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Suomi
tarvitsee
yrittäjiä
Yrittäjän päivää
vietetään 5.9.

Irja Ketola

Keskiaukeama

USKO HYVÄN TEKEMISEEN – SEURAKUNTAVAALIT
Ehdokasasettelu päättyy 15.9. – Ennakkoäänestys 27.-31.10. – Vaalipäivä 9.11.
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– On tuettava
niitä, joilla on
vähäiset
voimavarat.
Heidän
tukemisensa on
keskeinen asia.
Asioihin on
puututtava
ajoissa, että ne
eivät mene
pahaksi, Pirjo
Laitinen-Parkkonen sanoo.

Pirjo Laitinen-Parkkonen
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- johtajaylilääkäri
- harrastaa juoksua,
golfia ja oopperaa

Työn ilo lähtee ihmisten auttamisesta

H

yvinkään kaupungin sosiaali- ja
terveysjohtajan Pirjo Laitinen-Parkkosen työhuoneessa
on paperi- ja mappikasoja, mikä ennakoi alan hallinnon
muuttoa kaupungintalolle.
Sote-johtaja on monista haasteista huolimatta rauhallinen ja välitön. Hän aloitti
tehtävässään viime vuoden joulukuussa,
mutta oli tehnyt kyseistä työtä jo vuoden
2013 alusta lähtien oman toimen ohella.
– Kaupungin väestörakenne ja asiakkuudet ovat muuttuneet. Esimerkiksi lapsia,
nuoria ja perheitä tukevat toimenpiteet eivät
ole olleet riittäviä näissä muutoksissa, niihin
on paneuduttava. Toimialan johtoryhmä on
suunnitellut organisaatiouudistusta, jotta
palvelua voitaisiin paremmin kohdistaa
muuttuneissa tilanteissa. Nykyinen organisaatio on vuodelta 2008. Toukokuussa perusturvalautakunta hyväksyi uuden organisaatiomallin. Säästötoimissa täytyy ajatella, että
palveluiden asiakkaisiin kohdistuva leikkaaminen olisi mahdollisimman vähäistä.
Kolmas sektori on tärkeä voimavara sosiaali- ja terveystoimessa. Kolmisen vuotta
sitten koottiin toimijoita perustamalla kaupungin koordinoima vapaaehtoistoimintaryhmä Hyvän arjen kuriirit. Mukana on
muun muassa eläkeläisjärjestöjä. Hyvinkään
seurakunnan vapaaehtoiset toimivat omassa
organisaatiossaan.
– Lähes 70 vapaaehtoista on koulutettu.
Ne, joihin toiminta kohdistuu, eivät ajattele
välttämättä asioita kristillisestä näkökulmasta. Kaupungin ja seurakunnan toimet
tukevat kuitenkin toisiaan. Ihmisten tukeminen arjessa on tärkeää. Minulla on hyvin
tavallinen ja neutraali suhtautuminen seurakuntaan. Luen aina Kirkonmäeltä-lehden,
kun se kolahtaa postilaatikkoon.

Moniulotteinen työura
Pirjo Laitinen-Parkkonen on kolmannen
polven paljasjalkainen hyvinkääläinen. Isä
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Risto Laitinen oli VR:n palveluksessa. Äiti
Sirkku oli työssä Villatehtaalla. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Pohjoispuiston lukiosta
Pirjo opiskeli Helsingin yliopistossa lääketiedettä. Tehohoitolääkärin paperit hän sai
vuonna 1995.
– Lähes kymmenen vuotta olin työssä
Helsingin lastenklinikalla. Vuonna
2001 väittelin lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi, minkä jälkeen
tein lapsia koskevaa rokotetutkimusta. Olen myös dosentti
ja opetan edelleen Helsingin
yliopistossa lasten lääkehoitoon liittyviä asioita.
Energinen ja erilaisista
asioista kiinnostunut nainen
toimi tutkijan työnsä jälkeen
Lääkelaitoksessa eli nykyisessä Fimeassa. Hän vastasi
jaostopäällikkönä alkuperäislääkkeiden tehosta ja turvallisuudesta.

– Niissä yhteyksissä oli paljon kansainvälisiä tehtäviä. 2000-luvun alussa aloin toimia myös Euroopan lääkeviraston tehtävissä Lontoossa. Vuoden 2009 alussa tulin
Hyvinkäälle koti- ja laitospalveluiden johtajaylilääkäriksi.
Aviomies, insinööri Mika
Parkkonen käy työssä Helsingissä. Perheen poika,
Miro, on aloittanut
juuri lukion.
– Kuuntelen
mielelläni oopperaa. Harrastamme golfia Hyvinkäällä ja
Nurmijärven
golf-klubissa.
Meillä
on
mökki
Tammisaaren lähellä.

Siellä päin on myös mukavia kenttiä, Pirjo
Laitinen-Parkkonen jatkaa.

Tiiminä yhdessä eteenpäin
Jo aloittaessaan lääkärinopintoja Pirjo Laitinen-Parkkonen ajatteli voivansa antaa ihmisille apua. Suurella osalla asiat menee hyvin.
On tuettava niitä, joilla on vähäiset voimavarat. Hän ajattelee nykyistä tehtäväänsä
rakenteiden kautta eli miten ihmisiä voidaan tukea laajasti.
– Lääkärin työhön liittyy auttaminen. Se
on sisäänrakennettu ominaisuus. Elämän
loppuvaiheen hoitaminen on äärimmäisen
tärkeää. Perustimme Hyvinkäälle nelisen
vuotta sitten tehostetun kotihoidon yksikön
eli Tehkon, joka mahdollistaa hoidon kotona. Meillä on myös lääkäreiden koulutuspaikkaoikeus palliatiiviseen hoitoon (parantumattomasti sairaiden ja kuolevien oireita
lievittävä hoito). Tällaisia koulutuspaikkoja
ei ole Suomessa monia.
Toimiessaan lääkärinä leikkaussaliympäristössä oli itsestään selvää, että jokainen
tiimin jäsen oli tärkeä. Työhuoneessaan Pirjo Laitinen-Parkkonen on vähän. Hän käy
sen sijaan ahkerasti työ- ja toimintayksiköissä hakien yhä parempia toimintamalleja.
– Minä pidän yhdessä tekemisestä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Minulle voi
kuka tahansa henkilöstöstä antaa palautetta
niin sanottuun Pipan boxiin kaupungin verkossa. Työntekijöillä on paljon omia kehittämisideoita. Viestintään kehitellään jatkuvasti uusia toimintamalleja. Mottoni on: kehitetään yhdessä eteenpäin parempiin suorituksiin.

Seppo Ylönen
Sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo LaitinenParkkosen työpiste on siirtymässä
kaupungintalolle, jolloin kaikki hallinnonalat ovat lähellä toisiaan.

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä on rakkaus?
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Vaalit ja voitto

T

änä syksynä pidetään kirkollisvaalit marraskuun 9. päivänä. Hyvinkään seurakunnan
kirkkovaltuustoon valitaan 33 jäsentä hoitamaan yhteisiä asioita seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Jokainen äänioikeutettu seurakuntalainen
voi osallistua vaaleihin äänestämällä ja näin vaikuttaa päätöksentekoon. Ääni omalle ehdokkaalle ja olet mukana vaikuttamassa. Ehdokkaaksikin ehtii vielä, koska ehdokaslistat on jätettävä 15.9. klo 16 mennessä.

Doğan Güneş
– Rakkauteen kuuluu keskinäinen luottamus. Samanlainen luottamus täytyy olla
myös ystävien kesken. Luottamus tuo mukanaan sen, että alamme tuntea toisiamme
yhä paremmin.

Eva Kiuru

– Rakkaus on syvää kiintymystä toiseen ihmiseen, mikä
näkyy sillä tavalla, että ajatellaan toisen parasta ja annetaan mahdollisuus kehittyä
yksilönä sekä kumppanina.
Joka rakastaa toista, on tukevana ja kannustavana rinnalla kulkijana. Olen rakastunut
omaan puolisoon.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Merkittäviä tehtäviä on myös kirkkoneuvostolla, joka muun muassa valmistelee käsiteltävät
asiat kirkkovaltuustolle. Hyvinkään seurakunnassa on myös kolme johtokuntaa, joihin tarvitaan jatkossakin asioihin paneutuvia luottamushenkilöitä. Julistuksen, palvelun ja kasvatuksen
johtokunnat tekevät tärkeää työtä seurakunnan
toiminnan edistämiseksi. Kun tähän lisätään
vielä alueneuvostot Paavolassa, Vehkojalla, Kytäjällä, Kaukasissa ja Martissa, voidaan sanoa,
että seurakunnassa demokratia toimii. Se toimii
hyvin, jos seurakuntalaiset eli te siellä lehden lukijat olette valmiita ottamaan vastuuta lähtemällä mukaan ehdokkaiksi ja äänestämään.

Petri Riiheläinen
– Rakkaus on kahdenkeskistä tunteiden yhteenkuuluvuutta. Se, että
rakkaus säilyy, on kiinni jokaisen parin henkilökohtaisista tunteista.

Hanna-Leena
Koskinen

Liisa Vierikko
– Rakkaus on molemminpuolista välittämistä ja lämpimiä
tunteita. Minä seurustelen
parhaillaan. Se, että ihastuu
toiseen, riippuu siitä, miten
tullaan keskenään toimeen.

– On olemassa muun muassa romanttinen rakkaus sekä
äidin ja isän rakkaus lapsia
kohtaan. Rakkautta voi olla
myös eläimiä kohtaan. Rakkaus-sanaa muussa kuin romanttisessa merkityksessä
on kaihdettu. Mutta esimerkiksi lapsen rakastaminen on
kaiken perusta. Lapsen kehitykselle rakkaus on A ja O.

Jorma Tissari
– Rakkaus on vihan vastakohta. Avioeroja on paljon.
Vain harvoin erotaan sovussa. Monet eronneet alkavat
vihata toisiaan. Lapsista riidellään niin, että toinen puoliso ei saa tavata heitä. Se on
henkistä väkivaltaa. Rakkautta on esimerkiksi äidin
ja lasten välillä. On olemassa
myös isänmaan rakkautta.

Syksyn ensimmäinen seurakuntalehti sisältää
mielenkiintoisia aiheita ja haastatteluja, joita lukee herkällä mielellä. Suomi tarvitsee yrittäjiä.
Seurakunta ei ole yritys, jonka tavoitteena olisi
voiton tuottaminen, päinvastoin, kaikki mikä
kerätään pitää käyttää yhteiseksi hyväksi ja kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Yrityksen
pitää pärjätäkseen tuottaa voittoa ja näinä vaikeina aikoina se tarkoittaa paljon työtä. Kirkon
kannattaa muistaa, että yhteisöveron kautta on
tullut euroja myös sen omaan toimintaan. Toivottavasti laajasti osataan vastaavasti mieltää
kirkon työn arvo osana ihmisten hyvinvointia ja
vakaiden ja turvallisten olojen rakentajana. Vakaa ja turvallinen yhteiskunta on monessa maassa – tällä hetkellä pelottavan monessa – kaukainen tavoite.
Meillä Suomessa pyritään onneksi yhä edelleen
turvaamaan kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia julkisen vallan toimesta. Kaikki tuki
niille, jotka kantavat vastuuta esimerkiksi kunnissa ja järjestävät meille palveluja. On hyvä
muistaa myös niitä, jotka luovat yrittäjinä työtä
ja sitä kautta palvelevat koko yhteiskuntaa.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Kirkosta kirkkoon

J

okirannassa hirnahtelevat hevoset, tiilet
lastataan joenpenkalle ja kannetaan
muurareille. Kirkon seinät kohoavat kolmenkymmenen metrin korkeuteen. Puiset
rakennustelineet vaativat vahvoja jalkoja ja
selkää. Kahden vuoden raskaan työn tuloksena kaksi miljoona tiiltä on muurattu jykeväksi kirkoksi, joka kohoaa joen rannalla
näkyen kauas horisonttiin. Painava valurautainen tornin huippu on saanut kirkon tunnuksen, ristin. Nosto on ollut vaikea: huippukin painaa yli 60 tonnia. Konepajan miehet näkevät, kuinka nuori apulainen ei kestä
korkeaa paikkaa vaan putoaa maahan tyrmistyneiden työmiesten jalkoihin menettäen henkensä. Ristin juureen…
Astun suurista ovista, näen pitkän käytävän
päässä alttarin yläpuolella sinisen taivaan ja
yli 4000 kullattua tähteä. Väkeä on paljon, ja
kuljemme kivirappusia parvelle. Äiti ja isä
työntyvät edellä ihmisten joukkoon. Kynttilöitä, valoja, urkujen ääntä ja joulun sanaa.
Nojaan äitiin.
Vuonna 1863 valmistui kotikirkkoni keskelle Porin kaupunkia, Kokemäenjoen rannalle. Ruotupataljoonan torvisoittokunta
soitti iltahartaudessa Porilaisten marssin.
Keski-Porin kirkko tuo mieleeni nämä kaksi
muistikuvaa: ristin juuren poika ja kaksi tuhatta ihmistä Jumalan Sanaa kuulemassa…
Ensimmäisen tarinan kertoi isoisäni Elias.
Hän oli tullut kaupunkiin leivänhakuun ja
sai töitä kirkkotyömaalla. On juhlallista ajatella olevansa kirkon rakentajan lapsenlapsi.
Sata vuotta myöhemmin miehet kiipeilevät
taas korkeilla puutelineillä. Askeleet eivät
osu harhaan. Puuseppien taitavissa käsissä
kolmion muotoinen rakennus alkaa hahmottua. Rautaa, puuta, sementtiä… Tätä
toistakin kotikirkkoani, Hyvinkään kirkkoa,
ovat rakentaneet tutut kädet – Matin kädet.
Veljeni appi oli kirkon rakentaja.
Astelen kuorossa alttarin eteen, taputetaan, äänet kohoavat korkealle ja orkesterin
soittaessa musiikki täyttää kirkkosalin. Hyvinkään kirkko merkitsee minulle kirkkoteatterin kohtaamispaikkaa ja suurten kuoroteosten maailmaa.
Kolmas kotikirkkoni sijaitsee Riihimäellä.
Vuonna 1967 rippikouluun kokoonnuttiin
koulupäivän jälkeen – leirejä ei tunnettu.
Nousin jännittyneenä kivirappuja kodikkaaseen pyhättöön valkeassa albassa. Hetki oli
juhlallinen. Olin pyörtyä papin puhetta
kuunnellessa. Äidiltä saamani hopearisti oli
ensimmäinen ja tärkein koruni. Tyttölyseon
joulukirkossa opettaja pyysi meitä laulamaan
äänissä urkujen säestyksellä. Väreet kulkivat
selkäpiitä pitkin – tätä haluan tehdä.
Ajattelen sukupolvia, jotka näiden kirkkojen
ovista kulkevat. Tunnen itsenikin kirkon rakentajaksi musiikin kuuntelijana ja esittäjänä.

Vielä voit asettua ehdokkaaksi
seurakuntavaaleihin!

S

eurakuntavaalien ehdokasasettelu
päättyy 15. syyskuuta. Nyt on siis viime hetket käsillä asettua ehdokkaaksi.
Vaaleissa valitaan seurakunnan ylintä
päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt
nelivuotiskaudeksi 2015–2018. Ehdokkaaksi voivat asettua 18 vuotta 9.11.2014 täyttäneet henkilöt, jotka ovat konfirmoituja seurakunnan jäseniä 15.9.2014 mennessä.
Vaalien varsinainen äänestyspäivä on
isänpäivänä sunnuntaina 9.11. Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10. kirkkoherranvirastossa sekä muissa seurakunnan
toimitiloissa, muutamissa kouluissa, laitoksissa, kirjastossa ja kauppaliikkeissä.
Seurakuntavaaleissa voivat äänestää
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei
edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää.
Kun täytät 16 vuotta viimeistään 9.11.2014,
sinulla on äänioikeus seurakuntavaaleissa.
Äänioikeutta käytetään siinä seurakun-

nassa, jossa äänioikeutettu on merkitty
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi
15.8.2014.

Monenlaisia
ehdokkaita toivotaan
Vaalien tavoitteena on saada seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämänti-

Mielenkiintoinen näköalapaikka

S

eurakunnan luottamushenkilönä 40
vuotta toimineen Aila Haapamäen
mielestä seurakunnan hallinto on
mielenkiintoinen näköalapaikka.
– Siellä tehdyt päätökset vaikuttavat aina myös muuhun yhteiskuntaan, hän sanoo.
Haapamäki valittiin suoraan kirkkoneuvostoon vuonna 1974. Sen jälkeen hän
on toiminut valtuustossa yhtä kautta lukuun ottamatta, jolloin hän oli seurakunnan tilintarkastajana.

Taloudellisesta
ajattelusta hyötyä
Taloudellista ajattelutapaansa yo-merkonomiksi kouluttautunut Haapamäki on
voinut hyödyntää seurakunnan hallinnossa monin eri tavoin. Neljäänkymmeneen
vuoteen mahtuu muun muassa useita rakennushankkeita; sekä vanhan saneeraamista että uuden rakentamista.
– Mieleenpainuvimpia ovat olleet
seurakuntakeskuksen ja Martin seurakuntatalon rakentamiset monine vaiheineen,
Haapamäki mainitsee.

Muista tapahtumista hän muistaa elävästi esimerkiksi vuoden 2007 Hyvinkään
lähetysjuhlat, jonka organisoinnissa hän
oli aktiivisesti mukana.

Naispappeuden kannattaja
Valtuustovuosina paljon keskustelua herättäneistä asioista Haapamäki mainitsee
naispappeuden.
– Olen kannattanut sitä aina, ja puhuin sen puolesta valtuustossa jo 1970-luvun loppupuolella.
Tämän kauden lopussa valtuustotyön
jättävän Aila Haapamäen mielestä seurakunnan palveluita tulee kehittää tämän
päivän tarpeisiin, ja sen kaikille jäsenille.
– Myös henkilökunnan jaksamiseen
pitää panostaa, hän korostaa.
Hallinnon uusia tulokkaita Haapamäki kannustaa seuraamaan seurakunnan
asioita tarkasti.
– Omat ajatukset kannattaa tuoda
rohkeasti esiin, hän kannustaa.

Irja Ketola

– Seurakuntatyössä on tärkeintä
kristillisten arvojen kunnioitus ja
evankeliumin julistaminen ihmisten
elämän perustaksi, Aila Haapamäki
korostaa.

Tarvitaan vanhaa viisautta
ja nuorta uskallusta

E

sa Hintikka valittiin kirkkovaltuustoon kuluvan kauden alussa, josta
hän toimi kaksi vuotta kirkkoneuvostossa.
Hintikka on ollut yllättynyt huomatessaan, kuinka laajaa ja monipuolista Hyvinkään seurakunnan toiminta on.
– Suuri yleisö tuskin tietää esimerkiksi sitä, kuinka paljon seurakunnassa on eri
alojen työntekijöitä, Martin koulun rehtorin tehtävästä viitisen vuotta sitten eläkkeelle jäänyt mies kertoo.

Maija Honkasalo

Seurakunta ajassa mukana

– Seurakunnan hallinnon päätöksissä on
aina hengellisyys mukana, Esa Hintikka
muistuttaa.
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lanteissa eläviä ja
useita aloja edustavia
luottamushenkilöitä,
jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön. Erityisesti toivotaan, että
seurakuntaan saadaan myös nuoria
luottamushenkilöitä.
Vaaleihin asetetaan
useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan voi asettaa vähintään kymmenestä seurakunnan äänioikeutetusta jäsenestä koostuva valitsijayhdistys.
Ehdokkaaksi asettumisesta ja valitsijayhdistyksen perustamisesta saa tietoa
hallintosihteeri Ritva Marjamäeltä, puhelin 040 579 7625.

Hintikka kiittelee Hyvinkään seurakuntaa
myös ajassa mukana pysymisestä.
– Seurakuntamme käyttää työssään
aktiivisesti esimerkiksi sosiaalista mediaa.
Valtuustokauden haasteista Hintikka
mainitsee muun muassa seurakuntien rakenneuudistukset sekä seurakunnasta
eroamisen problematiikan.
– Maallistuminen tuntuu täyttäneen
ihmisten ajatuksia. Myös talouden ote ja

kiireinen elämänrytmi kiristävät ihmisiä.
Nämä asiat vaikuttavat kaikilla elämänalueilla ja tuntuvat myös seurakuntaelämässä.

Keskustele rohkeasti
Vuodet seurakunnan hallinnossa ovat olleet mielenkiintoiset ja täynnä haasteita,
mutta Esa Hintikka ei lähde enää mukaan
seuraaviin vaaleihin. Syynä tähän on oma,
kuntoutusta vaativa sairaus.
– Moni asia jää valtuustossa kesken,
mutta jätän työni hyvillä mielin, hän sanoo.
Valtuustossa tarvitaan hänen mielestään sekä vanhaa viisautta että nuorta uskallusta.
Ensikertalaisia hän kannustaa ottamaan asioista selvää ja keskustelemaan.
– Omat ajatukset tulee kertoa huolellisesti perustellen, ja avoimella keskustelulla niitä saa vietyä eteenpäin.

Irja Ketola

Seurakuntaviikko on gospel-juhlaa

Diakonian kirkkopyhä
ja lähimmäisen päivä

H

yvinkään seurakunnan kahdeksas
peräkkäinen seurakuntaviikko
23.–28. syyskuuta on gospel painotteinen. Teemana on ”Minne muualle
menisimme?” Hyvinkään kirkossa pidettävää tapahtumakokonaisuutta luotsaa pastori Esa Kokko.
– Tiistaina kello 19 on Kansan Raamattuseuran evankelistan Sari Behmin
gospel-ilta. Toisena esiintyjänä on hyvinkääläinen opettaja Sini Järnström,
joka laulaa myös muutaman gospellaulun. (Ks. www.saribehm.fi)
Torstaina kello 19 on perinteinen
Virsi soi -ilta, joka rakentuu kuopiolaisen Jarkko Maukosen bändin varaan.
– Jarkko on Kuopion seurakuntayhtymän nuorisokanttori. Bändillä on
myös omia gospel-biisejä. Se on sovittanut lisäksi tunnettuja perusvirsiä uuteen svengaavaan muotoon. (Ks. www.
maucone.com)
Perjantaina kello 19 on monipuolisen laulajan Jaana Pölläsen konsertti.
Kirkoissa esiintyessään hän kertoo elämästään ja siitä, kuinka Jumala on auttanut vaikeuksissa eteenpäin. (Ks. www.
jaanapollanen.fi)
– Lauantaina kello 18 on helsinkiläisen Sumusade-yhtyeen gospel-konsertti.
Sumusade on Pietarsaaressa perustettu
suomenkielinen pop-rock -yhtye. Yhtyeen Ihmiselle ihminen -levy ilmestyi
vuonna 2012. (Ks. www.sumusade.com)
Sunnuntaina kello 10 on Hyvinkään
kirkossa Afrikkalainen gospel-messu,
joka päättää seurakuntaviikon. Musiikista vastaa Kuvastus-yhtye ja seurakunnan laulua tukee kirkkokuoro.

– Tulevan seurakuntaviikon teemassa on ajatus siitä, kuinka Kristus voisi tuoda
meidän olemassaoloomme elämän ja mielekkyyden, pastori Esa Kokko tiedottaa.

män. Puhe oli juutalaisten ja opetuslastenkin mielestä käsittämätöntä. Jakeet
66–69: ”Monet Jeesuksen opetuslapset
vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan.
Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: ´Aiotteko tekin lähteä?´ Simon Pietari vastasi
hänelle: ´Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.
Me uskomme ja tiedämme, että sinä

olet Jumalan Pyhä.”
Seurakuntaviikon tapahtumissa on
Esa Kokon mukaan vahva ja monipuolinen musiikillinen panos.
– Kannattaa suunnata kulkunsa Hyvinkään kirkkoon eikä minnekään muualle, koska siellä saa kuulla elämän leivästä sanoin ja sävelin.

Seppo Ylönen

Miksi tällainen teema?
Esa Kokko avaa Minne muualle menisimme? -teemaa.
– Aihe on Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, jossa kerrotaan Jeesuksen tekemästä ruokkimisihmeestä.
Jakeessa 35 Jeesus sanoo: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei
koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.”
Hän jatkaa, miten Jeesus puhui taivaasta tulleesta leivästä, joka antaa elä-

H
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Kävele naiselle ammatti

Lähde mukaan reippaaseen ulkoilutapahtumaan
sunnuntaina 14.9. kello 12. Lähtö hotelli Rantasipi
Sveitsin piha-alueella. Samalla voit parantaa kehitysmaiden naisten asemaa ja toimeentuloa lahjoittamalla Ammatin. Yhden Ammatin arvo on 30 euroa
ja sen voi lahjoittaa yksin tai yhdessä.
Kaikkien Hyvinkäällä ennakkoon ilmoittautuneiden kesken arvotaan mahtavia palkintoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.naistenpankki.fi/kavely
Kävele naiselle ammatti on Naisten Pankin vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma. Tänä vuonna kävellään 26 eri paikkakunnalla. Viimevuotisessa tapahtumassa Hyvinkäällä kerättiin 1.153 euroa, mikä mahdollisti lähes 40 ammattia kehitysmaiden naisille.
Lisätietoja: diakoniatyöntekijä Päivi Lammela,
p. 040 559 6318.
Tapahtuman järjestävät
Hyvinkään Naisten Pankki
ja Hyvinkään seurakunta.
Yhteistyössä mukana ovat
muun muassa LadyAtlas,
Hotelli Rantasipi Sveitsi ja
Hyvinkään Villit ja Vapaat
Yrittäjänaiset ry.

Ystävän risti -konsertti

Olavi Suomelan teoksissa on sanoma
yvinkään seurakunta on hankkinut
taidemaalari Olavi Suomelalta
neljä teosta: Armeliaisuus suojaa
haavoittuneen (Vehkojan seurakuntakeskus, 1983), Nimetön taulu (Seurakuntakeskus, 1994), Alfa ja Omega (Martin
seurakuntatalo, kirkkosali, 2004) ja Kädet III (Seurakuntakeskus, 2008).
Olavi Suomela syntyi Virroilla vuonna 1948 lestadiolaiseen perheeseen. Hänen isänsä Tauno, 89, asuu edelleen Virroilla. Äiti Johanna kuoli vuonna 2005.
Olavi Suomela alkoi Martin seurakuntakodin Alfa ja Omega -teoksen
maalaamisen vanhemmistaan.
– Oikeassa yläkulmassa he ovat värikkäissä vaatteissa. Aiheen sain saunasta palaavista ja toisiaan tukevista
vanhemmistani ottamani valokuvan
pohjalta. Vasempaan yläkulmaan tein
heistä yksivärisen kuvan, jossa he ovat
matkalla kohti iäisyyttä. Alku ja loppu
teema hahmottui.
Ensi katseella alttariteoksesta näkee
ristin. Ristin alla oleva suihkulähde-aihe
on saatu entisen kaupungintalon pihalla
olleesta lähteestä. Lähteen keskelle Suomela maalasi oman tyttärensä kuvan.
– Vesi on hengellinen vertauskuva.

Diakonian kirkkopyhää ja lähimmäisen päivää vietetään 14.9.
Messu alkaa Hyvinkään kirkossa
kello 10. Päivän teemana on arkinen hyvän tekeminen. Päivän
tekstit puhuvat siitä, miten Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan kaikki
rajat ylittävästä rakkaudesta. Esikuva rohkaisee meitä näkemään
jokaisessa ihmisessä lähimmäisen. Kristukselta
saamme myös voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme hyväksi.
Messun jälkeen on kirkkokahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Aurora Eskelin soittaa pianoa
ja laulaa. Kirkkokahveilla esitellään seurakunnan
diakonian vapaaehtoistoimintaa.
Sunnuntaina 14.9. on mahdollista tehdä hyvää
Paavolan vanhainkodilla kello 13–15 (Ks. erillinen ilmoitus sivulla 14).

Me ihmisetkin olemme enimmäkseen
tarvitsemaamme vettä. Lapsi on kaiken
alkamisen vertauskuva.
Alttariteoksen jokaisella sivulla on
hiekkapuhalletut lasielementit. Ylhäällä
on kyyhkynen, jonka voi tulkita Pyhän
Hengen ja rauhan symboliksi. Alhaalla
oleva kala viittaa Kristukseen ja kristittyihin, jotka käyttivät kuvaa tunnuksenaan Rooman katakombeissa. Vasemmalla on lasikuva A ja oikealla O.
Armeliaisuus suojaa haavoittuneen
on tilaustyö. Olavi Suomelan mukaan
kuka tahansa voi haavoittua henkisesti
tai fyysisesti. Jokainen voi tarjota apua
sitä tarvitsevalle ja ottaa suojiinsa.
Apua on sekin, että ei puhu toisesta
pahaa. Hänellä oli maalatessaan mielessä Paavalin I kirje korinttilaisille, 13.
luku: ”Vaikka minä puhuisin ihmisten
ja enkelien kielillä, mutta minulla ei
olisi rakkautta…”
– Olen opetustyöstä eläkkeellä,
mutta teen pyydettäessä määräaikaista
opetusta. Taidemaalaaminen jatkuu
varmasti loppuun asti. Minulla on työhuone Villatehtaalla.

Seppo Ylönen

Hyvinkään kirkossa pidetään keskiviikkona 1. lokakuuta klo 19 alkaen Ystävän risti -hyväntekeväisyyskonsertti. Konsertissa esiintyvät Ikka Vainio, Jani
Jalkanen ja Hänen Orkesterinsa, Kulkuriveli Jami ja
tangokuningatar Jenna Bågeberg. Mukana kirkkoherra Ilkka Järvinen ja pääemäntä Aino Kuronen.
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 Lisätietoja: Aino Kuronen
p. 040 8050 240.

Taidemaalari Olavi Suomela esittelee
Martin seurakuntakodissa Alfa ja
Omega -teostaan. Hän on toiminut
kuvataideopettajana vuosina 1974–
2013. Ks. www.olavisuomela.com.
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Palmu ja omenapuu

Palmu ja Omenapuu -näytelmä Jackson Ashipalan
matkasta etelästä pohjoiseen esitetään torstaina
9.10. klo 18 srk-keskuksen juhlasalissa.
Palmu ja omenapuu -näytelmä on maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta käsittelevä fiktiivinen
kertomus. Antti Sevanto ja Pekka Nyman välittävät
kerronnan, kuvien ja laulujen kautta koskettavan tarinan afrikkalaisen miehen matkasta Euroopan halki
Suomeen. Ohjaus ja käsikirjoitus: Antti Sevanto ja
Sakari Löytty.
Tilaisuus on maksuton, näytelmän jälkeen keskustelua ja kahvitarjoilu. Vapaaehtoinen kahvimaksu.

”Nyt seimellesi seisahdan”
-hiljaisuuden retriitti
Tule hiljentymään
ja lepäämään ennen joulun kiireitä!
”Minä kuuntelen, mitä Herra
Jumala puhuu.
Hän lupaa rauhan
kansalleen, omilleen.”
”Nyt seimellesi
seisahdan” - hiljaisuuden retriitti pidetään Leiriniemen leirikeskuksessa pe-su 12.–
14.12.2014. Saapuminen pe kello
17–18 ja lähtö su
kello 14. Retriitti
hinta on 90 euroa sisältäen majoituksen yhden hengen huoneessa, täysihoidon ja ohjelman, joka painottuu rukoushetkiin. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Omat kyydit.
Vetäjinä toimivat pastori Petra Pohjanraito ja
diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kaisalle sähköpostitse: kaisa.laakso@evl.fi
tai puhelimitse 040 755 9364 pe 28.11. mennessä.

Alfa-kurssi alkaa
tammikuussa 2015
Suosittu Alfa-kurssi järjestetään kuudennen kerran
Hyvinkäällä. Kurssi alkaa tammikuussa 2015. Kurssilla
etsitään yhdessä vastauksia luentojen ja keskustelujen
avulla mm. kysymyksiin: • Kuka on Jeesus ja miksi
Hän kuoli? • Kuka on Pyhä Henki ja miten Hän toimii? • Miksi ja miten rukoilen? • Raamattu - Jumalan
ilmoitus.
Kurssi pidetään seurakuntakeskuksessa
(Hämeenkatu 16) kymmenenä tiistai-iltana kello 18–20.30. Lastenhoito
tarvittaessa. Kurssin järjestävät Hyvinkään seurakunta ja Kansanlähetys. Lisätietoja antavat
Pentti Helttunen, p.
045 127 5916 ja Leo
Karppinen, p. 044 562
0711. Tervetuloa mukaan
tutkimaan elämän tarkoitusta!
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Lysti-Lammasta esittänyt lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva ja lastenohjaaja Emma Immonen lauloivat lasten kanssa
aiheeseen sopivan laulun: ”Rakennetaan taloa, ystävyyden taloa..”

Martin ystävyyden talo
täytti 10 vuotta
Elokuun 19. päivänä vuonna 2004 piispa Mikko Heikka vihki Martin seurakuntatalon käyttöön.
Se on saanut paikkansa marttilaisten ja muidenkin hyvinkääläisten elämässä.
Kymmenvuotisjuhlassa 14.8. asia todettiin useissa puheenvuoroissa.

L

asten ryhmä vakuutti samaa esittämällä kanttori
Erkki Hannosen säestämänä hauskan laulun ”Rakennetaan taloa, ystävyyden taloa, riittää kyllä valoa, kun rakennetaan taloa…”
Lapsia ohjasivat ja keltaisia seurakunnan ilmapalloja jakoivat päivä- ja iltapäiväkerhoa pitävä lastenohjaaja Emma Immonen ja lapsityönohjaaja Anna-Mari
Tukeva, joka oli pukeutunut Lysti-Lampaaksi.
Juhlan avannut ja vuodesta 2008
Martin alueneuvoston puheenjohtajana
toiminut Helka Muhonen viittasi syksyllä 2003 Martinpäivän aikana olleeseen talon perustuksen laskemiseen.
Ensimmäinen aluepappi Anita Passilahti siunasi merkittävän hankkeen
Martin koulun oppilaiden kanssa käyttäen Psalmin 127 sanoja: ”Jos Herra ei
taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo.”
Seuraavina aluepappeina ovat olleet
Juha Koivulahti ja Laura Maria Latikka, jolle ojennettiin kukkia tämän siirtyessä Rekolan seurakunnan kirkkoherraksi. Kukkia sai myös aluepapin työtä
jatkava Paula Hagel.
– Vuonna 2004 Martin seurakuntatalossa alkoi kokoontua avoin rukouspiiri. Se kokoontuu edelleen tiistaisin
kello 8.30–10. Rukouspiirissä on pidetty
keskeisenä aiheena tätä Martin aluetta
ja toimintaa, että Jumala saisi kohdata
ihmisiä, Helka Muhonen sanoi.

Tauno Kirves visioi oikein

Kymmenvuotisjuhlassa puhunut kirkkoherra Ilkka Järvinen mainitsi puheessaan, miten seurakunnan luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat ottaneet Martin aluetyön omakseen. Hän kiitti myös
kukkansa ansainneita Helka Muhosta ja
suntio Tuula Tigerstedtiä seurakuntatalon toiminnan hyväksi tekemästään työstä. Puheessaan Ilkka Järvinen muisteli
seurakuntatalon vihkiäisiä.
– Silloinen kaupunginjohtaja Tauno
Kirves sanoi kymmenen vuotta sitten
olleissa avajaisissa, että olemme Martissa
keskellä kasvavaa aluetta. Pian täällä on
5000 asukasta ja runsaasti lapsiperheitä.
Elämässä tarvitaan myös tukea ja rohkaisua. Siinä seurakuntatalo voi palvella.
Kirkkoherra jatkoi, miten Tauno Kirves oli toivonut avajaispuheessaan, että
marttilaiset ja muutkin kaupungin asukkaat ottaisivat talon omakseen, voisivat
iloita, viettää yhteisiä hetkiä ja kiittää
Luojaa.
– Kaupunginjohtajan visio on toteutunut aika hyvin. Vuodenvaihteessa
Martissa oli asukkaita noin 5500 henkeä. Asuntoja on myös vanhemmalle
väelle ja lisäksi tuettua asumista. Olen
iloinen myös siitä, että viikonloppuisin
seurakuntatalossa on paljon kastejuhlia.
Niitä varten seurakunta antaa sen jäsenilleen ilmaiseksi. Näin myös uudemmat seurakuntalaiset ja hyvinkääläiset
oppivat tuntemaan talon.
Helka Muhonen esitteli ennen kymmenvuotisjuhlapäivää Paula Hagelille
seurakuntatalon toimintaa.
– On ajatus, että Martin seurakun-

tatalossa on matala kynnys. Aikuisten
toimintaa olisi oltava enemmän. On
täällä ollut muun muassa naistenpäivää
ja mielenterveysaiheeseen liittyvää koulutusta, Helka Muhonen sanoi.
Hyvinkään seurakuntaan Kerimäeltä tullut Paula Hagel on iloinen saadessaan aloittaa Martin aluepappina.
– Jo heinäkuussa kastoin täällä pienen pojan. Toiminta vaikuttaa vireältä.
Uuttakin toimintaa mahtuisi. Helka Muhonen ehdotti, että alkaisimme pitää raamattupiiriä. Se on myös marttilaisten
toivomus. Olen innoissani, jos pääsen
vetämään sitä. Raamattupiirin ensimmäinen kokoontuminen on 18.9. kello 18.
Suntio Tuula Tigerstedt on ollut
työssään seitsemän vuotta. Hänen työpäivänsä alkaa kello 5 siivouksella. Talvisin on lumityöt. Talon oven saranat
eivät ehdi ruostua, sillä vipinää riittää.
– Arkisin kello 8.30–11 on kolme päiväkerhoa. Kello 12–16 on kolme koululaisten iltapäiväkerhoa. Maanantaista
torstaihin kello 17–20.30 ovat varhaisnuorten kokki- ja monitoimikerhot. Martin partio kokoontuu neljä kertaa viikossa. Viikonloppuisin on kasteita, syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia ja perhemessuja sekä muuta seurakunnallista toimintaa.
Tuula Tigerstedt todistaa, että Martin seurakuntatalo on hyvin suosittu
kastejuhlapaikka. Uusi ja helppo keittiökin on silloin käytössä ilmaiseksi.
– Ihmiset jonottavat tänne. Tilat
ovat sopivan kokoisia. Täällä on intiimi
tunnelma.

Seppo Ylönen

Sairaalapapeilla on laaja työkenttä
Seurakuntatyö
tutuksi

H

yvinkään seurakunnan hallinnoima sairaalatyö sai vuoden
alusta uudenlaisen vaihteen.
Johtavalla sairaalapastori Jussi
Ollilalla on alaisuudessaan neljä sairaalapastoria: Carina Lievendahl, Kai Ojala, Irmeli Enckell ja Marja-Liisa Liimatta. Hyvinkään seurakunta on
sairaalapastoritiimin isäntäseurakunta ja palkanmaksaja sijaintiseurakuntien Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Järvenpää kanssa. Jokainen seurakunta osallistuu kuluihin
oman käyttöosuutensa mukaan.
Jussi Ollilan ja Carina Lievendahlin työkohteina ovat Hyvinkään sairaalan lisäksi
terveyskeskuksen vuodeosasto, vanhainkodit ja palvelulaitokset. Muiden kolmen sairaalapastorin työkohteina ovat Tuusulan
Kellokosken psykiatrinen sairaala, Ridasjärven päihdehoitolaitos, Nurmijärven Kiljavan sairaala, Mäntsälän Kellokosken sairaalan nuoriso-osasto Ohkolassa ja Järvenpään
sosiaalisairaala.
– Tiimimme työskentelee eri-ikäisten
sairaiden, mielenterveysongelmaisten ja
päihderiippuvaisten kanssa. Sosiaalisairaalassa on myös perheitä, Jussi Ollila kertoo.
Jussi Ollila ja Carina Lievendahl toimivat Hyvinkään sairaalassa. Carina Lievendahl toteaa, että armon välineinä keskustelujen ohella ovat virret, rukous, Raamatun
luku ja yksityiset ehtoolliset.
– Pidämme osastoilla hartaushetkiä. Pyhäinpäivän, pääsiäisen ja helatorstain aikoihin on ehtoollishartauksia, koska ihmiset
eivät pääse kirkkoon. Koen suurta kiitollisuutta, että meillä on sairaalan henkilökunnan kanssa hyvä yhteistyö. Tämä johtuu
pitkästä sairaalasielunhoitoperinteestä.

Koko ihmistä hoidetaan
Sairaalapastorit kohtaavat sairauden koskettamia ihmisiä ja pohtivat heidän kanssaan
elämän sekä kuoleman kysymyksiä.
– Emme kysy ihmisen vakaumusta vaan

Carina Lievendahl

– Sairaalapapin kanssa voi käsitellä syyllisyyden, ahdistuksen, pelon tai vihan tunteita, sanoo johtava sairaalapastori Jussi Ollila, joka tekee
tärkeää työtään yhdessä neljän kollegansa kanssa.

kohtaamme hänet sellaisena kuin hän on.
Kohtaamme jokaisen tasa-arvoisena. Sairaalan kanssa olemme sopineet, että me sairaalapapit vastaamme uskonnollisesta toiminnasta siellä. Jumalalle kaikki on mahdollista, ja tuemme potilaiden luottamusta
lääkäreiden vankkaan ammattitaitoon hoitaa ihmisiä terveiksi. Ihminen ei tule sairaalaan pappia tapaamaan vaan saamaan hoitoa, Jussi Ollila jatkaa.
Sairaalapapin työväline on läsnäolo.
Heillä on aikaa jutella vaikkapa muistisairaan kanssa hänen kokemuksistaan ja lapsuuden muistoistaan. Mielenterveysongelmaisten kanssa etsitään vaivan taustoja ja
annetaan uutta näkökulmaa.
– Hengelliset asiat ovat vanhemmalle
väelle tuttuja. Myös mielenterveyspotilaat
löytävät pirstaleiseen maailmaansa turvallisuutta uskonnollisesta kielestä.
Ihmisessä on fyysinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen puoli, joita voidaan
hoitaa. Ahdistuksen hoito voi auttaa fyysisessä vaivassa ja lievittää kipua.
– Olemme mukana saattohoidossa. Parantavan hoidon loputtua hoidetaan oireita,
ei itse sairautta. Kun esimerkiksi kuolemanpelko, ahdistus ja sielunhätä ovat vaivana,
pappi kutsutaan paikalle. Silloinkin toimimme aina potilaan lähtökohdasta käsin.

Tennistä ja kitaransoittoa
Sairaalapastori Kai Ojalan työkohteita ovat

Irmeli Enckell
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Kai Ojala

Kellokosken psykiatrinen sairaala, Mäntsälän Ohkolan sairaalan nuorisopsykiatriset
osastot, Kalliomaan koulu (13–18-vuotiaille)
ja Ridasjärven päihdehoitokeskus.
– Kellokoskella on psykiatrisista ongelmista kärsiviä. Ridasjärvellä on päihdeongelmiinsa apua hakevia. Täällä on juuri alkamassa Papin ryhmä, jossa alustan aiheesta
Oikea ja väärä syyllisyys.
Ohkolan sairaalassa Kai Ojala pitää nuorille rippikouluja.
– Työni nuorten kanssa on monipuolista. Olen opettanut esimerkiksi tennistä ja
kitaransoittoa. Idea on siinä, että aikuisena
olen lähellä nuorta. Hengellistäkään puolta
ei unohdeta, mutta se lähtee aina potilaan
lähtökohdista. Olen potilaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa varten.

Kuvista aukeaa ajatuksia
Sairaalapastori Irmeli Enckellin työpaikkoina ovat Kellokosken ja Kiljavan sairaalat.
– Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa
vastuullani on kahdeksan aikuisosastoa. Työ
koostuu pääasiassa luottamuksellisista keskusteluista. Pidän osastoilla viikoittain Papin tuokion, jossa keskustellaan ja hiljennytään Raamatun tekstin sekä rukouksen äärellä. Sairaalan kappelissa on kuukausittain
hartaushetki.
Kiljavan kuntoutussairaalan osastot
ovat: neurologisiin ongelmiin keskittyvä, tuki- ja liikuntaelinongelmien kuntoutukseen

Marja-Liisa Liimatta

suuntautunut sekä pitkäaikaisosasto. Sielläkin työ keskittyy ihmisen tarpeista ja lähtökohdista nouseviin keskusteluihin.
– Kerran kuukaudessa pidän ryhmän virikeohjaajan kanssa, joka ohjaa toiminnallisen puolen. Minä tuon teemaan teologisen
näkökulman. Joskus käytän kuvia virittämään ajatuksia, voimme myös maalata, tehdä kollaaseja tai vaikkapa istuttaa kukkia,
jos se sopii teemaan. Hartauksia pidän siellä
parin viikon välein, kaksi kertaa vuodessa
myös ehtoollisen kanssa.
Irmeli Enckellillä on papin tehtävä sairaalamaailmassa. Keskustelujen lisäksi on
muun muassa kirkollisia toimituksia ja henkilökunnan koulutusta esimerkiksi työssä
jaksamisesta tai saattohoidosta. Keskiössä
hän pitää kuitenkin ihmistä ja tämän tarpeita myös Jumalan edessä.

Rukoushelmet rauhoittaa
Marja-Liisa Liimatalla on puolittainen sairaalapastorin virka Järvenpään sosiaalisairaalassa, joka on tarkoitettu päihde-, lääkeja huumeriippuvaisille. Osastoina ovat: perhe-, kuntoutus- ja katkaisuyksiköt sekä yhteisöhoito. Toinen puolikas menee diakoniatyössä Joensuun Rantakylän seurakunnassa. Sairaalapapin työtä hän on tehnyt aiemmin Joensuun keskussairaalassa
– Olen sairaalassa ihmisiä varten. Tapaan heitä vaikka televisiohuoneessa tai tupakkapaikalla. Viime aikoina on keskusteltu
elämäntilannesurusta. Saamme surra sairastumista, elämätöntä elämää ja elämänmuutosta, joka voi vaivata silloin, kun pääsee
päihteistä ja kaveripiiri vaihtuu.
Kuolemaa Marja-Liisa Liimatta kohtaa
työssään harvoin, mutta käy sitä läpi omaisensa tai ystävänsä menettäneiden kanssa.
– Tänä keväänä olemme tehneet rukoushelmiä, mikä on saanut myönteisen
vastaanoton myös miesten keskuudessa.
Helmien nimiä ovat muun muassa Jumala-,
minä-, kaste-, rakkaus- ja ylösnousemus.
Helmiin on ollut helppo samaistaa omaa
elämäntilannetta, mutta kuten eräs mies
kertoi, helminauha myös rauhoittaa ja ohjaa
ajatukset pois omasta riippuvuudesta.

Seppo Ylönen

7

Asiakkaista virtaa yrittäjän arkeen
Hyvinkäällä vaate- ja sisustusliike Duettea pyörittävä
Aila Björk on toiminut yrittäjänä yli 20 vuotta.
Marimekkoa, Andiataa ja
Wolfordia myyvä liike löytyy
ihan Hyvinkään keskustasta
Hämeenkatu kuutosesta.
– Työskentelin vielä 1990-luvulla mainostoimisto- ja lehtimaailmassa, mutta olin jo
pidempään ollut kiinnostunut yrittäjyydestä. Kun minulle sitten tarjoutui mahdollisuus ostaa tämä yritys, hyppäsin yrittämisen
mielenkiintoiseen maailmaan, hän kertoo.

Monipuolinen toimenkuva
Aila Björk on ollut valintaansa tyytyväinen.
– Yksin yrittäjänä täytyy hallita monia
alueita, eli työni on erittäin vaihtelevaa.
Olen yrittäjä ja samalla myös myyjä, markkinoija, kirjanpitäjä ja siivooja, hän kuvailee.
Eniten virtaa antavana tekijänä työssään
Björk pitää mukavia asiakkaitaan, joita on
ilo palvella.
– Liikkeessä käy ihan kaikenikäisiä ihmisiä; näin syksyisin esimerkiksi paljon
koululaisia. On hauskaa olla heidän apunaan pohtimassa ja valitsemassa vaikkapa
laukun tai penaalin väriä ja kuvioita, hän
hymyilee.
Björk pyörittää liikettään yksin, mutta
hänellä on luotettava ihminen lomien, vapaapäivien ja ostopäivien tuuraajaksi.
– Parhaillaan on työn alla ensi kevään
ostojen suunnittelu, joka tässä taloudellisessa tilanteessa on erittäin haastavaa. Ostot tulee tehdä mahdollisimman pian.

Kuusipäiväinen työviikko
Duette on auki arkisin kahdeksan ja lauantaina neljä tuntia. Työviikko on siis kuusipäiväinen. Björk pyrkii organisoimaan työt
niin, että saa tehtyä ne asiakasiltoja lukuunottamatta liikkeen aukioloaikana.
Lomaa hän pitää 3–4 viikkoa vuodessa.
– Voisi ajatella, että loma ei ole yrittäjälle taloudellisesti kannattavaa, mutta toisaalta jaksaminen on yrityksen voimavara. Yritys ei pyöri, jos yrittäjä polttaa itsensä loppuun.
Aila Björk on toiminut aikaisemmin Hyvinkään Yrittäjien hallituksessa, ja Hyvinkään naisyrittäjistä hän on löytänyt itselleen
samanhenkisiä ystäviä, ikään kuin työkavereita.
– Kokoonnumme kerran kuukaudessa,
ja pari kertaa vuodessa käymme yhdistyksen
viikonloppureissuilla. Esimerkiksi nyt syksyllä on tiedossa liikunnallinen viikonloppu
Vierumäellä. Voimaa saan myös 4-vuotiaan
tyttärenpojan kanssa puuhailusta sekä kesäisin mieleisestä harrastuksestani golfista.

Hyvinvointibarometri
2014
• Kysely tehtiin osana HYVE (Yritykset
yhteistyötahojen tuella hyvinvointiin)
-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää
toimintamalleja mikroyrittäjien hyvinvoinnin tukemiseksi.
• Hankkeen toteuttivat Työterveyslaitos
ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.
• Kyselyn suunnitteli Työterveyslaitos,
joka myös analysoi ja raportoi sen tulokset.

Lisätietoja: www.yrittajat.fi/
hyvinvointibarometri2014
Aila Björk pitää Hyvinkäällä vaate- ja sisustusliike Duettea.
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Suurin osa yrittäjistä
jaksaa töissä hyvin

Y

rittäjät jaksavat töissä aika hyvin,
vaikka lomaa on vähemmän ja
työviikot ovat pidempiä kuin palkansaajilla. Tiedot käyvät ilmi
kesäkuussa julkaistusta yrittäjien
vuoden 2014 Hyvinvointibarometrista, johon vastasi 1360 yrittäjää eri
puolilta Suomea.
Kyselyn mukaan peräti kaksi kolmasosaa yrittäjistä arvioi työkykynsä hyväksi.
He tunsivat itsensä energiseksi, olivat innostuneita työstään ja tyytyväisiä elämäänsä.
– Yrittäjillä on draivia. Kun on innoissaan siitä mitä tekee, jaksaa tehdä pidempää
viikkoa, Suomen Yrittäjien lainopillinen
asiamies Harri Hellstén sanoo.
Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia työskentelee yli 40 tuntia viikossa, ja päätoimisista
yrittäjistä 37 prosenttia jopa yli 49 tuntia viikossa. Pitkää työviikkoa selittää se, että yrittäjillä on vähemmän vapaapäiviä kuin työntekijöillä. Vain vajaa puolet yrittäjistä pystyy pitämään lomaa yli kolme viikkoa vuodessa.

Verkostoituminen tärkeätä

Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja Anne Rantalaisella on ollut tilitoimistoyritys 1990-luvun
alusta alkaen miehensä Antti Rantalaisen kanssa. Hän toimii myös Uudenmaan Yrittäjien
ja Suomen Yrittäjien hallituksessa.

Vapaiden ja lomien tarve ei ole kuitenkaan
kaikilla yrittäjillä sama.
– Jollekin riittää mökkiviikonloppu silloin tällöin, toinen voi tarvita useamman
viikon yhtenäisen loman. Täytyy muistaa,
että virkistäytymisen tasoon vaikuttavat
monet muutkin tekijät kuin loman pituus,
sanoo Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja
Anne Rantalainen.
Hyvinkään Yrittäjiin kuuluu tällä hetkellä noin 760 yritystä. Mukana on sekä pieniä
että suurempia yrityksiä useilta eri aloilta.
Rantalaisen mukaan yksi yrittäjien paikallisjärjestön tärkeimmistä tavoitteista on
verkostoituminen.
– Se tarkoittaa suhteiden ylläpitämistä
kaupungin päättäjiin ja muihin tahoihin,
jotka vaikuttavat yrittämisen edellytyksiin
omalla alueella. Verkostoituminen myös
toisten yrittäjien kesken on erittäin tärkeää,
sillä se vaikuttaa yrittäjän jaksamiseen.
Yrittäjän omasta hyvinvoinnista huolehtiminen saattaa jäädä, kun hän innostuu ja uppoutuu työhönsä tai kantaa huolta yrityksensä jatkuvuudesta taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Kyselyn mukaan työssä jaksamista haittaavat eniten vaikeudet töiden ennakoinnissa sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, työpäivien venyminen, epävarmuus töiden riittävyydestä sekä hallinnollinen työ ja byrokratia. Yrittäjien työkykyä
rassaavat myös tuki- ja liikuntaelinoireet,
erilaiset sairaudet sekä työn fyysiset vaatimukset.
– Osa vastaajista kertoi kokevansa pahaa stressiä. Heidän täytyisi saada tukea jaksamiselleen sekä neuvoja yritystoimintaansa. Heitä pitäisi myös ohjata hakemaan apua
ajoissa, erityisasiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitokselta ohjeistaa.
Harri Hellsténin mukaan myös yrittäjien
läheisten, yhteistyökumppanien, työterveyshuollon ja yrittäjäjärjestön väen tulisi kannustaa yrittäjiä huolehtimaan itsestään ja
työkyvystään.
Hellstén korostaa, että itse arvioitu työkyky on suoraan yhteydessä yrityksen taloudelliseen menestymiseen.
– Kun yrittäjä pystyy pitämään tarpeeksi
vapaata, ja ehtii liikkua, nukkua ja pitää ihmissuhteet kunnossa, hän kokee työkykynsä hyväksi. Tämä taas antaa paremmat edellytykset
saada paremman tuloksen myös viivan alle.

Hyvinkään Yrittäjät
• Yksi Uudenmaan piirin suurimmista
paikallisyhdistyksistä. Jäsenmäärä noin
760.
• Edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua,
yritysten välistä yhteistyötä sekä julkisten palvelujen kilpailuttamista ja tehostamista.
• Toimii yksityisen yrittäjyyden paikallisena edunvalvojana.
• Antaa aktiivisesti lausuntoja ja kannanottoja kaupungin kehitykseen liittyvistä
hankkeista ja päätöksistä.
• On mukana kaavoitustyössä, jonka
avulla kehitetään entistä kilpailukykyisempää, viihtyisämpää ja toimivampaa
kaupunkirakennetta.

Ota yhteyttä:
toimisto.hy@gmail.com

”Haastavinta on olla pomo”

H

yvinkään Sähkön toimitusjohtaja, sähköurakoitsija Aki Junnila opiskeli sähköasentajaksi
1970-luvulla ja työskenteli sen
jälkeen alalla muutaman vuoden. Sitten tie vei töihin helluntaiseurakuntaan ja opiskelemaan teologiaa.
– Rakennusalalle palasin 1990-luvun alussa, kun perustimme kaverini kanssa sähköpuolelle kimppafirman. Vuodesta 2006 olen
ollut firman toimitusjohtaja ja yksinyrittäjä.
Työntekijöitä yrityksessä on lisäkseni viisi.
Junnila kertoo, että hänen sähköasentajaksi valmistuessaan alan työt olivat huomattavasti yksinkertaisempia kuin tänä päivänä.
– Tätä nykyä esimerkiksi uudessa omakotitalossa voi olla jopa 14 päällekkäistä sähköjärjestelmää, joiden kaikkien toimivuus ja
yhteensovittaminen sähköurakoitsijan täytyy
hallita. Myös turvallisuusstandardit muuttuvat viiden vuoden välein. Uutta on siis opiskeltava jatkuvasti, jotta pysyy ajan kelkassa.
Firman toimitusjohtajana Junnilan tehtäviin kuuluvat muun muassa töiden haaliminen ja organisointi, tarjousten laskeminen ja
materiaalihankinnat. Yhtenä haastavimmista
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tehtävistään hän pitää pomona olemista.
– En ole luontainen autoritäärinen johtaja. Siksi toivon, että työntekijäni ovat itsekin
yrittäjähenkisiä, osaavat johtaa myös itse itseään ja ottavat vastuun omista tekemisistään. Pidän tiimimäisestä työskentelystä, jossa
pelataan yhteisten pelisääntöjen mukaan.
Aki Junnilan mukaan sähköalan yrittäjänä on vaikea välttyä kokonaan stressiltä.
– Tämä on erittäin suhdanneherkkä
ala. Tarjolla olevien töiden määrä kulkee
Suomen talouskäyrän kanssa samaa linjaa.
Enää en kuitenkaan stressaa yhtä paljon
kuin nuorempana. Olen oivaltanut, että
sillä ei saa aikaan muuta kuin korkean verenpaineen.
Myös viikkotyötuntien määrän Aki Junnila pyrkii pitämään kohtuullisena. Alkuun
hän painoi jopa 100 tunnin viikkoja, mutta
nyt hänelle riittää 40–50 tuntia. Lomalla
sähköalan yrittäjä malttaa olla kerrallaan
maksimissaan viikon, ja pitkin vuotta hän
pyrkii viettämään myös muutaman pidennetyn viikonlopun.
– Yrityksen ei ole mielestäni hyvä olla pidempään ilman johtajaa. Pidemmällä lomalla

– Moottori vääntää hyvin, kun sekä lataus- että jäähdytysjärjestelmät ovat kunnossa, hän naurahtaa.
Aki Junnila toimii Hyvinkään Yrittäjien
hallituksessa, Hyvinkään kaupungin yrityskasvatustyöryhmässä sekä Uudenmaan Yrittäjien koulutusvaliokunnassa.
– Yrittäjäjärjestö on kasvava organisaatio, ja esimerkiksi yrittäjien edunvalvonnassa sen merkitys kasvaa koko ajan. Se on
myös erittäin hyvä verkostoitumisfoorumi.
Laturin ja jäähdyttäjän virkaa Junnilalla
toimittavat myös henkinen ajatusten vaihto
perheen ja ystävien kanssa sekä muut mieleiset harrastukset; veneily, moottoripyöräily ja mieskuorolaulu.
Aki Junnilan työstä iso osa on töiden
hankkimista ja organisointia sekä tarjousten laskemista.

oma olotila myös jollakin tavalla lätistyy, ja
sen jälkeen on vaikeampi palata työelämään.
Hyvinvointiin yrittäjä tarvitsee Junnilan mukaan ihan samoja asioita kuin palkkatyöläinenkin.

Aukeaman tekstit ja kuvat
Irja Ketola
Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Yrittäjän Päivä -säätiön anomuksesta 5.9. on
merkitty almanakkaan merkkipäiväksi.
Säätiön taustavoimina on laajasti Suomen
elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja.
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Matkaevästä
Kristillinen
kasvatus

O

nko sinulla lapsia tai oletko kummi?
Kastejuhlassa vanhemmat ja kummit
lupaavat huolehtia kastettavan lapsen
kristillisestä kasvatuksesta. Miten olet hoitanut tätä tehtävää? Mitä kristillinen kasvatus
edes tarkoittaa? Kastejuhlassa luetaan lasten
evankeliumi. Jeesuksen toiminta tuossa
evankeliumitekstissä antaa hyvän esimerkin
siitä, miten voi toteuttaa kristillisen kasvatuksen tehtävää.
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän
koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,
mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja
sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun
luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka
ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin
kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja
siunasi heitä. (Mark. 10: 13–16).
Jeesus ottaa lapsia syliin ja siunaa heitä.
Siinä on hyvä malli kristillisestä kasvatuksesta: pidä lasta sylissä ja rukoile hänen puolestaan. Sylissä pitäminen on ehkä tärkein kristillisen kasvatuksen teko. Sylissä lapsi oppii,
että maailma on hyvä ja turvallinen paikka.
Se luottamus, joka syntyy lapsen ja aikuisen
välille, auttaa lasta ymmärtämään myöhemmin, millaista on Jumalan huolenpito. Kristillinen kasvatus on myös rukoilemista. Voit
rukoilla lapsen puolesta ja voit rukoilla lapsen kanssa esimerkiksi iltarukouksen. Rukoilla voi myös laulamalla. Lapsena opittu
virsi tai muu laulu jättää syvät jäljet. Se voi
tuoda turvaa vielä vanhanakin, vaikka muistista olisivat jo kadonneet arkipäivän asiat.
Mitähän Jeesus mahtoi jutella lasten
kanssa? Kristillinen kasvatus on myös keskustelua lapsen kanssa. Sinun ei tarvitse tietää vastauksia lapsen kysymyksiin, vaan voit
ihmetellä ja kysellä yhdessä lapsen kanssa.
Jeesus totesi, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Näin Jeesus kehotti katsomaan lapsia, suorastaan ottamaan heistä
mallia. Anna lapsen kasvattaa sinua. Lapsella
on rajaton mielikuvitus, leikkimisen lahja,
läsnäolon taito sekä herkkyys havaita kauneutta ja pyhyyttä. Anna lapsen opettaa, miten maailmaa voi katsella uteliaasti ja rohkeasti.
Pidä sylissä, rukoile ja laula, juttele, elä arkea
yhdessä lapsen kanssa, ota lapsi todesta ja
anna lapsen opettaa sinua. Olet varmasti
tehnyt monia näistä asioista, vaikket olisi
edes ajatellut, että kysymys on kristillisestä
kasvatuksesta. Muista, että et ole yksin kasvatustehtävässäsi. Seurakunta tukee tehtävääsi rukoilemalla puolestasi ja järjestämällä
toimintaa, johon voit lapsen kanssa tulla.
Kaste antaa lujan turvan: lapsen elämä ei ole
vain vanhempien tai kummien varassa, vaan
Jumala itse lupaa pitää lapsesta huolta.

Aino-Elina Kilpeläinen
vs. seurakuntapastori

– Lähetystyö ei ole uskontoa vaan elämää, sanoi lähetyspyhässä puhunut uskontokasvatussihteeri Pekka Y. Hiltunen.

Lähetystyö on elämää
toisten hyväksi

S

ääksin leirikeskuksen sunnuntaisen lähetyspyhän tilaisuus oli antoisa. Lähetyksen vastuukappalainen Kosti Kallio luki lohdullisen jakeen: ”Älkää olko mistään
huolissanne, vaan saattakaa aina
se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” (Fil. 4: 6).
Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila
esitteli Kirkon lähetystyön keskuksessa
työskentelevän uskontokasvatussihteeri
Pekka Y. Hiltusen, joka seuraa kansanuskonnollisuutta sekä kehittää seurakuntien
valmiuksia uuden henkisyyden haasteen
kohtaamiseksi tunnustuksen pohjalta. Sunnuntaina uskontodialogin asiantuntijan aiheena oli Muut uskonnot meidän nurkilla.
– Seuraan Euroopan uskonnollisuutta
ja olen mukana Uskot-foorumissa. Sen
tarkoituksena on etsiä keinoja, joilla eri
uskontojen kannattajat voisivat elää keskenään rauhassa.

Lähetystyö on elämää
Maailmassa on kristittyjä 2376, muslimeja
1661, hinduja 1000 ja uskonnottomia 683
miljoonaa. Uskonnottomien, agnostikkojen ja ateistien määrä vähenee. Ennusteen
mukaan Eurooppa ei ole enää
2020–30-luvuilla kristillinen maanosa.
(ks. www.uskonnot.fi)
– Yli 50 prosenttia maahanmuuttajistamme tulee kristillisistä maista. Muslimeja on 60 000 eli enemmän kuin helluntailaisia tai ortodokseja. Muslimien mielestä
yhteiskunta ja uskominen eivät ole erillään.
Hiltunen kuuluu myös Lähetys- ja uskontoteologian työryhmään, joka on laatinut
Hyvä tietää uskontodialogista -julkaisun.
(ks. haku: hyvä tietää uskontodialogista)
– Lempiajatukseni on, että jos lähetystyö ei ole dialogia, se ei tule koskaan
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onnistumaan. Erinomainen esimerkki
tästä on Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, jossa Jeesus käy dialogia samarialaisen naisen kanssa.
Vaikka Pekka Y. Hiltunen pitää tulevaisuuden ennustamista vaikeana, hän
päätteli:
– Jos ei mitään ihmettä tapahdu, niin
kirkostamme tulee vähemmistökirkko.
Mutta se voi olla hyvä asia. Kirkko joutuu
keksimään, mikä se on, ja mitä sen tulisi
tehdä.
Seurakuntalaisen on hyvä päivittää
hyvän tekemisen mallia lähetystyön tukemisessa. Hengellisesti tulisi etsiytyä lähelle Herraa sekä seurata Hänen tapaansa
lähestyä ja rakastaa lähimmäisiä.

Lähetyksestä euroina
Talousjohtaja Jouni Lätti kertoi, että vuona 2010 Suomen lähetysjärjestöillä ja
kirkkokunnilla oli yhteensä 742 lähetystyöntekijää. Niistä evankelisluterilaisen
kirkon lähetysjärjestöillä oli yhteensä 351,
helluntaiseurakunnilla 264 ja muilla järjestöillä ja kirkoilla 127 lähetystyöntekijää.
– Hyvinkään seurakunnalla on tällä
hetkellä 15 nimikkosopimusta ja niiden
arvo on 185 700 euroa. Seurakunnan jäsenet maksoivat vuonna 2013 kirkollisveroa keskimäärin 206 euroa eli hieman yli
prosentin verotettavista tuloista. Lähetystyöhön kertyi noin 430 000 euroa (13 euroa/jäsen), josta tuli suorina lahjoina lähetysjärjestöille 100 000 euroa.
Jouni Lätti esitteli lähetystyön suurlahjoittajan, Jeesuksen mainitseman leskivaimon (Mark. 12: 41–44). Tämä antoi Jumalan valtakunnan työhön vähästään kaiken,
mitä hänellä oli. Muut antoivat liiastaan.
– Jeesus arvosti antamista sydämen
asenteen mittarilla, ei avustuksen raha-

määrän perusteella. Antamisen motiivi
oli rakkaus Jumalaan. Leskivaimo antoi
sydämen asenteella mitaten eniten. Jäljelle jäi luottamus Jumalan huolenpitoon.
Seurakunnassa voitaisiin oppia myös
kreikkalaisilta. Vaikeuksien koettelemien
Makedonian seurakuntien uskovien ilo
oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäkin osoittivat runsasta
anteliaisuutta, avustivat ja antoivat itsensä Herralle (2 Kor. 8).

Vammaisia autetaan
Nimikkolähetti Pirkko Nummela valaisi
vammaisten auttamistyötä Etiopiassa. Sokeita pidetään siellä automaattisesti kerjäläisinä. Sokeana syntynyt tyttö Zinet
Asefa, 14, pääsi maaseudun karuista oloista Dessien kaupunkiin kouluun. Tärkeää
on, että vammaisia lähestytään ja autetaan.
– Siellä kysytään, kenen on syy, kun lapsi syntyy vammaisena. Monesti aletaan
syyttää äitiä. Jeesus asettui aina vammaisen
puolelle. Kierrän tällä hetkellä eri seurakunnissa kertomassa Etiopian vammaistyöstä,
johon lähden taas lokakuussa kahdeksi
kuukaudeksi, Pirkko Nummela kertoi.
Ennen kuin Zinet Asefa pääsi kouluun hän asui lukutaidottomien vanhempiensa luona siivoten ja tehden lannasta
polttokakkuja. Nytkin hänellä on taloudellisesti tiukkaa. Ruokaan, vaatteisiin,
saippuaan ja henkilökohtaisiin tarpeisiin
jää kaksi euroa kuukaudessa. Zinet syö
vain kerran päivässä.
– Eräs vaikeavammaisen lapsen äiti
yritti kolme kertaa itsemurhaa. Hänen
luokseen tuli Mekane Yesus -kirkon kotikävijä, joka alkoi auttaa. Se rohkaisi äitiä
hoitamaan lastaan ja antoi toivoa.

Seppo Ylönen

Erilainen tapa
viettää kesäloma
Diakoniatyöntekijä Päivi Lammela vastaa Hyvinkään seurakunnassa
monikulttuurisuustyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta.
Hän oli lokakuussa 2011 työmatkalla Ugandassa tutustumassa
Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyö- ja avustusprojekteihin.

M

eidät vietiin tutustumaan
myös Ugandan
pääkaupungissa
Kampalassa sijaitsevaan Sanyu Babies´ Home -lastenkotiin, vaikka se ei
ole Kirkon Ulkomaanavun kohde. Sen perusti vuonna
1929 brittiläinen lähetyssairaanhoitaja Milnes Winfred Walker. Kuulimme, että paikassa käy paljon vapaaehtoisia eri maista.
Siitä minulle jäi itämään ajatus perheen
matkasta Ugandaan, Päivi Lammela kertoo.
Puolentoista vuoden ajan perhe suunnitteli matkaa, johon sisältyisi vapaaehtoistyö lastenkodissa. Päivi laittoi sinne hakemukset. Mukaan oli liitettävä rikosrekisteriote ja kahden henkilön suositus. Tyttäret
Iida-Lotta, 18 ja Ellinoora, 17, olivat innoissaan Ugandan matkasta. Päivin aviomies Teokin oli valmis matkalle, joka toteutui 17.6.–11.7. Seitsemänvuotias Topias
jätettiin sukulaisten hoiviin.

Kehitysmaa kiinnosti
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Teo osti työvälineitä
Päivi Lammela mainitsee, että he olivat ensimmäisiä suomalaisia vapaaehtoisia Sanyu
Babies´ Home -lastenkodissa. Hän suunnittelee sinne uutta matkaa, mahdollisesti
muutamien ystäviensä kanssa.
– Katsotaan, toteutuuko tämä ryhmämatka. Olisi todella hienoa palata sinne.
Lasten tilanne kosketti myös miestäni. Lastenhoidon lisäksi hän teki polttopuita ja
haravoi. Häntä huoletti se, miten huonot
työvälineet työntekijöillä oli. Polttopuita
tehtiin viidakkoveitsellä. Sahaa ei ollut.
Nurmikoita haravoitiin risuharjalla. Keittiössä ei ollut leikkuuveitsiä. Lampuista
puuttui polttimoita, minkä vuoksi oli pimeää. Mieheni osti sitten näitä työvälineitä
ja tarvikkeita.
Lastenkodin johtaja Barbara Nankya
Mutagubya on noin neljäkymmentävuotias
hyvin ammattitaitoinen nainen, joka asuu
perheensä kanssa samalla alueella. Hän otti mielellään vastaan vapaaehtoisten palautetta ja ideoita kodin kehittämiseksi. Mutagubya etsii jatkuvasti uusia lahjoittajia lastenkodille ja yrittää saada sen toimintaa
mahdollisimman omavaraiseksi.
Lastenkoti ansaitsee rahaa majatalon
pidosta ja matkamuistomyymälästä. Sillä
on myös viljelypalsta, josta saadaan vihanneksia ruokapöytään ja myytäväksi.
– Barbara järjestää hoitajille ravitsemusynnä muuta koulutusta, Ellinoora lisää.

Vapaaehtoistyön lomassa oli myös aikaa tutustua Ugandan pääkaupunki Kampalaan.
Lammeloiden perhe ystäviensä Andrewin ja Alicen seurassa.
Lammeloiden kuva-arkisto

Sanyu Babies´ Home -lastenkotiin tuodaan
hylättyjä lapsia, joista suuri osa löytyy kaduilta ja jopa roskiksista. Lapsia on viisikymmentä, iältään yhdestä päivästä nelivuotiaisiin. Säätiön ylläpitämä lastenkoti ei
saa säännöllistä rahoitusta esimerkiksi valtiolta tai kirkolta, vaan on pitkälti yksityisten lahjoittajien varassa.
– Kun lapsi tulee taloon, johtaja Barbara Nankya Mutagubya pyrkii löytämään
hänelle biologisen sukulaisen. Jos perhettä
ei löydy, yritetään etsiä adoptioperhe Ugandasta tai ulkomailta, Päivi Lammela kertoo.
Yllättävän usein lapselle löytyy sukulaisia. Eräs lapsi syntyi raiskauksen seurauksena teiniäidille. Perhe ei aluksi halunnut hyväksyä lasta, joten hänet tuotiin lastenkotiin. Lammelat saivat äskettäin tiedon, että
Barbaran työn tuloksena nyt noin 9 kuukauden ikäinen Daniel oli päässyt takaisin
omaan perheeseensä.
Iida-Lotta ja Ellinoora Lammela pitivät
matkaa Ugandaan mielenkiintoisempana
kuin tavallista turistimatkaa. Perhe asui
lastenkodin vierasmajassa kahden viikon
ajan ja osallistui erilaisiin töihin. Päivi
Lammelan mukaan tytöt sopeutuivat hyvin
alkeellisiin oloihin.
– Pääsimme näkemään kehitysmaan elämää ja auttamaan ihmisiä. Me sijasimme
vuoteita, pesimme pyykkiä ja tiskasimme.
Pidimme lapsia sylissä ja leikimme heidän
kanssaan. Syötimme heitä ja vaihdoimme
vaippoja. Oli surullista nähdä, kuinka vähän
yksilöllistä huomiota lapset saavat. Kun menimme lastenkotiin, niin ensimmäisenä viisi
lasta syöksyi heti syliin. Nyt osaamme entistä enemmän arvostaa sitä, että olemme saaneet kasvaa omassa perheessä, Iida-Lotta
sanoo. Hän kirjoitti viime keväänä ylioppilaaksi ja häntä kiinnostaisi opiskella esimerkiksi sosiaalipsykologiaa, erityispedagogiikkaa tai kasvatustiedettä. Hän haluaisi päästä
vielä uudelleen Afrikkaan tai muualle tekemään samanlaista työtä.

Ellinooralla on sama ajatus Afrikasta.
Hän opiskelee lukiossa ja miettii vielä omaa
alaansa.

Lauluja Jeesuksesta
Päivi Lammelan mukaan kyseessä on kristillinen lastenkoti.
– Aamulla kello 7.30 kaikki työntekijät
ja lapset tulevat ruokasaliin puoli tuntia
kestävään hartauteen. Lauletaan ja rummutetaan paljon. Hartauden pitää pappi tai
joku lastenkodin työntekijöistä.
Ugandaan tehty lomamatka vahvisti
Päivi Lammelaa tehtävässään vastata kansainvälisestä diakoniasta omassa seurakunnassaan.
– Haluan lisätä ihmisten tietoisuutta
kehitysmaiden asioista ja ihmisten elämästä. Meitä puhutteli se, että vaikka lastenkodissa toimittiin vähäisillä resursseilla, työntekijät tekivät työtään laulaen iloisesti Jeesuksesta. Vaikka lasten lähtökohdat olivat
huonot, ainakin he saivat kasvaa kuullen
Jeesuksen rakkaudesta ja Jumalan huolenpidosta.
Ellinoora on sitä mieltä, että näiden lasten tilanne on parempi kuin joidenkin köyhissä perheissä elävien lasten.
– Lapset pidetään puhtaina. Ruokaa on
riittävästi. Lakanat ja vaatteet vaihdetaan
usein.
– Sanyu Babies´ Home -lastenkodin
työntekijät tekevät hienoa ja arvokasta työtä, vaikka se on raskasta, Iida-Lotta tiivistää.

Seppo Ylönen

Katso lisää Kampalassa sijaitsevasta arvostetusta lastenkodista nettiosoitteesta:
www.sanyubabies.com

Lastenkodin lapsilla oli monenlaisia taustoja. Päivi Lammelan sylissä oleva ugandalaisen
teiniäidin synnyttämä Daniel (punapaitainen poika) on sittemmin päässyt onnellisesti
takaisin perheensä hoiviin.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Kari ja Mirja Pihon puutarha on keidas, jota vieraat ihastelevat. Ilman keinolannoitteita ja kasvinsuojeluruiskutuksia hoidettujen omenapuiden hedelmät sopivat allergisillekin.

Luomu

M

oni hakee terveempää
ja energisempää elämää luomuvihanneksista, -maidosta, -kananmunista, -jauhoista, -lihasta ynnä
muusta. Luomuruoassa on enemmän hyödyllisiä antioksidantteja ja vähemmän haitallisia torjunta-ainejäämiä. Kaupan perustomaatti on kova ja mauton. Kotikasvihuoneessa kasvaneen tomaatin hieno maku ja
koostumus hämmästyttää.
Valitettavasti luomutuotteet ovat kalliimpia. Esimerkiksi luomumaidon ja -kananmunien hinta voi olla kaksinkertainen.
On ehdotettu, että luomutuotteet pitäisi
vapauttaa arvonlisäverosta. Silloin vähävarainenkin voisi ostaa niitä. Tämä edistäisi
kansanterveyttä ja säästäisi yhteiskunnan
kustannuksia. Jonkun mielestä luomu on
humpuukia, ja sillä halutaan rahastaa. Keskustelu jatkuu.
Kauppojen luomutuotteiden hintoja
kannattaa vertailla. Mutta luomuruokaa saa
muualtakin, esimerkiksi luomutiloilta.
Voimme pitää kotipuutarhaa tai vuokrata
pienen viljelypalstan. Metsissä on luomumarjoja ja -sieniä. Puhtaan järven kalakin
on luomua.

Karin ja Mirjan
tuotteissa on aidot maut
Luonnonmukainen puutarhanhoito on Kari
ja Mirja Piholle rakas elämäntapa, jolla on
myös terveydellistä merkitystä. Ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita
kasvatetuissa vihanneksissa, marjoissa ja
hedelmissä on aidot maut. Pariskunta alkoi
harrastuksensa Takapihon tilan mailla
1970-luvun loppupuolella.
– Työurani aloitin Imatran terästehtaan
Hyvinkään varasto- ja myyntikonttorissa,
jossa työskentelin kolme vuotta. Vuonna
1968 muutimme Imatralle. Hoidettuani siellä
Imatran terästehtaan taloutta 38 vuotta jäin
eläkkeelle, Kari Piho kertoo työtaustastaan.
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– harvojen herkku vai kaikkien mahdollisuus

Vuonna 1974 hän oli sairastunut pahaan
allergiaan, jonka aiheuttajia olivat voikukka,
pujo ja koivu. Kesässä hän söi kolme satsia
lääkkeitä. Lapsillakin oli siitepölyallergiaa.
– Viikonloppuisin ja kesälomilla olimme
aina täällä ja aloimme kokeilla puutarhanhoitoa ilman keinotekoisia lannoitteita ja
kasvinsuojeluaineita. Ajattelin voivani saada
apua allergioihin luomutuotteista.
Kolmen vuoden eli siirtymävaiheen jälkeen pariskunnan luomutuotteille myönnettiin 1980-luvun alussa Leppäkerttumerkki.
– Pidimme Leppäkerttu-luomumerkkiä
viitisen vuotta, mutta tarkastajien tarkastusmaksut, kilometrikorvaukset ja päivärahat
muodostivat ison kuluerän. Tarkastaja kiinnitti huomion myös läheisiin naapurin viljapeltoihin, joissa käytettiin keinotekoisia
torjunta-aineita. Ilmoitimme, että emme
halua jatkaa luomumerkin pitoa, koska
meillä ei ollut kaupallista mielenkiintoa.

Puutarhan paikka siirtyi
Parasta oli, että Kari Pihon allergiaoireet hävisivät noin viidessä vuodessa. He siirsivät
puutarhan paikan 1990-luvulla nykyiselle
Suvirannan tilalle ja jatkoivat samanlaisin
luonnonmukaisin menetelmin. Puutarhaa
on yhden hehtaarin verran. Alun perin maaperä oli huono.
– Meni kymmenen vuotta saada maa
kuntoon ja sen mururakenne oikeaksi. Käytimme apuna yksivuotista persianapilaa ja
joitakin hernekasveja, jotka muokattiin peltoon. Se toimenpide paransi ja lannoitti
maan luonnonmukaisesti, Kari Piho sanoo.
Mirja Piho toimi Imatralla lastenhoitajana ja ruoka-alan yrittäjänä. Pihoilla on kaksi
tytärtä, joilla on omat perheensä.
– Meillä on neljä kesäkanaa ja kukko.
Talvella ne ovat naapurissa. Juhannuksen
aikoihin kukko kiekui aamulla kello kolme.
Tällä hetkellä se herättää kello viisi tai kuusi.
Kukko pitää huolta kanoista. Löytämänsä
herkkupalan se säästää kanoille. Saamme
noin neljä munaa päivässä, joita lastenlapset

keräävät mielellään. Aamulla keitämme reilun annoksen kaurapuuroa. Sitä riittää kanoillekin. Muita kanojen herkkuja ovat jäävuorisalaatti ja vesiheinä, Mirja Piho kertoo
hauskoista kesäkanoista.

Mehiläiset ovat tärkeitä
Ensimmäiseksi puutarhaan tulija kiinnittää
huomionsa marjapensaisiin ja omenapuihin.
Omenat ovat isoja ja terveitä. Kirsikka- ja
luumupuiden lisäksi on runsassatoinen päärynäpuukin. Kasvihuoneessa kypsyvät tomaatit ja viinirypäle, jonka lajike on Frankenthaler. Siitä on saatu parhaimpina kesinä
200 kilon sato. Viinintekoakin on kokeiltu.
– Kasvatamme myös mansikkaa, tyrniä,
pensasmustikkaa, marjatuomipihlajaa, kojimarjaa, ensimmäistä kesää kiiviä, mustaseljaa (mehua hermosärkyyn), sinimarjakuusamaa ja mustamarja-aroniaa, Kari Piho luettelee lajikelistaa.
Puutarhassa on perinteistä ja pienikokoista vadelmaa ja isompaa kaupallista lajiketta. Vihannekset, herne, peruna ja kaali
ovat kasvaneet tänä kesänä hyvin.
– Kasvimaissa on käytössä vuoroviljely.
Määrätyt kasvit eivät ole koskaan samassa
paikassa kahta vuotta. Välillä maa on persianapilalla.
Vuonna 1999 valmistui puutarhan keskelle vapaa-ajan asunto, lisänä on pieniä vierasaittoja. Alueen reunalla on kolme mehiläisyhdyskuntaa, jotka saatiin naapurista.
Mehiläiset otettiin pölyttäjiksi. Kari Piho on
Suomen mehiläishoitajainliiton jäsen ja lukee hyödyllistä Mehiläinen-lehteä.
– Pölyttäminen vaikuttaa satoisuuteen
sekä hedelmien ja marjojen kokoon jopa 50
prosentin verran. Kasteluvesi tulee lammesta, johon pulppuaa lähdevettä pohjasta ja
virtaa toisesta lähteestä.

– Hän asuu yksin ja valmistaa itse ruokansa. Joskus hän muistuttaa minua, että en
unohtaisi jotakin tärkeää asiaa. Käymme
katsomassa äitiäni päivittäin.
Mirja Piho toteaa, että kaikkea luonnonmukaiseen puutarhanhoitoon liittyvää tietoa ei saa kirjoista. Siksi harrastus on virkistävän haasteellista. Isossa puutarhassa riittää myös fyysistä rasitusta, mikä pitää yllä
kuntoa.
– Puutarhan pitoa täytyy jatkaa myös
lasten ja heidän perheidensä vuoksi. Annamme heillekin puutarhamme tuotteita.
Vanhemmalla tyttärellä Espoossa on 8- ja
5-vuotiaat tyttäret. Nuoremmalla tyttärellä
on Hämeenlinnassa 14-vuotias poika, jonka
rippijuhlia vietettiin kesällä täällä.

Seppo Ylönen

Sukulaiset saavat tuotteita
Kari Piho vie puutarhansa tuotteita myös
Hyvinkäällä asuvalle 103-vuotiaalle äidilleen
Marjatta Piholle.

Kasvihuoneessa kypsyy Frankenthalerviinirypäleitä.

Rippikoulu-

kesä

huipentui
Kuutsiin
Työpajoissa oli jos jonkinlaista tekemistä,
kuten esimerkiksi pallopeliä jättipallolla.

Kuvat: Oskar Nyholm

Zyskowicz, Jussi HokkaSeurakunnan kesäteologit Daniela
Matti Välimäki esittivät
ja
Lång
a
Lind
nen, Katja Saarikoski,
-iltana.
oman ohjelmanumeronsa lauantai

P

erjantai-iltapäivällä Hyvinkään jäähallin parkkipaikalla oli jännittynyt tunnelma, kun noin
140 rippikoulun käynyttä nuorta odotti lähtöä
Päiväkummun leirikeskukseen. Alkamassa oli
leirikauden päätöstapahtuma eli Kuutamoleiri, tuttavallisemmin Kuutsi.
Kuutsi on Hyvinkään seurakunnan järjestämä leiri kuluneen vuoden
konfirmoiduille. Kuutsia on järjestetty 45 vuotta hyvällä menestyksellä.
Leiri kestää viikonlopun verran ja sisältää monia erilaisia aktiviteetteja,
jotka ovat monille tuttuja jo rippikoulusta. Usein Kuutsilla on nähty myös
erilaisia esiintyjävieraita, kuten esi-

merkiksi artisteja, koomikkoja ja taikureita
Tämän vuoden leiri ei ollut sen
suhteen poikkeus. Ensimmäisenä iltana leirin pääteltassa esiintyi menevää
tanssimusiikkia tekevä yhtye Audile.
– Esiintyjät oli valittu hyvin! Olin
ollut ennen vain yhdellä konemusiikkikeikalla, joten sain kivoja uusia kokemuksia. Se oli todella hauskaa. Paras esiintyjistä oli Audile, kommentoi
viime hiihtolomalla rippikoulunsa
käynyt Joel Räsänen.

Ohjelmaa joka lähtöön
Lauantai aloitettiin aamuhartaudella,
jonka jälkeen kanavat tarjosivat nuorille pohtimisen aihetta. Iltapäivän

työpajoissa pelattiin muun muassa
koppipalloa ja paistettiin lettuja. Illan
ohjelmana oli isosten ja työntekijöiden järjestämä show, joka sai teltan
täyttymään naurusta. Sunnuntaiaamuna oli leirijumalanpalvelus, jonka tekemiseen osallistui työntekijöiden lisäksi osa leirin avustajista. Vaikka töitä riittikin tavaroiden pakkaamisessa ja leirikeskuksen siivoamisessa, ohjelmaan mahtui silti stand-up
koomikko Mikko Vaismaa.
– Esiintyjät olivat mahtavia, erityisesti koomikon jutuille tuli naurettua maha kipeänä, kertoo talvella leirinsä käynyt Tanja Lampinen.
– Myös hartaudet olivat tosi siistejä. Kun ensimmäistä kertaa näki kaikki
pystytykset ja valot, niin tuli sellainen
olo että tähän on oikeasti panostettu ja
paljon, Tanja kommentoi.
Kuutsilla järjestettiin myös valokuvauskilpailu ja lyhytelokuvafestivaali, jotka tarjosivat nuorille aktiviteettia ja viihdykettä.
Lopuksi kokoonnuttiin yhdessä
telttaan vielä viimeisen kerran väsynein mutta onnellisin mielin. Yhteislaulujen ja kiitosten jälkeen matka
kohti kotia alkoi.
Riku Hietanoro, yksi kesän rippikoululaisista piti Kuutsi-tapahtumaa
hyvänä.
– Leirille oli kiva lähteä, koska
sinne tuli paljon saman ikäistä porukkaa ja todella monet olivat kehuneet
Kuutsia. Tapahtuma ylitti odotukset,
suosittelisin!
Myös Meri Parviainen, joka kävi
rippikoulunsa jo viime vuonna oli
tyytyväinen Kuutsiin.
– Kokonaisuudesaan leiri oli ihan
mahtava, vaikka olisihan se voinut olla vähän pidempikin olla. Kuutsi sai
minut myös innostumaan isoskoulutuksesta, jonne olisi tarkoitus suunnata ensi syksynä, hän kertoo.

Aino Kinnunen
Eveliina Koikkalainen
Kuutsi-leiri on Hyvinkään seurakunnan
rippikoulukauden huipennus, joka
kokoaa paljon nuoria yhteen.

Hyvinkään seurakuntalehti 3 / 4.9.2014
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EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS
Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan kirkkolain 23 luvun 9 §:n
2 momentin mukaisesti 9.11.2014 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä
kirkkovaltuustoon
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan
edellä mainittuun on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän seurakunnan
läsnä olevaksi jäseneksi
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 mennessä, ja joka
täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi
asettamiseen
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimus
suhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia
varten on toimitettava 15.9.2014 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma – ke ja pe klo 10 – 15 ja to
klo 10 – 17. Käyntiosoite on Hämeenkatu 16. Valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina sekä sivuilta Seurakuntavaalit.fi.
Hyvinkäällä 27.5.2014

Hyvinkään seurakunnan vaalilautakunta

Luentosarja
Olemassaolon
kysymyksiä
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Luentosarjat alkavat kello 16.
Kahvitarjoilu.
• 5.10. Onko taivastietä/
pelastusta kristinuskon
ulkopuolella? (Kari Kuula)
• 12.10. Hengellinen väki
valta ja siitä toipuminen
(Janne Villa)
• 19.10. Mindfulness ja
sielunhoito (Miia Moisio)
• 26.10. Jumala kätilönä ja
muita Raamatun naisia
(Minna Heimola)
Tervetuloa!
Lisätietoja: Petra Pohjanraito,
p. 040 748 1960,
petra.pohjanraito@evl.fi

Hyvinkään seurakunnan leirit
koulussa oleville syyskaudella 2014
Syyslomalla Sääksissä
11.–13.10. 11–14-vuotiaat tytöt ja pojat
13.–15.10. 7–8-vuotiaat tytöt ja pojat
15.–17.10. 9–10-vuotiaat tytöt ja pojat
Hinta 40 €. Sisaralennus -50 %
Ilmoittautuminen alkaa 1.9. ja päättyy 25.9.
K12 -leiri
12–14 -vuotiaille ihmissuhteista
Sääksin leirikeskuksessa 21.–23.11.
leiriin liittyy kaksi kaupunkitapaamista
ti 11.11. ja ti 18.11. klo 17–19
Hinta 40 €, sisarale -50 %
Ilmoittautuminen alkaa 1.9. ja päättyy 27.10.
Vanhempi-lapsi -leiri
Sääksin leirikeskuksessa 28.–30.11.
Leirille voivat tulla kaikenlaiset perheet
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €
Ilmoittautuminen alkaa 1.9. ja päättyy 6.11.
Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä kone ilmoittaa, onko ilmoittautuja mahtunut leirille vai jäänyt varasijoille. Leirin vastaava työntekijä ottaa yhteyttä, jos paikkoja vapautuu.
Leireistä lähetetään kotiin leirikirje n 2 viikkoa ennen leiriä.
Leirien hinnat sisältävät kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja
takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta sosiaalisin ja taloudellisin
perustein. Hakemuksia voi pyytää seurakunnan nuorisotoimistosta
tai leirin työntekijältä.
Leiri-ilmoittautumiset: varkka.betsku.net 1.9. alkaen.
Vapaiksi jääneitä paikkoja voi tiedustella leirin vastuuhenkilöltä
ilmoittautumisajan päätyttyä
Talvikauden leirien (äiti-tytär, isä-poika, hiihtoloma, pääsiäinen)
ilmoittautuminen alkaa 1.12.2014
Kesän leirien ilmoittautuminen alkaa 9.3.2015
Seuratkaa sunnuntain Aamupostia ja osoitetta varkka.betsku.net
Hyvinkään seurakunta Varhaisnuorisotyö
PL 29 05801 HYVINKÄÄ
varkka.betsku.net
A-P Laakso p. 0400 616 238, ari-pekka.laakso@evl.fi
Kirsi Kupiainen p. 040 566 3990, kirsi.kupiainen@evl.fi

Kehitysvammaisten

kirkkopyhä
Nurmijärven ja Tuusulan
rovastikuntien
kehitysvammaisten
kirkkopyhä Klaukkalan
kirkossa, Ylitilantie 6,
sunnuntaina 28.9. klo 10.
Messu on selkokielinen ja
musiikkipainotteinen. Messun
jälkeen kirkon seurakuntasalissa lounas ja kahvi (10 €) ja
juhla, joka kestää klo 13.30
asti. Kirkon aulassa on esillä
valokuvaaja Sirpa Päivisen
Usein ihmettelen -näyttely.
Kuljetus lähtee Hyvinkään
kirkolta klo 9.00.
Ilmoittautuminen
Mari Kahralle,
mari.kahra@evl.fi, tai
tekstiviestillä tai soittaen
040 559 6324
viimeistään 11.9.

Lasten
eroryhmä

Lasten eroryhmä 10–14
-vuotiaille lapsille, joiden
perhettä on kohdannut
vanhempien ero ja
vanhemmat ovat
muuttaneet jo erilleen.
Ryhmä kokoontuu
tiistaisin 7.10., 21.10.,
28.10., 4.11. klo 17–19 ja
lauantaina 25.10. klo 10–17
seurakuntakeskuksessa.
Kaikissa tapaamisissa
tulisi olla mukana.
Kirjallinen lupa ryhmään
osallistumisesta olisi hyvä
saada molemmilta
vanhemmilta.
(Lomake lähetetään
ilmoittautuneille.)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
kirsi.kupiainen@evl.fi,
p. 040 566 3990.

sunnuntaina 14.9.2014
klo 13–15
Paavolan vanhainkodilla,
Jussilankatu 6.
Aloitamme iltapäivän
yhteisellä tuolijumpalla,
jonka jälkeen ulkoilemme ja
seurustelemme sisällä.
Ilmoittautuminen 10.9.
mennessä sähköpostilla
carina.lievendahl@evl.fi tai
petra.teittinen@evl.fi
tai puhelimitse 040 356 9074
tai 040 559 6319.
Sinua tarvitaan tapahtumaan
vapaaehtoiseksi avustajaksi.
Tule mukaan hyvään seuraan
yksin, kaksin, perheen tai
muun porukan kanssa.
Lapset ovat
tervetulleita mukaan.

Opi suomea,
tule Suomi-kahvilaan!

Suomi-kahvila on Hyvinkään
seurakunnan suomen kielen
keskustelukerho miehille ja naisille. Kahvila on avoinna 3.12. asti
keskiviikkoisin parittomilla viikoilla klo 17.30–19 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!

DIAKONIATYÖN SYKSY
DIAKONIATYÖN VASTAANOTTO
diakoniatoimistossa, Hämeenkatu 16
* Vastaanotolle voi varata ajan soittamalla numeroon 019 4561 250
seuraavina aikoina: ma klo 14–17 ja ti, to ja pe klo 10–13 tai
käymällä henkilökohtaisesti varaamassa ajan em. aikoina diakoniatoimistossa.
* Muina aikoina vastaanotolle voi varata ajan soittamalla suoraan
diakoniatyöntekijöille.
HERUSTEN MÖKIN VUOKRAUS
* Mökin vuokrauksesta voi tiedustella em. vastaanottoaikoina
diakoniatoimistosta.
MUMMON KAMMARIN AVOIMET OVET, Helenenkatu 34 D
* Maanantaisin klo 12–15, käsitöitä
* Tiistaisin klo 12–14, ohjelmahetki klo 12.30 (Huom. uusi aika!)
* Keskiviikkoisin klo 12–14, jumppaa klo 12–13.
DIAKONIARUOKAILUT, Hyvinkään kirkon yläsalissa,
Hämeenkatu 16
* klo 11.30–13 seuraavina maanantaipäivinä
* 25.8. / 15.9. / 29.9. / 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 15.12.
* maksu käteisellä: 2 € / hlö , lapset 1 € / hlö, alle 4 v. ilmaiseksi
RETKET, LEIRIT, TAPAHTUMAT
* Lisätietoja saa seurakunnan diakoniatoimistosta,
nettisivuilta ja lehdistä.
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TEE HYVÄÄ
-iltapäivä

Päiväkahvit
kotoisasti

AIMO KOKKOLAN seurassa
torstaina 20.11.2014 klo 13–15
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa 2. krs.
(Hämeenkatu 16)
Aimo Kokkola on mm. viihdyttäjä, laulaja, humoristi, tarinankertoja, muusikko, maanviljelijä ja alpakankasvattaja.
Hänen mottonsa on:
”Parhaat päivät ovat
edessä päin”
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Järj. Diakoniatyö

Syksyn ensimmäiset

LÄHETYSMYYJÄISET
perjantaina 5.9. klo 10.30–
13.30 srk-keskuksessa,
Hämeenkatu 16.
Myynnissä leivonnaisia,
ruokaa, arpoja (2 €) ym.
Pitopalvelun lounas 9,80 €.
Seuraavat myyjäiset
3.10., 31.10. ja 5.12.
Tervetuloa!

Seurakunnassa tapahtuu

S y y s k u u – l o k a k u u 2 014
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Jumalanpalveluksia
Sunnuntai 7.9.

kirkkokahvit
• 10 Messu
Paavolan srk-kodissa
• 12 Messu Kaukasten palvelutalossa
• 15 Perhemessu
Martin srk-talossa
• 18 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

• 10 Perhemessu Hyvinkään
kirkossa, kirkkokahvit
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• 12 Messu Vehkojan
srk-keskuksessa
• 18 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 21.9.

Sunnuntai 14.9.

• 10 Messu, sairaalatyön
kirkkopyhä Hyvinkään kirkossa,

• 10 Messu, diakonian kirkko
pyhä Hyvinkään kirkossa,

Musiikkia

•
•
•
•

•

•
•

Ukrainalainen trio laulaa ja
soittaa banduria, kanteleen
sukulaissoitinta. Konsertissa
kuullaan Ukrainalaisia
kansansävelmiä ja tuttuja
slaavilaisia melodioita.
la 11.10. klo 16 Jakarandan
konsertti Hyvinkään kirkossa.
ti 21.10. klo 18 Siioninvirsiseurat Martin srk-talossa
(Herättäjä-Yhdistys)
to 23.10. klo 18 Jousien ilta
Vanhassa kirkossa. Musiikkiopistojen jousisoittajat.
pe 24.10. klo 18 Majataloilta
Hyvinkään kirkossa. Mukana
Pekka Simojoki ja EtCeterakuoro.
su 26.10. klo 19 Veikko
Ahvenaisen konsertti
Hyvinkään kirkossa. Mukana
Oratoriokuoro, johtaa Matti
Heroja sekä Hyvinkään
Salonkiorkesteri, johtaa Emily
Wagoner.
su 2.11. klo 11.30 Kirkkokahvit
ja Siioninvirsiseurat srk-keskuksessa (Herättäjä-Yhdistys)
to 13.11. klo 19 Isänmaallisten
laulujen ilta Kytäjän kirkossa.
Hyvinkään-Riihimäen
sotaveteraanikuoro, johtaa
Teuvo Leutonen. Mukana
Reijo Pajamo ja Ilkka Järvinen.
Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.

kirkossa)
• 17 Toivon messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• 18 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 28.9.

• 10 Perhemessu ja vanhusten
viikon kirkkopyhä Hyvinkään
kirkossa
• 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• 12 Messu Vehkojan
srk-keskuksessa
• 17 Maailmojen messu
Hyvinkään kirkossa

• 10 Afrikkalainen gospel
messu Hyvinkään kirkossa,
kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 13 Sadonkorjuumessu Kytäjän
kirkossa, uutispuuro
• (14 Messu ja kehitysvammaisten kirkkopyhä Klaukkalan

Eroryhmä avioeron
kokeneille miehille ja naisille

tänä syksynä
Sinulle, joka kokoontuu
29.9.2014 alkaen
Tervetuloa raamattupiiriin
klo 18
maanantaisin klo18.9.
17-19
kaipaat torstaina
Riihimäen perheasian
Martin seurakuntatalolle,
neuvottelukeskuksen tiloissa, 4.
eroon liittyvienNiittymäenraitti
Temppelikatu 9 B, 11100 Riihimäki.
viimeinen kokoontuminen
tunteiden ja Ryhmän
8.12. (viikolla 42 on syysloma).
Martin uusi aluepappi
Paula
Hagel
aloittaa uuden
kokemusten
Ennakkoilmoittautuminen
raamispiirin, johonjakamista
kaikki ovat
sydämellisesti
on välttämätön.
ryhmäläiset
yhdessä Kaikki
tervetulleita.
haastatellaan etukäteen,
sitoutuminen ryhmään
saman
Piirissä tutkitaan yhdessä, mitä
Raamatun
tekstit meiltapahtuu
ensimmäisen
kokoontumiskerran jälkeen.
kokeneiden
le kertovat ja voimme
myös pohtia,
mitä
Raamatun
Ilmoittautuminen
viimeistään
15.9.2014 mennessä.
kanssa. tällä
sanoma Sinulle merkitsee
hetkellä.

Sunnuntai 5.10.

Sunnuntai 19.10.

10 Messu Paavolan srk-kodissa
12 Messu Vehkojan srk-kodissa
13 Messu Kytäjän kirkossa
18 Taize-messu Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 26.10.

• 10 Vastuuviikon messu
Hyvinkään kirkossa,
kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 17 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa

KUOROT
SYKSYLLÄ 2014

Laulunaperot (3–6-vuotiaille) tiistaisin kello 17–17.40
Vanhassa pappilassa (Pappilankatu 14) alkaen 2.9.
llmoittautuminen harjoituksen alussa. Ei koelaulua.

Rytmiritarit (7–15-vuotiaille pojille) tiistaisin kello 17.45–
18.30 Vanhassa pappilassa alkaen 2.9. Uusille laulajille
pieni koelaulu, johon voi harjoitella tutun laulun.
llmoittautuminen harjoituksen alussa.

Sävelkeijut (7–15-vuotiaille tytöille) tiistaisin kello 18.30–
19.15 Vanhassa pappilassa alkaen 2.9. Uusille laulajille
pieni koelaulu, johon voi harjoitella tutun laulun.
llmoittautuminen harjoituksen alussa.
Tiedustelut lapsikuoroista: kanttori Marjut Sipakko,
p. 0400 294 302.

Fauré
mozart
Brahms
Verdi
Händel

La 6.9.2014 klo 18
Hyvinkään kirkko

Hyvinkään
oratoriokuoro

Nuorisokuoro Värit tiistaisin kello 19.30–20.30 Vanhassa
pappilassa alkaen 9.9. Taitaville laulajille, jotka pystyvät
laulamaan äänissä. Erityisesti poikia toivotaan mukaan.
Uusille koelaulu. llmoittautuminen puhelimitse:
Marjut Sipakko, p. 0400 294 302.

johtaa matti Heroja

Vapaa pääsy
ohjelma 10 €

pianosäestys

ritva Viitala-Aaltio

Nuorten laulu- ja soitinryhmä Kuvastus (15-vuoti-

aista ylöspäin) joka toinen torstai kello 17.30–19 Työkeskuksen alakerran elokuvasalissa alkaen 11.9.
Tiedustelut: kanttori Minna Kurkola, p. 040 186 8938 tai
kanttori Erkki Hannonen, p. 0400 251 371.

Lauluryhmä Kastepisarat harjoitukset sunnuntaisin

www.hyvinkaanseurakunta.fi

kello 15–16.30 Työkeskuksen aulakahviossa alkaen 14.9.
Harjoituspäivät ovat seurakunnan nettisivuilla.
Tiedustelut: kanttori Minna Kurkola, p. 040 186 8938.

Tuomaskuoro joka toinen perjantain kello 18–20 Hyvin-

Kaipaatko tukea
Kaipaatko
erosta toipumiseen?

kään kirkossa (Hämeenkatu 16) alkaen 29.8. Tiedustelut:
musiikkityöntekijä Helena Lehtinen, p. 040 844 7126.

tukea
erosta
• Eroryhmä
avioeron kokeneille miehille ja
naisille kokoontuu tänä syksynä 29.9.2014
toipumiseen?
Ryhmä sopii
Sinulle, joka
kaipaat
eroon liittyvien
tunteiden ja
kokemusten
jakamista
yhdessä
saman
kokeneiden
kanssa.

Eroryhmän

ohjaajina toimivat
Kokoonnumme seurakuntatalolla
pienryhmä
perheneuvoja Tea Talhola ja
diakoni Petja Heiskanen.
huoneessa nro 109.
Lisätietoja ja
ilmoittautuminen
puhelimitse
Hyvinkään-Riihimäen alueen
perheasiain neuvottelukeskuksen
ajanvaraukseen
ma-to 9-11, puh. 040 805 0390.

Olen sinua vastassa, tuo ystäväsikin!
Terveisin Paula Hagel.

Seurakuntaveisaajat keskiviikkoisin kello 15–16 Vanhassa kirkossa alkaen 3.9.
Tiedustelut: kanttori Taru Paasio, p. 040 356 7616.

alkaen maanantaisin klo 17–19 Riihimäen
perheasian neuvottelukeskuksen tiloissa,
Temppelikatu 9 B, 11100 Riihimäki. Ryhmän
viimeinen kokoontuminen 8.12. (viikolla 42
on syysloma).
• Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön. Kaikki ryhmäläiset haastatellaan
Ennakkoilmoittautuminen
etukäteen, sitoutuminen ryhmään
on välttämätön.
Kaikki
ryhmäläiset ensimmäisen kokoontumiskertapahtuu
haastatellaan etukäteen,
sitoutuminen
ryhmäänIlmoittautuminen viimeistään
ran jälkeen.
tapahtuu ensimmäisen
15.9.2014 mennessä.
Eroryhmän ohjaajina
kokoontumiskerran
jälkeen.
Ilmoittautuminen viimeistään
toimivat perheneuvoja Tea Talhola ja
15.9.2014 mennessä.
diakoni Petja Heiskanen.
Eroryhmän
Eroryhmä avioeron
kokeneille miehille ja naisille
kokoontuu tänä syksynä
29.9.2014 alkaen
maanantaisin klo 17-19
Riihimäen perheasian
neuvottelukeskuksen tiloissa,
Temppelikatu 9 B, 11100 Riihimäki.
Ryhmän viimeinen kokoontuminen
8.12. (viikolla 42 on syysloma).

Vehkojan kuoro torstaisin kello 16–17.30 Vehkojan
seurakuntakeskuksessa alkaen 4.9.
Tiedustelut: kanttori Taru Paasio, p. 040 356 7616.

Hyvinkään Kirkkokuoro torstaisin seurakuntakeskuksen
juhlasalissa kello 18.15–20.30. Uudet laulajat, ottakaa
yhteyttä kanttori Erkki Hannoseen, p. 0400 251 371.
Hyvinkään Oratoriokuoro maanantaisin kello 18.30–
21.00 seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Tiedustelut:
kuoronjohtaja Matti Heroja, p. 0400 489 030.

Uudet laulajat ja soittajat

ohjaajina toimivat
perheneuvoja Tea Talhola ja
diakoni Petja Heiskanen.

tervetuloa kuoroihin ja soitinryhmään!

• Lisätietoja ja ilmoittautuminen
puhelimitse
Hyvinkään-Riihimäen alueen
Lisätietoja
ja
ilmoittautuminen
perheasiain neuvottelukeskuksen
puhelimitse
Hyvinkään-Riihimäen
alueen ma-to 9–11,
ajanvaraukseen
perheasiain neuvottelukeskuksen
ajanvaraukseen
puh. 040 8050 390.

www.hyvinkaanseurakunta.fi

ma-to 9-11, puh. 040 805 0390.

N U O RT E N TO I M I N TA S Y K S Y L L Ä 2 0 1 4
Jumala. Armo. Elämä.
Betaniassa:
Keskiviikkoisin Raamis 16.30ilmoittauPerjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lisätietoa
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30
ja muusta
umisesta

etsku

•
•
•
•

• 10 Messu ja Vaje ry:n
kirkkopyhä Hyvinkään
kirkossa, kirkkokahvit

requiem -KoNSerTTi

Kaipaatko
tukea erosta
toipumiseen?

MartissaRyhmä
alkaa
raamattupiiri
sopii

• 10 Messu ja lähetyspyhä
Hyvinkään kirkossa,
kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa
• 12 Messu Kaukasten palvelutalossa, kirkkokahvit
• 13 Sanajumalanpalvelus,
veteraanien kirkkopyhä
Vanhassa kirkossa, kirkkokahvit
• (Ei iltakirkkoa Vanhassa
kirkossa)

Design: Jorma Ersta

• la 6.9. klo 18 Requiem-konsertti Hyvinkään kirkossa. Ks.
viereinen ilmoitus.
• ti 23.9. klo 19 Gospel-ilta
Hyvinkään kirkossa, Sari
Behm ja Sini Järnström, laulu
(srk-viikko)
• to 25.9. klo 19 Virsi soi -ilta
Hyvinkään kirkossa, Jarkko
Maukonen Band (srk-viikko)
• pe 26.9. klo 18 Siioninvirsiseurat Vehkojan srk-keskuksessa (Herättäjä-Yhdistys)
• pe 26.9. klo 19 Konsertti
Hyvinkään kirkossa, Jaana
Pöllänen (srk-viikko)
• la 27.9. klo 18 Gospel-konsertti Hyvinkään kirkossa,
Sumusade -yhtye (srk-viikko)
• su 28.9. klo 10 Afrikkalainen
gospelmessu Hyvinkään
kirkossa (srk-viikko)
• su 28.9. klo 15 Runon ja
laulun iltapäivä Vehkojan
srk-keskuksessa. Anne
Myyryläinen lausuu runoja ja
Annamari Väänänen laulaa
Schubertia.
• ke 1.10. klo 18.30 Ystävän risti
-hyväntekeväisyyskonsertti
Hyvinkään kirkossa. Ks.
ilmoitus sivulla 5
• la 4.10. klo 18 Trio Malvin
konsertti Hyvinkään kirkossa.

Sunnuntai 12.10.

kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan
srk-kodissa, kirkkokahvit
• 12 Messu Vehkojan
srk-keskuksessa
• 17 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkossa

.net

Muut:
19.-21.9. Poikien leiri Sääksissä
26.-28.9. Tyttöjen leiri Sääksissä
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”Kolmevuotiaana Saska osasi lauseita seitsemällä eri kielellä.”
Tietokone on
tuttu laite
Saska Kölhille.
Hän kuuntelee
musiikkia ja
laulaa itsekin.
Hänen
suosikkilistallaan ovat
Backstreet
Boys, Eros
Ramazzotti,
Phil Collins ja
Cheek.

Saska hämmästyttää lahjoillaan

E

nsimmäistä kertaa elämässäni tapaan henkilön, jolla on hämmästyttävää lahjakkuutta. Hän on hyvinkääläinen Saska Kölhi, 18.
Kysyn nuorelta mieheltä, mikä
viikonpäivä oli 19.8.1978. Hän
miettii jonkin aikaa ja vastaa sitten: lauantai.
Totta, se on minun ja vaimoni hääpäivä.
Saska Kölhi sanoo olevansa autisti ja
kertoo, mitä se on.
– Autismi on neuropsykologinen häiriö, joka tarkoittaa, että ajattelen ja käyttäydyn hiukan eri lailla kuin toiset ihmiset.
Nuoren miehen isä Jorma Kölhi lisää,

että autismiin liittyy Saskalla savant-ilmiö,
joka on vain osalla autisteista. Jos sanotaan
jokin tietty päivä kalenterista, hän tietää
mistä viikonpäivästä on kysymys. Hänellä
on myös hyvä muisti. Kesken haastattelun
pesukone alkaa piipata. Saska muistaa, että
tämä uusi kone tuotiin kotiin perjantaina
18. kesäkuuta 2010. Kun vanha televisio pamahti rikki perjantaina 11.3.2011, ostettiin
uusi keskiviikkona 16.3.
– Sinun nimipäiväsi (Seppo) on 10.6. ja
tänä vuonna se oli tiistai. Tänä vuonna viikonpäivät menevät samalla tavalla kuin
vuosina 2003 ja 2008, Saska sanoo.
Hän muistaa tuhansien musiikkikappaleiden sanat ja hetken, milloin kuuli kyseisen biisin ensimmäistä kertaa. Hänen suosikkilistallaan ovat Backstreet Boys, Eros
Ramazzotti, Phil Collins, Cheek sekä
1980-luvun musiikki ja rap.
– Pidän jääkiekosta. Olen katsonut matseja isän kanssa Hyvinkäällä, Porvoossa,
Kirkkonummella, Kauniaisissa, Heinolassa,
Keravalla, Kouvolassa ja Järvenpäässä.
Hyvinkään Hoki Klupi (HKH) on Saskan suosikkijoukkue. Se pelaa 2. divisioonassa. Siinä on Jorma Kölhille tuttuja pelaajia, muun muassa työkavereita.
– Faija harrastaa vanhoja autoja. Hänellä on kaksi englantilaista Triumphia,
Salon ja Herald -mallit 1960–70-lukujen
vaihteesta, Saska paljastaa.

Opiskelua ja työharjoittelua
Jorma Kölhi omistaa kaksi 1960–70-lukujen vaihteen Triumphia. Saska esittelee
avomallista Triumph Heraldia, jonka
kyydissä istuminen on ollut helteisen
kesän aikana mukavaa.
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Saskan isä Jorma Kölhi on asentajana VR:n
konepajalla. Äiti, Oili Kölhi on Edita kustantamon palveluksessa. Saska painoi syntyessään vain 700 grammaa. Pituutta oli 30
senttiä. Hän kertoo varhaisista vaiheistaan
ja kouluelämästä.

– Ensimmäisen vuoden olin Helsingin
lastenklinikalla, ja kaksi ensimmäistä vuotta olin lisähapen varassa. Parin vuoden aikana voin liikkua vain 15 metrin matkan.
Ulkona oli lastenvaunuissa happipullo.
Esikoulun hän aloitti 14. elokuuta 2001
ja Hakalan erityiskoulun 2003. Sieltä poika
pääsi pois 1. kesäkuuta 2012. Seuraavaksi
oli vuorossa elokuusta 2012 alkaen Validia
ammattiopisto, Järvenpäässä.
– Ensimmäinen ryhmä oli TYVA-väylä
eli työhön valmentautuvien opinnot, AVATYVA-SOTE 13. Aloin opiskella vanhusten
hoitoa 7. elokuuta 2013. Torstaiaamuna on
Järvenpään kirkkopihassa jokaisella opiskelijalla oma asukas, jota ollaan auttamassa.
Elokuun alussa hänellä alkoi viimeinen
vanhustenhoito-opintovuosi Järvenpäässä.
– Ala ei keskity vain vanhuksiin vaan
myös päiväkoteihin ja mielenterveysongelmapotilaisiin. Olen ollut monessa vanhainkodissa harjoittelemassa, esimerkiksi Villa
Fredrikassa. Toissa syksynä olin kaksi viikkoa Lepovillassa. Vanhukset ovat kivoja.
Olisi kiva saada alan töitä.
Saskalla on ollut muutakin työharjoittelua. Kesäkuussa hän oli Hyvinkään työkeskuksen metallipuolella, jossa tehtiin vasaroimalla muovimattoja ja kiinnitettiin pultteja.

Rippileiri ja juontotehtävä
Helmikuussa vuonna 2010 Saska Kölhi oli
erityislasten rippileirillä Vihdin Nuottakodossa. Saman vuoden toukokuussa oli seurakuntaleiri Lammilla. Noin vuosi sitten
29.9.2013 vietettiin Hyvinkään kirkossa
kehitysvammaisten kirkkopyhää.
– Sinne tuli ihmisiä Hyvinkäältä ja naapuriseurakunnista sekä Turusta. Minulla
oli juontotehtävä. Olin tosi onnellinen.

Lauloin lopuksi Matti Johannes Koivun
laulun Jos muutat mielesi, Egotripin Mestaripiirroksen ja Laura Pausinin Resta in
ascolto.
Isä kertoo, että Saska on laulanut myös
vanhustenkodeissa. Laulujen joukossa on
myös virsiä. Kahdeksan ikäisestä neljätoistavuotiaaksi poika kävi musiikkiterapiassa.
Kommunikointi tapahtui soittimilla. Saskan suosikkivirsi on Pekka Simojoen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama Herra, kädelläsi (517). Virren kertosäe
alkaa sanoilla: ”Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan”.
– Kuulin sen ensimmäisen kerran seurakunnan aamunavauksessa vuonna 2002,
kun olin kuusivuotias. Televisiosta katson
Tartu mikkiin -ohjelmaa. Kuuntelen muutenkin musiikkia.
Heinäkuussa 2007 Kölhin perhe oli kävelemässä Oulun keskustassa. Yhtäkkiä
Saska sanoi, että tämä on tuttu paikka. Siitä on kuva ympäristöopin kirjassa sillä ja
sillä sivulla.
Jorma Kölhin mukaan Saskalla on aika
vähän ikäisiään kavereita. Perhe kuuluu
Hyvinkään seudun Vammaisten Lasten
Vanhempainyhdistykseen VALAVA ry:n
sekä Autismi- ja Aspergerliittoon, joka julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää
Autismi-lehteä.
– Koulussa ei ollut resursseja opettaa
kieliä. Saskalla oli vuoden ajan eräs kiinalaissyntyinen englannin kielen opettaja Järvenpäässä. Kolmevuotiaana hän
osasi lauseita seitsemällä eri kielellä. Saska on kova kävelemään. Hän käy esimerkiksi Riihimäellä asuvan mummin luona
jalkaisin.

Seppo Ylönen

