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kuuluu koulujen jouluun
keskiaukeama
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Juuso Aromaa
- konduktööri
- kaupunginvaltuuston ja
-hallituksen jäsen (vas.)

Konduktööri Juuso Aromaa jatkaa tehtävässään monille hyvinkääläisille tuttua rautatieläisperinnettä. Suomen Rautatiemuseossa hän poseeraa höyryveturin edessä.

Joulun pyhinä on junissa rauhallista
Kuusi vuotta Helsingin lähiliikenteessä konduktöörinä ollut Juuso
Aromaa, 27, on sanavalmis ja
leppoisa mies. Junissa hän näkee
joulun lähestymisen selvästi. Jo
pyhäinpäivästä lähtien on ollut
matkustajia, jotka ovat käyneet
joululahjaostoksilla.
– Pikkujouluajan sesonkiin liittyy junissa
enemmänkin tapahtumia, mikä näkyy ihmisten käytöksessä. Silloin rilluttelee porukkaa, joka ei lähde liikkeelle kuin jouluna tai
juhannuksena.
Useampana vuotena hän kertoo olleensa
työssä joko jouluaattona tai -päivänä.
– Junissa on silloin hiljaista. Ihmiset
liikkuvat vähän, ja junatarjontakin vähenee jouluaaton iltaa kohti. Kuuden
vuoden aikana ei ole käynyt niin, että
en olisi ehtinyt jouluaaton illaksi yhteiselle jouluaterialle. Jouluperinteeni rakentuu joulupöydän ympärille. Siskoni
11- ja 6-vuotiaat tytöt saavat joulupukilta
lahjoja.
Valtion Rautateiden konduktöörien asuissa on tapahtunut vuosikymmenten aikana kehitystä.
Juuso Aromaan
vieressä on
Suomen Rautatiemuseon höyryveturihallissa
mallinukke
vanhassa asussa.
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Jouluaatto on konduktöörin näkökulmasta vähän samanlainen kuin juhannusaatto.
– Pasilan asemakin tuntuu juhannuksena aavemaiselta, kun ihmiset ovat lähteneet
mökeille. Joulu- ja juhannusaatot ovat meidän työssämme hiljaisimpia päiviä.
Uudenvuoden aattoina Juuso Aromaa
viettää avopuolisonsa kanssa tapaamisensa
vuosipäivää. Valitettavasti työvuoro on napsahtanut silloinkin usein hänen kohdalleen.
– Uudenvuodenpäivä on yksi railakkaimmista päivistä, joka näkyy työssä. Yllättävän harvoin on sattunut sellaisia järjestyshäiriöitä, että se vaatisi poliisin soittamista.
Joskus sitäkin tapahtuu, kun joillakin juhliminen menee yli.

Perhe- ja aatetaustaa
Helsingissä syntynyt Juuso
Aromaa on asunut
nelivuotiaasta lähtien Hyvinkäällä.
Hänen isänsä Juha
Aromaa on Green-

peacen Helsingin toimiston viestintäpäällikkö. Äiti Tarja Aromaa on Kulmakonditoriaketjun toimitusjohtaja. Juuson isosisko Hanna-Leena Holopainen on Hyvinkään sairaalassa kätilönä.
– Kirjoitin ylioppilaaksi Hyvinkään yhteiskoulun lukiosta. Lukioluokilla aloin kiinnostua politiikasta. Armeijan kävin Upinniemen 7. ohjuslaivueessa. Sitten menin työhön
Onnisen keskusvarastolle. Siellä oli porukkaa, joka ajatteli vasemmistolaisesti. Kun
aloin työni VR:llä liityin vasemmistonuoriin.
Perustimme Hyvinkään osaston, jonka puheenjohtajana olin 2–3 vuotta. Aloin olla
politiikassa syvällä enkä ole halunnut siitä
pois. Nyt olen valtakunnallisen Vasemmistonuoret ry:n varapuheenjohtaja.
Vuoden alussa Hyvinkään kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa aloittanut Juuso
Aromaa sanoo oppineensa poliittisesta
työskentelystä hyvin paljon.
– Se on tosi työlästä, esityslistat
ovat pitkiä. Jos haluaa vaikuttaa asioihin, listat pitää lukea tarkkaan. Pienen
valtuustoryhmän vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Kuitenkin saa vaikutettua, kun yrittää parhaansa.
Aatteensa pohjaksi hän mainitsee käsitteen punavihreys.
– Edustan tasa-arvoista,
feminististä linjaa. Vasemmistonuoret on hyvä porukka, jossa minun ei tarvitse olla eri mieltä. Emme
ole tehneet suoraan yhteistyötä kirkon kanssa.
Jokaisen suhde kirkkoon
on hänen henkilökohtainen asiansa. Tunnen vasemmistonuoria, jotka
ovat kristittyjä ja uskossa. Kallion kirkossa on
järjestetty marksistisia

raamattupiirejä. Minua ei ole kastettu enkä
ole käynyt rippikoulua. Minulla ei ole henkilökohtaista suhdetta uskoon ja uskontoon.

Nuoret tarvitsevat tilaa
Luokion aikana Juuso Aromaa osallistui kerran ohjelmaprojektiin, jolloin oppilaat valmistivat itsenäisyyspäivän ohjelmanumeroksi Suomen historiaa käsitelleen komediallisen potpurin.
– Ajauduin Teatteri Päivölään ja Willan
nuorisoteatteriin. Kesäteatterissa esitin Peter Panin kadonnutta poikaa. Anna Brotkinin nuorisoteatterille dramatisoimassa ja
Kari Isolan ohjaamassa näytelmässä Akvaariorakkautta esitin Jounia. Toisena päänäyttelijänä oli Saaraa esittänyt Tiiamaria Pietilä. Viime vuosina teatterilavat ovat jääneet
muiden kiireiden vuoksi. Sääli, että nuorisoteatteria ei enää ole. Willateatteria remontoidaan esiintymistilaksi. Täytyy toivoa, että
paikallisille tekijöille ja varsinkin nuorille
annetaan tilaa.
Suomalainen yhteiskunta ja koko maailma tuntuu kieppuvan yhä vahvemmin taloudellisten kysymysten ja rahan ympärillä. Juuso Aromaan mielestä valtio tuntuu ajavan
leikkauksillaan kuntia mahdottomaan tilanteeseen.
– Onneksi Hyvinkäällä voidaan kuitenkin vielä melko hyvin. Toivottavasti kaupungin ei tarvitse mennä isoihin henkilöstövähennyksiin. Oma työni on epäsäännöllistä
kolmivuorotyötä, tällä hetkellä iltapainotteista. Työvuorot voivat alkaa milloin tahansa riippuen junien aikatauluista. Pisimmät
ovat 12 tuntia ja lyhimmät 4–5 tuntia. Työskentelen kaikissa niissä junissa, joissa on jokin kirjain. Pisimmät reissut ovat Tampereelle.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Miksi menemme joulukirkkoon?
Mikä joululaulu on suosikkisi?
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Löytöretki

M

Anton Poimio

itähän antaisi tänä vuonna joululahjaksi?
Moni suuntaa askeleensa ostoskeskuksiin tekemään suunniteltuja hankintoja
läheisille annettavaksi jouluna. Lahjojen hankkiminen vie rahaa ja aikaa, mutta jouluna haluamme antaa ja panostaa etenkin lapsiperheissä siihen, että tulisi hyvä mieli ja tunne siitä, että välitetään. Tämä sopii yhteen joulun sanoman
kanssa. Silti tärkein ei ole lahjan rahallinen arvo
tai se, onko niitä kuinka suuri pino, vaan se, että
muistetaan. Joulu voi tulla ja tuleekin silti myös
sellaiselle ihmiselle, joka kokee, ettei ole läheisiä
tai on muuten jäänyt yksin. Joulussa sanoma on
sittenkin tärkein. Jumala on kanssamme ja on
välittänyt meistä. Tästä aukeaa joulun varsinainen löytöretki, tie itseen ja lähimmäisen rakastamiseen.

– Joulukirkkoon mennään
Jeesuksen syntymän vuoksi.
Suosikkijoululauluni on Joulupukki, joulupukki. Se on
varmaan eniten laulettu joululaulu. Mielestäni jouluna
ostetaan paljon turhaa krääsää.

Arto Meriläinen
– Joulukirkko on Jeesuksen syntymän vuoksi. Kulkuset, kulkuset on
suosikkijoululauluni. Viime jouluna sain joululahjaksi iPhone 5 mallisen puhelimen. Olen siihen hyvin tyytyväinen.

Heidi Lappi
– Menemme joulukirkkoon
olemaan joulutunnelmissa,
viettämään aikaa ja laulamaan joululauluja. Tulkoon
joulu on suosikkijoululauluni. Siitä tulee tosi hyvä mieli.

Henna Ikola
– Joulukirkkoon mennään
laulamaan joululauluja. Joulupuu on rakennettu on jäänyt mieleeni. Siihen liittyy
jouluinen tunnelma.

Timo Valkjärvi

Julia Ojala

– Olisikohan joulukirkko sen
takia, että joulu on uskovaisten juhla. Joulu kuuluu perinteeseen. Kulkuset, kulkuset ja
Varpunen jouluaamuna ovat
suosikkijoululaulujani. Kulkuset on reipas ja mukava
laulu. Varpunen jouluaamuna on koskettava.

– Joulukirkossa on minusta
mukava tunnelma. Siellä on
yleensä paljon porukkaa, ja
kaikki ovat hyvällä mielellä.
Itse olen seurakunnan isoskoulutuksessa. Tulkoon joulu
on suosikkijoululauluni. Se
on ihanan pitkä ja sitä on
mukava laulaa. Laulussa on
asialliset sanat ja laulaessa tulee hyvä fiilis.

Jouluun liittyvät monet muistot. Löytöretki
suuntautuu taaksepäin. Vuosien päästä tajuaa
monen asian arvon, vaikka se ehkä merkitsi juuri silloin kärsimystä tai vaikeita tunteita. Tänä
syksynä puhutteli Hyvinkäällä vaikuttavan Kulkuriteatterin hieno esitys Kaivaten täällä kaukana, joka esitettiin marraskuussa Sotaorpojen
juhlassa ja Hyvinkään itsenäisyysjuhlassa. Näytelmä on kunnianosoitus niille suomalaisille
miehille ja naisille, jotka itsensä uhraten taistelivat meille itsenäisen isänmaan. Loppukohtauksessa on sodassa kaatuneen puolison ja isän valokuva ja pirttiin tuodaan joulukuusi. Voi aistia
menneen surun, mutta myös sen, että elämä
jatkuu.
Joulu on taas tänä vuonna toivon juhla. Mitä
raskaita kokemuksia onkin kuluneen vuoden aikana ollut tai mitä huolenaiheita elämässä, niin
luottamus siihen, että elämä jatkuu ja kantaa, on
tärkeää. Meille tämän päivän ihmisille on jälleen
kirkastettava sitä entistä enemmän, että yhteisö
ja toisten apu on se lahja, jonka varassa jaksamme eteenpäin. Se voisi olla tämän vuoden joulusaarnan aihe. Toisena tietoisuus siitä, että Jumala on lähellä.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Haastateltavat ovat Puolimatkan koulun 9. luokkalaisia.
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Kauneimmat Joululaulut tekee hyvää
Ja niin joulu joutui
jo taas Pohjolaan…

N

äihin aikoihin, vuosia vuosia sitten
valmistui Kytäjällä, sittemmin lakkautetussa kyläkoulussa eräs mittaamattoman arvokas käsityö. Olin viimein saanut
valmiiksi jouluessun, rakkaan pienen neliskanttisen kanavatyöni! Essun koristelun sai
suunnitella itse ja niinpä neliöihin löysivät
tiensä kellä tontut, kellä kynttilät ja piparit.
Taisi naapurin tyttö osata kirjoa essuunsa
valkoisen enkelinkin. Kolmea muuta kuvaani en itse enää muista, mutta neljäs kirjailuni kuvasi Etnaa sylkemässä tulta uumenistaan. Muistan vieläkin opettajan pettyneen
huudahduksen, samoin keittäjättären naurunhelähdyksen ja koulukavereiden avoimen pilkan. Sitä korkeammalle nostin ylpeänä leukaani: mamma kyllä ymmärtäisi lahjani merkityksen!
Joulun alla joululaulut soivat kauppakeskuksissa ja radioissa. Artistit julkaisevat yhä
omituisempia sovituksia tutuista joululauluista kunnes huomaavat jonkun muun etunimellään esiintyvän taiteilijan jo edellisvuonna keksineen sovittaa Sibeliuksen klassikolle valssisäestyksen. Muusikot hakevat
vertaistukea toisilta muusikoilta, kun Joulumaa soi päässä viikkojen ajan ja ihmiset
pohtivat lehtien katupeileissä lempijoululaulujaan. Viimeistään joululaulut sytyttävät
meissä uinuvan joulumielen ja saavat Jeesus-lapsen syntymään sydämiimme joulu
joululta uudelleen. Seurakuntamme maestron Matti Herojan loihtima Kauneimmat
joululaulut -perinne kerää sadat tuhannet
suomalaiset yhteen ja karaokeravintoloiden
Aikuiset naiset vaihtuvat suomalaiskansallisiin melankolisiin joulusävelmiin.
Olen itse aina rakastanut yli kaiken Sylvian joululaulua – niin paljon, että jo
6-vuotiaana Etna oli minulle jouluista siinä
missä himmelit, marsipaanipossut ja tontutkin. Olen usein viettänyt joulua ulkomailla
ja löysinpä elämäni rakkaudenkin aikoinaan
yhdeltä reissulta – järjestimme rovasti-isäni
kanssa Punaisenmeren risteilyvieraille jossakin Egyptin ja Jordanian puolessavälissä
hartauden viideltä jouluaamuna ja niinpä
siinä kutakuinkin Maa on niin kauniin alkusoiton Em7-soinnun aikana kaikki tähdet
tippuivat tuoden luokseni kaikkien aikojen
parhaan joululahjani.
Kaukana kotoa, lämpimässä tähtikirkkaassa
etelän yössä joulun ikiaikainen tarina syntyy
eloon ja saa kiitollisena muistamaan joulun
pyhää armoa. Aina joulun tullen ajatus viivähtää Kytäjän kimaltelevan valkoisissa
hangissa ja lapsuuden ihanissa jouluissa.
Missä olenkin, nousee rinnasta rukous aivan kuin laulun Sylvialla: ”sä tähdistä
kirkkain, nyt loisteesi luo sinne Suomeeni
kaukaisehen!”.
Ja kyllähän mamma ymmärsi aattoiltana
paketista paljastuneen essun merkityksen.
Kertoipa vielä tarinan siitä, kuka onkaan
laulun Sylvia – tiedätkö sinä?

Charlotta Kivistö

Hyvinkäällä kanttori Matti
Herojan vuonna 1973 ideoimat Kauneimmat Joululaulut
alkavat taas soida joulukuun
alusta. Seurakunnat järjestävät
ensimmäisen adventin ja loppiaisen välillä noin kolme tuhatta tilaisuutta, joihin suomalaiset kokoontuvat yhteen laulamaan niitä kaikkein rakkaimpia ja perinteisiä joululauluja. Suomen Lähetysseura on
painattanut tilaisuuksia varten
750 000 lauluvihkoa, ja tilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran ulkomaantyölle.
Kauneimmilla Joululauluilla
on tänä vuonna ensimmäistä
kertaa myös suojelija, arkkipiispa Kari Mäkinen.

pakko, Johanna Rantalankila,
Tuomaskuoro ja -bändi, Lauluyhtye Värit.
• 16.00 Kauneimmat joululaulut Kytäjän kirkossa, Virpi Koivisto, Eeva Jurmu, Hyvinkään
Kirkkokuoro.
• 16.00 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa, Kosti Kallio, Erkki Hannonen, Hyvinkään
Mieslaulajat, johtaa Seppo
Nietula.
• 18.00 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkossa, Jyrki
Rauhala, Marjut Sipakko, Johanna Rantalankila, Naiskuoro Solina, johtaa Nina Melasniemi,
Lauluyhtye HaTs, johtaa Kalevi
Toropainen.
• 18.00 Kauneimmat joululaulut Ridasjärven Päivölässä, Anne
Blomqvist, Karmen Kelk.
• 18.00 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa, Terho
Pursiainen, Erkki Hannonen,
Hyvinkään Kamarikuoro.
• 20.00 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkossa, Marko
Huhtala, Marjut Sipakko, Kidekuoro, johtaa Pertti Utriainen,
Hyvinkään Salonkiorkesteri, johtaa Emily Wagoner.

Teemana vammaistyö
Tänä vuonna kolehtituloilla
autetaan kehitysmaiden vammaisia lapsia; muun muassa
järjestetään kuntoutusta ja terveydenhoitoa, tuetaan erityiskouluja ja koulutetaan opettajia sekä edistetään vammaisten
oikeuksien toteutumista.
Joululauluvihkossa on esimerkkejä Lähetysseuran vammaistyöstä. Teemaan sopivasti
vihkosta löytyy yksi laulu – Jouluyö, juhlayön ensimmäinen säkeistö – myös
viittomakielellä. Lauluvihkosta löytyy lisäksi viime vuonna hyvää palautetta saanut
lastenlaulujen osio.
Tervetuloa mukaan Hyvinkään seurakunnan Kauneimpiin Joululauluihin!
• fre 13.12. kl. 18 Luciafest och De
vackraste julsångerna i Gamla kyrkan,
Anne Blomqvist.

3. adventtisunnuntai 15.12.
• 10.00 Joululaulukirkko Paavolan srkkodissa, Laura Maria Latikka, Eeva Jurmu. Kirkkokahvit.
• 14.00 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa, Kosti Kallio, Erkki Hannonen, Lauluyhtye Lumina.
• 14.00 Lasten kauneimmat joululaulut
Vehkojan srk-keskuksessa, Esa Kokko,
Anna-Mari Tukeva, Marjut Sipakko,
Lapsikuorot.
• 16.00 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkossa, Jyrki Rauhala, Marjut Si-

Seimitalli rakennetaan joulujuhlaa varten
– Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä lähtee liikkeelle Vanhan testamentin messiasennustuksista. Tämän messiaskuninkaan syntymää odotettiin tuhat
vuotta ja monien usko suuren kuninkaan tuloon
alkoi horjua. Kun odotukset alkoivat täyttyä, kaikki olivat hämmästyksissään. Kuningas-lapsi ei
syntynytkään loisteliaaseen palatsiin, vaan köyhänä vaatimattomaan eläinten suojaan, kiteyttää
kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine perinteisen jouluevankeliuminäytelmän teeman.
– Pyrimme löytämään näytelmässämme jouluevankeliumin kirkkaan ytimen. Kauniisti valaistu seimitalli rakennetaan kirkon penkkien yläpuolelle. Katsojille halutaan antaa kokemus seimen
äärellä olemisesta. Katsoja saa kokea olevansa osa
joulunajan tapahtumia. Näytelmä haluaa julistaa
joulurauhaa. Monet ovat sanoneet, että kiire loppui kirkossa alkulauluun ”En etsi valtaa, loistoa,
en kaipaa kultaakaan”, joka kuullaan Mica Ikosen
vaikuttavana tulkintana.
Näytelmä toteutetaan hyväksi koetulla tavalla,
jossa musiikilla, koreografialla ja lavastuksella luodaan tilaa ja tunnelmaa. Näytelmän suosio on pysynyt vuodesta toiseen korkeana, joten on syytä
tulla ajoissa, jos mielii hyville paikoille.
– Esitykset alkavat yleisön pyynnöstä tuntia
aikaisemmin kuin menneinä vuosina eli kello 13 ja
15. Näin varsinkin lapsiperheiden joulunvietto kodeissa päästään aloittamaan hyvissä ajoin ennen
kuin pienille tulee väsy. Esityksen kesto on edelleen 35 minuuttia, Jouni Laine kertoo.
Musiikista vastaa kanttori Marjut Sipakko ja
lauluryhmä, koreografiasta Titta Tunkkari, puvustuksesta ja lavastuksesta Marika Laine ja tekniikasta Aki Nousiainen.
Tilaisuuksien pappina on Virpi Koivisto.

Jorma Ersta

Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä esitetään Hyvinkään kirkossa tiistaina 24. joulukuuta kello 13 ja 15
(Huom. aika!). Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Lisäksi
• ti 17.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Martin srk-talossa,
Laura Maria Latikka.
• to 19.12. klo 19.00 Kauneimmat joululaulut Palopuron koulussa, Kosti Kallio,
Erkki Hannonen.
• su 22.12. klo 16.00 Kauneimmat joululaulut Kaukasten palvelutalossa, Virpi
Koivisto, Karmen Kelk.
• su 5.1.2014 klo 18.00 Kauneimmat joululaulut vielä kerran Vanhassa kirkossa,
Petra Pohjanraito, Erkki Hannonen, Hyvinkään Kamarikuoro.

Hyvinkään seurakunnan
puhelinnumerot muuttuvat
Seurakunnan puhelinvaihde uusitaan
mobiilitekniikkaan.
Muutostöitä tehtiin
keskiviikkona 11.12.
ja niitä jatketaan tänään torstaina 12.12.
Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.
Kaikki seurakunnan käytössä olevat
matkapuhelimet toimivat normaalista
koko ajan muutosvaiheessa ja sen jälkeen,
mutta lankapuhelimet poistuvat.
Seurakunnan vaihteen uusi numero on 040 8050
200, kirkkoherranviraston 040 8050 205 ja pitopalvelun 040 8050 240. Kirkkoherranviraston faksi 019
4561 203 säilyy ennallaan. Seurakunnan puhelinnumerot päivitetään muutoksen yhteydessä seurakunnan nettisivuille www.hyvinkaanseurakunta.fi.
Vanha vaihdenumero toimii toistaiseksi. Lisätietoja saa seurakunnan vaihteesta 040 8050 200.

Kirkonmäeltä-lehden
ilmestyminen vuonna 2014

Kirkkoherra Ilkka Järvinen, hallintopäällikkö Sami Ojala ja hiippakuntadekaani Kai Peltonen rovastikunnallisen illan jälkitunnelmissa.

Seurakunnat liitosselvitykseen

K

äynnissä on kahdeksan kunnan selvitys Keski-Uudenmaan kaupungin perustamisesta. Siinä ovat mukana
Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi,
Pornainen, Sipoo ja Tuusula. Toteutuessaan mammuttikunnassa olisi noin
240000 asukasta.
Kuntaliitokset vaikuttavat myös paikallisseurakuntiin, joiden alueet seuraavat kuntarajoja. Siksi Hyvinkäällä järjestettiin 14. marraskuuta kokoontuminen,
johon oli kutsuttu edellä mainittujen
kuntien alueella sijaitsevien seurakuntien hallintoväkeä pohtimaan asiaa. Kokoonkutsujana toimi kirkkoherra, lääninrovasti Ilkka Järvinen. Tilaisuudessa
kysyttiin mitä tapahtuu kuntasektorilla
ja kirkon omissa valmisteluissa hallintomallin suhteen.
– Näihin kahteen kysymykseen haemme valoa tämän illan aikana. Haluamme saada tuntumaa siihen, minkälaisia visioita seurakuntien yhteistyölle ja
liitoksille on tällä hetkellä, Ilkka Järvinen totesi puheenvuorossaan.
Kirkkoherra Järvisen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan Sinikka
Ala-Paavolan tervetulosanojen jälkeen
teemaa alustivat Hyvinkään kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kirkkovaltuutettu Annika Kokko, Nurmijärven
seurakunnan hallintopäällikkö, kirkolliskokousedustaja Sami Ojala ja Espoon
hiippakunnan hiippakuntadekaani Kai
Peltonen.

Keskuskaupungista
taajamaverkostoksi
Annika Kokko kertoi johtavansa kahdeksan kunnan poliittista ohjausryhmää. Hän
viittasi kuntien väliseen yhteistyöhön, jota
on harjoitettu esimerkiksi Paras-hankkeessa ja Kuuma-kuntien kanssa.

– Hyvinkää suuntautuu vahvasti
pääkaupunkiseudulle, 5000 hyvinkääläistä kulkee sinne töihin.
Kahdeksan kunnan selvitystyö lähti
halusta saada aloite omiin käsiin ja
mahdollisuudesta vaikuttaa vahvemmin
lopputulokseen, Annika Kokko luonnehti hanketta.
– Pyrkimyksenä ei ole rakentaa yhtä
keskuskaupunkia, vaan taajamaverkosto. Uudella kaupungilla ei ole yhtä keskustaa, vaan se yhdistää monet keskukset toimivaksi verkostoksi. Verkostomaisuus tarkoittaa, että kunta järjestää
lähipalvelut lähellä asukasta, kunkin
alueen omat tarpeet huomioon ottaen.
Päätöksenteko tehostuu yhdessä valtuustossa, joka luo puitteet ja pelisäännöt lähidemokratialle.

Vaihtoehtoina väljä
tai kiinteä malli
Sami Ojala selosti luterilaisen kirkon
Uusi seurakuntayhtymä 2015 -hanketta, joka on parhaillaan valmisteluvaiheessa.
– Kysymys on siitä valmistelun pohjana olevasta peruslinjauksesta, että jokaisen seurakunnan tulisi kuulua tulevaisuudessa seurakuntayhtymään. Asiaan vaikuttavat kuntien yhdistymissuunnitelmat ja seurakuntien oma tilanne, joista päällimmäisenä on niiden
heikkenevä talous.
Seurakunta halutaan pitää pienenä
yksikkönä, niin että se tukee seurakuntalaisen paikallisidentiteettiä. Valmisteilla on puitelainsäädäntö ja raamit.
Seurakunnat saavat vapaasti päättää
minkälaisen yhtymämallin ne haluavat.
Ojalan mukaan vaihtoehtoina on
väljä tai kiinteä seurakuntayhtymämalli.
Niiden välillä voi olla monenlaisia virityksiä. Seurakuntien perustehtävät, kuten jumalanpalvelukset, toimitukset ja
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diakoniatyö, säilyvät ennallaan. Yhtymä
taas vastaa taloudesta, hallinnosta, rakentamisesta ja kiinteistöistä, hautaustoimesta sekä viestinnästä. Työntekijöiden työ- ja virkasuhteet ovat seurakuntayhtymässä. Hankkeessa pyritään hallinnon keventämiseen ja resurssien parempaan kohdentamiseen. Aikaraamina
uusien seurakuntayhtymien aloittamiselle ovat vuodet 2015–2019.

Nyt on toiminnan aika
Hiippakuntadekaani Kai Peltonen puhui rakennemuutoksen kaistoista: nykytilanne säilytetään, pakkomuutos
kuntarajojen muuttuessa, uusi seurakuntayhtymämalli tai vapaaehtoinen
rakennemuutos toisten seurakuntien
kanssa. Peltosen mukaan rakennemuutoksessa on välttämätöntä kysyä mikä
on seurakunta, millaisen seurakunnan
haluamme ja millainen on sen hallintorakenne.
– Tärkeää on olla proaktiivinen ja
lähteä selvittämään asiaa. Nyt ei pidä
vitkastella, vaan toimia.
Alustuksia seuranneessa keskustelussa ilmeni halu lähteä rohkeasti selvittämään seurakuntayhtymä-hanketta.
Koolla olleet yhdeksän seurakunnan
edustajat sopivat, että esitys kunkin seurakunnan osallistumisesta yhteiseen selvitystehtävään viedään kirkkoneuvostojen kautta kirkkovaltuustojen päätettäväksi. Mikäli kirkkovaltuusto päättää,
että seurakunta lähtee mukaan selvitystyöhön, se nimeää 2–3 edustajaa selvitystyöryhmään, joka tulee organisoimaan jatkotyöskentelyä.
Kirkkovaltuustojen valitsemat edustajat kokoontuvat ensimmäiseen tapaamiseensa Järvenpään seurakunnassa
tammikuussa 2014.

sissa
luokkalaisia joulukuvaelmaharjoituk
Seppo Ylönen: Nopon koulun 2.

Valtiovallan pyrkimys kuntien vähentämiseen käynnisti myllerryksen kuntakentässä.
Kuntaliitoksia on viime vuosina tehty aiempaa enemmän.

Kirkonmäeltä-lehden ilmestymiskerrat vähenevät
vuonna 2014 kuudesta numerosta viiteen numeroon.
Seurakunnan viestintä osallistuu tällä tavalla säästötalkoihin seurakunnan sopeuttaessa käyttötalouttaan väheneviin
12.12.2013
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tuloihin. Kirkonmäeltä-lehti on
ilmestynyt kevätkauden ja syyskauden aikana
kolme kertaa.
Ensi vuonna keväällä ilmestyy
kaksi numeroa
ja syksyllä kolme. Vuoden ensimmäinen numero ilmestyy
20. maaliskuuta. Muut numerot ilmestyvät
22.5., 4.9., 23.10.
ja 11.12.

Jouluevankeliumi

uun
kuuluu koulujen joul
keskiaukeama
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Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu

Peukut pystyyn!

Hyvinkään seurakunnan omat Facebook-sivut avattiin 29. helmikuuta 2012. Kirkkohallituksen työalasihteeri Terhi Paananen kuvaa hyvin Facebook-sivustojen tarkoitusta. Hänen mukaansa sosiaalisessa
mediassa kirkko keskustelee, kuuntelee, puhuu hyvää, näkyy, kommentoi, kysyy ja vastaa, antaa luotettavaa tietoa ja on läsnä. Näiden periaatteiden mukaisesti seurakunnan Facebook-sivustojen toivotaan
palvelevan seurakuntalaisia.
Sivustossa jaetaan uutisia ja tietoa seurakunnan
tapahtumista ja tilaisuuksista. Juttuja voi kommentoida ja ennen kaikkea jakaa. Tervetuloa tutustamaan sivuihin ja tykkäämään!
Seurakunnan viestinnän tavoitteena on monipuolistaa ja laajentaa tapaa toimia verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Seurakunnan nettisivuille valmistellaan parhaillaan sähköisen asioinnin osiota. Sen
valmistuttua sivuilta voi lähettää muun muassa virkatodistuksen ja sukututkimuksen tilauslomakkeita.
Seurakunnan toimitilat löytyvät nyt myös aiempaa
helpommin, kun sivustolla on Googlen kartta, johon
ne on sijoitettu. Toimitiloista ja hautausmaista on
lisäksi tehty 360 asteen virtuaalikuvat,
jotka tullaan sijoittamaan sivuille.
Muitakin uudistuksia seurakunnan
verkkopalveluun on tulossa ensi vuoden aikana.

Jorma Ersta
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Kirkonmäki
tutustuu

Vuoden paavolalainen Arvi Orava kannustaa
paavolalaisia miettimään seurakuntakotiin uutta
toimintaa. – Ollaan yhteydessä. Minua voi nykäistä
hihasta. Voin toimia viestinviejänä, hän sanoo.

Palkittu Arvi Orava
haastaa toimintaan
– On tunne kuin minut olisi nostettu korokkeelle.
Kiitän siitä, että olen saanut tämän kunnian ja pidän
nyt tätä maljaa kädessäni, Paavola-päivän konsertin
yhteydessä 23.11. vuoden paavolalaiseksi valittu seurakuntavaikuttaja Arvi Orava sanoi.
Hän kiitti Matti ja Jukka Herojaa korkeatasoisesta konsertista. Edellinen säesti pianolla selloa
soittanutta ja lauluja esittänyttä poikaansa. Jukka
Heroja lauloi muun muassa Sun ristis juurehen,
Kaikki Jeesukselle, Koska valaissee kointähtönen ja
Sinun luoksesi Herra saan tulla.
– Tulimme vaimoni Anjan kanssa asumaan Paavolaan kesällä 1972. Meillä oli pienet pojat Petri ja
Pasi. Myöhemmin syntyivät Maija-Liisa ja Mikko.
Asuimme aluksi kerrostalossa ja myöhemmin rakensimme omakotitalon. Olen puutarhuri. Työskentelin
Vakkurilla ja viimeksi Helsingissä, Arvi Orava jatkoi.
Aluepappi Juhani Pörsti pyysi hänet pyhäkoulunopettajaksi. Tehtävä on jatkunut viime vuosina
Hyvinkään kirkossa. Arvi on myös ryhmässä, joka
ulkoiluttaa vanhainkodin asukkaita. Hän toivoo lisää
ulkoiluttajia.
– Toivon, että seurakuntakoti olisi paikka, johon
olisi kiva ja helppo tulla. Esitän paavolalaisille haasteen ja kysymyksen. Millaista toimintaa sinä haluaisit?
Kahvitarjoiluun päättyneessä tapahtumassa olivat mukana myös Arvi Oravalle Paavola-kiertopalkinnon luovuttanut alueneuvoston puheenjohtaja
Tapio Piilola ja kukkia ojentanut aluepappi Jyrki
Rauhala.

Seppo Ylönen
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Vihille 14.2.2014?
Nykyään on suosittua mennä naimisiin mieleenpainuvana päivämääränä. Hyvinkään seurakunta järjestää tällaisen mahdollisuuden 14.2.2014.
Vihille voi mennä myös pienin ennakkovalmisteluin. Monet pariskunnat ovat pitkään asuneet yhdessä ja miettineet suhteensa vahvistamista. Se käy nyt
vaivattomasti varaamalla vihkiaika.
Vihkiajan varaus Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastosta maanantaista keskiviikkoon klo
10–15, torstaisin klo 10–17 ja perjantaisin klo 10–15
puhelinnumerosta 040 8050 205.
Vihkikirkoksi on varattu Vanha kirkko (Uudenmaankatu 13) kello 12–17 välisenä aikana. Seurakunta tarjoaa vihkipareille ja vieraille kakkukahvit (enintään 10 hengelle).
Avioliittoon aikovien on oltava kastettuja ja konfirmoituja (rippikoulun käyneitä) seurakunnan jäseniä. Seurakunta järjestää myös aikuisrippikouluja.
Avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset on
hoidettava kirkkoherranvirastossa 4.2.2014 mennessä.
Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta.
Voitte toki ottaa ystäviänne ja läheisiänne mukaan todistamaan juhlahetkeänne
mutta seurakunta voi tarvittaessa järjestää myös todistajat.
Niin pysyvät nämä kolme:
usko, toivo ja rakkaus. Mutta
suurin niistä on rakkaus.
(1. Kor. 13: 13)
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– Tänään tehdään sämpylöitä, kertoo Mäntylässä avomiehensä kanssa pari vuotta asunut Taina Kauppinen (edessä). Keittiöön on tullut käymään myös Hyvinkään Mäntylä ry:n toiminnanjohtaja Riitta Pursiainen.

Mäntylä tarjoaa kodin asunnottomalle

H

yvinkään Mäntylässä vietetään tavallista maanantai-iltaa. Olohuoneessa istuskelee puolenkymmentä ihmistä katselemassa televisiota.
Muutamaan ikkunaan on viritetty jo
jouluvaloja, ja keittiöstä leviää tuoreiden
sämpylöiden tuoksu. Osa asukkaista on
tullut juuri töistä.
Mäntylä on Hyvinkään keskustan
tuntumassa sijaitseva noin 450 neliön
puutalo, joka tarjoaa kodin 26 henkilölle. Asukkaaksi voivat hakeutua sekä hyvinkääläiset että ulkopaikkakuntalaiset
asunnottomat. Asumisajat vaihtelevat
muutamasta päivästä useisiin vuosiin.

Monta syytä
asunnottomuuteen
Toiminnanjohtaja Riitta Pursiaisen
mukaan asunnottomuuden takana voi
olla useita eri syitä.
– Avioero, yksityisen vuokra-asunnon myyminen vuokralaisen alta, häädöt, päihdeongelma, hän luettelee.
– Kodin menettäessään joutuu usein
luopumaan paljon muustakin. Vuokraasuntotarjonta on vähäistä, ja ihminen
voi jäädä täysin tyhjän päälle. Siinä tilanteessa hän on tyhjimmillään ja paljaimmillaan.
Mäntylässä asukkailla on mahdollista keskustella elämäntilanteestaan ja
saada tukea elämänhallintaansa. Työnte-

kijät ohjaavat asukkaita tarvittaessa
myös sosiaali-, terveys- ja päihdehuollon palveluihin.

Useita yhteistyökumppaneita
Hyvinkään Mäntylällä on kaupungin lisäksi yhteistyökumppaneina muun muassa kuntien sosiaalitoimet, A-klinikka
sekä Ridasjärven päihdehoitokeskus.
Yhteistyötä tehdään myös Hyvinkään
seurakunnan kanssa muun muassa erilaisten tapahtumien muodossa.
– Tiedottaminen seurakunnan puolelta on ollut erittäin aktiivista. Sieltä
tullaan välillä myös tänne Mäntylään,
Pursiainen kertoo.
– Näin joulun alla seurakunta laulattaa joululauluja ja pitää meillä jouluhartauden. Mäntylän hallituksessa Hyvinkään seurakuntaa edustaa kappalainen
Virpi Koivisto.
Vaikka asuntolassa asuvilla elämä ei
ole aina mennyt käsikirjoituksen mukaan, se ei Riitta Pursiaisen mukaan vähennä millään tavalla heidän ihmisarvoaan.
– Arvo ei tule suorituksista tai saavutuksista. Tämä ajatus on vahvistunut
tässä työssä, kun olen saanut elää tavallista arkea asukkaiden kanssa, Riitta
Pursiainen sanoo.

Hyvinkään Mäntylä, Ranssunkaari 2 A,
Hyvinkää. Lisätietoja www.hyvinkaanmantyla.fi tai toiminnanjohtaja Riitta
Pursiainen puh. 040 513 0379, hyvinkaan.mantyla@co.inet.fi. Paikkatiedustelut arkisin kello 9–15.

Mäntylä ry

• Vuonna 1986 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ylläpitää asuntolaa Hyvinkäällä.
• Toiminta rahoitetaan asumismaksuilla sekä Hyvinkään kaupungin
avustuksella.
• Asumismaksu sisältää asumisen, liinavaatteet, pesuaineet sekä yhden
lämpimän aterian vuorokaudessa.
• Ei sisällä hoitoa, mutta henkilökunta tukee ja neuvoo silloin, kun asiakkaalla on halu saada elämäänsä
muutosta.
• Asuminen perustuu päihteettömyyteen ja omatoimisuuteen.
• Kolme työntekijää; toiminnanjohtaja ja kaksi ohjaajaa, jotka työskentelevät arkisin päiväaikaan.
• Mäntylä ry:n hallitukseen kuuluu
viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Jarno Puro.

Irja Ketola

Mauno Mattilan metallitöissä on sanoma

S

eurakunnalla on tiloissaan kolme
Mauno Mattilan (1917–1998) metalliteosta. ”Jeesus”-reliefi (1966) on
sijoitettu seurakuntakeskuksen kappeliin. Metallireliefi ”Enkelit” (1973) on
Hyvinkään kirkon yläsalissa. Metalliveistos ”Kristus” (1975) on esillä Paavolan seurakuntakodin aulassa.
Mauno Brynolf Mattila syntyi
30.1.1917 Nurmijärven Kytäjän Mattilassa. Talo tunnettiin aiemmin Vanhanmyllyn talona, koska sen yhteydessä oli
mylly. Perheen isän kuoltua 15-vuotiaan
Maunon oli huolehdittava myllystä.
Hän avioitui taiteilija Tapio Hailin sisaren Sirkka Hailin kanssa. Perheeseen
syntyi viisi lasta. Mauno Mattila kävi
työssä Myllyn Paras Oy:llä, VR:llä, Sahamäen OTK:lla.
– Isä teki taidetta kotona. Perheen

kasvaessa jouduimme muuttamaan yhä
isompaan asuntoon. Asuimme Vantaankadulla, Tienhaarankadulla ja Hyvinkäänkylän Pilventiellä, kertoo perheen
vanhimmaksi syntynyt taiteilija Arto
Mattila, 65.
Mauno Mattila teki rintamalla puukaiverruksia, mutta sai vinkin käyttää
savea.
– Olin kuusivuotiaana leikkimässä
poikien kanssa pihalla. Isällä oli Vantaankadulla piharakennuksessa työhuone, jossa hän opetti savitöitä. Menin
sinne, tein nopeasti saviruusun ja juoksin pois. Isä oli polttanut ruusuni, laittanut terälehtiin kultaa ja lasittanut
sen. Kukka on minulla vieläkin tallessa.
Se on aarteeni, Arto Mattila muistelee.

Seppo Ylönen

Taiteilija Arto Mattila esittelee Hyvinkään kirkon yläsalissa olevaa isänsä
Mauno Mattilan tekemää ”Enkelit”-metallireliefiä. Teos kuvaa hyvin varsinkin
adventin ja joulun ajan sanomaa.

Seurakuntatyö
tutuksi
Pastori Esa Kokko on aamukahvilla Kauppakeskus Willan kahvilassa. Eläkeläinen Kari Gråsten tulee pöytään ja esittää oman näkemyksensä seurakunnan sanomaan suhtautumisestaan.

Evankelioiminen on kirkon ydintyötä
Pastori Esa Kokko on aamukahvilla eräässä Kauppakeskus Willan
uusimmista kahviloista. Samaan
pöytään istuu eläkeläinen Kari
Gråsten. Miehet alkavat keskustella seurakunnan ydinsanomasta.
– Minun lapsuudenkodissani Rovaniemen
maalaiskunnassa ei puhuttu Jumalasta. Minä
en ole käynyt rippikoulua enkä kuulu kirkkoon. Jokainen, joka haluaa, saa minun puolestani uskoa ja käydä kirkossa. Minulle se ei
ole mikään ongelma, Kari Gråsten sanoo.
Hänelle on jäänyt kuitenkin mieleen
kansakoulussa Katekismuksesta oppimiaan
asioita.
– Olin seurakuntanuorten porukassa
vaeltamassa tuntureilla. Kirkossa olen käynyt esimerkiksi rippijuhlissa. En usko ainakaan vielä Jumalaan. Kun ihminen kuolee,
hänet haudataan tai poltetaan. Siinä kaikki.
Hyvän uutisen eli evankeliumin kertominen Jeesuksesta syntisten vapahtajasta toiselle ihmiselle uskoon johtamistarkoituksessa on evankeliointia. Suomessa evankelioimisesta tuli sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kirkon piirissä olevien viidesläisten liikkeiden toimintatapa. Laajemmassa mielessä
evankeliointi on tänä päivänä sekä koti- että
ulkomailla tehtävää kristillisen sanoman julistamista, normaalia seurakunta- ja lähetystyötä.

Kristinuskoon kuuluu armo
Esa Kokko on vastannut vuodesta 2006 lähtien seurakunnan evankelioimistyöstä. Hänen mukaansa käsitteestä tulee monelle
päällekäymisen maku. Sen vuoksi puhutaankin mieluummin evankeliumityöstä.
– Ihminen tarvitsee ulkopuolista pelastajaa eli vapahtajaa. Siksi Jumala lähetti poikansa Jeesuksen maailmaan meitä syntisiä pelastamaan. Tämä on se evankeliumi, kristinuskon ydinsanoma, joka tekee kristinuskosta
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äistä pidettävästä vuosittaisesta seminaarista, jossa voisimme keskittyä pääsiäisestä
nouseviin aiheisiin esimerkkinä Torinon
käärinliinat. Tällä hetkellä kirkkovuoden
pääpaino tuntuu olevan adventissa ja joulussa vaikka sen pitäisi olla pääsiäisessä.

Raamattupiiri on kiinnostava

Perjantaina kello 11 oltiin Esa Kokon johtamassa raamattupiirissä seurakuntakeskuksen
neuvotteluhuoneessa. Piiri jatkuu jälleen tammikuussa. Tervetuloa mukavaan joukkoon!

kristinuskon. Muissa uskonnoissa ei ole armon ja anteeksiantamuksen sanomaa. Kun
muslimi puhuu armosta, sillä on eri merkitys.
Yrittäessään olla hyvä Jumalan täytyy ottaa
hänet taivaaseen. Tämä on huippuunsa viritettyä hengellistä narsismia. Kristinusko on
radikaalisti toisenlainen, koska ihminen on jo
lähtökohtaisesti paha ja syntinen.
Hyvää sanomaa Jeesuksesta kuullaan
seurakunnan pyhäkouluissa, päivä- ja nuortenkerhoissa, rippikouluissa, häissä, kastejuhlissa, hautajaisissa ja jumalanpalveluksissa. Seurakunta tarjoaa myös raamattuluentoja, -seminaareja, raamattupiirejä ja Alfakursseja.
– Olen pitänyt keskiviikkona 18.30 Vanhassa kirkossa raamattuluentoja. Siellä on
ollut myös eri herätysliikkeiden luentosarjoja ja -seminaareja. Lokakuussa oli Kansanlähetyksen järjestämä sielunhoitoseminaari,
Esa Kokko jatkaa.

Kolme toimintamuotoa
Muutaman vuoden ajan on pidetty suosittuja Alfa-kursseja, joissa on esillä keskeisen

kristinuskon sisällön kymmenen aihealuetta.
Käsitellään muun muassa Raamattua ja Jeesuksen merkitystä, uskonelämän hoitoa ja
Pyhää Henkeä.
– Osallistujat ovat kokeneet kurssin hyväksi. Jollekin asiat ovat alkaneet elää. Jollakin on ollut hengellisessä elämässä suvantovaihe, mutta kurssilla hän on saanut siihen
uuden alun.
Toiseksi Esa Kokko nostaa esiin seurakuntaviikon, jota toteutetaan oman seurakunnan työntekijöiden voimin.
– Meillä on seurakunnassa paljon vahvuuksia. On kirkkoteatteria ja kanttoreilla
vahvaa musiikillista osaamista. Lisäksi voimme käyttää ulkopuolista panostusta erityisesti konserteissa.
Tulevan kevään Marianpäivän viikonloppuna 21.–23.3.on tarkoitus aloittaa Hyvinkään kirkossa kolmas uusi toimintamuoto,
josta hän toivoo säännöllistä ja valtakunnallisesti näkyvää.
– Sen nimi on Ajassa liikkuu -seminaari.
Tarkoitus on pureutua ajassamme liikkuviin
kirkollisiin ja uskonnollisiin ilmiöihin. Minulla on ollut jo pitkään ajatus ennen pääsi-

Pastori Esa Kokko johtaa perjantaisin kahta
raamattupiiriä, kello 11 seurakuntakeskuksessa ja kello 13 Vanhassa kirkossa.
– Jokaisen papin kannattaisi pitää raamattuluentoja ja -piirejä, sillä niiden kautta
oppii itsekin. Me seurakunnan työntekijät
olemme sitä varten, että voimme jakaa Jumalan sanaa eteenpäin.
Seurakuntakeskuksen raamattupiirissä
oli 29.11. vuorossa Johanneksen ilmestyskirjan 10. luku. Ensin laulettiin virsi 2 ”Avaja
porttis, ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi…”, minkä jälkeen oli lyhyt alkurukous.
Osallistujat olivat keskittyneesti mukana.
– Raamattupiirissä olen saanut paljon
tietoa Raamatusta ja sen tulkinnasta. Sen takia olen mukana täällä, Eija sanoi.
Inkerinmaalta Suomeen tullut Maria on
myös innostunut.
– Minulle sanottiin aluksi, että aloita
Raamatun lukeminen Psalmeista. Täällä raamattupiirissä saa syvempää tietoa ja ymmärtää asiat oikein.
Raamattupiirillä on myös sosiaalista elämää piristävä merkitys.
– Olen saanut kaikki ystäväni täältä raamattupiiristä, kun muutin Hyvinkäälle, Alisa kertoi.
Osmo, joka soittaa Tuomasbändissä
rumpuja, oli myös raamattupiirissä.
– Jumalan sana avautuu, ja Esalta saa tervettä opetusta. Jumalan armo tulee täällä
esiin. Jumala ei tee juttuja puun takaa vaan
antaa meille aikaa. Kun sana avautuu, niin se
rohkaisee uskon tiellä eteenpäin. Kristus on
meissä heikoissa väkevä.

Seppo Ylönen
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Kaukasten koulun ensimmäisen luokan oppilaat alkavat valmistautua jouluun. Edessä: Anna-Reetta Pouta (vas.), Aino Piela, Moona Salo ja Milla Arenius. Takana: Ville
Rajala (vas.) ja Sten Kaur.

Jouluevankeliumi

P

kuuluu koulujen jouluun

imeimmän ajan keskellä olevat joulujuhlat
kokoavat kouluihin lasten vanhempia, isovanhempia ja muitakin sukulaisia. Kaukasten, Paavolan ja Nopon koulujen joulujuhlia
valmistellaan kiivaasti. Opettajat kaivavat
varastoista esiin seimet, enkelien valkoiset
vaatteet ja siivet sekä paimenten puvut. Perinteinen jouluevankeliumi on säilyttänyt
asemansa. Ilman historiallista joulun päätapahtumaa joulu ei tuntuisi joululta. Kysymyksessä on Vapahtajamme Jeesuksen syntymäjuhla.
Kaukasten koulun alkuopettaja Marja Tikka pukee Aino
Pielan ja Moona Salon päälle valkeat enkelien asut. Hiuksilleen tytöt saava kimaltelevat nauhat.
– Meidän koulumme joulujuhla on 19. joulukuuta kello
18.30. Se on perinteinen juhla, johon kuuluu jouluevankeliumi. Esittäjinä ovat 1–2-luokkalaiset. Milla Arenius on
Mariana ja Ville Rajala Joosefina. Jeesus-lapsena on pieni
nukke. Sten Kaur on paimen. Evankeliumin lukee AnnaReetta Pouta, Marja Tikka kertoo.
Oman koulun joulujuhla kokoaa lasten lisäksi äitejä, isiä
ja isovanhempia. Jokainen penkki on täynnä. Pienessä koulussa jokainen lapsi esittää jotakin. Juhlassa on ollut vuosien
aikana joulukuvaelman lisäksi musiikkia, laulua, runonlausuntaa ja näytelmiä.
Kuudesluokkalainen Aapo Nieminen, 13 ja neljäsluokkalainen Anna-Stiina Pouta, 9, ovat kokeneita jouluohjelman esittäjiä.
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Anna-Stiina Poudalla ja Aapo Niemisellä on kokemusta
jouluevankeliumin rooleista Mariana ja Joosefina.

Aino Piela (vas.) ja Moona Salo ovat pukeutuneet enkeleiksi.

– Olin vuonna 2007 joulujuhlassa Joosefina. Seisoin
Marian rinnalla. Jeesus-lapsi makasi seimessä. Vuonna 2008
olin joulukuvaelmassa paimenena. Siinä piti polvistua, Aapo
muistelee.
Anna-Stiina esitti vuonna 2010 joulujuhlassa Mariaa.
– Kun kuulin, että minut valitaan Mariaksi, niin minua
nauratti. Isä ja äiti, toinen veli ja pikkusisko olivat katsomassa. Otin Jeesus-lapsen syliini. Se oli aika jännää. Maria on
ihan hyvä ihminen.

Kaukasten koulun rehtori on Aki Haverinen. Heli Sokka toimii tuntiopettajana. Musiikinopettajana on Kaisu Furu.
Marja Tikka on ollut Kaukasten koulun opettajana 25
vuotta.
– Joulujuhla on lapsille ja heidän perheilleen tärkeä tapahtuma. Todistukset jaetaan lauantaina 21.12. kello 10. Rehtori puhuu lapsille lukukauden päätteeksi. Kaikki saavat lisäksi pienet joulupussit.

Nopon koulun jouluevankeliumi on valmis

N

opon koulun toisen luokan oppilaat aloittivat jouluevankeliumi-esityksensä harjoittelun
maanantaina 2.12. opettajansa
Mari Laakson ohjauksessa.
Kun toimittaja saapuu heidän
luokkaansa keskiviikkona 4.12. esitys on lähes valmis. Vuorosanat ja koreografia osataan hyvin.
Lukijat Hermanni Mikkola ja Santtu
Jokimies alkavat lukea jouluevankeliumia.
Paimenet (Siiri Kaunisto ja Linda Suominen) ovat lammastensa kanssa kedolla (Veka Ketonen). Heille ilmestyy kolme enkeliä
(Helmi Pettinen, Lotta Lampikoski ja Vilma Lahtinen). Enkeli sanoo, että teille on
syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus (Messias, Jumalan voideltu). Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Paimenet
menevät Betlehemiin ja löytävät Marian
(Peppi Elo) ja Joosefin (Iivari Tolonen) sekä
lapsen, joka makaa seimessä (nukke olkien
päällä).
– Lapset esittävät ensimmäistä kertaa
jouluevankeliumia. Nopon koulun eskarilaisten sekä 5. ja 6. luokkalaisten joulujuhla
on perjantaina 20. joulukuuta kello 17.30 ja
1.–4. luokan oppilaiden joulujuhla kello 19.
Jouluevankeliumi esitetään molemmissa
juhlissa. Vanhempainyhdistys Reppu lahjoittaa oppilaille joulupussit, jotka joulupukki
ojentaa. Lapsille jaetaan lauantaina 21.12. klo
8.30 todistukset ja vielä toiset joulupussit,
Mari Laakso kertoo.

Nopossa arvostetaan
omaa koulua
Enkeleitä esittävät Helmi, Lotta ja Vilma sanovat lähes yhtä aikaa, että on kiva olla enkeli.
– On olemassa suojelusenkeleitä, Helmi
sanoo.
– Enkeli tulee kertomaan, että Jeesuslapsi on syntynyt, Lotta jatkaa.
Vilma esittää paimenille Jeesus-lapsen
syntymästä kertovaa pääenkeliä. Hän oppi
oman pitkän osuutensa yhdessä illassa.

Nopon koulun 2. luokan oppilaat evankeliumi-esityksensä harjoituksissa. Takana myös opettaja Mari Laakso. Kuvasta puuttuu lammasta
esittävä Veka Ketonen.

Päärooleissa Mariaa ja Joosefia esittävät
Peppi ja Iivari miettivät, äidin ja isän tehtäviä.
– Äidin tehtävä on hoitaa pientä vauvaa,
Peppi sanoo.
– Isän tehtävä on tehdä töitä. Joosef hoitaa myös Jeesus-vauvaa, Iivari sanoo.
Opettaja Mari Laakso kertoo, että lähempänä joulujuhlaa on näyttämöharjoituksia. Joulukuvaelmaan yhdistetään vielä pari
kolme laulua.

– Olen neljättä vuotta opettajana Nopon koulussa. Oppilaita on noin 80. Lapsien
on täällä hyvä opiskella, yhteishenki on hyvä.
Täällä on turvallinen ympäristö. Opettajan
kannalta on hyvä, kun on pienet ryhmät. Silloin on aikaa yksilölliseen opetukseen.
Nopon koulussa on kuusi opettajaa. Lisäksi on kiertävä erityisopettaja. Oppilaat
tulevat pääosin Nopon kylästä, jotkut Kiljavalta saakka.
Rehtori Olli Leino kertoo, että kyläläiset

osallistuvat koulun joulujuhliin, samoin monet entiset oppilaat.
– Meillä on kaksi joulujuhlaa, että perheet ja isovanhemmatkin pääsisivät mukaan.
Yleensä kaikki lapset esiintyvät. Kouluyhdistys Reppu ja Nopon kyläyhdistys ovat aktiivisia toimijoita. Tämä Nopon koulu on ainoa
kylän kokoontumispaikka.

Aukeaman jutut Seppo Ylönen

Paavolan koulu käy joulukirkossa

N

iin Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin
sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti
lasta.
Näin evankeliumin lukija luki Paavolan
koulun 3. luokan ja 1.–2. C -luokkien oppilaiden jouluevankeliumikuvaelman harjoituksissa. Valmis esitys nähdään torstaina12.12.
peräkkäisissä koulun joulujuhlissa kello
17.30 ja 18.30.
Jouluevankeliumin on sovittanut ja ohjannut kolmannen luokan opettaja Jarno
Hannula. Ensimmäisen ja toisen luokan
opettaja Lisa Färd, joka opettaa kolmannelle
luokalle uskontoa, toimii avustajana. Jouluevankeliumi-esityksessä on joitakin nimettyjä rooleja. Mariana on Iida Pasanen ja
Joosefina Sami Halme. Erikoista on, että
oppilaat muodostavat myös lavasteita kohtauksesta toiseen. Kaikki käy hyvin sujuvasti.
– Tällaisissa esityksissä on tyypillistä,
että esitys hakee paikkaansa. Jouluevankeliumin tekstiä ei voi muuttaa. Meillä on esitetty jouluevankeliumia perinteiselläkin tavalla. Oppilaat oppivat roolinsa hyvin lyhyessä ajassa. Olen itse näyttelijänä Kulkuri
Teatterissa. Siinä esityksiä harjoitellaan satoja tunteja, Jarno Hannula sanoo.
Paavolan koulun joulujuhlissa on yhteis-
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laulua ja koulun kuoron esityksiä. Kuudesluokkalaisilla on jouluinen näytelmä. Ensimmäisen luokan oppilailla on tanssiesitys.

Paavolan koulun oppilaat käyvät lauantaina 21. joulukuuta kello 8.30 ja 9.30 Paavolan seurakuntakodissa joulukirkossa. Sen

jälkeen on luokissa todistusten jako. Lisäksi
jokainen saa käteensä perinteisen joulupussin.

Paavolan koulun 1.–2. C -luokan ja 3. luokan oppilaat harjoittelevat joulun evankeliumista kertovaa näytelmää. Sovituksesta ja ohjauksesta vastaa opettaja Jarno Hannula.
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Matkaevästä
Sydänten joulu

H

yvinkäällä on oikea joulukirkko, aivan
pääkadun kivetyksistä kohoava kodikas ja lämmin punainen puukirkko.
Arvaatkin jo, kyse on Hyvinkään vanhasta
kirkosta. Monelle tuo kirkko on se ainoa oikea joulukirkko. Kirkko kadun varrella kutsuvana, vaan kuinka moni ennättää sisään ja
pysähtyy. Kirkko kaupungin keskellä osoittaa tietä oikeaan jouluun pois ruuhkasta ja
hälinästä.
Mikä on sinun joulusi? Mikä joulussa koskettaa ytimiä myöten? Usein lapsuuden jouluissa on jotain hyvin herkkää ja lämmintä,
jonka muistelu saa sielun hehkumaan. Joulun tunne. Joululaulu ”Sydämeeni joulun
teen” koskettaa minua yhä uudestaan. Tuo
laulu tavoittaa kauniilla tavalla joulun: ”Sydämeeni joulun teen, ja mieleen hiljaiseen,
taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen. ”
Mielen hiljaisuudessa voi aistia joulun.
Joulu on enemmän kuin vuosisatainen perinne tai perheyhteyden täyttymys. Joulun
hiljaisuus julistaa Vapahtajan syntymää.
Vaikka elämän realiteetit ovat läsnä kouriin
tuntuvastikin, murtautuu ilosanoma Vapahtajasta läpi.
Jumalan todellisuus soi enkelin sanoissa:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on
teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa
kapaloituna seimessä.”
Enkeli ei jää yksin julistamaan ilosanomaa, tuota täydellistä iloa julistaa valtava
joukko enkeleitä. ”Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on
kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”
Mitä, jos tänä jouluna astuisit punaisen
kirkon ovesta sisälle ja asettuisit rauhassa
kuulemaan enkelten sanomaa. Mitä, jos enkelten sanoma saisi uuden kodin sydämestäsi.
Ilosanoma sinulle, Vapahtaja on tullut ihmiseksi, jotta Hän voisi tulla lähellesi ja kantaa
elämäsi kuorman harteillaan, aina ristille asti. Tie taivaaseen kulkee ristin kautta. Jouluevankeliumi kertoo rakkaudesta, joka uhraa kaiken. Joulussa on pala taivasta, enkelten laulu kaikuu taivaaseen asti.
Punaisen kirkon kodikas lämpö kutsuu
sinua piparin tuoksusta joulun ilosanoman
äärelle. Jumalan rakkaus saa tuntua sydämen
pohjassa asti.

Petra Pohjaraito

Mary-Ann ja Mikko Tassia suuntaavat lähetys- ja kehitysyhteistyötehtäviin.

Tassian pariskunta
läheteiksi Mongoliaan

S

yyskuussa Hyvinkään seurakunta hyväksyi uusiksi nimikkoläheteiksi Mary-Ann ja Mikko
Tassian. He lähtivät lähetystyöhön Mongoliaan. Tällä hetkellä
he ovat kielikoulussa Mongolian
pääkaupungissa Ulan Batorissa.
Haastattelin heitä sähköpostitse ja
esitin samat kysymykset kuin Hanna
Penttiselle.
1. Imatralla asuessani yleisin kysymys
oli: Kuka sie oot, mistä sie tuut ja mitä
siulla on kassissas?

Mary Ann: Olen syntynyt Etelä-Intiassa ja
asunut lähes koko ikäni Bangaloressa,
Karnatakan osavaltiossa. Olen koulutukseltani biologian opettaja. Opettajan työn
lisäksi olen toiminut pitkään teknisenä
kirjoittajana IT-alalla.
Mikko: Olen syntynyt Helsingissä ja asunut pääkaupunkiseudulla koko ikäni lukuun ottamatta paria Jerusalemissa viettämääni vuotta. Kassissa on paljon kokemuksia ja opittuja asioita elämän varrelta,
joita toivottavasti voin myös hyödyntää
tulevissa tehtävissä Mongoliassa. Koulutukseltani olen tradenomi ja filosofian
maisteri.
2. Mikä sai teidät hakeutumaan lähetystyöhön?
Lähetysyöhön hakeutuminen on ollut
meidän molempien kohdalla pidempiaikainen prosessi. Siitä saakka kuin olemme
olleet uskovia, olemme olleet tietoisia
kaikkia koskevasta kristityn todistajan
tehtävästä omassa arkipäivässämme ja
pyrkineet elämään sen mukaisesti.
Mikko: Lähetystyö mahdollisena työtehtävänä tuli minulle todellisesti vastaan en-
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simmäistä kertaa jo vuonna 1986.
Yliopisto-opintojeni loppuvaiheessa
halusin myös tutustua Israeliin ja sen lähialueisiin, koska se liittyi opintoihini seemiläisten kielten ja kulttuurien parissa.
Myös lähetystyö kiinnosti. Niinpä päädyin kesäksi vapaaehtoiseksi Jerusalemin
Shalhevetjah-keskukseen, seuraavaksi kesäksi Jerusalemin piispan assistentiksi ja
viimein pariksi vuodeksi Shalhevetjahkeskuksen toiminnanjohtajaksi.
Paluuni jälkeen kiinnostus lähetystyötä kohtaan jatkui ja halusin jatkaa niissä
tehtävissä.
Mary Ann: Jo lapsena halusin auttaa ihmisiä. Koska pidän lapsista, ajattelin opiskella opettajaksi. Kun tulin tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti lukioaikana
huomasin, että mitä tahansa teinkin ihmiset arvioivat minua ja tekojani kristittynä.
Näin oli erityisesti hinduympäristössä.
Huomasin olevani Kristuksen edustaja.
Myöhemmin aloittaessani työn Intian
kasvavalla IT-alalla, koin olevani kutsuttu toteuttamaan kristityn kutsumusta
sekulaarissa työpaikassa. Työn kovien
vaatimusten tähden kuitenkin sairastuin.
Palattuani takaisin töihin huomasin, etten enää löydä samaa motivaatiota aikaisempaan työhöni. Aloin rukoilla ja etsiä
Jumalan tahtoa tehdäkseni jotain avun
tarpeessa olevien hyväksi. Ajatuksissani
oli muun muassa orpolapset, joita Intiassa on paljon.
Tultuani Suomeen ja tutustuttuani
Kylväjän työhön aviomieheni kautta, aloin
kiinnostua niistä työmahdollisuuksista,
jotka ovat lähellä minun sydäntäni. Haimme lähetyskurssille ja olemme nyt matkalla Mongoliaan, jossa minua odottaa kristillisen kehitysyhteistyön haasteet.
3. Mihin tehtävään valmistaudut?

Mikko: valmistaudun opettamaan Raamattua Mongolian luterilaisissa seurakunnissa ja raamattukoulussa.
Mary Ann: valmistaudun kehitysyhteistyötehtäviin.
4. Mitä jäät kaipaamaan Suomesta?
Mikko: Perheenjäsenet ja ystävät varmasti
ovat niitä tärkeimpiä.
Mary Ann: Kaipaan suomen kieltä, jota
olen juuri oppinut. Kaipaan myös perhettä, luontoa ja ruisleipää.
5. Miksi tehdä lähetystyötä kun Suomessakin on avun tarvitsijoita?
Lähetystyö on ennen kaikkea evankeliumin julistusta, jota toki usein myös seuraa esimerkiksi materiaalinen apu tai henkinen tuki. Kuitenkin kehitysyhteistyö tai
diakonia ilman evankeliumin julistusta ei
ole vielä lähetystyötä. Valitettava tosiasia
on, että monessa paikassa ei ole koskaan
kuultu evankeliumia tai se on ollut esillä
hyvin vähän.
Mongoliassa on menossa vasta ensimmäinen todellinen kristillinen sukupolvi.
Niinpä tarpeita on siellä monessa mielessä
paljon enemmän ja työntekijöitä vähemmän. Myös kehitysyhteistyölle ja diakonialle on suurempi tarve esimerkiksi Mongoliassa kuin Suomessa, jossa apua on
saatavissa aivan toisella tavalla.
6. Mitä haluat sanoa lähettäjillesi?
Muistakaa meitä, työtämme ja mongolialaisia rukouksissanne, että saisimme suoritettua ne tehtävät heidän parissaan, joita
Jumala haluaa.

Johanna Rantalankila

Vapaaehtoistoiminta
Hyvinkään seurakuntakeskuksessa käy itsenäisyyspäivän aattona
kova vipinä. Vuotuiset, perinteisesti
ennen joulua pidettävät suuret
lähetysmyyjäiset tuovat paikalle
väkeä läheltä ja vähän kauempaakin. Yläaula on täyttynyt myyntipöydistä, joissa on esillä muun
muassa leivonnaisia sekä käden
töitä. Komea, lahjoituksena saatu
piparkakkutalo odottaa voittajaa,
ja ruokasalissa voi nauttia joululounaan.

Pirkko Vilppunen (edessä) ja
Mirja Timonen ostavat rahkapiirakoita.
Myyjänä Tuija Korpiaho ja Aino Kananen.

Vapaaehtoiset lähetystyön suola

J

o ovella tulijaa ottaa vastaan houkutteleva pullan ja jouluruokien
tuoksu.
Väkeä on paljon. Niin paljon,
että myyjäisten avautuessa pöytien
ääressä on tungosta. Vapaaehtoiset
hoitavat lähetyssihteeri Johanna
Rantalankilan kanssa tuotteiden
myynnin.
– Pöytien kuntoon laittaminen alkoi tänä aamuna kahdeksalta, jotta ehdimme saada kaiken valmiiksi ennen myyjäisten avautumista. Myyntiporukassa on aktiivisesti
mukana 4–5 vapaaehtoista, hän kertoo.

Työtä tärkeän asian eteen
Yksi vapaaehtoisista on Aino Kananen, joka oli mukana toiminnassa jo entisen lähetysemännän Veera Syrjäsen aikana 1970-luvulla.
– Lähetyslounas oli ohjelmassa jo silloin, ja vähitellen mukaan on tullut muutakin myytävää. Nykyisen emännän Aino Kurosen aikana toiminta on vielä paljon laajentunut, hän kertoilee.
Yhdessä tekeminen innostaa Kanasta
edelleen.
– Täällä on hyvä yhteishenki sekä tuotteiden tekijöillä, myyjillä että ostajilla. Tärkeätä on myös tietoisuus siitä, että tuotto
menee hyvään asiaan eli lähetystyölle.
Rahojen vastaanottajana on jo vuosia
toiminut Aila Haapamäki.
– Ihmiset ostavat innolla hyviä tuotteita.
Tänäänkin tässä kassalla on ollut jonoja
ihan ilahduttavasti, hän hymyilee.
Tuula Korpiaho on vapaaehtoisringin
uusimpia tulokkaita. Hänkin kiittelee tapahtuman mukavaa tunnelmaa.
– Myyjäisiin kokoontuu paljon lähetysväkeä, joten tuttuja kasvoja näkyy paljon.

Vapaaehtoiset Tellervo
Saari (vas.),
Riitta
Kankaanpää
ja Kaarina
Haikala ovat
lähetysmyyjäisaamuna
aloittaneet
työt keittiöllä
jo kuudelta.
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Mutta käy täällä sellaisiakin ihmisiä, jotka
eivät ehkä muuten käy seurakunnan tilaisuuksissa.

Pullaa ja rahkapiirakkaa
Mirja Timonen on ostanut myyntipöydältä
pussillisen tuoksuvia rahkapiirakoita.
– Seurakunnan joulumyyjäisissä käyminen on minulle ihan perinne. Aion myös
syödä täällä joululounaan, hän kertoo.
Myös Pirkko Vilppunen on käynyt
myyjäisissä jo monta vuotta.
– Tuotteet ovat erittäin hyviä. Nyt aion
ostaa ainakin pullaa ja rahkapiirakkaa. Kakut taitavat olla jo tältä päivältä loppu, mutta onneksi pitopalvelusta voi vielä tilata jouluksi laatikoita ja leivonnaisia, hän juttelee.

Myös lähetyspiirit
ja -järjestöt mukana
Joulunalusajan lähetysmyyjäisissä keräävät
varoja lähetystyölle myös seurakunnan
omat lähetyspiirit sekä lähetysjärjestöt.
Lähetyspiireistä ovat tänä vuonna mukana miesten Vehkojan puutyöpiiri, Vanhan
kirkon lähetyspiiri sekä Kätevä-piiri.
Kätevällä oli omat myyjäiset Mummonkammarilla jo viikkoa aikaisemmin, mutta
jonkin verran käsitöitä jäi vielä myytäväksi
näihinkin myyjäisiin.
Vanhan kirkon lähetyspiiri oli aikaisemmalta nimeltään Puolimatkan lähetyspiiri.
Se on toiminut jo yli 50 vuotta.
– Kahvikassamme tuotto annetaan aina
lähetystyölle. Ryhmässämme on myös pari
ristipistotöiden tekijää; heidän tekemiään
kortteja on täällä tänäänkin myynnissä, Leila Kallas kertoo.
Vehkojan puutyöryhmä kokoontuu kahdesti viikossa.

Miesten Vehkojan puutyöpiirissä tehdään tuotteita myös lähetystyölle. Matti Korpiaho
(vas.) ja Vilho Viitala esittelevät lintujen ruokinta-automaattia sekä täksi jouluksi kehiteltyä
adventtisomistetta.

– Tiistain kokoontumisissa keskitymme
tekemään lähetystyön hyväksi myytäviä
tuotteita. Teemme yhteistyötä myös Käteväpiirin kanssa, Vilho Viitala sanoo.
Lähetysjärjestöistä myyjäisissä ovat tällä
kertaa paikalla Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Medialähetys Sanansaattajat sekä Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä.

Monta kertaa vuodessa
Hyvinkään seurakunta järjestää lähetysmyyjäiset seurakuntakeskuksessa noin yhdeksän
kertaa vuodessa. Myös Luther-talolla, Sanansaattajien toimistolla ja Mummonkammarissa pidetään pari kertaa vuodessa lähe-

tysmyyjäisiä.
Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila
kertoo, että myyjäisten tuotto menee tasapuolisesti eri lähetysjärjestöille; nimikkolähettien ja -kohteiden hyväksi.
– Tämän vuoden eri lähetysmyyjäisten
kokonaissumma on Hyvinkään seurakunnassa noin 17 000 euroa. Se on kunnioittavan suuri summa, joka vetää hiljaiseksi. Siitä kuuluu lämmin kiitos kaikille tekemiseen
osallistuneille.

Irja Ketola

Seuraavat lähetysmyyjäiset Hyvinkään seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16) pe
7.2.2014 kello 10.30–13.30. Mahdollisuus
nauttia myös lounas.

Viisitoista litraa pullataikinaa

S

eurakuntakeskuksen lähetysmyyjäisissä myytävät herkut valmistaa seurakunnan pitopalvelu.
– Olemme aloittaneet tänään
hommat jo kuudelta, kertoo pitopalvelun pääemäntä Aino Kuronen.
Vakituisen keittiöhenkilökunnan lisäksi
keittiössä on päivittäin töissä myös vapaaehtoisia, muun muassa Kaarina Haikala, Riitta
Kankaanpää ja Tellervo Saari, jotka ovat lähetysmyyjäisaamuna urakoineet esimerkiksi
eri sorttisia pullia.

– Lettipullaa, korvapuusteja, rahkapiirakoita, tähtipullia, voisilmäpullia, he kertovat
hymyillen.
Pullataikinaa on tähän mennessä kulunut
noin viisitoista litraa, ja sitä tehdään tarpeen
mukaan lisää. Myyntiin on valmistettu myös
jouluisia kakkuja, suolaisia piirakoita, karjalanpiirakoita ja erilaisia laatikoita.
Puolen päivän aikaan myyjäispuolella alkaa
olla jo vähän hiljaisempaa, mutta ruokasali on
lähes täynnä lähetyslounaan nauttijoista.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita
Tiina Liljeberg löysi
autonsa kunnon
tarkastajan
Hyvinkään
aikapankki
Hyvästä, jossa Jari
Antikainen
tarjoutuu tekemään pieniä
autonhuoltotöitä.

Ajan ilmiö

Aikapankissa hyvä kiertää
Tiina Liljeberg on pyytänyt Jari
Antikaisen tutkimaan autonsa
kuntoa. Jari ei ole Tiinalle entuudestaan tuttu; hänen nimensä
löytyi Hyvinkään aikapankki Hyvän jäsenrekisteristä, johon Tiina
itsekin kuuluu.

J

ari liittyi aikapankkiin puolisen vuotta
sitten. Hän tarjoutuu tekemään sen
puitteissa pieniä autonhuoltotöitä,
esimerkiksi öljyn tai lamppujen vaihtoja.
– Voin myös vaikkapa kasata huonekaluja tai propata tauluja seinään. On mukavaa, kun pystyy olemaan avuksi sellaisissa
asioissa, joita itse osaa. Vastavuoroisesti
voin joskus tarvitessani saada aikapankin
kautta vaikkapa hierontaa, hän sanoo.
Tiina on tehnyt aikapankissa muun muassa aikapankin ylläpitoon kuuluvia töitä ja
hierontoja, ja saanut sieltä muun muassa jalkahoidon, kielen käännöksen sekä apua tietokoneen kanssa.

Monenlaista arjen apua
Aikapankissa eli vaihtopiirissä ihmiset tarjoavat toisilleen pieniä palveluksia. Kaikki palvelukset ovat samanarvoisia; vain niihin kulunut aika kirjataan ylös. Yhden tunnin työ talletetaan tekijän tilille yhtenä hyvänä. Näillä
hyvillä voi sitten ”ostaa” haluamiaan palveluita keneltä tahansa aikapankkiin kuuluvalta.
Euroja palvelusten maksamiseen ei tarvita.
Jäsenluetteloon on merkattu, mitä kukin
tarjoaa tai haluaa. Se voi olla kaikenlaista
pientä arjen apua, esimerkiksi lastenhoitoa,
haravointia, nurmikon leikkausta, tietokoneen korjausta, kakun leipomista tai vaikka-
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pa matematiikan tunteja.

Yhteiskunnan kehittämistä
Vaihtopiirejä on ympäri maailmaa. Suomessakin niitä on syntynyt eri kaupunkeihin. Jo
yli 30 suomalaista aikapankkia on mukana
maailmanlaajuisessa CES-järjestelmässä.
Hyvinkään aikapankki Hyvä perustettiin 2,5
vuotta sitten, ja sen jäsenrekisterissä on tällä
hetkellä 48 nimeä.
Tiina Liljebergin mukaan aikapankki on
parhaimmillaan yhteiskunnan kehittämistä
yhteisöllisempään suuntaan. Hän näkee, että
perinteinen naapuriapu on tänä päivänä hiipunut; moni ei välttämättä edes tunne naapureitaan.
– Esimerkiksi äskettäin kaupunkiin
muuttaneelle ihmiselle aikapankkitoiminta
voi olla luonteva mahdollisuus tutustua ihmisiin. Ja vähävaraiselle se voi olla mahdollisuus saada sellaisia palveluita, joihin muuten
ei ole varaa.
Liljebergin mukaan yksi aikapankkitoiminnan arvoista on tukea tavaroiden kierrätystä ja yhteiskäyttöä.
– Jos esimerkiksi omistaa vaikkapa peräkärryn, poran, kahviastiaston tai jotakin
muuta harvemmin tarvittavaa, voi aikapankin kautta lainata tavaroitaan erikseen sovittavaa hyvä-korvausta vastaan.
Tiina Liljeberg ja Jari Antikainen toivovat, että mahdollisimman moni rohkaistuisi
mukaan Aikapankki Hyvän toimintaan.
– Tammikuun lopussa pidettävään jäsentapaamiseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Siellä on mahdollista
saada apua myös aikapankin nettisivujen
käyttämiseen, jos se tuntuu vaikealta.

Irja Ketola

Hyvinkään aikapankki Hyvän jäsentapaaminen 31.1.2014 kello 16.30–18.00 myöhemmin sovittavassa paikassa. Lisätietoja: Tiina
p. 050 33 00 200 ja Dimi 0400 508 097.

Verottajalta uudet ohjeet
Verottaja antoi marraskuun alussa talkooja vaihtotyön verotuksesta uuden ohjeistuksen. Tutkija Iikka Lovion mielestä ohjeistusta on tulkittu ja korostettu mediassa
viime viikkoina väärällä tavalla.
– Kun sitä tarkastelee lähemmin, käy
ilmi, että aikapankkityö on vain hyvin harvinaisissa tilanteissa verotuksen piiriin
kuuluvaa, hän sanoo.
Verottajan ohjeistuksen kompastus on
Lovion mukaan aikapankkitoiminnan tulkitseminen vastavuoroiseksi vaihtotyöksi,
jossa jäsenten välillä olisi sopimus vaihtokaupasta. Aikapisteet, tovit tai hyvät olisivat itsessään jonkin arvoista valuttaa, jolla
voi ”ostaa” palveluita.
– Tämä on väärinkäsitys, koska aikapankissa auttaminen ei oikeuta saamaan
apua vastapuolelta tai velvoita kolmatta
osapuolta aikapankissa. Yksi peruste verottamiselle olisi auttamisen rahamääräisen
arvon määrittely, mutta näinkään aikapankeissa ei tehdä. Aikapisteet ovat vain symbolinen ele. Ne ovat merkintä tapahtuneesta toiminnasta ja siihen käytetystä ajasta.

Ohjeistuksesta palautetta
Ylitarkastaja Petri Manninen verohallinnosta kertoo, että uusi ohjeistus laadittiin
monien asiakkailta tulleiden, myös aika-

pankkia koskevien kyselyiden pohjalta.
Ohjeistuksesta on nyt tullut runsaasti palautetta ja kysymyksiä muun muassa
facebookin kautta.
– Satunnainen, tavanomainen ja arvoltaan vähäinen naapuriapuun rinnastuva vaihtotyö on edelleen verovapaata. Vastikkeetonta talkootyötä saa tehdä verovapaasti niin
paljon kuin haluaa, Manninen rauhoittelee.
– Verolliseksi työ muuttuu silloin,
kun korvauksesta sovitaan, hän tarkentaa.

Yhteisöllisyys haussa
Iikka Lovio näkee, että inhimilliset tukiverkostot ja yhteisöllisyys ovat tänä päivänä
kova sana. Parhaimmillaan aikapankki voi
luoda näitä molempia.
– Aikapankki on yksi hyvä tapa saada ihmiset toimimaan yhdessä. Se on myös sovitettavissa monenlaisiin ympäristöihin. Aikapankki voi toimia verkossa, mutta yhtä hyvin
vaikkapa asukastilan tai kirkon kahvilan
kautta. Siellä palveluksista ei sovita netin,
vaan ihmisiä yhdistävän henkilön välityksellä. Jo kymmenen jäsentä ja yksi kerrostalo
voi olla sopivan kokoinen aikapankki.
Lisätietoa:
www.vero.fi , vaihtotyö verotuksessa

Hyvä Pankki eli Hyvinkään aikapankki
• Yhteisöpohjainen vaihtojärjestelmä, jonka kautta voit vaihtaa palveluita toisten
ihmisten kanssa ilman rahaa.
• Osa maailmanlaajuista yhteisövaihtojärjestelmää (Community Exchange System
-CES). Voit siis hyödyntää aikapankkia

tekemällä vaihtoa myös muualla Suomessa ja maailmassa asuvien ihmisten kanssa.
• Voidaksesi käyttää aikapankkia tarvitset
Hyvä pankkiin oman ”tilin”, jonka voit
tehdä Hyvä Pankin nettisivujen kautta.
• Nettisivut: hyvapankki.wordpress.com

Yhteisvastuu parantaa
saattohoitoa ja ihmisoikeuksia

Y

hteisvastuukeräys käynnistyy jälleen helmikuun alussa. Vuoden
2014 ulkomaan keräyskohteena on
ihmisoikeustyö Guatemalassa.
Suomessa panostetaan saattohoitotyön parantamiseen.
Saattohoitohankkeen koordinoi ja toteuttaa Terho-säätiö yhteistyössä muiden
saattohoidon toimijoiden kanssa. Keräyksen
tuotoilla järjestetään saattohoitokoulutusta
sekä perustetaan saattohoidon sähköinen
tuki- ja neuvontajärjestelmä. Tarkoituksena
on, että hyvä saattohoito toteutuisi kaikkialla
Suomessa.
Kuolevalla ja hänen läheisillään on oikeus myös hengelliseen tukeen heidän sitä
halutessaan. Seurakuntien sielunhoitotyö
sairaaloissa auttaa tässä osaltaan hoitohenkilökunnan ammattilaisia.
Guatemalassa Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan
ja vaatimaan oikeuksiaan omaan kieleen,
kulttuuriin, maahan ja palveluihin. Lisäksi
ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan.

Seurakunnan eri työalat mukana
Hyvinkään seurakunnassa Yhteisvastuu-keräyksen keräyspäällikkönä toimii luottamus-

henkilö Marja-Leena Virtanen ja keräyksen
sihteerinä diakoniatyöntekijä Tuija Vänskä
ja hänen työparinaan vs. diakoniatyöntekijä
Petra Teittinen.
– Moni työaloista on jo ilmoittautunut
mukaan; tiedossa on useita tapahtumia, joissa yhteisvastuu on esillä ainakin keräyslippaiden muodossa, Vänskä kertoo.
Yhteisvastuukeräyksen avausmessu on
2.2.2014 Hyvinkään kirkossa klo 10, ja sen
jälkeen avajaiskahveilla on vielä mahdollisuus ilmoittautua lipaskerääjäksi. Lipaskeräys kaupoissa alkaa seuraavalla viikolla.
– Toivomme, että kerääjiä saadaan nytkin hyvä määrä. Muun muassa seurakuntamme isoskoulutuksen nuoret toimivat tänäkin vuonna lipaskerääjinä.
Yhteisvastuukeräyksestä lisää sivulla 14.

Guatemalassa syrjintä elää sitkeässä myös
perheiden sisällä. 21-vuotias Mayda
Cahuec Isem kävi koulua isältään salaa ja
taisteli itsensä yliopistoon. Hän sai tukea ja
uskoa itseensä Kirkon Ulkomaanavun
guatemalalaisen paikalliskumppanin
järjestämästä demokratia- ja oikeuskoulutuksesta, jota rahoitetaan Yhteisvastuuvaroin 2014.

Surun pitkä vuosi
Olohuoneen pöydällä palaa kaksi kynttilää. Valokuvassa kynttilöiden keskellä hymyilee sympaattisen näköinen
mies pilke silmäkulmassaan. Hän on Annikki Puustisen aviomies Onni, jonka kuolemasta tulee jouluaattona
kuluneeksi vuosi.

K

aksi vuotta sitten jouluna Onni
oli jo sairastellut, mutta syöpädiagnoosia ei vielä ollut.
– Tilanteen vakavuuden selviäminen oli shokki. Hoidot aloitettiin alkuvuodesta, mutta syyskuussa ne lopetettiin tuloksettomina, Annikki kertoo.

Pastorin kanssa
elämän vaiheet läpi
Surun varjosta huolimatta Puustiset pyrkivät elämään niin tavallisesti kuin mahdollista. Tukea he saivat lastensa, sukulaistensa ja
ystäviensä lisäksi sairaalahenkilökunnalta ja
sairaalateologeilta. Muutamia sairaalajaksoja lukuun ottamatta Onni pystyi olemaan
kotona.
Viime vuoden marraskuussa Annikki
pyysi sairaalapastori Jussi Ollilaa käymään
miehensä luona.
– Onni kävi pastorin kanssa läpi oman
elämänsä vaiheita, ja lopuksi saimme vielä
yhteisen ehtoollisen. Tilanne oli koruton ja
kaunis.
Annikki arvelee, että moni saattaa arastella yhteyden ottamista seurakuntaan varsinkin silloin, jos uskon asiat ovat vieraita.
– Se on mielestäni turhaa. Jokainen saa
olla sellainen kuin on. Ja uskon, että meillä
kaikilla on sisimmässämme myös hengellisyyden kaipuu.

Joulu tulee kuitenkin
Onnin kunto heikkeni pikku hiljaa. Kotona
kävi tarvittaessa sairaanhoitaja, ja myös hoitavan lääkärin kanssa oltiin yhteydessä useita kertoja. Jouluaaton aattona Onni pyysi itse päästä sairaalaan, ja jouluaattoaamuna

Hyvinkään seurakuntalehti 6 / 12.12.2013

Ville Asikainen/KUA)

Saattohoito
on välittämistä
Hyvinkäällä saattohoitopotilaat hoidetaan
pääasiassa Hyvinkään sairaalan vuodeosastolla 11 tai tehostetussa kotihoidossa. Saattohoitovaihe on yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, ja sen hyvään
läpiviemiseen tarvitaan monen alan osaajia.
Tavoitteena on antaa potilaalle mahdollisimman tuskaton ja rauhallinen kuolema
sekä tukea potilaan läheisiä.
– Saattohoito on huolenpitoa ja välittämistä. Se on kuuntelemista, uudenlaisen
näkökulman hakemista yhdessä kuolevan
kanssa ja tunteiden sanoittamista, kuvailee
Hyvinkään sairaalan sairaalapastori Carina
Lievendahl.
Yhteisvastuukeräyksen tuomilla rahoilla
pyritään parantamaan saattohoidon tasoa
kaikkialla Suomessa. Tärkeä tavoite on
myös yhteiskunnan yleiseen kuolemaa koskevaan asenneilmastoon vaikuttaminen.

Konkreettista apua

Annikki Puustista on lohduttanut surussa muun muassa virren 600 kolmas säkeistö. –Suo
Herra toivon kynttilöiden loistaa, siinä pyydetään.

hän kuoli.
– Mieheni lähdön hetkellä koko kehoani
särki. Sitten kipu lakkasi ja tuli levollinen
olo. Arvelen, että liki 50 vuotta kestäneestä
onnellisesta liitosta irti päästäminen oli niin
vaikeaa, että se tuntui kipuna kehossa.
Sairaalapastorit ovat tukeneet Annikkia
myös Onnin kuoleman jälkeen.
– Carina Lievendahl oli mukana Onnin
saattohartaudessa sairaalan kappelissa, ja
vielä viime aikoinakin hän on kysellyt kuulumisiani. Jussi Ollila toimitti siunauksen ja

piti siellä kauniin puheen. Oli koskettavaa,
että hän muisti, mitä mieheni oli elämästään
kertonut.
Surun ensimmäinen pitkä vuosi on pian
takana. Annikki Puustisen kodissa palaa
monta kynttilää. Joulu on taas tulossa.
– Ikävä on edelleen kova, mutta olen kiitollinen rakkaudentäyteisestä elämästäni.
Lapset, lapsenlapset, ystävät ja sukulaiset
ovat minulle iso voimavara. Myös usko jälleennäkemiseen auttaa jaksamaan.

Carina Lievendahl on tutkinut lopputyössään hengellisen tuen merkitystä kuolevalle
ja hänen läheisilleen Hyvinkään sairaalassa
sekä tehostetussa kotihoidossa.
– Sairaanhoitajien haastattelut antoivat
vahvistusta sille, että hyvän saattohoidon
toteutuminen koetaan tärkeäksi ja yhteistyön tekeminen sairaalapappien kanssa toimivaksi. Tämä on hyvä lähtökohta vieläkin
tiiviimmälle yhteistyölle.
Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen
tuotosta 10 prosenttia menee suoraan Hyvinkään sairaalan saattohoitotyölle.
– Tavoitteena on hankkia vuodeosastoille
11 ja 12 jotakin ihan konkreettista. Tarpeellinen olisi esimerkiksi moottoroitu sänky tai
hyvä lepotuli saattohoitopotilaiden ja heidän
omaistensa käyttöön. Olemme puhuneet
myös vapaaehtoisten kouluttamisesta saattohoitotyöhön. Tästä on jo hyviä kokemuksia
ainakin Helsingin ja Espoon seurakunnissa.

Irja Ketola
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Diakoniatyön joulutervehdys

HALUAISITKO OLLA
AAMUKORVA
TAI ARJEN KURIIRI?
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ikäihmisten parissa?
Aamukorva-toiminnan avulla
koulutetut vapaaehtoiset
voivat tukea kotona asuvia
ikäihmisiä puhelinauttamisen
keinoin.
Arjen kuriirit auttavat
ikäihmisiä ulkoiluttamalla,
käymällä laitoksissa jne.
Hyvinkään kaupunki ja
seurakunta järjestävät vapaaehtoisten koulutusjakson
Aamukorva- tai Arjen kuriiri
- toiminnasta kiinnostuneille.
Koulutuspäivät ovat 4.2. ja
11.2. klo 9–14 ja 25.2.
aamu- tai iltapäivä.
Koulutus on osallistujille
ilmainen ja koulutuspaikkana
on seurakuntakeskus,
Hämeenkatu 16.
Lisätiedot ja
ilmoittautuminen:
Anne Kairajärvi
p. 040 706 4280
anne.kairajarvi@hyvinkaa.fi

Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö kiittää
kaikkia seurakuntalaisia ja yhteistyötahoja
kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua ja siunausta vuodelle 2014.
Joulutervehdysrahoilla olemme tukeneet
lähimmäisiämme kehitysmaissa ostamalla
Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaisista
lahjoista pienlainan ja työkaluja..

Suomi-kahvila
Mummon kammarilla,
Helenenkatu 34 D

Musiikki ja runo vievät jouluun

OPI SUOMEA,
TULE Suomi-kahvilaan!

• to 12.12. klo 19 Kohti Joulua – Vuokko Hovatta & UMO Hyvinkään
kirkossa. Solistina Vuokko Hovatta. Liput Lippupalvelusta 32,50 €/kpl.
www.lippupalvelu.fi www.umo.fi
• la 14.12. klo 17.30 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Seurakunnan lapsikuorot: Sävelkeijut, Rytmiritarit ja Laulunaperot,
lauluyhtye Värit, johtaa Marjut Sipakko. Kuningas tulee -pienoisnäytelmä, ohjaus Jouni Laine.
• ma 16.12. klo 18 Runo vie jouluun Vanhassa kirkossa, Nuoren
Voiman Liiton Hyvinkään Siiven Lausujat, ohjaajana Tuula Rajamäki.
Mukana Virpi Koivisto ja Eeva Jurmu.
• ke 18.12. klo 19 Kuului laulu enkelten -Joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa, Tomi Metsäketo, Suvi Aalto ja Saara Aalto. Lippu/ohjelma 33
€. Ryhmäalella (min. 10 henkilöä) 30 €. Indico p. (02) 2843 224.
Ennakkomyynti: Lippupiste, www.lippu.fi p. 0600 900 900 (1,98 e/min
+ pvm) + Lippupisteen käsittely- ja toimituskulut. Liput R-kioskista.
Tapahtumanumero R-kioskilla Hyvinkäällä: 105753. www.indico.fi
• la 21.12. klo 18 Ensemble Norma -joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa.
• ke 25.12. klo 19 Hyvinkään Kamarikuoron joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, johtaa Erkki Hannonen.
• su 29.12. klo 18 Jouluvirsien ilta Vanhassa kirkossa,
Paula Kallio ja Eeva Jurmu.

Juttelemme arjesta teekupposen ääressä.
Suomi-Kahvila on Hyvinkään
seurakunnan suomen kielen
keskustelukerho miehille ja
naisille. Kahvila on avoinna
15.1.–21.5.2014 parittoman
viikon keskiviikkona klo 17.30–
19.00. Ei pääsymaksua.
Ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätietoja: Päivi Lammela,
p. 040 559 6318 ja Anne
Isokuortti, p. 040 701 8689
Tervetuloa!

ASUINHUONEISTO

Osoitteessa Helenenkatu 30–34 vuokrattavana
kerrostalohuoneisto 5h + k, 125 m2 , vuokra
1.200 €/kk
Lisäksi 1 kk takuuvuokra ja käyttökorvaukset.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Jouni Lätti, puh. 040 536 7522 tai
kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen, puh. 0400 475 640.
Vapaamuotoisen vuokrahakemuksen (henkilö- ja perhetiedot,
työtilanne, vuokra-aikaan liittyvät toiveet, asumistarpeen perustelu yms.) pyydämme toimittamaan kirjallisesti viimeistään keskiviikkona 18.12.2013 osoitteella Hyvinkään seurakunta, PL 29
(Hämeenk. 16), 05801 HYVINKÄÄ

Yhteisvastuukeräys 2014
Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen
suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai
poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Keräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 prosenttia kotimaiseen
erityiskohteeseen, 10 prosenttia kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille. Loput 10 prosenttia keräävän seurakunnan valitsemaan kohteeseen joka vuonna 2014 on: moottoroidun sängyn tai lepotuolin hankinta terveyskeskuksen osastoille 11
ja 12.
Vuoden 2014 keräysluvan numero on 2020/2013/1976, ÅLR
2013/5164. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.
Keräyksen esimies vuonna 2014 on Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi. Keräys käynnistyy 2.2.2014 ja jatkuu 1.5. asti. Keräyslupa on
voimassa koko vuoden ajan, mutta aktiivisin
keräyskausi ajoittuu helmi-huhtikuulle.
Yhteisvastuutapahtumia keväällä 2014
• 1.2. Tapahtuma perheille Martissa
• 2.2. Avausmessu klo 10. Hyvinkään kirkossa ja avauskahvit
seurakuntakeskuksen juhlasalissa klo 18.
Konsertti Hyvinkään kirkossa.
• 29.3. ”Saattaen vaihdettava” saattohoitopäivä
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa klo 13–15.
• 5.4. Puutarhapäivä siirtolapuutarhalla,
Vanhan myllyntie 48, klo 10–14.
• 4.5. Yhteisvastuukeräyksen kiitosmessu Hyvinkään kirkossa
klo 10 ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
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HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAA
lapsille, nuorille ja perheille talvella 2014
Leirit Sääksin leirikeskuksessa
• 24.–26.1. Isä–poika -leiri. Hinta aikuiset 40 €, lapset 15 €.
Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen
viimeistään 10.1.
• 31.1.–2.2. Äiti–tytär -leiri. Hinta aikuiset 40 €, lapset 15 €.
Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen
viimeistään 10.1.
• 15.–17.2. hiihtolomaleiri 11–14 v. Hinta 40 €, sisarale -50 %.
Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen
viimeistään 19.1.
• 17.–19.2. hiihtolomaleiri 9–10 v. Hinta 40 €, sisarale -50 %.
Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen
viimeistään 19.1.
• 19.–21.2. hiihtolomaleiri 7–8 v (leiriläisen täytyy olla vähintään
ekaluokalla) Hinta 40 €, sisarale -50 %. Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.

Avoimet ovet

Mummon kammarilla
Helenenkatu 34 D
Maanantaisin klo 12–15
käsitöitä ja askartelua
tiistaisin klo 12–14
ohjelmahetki klo 13
keskiviikkoisin klo 12–14
jumppaa klo 12–13
Mummon kammari
on joulutauolla.
Toiminta alkaa 13.1.2014

Hyvän tahdon
joulukuuset
Hyvinkään kirkon ja seurakuntakeskuksen aulassa on Hyvän
tahdon -joulukuuset, joiden
kautta voi auttaa ja muistaa
vähävaraisia hyvinkääläisiä
joulun alla.
Oksilla on yksilöityjä lappuja,
joita lahjoitusten antajat
ottavat kuusen oksilta.
Lapussa voi lukea esim. ”20 €
lahjakortti lapsiperheelle
ruokakauppaan”.
Lahjoittaja tuo oksalta otetun
lapun ja lahjakortin seurakuntakeskuksen neuvontaan
torstaihin 19.12. mennessä.
Lahjoitukset välitetään perille
Hyvinkään seurakunnan
diakonian kautta.

Ilmoittautuminen alkoi 2.12. 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. Leiriläiset otetaan leirille ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiripaikan saamisesta ilmoitetaan kaikille leiripaikkaa hakeneille leirin vastaavan työntekijän saatua ilmoittautumisen. Huom. olemme lomalla
joulun aikaan 7.1. saakka. Leirin hinta sisältää kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin, ruuan, majoituksen, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leirimaksusta voi
hakea maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin perustein.

• Pääsiäisleiri hiihtäen ja lasketellen Lapissa 16.–22.4. nuorille ja
heidän perheilleen. Hinnat: aikuiset 320 €, 16–18 v ja opiskelijat
210 €, 12–15 v 180 €, 7–11 v 150 €, alle 7 v 100 €
Alle rippikouluikäiset voivat lähteä mukaan aikuisen tai vanhemman sisaruksen
kanssa, alle 12vuotiaat vain aikuisen kanssa. Leirimaksusta voi hakea osittaista
maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Hinta sisältää kuljetuksen
kirkolta leirille ja takaisin sekä päivittäiset kuljetukset Leville, ruuan (aamiainen,
eväät päiväksi, päivällinen ja iltapala), yhteismajoituksen vuoteissa Tepaston
koululla, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Viimeinen ilmoittautumis- ja
peruutuspäivä on 14.3. Leiriläiset otetaan leirille ilmoittautumisjärjestyksessä.
Leirille otetaan ensisijaisesti hyvinkääläisiä.
Ilmoittautuminen alkoi 2.12. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joita saa Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta tai internetistä varkka.
betsku.net. Lomakkeen voi lähettää varkka.
betsku.netin kautta sähköisesti netissä tai
tuomalla lomake seurakunnan neuvontaan
tai lähettämällä se osoitteeseen Hyvinkään
seurakunta/ varhaisnuorisotyö
– ilmoittautumiset/ PL 29/ 05801 HYVINKÄÄ.
Lomakkeen voi täyttää puhelimitse ti klo
12–17 soittamalla nuorisotoimiston päivystykseen puh. 0400 162 743. Samasta numerosta saa myös lisätietoja leireistä.

NYT ON AIKA TILATA
JOULUHERKUT!
Leivonnaiset, laatikot ja muut
herkut jouluksi vaivattomasti
seurakunnan pitopalvelusta.
Tilaukset 15.12. mennessä
p. 040 805 0240.
Maistuva lounas arkisin ma-pe
klo 10.30–13.30. Hinta 9,20 €.
Tervetuloa viettämään
joulu-, perhe- ja muita juhlia
seurakunnan pitopalvelun
viihtyisiin tiloihin.
Kotoista lähiruokaa
ammattitaidolla ja tyylikkäästi!

Seurakunnassa tapahtuu

Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

J o u l u k u u 2 013 - t a m m i k u u 2 014
Adventtisunnuntai 15.12.

• 10.00 Messu ja isoiskoulutus (ISKO)
Hyvinkään kirkossa
• 10.00 Joululaulukirkko Paavolan
srk-kodissa. Kirkkokahvit.

Adventtisunnuntai 22.12.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10.00 Messu Paavolan srk-kodissa
• 15.00 Jouluseurat Paavolan
srk-kodissa (Herättäjä-Yhdistys)

Aatonaatto 23.12.

• 18.00 Joulunodotuskirkko Martin
srk-talossa
• 22.00 Yömessu Paavolan srk-kodissa.
Glögitarjoilu.

Jouluaatto 24.12.

• 13.00 Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä Hyvinkää kirkossa (Huom.
aika!)
• 14.00 Hartaus Kytäjän kirkossa
• 14.00 Hartaus Rauhannummen
kappelissa
• 15.00 Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä Hyvinkää kirkossa (Huom.
aika!)
• 15.00 Julbön i Gamla kyrkan
• 15.30 Hartaus Kytäjän kirkossa
• 17.00 Hartaus Vanhassa kirkossa
• 17.00 Avoin jouluaatto Vehkojan
srk-keskuksessa
• 18.00 Hartaus Puolimatkan
hautausmaalla
• 23.00 Jouluyön messu Hyvinkään
kirkossa

Joulupäivä 25.12.

• 06.00 Joulukirkko Vanhassa
kirkossa
• 08.00 Joulukirkko Vanhassa

etsku

kirkossa
• 09.00 Joulukirkko Kytäjän kirkossa
• 10.00 Joulukirkko Hyvinkään
kirkossa (Huom. aika! Paavolassa ei
ole messua.)
• 11.00 Perhekirkko Vehkojan
srk-keskuksessa
• 19.00 Hyvinkään Kamarikuoron
joulukonsertti Hyvinkään kirkossa

Tapaninpäivä 26.12.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 29.1.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10.00 Messu Paavolan srk-kodissa
• 18.00 Jouluvirsien ilta Vanhassa
kirkossa

Uudenvuoden aatto
31.12.

• 18.00 Uudenvuodenaaton hartaus
Hyvinkään kirkossa
• 19.00 Raamattuluento Vanhassa
kirkossa
• 20.30 Messu Vanhassa kirkossa
(Kansanlähetys)

Uudenvuodenpäivä
1.1.2014

• 10.00 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 5.1.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa
• 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• 12.00 Messu Vehkojan srk-keskuksessa
• 18.00 Kauneimmat joululaulut vielä
kerran Vanhassa kirkossa

Loppiainen 6.1.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa

Tiistai 7.1.

• 10.00 Käräjäkirkko Hyvinkään
kirkossa

Sunnuntai 12.1.

• 10.00 Messu (Uusien työntekijöiden
tehtävään siunaaminen) Hyvinkään
kirkossa
• 12.00 Messu Vehkojan srkkeskuksessa
• 18.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 19.1.

• 10.00 Messu (ISKO) Hyvinkään
kirkossa
• 10.00 Messu Paavolan srk-kodissa
• 13.00 Messu Kytäjän kirkossa
• 15.00 Siioninvirsiseurat Mummon
kammarilla
• 18.00 Yhteiskristillinen ilta
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 26.1.

• 10.00 Messu, luottamushenkilöiden kirkkopyhä Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu Paavolan srkkodissa
• 14.00 Rippikoulusunnuntain
sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa
• 17.00 Rippikoulusunnuntain
sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa
• 18.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa

• to 12.12. klo 18–20 Päihdetyön joulujuhla
on tänä vuonna yhdistetty diakoniatyön joulujuhlaan. Kaikki aikaisemmin
päihdetyön joulujuhlaan osallistuneet ovat tervetulleita diakoniatyön
joulujuhlaan Vehkojan seurakuntakeskukseen.
• pe 13.12. klo 18 Vehkojan liikuntaryhmien ja vastuunkantajien
joulupuuro Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
• ma 16.12. klo 11.30–13 Diakoniaruokailu kirkon yläsalissa (hinta 2 €).
• ke 18.12. klo 18 Lähetystyön, evankelioimistyön ja pienpiirien joulujuhla
srk-keskuksen juhlasalissa, Kosti Kallio, Esa Kokko ja Johanna Rantalankila.
• pe 20.12. klo 13 alkaen Raamattupiirien yhteinen jouluateria tarjoillaan
srk-keskuksen kokoussalissa. Tervetuloa toivottaa pastori Esa Kokko.
• 23.12. klo 14–16.30 Hyvinkään kaupunki yhteistyökumppaneineen järjestää
Sveitsin uimalassa joulusauna-tilaisuuden, joka sisältää uinnin, joulupuuron
ja pienen paketin. Tilaisuus on maksuton ja siihen voi ilmoittautua 13.12.
mennessä Tuija Mattilalle p. 040 559 6314.
• 24.12. klo 17–20 Vehkojan avoin jouluaatto. Aterialipun 10 € voi ostaa srk:n
neuvonnasta. (Diakoniatyön kautta voi saada ilmaisen pääsylipun).

Maanantai 27.1.

• 18.00 Musiikkiopiston soittajien
konsertti Vanhassa kirkossa

N U O RT E N TO I M I N TA 2 0 1 3

Betaniassa 21.12. asti:
Jumala. Armo. Elämä.
Keskiviikkoisin Raamis 16.30Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30
21.12. jälkeen viikkotoiminta jää joulu- ja uuden vuoden tauolle.
Toiminta jatkuu jälleen 8.1.2014!
Muut:
21.12. Betskun joulu klo 16.30-20.30
31.10. Betskun uusi vuosi klo 19 alkaen
16.-22.4. Pääsiäisen laskettelumatka nuorille ja heidän perheilleen Kittilässä
.net

Tervetuloa joulujuhliin!

siäisminen pää
Ilmoittautu
soitteessa
matkalle o
t.

ku.ne

varkka.bets

Tieto kaike
sta muusta
nuorten
toiminnast
a osoitteess
a
nuore

t.betsku.ne

t
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”Haluan tarjota lapsilleni näkökulman hengellisiin asioihin.”

Seurakunnassa
kumpuaa yhteisöllisyyttä

M

ielestäni seurakunnan toimintojen sisältöä voisi avata enemmän, että jokainen
löytäisi itselleen mielenkiintoisen tilaisuuden. Kannattaa tulla rohkeasti mukaan. Se on minun viestini. Ei tarvitse olla
niin sanottu uskovainen. Vaikka ihminen
epäilee, onko hän uskossa, se ei ole este
kirkkoon tulolle, sanoo Karoliina Purola.
Hänen aktiivinen yhteytensä Hyvinkään
seurakuntaan alkoi varhain eli silloin, kun
hän kävi isonveljensä kanssa päiväkerhossa.
Kouluikäisenä Karoliina osallistui Hyvinkään seurakunnan vanhan pappilan tyttökerhoon.
– Rippikoululeirillä olin Uukuniemessä.
Siellä meitä ohjasi Martta Anttonen. Sen
jälkeen olin isosenakin samassa paikassa.
Päädyin myös Jouni Laineen nuorisoteatteriin. Teatteri oli hieno kokemus, josta jäi
teatterikipinä. Tuli uskallus esiintyä ja mokien pelko jäi pois.
Teatteriharrastukseen tuli katkos, kun
Karoliina lähti opiskelemaan Helsinkiin.
Hän valmistui lastentarhanopettajaksi ja
toimii tällä hetkellä Lopen kirkonkylän päiväkodissa johtajana. Hänen miehensä Hans
on Espoossa Hewlett-Packardilla johdon
konsulttina asiakasyrityksissä. Heidän lapsensa, koululaiset Miika, 11 ja Ella, 9, pelaavat HyPs:issä jalkapalloa.
– Menimme naimisiin vuonna 1999 ja
asetuimme Hyvinkäälle. Naapurissa asunut
seurakunnan musiikkityöntekijä Helena
Lehtinen houkutteli minut jälleen mukaan
teatteriin. Olin Teatteri Betan Särkilahtinäytelmässä ja liityin Tuomaskuoroon. Tulevana jouluna olen taas Jouni Laineen ohjaamassa joulunäytelmässä molempien lasteni kanssa.
Miika ja Ella ovat esiintyneet myös Betan kesänäytelmissä.
– Haluan tarjota lapsilleni näkökulman
hengellisiin asioihin ja seurakunnasta kumpuavaan yhteisöllisyyteen. On ihanaa, kun
eri-ikäiset näytelmissä esiintyvät ovat ottaneet lapsemme kavereikseen ja moikkaavat
heitä kaupungilla.

Tukiverkostoja ja vaihtoehtoja
Keväällä seurakunnan kasvatusjohtokunnassa puheenjohtajana aloittanut Karoliina
Purola pitää tehtäväänsä tärkeänä. Siinä
käydään läpi lasten ja nuorten asioita, seurataan budjettia, valitaan työntekijöitä ja
myönnetään muun muassa partiolaisille
pieniä avustuksia. Seurakunta tekee hänen
mielestään erittäin tärkeää työtä, kun se tukee esimerkiksi perheitä, tekee diakonia- ja
nuorisotyötä.
– Seurakunnan toiminnassa kohdataan
ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea. Enemmän
sitä tarvitsevat ihmiset, joilla ei ole omaa
tukiverkostoa. Seurakunta nostaa esiin tärkeitä eettisiä arvoja. Kristillinen sanoma
välittyy luontevasti päiväkerhoista lähtien.
Karoliina Purola
kannattaa
evankeliumin julistamisessa
vaihtoehtoista toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi Tuomasmessut ja Teatteri Betan näytelmät.
– Minun mielestäni kirkon pitäisi
edustaa iloista sanomaa eikä ahdis-
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taa synnin ajatuksella. Tuomasmessuissa
jätetään koriin esirukouspyyntöjä. Niissä on
pyyntöjä rukoilla esimerkiksi syöpään sairastuneen lähiomaisen puolesta, alkoholistien lasten puolesta ja taloudellisesta ahdingosta pääsemisen vuoksi. Usein pyydetään
esirukousta vaikeassa ongelmassa, mitä siinä pitäisi tehdä. Kun kuuntelee niitä pyyntöjä, muistaa olla kiitollinen siitä miten asiat
itsellä ovat.
On paljon ihmisiä, joille seurakunnan
tilaisuuksiin tulemiselle on iso kynnys. Karoliina Purola antaa tähän vinkin.
– Olen laulanut Tuomaskuorossa ja KokoNaiset lauluyhtyeessä, mutta laulamisesta
piti luopua, koska ääneni petti. Olen ollut
järjestämässä KokoNaisten iltoja. Naiset uskalsivat tulla niihin, kun ottivat kaverin mukaansa.

Polkuja

Toimintaa kaikille
perheenjäsenille
Karoliina Purola on valinnut Tuomasmessut omaksi jumalanpalveluksekseen. Hän
harrastaa hyötyliikuntaa, kävelee, luistelee
ja käy myös punttisalilla. Ohjelmaan kuuluu
myös lasten harrastuksiin vieminen. Ella
lauloi jonkin aikaa seurakunnan lastenkuorossa Sävelkeijuissa. Mies on osallistunut
Miikan kanssa seurakunnan isä ja poika
-leireille. Vastaavaa perheenjäsenten keskinäisiä suhteita hoitavaa toimintaa ei kunnissa ole.
– Minä olen päiväkodissani seurakuntavastaava. Meillä on siellä yhteistyötä Lopen seurakunnan
kanssa. Seurakunnasta käydään pitämässä Tähtihetkiä.
Laitetaan alttari, johon kuuluvat liina, risti ja kynttilä.
Sitten on pieni hartaus:
laulua ja rukousta. Syksyllä oli teemana ystävyys.
Kirkon ympäristöön järjestetään lapsille jouluvaellus.
Karoliina Purolalla on
rohkaisevan positiivinen
suhde seurakunnan toimintaan myös Hyvinkäällä.
– Tuntemani seurakunnan työntekijät ovat hyvin
mukavia. Tässä seurakunnassa kehitetään uusia työmuotoja, mikä on tosi hyvä
asia.

Seppo Ylönen

Karoliina Purolalla on koko
elämänmittainen suhde
seurakuntaan. Seurakunnan
päiväkerhossa alkanut yhteys
jatkuu esimerkiksi tulevan
joulunäytelmän esiintyjänä
yhdessä lasten
kanssa.

