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Ari Suomi
- Hyvin Pesun toimitusjohtaja
- harrastaa valokuvausta
- vuoden 2005
hyvinkääläinen yrittäjä

Hyvin Pesun toimitusjohtaja Ari Suomi (vas.) on tyytyväinen siihen, että vieressä seisova nuorin poika, Henrik, on valmis ottamaan aikanaan vastaan vaihtokapulan pesulan johdossa.

Yrittäjyys periytyy isältä pojalle

H

yvin Pesun toimitusjohtaja Ari
Suomen haastattelun edetessä
tulee esiin mielenkiintoista Hyvinkään seudun historiaa.
Vuonna 1959 syntyneen Arin
isä, edesmennyt Arvo Suomi ja
äiti Meeri pitivät sodan jälkeen Hikiällä ja
Helsingin Käpylässä valokuvausstudiota. Äiti oli erikoistunut koulukuvaukseen ja liikkui polkupyörällä Hausjärven, Riihimäen ja
Hyvinkään kouluilla. Yöt vanhemmat kehittivät filmejä ja tekivät vedoksia. Isä rakennutti Hikiälle myös kattotiilitehtaan.
– Vuonna 1955 isä rakensi Ahdenkallionkatu 3:een Kinoma-elokuvateatterin. Hän
oli vuokrannut autotalliin tilaa eräälle rouvalle, joka pesi siellä ihmisten vaatteita.
Rouva sairastui, ja ihmiset kolkuttelivat pesulan ovella. Isä alkoi tutkia pesula-alaa ja
hankki aluksi koneita Kinoman alakertaan
vuonna 1960. Sitä pesulaa pyöritettiin 12
vuotta. Pesulatoiminta on jatkunut vuodesta
1972 lähtien tässä Ruskakatu 4:ssä. Kinomasta luovuttiin 1990-luvun alkupuolella,
Ari Suomi kertoo.
Ari Suomi kävi 1970-luvulla Riihimäellä
kauppaopiston ja palveli Viestirykmentin esikuntakomppaniassa. Hyvin Pesulan työhön
hän tuli virallisesti 20-vuotiaana vuonna 1979.

Perheyritys on elämäntapa
Miehen työuraa on kestänyt nyt 35 vuotta.
Hyvin Pesu toimii 1200 m2:n hallissa seitsemän työntekijän voimin. Perheyritys on toimitusjohtajan mukaan elämäntapa. Ari ja
Merja Suomella on kolme aikuista lasta.
– Nuorin poika Henrik, 23, omistaa kolmanneksen pesulayrityksestä ja alkoi työt
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pesulassa kahdeksan vuotta sitten. Onhan
se kiva, kun jatkaja löytyy. Myös tyttäreni
Katleenan aviomies Janne Saarinen on
työssä pesulassa, Ari Suomi jatkaa.
On itsestä kiinni, miten pärjää. Töitä on
tehtävä. Koskaan ei saa laiskotella.
– Olin 5- tai 6-vuotias, kun myin ensimmäisen Tupla-patukan Kinoman kioskista.
Kouluikäisenä pyöritin elokuvia. Saliakin
piti siivota iltamyöhällä.
Vaimo Merja on venäjän kääntämisen ja
tulkkauksen maisteri ja tekee parhaillaan
väitöskirjaa Stalinismin ilmiöistä Neuvostokirjallisuudessa.
– Vaimoni on mukana kirkkokuorossa ja
muissakin seurakunnan kuoroissa. Siskoni
Seija-Riitta Laakso on tietokirjailija. Hän kirjoitti väitöskirjan laivapostin kulusta 1800-luvulla. Sisko kirjoitti myös kirjan Kinoman tyttö, joka on historiikki Kinomasta. Kirjassa
kerrotaan 1950-luvusta lähtien, miten elokuvateattereilla meni, miten televisio vaikutti elokuvien katseluun sekä siitä, kuinka isä rakensi
elokuvateatterin ja me elimme lapsuuttamme.

Valokuvausharrastus
Kirkkoon ja kristillisyyteen Ari Suomi sanoo suhtautuvansa neutraalisti. Hänestä
kristinusko on suvaitsevainen uskonto.
– Olen harrastanut 40 vuotta valokuvausta. Aikaisemmin kehitin ja vedostin mustavalkoisia kuvia. Olen kuvannut seurakunnan
tilaisuuksissa. Kolmena vuonna olen kuvannut Hengen uudistus kirkossamme -tilaisuuksia Hyvinkäällä, Lohjalla ja Kalajoella.
Tuttavien pyynnöstä olen kuvannut häissä,
ristiäisissä ja hautajaisissa. Olen kuvannut
myös Medialähetys Sanansaattajien kesäpäi-

villä ja esineitä järjestön nettikauppaan.
vuoden kuluttua katsottavissa. Hän epäilee,
Aktiivinen mies on harrastanut myös
että varsinkaan kännykkäkameroilla otetut
lentämistä ja moottoripyöräilyä. Hän lukee
kuvat eivät ole silloin enää katsottavissa.
romaaneja, dekkareita, elämäkertoja ja
– Isäni oli talvisodassa ilmavalokuvaajausein netistä valokuvaukseen liittyviä artikna. Hänen jäämistössään on satoja kuvia,
keleita. Uusi valokuvaustekniikka ei kiinmutta niissä ei ole mitään merkintää. Kukaan
nosta, mutta sen sijaan vanhat mestarikuei tiedä, missä ne on otettu ja keitä kuvissa on.
vaajat. Eräs heistä on Henri Cartier-BresSeppo Ylönen
son, joka vaikutti ”ratkaisevan hetken” syntyyn.
– Kun poika pelasi
jääkiekkoa, pelien kuvaaminen opetti minut odottamaan sopivaa hetkeä.
Nykyään kuvataan
digikameroilla ja puhelimilla. Tietokoneiden kovalevyille
kertyy tuhansia kuvia.
– Tämän
vuoden puolella olen
tehnyt arkistoon vedoksia arkikuvista.
Laitan mukaan
kaikki tiedot ja
päivämäärät. Käytän kuvien tulostukseen erittäin hyvälaatuista tulostinta
ja museopaperia.
Nykyään valokuvaus on suositumpaa
Ari Suomen (oik.) tyttären Katleenan aviomies Janne Saarinen (vas.)
kuin koskaan. Ari
on myös pesulan palveluksessa. Keskellä Henrik Suomi, joka on
Suomi kysyy, kuinka
ollut pesulatyössä jo kahdeksan vuotta.
moni kuvista on 20

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Äänestätkö seurakuntavaaleissa?

Hyvinkään seurakuntalehti

 / ..

Raine Tammilehto

Vaikuta ja virkisty

– Aion äänestää, koska se on
velvollisuuteni. Kirkon ja
seurakunnan toiminta kuuluu suomalaiseen kulttuuriin.
Tällä hetkellä erotaan paljon
kirkosta. Suomeen on tullut
paljon ulkomaalaisia, joilla
on muu uskonto.

Matti Mielonen

– Osallistun seurakuntavaaleihin. Olen yleensä käynyt
äänestämässä. On mielenkiintoista osallistua ja seurata
äänestämäni henkilön toimintaa. Seurakunnan pitäisi
mielestäni puuttua enemmän
yhteiskunnallisiin asioihin.

Katja Saha

– En aio osallistua enkä ole
koskaan äänestänyt seurakuntavaaleissa. Asia ei ole
kiinnostanut. Seurakunnan
elimet ovat omalla tavallaan
tärkeitä. Olen käynyt seurakunnan parisuhdeneuvonnassa ja siitä oli minulle
apua. Asun Mäntsälässä ja
käyn työssä Hyvinkäällä.

S

eurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa
maanantaina kestäen viisi päivää. Sunnuntai 9.11. on vaalipäivä. Ennakkoäänestyspaikat voi katsoa tämän lehden sivulta neljä. Perinteisesti vaalipäivänä äänestetään kirkossa. Vaali
oli aikaisemmin kaksipäiväinen. Nyt koko maassa äänestyspäivä on vain sunnuntai 9. marraskuuta. Tämä on hyvä muistaa, jos sattuu olemaan vaikka matkoilla tuolloin. Silloin kannattaa äänestää ennakkoon. Hyvinkäällä on 27.–
31.10. paljon mahdollisuuksia ennakkoäänestykseen. Toki äänestää tuona aikana voi missä päin
Suomea tahansa, jos sattuu vaikka opiskelun tai
työn takia olemaan muualla. Tällöin pitää vain
tietää oman seurakuntansa ehdokkaan numero.
Muuten äänestäminen käy kuten muissakin vaaleissa.

Rolf Tuominen
– En aio osallistua seurakuntavaaleihin. En ole koskaan äänestänyt
niissä. En käytä seurakunnan palveluja. Tosin toissapäivänä tuli postissa kirje, jossa oli vanhimman pojan rippileirille ilmoittautumispaperi. Kirkkovaltuusto on seurakunnalle tärkeä, koska se päättää seurakunnan toimista.

Birgitta Mattila

Elisa Koskela

– Ehkä äänestän. Aikaisemmin en ole äänestänyt seurakuntavaaleissa, ainoastaan
muissa poliittisissa vaaleissa.
Äänestämisellä pystyy vaikuttamaan. Opiskelen Järvenpään seurakuntaopistossa
koulunkäynnin sekä aamu- ja
iltapäiväkerhon toiminnan
ohjaajaksi. Tein Martin seurakuntatalon iltapäiväkerhossa työhönoppimisjakson.

– Äänestän seurakuntavaaleissa. Olen aina äänestänyt.
Kolme vuotta sitten muutin
Jyväskylästä Hyvinkäälle.
Siellä äänestin ja täälläkin aion äänestää. Käyn sanajumalanpalveluksissa Paavolan
seurakuntakodissa.

Valitsijayhdistykset ja ehdokkaat esitellään tässä
lehdessä kuvien kanssa. Kuusi valitsijayhdistystä
ja 125 ehdokasta tavoittelevat 33 valtuustopaikkaa. Heidän näkemyksistään voit lukea tästä lehdestä ja vaalikoneesta (Seurakuntavaalit.fi). Sinä, jolla on äänioikeus, päätät äänioikeuttasi
käyttämällä, ketkä seuraavat neljä vuotta tulevat
päättämään monista tärkeistä asioista koskien
seurakuntamme elämää, toimintaa ja taloutta.
Kuka on sinulle se oikea?
Vaalipäivä on Isänpäivänä. Äänestys Hyvinkään
kirkossa alkaa heti perhemessun jälkeen klo 11 ja
päättyy klo 20. Kirkonmäellä on paljon ohjelmaa
kaikenikäisille, joten tervetuloa mukaan. On
soppatarjoilua, lauluhetkiä, Lysti-lammas ja oikeita eläimiä perheen pienimpien nähdä, talvivaatejakelua tarvitseville diakoniatoimistossa ja
seurakunnan työntekijöitä tavattavissa. Tapahtuman nimi on Vaikuta ja virkisty.
Päivä painottaa ihmisläheisyyttä ja keskinäistä yhteyttä. Vaikka seurakuntavaaleissa näkyy koko kirkon kirjo, niin pääpaino on siinä,
että olemme yhteisö, jossa saamme kohdata toiset avoimesti ja erilaisuutta arvostaen. Isänpäivätapahtuma liittyy seurakuntavaalien teemaan
Usko Hyvän Tekemiseen.
Toivotan sinut tervetulleeksi äänestämään joko
ennakkoon tai vaalipäivänä.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Tarvitsemmeko
kirkkoa?

I

hmisellä on ollut tapana uskoa korkeampaan voimaan. Katsotaanpa muinaiseen
Egyptiin tai vanhasuomalaiseen pakanakulttuuriin, on ihminen aina uskonut, että
taivaassa on meitä vahvempi olento, joka
suojelee meitä. Tätä korkeampaa voimaa on
kutsuttu eri nimillä, mutta kuvaukset ovat
hämmästyttävän samanlaisia. Mielessä herää väistämättä kysymys, puhummeko samasta asiasta eri nimillä?
Lapsella on vahva usko. Hän uskoo, että
hänestä huolehditaan. Iltarukouksen tehdessään lapsi antaa itsensä Jumalan suojelukseen ja voi rauhassa nukahtaa. Suojelusenkeli-taulu antaa hänelle konkreettisempaa kuvaa suojeluksesta. Meillä jokaisella on
tarinoita siitä, kuinka suojelusenkeli on ollut
olkapäällä joissain tilanteissa. Usko korkeampaan antaa lohtua ja turvallisuuden tunnetta myös aikuisille.
Tarvitsemmeko siis kirkkoa? Itse uskomiseen emme, mutta uskon vahvistamiseen
kyllä. Vaikka emme kävisikään ahkerasti kirkossa, ei se tarkoita, että emme uskoisi.
Luulenpa, että suurin osa ihmisistä kuitenkin uskoo, vaikka ei enää kirkkoon kuuluisikaan. Valitettavasti nykyään on muotia erota kirkosta. Syynä saattaa olla kirkollisverossa säästäminen tai jonkun yksittäisen henkilön lausunnot, jotka ovat ristiriidassa omien
vakaumuksien kanssa. Esimerkkinä kohua
aiheuttanut homo-keskustelu televisiossa.
Ohjelman seurauksena suuri joukko erosi
kirkosta. Valitettavasti.
Mielestäni tämä ei ole järkevää, kyse on
kuitenkin yksilöiden mielipiteistä. Ei niihin
pitäisi sotkea kirkkoa. Tulisi keskittyä kirkon sanomaan: lähimmäisen rakkauteen.
Meidät on jo kasteessa otettu kirkkomme
jäseneksi ja yhteisöt, kuten kirkkokin, koostuvat yksilöistä, joilla jokaisella on omat uskomukset ja mielipiteet. Sehän yhteisön
rikkaus onkin. Eikös kristinuskon perimmäinen sisältö ole suvaitsevaisuus? Meidän
uskontomme ei perustu tuomitsemiseen,
vaan suvaitsemiseen. Tällöinhän meidän tulisi suvaita myös eriäviä mielipiteitä, eivät
ne ole uhka arvomaailmallemme. Toisen
mielipiteet eivät ole hyvä syy erota kirkosta.
Myöskään verotus ei mielestäni ole syy
erota kirkosta. Otetaanpa esimerkki: Tauno
Tavallinen voisi jättää ostamatta pari olutlaatikkoa vuoden mittaan ja sillä rahalla saisi maksettua kirkollisveronsa. Kyse on valinnoista. Kumpi on tärkeämpää, oluen osto
vai kuuluminen kirkkoon?
Mietitäänpä milloin ns. ”tavallinen ihminen” on tekemisissä kirkon kanssa. Ristiäiset, rippijuhlat, häät, hautajaiset, kodinsiunaus sekä joulukirkko kuuluvat monen elämään. Näiden juhlallisten tilaisuuksien
myötä tuomme kirkon elämäämme. Näin
myös lapset oppivat, että kirkko on osa meitä, osa arkeamme ja juhlaamme. Ihminen
siis tarvitsee kirkkoa. Itselleni kirkkoon
kuuluminen on tärkeätä. Niinpä pysyn kirkossa, maksan kauniisti veroni ja käyn ostamassa shampanjan. Skoolataanpa siis kirkolle!

Ursula Ikonen

Mila, Nea ja Matias haluavat
lisää nuoria kirkkovaltuustoon
Seurakunnan asioista päättävien täytyy taata toimintaa kaikenikäisille.
Tätä mieltä ovat tulevissa seurakuntavaaleissa ensimmäistä kertaa äänestämään
pääsevät Mila Kotala, 17, Nea Välske, 16 ja Matias Sotka,16.
– Nuorten asioista tietävät parhaiten nuoret, siksi äänestän seurakuntavaaleissa
mieluiten nuorta ehdokasta. Uskon, että
sopiva äänestettävä löytyy. Tuttujakin on
lähdössä ehdolle, sanoo isoskoulutuksessa
toista vuotta oleva ja Puolimatkan koululla monitoimikerhoa pitävä Matias.

Nuorisotila Betanian
korjaus toivelistalla
Hyvinkään seurakunnassa on Matiaksen
mielestä nuorille kohtuullisen mukavasti
toimintaa. Hänellä itsellään on tapana
käydä esimerkiksi nuorten illoissa ja After
school -tapahtumissa.
– Helenenkadulla sijaitsevan Nuorisotila Betanian peruskorjaus olisi aiheellista
lähivuosina, hän arvelee.
Matias saattaisi joskus tulevina vuosina
ryhtyä itsekin ehdolle kirkkovaltuustoon.
– Se voisi olla mielenkiintoinen kokemus, hän pohdiskelee.
Myös Milan mielestä Betania kaipaisi
remonttia lähivuosina.
– Se on nuorten tärkeä kokoontumispaikka, ja paljon käytössä. Siksi se ei saa
päästä lahoamaan.
Milan mielestä on huolestuttavaa, että
monet aikuiset eroavat kirkosta. Hän arveleekin, että seurakunnan täytyisi satsata
ennen kaikkea nuoriin aikuisiin.
– Rippikouluiän ja messussa käymisvaiheen väliin jää ajanjakso, jolloin seurakunnasta ei välttämättä löydy paljon tekemistä. Täytyisi olla muutakin kuin pallo-

Nea Välske (vas.), Mila Kotala ja Matias Sotka pääsevät tulevissa seurakuntavaaleissa
ensimmäistä kertaa äänestämään.

peli-iltoja, koska kaikki eivät ole niistä
kiinnostuneita. Haluaisin, että äänestämäni ehdokas ajaisi muun muassa tätä asiaa.
Neankin mielestä seurakunnassa voisi
olla enemmän toimintaa nuorille aikuisille.
– Esimerkiksi nuorteniltojen kaltaiset
illat voisivat jatkua myös nuorilla aikuisilla. Jonkinlaista leiritoimintaakin saisi olla.
Nean mielestä on turvallisinta äänes-

Irja Ketola

Usko hyvän
tekemiseen

Ennakkoäänestys

Hyvinkään seurakunnassa
järjestetään seuraavissa
ennakko-äänestyspaikoissa:

ANTTI ONI
DIAK

Kirkkoherranvirastossa (os. Hämeenkatu )
maanantaista perjantaihin
.–.. kello .–.
ja lisäksi seuraavissa paikoissa:
Maanantaina ..
Hyvinkään kaupunginkirjasto
Hyvinkään yhteiskoulun lukio
Paavolan seurakuntakoti
Vehkojan seurakuntakeskus

Torikatu 
Uudenmaankatu 
Aittatie 
Yli-Anttilantie 

klo –
klo –
klo –
klo –

Tiistaina ..
Hyria, Hyvinkää
Hyria, Hyvinkää
Hyvinkään sairaala
Kaukasten palvelutalo
Nopon koulu

Karankatu -
Kauppalankatu 
Sairaalankatu 
Rajapellontie 
Nopon Koulukuja 

klo –
klo –
klo –
klo –
klo –

Keskiviikkona ..
Prisma
K-citymarket
Sveitsin lukio
Mäntykoto
Kytäjän kirkko
Martin seurakuntatalo

Torikatu 
Hämeenkatu 
Teerimäenkatu -
Sähkökatu 
Palkkisillantie 
Niittymäenraitti 

klo –
klo –
klo –
klo –
klo –
klo –

Torstaina ..
Prisma
K-citymarket
Veteraanitalo

Torikatu 
Hämeenkatu 
Asemankatu 

klo -
klo –
klo –

Perjantaina ..
Prisma
K-citymarket
Betania

Torikatu 
Hämeenkatu 
Helenenkatu 

klo –
klo –
klo –

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä, ehdokaslistojen yhdistelmästä ja
kuulutus seurakuntavaaleista sivulla  olevassa ilmoituksessa.
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tää tuttua ihmistä. Silloin ainakin tietää,
minkälaisia asioita seurakunnassa hän
pyrkii ajamaan eteenpäin.
– Hyvä seurakunnan luottamushenkilö kuuntelee ja kulkee silmät avoimina
ympärilleen katsellen. Hän on ystävällinen
ja yrittäväinen, ja tekee parhaansa.

”En usko, että on
olemassa mitään
muuta työtä,
missä voisin
näin kokonaisvaltaisesti
auttaa toista
ihmistä.”
Millaiseen
hyvään
sinä uskot?

!
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Miehet viihtyvät sorvin ääressä

Narsismin
monet kasvot

T

ikkusormet on Vehkojan seurakuntakeskuksessa tiistaisin kello 10–13
toimiva miesten puutyöryhmä.
Miehet tekevät esineitä, joilla kerätään
varoja lähetystyön hyväksi.
– Minulla on autotallissa tilaa ja
haaveena on ostaa sorvi. Nyt kokeilen,
miten sorvaaminen sujuu. Haaveena on
sorvata puukuppi, sotkanpesä. Olen
ammatiltani maanviljelijä ja olen tehnyt
aina jotakin käsilläni. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kokeilen sorvia, sanoo Matti Servomaa, joka on toista
kertaa mukana mukavassa joukossa.
Servomaata opettava Raimo Hyvärinen on käynyt vajaan vuoden puutyöryhmässä.
– Vaimo vihjasi, että täällä Vehkojalla on puutyöpiiri ja koneet. Olen tehnyt
ikäni puutöitä: huonekaluja, sisäovia,
kaidepuita ja koriste-esineitä. Minulla
oli harrastuksessa välivuosia ja nyt innostuin uudestaan. Olen mukana
omaksi iloksi.
Vilho Viitala jäi eläkkeelle vuosituhannen vaihteessa ja liittyi seurakuntakeskuksessa silloin olleeseen puutyöryhmään.
– Maanantaisin kello 10–14 on tässä
samassa tilassa miesten askartelupiiri.
Keskiviikkona kello 10–14 on miesten

Kun Matti Servomaa harjoittelee sorvaamista, muut miehet asettuvat kuvaa varten
hänen viereensä. Vasemmalta opettajana toimiva Raimo Hyvärinen ja Martti
Tuominen. Oikealla on Vilho Viitala.

toinen puutyöpiiri ja torstaina kello
9–12 Torstaitovin puutyöpiiri. Hämeenlinnan seurakunnassa on Puupäät niminen miesten puutyöpiiri. Me otimme
nimeksi Tikkusormet, hän kertoo porukan nimen valinnasta.

takin miehiä mukaan, Vilho Viitala lisää.
Viime helatorstaina miehet olivat
myymässä tuotteitaan kauppatorilla
seurakunnan teltassa. Jouluksi tehdään
lintulautoja ja kevääksi linnunpönttöjä.
Puiset lelut eli autot ja eläinhahmot ovat
kysyttyjä. Sitten valmistuu emännille
kapustoja, kaulimia, voirasioita ja -veitsiä sekä pannunalusia.
Vilho Viitala esittelee linnunpönttöä, jonka lentoaukko on suojattu metallilla. Taakse on kiinnitetty vahva ripustusnaru. Alhaalla on kätevä ja helposti avattava pöntön tyhjennysluukku.
Martti Tuominen kertoo tulleensa
Tikkusormet-puutyöryhmään vuonna
2011.
– Materiaalia on ”kerjätty”. Olemme
saaneet lautoja ja peltejä. Yrityksistä annetaan hyvää materiaalia, kun kerromme, mihin teemme tuotteita. Kustannukset ovat vähäisiä, ja koko tuotto saadaan lähetystyön hyväksi.

Sesonkituotteita valmistuu

Tässä vaiheessa puisten esineiden
määrä ei ole vielä suuri, mutta kunhan
syksy etenee niin nähdään, millaista
jälkeä syntyy Tikkusormet-puutyöryhmän hyppysistä joulun ja kevään
lähetysmyyjäisiin.

Naisilla on Mummon kammarissa Kätevä-piiri, jossa syntyy erilaisia naisten
käsitöitä. Siellä pidetään lauantaina
22.11. joulun lähetysmyyjäiset ja ensi
vuonna samassa paikassa on kevään lähetysmyyjäiset. Näihin molempiin myyjäisiin tuovat miehetkin tuotteitaan
myyntiin. Toinen paikka, jossa miehet
myyvät, on seurakunnan pitopalvelun
myyjäiset.
– Viime talvikautena saimme lähetykselle 650 euroa, Martti Tuominen
sanoo.
– Taloudellinen tuotto ei ole vahva,
mutta miehillä on puutöiden parissa hyvä
harrastusmahdollisuus. Kutsumme mui-

Seppo Ylönen

Väkivallan markkinat: Kulutatko rauhaa?

Vastuuviikko 19.–26.10.2014

V

WWF-Canon/Simon Rawles

astuuviikko on Suomen kirkkojen
ja kristillisten järjestöjen ihmisoikeuskampanja, jota koordinoi Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Vastuuviikon teema on tänä vuonna
Väkivallan markkinat: Kulutatko rauhaa?

Sotia ylläpidetään
luonnonvaroilla
Monet pohjoisen maat ovat riippuvaisia
luonnonvarojen tuonnista. Köyhissä ja
epävakaissa valtioissa olosuhteet ja huono hallinto poikivat luonnonvarojen
riistokäyttöä. Luonnonvaroja hallitsevat
maan hallitus, kapinallisryhmät tai monikansalliset yhtiöt sen sijaan, että paikalliset saisivat niistä elantonsa tai niistä saadut voitot hyödyttäisivät koko
maata. Riistokäyttöön liittyy usein ihmisoikeusloukkauksia. Luonnonvarojen
hallinta voimakeinoin voi kehittyä täysimittaiseksi sodaksi.

Kullakin yksilöllä
on oikeus elämään
Kestävän rauhan ja kehityksen saavuttamiseksi tarvitaan ympäristön suojelua
ja luonnonvarojen oikeudenmukaista
hallintaa, joka luo hyvinvointia ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Vastuuviikon viesti kuuluukin: ”Kullakin

ei ole vain hyviä aikeita silloin tällöin. Se
on elämäntapa, sydämen asenne, joka toteutuu teoissamme. Ilman tekoja hyvätkin aikeemme jäävät tyhjiksi.

Kulutatko rauhaa?
Halpatuotanto tapahtuu aina jonkun
kustannuksella ja luonnonvaroja riistämällä. Me pohjoisessa kulutamme etelänkin varat.
Voimme edistää rauhaa kiinnittämällä huomiota ostoksiimme, sijoituksiimme ja siihen mitä syömme. Rakennamme rauhaa valitsemalla oikeudenmukaisesti tuotettuja sekä kestävästi
kasvatettuja luonnontuotteita. Rauhanrakentaminen alkaa arkisista valinnoista
sekä lähimmäisenrakkaudesta, joka
ulottuu lähelle ja kauas.
(Lyhennelmä
Vastuuviikon lehdestä)

Tukkeja Kalimantanilla, Indonesiassa.

yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen
ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.”
(Ihmisoikeuksien julistus, 3. artikla)
Oikeudenmukaisuus ja rauha alkavat
minusta ja sinusta. Teoillamme on merkitystä, niin lähipiirissämme kuin maailmanlaajuisestikin. Lähimmäisenrakkaus
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Vastuuviikon tapahtumia
Hyvinkään seurakunnassa:
• Workshop nuortenillassa
Betaniassa la 25.10. klo 17.30
• Messu su 26.10. klo 10 Hyvinkään
kirkossa. Ohjelmaa kirkkokahveilla.

Tunnistatko narsistin,
luonnehäiriöisen, entä
hänen uhrinsa? Osaatko
toimia suhteessa narsistiin ja auttaa hänen uhriaan?
Näihin kysymyksiin
vastaa luennoitsija TT,
Raimo Mäkelä
VTM Raimo Mäkelä,
joka on kirjoittanut aiheesta kirjat: Naamiona terve mieli: kuinka kohtaan
luonnehäiriöisen ja Sydämen haava: naisnarsistin
miesuhri. Hän myös vastaa kuulijoiden kirjallisiin ja
nimettömiin kysymyksiin. Mukana pastori Kosti
Kallio.
Alistaja ja alistettu – narsismin monet kasvot
-yleisöluento lauantaina 15.11. klo 14–16.30 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Kirjallisuutta saatavana. Perustetaan tarvittaessa
aihetta käsittelevä vertaistukiryhmä.
Vapaa pääsy. Tervetuloa

Tule mukaan Kastepisarat
-lauluryhmään!

Lauluryhmä Kastepisarat on tarkoitettu laulajille ja
soittajille, jotka haluavat palvella Hyvinkään seurakunnassa musiikin lahjalla sekä samalla kehittää laulu- ja
soittotaitojaan yhdessä toisten kanssa. Ohjelmistossa
tutustutaan hengellisiin lauluihin laidasta laitaan.
Kastepisarat haluaa viedä lauluillaan iloa myös
heille, joille liikkuminen ja seurakunnan tilaisuuksiin
osallistuminen on hankalaa. Lauluryhmä vierailee
mielellään sairaaloissa ja hoitokodeissa.
Kastepisaroita johtaa kanttori Minna Kurkola ja
harjoitukset pidetään pääsääntöisesti Työkeskuksen
aulakahviossa (os. Hämeenkatu 16).
Syksyn harjoitukset ovat seuraavina sunnuntaipäivinä: 26.10., 16.11. ja 7.12. Harjoitusten lisäksi luvassa on muutakin mukavaa.
Lisätietoja: Minna Kurkola p. 040 186 8938,
minna.kurkola@evl.fi.

Alfa-kurssi alkaa
tammikuussa 2015
Suosittu Alfa-kurssi järjestetään kuudennen kerran
Hyvinkäällä. Kurssi alkaa 13. tammikuuta 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 klo 18–
20.30, sekä yhtenä viikonvaihteena Sääksin leirikeskuksessa. Lastenhoito tarvittaessa.
Voit ilmoittautua Alfa-kurssille 21.12.2014 mennessä Hyvinkään seurakunnan neuvontaan p. 040
8050 200, Leo Karppiselle p. 044 562 0711,
leo.karppinen@gmail.com tai
Pentti Helttuselle p. 045 127
5916, pentti.helttunen@gmail.
com tai Ulla Bremerille p. 041
453 8369, ullamaija.b@luukku.
com.
Kurssin järjestävät Hyvinkään seurakunta ja Kansanlähetys. Tervetuloa mukaan tutkimaan elämän tarkoitusta!
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Valitsijayhdistysten
Kirkonmäeltä-lehti pyysi Hyvinkään seurakuntavaalien kuudelta valitsijayhdistykseltä
vastaukset kolmeen kysymykseen, joilla pyritään saamaan esiin yhdistysten tavoitteet.
Toivomme vastauksien helpottavan lukijoiden äänestyspäätöstä.

Äänestämällä
vaikutat

Seurakuntavaalien teema on Usko hyvän tekemiseen.
Sillä nostetaan esiin sitä hyvää työtä, jota kirkossa
tehdään. Seurakuntavaalit järjestetään isänpäivänä
9.11.2014. Ennakkoon voi äänestää 27.–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, johto- ja toimikuntiin sekä
alueneuvostoihin. Luottamushenkilöpaikkoja Hyvinkään seurakunnassa on yhteensä noin 130. Vaikka
ehdokas ei tulisi valituksi kirkkovaltuustoon, luottamustehtäviä on runsaasti tarjolla muissa elimissä.

Usko
hyvän
tekemiseen
TERHI e
Muskariop
”Hyvän
tekeminen
on minulle
ilon tuottamista
ja jakamista
Muskarissa.”

I LÄHELLÄ
IHMISTÄ – SDP
-valitsijayhdistys

II KUUNTELEVA
KIRKKO
-valitsijayhdistys

III KESKELLÄ
ELÄMÄÄ
-valitsijayhdistys

1. Hyvinkään seurakunnassa toimimme sen puolesta, että kukaan ei
jää yksin, heikommista huolehditaan ja kaikki ovat kutsuttuja yhdenvertaisina seurakuntalaisina. Kirkko
auttaa ja tukee kaikkia ihmisiä niissä
elämänpiireissä, joissa he luonnostaan ovat. Meille kirkko on armon ja
sovituksen sekä keskinäisen yhteisvastuullisuuden, suvaitsevuuden ja
kunnioituksen edistäjä. Jokaisen on
tunnettava olevansa tervetullut kirkon vapaaehtoistyöhön. Kirkko on
lähimmäisen palvelija ja hyvän tekijä. Usein teot koskettavat enemmän
kuin sanat.

1. Kuunteleva kirkko -ryhmä haluaa,
että kaikki löytäisivät paikkansa kirkosta ja seurakunnasta. Seurakunta
on ihmiselle tärkeä. Se on lähellä
ihmisten elämää, arkea ja juhlahetkiä. Seurakunta on merkittävä yhteisö, jossa korostuvat välittäminen
ja lähimmäisenrakkaus. Kirkon tulee olla avoin, aktiivinen ja suvaitsevainen, ketään ei saa syrjiä.
Seurakunnan tulee kehittää uusia tapoja kohdata ja kuunnella ihmisiä arjessa matalan kynnyksen
osallistumismahdollisuudella, toiminnan kehittämiseksi ja uusien
jäsenten saamiseksi.
Seurakunnan tulee huolehtia
työntekijöidensä jaksamisesta ja
hyvinvoinnista työyhteisössä.
Kirkko on meitä jokaista varten. Kuunteleva kirkko haluaa painottaa sitä, että kaikki tulisivat
kohdatuksi kirkossa ja seurakunnassa.

1. Kirkon ainutlaatuinen sanoma,
evankeliumi, on kaiken keskus. Usko luo kestävän perustan moniarvoistuvassa maailmassamme. Haluamme toimia sen hyväksi, että
kaikki, mukaan lukien maahanmuuttajat, nuoret aikuiset ja lapsiperheet, voivat tuntea seurakunnan
hengelliseksi kodikseen, jonne he
ovat aina tervetulleita. Meneillään
olevassa seurakuntien rakenneuudistuksessa kannatamme ihmisen
kokoisten yhteisöjen säilymistä ja
muodostumista. Haluamme edelleen sitoutua vahvasti lähetys- ja
diakoniseen työhön seurakunnassamme ja maailmalla.
Seurakuntamme työntekijöille
haluamme luoda entistäkin paremmat edellytykset kohdata ihmiset
arjen ja juhlan keskellä.

2. Me Lähellä ihmistä SDP:läiset haluamme kutsua ihmisiä mukaan kirkon toimintaan, rakentamaan yhteisvastuullista kirkkoa. Kirkkomme
on kansankirkko, jonka keskeinen
tehtävä on hengellinen: julistus- ja
kasvatustyö sekä kirkolliset toimitukset, kaste ja konfirmaatio. Kirkon
työntekijöiden kohtaamisen helppous on tärkeää. Samalla meidän seurakuntalaisten tulee olla toisillemme
lähimmäisiä, paitsi puheessa, myös
hyvää tekemällä.
3. Valtiovallan tulee huolehtia siitä,
että seurakunnilla on riittävät resurssit lainsäädännön niiltä edellyttämien tehtävien hoitamiseen, mm.
rakennukset ja hautaus- ja hautausmaakulttuuri.
Varmasti joudutaan pohtimaan,
pitäisikö kirkon jäsenten saada palvelut halvemmalla kuin kirkkoon
kuulumattomien.
Kirkon diakonia tavoittaa kunnan rakenteita nopeammin erilaisista turvaverkoista pudonneita ja
se pystyy vastaamaan ajan haasteisiin nopeasti. Ihmisen kunnioittamisesta on kysymys.
Seurakunnan työn organisointia
ja johtamista on arvioitava uudelleen. Eri toimintojen yhteistyötä ja
joustavuutta tarvitaan, ei toimialojen rajoja. Vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen voi hyvinkin säästää
väheneviä toimintaresursseja.

Millaiseen
hyvään
sinä
uskot?

!

ÄÄNESTÄ

SEURAKUNTAVAALIT.FI

Ennakko 27.–31.10. Vaalipäivä 9.11.
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1. Mitä valitsijayhdistyksenne tahtoo painottaa tulevalla valtuustokaudella?
2. Miten evankeliumin sanoma voisi tavoittaa ihmisiä paremmin?
3. Kirkon tulot vähenevät – uhka vai mahdollisuus?

2. Kirkon pitää olla siellä, missä ihmiset ovat ja viedä evankeliumin
hyvää sanomaa eteenpäin. Mielestämme evankeliumi, ilosanoma tavoittaisi paremmin, jos se tuotaisiin
vielä lähemmäksi ihmisten arkipäivää. Ilosanomasta muistuttaminen
auttaisi meitä ehkä keskittymään
paremmin nykyhetkeen. Se voisi
auttaa meitä olemaan kiitollisia siitä, että me kelpaamme omana itsenämme, me riitämme. Evankeliumia tulee julistaa monin eri keinoin, esimerkiksi draaman ja musiikin sekä kohtaamisen ja hiljentymisen avulla. Ihmisiä pitää kohdata
ja kuulla, evankeliumin hyvän sanoman eteenpäin viemiseksi.
3. Tiukat taloudelliset ajat ovat realismia ja asia täytyy kohdata. Kirkon tulojen väheneminen on uhka,
mutta siihen voi suhtautua myös
mahdollisuutena. Vähenevät varat
voivat tuoda enemmän esiin sen,
että joskus uhkien kautta toiminnan kriittinen tarkastelu tuottaa
uutta ja tehokkaampaa toimintaa.
Kiristyvässä taloustilanteessa
myös vapaaehtoisten työ nousee
arvoonsa. Kirkko ja seurakunta
koostuvat ihmisistä, ei seinistä. Seiniäkin tarvitaan, mutta ihmiset
ovat todellinen voimavara.

2. Voisimme ottaa oppia kasvavista
kirkoista ja seurakunnista, joissa
maallikkojen panos on oleellinen.
Siksi seurakuntalaisia tulee varustaa elämään kristittyinä rohkeasti
arjessa. Kauppakeskus Willassa sijaitsevan seurakunnan kohtaamispisteen toimintaa voisi laajentaa
vapaaehtoisvoimin. Jopa pienen tilan vuokraaminen Willasta saattaisi
olla nyt mahdollista. Lauantaisin
siellä voisi toimia esimerkiksi pyhäkoulu vanhempien ollessa ostoksilla. Myös Kallion seurakunnan käyttöön ottamaa rippituoli-ideaa kannattaa harkita.
Jumalanpalvelusten valmisteluun ja toteuttamiseen kannattaa
panostaa entistä enemmän ja antaa
uusille ideoille tilaa.
Meidän tulee myös käyttää uusia medioita rohkeasti hyväksi.
3. Tulojen väheneminen on uhka
mutta myös mahdollisuus: se pakottaa meidät pohtimaan työn painopisteitä ja keskittymään olennaiseen. Työntekijäresurssien säästämiseksi päällekkäisiä tilaisuuksia
tulee välttää. Maallikkojen monipuolista osaamista kannattaa hyödyntää toiminnan kaikilla osa-alueilla. Vapaaehtoinen toiminta seurakunnassa on entistä tärkeämpää.
Se edistää myös yhteisöllisyyttä.

vaaliteemat

IV HYVINKÄÄN
PERUSKRISTILLISET
-valitsijayhdistys

V TULKAA
KAIKKI
-valitsijayhdistys

VI YHTEINEN
TULEVAISUUS
-valitsijayhdistys

1. Haluamme painottaa kirkon merkitystä auttajana, tukijana ja kasvattajana läpi koko elämänkaaren, sen
kaikissa vaiheissa.
Koemme myös tärkeäksi avoimen päätöksenteon, jossa olisimme
aktiivisessa vuorovaikutuksessa
seurakuntalaisten kanssa.

1. Diakonia on eriarvoistumisen yhteiskunnassa seurakunnan tärkeimpiä tehtäviä, samalla evankeliumin
sanoma menee ihmisten tietoisuuteen. Keskeinen on myös hyvinkääläisille suunnatun Sääksin leirikeskuksen virkistystoiminta ja kehittäminen. Läheskään kaikilla ei ole kesäpaikkoja järvien rannoilla. Riihimäen leirikeskus Hirvijärvellä on
auki 2–3 viikkoa Sääksiä pidempään.
Kirkon toiminnan tulee olla
avointa ja helposti lähestyttävää.
Läpinäkymätön päätöksenteko
tuottaa huonoja ratkaisuja. Kirkossa
on tuettava rehellistä keskustelua.
Tärkeää on kirkonkin kannalta, että
toivotetaan tervetulleeksi myös ne,
jotka ovat jo kerran eronneet. Makeilevat onnistumisen ja esimerkillisyyden kulissit on purettava. Eri
ryhmien välille on rakennettava
luottamusta ja on yhdessä etsittävä
keinoja jakaa aineellista ja hengellistä hyvää.

1. Yhteinen tulevaisuus-ryhmä haluaa painottaa yhteisöllisyyttä seurakunnassa. Painopisteen tulee olla aikaansa seuraavassa toiminnassa. Taloudelliset haasteet ovat myös Hyvinkään seurakunnassa ajankohtaiset. Tämä edellyttää, että seurakunnan ydintoiminnot turvataan ja tehtävät priorisoidaan. Haluamme kannustaa vapaaehtoistoimintaan ja kehittää sitä. Ennen kaikkea haluamme
kantaa vastuuta ja olla osallisena kehittämässä seurakunnan toimintaa,
joka huolehtii myös henkilöstönsä
työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Haluamme huolehtia lähimmäisistämme lähellä ja kaukana.

2. Kirkon ja seurakunnan pitäisi
vahvistaa läsnäoloaan ihmisten keskuudessa. Ihmiset ovat usein tietämättömiä kirkon läsnäolosta elämässään.
Kirkon ”työ” ei ole vain ristiäisiä, häitä ja hautajaisia, vaan koko
elämän kirjo, niin iloineen kuin suruineenkin.
Tietoisuus siitä, että evankeliumin sanoma kattaa koko ihmiselon pitäisi viedä kansan luo, ei yksin, vaan yhdessä. Olla mukana kaupungin elossa puhuen nykypäivän
kieltä.
3. Kirkon tulojen väheneminen on
uhka ja mahdollisuus. Kirkko, lisäämällä läsnäoloaan saavuttaa yhteisössä enemmän sijaa, pystyy levittämään sanaa paremmin, saa mukaan
enemmän auttavia käsiä, jotka jakavat iloa, apua ja tukea laajemmalle.
Yritysten ja yhteisöjen mukaan saaminen auttamaan apua tarvitsevia
ei vaatisi valtavaa panostamista.
Mielestämme kirkollisveron
nosto ei olisi oikea ratkaisu nykytilanteessa, ihmisten luokse meneminen on.

VAALIKONE! Skannaa koodi älypuhelimellasi ja löydä ehdokkaasi.
Vaalikone löytyy myös osoitteesta
seurakuntavaalit.fi/vaalikone

2. Yksi ajatus voisi olla sovitettujen
hengellisten tilaisuuksien järjestäminen ihmisten arjessa eri tavoin
esitettynä vaikka messuilla, kaduilla, tapahtumissa jne. Tarkoitamme
eri tavoin esittämisellä mm. teatterinkeinoja, musiikkiesityksiä ym.
Vapaaehtoistyöhön mukaan pääsyä
voisi helpottaa järjestämällä ”rekrytointitilaisuuksia”. Kynnystä seurakunnan toimintaan mukaan tuloon
ja evankeliumin sanomaan tutustumiseen tulee madaltaa.
3. Tulojen vähenemisen näkee palkkatyöläisen taustan omaavat uhkana. Rahattomuus johtaa tärkeysjärjestysten miettimiseen. Karsimiset
voivat avata uusia ajattelutapoja.
Kannatamme tarkkaa rahataloutta
ja rahan käytön seurantaa arvopohjilta. Tulevaisuutta ajatellen oletettavasti valtion rahoitus pienenee.
Kirkko on silloin vapautettava osasta nykytehtävien hoidosta. Esim.
väestökirjanpito, hautaustoimi ja
arvorakennusten ylläpito voitaisiin
siirtää muille toimijoille.
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2. Kirkon ja seurakunnan tulisi rohkeasti olla esillä sanomallaan ja julistuksellaan ja tuoda niitä seurakuntalaisten tietoisuuteen. Seurakunnan toiminnan tulisi olla luonnollisena osana arkea ja mukana
kuntalaisten elämässä niin, että ihmiset voivat kohdata kirkon evankeliumin sanomaa yhteisten tekojen
avulla, ei ainoastaan seurakunnan
työntekijöiden ja kirkollisten toimitusten kautta.
Haluamme myös kehittää erilaisia tapoja, joiden avulla yksittäinen
seurakuntalainen tulee paremmin
huomatuksi ja yhteisöllinen vuorovaikutus on helpompaa.
3. Kirkon tulojen väheneminen on
uhka, jos joudutaan työntekijöiden
tai avustusten vähentämiseen. Tulojen väheneminen voi myös aiheuttaa sen, ettei seurakunta pysty huolehtimaan omistamiensa rakennusten ylläpidosta.
Kirkolla ja seurakunnalla on
kuitenkin mahdollista panostaa vapaaehtoistyöhön ja madaltaa kynnystä siihen osallistumiseen. Tämän
näemme suurena mahdollisuutena.

Vaikuta
ja virkisty
ISÄNPÄIVÄ-TAPAHTUMA
VAALIPÄIVÄNÄ 9.11.
HYVINKÄÄN KIRKOLLA,
HÄMEENKATU 16
• klo 10 perhemessu Hyvinkään kirkossa.
Saarna Ilkka Järvinen. Liturgi Merja Telsavaara.
Kanttori Marjut Sipakko. Mukana Lapsikuorot.
• klo 11–20 Kirkollisvaaliäänestys Hyvinkään
kirkossa
KIRKOLLA TAPAHTUU KELLO 11–15
• Maksuton hernerokka soppatykistä kirkon
pihalla.
• Isänpäiväkahvit seurakuntakeskuksessa
(vapaaehtoinen maksu hyvinkääläisten vähävaraisten auttamiseen diakonian kautta).
• klo 12 ja 14 lauluhetki seurakuntakeskuksessa
• Hyvän tekemisen puu – kerro ajatuksesi
hyvästä seurakunnasta
• Työkeskuksessa maksuton talvivaatejakelu,
yhteistyössä LC Hyvinkää/Höffingan kanssa
• klo 11–13 ohjelmaa lapsiperheille
Lystilammas ja ilmapalloja
Aasi ja talutusratsastusta ponilla (pieni maksu)
Askartelunurkkaus seurakuntakeskuksessa.

Vaalikeräys lasten
ja nuorten hyväksi

Seurakuntavaalien keräyksellä kerätään varoja lasten
ja nuorten koulutukseen ja
syrjäytymisen ehkäisemiseen Suomessa ja kehitysmaissa.
Keräyksen järjestäjinä
ovat Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Kirkkopalvelut ja
Suomen Pipliaseura. Keräystuotto jaetaan tasan
neljän järjestäjän kesken.
Vaalikeräys toimitetaan lipaskeräyksenä äänestyspaikoilla ennakkoäänestysviikolla 27.–
31.10.2014 sekä varsinaisena vaalipäivänä
9.11.2014.
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USKO HYVÄN TEKEMISEEN – Seuraku
I LÄHELLÄ IHMISTÄ
– SDP
Toimimme kirkossa sen puolesta,
että kukaan ei jää yksin, heikoimmista huolehditaan ja kaikki ovat
kutsuttuja yhdenvertaisina seurakuntalaisina. Kirkon tulee olla
armon ja sovituksen sekä keskinäisen solidaarisuuden, suvaitsevuuden ja kunnioituksen edistäjä.

10
LAITINEN
SALME
eläkeläinen

11

2
AHOKAS
PÄIVI

taloushallinnon
konsultti

12

LANTTOLA
KAISA
työteknikko,
eläkeläinen

LINDFORS
MATTI
matkalippujen
tarkastaja,
luottamusmies

3
AHTIKARI
MARKKU

yhteiskuntatieteiden
maisteri, eläkeläinen

13

4
AHVENAINEN
AARRE
eläkeläinen

14

MÖNKKÖNEN NOUSIAINEN
KAJ
PAULI
paikallisjohtaja

mittakirvesmies,
pääluottamusmies

5
KAIPAINEN
RISTO
FK

15
OLLIKAINEN
OSSI-PEKKA
AY-toimitsija,
yhteisöpedagogi
(AMK)

6
KALLIOMAA
SIRPA

lastentarhanopettaja

16
PAANANEN
EEVA-LIISA
osastonhoitaja

7
KOSKELA
OUTI

yritysvalmentaja,
henkilöstöpäällikkö

17
PIIROINEN
KIRSI

sosionomi, diakoni

8
KOTALA
MAIRE

kumityöntekijä

18
SARIVAARA
PAULI

erä- ja luonto-opas,
yo-merkonomi

9
KÖLHI
HEIKKI

CNC-koneistaja

19
VÄÄNÄNEN
LEA
toiminnanjohtaja

II KUUNTELEVA
KIRKKO
Kuunteleva kirkko on kokoomustaustainen ehdokaslista, joka on
avoin myös puolueeseen sitoutumattomille ehdokkaille. Ryhmä
kokoaa yhteen arvomaailmaltaan
saman henkisiä seurakunnan jäseniä
kehittämään meille tärkeää kirkkoa.
Kirkko on meitä jokaista varten.

28
JUVA
ULLA
yrittäjä

38
PUROLA
KAROLIINA

päiväkodinjohtaja

29

20
HAKALA
HANNA
lääkäri

30

KARHUNEN
TUULA
merkonomi

39

KOKKO
ANNIKA
pääsihteeri,
rehtori

40

PUUPPONEN
RIITTA
perushoitaja,
eläkeläinen

PÄÄKKÖNEN
VESA
yrittäjä

21
HARJU
OSMO
ekonomi

31
KUOSMANEN
KARI
eläkeläinen

41
RANTALA
KYLLIKKI

sairaanhoitaja,
yrittäjä

22
HUOTARI
MERVI

maksuliikenteenhoitaja

32
KUOSMANEN
RAIJA
FM,
ranskanopettaja

42
ROUTAMA
LEENA
eläkeläinen

23
HUTRI
YRJÖ

eläkeläinen

33
MC LEOD
SMITH
JASMINA

24
HUUHKA
KEIJO
eläkeläinen

34
MÄKELÄ
ARI

korjaamopäällikkö

25
JAUHIAINEN
SIGNE
ekonomisti, KTT

35
PALLONEN
JOUNI

rakennusmestari

opiskelijakuraattori

43
SÖDERHOLM
SEPPO
agronomi, lehtori

44
TUINA
JUHANI

ins.maj. evp

45
VAINIKAINEN
MARKKU
toimitusjohtaja

26
JOKIRINNE
HILKKA
assistentti

36
PELTONEN
AARRE
toimitusjohtaja,
eläkeläinen

46
VALLINKOSKI
MAARIT
koulutussihteeri,
tradenomi (AMK)

27
JUVA
MERJA
opiskelija

37
PUNKKI
TEIJA
opettaja,
KM

47
VIERIMAA
KARI
kunnossapitopäällikkö

III KESKELLÄ ELÄMÄÄ
Olemme taustoiltamme erilaisia, mutta
ryhmäämme yhdistää rakkaus seurakuntaan
ja valmius kantaa siitä vastuuta. Tahdomme
pitää ydinsanoman, evankeliumin, kaiken
keskuksena. Sen varassa teemme päätöksiä
lähellä ja kaukana olevien tavoittamiseksi ja
hoitamiseksi.

48
VÄLIAHO
PAULA

hankekoordinaattori

55
JYRKINEN
MARJA

työhyvinvointiasiantuntija, TtM
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49
GRÄSBECK
MANFRED

musiikin maisteri

56

57

JÄÄSKELÄINEN KARPPINEN
MIRVA
HANNELE
DI, suunnittelijaopettaja

lääkäri

58
KARPPINEN
LEO
DI, eläkeläinen

59
KIUTTU
PEKKA
insinööri

50
HELTTUNEN
PENTTI

rakennusinsinööri

60
KIVIKANGAS
AUNE
lähihoitaja

51
HEROJA
MATTI

kanttori, dir. mus.

61
KORPIAHO
MATTI
rovasti

52
HUUSKONEN
REIJO
rovasti, eläkeläinen

62
KUKKONEN
VESA
suunnittelija

53
HYVÄKKÄ
RIITTA

tulkki, opettaja

63
LAAKSONEN
NINA

FM, taidekasvattaja

54
JANTUNEN
MARJA
sairaanhoitaja,
eläkeläinen

64
LEHTO
CARITA

KM, englannin
lehtori

untavaalit 2014 – Ennakkoäänestys 27.–31.10. Vaalipäivä 9.11.
65
LETTO
VIRVA

TM, opettaja

75
RAJALA
INGA-LILL
toimittaja,
eläkeläinen

66

67

MALINIEMI
ARTO
perhekodin isä,
psykoterapeutti

76

MYLLYMÄKI
ANITA

lastentarhanopettaja

77

RANTANEN
MARJO

terveydenhoitaja

RAUHALA
SANNA

sosionomi, kirkon
nuorisotyönohjaaja

68

69

MÖNKKÖNEN NATUNEN
KONSTA
PAULI
ylioppilas

78
RÄSÄNEN
ANTTI
opettaja

vastaava hoitaja,
LKV

79
SINISALO
MARJA-LIISA
kassakirjanpitäjä

70
NURMINEN
MOONA
opiskelija

80
SIVONEN
KARI
kirvesmies

71
OJALA
PIRKKO

päiväkotiyrittäjä,
pyhäkoulusihteeri

81

85

86 JYRKINEN
KYÖSTI
eläkeläinen

metsätalousinsinööri, teologian
kandidaatti

puutarhuri,
myyntipäällikkö

terveydenhoitaja,
Nivelpiirin
vertaisohjaaja

TOSSAVA
HANNU
insinööri

73
PAKKANEN
ANNALEENA
tiedottaja, YTM

83
TURPIAINEN
ELLA
opiskelija

74
PIETILÄ
NINA

sairaanhoitaja

84
VALTONEN
MIKA
sairaanhoitaja,
yrittäjä

V TULKAA KAIKKI

86

VIKMAN
VIRPI

ORAVA
ARVI

82

TAURIAINEN
TARJA

IV HYVINKÄÄN
PERUSKRISTILLISET
- Diakoniatyö
- Lapsi- ja nuorisotyö
- Läpinäkyvä päätöksen teko

72

Tulkaa kaikki -liike on uudistusmielisten
jäsenten ja ystävien yhdysside.
Tulkaa kaikki -liike haluaa lisätä ja luoda
siltoja eri tavoin ajattelevien välille.

87
87 RISKILÄ
TIMO

88
IHALAINEN
JUKKA

päihdetyöntekijä

opiskelijoiden
ohjaaja

VI YHTEINEN
TULEVAISUUS
89
PARIKKA
HELLÄ
myyjä

97

90
RAUNISALO
RIIKA
agrologi AMK,
assistentti

98

Vastaamme tulevaisuuden
haasteisiin. Rakennamme koko
seurakunnan yhteistä tulevaisuutta. Tuemme lähimmäisiämme
lähellä ja kaukana. Tuemme
seurakuntalaisten osallistumista
hyvän tekemiseen.

99

91

92

93

94

95

96

ARJAS
INARI

ERONEN
EILA

FLINKMAN
SIRPA

HAAPAMÄKI
JAAKKO

HALMELA
VILHO

HEIMONEN
TAISTO

100

101

102

103

104

105

106

FM, kääntäjä

ESH, terv. ja
sairaanhoidon
kouluttaja

psykiatrian
erikoissairaanhoitaja

talouspäällikkö

koeasemanhoitaja,
eläkeläinen

ylipostimies evp.

JOKINEN
JOUKO

KOIVISTO
RAIJA

KOSKI-SIPILÄ
EIJA

LAINE
LEENA

LASSILA
TOINI

LEPPÄLÄ
KALLE

LÖYTTY
AINO

MORERO
MICAELA

MUHONEN
MAIJA

NASKALI
NINA

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

ORENIUS
AIJA

PAUKKU
LEA

PURANEN
REIJO

RAINAKARI
RAILI

RAITA
PAULA

RANINEN
PAULIINA

RANTANEN
JARMO

ROMPPANEN
LEA

RUOHONEN
RIITTA

RÖNNKVIST
KALEVI

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

SAARI
TELLERVO

SAARINEN
PIRKKO

SALMI
JOONAS

TENKULANIEMINEN
AINO

TETRI
ANJA

TILUS
JUSSI

TUOHELA
JORMA

VILKKA
LEENA

VILPPUNEN
PIRKKO

VIRTANEN
MARJA-LEENA

maanviljelijä,
työnjohtaja

toiminnanjohtaja

merkonomi,
eläkeläinen

ehkäisevän
päihdetyön
koordinaattori

terveydenhoitaja

diakonissa,
eläkeläinen

emäntä, opettaja

kuvataiteilija

opettaja
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varhaiskasvatuspäällikkö, KM

fysioterapeutti,
eläkeläinen

isännöitsijä,
päivähoitaja

ent. kukkakauppias,
perushoitaja

DI

assistant

pastori

viulunsoiton
opettaja

IT-asiantuntija

agrologi

kasvatustieteen
maisteri, agrologi

eläkeläinen

biologian opettaja

käräjäsihteeri

FT, ympäristöfilosofian dosentti

ent. kirjastonhoitaja,
maanviljelijä

eläkeläinen

keskusvarastonhoitaja, eläkeläinen

projektipäällikkö

lentopurseri,
eläkeläinen

laboratoriohoitaja,
eläkeläinen
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Matkaevästä
Kipua ja kukkasia

”Y

ksinäisyys on pelkkää kärsimystä”
totesi ystäväni minulle eräänä päivänä. Ero oli ollut väistämätön, ja uusi
elämäntilanne samoin. Hän hankki kauniin
uuden asunnon, poltti takassa puita ja katseli tulta. Oli rauhallista ja seesteistä. Ei enää
riitoja eikä mykkäkoulua. Ei painostavia lomia tai pakkoiltoja yhdessä. Kaikki oli muuttunut. Uusi elämä. Rauha ja oman elämän
rakennuspalikat.
Mutta parin ensimmäisen oman viikon
jälkeen koti alkoikin tuntua vain tyhjältä, ja
oma rauha pakolliselta hiljaisuudelta. Tätäkö
halusin, tämäkö minut tekee onnelliseksi?
Milloin se ilo ja riemu -vaihe alkaa? Vai alkaako koskaan.
Nämä ovat kysymyksiä, jotka koskettavat
meitä monia tänä päivänä. Syystä tai toisesta
olemme jossain sellaisessa tilanteessa, joka
aiheuttaa meissä ahdistusta tai jopa pelkoa.
Ja paljon tästä aiheesta myös puhutaan, mutta tuntuu että koskaan ei tarpeeksi. Ystävät
tai tukijoukot eivät voi ottaa harteiltasi pois
omakohtaista vaikeaa tilannetta tai surua.
He näkevät sinut ja lohduttavat sinua.
Silti tunne voimattomuudesta tai epätoivosta ei välttämättä katoa. Totta on sana: ”...
Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä
monen ahdingon kautta.” Apt.14:22.
Eräänä päivänä ystäväni soitti minulle ja sanoi löytäneensä uuden ystävän. Tuo uusi ystävä oli ollut samantapaisessa tilanteessa, ja
he tuntuivat puhuvan samanlaista kieltä. Ystäväni pursui iloa ja sanoi, että hänen taakkansa ei enää tuntunut ollenkaan pahalta.
Päinvastoin, hän näki nyt tapahtuneissa asioissa jopa jotain järkeä: ”voi että, voiko edessäni todella olla jotain niin mahtavaa kuin
luulen?” Käsittämättömällä tavalla näkymätön ovi hänen sydämessään oli auennut näkemään tulevaisuuden kirkkaana. Toivo oli
astunut hänen elämäänsä. Kepeä tunne leijaili sydänalassa saaden suun herkemmin
hymyyn. ”Me tiedämme, että kaikki koituu
niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa
ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti
kutsunut omikseen.” Room. 8:28.
Tiesikö ystäväni, että hänen puolestaan oltiin
rukoiltu, en usko. Näkikö hän tilanteessa Jumalan rakastavan käden ohjausta? En sitäkään tiedä. Mutta olen äärettömän iloinen
hänen puolestaan, näin että hänen matkansa
elämänpolulla keveni ja uusia mielekkäitä
asioita alkoi pikku hiljaa tapahtua. Tässä on
yksi pilkahdus Jumalan suuresta suunnitelmasta, ja hänen salaisuudestaan. Vaikka emme itse näkisi, suunnitelma on käynnissä
koko ajan. Se toteutuu meidän kaikkien kohdalla. ”Herran vapaiksi ostamat palaavat ja
saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat
päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat
kauas.” Jes. 51:11.

Paula Hagel

Pia Rendic puhui seurakuntakeskuksessa seksiperäisestä ihmiskaupasta. Hän myi myös nukkeja, jotka ovat turvatalosta vapaaksi
päässeen naisen valmistamia.

Seksiperäinen
ihmiskauppa järkyttää
Hyvinkään seurakunnassa 5.–12. lokakuuta olleen lähetysviikon ohjelmassa oli tiistaina 7.10.
Lähetystyö Kyproksella -ilta, jossa Nicosiassa perheensä kanssa asuva Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Pia Rendic kertoi järkyttävästä seksiperäisen ihmiskaupan ongelmasta.
Maailmassa on tällä hetkellä 27–32 miljoonaa monitahoisen ihmiskaupan uhria.

S

eurakuntakeskuksen saliin tulleet noin kolmekymmentä ihmistä kuunteli hiljaa kyproslaisen arjen hämärää puolta. Illan
juontajana toimi lähetyssihteeri
Johanna Rantalankila.
– Seksiperäinen ihmiskauppa on kolmanneksi suurin järjestäytyneen rikollisuuden muoto huume- ja asekaupan jälkeen. Sen tuotto on 32 miljardia vuodessa
eli samaa tasoa kuin jättimäisellä Coca
Cola -yhtiöllä, Pia Rendic kertoi.
Moni huumekauppias onkin siirtynyt
seksibisnekseen sen olemattoman riskin
vuoksi. Parittaja myy samaa naista yhä uudelleen. Vuosituotto voi nousta 75 000–
250 000 dollariin naista kohti.
– Me luulemme, että seksiperäistä ihmiskauppaa käydään kaukana. Todellisuudessa Euroopassa sitä tehdään eniten. Sitä
on myös Suomessa. Vaikka ei mennä ostamaan seksiä, useat katsovat internetistä
pornoa. Saksalaisen viime vuonna tehdyn
tilaston mukaan 90 prosenttia miehistä ja
70 prosenttia naisista katsoo sitä. Valitettavasti 11–17-vuotiaat nuoret ovat eräs pääkäyttäjäryhmistä. Mihin maailma on menossa? Millaisen kuvan nuoret saavat naisista. Ollaan sellaisen asian äärellä, johon ei
voi suhtautua kevyesti.

Naiset ovat köyhistä maista
Kyprokselle saapuu vuosittain tuhansia
ihmiskaupan uhreiksi joutuneita tyttöjä ja
naisia, joilla voi olla myös lapsia. He tulevat pääosin Euroopan köyhimmistä mais-
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ta eli Bulgariasta, Romaniasta, Moldovasta ja Valko-Venäjältä. Viranomaiset ovat
välinpitämättömiä asian suhteen. Turkkilaisen Pohjois-Kyproksen puolella tilanne
on vielä pahempi.
Pia Rendic tapaa kahden työtoverinsa
kanssa näitä naisia, joista suurin osa kärsii
vakavista psyykkisistä traumoista, fyysisistä
ongelmista ja erilaisista riippuvuuksista.
Usein naiset ovat myös kieli- ja lukutaidottomia. Heillä ei ole rahaa, työtä eikä asuntoa.
– Etelä-Kypros ei täytä minimivaatimustakaan siitä, mitä ihmiskauppaa vastaan pitäisi tehdä. Jos seksikauppaa tekevä
mafia onnistuu tuomaan naisen maahan,
ollaan Euroopan unionin puolella. Naisia
tuodaan erilaisilla keksityillä viisumeilla.
He päätyvät yökerhoihin seksityöhön.
Yökerhoissa olleille naisille valtio on
järjestänyt turvataloja, joista he saattavat
pelastua normaaliin elämään. Jotkut palaavat kuitenkin entiseen ammattiinsa.
– Minä aloitin työni Kyproksella käymällä ensin turvatalossa. Vien naisia ulos
hevostalleille, keilaamaan tai uimaan.
Käyn heidän kanssaan sairaalassa ja virastoissa. Naiset voivat todistaa parittajia
vastaan nostetuissa oikeusjutuissa, mutta
heille ei anneta sen jälkeen suojelua kuten
huume- ja aserikosjutuissa. Jos ei halua
todistaa, on poistuttava maasta.

Naiset tarvitsevat rakkautta
Seksiperäisen ihmiskaupan uhrien pelastamiseksi on perustettu Puolivälin talo.
Naiset saavat opiskella kieliä sekä valmis-

taa käsitöitä ja koruja. Lisäksi heidän ja
lasten tueksi on avattu Room of Hope -päiväkeskus.
– Masentuneet äidit hakkaavat lapsiaan ja pitävät näitä nälässä. Toivon talo
-päiväkeskuksessa äidit saavat opetusta
vanhemmuudesta, käytännön taidoista ja
työelämästä. Heille järjestetään myös työharjoittelua. En ole tuputtanut heille
evankeliumia, mutta jossakin vaiheessa
hengellisyys tulee esille. Naiset ihmettelevät, että joku voi suhtautua heihin ystävällisesti. Jeesus ei tuominnut prostituoituja
vaan antoi syntisen naisen voidella jalkansa. Naiset tarvitsevat rakkautta.
Tänä vuonna on käynnistetty Vapauta
Uhri -projekti, jolla halutaan lisätä tietoisuutta seksiperäisestä ihmiskaupasta. Varoja keräämällä autetaan ihmiskaupan
uhreja järjestämällä näille koulutusta, työtä ja vapautumista.
Seksiperäisen ihmiskaupan uhreja eivät ole ainoastaan seksibisnekseen myydyt naiset, vaan myös seksipalveluja käyttävät miehet, naiset ja lapset sekä heidän
perheensä.
Ensi vuoden alussa Pia Rendiciltä ilmestyy kirja Ihmiskaupan kasvot (Uusi
Tie). Siinä kerrotaan ihmiskaupan, prostituution ja pornon välisestä yhteydestä.
Lisätietoa kirjasta ja ihmiskaupan vastaisesta työstä saa nettisivustolta www.vapautauhri.fi. Pia ja Rene Rendicin työhön
Kyproksella voi tutustua nettiosoitteessa
www.lahetystyo.com.

Seppo Ylönen

Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti,
Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen pastori Pasi
Hujanen on tehnyt
kauan työtä Inkerin
kirkossa. – Usko
menee eteenpäin
siellä, missä on
konservatiivisia
kristittyjä, hän kertoi.

S

eurakunnassa 5.–12.10. vietetyn
lähetyksen viikon ohjelmassa oltiin lauantaina 11.10. lähetyksen
ajankohtaisten asioiden äärellä.
Lähetyksen vastuukappalainen
Kosti Kallio otti alkusanoiksi
kohdan, jossa Jumala lupaa lähettää enkelin
kulkemaan Israelin kansan edellä lupaamaansa paikkaan (II Moos. 23). Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila toimi raikkaiden virsien säestäjänä.
Kirkkohallituksen lähetysteologi Jaakko
Rusama sanoi aluksi, että me kaikki olemme lähetyksen kohteita ja myös lähettejä.
Kirkko ja seurakunta lähettävät, ja me olemme itse osa siitä.
– Kristillisen kirkon olemukseen kuuluu, että se on aina missionaarinen ja vie
eteenpäin hyvää sanomaa, evankeliumia.
Afrikan useiden kirkkojen jäsenmäärä
kasvaa jopa satoja prosentteja vuodessa
iloisten ja vapaaehtoisten maallikoiden voimin, jotka uskovat kirkon sanomaan ja tekevät ulospäin suuntautuvaa työtä. Etiopian
Mekane Yesus -kirkko on suurin luterilainen kirkko. Ruotsin 6 miljoonan jäsenen
kirkko on jäänyt toiseksi.
– Suomen luterilainen kirkko on paineen alla. Kun korostamme kirkossa selkeästi identiteettiämme, olemme vahvalla
pohjalla. Mitä lähempänä olemme Kristusta, sitä lähempänä olemme toisiamme.
Maailmassa on yli 200 miljoonaa maahanmuuttajaa. Suomeen tulleista suurimpia
ryhmiä ovat venäläiset ja virolaiset. Somaleja
on vain 5 prosenttia. Vietnamilaiset maahanmuuttajat ovat työllistyneet erittäin hyvin.
– Meillä on haaste ymmärtää, että maahanmuuttajat ovat kirkolle suuri resurssi.
Suurin osa heistä on kristittyjä ja näistä
puolestaan suurin ryhmä katolisia.
Kirkon ovien pitäisi olla Jaakko Rusaman
mukaan auki sekä fyysisesti ja henkisesti.
Hän suositteli maahanmuuttajien lapsille
seurakuntiin musiikkileikkikouluja, muskareita, joissa suomen kielen oppisi leikkien.

Kirkon olemukseen
kuuluu sanoman vieminen
sen, että niin sanottujen mummojen lapset ja lastenlapset eivät tule kirkkoon ja
pyhäkouluihin niin kuin aikaisemmin.
Ongelma syntyi, kun Inkerin kirkko sitoutui liikaa suomen kieleen.
– Sodan jälkeen miehiä oli vain murtoosa siitä, mitä oli naisia. Inkeriläiset naiset
menivät naimisiin venäläisten miesten
kanssa. Lapsista tuli ortodokseja. Monien
luterilaistenkin lapset kastettiin ortodoksikirkoissa, koska luterilaisia kirkkoja ei ollut.
Mutta nyt kirkkoja on, ja niitä tehdään

lisää. Inkerin kirkon toiminta jatkuu vilkkaana ja haasteellisena. On aikuistyötä,
nuorisotyötä ja lapsityötä. Leirit ovat tärkeitä. Kazanissa menee hyvin. Jaltallakin on
luterilaisten ryhmä, joka haluaa liittyä kirkkoon. Kelttoon suunnitellaan raamattukoulutyyppistä koulutusta, joka palvelisi paremmin seurakuntia. Venäjän ortodoksikirkon ja Suomen luterilaisen kirkon välillä on
tietystä syystä kriisi.
– Usko menee eteenpäin siellä, missä
on konservatiivisia kristittyjä, Pasi Huja-

nen kiteytti.
Hänellä oli myös mielenkiintoinen lähetystyö-haaste.
– Venäjällä on 7 miljoonaa siirtotyöläistä. Pietariin työhön tulleet uzbekistanilaiset
ovat erittäin vihattuja. Heille maksetaan
vain puolet siitä mitä venäläisille. Heidän
keskuudessaan olisi loistava mahdollisuus
tehdä lähetystyötä.

Seppo Ylönen

Puhu Jeesukselle
Suomen Pipliaseuran ohjelmajohtaja Martti
Asikaisen mukaan kolmen vuoden sisällä
valmistuu 100 uutta raamatunkäännöstä yli
500 miljoonalle ihmiselle. Viime vuoden
marraskuussa esimerkiksi udmurtit saivat
omakielisen Raamatun.
– Kouvolassa olleessa Mikkelin hiippakunnan lähetysseminaarissa perehdyttiin Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjaan, jonka
mukaan kristinusko etenee tänä päivänä reuna-alueilta käsin. Tämä tulee eteen myös raamattutyössä. Kuulummeko keskustaan vain
reuna-alueille? Me kuulumme keskustaan.
Martti Asikainen pani osallistujat keskittymään ryhmissä Johanneksen 20. luvun
jakeisiin 19–31, jossa Jeesus ilmestyi ylösnoustuaan suljetun oven takana olleille opetuslapsilleen. Mielikuvien kautta oltiin tuossa huoneessa ja alettiin tehdä siellä olleille
kysymyksiä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.”
– Myös sinulla on tilaisuus sanoa Jeesukselle, mitä haluat. Kuuntele, mitä hän
vastaa, Martti Asikainen opetti.

Usko menee eteenpäin
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti,
pastori Pasi Hujanen (SLEY) toi ajankohtaiset terveiset Venäjällä toimivasta Inkerin kirkosta. Hän mainitsi ongelmaksi

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 23.10.2014

Hyvinkään seurakunnan lähetystyön vastuukappalainen Kosti Kallio (vas.) toimi lähetyksen
iltapäivän isäntänä. Suomen Pipliaseuran ohjelmajohtaja Martti Asikainen johdatti
osallistujat mielikuvien kautta suljettuun huoneeseen, jossa ylösnoussut Jeesus ilmestyi
opetuslapsilleen (Joh. 20: 19–31).

– Kun korostamme kirkossa selkeästi
identiteettiämme, olemme vahvalla
pohjalla. Mitä lähempänä olemme
Kristusta, sitä lähempänä olemme toisiamme, Jaakko Rusama totesi.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Muistilla on elämässä tärkeä merkitys
Käytämme tuota taitoa kaikissa
toimissamme ja uuden oppimisessa automaattisesti. Mutta aina
emme ole terävämuistisia. Näitä
tilanteita riittää jokaisella: Mihin
laitoin avaimet, rahakukkaron tai
kännykän? Muistia heikentäviä syitä ovat muun muassa alavireinen
ja hiukan masennukseen taipuva
mieli tai väsymys, sosiaalisen median informaatiotulva, työstressi tai
kaikkia ihmisiä koskeva ikävuosien
karttuminen.Vanhemmalla henkilöllä varsinkin mieleen painaminen
ja mieleen palauttaminen vaativat
ponnistusta. Jos unohtelu haittaa
huomattavasti arjen elämää, on
parasta hakeutua muistipoliklinikalle tai lääkäriin.
Muistihoitajat auttavat

Hyvinkään kaupungin muistipoliklinikka
sijaitsee Kauniston palvelukeskuksen talossa (Nummisillankatu 2), ja sinne tullaan
Aleksis Kiven kadun puolelta. Poliklinikalla
palvelevat muistihoitajat Noora Hynni ja
Mari Järvelä sekä geriatrian erikoislääkäri
Janne Raunio. Kuka tahansa 65 täyttänyt
hyvinkääläinen, joka epäilee muistissaan
ongelmia, voi tulla muistihoitajalle ilman
lähetettä, mutta joillakin on sellainen lääkäriltä. Vastaanottoaikoja saa numeroista:
040 527 3426, 040 155 6257 ja 019 459 4328.
Joku tiedostaa herkemmin oman muistinsa heikkenemisen. Toinen ei sitä itsessään
huomaa. Silloin korostuu omaisten rooli toimittaa kyseinen henkilö avun piiriin.
– Teemme klinikalla tietyt muistitestit ja
terveyskyselyt sekä puhumme ravitsemuksesta. Verikokeilla suljetaan pois erilaiset
sairaudet. Muistin huononeminen voi johtua esimerkiksi kilpirauhasen sairaudesta tai
B12 vitamiinin puutteesta. Monipuolinen
ruokavalio on tärkeää. B12 vitamiinia saa liha-, kala- ja maitotuotteista sekä kananmunista, Mari Järvelä neuvoo.
– Normaaliin vanhenemiseen kuuluu, et-

Muistihoitajat Mari Järvelä (vas.) ja Noora Hynni palvelevat 65 vuotta täyttäneitä hyvinkääläisiä Kauniston palvelukeskuksen rakennuksessa sijaitsevalla Muistipoliklinikalla.

tä muisti hidastuu ja nimimuisti heikkenee.
Hyvä muisti on ihmisellä, joka pärjää arjessa
hyvin ilman ongelmia, Noora Hynni lisää.

Elämänvalinnat vaikuttavat
Eräs merkki muistin huononemisesta on,
että henkilön käytännön taidot heikkenevät.
Ostettuaan uuden kodinkoneen hän ei opikaan käyttämään sitä. Jollakin on vaikeuksia
tuottaa puhetta.
Alkoholin elämänaikainen runsas käyttö
voi johtaa muistisairauteen.
– Muistin heikkenemisen syynä voi olla
myös masennus. Kun ihmisen muisti on
käynyt huonoksi, hänen käytöksensä voi

muuttua poikkeavaksi. Hänestä voi tulla vetäytyvä tai äkäinen, Noora Hynni jatkaa.
Ihminen voi vaikuttaa omilla elämänvalinnoillaan muistinsa terveyteen. Sillä on
suurempi vaikutus kuin geneettisellä perimällä. On olemassa vain harvoja sukuja,
joissa muistisairaus periytyy. Sellaisissa tapauksissa sairastuminen tapahtuu alle
40-vuotiaana.
Jos ihmisellä on etenevä muistisairaus,
hänen tilansa ei parane. Jos kysymyksessä
on B12 vitamiinin puutoksesta johtuva
muistin heikkeneminen, se korjautuu syömällä vitamiinia.
Jos geriatri toteaa henkilöllä muistisairauden, muistihoitajat käyvät tämän tilan-

netta läpi vastaanotollaan. Potilasta kannustetaan jatkamaan aktiivista elämää.
– Sosiaaliset suhteet ja monipuolinen
ruokavalio ovat tärkeitä. Kaikessa on oltava
kohtuus, myös alkoholin käytössä. Jos henkilöllä todetaan Alzheimerin tauti, siihen
löytyy niin sanottuja jarruttavia lääkkeitä,
Mari Järvelä lohduttaa.
– Ihmisen omat elämänvalinnat keskiiässä ovat tärkeitä. On hyvä elää terveellistä
elämää. Verenpaine- ja sokeriarvot on saatava kuntoon. Aktiivinen liikunta on hyväksi, Noora Hynni summaa.

Seppo Ylönen

Muisti huononee – ihmisyys säilyy

V

anhuus ei ole erillinen osa elämässä,
vaan se on elämänkaaren yksi vaihe.
Se sisältää suuren määrän elämänkokemusta ja paljon sen tuomia tietoja sekä
taitoja. Vanhuus on arvokasta, koska ihminen on Jumalan luoma olento ja Hänen
rakkautensa kohde. Toivottavasti vanhus
kohtaisi turvallisuutta, yhteisöllisyyttä,
toisesta ihmisestä välittämistä ja lähimmäisenrakkautta.
Vanhuus voi tuoda mukanaan muistisairauden. Tällöin on tärkeää nähdä ihminen omana yksilönään ja persoonana sekä
yrittää ymmärtää muistisairauden mukanaan tuomia vajavuuksia. Muistisairaan
toimintakyky heikkenee ja arjen askareiden tekeminen vaikeutuu. Kuitenkaan
häneltä ei katoa tarve arvokkaaseen
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elämään. Hänellä tulisi olla elämässään iloa
ja toivoa.
Muistelulla on tärkeä merkitys muistisairaan identiteetille ja persoonan olemassaololle. Eletyn elämän kertaaminen yhdessä muiden kanssa auttaa näkemään oman
elämän arvokkaana kokonaisuutena ja ymmärtämään sitä. Muistot vahvistavat sitä
kuka on, mistä on lähtöisin ja mikä merkitys elämällä on ja on ollut. Muistisairaan
omasta elämästä nousee kiinnostuksen
kohteita, esim. musiikki, runous ja kirjallisuus. Oman tarinansa kertovat myös esineet, valokuvat ja lehtileikkeet. Edellä mainittujen lisäksi miehillä heidän elämäänsä
liittyneitä esineitä esim. saranat, ruuvit ja
sahat. Myös maut ja tuoksut voivat tuoda
muistoja tilanteista joissa niitä on maistettu

ja haistettu. Muistelua voi käydä kaikesta
elämiseen liittyvistä: iloista, suruista, menetyksistä, kivusta ja särystä.
Muisteleminen on keino tukea muistisairaan hengellisyyttä. Juhlapyhiin liittyvät
perinteet ovat koettuja asioita. Kirkkovuoden ja vuodenaikojen luoma rytmi
luovat tuttuutta ja turvallisuutta, silloin
voidaan puhua niiden tuomista muistoista. Esim. juhannuksena voidaan laulaa suvivirttä ja pyhäinpäivänä viedä kynttilä
omaisen haudalle. Muistisairaan usko on
paluuta lapsuuden uskoon. Virret, rukoukset, jumalanpalvelus ja ehtoollinen tuovat muistisairaan elämään toivoa, Jumalan
rakkautta ja huolenpitoa.
Jumalan isänsyli on rakkautta täynnä.
Se syli vastaanottaa niin elämän auringon-

paisteen kuin synkätkin hetket. Se rakkaus
hoitaa ja se rakkaus kantaa. Muistisairaankin elämässä eilinen, nykyisyys ja tulevaisuus ovat Jumalan kädessä.
”Vähän on tarpeen, tahi yksi vain, / onneasi varten: yksi ihminen lähellä viipyvä, /
luja käsi, hyväksyvä hymy, katseen kiireetön kosketus / oletko kokenut / voitko kertoa mitään suurempaa?” (Maaria Leinonen, Turvassa toistemme lähellä)

Päivi Lievonen, sairaanhoitaja
Hoivakoti Kultalampi
Tuija Vänskä
diakoniatyöntekijä, vanhustyö

Hyvää mieltä hyvinkääläisille

S

yyskuun puolessa välissä Hyvinkään keskustassa nähtiin reipas ja
iloinen kulkue. Kysymyksessä oli
Kenttäkadun päiväkodin järjestämä Hyvän mielen marssi, jossa
päiväkodin lapset ja aikuiset sekä
myös monet lasten vanhemmista kulkivat
pitkässä jonossa esiintymään kauppakeskus
Willaan.
– Kenttäkadun päiväkoti täyttää marraskuussa 90 vuotta, ja marssimme juhlavuoden kunniaksi. Lapsille marssi oli tärkeä
yhteisöllisyyden kokemus, ja halusimme
tuoda sillä myös iloa ja hyvää mieltä kaupunkilaisille, kertoo Kenttäkadun päiväkodin johtaja Kirsti Peled.
Päivähoitoa ja esiopetusta noin 70:lle
lapselle sekä leikkitoimintaa noin 40:lle lapselle tarjoava Kenttäkadun päiväkoti on
Mannerheimin lastensuojeluliiton Hyvin
kään yhdistyksen kulmakivi.
– Yhdistyksemme on muutenkin erittäin aktiivinen, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Kaukinen.
– Monipuolisesta toiminnastamme voisi
mainita esimerkiksi koululaisten iltapäivätoiminnan Aseman koululla ja Pikku-Tapiksella, eroissa ja perheen muissa kriiseissä
lasta tukevan Nero-projektin, kylämummija vaaritoiminnan, muskarin, perhekahvilan
Perhekeskus Pikku-Veturissa sekä monet
liikunnalliset tapahtumat.
MLL Hyvinkään yhdistys haluaa luoda
Hyvinkäästä hyvän ja turvallisen paikan lapsille ja lapsiperheille sekä vaikuttaa siihen,
että lasten ja lapsiperheiden etu otetaan Hyvinkäällä mahdollisimman hyvin huomioon.
Kaikkea yhdistyksen toimintaa kannattelevat puheenjohtajan mukaan Mannerhei-

Kirkonmäki
tutustuu
MLL:n
Hyvinkään yhdistys
• Perustettu 1922. Kuuluu MLL Uudenmaan piiriin.
• Jäseniä noin 220. Puheenjohtaja Heidi
Kaukinen, sähköposti pj.hyvinkaan.
yhdistys(at)mll.fi
• Keskusjärjestönä valtakunnallinen
Mannerheimin lastensuojeluliitto, joka
on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton avoin kansalaisjärjestö. Siihen
kuuluu yli 91000 jäsentä, 10 piirijärjestöä sekä 558 paikallisyhdistystä eri puolilla Suomea.
• MLL Hyvinkään yhdistyksen jäseneksi
voi liittyä yhdistyksen kotisivujen kautta http://hyvinkaa.mll.fi ja yhdistyksestä voi tykätä myös facebookissa ”mll
hyvinkää” -sivujen kautta

Hyvän mielen marssiin 11. syyskuuta osallistui noin 90 iloista lasta ja aikuista. – Lapset
odottivat marssia innokkaina ja askartelivat itselleen hienoja päähineitä, kertoo Kenttäkadun päiväkodin johtaja Kirsti Peled (edessä).

min lastensuojeluliiton arvot; lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys
ja yhdenvertaisuus.
– Missionamme on ajatus kokonaisesta
kylästä, joka kasvattaa, hän kiteyttää.
Yhdistyksen yhteistyökumppaneina ovat
muun muassa toimintaa rahoittava Rahaautomaattiyhdistys sekä monet paikalliset
toimijat kuten Hyria, Perhekeskus PikkuVeturi, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään
seurakunta.
– Seurakunta on muun muassa antanut
käyttöömme tilat Nero-seminaareihin, ja
esimerkiksi nyt ennen joulua toteutamme

”yhdessä liikuttavan” -tapahtuman. Eniten
teemme yhteistyötä seurakunnan lapsi-,
varhaisnuoriso -ja diakoniatyön kanssa.
Heidi Kaukinen kertoo, että yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa
Kenttäkadun päiväkodilla. Tarkempi ajankohta löytyy lähempänä yhdistyksen nettisivuilta.
– Kokouksessa muun muassa valitaan
hallitukseen uusia jäseniä. Kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet ovat sinne
tervetulleita, ja minulta voi halutessaan kysellä asiasta lisää.

Kenttäkadun päiväkodin syntymäpäiväjuhlat pidetään 16.11.2014 Hyvinkääsalissa. Juhlat alkavat kello 14.00 kutsuvieras
osuudella, jonka jälkeen on luvassa ohjelmaa lapsiperheille. Lapsiperheille suunnattuun tilaisuuteen on vapaa pääsy niin
kauan kuin paikkoja riittää.

Irja Ketola

”En päivääkään vaihtaisi pois.”

Välähdyksiä Lapin ruskaretkeltä

Liisa Huhtinen
Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 23.10.2014

Kuvat: Asta Kahra

M

eitä kokoontui 30 henkeä kirkonmäelle syyskuisena tiistaiaamuna kello
6. Hyvinkään liikenteen bussi saapui
ja taitava Seppo-kuski neuvoi meille auton
hienoudet. Edessä oli 1000 kilometrin istuminen Muonioon. Pysähtymisiä matkan aikana oli sopivin välein. Perille Muotkavaaraan tulimme kello 20 aikaan. Siellä odotti
emännän valmistama iltapala. Saimme majoittumisohjeet ja huoneiden avaimet. Matkan uuvuttamana painuimme yöpuulle.
Aamut aloitimme runsaalla aamupalalla.
Jyrki Rauhalan pitämän aamuhartauden
jälkeen saimme päivän infon. Teimme päiväretkiä seuraaville tuntureille: Pallas, Ylläs,
Keimiö, Särkitunturi sekä Pakasaivon rotkojärvi. Kukin ”valloitti” paikat oman kuntonsa mukaan. Kuntoilun ohella oli muutakin
ohjelmaa. Vierailimme taiteilija Reijo Raekallion ateljeessa, jossa tutustuimme hänen
maalauksiinsa ”elävästä elämästä”. Katsastimme Jerisjärven kalapirtit ja sunnuntain
kohokohta oli Muonion kirkon messu, jossa
Jyrki saarnasi.
Yhteinen toiveemme oli nähdä Lapin lumoavaa ruskaa ja tämä toive toteutui. Säät
suosivat meitä ja eräänä yönä jopa revontulet. Mukava ilmapiiri ja leppoisat keskustelut toivat hyvää mieltä. Jokaisen päiväretken
jälkeen oli maittavaa ruokaa, saunomista ja
iltaohjelmaa. Iltaohjelmaan kuuluivat ryhmien esitykset, jotka hauskuudellaan kirvoittivat raikuvat naurut. Yhteiset iltahetket
summasivat päivän antia ja lopuksi hiljennyimme Maria Kahran pitämään iltahartauteen. Ruskaretki pysäytti muistamaan
mitä lahjoja Jumala on meille antanut.

Luojan luomaa
Kun askelees johtavat tiettömään kairaan
ja sielusi Lappiin on kulkeutunut
saa ihminen lääkettä moneenkin vaivaan
ja huoltesi huone on sulkeutunut
Kun siintävät silmissä pitkospuut
horisontissa tunturijonot
vaihda huolesi reppuun ja eväisiin
vedä jalkaasi vaellusmonot
Onpa eessäsi aava ja puuton suo
tai jyrkkänä nouseva rinne
tunnet rinnassa voimakkaan kutsun sen
vie polkusi suoraan jo sinne
Tuiverrus tuima kuin tunturituulen
saa kulkusi alemmas laskeutumaan
ja kohta jo suloisen solinan kuulen
ja siellä sen iloisen välkkeen jo nään
Veden rauhaisen soljuvan uomassaan
se kristallinkirkkaana hohtaa
jos rauhoitat mielesi kuuntelemaan
voi olla – se sielusi kohtaa
Kun oot sitten janosi sammuttanut
ja tunturipurosta juonut
voit lopuksi huokaisten huomata sen
tämän kaiken on Luoja luonut

Pekka Tauriainen
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Tervetuloa nuorten aikuisten

KATEKUMENAATTIRYHMÄÄN
Osallistujien omista kysymyksistä liikkeelle lähtevä keskusteluryhmä kokoontuu marras-huhtikuussa. Ohjaajana toimii seurakuntalainen, teol. kand.
Virpi Vikman. Ryhmä osallistuu yhdessä myös joihinkin jumalanpalveluksiin.
Kokoontumiset ovat joka toinen viikko
torstaisin klo 18–20 alkaen 6.11.
Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka pohtivat uskoa, hengellisyyttä ja elämää kristittynä. Erityisen tervetulleita ovat ne, jotka
eivät muuten osallistu seurakunnan toimintaan aktiivisesti.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Katja Saarikoski p. 040 8050 314 tai
katja.saarikoski@evl.fi.

Koko perheen Tuomasmessu
Sunnuntaina 26.10. klo 17.00

Vanhassa kirkossa (HUOM. PAIKKA!) Uudenmaankatu 13

4-vuotiaiden
synttärit

Su 16.11. klo 11

Perhemessu
Köynnösmessuna

Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
Yli-Anttilantie 3
Perhemessu toteutetaan
Köynnösmessuna, jonka sävellykset ja sanoitukset on tehnyt
kappalainen Ilkka Juote.
Ennen messua seurakuntasaliin katetaan perhebrunssi.
Tervetuloa!

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014 toimitettavien
seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 27.10.–31.10.2014 joka päivä kello
9.00–18.00 sekä mahdollisissa muissa ennakkoäänestyspaikoissa
määrättyinä aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä
tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun
riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi
äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön
on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse
kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.10.2014 ennen kello 16.00.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna
24.10.2014 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero
on 040 8050 205.
Hyvinkään seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on
kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 19.10.–31.10.2014, os. Hämeenkatu 16.
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös
seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.hyvinkaanseurakunta.fi
ja seurakuntavaalit.fi -sivuilta.

Toivomme etukäteisilmoittautumista
7.11.mennessä montako teiltä tulee, jotta
osaamme varata tarpeeksi jäätelöä.
Ilmoittautumiset sähköisesti:
www.hyvinkaanseurakunta.fi >
Ajankohtaista >4-vuotiaiden synttärit

Järj. yhteistyössä Lopen
seurakunnan kanssa

Tuomasmessun toimittavat pastori Esa Kokko, kanttori
Helena Lehtinen, diakoniatyöntekijä Mari Kahra, Tuomaskuoro- ja
bändi. Diakoniakolehtina toivotaan kuivaelintarvikkeita (hiutaleita,
ryynejä, makaronia, kahvia). Pyhäkoulu.
Sansan tukema iranilaissyntyinen Nikoo Ordodary on vieraana Tuomasmessussa, jossa hän
kertoo työstään. Ordodary on farsinkielisen
SAT-7 Pars -kanavan (kristillinen satelliitti-tvkanava) nuortenohjelmien tekijä ja juontaja.
Hän asuu ja työskentelee Kyproksella. Tulkkina
on pastori Timo Reuhkala Sansasta.
Messun jälkeen kahvi- ja teetarjoilu, jonka aikana näytetään lyhyt video ”Neljä katsojakertomusta Iranista”. Suomenkielinen tekstitys.

SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS

Tervetuloa viettämään
yhteisiä 4-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhlia
perjantaina 14.11.2014 klo 18
Vehkojan seurakuntakeskukseen
Yli-Anttilantie 3
Voit tulla juhlaan yhdessä perheesi
tai kummisi kanssa.
Synttäreillä on yhteistä juhlaohjelmaa mm.
Haka-sirkuksen esitys.
Siellä herkutellaan myös
synttärijäätelöllä.

Lisätietoja: Terhi Makkonen
p. 040 779 7781 tai
terhi.makkonen@evl.fi

Tule hiljentymään ja lepäämään
ennen joulun kiireitä!
”Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu.
Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen.”

Nyt seimellesi seisahdan
– hiljaisuuden retriitti

Päiväkahvit
trubaduuri
Aimo Kokkolan
seurassa

Tervetuloa juomaan
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 edessäpäin”
Vapaa pääsy
TERVETULOA!

SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄ

pidetään Leiriniemen
leirikeskuksessa
pe–su 12.–14.12.2014
Saapuminen pe klo 17–18 ja lähtö
su klo 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.

Perheiden toiminnallinen surupäivä

On olemassa pienempiä ja suurempia suruja ja jokainen meistä
kohtaa surun tunteita elämänsä aikana. Perheiden surupäivässä
suru-teemaa lähestytään toiminnallisten menetelmien ja yhdessäolon kautta
lauantaina 15.11.2014 klo 10–13
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Päivä on osallistujille maksuton ja sisältää lounaan.
Lämpimästi tervetuloa toivottavat: Nana Lindholm,
Ari-Pekka Laakso, Tiina Heiskanen ja Tuija Vänskä
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
7.11. mennessä
Tiina Heiskaselle
p. 050 3237 964 tai
tiina.heiskanen@evl.fi
Päivä järjestetään yhteistyössä
Riihimäen seurakunnan kanssa.

Hyvinkään seurakunnassa 9.11.2014 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä
19.10.–9.11.2014 seurakunnan virallisella ilmoitustaululla
seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana
maanantaista 20.10.2014 lähtien kirkkoherranvirastosta sen
aukiolo-aikoina ma–ke ja pe klo 10–15 sekä to klo 10–17.

www.riihimaenseurakunta.fi

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA
Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seurakuntavaalit,
joissa valitaan vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 33
jäsentä kirkkovaltuustoon.

Nuoret aikuiset / Opiskelijat

Vaalit aloitetaan Hyvinkään kirkossa 9.11.2014 klo 11 ja päätetään
samana päivänä klo 20.00.

K18 Teemaillat

Äänioikeutettu, 15.8.2014 tämän seurakunnan läsnä olevaksi
merkitty ja 16 vuotta viimeistään 9.11.2014 täyttävä seurakunnan
jäsen saa äänestää vaaleissa Hyvinkään kirkossa.
Seurakuntavaalista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta
osoitteesta www.hyvinkaanseurakunta.fi sekä osoitteesta www.
seurakuntavaalit.fi.
Hyvinkäällä 1.10.2014
Hyvinkään seurakunnan vaalilautakunta
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Paikka: Betania,
Helenenkatu 15,
klo 17–19
• 27.10. Teetä & Tietovisaa
• 24.11. Pipareiden paistoa &
Adventin aiheita
• 8.12. Joulun juhlintaa & Seimen
sanomaa
Ilmoita tulostasi Facebookissa
Hyvinkään seurakunta / nuoret

aikuiset tai tekstaa Katjalle
040 805 0314

Peli-illat

Keskiviikkoisin klo 19–21
Vehkojalla (Vehkojan srk-keskus,
Yli-Anttilantie 3)
Ilmoita tulostasi Facebookissa
Hyvinkään seurakunta / nuoret
aikuiset tai tekstaa Katjalle
040 805 0314

Tommi Kaleniuksen
konsertti

Tiistaina 11.11. klo 18
Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13
Tuotteliaan popmuusikon ja lauluntekijän radiosta tutut kappaleet
sopivat erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten makuun. Tilaisuuteen
ovat tervetulleita kaikenikäiset.
Vapaa pääsy.

Seurakunnassa tapahtuu

L o k a k u u – j o u l u k u u 2 014
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Jumalanpalvelukset
Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Vastuuviikon kirkkokahvit
srk-keskuksessa
•  Messu Paavolan srkkodissa
•  Koko perheen Tuomasmessu Vanhassa kirkossa

Lauantai ..
Pyhäinpäivä

•  Messu Hyvinkään kirkossa
•  Pyhäinpäivän hartaus
Rauhannummen kappelissa
•  Pyhäinpäivän hartaus
Puolimatkan kappelissa
•  Pyhäinpäivän perhehartaus Puolimatkan kappelissa
•  Pyhänpäivän hartaushetki Kytäjän kirkossa
•  Pyhäinpäivän iltakirkko
Hyvinkään kirkossa.
Kirkkokahvit srk-keskuksessa

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Herättäjän kirkkopyhä,
kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat srk-keskuksessa
•  Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa.
Kirkkokahvit
•  Messu Vehkojan srkkeskuksessa
•  Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai ..

•  Perhemessu Hyvinkään
kirkossa. Kirkollisvaalit klo
–
• Virkisty ja vaikuta -vaalipäivän ohjelma sivulla 
•  Taize-messu Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Kainuulaisten kirkkopyhä ja
kirkkokahvit srk-keskuksessa
•  Messu Paavolan srkkodissa
•  Perhemessu Köynnösmessuna Vehkojan srkkeskuksessa yhteistyössä
Lopen seurakunnan kanssa.
Ennen messua perhebrunssi
srk-salissa
•  Messu Kaukasten
palvelutalossa
•  Koko perheen Tuomasmessu Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Omaishoitajien kirkkopyhä ja
kirkkokahvit srk-keskuksessa
•  Messu Paavolan srkkodissa
•  Messu Kytäjän kirkossa.
Kirkkokahvit
•  Toivonmessu Vehkojan
srk-keskuksessa

Adventtisunnuntai ..

•  Adventin perhemessu
Hyvinkään kirkossa
•  Adventtivesper
Vanhassa kirkossa

Lauantai ..
Itsenäisyyspäivä

•  Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
•  Seppeleenlasku Puolimatkan Sankariristillä
• . Seppeleenlasku
Rauhannummen hautausmaalla
•  Itsenäisyyspäivän juhla

Musiikkia
Kaukasten juhlatalossa

. Adventtisunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Kirkkokahvit ja adventtijuhla
srk-keskuksessa (ELY)
•  Messu Paavolan srkkodissa
•  Messu Vehkojan srkkeskuksessa

. Adventtisunnuntai ..

• Kauneimmat joululaulut

Linja-autokuljetus
Rauhannummen
hautausmaalle
Pyhäinpäivänä 1.11.
Linja-auto lähtee klo
12.30 Hyvinkäänkylästä
Uudenmaankatua
(tilausajo), Paavolasta
(linja 6) ja Hakalasta
(linja 4). Vaihtoyhteys
rautatieasemalta
klo 12.45. Auto
ajaa Hämeenkatua,
Sähkökatua,
Munckinkatua
ja Hämeenkatua
Rauhannummeen.
Paluu klo 14.40. Linjaauto kiertää Paavolan
ja Hakalan kautta
Hyvinkäänkylään.
Hartaus Rauhannummen
kappelissa klo 14.
Paikallisliikenteen maksu.
(Huom. pyhäinpäivää
seuraavana sunnuntaina
2.11. ei ole kuljetusta
Rauhannummeen).

• Pe .. klo  Majataloilta
Hyvinkään kirkossa. Pekka
Simojoki ja EtCetera-kuoro.
• La .. klo  Syyskonsertti
Vanhassa kirkossa. Hyvinkään
seudun Bel Canton ystävät ry.
Laulajien valmennus: Inari
Gebhard, Kalle Välimaa, piano.
Ohjelma ja kahvi  euroa.
• Su .. klo  Veikko
Ahvenainen: Messu Hyvinkään kirkossa. Esittäjinä
Hyvinkään Oratoriokuoro,
valmennus Matti Heroja.
Hyvinkään Salonkiorkesteri,
johtaa Emily Wagoner. Veikko
Ahvenainen, harmonikka.
Veli-Pekka Toiviainen: Puhe.
Ohjelma  € Etelä-Sudanin
nälänhätäkeräykseen.
• Ke .. klo  Urkumuisteluksia Hyvinkään kirkossa,
Matti Heroja, urut. Vapaa
pääsy. Ohjelma  euroa,
vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa oleville hyvinkääläisille.
• Ti .. klo  Yhteislaulutilaisuus Paavolan seurakuntakodilla, ”Monen maailman
lauluja” eli yhteislaulua sekä
muita sanoja ja säveliä,
Marina Petrik ja Tapio Piilola.
• Ti .. klo  Tommi
Kalenius Trio Vanhassa
kirkossa. Gospel-artistina
tunnetuksi tullut Kalenius
nousi suuren yleisön
tietoisuuteen vuoden 
sooloalbumillaan ja uusin
albumi julkaistaan maaliskuussa . Kaleniuksen
radiosta tutut kappaleet
sopivat erityisesti nuorten ja
nuorten aikuisten makuun.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita
kaikenikäiset. Vapaa pääsy.

Hyvinkään kirkko
Hämeenkatu 16

Klo 19

Lippu 20 €
Lippuja ennakkoon:
Ajan Optiikka, Kauppalankatu 2, p. 019 452 515 tai
Uudenmaan Seuramatkat, Uudenmaankatu 5-9, p. 019 427 4700
Konsertin tuotto:
Hyvinkään lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi
SKV-Kiinteistövälitys tarjoaa glögiä ja pipareita ennen konserttia.

paavolalaisen julkistaminen ja
kahvitarjoilu. Järj. Paavolan
alueneuvosto
• Ti .. klo  Philomelan
Joulu -konsertti Hyvinkään
kirkossa. Kuoroa johtaa
Marjukka Riihimäki. Lippu 
e. Lippuja ennakkoon: Ajan
Optiikka, Kauppalankatu ,
p.    tai Uudenmaan
Seuramatkat, Uudenmaankatu -, p.  
. Tuotto:
Hyvinkään
lasten, nuorten
ja vanhusten
hyväksi. SKV
tarjoaa glögiä ja
pipareita ennen
konserttia. Järj.
LC Hyvinkää/
Höﬃnga
• To .. klo
 Päiväkahvit
kotoisasti
trubaduuri Aimo
Kokkolan
seurassa srk-keskuksen
juhlasalissa. ”Parhaat päivät
ovat edessäpäin”.
• To . klo  Marrasmusiikkia Puolimatkan kappelissa,
lauluyhtye KokoNainen.
Teatteri Betan draamaryhmä,
koreografi: Titta Tunkkari.
• Su .. klo  Adventtikonsertti Kytäjän kirkossa.
Lauluyhtye AINOA ja baritoni
Jarmo Ojala ”Laulamme

Kainuulaisten kirkkopyhä ...

• Liturgina Ilkka Järvinen ja saarnaa rovasti Jaakko Uronen.
• Kirkkokahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa ja kainuulaista ohjelmaa.

Luentosarjan
Olemassaolon
kysymyksiä

Myyjäisiä

päättää sunnuntaina
26.10. klo 16 alkava
luento, jonka aiheena on
Jumala kätilönä ja muita
Raamatun naisia. Luento
pidetään seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Luennoitsijana on teologian
tohtori, eksegetiikan
tutkija ja opettaja Minna
Heimola. Mukana pastori Petra Pohjanraito.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Pe 31.10. klo 10.30–13.30 lähetysmyyjäiset ja
-lounas srk-keskuksessa, Hämeenkatu 16.
Myynnissä leivonnaisia, ruokia ja arpoja.
Suuret joulumyyjäiset pe 5.12.
***
La 22.11. klo 10–13
Kätevä-piirin Adventtimyyjäiset
Mummon kammarilla, Helenenkatu 34 D.
***
Keräämme tavaraa Vehkojan srk-keskuksessa, (YliAnttilantie 3) su 23.11. klo 17 pidettäviä myyjäisiä
varten. Tuotto Hyvinkään vähävaraisille lapsiperheille joulua ajatellen. Haluatko tulla mukaan?
Voit tuoda leivonnaisia, lapasia, myssyjä, sukkia
tms. Lisätietoja Ulla Bremer, p. 041 4538 369.

Tommi Kalenius
• To .. klo  Isänmaallisten
laulujen ilta Kytäjän kirkossa.
Kahvitarjoilu klo  alkaen.
Hyvinkään-Riihimäen
sotaveteraanikuoro, johtaa
Teuvo Leutonen. Juonto Reijo
Pajamo ja puhe Ilkka Järvinen.
• La .. klo  Paavolapäivän konsertti Paavolan
seurakuntakodissa. Hyvinkään Kamarikuoro, johtaa
Erkki Hannonen. Vuoden

Pyhäkoulu

on Hyvinkään kirkossa joka sunnuntai klo  alkavassa messussa
saarnan aikana. Vehkojan srk-keskuksessa pyhäkoulua pidetään ., .. ja .. klo –.
Pyhäkoulu on myös Tuomasmessussa .. klo .

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

sinulle joulun”.
• Su .. klo  Talvisodasta
 vuotta, kohti joulua-konsertti Hyvinkään kirkossa.
Eino Grön, Marian Petrescu ja
soitinyhtye sekä Hyvinkään
musiikkiopiston Volare-kuoro,
johtajanaan Marianne
Murtoniemi. Mukana
kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Liput  e sisältää Riihimäen
sotilaskotiyhdistyksen
munkkikahvit konsertin
jälkeen. Tuotto kokonaisuudessaan veteraani- ja
vanhustyön hyväksi. Lippuja
ennakkoon: Prisman ja
Citymarketin info-pisteistä.
Järj. LC Hyvinkää/Viertola
• Ti .. klo  Kide-kuoron
joulukonsertti Vanhassa
kirkossa. Johtaa Pertti
Utriainen.
• Su .. klo  Christmas
Carols in the Old Church.
• Ke .. klo  Volare-kuoron joulukonsertti Vanhassa
kirkossa, johtaa Marianne
Murtoniemi.
• Fre .. kl.  Luciafest och
De vackraste julsångerna i
Gamla kyrkan.
• La .. klo  Koko perheen
joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa. Sävelkeijut,
Rytmiritarit ja Laulunaperot
sekä Nuorisokuoro ja
soitinyhtye, johtaa Marjut
Sipakko.

.net

Muut:
11.11. klo 18.00 Tommi Kalenius Vanhassa kirkossa
14.-16.11. Maata Näkyvissä -festarit Turussa
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”Olen pitäny t yllä voi- ja kermakulttuuria.”
Aino Kuroselle
jää nyt
enemmän
aikaa lapsenlapsensa
Lidian
tapaamiseen.
Kuvassa Aino
Kuronen, tytär
Anne-Mari ja
Lidia.

Jorma Ersta

Ainolla oli pitopalvelun näköalapaikka
– Tulin Hyvinkäälle vuonna 1969 ja toimin
muun muassa Pyrhösen pihvikellarissa.
Seurakunnan työkeskuksen päässä olleeseen pitopaikkaan etsittiin emäntää. Tulin
valituksi ja maanantaina 1. syyskuuta vuonna 1979 kello 10 astuin pieneen keittiöön.
Ensimmäisen henkilökunnan lounaan tarjosin torstaina. Lauantaina oli ensimmäinen muistotilaisuuden ruokatarjoilu. Sen
jälkeen niitä on riittänyt, sanoo pitopalvelun pääemännän tehtävistä eläkkeelle jäävä
Aino Kuronen. Syksyn aikana hän siirtää
tehtävänsä Anne Silvánille.
– Pitopalvelun henkilöstöruokalan
ovet avattiin talouspäällikkö Tauno Pitkäsen myötävaikutuksella seurakuntalaisille. Jotkut ovat käyneet pitopalvelun lounaalla siitä lähtien. Kun kirkonmäen seurakuntakeskus valmistui 7. maaliskuuta
1990, muutettiin nykyiselle paikalle. Hyvinkään seurakunnan pitopalvelu on kirkossa hyvin ainutlaatuinen.

Vapaaehtoisia otetaan
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pani Kiminkisen (2010) ja keskustanaisten kanssa sosiaalipsykologi Jaana Venkulan (2012).
– Yhdyn Jaana Venkulan ajatukseen,
että TV ja tietokoneella istuminen passivoivat ihmistä. Kun kaikki annetaan liian
valmiina, niin se ei tee muuta kuin mielenterveysongelmia. Ihmisen pitää nähdä
kätensä jälkiä. Pienestäkin onnistumisesta
voi iloita. Jos odottaa suurta, jää pienet
onnistumiset ja elämänhetket näkemättä.

Ihmisyys on tärkeää

Mikä on kirkon
huoltovarmuus?

Sanavalmis pääemäntä on pienen ihmisen
puolella. Hänen mielestään seurakunnassa ei saisi olla kynnyksiä eikä punaisia
nappeja käytävillä.
– Ihminen, jolla on vaikeuksia, pitää
kohdata heti. Kahden viikon kuluttua hän
voi olla vaikka hirressä. Ihminen on minulle tärkeä. On sama, mitä joku on koulutukseltaan.
Aino Kuronen on järjestänyt Hyvinkään kirkkoon syksyisin suosittuja konsertteja. Vuonna 2008 esiintyi Joel Hallikainen, 2009 Kari Tapio ja 2011 Arja Koriseva. Viimeksi lokakuun 1. päivänä kirkossa esiintyivät Ilkka Vainio & Matkakumppanit. Heillä kaikilla on ollut lohduttavaa sanomaa.
Ainon lapsuudenkoti oli Iisalmen lähellä, Vieremällä. Sieltä tyttö sai ajattelunsa eväät.
– Olen lähtöisin maalaistalosta, ja
meitä lapsia oli seitsemän. Nukuttiin isossa pirtissä. Heikki-ukki opetti iltarukoukset ja peitteli meidät. Kotona pidettiin
seuroja. Isä kehotti olemaan hiljaa radiojumalanpalveluksen aikana.
Reipas pääemäntä on järjestänyt hyvinkääläisille luennoitsijoiksi lääkäri Ta-

Aino Kuronen jää virallisesti eläkkeelle 31.
tammikuuta 2015, jolloin hänelle kertyy
työtä seurakunnassa 35 vuotta ja viisi kuukautta. Seurakuntien hengellinen tilanne
huolestuttaa.
– Seurakunnassa on vaikeaa julistaa
evankeliumia ja uskoa, jos ei tiedetä mitä
julistaa. Tämä on koko kirkon ongelma.
Aino viittaa Maaseudun tulevaisuuslehden artikkeliin, jossa tamperelainen
pappi Juhani Räsänen kirjoittaa otsikolla Huoltovarmuudesta pitää huolehtia. Kirjoittajan mukaan Huoltovarmuuskeskuksen varastoissa
olevaa öljyä ja viljaa myymällä
valtio pyrkii saamaan vuoden
2016 loppuun mennessä 300–350
miljoonan euron tulot. Johtavien poliitikkojen arvopohja on
muuttunut asenteeseen
”kaikki mulle heti nyt”.
Entä kirkon huoltovarmuus? Tutkimus osoittaa, että enää 43 prosenttia kansalaisista luottaa
kirkkoon. Räsäsen mielestä maallistumiskehitys johtuu

osittain kirkon omasta toiminnasta ja valinnoista. Vain puolet kirkon kaikista
työntekijöistä pitää uskontunnustusta
konkreettisesti totena. ”Kirkon opetusvirkaa hoitavista miespapeista uskontunnustuksen allekirjoittaa enää 46 prosenttia ja
naispapeista vain 23 prosenttia.”
– Olen huolestunut siitä, mikä on tilanne 20 vuoden kuluttua, jos ei uskalleta
tunnustaa uskoa. Pelätään, että joku loukkaantuu, Aino Kuronen sanoo.
Hän pitää Psalmeista. Mielivirsi on
numero 333 ”Kiitä Herraa sieluni”. Sen toinen säkeistö kuuluu: ”Älä turvaa ihmisiin,
voimakkaisiin, ylhäisiin. Suurimmatkin
voimassaan heikot ovat auttamaan.”
– Meillä on aina suurempi voima, johon voimme turvata. Kaikki on loppujen
lopuksi Herran kädessä. Elämä kantaa. Jos
emme saa takkiimme kunnolla, niin emme osaa arvostaa hyviä päiviä, Aino Kuronen toteaa.
Työhuoneessaan Aino pitää pientä
kirjastoa, jossa vilahtelee dekkareita, SepJokista, Ilkka Remestä ja Taavi Soipo Jokista
nivaaraa. Vuosituhannen alussa pääemäntä alkoi harrastaa Valkjärvessä
avantouintia.
– Avantouinti rentouttaa, ja velatkin ovat silloin saatavia. Siinä harrastuksessa saa hyviä kavereita.

Seppo Ylönen

Seppo Ylönen

Perinteen mukaisesti osa pitopalvelun
tuotosta menee seurakunnan lähetystyölle. Lähetysmyyjäisiä, joissa myydään
muun muassa pitopalvelun leivonnaisia ja
ruokia, pidetään säännöllisesti.
Aino Kuronen sanoo pitopalvelun olleen antoisa, mutta vaativa työpaikka.
Pihkalan kentällä pidetyillä Kansanlähetyspäivillä, Kirkkopäivillä ja Lähetysjuhlilla on kestitetty isoja ihmismääriä. Rautaisesta ammattilaisuudesta todisteena Kurosen työhuoneen seinällä on valtakunnallinen Aromi PRO -diplomi 2010 suurkeittiön päällikön tehtävistä.
– Pitopalvelun raaka-aineet ovat tulleet tuoreina. Olen pitänyt yllä voi- ja kermakulttuuria. Koko ajan on saanut olla

näköalapaikalla ja lähellä ihmisiä. Lounaan aikana käydään mielenkiintoisia keskusteluja ja saadaan uusia tuttavia.
Pitopalvelussa on tällä hetkellä noin
25 vapaaehtoista työntekijää. Lisää vapaaehtoisia otetaan mukaan.
– Vapaaehtoisilla on auttamisen halu.
He eivät tahdo jäädä kotiin. Samalla ystävystytään erilaisten ihmisten kanssa. Kun
ollaan mukana toiminnassa, silloin tuntee
itsensä hyödylliseksi.

Eläkkeelle jäävän
pääemännän Aino
Kurosen kehittämä
pitopalvelu on hyvin
lenkki seurakunnan
toiminnassa. Herkulliset
tarjottavat ovat saaneet
monen suun messingille.

