskus

Medialähetys Sanansaattajien
40-vuotisjuhlilla
14.–16.6. tarvitaan
lähes 80 talkoolaista
erilaisissa tehtävissä. Talkoolaisiksi on
ilmoittautunut jo
noin 60 henkilöä.
Vielä etsimme
henkilöitä mm. liikenteenohjaukseen,
esittämistekniikkaan ja järjestyksenvalvontaan. Päiviä
voi palvella myös esimerkiksi leipomalla. Medialähetystyön tukemiseksi otetaan vastaan kahvikakkuja,
pullia, suolaisia ja makeita piiraita kahviopalvelun
tarpeisiin. Kaikkien tuotteiden tulee olla laktoosittomia. Ilmoittautuminen leipojaksi 3.6. mennessä Pirjo Hyövältille, p. 050 564 3541 tai pirjo.hyovalti@
sansa.fi.
Muista talkootehtävistä lisätietoja antaa myös
talkoopäällikkö Pentti Helttunen, p. 045 127 5916 tai
pentti.helttunen@gmail.com.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan siivittämään lähetyksen lentoa vapaaehtoistyön kautta!

Mervi Viuhko
vapaaehtoistoiminnan johtaja
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Piispainkokous
syksyllä Hyvinkäällä
Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa, julistusta ja
työtä sekä hiippakuntien hallintoon ja hoitoon liittyviä asioita.
Kaksipäiväisten kevät- ja syysistuntojen lisäksi
yhden päivän istunnot pidetään huhti- ja joulukuussa. Arkkipiispa voi tarvittaessa kutsua istunnon kokoon milloin tahansa.
Ensi syksyn syysistunto pidetään 9.–11. syyskuuta
Hyvinkään seurakunnan tiloissa. Piispainkokous alkaa maanantaina 9. syyskuuta epävirallisilla neuvotteluilla. Tiistain istunnon avaus kello 9 on kaikille
avoin. Kokouksen päätöspäivänä keskiviikkona 11.
syyskuuta on Hyvinkään kirkossa (Hämeenkatu 16)
myös kaikille avoin viikkomessu. Messu alkaa kello
8.15. Syysistunto päättyy samana päivänä pidettävään
tiedotustilaisuuteen kello 13.

Tervetuloa tutkimaan
elämän tarkoitusta
Alfa-kurssi on kristinuskon perusteita käsittelevä kurssi. Se on
suunnattu kaikille kristinuskosta kiinnostuneille, jotka haluavat tarkistaa käsityksiään kristinuskosta.
Hyvinkään seurakunnassa
alkaa Alfa-kurssi 17. syyskuuta.
Kurssi pidetään seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, tiistai-iltaisin klo 18–20.30 sekä
yhtenä sunnuntaina. Kurssin
järjestävät Hyvinkään seurakunta ja Kansanlähetys.
Kurssilla etsitään yhdessä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Kuka on Jeesus ja miksi Hän
kuoli? Kuka on Pyhä Henki ja miten Hän toimii?
Miksi ja miten rukoilen?
Ilmoittautumiset Alfa-kurssille 30.8. mennessä
seurakunnan neuvontaan, p. 019 45611 tai Leo Karppiselle p. 044 562 0711, leo.karppinen@gmail.com
tai Ulla Bremerille p. 041 453 8369, ullamaija.b@
luukku.com. Lastenhoito tarvittaessa.

Seurakuntamatka
Etiopiaan 5.–18.11.
Lähde tutustumaan suomalaisten tekemään lähetystyöhön ja Etiopian kulttuuriin. Muutama paikka vielä vapaana! Matkalla tutustutaan Etiopian Mekane
Yesus-kirkon toimintaan ja työntekijöihin. Woldiyassa ja Addis Abebassa osallistutaan jumalanpalvelukseen. Dessien hiippakunnassa tutustutaan Dessien,
Kombolchan ja Woldiyan kaupungeissa aids-orpo- ja
kummilapsityöhön sekä tavataan Pirkko Nummela
työssään. Matkan kokonaishinta 1900 euroa.
Matkan johtajina toimivat Etiopian lähetti Matti
Nummela ja seurakunnan lähetyspappi Kosti Kallio. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Matti Nummela
puh. 040 5091 461.
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Kuvassa
Pirkko ja
Matti
Nummela
Dessien
toimintakeskuksessa
lasten ja
nuorten
kanssa.

Diakoniatyöntekijä Tuija Vänskä ja nuorisotyöntekijä Ari-Pekka Laakso tukevat kiven päällä Liisi-nukkea, joka kertoo lokakuusta
alkaen sururyhmän lapsille oman läheisensä kuolemasta.

Lasten kanssa surua kohtaamaan

E

nsi lokakuussa alkaa Hyvinkään seurakunnassa neljäs sururyhmä 4–10-vuotiaille lapsille. Siinä he huomaavat, että
muiltakin on kuollut jokin läheinen. Lasten on vaikea puhua aikuisille surustaan, koska he haluavat suojata näitä. Vertaistukiryhmä helpottaa tämän keskustelun avaamista.
– Sururyhmä laittaa lapsen surun käsittelemisen alkuun. Toivomme, että aikuisilla olisi rohkeutta lähettää lapsi mukaan. Käytäntö on osoittanut sen hyödylliseksi. Lopussa suunnataan tulevaisuuteen. On lupa iloita elämästä, diakoniatyöntekijä Tuija Vänskä sanoo.
– Lapsena läpi käyty suru ei jää käsittelemättömäksi ”möykyksi”, jonka voi
joutua kohtaamaan aikuisena, nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso lisää.
Tärkeä toimintamuoto alkoi heidän
aloitteestaan syksyllä 2005, kun he huomasivat lasten tarvitsevan surustaan kertomiselle oman ajan ja paikan. Palaute

on ollut positiivista. Molemmat ovat saaneet koulutusta lasten sururyhmien vetämiseen ja aiheen päivittäminen on jatkuvaa.

Lapsi saa puhua surustaan
Ryhmän kokoontumisen alussa lauletaan
Jumalan kämmenellä, minkä jälkeen on
pieni rukous. Surua käsitellään erilaisilla
toiminnallisilla menetelmillä askarrellen,
leikkien sekä musiikilla ja saduilla. Lasten on lupa osoittaa surun, vihan ja ilonkin tunteita. Lopuksi on iltarukous ja
laulu.
Kuolema-sanan käyttö on lapsesta
luonnollista. Sururyhmässä hän avautuu
keskustelemaan ja käsittelemään suruaan. Tuija Vänskä ja Ari-Pekka Laakso
sanovat, että he ovat sururyhmän vetäjinä myös oppijan paikalla.
– Olennaista on, että lapsi saa puhua
kuolemaan liittyvästä surustaan. Välillä
ollaan neuvottomia ja aivan hiljaa. Kuo-

lema on Jumalan suuri salaisuus, eikä
meidän tarvitse selittää kaikkea, AriPekka Laakso toteaa.
Tuija Vänskä kertoo vielä, että kristillinen usko läpäisee sururyhmän toiminnan, mikä on Jumalaa lähellä olevasta
lapsesta luontevaa. Uskotaan jälleennäkemisen toivoon kuoleman keskellä. Joku lapsi ajattelee kuolleen läheisen enkeliksi. Jonkun toisen mielestä elämä ei
pääty kuolemaan.
– Minulla on sellainen kokemus, että
sururyhmässä oleva lapsi kokee kuolemasta puhumisen lohduttavaksi.

Seppo Ylönen

Lasten sururyhmä, srk-keskuksen alakerran kerhotila, klo 17.30–19 ke 23.10.,
30.10., 6.11., 13.11., 20.11. ja 27.11. sekä ti
10.12. Sururyhmään ilmoittautuminen:
Tuija Vänskä, 040 555 632, Ari-Pekka
Laakso, 0400 616 238. Tietoa jaetaan
myös neuvoloiden, sosiaalitoimen perhetyön ja lehtien kautta.

Naimisiin voi mennä pienellä vaivalla

K

esä on edelleen suosituin aikaa pitää kirkkohäät. Jos haluaa
pienimuotoisen tilaisuuden kirkossa, on useassa
seurakunnassa mahdollisuus tahtoa joukolla. Hääöitä ja Vihkihetkiä järjestetään ainakin Oulussa, Turussa, Tampereella ja Vantaalla. Näissä tapahtumissa
pareja vihitään, siunataan
tai heidän kanssaan rukoillaan pari toisen jälkeen. Tilaisuuden jälkeen tarjolla
on kakkua ja kahvia.
Avioliittoon vihittävien
on haettava avioliiton esteiden tutkintaa vähintään viikkoa ennen
vihkimistä.

Kirkko vihkii joka
toisen avioparin
Naimisiin kirkon vihkimänä meni vuonna 2012 noin 14 500 paria, ja avioliitolleen kirkollisen siunauksen sai noin 800
paria. Kun kokonaisluku avioituneista
pareista Suomessa vuonna 2012 oli 28
878, kirkollisen vihkimyksen saaneiden

Hääkirkkoon tutustuminenkin on paikoin
helppoa, sillä useiden
kirkkojen sisätiloihin voi
tutustua seurakuntien
verkkosivuilla virtuaalikirkoissa. Näin myös Hyvinkäällä.

Tahdon 2014?

parien prosentuaalinen osuus on 51.
Hääperinteessä ei ole huomattavissa
merkittäviä muutoksia.
– Riisistä ja jyvistä on paikoin luovuttu, ja tilalle ovat tulleet saippuakuplat, kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän työalasihteeri Terhi Paananen
kertoo.
Jotkut seurakunnat järjestävät kirkoissa häämusiikkivalikoiman esittelyiltoja, joihin voi mennä kuuntelemaan ja
valitsemaan mieleisensä häämarssin.

Suosituimpia hääkirkkoja
ja -päiviä varataan jo nyt
vuoden 2014 kirkkohäihin. Esimerkiksi suosittuun Vantaan Pyhän Laurin kirkkoon voi kysellä
aikoja vuoden 2014 tammi-huhtikuulle viikolta 22 lähtien.
Oulun seudulla suosituimpia kirkkoja tänäkin vuonna ovat Oulun tuomiokirkko sekä Oulujoen kirkko, ja varauksia ensi vuoden heinä-elokuun lauantaipäiviksi on jo tullut runsaasti.
– Suosituimmat vihkipäivät ovat kesälauantait siten, että painopiste on pikkuhiljaa siirtynyt loppukesää kohden,
kertoo Oulun seurakuntayhtymän tiedottaja Rebekka Naatus. (KT)

Satu Lampo
(vas.) on
seurakunnan
pitopalvelun
uusi pääkeittäjä, pääemäntä
Aino Kuronen
on ollut
tehtävässään
vuodesta 1979.
Riitta Kankaanpää toimii
keittiöllä
vapaaehtoisena
jäätyään
emännän
työstä eläkkeelle.

Seurakuntatyö
tutuksi

Pitopalvelussa tehdään työtä sydämellä
Hyvinkään seurakuntakeskuksen
ruokasalissa on lounasaikaan vilkasta. Ruokailijoita tulee tiiviiseen
tahtiin, seisovan pöydän ääreen
muodostuu välillä jonoa. Tänään
on tarjolla isoäidin lihapataa ja
kala-albertia. Jälkiruoaksi on valmistettu pannukakkua, ja sen seurana tarjotaan mansikkahilloa.
– Teemme hyvää ja terveellistä suomalaista
perusruokaa. Raaka-aineina käytämme kotimaista lähituotantoa niin paljon kuin mahdollista, kiteyttää seurakunnan pitopalvelun
pääemäntä Aino Kuronen.
Ruokalassa lounasta nauttii päivittäin
150–200 ihmistä. Noin 50 annoksen verran
sitä viedään talon ulkopuolelle eri pisteisiin.
– Erityisen suosittuja ovat muun muassa
kalapäivät kaksi kertaa viikossa. Myös kala
on meillä kotimaista aina kun mahdollista.

Tilaisuuksia ja perhejuhlia
Pääemännän puhelin pirraa haastattelun lomassa monta kertaa. Suositun lounaan lisäksi
pitopalvelulla on paljon muutakin kysyntää.
Seurakuntakeskuksen tiloissa Kirkonmäellä, Paavolassa ja Vehkojalla järjestetään
erilaisia perhejuhlia ja seurakunnan omia tilaisuuksia, kuten kirkkokahveja, kokouksia,
vierailuita sekä erilaisia koulutus- ja kerhotilaisuuksia, joihin pitopalvelu hoitaa ruoan,
kahvin ja leivonnaiset – jopa tarjoilun. Tilat
ovat ahkerassa käytössä läpi vuoden.
Ruokia ja leivonnaisia myydään myös
ulos, esimerkiksi kodeissa tai muissa tiloissa
järjestettäviin juhliin.
– Tuotteita menee kaikkina vuodenaikoina muun muassa merkkipäiväjuhliin sekä kaste- ja muistotilaisuuksiin. Yksi sesonkiajoista
on ennen joulua, mutta kiireisintä on näin keväällä ja kesällä, kun on paljon ylioppilas- ja
rippijuhlia sekä häitä, Kuronen kertoilee.
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arvostetun valtakunnallisen Pro-diplomin.
– Iso askel toiminnassa tapahtui, kun
keittiö sai vuonna 1990 uudet tilat seurakuntakeskuksesta. Näistä tiloista ja palveluista
pääsee nyt nauttimaan suuri osa seurakuntalaisista, hän iloitsee ja kiittelee ihmisiä, jotka
vaikuttivat päätöksen syntyyn.
– Iso kiitos kuuluu silloiselle taloudellisen jaoston puheenjohtajalle, nyt jo edesmenneelle Erkki Palojoelle sekä niille luottamushenkilöille, jotka näkivät asian tärkeyden ja puolustivat pitopalvelun toimintaa ja
jatkuvuutta.

Siistit, uusitut tilat

Seurakuntakeskuksen ruokailu-,
koulutus- ja kokoustilat siistiytyivät
joulukuun alkuun valmistuneessa
remontissa.

– Valmistamme myös myytävät tuotteet
joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina
seurakuntasalin aulassa järjestettäviin lähetysmyyjäisiin.

Iso joukko työntekijöitä
Keittiössä työskentelee sekä palkattuja että
vapaaehtoisia emäntiä ja tarjoilijoita. Palkallisia työntekijöitä listoilla on Sääksin leirikeskuksen emäntä mukaan lukien 10, vapaaehtoisia 25 ja avotyöntekijöitä yksi. Välillä
vahvistusta saadaan Keudan ja Hyrian ravitsemusalan opiskelijoista. Tavallisina lounaspäivinä seurakuntakeskuksen keittiössä
puuhaa 4–6 työntekijää. Henkilökunnan
vahvuus vaihtelee tilaisuuksien määrän mukaan.
Uusin palkkatyöläisistä on pääkeittäjänä
huhtikuun alussa aloittanut Satu Lampo.
Lopen kunnalta siirtyneen keittäjän ensivai-

kutelma uudesta työpaikastaan on myönteinen.
– Touhua ja kiirettä piisaa, mutta se sopii
minulle hyvin. Lounaslista on mielenkiintoinen, siinä on ollut minulle monta uutta tuttavuutta, hän kertoo kantaessaan täydennyksiä lounaspöytään.

Juuret 1970-luvulla
Hyvinkään seurakunnan pitopalvelu syntyi
1970-luvun alussa kirkon lähetyspiirin aloitteesta. Se oli alkuun hautajaispalvelua, eli
muistotilaisuuksien järjestämistä lähetysemännän johdolla. Tilat järjestyivät entisestä työkeskuksesta, ja tarjoilut hoituivat
talkootyönä. Näistä ajoista pitopalvelu on
kehittynyt nykyiseen laajuuteensa vuonna
1979 aloittaneen pääemäntä Aino Kurosen
aikana. Vuonna 2010 hän sai tunnustuksena
pitkäjänteisestä ja uraauurtavasta työstään

Seurakuntakeskuksen ruokailu-, koulutusja kokoustilat käsittävät kolme 20–180 hengen salia. Ne kaikki siistiytyivät joulukuun
alkuun valmistuneessa remontissa, jossa katot ja seinät maalattiin, tuolit maalattiin ja
päällystettiin, ja osa tekstiileistä uusittiin.
– Kyllä nyt kelpaa, Kuronen hymyilee.
Hän esittelee tyytyväisenä yhtä saleista, joka
on juuri koristeltu muistotilaisuutta varten.
Salin sinisävyinen sisustus on juhlava.
Ikkunoita somistavat vaaleasävyiset verhot,
pitkät pöydät on puettu valkoisiin kangasliinoihin, kahvikupit on katettu, ja arvokkaan tunnelman kruunaavat kauniit keltavioletit kukka-asetelmat.
Kuronen sanoo, että seurakunnan pitopalvelu on monien lankojen käsissä pitämistä. Se on vaihtelevaa, mielenkiintoista ja
asiakaslähtöistä palvelutyötä, jossa kohtaa
eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä.
– Siksi on tärkeää, että myös henkilökunta puhaltaa yhteen hiileen. Meillä on hyvät ja
sitoutuneet työntekijät, ja henkilökunnan
vaihtuvuus vähäistä. Se kertoo sopuisasta yhdessä tekemisen meiningistä. Vaikka on kiireistä, meillä on myös mukavaa, hän nauraa.
Pitopalvelun tiedustelut pääemäntä Aino
Kuroselta, p. 019 4561 234. Sähköposti hyvinkaansrk.pitopalvelu@evl.fi

Irja Ketola
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Radio säilyttää
edelleen asemansa

K

uusi nuorta kokoontui 9. kesäkuuta vuonna 1973 perustamaan Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajat -yhdistystä
(SANSA) lähetysjohtaja
Per-Olof Malkin omakotitalossa Hyvinkään Ossianinkadulla.
– Oli haastavaa lähteä toimintaan,
jonka tavoitteena oli saada evankeliumia
itäblokin maihin. Radio oli siihen aikaan
ainoa realistinen media. Asiaa auttoi sekin, kun Neuvostoliitto varusti maansa
taloudet lyhytaaltoradioilla, sanoo järjestön perustajajäsen ja sen ensimmäinen puheenjohtaja Pekka Kiuttu.
Haasteet lähetysyhdistyksen hallituksessa kasvoivat niin suuriksi, että
hän koki tarpeelliseksi lähteä itsekin
käytännön lähetystyöhön.
– Lähdin vuonna 1980 vaimoni Soilen sekä tyttäriemme kanssa eteläiseen
Afrikkaan, Swazimaahan, jossa on yksi
kansainvälisen kristillisen radiolähetysjärjestön Trans World Radion asemapaikka. Tehtävänäni oli vastata yhdessä
paikallisten mekaanikkojen kanssa lähetysten teknisestä onnistumisesta. Kohdealueena oli koko päiväntasaajan eteläpuolinen Afrikka. Palasimme vuonna
1983 Suomeen. Paikkamme täyttivät hyvinkääläiset Leo ja Hannele Karppinen.
Sanoman viennissä lyhyistä ja keskipitkistä aalloista on edetty ulalähetysten

(FM) kautta satelliittiaikaan, televisioon, internetiin ja matkapuhelimiin.
Järjestön nimeksi tulikin viime vuonna
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat.
– Kehityksestä huolimatta radio säilyttää edelleen asemansa evankelioimistyössä, Pekka Kiuttu jatkaa.
Hän kertoo pohjanmaalaisesta radiotyön ystävästä, joka osti SANSA:n
”nimikko-ohjelman”. Työn tukijalle ilmoitetaan, milloin hänen kustantamansa ohjelma radioidaan. Eräässä lähetystilaisuudessa ystävä sai kuulla kyseisestä
ohjelmasta tulleen kuuntelijapalautteen.
Kuuntelija kertoi tulleensa uskoon juuri
tätä ohjelmaa kuunneltuaan!
Radioaallot ylittävät muureja, lävistävät kaltereita ja seiniä. Ne löytävät
tarvittaessa kauas.
Kristillinen media on pisarana tiedonvälityksen meressä. Pekka Kiutusta
on rohkaisevaa, kun vaikeuksien, väkivallan ja vainojen keskellä olevat kuuntelijat
voivat kuulla evankeliumin tai saada opetusta sekä rohkaisua elämäänsä. Hyvä
esimerkki tämän päivän kristillisestä, kotimaisesta paikallis-radiotyöstä on FMtaajuudella ja netissä toimiva Radio Dei.
– SANSA tarvitsee edelleen uskollisia tukijoukkoja, jotka tukevat työtä taloudellisesti ja rukouksin.

Seppo Ylönen
Seppo Ylönen

Haastattelu käynnissä Intian Gujaratissa.

Pekka Kiuttu on jäämässä eläkkeelle Green Electronics Oy:n toimistusjohtajan
tehtävistä. Hän jatkaa noin 30 vuotta kestänyttä seurakunnan luottamusmiehen
uraa ja on nyt kirkkoneuvoston jäsen.

Sansa 40 vuotta Hyvinkäällä
• Sanansaattajat (Sansa) perustettiin
Hyvinkäällä 9.6.1973. Toiminnanjohtajaksi valittiin Per-Olof Malk ja
puheenjohtajaksi Pekka Kiuttu.
Yhdistyksen perustehtäväksi määriteltiin evankeliumin julistaminen
maailmassa.
• Ensimmäiset sopimukset Sansa solmi venäjänkielisen ohjelman lähettämiseksi Trans World Radion kautta ja mandariinikiinankielisen ohjelman lähettämiseksi Far East Broadcasting Companyn kautta. Radiotoiminta laajentui nopeasti.
• Sansa jatkoi Itävallassa jo aiemmin
alkanutta työtä Jugoslavian alueelta
tulleiden siirtolaisten parissa. Työssä oli lähetystyöntekijöitä, jotka
myöhemmin siirtyivät Kroatian
evankelisen kirkon yhteyteen.
1980-luvulla Sansa lähetti ensimmäiset työntekijät radiotyöhön Afrikkaan, Aasiaan ja Eurooppaan.
• 1990-luvulla työ laajeni voimakkaasti, kun itäisen Euroopan maat avautuivat kristilliselle radiotyölle. Mo-
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nissa maissa perustettiin omia radiojärjestöjä, ja kirkot alkoivat tehdä
radio-ohjelmia. Sansa tuki itäeurooppalaisia laitehankinnoissa, kouluttamalla, lähettämällä työntekijöitä ja paikallisia työntekijöitä tukemalla.
• Medialähetystyön mahdollisuudet
lisääntyivät teknologian kehityksen
myötä. Sansa alkoi tukea kristillistä
satelliittitelevisiotyötä erityisesti
SAT-7:n kautta arabian, farsin ja turkin kielillä. Myös internetin käyttö
lisääntyi.
• Pitkäaikaisen lähetysjohtajan PerOlof Malkin jälkeen lähetysjohtajana aloitti Juha Auvinen vuonna
2002. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat muutti vuonna 2012 nimensä Medialähetys Sanansaattajiksi.
• 40-vuotisjuhiaan Sansa viettää kiitollisena menneistä vuosikymmenistä ja katse suunnattuna tuleviin
haasteisiin.

Sansa

Medialähetys on k
Hyvinkäällä kesäkuussa vuonna
1973 perustettu Medialähetys
Sanansaattajat täyttää 40 vuotta.

J

ärjestö viettää syntymäpäiväänsä
Medialähetyspäivillä 14.–16.6. Martinhallissa ja Martin seurakuntatalossa.
Teemana on Rajattomia lahjoja,
mikä viittaa nykyaikaisen tiedonvälityksen mahdollisuuksiin evankeliumin välittäjänä.
– On oltava kiitollinen Jumalalle, että
hän on nähnyt mediatyön tarpeelliseksi ja
siunannut sitä. Viime vuonna saimme tarjota yhteistyökumppaniemme kautta evankeliumia 1,7 miljardille ihmiselle. Näkymme
on, että evankeliumi Jeesuksesta tulee vuoteen 2015 mennessä kahden miljardin ihmisen ulottuville, medialähetysjohtaja Juha
Auvinen sanoo.
Suomen luterilaisen kirkon seurakuntien
ja kristittyjen lähetystyöhön sitoutuminen
on hänestä hyvin rohkaisevaa.
– Suomalainen kristitty tekee mahdolliseksi, että ihmiset kuulevat evankeliumia
Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Kustannamme radio- ja televisiolähetyksiä 43 eri
kielellä. Yli 60 prosenttia kielten puhujista
elää Aasiassa, joka on strateginen painopisteemme. Kuka tahansa yksityinen, pienryh-

mä tai seurakunta voi ostaa niin sanotun
nimikko-ohjelman, joka välitetään radion,
television, internetin, MP3-laitteen tai puhelimen kautta eteenpäin.

Uusia lähettejä matkaan
Vuosikymmenten aikana on lähetetty yli 50
työntekijää yhteistyökumppaneiden kuten
TWR:n, FEBC:n (Far East Broadcasting
Company) ja SAT-7:n palvelukseen. Tällä
hetkellä lähettejä on yhdeksän. Medialähetyspäivillä siunataan neljä uutta työntekijää
ulkomaiseen työhön. Opettaja Marjut
Chugh ja tv-tuottaja Amarjit Chugh menevät hindinkieliseen televisiotyöhön Intiaan.
Luokanopettaja Eeva Vähäsarja ja diplomiinsinööri Jari Vähäsarja aloittavat TWREuroopan Wienin toimistosta käsin KeskiAasian mediatyön.
Medialähetyksen ystäväjoukkoa motivoi
ja rohkaisee kuuntelija- ja katsojapalaute, joka todistaa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämän hyvistä muutoksista vaikeidenkin olosuhteiden keskellä.
– Palaute saa minutkin vakuuttuneeksi
siitä, että evankeliumi on tosi. Se toimii ympäristöstä riippumatta. Esimerkiksi SaudiArabiassa, joka on tiukimpia islamilaisia
maita, kristillisiä satelliittitelevisio-ohjelmia
seuraa 1,8 miljoonaa lasta ja nuorta.
Medialähetys Sanansaattajat on ollut
vuodesta 1994 lähtien kirkolliskokouksen

Tiina Virtanen

17.00

Tauko

18.00	Raamattuopetus Yhteinen
		
lahja. Lauren Libby.
19.00 Yhteinen lahja. Yllätyksiä ja
yhteislaulua. Arja Asikainen,
Per Birkeli.
Sunnuntai 16.6.

Medialähetyspäivienohjelma
Paikkana Martintalon Martinhalli,
ellei toisin mainita.
Perjantai 14.6.
18.00
		

Kaikki on lahjaa.Tervetuloa
Medialähetyspäiville! Ilkka
Järvinen, Felix Widmer, Seija
Uimonen, monikansallinen
nuorten evankelioiva ryhmä
M18. Musiikki: KokoNainen.
19.30 	Tuoreimmat uutiset Pohjois		Afrikan mediatyöstä,
David Ezzine, monitoimisali.
19.30 	Tuoreimmat uutiset Kroati		
an seurakuntatyöstä,
Elina Braz de Almeida,
Jakov ja Marja-Liisa Mrcela,
ruokasali.
20.00 Pekka Laukkarisen
		
konsertti
Lauantai 15.6.
Musiikista vastaa houseband.

kirkon perustyötä
Seppo Ylönen

9.00 	Raamattuopetus Etsivä
		
lahja, Laura-Maria Latikka.
10.00 	Etsivä lahja, Medialähetystyö
tuikkii Aasian suurkaupungeissa. Seniorineuvonantaja
Frank Gray, FEBC.
11.00 Kanavat:
		
1. Avataan televisio Intiassa,
Martinhalli. Amarjit ja Marjut
Chugh, Timo Reuhkala.
		
2. Hanna on uskomaton nai		
nen, monitoimisali.
Anne Isokuortti,
Arja Asikainen.
		
3. Sansa = yhteistyön
		
summa.
Vapaaehtoisten uusi voima.
Martin srk-talo. Erityisesti
seurakuntien edustajille ja
Sansan jäsenille.
Marja Soikkeli, Jarno Tepora,
Mervi Viuhko.
12.00

Medialähetysjohtaja Juha Auvinen esittelee pientä MP3-laitetta ja radiota, joiden kautta
evankeliumi välittyy myös lukutaidottomille ihmisille Aasiassa ja Afrikassa.

päätöksellä kirkon lähetysjärjestö.
– Lähetystyö on mainittu kirkkolaissa ja
-järjestyksessä yhdeksi seurakunnan perustehtäväksi. Meidän kirkko -strategian suositus on, että neljä prosenttia seurakuntien
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talousarviovaroista käytettäisiin lähetystyöhön. Sekin osoittaa Juha Auvisen mukaan,
että kirkolla on tahto huolehtia lähetystehtävästä.

Tauko.
Ks. kohta Tauoilla tapahtuu.

13.00 	Elävä lahja, innostava maailmanlaaja medialähetystyö.
Pääjohtaja Lauren Libby, TWR.
14.30
Tauko. Tapaa Sansan lähettejä,
Amarjit ja Marjut Chugh,
Eila Murphy, Raili Tapio,
Mikael Tunér, Eeva ja
Jari Vähäsarja, ruokasali.
15.30 Sain lahjan – Sansan koko
perheen 40v-syntymäpäiväjuhla. Juha Auvinen,
Inga-Lill Rajala. Lapsikuoro
Sävelkeijut, Hyvinkään
Kamarikuoro.

9.00–9.30
		Aamun sana ja esirukous		
hetki, Pirjo Hyövälti,
Jukka Norvanto.
Martin srk-talo.
10.00 Messu Kadonnut ja jälleen
		
löytynyt, Martinhalli, saarna
piispa Tapio Luoma. Lähetiksi
ja työhön siunaaminen.
Radiointi Yle Radio 1.
11.30

Tauko.

13.00 	Raamattuopetus Rajaton
		
lahja, Jukka Norvanto.
14.00 	Rajattomia lahjoja jaetaan
		
median välityksellä.
Gulsum Ilola, Hannu Vierimaa,
Ilkka Järvinen. Tilaisuuden
jälkeen kahvit kaikille.
Tauoilla tapahtuu
* Intialaisen polkupyöräriksan kyydissä hetki aidossa intialaisessa kuvaja äänimaailmassa, Martinhallin pihalta.
3€/hlö/kyyti medialähetystyön hyväksi.
* MAF Lähetyslentäjien lentosimulaattori Martinhallissa, maksuton.
* GospelRiders
mukana moottoripyörineen.
* Medialähetystyön videoita
Martinhallissa.
Ohjelmaa lapsille (3–9v)
Lastenparkki: iloista puuhaa ja
sukellus Sanaan, Martin srk-talo,
la 15.6. klo 9–11.30 ja 15.30–17.
Lasten toiminnallinen nukketeatteri
Kuninkaan juhlapidot, Helena Kaipio,
Martintalon monitoimisali
la klo 13.30–14.30.
Pyhäkoulu, Martin srk-talo,
su klo 10–11.30.
Tietoa
Tapahtumapaikka: Martintalo, Martintorinkuja 2, Hyvinkää. Tilaisuudet Martinhallissa, ellei toisin mainita.
Sansan Putiikki ja myyjäispöydät
Martinhallissa,
avoinna pe klo 16–21,
la klo 8.30–18, su klo 11.30–15.30.
Kahvio
Martintalon aulassa avoinna
samoina aikoina.
Markkinaruokaa
mm. soppaa tykistä ja makkaraa grillistä Martinhallin pihalla tarjolla
la alk. klo 11, su alk. klo 11.
Lisätietoa: www.sansa.fi tai
Medialähetys Sanansaattajat,
Munckinkatu 67, 05800 Hyvinkää,
050 437 2151 (numero käytössä myös
päivien aikana).
Yhteistyössä:
Medialähetys Sanansaattajat ja
Hyvinkään seurakunta

Seppo Ylönen
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Matkaevästä
Vuokralle
tarjotaan – asunto

J

ohanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo
lähettävänsä meille Puolustajan Isänsä
luota. Totuuden Hengen, joka on todistava Kristuksesta. Ja myös me todistamme Hänestä, joka on meidät valinnut – olemmehan
jo kasteessa otetut kolmiyhteisen Jumalan
huomaan hedelmän kantajiksi. Hedelmän,
jonka sisuksesta löydämme – jos tahdomme,
emmekä sitä pois järkeile – arvokkaimman
käskyn, jonka tuo Totuuden Henki voi meihin puhaltaa; Rakkauden.
Samassa evankeliumissa Jeesus sanoo
myös: ”Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä
rakastanut”. Tämä on helppo käsky toteuttaa,
vaan katso maailmaa ympärilläsi, toteutuuko
tuo käsky? Miksi ihminen estää sen toteutumisen järkeilemällä? Miksi ihminen rakentaa
järjestä kuoren, joka tukkii kaikki aukot, joista Totuuden Henki voisi rakkauden meihin
puhaltaa?
”There`s a crack in everything, that`s where
the Light comes in” eli “Me kaikki olemme jollain tavalla rikki, silloin Valo pääsee sisään”.
Tai: ”Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee
asunnon”. Ihminen yrittää parhaansa mukaan tukkia aukot, ettei sydän olisi auki eikä
Valo tulvisi sisään.
Ihminen ei kykene koko elämäänsä suojautumaan haavoilta. Aikamme trendi vaatii
ihmistä olemaan vahva ja kätkemään heikkoutensa. Trendikäs ihminen elää kilpailuyhteiskunnassa, joka ei suosi eikä kaipaa heikkoutensa paljastavaa ihmistä. Hänet voidaan
kokea tarpeettomaksi, kuten sellaisen ihmisen osaa kuvaili kirjailija Reko Lundan teoksessaan ”Tarpeettomia ihmisiä”. Sellainen
ihminen syrjäytetään – syrjäytetään kun hän
osoittaa heikkoutensa. Onko sellainen ihminen jotenkin pelottava? Mikä hänessä meitä
pelottaa? Näemmekö hänessä juuri sen puolen itsestämme, jonka pyrimme peittämään?
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä todetaan: ”Syntiä ei tee kukaan, joka Hänessä pysyy”. Mitä se tarkoittaa? Eikö se ole juuri
oman heikkouden hyväksymistä, ihmisyyden
tunnustamista ja Jumalan rakkaudessa elämistä? Tommy Hellstenin mukaan näin toimimalla ihminen asettaa elämänsä johonkin
suurempaan yhteyteen, josta elämä saa sekä
syvimmän merkityksensä että myös turvansa. Hellstenin mukaan rakkaus on sen tiedostamista, että ihmistä kannetaan hänen elämässään niin, ettei hänen itse tarvitse kantaa
itseään.
En tiedä, kumpi oli ihmisessä ensin, tunne vai järki, eikä sillä ole merkitystä, sillä kun
ihminen menee maallisen vaelluksensa aikana rikki, niin tunne voittaa järjen ja hänen
sydämensä aukenee. Ja kun sydän on auki,
niin Valo tulvii sisään; ovi avautuu Jeesukselle. Hän on niin hyvä – ja ei vaan hyvä, vaan
paras – vuokralainen, että anna Hänen ostaa
asuntosi – Hän on jo maksanut siitä kalleimman hinnan! Näin on elämällesi annettu
suunta ja tarkoitus – se on Totuuden Hengen
kosketus!

Kimmo Enckell
Teologiharjoittelija
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Tulojuhlan yhteiskuvassa: Aino Kananen (vas.), Eero Ojala, Raija Mauriala, Aarre ja Pirkko Kiveinen, Tapio ja Sirkka Kuula, Päivi ja
Martti Poukka, Johanna Rantalankila ja Kosti Kallio.

Lähtöpäivänä oli kirkolla kastejuhla
– Rakkaat ystävät! Mukava
nähdä teitä täällä alkavassa suomalaisessa suvessa, aloitti Martti
Poukka, joka oli vaimonsa Päivi
Poukan kanssa seurakuntakeskuksessa tulojuhlassaan.

H

uhtikuun 8. päivänä Suomeen
tullut, Tokion Suomi-kirkolla
lähetystyössä ollut pariskunta
kertoi noin kolmevuotisesta
työkaudestaan. Juontajana oli
lähetyssihteeri Johanna Rantalankila ja iltahartauden pitäjänä lähetyksen vastuukappalainen Kosti Kallio.
Soitettuaan huilulla japanilaisen Vaahtera-nimisen sävelmän Martti Poukka luki Markuksen evankeliumin 16. luvun lähetyskäskyn. Hän mainitsi puheessaan,
millaista oli mennä nuhruisella kalastuslaivalla aavalle merelle. Laivan konehuoneessa oli kuitenkin voimakas hieno dieselmoottori. Raamattukin voi olla päältä nuhruinen, mutta sieltä saamme ammentaa
Jumalan voimaa.
Päivi Poukka kertoi jumalanpalveluksista, pyhäkouluista ja kastehetkistä näyt-

täen kuvia sekä videoita. Tärkein kirkollinen juhla on joulu. Jumalanpalvelusten
jälkeen japanilaiset kokoontuvat tärkeään
kirkkokahvihetkeen. He soittavat kauniisti
suomalaisia kanteleita.
Viimeisenä sunnuntaina 7.4. oli Suomikirkolla kiitosjumalanpalvelus. Martti sai
kastaa nuorehkon perheellisen lastenneurologin, joka oli saanut vaikutteita muiden muassa kristillisestä kirjasta ja elokuvasta sekä eräästä raamatunkohdasta.

Suomi-kirkko
on remontissa
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) lähetystyöhön lähettämät
Poukat olivat ensimmäisellä työjaksollaan
Japanissa 1990-luvulla.
– Tämä viimeinen vajaa kolmevuotinen työkausi on päättynyt. Syynä aikaistettuun paluuseemme oli Tokion Suomi-kirkon homevauriot. Meillä molemmilla oli
oireita parin vuoden ajan, Päivi Poukka
kertoi.
Vuonna 1990 valmistuneessa Tokion
Suomi-kirkossa kokoontuva seurakunta
kuuluu Japanin evankelisluterilaiseen kirkkoon. Koska rakennuksen katutason ala-

puolella oleva kirkkosali oli remontissa,
pidettiin jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia yläkerran pappilan salissa.
Pariskunta on Evankeliumiyhdistyksen
palveluksessa heinäkuun loppuun saakka
ja kiertää nyt tervehdyskäynneillä nimikkoseurakunnissa. He etsivät töitä Suomesta. Martilla on papin ja kanttorin sekä
työnohjaajan koulutus.
– Minulla oli Japaniin mennessämme
työnäkynä, että saisin palvella seurakuntaa
musiikilla. Olen kiitollinen, että se toteutui. Musiikilla oli suuri merkitys työn etenemisessä.
Filosofian tohtori Päivi Poukka väitteli
vuonna 2011 Helsingin yliopistossa aiheenaan japanilaisen koulun moraalikasvatus.
– Oli hyvä tehdä yhteistyötä seurakuntalaisten ja muiden japanilaisten kanssa.
Tuntuu siltä, että yhteydenpito tulee jatkumaan japanilaisiin ystäviin esimerkiksi Facebookin kautta.
Martti ja Päivi Poukalla on unelmana
käydä edelleenkin Japanissa. Martti toivoo
voivansa pitää siellä laulu- ja huilukonsertteja. Päivi voisi luennoida kristillisestä kasvatuksesta ja arvokasvatuksesta.

Seppo Ylönen

Mitä on lähettien arki kentällä?

L

ähetystyön arki voi olla
hyvin monenlaista. Eräs
lähetystyöntekijä (pappi)
kertoi kuinka hänen ensimmäisenä tehtävänään oli saada kirkon mylly toimivaksi.
Sitä tuskin oli opetettu teologisessa tiedekunnassa, lähetyskurssilla ehkä jotain.
Millaisia haasteita voi olla
Lähi-Idässä? Entäpä UlanUdessa, Venäjällä? Näistä saat
kuulla
lähetyspyhä ssä
25.8.2013, jota vietetään Sääksin leirikeskuksessa. Mukana
ovat nimikkolähetit UllaKaija Hiltunen ja Johanna
Rajala. Seurakunnan työntekijöistä paikalla ovat lähetys-

Ulla-Kaija Hiltunen

Johanna Rajala

sihteeri Johanna Rantalankila ja lähetyspappi Kosti Kallio.
Päivä alkaa yhteisellä ruokailulla klo 12.00 (ruoka omakustanteinen, seurakunta tarjoaa päiväkahvit) ja päättyy
noin klo 16.00. Yhteinen bussikuljetus on Kirkonmäeltä,
lähtö klo 11.30. Mikäli tulet
omalla autolla, on mahdollisuus jäädä saunomaan ja uimaan ohjelman jälkeen.
Merkitse jo nyt kalenteriisi
ja seuraa Aamupostin ilmoituksia!
Nähdään Sääksissä!
Tervetuloa!

Hakeutuisinko isoseksi?

Vapaaehtoistyö

Vuonna 2013 Hyvinkään seurakunnassa käy rippikoulun noin
450 nuorta. Useimmat rippikoululaiset valitsevat vaihtoehdon,
johon kuuluu leiri ja noin kolme
ryhmän tapaamista kevätlukukauden aikana. Ennen rippileiriä
rippikoululaiset tutustuvat lisäksi
seurakunnan toimintaan ja keräävät siitä merkintöjä rippikoulukorttiinsa.

L

eireillä ohjaajina toimivat seurakunnan työntekijöiden lisäksi isoset,
jotka saavat seurakunnasta työhönsä kaksivuotisen koulutuksen.
Rippikoulun isostoiminta niveltyy nuorisotyön alle. Isoskoulutuksesta vastaavat nuorisotyöntekijät
Anssi Laaksonen ja Outi Korppinen.
– Järjestämme isoskoulutuksen ja huolehdimme sen käytännön organisoinnista
yhdessä muiden ohjaajien ja nuorisotyön
pappien kanssa, he kertovat.

Kaksivuotinen koulutus
Isoskoulutus on kaksivuotinen. Siihen kuuluu joka syksy ja kevät järjestettävä viikonlopun mittainen isoskoulutusleiri sekä tapaamiset sunnuntaisin kerran kuussa. Hyvinkään seurakunnan isoskoulutus ei valmista isosia pelkästään rippikouluihin isosiksi, vaan he voivat toimia myös 7–14
-vuotiaiden lasten leirien sekä kerhojen ohjaajina.
– Hyvinkäällä koulutuksen aloittaa joka
syksy 100–120 nuorta, joista reilut 40 jatkaa
toiselle vuodelle, Anssi Laaksonen kertoo.
– Meillä on koulutuksessa hyvää ainesta; isoset ovat hyvin motivoituneita. Suurin
osa lähtee mukaan syksyllä oman rippikoulunsa jälkeen, mutta vielä myöhemminkin
ehtii mukaan.

Käytännönläheisiä asioita
Isoskoulutuksen sunnuntaitapaamiset alkavat aina yhteisellä messulla. Koulutuksessa käydään läpi kristinuskon keskeisiä
asioita, mutta käsitellään paljon myös isosen käytännön työtä, kuten hartauksien
valmistelua, iltaohjelmien suunnittelua,
pienryhmän pitämistä, leikkien vetämistä,
ensiaputaitoja sekä kuuntelemista.
Outi Korppisen mukaan koulutusta on
muutettu viime vuosina käytännönläheisemmäksi.
– Kovin teoreettinen opetus karsii joukosta pois ennen kaikkea poikia, joita muutenkin hakeutuu koulutukseen vähemmän;
noin kolmannes hakijoista.
Isoskoulutus ja rippikoululeirit ovat
isosille ilmaisia. Lisäksi heille maksetaan
isosena toimimisesta pieni palkkio, joka on
alle 18-vuotiaille 12 euroa päivässä, ja 18
vuotta täyttäneille 20 euroa päivässä.
Isostyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Outi Korppiseen, p. 040 827 6156, outi.korppinen@evl.fi tai Anssi Laaksoseen,
p. 040 826 9780, anssi.laaksonen@evl.fi.

Irja Ketola

Isoskoulutuksen aiheita
Hyvinkäällä:
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– Rippikoululeireillä on tärkeätä puhaltaa yhteen hiileen, sanovat nuorisotyöntekijä Anssi Laaksonen (vas.) sekä isoset Sami Bergman, Eevi
Vuohtoniemi ja Jere Lappi.

Isosporukassa saa olla oma itsensä

T

apaan muutamia isosia ja kyselen heidän
mietteitään Hyvinkään seurakunnan
nuorisotilassa Betaniassa. Mikä on saanut heidät aikoinaan lähtemään mukaan
isoskoulutukseen? Mitä koulutus ja leirit
ovat heille antaneet?
Toista vuotta isoskoulutuksessa oleva
Eevi Vuohtoniemi, 16, ei ollut vielä omalla
riparillaan vakuuttunut, että isosena olo olisi
hänen juttunsa.
– Olin siinä vaiheessa todella hiljainen,
varmaan leirin hiljaisin. Lähdin kuitenkin
jatkorippikoululeirille Kuutsiin, ja siellä päätin hakeutua koulutukseen, Eevi kertoo.
Isosena olo on opettanut Eeville muun
muassa heittäytymisen taitoa.
– Olen saanut myös paljon reiluja, samanhenkisiä kavereita. Tässä porukassa on
hienointa se, että jokainen saa olla oma itsensä.
Isoskoulutuksen aikana myös kristilliset
asiat ovat tulleet läheisemmäksi.
– Hengellisyys on luontevasti mukana
kaiken muun ohessa.

Vastuuntuntoinen ja rento ote
Sami Bergman, 15, innostui hakeutumaan
koulutukseen oman onnistuneen rippikoululeirinsä jälkeen.
– Meillä oli hyvä porukka ja hyvät isoset.
Ihailin sitä, miten he osasivat olla samaan aikaan sekä vastuuntuntoisia että rentoja. Leiri
oli muutenkin kokemuksena hieno. Oli yllättävää huomata, kuinka hauskaa voi olla,
vaikka olimme luonnon keskellä, eivätkä tietokoneetkaan olleet käytettävissä.

•
•
•
•
•

Sami näkee isosena olossa tärkeimpänä,
että tulee juttuun rippikoululaisten kanssa.
Hän on ollut tyytyväinen isoskoulutukseen,
jossa on käyty läpi muun muassa monenlaisia käytännön leiritilanteita.

Työntekijöiden kanssa
samalla puolella
Jere Lappi, 19, on isosena jo viidettä vuotta.
Hän toimii tätä nykyä myös isosten isosena,
mikä tarkoittaa linkkinä olemista työntekijöiden ja isosten välillä.
Jere näkee tärkeänä, että isoset ovat samalla puolella työntekijöiden kanssa eivätkä
ammu alas niitä asioita, mitä leireillä opetetaan.
– Rippikoululaisille ohjeet menevät paremmin perille, kun ottaa
käyttöön huumorin ja
positiivisen asenteen. Ja kun leiriläisillä on
kiva fiilis,
itsellekin
tulee
voittajaolo.
Monesti
syntyy
niin hyvä yhteishenki,
että leiri
tuntuu loppuvan kesken.

Raamattu
Usko ja sen hoitaminen
Isosen rooli ja tehtävät
Pienryhmän vetäminen
Vuorovaikutustaidot

•
•
•
•
•

Puoli vuotta
yhteistä matkaa
Vuonna 2013 Hyvinkään seurakunta järjestää 17 rippikoululeiriä: kolme hiihtolomaviikolla ja 14 kesä-elokuun aikana. Leirejä on eri puolilla Suomea sekä
omassa Sääksin leirikeskuksessa Nurmijärvellä. Rippikoululeirien lisäksi kesällä on yksi päivärippikoulu.
– Rippikoulu haastaa puolen vuoden pituiselle matkalle, suurten kysymysten äärelle. Siellä on mahdollista
etsiä ja löytää, kysyä ja hiljentyä yhdessä
toisten nuorten kanssa, sanoo Hyvinkään seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pastori Paula Kallio.
Isoset ovat rippikoululaisten mukana tällä mielenkiintoisella matkalla. Kallion mielestä on tärkeätä, että jokainen heistä on
mukana omalla persoonallaan.
– Riittää, kun on kiinnostunut isosena olosta eikä vierasta kristillistä ajatusmaailmaa, hän sanoo.
Rippikoulutoiminnasta
vastaava pastori
Paula Kallio,
p. 040 726 8788
paula.kallio@evl.fi

Erilaiset oppijat
Iltaohjelmien suunnittelu ja toteutus
Leikit ja sketsit
Hartauden suunnittelu ja pitäminen
Diakonia
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Luterilaisuus ja roomalaiskatolisuus jälkikristillisessä Euroopassa.

L

uterilainen kirkko on haasteiden
edessä, ainakin mitä jäsenmäärään tulee. Vain Afrikassa luterilainen yhteisö kasvaa. Muidenkin perinteisten kirkkojen asema Euroopassa horjuu. Suurin
yhteisö, roomalaiskatolinen
kirkko kärsii pappispulasta, puhumattakaan siitä että se on paininut pedofiliaskandaalien kanssa.
Kirkkojen hengellinen sanoma näyttää
myös olevan murroksessa. Viimeisin nelivuotiskatsaus Haastettu kirkko osoittaa, että
yhä harvemmat jakavat kirkon opettaman
uskon. Kysellään radikaalia uudelleentulkintaa. Tutkimus kertoo, että kirkon perusviestiksi mielletään yhteiskunnallinen tasa-arvo
ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
Yhtenä vaihtoehtona luterilaisuuden säilymiseksi on esitetty lähentymistä roomalaiskatoliseen kirkkoon. Sehän on kuitenkin
paremmin pitänyt pintansa. Ekumenia etenee harppauksin ja on toivottu, että uskonpuhdistuksen juhlavuodesta 2017 tulisi käänne paluussa äitikirkon yhteyteen. 1999 alle-

Paavi Benedictus XVI eli saksalainen Joseph Ratzinger on ensimmäinen eläkkeelle jäänyt paavi kuuteensataan vuoteen.

Vievätkö kaikki tiet Roomaan?
kirjoitetussa asiakirjassa Yhteinen julistus
vanhurskauttamisopista päädyttiinkin suoraan toivomukseen näkyvän yhteyden toteutumisesta.

Vastakohtien ykseys
Rooman kirkko itsessään on tunnetusti ”vastakohtien ykseys”. Yhtäältä se alleviivaa Raamatun arvovaltaa ja linjaa monia eettisiä kysymyksiä vahvan konservatiivisesti vastoin

länsimaista liberaalia tuuletusta. Näissä asioissa moni luterilainen katsookin kaihoten
niin Rooman kuin ortodoksikirkon suuntaan. Toisaalta katolinen perinne ja kansanhurskaus sisältävät elementtejä, joihin ei monien luterilaisten mielestä voi millään yhtyä.
Katolinen kirkko on varsin yhtenäinen
verrattuna muihin kristillisiin yhteisöihin.
Yksi keskeisimpiä ajatuksia on, että paavius
perustuu apostoli Pietarin perinnölle. Kirkon
usko rakentuu seitsemän sakramentin eli py-

hän toimituksen ympärille: kaste, vahvistus
(konfirmaatio), eukaristia (ehtoollinen), parannus (rippi), sairaiden voitelu, vihkimys
(diakonaatti, pappeus ja piispuus) sekä avioliitto. Luterilaisessa kirkossa jumalanpalvelus
eli messu on hyvin samansisältöinen kuin katolisessa. Ehtoollisyhteyttä kirkkojen välillä
ei ole.
Katolisen kirkon Suomen hiippakunnan
piispana on tätä nykyä Teemu Sippo. Erilaisten sääntökuntien jäseniä saattaa kadulla ta-

vata. Suomesta löytyy kolme pientä katolista
luostaria.
Sisältäpäin luterilaista kirkkoa katsoen
uskaltaa sanoa, että sillä on hengellisiä aarteita: yksin Kristus, yksin usko, yksi armo;
Jumalan sana uskon ja elämän ylimpänä ohjeena. Niitä ei tulisi hukata, ja niille on myös
kysyntää maailmalla. Siksi on hyvä, että vuoropuhelua käydään.

Reijo Huuskonen

Mikä yhdistää, mikä erottaa?
Joseph Ratzinger (Benedictus XVI):
JEESUKSEN VIIMEISET PÄIVÄT
Perussanoma 2013. 296 s.
Paavi Benedictus XVI eli saksalainen Joseph Ratzinger teki tämän vuoden helmikuun alussa historiaa luopumalla virastaan
ja jäämällä eläkkeelle. Näin ei ollut tapahtunut lähes kuuteensataan vuoteen. Aika
näyttää miten yhteiselo uuden paavin,
Franciscus-nimen ottaneen argentiinalaiskardinaalin, kanssa sujuu.
Ratzingenia pidetään yhtenä oppineimmista miehistä paavin istuimella. Hän on
kirjoittanut korkeatasoisia, monen eri teologisen alan teoksia. Hänen kolmiosaisen
Jeesus-kirjansa ensimmäinen osa käännettiin suomeksi muutama vuosi sitten, ja juuri
luopumisilmoituksen jälkeen saatiin suomeksi Jeesuksen viimeistä viikkoa ja ylösnousemusta käsittelevä kirja.

Kirjassa hengellinen painotus
Kirjan kustantajaa, luterilaista Perussanomaa, on kummasteltu. Esipuheessa kustantajan edustaja, dos. Timo Junkkaala, heittää vastakysymyksen: Jos saatavilla on näin
hyvää ja ajanmukaista opetusta uskomme
keskushenkilöstä Jeesuksesta, miksemme
sitä tuottaisi. Pientä piikkiäkin löytyy: Kuka
luterilainen piispa on viime aikoina kirjoittanut näin vahvasti Jeesuksesta?
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Ensivaikutelma kaunisasuista teoksesta on vahva hengellinen ulottuvuus
ja painotus. Samalla ilmenee kirjoittajan oppineisuus. Kirjan sivuilla vilahtelee kymmeniä roomalaiskatolisia ja protestanttisia alan teologeja, mikä
hidastaa luettavuutta.
Mutta tapa, jolla Ratzinger
yhdistää uskon ja tieteen
näköalat, on haastava. Jeesus ei jää vain historian
lehdille ja teoriaksi, vaan
on läsnä oleva, kirkkoansa johtava Herra.
Kirja päättyy näkymään taivaaseen nousevasta Herrastamme: ”Uskossa tiedämme,
että Jeesus pitää kätensä koholla yllämme ja
siunaa meitä. Siinä on kristillisen ilon pysyvä peruste.”

Timo Junkkaala (toim.):
EVANGELIUM BENEDICTUM.
Siunattu evankeliumi
Katolisuus ja luterilaisuus
Jeesuksen sanoman jäljillä
Perussanoma 2013. 272 s.
Samaan aikaan paavin Jeesus-kirjan kanssa
ilmestyi Perussanomalta kommentaari- ja
keskustelukirja roomalaiskatolisen ja luterilaisen teologian eroista ja yhtäläisyyksistä.

Vedenjakajalla

Kirjoittajina on tohtori- ja dosenttitason
tutkijoita, mukana myös kaksi luterilaista
piispaa.
Ensimmäisessä osiossa arvioidaan monelta puolelta Joseph Ratzingerin juuri suomennettua teosta.
Kirjan tieteelliseen sisältöön ottaa kantaa kaksi kotimaista Jeesus-tutkijaa, Tom
Holmén ja Matti Kankaanniemi. He osoittavat, ettei paavi tunne uusinta tutkimusta,
mutta että hän yhtäältä on yllättävän moderni. Hän tiedostaa, miten viime vuosikymmenien ahtaasta historiallis-kriittisestä
eksegetiikasta on edetty avarampaan suuntaan. Paavi jopa varoittaa, että Jumalan todellisuuden kieltävästä raamatunselityksestä voi tulla Antikristuksen instrumentti.

Kirjan toisessa osiossa kuljetaan katolisuuden ja luterilaisuuden vedenjakajalla. Eero
Huovinen hakee luterilaista näkemystä
ymmärtää paavius, Jari Jolkkonen listaa
olemassa olevia eroja. Katolinen teologi
Raimo Goyarrola tekee luterilaisen kirkon
kuntotarkastuksen. Raimo Mäkelä pohtii
lain ja evankeliumin erottamista, mikä Lutherin mukaan onkin kristinuskon ymmärtämisen avainasia.
Kirjasta käy selvästi ilmi, että jännitteisiä tai erottavia tekijöitä kirkkojen välillä on
yhä runsaasti. Arkkipiispa John Vikström
siteerasi julkistamistilaisuudessa paavin
kuulemaa repliikkiä: ”Suurin este olette Te,
pyhä isä.” Eli paavius kaikkinensa hiertää,
vaikka Rooman piispuuden keskeisyys hyväksytäänkin. Todellisuudessa luterilaisille
elintärkeässä vanhurskauttamisopissa on
erimielisyyksiä syvemmälläkin tasolla. Katolinen katekismus tuntee edelleen aneet, ja
suhtautumisessa Mariaan liitettyihin dogmeihin on kompastuksen aiheita.

Reijo Huuskonen

Puutarhuriksi opiskeleva Aino Rytkönen ja lastenohjaajaksi valmistunut Emma Immonen ovat työssä Puolimatkan hautausmaalla. Hyvällä säällä on ulkona työskentely ihan mukavaa.

Lihakset kipeiksi kesätyössä
Hyvinkään seurakunta tarjoaa kesätöitä eri-ikäisille, koululaisista varttuneisiin.
Tekijöitä tarvitaan hautausmailla, kiinteistöpuolella sekä lapsi-, nuoriso- ja seurakuntatyössä.

K

eväällä 2015 Maaseutuopistosta puutarhuriksi
valmistuva Aino Rytkönen sai 2,5 kuukauden ajaksi työharjoittelupaikan Puolimatkan
hautausmaalta.
– Halusin tehdä
työharjoittelun hautausmaalla. Keväällä on
lehtien ja roskien haravoimista sekä kynttiläjätteiden siivoamista. Huhtikuussa leikkasin
pensaita. Aikaisemmin olen ollut työharjoittelussa puutarhamyymälässä sekä koulun
kasvihuoneella ja kukkakaupassa.
Järvenpään seurakuntaopistosta lastenohjaajaksi valmistunut Emma Immonen
löysi kesätyöpaikan netistä.
– On tosi hyvä, että pääsin tänne kesätyöntekijäksi. Työ jatkuu lokakuun alkuun
saakka. Kaksi vuotta sitten olin kaupungin
kesätyössä puutarhapuolella. Ulkona oleminen on positiivista. On iso etu, kun viikonloput ovat vapaat. Negatiivista ovat sateet.
Aino ja Emma ovat ensimmäistä kertaa
seurakunnan työssä. He pitävät ulkona tapahtuvasta vapaasta työskentelystä. Pomokaan ei hengitä niskaan.

Koululaiset hakevat työhön
Pomo eli hautaustoimen päällikkö Markku
Husso kertoo, että hautausmaalla on myös
toinen puutarha-alan harjoittelija sekä kaksi
työharjoittelijaa. Hautausmaiden kunnos-

Hyvinkään seurakuntalehti 3 / 23.5.2013

tustöihin hakee vuosittain noin kaksisataa 16
vuotta täyttänyttä koululaista.
– Kaksi kymmenen hengen koululaisryhmää on työssä kesäkuun alusta lähtien
viiden viikon jaksoissa. Toinen ryhmä on
Puolimatkan ja toinen Rauhannummen hautausmaalla.
Jos hakijalla on puutarhapuolen koulutusta, se on etu. Pääsääntöisesti arpa ratkaisee. Joka kerta hakijoita on enemmän kuin
paikkoja. Kausityöntekijöiden kohdalla odotetaan myös puutarhapuolen kokemusta,
alan koulutusta ja asiakaspalvelutaitoja.
Seurakunta on palkannut lisäksi kaksi
erityisammattimiestä kausiluonteiseen työhön huhtikuun lopusta lokakuun loppuun.
He toimivat vakituisten työpareina ja lomittajina.
– He osallistuvat kesäkaudella hautausmaiden kunnossapitotöihin, tekevät töitä
koneilla, ovat suntioina ja haudankaivajina
sekä osallistuvat tarvittaessa tuhkauksiin.
Hautausmailla tehtävät mukaviksikin sanotut ulkotyöt ovat kuitenkin fyysisesti yllättävän raskaita.
– Ensimmäisellä ja toisella viikolla lihakset ovat takuulla kipeitä. Hautausmaalla näkee kättensä työn. Haasteellinen työ hyödyttää myös haudattujen vainajien omaisia.

Nuorisotyö on haasteellista
Seurakunnan nuorisopuolen tehtäviin oli jälleen paljon hakijoita. Nuorisosihteeri Markku Petlinin mukaan valintakriteereinä olivat

halu tehdä töitä nuorten kanssa, näky seurakuntatyöstä, tarmokkuus ja ammatillisuus.
– Kesäkuusta elokuun puoliväliin kestävään kesätyöhön valittiin Kalle Willis, Pia
Judd, Noora Isoranta ja Veera Uuttu. Erityisenä valintakriteerinä oli se, että tulee hyvin toimeen nuorten ja lasten kanssa. Lisäksi
on oltava halu tehdä tätä tärkeää työtä.
Vuosien aikana seurakunnan nuorisopuolen kesätyöntekijöistä on saatu pääasiassa positiivisia kokemuksia.
– Kesätyöntekijät ovat ammattiin opiskelevia. Siksi heidän motivaationsa on hyvää.
Opiskelusta he ovat saaneet paljon työvälineitä työhön. Kolme ensi kesän kesätyöntekijöistä on ollut meillä aiemminkin töissä. He
haluavat ja heidät otetaan tänne uudestaan.
Nämä nuoret ovat alan ammattilaisia.
Markku Petlin suosittelee ammattiaan
suunnitteleville nuorille vaihtoehdoksi seurakunnan nuorisotyötä.
– Monipuolisen ja mielekkään työn parasta osaa ovat rippikoulut. Vaikka minulla
on takana kymmeniä leirejä, silti on aina
mukava lähteä leirille. Monesti työ on raskasta. Haastavia nuoria on paljon ja ongelmatilanteita enenevässä määrin. Tätä työtä
pitää haluta tehdä ja antaa panosta nuoriin,
se on palkitsevaa. Nuoret ovat nykyään paljon viisaampia kuin aiemmin. Monet heistä
voivat hyvin, mutta huonosti voivien osuus
kasvaa kaiken aikaa. Vastuu on kuitenkin
kodeissa, mutta samalla meillä kaikilla. Nuorille kannattaa antaa aikaa, kiitos siitä tulee
varmasti.

Kesäteologit monessa mukana
Toukokuun lopussa seurakunta saa kesäteologeiksi kaksi teologian opiskelijaa. He ovat
Erkki Lavanti ja Daniela Zyskowicz.
– Kesäteologit ovat varhaisnuorten leireillä ja rippikouluissa, nuorten viikkotoiminnassa, kesäseuroissa, tekevät onnittelukäyntejä ja ovat jumalanpalvelustehtävissä
sekä osallistuvat Kuutsi-nuortenleirille, kasvatuksen vastuukappalainen Laura Maria
Latikka kertoo.
Hakemuksia kesäteologin tehtäviin tulee
paljon. Yleensä on valittu kokeneita henkilöitä.
– Seurakuntatyökokemus on teologian
opiskelijoille tärkeää. Monilla seurakunnassamme olleilla kesäteologeilla on ollut paljon elämänkokemusta sekä kokemusta myös
muista töistä.
Espoossa asuva, puhelimella tavoitettu
Erkki Lavanti sanoo olevansa niin sanottu
nestori-opiskelija eli yli 50-vuotias. Takana
on opistoupseeriura.
– Lukioajoista lähtien uskonto on kiinnostanut minua. Olin mukana Tapiolan seurakunnan nuorissa. Kristinuskossa ovat keskeisintä armo ja rakkaus. Jumala kohtaa
meidät Poikansa sovitustyössä. Olen ensimmäistä kertaa kesäteologina ja odotan saavani kokemuksen siitä, mitä on palvella seurakunnassa eri-ikäisiä ihmisiä.

Seppo Ylönen
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Sinä ikäihminen,
kaipaatko turvallisuutta elämääsi?
•Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan yhdessä käynnistämä
•puhelintoiminta hyvinkääläisille ikäihmisille luo turvallisuutta ja
auttaa selviytymään kotona.
•Aamukorva on lyhyt puhelinsoitto, jolla tarkistetaan, että kotona
on kaikki hyvin. Aamukorva-soitot toteutetaan koulutettujen
vapaaehtoisten voimin. Palvelu on maksutonta.

Kirkkojen aukioloajat
Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16,
on avoinna ympäri vuoden klo 9–16.
1.7.–16.8. välisenä aikana
kirkko on avoinna
klo 9–18.
Opas on paikalla
klo 12–18.
Kytäjän kirkko,
Palkkisillantie 11, on avoinna sunnuntaisin
7.7., 14.7., 21.7., 28.7. ja 4.8. klo 13–16.
Opastettu esittely.

Soita, niin saat lisätietoa.
Hyvinkään kaupunki, palveluohjaaja Anne Kairajärvi
p. 040 706 4280
Hyvinkään seurakunta, diakoniasihteeri Tuija Mattila
p. 040 559 6314

Eroryhmä 10–14-vuotiaille
eli lapsille, joiden perhettä on kohdannut avioero
ja vanhemmat ovat muuttaneet jo erilleen.
Ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuksen kerhotilassa,
Hämeenkatu 16, tiistaisin ja yhtenä lauantaina
ti 8.10. klo 17–19 (huoltaja / huoltajat mukana)
ti 22.10., 29.10., 5.11., 12.11. klo 17–19 ja
lauantaina 26.10. klo 10–17
Ryhmässä käsitellään luottamuksellisesti toiminnallisten menetelmien avulla vanhempien avioeron mukanaan tuomia lapsen tunteita ja kysymyksiä. Ryhmä on ilmainen. Lauantain kokoontumisessa tarjotaan ateria ja välipala. Ryhmään otetaan 6–8 lasta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 30.8.
- viikolla 29
molemmat ovat lomalla
perheneuvoja Raili Yli- Saunamäki
p. 0400 543 738,
raili.yli-saunamaki@evl.fi
nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen
p. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi

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 €
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 alkoi 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 puh. 0400 162 743. Leiripaikan
saamisesta ilmoitetaan kaikille leiripaikkaa hakeneille leirin vastaavan työntekijän saatua ilmoittautumisen. 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.
Osallistujille lähetetään leirikirje pari viikkoa
ennen leiriä.
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Linja-autokuljetus
Rauhannummen
hautausmaalle

kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina. 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 klo15
ja yhteydet samoille reiteille.

Arkipäivän rukoushetki
ma-pe klo 11.30
Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16.

Avoin aamurukous
keskiviikkoisin klo 5.45
Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13.

Avoin rukouspiiri
perjantaisin klo 18
srk-keskuksen kappelissa,
Hämeenkatu 16.

Lähde tutustumaan Virossa tehtävään

lähetystyöhön!

Hyvinkään seurakunta järjestää retken Viroon 21.–22.9., jolloin  
tutustutaan lähetystyöhön nimikkolähettien Anu ja Juha Väliahon
johdolla. Matkan hinta on n. 200 €/henkilö, sisältäen laivamatkan
(menomatkalla meriaamiainen, paluumatkalla buffet) ja hotellin
aamiaisineen. Oma bussi mukana matkan ajan. Lähtö lauantaina
21.9. Hyvinkäältä klo 7 ja paluu sunnuntaina 22.9. noin klo 21.
Lisätietoja lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta,
puh. 040 757 1973.
Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin, 23.8. mennessä
seurakunnan puhelinvaihteeseen 019 456 11.

MISSIO-GOLF
Torstaina 25.7.2013 pelataan
Hyvinkään Golfin kentällä jo neljättä
kertaa lähetystyön hyväksi
Yhteinen aloitus ja infotilaisuus klo 8.00
Yhteislähtö klo 8.30
Pelimuoto:

pistebogey N/M

Puttikisa:

(ei pelaajille) klo 10-13, maksu 2 € (max. 3 kertaa).
Sarjat: green cardin suorittaneet ja muut

Pelimaksu:

Hyvigolfin pelioikeudet omaavalle jäsenelle tai
vuokraoikeudet omaavalle 20 €, vieraspelaajille 55 €
(sis. keittolounaan).
Kisaan ilmoittautuminen: 23.7. mennessä Hyvigolfin toimistoon,
p. 0400 935 358 tai caddiemaster@hyvigolf.fi Sen jälkeen maksu
suoritetaan tilille: FI 1315 8630 0002 0028, saajaksi merkitään
Hyvinkään seurakunta, viitteeksi kilpailijan nimi ja sana Missiogolf.
Pelin avaa sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen.
Lisätietoja: Kosti Kallio, p. 040 547 9621, kosti.kallio@evl.fi

VUOKRATTAVANA ASUINHUONEISTOJA

Osoitteessa Helenenkatu 30–34 vuokrattavana kaksi kerrostalohuoneistoa
• 5h + k, 125 m2 , vuokra 1.200 €/kk
• 4h + k, 106 m2, vuokra 1.000 €/kk.
Lisäksi 1 kk takuuvuokra ja käyttökorvaukset.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Jouni Lätti (puh. 4561 220
tai 040 5367 522).
Vapaamuotoisen vuokrahakemuksen (henkilö- ja perhetiedot,
työtilanne, vuokra-aikaan liittyvät toiveet, asumistarpeen perustelu yms.) pyydämme toimittamaan kirjallisesti viimeistään keskiviikkona 29.5.2013 osoitteella Hyvinkään seurakunta, PL 29
(Hämeenk. 16), 05801 HYVINKÄÄ

Pitopalvelun

lounas

Seurakunnan pitopalvelussa,
Hämeenkatu 16, 2. krs runsas
ja maittava lounas tarjolla
koko kesän arkisin
ma–pe klo 11.30–13.30.
Hinta 9,20 €.
Kiitos sinulle, joka olet
eri tavoin osallistunut
tämän vuoden
Yhteisvastuukeräykseen! Olet auttanut
lähimmäisiämme Suomessa ja
Kambodzassa. Keräys on tuottanut tähän mennessä 16.018,79 €.
Lopullinen tulos selviää
syksyyn mennessä.

www.yhteisvastuu.fi
Mummon
kammarilla
avoimet ovet

kesäkuussa keskiviikkoisin
5.6., 12.6., 19.6. ja 26.6. klo
12–14.
Tervetuloa kahvittelemaan
ja rupattelemaan!
Maanantain ja tiistain avoimet ovet jäävät kesätauolle
ti 28.5. ja ke 29.5.
ei ole jumppaa.

Pihaseurat

tiistai-iltaisin klo 18.30:
11.6.
Koski-Sipilällä,
Koskenmaantie 279
25.6.   Palopuron koululla,
Jokelantie 349
9.7.
Heimosella,
Tynintie 145
23.7.
Harjanteella,
Harjanteentie 156
6.8.
Halmelalla,
Koskenmaantie 151
20.8.
Poudalla,
Jokimaantie 26, as. 1
Sunnuntaina 30.6. klo 15
Pihaseurat Tauriaisella,
Metsäpurontie 10.

Mielenterveysleiri
Sääksin leirikeskuksessa
24.–26.6. Leirillä mukana
diakoniatyöntekijät Tuija
Vänskä ja Kaisa Laakso.
Leiri on maksullinen.
Ilmoittautuminen 7.6. 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

Naisten purjehdus
23.–25.8.
Lähtö Kirkonmäeltä Kotkaan
pe 23.8. klo 17.
Purjehdusta Kotkan saaristossa. Paluu 25.8. n. klo 18.
Hinta 150 €.
Purjehduksen vetäjinä
Petra Pohjanraito
ja Mari Kahra.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 31.5. mennessä Mari
Kahralle, maria.kahra@evl.fi
tai p. 040 559 6324.

Diakoniatyö kesällä 2013

Diakoniatyön päivystysvastaanotto ilman
ajanvarausta Hämeenkatu 16, p. 019 4561 250
ma klo 16–18
ti klo 10–13
to klo 10–13
pe klo 10–13

perhetyön päivystys
päihdetyön päivystys
päivystys
päivystys

Mummon kammari
* Kevään viimeiset avoimet ovet ti 28.5. klo 11–14.
* Kesäkuun ajan avoimet kahvin ja rupattelun
merkeissä keskiviikkoisin klo 12–14.
* Mummon kammarin syystoiminta käynnistyy 2.9.
Herusten mökki & diakonian retket ja leirit:
Tarkemmat tiedot diakoniatoimistosta
päivystysaikoina, nettisivuilta sekä lehdistä.

Jumalanpalvelukset
K e s ä k u u – e l o k u u 2 013
Kesäkuu
Sunnuntai 2.6.

• 10 Messu, luomakunnan sunnuntai
Hyvinkään kirkossa. kirkkokahvit.
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa.
Kirkkokahvit.
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 9.6.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 12 Sanajumalanpalvelus Vaiveron
Myllytilalla. Kirkkokahvit.
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 16.6.

Musiikkia
lauantaina 25.5. klo 18

Lapsikuorojen kevätlaulajaiset
Hyvinkään kirkossa. Sävelkeijut,
Laulunaperot ja Lauluyhtye Värit
sekä soitinyhtye. Johtaa Marjut
Sipakko. Tervetuloa kuuntelemaan kuoroja ja laulamaan yhdessä keväisiä lauluja.
Vapaa pääsy.

tiistaina 4.6. klo 18

Siionin Kanteleen lauluseurat
Vanhan kirkon puistossa, Mika
Viitanen ja Kosti Kallio

torstaina 6.6. klo 19

Kesäillan musiikkia Vanhassa
kirkossa. Hyvinkään orkesterin
kamariyhtye. Franz Schubert:
Kvintetto C-duuri. Ohjelma 5 €

torstaina 13.6. klo 18

Siioninvirsiseurat Puolimatkan
hautausmaan kappelissa, AriPekka ja Kaisa Laakso
Järj. Herättäjä-Yhdistys

lauantaina 22.6. klo 21

torstaina 25.7. klo 19

Kesäillan musiikkia Vanhassa
kirkossa. Sarastus-yhtye: Kristiina Olanto, laulu; Jorma Tapio,
saksofoni, huilu, bassoklarinetti;
Harri Taittonen, piano.
Ohjelma 5 €

sunnuntaina 28.7. klo 18

Yhteislauluilta Vanhan kirkon
puistossa (sateella sisällä). Lauletaan kesäisiä lauluja ja virsiä,
Kosti Kallio.

torstaina 1.8. klo 19

Kesäillan musiikkia Vanhassa
kirkossa. Panhuilukvartetti,
Stefan Stanciu, panhuilu.
Ohjelma 5 €

torstaina 8.8. klo 19

Kesäillan musiikkia Vanhassa
kirkossa. Hyvinkään kamarikuoro, johtaa Erkki Hannonen.
Ohjelma 5 €

torstaina 15.8. klo 19

Kesäyön musiikkia Hyvinkään
kirkossa, Lavrenchukin musiikkiperhe. Ohjelma 5 €

Kesäillan musiikkia Vanhassa
kirkossa. Hyvinkään Salonkiorkesteri, johtaa Emily Wagoner.
Ohjelma 5 €

sunnuntaina 30.6. klo 18

torstaina 22.8. klo 18

Yhteislauluilta Vanhan kirkon
puistossa (sateella sisällä).
Lauletaan kesäisiä lauluja ja
virsiä, Esa Kokko  ja Minna Kettunen.

sunnuntaina 7.7. klo 19

Yhteislauluilta – 20 v. kesäisiä
lauluja Kytäjällä! Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11. Professori
Reijo Pajamo, rovasti Tapio Turunen, pastori Leena Ranta ja
kanttori Eeva Jurmu. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.

Tutut Virret -yhteislaulutilaisuus Martin srk-talossa. Martin
seurakuntatalon 9-vuotisjuhla.
Vehkojan kuoro, joht. Taru Paasio. Tilaisuuden juontaa Mika
Viitanen.

sunnuntaina 25.8. klo 15

Siioninvirsiseurat Martin seurakuntatalossa, Ari-Pekka ja
Kaisa Laakso.
Järj. Herättäjä-Yhdistys

Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

• 10 Messu Martinhallissa
(Medialähetys Sanansaattajat)
Ei messu Hyvinkään kirkossa.
• 14 Konfirmaatiomessu
(päivärippikoulu) Hyvinkään
kirkossa
• 18 Iltamessu Vanhassa kirkossa

Juhannuspäivä,
lauantai 22.6.

• 10 Sanajumalanpalvelus /
kansanlaulukirkko Vanhassa
kirkossa. Kirkkokahvit.

Sunnuntai 23.6.

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa
• 19 Iltamessu Kytäjän kirkossa

Sunnuntai 30.6.

• 10 Konfirmaatiomessu (Sääksi 1)
Hyvinkään kirkossa
• 14 Konfirmaatiomessu (Sääksi 2)
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 18 Yhteislauluilta Vanhan kirkon
puistossa

Heinäkuu
Sunnuntai 7.7.

• 10 Konfirmaatiomessu (Sääksi 3)
Hyvinkään kirkossa
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa. Kirkkokahvit.
• 14 Konfirmaatiomessu (Joutsa)
Hyvinkään kirkossa
• 18 Iltamessu Vanhassa kirkossa
• 19 Pajamon yhteislauluilta
Kytäjän kirkossa. Kahvit klo 18
alkaen.

Sunnuntai 14.7.

• 10 Konfirmaatiomessu (Sääksi 4)
Hyvinkään kirkossa
• 14 Konfirmaatiomessu (Pelli 1)
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Elokuu
Sunnuntai 4.8.

• 10 Konfirmaatiomessu (Sääksi 7)
Hyvinkään kirkossa
• 14 Konfirmaatiomessu (Riiho 1)
Hyvinkään kirkossa
• 12 Sanajumalanpalvelus Vaiveron
Myllytilalla. Kirkkokahvit.
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 11.8.

• 10 Konfirmaatiomessu (Riiho 2)
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 18 Ekaluokkalaisten siunaamiskirkko Hyvinkään kirkossa
• 18 Iltamessu Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 18.8.

Lauantai 20.7.

• 14 Konfirmaatiomessu (Pelli 2)
Hyvinkään kirkossa

• 10 Messu ja ELY:n kirkkopyhä
Hyvinkään kirkossa. Kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa.
Kirkkokahvit.
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 21.7.

Sunnuntai 25.8.

• 10 Konfirmaatiomessu (Sääksi 5)
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa.
Kirkkokahvit.
• 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 28.7.

• 10 Messu, diakonian kirkkopyhä
Hyvinkään kirkossa. Kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 17 Koko perheen Tuomasmessu
Hyvinkään kirkossa
• 19 Iltamessu Kytäjän kirkossa

• 10 Konfirmaatiomessu (Sääksi 6)
Hyvinkään kirkossa
• 14 Konfirmaatiomessu (Purjehdus)
Hyvinkään kirkossa
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 18 Yhteislauluilta Vanhassa kirkon
puistossa
• 19 Iltamessu Kytäjän kirkossa

Juhannusjuhla
Juhannusaattona, pe 21.6. klo 16–21
Nurmijärven ja Hyvinkään seurakuntien leirikeskuksissa, Sääksissä, Sääksjärventie 146, Kiljava.

16.00
18.00
20.00

Saunat ja kanttiini avoinna,
grillipaikat käytössä.  
Lipunnosto molemmissa leirikeskuksissa ja ohjelmaa
Kokko syttyy Hyvinkään rannassa,
sään salliessa.

Linja-autokuljetukset juhannusaattona Hyvinkäältä Sääksiin. Seuraa kirkollista ilmoittelua.
Ajo-ohje Sääksiin: Hyvinkää-Rajamäki-Röykäntie
4 km, viitoitus oikealle leirikeskukseen.
Juhannusjuhlan järjestävät Nurmijärven ja Hyvinkään seurakunnat

Avoimet yleisöillat Sääksissä

Hyvinkään seurakunnan leirikeskuksessa Sääksissä avoimet yleisöillat kesällä keskiviikkoisin
alkaen 5.6. Saunat ja kanttiini auki klo 17 alkaen. Kesäillan hartaus klo 20. Yleisöiltoja pidetään 28.8. asti. Linja-autokuljetus.

Seurakunta mukana Elojuhlilla
Lauantaina 31.8.  Hyvinkään Elojuhlilla Vanhalla Villatehtaalla esiintyvät Jippu sekä Pekka Laukkarinen ja bändi
seurakunnan sponsoroimina. Seurakunnalla on juhlilla oma teltta, jossa arvontaa, kilpailuja ym. Tervetuloa!

N U O RT E N TO I M I N TA K E S Ä L L Ä 2 0 1 3
Jumala. Armo. Elämä.
Betaniassa 29.5. alkaen (8.8. asti) :
Keskiviikkoisin Raamis 16.30ilmoittauTorstaisin Nuorten ilta 16.30-20.30
Lisätietoa

etsku

.net

25.5. asti ja 28.8. alkaen Raamis ke 16.30 alkaen, after school pe 15-19 ja
nuorten ilta la 16.30-20.30

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

ja muusta
tumisesta eesta
itt
löydät oso
!
t
e
betsku.n
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”Luontopolku on osa ympäristökasvatusta.”
Hautaustoimen päällikkö
Markku Husso
esittelee
Sääksin
leirikeskuksen
Luontopolun
viittaa.

Ympäristön tila on yhteinen asia

M

artin seurakuntakeskuksessa on aamupäivisin tiistaista torstaihin 4–6-vuotiaiden Puuhakerho. Kerholaiset ovat oppineet paljon
ympäristön suojelusta.
Aleksi: ”Ei heitetä roskia ikkunasta.” Valtteri: ”Ei tapeta eläimiä eikä kaadeta puita.”
Joona: ”Suojelen luontoa silleen, että taloihin ei pääse hiiriä.” Ella: ”Trip-purkit
huuhdellaan, kuivataan ja pistetään kartonkikierrätykseen.” Oona: ”Kaikilla on oma
juomapullo, jota voi käyttää uudestaan.”
Veeti menee huuhtelemaan juomatölkkiä lastenohjaaja Kirsi Kokkosen kanssa.
Toisena ohjaajana on Belinda TallbergRonimus.
– Kerhokirjeessämme mainitaan, että
lapsille tulisi antaa eväsastioihin sopivan
pienet eväät. Näin vältetään ruuan haaskausta. Rasian ja juomapullon voi pestä ja
käyttää uudelleen. Joinakin päivinä meillä
ei jää roskikseen mitään, mutta joskus vanhemmat ylipakkaavat eväitä. Sitä tapahtuu
kuitenkin harvoin, Kirsi Kokkonen sanoo.
Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen kertoo, miten päivä-, iltapäivä- ja perhekerhoissa käytetään paljon kierrätysmateriaalia kuten tyhjiä maitopurkkeja, munakennoja ja vaikkapa tennispalloja.
– Lapsille opetetaan kierrättämisen periaatteita. Luontoretkillä havainnoidaan,
mitkä esineet eivät kuulu luontoon. Jotkut
lapsiryhmät ovat tehneet mustista filmipurkeista taskuroskiksia. Lapset tietävät paljon
ympäristöasioista ja heristävät sormea aikuisille, jotka eivät laita roskia roskiksiin.

Diplomi ja luontopolku
Kirkkohallitus myönsi pari vuotta sitten
Hyvinkään seurakunnalle nelivuotisen ym-
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neuvotellaan Hyvinkään ympäristösuojeluyhdistyksen kanssa.

Suomen suurin lähde

Puuhakerholaiset esittelevät tyhjiä eväsrasioitaan. Vasemmalla lastenohjaaja Kirsi
Kokkonen ja oikealla ohjaajaa sijaistava Belinda Tallberg-Ronimus.

päristödiplomin osoituksena toiminnasta
ympäristövastuun täyttämisessä. Monen
muuan asian lisäksi bio- ja sekajätteiden lajitteluohjeet on uusittu. On noudatettu ohjeistoa energiansäästöön tähtäävistä toimenpiteistä. Seurakunnan sisäisissä tilaisuuksissa juodaan Reilun kaupan kahvia.
Ympäristöasiat ovat esillä kaikilla työaloilla.
– Meillä on käytössä Kirkon ympäristödiplomin käsikirja. Diplomin myötä päätettiin perustaa Sääksin leirikeskukseen suojelualue, johon liittyy myös luontopolku,
seurakunnan hautaustoimen päällikkö
Markku Husso sanoo.
Luontopolku avattiin vuonna 2005.
Seurakunnan nettisivustolta ladattavan
Luontopolkuoppaan (www.hyvinkaanseurakunta.fi/ ajankohtaista / seurakuntauuti-

set / seurakunnan ympäristöohjelma) tekijöinä olivat biologi Matti Helminen, kuvittaja Asta Nykänen ja taittaja, seurakunnan
tiedottaja Jorma Ersta. Suunnittelussa ja
toteutuksessa olivat myös Markku Husso ja
Maaseutuoppilaitoksen opettaja Esa Alkula, joka hankki rastien merkkipaalut.
Luontopolun rastilla 6 on näyttävän näköinen muinaisen Baltian jääjärven rantavalli. Sen yläpuolinen noin seitsemän hehtaarin osuus on Sääksiharjun luonnonsuojelualuetta. Sieltä ei saa kaataa puita eikä
korjata kaatuneitakaan. Marjastaminen ja
sienestäminen on sallittua.
Markku Husson mukaan seurakunta
tekee tänä vuonna noin 24 hehtaarin kokoisen leirikeskuksen alueen kasvillisuuskartoituksen. Kartoituksen tekemisestä

Luontopolun rastilla 7 Markku Husso esittelee Vanhan soranottopaikan.
– Tämä on valittu kohteeksi, koska siinä nähdään miten luonto korjaa ihmisen
tekemiä vaurioita. Puusto ottaa aluetta haltuun. Kaatuneen kuusen kohdalle on kehittynyt sammalta. Montun yläreunassa näkyy moreenin päällä vain viiru eloperäistä
kasvukerrosta.
Rastilla 3 on ihmeteltävänä rantapalle.
Niitä on oikeastaan neljä. Viimeisin rannan
puoleinen on syntynyt ehkä noin 80 vuotta
sitten.
– Nämä ovat syntyneet jään laajenemisen myötä. Koska järven vastaranta on jyrkempi, niin jäätä on työntynyt tälle matalammalle rannalle. Vesi on ollut vuosikymmeniä sitten korkeammalla. Sääksijärven
pinta on laskenut. Veden korkeus riippuu
pohjaveden pinnan tasosta.
Sääksjärvi on Suomen suurin lähde- ja
pohjavesijärvi. Sen vuoksi ympärillä olevat
harjut kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.
– Leirikeskusta ja metsiä hoidetaan
painottaen samalla luontoarvoja ja virkistyskäyttöä. Maalämpöön siirryttiin kaksi
vuotta sitten. Putkisto menee uimarannan
hiekan alla.
Sääksin leirikeskuksessa on kesällä vilkasta rippikoululeiri- ja muuta toimintaa.
Luontopolku on osa tärkeää ympäristökasvatusta. Sitä pitkin kulkeneet koululaisryhmätkin ovat ihmetelleet Luojan luomaa
luontoa.

Seppo Ylönen

