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Otto Halonen
- tämän kevään abiturientti
- aktiivinen seurakuntanuori
- harrastaa laskuvarjohyppyä
ja vaeltamista

Otto Halonen
käy vaeltamassa
Lapissa pari
kertaa vuodessa.

Vauhdikas abi kirjoitusten keskellä
Hyvinkään Yhteiskoulun abiturientti Otto Halonen huristelee seurakuntakeskuksen parkkipaikalle
täsmällisesti, eikä ainakaan ulkoisesti vaikuta stressaantuneelta,
vaikka ylioppilaskirjoitukset ovat
vielä meneillään.

– Kirjoitin viime syksynä ruotsin pois alta.
Tältä keväältä ohi on äidinkieli ja ensimmäinen reaalikoe, jossa vastasin historian kysymyksiin, sanoo hyväntuulisen oloinen Otto
Halonen.
Haastattelupäivän jälkeen tulossa on vielä matematiikka, yhteiskuntaoppi, saksa ja
englanti. Tähän asti kirjoitettujen kokeiden
perään Otto ei ole vielä kysellyt.
– Sieltä voi tulla yllätyksiä, ei viitsi vielä
tässä vaiheessa vaipua epätoivoon. Vaikka
englannin kuuntelu on yleensä sujunut hyvin, se ei tällä kertaa mennyt ihan toivotulla
tavalla. Saksan kuuntelu sitä vastoin vaikutti
yllättävän helpolta.
Menestyksestään Otto Halonen ei ole aivan vakuuttunut, sillä osa-aikainen työskentely Hesburgerissa verotti valmistautumisesta osansa.
– Hiukan harmittaa, että lukulomalle
osui niin paljon työvuoroja, lukeminen kärsi
siitä väistämättä. Onneksi nykyisin voi kuitenkin korottaa arvosanoja. Jos en ole tyytyväinen tuloksiin, ja jos elämäntilanne sallii,
uusin ehkä syksyllä jotakin.

Kirjoitustenjälkeinen elämä?

Otto on vetänyt seurakunnassa
kokkikerhoja.



Otto Halonen varoo julistamasta varmoja
tulevaisuudensuunnitelmia. Kiinnostuksen
kohteita on paljon, ja moni asia on vielä
avoinna. Asepalvelus on tarkoitus aloittaa
vuoden sisällä. Viimeistään tammikuussa
2008 armeijan harmaat kutsuvat Vekarajärvellä. Sitä ennen saattaa kuitenkin aueta
kiinnostavampi palvelumahdollisuus kansainvälisissä valmennusjoukoissa, joihin Otto haki tänä keväänä. Valmennusjoukkojen
pääsykoe pidetään toukokuussa. Jos kunto-,

soveltuvuus- ja kielitesti menevät nappiin,
koulutus alkaa heinäkuussa.
Tänä keväänä Otto Halonen hakee myös
Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan.
– Aion ehkä käydä Turussa vastaustekniikkakurssin. Varsinaiselle valmennuskurssille osallistumiseen ei tässä vaiheessa ole
aikaa. Helsingissä pidettävä valmennuskurssi ei harmi kyllä sovellu Turkuun, sillä oppilaitoksilla on eri kirjat ja kokeet.
Toisaalta välivuosikaan ei kuulosta Otosta hullummalta, on hyvä tehdä välillä töitäkin. Pääsykokeisiin lukemisen ohella hän
jatkaa työntekoa Hesburgerissa.

Vaeltamista ja laskuvarjohyppyjä
Monipuolisten liikuntaharrastusten lisäksi
Otto Halonen harrastaa laskuvarjohyppyä.
Utin Laskuvarjokerhossa alkeiskurssin käynyt Otto aikoo siirtyä Hämeen Laskuvarjokerhoon, jotta harrastuspaikka olisi lähempänä. Hän toivoo, että hyppäämiselle jää
kirjoitusten jälkeen enemmän aikaa.
– Ilmailuharrastus on kiehtovaa, mutta
vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Laskuvarjohyppäämiseen tarvitaan sopivat sääolosuhteet, ja sen lisäksi monen muunkin jutun
pitää olla kohdallaan. Kerholla voi huonolla
tuurilla viettää viisikin päivää ennen kuin
pääsee ilmaan.
Vaeltamisesta Otto innostui seurakunnan vaellusrippileirillä. Sen jälkeen reppureissuja on tullut tehtyä pari vuodessa. Matkat ovat useimmiten suuntautuneet Suomen
Lappiin. Viime elokuussa seurakunnan nuorten porukalla tehtiin kuitenkin reilun viikon
mittainen vaellusleiri Norjan ja Ruotsin ra-

jalle, Sarekin kansallispuistoon.
– Se on toistaiseksi hienoin vaellus, jolla
olen ollut mukana. Luonto on siellä upeaa,
on jäätiköitä, vuoria ja jokia. Korkeuserot ja
näkymät ovat Suomen Lapin tuntureihin
verrattuna huikeat, vuorten korkeus on noin
2000 metriä.

”Seurakunta on tosi
hyvä juttu mulle”
Otto Halonen löysi tiensä seurakunnan toimintaan vaellusrippileirin kautta. Sen jälkeen hän hakeutui isoskoulutukseen. Otto
laskeskelee nyt, että on ollut ainakin kuudella rippileirillä isosena. Lisäksi hän toimi
vuoden verran kahden kokkikerhon ohjaajana. Seurakunnassa nuorille annetaan vastuuta. Halukkaat pääsevät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan retkiä, kerhoja ja
tapahtumia. Otto Halonen on tyytyväinen
seurakunnan nuortentoimintaan.
– Seurakunta on tosi hyvä juttu mulle ja
nuorisotiimi on mahtava. Oma riparini oli
oikein onnistunut, sieltä jäi paljon nuoria
mukaan toimintaan. Ihmiset ja mielenkiintoinen toiminta takaavat viihtymisen, mutta
sanoma on kuitenkin syy minkä takia siellä
ollaan.”
Erityisiä pääsiäissuunnitelmia Otto ei ole
ehtinyt miettimään.
– Onneksi kirjoitukset on silloin ohi. Jos
työvuoroja ei osu pääsiäiseksi, saatan mennä
sisareni ja muiden sukulaisten luokse KeskiSuomeen.

Teksti Irene Komu
Kuvat Jorma Ersta ja VeiniVänskä

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Oletko koskaan paastonnut?

Hyvinkään seurakuntalehti

2 / 29.3.2007

Pääsiäisen sanoma
ja Lähetysjuhlat

P

Leena Väre
– En ole paastonnut kuin ollessani kipeä. En tiedä ketään, joka
paastoaisi uskonnollisista syistä.
Joskus tulee tehtyä niin paljon
muita asioita, että ruokailuaika
tuppaa siirtymään. Suomalaisessa kulttuurissa ylensyödään ja
syödään milloin huvittaa. Perheilläkään ei ole yhteisiä ruokailuhetkiä.

Kimmo Hämäläinen

Tia Huttunen

– Olen paastonnut kaksikymmentä vuotta sitten viisi päivää. Olin silloin kasvissyöjä ja halusin kokeilla. Join mehuja
ja söin vähän ituja. Siitä tuli kevyt olo. Kristillisyydessä ja
islamilaisuudessa on ajatus, että paastolla on vaikutuksia
ruumiiseen ja sieluun. Kenties paastossani oli samaa pyrkimystä kontrolloida ruumiin tarpeita.

– En ole paastonnut koskaan.
Keväällä ilmojen lämmetessä kevennän automaattisesti ruokavaliota. Tunnen joitakin ihmisiä,
jotka ovat paastonneet. He ovat
saaneet siitä hyvän olon. Olen
ehkä joskus yrittänyt paastota,
mutta en tarpeeksi tosissaan. Kesällä olen enemmän salaattilinjalla.

Celal Vural

– Olen kotoisin Turkin Ankarasta. Minä olen muslimi ja pidän paaston paastokuukauden
aikana. Auringon nousun ja laskun välisenä aikana en silloin
syö enkä juo. Aloin paastota
kahdentoista vuoden ikäisenä.
Paasto on minusta normaali
elämään kuuluva asia.

Pentti Laulainen

Tarja Keränen

– Olen paastonnut noin
kaksikymmentä vuotta sitten pari viikkoa painon pudotuksen takia. Sen jälkeen
otin rankan dieetin, jossa en
syönyt rasvaa enkä hiilihydraatteja. Paasto on hyvä asia.
Se vaikuttaa elämään positiivisesti. Tuttavapiiriini ei
kuulu ketään, joka noudattaisi kirkollista paastoa.

– En ole paastonnut. Joskus
tulee mieleen, että tekisi
varmasti hyvää paastota
terveydellisistä syistä. Olen
kuullut, että se puhdistaa
kuona-aineista ja tekee kevyen olon tunteen. Eräs aikaisempi työkaveri oli ortodoksi ja hän piti paaston.
Nykyinen työkaveri pitää
kerran vuodessa kahden
viikon paaston terveydellisistä syistä. Sinä aikana hän
juo vain mehuja.

Vt. päätoimittaja Pertti Niiranen, p. (019) 456 1210, pertti.niiranen@evl.fi

ääsiäisen sanoma Jeesuksesta on kristittyjen
uskon lähde ja elämän voima. Kirkon syntyaikana, historian myllerryksissä ja valoisina aikoina. Ja nykypäivänä.
Jännittävissä uskonpuhdistuksen myllerryksissä
oppi-isämme Martti Luther joutui pakenemaan
Wartburgin linnan suojiin. Tuntemattomana Yrjöritarina.
Eräänä päivänä hän oli linnan puistossa sen ajan
ritaripukuun, leveähihaiseen takkiin pukeutuneena.
Äkkiä näkyviin ilmestyi pieni jänis. Se juoksi henkensä edestä, koska koira ajoi sitä takaa. Kuoleman
hädässä jänis otti pitkän loikan ja hyppäsi Lutherin
hihaan, suureen mustaan reikään, jonka se näki
edessään. Niinpä se oli turvassa, sen henki oli pelastettu. Sillä suuri Martti ei toki halunnut heittää
pientä vapisevaa eläintä koiran kitaan, vaan puristi
hellästi ja lujasti syliinsä.
Jeesus, Vapahtajamme, kohtelee meitä samalla
tavalla. Kädet aina avoinna hän ottaa suojaansa meidät pienimmästä suurimpaan, nuorimmasta vanhimpaan. Kaikenlaiset ihmiset. Myös tänä pääsiäisenä ja myös täällä Hyvinkäällä.
Hän pelastaa meidät synnistä, kuolemasta ja pahan vallasta. Hänellä on siihen valta ja voima, koska
hän otti omakseen meidän kaikkien synnit ja kärsi
Golgatan ristillä niiden tähden rangaistuksen ja
kuoleman. Näin hän sovitti meidät pyhän Jumala
kanssa. Hän rakasti, kärsi ja voitti.
Golgatan ristillä saavutettiin maailmanhistorian
merkittävin voitto. Sen todistuksena Jumala herätti
Jeesuksen ylös kuolleista. Jeesus siis elää, kuule ja
näkee. Ja hän tuntee meidät. Hänellä on valta antaa
kaikille ja kaikkialla synnit anteeksi. Hän lahjoittaa
hyvän omantunnon ja siitä seuraavan sisäisen rauhan, jota mikään muu tällä maapallolla ei voi antaa.
Pääsiäisen sanoma rististä ja ylösnousemuksesta
on uskon lähde ja elämän voima. Pelastava sanoma
Jumalan rakkaudesta ja suojasta.
Valoisaa ja iloista pääsiäistä!
Pääsiäisen sanoma on myös lähetystyön voiman lähde. Ensimmäiset kristityt alkoivat viedä sanomaa
Jumalan pelastavasta rakkaudesta kaikkialle maailmaan. Ja siinä tehtävässä mekin saamme olla mukana.
Nyt lähestyvän pääsiäisen jälkeen tiivistyy Lähetysjuhlien valmistelu Hyvinkäällä. Odotamme tänne
tuhansia, tuhansia ja tuhansia lähetystyön ystäviä
kaikkialta Suomesta – ja vieraita myös ulkomailta.
Kesäkuun alussa.
Lähetysjuhlien kautta meillä on mahdollisuus
osallistua laajaan lähetystyöhön. Tehtävään, joka
Suomen Lähetysseuran kautta ulottuu maapallon
eri puolille. Viiteen maanosaan, 24:een maahan.
Pääsiäisen sanoma ja siitä nouseva kristillinen palvelutyö tavoittavat ja auttavat valtavasti ihmisiä eri
puolilla maapalloa. Kaikenlaisia ihmisiä. Jumalan
rakkauden suojaan.
Tulethan sinäkin mukaan! Lähetysjuhlien erilaisiin talkootehtäviin – maailmanlähetyksen talkoisiin! Ja tietenkin juhlimaan!

Pertti Niiranen
vt. kirkkoherra
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Hyvinkään kirkko soi
palmusunnuntaina h-mollissa

P
Kyyneleet

S

iskoni pitää maatilaa Etelä-Pohjanmaalla. Heidän talossaan on maalaistupa, jonka seiniltä löytyy vanhoja
huoneentauluja. Tiedäthän, sellaisia joissa
annetaan elämäohjeita tai jaetaan kansanviisautta eteenpäin. Eräs näistä huoneentauluista saa minut kerta toisensa jälkeen
pysähtymään. Se on tauluista kaikista hienoin, lasinen ja kauniilla kirjaimilla kirjoitettu. Ulkoasu ei ole kuitenkaan se, joka
saa minut aina seisahtumaan tuon taulun
äärelle. Minut pysäyttää huoneentauluun
kirjattu teksti: ”Kerran helminä löytyvät
nuorena itketyt kyyneleet”. Tuo taulun
teksti koskettaa minussa sitä nuorta, joka
olin joskus ja sitä aikuista joka olen nyt. Se
kertoo sekä ehdottomuudesta että ihmisen kyvystä oppia. Se kertoo myös Jumalan suurista suunnitelmista, joiden merkityksen ymmärrämme ehkä vasta joskus
vuosien päästä.
Saan työni kautta jakaa nuorten arkea.
Olen päässyt seuraamaan heidän ilojaan
ja surujaan, naurua ja kyyneleitä. Nuoruuteen kuuluu vahvat tunteet ja ehdottomuus. Ne ovat voimia, jotka kasvattavat
nuorta aikuisuuteen. Nämä vahvat tunteet
saattavat kuitenkin joskus saada aikuiset
hämmennyksiin. Etenkin surua ja ahdistusta voi olla vaikeaa kestää.
Nuoren pitää kuitenkin antaa surra surunsa ja rakentaa omaa suhdetta maailmaan myös vastoinkäymisten kautta. Liikaa tietä siloittamalla voidaan tahtomatta
viedä nuorelta tärkeä kokemus selviytymisestä. Nuoren maailmassa saattavat asiat saada joskus myös kohtuuttomat mittasuhteet. Asia joka on meidän mielestämme vain pieni vastoinkäyminen, voi nuoren mielestä kaataa lähes koko maailman.
Tuossa tilanteessa tulee helposti mitätöityä nuoren kokemus toteamalla, että ei
tuollaista asiaa kannata turhaan surra ja
itkeä.
Itse ajattelen, että ei ole olemassa turhia kyyneleitä. Tunteiden ylilyönnit auttavat oman minuuden rajojen etsimisessä ja
ovat myös surutyötä, jota nuori tekee irrottautuessaan lapsuudesta. Nuoruuden
kyyneleet ovat siis tärkeitä kyyneleitä – ne
ovat Jumalan lahja ihmislapselle. Voi olla,
että vasta vuosien tai vuosikymmenien
päästä Jumalan käsikirjoitus avautuu ja
ymmärrämme, ettei yksikään kyynel ole
jäänyt Häneltä näkemättä. Samaan lupaukseen saamme luottaa me aikuisetkin.
Olet Jumalan sylissä niin naurun kuin itkun hetkissä.

Marjaana Salmi

almusunnuntaina 1.4. kello 18 kuullaan Hyvinkään kirkossa Johann Sebastian Bachin (1685-1750) säveltämä
h-mollimessu, joka kuuluu Bachin tunnetuimpiin ja suurimpiin teoksiin.
Hyvinkään Oratoriokuoro on lukuisten passioiden, requiemien ja oratorioiden
jälkeen ottanut ohjelmistoonsa myös tämän Bachin messun. Sen ensiesitys Hy-

Markus Nieminen

Sirkka Parviainen

Jukka Heroja

Sari Nordqvist

h-mollimessun. Teos on 1700-luvun alkupuoliskon musiikkityylien kirjo, upea kokonaisuus rukouksen kaunista herkkyyttä,
mollivoittoisia uskontunnustusosia ja
mahtipontista ylistyksen riemua. Suuret
kuorojaksot hallitsevat teosta, mutta vuorottelevat kauniiden aarioiden ja duettojen
kanssa. Kaksituntinen h-mollimessu ei jätä kuulijaa kylmäksi, sillä se herkistää
kuuntelemaan tarkkaavaisesti, haastaa samalla musiikkikorvan, mutta palkitsee lopulta moniulotteisuudellaan. H-mollimessu on musiikillinen elämys.

Elämys
kuulijalle
Onko taivaassakaan
näin kaunista musiikkia, mietti eläkkeellä
oleva rouva kuultuaan

Teksti Satu Seppänen

Pääsiäinen 2007 Hyvinkään seurakunnassa
Sunnuntai 1.4./
Palmusunnuntai

• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 15.00 Raamattuluento Jesajan kirjasta Vanhassa
kirkossa
• klo 18.00 J. S. Bachin
Messu h-molli Hyvinkään
kirkossa

Hiljaisen viikon maanantai 2.4.
• klo 19.00 Hiljaisuuden
messu Vanhassa kirkossa

Hiljaisen viikon tiistai 3.4.
• klo 19.00 Ahtikirkko
Vanhassa kirkossa

Hiljaisen viikon
keskiviikko 4.4.

• klo 19.00 Ahtikirkko
Vanhassa kirkossa, Giovanni Battista
Pergolesi: Stabat Mater: Kaija Impola-Peltomaa, sopraano, Anna-Maria
Väänänen, altto, Erkki Hannonen,
piano, Heidi Kajander-Maavuori,
tekstien luku

Kiirastorstai 5.4.

• klo 13.00 Kehitysvammaisten



vinkäällä oli vuosi sitten. Oratoriokuoro
esittää teoksen yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa, Hyvinkään Orkesterin kanssa Matti Herojan johdolla. Solisteina toimivat sopraano Sirkka Parviainen, altto Sari Nordqvist sekä Hyvinkäältä lähtöisin olevat tenori Jukka Heroja ja
basso Markus Nieminen.
H-mollimessu on Bachin uran loppupuolen suurteos, joka
sisältää säveltäjän musiikkia lähes neljännesvuosisadan ajalta. Monet messun osat ovat
parodioita eli Bachin
aikaisempien teoksien
uudelleen sovituksia tai
yhdistelmiä. Usein alkujaan maallinen osa
on sovitettu kirkolliseen sävellykseen. Teos
on tehty katoliseksi
messuksi, mutta sen
vaativuus ja pituus tekevät sen liturgisen
käytön hankalaksi. Siksi sitä esitetään vain
konserteissa. Monikaan
kuoro Suomessa ei ole
lähtenyt toteuttamaan
h-mollimessua, joten
teosta pääsee harvoin
kuulemaan.

• klo 19.00 Messu
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 20.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa

Pikäperjantai 6.4.

• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
• klo 15.00 Ristinjuhla Vanhassa
kirkossa, Reijo Arkkila, Aarre Kiveinen, Esa Kokko, Evankelinen kuoro,
joht. Eeva-Liisa Haapakka

Hiljainen lauantai 7.4.

• klo 23.00 Pääsiäisyön Tuomasmessu Hyvinkään kirkossa

RUUKUNKANTAJA

-pääsiäismusikaali
pitkäperjantaina klo 16.00 ja 19.00
Hyvinkään kirkossa
• Tuomaskuoro ja orkesteri,
johtaa Helena Lehtinen
• dramatisointi, sovitus ja ohjaus Jouni Laine
• tekniikka Mikko Pirinen
• perustuu Anna-Maija Raittilan tekstiin
Ylös Jerusalemiin
kiirastorstain messu Hyvinkään
kirkossa, Tiina Peippo, Mari Kahra,
Helena Lehtinen.
• klo 15.00 Messu Vanhassa kirkossa, Oratoriokuoron ryhmä
• klo 18.00 Messu Kytäjän kirkossa
• klo 18.00 Nukkepassio Pääsiäisen ihme, Palopurolla Eerolan navetassa, Jouni Laine
• klo 19.00 Messu
Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 8.4./
Pääsiäispäivä

• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Messu Kytäjän kirkossa
• klo 14.30 Hartaus
Rauhannummessa
• klo 19.00 Hyvinkään Kamarikuoron konsertti Hyvinkään kirkossa

Maanantai 9.4./
2. pääsiäispäivä

• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 15.00 Perhemessu
Martin seurakuntatalossa

Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen
Hyvinkään Sotaveteraanien juhlassa

H

yvinkään Sotaveteraaneilla oli
lauantaina, 10. maaliskuuta 50vuotisjuhlat Hyvinkään kirkossa.
Samalla avattiin Suomen Sotaveteraaniliiton 41. valtakunnallinen sotaveteraaniviikko. Musiikista vastasi Rautatien
Soittajat Hyvinkää johtajanaan Hannu
Simoinen. Juhlapuhujaksi saapui eduskunnan puhemies Paavo Lipponen.
– Hyvinkään Sotaveteraanit ry on
antanut esimerkin muille paikallisille
sotaveteraaniyhdistyksille. Nyt, yhdistyksen juhliessa viittäkymmentä vuottaan, on aika antaa tunnustus tälle uraa
uurtavalle työlle. Alun perin maanhankinnasta liikkeelle ponnistanut yhdistys
on ollut merkittävässä roolissa koko Sotaveteraaniliiton perustamisessa, Paavo
Lipponen sanoi. Hän onnitteli myös
Kaarle Sulamaata Sotaveteraaniliiton
historiateoksesta.
Puhemies Lipponen muistutti kuntia siitä, että veteraanien vuosittainen
kuntoutus on lakisääteinen oikeus. Jokaisen halukkaan on päästävä kuntoutukseen vuosittain. Veteraaniliittojen
valtuuskunnan esitys 5 miljoonan euron
varaamisesta erityistukea tarvitsevien
veteraanien kotona selviytymisen tukemiseen valtion vuoden 2008 talousarvioon on perusteltu.
Puheensa loppuosassa puhemies
Paavo Lipponen sanoi kirkon täyttäneel-

Korut ja kassit kiinnostivat naisväkeä.

Koru- ja kassiriehan
yleisömäärä yllätti

Hyvinkään Sotaveteraanien puheenjohtaja Esko Sarvikas (vas.) ja sihteeri Olavi
Kurko olivat vastassa, kun eduskunnan puhemies Paavo Lipponen saapui 50vuotisjuhlan puhujaksi.

le juhlaväelle, kuinka veteraanien perinnön vaaliminen ja itsenäisyydestä huolehtiminen on jälkipolvien kunnia-asia.
Sotiemme veteraanit voivat nukkua
yönsä rauhassa. Jälkipolville taisteltua
perintöä ei hukata.
– Kulkekaamme vakaasti eteenpäin
ylpeinä suomalaisuudestamme. Osoittakaamme syvää kiitollisuutta sankarilli-

sesti taistellutta veteraanisukupolvea
kohtaan. Kertokaamme lapsillemme ja
lapsenlapsillemme niistä uhrauksista,
joita veteraanit tekivät Suomen – meidän kaikkien – hyväksi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Luottamushenkilöt ja työntekijät koulutuspäivässä

Seurakunnan tulevaisuuden
suuntaviivat pohdinnassa

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi diakoniatyöntekijöiden toimesta järjestetty koru- ja kassirieha onnistui
yli odotusten. Lauantaina, 17. maaliskuuta kello 11
jälkeen seurakuntakeskuksen iso sali pullisteli ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita vanhoista ja uusistakin tavaroista. Tapahtuma alkoi kanttori Heikki
Hinssan johtaman kuoron esittämällä Täti Moonika
-laululla. Ohjelmassa oli myös arpajaiset sekä munkki- ja mehutarjoilua.
– Joka vuosi olemme koettaneet löytää yhteisvastuukeräykseen jonkin uuden jutun. Nappasin
joiltakin päiviltä idean koru- ja kassiriehasta. Siitä se
lähti, tapahtuman Hyvinkään seurakuntaan tuonut
diakonissa Mari Kahra sanoi.
Hän söi suurimman hälinän laannuttua munkkia
yhdessä kollegansa Tuula Liivolan kanssa.
– Yksityisten ihmisten lisäksi hyvinkääläiset liikkeet lahjoittivat tapahtumaan uusia koruja ja kasseja
tukien tällä tavalla yhteisvastuukeräystä. Myös arpajaisvoitot saatiin lahjoituksena, Tuula Liivola sanoi.
Naiset olivat sitä mieltä, että tapahtumaa ei voi
toistaa joka vuosi, sillä siitä katoaa silloin oma harvinainen hohtonsa. Ihmiset ostivat koruja ja kasseja
paljon. Yleisö koostui etupäässä naisista. Joukossa
oli huomattavan paljon teini-ikäisiä tyttöjä. Maahanmuuttajaperheidenkin äidit ja nuoret olivat hyvin
edustettuina.
Koru- ja kassiriehan tuotto Yhteisvastuulle oli
1400 euroa. Kiitos lahjoittajille ja ostajille!

U

uden kirkkovaltuustokauden aloittaneet luottamushenkilöt ja seurakunnan johtavat viranhaltijat pohtivat seurakuntatyön tulevaisuuden näkymiä Vehkojan seurakuntakeskuksessa 17. maaliskuuta. Koulutuksessa pohjustettiin mm. seurakunnan uutta
strategiasuunnitelmaa.
Vs. kirkkoherra Tauno Tuominen kertoi hallinnon periaatteista. Hän otti esimerkkejä suomalaisen kristillisyyden tilastotiedoista. Eräs huomioista oli,
että pienpiiritoiminta kiinnostaa
monia. Meistä suomalaisista 42
prosenttia rukoilee vähintään
kerran kuukaudessa. Kristinuskon perusväittämiä Jumalasta
luojana ja Jeesuksesta ylösnousseena vapahtajana pidettiin pääsääntöisesti tosina. Tiedot aut- Kyllikki Rantala, Tuija Palonen ja Heikki Alakärppä miettivät ryhmätyöskentelyssä millä
tavat seurakunnan hallintoa nä- lisätä seurakunnan vetovoimaa.
kemään toimintaympäristönsä.
Strategiasuunnittelun pohjana on ja Loppi. Vanhatalon mukaan 90 000 nen käyttivät luottamushenkilöiden puJeesuksen lähetyskäsky. Tarvitaan myös hengen kunta olisi elinkelpoinen. Hä- heenvuorot. He miettivät luottamusnäkyä seurakunnan tulevaisuudesta se- nellä oli huoli tulevasta työvoimapulasta henkilöiden vallankäyttöä, suhdetta uskä strategiaa päämäärään pääsemisestä. suurten ikäluokkien lähtiessä eläkkeel- koon ja sitä kuinka luottamushenkilöt
Tauno Tuominen esitti Hyvinkään le.
välittävät seurakuntalaisten näkökulmia
seurakunnan suurimmat haasteet. Näitä
Lohjan seurakunnan kirkkoherra viranhaltijoiden tietoon.
ovat kirkosta eroaminen, jumalanpalve- Kaiku Mäenpää kertoi seurakuntien
Ryhmätöiden jälkeen käyty raporluksen osallistujamäärän vähäisyys, rip- yhdistymisprosesseista ja Hyvinkään tointi osoitti, että korkealentoisten strapikoululaisten määrän putoaminen alle seurakunnan talousjohtaja Jouni Lätti tegianäkyjen sijaan luottamushenkilöt ja
90 prosenttiin ikäluokasta sekä talouden seurakunnan jäsenmäärän kehityksestä. työntekijät keskittyivät käytännön asioitiukkuus. Päättäjien olisi mietittävä kei- Tämä näki vapaaehtoistyön lisäämisen hin. Seurakuntatoiminnan uudistaminoja, joilla ihmisten mielikuvaa seura- mahdollisuutena seurakunnan voimava- seksi kaivattiin lisää maallikoiden vaskunnasta voitaisiin parantaa.
rojen lisäämiseksi. Esimerkiksi eläkeläi- tuuta. Yhteistyö koulujen, yhdistysten ja
Hyvinkään kaupunginhallituksen sissä on runsaasti kokeneita ja vireitä järjestöjen kanssa koettiin tärkeäksi.
puheenjohtaja Tuula Vanhatalo kertoi ihmisiä, joiden kokemusta voitaisiin Erityistapahtumat ja -messut olivat moväestö-, elinkeino- ja kuntarakenteen hyödyntää.
nen mielestä avainasemassa.
sekä asumisen muutoksista. Esiin tuliRyhmätyön alustuksessa johtokuntivat kaupungin kehityssuunnat, päällim- en ja aluetyön edustajat kertoivat työTeksti ja kuva Jorma Ersta
mäisenä kuntaliitos. Mukana selvittelys- alojensa kehitysnäkymistä ja ongelmista.
sä ovat Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi Marja Orenius ja Marja-Leena Virta-
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Afganistanilaisten nuorten kuoro lauloi rakkaudesta
isänmaahan. Laulajien joukossa olivat myös Hasina
Rashidi (vas.), Rohafza Dehganzada, Narges
Qanezadeh ja Tamana Atefi.

Kesärenkaanvaihtotempaus

Lauantaina 14.4. klo 9-14
kannattaa ajella Hyvinkään ammattioppilaitokseen, Karankatu 3-5.
Autopuolen oppilaat
vastaavat seurakunnan
heittämään haasteeseen ja lähtevät mukaan Yhteisvastuutalkoisiin. Kesärenkaat
vaihdetaan ja talvikumit pestään edullisesti
15 eurolla. Sisäänajo tapahtuu Munckinkadun
puolelta. Autot käsitellään
saapumisjärjestyksessä. Tapahtuman tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen. Tänä vuonna keräyksellä hankitaan varoja mielenterveysongelmista kärsivien perheiden lasten tukemiseen Perussa ja Suomessa.



Hyvinkään kamarikuoro esittää
pääsiäisenä Rossinin messun

H

yvinkään kamarikuoro esittää
pääsiäisenä Hyvinkäällä ja Rajamäellä Gioachino Rossinin messun Petite messe solennelle.
Rossini (1792-1868) tunnetaan ennen
kaikkea oopperoistaan, joita hän ennättikin säveltää 37 kappaletta jo nuorella
iällään. Tämän urakan jälkeen Rossini
vetäytyi käytännössä eläkkeelle, kunnes
hän vanhoilla päivillään paneutui vielä
kahdesti suurempimuotoiseen sävellystyöhön, jonka hedelminä syntyivät parinkymmenen vuoden välein kaksi merkittävää kirkkomusiikkiteosta Stabat
Mater ja Petite Messe Solennelle (1863).
Petite Messe Solennellea (Pieni juhlamessu) ei nimestään huolimatta voi
pitää pienenä, sillä se on kestoltaan puolitoista tuntia. On makuasia, onko se

Kuorikoski sävelsi
kantaatin Kirkkokuoron
juhlakonserttiin
Hyvinkään Kirkkokuoro tilasi pari vuotta sitten
kirkkomuusikko ja säveltäjä Ahti Kuorikoskelta
sävellysteoksen juhlistamaan 90-vuotista taivaltaan. Kuoroa johtavan kanttorin, Heikki Hinssan
mukaan Kuorikoski oli luonteva säveltäjävalinta.
– Kuoro on aiemminkin laulanut Kuorikosken
musiikkia, muun muassa hänen säveltämänsä Matteus-passion. Kuorikosken teokset ovat omaleimaisia, ja hänellä on taito säveltää hyvää musiikkia,
joka ei vaadi ammattilaisia sitä esittämään.
Säveltäjän haluttiin myös linkittyvän lähetysteemaan, koska tilattu teos saa kantaesityksensä
Lähetysjuhlilla. Tunnetun lähetysvirren ”Ylitse
kaikkien rajojen” säveltänyt Kuorikoski sopi siinäkin mielessä hyvin kuvaan.
Oikeudenmukaisuudesta ja Jumalan kaikkivaltiudesta kertova Viisauden kirjan teksti soveltui
sekä säveltäjän että kuoron johtajan mielestä hyvin
aiheeksi. Ahti Kuorikoski kertoo kiinnostuneensa
tämän apokryfisen kirjan säveltämisestä jo muutama vuosi sitten, kun hän sai uuden suomennoksen
käsiinsä.
– Tekstissä on niin vahva sanoma, että se ansaitsi tulla sävelletyksi. Tahdon teoksessa tuoda
esiin sen, että kansojen johtajien tulisi rakastaa oikeutta. Kantaatin ensimmäinen osa puhuu oikeudenmukaisuudesta. Toisen osan keskeinen sanoma
on minusta siinä, että Jumala ei hylkää eikä ylenkatso mitään luomaansa. Kolmannessa osassa puhutaan siitä, miten Herra toimii kaikkialla ja on
läsnä joka paikassa.
Kantaatti kypsyi Kuorikosken mielessä luonnossa liikkuessa, rauhassa kypsytellen. Kirjoitusvaiheessa teos oli jo lähes kokonaisuudessaan valmiiksi muotoutunut.
Juhlavuottaan syksystä lähtien viettänyt kuoro
harjoittelee kolmiosaista kantaattia täyttä päätä.
Harjoittelu on Hinssan mukaan sujunut hyvin
ja ollut erittäin mieluista.
– Sävelkieli on vahvaa ja teos on kirjoitettu selkeästi. Lisäksi teksti on kiinnostava, harvempihan
tuntee Viisauden kirjaa entuudestaan.
Sävellyksiä ei ole aiemmin seurakunnan toimesta juuri tilailtu. Hinssan korviin on kantautunut niukalti tietoa kahdesta tilausteoksesta 1950- ja
1960-luvuilta. Jos joku lukijoista tietää jotakin
Martti Uotin Hyvinkään kirkkokuorolle omistamasta Kotimatkalla -kantaatin synty- ja esityshistoriasta, Heikki Hinssa pyytää ottamaan yhteyttä.
Myös Felix Krohnilta uuden kirkon vihkiäisiin tilatusta kantaatista kaivattaisiin lisätietoa.
Ahti Kuorikoski: Herra aina ja kaikkialla. Kantaatti sekakuorolle a capella Viisauden kirjan teksteihin. Kantaesitys Hyvinkään Kirkkokuoron 90-vuotisjuhlakonsertissa valtakunnallisille Lähetysjuhlilla 8.6.2007 kello 22.00 Hyvinkään kirkossa.

Irene Komu



juhlallinen, väliin kylläkin dramaattinen, yllättävä ja romanttinenkin kauniine aarioineen. Uskonnollisesta tekstistään huolimatta teos on Rossinille
ominaiseen tapaan oopperanomainen
ja rikasrytminen.
Hyvinkään Kamarikuoron solisteina esiintyy jyväskyläläisistä lauluyhtyeistä Canticulum ja Friori koottu kvartetti, jonka jäsenet ovat kaikki laulunopettajia. Instrumentaaliosuuksista
vastaavat Sibelius-akatemian pianonsoiton lehtori Jarmo Eerikäinen ja
harmonikkataiteilija Kalle Välimaa.
Konsertin johtaa Toni Hannula. Pääsiäisen esityspäivät ovat sunnuntai 8.4.
Hyvinkään kirkossa kello 19.00 ja maanantaina 8.4. Rajamäen kirkossa kello
15.00.

Terveisiä Teneriffalta

P

ian kaksi työkautta Teneriffan
suomalaisen seurakunnan pastorina toiminut Tapio Turunen
kertoo kuulumisiaan. Vaikka kotiin Hyvinkäällekin tekee jo välillä mieli, hän
tuntuu viihtyvän hyvin työssään.
– Turistipapin työ on sisällöltään
kirjavaa. Hallintoon ei tarvitse uhrata
aikaa, varojen hankintaan kyllä. Jumalanpalvelusten lisäksi täällä vihitään ahkerasti aviopareja ja tehdään sairaalavierailuja. Pappi on samanaikaisesti sekä
mainosmies että tiedottaja.
Espanjalaiseen tapaan sosiaalinen
elämä ja keskustelukulttuuri on vilkasta,

menoa piisaa. Katukuvassakin voi tapahtua vauhdikkaita muutoksia. Suomalaisen kirkkokansan kokoontumispaikka, San Eugenion valkea kirkko oli eräänä päivänä maalattu tiilenpunaiseksi.
Väriin totutteleva turistipappi lohkaisee:
”Haitanneeko tuo mittään jos vain Sana
pyssyy kuosissaan.”

Tuomaskuoro
etelän lämmössä
Hyvinkään seurakunnan Tuomaskuoro
vieraili maaliskuun alussa Teneriffalla
viikon verran. Nelikymmenhenkisestä

kuorosta ja bändistä matkalle pääsi osallistumaan noin puolet. Kuoron johtaja
Helena Lehtinen iloitsee onnistuneesta
matkasta.
– Saimme kaikkialla erittäin lämpimän vastaanoton. Konsertteihin tuli hyvin yleisöä paikalle ja vierailustamme oli
juttua paikallislehdessäkin. Esiinnyimme
viidessä eri tilaisuudessa ja pidimme yhden oman konsertin. Matka oli musiikillisesti oikein onnistunut.
Reissulla kuorolaisilla oli aikaa tutustua toisiinsa paremmin. Yhdessä vietetty aika ja tiiviit projektit lisäävät yhteishenkeä ja motivaatiota. Matka oli
myös hengellisesti rakentava.
– Pidimme joka päivä
yhteisen aamuhartauden.
Se järjestyi luontevasti,
koska joukossamme on
seurakunnan työntekijöitä ja aktiivisia maallikoita.
Koemme tärkeäksi, että
kuorollamme on yhteinen
hengellinen näkemys.

Teksti Irene Komu/
Tapio Turunen
Kuvat Leo Karppinen

Elämänmakuisia lauluja

V

iime syksynä hengellisen musiikin
markkinoille ilmaantui kaksi keski-ikään ehtinyttä debyyttilevyn
tekijää. Kumpikaan tulokkaista ei tosin
ole gospelin kentällä noviisi. Arja Simojoki on laulanut muun muassa Jakaranda-yhtyeessä ja julkaissut yhdessä miehensä Pekka Simojoen kanssa yhteisen
psalmilevyn. Mirja Lassila on puolestaan Avoin Lähde -nimisestä duosta tuttu. Lassilan ja Simojoen soololevyistä
välittyy elämänmakuinen ja koeteltu usko. Ilot ja vastoinkäymiset ovat saaneet
kasvaa rakentavaksi kokemukseksi ja
luottamukseksi. Vaikka perusasetelma
levyillä on samankaltainen, ovat Lassila
ja Simojoki laulajina ja muusikoina
omanlaisiaan.
Simojoen taustalla toimii vahva gospelkoneisto. Instrumentaalisesti monipuolinen levy on ammattimaisesti toteutettu ja helposti lähestyttävä. Laulut
nojaavat tukevasti sekä hartaamman
hengellisen musiikin että rytmikkäämmän gospelin perinteeseen. Menevimmistä kappaleista aistittava ”tuttuus”
saattaa myös selittyä sillä, että laulut
ovat suurimmaksi osaksi Pekka Simojoen säveltämiä. Arja Simojoen ääni on

miellyttävä ja konstailematon, tulkitsijana hän on vähäeleinen. Osan lauluista
Simojoen pariskunta laulaa yhdessä.

Levyt
”Siskoni Maria” ja ”On kaikki valmista”
ovat levyn omaperäisintä antia ja aiheiltaan koskettavia. ”Sydämen kappeli” onkin levy, jonka äärellä on lupa herkistyä.
Myös Lassilan omakustannelevyllä
soittaa taitavia ammattimuusikoita. Sovitukset ovat kosketinvoittoisia ja toimivia. Miksauksessa sen sijaan on toivomisen varaa. Ylärekisterissä paikoitellen
hieman hennoksi käyvä ääni tahtoo jäädä instrumenttien jalkoihin. Lassilan
äänenkäyttö on muutoin luovaa ja rohkeaa. Fraseeraustapa ja tulkinta tuovat
hetkittäin mieleen Outi Terhon. Rehellisen omakohtaiset sanoitukset tulevat
kuulijaa lähelle, pyrkivät ihoa syvemmälle. ”Jotain aivan muuta” -levyllä Lassila uskaltaa tuoda esiin myös vihan ja
pettymyksen tuntoja. Elämä ei kaikilta
osin mennytkään niin kuin piti. Jumala
tuntuu kuitenkin kestävän ihmisen kapinan, hän voi antaa menetetyn tilalle jotain aivan muuta. Lauluissa läikähtelee
paljon uusien alkujen ja löytämisen
iloa.

Irene Komu

R

oomalaiskatolisessa hurskaudessa pyhäinjäännöksillä on
oma tärkeä merkityksensä.
Aina Jeesuksen aikaan periytyväksi väitetyt tai hänen jälkeensä eläneiden hurskaiden
ihmisten hallussa olleet tai kohtaloon liittyneet esineet herättävät kunnioitusta, jopa
palvontaa.
Luther tunnetusti irtisanoutui tolkuttomaksi paisuneesta pyhäinjäännöskultista.
Tosin viime aikojen pyhän Henrikin kyynärluuksi uskotun sirpaleen omistuksesta käytävä kiista Suomessa tuntuu palauttavan jotakin vanhaa luterilaisessa kirkossa.
On kuitenkin yksi kirkkohistoriallinen
kohde, joka herättää jatkuvasti mielenkiintoa protestanttienkin piirissä. Torinon tuomiokirkossa Italiassa näet säilytetään sinne
värikkäiden vaiheiden kautta kulkeutunutta
kangasliinaa, jossa on erikoinen ja ainutlaatuinen ihmisen painaumajälki. Se muodostaa kuin negatiivikuvan ja esittää n. 188 cm.
pituista miestä, jolla on runsaasti ruoskaniskuja ja ruhjeita vartalossaan ja jonka pään
ympärillä on ollut piikkikruunu.

Kuva ylösnousseesta?
Liinaa on tutkittu poikkitieteellisesti kaikin
käytettävissä olevin keinoin. Välillä kuvan
julistettiin olevan väärennös, kankaalle jossakin vaiheessa maalattu, mutta uudemmat
ja tarkemmat analyysimenetelmät osoittavat,
että liinan ikä osoittaa joka tapauksessa ajanlaskumme alkuun, maantieteellisesti Välimeren pohjukkaan. Liinassa ei ole jälkeäkään
mistään maaliaineesta, vaan siinä oleva kuva
on syntynyt muulla tavalla.
Suomessa Torinon kääreliinaa – ja samalla kahta muuta pienempää samaan yhteyteen kuuluvaa liinaa – on tutkinut eniten
Saksan Göttingenin yliopiston emeritusprofessori Jouko Martikainen. Hän on tähän
mennessä esiin tulleiden todisteiden ja tutkimusten valossa sitä mieltä, ettei pysty liinojen aitoutta kieltämään. Hänen mukaansa on
aivan mahdollista, että kysymyksessä ovat
seuraavan Johanneksen evankeliumikatkelman kuvaamat liinat:
”Sisälle kumartuen hän (Johannes-opetuslapsi) havaitsee makaavat kääreliinat,
mutta hän ei mennyt sisälle. Sitten tuli Simon Pietari, joka oli seurannut häntä, meni
sisälle hautaan ja tarkasteli makaavia kääreliinoja ja hikiliinaa, joka oli ollut hänen päässään. Se ei maannutkaan muiden liinojen
kanssa, vaan oli erikseen kääröksi jääneenä
yhdessä paikassa. Silloin tuli sisälle toinenkin opetuslapsi, joka saapui ensimmäisenä
haudalle, ja hän ymmärsi ja uskoi” (Joh.20:
5-8).
Mikä vakuutti evankeliumin mukaan
Pietarin ja Johanneksen? Se, ettei käärinliinojen sisällä todellakaan ollut ketään, vaan
hautaan pantu oli ihmeellisesti hävinnyt.
Vahvasti voiteilla kyllästettyjä käärinliinoja
ei ollut kääritty auki, vaan sivuun pantu ns.
hikiliina osoitti, että sisältö oli kadonnut
kuin perhonen toukkakuorestaan. Käärinliinan aitouteen uskovat ovat vakuuttuneita,
että kuva syntyi silmänräpäyksessä ylösnousemushetkenä.

Mitä Torinon
kääreliinasta ilmenee?
Torinossa lukkojen takana oleva, mutta kerran kymmenessä vuodessa julkisesti esille
nostettava liina on kooltaan 110 x 437 cm. Se
on pellavakuitua, ja siinä on piirtyneen kuvan ohella merkkejä pitkästä historiasta. Yhdessä vaiheessa liinan säilytyskotelo on joutunut tulipaloon, ja siksi taitteissa on hiiltymäjälkiä.
Ratkaisevaa on kuitenkin, mitä negatiivikuvasta voi ja uskaltaa päätellä. Liina on varmasti ollut henkilön ympärillä, jota on ankarasti kidutettu. Kymmenistä tätä vahvistavista yksityiskohdista tässä muutama: Vainajan
päässä on ollut ainakin 30 piikkihaavaa.
Murtuneen nenän kohdalta on löytynyt
maata ja verta, samoin vasemman polven
kohdalta. Kidutettu on kaatunut kasvoilleen
maahan ja hakenut sitä ennen tukea vasemmalla polvellaan. Miestä on suomittu roomalaisella ruoskalla nimeltään flagrum taxil-
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Jeesuksen hautaliinoja koskevista tutkimuksista saa tietoa muun muassa internetistä www.shroud.com

Torinon kääreliinat

		 – kiistelty pyhäinjäännös
latum eli lyijykuularuoskalla. Ruoskintaa
varten uhri on ripustettu kattoon siten, että
jalat ovat koholla maasta. Kaksi vuorotahtia
lyövää ruoskijaa ovat olleet ripustetun etuja takapuolella. Liinasta on löydetty 120
lyönnin jäljet.

Oviedon hikiliina ja
Manipellon huntu
Pienempi pyhäinjäännösliina, jota kutsutaan
Oviedon hikiliinaksi, on niin ikään kulkenut
läpi vaiheikkaan historian: Egyptin Aleksandrian kautta Espanjan Toledoon ja sitten
Oviedoon. Sen mitat ovat 53 x 83 cm, ainekseltaan liina on musliinityyppistä pehmeää
pellavaa. Sitä on käytetty kuolleesta valuneen veren pyyhkimiseen. Jäljistä muodostunut kasvokuva muistuttaa vähäisin eroin
Torinon kääreliinan kasvojen vastaavaa
osaa.

Pienintä liinaa, ns. Manipellon huntua,
kooltaan 17 x 24 cm., säilytetään Italiassa
Manipellon kaupungissa Adrianmeren tuntumassa. Hunnun laajempi tieteellinen tutkimus on vasta alkamassa. Tähän mennessä
on voitu todeta, että kysymyksessä on erityisen hieno pellavakudos, ja ettei tässäkään
kankaassa oleva kuva ole maalaus. Kuvaa voi
katsella kummaltakin puolelta. Saksalainen
trappistinunna Blandina Schlömer on kuuden vuoden tutkimisen jälkeen todennut,
että Torinon ja Manipellon liinojen kasvokuvien yhteneväisyyspisteet osuvat yhteen niin,
ettei ole epäilystä etteivätkö liinat ole olleet
saman vainajan ympärillä ja yllä.

Usko ja pyhäinjäännökset
Onko uskomme pääsiäissanoman historialliseen totuuteen eli tyhjän haudan todellisuuteen kiinni siitä, ovatko tämän tapaiset to-

disteet aitoja vai sittenkin väärennöksiä? Ei
varmastikaan ole. Usko perustuu Jumalan
sanaan ja lupauksiin. Jeesus sanoi kohta ylösnousemisensa jälkeen epäilevälle Tuomaalle:
”Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe”
(Joh. 20:29).
Ei kuitenkaan ole väärin seurata sitä tutkimusta ja niitä koskettavia näkymiä, joita
erityisesti Torinon kääreliina avaa. Liinan
viesti on hämmästyttävän yhtenevä Uuden
testamentin kertomukseen nähden. Liinan
äärellä on moni kokenut jotakin samaa kuin
pari vuotta sitten Mel Gibsonin elokuvaa
Passion of Christ – Kristuksen kärsimys –
katsottaessa. Meidän pelastuksestamme
synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta on
maksettu todella kallis hinta. Menossa oleva
kirkkovuoden aika muistuttaa siitä.

Reijo Huuskonen



Kauppahuone
Pyrhösen
Vehkojan
myymälän
myymäläpäällikkö
Jyrki Mäkelä esittelee lampaanviulua.

Aurin

Riemullin

Aurinkomme ylösnousi,
paistaa voittovuorella.
Lämmin valo sieltä loistaa,
surut, murheet hajottaa.
Kokoontukaa, taivaan linnut,
suvi-ilmaan puhtaaseen.
Visertäkää, pienet leivot,
viinipuussa tuoreessa.

Y
Lammas ykkösenä
pääsiäisen ruokalistalla

P

ääsiäinen on odotettu kevään
juhla, jolloin ollaan yhdessä ja
nautitaan vähitellen heräävästä
luonnosta. Juhlapyhiksi valmistetaan myös parempaa ruokaa.
Lampaanlihakin on suosittua.
Kauppahuone Pyrhösen Vehkojan myymälän myymäläpäällikkö Jyrki Mäkelä osaa
neuvoa asiakkaita lampaanlihan valinnassa.
– Pääsiäiseksi ihmiset kysyvät lampaanpaistia ja lammasfileitä. Lampaanviuluksi
kutsutaan paistia, jossa on mukana potka.
Lampaanviulussa käytetään lähes sataprosenttisesti suomalaista lammasta. Yksi ympärivuotinen suosikki on luuton lampaanpaahtopaisti, hän sanoo
Eräs kätevä tuote on noin 150 grammainen lammaspihvi, joka kypsyy hyvin vaikka
ulkogrillissä. Lampaan sisä- ja ulkofileetkin
ovat sopivia pannuun ja grilliin.
– Suurin sesonki lampaanlihan myynnissä on pääsiäisenä, mutta kolmessa myymälässämme on tuoretta lammasta tarjolla ympäri vuoden, jota saadaan sopimustoimittajalta.
Lampaan keitto- ja patalihaa ostetaan



mihin vuodenaikaan tahansa, mutta lampaan jauhelihakin kasvattaa koko ajan suosiotaan. Moni käyttää sitä kaalin kanssa. Iäkkäämmät ihmiset laittavat lampaanlihaa
myös karjalanpaistiin.
Jotkut ovat sitä mieltä, että lampaanliha
on villanmakuista. Mainittu maku tulee liiallisesta lihan rasvaisuudesta.
– Nykypäivän jalostuksella saadaan aikaan lampaanlihaa, jossa ei ole rasvaa niin
paljon kuin aikaisemmin. Minä tykkään, että lampaanpaisti maustetaan voimakkaasti
suolalla. Valmismarinadi on myös hyvä vaihtoehto. Siinä on valkosipulia, erilaisia yrttejä,
suolaa ja pippuria, Jyrki Mäkelä neuvoo.

Kaupan väki
saa vapaita
Myymäläpäällikkö Jyrki Mäkelä osaa lampaanlihan valmistuksessa tarvittavat niksit.
Kotonaan hän valmistaa vaimonsa Saritan
ja neljän poikansa kanssa yhdessä pääsiäisruokia.
– Iso lampaanpaisti maustuu huonosti.
Siksi otan valmiin paistin, esimerkiksi lam-

paanviulun, uunista. Laitan päälle suolaa ja
pippuria sekä annan vetäytyä foliokääreessä.
Pitkäperjantaina perheemme syö lammaspaistia valkosipuliperunoiden kanssa. Muina
päivinä syömme esimerkiksi joko kalkkunaa
tai broileria.
Juhlapäivinä Jyrki ja Sarita Mäkelä juovat
ruuan kanssa punaviiniä. Muuten he ovat
maito- ja mehulinjalla.
– Pääsiäinen on kivaa aikaa kaupan väelle, koska silloin tulee lisävapaapäiviä, hän
lausuu julki muidenkin myymälässä työskentelevien ilon.
Pääsiäisajan lammasruokaperinteellä on
kaksituhatvuotinen historia. Luukkaan evankeliumin 22. luvun jakeessa 7 sanotaan: ”Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona
pääsiäislammas oli teurastettava.” Jeesus
nautti opetuslastensa valmistaman viimeisen
aterian kärsimispäivänsä aattoiltana eli kirkkovuotemme kiirastorstaina. Tarjolla oli
Raamatun mukaan ainakin lammasta, leipää
ja viiniä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

ksi iloisimpia – ja samalla oma
– pääsiäisvirsiämme on numero 10
Virrentekijä helskyttää upeita kiel
via: luonto laulaa, vuodenajat vaihtuvat, kiitollisuus ja toivo kumpuavat sisimmästä. Sävel kulkee notkeasti sisältöä ja sanomaa mukaillen.
Tämä virsi otettiin virsikirjaamme 1986. Se
tekijä on Kalajokilaaksosta kotoisin ollut maa
jelijä ja lestadiolainen saarnaaja Leonard Typp
1922). Nuorena miehenä Typpö vietti muutam
sia Amerikassa. Kotimaahan palattuaan hän
vanhoillislestadiolaisuuden johtavien hahm
joukkoon. Maakunnan luottamuksesta kerto
hän toimi kymmenisen vuotta kansanedustaja
si ilmestyi ensi kerran Typön omassa laulukirj
kansan matka-laulut elämän tiellä v. 1902.
Polveileva virsisävelmä Typön sanoituk
ruotsalaiselta Jonas Andersonilta. Tämä oli ki
paan maanviljelijä. Varhaisella iällään hän rak
virsikanteleen eli psalmodikonin oppiakseen s
laulamaan kuulemiaan sävelmiä. Hänkin toimi
valtiopäiväedustajana. Andersonin hengellisis
sävellyksistä tunnetuimpia on ”Oi katsohan
oksalla puun”.
Pääsiäisvirressä 105 on käytetty taitavalla
tavalla Raamatun harvemmin hyödynnettyjä
kuvauksia, mm. Laulujen laulua. Sanapari
”valkoinen ja punainen” nousee sieltä ja viittaa samalla Jeesuksen sovintoveren väriin.
Kolmannessa säkeistössä meille outo ”toukomettinen” tarkoittaa metsäkyyhkystä. Luonnon uudistuminen vuosi vuodelta muistutta
Jumalan luovasta voimasta.
Riemullisuuden ohella Typön virsi on syv
sielunhoidollinen. Eiköhän yksi ja toinen ole
löytänyt samaistumisen tuntoja neljännestä
säkeistöstä :

Armon henki täyttää
mielet murheelliset ilolla.
Rauhan tyven,
puhdas ilma Jeesuksesta virtailee.
Epäilysten alta nousee
köyhä sielu kiittämään.
Ikävöitsen täältä päästä
kotimaahan ikuiseen.
Reijo Huuskonen
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Pääsiäisen ilo

P

ääsiäinen tulee niin kuin kevät, joka
vuosi aina uudestaan. Valo löytää Pohjolan perukat, mutta löytääkö pääsiäisen ilo meidät? Sulattaako ylösnousemuksen
riemu jään ympäriltämme, saako mustasta
mullasta kasvaa uutta?
Minun on tunnustettava, että oma pääsiäisiloni vaikuttaa väljähtyneeltä. Haluaisin
iloita jotenkin isommin ja syvällisemmin.
Tahtoisin osallistua Kristuksen ylösnousemusjuhlaan. Huolestun ilottomuudestani
niin paljon, että koetan selvittää miten luterilaisessa kirkossamme ylipäänsä iloitaan.
Etsin hakukoneen avulla ”pääsiäisen iloon”
liittyviä sivustoja. Löydän kirkollisilta sivuilta tietoa jumalanpalveluskäytännöstä, kynttilöiden ja valkoisen värin liturgisesta merkityksestä. Kaikkialla kerrotaan, että pääsiäinen on vuoden iloisin päivä ja kirkkovuoden tärkein juhla. Löydän raamattuopetusta,
riemukkaita pääsiäisvirsiä ja herkullisia ruokaohjeita. Meillä selvästikin on symboleja ja
traditioita, ilahduttavia keinoja erottaa arki
juhlasta. Kaikenlaista kivaa voisi pääsiäisen
iloksi askarrella. Silti itse ilo pakenee etsijää.
Lopulta ajaudun selkokielisille sivuille,
joissa myös puhutaan pääsiäisen ilosta. Tällä kertaa kolahtaa. Yksinkertaiset lauseet
tuovat helpotuksen ilon, pääsen lähemmäksi asian ydintä. Ihmettä ja sovitusta ei tarvitse ymmärtää eikä pääsiäisiloa pusertaa. On
kyse lahjasta, jota voimme pyytää osaksemme juhlamielellä tai arkisesti rukoillen:
”Jumala, Jeesuksen isä. Kiitos kevään valosta ja auringosta. Kiitos ylösnousemuksen
ihmeestä. Johdata meidät pääsiäisen iloon.
Jeesus, Jumalan poika. Kiitos kun voitit kuoleman, johdata meidät iankaikkiseen elämään. Aamen.”

Irene Komu
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Matkaevästä

71 päivää lähetysjuhliin

Pääsiäisen
paras ”ylläri”

K

urkistus kukkaruukkuun. Ei. Olisiko sohvan takana? Ei. Entäpä
eteisessä jossakin kengässä? Ei
sielläkään. Hmmm. Kirjahylly! Miten en
aiemmin tajunnut sieltä katsoa. Ja siellähän se tietenkin oli! Pieni keltainen tipu
istuu terhakkaana suuren suklaamunan
päällä. Voi sitä riemua, kun piilopaikka
vihdoin löytyi.
Lapsuudessani jokaiseen pääsiäiseen
kuului perinteinen suklaamunien etsintä. Siinä oli vanhemmilla naurussa pidättelemistä, kun silmät suurina pikkuveljeni kanssa ihmeteltiin suklaamunien
kiehtovaa mysteeriä. Miten NIIN pieni
tipu voi munia NIIN ison suklaamunan?
Pääsiäiseen kuuluu paljon ilon pisaroita ja suuria lahjoja, joiden pelkkä ajatteleminen saa hymyn huulille. Kevätauringon lämmittävät säteet, lampaanpaisti, maalatut kananmunat tai keittiönpöydällä viheriöivä rairuoho. Kaikki edellä
mainitut asiat kuuluvat ehdottomasti
pääsiäisenviettooni. Vaikka lapsuudessani suklaamunien etsintä oli yksi suurimmista jännitysmomenteista, ei se
kaikkein suurin LAHJA jäänyt huomiota
vaille. Päinvastoin.
Mikä mahtava yllätys – hauta ammottaa tyhjyyttään! Kivi on vieritetty
pois ja enkelit ovat vastassa suuren ilosanoman kanssa. Jeesus ei ole kuolleiden
joukossa, vaan Hän on noussut kuolleista. Kristus on voittanut kuolemallaan
kuoleman, synnin ja kärsimyksen. Tämä
on Jumalan meille antama lahja ja ”ylläri” vailla vertaa.
Tätä ylösnousemuksen ihmettä emme voi maistella samalla tavoin kuin
suklaamunia, mutta usko ja Sana auttavat meitä ymmärtämään ja kohtaamaan
ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen. Arkisessa elämässämme, ehtoollispöydässä
tai aina, kun hiljennymme rukoukseen
voimme kohdata Hänet. Jeesus itse on
keskellämme ja rohkaisee meitä kulkemaan kanssaan. Hyvinä ja huonoina päivinä Hänen mittaamaton armonsa suojaa meitä.
Siinä suklaamunatkin jäävät kakkoseksi.

Saija Lottonen
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Heikki Lepistö näyttää Sisu-stadiolle tulevan suurteltan paikkaa Lähetysjuhlien pääporttia suunnittelevan Ahti Hotin kanssa.

Telttatalkoolaisille ja
majoitusvalvojille on tehtäviä

L

ähetysjuhlia varten kohoaa Sisu-stadionille iso teltta ja sisääntuloon juhlaportti. Koko
juhlia varten talkoolaisia tarvitaan yhteensä noin 700, majoitusvalvojiakin noin pari-

kymmentä.
– Isoon telttaan mahtuu noin 4000 henkeä. Tarvitsemme noin neljäkymmentä
raavasta miestä teltan pystytykseen. Koko
viikolle eri rakennustehtäviin tarvitsemme 50 - 60 työntekijää. Kankaitten toisiinsa sitomisessa tarvitaan sorminäppäryyttä. Teltta tulee pääjuhlapaikalle, pesäpallokentälle, Heikki Lepistö sanoo.
Heikki Lepistö odottaa talkoolaisia jo
maanantaiksi 4. kesäkuuta, jolloin telttalastia puretaan. Kiireisimmät rakennustiimin päivät ovat 5. - 7.6. sekä 11.6., jolloin
teltat ja rakenteet puretaan pois.
Juhlien yhteismajoitus on Pohjoispuiston koululla. Majoitusvastaava Taisto
Heimonen tarvitsee avukseen kaksikymmentä majoitusvalvojaa.
– Lähetysjuhlien yhteismajoitukseen
on annettu neljätoista luokkaa, joihin saadaan patjoja. Yhteen luokkaan majoittuu
noin viisitoista henkeä. Tähän mennessä
yhteismajoitukseen ilmoittautuneita on
yli 60. Majoitus maksaa 5 euroa/ yö. Matkailuautoille on varattu paikat koulun
kentältä.
Yhteismajoitus-, kotimajoitus- sekä

Lähetysjuhlien majoitusvastaava Taisto Heimonen tarvitsee majoitusvalvojia.

pakettivaraukset (majoitus ja ruoka) on
tehtävä 21. toukokuuta mennessä soittamalla numeroihin 019- 456 1226 tai 0400
654 219 tai sähköpostilla osoitteeseen maritta.maltio-laine@evl.fi.
Kotimajoituspaikkoja Taisto Heimonen toivoo lisää, koska Hyvinkäällä on
vain kaksi hotellia, ja lähtiseutujenkin hotellipaikat ovat rajallisia. Suositushinta
kotimajoitukselta on 10 euroa vuorokaudelta. Majapaikan ilmoittaminen käy edel-

lä oleviin numeroihin.
Telttatalkoolaiseksi ja majoitusvalvojaksi ilmoittaudutaan täyttämällä Hyvinkään seurakunnasta saatava kaavake. Talkoista voi kysellä lisää talkoopäällikkö
Antti Pohjanraidolta, jonka puhelinnumero on (019) 4561 270 tai 040 757 1973,
sähköposti: antti.pohjanraito@evl.fi.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikael Agricola – suomalainen suurmies

Juhlavuosi huipentumassa

T

Hannu Anttonen

änä vuonna tulee kuluneeksi 450
vuotta Mikael Agricolan kuolemasta. Tarkka kuolinpäivä osuu
nyt toiseksi pääsiäispäiväksi, jolloin onkin juhlavuoden päätapahtuma Turussa. Muutoinkin
liputetaan Suomessa joka vuosi 9.4. Agricolan kunniaksi. Kiistattomien ansioidensa
vuoksi Mikael Agricola pääsi taannoin kärkisijoille äänestettäessä suurinta suomalaista.
Juhlavuoden muita tapahtumia, esitelmiä, seminaareja ja näyttelyitä on pidetty jo
kuukausia. Mitä muuta juhlan johdosta on
vielä tulossa, sitä voi käydä katsomassa verkkosivuilla www.agricola2007.fi.

Monialainen suurmies
Mikael Agricola oli harvinaisen laaja-alainen
humanisti, oppinut teologi ja lahjakas kielimies. Teologian lisäksi häntä kiinnostivat
luonnontieteet, juridiikka ja lääketiede. Hänen kirjastossaan oli teoksia niin. maataloudesta kuin filosofiasta, mm. Aristoteleen
kootut teokset latinaksi. Kotimaisten kielten
lisäksi Agricola osasi latinaa, saksaa, kreikkaa ja hepreaa.
Agricolan merkitys nähtiin jossakin määrin jo hänen elinaikanaan, mutta vasta kansallisromantiikan myötä 1800-luvulla hänen
ansionsa suomalaisena suurmiehenä tunnustettiin. Aluksi kiinnitettiin huomiota hänen työhönsä uskonpuhdistajana ja kirkollisen elämän uudistajana. Myöhemmin alettiin arvostaa myös hänen ainutlaatuista työtään suomenkielisen kirjallisuuden luojana.
Agricolan kolmas, vähiten tunnettu sarka oli
rauhanneuvottelijan ja diplomaatin rooli.

Maltillinen uskonpuhdistaja
Ruotsi-Suomessa Martti Lutherin aloittama
liikehdintä, josta kehkeytyi uskonpuhdistus,
eteni pitkälti kuningas Kustaa Vaasan nuottien mukaan. Tämä katkaisi siteet paavinistuimeen, heikensi piispojen valtaa ja siirsi
kirkon omaisuutta ja tuloja valtiolle. Virallisesti uskonpuhdistus alkoi Västeråsin valtiopäiviltä 1527, jolloin julistettiin, että Jumalan

Agricolan elämän etappeja
• n. 1510 Syntyi Pernajan Torsbyssä
• n. 1520 Koulutielle Viipuriin
• 1528 Turun piispan kirjurina
• 1529 Turun piispan kansleriksi
• 1536 Opiskelu Saksassa, Wittenbergin yliopistossa
• 1939 Maisterin paperit yliopistosta
ja paluu Tukholman kautta Suomeen, jossa Turun koulun rehtoriksi ja tuomiokapitulin kirjuriksi
• 1548 Erotettiin rehtorin virasta,
tilalle Paavali Juusten
• 1550 Sai vaimonsa Birgitta Olavintyttären kanssa pojan, Kristianin
• 1554 Nimettiin Turun hiippakunnan
ordinariukseksi eli piispaa vastaavaksi
• 1557 Kuoli paluumatkalla rauhanneuvotteluista 9.4.1557

Agricolan teokset
• 1543 ABCkiria
• 1544 Rucouskiria Bibliasta
• 1548 Se Wsi Testamenti
• 1549 Käsikirja
• 1549 Meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen piina
• 1551 Daavidin Psalttari
• 1551 Veisut ja ennustukset Mooseksen laista ja profeetoista
• 1552 Ne profeetat
(Haggai, Sakarja, Malakia)
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vastaan. Esimerkiksi katolisesta messusta,
ehtoollisjumalanpalveluksesta Agricola poisti pääasiassa vain vetoamiset pyhimysten
ansioihin. Pyhimyskalenteria muutenkin siivottiin.

Suomen kirjakielen isä
sanaa oli julistettava puhtaasti kaikkialla valtakunnassa.
Suomessa Agricola ei ollut ensimmäinen,
joka toi uusia ajatuksia Saksanmaalta. Hyvinkäälläkin kesänäytelmässä esitelty Pietari
Särkilahti oli yksi suomalaisen reformaation
edelläkulkijoita. Mutta Agricolalle ohjautui
selvästi päävastuu, ja hänen välityksellään
Wittenbergin kipinät alkoivat varsinaisesti
roihuta meillä. Uskonpuhdistuksen keskeinen päämäärä oli, että jokainen voisi tutustua Jumalan sanaan omalla äidinkielellään.
Raamatunkäännöstyö ja siihen liittyvä suomenkielisen kirjallisuuden perustan luominen olikin Agricolan päätyö.
Kirkollisena uudistajana Agricola oli
maltillinen. Hän säilytti kaiken sen, mikä
suoranaisesti ei ollut luterilaista ajattelua

Kääntäessään Raamattua ja jumalanpalvelustekstejä suomeksi Agricola joutui samalla
luomaan suomen kirjakieltä. Suomea puhuttiin varsin erilaisin murtein, mutta Uutta
testamenttia piti mahdollisimman monen
ymmärtää. Agricolan valintaratkaisut pohjautuvat lounaismurteisiin, mutta muualtakin hän otti vaikutteita ja sanoja.
Agricolan tärkein kirjallinen työ on ehdottomasti Uuden testamentin suomentaminen. Esikuvana hänellä olivat Erasmus
Rotterdamilainen ja Martti Luther, joiden
käännöksiä hän käytti apunaan. Käännöstyön Agricola aloitti jo toimiessaan Turun
piispan palveluksessa ja jatkoi sitä Lutherin
opissa Wittenbergin Mustassa luostarissa,
jonka seinässä on hänen tästä vaiheestaan
muistolaatta.
Valmiin käännöksen painatuslupaa saatiin odottaa kuninkaalta pitkään, mutta vii-

mein 1548 ilmestyi runsaasti kuvitettu, 719sivuinen Se Wsi Testamenti. Agricolan kunnianhimoisena tavoitteena oli kääntää edelleen koko Raamattu, mutta taloudellisista
syistä se ei onnistunut. Muutamia profeettakirjoja Vanhasta testamentista hän ehti suomentaa. Yhteensä Agricolan kirjallinen tuotanto käsittää noin 2400 sivua.

Rauhanneuvottelija
Ruotsin ja Venäjän välillä puhkesi sota 1555,
ja rauhanneuvottelut aloitettiin kaksi vuotta
myöhemmin. Agricola kutsuttiin rauhanvaltuuskuntaan, jota johti Upsalan arkkipiispa
ja Kustaa Vaasan lanko Sten Lejonhufvud.
Valtuuskunnan palatessa kotimaahansa Mikael Agricola kuoli Kuolemanjärven pitäjän
Kyrönniemellä, ja hänet haudattiin Viipuriin.
Laajemmin Agricolan vaiheista kertoo
– uutta tutkimustietoa sisältäen – näihin
aikoihin julkistettava prof. Simo Heinisen
kirjoittama tieteellinen elämäkerta Mikael
Agricolasta.

Reijo Huuskonen
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David Helvarg

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Ilmastonmuutos uhkaa ihmiselämää

V

ietimme 23. maaliskuuta maailman ilmatieteen päivää. Samana
päivänä vuonna 1950 syntyi Maailman ilmatieteen järjestö
(WMO), joka perusti vuonna
1988 yhdessä YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kanssa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC). Paneelin
uusien laskelmien mukaan maapallon keskilämpötila nousee vuoteen 2100 mennessä 1,1
- 6,4 astetta verrattuna vuosien 1980 - 1999
keskilämpötilaan.
Maapallon lämpötilan nousu vaikuttaa
usealla tavalla luontoon ja ihmisten elinoloihin. Jäätiköt ovat viime vuosikymmeninä
pienentyneet huomattavasti, ja ikirouta on
alkanut sulaa. Järvet ja joet jäätyvät myöhemmin ja sulavat aikaisemmin kuin ennen.
Lämpö- ja kuivuusjaksot ovat pahentuneet
ja rankkasateet lisääntyneet.
Viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana eri
puolilla maailmaa on ollut runsaasti voimakkaita sääilmiöitä: tulvia, kuivuuskausia ja
trooppisia hirmumyrskyjä. Aavikoituminen

sekä toistuvat kuivuuskaudet uhkaavat maailmassa jo yli 1.2 miljardin ihmisen toimeentuloa. Vuosina 1997 - 98 sattuneen vuosisadan voimakkaimman El Niño -ilmiön arvellaan vaikuttaneen 110 miljoonan ihmisen
elämään ja aiheuttaneen maailmantaloudelle
lähes 100 miljardin euron vahingot.

Ilmastosopimuksista
odotetaan apua
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin
(IPCC) raporteilla on ollut myönteisiä vaikutuksia. Maailman ilmatieteen järjestö
WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP
käynnistivät neuvottelut, jotka johtivat ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen allekirjoittamiseen Rio de Janeirossa
vuonna 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin yhteydessä.
Kioton ilmastosopimus syntyi vuonna
1997. Suomi ratifioi sopimuksen pöytäkirjan
muiden Euroopan unionin jäsenmaiden
kanssa vuonna 2002. USA ja Australia ovat
jättäytyneet pöytäkirjan ulkopuolelle.
Worldwatch-instituutin
julkaisemassa Maailman tila
2006 -teoksessa mainitaan
Kiinan ja Intian nouseminen
mahtivaltioiksi länsimaisten
valtioiden tavoin. Se merkitsee kiihtyvää teollistumista
sekä maaperän ja ilmakehän
saastumista. Harva meistä
länsimaalaisistakaan on valKari Pajunpää esittelee
laitetta, joka seuraa
taivaalla olevien pilvien
lisäksi aerosolin ja muiden
hiukkasten määriä.

12

mis yksinkertaiseen ja luontoa säästävään
elämäntapaan. Käyttämällä autoja, elektroniikkaa ja mitä tahansa luontoa kuluttavia
tuotteita tuemme samalla saastuttavaa teollisuutta. Härskeintä on, että meiltä siirretään
tuotantolaitoksia kyseisiin halpaa työvoimaa
käyttäviin maihin, joiden ympäristöasiatkaan eivät ole kunnossa.
Vanhan testamentin profeetta Jesaja eli
700- ja 600-lukujen vaihteessa e.Kr. Hän ennusti lopunaikojen maailmasta näin: ”Maa
murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja
lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.

Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he
ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä
kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä
jäljelle” (Jes. 24: 4 - 6).
Lähteet: Ilmatieteenlaitos/
Ympäristöministeriö/Raamattu

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Talvien lämpeneminen näkyy sääasemalla
Ilmatieteen laitoksen Nurmijärven geofysiikan observatorion esimies Kari Pajunpää on ollut tehtävässään vuodesta
1989 lähtien. Hänen työnsä liittyy pääasiassa magneettikentän mittaamiseen,
mutta siinä sivussa hän hoitaa myös Ilmatieteenlaitoksen sääasemaa yhdessä
muiden työntekijöiden kanssa.
– Meillä on käytössä Ilmatieteen laitoksen ja Vaisalan mittalaitteita, jotka
seuraavat pilviä ja aerosolia sekä muita
pieniä ilmassa olevia hiukkasia. Sääasemaan kuuluvat myös automaattiset sade-, lämpötila-, paine-, ja kosteusmittarit
sekä tuulianturi, Kari Pajunpää sanoo.
Asemalla mitataan lisäksi automaattisella
laitteella lumen korkeutta.
Muutaman viime vuoden aikana on
ollut selvästi havaittavaa ilmaston lämpenemistä. Kari Pajunpää on huomannut
tutkijoiden pitävän sitä ainakin osittain
ihmisten aiheuttamana. Sääasiantuntijoilla alkaa olla yksimielisyys siitä, että
ihmiset muuttavat ilmastoa.

– Mielestäni poliitikkojen tehtävä on
muuttaa ne asiat, jotka ovat huonosti. Jos
mallit pitävät paikkansa, niin ilmastonmuutos iskee pahiten köyhimpiin maihin
Afrikassa ja Aasiassa.
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
luonnonsuojeluasiat ovat aika hyvin esillä. Sen vuoksi luontomme ei pilaannu
kuten jossain muualla päin maailmaa.
– Esimerkiksi Kiinassa tilanne on pahempi, ja luonto saastuu vauhdilla. Venäjällä on neuvostovallan perintönä vielä
huolimattomuus vallalla. Mutta olisi oikeudenmukaista, että me länsimaalaiset
vähentäisimme kulutusta. Energiaakin
tuhlataan liikaa, Kari Pajunpää jatkaa.
Kuivuuden lisääntyminen johtaa yhä
enemmän sotiin ja levottomuuksiin. Vesikysymys voi vaikuttaa hänen mielestään
myös Israelin tilanteeseen.
– Uskoisin, että lauhat talvet tulevat
yleistymään. Viime vuoden tammikuussakin satoi vettä, vaikka maaliskuussa olikin kylmä.

Lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8. - 10.6.2007
Talkoolaisen ilmoittautumislomake

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

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

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

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

❑ Rakennustyöt			
❑ telttojen pystytys		
❑ Neuvonta				
❑ Myynti				
❑ Keittiötyö				

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

Kiitoksena työstä
Lähetysseura tilaa talkoolaisille Lähetyssanomat kolmeksi kuukaudeksi
juhlien jälkeen.

❑ Lepo tms tilan päivystys
❑ Ensiapu
❑ Liikenteenohjaus
❑ Vartiointi

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

❑ S		

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

❑		
*Pe 8.6. ❑		
Ma 11.6. ❑		

To 7.6.

❑			
❑ 			
❑			

❑
❑
❑

❑
*Su 10.6. ❑
*La 9.6.

❑
❑

❑
❑

*= talkoolaisten tarve suurin

❑M

❑ L		

❑ XL

❑ XXL

			
			
			
			
			

Palauta lomake osoitteeseen:
Hyvinkään seurakunta
Missiotoimisto
PL 29
05801 Hyvinkää

			

Annetut tiedot ovat vain lähetysjuhlaorganisaation käytössä!

			LÄMMIN KIITOS !

Sanaristikko 2/2007

Sanaristikon 2/2007 vastaukset lähetetään maanantaihin 21.5. mennessä
osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerran sanaristikon täytti 31 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Tuula Suomista ja Marja Pyykköä. Heille lähetetään kirjapalkinnot. Onnea voittajille!

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 29.3.2007

13

Kuvan lähde: http://www.lastenkeskus.fi/kirjakuvat/626-LA-911.jpg

Lasten nurkka

Lähetysjuhlille 8. - 10.6.2007
saapuville juhlavieraille tarvitaan

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

Ristinjuhla

PUMPULIPALLON PIILOTUS
Pumpulipallon piilotusleikki on tarkoitettu lapsille ja vanhemmille yhteiseksi, läheiseksi leikiksi. Aluksi lapsi saa piilottaa itseensä
eri puolille kehoaan ja vaatteitaan pumpulipalloja. Kun lapsi on
saanut piilotettua pumpulipallot, vanhempi etsii ne. Tämän jälkeen on vanhemman vuoro piilottaa pumpulipallot itseensä, jotka
lapsi vuorostaan etsii vanhemmastaan.
Pumpulipallon piilotus on yksi Theraplay -menetelmässä
käytetty leikki. Tämän menetelmän tarkoituksena on tukea
lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta hauskalla ja helpolla tavalla. Menetelmän keskeisiä piirteitä ovat lapsen ja vanhempien yhteinen tekeminen, empatia ja hellyys, lapsen hoitaminen
sekä läheisyys ja vanhempien vastuullisuus. Lisäksi vanhempi
tukee lasta kokeilemaan rohkeasti uusia ja yllättäviä asioita.
Markuksen evankeliumissa (10:13–16.) kerrotaan, että Jeesus
otti lapset syliinsä ja siunasi heitä. Lapset saivat tulla Jeesuksen
lähelle. Rohkaisen vanhempia toiminaan Jeesuksen esimerkin
mukaan ja ottamaan lapset lähelleen, syliinsä. Läheisyys luo
lämpöä ja iloa koko perheelle.

Tarja Ylänen
työharjoittelija

Diakoniatyön
kevät 2007
Kehitysvammaisten
kiirastorstain messu

torstaina 5.4. klo 13.00
Hyvinkään kirkossa
• Tiina Peippo, Mari Kahra,
Helena Lehtinen.

Mielenterveystyön kirkkopyhä
su 6.5. Hyvinkään kirkossa
• kirkkokahvit; mm. Kaisa Laakso.

Kehitysvammaisten seurakuntaleiri

Sääksissä 18. – 20.5.; hinta 34 € / hlö.
• lmoittautumiset 5.5. mennessä diakoniatoimistoon
ma, ti, to ja pe klo 10 – 13 p. 4561 250.

Omaishoitajien virkistysretki Vihdin Nummelaan

Hopeaniemen kuntoutumiskeskuskylpylään tiistaina 29.5.07
• hinta 20 €. Ilmoittautumiset 18.5. mennessä diakoniatoimistoon ma, ti, to ja pe klo 10 – 13 p. 4561 250.

Reijo Arkkila
Esa Kokko
Aarre Kiveinen
Hyvinkään Evankelinen kuoro,
johtaa Eeva-Liisa Haapakka

TULE!

Äitienpäivälounas
sunnuntaina 13.5.2007 klo 11.30 – 15.30
Seurakuntakeskuksessa Hämeenkatu 16
• Seisovasta pöydästä
• Ei pöytävarauksia
• Hinta aikuiset 24 euroa
• Lapset alle 10 v. 13 euroa

La 28.4. klo 10-12
Vanhassa kirkossa
• leivonnaisia, eineksiä
• arpoja, kahvitarjoilu
• tulot Lähetysseuran nimikkotyölle
Tervetuloa!
Seurakunnan lähetystyö

Viestiveljien
konsertti

su 22.4.2007 klo 16
Martin seurakuntatalossa
Niittymäenraitti 4
Viestiveljet ovat 20-hengen
kuoro Tampereelta
Mukana Juha Koivulahti ja
Jaakko Uronen
Järj. seurakunta ja
Uudenmaan Kansanlähetys

Tervetuloa maittavalle äitienpäivälounaalle
Tiedustelut pääemännältä, puh. 4561 234
Hyvinkään seurakunnan pitopalvelu

Ahtikirkko

Hyvinkään vanhassa kirkossa
keskiviikkona 4.4.2007 klo 19.00
Giovanni Battista Pergolesi

Tuomas-messu
Vehkojan srk-keskuksessa
Sunnuntaina 6.5. 2007
klo 18.00.

Kaija Impola-Peltomaa, sopraano
Anna-Maria Väänänen, altto
Erkki Hannonen, piano
Heidi Kajander-Maavuori, tekstien luku
Tule tutustumaan kaikille avoimeen

TORSTAITOVIIN
klo 10-14
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Ohjelmassa aina torstaisin
• klo 10 jumppahetki, helmiaskartelua,
• puutyöt klo 9.30-12.
• Miesten sauna klo 10-10.45. ja 11.30.-12.
• Naisten sauna klo 10.45.-11.30.
• Lounasruokailu klo 12, hinta 2,5 e.
• noin klo 12.40 papin vartti tai muuta ohjelmaa, kahvi.
Tarkemmat tiedot viikkoilmoituksista.
Kiirastorstaina 5.4. ja helatorstaina 17.5. suljettu.
Kevätsiivoustalkoot
Sääksissä 19.4. ja kevätretki 24.5., jolloin Vehkojalla ei toimintaa.
Tiedustelut
• pastori Virpi Koivisto 040 5479 615,
• vahtimestari Mariitta Leskinen 040 8447 127.
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Pitkäperjantaina 6.4.2007
Hyvinkään Vanhassa
kirkossa klo 15

Yhteisvastuukeräyksen kiitosmessu

su 29.4. klo 12.00 Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• kansanlaulumessu, Virpi Koivisto, Kimmo Hujanen, Heikki
Hinssa, Tuula Liivola ja Kristiina Leinonen; kirkkokahvit.

Vanhan kirkon lähetyspiirin

Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti
Hyvinkään seudun
terveydenhoitohenkilökunta
perheineen.
Messussa puhuu Sairaalasielunhoidon keskuksen johtaja,
rovasti Kirsti Aalto
Helsingistä.
Aihe Työssä ja elämässä
jaksaminen.
Liturgina pastori
Juha Koivulahti
Avustavat: pastori Esa Kokko,
diakoniasihteeri Tuija Mattila,
sairaalateologit
Marja-Liisa Holopainen ja
Kosti Kallio sekä
vapaaehtoisten ryhmä.
Tuomaskuoro ja bändi
esiintyy musiikkityöntekijä
Helena Lehtisen johdolla.
Saarnan aikana lapsille
hiljentymishetki.
Messun jälkeen
kahvi ja teetarjoilu.

Tervetuloa kaikki!

M A A L I S K U U - T O U KO K U U 2 0 07
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

MAALISKUU
Torstai 29.3.

• klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, suomalaisia pääsiäistapoja
• klo 10–14 Torstaitovi Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa, Maahanmuuttajana
maahanmuuttajien kanssa,
Tuula Liivola
• klo 19.30 Hiljaisuuden kirkkohetki Vanhassa kirkossa

Perjantai 30.3.

• klo 10.30–13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas seurakuntakeskuksessa
• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Siioninvirsien veisuut Mummon kammarissa

Lauantai 31.3.

• klo 18.00 Rauhanyhdistyksen
iltakirkko Vanhassa kirkossa
• klo 17-20 Nuortenilta
Betaniassa

HUHTIKUU
Sunnuntai 1.4./
Palmusunnuntai

Kunnian kuninkaan alennustie
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa,
Esa Kokko
• klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
• klo 18.00 J. S. Bachin Messu
h-molli Hyvinkään kirkossa,
Hyvinkään Oratoriokuoro, Hyvinkään Orkesteri, johtaa Matti
Heroja. Solistit: Sirkka Parviainen, sopraano, Sari Nordqvist, II
sopraano, altto, Jukka Heroja,
tenori, Markus Nieminen, basso. Kesto 2 t. Ohjelma 15 e.

Hiljaisen viikon
maanantai 2.4.

Jeesus Getsemanessa
• klo 18.00 Yleinen raamattupiiri Paavolan seurakuntakodissa, Jaakko Uronen
• klo 19.00 Hiljaisuudenmessu
Vanhassa kirkossa

Hiljaisen viikon
tiistai 3.4.

Jeesus tutkittavana
• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakodissa
• klo 13.00 Laulutuokio Mummon kammarissa, Marjut Kyröjärvi
• klo 17.30-19 ”Akkojen klubi”
Martin seurakuntatalossa
• klo 19.00 Ahtikirkko
Vanhassa kirkossa

Hiljaisen viikon
keskiviikko 4.4.

Seurakunnassa tapahtuu
Perjantai 20.4.

• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
• klo 19.00 Sanan ja rukouksen
ilta Hyvinkään kirkossa

Jeesus tuomitaan
• klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• klo 18.00 Tuomasmessun
rukousalttareiden suunnittelu ryhmä Mummon kammarissa
• klo 19.00 Ahtikirkko Vanhassa
kirkossa, Percolesin Stabat
Mater: Kaija Impola-Peltomaa,
sopraano, Anna-Maria Väänänen, altto, Erkki Hannonen,
piano, Heidi Kajander-Maavuori, tekstien luku

Kiirastorstai 5.4.

Pyhä ehtoollinen
• klo 13.00 Kehitysvammaisten
kiirastorstain messu Hyvinkään kirkossa, Tiina Peippo,
Mari Kahra, Helena Lehtinen.
• klo 15.00 Messu
Vanhassa kirkossa,
Oratoriokuoron ryhmä
• klo 18.00 Messu
Kytäjän kirkossa
• klo 18.00 Nukkepassio
Pääsiäisen ihme, Palopurolla
Eerolan navetassa, Jouni Laine
• klo 19.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 19.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
• klo 20.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa

Pikäperjantai 6.4.

Jumalan Karitsa
• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa
• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessas
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
• klo 15.00 Ristinjuhla Vanhassa kirkossa, Reijo Arkkila, Aarre
Kiveinen, Esa Kokko, Hyvinkään
Evankelinen kuoro, johtaa
Eeva-Liisa Haapakka

Hiljainen lauantai 7.4.

Jeesus haudassa
• klo 23.00 Pääsiäisyön
Tuomasmessu Hyvinkään
kirkossa

Sunnuntai 8.4./
Pääsiäispäivä

Kristus on ylösnoussut!
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Esa Kokko
• klo 13.00 Messu
Kytäjän kirkossa
• klo 14.30 Hartaus
Rauhannummessa
• klo 19.00 Hyvinkään Kamarikuoron konsertti Hyvinkään
kirkossa

Maanantai 9.4.

Ylösnousseen kohtaaminen
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 15.00 Perhemessu
Martin seurakuntatalossa

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 29.3.2007

Sunnuntai 22.4./2.
sunnuntai pääsiäisestä

Lähetysjuhlien

”Pallo haltuun” -toritapahtuma
perjantaina 21.4. klo 11 - 12 Jussintorilla

• Hyvinkään Kirkkokuoro, joht. Marjut Sipakko
• Antti Pohjanraito
• Talkootyöryhmä

Tiistai 10.4.

• klo 13.00 Ohjelmatuokio
Mummon kammarissa, rovasti
Jaakko Uronen: ”Ylösnousseen
seurassa”
• klo 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa, Harjukatu 1

Keskiviikko 11.4.

• klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 18.00 Vapaaehtoisten
koulutusiltojen purkuryhmä
Mummon kammarissa
• klo 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa,
tutustutaan Philipp Melanchthonin teologiaan Ydinkohdatkirjan avulla, IX ydinkohta:
”Rakkaus, elätkö rakkaudesta?”,
Esa Kokko

Torstai 12.4.

• klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, psykosomaattiset taudit, lääkäri Hannele
Karppinen
• klo 10–14 Torstaitovi Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa, Pääsiäinen ja ajan laskeminen, Hannu Pelkonen
• klo 14.00 Näkövammaisten
kerho seurakuntakeskuksen
kokoussalissa
• klo 15–18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 18.00 Varttikirkko
Vanhassa kirkossa
• klo 19.30 Hiljaisuuden kirkkohetki Vanhassa kirkossa

Perjantai 13.4.

• klo 11.00 Raamattupiiri
seurakuntakeskuksessa
• klo 13.00 Raamattupiiri
Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Siioninvirsiseurat
Kaisa ja A-P Laaksolla, Vehkojantie 17.

Sunnuntai 15.4./1.
sunnuntai pääsiäisestä

Ylösnousseen todistaja
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
• klo 12-18 Olen Nainen
kristillinen naisten tapahtuma
• klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Maanantai 16.4.

• klo 13.30 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho Kehrääjänkatu
6 kerhohuoneessa
• klo 18.00 Yleinen raamattupiiri Paavolan seurakuntakodissa, Jaakko Uronen
• klo 18.30 Israel-ilta
Vanhassa kirkossa

Tiistai 17.4.

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakodissa
• klo 13.00 Laulutuokio
Mummon kammarissa, Marjut
Kyröjärvi
• klo 18.00 Sanan ja rukouksen
ilta Hyvinkään kirkossa, Pirkko
Jalovaara
• klo 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa, Harjukatu 1
• klo 19.00 Sanan ja rukouksen
ilta Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 18.4.

• klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• klo 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa,
tutustutaan Philipp Melanchthonin teologiaan Ydinkohdatkirjan avulla, X ydinkohta: ”Esivalta, Jumalan palvelija vai
peto?”, Esa Kokko

Torstai 19.4.

• klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, Kansainväliset
käsityöt –näyttely, Kansalaisopistosta Maritta Piho
• klo 10–14 Torstaitovi
kevätsiivoustalkoot Sääksissä

Hyvä paimen
• klo 10.00 Konfirmaatio messu (Nurmo) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 14.00 Konfirmaatio messu (lasket.) Hyvinkään kirkossa
• klo 15.00 Pyhäkoulukirkko
Vanhassa kirkossa, A-P Laakso,
Kirsi Väliheikki
• klo 16.00 Viestiveljien konsertti Martin seurakuntatalossa
• klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Tiistai 24.4.

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

Keskiviikko 25.4.

• klo 11.30 Rukous- ja raamattupiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
• klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa

Torstai 26.4.

• klo 10–12 Kansainvälinen
naisten kerho Paavolan seurakuntakodissa, esittelyssä kesätoiminta Hyvinkäällä
• klo 10–14 Torstaitovi Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
haastateltavana lähetystyön
tekijä Eva Rönnlund
• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa
• klo 19.30 Hiljaisuuden kirkkohetki Vanhassa kirkossa

Perjantai 27.4.

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

Lauantai 28.4.

• klo 10.00 Vanhan kirkon lähetyspiirin vappumyyjäiset
Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Rauhanyhdistyksen
iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 29.4./3.
sunnuntai pääsiäisestä

Jumalan kansan koti-ikävä
• klo 10.00 Konfirmaatiomessu
(P-kumpu) Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
• klo 12.00 Yhteisvastuukeräyksen päätösjuhla Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.
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” M u s i i k k i o n k o k o e l ä m ä n i .”

Charlotta Kivistö
opiskelee Sibelius
Akatemiassa
sävellys- ja
musiikinteorian
koulutusohjelmassa.
– Aloin johtaa
syksyllä seurakunnan Seniorikuoroa, mikä on
huippukivaa, hän
sanoo.

Charlotta Kivistö on pääsiäisen lapsi
Sibelius Akatemiassa vuodesta
2003 opiskelleelle Charlotta
Kivistölle pääsiäinen merkitsee Jeesuksen ylösnousemuksen
lisäksi henkilökohtaista juhlapäivää. Hän täyttää tulevana lankalauantaina 22 vuotta. Musiikista
on tullut hänen elämänsä suunnanantaja myös seurakunnan
yhteyteen.
– Olin tosi pieni, kun kuulin soitettavan
viulua. Kysyin vanhemmiltani, että mikä
on se lintusoitin. Kiinnostus soitinta kohtaan säilyi ja viisivuotiaana aloin käydä
Hyvinkään musiikkiopistossa viulutunneilla. Pianoa soitin isäni opastuksella jo
aikaisemmin. Opistossa tuli mukaan cembalo.
Charlotta Kivistön isä, rovasti Jaakko
Kivistö on jäänyt eläkkeelle Aikuislukion
rehtorin virasta. Hänen äitinsä Benita Kivistö on Willan Teattereiden puuhanainen. Charlotta syntyi Helsingissä, mutta
oli kaksivuotias, kun perhe muutti Kytäjälle.
Charlotta sanoo olevansa kiinnostunut
musiikin lisäksi arkeologiasta ja meribio-
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logiasta. Hän on käynyt katsomassa suomalaisia kalliomaalauksia. Haaveena on
päästä seuraamaan joskus Madagaskarille
valkohaiden elämää.

tuksia ja sovittamista. Tänä vuonna olen
sovittanut kappaleita sinfoniaorkesterille
ja pienemmille orkestereille.
Opiskeluihin kuuluu soittaa muun muassa Bachin musiikkia. Opiskelijat analysoivat sitä ja tuottavat itse Bach-tyylistä
Musiikki on
musiikkia, inventioita ja
koko elämäni
fuugia. Näin on syntynyt
”Kristillinen usko on
Ollessaan yksitoistavuotiomia sävellyksiä. Sävellysas Charlotta Kivistö osal- minulle elämän perusta. työtä Charlotta Kivistö on
listui vuonna 1996 Pieta- Se luo turvaa ja henkistä tehnyt aikaisemminkin.
rissa kansainväliseen viu– Olen säveltänyt murauhaa. Ajattelen, että siikkia erityisesti Kulkurilukilpailuun, mikä oli hänelle merkittävä kokemus.
olen saanut Jumalalta Teatterille. Minun suurin
Kilpailun jälkeen hän alyksittäinen sävellysteoksemusiikin leiviskän,
koi tehdä viulu- ja pianoni oli vuonna 2002 tekekeikkoja sekä soittaa kamäni pienoisooppera Pikjosta minä kiitän.”
mariyhtyeissä.
ku-pikku-riikkinen muija.
– En oikein osaa elää
Sitä esitettiin muutaman
ilman esiintymistä, hän sanoo.
kerran. Oopperassa on kaksi laulajaa ja
Mutta musiikkiuran valinta ei ollut soittajisto.
kuitenkaan aivan selvää.
– Vielä lukioaikana mietin, että minus- Oma seurakunta
ta ei tulisi musiikkiammattilaista, mutta on läheinen
tässä sitä nyt ollaan, eikä kaduta yhtään.
Vanhempani eivät ole pakottaneet minua Parhaillaan Charlotta Kivistö tekee sovisoittamaan. Sain päättää sen jo pienenä, tuksia Hyvinkään kirkkokuoron 90-vuosamoin kuin muutkin elämänratkaisuni.
tisjuhlakonserttiin, joka pidetään LähetysOpiskelujen alettua hän on ehtinyt juhlilla 8. kesäkuuta Hyvinkään kirkossa.
asua Helsingissä ja Vantaalla, mutta asettui
– Opetan kaikki arki-illat musiikinteositten omaan asuntoonsa Hyvinkäälle.
riaa ja pianonsoittoa Hyvinkään musiikki– Musiikki on koko elämäni. Päivät opistossa, Leppävaarassa ja Kalliossa.
menevät opiskellen mm. instrument- Aloin johtaa syksyllä seurakunnan Seniotiopintoja (viulu ja piano), sävellysharjoi- rikuoroa, mikä on huippukivaa.

Hyvinkään seurakunnassa on suhtauduttu aina hyvin positiivisesti Charlottan
soittamiseen. Hän sanoo olleensa seitsemän vuotta aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Tämänhetkisenä uutena
haasteena on seurakunnan Taidetoimikunnan puheenjohtajuus.
Vuodesta 2001 lähtien Charlotta Kivistö on tehnyt kanttorin keikkoja soittaen
jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Viikonloput menevät keikkaillessa.
Hän on soittanut useissa Etelä-Suomen
kaupungeissa ja kesällä kauempanakin
Suomessa. Hyvinkään seurakunnan lisäksi
hän on ollut kesäkanttorina Hirvensalmella ja Vesilahdella. Hyvinkään seurakunnan
rippikoululeireillä hän on ollut muusikkona ja muissakin tehtävissä.
– Vaikka olen asunut välillä muuallakin, Hyvinkään seurakunta on ollut minulle aina läheinen. Kun soitan seurakunnan
tilaisuuksissa, se on minulle Jumalan palvelemista.
Hän soittaa Tuomas-bändissä viulua ja
tarvittaessa myös pianoa. Seurakunnan
musiikkitoiminta on hänen mielestään hyvissä käsissä.
– Kristillinen usko on minulle elämän
perusta. Se luo turvaa ja henkistä rauhaa.
Ajattelen, että olen saanut Jumalalta musiikin leiviskän, josta minä kiitän.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

