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Yhteinen arvomaailma
tukee avioliittoa

keskiaukeama

Medikalisaatio pyörittää ihmisiä ja rahaa - sivu 12

Tällä hetkellä
Riihimäen Viestirykmentissä
kersanttina
palveleva Jussi
Isokuortti kouluttaa
aliupseerioppilaista
varusmiesjohtajia.
Syksyllä alkavat
opiskelut Tampereella.

Jussi Isokuortti
- Viestirykmentin kersantti
- harrastaa defendoa

”Pidän itseäni isänmaallisena ihmisenä”
– Varusmiespalvelukseni Riihimäen Viestirykmentissä alkoi tammikuussa 2013. Se
päättyi joulukuussa ja jäin rykmenttiin kersantin töihin. Koulutan aliupseerioppilaita,
joista tulee varusmiesjohtajia. Olen tykännyt olla töissä Puolustusvoimissa. Tämä on
puolen vuoden ratkaisu, koska syksyllä alan
opiskella Tampereen teknillisessä yliopistossa teknillistä kemiaa. Minulla on opiskelijaasunto valmiina Hervannassa. Tampereella
minulla on aika paljon kavereita. Valmistun
diplomi-insinööriksi ja opettajaksi, hyvinkääläinen Jussi Isokuortti, 20, kertoo tulevaisuudensuunnitelmistaan.
Juuri ennen tätä haastattelua vietettiin
veteraanipäivää. Itsenäisyys on Jussista erittäin tärkeä asia.
– En olisi muussa tapauksessa työssä Puolustusvoimissa. Pidän itseäni isänmaallisena
ihmisenä. Pidän myös Suomea erittäin hyvänä maana. Haluan osallistua maamme kehittämiseen ja tehdä siitä entistä paremman.
Määrätietoinen mies harrastaa juoksemista ja defendoa Vehka Centerissä.
– Defendo on pitkälti Suomessa kehitetty itsepuolustuslaji, joka on aika samanlainen kuin sotilaskäyttöön tarkoitettu israelilainen krav maga. Defendo on tätä turvallisempi laji, jota turvallisuushenkilöt käyttävät. Itsekin olen tehnyt reilun puoli vuotta
vartijan töitä.

Ukrainan tilanne mielessä
Jussi kertoo olevansa kova lukemaan, kaikkia
kirjallisuuden lajeja. Yläasteelta lähtien hän
on lukenut englanninkielisiä ja myös jonkin
verran ruotsinkielisiä kirjoja. Tähän joukkoon kuuluvat hyvin mieleen jääneet George
Orwellin teokset Eläinten vallankumous ja
Vuonna 1984.
– Olen klassikkojen metsästäjä. Sellaista
kirjaa lukiessani mietin, mikä on tehnyt kyseisestä teoksesta klassikon. Eräitä merkittä-
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viä klassikkoja ovat Väinö Linnan kirjoittamat Tuntematon sotilas ja Täällä pohjantähden alla. Olen lukenut myös Väinö Linnan
Sotaromaanin, joka on tuntemattoman alkuperäisversio. Teos antaa aika realistisen kuvan sodasta. Eihän varmaan kukaan siitä
touhusta tykännyt. Olisi mielenkiintoista
jutella jonkun sotaveteraanin kanssa ja kysellä miten realistinen se kuvaus on.
Ukrainan kriisi ja Venäjän suhde siihen
on hänen mielestään surullinen asia.
– Se on herättänyt ymmärrettävistä syistä keskustelua. Ollaanhan me hyvin lähellä
Venäjää. Puoliksi kauhulla ja puoliksi mielenkiinnolla odotan, mitä siellä tulee tapahtumaan.
Jussi Isokuortti sanoo ymmärtävänsä
sen, että vanhemmalla sukupolvella on huoli
Suomen tulevaisuudesta.
– Minun mielestäni tässä ei ole mitään
hätää. Suomesta löytyy isänmaallisia miehiä.
Kouluttamastani porukasta tulee ainakin
hyviä sotilaita.

Suvivirsi on hieno perinne
Jussi Isokuortin vanhemmat, Osmo ja Anne, ovat koulutukseltaan kielenkääntäjiä.
Osmo Isokuortin kieliä ovat saksa ja englanti. Anne Isokuortti on vuorotteluvapaalla
Medialähetys Sanansaattajien yhteyspäällikön tehtävistä. Jussin veli Harri opiskelee
Helsingin yliopistossa lääketiedettä. Sisko
Terhi opiskelee Aalto-yliopistossa tekstiilisuunnittelua. Isokuorttien perheessä vanhempien auktoriteettiasema on ollut selvä.
– Molemmat vanhemmat ovat tukeneet
meitä koulunkäynnissä ja varsinkin kielissä.
On kannustettu kokeilemaan uutta. Olemme
saaneet toteuttaa itseämme riittävästi. Olen
harrastanut pesäpalloa sekä pianon ja kitaran
soittoa. Ylioppilaaksi kirjoitin keväällä 2012
Hyvinkään yhteiskoulun lukiosta.
Kesällä 2008 Jussi kävi purjehdusrippi-

koulun. Se oli hänestä hieno kokemus. Leirillä oli mahtavat puitteet. Isoset olivat erinomaisia, ja koko porukka oli mukava.
– Olin rippikoulun jälkeen isoskoulutuksessa, mutta jätin sen kesken enkä ollut yhdelläkään rippileirillä isosena. Diakoni Mari
Kahra pyysi minut kolmisen vuotta sitten
avustajaksi kehitysvammaisten toimintaan.
Olen ollut kehitysvammaisten kesä- ja talvileireillä sekä kesällä 2012 heidän rippileirillään. Olen tykännyt tästä tehtävästä. Kehitysvammaiset ovat rehtejä eivätkä esitä mitään. Heidän kanssaan ollessani huomaan
itsessäni stressaavia pikkumaisuuksia.
Hyvinkään kirkko on tullut Jussille tutuksi pienestä pitäen. Hän kävi siellä pyhäkoulua.
– Minulla oli aina
kova hinku päästä pyhäkoulussa apuopettajaksi. Oma äitini
on ollut pyhäkoulunopettajana. Ennen rippikoulua
olin joskus seurakunnan kesäkerhoissa ja joillakin viikonloppuleireillä.
Pian on arvokkaan Suvivirren veisaamisen aika.
Jussi Isokuortin mielestä
aiheesta käydyssä kärjekkäässä mediakesDefendo on Jussi Isokuortin
harrastuslaji. Harjoittelu
tapahtuu lähellä kotia
sijaitsevassa Vehka Centerissä.

kustelussa on ollut paljon porua tyhjästä.
– Suvivirren laulaminen on hieno perinne. Itse tykkäsin laulaa sitä koulussa. Jos se
pitää saada kouluista pois, laulettakoon sitä
kirkossa. Aseman
koulussa meillä oli
erikseen kevätjuhla ja kevätkirkko. Tällä
tavalla oli helppo ratkaista,
kuka haluaa
tulla mukaan
laulamaan suvivirttä.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä on parasta kesälukemista?
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Korotettu Herra
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ääsiäisaikaa on eletty muutama viikko. Tiesitkö, että pääsiäisen vietto kestää 50 päivää
helluntaihin asti. Nämä päivät ovat ilon aikaa. Tähän kirkkovuoden aikaan yhdistyy kevään luonnon herääminen, mieli virkistyy, ilmassa on paljon odotusta.

Monica Boucht
– Kyllä minä luen kesällä ihan pokkareita, esimerkiksi dekkareita. Viimeksi
luin Camilla Läckbergin uusimman rikosromaanin Enkelintekijä. Luen aina
kirjoja, mutta etenkin kesällä. Viime
kesänä luin jonkin Reijo Mäen kirjoittaman Vares-dekkarin.

Toukokuussa on myös helatorstai eli Kristuksen
taivaaseen astumisen päivä. Jos kysyisimme gallupissa, minkä vuoksi helatorstaita vietetään,
moni empisi vastaustaan tai ei tietäisi. Päivän
nimikin kuulostaa oudolta. Sana hela tulee
ruotsin sanasta helg, pyhä. Uskomme mukaan
Kristus korotettiin taivaisiin ja istuu Jumalan oikealla puolella. Sitä ennen Hän lupasi Pyhän
Hengen yhteydeksi seurakunnan ja itsensä välille. Tämä toteutui ensimmäisenä helluntaina.

Juuso Pelkonen
Niina Peltonen
– Parasta kesälukemista ovat naisille
suunnatut aikakausilehdet. Myös
fantasiakirjallisuus on hyvää luettavaa.
Otan yleensä lehtiä ja kirjoja mukaan
rannalle tai kun menen piknikille. On
hyvä yhdistää ulkona olo ja lukeminen.
Opiskelen oikeustiedettä ja kesäkuussakin on luettava tenttikirjoja.

Paavo Arhinmäki
– Kesällä luen kotimaista kaunokirjallisuutta. Talvella ei ehdi lukea tarpeeksi.
Eräs lempikirjailijoistani on Kjell Westö. Hänen kirjansa Kangastus 38 odottaa kesällä lukemista ja samoin Riikka
Pulkkisen uusin Iiris Lempivaaran levoton ja painava sydän.

– Normaalisti en lue paljon kirjallisuutta. Netistä tulee luettua uutisista keskustelupalstoihin. Katson mieluummin kesälläkin TV-sarjoja ja filmejä. Parhaillaan luen täällä kirjastossa Laskentatoimi ja rahoitus -kirjaa kauppakorkeakoulun pääsykoetta varten. Se on Tampereella 4. kesäkuuta. Tulos ratkeaa
heinäkuun alussa. Business kiinnostaa minua.

Nina Koskinen

Tapio Somppi

– Olen tullut vanhempiini, jotka olivat kovia lehtien lukijoita. Minulla
on pino kirjoja odottamassa lukemista. Luen Henning Mankellin ja
Carlos Ruiz Zafónin kirjoja sekä työhöni liittyvää ammattikirjallisuutta.
Tällä hetkellä on luettavana työkykyyn ja -hyvinvointiin liittyviä kirjoja, jotka ovat kytköksissä työturvallisuuteen.

– Luen hyvin paljon tietokirjallisuutta ja tiedettä käsitteleviä lehtiä. Kaunokirjallisuutta en juuri enää lue.
Nyt luen täällä kirjastossa Selviytyjän opasta. Olen kova matkustamaan. Kesällä lähden Espanjaan ja
ensi talvena Intiaan, jossa kävin nuorena. Olen lukenut Aasian ja Intian
historiaa. Kesällä ei tule paljon luettua, koska liikun ja teen pyörälenkkejä. Kirjoja luen vähemmän, koska
luen paljon internetin kautta ja
enimmäkseen englanninkielellä.

Tänä keväänä helatorstaina 29.5. hyvinkääläisille
on tarjolla monenlaista tapahtumaa. Yhden Päivän Juttu kokoaa väkeä kaupungin ydinkeskustaan. Seurakuntakin näkyy tapahtumassa.
Olemme vain yksi toimija. Hienoa että kaupunki
antaa järjestöille ja yhteisöille mahdollisuuden
tulla mukaan sinne, missä tapahtuu ja missä ihmiset liikkuvat. Seurakunnalla on paljon annettavaa yhteisönä.
Helatorstaina pidetään Hyvinkäällä Uudenmaan
Rintamaveteraanien kirkkopyhä. Tänne saapuu
iso joukko sodan nähneitä miehiä ja naisia. Veteraanit ovat kunniakansalaisia ja tätä perintöä
on syytä vaalia ja arvostaa. Ei ollut sota yhden
eikä kahden päivän juttu. Siellä meni vuosia.
Suomi on yhä edelleen hyvä maa, vaikka meitä
piinaa työpaikkojen vähennys ja taloudellinen
matalapaine. Ehkä tarvitsemme herätystä myös
sen suhteen, että ”veljeä ei jätetä”.
Kiitollisuuteen kuluu myös menneiden aikojen,
vaikeidenkin, muistaminen. Kun muistaa katsoa
taaksepäin ja siihen, että kaikki rakentuu maassamme ja kulttuurisamme tehdylle työlle. Meidän ei tarvitse hävetä suomalaisuuttamme
eikä kirkkoamme. Aika, jota elämme, tuo jatkuvasti uusia kysymyksiä ja vaatimuksia moniarvoisessa maailmassa. Eteenpäin ei mennä olemalla vähemmän suomalaisia tai edes vähemmän kristittyjä. Voimme kunnioittaa toisia ihmisiä omista lähtökohdistamme käsin.
Helatorstai ei ole vain pyöräily- tai puutarhapäivä. Se on pyhä torstai.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Jo joutui
armas aika

S

uomessa pääsiäinen osuu juuri oikeaan
vuodenaikaan. Paastonaika on osa vuoden synkintä ja pimeintä ajanjaksoa.
Mutta pääsiäisen riemujuhlaa vietettäessä
kevät jo vihjailee tulostaan. Ja hetken kuluttua luomakunta onkin kauneimmillaan,
pursuaa uutta elämää. Ihmisten mielet kirkastuvat, huolet tuntuvat väistyvän ja valo
voittavan. Äitienpäivänä kiitos äideille on
aidoimmillaan, sisin valppaimmillaan huomaamaan kiitollisuuden aiheita. Hyvä näin.
Äiti ansaitsee kiitoksen työstään – ja Jumala
äidistä.
Koulujen päättäjäiset suvivirsineen
aloittavat kesän juhlakauden. Harva välttyy
kesällä juhlakutsulta. Kalentereissa valmistujaiset, rippijuhlat ja kesähäät seuraavat
toisiaan. Suuntaapa varsin moni myös kotiseutunsa tai herätysliikkeensä kesäjuhlille.
Ainakin juhannuksen vietto koskettaa jokaista. Juhlamieltä ryydittää väliaikainen
vapautuminen ahdistavista talvivaatteista, ja
kesäloma vapauttaa työn ikeestä. Kesäsuomalaiset ja talvisuomalaiset ovat kuin kaksi
eri kansaa.
Kesän perhejuhlissa suomalainen päästää pyhän lähelleen. Siunauksen pyytäminen elämän taitekohdissa on yhtä koskettavaa niin aktiiviselle seurakuntalaiselle kuin
tapakristityllekin. Papin voi kutsua paikalle
ilman lähipiirin ihmettelyä. Virteen tai rukoukseen saa yhtyä ilman erityistä uskovaisen leimaa. Kesän lämpö ja kauneus luovat
Pohjolaan paratiisin häivähdyksen.
Vuodenkierrosta kesä on vain yksi jakso.
Siksi monet elävät kesänsä kuin viimeistä
päivää. Tieto kesän väliaikaisuudesta piiskaa
ottamaan siitä kaiken irti. Tärkeää on kuitenkin muistaa levätä ja kerätä voimia. Niiden pitäisi riittää taas seuraavaan kesään,
niin kuin kesän muunkin sadon.
Kotiseurakuntamme tarjoaa kesälläkin
monipuolista ohjelmaa. Lomakiireiden keskellä voi käydä virkistäytymässä vaikkapa
pihaseuroissa, kesäisissä musiikkitilaisuuksissa, Sääksin saunailloissa tai Vaiveron
Myllytilan jumalanpalveluksissa. Kauneimmillaan olevat hautausmaat tarjoavat rauhoittavat puitteet hoitavalle hiljentymiselle
ja mietiskelylle.
Haluan ehdottaa täksi kesäksi mietiskelyn aihetta. Voisimme kukin pohtia omaa
paikkaamme seurakunnassa. Millainen jäsen haluan olla? Riittääkö minulle pelkkä
jäsenyys vai osallistunko myös toimintaan?
Voisinko itse antaa jotain lisää, vaikkapa vapaaehtoistyössä? Ja erityisen ajankohtainen
kysymys on, voisinko ottaa vastuuta luottamushenkilönä. Seuraavat seurakuntavaalit
ovat syksyllä ja uudet luottamushenkilöt
aloittavat kautensa ensi vuoden alusta. Ehdokaslistojen kokoaminen on jo aloitettu ja
lomakauden jälkeen vaaleja aletaan valmistella täydellä voimalla. Konkareiden rinnalle
kaivataan aina uusia vastuunkantajia ja raikkaita näkemyksiä. Ketkä uskaltavat ottaa
haasteen vastaan?
Siunattua kesää lämmössä armon auringon.

Tapio Piilola

Kokemäen maan kuningas Pohja (Mika Valtonen) antaa synninpäästön Lallin pojan äidille (Anu Vänskä). (Kuva on harjoituksista)

Lallin pojat vie katsojat keskiaikaan

P

alopuron kesäteatterissa (Hamburgintie 41) tulee juhannusaattona kantaesityksen ensi-iltaansa Teatteri Betan
trilogia-näytelmän ensimmäinen osa Lallin pojat. Muita
osia ovat Piispa Tuomas (2015) ja Turun tulkki (2016).
Kirjoittaja ja ohjaaja on Jouni Laine. Ohjaajan assistenttina toimii Centria-ammattikorkeakoulussa teatteri-ilmaisun ohjaajaksi opiskeleva Kerttu Keskikiikonen.
– Käsiini osui edesmenneen isäni Pertti Laineen kirjastosta
Hilda Huntuvuoren kirja Vaeltajan virsi (1937). Ihmettelin, että
tämähän on loistavaa tekstiä. Luin viisi hänen kirjoittamaansa
kirjaa. Tunsin, että minulla on nyt trilogia päässä, Jouni Laine
sanoo.
Kirjoitusurakka alkoi viime syksynä suuren innoituksen vallassa. Käsitys Suomen varhaiskeskiajasta on Hilda Huntuvuoren
luomaa, joka valmisteli Suomen keskiaikaa käsittelevää väitöskirjaa, mutta aineisto paloi tulipalossa vuonna 1921. Siksi hän kirjoitti historiaa romaaneihin.
– Lallin pojat -näytelmän tapahtumat alkavat Köyliön Saaresta, jossa vietetään häitä. Lalli surmasi piispa Henrikin Köyliönjärven jäällä 40 vuotta aikaisemmin. Hääjuhliin tulee viesti, että
vainolainen on hyökännyt maahan, ja Turku palaa. Vauhdikkaan
trilogian tapahtumat lähtevät liikkeelle.

Ollaan katolisilla juurilla
Eräässä kohtauksessa Kokemäen maan kuningas Pohja (Mika
Valtonen) kohtaa Lallin pojan äidin (Anu Vänskä). Mika Valtonen on näytellyt Teatteri Betan esityksissä vuodesta 1992 lähtien.
– Kuningas Pohja on vankka ja päättäväinen, oman heimonsa
hallitsija. Herkkyyttä tulee mukaan, kun kuningas pääsee naimisiin. On haastavaa päästä näyttelijänä keskiaikaan.
Jouni Laineen mukaan Pohja on ritarihahmo. Myöhemmin
tulee esiin Pohjan poika, joka yhdistää Kokemäen maan ja Pirkkalan maan. Pohjan poika antaa alueelle nimen Satakunta.
– Näytelmässä tulee nähtäväksi veret seisauttavia historiallisia tapahtumia. Ne valottavat meille suomalaisuuden juuria hienolla tavalla ja auttavat ymmärtämään kansamme luonnetta.
Näytelmässä vuosi 1198 vaihtuu 1200-luvuksi. Trilogia etenee
1200-luvun lopulle saakka.
Lallin pojissa ollaan kristillisyytemme katolisilla juurilla. Luterilaisuuteen on aikaa 300 vuotta.
– Repliikeissä vilahtaa mariologia. Vieläkin Lounais-Suomen
maakunnissa sanotaan kyl´ maar (Kyllä Maria) ja aut´ maaria
(Auta Maria).
Kokenut näyttelijä Anu Vänskä on Lallin pojan äiti.
– Tämä ei ole nähnyt poikaansa 40 vuoteen. Käkisalmessa
Jumalan mies kirkasti äidille Kristuksen ja kehotti tätä lähtemään
takaisin Köyliön Saareen, Anu Vänskä kertoo.
Palopuron kesäteatterin katetut katsomot on siirretty uuteen
asentoon. Marika Laine luo varhaiskeskiaikaa kuvaavan lavastuksen, Eeva Mantere puvustuksen, Helena Lehtinen musiikin ja Titta Tunkkari joukkokohtausten koreografian. Tekniikasta vastaa
Aki Nousiainen ja julisteista sekä julkaisuista Hanna Tarkiainen.

Seppo Ylönen
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Hämeen Rapo, kuninkaan poika (Anshelm Laine) avioituu
Marjatan (Sini-Johanna Lespi) kanssa. (Kuva on harjoituksista)

Paavolan koulun
esikoululaiset
tapasivat
opettajansa
Riitta Pohjasniemen (vas.) kanssa laulukirkossa
kanttori Erkki
Hannosen ja
pastori Jyrki
Rauhalan, sekä
heille jo
aiemmin
tutuiksi tulleet
seurakunnan
lastenohjaajat
Sari Laakson ja
Eva Nybergin.

Auli
Helenius

Lasten pohdinnat
suunnittelun pohjana
Seurakuntahetkiä seurakunnan lastenohjaajat ovat pitäneet päiväkodeissa jo pitkään. Mentorointi on askel syvällisempää

ja räätälöidympää yhteistyötä kohti.
– Täällä Paavolassa kokoonnumme
muutaman kerran vuodessa pohtimaan,
minkälaisia asioita teemme yhdessä.
Tavoitteena on ottaa suunnittelun pohjaksi enemmän myös lasten pohdintoja,
seurakunnan lastenohjaaja Sari Laakso
sanoo.
Seurakunnan tuokioissa on muun
muassa esitetty Raamatun kertomuksia ja
käyty tutustumassa kirkkoon ja urkuihin.
– Viime joulun alla toteutimme yhdessä koko Paavolan päivähoidon yhteisen joulupolun rekvisiittoineen ja metsän eläimineen.

Jokaisen vakaumusta
kunnioitetaan
Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmassa jaetaan varhaiskasvatuksen sisällöt
toisiaan täydentäviin alueisiin, orientaatioihin. Näitä ovat muun muassa uskonnollis-katsomuksellisuus sekä esiopetuksen suunnitelmassa etiikka ja katsomus.
– Uskontokasvatuksen antaminen
ja kulttuuriperinnön siirtäminen on
päiväkodissa meidän kasvattajien vastuulla, mutta saamme siihen tukea seurakunnalta, kertoo lastentarhanopettaja
Riitta Pohjasniemi, joka toimii Paavo-

lan päivähoidossa yhteyshenkilönä seurakuntaan päin.
Päiväkodeissa on tänä päivänä lapsia monista eri kulttuureista ja uskontokunnista.
– On rikkautta päästä tutustumaan
erilaisiin ajatuksiin. Lähtökohtana on,
että jokaisen vakaumusta kunnioitetaan, Pohjasniemi korostaa.
Hänen mukaansa lapset pohtivat
välillä hyvinkin syvällisiä kysymyksiä.
Niitä nousee esiin aivan tavallisina arkipäivän hetkinä, vaikkapa kävelyretkillä.
– Mentorointi antaa rohkeutta ottaa
vastaan näitä kysymyksiä ja keskustella
niistä.
Hyvinkään seurakunta järjesti mentorointikoulutuksen kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille ja seurakunnan lastenohjaajille vuoden 2012
tammi- ja lokakuussa.
– Kaupungin varhaiskasvatuksesta
oli mukana kahdeksan työntekijää ja
seurakunnasta kaikki 24 lastenohjaajaa,
kertoo Hyvinkään seurakunnan lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva.
– Jokainen päiväkodeissa seurakuntahetkiä pitävä lastenohjaaja on tarvittaessa käytettävissä mentorointiin.

Suvivirren
sunnuntai
Kirkon Ulkomaanapu kerää varoja kehitysmaiden
lasten ja nuorten koulutuksen hyväksi Suvilinnun
laulukirjalla. Lahjoituksella voi auttaa lasta saamaan
riittävän koulutuksen
avulla paremman tulevaisuuden.
Suvivirren sunnuntaina 25. toukokuuta lauletaan
Suvilinnun lauluvihkosta Hyvinkään kirkossa kello
10 alkavassa messussa. Kolehti kannetaan kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle.
Helatorstaina 29. toukokuuta seurakunta on mukana Yhden Päivän Juttu -tapahtumassa, jolloin Hyvinkään kirjastoaukiolla on Suvilinnun yhteislauluhetki kello 13. Yleisöä pyydetään tulemaan ajoissa
paikalle, jotta kaikki ehtivät saada lauluvihkon. Seurakunnan teltta on paikalla tapahtumassa kello 12–
15. Lisätietoja www.suvivirsi.fi.

Kastepäivä helluntaina 8.6.

Irja Ketola

Kirkolliset kesäjuhlat kokoavat perheitä
Jorma Ersta

K

Hyvinkään seurakunta järjestää kastepäivä-tapahtuman helluntaina 8.6. alkaen klo 14 seurakuntakeskuksen kappelissa (Hämeenkatu 16).
Kastepäivä on juhla kaikenikäisille vielä kastamattomille lapsille ja heidän perheilleen. Seurakunta tarjoaa hyvät puitteet kastejuhlan kätevään järjestämiseen
sekä juhlakahvit seurakuntakeskuksen tiloissa. Perheiden tarvitsee vain ilmoittautua ennakkoon ja tulla paikalle. Mukaan juhlimaan voi kutsua myös lähipiirin.

Ilmoittaudu ennakkoon
Kastepäivään ilmoittaudutaan ennakkoon 30.5. mennessä kirkkoherranvirastoon joko soittamalla 040
8050 205 tai sähköpostilla, hyvinkaansrk.virasto@
evl.ﬁ, tai käymällä paikan päällä kirkkoherranvirastossa. Kastepäivän järjestelyistä vastaa pastori Kosti
Kallio p. 040 547 9621, sähköposti kosti.kallio@evl.fi
Kastava pappi ottaa yhteyttä ennen kastetapahtumaa sopiakseen käytännön asioista ja mahdollisesta tapaamisesta.
Ainakin toisen
huoltajan on oltava seurakuntamme jäsen.
Kastettavalla pitää olla kaksi
kirkkoon kuuluvaa kummia.
Erityistapauksissa myös yksi
kummi voi riittää.
Pienet ja isot
– Lämpimästi
tervetuloa Kastepäivään!

Pekka Suomalainen

esäjuhlat ovat herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen
vuoden keskeisimpiä tapahtumia. Paikalliseurakunnat
ovat mukana useimpien juhlien järjestämisessä. Kesäjuhlat tarvitsevat onnistuakseen myös ison joukon
talkoolaisia.
Medialähetys Sanansaattajien ja Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien
järjestämillä Medialähetyspäivillä puhutaan erityisesti Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristillisestä mediatyöstä.
Muusikko Pekka Simojoki laulattaa lapsia Suomen evankelisluterilaisen
Kansanlähetyksen ja Jyväskylän seurakunnan Kansanlähetyspäivillä Jyväskylässä. Simojoki on yksi Suomen tuotteliaimmista gospelmuusikoista.
Suomen Lähetysseuran ja Vaasan
seurakuntien järjestämille lähetysjuhlille saapuu Tansaniasta maasaikuoro Loruvani Choir sekä Morogoron alueen piispa Jacob Moreto puolisoineen.
Perheiden ja lasten tarpeiden näkökulmasta teemasta puhuvat lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ja perheneuvoja Heli Pruuki Kansan Raamattuseuran ja Nurmijärven seurakunnan

Petra
Teittinen

Pastori Marko Huhtalan virkavapaan (v. 2014) aikana pastori Auli Helenius hoitaa II seurakuntapapin
tehtäviä. Hänen työalanaan ovat mm. oppilaitostyö,
nuoret aikuiset ja Tuomasmessu. Auli Helenius on
aloittanut työnsä 1.1.2014.
Diakoni Johanna Tontti on aloittanut 1.4. määräaikaisena (2014–2016) diakoniatyöntekijänä erityisalueenaan päihde- ja kriminaalityö.
Sosionomi-diakoni AMK Petra Teittinen hoitaa
diakoniaviranhaltijan äitiyslomansijaisuutta 1.1.–
10.11.2014. Hänen erityisalueenaan ovat vapaaehtoistoiminta/ystäväpalvelu sekä Mummon kammarin
toiminta.
Sosionomi-diakoni AMK Nana Lindholm toimii
viransijaisena diakoniatyössä 24.2.2014–12.1.2015.
Hänen erityisalueinaan ovat diakoninen perhetyö ja
vanhustyö.

– Mitä tekee pappi, entä kanttori tai suntio? Minkälaiset ovat papin kirkkovaatteet?
Minkälaisista asioista Raamatussa puhutaan?

P

Nana
Lindholm

Uusia työntekijöitä
seurakuntatyössä

Mentorointi on räätälöityä yhteistyötä
aavolan seurakuntakodissa pidetyssä laulukirkkohetkessä
selviävät vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin. Hyvinkään seurakunnan ja Paavolan päivähoidon mentorointiyhteistyön
tuloksena syntynyt tilaisuus sisältää
pieniä tietoiskuja seurakunnasta, papin
puheen, rukouksen, yhteislaulua sekä
esityksiä kirkkohetkeen osallistuvilta
päiväkotiryhmiltä. Lopuksi kaikki yhdessä nauttivat ”kirkkokahvit”; tässä tapauksessa mehua ja keksejä.
Ryhmät ovat saaneet itse valita, mitä
haluavat tilaisuudessa esittää. Luvassa
on keväisiä runoja, lastenlauluja, hengellisiä lauluja, leikkejä ja tanssiesityksiä.
– On tärkeää, että lapset osallistuvat ideointiin, valmisteluihin ja esittämiseen. Näin seurakuntaan ja uskoon
liittyvät asiat jäävät paremmin heidän
mieleensä, ja voivat nostaa esiin erilaisia kysymyksiä, kertoo seurakunnan
lastenohjaaja Eva Nyberg.

Johanna
Tontti

Kesäjuhlilla tavataan usein tuttuja ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Kuva Evankelisen
lähetysyhdistyksen (ELY) juhlilta Hyvinkään Martintalossa 2010.

järjestämillä Sanan Suvipäivillä. Siitä
miten media näkee ihmisen ja mitä jää
näkemättä, ovat keskustelemassa
muun muassa toimitusjohtaja Matti
Vanhanen ja Mikko Leppilampi.
Seurakuntavaalitkin ovat esillä
muun muassa Sanan suvipäivillä, Val-
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takunnallisilla lähetysjuhlilla, Suviseuroilla, Herättäjäjuhlilla sekä Kansanlähetyspäivillä.
Lisätietoja kesäjuhlista: www.evl.fi

Kirkon tiedotuskeskus
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Avoin yleisöilta
– varma kesän merkki
Sääksin leirikeskuksen koko kesän kestävät avoimet
yleisöillat alkavat keskiviikkona 4.6. Saunat ja kanttiini
ovat auki klo 17 alkaen. Kesäillan hartaus klo 20 kappelissa. Yleisöiltoja pidetään keskiviikkoisin 27.8. asti.
Yleisöillan linja-autokuljetuksen ajoreitti Hyvinkäältä: Kirjavatolppa klo 17.30, Asemankatu, Aleksis
Kiven katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu,
Alttarikivi klo 17.50, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu,
Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta (seurakuntakeskuksen pihalta) klo 17.55, Torikatu, Pavinmäenkatu,
Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu, Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen Kehäkatu, huoltoaseman
pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu, Vanha kirkko,
Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon kautta
leirikeskukseen. Paluukuljetus klo 20.30. Edestakainen matka 5 € aikuisilta ja 2,5 € lapsilta.
Ajo-ohje Sääksiin: Hyvinkää-Rajamäki-Röykäntie 4 km, viitoitus oikealle leirikeskukseen.

Seurakunta
Superpesiksen
otteluisäntänä
Hyvinkään seurakunta
toimii otteluisäntänä
torstaina 26.6. kun Hyvinkään Tahko ja Jyväskylän
Kiri kohtaavat Pihkalan kentällä klo 18. Tervetuloa
kannustamaan kotijoukkuetta!

Perinteinen Missio-Golf
tiistaina 29.7.
Hyvinkään Golfin
(Golftie 63) kentällä
pelataan jo viidettä
kertaa Hyvinkään
seurakunnan nimikkolähettien ja -kohteiden hyväksi. (ks.
erillinen ilmoitus sivu
14).
Oletko pelannut
koskaan golfia? Tule mukaan puttikisaan MissioGolfin yhteydessä klo 10–13. Kysy lisää Kosti Kalliolta p. 040 547 9621.

Ystävän risti -konsertti

Hyvinkään kirkossa pidetään keskiviikkona 1. lokakuuta klo 19 alkaen Ystävän risti -hyväntekeväisyyskonsertti. Konsertissa esiintyvät muun muassa Ile
Vainio, Jani Jalkanen ja Hänen Orkesterinsa, Kulkuriveli Jami ja tangokuningatar Jenna Bågeberg.
Osa konsertin tuotoista käytetään seksuaalista
kaltoin kohtelua, hyväksikäyttöä ja väkivaltaa kohdanneiden nuorten auttamiseen ja ilmiön ennaltaehkäisyyn Väestöliiton ja Suomen Lähetysseuran kautta. Liput 20 € myynnissä seurakuntakeskuksen neuvonnassa ja pitopalvelussa 1.7. alkaen. Lisätietoja:
Aino Kuronen p. 040 8050 240.
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Nooa – kunnon mies?
ELOKUVA NOAH
Ohjaus Darren Aronofsky,
134 min, K-12

R

aamattuelokuvilla menee hyvin.
Megaelokuva The Bible täyttää saleja USA:ssa ja muualla. Uusia on
tekeillä.
Hyvinkäälläkin äskettäin näkynyt
Noah vaikuttaa aluksi käsikirjoitetun
kuin suoraan Raamatusta. On luomisen
seitsemän päivää ja syntiinlankeemus
kielletyn hedelmän puraisuineen. Vilisee Genesiksestä tuttuja nimiä. Väkival-

ta vähitellen täyttää maan piirin.
Ohjaajan viesti ja näkemys on kuitenkin kummallinen. Nooa kyllä rakentaa poikineen arkin suojaksi vedenpaisumukselta. Mutta hänen poikkeuksellinen oikeamielisyytensä eli vanhurskautensa, jota Raamattu korostaa, onkin
sitä että myös Nooa sukuineen viimeisinä eloonjääneinä häviää maan päältä.
Miksi siis vaivalloinen arkin rakentaminen? Arkin salamatkustaja ja Nooan
pakkomielteet ovat ohjaajan outoja ratkaisuja.
Elokuvassa on vaikuttavia animaatioita, jättiläisiä, hetkessä kasvava viidakko Islannin karujen maisemien keskelle.

Eläinten saapuminen ja tulvan hurjuus
on kuvattu kaikin teknisin maustein.
Loppu on sellainen kuin Hollywoodelokuvissa pitääkin olla.
Raamatun Nooa on Uuden testamentin mukaan entistä ajankohtaisempi. ”Niin kuin oli Nooan päivinä, niin
on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä
niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä
ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat… eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja
vei heidät kaikki… Valvokaa siis.”
(Matt. 24: 37–42).

Reijo Huuskonen

Eino Vesalainen jätti jäljen Hyvinkäälle

H

yvinkään seurakuntakeskuksen
yläkerran aulan
seinällä on taidemaalari
ja -graafikko Eino Vesalaisen (1923–
2010) öljymaalaus Pieni enkeli vierailulla.
Se on signeerattu vuonna 1998. Taulu on
melko kookas eli 110 x 160 cm ja hankittu
seurakunnan taidekokoelmaan joulukuun lopulla vuonna 2005.
Eino Vesalaisen lapsuudenkoti oli
Käkisalmen maalaiskunnan Marjalanniemen kylässä. Kyseinen talo on vieläkin olemassa. Kun poika oli 7-vuotias,
hänen isänsä kuoli. Eino lähti jatkosodan rintamalle varusmiespalveluksesta. Rauhan tultua vuonna 1945 hän
aloitti opiskelun Kajaanin opettajaseminaarissa. Sinä aikana hän sai tutustua
taiteilijoihin ja taidenäyttelyihin, mikä
innosti maalaamaan. Ensimmäisen taidenäyttelynsä hän piti opiskeluaikana.
Opettajan työ alkoi Mankalan kansakoulussa, Iitissä.
Vuosina 1950–52 Eino Vesalainen kävi Suomen taideakatemian koulun Helsingissä. Opettajista mieleen jäivät Sam
Vanni ja Aukusti Tuhka. Ensimmäinen
opintomatka Pariisiin oli vuonna 1951.

Lasten ja nuorten hyväksi
Ollessaan opettajana Askolan Vahijärven koulussa hän tapasi tulevan vaimonsa Helena Heinon. Heidät vihittiin
vuonna 1958, ja koti perustettiin Hyvinkäälle. Eino Vesalainen oli opettajana
Ahdenkallion koulussa ja vuosina 1972–
74 Hämeenkadun koulussa. Hänet valittiin Uudenmaan läänintaiteilijaksi.
Opettaja-taiteilija muistetaan silmiä
avanneista taidetunneista.

Eino Vesalainen oli innostunut lasten taideopetuksesta. Hän alkoi lähettää 1960-luvulla oppilaiden maalauksia ja piirustuksia kansainvälisiin taidekilpailuihin. Lapset saivat ulkomailta palkintoja.
Innokas opettaja alkoi
järjestää itsekin kansainvälisiä lasten taidekilpailuja. Ensimmäisen kilpailukutsun hän lähetti
vuonna 1971. Kilpailuun
saapui 2000 työtä 18 eri
maasta. Kilpailusta kasvoi
vähitellen lasten ja nuorten taidekeskus, jota varten perustettiin vuonna
1980 säätiö.
Tänä päivänä Lasten ja
nuorten taidekeskus toimii
vuonna 2005 avatussa Villa Artussa Hyvinkään
Wanhalla Villatehtaalla. Nykyaikaisissa
opetus- ja näyttelytiloissa toteutui Eino
Vesalaisen unelma lasten ja nuorten taidekasvatuksesta.
Kesällä 2005 oli Aamupostissa artikkeli Eino Vesalaisen 80-vuotisjuhlanäyttelystä, joka pidettiin Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Eino Vesalainen kertoi haluavansa kaivautua maalatessaan
yhä syvemmälle antaakseen tulkitsijalle
enemmän ajateltavaa.
– Pyrin herättämään katsojassa
kunnioitusta elämää, luontoa ja ihmisiä
kohtaan, hän sanoi.

Eino Vesalaisen vuonna 1998 maalaama öljymaalaus Pieni enkeli vierailulla
herättää huomiota seurakuntakeskuksen yläkerran aulassa.
(ks. www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/
taiteilijat/1609)

Lähde: Eino Vesalainen – Taidetta sydämellä -näyttelyjulkaisu 20.1.–
4.3.2012. Toim. Hyvinkään taidemuseon
amanuenssi Merja Ilola.

Seppo Ylönen

Keskiviikon peli-illassa lentopallosta kamppailivat: Hanna Vähäkangas (vas.), Maija Sinisalo, Auli Helenius, Anssi Laaksonen, Jenni Tähtinen, Janne Salomäki ja Satu Peltomäki.

Nuoret aikuiset aktivoivat toimintaa
On keskiviikkoilta Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Kello lähentelee 19:ää, ja isoon saliin alkaa
kertyä ihmisiä. Paikalle ensimmäisenä tullut pastori Auli Helenius
kertoo, että kysymyksessä on
nuorten aikuisten peli-ilta.
– Olemme täällä neljättä kertaa. Mukana on
ollut kuudesta kahdeksaan henkeä. Peli-ilta
on ollut ensimmäinen yritys tavoittaa nuoria aikuisia. Siihen lasketaan alle 40-vuotiaat. Aloite tuli eräältä seurakuntalaiselta.
Silloin päätettiin, että aletaan järjestää toimintaa.
Kun lentopalloverkko on saatu paikalleen, ja ensimmäisinä tulleet alkavat pelata,
saliin tulee myös Jenni Tähtinen. Hän on
Aulin mainitsema toimintaan vauhtia pannut seurakuntalainen, joka seurustelee peliiltaan tulleen seurakunnan nuorisotyöntekijä Anssi Laaksosen kanssa.
– Muutin Hyvinkäälle pari vuotta sitten. Olen mekaniikkasuunnittelijana RD
Velhon toimipisteessä. Kerroin Anssille ja
pastori Laura Maria Latikalle, että seurakuntaan olisi saatava nuorten aikuisten toimintaa.
Jenni on syntyisin etelä-savolaisesta Ristiinan kunnasta, jossa hänen äitinsä Ulla
Tähtinen toimi seurakunnan nuorisotyössä.
Siellä hän oli paljon mukana sekä lasten että
nuorten toiminnassa. Jenni Tähtinen haastaa nuoria aikuisia Hyvinkäälläkin.
– Tulkaa mukaan rentoon toimintaan,
tutustumaan ja viettämään yhteistä aikaa.
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Peli-illassa
mukana olevia
Hanna Vähäkangas ja Maija Sinisalo tulivat peli-iltaan yhdessä. Hanna muutti kaksi
vuotta sitten Hyvinkäälle Pohjanmaan Himangalta.
– Valmistuin Laurean ammattikorkeakoulusta sosionomiksi. Minäkin etsin tästä
seurakunnasta nuorten aikuisten toimintaa.
On hyvä, että nyt sitä yritetään järjestää.
Vapaa-aikoinani harrastan salibandya ja jalkapalloa.
Maija Sinisalo sanoo tulleensa peli-iltaan Hannan houkuttelemana.
– Minä olen käynyt Hyvinkään seurakunnan rippileirin Nurmossa. Harrastan
juoksua. Minusta olisi kiva olla jossakin
nuorten ryhmässä. Opiskelen Järvenpään
seurakuntaopistossa ja minusta tulee kahden vuoden päästä lastenohjaaja. Parhaillaan olen harjoittelemassa Mantelipuun päiväkodissa.
Konecranesilla tuotekehitysinsinöörinä
työskentelevä Janne Salomäki kertoo käyneensä kesällä vaimonsa Satu Peltomäen
kanssa Sääksissä Hyvinkään seurakunnan
leirikeskuksen keskiviikkoisissa saunailloissa.
– Vaimoni houkutteli minut mukaan tähän peli-iltaan. Satu on ammatiltaan opettaja, mutta nyt hän on kotiäitinä ja hoitaa
meidän yksivuotiasta esikoispoikaa. Vaimoni työ jatkuu mahdollisesti ensi syksynä.

Tule mukaan
ideoimaan!
Auli Helenius sijaistaa pastori Marko
Huhtalaa tämän vuoden loppuun saakka.
Hänen työalojaan seurakunnassa ovat
nuorten aikuisten lisäksi, oppilaitokset,

Tuomas-messut ja parisuhdetyö.
Auli on syntyisin Maaningalta, joka
sijaitsee noin 40 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Hän sai pappisvihkimyksen toukokuussa 2011. Ensimmäinen työpaikka oli Espoonlahden
seurakunnassa.
– Tulin työhön Hyvinkäälle Nurmijärven seurakunnasta. Kaupunki ei ollut minulle kovinkaan tuttu, sillä aikaisemmin
olin käynyt ainoastaan Kauppakeskus Willassa. Olen viihtynyt Hyvinkään seurakunnassa. Täällä on mukavia ihmisiä.
Auli pohtii, että nuoret aikuiset on vaikeasti toiminnan piiriin tavoitettava ikäluokka, mikä on useimmille luterilaisen
kirkkomme seurakunnille iso
haaste. Erään määritelmän mukaan nuoriksi aikuisiksi
voidaan laskea
18–40-vuotiaat. Joidenkin
tämänikäisten
elämä ei ole
vielä vakiintunut esimerkiksi opiskelujen vuoksi. Toisaalta jotkut pienten lasten vanhemmatkin katsovat kuuluvansa aikuisiin nuoriin. Auli
haastaa nuoria aikuisia mukaan ideoimaan
toimintaa.
– Meillä on seurakunnassa ajatuksena,
että tämä peli-ilta olisi ensimmäinen toimintamuoto, josta lähdetään eteenpäin.
Meillä voisi olla esimerkiksi ruuanlaittoja parisuhdeiltoja sekä yhteisiä illanvietto-

Seurakuntatyö
tutuksi
ja. Facebookissa on Hyvinkään seurakunnan nuoret aikuiset -sivusto. Sitä kautta
saa kaikkein parhaiten tietoa toiminnasta.
Kesällä ei ole säännöllistä toimintaa, mutta syksyllä jatketaan.
Minulle voi myös soittaa ja kysellä toiminnasta. Numeroni on 040 5479 625.
Sähköpostiosoitteeni on auli.helenius@
evl.fi.

Seppo Ylönen

Hyvinkään seurakunnassa toimii myös Nuorten aikuisten katekumenaattiryhmä, jossa pohditaan uskoa ja elämää osallistujien omien kysymysten pohjalta. Ryhmän toiminta jatkuu
syksyllä. Siitä kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä pastori
Laura Maria Latikkaan. Hänen
yhteystietonsa ovat 040 7437
856 ja laura.latikka@evl.fi. (ks.
myös www.hyvinkaanseurakunta.fi)
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Iltapalan aikana vaihdetaan kuulumisia. Pöydän vasemmalla puolella istuvat isä Ilkka ja Jesse. Pöydän päässä on kuopus Silja. Äiti Sirpan oikealla puolella ovat Leevi ja Heini.

Yhteinen arvomaailma tuk

I

lkka oli saanut Turussa asuneelta ystävältäni sähköpostiosoitteeni.
Aloimme pitää yhteyttä ja kirjoittelimme toisillemme useamman kuukauden ajan. Ilkan kanssa pystyy puhumaan muustakin kuin säästä.
Meillä on samanlainen arvomaailma. Emme olleet vielä nähneet toisiamme, mutta juttu luisti siitä huolimatta. Keväällä 2001 tapasimme ensimmäisen kerran, sanoo Sirpa Ylenius. He
asuvat Hyvinkään Martissa omakotitalossa.
Perheessä on neljä lasta.
Naimisiin he menivät vuonna 2002 Sirpan kotipaikkakunnalla Kemijärvellä.
– Vihkipappina oli isäni Heimo Kajasviita. Äitini Ritva opetti lukiossa uskontoa
ja psykologiaa. Eläkkeellä olevat vanhempani asuvat nyt Jyväskylässä. Minulla on neljä
veljeä ja kaksi siskoa, Sirpa kertoo.
Hän opiskeli sairaanhoitoa, mutta vaihtoi alaa valmistuen vuonna 2012 tradenomiksi.
– Olen Helsingin hallinto-oikeudessa
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lainkäyttösihteerinä. Jäin viime vuoden toukokuussa äitiyslomalle. Kun Silja, 10 kk, on
kolmevuotias, menen jälleen työhön. Muut
lapsemme ovat Heini, 10, Jesse, 9 ja Leevi, 5.
Heini ja Jesse ovat Martin koulun 4. ja 2. luokilla.
Ilkka Ylenius syntyi Tampereella, mutta
ollessaan 9-vuotias perhe muutti Turun lähelle Lietoon. Hän opiskeli Tampereen teknillisessä yliopistossa tuotantotaloutta ja
valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2004.
– Tein opiskeluihini liittyneen diplomityön Helsingissä olevassa finanssialan yrityksessä, josta sain myös työpaikan. Vanhempani Heimo ja Pirjo asuvat liedossa.
Minulla on sisko ja veli.

Ilkka kehuu Alfa-kurssia
Sirpa Yleniuksen lapsuudenkodissa oli kristilliset ja Raamattuun perustuvat elämänarvot. Ilkka Ylenius meni rippikoulun jälkeen
ja lukioaikana mukaan Turun seudun seurakunnalliseen toimintaan. Uskonasiat alkoi-

vat herätellä häntä. Varsinkin kahdelle Alfakurssille osallistuminen antoi nuorelle miehelle vahvaa kristillistä tietoutta.
– Ensimmäisen yhteisen kotimme perustimme Turkuun. Kävimme yhdessä Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley)
opiskelijailloissa. Sitten muutimme Tampereelle, jossa valmistuin diplomi-insinööriksi.
Samana vuonna 2004 muutimme pääkaupunkiseudulle, koska sain työpaikan Helsingistä. Hyvinkäälle muutimme vuonna 2007.
Olemme viihtyneet täällä. Lapsilla on hyvä
koulu, ja harrastukset ovat lähellä. Vuonna
2009 aloimme osallistua Sley:n toimintaan
Hyvinkäällä. Olemme molemmat Hyvinkään paikallisosaston johtokunnassa. Minä
olen myös Hyvinkään seurakunnan julistusjohtokunnassa ja Martin alueneuvostossa.

Armollisuus ja huumori auttavat
Yleniukset tunnustavat suoraan, että arkipäivien kiireiden keskellä heillä on joskus
paineita ja keskinäistä sanailua.

– Olemme olleet kaksitoista vuotta naimisissa. Meillä ei ole ollut mitään varsinaista
kriisiä. Olen ajatellut, että itseään ei tarvitse
ottaa niin vakavasti. On oltava itselle ja toiselle armollinen. Rimaa ei tarvitse asettaa
niin hirveän korkealle, Sirpa sanoo.
Ilkan mielestä arki on parasta aikaa,
vaikka ollaankin joskus väsyneitä.
– Huumori auttaa arjessa ja lasten kanssa on mukava touhuta. Pojat pelaavat kesällä ja syksyllä HyPs:in euroliigassa jalkapalloa. Jessen joukkueen nimi on Monaco.
Leevi on Ranskan joukkueessa. Heini harrastaa telinevoimistelua HyVo:lissa. Minä
lenkkeilen joskus, mutta olen lukija. Luen
esimerkiksi Tunnustuskirjoja. Bo Giertzin
kirjan Kalliopohja olen lukenut useamman
kerran. Toinen hänen hyvä kirjansa on Usko yksin.
Sirpa laulaa Hyvinkään evankelisessa
kuorossa. Aivan näinä päivinä ilmestyy kuoron ensimmäinen levy, jonka nimi on Saan
olla voittaja.
– Kouluikäisenä soitin viisi vuotta viu-

Avioliiton
puutarhaa
on hoidettava

K

un olen puhunut sekä poikamme että tyttäremme hääjuhlissa, olen verrannut avioliittoa puutarhaan. Jos sitä ei
hoideta, niin ei tule mitään,
Hyvinkään Kauppalankadulla asuva eläkeläinen Tuomas Paananen,
71, sanoo. Hänen vaimonsa Eeva-Liisa,
70, kuuntelee vieressä ja nyökkää.
Miten pihtiputaalaiset Tuomas ja Eeva-Liisa tapasivat toisensa? Tuomas kertoo menneensä jo 14-vuotiaana armeijan
soitto-oppilaaksi.
– Varusmiesaikana soitin sotilassoittokunnassa käyrätorvea ja olin vuonna
1959 joululomalla Pihtiputaalla. Jouluaamuna olin joulukirkossa. Siellä näimme Eeva-Liisan kanssa toisemme ensi
kerran.
Eeva-Liisa kertoi kotona, että oli tavannut joulukirkossa kivan pojan.
– Sanoin, että minun pitää päästä Elämäjärven työväentalolle tapanintansseihin. Siellähän se Tuomas oli ja haki minua
tanssimaan. Me olimme hyvin nuoria.
Kului jonkin aikaa, ja tapaamisissa oli
tauko. Eeva-Liisa kävi keskikoulun ja sen
jälkeen Jyväskylässä talouskoulun. Sairaanhoitajaopintojensa aikana hänen ja
Tuomaksen tiet kohtasivat jälleen. Pihtiputaan kirkossa vuonna 1965 olleesta pariskunnan vihkimisestä tulee kuluneeksi
elokuun 28. päivänä 49 vuotta.

Rakkaus pitää yhdessä
Tuomas Paananen oli tullut jo tammikuussa 1962 Hyvinkäälle VR:n konepajalle töihin. Eeva-Liisa sai sairaanhoitajan
paikan Kiljavan sairaalasta syksyllä 1965.
Ensimmäinen yhteinen koti oli Rajamäessä. Seuraavana vuonna Eeva-Liisa pääsi

työhön Hämeenkatu 6:n yläkerrassa olleeseen Hyvinkään kunnansairaalaan.
Pariskunta muutti samana vuonna Hyvinkäälle. Perheen poika Rauli syntyi
vuonna 1967 ja tytär Mari vuonna 1969.
Poika asuu perheineen Hyvinkäällä ja tytär perheineen Laukaalla. Isovanhemmilla on kolme lastenlasta.
Mikä on pitänyt Tuomasta ja EevaLiisaa yhdessä?
– Kyllä kai se rakkaus on pitänyt meitä yhdessä. Tuomaassa ei ole moittimista.
Hän on sovitteleva, Eeva-Liisa sanoo.
Tuomas vastaa omasta puolestaan.
– Parempaa vaimoa en olisi saanut.
Ristiriitatilanteista on päästy yli. Meillä ei
ole ollut isommasti mykkäkoulua. Aika
parantaa haavoja, jos niitä on tullut.

Vastuuntuntokin yhdistää
Kunnallispolitiikassa mukana oleminen
on yhdistänyt Paanasia. He ovat sosiaalidemokraatteja. Eeva-Liisa on ottanut
mallia isästään, joka oli kunnallispoliitikkona Pihtiputaalla. Hän on ollut vuodesta 1976 lähtien sekä kaupunginvaltuustossa että -hallituksessa ja vuodesta 1980
lähtien seurakunnan luottamustehtävissä. Tämänhetkinen tehtävä on kirkkovaltuuston jäsenyys. Tuomas on ollut 16
vuotta kulttuurilautakunnassa ja käräjäoikeudessa, jonka perusteella hän sai herastuomarin tittelin.
Tuomas ja Eeva-Liisa Paananen sanovat käyvänsä usein Etelä-Suomen kaupunkien viihdekonserteissa. Tuttuja konserttipaikkoja ovat myös Hyvinkääsali ja
Hyvinkään kirkko. Heidän suosikkiorkesterinsa on UMO.

Seppo Ylönen

ee avioliittoa
lua. Aikuisena hankin oman viulun ja soitan
sitä joskus, hän sanoo.

Isä ja lapset käyvät leirillä
Kaksi vuotta sitten Ilkka ja Sirpa kävivät lapsineen Kemijärvellä katsomassa perheen äidin lapsuuden ja nuoruuden aikaisia paikkoja. Samalla reissulla käytiin tervehtimässä
Sirpan sisaruksia, joita asuu Oulussa, Kemissä ja Rovaniemellä. Ensi kesänä on tarkoitus tehdä sama matka.
Ilkka on ollut Jessen kanssa kolme kertaa
isä ja poika -leirillä Karkun evankelisella
opistolla.
– Kaksi viikkoa sitten olimme samassa
paikassa Heinin kanssa isä ja tytär -leirillä.
Heini sai ratsastaa ponillakin. Tulevana
viikonloppuna menemme sinne ensimmäistä kertaa Leevin kanssa isä ja poika
-leirille.
Ilkka Yleniuksen mukaan lapsille on annettava kotona Jumalan sanaa niin paljon
kuin mahdollista. On tärkeää opettaa iltaru-
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kous. Yhdessä mennään myös jumalanpalveluksiin ja messuihin.
Sirpa lisää, että lapsille on oltava rajoja ja
rakkautta.
Ilkka ja Sirpa Yleniuksen vihkiminen oli
28. heinäkuuta 2002 Kemijärven kirkossa ja
hääjuhla seurakuntatalolla. Sirpa muistaa
papan eli äidinisän hääjuhlassa pitämän puheen. Se antaa edelleen rohkeutta yhteiseen
elämään.
– Edesmennyt pappani Eino Miettunen
oli Rovaniemen seurakunnan kanttori. Hän
puhui 5. Mooseksenkirjan 33. luvun jakeen
27 pohjalta. Siinä sanotaan: ”Sinun turvasi
on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.”
Ilkka mainitsee evankelisen liikkeen laulukirjan Siionin kanteleen lauluista oman
suosikkinsa. Se on Jukka Salmisen säveltämä
ja Erkki Lemisen sanoittama laulu numero
244: ”Ristin luona kiusatulla, langenneella
vaivatulla paras paikka on, paras paikka on.
Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin
tähden ristin luota pois, ristin luota pois.”

Lähes 50 vuotta yhteistä taivalta on hitsannut Tuomas ja Eeva-Liisa Paanasen
avioliittoa yhteen. Lasten perheiden hyvinvointi on aina lähellä heidän sydäntään.
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Matkaevästä
Sydämen puhetta
Jumalan kanssa

P

uheen kautta olemme yhteydessä toisiin ihmisiin. Kaipaamme kuuntelijaa,
jotta voimme kertoa kokemuksistamme. Puheella koetamme vaikuttaa muihin,
jotta he tekisivät, mitä toivomme. Monesti
saatamme värittää ja liioitella sitä, mitä oikeasti on tapahtunut. Joskus kauniit sanat
liikuttavat meitä, saavat jopa kyyneliin. Jos
juhlapuheessa sanat menevät solmuun tai
musiikkiesitys ei onnistu nuotilleen, se ei
haittaa ketään. Me ymmärrämme sydämen kieltä, kun kuulemme toisen olevan
aito ja tarkoittavan hyvää. Kirjoitettu teksti on myös puhetta, joka tavoittaa kuulijoita tuhansien vuosien päästä, kuten Raamatun sana.
Raamatussa puhutaan sydämestä, kun
tarkoitetaan ihmisen hengellisyyttä tai
mielialaa. Sydän kuvaa ihmisen sisäistä tilaa. Sydämellä kuvataan tunteita, mielentilaa ja omaatuntoa. Sydän ohjaa valintoja,
se voi olla viisas tai kylmä. Sydän kantaa
sisällään monia salaisuuksia ja tekojemme
taustalla olevia motiiveja. Psalmit ovat rukousta ja ylistystä Jumalaa kohtaan. Psalmeissa kuvaillaan omaa syvää tuskaa. Sydän hakkaa rinnassani, kuoleman kauhut
hyökkäävät kimppuuni (55:4). Sydämellään ihminen punnitsee tekojensa vilpittömyyttä. Jumala, luo minuun puhdas sydän
ja uudista minut, anna vahva henki
(51:10). Jumala näkee surumme ja ahdistuksemme. Herra on lähellä niitä, joilla on
särkynyt sydän (34:18).
Kun rukoilemme, Jumalaa näkee sydämemme, siksi emme voi peitellä mitään,
vaikka kuinka yrittäisimme. Jumala tietää
kaiken senkin, mitä emme itse ole valmiita
tunnistamaan, sillä hänen rakkautensa on
kärsivällistä meitä kohtaan. Tarvitsemme
rukousta, vaikka Jumala tietää kaiken
meistä. Rukous on yhtä tärkeää hengelliselle elämälle kuin hengitys on keholle.
Rukous on vuorovaikutusta, se on puhetta
ja kuuntelua, antamista ja vastaanottamista. Se on sydämen avaamista Jumalan
edessä ja hänen puhutteluunsa suostumista. Rukous Jumalan edessä voi olla sanoja,
hiljaisuutta tai huokauksia. Hengelliset
laulut ja virret ovat rukousta, jossa usein
voimme tunnistaa oman elämämme kysymyksiä. Rukouksessa voi liittyä toisten
kanssa yhteen lausuttuun rukoukseen tai
rukoilla omissa ajatuksissa junassa istuessa. Jumalanpalveluksessa luetut rukoukset
koskevat meitä yhteisöllisesti, niiden sisältö sopii kaikille. Henkilökohtaiset rukoukset koskevat meitä ainutkertaisina ihmisestä, sillä Jumala on kiinnostunut asioistamme.
Raamatun psalmit ovat erilaisissa elämäntilanteissa syntyneitä rukouksia ja
ylistystä. Joskus niissä huudetaan suoraa
huutoa ahdistusta, seuraavassa ylistetään
Luojan kätten töitä ja kiitetään hyvistä asioista. Jokaisen huulilta voi nousta oma
psalmi. Minkälainen sinun psalmisi on tänään?

Anne Blomqvist
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Kielikoulun retkipäivänä Hanna Penttinen (2. oikealta) sai kokeilla ylleen kaunista japanilaista kimono-vaatetta.

Japanin kieli haltuun Tokiossa

T

uoreen kielikoulutuksessa olevan
Japanin lähetin Hanna Penttisen
alkuvuosi oli hyvin kiireinen. Se
kului muuttopuuhissa ja arkielämän järjestelyssä.
– Sain uuden kodin kohtuullisen läheltä Suomi-kirkkoa ja olen siitä kiitollinen. Sijainti on erinomainen liikkumista
ajatellen, talo on rauhallinen, koti on kaunis ja mikä parasta, sain muuttaa sinne
pianoni kanssa. Se ei ole aivan itsestään
selvää, kun on kyseessä kerrostaloasunto,
Hanna kertoo.
Hannan mukaan muuton teki erityisen haastavaksi se, että samaan aikaan
piti selvitä opiskeluista ja pysyä vauhdissa
mukana. Opintojen edetessä niiden tahti
tuntui hänestä muuttuvan aina vain tiiviimmäksi.
– Kiireisimpänä viikkona kokeita oli
neljänä päivänä viidestä. Ihme kyllä, vähitellen sitä oppii ja toisen peruskurssin tasokoe meni läpi oikein mukavasti. Nyt on
pieni kevättauko ja pian taas jatketaan
seuraavaan lukukauteen.

Suomenkin kieli kiinnostaa
Tokio on täynnä ihmisiä ja nähtävää, kaupunki ei koskaan nuku. Hanna on viihtynyt siellä hyvin.
– Toki on myönnettävä, että ajoittain
ihmispaljous ja meteli väsyttävät sekä tietysti kielitaidottomuus jo sinällään. Pieni
levähdystauko kaikesta hulinasta oli, kun
Yoshimuran perheen kanssa kävimme
kolmen päivän visiitillä Naganossa. Ensimmäistä kertaa täällä ollessani kävin
Tokion ulkopuolella ja voi vain todeta,
että ne vuoristomaisemat olivat sanalla
sanoen huikeat.
Hanna Penttinen osallistuu Ichigayan
seurakunnan sunnuntaijumalanpalveluksiin. Hänestä on ilo lähteä yhteiseen jumalanpalvelukseen, vaikka hän ei vielä
ymmärrä japaninkielisistä puheista muutamia tunnistettavia lauserakenteita ja
yksittäisiä sanoja enempää.
– Mummot suhtautuvat minuun rakkaudella ja olenpa saanut muutamassa tilanteessa jumalanpalveluksen jälkeen

pyynnöstä laulaakin seurakuntalaisille.
Lisäksi aika yllättäen minua pyydettiin pitämään noin kerran kuussa suomen kielen alkeistunteja halukkaille. Niinä muutamana kertana, jolloin olen näitä tunteja
pitänyt, paikalla on ollut Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneita noin parikymmentä eri-ikäistä seurakuntalaista.
Tuntien pitäminen on ollut hauskaa, mutta toki on selvää, että en pysty opettamaan heille kielioppia sen syvällisemmin.
Silti olemme yhdessä opetelleet muutamia perusfraaseja ja tervehdyksiä, sekä
katselleet kuvia Suomesta.

Pohdintaa ajan olemuksesta
Viimeisen vuoden aikana Hanna Penttiselle on tapahtunut paljon uusia asioita ja
se on pannut hänet miettimään ajan kulumista ja sitä, kuinka vauhdilla elämä tuntuu kuluvan.
– Tiedän, että tämän kokemuksen
kanssa en suinkaan ole yksin. Ehkä siitä
syystä viime aikoina olen kokenut erityisen puhutteleviksi ne psalmien jakeet,
joissa tämä sama kokemus todetaan.
”Me katoamme kuin uni
aamun tullen,
kuin ruoho, joka hetken
kukoistaa,
joka vielä aamulla viheriöi
mutta illaksi kuivuu ja
kuihtuu pois.
…
Seitsemänkymmentä
On vuosiemme määrä,
Tai kahdeksankymmentä,
Jos voimamme kestää.
Ja kaikki niiden meno on
vain turhuutta ja vaivaa,
ne kiitävät ohitse,
ja me lennämme pois.
…
Opeta meille, miten
lyhyt on aikamme,
että saisimme
viisaan sydämen”.
Ps. 90: 5,6,10,12

Tokio-metropolissa on asukkaita noin 35
miljoonaa. Liikenteen kohina on kaupungissa loputon.

”Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan,
se on ikuinen niille, jotka pelkäävät
ja rakastavat häntä.”
Ps. 103:17
Hanna kertoo, että vaikka hän kuuli yllä
olevia raamatunkohtia usein soittaessaan
hautajaisissa, hän ei kuitenkaan koe niitä
synkkinä tai hautajaistunnelmaa lietsovina.
– Päinvastoin, niissä vain minusta aika kauniilla, ehkä hieman karullakin tavalla todetaan tosiasiat – aika kuluu nopeasti ja se on rajallinen, mutta siitä huolimatta se ei ole koko totuus. On Jumala,
joka on ikuinen, eikä häntä sido aika tai
paikka samalla tavalla kuin meitä ihmisiä.
Hänen rakkautensa ja armonsa on meitä
kohtaan ikuista ja hän on antanut meille
ihmeellisiä lahjoja: tämän päivän elettäväksi ja täydellisen ilon, anteeksiantamuksen ja rauhan Jeesuksessa.
Hanna Penttinen kiittää kaikista
muistamisista niin joulun aikaan kuin sen
jälkeenkin. Jokainen niistä on ilahduttanut häntä suuresti ja muistuttanut siitä,
että hän ei ole lähetyskentällä yksin.

Hanna Penttinen/
Kirkonmäeltä-toimitus

Sävelkeijut laulavat vihreissä, Rytmiritarit harmaissa ja Laulunaperot vaaleissa asuissa. Reippaiden rytmiritareiden joukosta puuttui
muutama laulaja. Poikia haastetaan mukavaan joukkoon.

Lapset tuottivat raikkaan ensilevyn

V

iime perjantai-iltana oli
Hyvinkään kirkossa virkistävä levynjulkistuskonsertti. Sävelkeijut, Rytmiritarit,
Laulunaperot, Lauluyhtye
Värit ja soitinyhtye esittivät
kanttori Marjut Sipakon johdolla Minä uskon -levynsä kappaleita.
Kristiina, 11 ja Katriina, 10 laulavat Sävelkeijuissa. Heidän veljensä
Partrik Tarkkio, 8, laulaa Rytmiritareissa. Lapset kuvattiin konsertin jälkeen äidin, pikkuveljen ja isovanhempien kanssa.
– Kristiinan kaveri houkutteli hänet kuoroon. Muut lapset ovat tulleet
perässä. Olen iloinen lasten hyvästä
harrastuksesta, äiti sanoo.
Ira Huusko, 12, laulaa myös SävelIra sai levyn lisäksi kukkia. Hänen vieressään ovat kaksospojat keijuissa.
Noah (vas.) ja Luka sekä Joska. Takana seisovat konsertista
– Aloin laulaa viime syksynä. Äiti
vaikuttuneina äiti Milla ja mummi Pirjo.
neuvoi minut kuoroon.
Äiti Milla Lohioja ja mummi Pirjo
Lohioja ovat myös iloisia tytön harrastuksesta. Kuoro sopii Iralle, joka on
laulanut pienestä saakka. Hän esiintyy
myös nuorisoteatterissa

Kuorolaiset saivat muiston

Patrik, Kristiina ja Katriina esittelevät ensimmäistä levyään.
Takana ovat mummo ja pappa Ritva sekä Markku Paananen
ja heidän välissään onnellinen äiti Kirsi Paananen.
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Marjut Sipakko alkoi johtaa lapsikuoroja syksyllä 2006. Sävelkeijuissa laulaa
7–15-vuotiaita tyttöjä, Rytmiritareissa
samanikäisiä poikia ja Laulunaperoissa
3–6-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Lauluyhtye Värit koostuu vanhoista lapsikuorojen laulajista.
– Nyt tuntuu kivalta ja helpottavalta. Kypsyttelin levyä pari vuotta. Ajattelin, että kun kuorossa on vielä joitakin 2006 aloittaneita laulajia, olisi levyn paikka. Heille jää muisto menneistä vuosista.
Levyn nimi Minä uskon on hänen

tietoinen valintansa.
– On luonnollista, että seurakunnan kuorot ovat evankeliumin takana
ja julistavat sitä rohkeasti. Toivon mukaan levyltä välittyy evankeliumiin
kuuluva ilo ja riemu.
Seurakunnassa on ollut lapsikuoroja aikaisemminkin. Levyn tekeminen
on kuitenkin eräs tärkeä etappi, josta
voi jatkaa eteenpäin.
– Minä uskon on ensimmäinen
varsinainen Hyvinkään seurakunnan
lapsikuorojen levy. Siinä on 16 laulua.
Toivon levyn olevan hengellisesti hoitava ja piristävä.

Kuoroista paistaa
musiikin ilo
Levyn kappaleet äänitettiin Vehkojan
seurakuntakeskuksessa helmikuun 7.–
8. päivinä. Soittajina olivat Lassi Salin
(piano), Konsta Mönkkönen (kitara ja
saksofoni), Teemu Keränen (basso),
Osmo Turunen (rummut), Kirsi Tuunanen (huilu), Riina Sipakko (huilu),
Samuel Sipakko (klarinetti), Essi Sipakko (viulu) ja Iines Sipakko (sello).
Konsta Mönkkönen opiskelee Sibelius Akatemiassa musiikin teoriaa ja
säveltämistä. Hän oli 14.3. julkistetun
Hyvinkään musiikkiluokkien Yhteinen-levyn vastaava tuottaja ja toimii
musiikinopettajana Tapainlinnan ja
Pohjoispuiston kouluissa.
– Tässä seurakunnan levy-projektissa oli hyvä henki. Kuoroista paistaa
musiikin ilo. Olen esiintynyt ennenkin
näiden lapsikuorojen kanssa. Tänä
vuonna aloin soittaa lisäksi Tuomasbändissä.
Hyvinkään musiikkiopiston huilunsoiton opettaja Kirsi Tuunanen sanoo, että Marjutin kuoroissa on haus-

– Nyt tuntuu kivalta ja helpottavalta,
seurakunnan lastenkuoroja vuodesta
2006 lähtien johtanut Marjut Sipakko
sanoi levynjulkistamiskonsertin
jälkeen.

kaa ja haastavaa olla mukana.
– Saan ja joudun improvisoimaan.
Taustabändi on loistoporukka. Oli
helppo tulla mukaan.
Marjut Sipakon mukaan suurimman työn levyn hyväksi teki äänityksestä, miksaamisesta ja masteroinnista
huolehtinut Aki Nousiainen (Avaxu).
Kansien graafisesta suunnittelusta vastasi Hanna Tarkiainen (Kuvitelmia).
Marjut Sipakko on vienyt kuoronsa
keväisin konserttimatkoille ja kevätretkille. He ovat käyneet esiintymässä
mm. Seinäjoella, Lahdessa, Tampereella ja Kouvolassa. Tämän kevään
konserttiretki korvattiin viime sunnuntaina hurauttamalla Linnanmäelle.
Minä uskon, Hyvinkään lapsikuorojen
levy, johtajana Marjut Sipakko. Levyä
saa ostaa 10 euron hintaan seurakuntakeskuksen neuvonnasta. Levy on mukava lahja sekä nuorille että vanhemmille!

Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Medikalisaatio
pyörittää ihmisiä ja rahaa
Medikalisaatio-käsite eli lääketieteellistyminen nousi vahvasti esiin 1990-luvun lopulla, kun televisiossa esitettiin MOT, jonka aiheena oli
”Terveysbisnes, kilpailua asiakkaista”. Ohjelman esittelyssä todettiin: ”Olitpa ujo, vilkas, surullinen tai masentunut, poditpa vaihdevuosia,
orgasmivaikeuksia, matkaväsymystä tai esiintymiskuumetta – terveydenhoitobisneksellä on tarjota siihen hoito – maksua vastaan.”

M

edia antaa television,
radion, internetin, kirjallisten julkaisujen ja
katujen mainosten
kautta kuvan, että onnellisuus ja terveys näkyvät ihossa, valkoisissa hampaissa, nenän
muodossa, voimakkaissa lihaksissa ja sporttisessa olemuksessa. Siksi pienikin mielialan
alavireisyys voi saada ihmisen huolestumaan.
Jos tämä ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai
yksityiselle lääkäriasemalle, niin melko varmasti hän kävelee takaisin kotiinsa mielialalääkeresepti taskussaan.

Terveyssosiologian professori Markku
Myllykangas on kirjoittanut räväkän kirjan
terveysalan kaupallistumisesta. Teoksen nimi on Rahan raiskaama terveydenhuolto
(2009). Myllykangas käyttää kieltä, joka säväyttää ajattelemaan. Heti kirjansa alussa
hän toteaa:
”On tavallaan ironista, että mitä terveemmiksi ihmiset tulevat, sitä enemmän
he käyttävät lääkkeitä. Hoitojen kustannusvaikutus (terveiden elinvuosien tuottamiseksi) putoaa melko huonoksi silloin, kun
oireettomilta ihmisiltä yritetään poistaa riskitekijöitä. Suurin osa lääkkeiden käyttäjistä
hoitaa terveyttään tai yrittää en-

naltaehkäistä sairauksia. Siis porukka, joka
on ihmiskunnan historian terveintä. Nyt
elätetään unelmaa täydellisestä terveydestä,
superterveydestä.”
Toisin sanoen meillä ja muissakin kehittyneissä maissa käytetään enemmän rahaa
hyvinvoivien ihmisten pelkäämien mahdollisten sairauksien ennaltaehkäisyyn kuin
oikeasti sairaiden hoitoon.

Ravinto vaikuttaa
Suomalainen terveydenhoitojärjestelmä
on edelleen hyvä ja luotettava. Ravitse-

Lääketiede laajenee
Elintason kohentumisen myötä olemme entistä enemmän kiinnostuneita terveysasioista. Medikalisaatio merkitsee luonnollisina
pidettävien elämänilmiöiden lääketieteellistämistä. Ilmiö on laajentunut nopeasti alueille, joita ei ole pidetty aikaisemmin lääketieteellisinä: lisääntyminen, kasvu, kauneus,
poikkeavuus ja vanheneminen. Medikalisaatiokeskustelussa ovat saaneet kritiikkiä myös lääkärit ja julkinen terveydenhuolto. Näiden toiminta on
kuitenkin meillä Suomessa esimerkillisellä tasolla.
Medikalisaatiossa on kysymys
rahasta. Meitä rahastetaan palveluista ja tuotteista, joilla ei ole aina
merkitystä hyvinvointiimme. Tähän
joukkoon voidaan laskea jotkut epämääräiset luontaistuotteet, ja turhat
kauneusleikkaukset.
Lääkeyritysten konsultit jakavat
lääkäreille ahkerasti pieniä lahjuksia saaden nämä määräämään liian herkästi omia
tuotteitaan. Verovaroin ylläpidetty Kela antaa näistä turhistakin lääkkeistä korvauksia.
Tästä seuraa valtiomme taloudelle lisäkustannuksia. Medikalisaatiolla on negatiivisia
kytköksiä myös työeläkeyhtiöihin ja fyysistä
tai psyykkistä hoitoa tarjoaviin laitoksiin.

muksella ja siitä annettavalla valistuksella
sekä liikunnan edistämisellä on tärkeä
osansa lääkkeiden käytön vähenemisessä.
Meillä Suomessa valtion ravitsemusneuvottelukunta laatii kansalliset väestölle tarkoitetut ravitsemussuositukset. Ne perustuvat laajaan tutkimustietoon.
Eräs merkittävä kansanterveyttä ja
suomalaisten elintapoja parantanut hanke,
Pohjois-Karjala-projekti (1972–1997), tuotti tulosta. Sydän- ja verisuonitautia kuvaavat tilastot kaunistuivat, kun ihmiset alkoivat karttaa tupakkaa, liiallista suolaa ja
kovia rasvoja. Kuten lääkkeiden kohdalla
myös ravintoasioissa syntyy juupas eipäs
-keskustelua, kun yksilöiden kriittinen
mielipide kohtaa terveysorganisaatioiden
asiantuntijoiden näkemyksen. Voin käytöstä kiistellään paljon.
Suomessa vuosikymmeniä
ahkerasti tehtyä työtä väestön
terveydenhoidon ja ravitsemuksen hyväksi on
syytä arvostaa. Aiheesta julkisuuteen annetuissa tiedotteissa
ei ole kysymys
huijauksesta. Työ
ja tutkimus jatkuvat. Meidän
on viisasta suhtautua kriittisesti myös medikalisaatiosta
käytävään keskusteluun.

Seppo Ylänen

Kokonaisvaltaisen hoidon puolustaja

T

amperelainen kirurgian ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, fysioterapeutti Taija Somppi on integratiivista lääketiedettä harjoittava lääkäri, joka
yhdistää työssään lääketieteen erikoisaloja
muun muassa ravintotietoutta. Hänestä
medikalisaatio on länsimaisen lääketieteen ongelma, jossa lähes kaikki sairaudet
pyritään ratkaisemaan lääkkeillä. Lääkärin
tulisi tarkastella potilaan vointia kokonaisvaltaisesti aivan kuin vanhan ajan
kunnanlääkärit tekivät.
– Olen huomannut työssäni, että lääketiede ei pysty enää vastaamaan kaikkiin
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niihin tarpeisiin, joita ihmisillä on. Tavallisista sairauksista pyritään antamaan
diagnooseja, joita hoidetaan lääkkeillä.
Lääkkeillä on sivuvaikutuksia, joihin määrätään uusia lääkkeitä ja niin edelleen. Ei
enää tiedetä, mikä on potilaan perustilanne. Ihminen alkaa voida huonosti tai huonommin.
Ruokavalio on tärkeä terveytemme
perustaan vaikuttava asia. Emme kärsi tänä päivänä nälkää, mutta ruokamme on
usein ravinneköyhää.
– Pitkälle jalostetuissa elintarvikkeissa
ei ole ravinteita nimeksikään. Onneksi on

tullut luomuruoka. Tärkeitä ovat ruoan
kasvupaikka ja eläimille syötettävän ravinnon laatu. Tehotuotanto ei tuota ravinteikasta ruokaa. Eläimille syötetään esimerkiksi antibiootteja ja käsiteltyä rehua.
Taija Somppi ei kehu Pohjois-Karjalaprojektin tuloksia. Hänen mielestään esimerkiksi sydän- ja verisuonitautikuolleisuustilasto kaunistui jo selvästi ennen
projektin alkua. Voin vaihtaminen omega-6 rasvahappoja runsaasti sisältäviin
maissi- ja auringonkukkaöljyihin pahensi
sairastavuutta.
Hän sanoo, että sairauteensa paneutu-

nut potilas voi vaatia lääkäriltä kunnon
hoitoa.
– Aika usein on niin, että potilaat tietävät heitä koskettavista asioista enemmän kuin lääkärit. Kannattaa mennä sellaiselle lääkärille, joka on avoin ja nöyrä ja
jolla on ammattitaitoa. Pelkästään tiukasti
rutiinilääketiedettä harjoittavaa lääkäriä
suosittelen karttamaan. Häneltä ei saa
useimmiten kuin lääkereseptin. Hän pyrkii pääsemään potilaasta eroon mahdollisimman nopeasti.

Seppo Ylönen

Seurakunta
tarvitsee vastuunkantajia

Seurakuntavaalit

Toteutuuko kirkon perustehtävä seurakunnassamme? Otetaanko seurakuntatyössä kaikkien seurakuntalaisten tarpeet huomioon?
Haluanko olla vaikuttamassa siihen, että näin tapahtuu?

S

eurakuntavaaleissa luottamustehtävään valitut pääsevät konkreettisesti kantamaan vastuuta ja tekemään tulevaisuuden seurakuntaa,
sanoo Hyvinkään seurakunnan
kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Tehtävä on hänen mielestään vastuullinen ja haasteellinen tänä aikana, jolloin ihmiset kokevat paljon vieraantumista ja turvattomuutta sekä myös kirkkoon kuuluminen kyseenalaistetaan.
– Täytyy kuitenkin muistaa, että valta-osa
suomalaisista haluaa edelleen kuulua kirkkoon; se on monelle elintärkeä tuki ja turva.

Usko hyvän tekemiseen
Kirkkoherran mukaan luottamushenkilöllä
on työssään kaksi perustehtävää; toimia
linkkinä arjen elämän haasteiden ja seurakunnan tekemän työn välillä, ja tuoda samalla uskoa arjen keskelle. Työkenttänä
ovat kaikki seurakuntalaiset.
– Luottamushenkilö on konkreettisesti
päättämässä muun muassa siitä, mihin seurakunnan varoja suunnataan. Ehdokkaalla
voi olla mielessään jokin tietty asia tai ihmisryhmä, jonka asioita hän erityisesti haluaa ajaa.
Vuoden 2014 seurakuntavaalien teemana on Usko hyvän tekemiseen. Teema on
Ilkka Järvisen mielestä hyvä.
– Se koskettaa jokaista seurakuntalaista
ja tuo seurakunnan lähelle tavallisen ihmisen elämää ja arkea.

Ehdokkaita kaikista
ihmisryhmistä
Koska vaaleissa pyritään lähestymään kaikkia seurakuntalaisia, myös ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia
seurakuntalaisia – sekä naisia että miehiä.
– Ehdokkaaksi ryhtyvän ei tarvitse olla
kaiken osaaja, sillä seurakunta valmentaa
tehtävään. Myös uusia kasvoja, erityisesti
nuoria haluan kannustaa lähtemään mukaan.
He tuovat seurakunnan hallintoon tärkeää
tietoa ajan hermolla olevista asioista.
Vaaleilla haetaan ensisijaisesti jäseniä
kirkkovaltuustoon, jossa on Hyvinkäällä 33

– Ehdokkaaksi ryhtyvän ei tarvitse osata kaikkea, sillä seurakunta valmentaa tehtävään, kirkkoherra Ilkka Järvinen rohkaisee seurakuntavaaliehdokkuutta harkitsevaa.

paikkaa.
– Seurakunnasta löytyy tämän lisäksi
myös muita luottamustehtäviä esimerkiksi
eri johtokunnista ja alueneuvostoista, Järvinen kertoo.

Äänestysprosentti isommaksi
Neljä vuotta sitten seurakuntavaalien äänestysprosentti oli valtakunnallisesti 17 ja Hyvinkään seurakunnassa 16,6 prosenttia.
– Se voisi olla enemmän. Teemme kaik-

kemme, että näissä vaaleissa yhä useampi
lähtisi äänestämään, kirkkoherra sanoo.
Hän kehottaa seurakuntalaisia tutustumaan muun muassa valtakunnallisiin kirkkovaalisivuihin, ja ehdokaslistojen ilmestyttyä myös vaalikoneisiin.
– Meillä Hyvinkään kirkonmäellä järjestetään vaalipäivänä tempaus, jonka toivotaan houkuttelevan paikalle kaikenikäisiä ihmisiä. Pyrimme myös järjestämään
ennakkoäänestyspaikkoja tasapuolisesti
eri puolille kaupunkia muun muassa mar-

ketteihin, kouluille ja palvelulaitoksiin.
Kirkkoherra muistuttaa myös kotiäänestysmahdollisuudesta.
– Jos kyky liikkua on rajoittunut, eikä
pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi
äänestää ennakolta kotona. Näissä vaaleissa
pääsee samalla kotiäänestyskerralla äänestämään myös omaishoitaja.

Irja Ketola

Seurakuntavaaliehdokkaita etsitään nyt

E

nsi marraskuussa järjestettävien seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä ja se päättyy 15.9.2014.
Vaaleissa on tavoitteena saada ehdokkaiksi ja luottamushenkilöiksi kaikenikäisiä ja eri
tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja
miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu
kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014. Hänen tulee olla jäsen siinä
seurakunnassa, jossa hän aikoo olla ehdokkaana, ehdokasasettelun päättyessä eli 15.9.2014.
Seurakuntavaalit järjestetään isänpäivänä 9.11.2014. Ennakkoon voi äänestää
27.10.–31.10.2014.
Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit,
jotka pidetään neljän vuoden välein. Ne ovat
tällä hetkellä ainoat valtakunnalliset vaalit,
joissa 16- ja 17-vuotiaillakin on äänioikeus.

Luottamushenkilöpaikkoja tarjolla
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustoon
valitaan 33 luottamushenkilöä. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon,

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 22.5.2014

johto- ja toimikuntiin sekä alueneuvostoihin. Luottamushenkilöpaikkoja Hyvinkään
seurakunnassa on yhteensä noin 130. Vaikka
ehdokas ei tulisi valituksi kirkkovaltuustoon, luottamustehtäviä on runsaasti tarjolla muissa elimissä.

Varsinaiset jäsenet: Taisto Heimonen,
Esa Hintikka, Eeva-Liisa Paananen, Tapio
Piilola, Liisa Pulli ja Marja-Leena Virtanen.
Varajäsenet: Aila Haapamäki, Jaana Piilola, Ritva Rousi, Hilkka Häkkilä, Marja Sarjanen ja Yrjö Hutri.

Ehdokkaaksi voi päästä
kahdella tavalla

Tärkeitä päivämääriä
koskien vaaleja

Ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset.
Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja ehdokasasetteluun
liittyvät lomakkeet löytyvät kirkon yhteiseltä vaalisivustolta osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi tai oman seurakunnan
kirkkoherranvirastosta. Täytetyt lomakkeet toimitetaan oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
Mikäli ei halua olla perustamassa valitsijayhdistystä, voi hakeutua ehdokkaaksi jonkin
muun tahon perustamalle ehdokaslistalle.

31.5. Kirkkoneuvosto / valtuusto valitsee
vaalilautakunnan 31.5.2014 mennessä
15.9. Liity kirkkoon 15.9.2014 mennessä,
jotta voit asettua ehdolle seurakuntavaaleissa. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014
klo 16.00.
9.11. Kun täytät 16 vuotta viimeistään
9.11.2014, sinulla on äänioikeus seurakuntavaaleissa. Kun täytät 18 vuotta viimeistään
9.11.2014, niin voit asettua ehdolle seurakuntavaaleissa
27.–31.10. Ennakkoäänestys 27.10.–
31.10.2014
9.11. Vaalipäivä 9.11.2014

Hyvinkään seurakunnan
vaalilautakunta
Puheenjohtaja: kirkkoherra Ilkka Järvinen,
p. 040 8050 210 / ilkka.jarvinen@evl.fi
Sihteeri: hallintosihteeri Ritva Marjamäki, p. 040 579 7625 / ritva.marjamaki@
evl.fi
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Hyvinkään seurakunnan toimintaa
lapsille ja perheille
LEIRIT SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSESSA
9.8. Kummi-kummilapsi -päivä Sääksissä. Hinta aikuisilta 20 €, lapsilta 5 €.
Lisätiedot A-P Laakso p. 0400 616 238.
Ilmoittautumiset varkka.betsku.net. Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.7.
10.8. Isovanhempi-lapsenlapsi -päivä Sääksissä. Hinta aikuisilta
20 €, lapsilta 5 €. Lisätiedot A-P Laakso
p. 0400 616 238. Ilmoittautumiset varkka.betsku.net. Viimeinen
ilmoittautumispäivä 20.7.
12.–14.9. Perheleiri Sääksissä. Hinta aikuisilta 40 €, lapsilta 15 €.
Lisätiedot Terhi Makkonen p. 040 779 7781. Ilmoittautumiset hyvinkaanseurakunta.fi
11.–13.10. 11–14-vuotiaiden syyslomaleiri. Lisätiedot Kirsi Kupiainen p.
040 566 3990. Ilmoittautumiset varkka.
betsku.net
13.–15.10. 7–8-vuotiaiden syyslomaleiri. Lisätiedot A-P Laakso
p. 0400 616 238. Ilmoittautumiset
varkka.betsku.net
16.–18.10. 9–10-vuotiaiden syyslomaleiri. Lisätiedot Satu Rytilahti p. 040 779 7785. Ilmoittautumiset varkka.betsku.net
Syyslomaleirien hinta 40 €, sisaralennus -50 %
21.–23.11. K–12-leiri Sääksissä. Ihmissuhteista 12–14-vuotiaille.
Leiriin kuuluu kaksi tapaamista ennen leiriä, jotka ovat 11.11. ja
18.11. Hinta 40 €, sisaralennus -50 %. Lisätiedot Kirsi Kupiainen
p. 040 566 3990 Ilmoittautumiset varkka.betsku.net
28.11.–30.11. Vanhempi-lapsi -leiri. Hinta aikuisilta 40 €, lapsilta
15 €. Leirille voivat ilmoittautua kaikenlaiset perheet. Lisätietoja
A-P Laakso p. 0400 616 238. Ilmoittautumiset varkka.betsku.net
Ilmoittautuminen syksyn leireille alkaa 1.9. Tiedustelut ti klo 12–17,
kesä-elokuussa ke klo 14–16 puh. 0400 616 238
7–14-vuotiaiden koululaisten iltakerhot
Hyvinkään seurakunta järjestää koululaisille kerhotoimintaa iltaisin eri puolilla kaupunkia. Kerhotoiminnasta tiedotetaan viikolla 35 koulujen kautta,
Aamupostissa sekä osoitteessa varkka.
betsku.net. Kerhoihin ilmoittaudutaan
1. –4.9. netissä osoitteessa varkka.betsku.net. Jos perheellä ei ole nettiyhteyttä käytettävissä, voi kerhoihin ilmoittautua puhelimitse keskiviikkona 3.9. kello 13–17 A-P Laakso
p. 0400 616 238 ja Kirsi Kupiainen p. 040 566 3990 .
Lasten eroryhmä
Lasten eroryhmä 10–14-vuotiaille lapsille, joiden perhettä on kohdannut vanhempien ero ja vanhemmat ovat muuttaneet jo erilleen. Ryhmän kokoontumisilta on tiistai. Tiedustelut ja ilmoittautumiset kirsi.kupiainen@evl.fi, p. 040 566 3990.

Tervetuloa kesäperhekerhoihin!
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikki lapset yhdessä
aikuisten kanssa. Niihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Kerhot ovat maksuttomia.
Kerhoissa syödään aamupuuro
ja kahvitellaan, touhutaan,
puuhataan ja hiljennytään.
Perhekerhot kokoontuvat
klo 8.30–13:
Maanantaisin Martin seurakunta-talossa (Niittymäenraitti 4)
Tiistaisin Vanhassa Pappilassa (Pappilankatu 14).
Huom. ti 3.6. olemme Pikku-Veturin kirpparitapahtumassa klo 9–12
Keskiviikkoisin Veikkarin kerhohuoneella
(Vatvuorentie 1)
Torstaisin Paavolan seurakuntakodissa (Aittatie 1)
Jos haluat kysellä lisää, soita p. 040 528 7236
Hyvinkään seurakunnan lapset ja perheet
Käy tykkäämässä!
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DIAKONIAN
KESÄ 2014
Päivystysvastaanotot
ilman ajan varausta diakoniatoimistossa Hämeenkatu 16, puh 019 4561 250
• Maanantai perhetyön
vastaanotto klo 14–17
• Tiistai päihdetyön
vastaanotto klo 10–13
• Torstai vastaanotto
klo 10–13
• Perjantai vastaanotto
klo 10–13
• Herusten mökin
vuokraukseen liittyvistä
asioista voi tiedustella
diakoniatoimistosta em.
päivystysaikoina.

Mummon
kammarin
toiminta
Avoimet ovet Mummon
kammarilla Helenenkatu 34 D
kesäkuussa kolmena keskiviikkona 4.6., 11.6. ja 18.6.
klo 12–14. Tervetuloa tutustumaan! Muuten Mummon
kammari on kesätauolla syyskuun alkuun saakka.

Pihaseurat
tiistaisin klo 18
10.6. Koski-Sipilällä,
Koskenmaantie 279
24.6. Tetrillä, Koivukuja 202
8.7. Heimosella,
Tynintie 145
22.7. Harjanteella,
Harjanteentie 156
5.8. Marttilalla,
Lemmiläntie 24
19.8. Poudalla,
Jokimaantie 26

Muut seurat
Rauhanyhdistyksen kevätseurat perjantaina
23.5.
klo 18 Kytäjän kirkossa.
Karjalaiset pihaseurat
maanantaina 30.6. klo 18
Tauriaisella, Metsäpurontie
10.

MISSIO-GOLF

Tiistaina 29.7.2014 pelataan Hyvinkään Golfin kentällä jo viidettä kertaa
lähetystyön hyväksi.
Yhteinen aloitus ja infotilaisuus klo 8.00. Yhteislähtö klo 8.30
Pelimuoto: avoin pistebogey N/M (suurin tasoitus hcp 36)
Puttikisa:

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

Pelimaksu:

Hyvigolfin pelioikeudet omaavalle jäsenelle tai vuokraoikeudet
omaavalle 20 €, vieraspelaajille 55 € (sis. keittolounaan).

Kisaan ilmoittautuminen: 26.7. mennessä Hyvigolfin toimistoon, p. 0400
935 358 tai caddiemaster@hyvigolf.fi
Sen jälkeen maksu suoritetaan tilille: FI 1315 8630 0002 0028, saajaksi merkitään Hyvinkään seurakunta ja viestikenttään pelaajan nimi ja sana Missiogolf.
Lisätietoja: Kosti Kallio, p. 040 547 9621, kosti.kallio@evl.fi

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Hyvinkään seurakunnassa on haettavana

Toimistosihteerin työsuhde
26.5.2014 mennessä
Toimi on määräaikainen vuoden 2016 loppuun. Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva AMK- tai opistoasteen tutkinto. Työkokemus vastaavista toimistotehtävistä katsotaan eduksi. Tehtävä tulee ottaa vastaan
1.9.2014 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden
koeaika.
Etsimme kasvatustiimiin (lapsi-, perhe- ja nuorisotyö) toimistotyön
ammattilaista, jolla on hyvät atk-valmiudet sekä joustavuutta ja halua
palvella seurakunnan toimistotehtävissä, jotka sisältävät mm. verkkoviestintää, lehti-ilmoitusten ja esitteiden laatimista, kokousten valmistelu- ja sihteeritehtäviä sekä asiakaspalvelua.
Palkka määräytyy kirkon palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 501
mukaan. Tehtävään valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen ja hänen on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen
toimen vastaanottamista.
Lisätietoja antaa kasvatuksen vastuukappalainen Laura Maria Latikka
p. 040 743 7856.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava maanantaihin 26.5.2014 klo 16.00 mennessä os. Hyvinkään
seurakunta, kirkkoneuvosto, PL 29, 05801 Hyvinkää.

www.hyvinkaanseurakunta.fi

YV-KIITOS
Kiitos sinulle, joka
olet eri tavoin
osallistunut tämän
vuoden Yhteisvastuukeräykseen! Keräys on tuottanut
tähän mennessä n.10 000
euroa. Lopullinen tulos selviää
syksyyn mennessä. Keräyspäällikkö Marja-Leena Virtanen, keräyssihteerit Tuija Vänskä ja Petra Teittinen

• Martin seurakuntatalon 10-vuotisjuhla torstaina 14.8. klo 18
Martin seurakuntatalolla (Niittymäenraitti 4). Mukana kirkkoherra
Ilkka Järvinen, aluepappi Laura Maria Latikka, kanttori Erkki Hannonen, Helka Muhonen, Tapio Piilola ja Lysti Lammas. Juhlan jälkeen pihalla grillimakkaraa ja pullakahvit.
• Maahanmuuttajien retkipäivä on Sääksissä 23.8. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Päivi Lammelalle p. 040 559 6318.
• Suomi-kahvila on Hyvinkään seurakunnan suomen kielen keskustelukerho miehille ja naisille
Mummon kammarilla, Helenenkatu 34 D. Kahvila
on avoinna 27.8.–3.12. keskiviikkoisin parittomilla
viikoilla klo 17.30–19.00 Mummon kammarilla
osoitteessa Helenenkatu 34 D. Myös suomalaiset
keskustelijat tervetulleita! Ei pääsymaksua. Ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja Diakoniatyöntekijä
Päivi Lammela p. 040 559 6318 tai Anne Isokuortti
p. 040 701 8689. Tervetuloa!
• Diakoniaruokailu Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu 16.
Ruokailu on tarkoitettu vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa oleville
hyvinkääläisille. Hinta 2 € käteisellä.
Syksyn ruokailupäivät: 25.8., 15.9.,
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja
15.12. Ruokailu alkaa klo 11.30.

Pitopalvelun
LOUNAS

Seurakunnan pitopalvelussa,
Hämeenkatu 16, 2. krs runsas
ja maittava lounas
tarjolla koko kesän arkisin
ma–pe klo 11.30–13.30. Hinta
9,80 €.
Tervetuloa viettämään myös
perhe- ja muita juhlia seurakunnan pitopalvelun viihtyisiin tiloihin. Tiedustelut ja
varaukset pääemäntä Aino
Kuroselta p. 040 8050 240
tai hyvinkaansrk.pitopalvelu@
evl.fi

Linja-autokuljetus

Rauhannummen hautausmaalle
kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina. Linja-auto lähtee
klo 13.30 Hyvinkäänkylästä
Uudenmaankatua (tilausajo),
Paavolasta (linja 6) ja Hakalasta
(linja 4). Vaihtoyhteys rautatieasemalta klo 13.45. Auto ajaa
Hämeenkatua, Sähkökatua,
Munckinkatua ja Hämeenkatua
Rauhannummeen. Paluulähtö klo
15 ja yhteydet samoille reiteille.

Kirkkokahvilaillat
kesällä Vanhan kirkon sivusalissa
perjantai-iltaisin klo 19. Tervetuloa!

Seurakunnassa tapahtuu

To u k o k u u – e l o k u u 2 014
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Musiikkia

Jumalanpalvelukset touko-elokuu 2014
Sunnuntai 25.5.

• 10 Messu Hyvinkään
kirkossa
• 10 Messu, Rauhanyhdistyksen kevätseurat
Kytäjän kirkossa
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa

Helatorstai 29.5.

• 10 Messu Hyvinkään
kirkossa, Rintamaveteraanien Uudenmaanpiirin
kirkkopyhä

Sunnuntai 1.6.

• 10 Messu (aikuisrippikoulun konfirmaatio)
Hyvinkään kirkossa,
Verson kirkkopyhä,
kahvit.
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa

Sunnuntai 8.6.

• 10 Messu Hyvinkään
kirkossa
• 12 Kansanlaulukirkko
Vaiveron Myllytilalla.
Kirkkokahvit.
Linja-autokuljetus:
Linja-auto lähtee
Kirkonmäeltä, Hämeenkatu 16, klo 11.15, Kauppalankatu, Riihimäenkatu,
Jussilankatu, Paavolan
srk-koti (Aittatie1) klo
11.30. Auto lähtee takaisin
Myllytilalta klo 14.
• 18 Iltamessu Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 15.6.

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

Juhannuspäivä,
lauantai 21.6.

• 10 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa
• 16 Sanajumalanpalvelus
Palopuron koulussa,
kahvit.

Sunnuntai 22.6.

• 10 Messu Hyvinkään
kirkossa
• 19 Iltamessu Kytäjän
kirkossa

Sunnuntai 29.6.

• 10 Messu (Sääksi 2
konfirmaatio) Hyvinkään
kirkossa
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa
• 14 Konfirmaatiomessu
(Ruokolahti) Hyvinkään
kirkossa
• 18 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 6.7.

• 10 Messu (Sääksi 3
konfirmaatio) Hyvinkään
kirkossa

Kirkkojen
aukioloajat
Hyvinkään
kirkko,

Hämeenkatu 16,
on avoinna
ympäri vuoden klo
9–16. Opas
on paikalla
16.6.–1.8. välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 10–16.
Kytäjän
kirkko,

Palkkisillantie 11,
on avoinna
sunnuntaisin
klo 13–16
6.7., 13.7.,
20.7., 27.7.
ja 3.8. Opastettu esittely.

• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• 14 Konfirmaatiomessu
(Joutsa) Hyvinkään
kirkossa

Sunnuntai 13.7.

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

Lauantai 19.7

• 14 Messu (Pelli 2
konfirmaatio) Hyvinkään
kirkossa

Sunnuntai 20.7.

• 10 Messu (Sääksi 5
konfirmaatio) Hyvinkään
kirkossa
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa
• 18 Iltamessu Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 27.7.

• 10 Messu (Sääksi 6
konfirmaatio) Hyvinkään
kirkossa
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa
• 14 Konfirmaatiomessu
(Purjehdus) Hyvinkään
kirkossa
• 19 Iltamessu Kytäjän
kirkossa

Sunnuntai 3.8.

• 10 Messu (Sääksi 7
konfirmaatio) Hyvinkään
kirkossa
• 12 Sanajumalanpalvelus
Vaiveron Myllytilalla (ei
kuljetusta)
• 14 Konfirmaatiomessu
(Riiho 1) Hyvinkään
kirkossa
• 18 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 10.8.

• 10 Messu (Riiho 2
konfirmaatio) Hyvinkään
kirkossa
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa
• 18 Koulunsa aloittavien
siunauskirkko Hyvinkään kirkossa
• 18 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 17.8.

• 10 Messu Hyvinkään
kirkossa, ELY:n kirkkopyhä
ja juhla
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa
• 18 Iltamessu Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 24.8.

• 10 Messu Hyvinkään
kirkossa, KRS:n kirkkopyhä ja juhla
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa
• 18 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

• Su 1.6. klo 18 Lauluilta Vanhan kirkon pihalla. Lauletaan Siionin kannelta
(ELY).
• Ke 11.6. klo 18 Siioninvirsiseurat Kytäjän kirkossa (Herättäjä-Yhdistys).
• Su 6.7. klo 19 Reijo Pajamon yhteislaulutilaisuus Kytäjän kirkossa.
Kahvitarjoilu klo 18 alkaen (Martat).
• Su 6.7. klo 18 Lauluilta Vanhan kirkon pihalla.
• Su 27.7. klo 18 Kesäisten laulujen yhteislauluilta Vanhan kirkon pihalla.
• Su 24.8. klo 15 Siioninvirsiseurat Paavolan seurakuntakodissa
(Herättäjä-Yhdistys).

Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa
• To 5.6. klo 19 Kesäillan musiikkia, Hyvinkään orkesterin kamariyhtye.
• To 12.6. klo 19 Kesäillan musiikkia ”Soi kunniaksi Luojan”,
Janne Maarala, piano.
• To 21.8. klo 19 Kesäillan musiikkia, Seeli ja sello. Ohjelma 10 €.
• To 28.8. klo 19 Kesäillan musiikkia, Hyvinkään Salonkiorkesteri,
johtaa Emily Wagoner.
• Ke 3.9. klo 19 Syysillan musiikkia, Hyvinkään kamarikuoro,
johtaa Erkki Hannonen.

Rukoushetkiä
Arkipäivän rukoushetki
• Ma-pe klo 11.30 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.

Avoin aamurukous

• Keskiviikkoisin klo 5.45 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.

Avoin rukouspiiri

• Ma 2.6. klo 18.30 Israel Raamattu- ja rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa Hämeenkatu 16.
• Perjantaisin klo 17 seurakuntakeskuksen kappelissa, Hämeenkatu 16.

Juhannusjuhla
• Juhannusjuhla juhannusaattona, pe 20.6. klo 16–21
Nurmijärven ja Hyvinkään seurakuntien leirikeskuksissa,
Sääksissä, Sääksjärventie 146, Kiljava.
16.00
Saunat ja kanttiini avoinna, grillipaikat käytössä.
18.00
Lipunnosto molemmissa leirikeskuksissa ja ohjelmaa.
20.00
Kokko syttyy Hyvinkään rannassa, sään salliessa.
Juhannusjuhlan järjestävät
Nurmijärven ja Hyvinkään seurakunnat
• Linja-autokuljetukset
juhannusaattona
Hyvinkäältä Sääksiin:
Auto 1: Lähtö srk-keskuksesta
(Hämeenkatu 16) klo 15,
Kauppalankatu, Urakankatu,
Riihimäenkatu, Jussilankatu,
Vaiveronkatu, Aleksis Kiven
katu, Nummisillankatu,
Talvisillankatu, Läntinen
yhdystie ja Kytäjän kirkon
kautta Sääksiin.
Auto 2: Lähtö Alttarikiveltä klo
16.15, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään

kirkolta (seurakuntakeskuksen
pihalta) klo 16.30, Torikatu,
Pavinmäenkatu, Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu, Martin
palvelutalon pysäkki, Eteläinen
Kehäkatu, huoltoaseman pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu,
Vanha kirkko, Uudenmaankatu,
Hyvinkäänkylä ja Nopon kautta
Sääksiin. Edestakaisen matkan
hinta: aikuiset 5 € ja lapset 2,5 €.
Paluulähtö Sääksistä kaikille
reiteille klo 21. Ajo-ohje
Sääksiin: Hyvinkää-RajamäkiRöykäntie 4 km, viitoitus
oikealle leirikeskukseen.

N u o rt e N to i m i N ta 2 0 1 4
Jumala. Armo. Elämä.
Betaniassa 28.5. asti:
Keskiviikkoisin Raamis 16.30Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lisätieeteosata
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30
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29.5. alkaen kesäohjelma:
Raamis ke 16.30-18.30
Nuorten Ilta to 16.30-20.30
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”Siellä ovat ovet auki.”
Tammikuussa
juoksuharrastukseen
hurahtanut
Anu Laine
rakastaa
keväistä
luontoa.
Haastattelun
jälkeen hän jää
odottelemaan
kotitalonsa
lähelle
Jokelasta
tulevaa
juoksukaveriaan.

Polkuja

Kirkolla on minulle iso merkitys

T

yö, opinnot ja perhe täyttävät
Anu Laineen päivät hyvin tarkkaan. Siitä huolimatta ja ehkä
juuri sen tähden hän alkoi harrastaa vuoden alussa juoksua,
josta saa lisää virtaa. Haastattelun jälkeen hän pukeutuu lenkkivaatteisiin
ja lähtee ystävänsä kanssa kevään raikkaaseen luontoon.
– Lapsuudenkodissani hengellisyys oli
läsnä luonnollisena osana, vaikka ei kovin
näkyvästi. Vanhempani Pekka ja Titta Laine ovat edelleen paljon mukana seurakunnan toiminnassa. Edesmenneet isäni vanhemmat Helga ja Voitto Laine olivat eläkeläisyhdistysaktiiveja. Heiltä jäi perinteeksi,
että jouluaattona ennen ruokailua luetaan
jouluevankeliumi ja lauletaan Enkeli taivaan.
Anu sanoo, että kirkolla ja seurakunnalla on hänelle iso merkitys.
– Siellä ovat ovet auki, tietynlainen tuki ja turva. Tiedän, että siellä on samalla
tavalla ajattelevia ihmisiä, joiden kanssa
voi jakaa asioita.
Aktiivinen nainen toimii lehtorina Järvenpään seurakuntaopistossa. Seuraavalla
viikolla hän aloittaa työn ohella erityisopettajaopinnot ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, Hämeenlinnassa. Hän
asuu lastensa Annikan, 16 ja Markuksen,
14, kanssa. Lapsista vanhin Marika, 20, on
muuttanut pois kotoa.
– Lasken perheeseeni myös erillään
asuvan miesystäväni Tommin, omat vanhempani ja siskoni Annen.

Opiskelua ja työtä
Pienenä Anu Laine, 39, oli mukana seurakunnan kerhoissa. Jo ennen rippikoulua
hän meni kerhonohjaajakoulutukseen ja
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alkoi pitää kerhoja. Rippikoulun jälkeen
olivat vuorossa isoskoulutus ja isosen työt.
– Jouni Lainetta ja Esa Kokkoa saan
kiittää siitä, että lähdin opiskelemaan kirkon nuorisotyönohjaajaksi silloiseen Järvenpään Luther-opistoon. Tein viimeiset
työharjoittelut Nikinharjun lastenkodissa
ja jäin valmistumiseni jälkeen sinne työhön. Samalla tontilla toimi perheryhmäkoti, jossa oli ilman huoltajaa maahan tulleita
pakolaislapsia. Kun se lakkautettiin vuosituhannen vaihteessa, minulle tarjottiin
nuoriso-ohjaajan paikkaa kaupungilta.
Työn ohessa Anu Laine opiskeli Järvenpään Diakissa sosionomiksi ja diakoniksi valmistuen vuonna 2007.
– Olin tehnyt työharjoittelun Hyvinkään seurakunnan diakoniatoimistossa.
Diakoniasihteeri Tuija Mattila soitti, että
tarjolla olisi sijaisuus samassa paikassa.
Otin sen vastaan vuonna 2008. Piispa
Mikko Heikka vihki minut diakoniksi.
Sitten palasin kaupungin nuorisotyöhön.
Anu Lainetta vietiin jälleen uuteen
tehtävään, kun hän sai Kanneljärven opistosta, Lohjalta, nuorisotyön opettajan paikan vuonna 2010. Samaan aikaan hän suoritti Hämeenlinnassa pedagogiset opinnot
ja valmistui opettajaksi vuonna 2012.
– Lohjalle on kuitenkin pitkä matka ja
sainkin Järvenpään seurakuntaopistosta
nuorisotyönopettajan paikan. Siellä olen
ollut nyt kaksi lukuvuotta. Huhtikuussa
sain päätökseen näyttötutkintomestarikoulutuksen ja pätevöidyin ottamaan vastaan tutkintotilaisuuksia.

Vapaaehtoisena seurakunnassa
Seurakunnan vapaaehtoistoiminta on Anu
Laineesta hieno asia. Hän on itse seura-

– Kirkko on tehnyt vuosisatoja hyvää
työtä. Haluan, että sen työ jatkuu
edelleen, Anu Laine sanoo.

kunnassa ehtoollisavustajalistalla. Anulle
merkittäviä tapahtumia ovat perinteiset
Kauneimmat joululaulut sekä Teatteri Betan esitykset jouluna, pääsiäisenä ja kesäteatterissa.
– Kun olin kaupungin nuorisotyössä,
toimin samalla keikkasuntiona enimmäkseen Martissa. Tuula niminen suntio perehdytti minut työhön hyvin. Olin usein
suntiona kastetilaisuuksissa. Laitoin esille
virsien numerot, asettelin kukat, avasin
ovet ja otin ihmiset vastaan. Joskus käyn
messuissa. Välillä olen tehnyt Tuomasmessuihin alttarin.

Anu Laine joutuu silloin tällöin keskusteluun, jossa puhutaan kirkosta eroamisesta. Siitä on vieraannuttu. Eroamiseen
vaikuttavat kirkkoon liitetyt negatiiviset
asiat. Ihmiset säästävät eivätkä halua maksaa enää kirkollisveroa. Hänestä on surullista, että kaikki kirkossa ja seurakunnassa
tehtävä hyvä työ unohdetaan. On lapsi-,
nuoriso- ja diakoniatyötä. Toimitetaan
häitä, kasteita ja hautajaisia.
– Ne eivät toimi, jos ihmiset eivät kuulu
kirkkoon. Minusta tuntuu siltä, että ihmiset
eivät tiedosta seurakunnan palveluja. Kun
minun lapseni olivat pieniä, kävin heidän
kanssaan avoimissa perhekerhoissa. Lapset
olivat myös seurakunnan kerhoissa.
Anu arvioi, että kunhan lapset pääsevät elämään omaa elämäänsä, jää hänelle
enemmän aikaa toimia seurakunnan vapaaehtoisena.
Anu on perinyt halun kuunnella musiikkia isältään Pekka Laineelta. Huhtikuussa hän oli vanhempiensa ja lastensa
kanssa loppuunmyydyssä Hyvinkääsalissa
Juha Tapion keikalla. Suositun laulajan
kappaleita kuunneltiin vedet silmissä. Ne
olivat koskettavia.
– Juha Tapio on live-esityksissä paljon
parempi kuin levyltä kuultuna. Laulut ovat
puhuttelevia. Jokainen saa niistä jotakin.
Suosikkibiisini on Väsyneet maan. Siinä
Juha Tapio laulaa: ”Kuulkaa väsyneet
maan. Väsyneitten satamaan hän kuljettaa.
Kuulkaa masentuneet maan. Teidän kyyneleenne talteen korjataan. Kun taivas laulaa, meidän sielussamme soi. Kun taivas
itkee, lohdun helmet pisaroi. Kun taivas
hymyilee, meidän naurussamme kaipuun
kaiku ilmoille kai soi.”

Seppo Ylönen

