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Karel McLeod Smith
- nuorten työpajan
projektipäällikkö
- entinen aktiivi seurakuntanuori

Hyvä työntekijä tukee nuoren kasvua
Karel McLeod Smithin sukujuuret
tulevat hänen isänsä puolelta Isosta Britanniasta. Aivan varhaisimman lapsuutensa hän eli Riihimäellä, mutta kasvoi kouluikäiseksi
saakka Espanjassa, jossa hänen
äitinsä oli matkatoimiston palveluksessa.
– Lapsena osasin kuulemma hyvin espanjaa.
Minulla ja vaimollani Annalla on Espanjassa
asunto, jossa viihdymme lomillamme erinomaisesti. Opiskelen parhaillaan espanjan
kieltä verkossa. Vaimoni opiskelee optikoksi.
Lapsia meillä ei vielä ole, Hyvinkään kaupungin nuorten työpajatoiminnan projekti-

päällikkö Karel McLeod Smith sanoo.
Hänen johtamansa nuorten työpajaprojekti alkoi elokuun alussa viime vuonna. Se
päättyy maaliskuun lopussa, mutta hakemus
uudesta projektista on jo jätetty. Nuorten
työpajan korjaus- ja remonttipaja on postitalossa, Toimintapaja Startti Rinteentalolla sekä Luonto- ja ympäristöpaja Uudenmaan
maaseutuopistolla.
Kaksi kautta kirkkovaltuustossa vaikuttanut, kaksi vuotta sitten kaupunginvaltuustoon valittu ja nyt kaupunginhallituksessa
istuva Karel McLeod Smith tutustui seurakuntaan rippikoulun jälkeen.
– Rippikoulun jälkeen olin Hyvinkään
seurakunnassa isosena ja kerhonohjaajana.
Olin aktiivisesti seurakunnan nuorisotehtävissä siihen saakka kunnes pääsin yhdeksäntoistavuotiaana seurakuntavaltuustoon.
Kirjoitusten jälkeen hän opiskeli Laajasa-

Karel McLeod
Smith
esittelee nuorten työpajaan
saatua
pakettiautoa.



lon kristillisellä opistolla.
– Sitten aloitin opiskelun kirkon nuorisotyönohjaajaksi Järvenpään diakonia-ammattikorkeakoulussa, mutta päädyin opiskelemaan opinto-ohjaajaksi Joensuuhun. Olin
opinto-ohjaajana Hyvinkäällä Vehkojan koulussa ja Yhteiskoulun lukiossa, minkä jälkeen
aloitin projektityöt.

Kirkkovaltuustotyö
jätti miettimään
Karel McLeod Smith oli seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajana sekä viimeisen kauden kirkkoneuvostossa. Häntä huolestuttaa kirkkovaltuuston
jäsenten keski-iän nousu.
Nuoremmat jäsenet pitäisivät yllä uudistumista ja tulevaisuuden näkymiä.
Kristinuskon sanoma on Karel McLeod
Smithin mielestä oikea ja hyvä. Se antaa elämään toivoa ja luottamusta. Kahdeksan
vuotta luottamustehtävissä pani hänet kuitenkin miettimään.
– Mielestäni seurakunnan hengellinen ja
käytännöllinen johtaminen pitäisi ehkä erottaa toisistaan. Seurakunnassa pitää toisaalta
tehdä työtä sanoman kautta, mutta on asioita, jotka ovat normaaleja työhön liittyviä asioita.
Hän ihmettelee sitä, että kirkkoherra on
seurakuntaneuvoston puheenjohtajana eli
asioiden esittelijä on yhtenä päättäjistä. Kirkolliskokouksessa on keskusteltu siitä, että
maallikkokin voisi olla neuvoston puheenjohtajana.
Kirkosta eroaminen huolestuttaa, mutta
positiivista on, että seurakunnissa hoidetaan
erittäin hyvin diakonia-, lapsi- ja nuorisotyötä.
– Jos seurakunta ei järjestä niitä, tulee
valtava tyhjiö. Se siirtyy jollekin muulle, esimerkiksi kunnalle. Jos seurakunta ei tekisi
diakoniatyötä kaupungin sosiaalimenot kasvaisivat takuulla. Sama on lapsi- ja nuorisotyön kohdalla.

Työtä työttömien nuorten hyväksi
Postitalon alakerran nuorten työpajan eräässä työtilassa korjataan vanhaa keskimoottorivenettä. Eräästä hallista löytyy vanha pakettiauto, joka on saatu pajan käyttöön. Kolmannen tilan tietokonerivistö odottaa vielä
asentamista. Nettiyhteys on jo valmis.
– Luen tällä hetkellä sosiaaliseen työllistämiseen liittyviä kirjoja. Olen opiskellut
kasvatustiedettä Joensuun yliopistossa ja
kunnallistaloutta Tampereen yliopistolla.
Kaksikymmentäkahdeksanvuotias mies
on rento ja sanavalmis. Hän korostaa sitä,
että vain työttömät nuoret itse voivat tehdä
muutoksen parempaan suuntaan. Yhteiskunnan taholta voidaan ainoastaan antaa
pientä apua ja eteenpäin työntämistä.
– Jos nuorten työttömien asiaa ei saada
kuntoon, työvoimapula on entistä pahempi.
Jonkin ajan kuluttua meillä on ihmisiä, jotka
ovat olleet aina työttöminä. Hyvinkäällä on
asian korjaamiseen hyvää tahtoa ja yhteistä
näkemystä.
Karel McLeod Smith on sitä mieltä, että
jatkuvuus nuorten työllistämiseksi on tärkeää. Ei voi olla pelkkien projektien varassa.
Seurakunnan työntekijöitä hän pitää ammattitaitoisina ja luotettavina. Karel McLeod
Smithille jäi sieltä paljon hyviä ystäviä. Myös
Sääksin lastenleirit jäivät mieleen.
– Ollessani leireillä ensimmäisiä kertoja
isosena sain oman pienen lastenryhmän. Oli
kiva tehdä heidän kanssaan leirijuttuja. Lapset ovat aitoja, rehellisiä ja elämäniloisia. Siitä kai johtuu, että olen edelleen tekemisissä
nuorten kanssa.
Ari-Pekka Laakso jaksoi touhuta leireillä lasten ja nuorten kanssa. Jotkut silloisista
isoisista ovat edelleen seurakunnan työssä.
– Hyvä seurakunnan työntekijä tukee
lasta tai nuorta hänen kasvussaan sekä vetää
mukaan toimintaan.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Miten hoidat mielenterveyttäsi?
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T

ervetuloa lukemaan vuoden 2007 ensimmäistä Kirkonmäeltä-lehteä. Tätä numeroa leimaa jo vuodesta 1950 lähtien järjestetty Yhteisvastuukeräys ja sen aloittaminen
ensi sunnuntaina, 4.2., eri jumalanpalveluksissa ja kirkkokahveilla. Jälleen kerran vapaaehtoisten kerääjien panos on välttämätön. He
antavat aikaansa ja intoaan tälle projektille, joka päättyy huhtikuun lopussa.
Keräysvaroilla tuetaan lapsia ja nuoria, joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia.
Tämänvuotinen Yhteisvastuukeräys edistää
lasten ja nuorten turvallisuutta. Mielenterveysongelmien keskellä elävät vanhemmat tarvitsevat tukea vanhempana olemiseen, jotta
lapset voisivat elää turvallisesti. Monesti mielenterveysongelmiin liittyy salailua ja häpeää,
joten avun tarpeessa olevien löytäminen ei ole
helppoa. Näin Yhteisvastuu 2007 -esite kertoo.

Niilo Kinnunen
– Kuulun Tikkurilan seurakuntaan ja olen käymässä
Hyvinkäällä. Yritän ulkoilla
sen minkä pystyn enkä
stressaa itseäni asioilla, joille on annettava aikaa. Jos
tulee paineita, joita ei pysty
käsittelemään, lähden luontoon. Siellä asioitaan pystyy
käsittelemään.

Jarkko Nikkilä

Minna Lehtonen

– Turhaa stressiä välttämällä. Asiat voi ottaa kevyemminkin
ja laittaa arvojärjestykseen. Huomaa, että meillä menee hyvin verratessamme itseämme esimerkiksi itärajan takana eläviin ihmisiin. Jos stressiä ja paineita keräytyy, sosiaaliset suhteet auttavat. On hyvä keskustella mieltä painavista asioista
toisten ihmisten kanssa.

– Saunominen, lukeminen,
musiikin kuuntelu ja konsertit rentouttavat. Lenkkeilen ja pyöräilen, aloitan
kuntosaliharjoittelun. Olen
koulunkäyntiavustajana
Oulunkylän ala-asteella, joka on Helsingin suurin koulu. Tykkään työskennellä
lasten parissa.

Eija Kölhi

– Keskittymällä positiivisiin
asioihin. Matkustelen mieheni kanssa kotimaassa ja
ulkomailla. Viihdymme kesät mökillä aina, kun on
mahdollista. Pyrin pitämään
huolta siitä, että saan kunnon yöunet. Käyn silloin tällöin kävelemässä ja luen
myös paljon kirjoja.

Kaisa Viitanen

Toivo Hurme

– Ystävien avulla ja liikunnalla. Koetan pitää työtä ja
vapaa-aikaa tasapainossa.
Toisten ihmisten tapaamisella ja seurustelulla heidän
kanssaan on hyvin suuri
merkitys. Meille on tärkeää,
että on olemassa tuki- ja
turvaverkko. Liikuntaa harrastan noin viisi kertaa viikossa. Käyn kuntosalilla,
jumpissa ja hölkkään.

– Olin työssä Koneen hissipuolella 36 ja puoli vuotta ja
olen nyt eläkkeellä. Ulkoilen
aika paljon, kalastan ja teen
polttopuita velipojan kesämökillä Vanajaveden rannalla. Aika kuluu, kun käyn toisia auttamassa. Olen sanonut, että minä tulen talkoisiin, mutta en ota rahaa.
Odotan jäitä, koska harrastan pilkkiongintaa. Mielestäni lapset saavat mielenterveyttä, kun perheessä on
hyvät ihmissuhteet. Raha ei
takaa onnellisuutta.

Tämänvuotinen Yhteisvastuukeräys siis tahtoo
hälventää mielen sairauksiin liittyviä virhekäsityksiä ja etsii uusia tuen tarvitsijoita. Tarkoitus
on myös rakentaa mahdollisimman moneen
kuntaan yhteistyöverkko, jossa kunnan ja seurakunnan työntekijät ovat yhteistyössä sekä
keskenään että mielenterveyskuntoutujien itsensä kanssa.
Vuodenvaihteessa ja jo sitä ennen olemme
saaneet uusia työntekijöitä keskellemme, ja
myös uudet luottamushenkilöt ovat jo aloittaneet työnsä eri hallintoelimissä. Toivotamme
heille kaikille Jumalan siunausta ja viisautta
kohtaamaan erilaiset henkilöt ja haasteet ja etsimään niihin oikeat ratkaisut. ”Siltä, jolle on
jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi,” kirjoitti apostoli
Paavali (1 Kor 4: 2). Yhteisvastuukeräyksen
avausiltana on luottamushenkilöt kutsuttu Hyvinkään kirkkoon siunattavaksi tehtäväänsä
kaikille yhteisen messun myötä. Kirkkotilaisuuden jälkeen on vielä kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa, jossa voi samalla keskustella
vastuunkantajien kanssa.
Luottamus on tärkeä asia ihmissuhteissa. Kun
seurakunta tahtoo olla Jumalan perhettä, niin
sen on toisaalta siedettävä erilaisuutta luonteissa, ulkonäössä, esiintymisessä, uskossakin,
toisaalta tärkeää sen kaiken keskellä säilyttää
luottamus. Luottamukselliset keskustelut ja
sielunhoito jäävät vain kertojan ja kuuntelijan
väliseksi salaisuudeksi. Yhdessä ne voidaan rukouksessa tuoda Jumalan eteen, hänen, joka jo
muutenkin tuntee jokaisen perin pohjin, salatuimpaan saakka. Luottamushenkilöiden kanssa yhdessä etsimme tapoja luodaksemme seurakuntaamme kaikille jäsenille läheisen, lämpimän ja hoitavan ilmapiirin. Siihen tarvitsemme
rukoustukeasi.
Toivotan sinulle, Hyvä Lukija, Jumalan siunausta alkaneelle vuodelle.
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Jarno Hellström aloitti johtavana perheneuvojana
Seurakunnan on
tehtävä parannus

V

aalit pidettiin ja uudet päättäjät valittiin. Kunnissa päätökset tekee usein
pieni kaveriporukka virallisten rakenteiden ulkopuolella. Myönteistä siinä
on tehokkuus. Mutta virikkeiden tulo estyy.
Toivottavasti seurakunnassa demokratia
toimii.
Polttavin ongelma on kirkosta eroaminen. Hyvinkäällä kasvu oli yli 23 %, yksi
Suomen suurimpia. Verotulot supistuvat ja
uhkana on palveluiden karsiminen. Siitä
huolimatta kirkosta eronneetkin ovat vaatimassa aina vain lisää (ilmais)palveluita.
Eroamisten estämiseksi seurakunnan
on tehtävä radikaali muutos, parannus. Sen
tulee keskittyä ydintoimintaan, jäsenpalveluun. Silloin kun seurakuntalainen kohdataan henkilökohtaisesti, hän on voimavara,
henkivakuutus tulevaisuuteen. Seurakunnan jäsenillä on osaamista. Heitä kannattaa
kuunnella ja hyödyntää. Painopiste on pakko siirtää hallinnosta palveluun. Sisäpiirielämän aika on ohi. Seurakunnan on avauduttava. Kirkon toiminnassakin on monia
sokeita pisteitä; esimerkiksi miehet ja perheet. Miesten luo on mentävä vaikka työpaikoille. Perheneuvonnan toimintaedellytysten parantuessa kirkko tavoittaa runsain
mitoin ”leirin ulkopuolella” olevia jäseniään.
Äärimmäisen tärkeää on selkokielinen
viestintä. Meistä kukaan ei ymmärrä serbokroatiankielisiä pyykkikoneen käyttöohjeita. Sama on kirkkolatinan kanssa. Sanat
ovat valtaa jos mikään. Sanoilla voidaan pelastaa. Sanoilla voidaan innostaa. Mutta
sanoilla voidaan myös vähätellä tai tukahduttaa. Luottamus vahvistuu kun siirrytään
salailusta avoimuuteen. Kiertelyllä ja peittelyllä ei ole tulevaisuutta. Rangaistuslaukaus tai jäähy hänelle joka siihen sortuu.
Kirkossa on kaiken oltava avointa ja läpinäkyvää.
Kirkon hallintomalli on raskas. On valtuustoa, neuvostoa, jaostoja, hiippakuntaa,
rovastikuntaa, tuomiokapitulia, piispainkokousta, kirkkohallintoa, kirkolliskokousta
ja ties mitä. Hyvinkäälle luotiin Ilkka Järvisen johdolla uusi hallintomalli. Siinä ohennettiin byrokratiaa ja selkiinnytettiin toimintatapoja. Mutta se vaatii samalla uusiutumista myös valtuutetuilta. On nähtävä
oleellinen. Konstailulla ja kikkailulla ei kehitetä mitään. Tempoilu ja jahkailu päätöksenteossa vain lamaannuttaa toimintaa. Jos
vain tihruaa luupin kanssa ovatko ä:n päällä olevat pilkut varmasti pyöreitä, ei ole oikea korkean tason päätöksentekijä.
Kirkolla on monipuolinen kasvatusvastuu. Tapakasvatustakaan ei ole koskaan liikaa. Me suurten ikäluokkien lapset saimme
ankaran kasvatuksen. Ruokapöytään ei
menty pipo päässä. Lautanen syötiin aina
tyhjäksi. Jos suusta pääsi sopimattomuuksia, se pestiin mäntysuovalla. Nyt on toisin.
Meidän vanhempamme kumarsivat kirkon
suuntaan. Me ja meidän lapsemme kumarramme ahneudelle ja pörssille. Kaupat ovat
auki sunnuntaisin. Idols-formaatin mukaan
ihmisiä saa pilkata. Ja Jumalaa. Ruualla leikitään. Kaiken edelle ajaa oma hyvinvointi.
Kirkon velvollisuus on tuoda esiin myös
asioita, joiden edessä meidän on painettava
päämme alas ja otettava lakki pois päästä.
Elävä, toimiva
seurakunta lähtee liikkeelle ja
kertoo myös kaikesta hyvästä ja
oikeasta.

Tapani
Yli-Saunamäki



H

yvinkään-Riihimäen alueen perhe- neuvoni on, että kannattaa panostaa myös käältä ja Riihimäeltä, mutta ostopalveluasiain neuvottelukeskuksen uute- arkeen. Lasten kanssa touhuaminen on sopimuksella myös Hausjärveltä, Lopelta
na johtavana perheneuvojana parasta ajanviettoa vanhemmille.
ja Nurmijärveltä. Muina perheneuvojina
aloitti 8. tammikuuta Jarno Hellström.
Parisuhdetta voi hoitaa myös lapsiper- ovat pääasiassa Riihimäellä työskentelevä
Aikaisemmin virkaa hoitanut Veli Matti heessä. Suhteen hoito vaatii kuitenkin luo- Anne Anttonen sekä Raili Yli-SaunamäHelminen siirtyi perheneuvojaksi Helsin- vuutta ja yhteistä ponnistelua.
ki, joka hoitaa Hyvinkäällä myös vastaankiin.
ottosihteerin tehtäviä. Jono on parin kuuHyvinkäälle Jarno Hellström tuli per- Maksutonta apua
kauden mittainen, mutta tietyissä tapaukheneuvojan tehtävistä Kotkasta. Hän on
sissa meille pääsee nopeamminkin. Mieskoulutukseltaan teologian maisteri ja on – Tänä päivänä käytetään terapiatyössä ten osuus yhteydenottajina on kasvanut
parhaillaan perheneuvojan erikoistumis- paljon aikaa sukupolvelta toiselle siirtyvi- valtakunnallisesti. Kun ihmiset kertovat
koulutuksessa.
en taakkojen ja traumojen parissa. Ilmiötä keskuksissa saamastaan avusta toisille, se
Mäntsälässä asuvan ja syntyjään mänt- ymmärretään yhä paremmin ja sen hoita- rohkaisee ottamaan yhteyttä. Asioihin
säläläisen miehen vaimo Saija on uskon- miseksi on välineitä. Huomaan konkreet- kannattaa puuttua varhain, koska sillä on
nonopettaja. Heillä on kolme poikaa: Ju- tisesti, että lapsuuden aikaisista traumois- suuri merkitys.
ho, 7, Aaro, 6 ja Otto kaksi ja puoli vuotta. ta kannattaa olla kiinnostunut, Jarno Hell– Puhutaan näin, että pitkittyneissä
Jarno Hellström pitää perheelliselle etuna ström jatkaa. Parisuhdekriisissä oleva ongelmissa hakeudutaan asiakkaaksi kuusi
sitä, että hänen tehtävässään on säännölli- saattaa tulla kertomaan ongelmastaan, jo- vuotta liian myöhään, mutta silloinkaan
set työajat.
hon onkin syynä omalta vanhemmalta pe- tilanteen selvittely ei ole toivotonta.
– Kaiken ytimessä on mielenkiinto ih- riytynyt malli.
misten elämään liittyviä asioita kohtaan ja
Maksuton perheasiain neuvottelukesTeksti ja kuva Seppo Ylönen
vilpitön halu auttaa heitä. Perheneuvon- kuksen palvelu on täysin luottamuksellisnan asiakkaiksi hakeutuu ihmisiä, joiden ta. Asiakkaita tulee pääsääntöisesti Hyvinelämä tai parisuhde on
muodostunut sietämättömäksi. Yritämme löytää yhdessä ratkaisuja.
Eräs tämän päivän parisuhteen ongelma on
työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen, hän sanoo.
Itsestä ja parisuhteesta huolehtiminen
ajan kanssa on Jarno
Hellströmin mukaan äärimmäisen tärkeä asia.
Meidän ei pitäisi ajelehtia ajopuiden tavoin. Televisiota katsomme keskimäärin kaksi ja puoli
tuntia vuorokaudessa,
mutta keskinäistä keskustelua meillä voi olla
vain joitakin minuutteja.
– Panostamme erityiseen lomamatkaan tai
esimerkiksi uudenvuoden viettoon, että niiden
Johtava perheneuvoja Jarno Hellström esittelee sukupuutyöskentelyn periaatteita. Periytyvien negatiiturvin sietäisimme paremmin arkea. Minun
visten käyttäytymismallien ymmärtäminen antaa selkeyttä ongelmatilanteissa.

Uusi kiinteistöpäällikkö ryhtyi työn touhuun

R

akennusmestari Olli-Petri Halme,
40, aloitti tehtävänsä seurakunnan
uutena kiinteistöpäällikkönä 22. tammikuuta. Hänen edeltäjänsä Juha Kääriäinen siirtyi Kirkkohallituksen kiinteistöpäällikön virkaan.
– Tätä ennen olin työssä espoolaisessa
rakennusyrityksessä. Asun Launosissa.
Vaimoni Päivi opiskelee ja toimii kouluavustajana Lopella. Meillä on kaksi tytärtä, Inkeri, 8 ja Vilma, 7, Olli-Petri Halme
esittelee itseään ja perhettään.
Hän pitää seurakunnan kiinteistöpäällikön työtä haasteellisena. Vaihtaessaan
työpaikkaa hän siirtyy samalla rakennusalalta rakennuttajan puolelle. Entisessä
työssäänkin hän oli tekemisissä kirkollisen
järjestön kanssa.
– Olin vastaavana mestarina vuonna
2000, kun Suomen Lähetysseuran Helsingin Tähtitorninmäellä olevaan kirkkoon
tehtiin täysi kunnostus. Johdin Lähetysseurassa kolmea muutakin kunnostustyötä.
Hyvinkääseen Olli-Petri Halme kertoo
tutustuneensa 1980-luvulla, jolloin hän
ajoi kaupungin kaduilla ABC-ajokortin.
Nyt seurakunnan kiinteistöpäällikkö voi
tarttua siis tarvittaessa vaikka kuorma-auton rattiin.
– Teen aluksi kartoitusta siitä, missä
tilassa kiinteistöt ovat. Tulevat Lähetysjuhlat vaativat työpanosta ja samoin Vanhan kirkon alkava remontti.
Olli-Petri Halmeelle riittää töitä. Siitä

Hyvinkään seurakunnan uudella kiinteistöpäälliköllä Olli-Petri Halmeella on vahvaa
kokemusta rakennusten kunnossapidosta.

hän sanoo olevansa iloinen, että työmatka
lyheni huomattavasti. Edellisen työpaikan
viimeiset työmaat olivat Helsingin keskustassa, jonne tuli kotoa yksisuuntaista mat-

kaa 90 kilometriä. Matkaa Launosista Hyvinkäälle on vain 25 kilometriä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Yleisessä raamattupiirissä
paneuduttiin Johannes Kastajaan

S

eurakunnassa on lukuisia pienryhmiä, jotka kokoavat viikoittain
kymmeniä ihmisiä eri puolilla kaupunkia. Ryhmissä tutkitaan Raamattua,
keskitytään lähetystyöhön, rukoillaan ja
jaetaan arkipäivän kuulumisia. Tämän
päivän ihmisellä on tarve käsitellä omaa
suhdettaan kristinuskon sanomaan.
Turvallisessa ja hyväksyvässä joukossa
se on helppoa. Ilojen ja murheiden jakaminen auttaa eteenpäin.
Paavolan seurakuntakodissa (Aittatie 1) kokoontuu joka toinen maanantai
kello 18 yleinen raamattupiiri, jossa käy
parhaimmillaan noin kaksikymmentä
ihmistä. Piirin vetäjänä toimii eläkkeellä
oleva rovasti Jaakko Uronen.
Viime viikon pakkasmaanantaina
paikalle oli tullut urhoollisesti yhdeksän
raamattupiiriläistä. Aiheena oli Johannes Kastaja, jonka elämään paneuduttiin
Luukkaan evankeliumin lukujen 1 ja 3
sekä Markuksen 6. luvun pohjalta.
– Minä aloitin tämän raamattupiirin
vetämisen vuosi sitten tammikuussa.
Ennen minua pitäjänä oli pastori Pekka
T. Lyyränen. Olen tehnyt joka kerta
raamattupiiriä varten pienen alustuksen
käsiteltävistä raamatunkohdista. Meillä
on täällä keskustelua ja jokainen saa
esittää omia mielipiteitään. On ollut tapana pitää pieni esirukoushetki, jossa
muistetaan läheisiä ja muita ihmisiä,
Jaakko Uronen sanoo. Hänen vaimonsa
Kaisa Uronenkin on raamattupiirissä.
Paavolan seurakuntakoti on palvellut seurakuntalaisia jo 31 vuotta, ja jotkut raamattupiiriläisistä ovat olleet mukana koko ajan. Aikaisempina vuosina
piiriä veti suntionkin tehtäviä hoitanut
maallikkoveli Antti Vatka.
Piiriläinen Arvi Orava sanoo, että
piiri on tarkoitettu sekä paavolalaisille
että muillekin kiinnostuneille. MarjaLeena Virtasen mielestä on hyvä, että
paavolalaisten ei tarvitse lähteä kauemmaksi raamattupiiriin.

Taideopiskelija Liisa Pullinen esittelee ympäristöteoksensa pienoismallia.

Vanhan kirkon puistoon
ympäristötaidetta

Raamattupiirissä veisataan muutama virsi, luetaan Raamattua, keskustellaan sen
sanomasta ja rukoillaan omien asioiden, omaisten ja ystävien puolesta.

Piiri vahvistaa uskoa
Yhdeksän hengen joukosta Tellervo
Mustaniemi ja Sirkka Saarakkala ovat
olleet pisimpään mukana.
– Joskus pidimme piiriä Antti Vatkan kotonakin. Raamattupiiri on merkinnyt minulle paljon. Lähden piiristä
kotiin tyytyväisellä mielellä. Meillä on
hyvä vetäjä ja saamme kokoontua yhdessä, Tellervo Mustaniemi sanoo.
– Piiri vahvistaa uskoa ja pitää hereillä, jos ajatus alkaa olla muualla. Me
piiriläiset olemme tyytyväisiä siihen, että Jaakko ja Kaisa Uronen tulivat meidän piiriimme, Sirkka Saarakkala lisää.
Eki Linden edustaa raamattupiirin
nuorempaa ikäpolvea.
– Asun Mustassamännistössä, mutta työpaikkani on tässä lähellä. Olen ensimmäistä kertaa mukana. Näin piirin
ilmoituksen Kirkonmäeltä-lehdestä.
Muutin marraskuussa Hyvinkäälle Lahdesta, jossa olin mukana kahdessakin
raamattupiirissä, hän sanoo.
Ritva Luukkonen ja Hilkka Räisänen ovat olleet raamattupiirissä viime

syksystä lähtien. Anja Laakso kertoo
käyneensä jo Pekka T. Lyyräsen aikana.
Jaakko Uronen sanoo arvostavansa
Jumalan sanaa, mikä vaikutti hänen
suostumukseensa raamattupiirin vetäjäksi.
– Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. On ilon
aihe saada tehdä tätä työtä, hän toteaa.
Seurakunnissa toimivista pienryhmistä
saa lisätietoa internetistä osoitteessa
www.hyvinkaanseurakunta.fi/Ajankohtaista/Säännölliset kerhot ja ryhmät.
Nuorten toiminnasta saa tietoa osoitteessa www.betsku.net. Kysyä voi myös
seurakunnan neuvonnasta, puh. (019)
456 11. Viikko-ohjelmatiedot julkaistaan
Seurakunnat-palstalla Aamupostissa
perjantaisin. Sunnuntain Aamupostilehdessä julkaistaan seurakunnan erillinen ilmoitus jumalanpalveluksista ja
viikkotapahtumista.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Seurakunnan kotisivut uudistettu

S

eurakunnan uudistetut kotisivut (www.hyvinkaanseurakunta.fi) julkaistiin
29. joulukuuta 2006. Ne ovat
entistä selkeämmät. Asiat on
ryhmitelty seitsemään päävalikkoon. Ensimmäisenä on etusivuvalikko, jossa on esillä ajankohtaisia uutisaiheita. Näitä
ovat juuri nyt tulevat kesän Lähetysjuhlat ja Yhteisvastuukeräys. Lähetysjuhliin tarvitaan runsaasti talkooväkeä ja ilmoittautua voi kotisivujen lomakkeella.
Sivuille tulee jatkossa lisää vuorovaikutteisia lomakkeita, joilla
voi hakea esim. kesätöihin hautausmaalle tai ilmoittautua leireille ja retkille.

Linkkejä aiempaa enemmän
Etusivulla on ns. bannereita: Tapahtumakalenteri-, Betsku.net-, Päivän sanaja Kirkonmäeltä-lehden banneri. Tapahtumakalenterista aukeaa seurakunnan
tilaisuuksien ja tapahtumien lista. Betsku.net -bannerista pääsee nuorisotyön
kotisivuille. Päivän sana tuo esiin kirkon
ylläpitämän raamatunlausesivuston.
Kirkonmäeltä-lehden bannerista pääsee
selaamaan viimeisimpiä lehtiä. Lehdet
ovat PDF-tiedostoja. Etusivuilla on
myös uutisarkisto.
Seuraava päävalikko on perus- ja yhteystiedot. Siitä löytyy tietoa seurakun-
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elämän hoitoon liittyviä asioita.
Tässä ovat linkit kirkon Raamattu-, Katekismus- ja virsikirjasivustoihin. Myös Sana sunnuntaiksi -tekstit ovat täällä.
Kuudennesta päävalikosta
saadaan esiin seurakunnan ja
kirkon uutissivut. Valikossa on
myös tapahtumakalenteri, säännölliset kerhot ja ryhmät ja Kirkonmäeltä-lehti.

Palautteen anto
tärkeää

nasta, toimistot ja henkilökunnan yhteystiedot sekä toimitilojen kuvaukset.
Lisänä ovat myös linkit Suomen ev.lut.
kirkon, Espoon hiippakunnan ja Hyvinkään kaupungin sivuille.
Kolmannessa päävalikossa on tietoa
seurakunnan toiminnasta ja palvelusta.
Seurakuntatyö ikäluokittain ja työaloittain on näillä sivuilla. Valikosta löytyvät
myös seurakunnan tukipalvelut, joita
ovat pitopalvelu, hautaustoimi ja kiinteistötoimi.
Neljäs päävalikko on kaste–häät–
hautajaiset. Sivuilla on ohjeita perhejuhlien ja toimitusten järjestämiseen. Lisänä ovat tiedot kirkkoon liittymisestä ja
kodin siunaamisesta.
Viidennessä päävalikossa on uskon-

Viimeisenä on palautevalikko.
Siitä avautuu lomake, jossa voi
kysyä seurakunnan toiminnasta
ja palveluista. Palautetta voi antaa myös
kotisivuista. Työaloille tai henkilöille
osoitettuihin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan pikaisesti.
Internet-sivuja muokataan jatkuvasti, mutta niillä on myös muuttumatonta
tietoa. Uusiutuvaa tietoa tuotetaan kotisivuille päivittäin. Palautetta antamalla
sivuilla kävijät voivat parantaa niiden
toimivuutta. Kaikkia toiveita ei välttämättä voida toteuttaa, mutta mahdollisuuksien mukaan niihin yritetään vastata. Tervetuloa tutustumaan uusittuihin
kotisivuihin!

Teksti ja kuva Jorma Ersta

Hyvinkään Taidekoulun kolmannen eli viimeisen
vuosikurssin opiskelija Liisa Pullinen on tehnyt
Vanhan kirkon puistoon ympäristötaideteoksen. Teos on nähtävänä kahden viikon ajan alkaen 31. tammikuuta. Työ syntyi kuvanveistäjä Maija Helasvuon
ympäristötaiteen kurssilla.
– Tarkoituksena on ollut tehdä Taidekoulun ympäristöön taideteoksia. Kävimme ensin Villatehtaalla
Kulttuurihistoriallisessa museossa. Sieltä löytyi valokuvia noin sadan vuoden ajalta, Maija Helasvuo kertoo.
Liisa Pullisen huomio kiintyi Hyvinkään rukoushuoneesta eli nykyisestä Vanhasta kirkosta vuonna
1896 otettuun valokuvaan.
– Kun näin vanhan kuvan, kiinnostuin Vanhan
kirkon mallista. Päätin rakentaa kirkon tornin ”uudestaan”. Minua kiinnosti idea, että Vanha kirkko
nousisi kuin maan sisästä, Liisa Pullinen sanoo.
Hän käytti luonnonläheistä materiaalia eli lautaa.
– Halusin, että teos ei olisi huomiota herättävä
vaan sulautuisi ympäristöön
Liisa Pullisen kolmevuotinen opiskelu Hyvinkään
Taidekoulussa on loppusuoralla. Hän aikoo hakea
keväällä taidekorkeakouluihin ja teatterikouluun.

Kolmas kappalainen
valitaan helmikuussa
Seurakunnan kolmatta kappalaisen virkaa ovat hakeneet pastorit Laura Maria Latikka ja Soile Rantavuori. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli päätti
marraskuun kokouksessaan, että molemmat hakijat
ovat kelpoisia virkaan.
Hakijoiden haastattelu pidetään keskiviikkona
14. helmikuuta. Molemmille hakijoille on varattu 40
minuutin haastatteluaika. Hakija pitää puheen ja
hänellä on myös mahdollisuus antaa messunäyte.
Muu aika varataan kysymyksille. Haastattelutilaisuuteen kutsutaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
jäsenet. Kirkkoneuvoston kokous aloitetaan tuona
päivänä poikkeuksellisesti klo 18 haastattelujen ja
keskustelun jälkeen. Kirkkoneuvosto tekee kokouksessaan esityksen kirkkovaltuustolle valittavasta henkilöstä.

Rauhannummen krematoriouuni
kärsi vaurioita
Rauhanummen hautausmaan krematoriouunissa on
havaittu vaurioita. Niiden syiksi epäillään tuhkauksen aikana uunissa räjähtäneitä sydämentahdistajia.
Vahinkoja ovat kärsineet uunin kattoholvi, lämpöanturit ja toinen seinä. Kattoholvi on vajonnut useita
senttejä. Alustava korjauskustannusarvio on 50 000
euroa.
Korjaustyöt kestävät arvion mukaan viikon tai
kaksi. Kiireellisiin tuhkauksiin lähimmät krematoriot
löytyvät Hämeenlinnasta, Lahdesta ja Helsingistä.
Seurakunta tukee näissä tapauksissa hyvinkääläisten
vainajien tuhkausta. Tuen suuruus on enintään 200
euroa/tuhkaus. Tuki pitää sisällään tuhkaushintojen
erotuksen ja osan kuljetuskustannuksista.
Rauhannummen hautausmaan krematoriossa
jatketaan edelleen tuhkauksia, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti. Seurakunnan ylipuutarhurin
Markku Husson mukaan uunin luukut on uusittava
sellaisiksi, että mahdollisen räjähdyksen aiheuttama
paineaalto pääsee purkautumaan ulos. Paristojen
poistamisesta vainajista keskustellaan, mutta mitään
tahoa ei ole toistaiseksi velvoitettu sitä tekemään.



Saija Lottonen vihittiin papiksi
Neljänä aikaisempana
vuonna kesäteologina ollut
Saija Lottonen, 27, on ollut joulukuun alusta lähtien työssä seurakunnassa
pitäen muun muassa paljon erilaisia hartaustilaisuuksia. Sunnuntaina 28.
tammikuuta hän sai pappisvihkimyksen Lapuan
tuomiokirkossa. Pastori
Saija Lottosella on seurakunnan kanssa määräai- Viime sunnuntaina
kainen työsopimus tämän pappisvihkimyksen
vuoden loppuun saakka.
saanut Saija Lottonen
– Iloisin ja luottavaisin aloittaa papin työt
mielin olen täällä työssä. tutussa seurakunnassa
Seurakunnassa on tutut ja
turvalliset ihmiset. On ollut kiva tulla töihin tuttuun seurakuntaan, hän sanoo.
Neljänä kesänä Hyvinkään seurakunnassa kesäteologina ollut Saija Lottonen on ehtinyt opettaa
nuoria yhdellätoista rippikoululeirillä. Hyvinkää ja
hyvinkääläiset ovat hänelle tuttuja myös urheiluharrastusten parista.
Saija Lottonen on naimisissa insinööri Jukka
Lottosen kanssa, joka käy Nokia-konsernin työssä
Leppävaarassa. Lapsia heillä ei vielä ole.
Tuore pappi on huolissaan ihmisten kirkosta eroamisista.
– Toivon olevani sellainen pappi, joka on helposti lähestyttävissä. Toivon, että ihmiset voivat tulla
luokseni ilossa ja surussa.

Arja ja Teemu viihtyvät seurakuntakeskuksessa

H

yvinkään seurakuntakeskuksessa
työskennellään monenlaisissa
tehtävissä. Arja Aho, 32, ja Teemu Lähde, 27, ovat avotyössä. Arja on
ollut jo yhdentoista vuoden ajan työssä
pitopalvelun keittiössä. Teemu on ehtinyt tehdä kiinteistötöitä kolmen vuoden
ajan.
Arja Aho kävi ammattikoulun keittiölinjan ja aloitti heti sen jälkeen työt
seurakunnan pitopalvelussa.
– Minulla on monenlaista hommaa.
Puran välillä Teemun kanssa keittiölle
tulevan tavarakuorman, tiskaan, paistan
pihvejä, pilkon perunoita ja teen kotikaljaa. Kuljetan astioita ja välillä olen ollut
leipomassa, iloinen ja muillekin hyvää
mieltä välittävä Arja Aho sanoo. Työhön
hän tulee kello kahdeksan ja pääsee pois
kello viisitoista. Perjantaina on lyhyempi
päivä ja silloin työt loppuvat kello neljätoista.
Ennen joulua keittiössä oli jälleen
kova kiire ja kaikilla oli paineita. Arja
Aho sanoo purkavansa omia paineitaan
juttelemalla muiden työntekijöiden
kanssa. Pitopalvelussa työskennellessään
hän tapaa erilaisia ihmisiä, mikä on hänestä virkistävää.
– Vapaa-aikana olen koiran kanssa
lenkillä. Katson telkkarista Salattuja elämiä ja Käenpesää. Hyvinkääsalissa oli
kerran Dannyn konsertti ja minusta tuli
hänen faninsa. Näin hänet myös laivassa. Laulan kotona karaokena Danny
kappaleita, Arja Aho sanoo.

– Olin siellä vuoden ja sen jälkeen
viikon ajan Hyvinkään työkeskuksessa.
Sitten sain nopeasti paikan täältä seurakunnasta. Minun hommat alkaa kello
seitsemän ja pääsen pois puoli kahdelta
iltapäivällä, hän sanoo.
Talvella hänellä on hiekoitus- ja lumitöitä. Kesällä on ruohonleikkuuta ja
trimmerin käyttöä sekä haravoimista.
– Sisällä vaihdan loistelamppuja ja
eräänä työnä on kuormien vastaanotto.
Tavaraa tulee esimerkiksi keittiöön ja
siivoojille. Tehtävät vaihtelevat päivittäin. Välillä on raskaampaa ja välillä kevyempää työtä.
Teemu Lähde harrastaa kesäisin carting-ajoa Hyvinkään FK-radalla lähellä

lentokenttää.
– Talvella pelaan Paavolan koululla
sählyä. Pelaajat ovat samanlaisia avotyöntekijöitä. Käyn välillä myös punttisalilla.
Ennestään tutut seurakunnan työntekijät helpottivat Teemu Lähteen tuloa
kiinteistöpuolen töihin. Kolmen vuoden
aikana hän on saanut tutustua yhä uusiin ihmisiin. Miehellä on neljän viikon
kesäloma, jonka hän sanoo viettävänsä
kerralla.
– Kirjoja en paljon lue, mutta katson
televisiosta Salattuja elämiä, Turvetta ja
timantteja sekä joskus jännärileffoja.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Teemu ajaa cartingia
Teemu Lähde sanoo olleensa ennen seurakuntaan tuloaan Perttulan erityisammattikoulussa Tyva-linjalla.

Arja Aho ja Teemu Lähde ovat seurakunnassa avotyössä. Arjan valtakuntaa on
pitopalvelun keittiö, ja Teemu ahkeroi kiinteistöpuolen töissä sekä sisällä että
ulkona.

Tervetuloa tyhjä pesä

”T
Kuvassa on vain pieni osa saatavana olevista
adresseista. Kaulariipukset ja pinssit ovat hopeaa.

Adresseja, riipuksia ja pinssejä
Kanslisti Anna-Maija Puurunen esittelee kirkkoherranvirastossa myytävänä olevia seurakunnan
omia ja Suomen Lähetysseuran suruadresseja sekä
Suomen Pipliaseuran hopeisia kaulariipuksia ja pinssejä.
– Oman seurakunnan adressit maksavat 8 ja
Suomen Lähetysseuran adressit 11 euroa. Herran
siunaus- ja enkeliriipukset maksavat 26 euroa. Herran siunaus -kaulariipuksessa on mukana myös siunauksen historiasta kertova kortti. Ristiriipuksen
hinta on 24 euroa, hän sanoo.
Herran siunaus -pinssin hinta on 15,15 euroa, enkelipinssi on 14 euroa ja kalapinssi 3,35 euroa.
– Herran siunaus -kaulariipusta on ostettu paljon rippikoululaisille. Sen taakse voi teettää kaiverruksia, Anna-Maija Puurunen kertoo lahjan suosiosta.
Ostoksia voi tulla tekemään kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikoina. Virasto on auki ma–ke kello 9–16, to kello 9–18 ja pe kello 9–15.

Kirkkopäivät Turussa

Turussa järjestetään 43. valtakunnalliset Kirkkopäivät 25.- 27. toukokuuta. Kirkkopäivien teemana on
Pyhä yksinkertaisuus. Turun Tuomiokirkontorille,
Vanhalle Suurtorille ja niiden liepeille odotetaan jopa 20 000 kirkossa toimivaa, kirkosta kiinnostunutta
ja kirkkoa kaihtavaa osallistujaa.
Kirkkopäivät on kansanjuhla, jossa kohtaavat kirkko,
kulttuuri, yhteiskunta ja tuhannet kävijät. Toukokuisena viikonloppuna eri puolilla Turkua järjestetään
toistasataa tapahtumaa lapsille, nuorille ja aikuisille:
ulkoilmajuhlia, teatteria, keskusteluja, konsertteja,
näyttelyjä. (KT)



yhjään pesään ei pudota puusta
eikä kiivetä maasta. Siihen tullaan vasta sitten, kun uskalletaan irrottautua muiden hinauksesta,
luotetaan sekä omiin siipiin että siihen
että vain vapaat linnut lentävät mahdollisimman järkevissä muodostelmissa.”
Kaksi kokenutta perheneuvojaa on
tarttunut samaan aihepiiriin: ”kolmanteen ikään”, elämänvaiheeseen, jossa pariskunta lasten siivilleen lähdön jälkeen
on jälleen kahden. Suurten ikäluokkien
eläköityessä meitä tyhjän pesän ihmettelijöitä, kipuilijoita tai ihastelijoita on yhä
enemmän.
Samasta teemasta huolimatta kirjat
ovat perin erityyliset – syynä siihen ei
kuitenkaan liene se, että kirjoittajat työskentelevät aivan koto-Suomen vastalaidoilla, Kuronen Lappeenrannassa ja
Kinnunen Vaasassa. Vankilapappinakin
toiminut Matti J. Kuronen on tunnettu
monesti esityksillään yleisöä hauskuttavana sanavirtuoosina. Yllä oleva lainaus
on kuvaava esimerkki hänen ulosannistaan.
VIHDOINKIN KAHDEN antaa oivalluksia mitä tulee ikääntymisen iloihin ja

vaivoihin. Mutta vaikka teksti panee paikoin hykertämään sattuvilla sanonnoillaan, kirjan perusviesti jää jotenkin hämäräksi. Näin on itselleni käynyt usein
muulloinkin tekijän oraakkelimaisten
lauseiden äärellä. Ymmärtäminen ja soveltaminen on lukijan vastuulla.
KUN PESÄ TYHJENEE on selkokieltä,
hyvin jäsennettyä ja lämmintä puhetta
kanssakulkijoille. Kun Kurosen kirjan
painopiste on ikääntyvien parisuhteessa,
Kinnunen kirjoittaa erityisesti kysymyksistä, jotka liittyvät suhteisiin lähteneiden – ja joskus pesään jäävien – kesken.
Käytännön esimerkit ja perheneuvojan
kokemukset antavat syvyyttä ja elävyyttä.
Sekä Kuronen että Kinnunen siteeraavat Raamattua ja muita lähteitä; edellinen tosin viitteellisemmin, Kinnunen
puolestaan rakentaen luontevasti hengellistä kaarta, johon liittyvät myös lukujen lopussa olevat rukoukset. Jälkimmäisen kirjan hauska kuvitus on pesästä
lentäneen Satu Kinnusen.

Reijo Huuskonen

Matti J. Kuronen
VIHDOINKIN KAHDEN
Kirjapaja 2005, 144 s.

Saara Kinnunen
KUN PESÄ TYHJENEE
Perussanoma 2006, 177 s.

Ympäristöystävälliset arkut ja uurnat tulossa

S

uomen hautaustoiminnan keskusliiton aloitteesta on laadittu arkkuja ja uurnia koskevat laatusuositukset, joilla halutaan ennaltaehkäistä
ympäristöhaittoja. Näin pyritään vähentämään haitallisten aineiden päätymistä
sekä hautausmaan maaperään että krematorioiden savukaasuina ilmaan.
Suosituksissa kiinnitetään huomio
arkkujen ja uurnien materiaaleihin. Niiden tulee olla valmistettu ympäristöystävällisistä, hajoavista ja poltettavista
materiaaleista. Suosituksissa käydään

läpi myös valmistuksessa käytetyt aineet
kuten lakat, liimat, maalit jne.
Kirkkohallitus suosittaa, että seurakunnat edistäisivät laatujärjestelmän
käyttöönottoa. Seurakunnat voivat esimerkiksi lisätä hautaustoimen ohjesääntöönsä maininnan, että arkkujen ja uurnien on täytettävä kyseiset laatusuositukset.
Suositusten tarkoituksena on helpottaa sekä hautaustoimistojen, seurakuntien että omaisten arkku- ja uurnavalintoja. Suositukset auttavat myös

valmistajia ja maahantuojia arkku- ja
uurna-asioissa.
Toisin kuin muissa Pohjoismaissa
Suomessa ei ole asetettu rajoituksia arkkujen ja uurnien materiaalien suhteen.
Suomessa valmistetuissa arkuissa ja uurnissa käytetään yleensä ympäristöystävällisiä materiaaleja, mutta mikään taho
ei valvo niiden laatua.
Uusilla suosituksilla Suomessa tavoitetaan muiden Pohjoismaiden taso käytettävien arkkujen ja uurnien ympäristöystävällisyydessä. (KT)

Teatteri Beta
esitti
näytelmän
Franciscus
Assisilaisesta
kesällä 2006.

Tasokas kirkkodraamakatselmus säväyttää

H

yvinkään seurakunta ja
Teatteri Beta järjestävät jo
kolmannen kerran valtakunnallisen kirkkodraamakatselmuksen lauantaina 3.
helmikuuta. Hyvinkään kirkossa ja Willateattereissa nähtävät esitykset
ovat maksuttomia ja niissä saa ottaa myös
kuvia. Ohjelmassa on kirkkodraamojen lisäksi tanssia, pantomiimia ja nukketeatteria.
– Aikaisemmat katselmukset olivat Hyvinkäällä vuosina 2003 ja 2004. Pidimme
tarkoituksella välivuoden, että ryhmät pystyvät uudistamaan ohjelmistoaan. Mukaan
on ilmoittautunut kymmenen ryhmää, joista
kuusi on ensikertalaisia. Tänä vuonna kutsuttiin erityisesti teemanäytelmien esittäjiä,
ja siksi näemme katselmuksessa adventtinäytelmän ja kaksi joulunäytelmää, kirkko-

draamaohjaaja Jouni Laine sanoo.
Avajaiset ovat kello 12 Hyvinkään kirkossa, jossa on peräkkäin kolme esitystä. Ensiksi nähdään Teatteri Betan Kuului laulu enkelten. Kotkalainen Teatteri Sarastus esittää
näytelmän Syntinen nainen. Kolmantena on
Tampereen Kristillisen Teatterin esitys Joulukadulla.
Iltapäivällä ohjelma jatkuu kello 13.30
Willanäyttämöllä, jolloin ryttyläläisen Kansanlähetysopiston taidelinja esittää joulunäytelmän Minä ilmoitan teille suuren ilon.
Lämpiössä nähdään kello 14.30 draamaryhmä Donum Dein viiden minuutin esitys.
Kello 14.45 on Willanäyttämöllä helsinkiläisen Xaris-Finlandin tanssiesitys, josta vas-

taa Titta Tunkkari. Malmilainen nukketeatteri esittää Willastudiossa kello 15.00 nukkenäytelmän Siipi enkelin.
– Kirkkodraamakatselmukseen toivotetaan tervetulleeksi kaikki kirkkodraaman
ystävät. Varsinkin nukketeatteriesitykseen
toivotaan yleisöksi lapsia, Jouni Laine sanoo.
Vanha tuttu Jokiläänin kansalaisopiston
kirkkonäytelmäpiiri esittää kello 15.45 Willanäyttämöllä pitkän kirkkodraaman Elämänkaari. Esitys kestää tunnin ja kaksikymmentä

lauantaina 3.2.
Ohjelma
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Jorma Ersta

Kirkkodraamakatselmus

•

Marko Lindholmia ”vanhennetaan” näytelmän väliajalla.

minuuttia.
Kello 17.15 nähdään Willastudiossa Teatteri Betan Dario Fon tekstiin pohjautuva
monologi Lasaruksen kuolleista herättäminen. Esittäjänä on Marko Lindholm.
Willanäyttämöllä on kello 17.40 Helsingin evankelisen opiston esitys Pro Martinus.
Tämän viimeisen esityksen ohjaa Arto Myllärinen.

12.00 AVAJAISET, Hyvinkään kirkossa
(Hämeenkatu 16)
12.15 Kuului laulu enkelten, Teatteri Beta,
Hyvinkää / Hyvinkään kirkko
12.30 Syntinen nainen, Sarastus, Kotka /
Hyvinkään kirkko
13.00 Kirkko Joulukadulla, Tampereen Kristillinen
Teatteri / Hyvinkään kirkko
13.30 WILLANÄYTTÄMÖT (Kankurinkatu 4–6)
13.30 Minä ilmoitan teille suuren ilon, Ryttylän taidelinja, Sevanto /
Willanäyttämö
13.30 Draamaryhmä Donum Dei / Lämpiö
14.45 Xaris-Finland, Titta Tunkkari / Willanäyttämö
15.00 Siipi enkelin, nukketeatteri / Willastudio
15.45 Elämänkaari, Jokiläänin kansalaisopiston kirkkonäytelmäpiiri /
Willanäyttämö
17.15 Lasaruksen kuolleista herättäminen / Willastudio
17.40 Pro Martinus, Heon taidelinja, Myllärinen / Willanäyttämö
18.00 Ohjaajatapaaminen / Willastudio

Esityksiin on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!



Krista Jussila

Yhteisvastuukeräyksellä varoja
Perun ja Suomen lasten hyväksi
Koko maan kattava Yhteisvastuukeräys 2007
käynnistyy sunnuntaina 4. helmikuuta. Keräyksen teema on ”Ehjä lapsen mieli”. Hyvinkään
seurakunnassa keräys alkaa mainittuna sunnuntaina kello 10 kirkossa pidettävällä messulla, jonka jälkeen on seurakuntakeskuksessa
kirkkokahvit.

L

ipaskeräyksestä kiinnostuneet ovat lämpimästi
tervetulleita avajaistapahtumaan, jossa voi ilmoittautua mukaan. Lipaskeräyksestä voi kysellä lisää
Tuula Liivolalta (p. 040 5596 318) tai Kristiina
Leinoselta (0400 804 252). Kahvituksen jälkeen
isoskoulutuksessa olevat nuoret lähtevät keräämään lippailla ovelta ovelle.
Keräyksellä tuetaan Diaconia-järjestön työtä Perun Andien
köyhien vuoristokylien asukkaiden elämän parantamiseksi.
Kylien ihmiset elävät ankarissa olosuhteissa ja köyhyydessä.
Sikäläinen kulttuuri ei suosi lasten ja aikuisten välistä kansKatja Tähkä

sakäymistä. Perheväkivalta
ja alkoholinkäyttö varjostavat monien elämää. Ihmiset
kärsivät masennuksesta ja
huonosta itsetunnosta.
Suomessa tuetaan Mielenterveyden keskusliiton
työtä sellaisten lasten kohdalla, joiden vanhemmilla
on mielenterveyden ongelmia. Varttuakseen ehjäksi ja
tasapainoiseksi aikuiseksi
lapsi tarvitsee turvallisen
lapsuuden. Mutta niin Suomessa kuin kehitysmaissakin on paljon lapsia, jotka
eivät syystä tai toisesta saa
tarvitsemaansa hellyyttä ja
huolenpitoa.
Joka neljäs suomalainen
kärsii mielenterveyden ongelmista jossain elämänsä
vaiheessa. Kun vanhempi
sairastuu ja perhe on ahtaalla, lapsi jää usein ilman tukea. Ongelmilla on myös tapana siirtyä sukupolvelta toiselle. Jopa 60 prosenttia
vakavaa masennusta sairastavien vanhempien lapsista
sairastuu itsekin ennen 25. ikävuottaan.

Jenni-Justiina Niemi

Andien yksinäiset lapset
Yhteisvastuu 2007 -lehdessä kerrotaan, millaista on
elämä Andien rinteillä olevassa perulaisessa Mirafloresin kylässä. ”Matka Mirafloresiin on kilometreissä lyhyt, mutta ajassa iäinen. Vuoristotietä ylös ja alas, huterien siltojen yli. Vihdoin 4 000 metrin korkeudessa
aukeaa kylän keskusaukio”, Krista Susi kirjoittaa kylään tulosta.
Kylän äidit kertovat ravinnon ja koulutuksen puutteesta, mutta muitakin ongelmia on. Kylän miehistä
useimmat juovat. Vaimot ja lapset kärsivät miesten väkivallasta ja machoilusta. Naisten ja erityisesti tyttöjen
oikeudet ovat olemattomia.
Naiset työskentelevät vuoren rinteisiin pengerretyillä pelloilla. Miehet hoitavat maatyöt käsivoimin.
Koneita ei juuri ole, mikä vie vanhempien voimat. Kotiin jäävät lapset huolehtivat nuoremmistaan. Jo neljävuotiaat kantavat reppuselässä perheen pienimpiä.
Kuusivuotiaana mennään paimeneen. Pienelle paimenelle saatetaan uskoa monikymmenpäinen vuohilauma.
”Isä käski minun lähteä kotoa, kun täytin kaksitoista. Hän sanoi, että oli itsekin joutunut elättämään itsensä samanikäisestä lähtien”, kertoo 22-vuotias Riveros, joka on 11-lapsisen sisarussarjan vanhin. Hän teki
kotiapulaisen töitä läheisessä kaupungissa ja opiskeli
15-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen tyttö palasi kotiin huolehtimaan nuoremmista sisaruksistaan. Isä joi ja löi.
Elämä oli levotonta, ja nuorimmaistenkin koulut jäivät
kesken.
”En haluaisi, että kukaan joutuu elämään tällaisen
lapsuuden. Yksikään meistä ei saanut käydä koulua,



kun isä pakotti meidät töihin. Yksi nuorimmista siskoistani
meni naimisiin päästäkseen pois kotoa, toinen pesee pyykkiä
ja hoitaa lapsia läheisessä kaupungissa”, hän jatkaa. Nyt hän
on itsekin äiti, jolla on puolitoistavuotias tytär. Oman miehensä kanssa hän on puhunut lasten kasvatuksesta ja saanut
lupauksen, että nyrkkiä ei tässä perheessä käytetä.
”En minä ole isälleni vihainen. Käyn joskus kyläilemässä
kotonani, mutta isän kanssa ongelmista ei puhuta”, Riveros
lisää.
Perulaisen kylän isät kaipaavat lapsiltaan kunnioitusta ja
kurinalaisuutta. Moni heistä sanoo keskustelevansa lastensa
kanssa. Kylän opettaja Serafin Rojas Tovar uskoo, että juuri
vaikeiden perheolojen takia lapset muuttavat pois kotoa ja
lähtevät etsimään töitä 15–17-vuotiaina.
”Nuoret lähtevät pois, koska he haluavat toisenlaisen elämän. Moni koti tarjoaa vain välinpitämättömyyttä ja väkivaltaa”, hän sanoo.
Noin 5 000 asukkaan Mirafloresin kylässä 90 prosenttia
lapsista käy ala-asteen ja 60 prosenttia jatkaa koulunkäyntiä
sen jälkeen. Kun 15-vuotiaat lähtevät työnhakuun elättääkseen itsensä ja vanhempansa, vain viisi prosenttia kylän nuorista hakeutuu ammattiopintoihin.

Hyvinkään
Yhteisvastuutapahtumat
Lipaskeräys
maanantaista perjantaihin 5–10.
helmikuuta Prismassa, Citymarketissa, Euromarketissa, S-marketissa ja Pyrhösellä.

Naisten virkistysilta
Kansainvälisenä naisten päivänä
torstaina 8.3. klo 17–21 on Sääksin leirikeskuksessa naisten virkistysilta. Ohjelmassa on vatsatanssia ja kukkien sidontaa. Kotiin vietävien kukkakimppujen
tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi iltaan kuuluu
Siskot maailmalla -kanava, saunat, iltahartaus ja upea 10 euron
iltapala. Naiset! Ilmoittautukaa
seurakunnan neuvontaan soittamalla numeroon (019) 456 11
keskiviikkoon 28. helmikuuta
mennessä. Iltaan ei ole yleistä
kuljetusta.

Lasten konsertti
Yhteisvastuun hyväksi on Hyvinkään kirkossa tiistaina 13.
maaliskuuta kello 18. Esiintyjinä
ovat Jukka Salminen ja lapsikuorot: Rytmiritarit, Sävelkeijut
ja Laulunaperot. Konsertin on
ideoinut kanttori Marjut Sipakko.

Koru- ja kassirieha
Seurakuntakeskuksen isossa salissa (Hämeenkatu 16) järjestetään lauantaina 17. maaliskuuta
kello 11–14 tasatunnein värikästä ohjelmaa. Tapahtuma alkaa
kello 11 Heikki Hinssan johtaman kuoron esittämällä Täti
Moonika -laululla. Ohjelmassa
on myös arpajaiset sekä munkki- ja mehutarjoilu.
Riehaa varten voi lahjoittaa uusia tai käytettyjä koruja
ja kasseja, joita otetaan vastaan
seurakunnan neuvonnassa maanantaista torstaihin kello 8–16
ja perjantaisin kello 8–15. Tavaroista saatava tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen.

Lasten tukeminen
ei tunne rajoja

Y

hteisvastuukeräyksen teemana on tänä vuonna Ehjä lapsen mieli. Keräyksen
varoilla tuetaan sellaisia perheitä, joissa vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Apua annetaan sekä Suomeen että Peruun.
Yhteisvastuukeräyksen sihteerinä toimii diakoniatyöntekijä Kristiina Leinonen, joka vastaa Hyvinkään seurakunnassa päihde- ja kriminaalityöstä.
– Tavatessani perheitä olen huomannut lasten pelon ja hämmennyksen siitä,
mikä isällä tai äidillä on, kun he käyttäytyvät noin. Annamme koko perheelle mahdollisuuden keskustella ongelmakysymyksistä, tarjoamme vertaistukea ja ohjausta.
Seurakunnan diakoniatyöntekijöillä on tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden
auttajien kanssa. Mielenterveyden ongelmakohtiin annetaan tukea.
– Mielenterveysongelmista voi puhua eikä niiden kanssa tarvitse jäädä yksin.
Tämän vuoden keräyksellä käynnistetään koululaisille suunnattu kampanja. Se
madaltaa nuorten kynnystä hakea apua, jos joku perheenjäsen sairastuu henkisesti, Kristiina Leinonen jatkaa.
Yhteisvastuukeräyksen varoilla avataan myös lasten ja nuorten nettineuvontapalvelu sekä koulutetaan vanhempia ja lähellä olevia aikuisia tunnistamaan lasten
hätä mahdollisimman varhain.
– Keräys on tärkeä kanava vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja vähentää ennakkoluuloja. Halutaan tuoda esiin sitä, että ihmisiä voi auttaa yli rajojen, kotimaassa ja
ulkomailla. Keräys voi olla toivon antaja vaikeuksissa oleville ihmisille.
Kristiina Leinonen tähdentää, että osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen
voimme auttaa lapsia kasvamaan tasapainoiseen aikuisuuteen.
– Perussa järjestetään vanhempainkouluja ja lapsille työpajoja sekä nukketeatteria. Nukketeatterin avulla vahvistetaan lasten itsetuntoa sekä opetetaan väkivallattomuutta ja lasten oikeuksia. Perussa koulutetaan myös alueellisia mielenterveysneuvojia.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Jorma Ersta
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Talvirenkaiden vaihto
-tempaus on maalis-huhtikuun
vaihteessa, koska kesärenkaisiin
siirrytään jälleen 16.4. mennessä. Tempaukseen haastetaan
Hyvinkään ammattioppilaitoksen autopuolen oppilaita. Ajankohdista ja paikasta ilmoitetaan
erikseen.

Yhteisvastuun
kiitosjuhla
Sunnuntaina 29. huhtikuuta kello 10 on Hyvinkään kirkossa Yhteisvastuun kiitosjuhla ja Kansanlaulumessu, jonka ideoi
kanttori Heikki Hinssa.

Kristiina Leinonen perulaisessa asussa.



Matkaevästä
Jumalan
sanan kylvö

J

eesuksen kylväjävertaus (Lk. 8: 4–15) on
Jeesuksen tunnetuimpia vertauksia. Siinä
mies kylvi tuhlaillen siemeniään hyvän
maaperän ohella myös kalliolle, polulle ja ohdakkeiden sekaan. Miksi moinen siemenviljan tuhlaus?
Sen tähden, että vertauksen tarkoittamalla kylväjällä, Jumalalla, on valtavasti kärsivällisyyttä ja toivoa jokaisen luomansa ja
lunastamansa ihmisen pelastumisesta. Emme varmasti ymmärrä riittävän syvästi, miten kalliin uhrin taivaallinen Isämme antoi
ainoan Poikansa ristinkuolemassa syntiemme sovittamiseksi! Paavali sanoo, että ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja
tulisivat tuntemaan totuuden.” Mutta onneton syntinen haraa ankarasti vastaan, ettei
vain joutuisi Jumalan sanan, rakkauden ja armokutsun vaikutuspiiriin!
Mutta kylväjävertaus paljastaa myös sanan kylvötyön ahkeran vastustajan. Jeesus
selitti vertaustaan opetuslapsilleen näin:
”Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä Paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he
eivät uskoisi ja pelastuisi.”(Lk. 8: 11, 12)
Jumalan kylvämästä sanan siemenestä syntyy
siten lapsia valon valtakuntaan, mutta Paholaisen kylvämästä epäuskon ja pahuuden siemenestä pimeyden valtapiiriin. Jeesus tekee
Raamatussa selvän jaon Jumalan ja Paholaisen lapsiin, pahennuksen aiheeksi tämän
maailman viisaille. Muistan hyvin, kuinka itseänikin nuorena miehenä viehätti jonkin
itämaisen uskonnon vertaus siitä, kuinka Japanin Fudzi-vuoren huipulle johtaa 13 eri
reittiä. Minkä reitin valitsetkin, pääset kyllä
huipulle eli saavutat yhteyden johonkin jumalaan tai jumaluuteen.
Samaa tarkoittaa tuttu sananparsi ”jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi”. Totta
on se, että vain omalla uskolla Jeesukseen
Kristukseen ihminen pelastuu. Mutta sanonta tarkoittaa oikeasti uskoa keneen tai mihin
tahansa. Kun Jeesus sanoo olevansa ”tie, totuus ja elämä”, ainoa tie Isän luo, (Joh.14: 6),
hän sulkee pois kaikki toiset pelastustiet.
Näin Kristuksen seurakunta on pahennuksen aihe tässä näennäisen suvaitsevassa yhteiskunnassamme!
Kylväjävertaus muistuttaa meitä uskovia siitä, että Jumalan sanan kylvö kannattaa ja
maksaa vaivan, koska tänäänkin ”usko syntyy
kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää
Kristuksen sana.” Ja vaikka Sielunvihollinen
tekee parhaansa turmellakseen sanan kylvön,
niin voimme lujasti luottaa siihen, että Herra
itse antaa kylvämällemme siemenelle kasvun
ja viljan kypsyttyä lähettää myös sadonkorjaajat paikalle.

Antti Pohjanraito
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Kanttori Marjut Sipakko on kiitollinen musiikin lahjasta. Hän uskoo, että kaikki lähetysjuhlavieraat saavat musiikista vahvistusta
elämäänsä. Tunnuslaulu rohkaisee kertomaan evankeliumia muillekin.

127 päivää lähetysjuhliin

Lähetysjuhlilla on musiikkia
kaikkien makuun
Tarttuvan tunnuslaulun nimi on Pallo haltuun!

H

yvinkäällä 8.–10. kesäkuuta pidettävistä Lähetysjuhlista tulee musiikkipainotteiset. Eräänä
syynä ovat useiden juhlilla esiintyvien kuorojen
pyöreät vuodet. Hyvinkään Kirkkokuoro
viettää 90-vuotisjuhlaansa ja Hyvinkään
Oratoriokuoro on 30-vuotias. Suomen
Lähetysseuran vanhin musiikkiryhmä Safarikuoro on tullut 40 vuoden ikään, ja
muusikko Pekka Simojoen luotsaama
Exit on ehtinyt 20 vuoteen.
Ohjelmatoimikunta valitsi Lähetysjuhlien tunnuslauluksi useiden vaihtoehtojen joukosta kanttori Marjut Sipakon
säveltämän ja sanoittaman Pallo haltuun
-laulun, joka syntyi alkusyksystä.
– Lähetysjuhlilla suurkuoro laulaa
tunnuslaulun ensin avajaisissa, ja ihmiset
yhtyvät siihen. Myöhemmin laulua lauletaan useissa tilaisuuksissa.
Pallo haltuun -laulun sanoissa kerrotaan myrskyistä ja peloista. Marjut Sipakko kertoo, että laulun ajatukset tulivat yllättävän helposti.
– Kysymyksessä on lähetyslaulu. Tehtävämme on viedä toivoa ja valoa maailmaan Jeesuksen ihmeellisistä teoista. Kaikilla ihmisillä on oikeus kuulla tämä uutinen.
Marjut Sipakon mukaan uskosta kertominen muille ihmisille saattaa nostaa
henkisiä myrskyjä.
– Laulussa on kuitenkin lohdullinen
ajatus, että olemme Jumalan vahvemmissa
käsissä. Ihminen on pieni, mutta Jumala
on suurin, ja kaikki on hänen hallinnassaan.

Tunnuslaulu innostaa
lähetykseen
Parikymppisenä Marjut Sipakko kertoo
tehneensä sävellyksiä, mutta jätti harrastuksen, koska piti tuloksia huonoina. Pari
vuotta sitten Hyvinkään seurakunnan
kanttori koki saaneensa säveltämisestä
uuden lahjan, jota hän on ihmetellyt. Ensin syntyi joululaulu omiin sanoihin.
– Sen jälkeen jokin uusi melodia soi
usein päässäni, ja se on pakko kirjoittaa
nuoteille. Saatuani itse lahjan säveltää koen niin, että minun tehtäväni on antaa siitä muillekin. Koen omalla kohdallani
suurta kiitollisuutta musiikin lahjasta, kyvystä säveltää ja ihanasta työstä seurakunnan kanttorina. Toivon tekemäni tunnuslaulun tuottavan iloa laulajilleen.
Pallo haltuun -tunnuslaulun sävellys
on kolmijakoinen. Sitä laulettaessa tulee
mieleen keinuva tunne kuin oltaisiin veneessä tai laivassa meren aalloilla.
– Ihmiset, jotka ovat sitä jo laulaneet,
pitävät sitä lähetystyöhön innostavana.
Teen mielelläni valoisia kappaleita. Se on
minun tyylini, Marjut Sipakko jatkaa.

Siionin virsistä gospeliin
Suomen Lähetysseurastakin on tullut sellaisia terveisiä, että musiikki on Hyvinkään seurakunnan vahvuus. Kaikilla jo
mainituilla kuoroilla on Lähetysjuhlilla
juhlakonserttinsa.
– Olen ilahtunut siitä, että nuorten ja
lasten juhlilla on esiintymässä seurakunnan omia bändejä, jotka osaavat soittaa.
Jokainen löytää juhlilta mieleistään ohjelmaa ja musiikkia.

Hyvinkään seurakunnasta Lähetysjuhlilla esiintyy myös Tuomasbändi. Lapsikuorot Rytmiritarit, Sävelkeijut ja Laulunaperot esiintyvät sekä Jukka Salmisen
kanssa että yksin.
Juhlien musiikkipitoisia ohjelmia ovat
esimerkiksi Tuomasmessu, Runolaulumessu, Siioninvirsiseurat, Kauneimmat
hengelliset laulut ja Kiinalainen juttu.
Sunnuntaina 10. kesäkuuta on Hyvinkäällä kaksi messua. Teltassa pidettävässä perheväen messussa esiintyvät lapsikuorot ja
nuorten kuoro. Kirkossa pidetään radioitava afrikkalainen gospelmessu, jossa ovat
mukana Jakaranda-kuoro ja Hyvinkään
Kirkkokuoro.
Marjut Sipakon esittelemä Lähetysjuhlien musiikkiosuus ei lopu vielä tähän.
Tilaisuuksissa esiintyvät myös Rautatien
Soittajat, Työväen Soittokunta ja Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri. Suurkuoro
on koottu hyvinkääläisistä kuoroista. Mainitun Jakaranda-kuoron lisäksi esiintyjänä
ja laulattajana on myös Cumina-kuoro.
– Ulkomaisia musiikkivieraita ovat
marilainen musiikkiryhmä ja nuorten
bändi Crux Virosta. Luvassa on varmasti
hyvätasoista ja hienoa ohjelmaa, jota on
suunniteltu jo ainakin viime kesästä lähtien. Myös lasten ja nuorten juhlista tulee
upeat. Ohjelmaa on paljon ja monipuolisesti.
Lähetysjuhlille voi ilmoittautua talkoolaiseksi sivulla 13 olevalla lomakkeella ja
seurakunnan kotisivuilla osoitteessa:www.
hyvinkaanseurakunta.fi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Psykologi
Pirkko Wiik on
hoitanut omia
lapsiaan ja
hänellä on jo
lapsenlapsiakin. – Turvallisuuden tunne
on lapselle
tärkeä asia,
hän sanoo.

”Lapsen henkisen kasvun
koti hyvissä ihmissuhteissa”
Hyvinkään kaupungin perheneuvolan psykologi Pirkko Wiikillä on
pitkä kokemus lasten ja perheiden
parissa työskentelystä. Hän on
huomannut, että nykyajan nuoret
vanhemmat tietävät paljon lasten
kasvatuksesta. Isätkin osallistuvat
iloisesti lastensa hoitamiseen.

J

os lapsella on ongelmia, silloin kannattaa tulla perheneuvolaan. Tapaamiset alkavat lapsen kehitystä ja ongelmakohtia kartoittavalla vanhempien haastattelulla sekä keskustelulla
perhesuhteista. Lapselle voidaan järjestää myös yksilöllisesti muutamia arviointikäyntejä.
– Yritämme hakea vanhempien kanssa
ratkaisuja, jotka helpottaisivat lapsen elämää. Olemme yhteistyössä myös koulun
kanssa, jos lapsen ongelmat liittyvät sinne.
Kautta vuosien käytöshäiriöt, masentuneisuus ja ahdistuneisuus ovat olleet yleisimpiä
lasten ongelmia, Pirkko Wiik sanoo.
Hän viittaa pari vuotta sitten julkaistuun
lastenpsykiatrian professorin Jorma Pihan
kartoitukseen, jonka mukaan lama ei ole lisännyt määrällisesti mielenterveysongelmia.
– Lama on sen sijaan lisännyt ongelmia
laadullisesti. Ne ovat yhä vakavampia sekä
lapsilla että aikuisilla. Vanhempien avun ha-
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ku on myös kasvanut.
Eräässä aikakauslehden vanhemmille
suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin, mitkä
asiat häiritsevät eniten 2–15-vuotiaiden lasten kasvatustoimintaa. Haittaavia tekijöitä
olivat pitkät työpäivät, kiire, taloudelliset
huolet ja stressin tunne.
– Lastenkasvatukseen liittyvät uhat tulevat vanhempien pärjäämisen kysymyksistä.
On sanottu, että lapsen henkisen kasvun koti ovat toimivat ihmissuhteet, aikuisten antama tuki ja riittävä läsnäolo, Pirkko Wiik sanoo.

Avioerot ja uusperhe
Konkreettinen uhka lapsen mielenterveydelle on avioero.
– Se on lapselle ja vanhemmille suuri
kriisi ja stressin paikka. Vaikka erosta selvitään parempaan elämään, saattaa lapsen yhteys katketa siihen vanhempaan, jonka luona
hän ei asu. Yleensä tämä vanhempi on isä.
Lapselle on kuitenkin tärkeää, että hän tapaisi säännöllisesti isäänsä ja suhde säilyisi
arjessa.
Joku lapsi joutuu uusperheeseen, kun äiti tai isä löytää uuden kumppanin. Sekin on
lapselle haastava tilanne.
– Lapsen mielessä liikkuvat monenlaiset
tunteet. On pelkoa, hylätyksi tulemisen tunnetta, ahdistusta ja masennusta. Lapsi kyselee, mikä hänen perheensä on. Hänen on
löydettävä paikkansa uusperheessä ja luotava uudet sisäiset suhteet, Pirkko Wiik jatkaa.

Olivatpa syyt mitkä tahansa, monet tahot haluavat toimia lasten ja aikuisten mielenterveyden hyväksi. Lapsilla on käyttäytymishäiriöiden lisäksi levottomuutta ja oppimisvaikeuksia. Koulujen oppilaiden apuna
on Hyvinkäällä neljä koulupsykologia. Eräs
avun paikka on Hyvinkään perheneuvola,
joka tulee toimineeksi 1. joulukuuta 40 vuotta.
– Meille voi soittaa numeroon (019) 459
3918. Mutta meillä on valitettavasti pitkä jono. Murheenamme on, että meillä on avuntarpeeseen nähden liianvähän resursseja.
Perheneuvolassa on kolme psykologia ja kolme perheneuvojaa sekä asiakassihteeri. Kehitämme toimintaa koko ajan. Joudumme
ostamaan lapsille ostopalveluina pitempiaikaisia terapioita, Pirkko Wiik kertoo. Perheneuvolassa ovat hoitomuotoina perheterapia, lasten yksilöterapiat, pariterapia sekä
ulkoa ostettavat musiikki- ja kuvataideterapiat.

Turvallisuuden tunne on tärkeää
– Lapsi, jolla on ehjä mieli, osaa leikkiä. Hänellä on itsetuntoa ja -luottamusta sekä realistinen käsitys itsestään, kuka hän on, mitä
hän haluaa, mitkä asiat jännittävät ja pelottavat, Pirkko Wiik sanoo. Tällainen lapsi
pärjää ikäluokkansa vaatimista asioista. Hänellä on huolehtivat vanhemmat ja muita
lähipiirin ihmisiä, sukulaisia, ystäviä ja kavereita.
Esimerkkilapsella on mielenkiinnon kohteita. Hän on kiinnostunut erilaisista asioista

kodinkin piirissä. Hankalissa tilanteissa tällainen lapsi tietää, keneltä hän voi kysyä
apua.
– Turvallisuuden tunne on lapselle tärkeä asia. Hän saa kokea, että ympärillä on
ihmisiä, jotka rakastavat ja näyttävät sen.
Lapsi kokee tulevansa huolehdituksi.
Valmistuttuaan Turun yliopistosta psykologiksi vuonna 1972 Pirkko Wiik on työskennellyt 35 vuoden ajan sekä Ruotsissa että
Suomessa. Hyvinkäällä hän on ollut psykologina 9 vuotta.
Pirkko Wiik on huomannut, että nykyajan vanhemmat etsivät tietoa lastenkasvatukseen internetistä. Sen palstoilla keskustellaan ongelmakysymyksistä. Myös kynnys
avun hakemiseen on madaltunut. Mutta samaan aikaan vanhempien keskuudessa on
epävarmuutta lastenkasvatuksessa.
– Joillakin vanhemmilla on irrallisuuden
tunnetta ja heidän turvaverkkonsa voi olla
aika pieni. Pitäisi käyttää enemmän talonpoikaisjärkeä. Täytyy uskoa omiin kykyihin
lapsen kasvattajana. Lasten kanssa olisi tärkeää unohtaa murheet. Heidän kanssaan pitää osata leikkiä, hoitaa pipejä ja kysellä.
Pientä vauvaa hoitaessaan vanhemmat
lepertelevät. Tätä pitäisi jatkaa myöhemminkin. Pirkko Wiik neuvoo, että kun vanhemmat tulevat töistä kotiin, heidän tulisi antaa
heti aikaa lapsilleen.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Piirros kirjasta Erkki Tanttu, 500 valittua. Otava 1982.

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Erkki Tanttu
tavoitti
piirroksillaan
suomalaisten
tuntoja
pyhänä ja
arkena.

Huumori ja ilo kuuluvat seurakuntaan
Hyvinkään seurakuntakeskuksen
pitopalvelun lounaalle ensimmäisiä kertoja tulevat saattavat yllättyä. Seurakunnan papit ja lukkarit
ynnä muut työntekijät osoittautuvat varsin vitsikkäiksi ja hauskoiksi, jos sattuu heidän pöytiinsä.
Iloinen puheensorina ja nauru
piristävät arjen keskellä. Huumori
on sellainen mauste, jota ei panna
vakan alle seurakunnassakaan.

L

ounaalla käy silloin tällöin myös
kirkkodraamaohjaaja Jouni Laine.
– Olen hyvän huumorin ystävä ja pyrkinyt omassa tuotannossani tuomaan huumoria esille
maukkaalla tavalla, hän sanoo.
Huumori on näkynyt esimerkiksi Rautatiemuseon puiston kesäteatteriesityksissä,
pienoisnäytelmissä ja nukketeatterissa. Jotkut näytelmät eivät sen sijaan kaipaa huumoria, esimerkiksi Passiodraama Ristin tie.
– Näytelmään sopiva hyvä huumori vahvistaa katsojien ja näyttelijöiden välistä vuorovaikutusta. Kesäteattereissa on ollut koko
ajan vahvaa komiikkaa. Raskassoutuinen aihe kaipaakin hyvää huumoria. Kun Paavo
Ruotsalainen joutui Kalajoen käräjille, hän
oli nokkeluudessaan hurmaavan hauska.
Yleisö reagoi siihen vahvalla naurun remakalla.
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Häpäisy ei ole huumoria
Jouni Laine sanoo, että kirkko koetaan hiljentymisen ja pyhyyden paikaksi. Siksi esimerkiksi mitkään hauskat jutut eivät uppoa
siellä kovin hyvin seurakuntalaisiin.
– Paikkaa ei ole totuttu pitämään hauskojen juttujen tilana. Siksi myös aplodeja ja
innostumista vierastetaan kirkossa. Se on
meidän vanhaa kirkkokulttuuriperinnettä.
Naurulla voisi olla hyvinkin tervehdyttävä
vaikutus julistukseen. Se virkistäisi varmasti
seurakuntalaisten kirkkokäsitystä. Kirkkohan on ilosanoman eli evankeliumin paikka.
Televisiossa on paljon ohjelmia, joiden
huumoriksi on noussut toisten ihmisten häpäisy. Siitä on tullut suorastaan muoti-ilmiö.
– Minun mielestäni se on pilkkaa, jolla ei
ole mitään tekemistä hyvän huumorin kanssa. Se on julmaa ja kelvotonta, Jouni Laine
toteaa.
Työstään innostunut mies ohjaa Teatteri
Betan näytelmiä ja siksi hänellä on elävä tuntuma teatteriin aihepiirejä myöten.
– Me emme ole tarkoituksellisesti tehneet Teatteri Betassa komiikkaa. Hyvässä
huumorissa on jotakin hauskalla tavalla yllättävää. Näytelmissämme komiikka toteutuu tapahtumien kautta, joita ei ole välttämättä kirjoitettu käsikirjoitukseen.

Iloisuus on raamatullista
Väinö Linnan Tuntematon sotilas on karua
kuvausta isiemme käymästä sodasta suurta
naapurivaltiota vastaan. Tästäkin kirjasta
löytyy huumoria. Synkän kuolemanuhan
edessä teoksessa kuvatut miehet koettavat
pitää yllä positiivista mieltä.
Sananlaskuissa sanotaan: ”Terveydeksi
on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut.” (Snl 17: 22). Seurakunta on

muotoutunut ilosanoman ympärille. Jouluevankeliumissa ovat enkelin sanat paimenille ja meille: ”Älkää peljätkö; sillä katso,
minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä
syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra,
Daavidin kaupungissa.” (Luuk 2: 10–11). Puhuessaan opetuslapsilleen hedelmää kantavasta viinipuusta (Joh 15) Jeesus korostaa
keskinäistä rakkautta. Hän sanoo sitten: ”Tämän minä olen teille puhunut, että minun
iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.” (jae 11). Syvä ilon kokemus tulee
kristillisestä uskosta.
Hauskat elämämme keskellä tapahtuvat
sattumat ovat parasta huumoria. Tässä on
eräs esimerkki. Joskus 1950-luvulla pidettiin
tuolla Itä-Suomessa kotiseuroja. Siihen aikaan seuroihin tultiin mielellään seurustele-

maan ja juomaan kahvia. Samalla laulettiin
virsiä ja kuultiin Jumalan sanaa. Varsinkin
naisväki riensi paikalle. Sattui sitten kerran
niin, että seurojen pitäjäksi tuli pappi, jonka
nimi oli Kukkonen. Kuten hyviin tapoihin
kuuluu, hän kiersi seuratupaa ja esitteli itsensä seuravieraille. Esittelykierros meni
ihan mukavasti ja kaikki sanoivat papille nimiään. Sitten erään naisen kohdalla pappi
sanoi taas kätellessään nimensä, Kukkonen.
Käteltävä rouva vastasi siihen että Kananen,
koska se oli todella hänen sukunimensä. Siitäpä virisi iloinen nauru ja seurat pääsivät
alkamaan vapautuneessa ilosanoman hengessä.

Teksti Seppo Ylönen

Viihde muuttuu irvokkaaksi

H

yvinvointiimme ja sähköiseen mediaan hurmautuneina olemme vaarassa menettää aidon huumorin
lahjan. Tällaisen käsityksen saa lukiessaan
Vesa Vierikon, Pertti Sveholmin ja Kari
Heiskasen haastattelua (HS/Nyt-liite
1/2007). Miehet tekivät 20 vuotta sitten
television kolmoskanavalle Tabu-nimisen
humoristisen sketsisarjan, johon liittyy
arveluttavia aineksia. Se on viihdettä, joka
saa miehet jälkeenpäin mietteliäiksi. Kari
Heiskasen mielestä sarjan jaksoissa on aika paljon mustia aiheita ja varsinkin juppisketsi on synkkä. ”Siinä nopeasti rikastuneet jätkät pitävät hauskaa ja tulevat
siinä sivussa tappaneeksi yhden ihmisen.
Eikä paina missään.”

Sveholm arvelee, että nykyään ei saisi
yhtä vapaita käsiä sketsisarjan tekemiseen.
Kari Heiskanen sanoo: ”Kyllähän sitä välillä miettii, kuinka pitkälle ihmisten viihdyttämisessä voidaan mennä. Tositeeveehän on kohta sitä, että siellä hakataan ihminen. Tuotetaan se sitten maassa, jossa
ei oikeusvaltioperiaatteet päde.” ”Niin
kuin Roomassa”, Vierikko lisää. Heiskanen
kiteyttää: ”Mitä enemmän ihmisillä on aikaa, sitä enemmän viihdettä kaivataan ja
sitä irvokkaammaksi ja absurdimmaksi se
muuttuu. Ja sitä tyhjemmäksi elämä
muuttuu.” ”Sanovat Suomen hauskimmat
miehet”, lopettaa artikkelinsa sen kirjoittaja Jussi Tolonen.

Lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8. - 10.6.2007
Talkoolaisen ilmoittautumislomake

Lisätietoja
Joissakin tehtävissä on apua suoritetuista kursseista.
Rastita, jos jokin seuraavista vaihtoehdoista sopii Sinuun.

Henkilötiedot
Sukunimi ........................................... .... Etunimi ........................................ Syntymävuosi .............
Lähiosoite .............................................. Postinumero ja postitoimipaikka ...................................
Puhelin .................................................... Sähköpostiosoite (jos on)................................................

❑ Liikenteenohjaajan pätevyys			 ❑ Järjestyksenvalvojan pätevyys
❑ Suoritettu ensiapukurssi/kursseja		 ❑ Hygieniapassi
❑ MUU mahdollinen erityistaito, mikä ?_____________________________________

Palvelutehtävä
Juhlilla on monenlaisia palvelutehtäviä.
Rastita seuraavista ne (1-5), joissa voisit olla mukana.

❑ Rakennustyöt			
❑ telttojen pystytys		
❑ Neuvonta				
❑ Myynti				
❑ Keittiötyö				

❑ Kolehdinkanto		
❑ Järjestyksenvalvonta
❑ Toimistotyöt		
❑ Siivous			
❑ Mikä tahansa työ

Kiitoksena työstä
Lähetysseura tilaa talkoolaisille Lähetyssanomat kolmeksi kuukaudeksi
juhlien jälkeen.

❑ Lepo tms tilan päivystys
❑ Ensiapu
❑ Liikenteenohjaus
❑ Vartiointi

Talkoopaita
Talkoolaiset saavat päälleen samanlaiset T-paidat erottuakseen muista juhlavieraista.
Rastita itsellesi sopiva paidan koko.

❑ S		

Palveluajankohta
Talkoolaisten työvuorot ovat 4 - 6 tuntia. Työvuoroja voi ottaa useana eri päivänä.
Suurin talkoolaisten tarve on juhlapäivinä 8. - 10.6. Työvuorojen kellonajat tarkentuvat
työsuunnitelmien valmistuessa.
Rastita ne ajankohdat, jolloin voit olla talkootehtävissä.
		
Aamu päivä		
Ilta			
Aamu päivä Ilta

❑		
*Pe 8.6. ❑		
Ma 11.6. ❑		

To 7.6.

❑			
❑ 			
❑			

❑
❑
❑

❑
*Su 10.6. ❑
*La 9.6.

❑
❑

❑
❑

*= talkoolaisten tarve suurin

❑M

❑ L		

❑ XL

❑ XXL

			
			
			
			
			

Palauta lomake osoitteeseen:
Hyvinkään seurakunta
Missiotoimisto
PL 29
05801 Hyvinkää

			

Annetut tiedot ovat vain lähetysjuhlaorganisaation käytössä!

			LÄMMIN KIITOS !

Sanaristikko 1/2007

Sanaristikon 1/2007 vastaukset lähetetään perjantaihin 23.3. mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerran sanaristikon täytti 28 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Leila Nahkolaa ja Kirsti Laakkosta. Heille lähetetään kirjapalkinnot. Onnea voittajille!

Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 1.2.2007
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Piirrostehtävä Eija Viitanen

Lasten nurkka

Lähetysjuhlille
8. - 10.6.2007

Viikkotoimintaa

tuleville kävijöille tarvitaan

nuorille

kotimajoitusta.
Ilmoittautumiset
toimistosihteeri
Maritta Maltio-Laineelle,
puh. (019) 4561 226.
Ota rohkeasti yhteyttä!

Keskiviikkoisin:
•
Peli-ilta klo 18–19.30
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3

TOIMINTAA KYTÄJÄLLÄ

Torstaisin:
•
Päivystys klo 14–16.30
Betaniassa,
Helenenkatu 15,
puh. (019) 4561 240

Messut:

11.2. klo 18 (Tuomasmessu)
25.3. klo 13,
5.4. klo 18 (kiirastorstai),
8.4. klo 13 (pääsiäispäivä) ja
13.5. klo 13 (äitienpäivä)

Perjantaisin:
•
Raamis klo 18–20
Betaniassa

Kytäjän kerho
(klo 11–13):
28.2., 28.3., 2.5. ja
kevätjuhla 30.5.

Lauantaisin:
•
Nuortenilta klo 17–20
Betaniassa
Lisätietoja www.betsku.net

?

?

Tuomasmessut

Miten

ymmärtäisin
Raamattuani
paremmin?

Raamatun opiskelua

Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3
25.2., 25.3. ja 29.4.
klo 16–18

Ohjelma:
•
•
•

Raamattuluento Ilmestyskirjasta, Per-Olof Malk
Kahviväliaika
Raamatun itsenäisen
tutkimisen opiskelua

keväällä 2007
su 11.2. klo 18
Kytäjän kirkossa
su 25.3. klo 18
Vanhassa kirkossa
la 7.4. klo 23
pääsiäisyön messu Hyvinkään
kirkossa
su 6.5. klo 18
Vehkojan srk-keskuksessa

Seurakuntaseniorit - Kevät 2007
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3
keskiviikkoisin klo 14–15.30
•
•
•
•
•
•

14.2. ”Ei satoa ilman kylvöä”
28.2. ”Kannattaako vielä korjata?”
14.3. ”Leipää lapsille maan”
28.3. ”Mitä matkalla tapahtui?”
11.4. ”Voiko ilon löytää?”
25.4. ”Hyvässä hoidossa”

Tervetuloa mukaan!

Aiheesta keskustelua, yhteislaulua,
hartautta, mukavaa välittämistä, päiväkahvit.
Vapaaehtoinen kahviraha Kenian aids-orvoille.
Tuo mukanasi naapurisi, ystäväsi ja kenet vain tapaat
kadun tai torin kulmassa.
Kaikkia kutsutaan mukaan!
Vastuuhenkilöt Pirkko ja Eero Ojala, puh. 040 7500 682.
Tervetuloa!

Kesäkuussa:

HAUTAUSTOIMEN
PUUTARHURI
Hyvinkään seurakunta etsii vahvistusta hautausmaiden kausityöntekijäjoukkoon ajaksi 23.4.–22.10.2007. Erityisammattimiehen
pääasiallinen työpaikka on Puolimatkan hautausmaa ja työhön sisältyy mm. hoitotöitä hautausmaiden yleisillä alueilla ja hoitohaudoilla, toimiminen hautojen kaivuissa ja kunnostuksissa vakinaisen henkilökunnan apuna, työnjohtotehtäviä sekä suntion tehtäviä. Toivomme, että sinulla on puutarha-alan peruskoulutus tai
hyvä työkokemus puutarha-alalta tai hautaustoimesta. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön, sillä kaukaisin työkohde
on Kytäjän hautausmaa.
Yhteydenotot ja kirjalliset hakemukset viimeistään perjantaina
9.2.2007 klo 14.00 mennessä osoitteella Hyvinkään seurakunta, Markku Husso, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Lisätietoja antaa ylipuutarhuri Markku Husso p. (019) 4561 235 ja
0400 475 641.

14

4.–8.6., 11.–15.6. ja 18.–21.6.
Kesäkerhot kirkonmäellä,
Paavolassa,
Martissa ja Vehkojalla
•
7–12-vuotiaille
•
5 euroa/päivä, hintaan
kuuluu lounas ja välipala
•
Kerhoaika klo 9–14
26.–28.6. Kesäretki
•
10–12-vuotiaille Pohjanmaalle
•
Hinta 50 euroa

Heinäkuussa:

9.–13.7. Pyöräleiri
•
7–12-vuotiaille Usmituvalla
•
5 euroa/päivä, hintaan
kuuluu aamupala, lounas ja
välipala
•
Päiväleiri klo 9–16

25.–30.7.
Partaharjun suurleiri
•
10–14-vuotiaille Partaharjulla, Pieksämäellä
•
Telttaleiri, seurakunnan
teltat
•
Hinta 100 euroa
•
Paikalle odotetaan noin
2 000 10–14-vuotiasta
nuorta ympäri Suomea ja
maailmaa

Elokuussa:

6.–8.8. Kesäleiri
•
7–9-vuotiaille Sääksissä
•
Hinta 35 euroa
9.–11.8. Kesäleiri
•
10–12-vuotiaille Sääksissä
•
Hinta 35 euroa

Tiedustelut ja

ilmoittautumiset
•
•

tiistaisin klo 14–16.30,
puh. (019) 4561 240
tiistaina 6.3. alkaen.
Tietoja myös www.betsku.
net.

Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorisotyö

VARHAISNUORILLE KESÄLLÄ 2007

H e l m i - m a a l i s k u u 2 0 07
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Maanantai 5.2.

•

HELMIKUU
Torstai 1.2.
•
•

•

•

•
•

•
•

klo 9–12 Mummon kammarin perhepäivä,
Helenenkatu 34 D
klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan
seurakuntakodissa, etnistä
ruokaa, albaanit
klo 10–14 Torstaitovi
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, jumppa, kädentyöt, lounas, papinvartti
klo 13.00 Vanhan kirkon
lähetyspiiri Vanhan kirkon
sivusalissa, Kirsti Mauranen
kertoo terveisiä Etiopian
matkalta
klo 15–18 Päihteetön
saunaryhmä Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 17.30–19.30 Mummon
kammarin iltakäsityökerho Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 18.30 Ruut-naistenpiiri
Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksessa

Perjantai 2.2.
•
•
•
•
•

klo 10.30–13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas
seurakuntakeskuksessa
klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
klo 18–20 Nuorten raamis
Betaniassa
klo 18.00 Siioninvirsiseurat Mummon kammarissa,
Hannu Tiainen

Lauantai 3.2.
•

•

klo 12.00 Kirkkodraamakatselmus Hyvinkään kirkossa ja Willanäyttämöillä,
ks. s. 7
klo 17–20 Nuortenilta
Betaniassa

Sunnuntai 4.2./
Kynttilänpäivä

Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily
•
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Yhteisvastuukeräyksen avaus
•
klo 11.30 Kirkkokahvit ja
Yhteisvastuukeräyslistojen jako seurakuntakeskuksessa
•
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
•
klo 12.00 Perhemessu
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
•
klo 13.00 Kynttilänpäivän
messu Martin seurakuntatalossa
•
klo 18.00 Iltakirkko ja
ehtoollinen sekä luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen Hyvinkään kirkossa, kirkkokahvit

Seurakunnassa tapahtuu
•

klo 18.00 Yleinen raamattupiiri Paavolan seurakuntakodissa, Jaakko Uronen

•

Tiistai 6.2.

•
•

•

•

klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakodissa
klo 13.00 Ohjelmatuokio
Mummon kammarissa,
”Viro, niin kuin me sen näemme”, Seija Grünthal ja Yrjö
Ala-Paavola
klo 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa, Harjukatu 1

•

Maanantai 19.2.
•
•

Keskiviikko 7.2.

•
•

Sunnuntain kirkkohetket
lapsille ja perheille

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, tutustutaan Philipp
Melanchthonin teologiaan
Ydinkohdat-kirjan avulla, IV
ydinkohta: ”Evankeliumi –
häpeätkö evankeliumia?”,
Esa Kokko

klo 15 Vanhassa kirkossa
11.2.
4.3.
22.4.
6.5.

Tervetuloa kirkkoon
koko perhe!

Torstai 8.2.

•

•
•
•

klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan
seurakuntakodissa, etnistä
ruokaa, afgaanit
klo 10–14 Torstaitovi
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 17.30 Kehitysvammaisten kerho Martin
seurakuntatalossa
klo 18.00 Varttikirkko
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 14.2.
•
•
•
•

Perjantai 9.2.
•
•

klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 11.2./
2. sunnuntai ennen
paastonaikaa

Jumalan sanan kylvö
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 15.00 Kirkkohetki lapsille ja perheille Vanhassa
kirkossa
•
klo 18.00 Tuomasmessu
Kytäjän kirkossa

Maanantai 12.2.
•

klo 18.30 Israel-ilta
Vanhassa kirkossa, Evgeny
Blinov, messiaanisen seurakunnan rabbi Nitzhni-Novgorodista, Ilkka Vakkuri,
Pekka T. Lyyränen, musiikkia.
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu. Järj. Israelin Ystävien
Hyvinkään paikallisosasto.

Tiistai 13.2.
•
•

Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 1.2.2007

klo 13.00 Laulutuokio
Mummon kammarissa,
Marjut Kyröjärvi
klo 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa, Harjukatu 1

seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa
kirkossa, Esa Kokko
klo 17.00 Iltavesper (Sley)
Luther-talossa, Harjukatu 1,
Ilkka Järvinen
klo 18.00 Kirkkoilta (SRO)
Vanhassa kirkossa

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa
klo 14.00 Seurakuntaseniorit Vehkojan seurakuntakeskuksessa, ks. s. 14
klo 17.45 Vapaaehtoisten
koulutusilta seurakuntakeskuksen kokoussalissa
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, tutustutaan Philipp
Melanchthonin teologiaan
Ydinkohdat-kirjan avulla, V
ydinkohta: ”Armo – halpa vai
kallis?”, Esa Kokko

Torstai 15.2.
•

•
•

•
•

klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan
seurakuntakodissa, etnistä
ruokaa, myanmarilaiset
klo 10–14 Torstaitovi
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Vanhan kirkon
lähetyspiiri Vanhan kirkon
sivusalissa, Helena Lehtinen
laulattaa kauneimpia ja
uusia hengellisiä lauluja
klo 14.00 Näkövammaisten kerho seurakuntakeskuksen kokoussalissa
klo 15–18 Päihteetön
saunaryhmä Vehkojan
seurakuntakeskuksessa

Perjantai 16.2.
•
•

klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 18.2./
Laskiaissunnuntai

Jumalan rakkauden uhritie
•
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, pohjalaisten kirkkopyhä
•
klo 10.00 Messu Paavolan

klo 13.30 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho Kehrääjänkatu 6 kerhohuoneessa
klo 18.00 Yleinen raamattupiiri Paavolan seurakuntakodissa, Jaakko Uronen

Tiistai 20.2.
•
•

klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakodissa
klo 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa, Harjukatu 1

Maanantai 26.2.
•

klo 18.30 Israel-raamattuja rukouspiiri Vanhassa
kirkossa, Pekka T. Lyyränen

Tiistai 27.2.
•

klo 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa, Harjukatu 1

Keskiviikko 28.2.
•
•
•
•

klo 11–13 Kytäjän kerho
Kytäjän kirkon sivusalissa,
ks. s. 14
klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa
klo 14.00 Seurakuntaseniorit Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa, ”Hengellisyys maallisessa musiikissa”, Heikki Hinssa, Esa Kokko

MAALISKUU

Keskiviikko 21.2.

Torstai 1.3.

•

•

•

klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon
sivusalissa
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, tutustutaan Philipp
Melanchthonin teologiaan
Ydinkohdat-kirjan avulla, VI
ydinkohta: ”Vanhurskauttaminen – oletko uskosta
vanhurskas?”, Esa Kokko

•

•

•

Torstai 22.2.
•

•

klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan
koulussa, jumppaa, ohjaaja
Hyvinkään kaupungin liikuntatoimesta, kaikki lapset
mukaan!
klo 10–14 Torstaitovi Vehkojan seurakuntakeskuksessa

Perjantai 23.2.
•
•

klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Lauantai 24.2.
•

klo 18.00 Rauhanyhdistyksen iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 25.2./1.
paastonajan sunnuntai

Jeesus, kiusausten voittaja
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 11.30 Kirkkokahvit ja
lähetysjuhla (Juha Väliaho
60 vuotta)
•
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 16 -18 Raamattuluento
Ilmestyskirjasta Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, PerOlof Malk, kahviväliaika,
raamatun itsenäisen tutkimisen opiskelua
•
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

klo 9–14 Kansainvälisen
naisten kerhon retkipäivä
Sääksin leirikeskukseen
klo 10–14 Torstaitovi
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Vanhan kirkon
lähetyspiiri Vanhan kirkon
sivusalissa, Yhteisvastuukeräyksen historia, Jaakko
Uronen
klo 15–18 Päihteetön
saunaryhmä Vehkojan
seurakuntakeskuksessa

Perjantai 2.3.
•
•
•

klo 10.30–13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas
seurakuntakeskuksessa
klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 4.3./
2. paastonajan
sunnuntai

Rukous ja usko
•
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Sleyn kirkkopyhä
klo 10.00 Jumalanpalvelus
•
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
•
klo 15.00 Messu Martin
seurakuntatalossa
•
klo 15.00 Kirkkohetki lapsille ja perheille Vanhassa
kirkossa
•
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Maanantai 5.3.
•

klo 18.00 Yleinen raamattupiiri Paavolan seurakuntakodissa, Jaakko Uronen

Tiistai 6.3.
•
•

klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakodissa
klo 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa, Harjukatu 1.
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” K u n l ä h i m m ä i s e l l ä o n h ä t ä , k a i k k i m u u p a n n a a n s y r j ä ä n j a l ä h d e t ä ä n a u t t a m a a n .”

Kirsti Mauranen näyttää miten etiopialaiset syövät indseraa punapippurimaustesekoituksen kanssa. Leipälautanen on Etiopiasta tuodun koristeellisen pöydän päällä.

”Etiopiassa ihmistä ei jätetä yksin”
Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä Kirsti Mauranen oli
työssä seitsemäntoista vuotta
Etiopiassa, jona aikana etiopialainen elämäntapa tarttui häneen
jopa ruokia myöten. Indsera-leipä
maistuu edelleen.

K

irsti Mauranen asettaa indseran isolle koristeelliselle emalilautaselle, joka sopii kuin nakutettu korimaisen pöydän
päälle. Wotti-kastiketta ei nyt
ole valmiina, joten hän tarjoaa
leipää noin kymmenestä eri mausteesta
valmistetun punapippurimaustesekoituksen kanssa. Leipää taitetaan sormin ja se
upotetaan maustekasaan. Emäntä on tottunut voimakkaaseen makuun, mutta vieraan
suu meinaa palaa.
Wotti-kastikkeita tehdään joko punapippurisekoituksen kanssa tai ilman sitä,
jolloin kastikkeeseen laitetaan kurkumaa ja
muita mausteita. Matteuksen evankeliumin
viidennen luvun jakeessa kolmetoista ovat
Jeesuksen sanat: ”Te olette maan suola;
mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se
saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja
ihmisten tallattavaksi.”
– Amharankielisessä Raamatussa maut-
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tomaksi menneestä suolasta on käytetty
sanaa ”allitsa”. Se on kastikkeen nimi, jossa
ei ole punapippuria. Jokainen etiopialainen
tietää, että punapippuri tekee kastikkeesta
maukkaan, Kirsti Mauranen selvittää.

Etiopia opetti
lähimmäisenrakkautta
Etiopia opetti hänelle, että tässä Jumalan
luomassa maailmassa ei ole mitään muuta
niin tärkeää kuin lähimmäinen.
– Olin viime syksynä siellä kuusi viikkoa ja jälleen joka päivä ihastelin etiopialaista tapaa kohdata toinen ihminen. Siellä
ei koskaan kuljeta toisen ihmisen ohi tätä
huomioimatta.
Kirsti Mauranen oli Etiopiassa työskennellessään hiippakuntakokouksissa. Erääseen kokoukseen tuli kesken kaiken tieto,
että jollakin työntekijällä oli perheessä
aviokriisi. Kokous keskeytettiin, ja koko
kahdenkymmenen hengen joukko lähti selvittämään asiaa. Kun se oli selvitetty, kokousta jatkettiin.
– Tämä voi tuntua meistä huvittavalta,
mutta etiopialaisille mikään muu asia ei ole
ihmistä tärkeämpi. Kun lähimmäisellä on
hätä, kaikki muu pannaan syrjään ja lähdetään auttamaan. Ilot, surut ja tuskat jaetaan. Ihmistä ei jätetä yksin. Tämä on varmasti kaikkein tärkein oppi, jonka olen
saanut Etiopiasta.

Isoäidin ja äidin rukous
Kirsti Mauranen syntyi Nurmeksessa
vuonna 1941 sen jälkeen, kun hänen isänsä
Vihtori Mauranen oli kaatunut jatkosodassa. Toini-äiti hoiti pienintä lasta ja tämän
kahta vanhempaa sisarta Eeva-Liisaa ja
Leenaa.
Kirsti kävi kansa- ja keskikoulun Nurmeksessa ja lukion Kuopiossa, jossa asui
myös hänen isoäitinsä Siiri Timonen.
– Kun kerroin tälle ylioppilaskirjoitusten jälkeen, että aion mennä lukemaan teologiaa, hän alkoi itkeä. Isoäiti sanoi, että
nämä eivät ole surun vaan ilon kyyneleitä.
Hän on rukoillut jo kauan, että joku hänen
lapsenlapsistaan alkaisi lukea teologiaa.
Isoäiti ei kertonut vielä silloin, että hänen rukouksessaan oli myös toinen osa.
Hän oli pyytänyt Jumalalta, että teologiaa
lukemaan lähtevä lapsenlapsi menisi myös
lähetystyöhön.
– Isoäitini kuoli opiskeluaikanani, mutta hän oli jättänyt tämän viimeisen rukouksen perinnöksi äidilleni. Äitini kertoi asiasta minulle siinä vaiheessa, kun kerroin lähetyskurssille hakemisestani. Hän ei hämmästynyt, vaan kertoi tienneensä asian,
koska isoäiti jätti rukouksen perinnöksi.
Lähetystyö oli Kirsti Maurasen lapsuudenkodissa aina esillä. Hän kävi Nurmeksen seurakunnassa pyhäkoulussa ja tyttökerhossa. Niissäkin puhuttiin lähetystyöstä.
Valmistuttuaan teologiksi vuonna 1966 hän
meni seurakuntalehtoriksi Kajaanin seurakuntaan. Lähetyskurssin hän kävi syksyllä

1969, sen jälkeen kielikurssin Englannissa
ja jatkoi seurakuntatyötä kunnes tammikuussa 1971 tuli lento Etiopiaan. Aluksi hän
opiskeli Addis Abebassa amharaa.
– Olin Etiopiassa kuusi työkautta ja joka kerta oli eri tehtävät. Minulla oli koulutustehtäviä, seurakuntatyön organisointia
ja hallintotehtäviä.

Paavolassa on kaikki
Etiopian kauden jälkeen Kirsti Mauranen
kävi vielä kahdentoista vuoden ajan työssä
Suomen Lähetysseuran ulkomaanosastolla
Helsingissä. Vuonna 1996 hänet vihittiin
papiksi.
Eläkkeelle jäätyään Kirsti Mauranen
muutti Hyvinkäälle, joka oli hänelle siihen
saakka lähes tuntematon kaupunki. Hän
osasi kulkea vain asemalta kirkolle, koska
oli käynyt työssä ollessaan erilaisissa lähetystilaisuuksissa.
– En tiedä olenko sopeutunut Hyvinkäälle, mutta Paavolaan olen sopeutunut.
Lähellä on hienot Sveitsin ulkoilumaastot,
seurakuntakoti, terveyskeskus, ruokakauppa, posti ja vanhainkoti tulevaisuutta varten.
Hänen mielestään Hyvinkään seurakuntaan sisälle pääseminen on ollut erittäin helppoa. Paavolan seurakuntapiiri on
hänelle tärkeä. Maahanmuuttajien ystävätoimintaan osallistuminen on myös Kirsti
Maurasen juttu.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

