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Joulukirkot kutsuvat
Pakolaiset ovat tulleet naapureiksemme – sivu 12

Ella Turpiainen
- Hyvinkään yhteiskoulun
lukiolainen
- sai seurakuntavaaleissa
eniten ääniä

– Suosikkijoululauluni on
”Tulkoon joulu”.
Ilman sitä joulu
ei tule, sanoo
Ella Hyvinkään
kirkon eteisessä. Kirkko
täyttyy adventin
aikana Kauneimpia
joululauluja
laulavista
ihmisistä.

Ella on seurakuntavaalien äänikuningatar

K

un katselin illalla netistä
seurakuntavaalien tuloksia,
ajattelin, voiko se olla mahdollista. Oli hienoa, että
nuorin ehdokas sai eniten
ääniä. Kaikki ovat olleet iloisia minun puolestani. Paljon
on tullut kannustusta, että
nyt on hyvä lähteä vaikuttamaan, sanoo Hyvinkään seurakunnan seurakuntavaalien äänikuningatar Ella Turpiainen, 18. Hän sai
peräti 130 ääntä.
Ella on syntyperäinen hyvinkääläinen.
Hänen vanhemmillaan Ilkka ja Mervi Turpiaisella on Ridasjärvellä Hyvinkään Puuseppien Oy -niminen yritys. Ellan pikkuveli,
Riku, 16, on lukion ensimmäisellä.
– Vanhemmat ovat olleet kannustamassa minua aina. Isäni oli Teatteri Päivölän
puheenjohtaja yli kymmenen vuotta. Pidän
esiintymisestä. Olen ollut teatterin hommissa kahvilassa, lipunmyyjänä ja näyttelijänä.
Äiti ja velikin ovat olleet mukana.
Haastattelua tehtäessä on Lasten oikeuksien päivä. Ella Turpiaisen mielestä lapsista on pidettävä huolta. Hänen oma lapsuutensa on ollut tasapainoinen.
– Vanhemmilla on suuri merkitys lapsille, kun he ovat tukena joka hetki. Vanhemmat ovat korvaamattomia.

toon lähtöä pidin pyhäkoulua. Olen ollut
myös Teatteri Betan pääsiäisnäytelmissä.
Nyt koulu vie aikaa, mutta käyn Betanian
perjantai-illan avoimissa ovissa ja lauantain
nuortenilloissa. Syyslomalla olin itse Saksassa, mutta nuorilla oli silloin Betaniassa
paljon toimintaa ja letturetki Usmissa.
Seurakunnan nuorisotyötä Ella pitää
erittäin ansiokkaana. On isoskoulutusta,
nuorten leirejä sekä tyttöjen ja poikien leirejä. Marraskuussa käytiin Turun Maata näkyvissä -festareilla.
– Vaikka Hyvinkäällä on Nuorisotalo,
niin Betanian toiminta on jatkuvaa. Kaikki
ovat tuttuja keskenään eikä tavata vain satunnaisesti. Pian on Betanian joulu. Vappuna on myös happening.
Ellan mielestä kirkosta eroamisen
sijaan ihmisten pitäisi ottaa ensin selvää seurakunnan asioista eikä mennä
poliitikkojen mielipiteiden mukaan.
– Seurakuntavaalien äänestysprosentti oli pieni. Ne, jotka ovat
olleet ensimmäisinä eroamassa, olisivat voineet nyt vaikuttaa äänestämällä. Jos ihmiset äänestäisivät,
asiat menisivät eri tavalla.

Rippikouluun tahmea lähtö

Ella opiskeli lukiossa ensimmäisenä lukuvuonna lyhyttä saksaa. Mutta oltuaan elokuusta
2013 viime heinäkuuhun vaihto-oppilaana
etelä-saksalaisessa
Pöttmesin kylässä
hän puhuu kieltä
sujuvasti. Hän vaihtoi lyhyen saksan
pitkäksi.

Kun Ellan piti lähteä kesällä 2011 Joutsaan
rippikoululeirille, se ei kiinnostanut häntä
tippaakaan.
– Mutta ripari oli hieno juttu. Sen jälkeen oli elokuussa mahtava Kuutsi eli nuorten leiri. Innostuin seurakunnan nuorten
toiminnasta enemmän ja lähdin mukaan
isoskoulutukseen. Sen jälkeen olen ollut isosena monilla rippi- ja varhaisnuorten leireillä. Toimin kerhonohjaajana ja ennen vaih-
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Vaihto-oppilaana
Saksassa

– Kieltä pitää uskaltaa käyttää. Alussa
tulee virheitä, mutta niistä oppii. Maatilaa
pitävä isäntäperheeni oli katolinen. Perheessä oli vuoden minua nuorempi ”pikkuveli”. Tilalla viljellään viljaa ja maissia. Siellä
oli 25 lehmää, kanoja, kolme lammasta ja
koira. Opin lypsämään lehmää.
Pöttmesissä on katolisen kirkon lisäksi
myös evankelinen kirkko. Ella lauloi evankelisen seurakunnan gospel-kuorossa.
– Nuorisotoiminta ei ole samanlaista
kuin Hyvinkäällä. Voin
taata, että meillä
Suomessa se on
kehittyneempää
ja siihen panostetaan

täysillä. Nuoret eivät tahdo meillä jatkaa
seurakunnan toiminnassa lukion jälkeen,
siksi Hyvinkäällä on herätty kehittämään
aikuisten nuorten toimintaa.
Ella aikoo kirjoittaa ensi keväänä uskonnon ja jatkaa kirjoituksia syksyllä sekä keväällä 2016. Suunnitelmissa on pyrkiä lukion jälkeen opiskelemaan teologiaa tai kieliä,
saksaa ja ruotsia.
– On rikkaus, että osaa muitakin kieliä
kuin englantia. Työelämässä laaja kielitaito on
tärkeä. Viime talvena luin Saksassa myös espanjaa. Ehkä innostun opiskelemaan sitäkin.
Pöttmesin kylän joulussa oli jotakin samanlaista kuin suomalaisessa joulussa.
– Jouluaattoiltana kello 24 oltiin katolisessa kirkossa, joka oli aivan täysi. Kirkossa
laulettiin vain yksi minulle tuttu laulu ”Jouluyö, juhlayö”. Perheessä ei ollut jouluateriaperinnettä vaan syötiin ihan normaali ateria.
Tulevaa joulua Ella Turpiainen viettää
oman perheensä kanssa.
– Käymme katsomassa jouluaattona
Hyvinkään kirkossa joulunäytelmää, minkä
jälkeen on jouluateria. Myöhemmin menemme Rauhannummen hautausmaalle.
Viemme kynttilöitä vaarini eli isäni isän sekä isovaarini ja -mummoni haudoille. Odotan innolla suomalaista joulua.

Seppo Ylönen

Hyvinkään yhteiskoulun lukiota
käyvä Ella Turpiainen sai äänestäjiltään haasteen aloittaa seurakunnan
nuorimpana valtuutettuna. Hän on
usein mukana Betanian nuortenilloissa.

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Mistä jouluperinteestä et halua luopua?
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Ilmoitus taivaasta

K

ristillinen seurakunta elää kirkkovuodessa aikaa, jonka huipentuma on joulu. Voisi hyvinkin
ajatella, että pääsiäinen, Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus sekä seurakunnan synty helluntaina menisivät joulun edelle kristikunnan suurina
juhlina. Olisiko syynä se, että vietämme joulua vuoden pimeimpänä aikana tai se, että joulukertomus
on niin koskettava ja lähelle tuleva? Pienen ja avuttoman lapsen syntyminen tuo tullessaan toivon ja
tulevaisuuden. Tapahtuu jotakin, joka muuttaa koko
maailman historian kulun.

Janne Sjöstedt
– En halua luopua mistään
jouluperinteestä. Muutin
juuri Helsingistä Hyvinkäälle. Helsingissä kävin jouluna
Temppeliaukion kirkossa. Aion käydä Hyvinkäälläkin joulukirkossa. Joulua vietän kavereiden kanssa.

Raamatun alusta voimme lukea kuinka ihminen luotiin elämään Jumalan yhteydessä. Syntiinlankeemuksessa tuo yhteys rikkoutui. Ihminen pakeni Jumalaa,
mutta Jumala etsi häntä ja otti yhteyttä. Kristinuskon
peruslähtökohta on se, että ihminen on kadoksissa
eikä voi tuntea Jumalaa ilman hänen ilmoitustaan.
Yhteys syntyy, kun Jumala itse ilmoittaa itsensä.

Niko Harjokari

Christofer Mertanen

– Elämä on nykyaikana kiireistä. Siksi pidän tärkeänä,
että pääsen jouluna hiljentymään läheisten seurassa.
Olen konduktööri ja toimin
myös konduktöörien kouluttajana. Jouluna saatan joutua
myös työhön. Minun mielestäni vuodessa saisi olla muitakin vastaavia juhlapäiviä,
jolloin saa rauhoittua.

– Ehkä tärkein asia, josta en halua luopua, on perheen ja ystävien
keskeinen yhteinen jouluateria. Tykkään tosi paljon lanttulaatikosta.
Sitten on tietysti kaikkien lemppari eli joulukinkku. Yleensä olen
syönyt jouluna kotimaista kinkkua.

Libby Liukkonen

Pirkko Eskola
– Siitä en halua luopua, että
Jeesus syntyi maailmaan meidän pelastukseksi. Jeesuksessa
on ihmisen pelastus ja toivo.
Joulu ja pääsiäinen ovat hänen
vuokseen juhlimisen arvoisia.

– Olen kotoisin Yhdysvaltojen
Kansasin osavaltion Topeka
nimisestä kaupungista. Asun
suomalaisen mieheni sekä 8ja 6-vuotiaiden poikiemme
kanssa Hyvinkäällä, mutta
joulua menemme viettämään
mieheni vanhempien luo Mikkeliin. Siitä en halua luopua,
että saan olla jouluna perheen
kanssa. Omiin vanhempiini
olen joulun aikana yhteydessä
videopuhelun välityksellä.

Päivi Savolainen

– Joulukirkosta en halua luopua. Asun Nurmijärvellä ja
menen sen vanhaan kirkkoon
joulupäivän aamuna kello 7.
Siellä on joulun tunnelma ja
lauletaan ”Enkeli taivaan lausui näin”. Viimeisen säkeistön
aikana, kun lauletaan ”Nyt Jumalalle kunnia…”, koko kirkkoväki nousee seisomaan.

Jouluevankeliumissa kerrotaan, että Jeesuksen synnyttyä tämä ilmoitus annettiin. Tunnemme hyvin
kuvauksen Luukkaan evankeliumista: Sillä seudulla
oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja
Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on
merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”
Evankeliumi kertoo paimenten reaktion kuulemaansa, heidän innostaan ottaa asiasta selvää ja kokemuksestaan, että kaikki tapahtui juuri siten, kuin
heille oli ilmoitettu.
Raamattu on kristinuskon perusta. Se on Jumalan tapa
ottaa yhteyttä ihmisiin. Raamatun tekstit eivät ole fiktiota, vaan ne ankkuroituvat aikaan ja paikkaan. Evankeliumissa kerrotaan Betlehemin kaupungista. Tähän
syrjäiseen paikkaan syntyi lapsi, jonka kerrottiin olevan Vapahtaja.
Mistä ihmiset sitten tarvitsevat vapautusta? Raamatun vastaus on: synnin orjuudesta. Ihmisen pahuus tuottaa tuskaa ja hätää kaikkialla maailmassa.
Vaikka ihmiskunta on edistynyt tieteissä ja teknologiassa, sodat eivät ole loppuneet eikä miekkoja vielä
taottu auroiksi. Ihmisen sisin ei ole muuttunut miksikään, vaikka monet ihmiset haluaisivat näin uskoa.
Toivomukseni on, että voisimme tänä jouluna
miettiä, mitä joulun keskeisin henkilö, Jeesus, meille
merkitsee. Millä tavalla hän voisi sinua ja minua auttaa ja vapauttaa? Paimenten esimerkkiä seuraten voisimme ryhtyä ottamaan selkoa luvatusta Vapahtajasta.
Kirkonmäeltä-lehti kiittää kuluneesta vuodesta ja
toivottaa lukijoille Rauhallista Joulua ja Siunausta
vuodelle 2015!
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Kauneimmat joululaulut Hyvinkäällä

Joulu
vierailla mailla

K

ävin aikamatkalla. Kaivoin esiin laatikollisen vanhoja päiväkirjoja ja erityisesti päiväkirjat niiltä ajoilta, jolloin
vietin joulua ulkomailla.
Ensimmäisen kerran olin joulun poissa
kotoa vaihto-oppilasvuotena Australiassa.
Päiväkirjan mukaan aattona oli 20 astetta ja
sateista. Jouluaatto oli arkipäivä, ja jotkut koulukaverit lähtivät kaupunkiin diskoon. Tein
riisipuuroa ja joulutorttuja, kuuntelin joululauluja ja illalla sain puhelinsoiton Suomesta.
Australiassa joulua juhlittiin joulupäivänä. Kävin isäntäperheen kanssa baptistikirkossa, jonka jälkeen söimme jouluateriaa
hassut hatut päässä. Lahjoista huolimatta ei
tuntunut jouluiselta. Kuusikin oli pieni,
muovinen ja mauttomasti koristeltu.
Toisen kerran vietin joulua opiskelijoiden reppureissulla Guatemalassa. Matka
tosin meinasi päättyä itsenäisyyspäivänä
Miamiin, kun Pan Am teki konkurssin ja
lennot peruutettiin.
Päiväkirja kertoo, että lauloimme tyttöporukalla joululauluja ja luimme ”hotellin” englanninkielisestä Raamatusta jouluevankeliumin. Meille ei meinannut löytyä sijaa
ruokaravintolasta. Kävimme jouluyön messussa katolisessa kirkossa, mutta papattien
paukkeessa oli vaikea kuulla mitään. Jouluyö
Guatemalassa on jäänyt mieleen myös siksi,
että silloin kohtasin ensimmäistä kertaa
huumeita tarjoavan ihmisen.
Sen koommin olen viettänyt joulunpyhät Suomessa. Ensin lapsuudenkodissa, sitten anoppilassa ja viime vuodet omassa kodissa. Välillä olen herätellyt keskustelua,
josko lähtisimme jonnekin lämpimään,
vaikkei joulu vierailla mailla olisi ”oikea”
joulu. Toistaiseksi enemmistö perheestä on
halunnut tuttua ja turvallista.
Nuorempana oli tärkeä pitää perinteistä
kiinni. Kun olin yhden joulun poissa kotoa,
sisimpään jäi ”jouluvaje”, ja seuraavana
vuonna piti ahmia joulutunnelmaa kaksin
verroin. Vaihto-oppilasvuoden jälkeisenä
jouluna kappelin lyhyt aattohartaus ei tyydyttänyt tätä vajetta. Kun muut lähtivät
kappelilta valmistautumaan joulupöytään,
itse lähdin ”oikeaan” kirkkoon. Vasta sen jälkeen sain joulurauhan.
Edelleen pääsen joulutunnelmaan parhaiten kirkossa. Kauneimpia joululauluja ja
aattohartautta en halua jättää väliin. Toki
joulu on joulu, vaikkei siltä tuntuisikaan,
mutta ei joulutunnelman tavoittelemisessa
mitään pahaa ole.
Entä mitä odotan tältä joululta? Joululaulujen laulamista, kirkossa käyntiä ja hautausmaan kynttilämerta. Kiireetöntä yhdessäoloa perheen kanssa, hyvää ruokaa ja jouluherkkuja. Pysähtymistä ja hiljentymistä.
Toivon, ettei jouluna sada vettä. Jos pääsisi hiihtämään, se olisi mitä ihanin joululahja. Jos joku tiedustelee lahjatoiveitani,
vastaukseni on sama kuin edellisinä vuosina: rauhaa ja rakkautta. Ja riippumatto.

Annaleena Pakkanen

Tervetuloa laulamaan!
Adventtina alkoi taas se aika, jolloin lähes miljoona suomalaista
käy virittäytymässä joulun tunnelmaan laulamalla Kauneimpia
joululauluja. Hyvinkään seurakunnan entisen kanttorin Matti
Herojan ideasta ja silloisen Suomen Lähetysseuran musiikkisihteerin Martti Kauppisen toimesta Suomen Lähetysseura käynnisti vuonna 1973 perinteen, josta on tullut joulunajan suosituin
yleisötapahtuma.
Seurakunnat järjestävät adventin ja loppiaisen välillä satoja laulutilaisuuksia kirkoissa ja muissa paikoissa. Myös ulkomailla asuvat
suomalaiset kokoontuvat innokkaasti joululaulutilaisuuksiin.
Kauneimmissa joululauluissa jaettava lauluvihko on ilmainen. Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuralle.

Hyvinkäällä su 14.12.2014

10 Joululaulukirkko
Paavolan srk-kodissa

3. Adventtisunnuntai 14.12.
• 10.00 Joululaulukirkko Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie
1. Jyrki Rauhala, Anna Helenius ja Hyvinkään Kirkkokuoro.
Kirkkokahvit.
• 14.00 Lasten kauneimmat joululaulut Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Merja Telsavaara, Marjut Sipakko, Terhi Makkonen ja Lapsikuorot.
• 14.00 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Kosti Kallio,
Minna Kurkola ja Kastepisarat. Markku Taipale, kitara ja Iida
Kulo, huilu.
• 15.00 Kaukasten juhlatalossa, Jokipadontie 6. Anne Blomqvist, Anna Helenius ja Kaukasten tiernapojat.
• 16.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Paula Kallio, Johanna Rantalankila ja Matti Heroja, Manfred Gräsbeck, viulu,
Lauluyhtye HaTs.
• 16.00 Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11. Esa Kokko ja Minna
Kurkola. Hyvinkään Kamarikuoro, joht. Pertti Utriainen.
• 16.00 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Kosti Kallio ja
Marjut Sipakko. Hyvinkään Mieslaulajat, joht. Seppo Nietula,
Nuorisokuoro, joht. Marjut Sipakko.
• 17.00 Ridasjärven Päivölässä, Päivöläntie 52, Ilkka Järvinen ja
Anna Helenius.
• 18.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Anne Blomqvist,
Johanna Rantalankila ja Taru Paasio. Hyvinkään Työväen
Mieskuoro ja Vehkojan kuoro, joht. Taru Paasio.
• 18.00 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Kosti Kallio ja
Marjut Sipakko. Hyvinkään-Riihimäen Veteraanikuoro, joht.
Teuvo Leutonen ja Trio Hopeiset.
• 20.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Anne Blomqvist,
Johanna Rantalankila, Taru Paasio, Kide-kuoro, joht. Pertti Ut-

14 Kauneimmat joululaulut
Vanhassa kirkossa Uudenmaankatu 13
15 Kauneimmat joululaulut
Kaukasten juhlatalossa Jokipadontie 6
16 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään kirkossa Hämeenkatu 16
16 Kauneimmat joululaulut
Vanhassa kirkossa Uudenmaankatu 13
16 Kauneimmat joululaulut
Kytäjän kirkossa Palkkisillantie 11
17 Kauneimmat joululaulut
Ridasjärven Päivölässä Päivöläntie 52
18 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään kirkossa Hämeenkatu 16
18 Kauneimmat joululaulut
Vanhassa kirkossa Uudenmaankatu 13
20 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään kirkossa Hämeenkatu 16
Lisäksi:
Fre 12.12. kl 18 De vackraste julsångerna
och Luciafest i Gamla kyrkan Uudenmaankatu 13
Ti 16.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Martin srk-talossa Niittymäenraitti 4
Ke 17.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut
Palopuron koulussa Jokelantie 349
Su 21.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään kirkossa Hämeenkatu 16
Su 4.1.2015 klo 18 Kauneimmat joululaulut
vielä kerran Vanhassa kirkossa Uudenmaankatu 13

Tervetuloa laulamaan yhdessä
perinteisiä ja uudempia joululauluja!

www.hyvinkaanseurakunta.fi

SUOMEN LÄHETYSSEURA
Joululaulutilaisuuksissa jaettava lauluvihko on ilmainen.
Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuralle.

riainen ja Hyvinkään Oratoriokuoro, joht. Matti Heroja.
• Ti 16.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Martin seurakuntatalossa, Niittymäenraitti 4. Petra Pohjanraito ja Minna Kurkola.
• Ke 17.12. klo 18.30 Kauneimmat joululaulut Palopuron koulussa, Jokelantie 349. Anne Blomqvist ja Minna Kurkola.
• Su 21.12. klo 18.00 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Jyrki Rauhala ja Helena Lehtinen. Tuomaskuoro ja -bändi sekä Hyvinkäänkylän koulun 1A ja 1-2B
-luokat.
• Su 4.1.2015 klo 18.00 Kauneimmat joululaulut vielä kerran
Vanhassa kirkossa, Anne Blomqvist ja Minna Kurkola.

Lapsetkin näkevät seimitallin
Teatteri Betan esittämästä Kuninkaasi tulee -joulunäytelmästä
on tullut monille lapsiperheille ja muillekin seurakuntalaisille
aattopäivään kuuluva traditio. Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine
tuntee ohjaamansa näytelmän historian.
– Kuninkaasi tulee -näytelmää on esitetty Hyvinkään kirkossa jouluaattoina vuodesta 1998 lähtien. Silloinen seurakunnan
kappalainen Jari Kemppainen tilasi tämän jouluaiheisen esityksen Teatteri Betalta. Joka vuosi se on uudistunut.
Joulunäytelmän keskeisin elementti on seimitalli, jonne syntisten Vapahtaja, Jeesus, syntyi.
– Seimitallin suunnitteli ja rakensi jouluaatoksi 1998 edesmennyt ohjaaja Eero Halme. Hän halusi sen penkkien yläpuolelle, että
lapsetkin näkisivät paremmin. Ensimmäisen esityksen jälkeen eräs
närkästynyt katsoja ihmetteli, miksi seimitalli on rakennettu kauniin joulukuusen eteen. Silloin kirkkoherrana ollut Tapio Turunen vastasi, että seimitalli on aina joulukuusen edessä.
Marssijärjestys tuli selväksi. Lisäksi kirkkoherra esitti, että
seimitalli säilyisi jouluajan koristeena loppiaiseen saakka. Tämän
ohjeen mukaan on siitä lähtien toimittu.
Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä on ollut joka vuosi menestys. Kirkkoon tulleet ovat virittyneet joulun sanoman ytimeen.
Marian roolissa on Maria Krestjanoff ja Joosefina Jukka Saarinen. Luukkaan osassa nähdään jälleen suosittu Mica Ikonen.
Jesajan roolissa on tunnettu Anssi Häkkinen.
– Kuorolaisia, näyttelijöitä ja draamaryhmäläisiä on yli neljäkymmentä. Musiikista vastaavat ensimmäistä kertaa yhdessä
Helena Lehtinen ja Marjut Sipakko. Kuninkaasi tulee on musikaalidraama, joka täyttää kaikki musikaalikriteerit, Jouni Laine
kiteyttää.
Joulunäytelmää esitetään Hyvinkään kirkossa jouluaattona
keskiviikkona 24.12. klo 13 ja 15. Näytelmään on vapaa pääsy.

Aittatie 1

14 Lasten kauneimmat joululaulut
Vehkojan srk-keskuksessa Yli-Anttilantie 3

Fre 12.12.
kl. 18 De vackraste julsångerna och Luciafest i Gamla kyrkan,
Anne Blomqvist och Minna Kurkola.

Seppo Ylönen
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KAUNEIMMAT
JOULULAULUT

Jorma Ersta

Pekka Kiutulle
seurakuntatyön kunniamerkki
Kirkkohallituksen täysistunto
on myöntänyt Hyvinkään seurakunnan pitkäaikaiselle luottamushenkilölle, insinööri Pekka
Kiutulle seurakuntatyön kunniamerkin. Tänä vuonna kunniamerkin saajia oli neljä henkilöä eri puolilta Suomea. Perustelu seurakuntatyön kunniamerkin saamiselle on erityinen
ansioituminen kirkon työssä. Piispa Tapio Luoma
ojensi kunniamerkin Kiutulle tiistaina 9.12. Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin istunnon yhteydessä.
Valtakunnallisella tasolla Kiuttu on toiminut kirkolliskokouksen maallikkoedustajana yhteensä neljä nelivuotiskautta. Ensin 1990-luvulla Helsingin hiippakunnan ja sittemmin Espoon hiippakunnan edustajana.
Paikallisella tasolla vuosia on kertynyt erilaisissa
luottamustehtävissä Hyvinkään seurakunnassa yli 30
vuotta. Luottamustehtävät alkoivat varsinaisesti
1980-luvulla ja jatkuvat edelleen. Pekka Kiuttu valittiin syksyn seurakuntavaaleissa 61 äänellä Hyvinkään
seurakunnan uuteen kirkkovaltuustoon.
Pekka Kiuttu oli vuonna 1973 mukana perustamassa hyvinkääläistä Medialähetysjärjestö Sanansaattajat -yhdistystä. Ensimmäiset seitsemän vuotta
hän toimi järjestön puheenjohtajana. Vuosina 1980–
1983 hän oli radiolähetystyössä Swazimaassa. Kiuttu
toimii edelleen yhdistyksen työssä ja hallinnossa.

Toiminta säilyy seurakunnissa entisenlaisena, vaikka hallinnolliset rakenteet muuttuisivatkin.

Seurakuntaselvityksessä
monet asiat vielä avoimia

Aino Kuroselle mitali
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt
6.12. Hyvinkään seurakunnan pääemäntä Aino Kuroselle Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitalin
kultaristein hänen ansioistaan seurakunnan pitopalvelussa ja Hyvinkään kaupungin luottamustoimissa.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen ylennettiin 6.12. yliluutnantin sotilasarvoon.

Yhdeksän Keski-Uudenmaan seurakunnan seurakuntarakenteen
selvityksen loppuraportti on valmistunut. Joulukuussa seurakunnat
ottavat siihen kantaa ja päättävät, ovatko ne mukana jatkotyöskentelyssä.

S

elvitystyöryhmä kokosi raporttiin tietoja seurakuntien
taloudesta, henkilöstöstä ja
kiinteistöistä. Lisäksi selvitettiin tehtävänjakoa seurakuntien ja mahdollisen seurakuntayhtymän välillä. Seurakuntayhtymä
tulisi toteutuessaan olemaan Suomen
mittakaavassa suuri, mutta avoimia kysymyksiä on vielä paljon.
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 26.11.pitämässään kokouksessa esittää kirkkovaltuustolle, että Hyvinkään seurakunta sitoutuu olemaan
mukana jatkotyöskentelyssä. Kirkkovaltuusto käsitteli asiaa keskiviikkona
10.12. Kokouksen päätökset eivät ehtineet Kirkonmäeltä-lehteen.
Raportin laatijat esittävät, että jatkovalmistelua varten valitaan uusi ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain
muutosesityksen valmistelua. Kuntaliitoshankkeet eivät yksin vaikuta tuleviin
ratkaisuihin. Kirkolliskokous käsittelee
toukokuussa kirkkolakiin esitettyä muutosta, jonka mukaan kaikkien seurakuntien olisi kuuluttava seurakuntayhtymään vuoden 2019 alusta. Ohjausryhmä
tekisi myös esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen muutoksista 30.9.2015
mennessä kuntien rakennepäätösten,
kirkolliskokouksen päätöksen ja nyt valmistuneen selvitysraportin pohjalta.
Työryhmä suosittelee, että seurakunnat
välttävät erityisesti uusien virkojen lisäyksiä vuonna 2015.

Luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden kuuleminen
Seurakuntien luottamushenkilöille ja
työntekijöille annettiin mahdollisuus ottaa kantaa selvitykseen nettikyselyssä ja
suullisena kuulemisena. Keskusteluja pidettiin hyvähenkisinä, rauhallisina ja
pohdinnallisina. Sekä kysely että keskus-

telut osoittivat raportin mukaan, että
seurakuntayhtymämalliin kohdistuu vahvoja odotuksia. Talouden ajatellaan olevan yksittäisiä seurakuntia vakaammalla
pohjalla ja tukipalvelujen tehostuessa
säästöjä syntyvän. Seurakuntayhtymien
hallinnon sen sijaan koettiin olevan kankeaa ja päätöksenteon vievän enemmän
aikaa. Työntekijät olivat tässä asiassa
luottamushenkilöitä kriittisempiä.
Hyvinkäällä kuulemisen vetänyt Espoon tuomiorovasti Antti Kujanpää
esitti Hyvinkään seurakunnasta seuraavan arvion.
– Hyvinkään seurakunta on elinvoimainen, suuri ja talousyksikkönä vakavarainen eikä se usko saavuttavansa yhtymärakenteen avulla merkittävää taloudellista hyötyä. Vapaaehtoiselta pohjalta Hyvinkäällä on tuskin kiinnostusta
seurakuntayhtymän perustamiseen,
mutta mahdollisen pakon edessä ensisijainen kumppani olisi Nurmijärvi, toissijainen Mäntsälä.
Työryhmä summasi seurakuntien
kiinnostusta kuntayhtymään seuraavasti:
Mäntsälän kiinnostus ja motivaatio
on muita seurakuntia vähäisempää.
Mäntsälän talous on hyvä.
Hyvinkään ja Nurmijärven kiinnostus laimeaa, koska seurakunnat ovat isoja ja talous kunnossa.
Tuusula, Kerava ja Järvenpää ovat vahvasti motivoituneita yhtymän muodostamiseen, mutta lähinnä vain keskenään.
Pornainen sekä Sipoon suomalainen
ja ruotsalainen seurakunta ovat sinänsä
kiinnostuneita seurakuntayhtymästä,
mutta Kasipallon suunta arveluttaa.
Kuntapolitiikan paino on vahva. Suunta
voi olla Porvooseen tai Helsinkiin päin.

Suuret kysymykset jäljellä
Seurakuntayhtymämallin periaatteelliset edut tunnustetaan yleisesti. Seurakuntayhtymä tuo taloudellista vakautta,
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joustavuutta ja mahdollisuuksia keskittyä perustehtävän hyvään hoitamiseen.
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen totesi kaikista vastaajista 52 prosentin olevan sitä mieltä, että
yhdistyminen on tarpeeton ja 48 prosentin sitä mieltä, että yhdistyminen on
välttämätön tai hyödyllinen. Työntekijöistä 60 prosenttia ja luottamushenkilöistä 34 prosenttia piti yhdistymistä
tarpeettomana.
– Nykyinen rovastikunta on suosituin vaihtoehto meidän keskuudessa,
kun mitään muuta ei ole näkyvissä. Kuntaratkaisut vaikuttavat asiaan paljon.
Talousjohtaja Jouni Lätti nostaa selvitystyöstä esille myös seuraavat näkökulmat.
– Hyvinkään seurakunta on jo nyt
isompi kooltaan kuin useimmat kirkkolain muutoksen perusteella mahdollisesti syntyvät uudet seurakuntayhtymät,
joten sillä perusteella yhtymän muodostaminen ei ole perusteltavissa. Yhtymän
tuomat taloudelliset säästöt hallinnossa
ja kiinteistötoimessa olisivat enintään
muutaman prosenttiyksikön suuruusluokkaa, joten jos tulevina vuosina on
tarve tehdä isompia taloudellisia säästöjä, ne kohdistuvat väistämättä myös seurakuntatyöhön. Yhtymän hallinto olisi
nykytilannetta kankeampi, mutta suurempana toimintayksikkönä se mahdollistaisi parhaimmillaan tukitehtävissä
toimintaa palvelevan asiantuntemuksen
kasvattamisen.
Raportin luovuttaneen työryhmän
mukaan uuden seurakuntayhtymän
suuri kysymys on pystyykö se osoittamaan seurakuntayhtymämallin tuovan
todellista säästöä ja luovan vakautta.
Uusia luottamushenkilöitä ja seurakuntien työntekijöitä olisi myös järjestelmällisesti opastettava ymmärtämään
yhtymärakenteen perusideoita.

Jorma Ersta

Jouluseimi
Hyvinkään kirkon aulassa
Hyvinkään seudun Espanjan ystävät ry on lahjoittanut seimiasetelman Hyvinkään seurakunnalle. Seimiasetelma on Hyvinkään kirkon eteisaulassa lasikaapissa, jossa avautuu kokonainen vuoristokylä
puroineen, taloineen, lampaineen ja asukkaineen.
Kaapin reunassa on nappi, jota painamalla valo syttyy siinä kohdassa kylää, josta selostuksessa kerrotaan. Seimen tärkeimmät hahmot ovat Jeesus-lapsi,
Maria ja Joosef sekä enkelit, paimenet ja itämaan
tietäjät kameleineen.
Nykyisin monissa kodeissa rakennetaan adventtina jouluseimi esimerkiksi kirjahyllyyn. Jouluseimi
kertoo havainnollisella tavalla jouluevankeliumin
niin pienille kuin suurille.
Tervetuloa tutustumaan!

Mummon
kammarille emännäksi!
Mummon kammari kaipaa vapaaehtoisia emäntiä toimintaansa. Jos koet, että sinulla olisi mielenkiintoa ja riittävät valmiudet
emännän tehtäviin niin otathan
rohkeasti yhteyttä. Emäntänä toimiminen on vapaaehtoista ja siitä
ei makseta palkkaa.
Lisätiedot ja yhteydenotot diakoniatyöntekijä
Nana Lindholmiin p. 040 559 6319 tai nana.lindholm@evl.fi.
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Jussi Ollila

Uudet valtuutetut tutuiksi

Kirkonmäeltä-lehti haastatteli neljää uutta kirkkovaltuutettua eli yhtä kustakin valtuustoryhmästä.
tekstit Irja Ketola

Alueellinen työ tärkeää
Seurakunnan monipuolinen työ eriikäisten ihmisten parissa on Kirsi Piiroisen, 44, mielestä arvokasta. Hänet
valittiin kirkkovaltuustoon Lähellä ihmistä -listalta.
Piiroinen odottaa, että pääsee pohtimaan seurakunnan toimintamuotoja
vähän syvällisemminkin. Myös alueneuvostojen toiminta kiinnostaa häntä.
– Erityisesti lasten, nuorten ja
ikäihmisten tarpeisiin täytyy vastata
mahdollisimman hyvin eri puolilla
kaupunkia. Esimerkiksi ikääntyneiden
kokema yksinäisyys on haaste. Toivottavasti taloudellisesti tiukka aika ei pakota seurakuntaa supistamaan palveluitaan.
Tuusulasta lähtöisin oleva ja Hyvinkäällä parikymmentä vuotta asunut Kirsi Piiroinen toimii tällä hetkellä myös

Marraskuisen harmauden keskellä terveyskeskussairaalan osasto 11a:lla oli hymy herkässä kun
seurakunnan diakoniatyöllä oli ilo ojentaa yhteisvastuukeräyksen tuotto saattohoidon resurssien
parantamiseen. Kuvassa vas. Carina Lievendahl,
Tuija Vänskä, Marja-Leena Virtanen, Christa Vilkman,
Riitta Tuominen, Leena Ahlström ja Seija Saukkonen-Hämäläinen.

Yhteisvastuun keräystuotto
hyvään tarkoitukseen
Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tavoitteena on
edistää Suomessa tehtävää saattohoitoa. Hyvinkään
seurakunnan keräystuotto luovutettiin Hyvinkään
terveyskeskussairaalan osastolle 11a. Raha on tarkoitettu kotikaupungissamme saattohoidossa olevien
potilaiden oireenmukaista hoitoa helpottavien lepotuolien /moottoroitujen sänkyjen hankintaa varten.
Näin halutaan tukea sekä potilaiden että heidän
omaistensa hyvinvointia. Paikkakunnalle jäävä keräystuotto 1034,93 euroa luovutettiin juhlallisesti osaston käyttöön. Lahjasekkiä olivat vastaanottamassa
osastonhoitaja Seija Saukkonen-Hämäläinen ja
osastolääkäri Leena Ahlström. Seurakunnan diakoniatyön puolesta lahjoituksen toivat diakoniatyöntekijä Tuija Vänskä, yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö Marja-Leena Virtanen ja sairaalapastori
Carina Lievendahl.

Työtä yhteiseksi hyväksi
Seurakunta ja kaupunki voisivat tehdä
vieläkin enemmän yhteistyötä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä, sanoo
Ari Mäkelä, 52. Erityisesti häntä huolestuttavat syrjäytymisuhan alla olevat
nuoret.
Kuunteleva kirkko -ryhmän ehdokaslistalta kirkkovaltuustoon valitulla syntyperäisellä hyvinkääläisellä on menossa
toinen kausi kaupunginhallituksessa.
– Nyt pääsen tutustumaan lähemmin myös seurakunnan työskentelyyn.
Tiedän, että toimintaa löytyy vauvoille
ja vaareille, ja kaikille siltä väliltä – ja
niin sen pitää ollakin.
Ari Mäkelä on työskennellyt 36
vuotta perheyrityksessä Hyvinkään Liikenteellä.

Jorma Ersta

Aamukorva toiminnassa
viisi vuotta
Hyvinkään kaupungin
ja seurakunnan käynnistämä Hyvinkään
Aamukorva -puhelinpalvelu aloitti toimintansa vuonna 2009.
Aamukorva on kaupungin ja seurakunnan
ylläpitämä puhelintoiminta hyvinkääläisille
ikäihmisille. Toiminnan tavoitteena on
luoda turvallisuutta ja
auttaa ikäihmisiä selviytymään kotona.
Juhlassa Eeva-Liisa Heroja
Toiminnan käynkirjoitti omistuskirjoituksia
nistämisessä
mukana
kirjaansa ”Jos tulen vanhakolleet kaupungin ja
si, ostan itselleni hatun”.
seurakunnan työntekiKirjat jaettiin päivystäjille.
jät, luottamushenkilöt
ja koulutetut vapaaehtoiset oli kutsuttu mukaan 13.11.
seurakuntakeskuksessa vietettyyn 5-vuotisjuhlaan.
Toiminnasta voi tiedustella lisää Anne Kairajärvi / Hyvinkään kaupunki, p. 040 706 4280 ja Tuija
Mattila / Hyvinkään seurakunta, p. 040 559 6314.

Keskellä Elämää -ryhmän ehdokaslistalta seurakunnan luottamushenkilöksi
valittu Carita Lehto, 44 ottaa tehtävän
vastaan avoimin mielin.
– Tässä vaiheessa en tiedä siitä vielä
paljon, mutta mielenkiinnolla lähden
oppimaan, hän sanoo.
Hyvinkään seurakunnassa on Lehdon mielestä useita hyviä toimintamuotoja, ja niistä myös tiedotetaan hyvin.
– Ujompi ja arempi ihminen saattaa
silti tarvita jonkinlaista hihasta nykäisyä
uskaltautuakseen mukaan toimintaan.
Ensi kosketus seurakuntaan on merkittävä, ja siihen täytyy satsata.
Helsingissä syntynyt Carita Lehto
asui varhaislapsuutensa ja kouluaikansa

Hyvinkäällä. Seurakunta tuli hänelle tutuksi rippikoulun jälkeen muun muassa
kerhonohjaajana ja isosena.
– Kun palasimme tänne opiskeluvuosien jälkeen perheenä 2000-luvun
alussa, aloin kaivata jälleen tuttua seurakuntayhteyttä. Kun Jouni Laine kysyi
meitä mukaan kirkkoteatteriin,
lähdimme ilolla mukaan – varsinkin,
kun rooleja löytyi myös pienille
tyttärillemme, Hyvinkään Mustassamännistössä puolisonsa Juhon sekä
tyttärien, 18-vuotiaan Marian ja 14vuotiaan Venlan kanssa asuva Lehto
kertoo.
Toinen Carita Lehdolle rakas harrastus on musiikki. Hän laulaa muun

muassa Tuomas-kuorossa ja KokoNaisissa. Työkseen Lehto toimii Hyvinkäällä Aseman koulun englannin kielen lehtorina, ja samalla koululla myös englanninkielisten luokkien koordinaattorina.

Kirkollisverolla saa palveluita
Inkeri Toiviainen
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– Työnimikkeeni on korjaamopäällikkö, mutta työnkuvani on enemmänkin sekatyömies; ajan linja-autoa, järjestelen ajoja, sovittelen työvuoroja.
Kuntalaisiin Mäkelä on päässyt tutustumaan viedessään heitä leireille ja

erilaisiin tilaisuuksiin. Myös seurakunnan työntekijöitä hän on kuljettanut vuosia.
– Ihan ensimmäinen kosketus seurakuntaan minulla taisi olla 1970-luvulla, jolloin kävin seurakunnan poikakerhoa, mies muistelee.
Luottamustoimissa Ari Mäkelä näkee tärkeänä kuunnella ja arvostaa
myös vastakkaisia mielipiteitä.
– Tavoite on yhteinen, eli toimiminen yhteiseksi parhaaksi.
Ari Mäkelä asuu Hyvinkään Paavolassa puolisonsa Tuija Vuorion kanssa.
Hänellä on yksi aikuinen tytär, ja hän on
kolmen lapsen vaari.
– Vaarin rooli on hieno. Lasten
kanssa on mukava olla ja puuhailla.

Ensi kosketus seurakuntaan merkittävä

Hyvinkään Lions Clubit
tempaisivat
Hyvinkään Lions Clubit järjestivät ”Tee hyvä teko”
-tempauksen 30.11. hyvinkääläisessä marketissa. Tempauksen tavoitteena oli tarjota hyvinkääläisille mahdollisuus
ostaa elintarvikkeita, leluja jne. ja lahjoittaa ostamansa tuotteet toimitettavaksi seurakunnan
diakoniatyön kautta vähävaraisille hyvinkääläisille perheille.
Tempauksen tuloksena oli pakettiautollinen
kuivaelintarvikkeita, leluja, kynttilöitä ja makeisia eli tapahtuman anti
ylitti kaikki odotukset.

varavaltuutettuna kaupunginvaltuustossa sekä varsinaisena jäsenenä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja
Hyria Koulutus Oy:n hallituksessa. Hän
työskentelee rikosseuraamustyöntekijänä Hämeenlinnan Yhdyskuntaseuraamustoimistossa.
– Olen ensimmäiseltä ammatiltani seurakunnan lastenohjaaja, ja tein 1990-luvun alkupuolella lapsityötä Riihimäen
seurakunnassa. Sosionomi-diakoniksi
valmistuin vuonna 2003. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt myös opiskelijakuraattorina Hyriassa.
Piiroinen asuu Hyvinkään Vieremässä puolisonsa Mikon, 17-vuotiaan
Eveliinan, 15-vuotiaan Ella-Roosan sekä kahden kiinanharjakoiran kanssa.
Kaksi aikuista lasta ovat jo muuttaneet
omilleen.

Halu vaikuttaa oman seurakunnan toimintaan sai Jaakko Haapamäen, 42, lähtemään kirkollisvaaliehdokkaaksi. Hän
nostaa seurakunnalle hattua esimerkiksi
lasten, nuorten ja perheiden hyväksi tekemästä työstä sekä vapaaehtoistyöstä.
– Ihmiset todella saavat vastinetta
kirkollisverorahoilleen. Toiminta on
avointa kaikille seurakuntalaisille – heil-

lekin, joille uskonnolliset asiat ovat vieraampia, Yhteinen tulevaisuus -listalta
valtuustoon valittu Haapamäki sanoo.
Seurakunnalla on ollut merkittävä
rooli koko ikänsä Hyvinkäällä asuneelle
Jaakko Haapamäelle.
– Rippikoulun jälkeen myös avioliittoon vihkiminen ja lasten kasteet on
toimitettu seurakunnassa. Viimeisimpänä muistissa on isäni lokakuinen siunaustilaisuus Puolimatkan kappelissa.
Seurakunta on Haapamäelle tuttu
myös työantajana, sillä kesinä 1988 ja
1989 hän toimi hautausmaatyöntekijänä
Puolimatkan hautausmaalla.
Talouspäällikkönä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvassa
HUS-Logistiikka liikelaitoksessa työskentelevä Jaakko Haapamäki on myös kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakun-

nan jäsen. Hän uskoo koulutuksestaan ja
työkokemuksestaan olevan hyötyä myös
seurakunnan asioiden käsittelyssä.
– Valtuustokaudellani käsittelyyn tulevat mahdolliset seurakunnan rakennemuutokset, joilla on toteutuessaan selviä
taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.
Jaakko Haapamäen äiti Aila Haapamäki toimi seurakunnan luottamushenkilönä peräti 40 vuotta.
– Hän ei nyt lähtenyt enää ehdolle,
joten nyt on minun vuoroni kantaa korteni kekoon, mies naurahtaa.
Tanssikalliossa perheineen asuvan
Haapamäen harrastuksiin kuuluvat jääkiekko, kaukalopallo, hiihto ja lenkkeily.
Hän toimii myös jääkiekon juniorijoukkueessa yhtenä valmentajana. Perheeseen kuuluvat vaimo Jaana sekä 8-vuotias Ville ja 3-vuotias Anni.

Kirkkovaltuutetuista vaihtui lähes puolet
Hyvinkään seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon valittiin 15 uutta jäsentä. Entisistä jatkaa 18.
Naisia valituista on 21 ja miehiä 12. Uuden kirkkovaltuuston jäsenten keski-ikä on 60 vuotta.
Ääniä vaaleissa annettiin 4255. Äänestysprosentti oli 15,8. Nuorten 16–17-vuotiaitten
äänestysprosentti oli 7,8. Ennakkoon äänesti 2573. Äänioikeutettuja oli 26982.
Vaaleissa oli ehdokkaina 125 henkilöä.
Vaalien ääniharava oli nuorin ehdokas,
18-vuotias Ella Turpiainen, joka keräsi 130
ääntä. Toiseksi eniten ääniä, 109, saivat Matti
Heroja ja Marja-Leena Virtanen ja kolmanneksi eniten Tuula Karhunen, 103 ääntä.
Seurakuntavaalien valtakunnallinen ää-

nestysprosentti oli 15,5. Neljän vuoden takaisissa vaaleissa äänestysprosentti oli 17.
Kaikista äänestäneistä ennakkoon äänesti
tänä vuonna 59,4 prosenttia. Äänioikeus oli
3,3 miljoonalla suomalaisella.
Valtuustopaikat jakautuivat Hyvinkäällä
seuraavasti:
• I Lähellä ihmistä – SDP -ehdokaslista: 4
paikkaa

• II Kuunteleva kirkko -ehdokaslista: 8 paikkaa
• III Keskellä elämää -ehdokaslista: 13 paikkaa
• VI Yhteinen tulevaisuus -ehdokaslista: 8
paikkaa
IV Hyvinkään Peruskristilliset ja V Tulkaa
kaikki -ehdokaslistat jäivät ilman valtuustopaikkoja.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen, joka toimi

myös vaalilautakunnan puheenjohtajana,
haluaa kiittää kaikkia äänestäjiä ja vaaleissa
ehdolle asettuneita seurakunnan jäseniä.
– Vaalit sujuivat Hyvinkäällä ongelmitta.
Uutta oli koteihin lähetetty ilmoituskortti
äänioikeudesta. Se ei sinänsä näytä nostaneen äänestysprosenttia, mutta toi seurakuntavaaleille lisää huomiota. Toivotan tulevalle nelivuotiskaudelle kaikille seurakuntamme vastuunkantajille voimia ja viisautta
vastuullisessa tehtävässä.

Hyvinkään seurakunnan uusi kirkkovaltuusto 2015–2018
I Lähellä ihmistä - SDP -ehdokaslista

Ahtikari Markku

yhteiskuntatieteiden
maisteri, eläkeläinen
72 ääntä

Kalliomaa Sirpa

lastentarhanopettaja
59 ääntä (UUSI)

Paananen Eeva-Liisa
osastonhoitaja
77 ääntä

Piiroinen Kirsi

sosionomi, diakoni
57 ääntä (UUSI)

II Kuunteleva kirkko -ehdokaslista

Hakala Hanna
lääkäri
95 ääntä

Hutri Yrjö

eläkeläinen
74 ääntä

Karhunen Tuula
merkonomi
103 ääntä

Kokko Annika

Mäkelä Ari

Peltonen Aarre

Puupponen Riitta

Rantala Kyllikki

Mönkkönen Konsta

Myllymäki Anita

Pietilä Nina

Vilkka Leena

Vilppunen Pirkko

Virtanen
Marja-Leena

pääsihteeri, rehtori
63 ääntä

korjaamopäällikkö
48 ääntä (UUSI)

III Keskellä elämää -ehdokaslista

Helttunen Pentti

Heroja Matti

Karppinen Hannele

Kiuttu Pekka

Lehto Carita

Rajala Inga-Lill

Rantanen Marjo

Tauriainen Tarja

Turpiainen Ella

Valtonen Mika

Löytty Aino

Rönnkvist Kalevi

rakennusinsinööri
65 ääntä

toimittaja, eläkeläinen
56 ääntä (UUSI)

kanttori, dir. mus.
109 ääntä

terveydenhoitaja
63 ääntä

lääkäri
90 ääntä

terveydenhoitaja,
Nivelpiirin
vertaisohjaaja
52 ääntä

insinööri
61 ääntä (UUSI)

opiskelija
130 ääntä (UUSI)

KM, englannin lehtori
83 ääntä (UUSI)

toimitusjohtaja,
eläkeläinen
44 ääntä (UUSI)

ylioppilas
66 ääntä (UUSI)

perushoitaja,
eläkeläinen
52 ääntä (UUSI)

lastentarhanopettaja
82 ääntä (UUSI)

sairaanhoitaja, yrittäjä
80 ääntä

sairaanhoitaja
72 ääntä

sairaanhoitaja, yrittäjä
51 ääntä

VI Yhteinen tulevaisuus -ehdokaslista

Haapamäki Jaakko
talouspäällikkö
49 ääntä (UUSI)

Heimonen Taisto
ylipostimies evp.
79 ääntä
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Koski-Sipilä Eija
emäntä, opettaja
44 ääntä (UUSI)

agrologi
60 ääntä

lentopurseri,
eläkeläinen
48 ääntä (UUSI)

FT, ympäristöfilosofian
dosentti
49 ääntä (UUSI)

keskusvarastonhoitaja,
eläkeläinen
52 ääntä

laboratoriohoitaja
109 ääntä
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Joulu on yhteyd
Lapsuuden toivelahja oli uudet sukset

S

uomalainen joulu, joka näkyy ja
kuuluu valoissa, koristeissa ja
musiikissa, ankkuroituu pohjimmiltaan pitkään kristilliseen
perinteeseen. Aattona ja joulupäivinä tavataan sukulaisia ja
ystäviä, viedään haudoille kynttilöitä ja syödään yhdessä jotakin parempaa. Kirkoissa
käydään hiljentymässä joulun sanoman äärelle ja laulamassa kauneimpia joululauluja.
Joulu on Jumalan rakkauden, Jeesuksen syntymän, rauhan, yhteyden ja ilon juhla. Sitä
vietetään ympäri maailmaa.

Joulumuistoja
– Vanhin muistamani joulumuisto liittyy
Turun Marttilaan, jolloin olin kuusivuotias. Olin toivonut kovasti suksia joulupukilta. Olimme jouluaattona kasvatusäitini ystäväperheen luona. Sain lahjaksi pienen
metallisen henkilöauton. Harmaassa autossa oli musta katto. Sekin oli eräs toiveeni,
mutta olin pettynyt, kun en saanut toivomiani suksia, kertoo Hyvinkään ja Tuusulan seurakunnissa diakonina työskennellyt
Helena Harrela, joka jäi eläkkeelle Uudenmaan erityishuoltopiirin kehitysvammatyöstä.
Helena oli asunut kuusivuotiaaksi saak-

ka sijaiskodissa ja lastenkodissa. Sitten hänet adoptoitiin Turun Marttilaan. Hän kertoo, että mainittu lapsuuden joulu huipentui joulupäivänä omassa kodissa.
– Se oli minun ensimmäinen jouluni oikeassa kodissa. Siksi se jäi hyvin mieleeni.
Oli perinteinen joulu hyvine ruokineen, jollaista minulla ei ennen sitä koskaan ollut.
Siellä odottivat minua myös uudet viininpunaiset Järvisen puusukset. Innokkaana hiihtäjänä odotin kovasti, että saisin niihin siteet. Kun arki koitti, Osuuskaupan apupoika
Oiva laittoi suksiini Voitto-siteet. Ihastuin
Oivaan. Sanoin kasvatusäidille, että aikuisena menen naimisiin Oivan kanssa.
Haastattelua tehdään Mummon kammarissa Helenenkadulla. Helena Harrela oli
siellä ensi kertaa hartauden pitäjänä.
– Kolme vuotta olen vetänyt kerran
kuukaudessa keskustan alueen eläkeläisten
kerhoa seurakunnassa. Vapaaehtoistyö antaa minulle piristystä eläkeläisen päiviin.
Helena Harrelalla on avioliitostaan kaksi
aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

– Poikani asuu perheensä kanssa Tuusulassa. Hänellä on kaksi tyttöä. Tytölläni on
Tikkurilassa yhden vuoden ikäinen poika.
Vierailemme jouluna toistemme luona. Adventtina käyn veisaamassa Hoosiannaa ja laulan myös Kauneimpia joululauluja. Jos olen
aattona Hyvinkäällä käyn kirkossa. Diakoniatyön joulujuhlaan menen
Vehkojan seurakuntakeskukseen 11. joulukuuta. Siihen on kiva osallistua. Suosikkijoululauluni
on Varpunen jouluaamuna.

Helena Harrela piti Mummon kammarissa
hartaushetken. Hän vetää myös keskustan
eläkeläisten kerhoa. – Olen saanut uusia
tuttuja. Vapaaehtoistyö antaa minulle
piristystä eläkeläisen päiviin.

Joulu ollaan kotona ja sukulaisissa

A

sun mieheni Timon sekä
lastemme Helmin, 14,
Heikin, 12, Laurin, 9 ja
Lukasin, 7, kanssa Hausjärven Monnissa. Olemme
viihtyneet täällä maalla
noin kymmenen vuotta. Meillä on lähellä
oma alakoulu. Helmi käy yläastetta Härkävehmaan koulussa, kertoo Anne Puranen,
joka on vuorotteluvapaalla Paavolan Valintatalon kassamyyjän työstä ja palaa sinne
tammikuussa.
Hyvinkäältä lähtöisin oleva Anne ja joutsenolainen Timo päättivät heti naimisiin mentyään, että jouluaattoa vietetään aina kotona.
– Joulupäivänä käymme sitten minun
vanhempieni kotona maalaistalossa, Hausjärven Kurussa. Tapaninpäivänä menemme
vähän pidemmäksi aikaa miehen äidin luo
Joutsenoon. Mieheni isä on kuollut, Anne
jatkaa.
Ennen joulua perheen äiti käy lastensa
kanssa laulamassa kauneimpia joululauluja.
Joulukirkossa hän sanoo käyneensä muutamana vuonna yksin.
– Helmi pitää laulamisesta. Hän oli alaasteella Hyvinkään seurakunnan Sävelkeijuissa ja Hausjärven seurakunnan lapsikuorossa.

Anne suosittelee Alfa-kurssia
On mukava tavata nainen, joka on sydämestään innostunut seurakunnan toiminnasta
ja hengellisistä asioista. Kirkosta eroamisten
vastapainoksi hänen asenteensa tuntuu äärimmäisen positiiviselta.
– Minulla on ollut lapsen usko koko elämän ajan. Viime vuosina olen kokenut uutta
kutsua mennä uskovien seuraan. Olin miettinyt useamman vuoden Alfa-kurssille menoa.
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Tätini Maija-Liisa Katajisto kannusti minua
mukaan. Kerran ilmoittauduinkin, mutta silloin kurssi peruttiin. Syksyllä 2013 kävin sitten Alfa-kurssin, Anne Puranen jatkaa.
Alfa-kurssi oli hänestä ihana kokemus.
Osallistujat jaettiin pienempiin ryhmiin.
Kurssilla puhuttiin esimerkiksi Raamatusta,
rukouksesta ja uskosta.
– Olin neljän hengen pienryhmässä.
Kaikki olivat mukavia ihmisiä. Alfa-kurssia
suosittelen kaikille riippumatta siitä, onko
ollut ikänsä uskossa tai vain vähän kiinnostunut. Siinä otetaan hyvin vastaan.
Muutenkin seurakunnassa on lämmin
ja hyvä olla, menee mihin tahansa
ryhmään.
Viime keväänä Anne osallistui Katekumenaatti-ryhmään, jossa keskusteltiin ryhmän jäsenten omien kysymysten pohjalta kirkkovuoden
teemoja seuraten.
– Tänä syksynä alkoi
uusi hiukan erilainen
Katekumenaatti-ryhmä, jossa olen myös
mukana. Siinä tulee
myös mukavaa yhteyttä ja keskustelua.
Vuorotteluvapaa on mahdollistanut sen, että
Anne on ehtinyt
lukea Raamattua
ja hengellisiä kirjoja. Ryttylässä,
Kansanlähetysopistolla, hän osallistui syksyllä Raamatun punainen
lanka -opetussarjaan ja kah-

teen Roomalaiskirjeen periodiin. Haastattelua edeltävänä viikonloppuna hän oli siellä
Raamattu elämään -viikonloppukurssilla. Anne on suorittanut myös vastaavan verkkokurssin.
– Oma suosikkijoululauluni on Jouluyö,
juhlayö. Joululahjatoiveeni on saada hyvä
kirja ja hyvää suklaata. Suosikkini on pähkinäsuklaa. Minun rukoukseni on tänä päivänä: ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa,
uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on
Jumalan tahto, mikä on hyvää,
hänen mielensä mukaista ja
täydellistä.” (Room. 12: 2)

Anne Puranen
seisoo kotitalonsa
pihalla. Maisemassa ei näy juuri
lunta, mutta
kristillisen
joululehden
kannesta
paljastuu,
että syntisten
Vapahtajan,
Jeesuksen,
syntymäjuhla
on lähellä.

den juhla

Eerosta tuli
vuoden paavolalainen

T

untuu hyvin mukavalta. Olin yllättynyt. En olisi ikinä uskonut, että minut valittaisiin vuoden
paavolalaiseksi, aktiivi seurakuntalainen Eero
Hynninen sanoo. Hän käy ahkerasti Paavolan
seurakuntakodissa. Siellä lauantaina 22. marraskuuta pidetyssä Paavola-päivässä hänet valittiin vuoden 2014 paavolalaiseksi.
Eero Hynninen on työssä kaupungin työkeskuksessa.
– Teen sähköalan töitä ja muun muassa aitaeristeitä, jotka
pakataan pusseihin. Olen tykännyt näistä töistä. Asun Etevan
ryhmäkodissa. Alussa piti tutustua kavereihin ja uusiin ohjaajiin, mutta kotiuduin tänne hyvin nopeasti. Meitä asukkaita
on kuusi.
Eero arvioi, että hänellä tulee olemaan hyvin rauhallinen
joulu. Joulumusiikkia hän kuuntelee televisiosta ja CD-levyiltä.
– Tapaan jouluna sukulaisia. Eräs serkuistani asuu täällä
Hyvinkäällä ja eräs Tampereella. Talossa on joulusauna, ja tänne on tilattu myös jouluruokia. Sukulaiset kysyvät joululahjatoiveitani, mutta minulla on kaikkea. Toivon kuitenkin Taivaan
Isältä iankaikkista elämää.
Lokakuun lopulla Eero Hynnistä kohtasi suru-uutinen. Hänen isänsä Pekka ”Pekko” Hynninen, 86, kuoli Martinlähteentien hoivakodissa. Hautajaiset pidettiin 28.11. Puolimatkan
hautausmaalla ja muistotilaisuus oli seurakuntakeskuksessa.
– Äitini Kerttu kuoli useita vuosia sitten. Hän oli uskovainen. Olen rakastavien ja nyt edesmenneiden vanhempieni ainoa lapsi, joka tekee täällä palvelutyötä rakkaalle Taivaan Isälle.
Usein ajattelen äitiäni. Vielä viimeisillä voimillaan hän toivoi
minulle kaikkea hyvää.

Eero on lähetysihminen
Eero Hynninen on esimerkillinen ja aktiivinen seurakuntalainen. Vapaaehtoisena hän kerää joskus kolehtia Hyvinkään kirkossa ja Paavolan seurakuntakodissa sekä osallistuu erilaisiin
lähetystapahtumiin.
– Johanna Rantalankilan ja Kosti Kallion kanssa olen ollut erilaisilla retkillä. Viimeksi olimme Lohjan Vivamossa katsomassa Kalastajat-näytelmää. Olen ollut usein Sääksin tapahtumissa. Saan seurakunnasta Maailman kyliltä -lehteä. Rukoilen
lähetystyöntekijöiden puolesta ja luen lähetysaiheisia kirjoja.
Viimeksi luin Risto A. Ahosen kirjan Tulevaisuuden kirkko. Minulle tulee myös Medialähetys Sanansaattajien Lähde-lehti. Seuraavaksi luen Seppo Löytyn kirjan Yhteistä matkaa.
Eero Hynninen haluaa ottaa kantaa viimeaikaiseen kirkolliseen keskusteluun.
– Olen kirkkoherra Ilkka Järvisen ja kappalaisen Virpi
Koiviston kanssa samaa mieltä siitä, että ihmisten pitäisi
pysyä kirkossa eikä erota siitä. Toivon hyvinkääläisille yhteistyöhalukkuutta.
Toivon myös, että minun kanssani
tullaan reilusti juttelemaan. Pidän
siitä. Joulu on rauhan aikaa.

Seppo Ylönen

– En olisi ikinä
uskonut, että
minut valittaisiin
vuoden paavolalaiseksi, sanoo
yllättynyt Eero
Hynninen esitellessään haltuunsa saamaansa kiertopokaalia, joka
koristaa nyt hänen
hyllyään.

Hyvinkään seurakuntalehti 5 / 11.12.2014

9

Matkaevästä
Joulukiireet
ja kiitosmieli

J

oulu lähestyy ja ne tutut kiireet joulun alla. Hyvä on tehdä vain se, mikä on tärkeintä ja tarpeellista ja keskittyä joulun
keskeiseen sanomaan meille syntyneestä Vapahtajasta!
Omasta lapsuudestani on jäänyt mieleeni
joulun alta monia mukavia muistoja. Joulunaika alkoi adventista. Koulussa laulettiin
Hoosianna ja sytytettiin ensimmäinen kynttilä aamuhartaudessa. Koulumatkani oli pitkä,
neljä kilometriä. Hoosiannan laulaminen vei
mielestä pois kaikki murheet ja pitkän matkan vaivat! Jeesus saapui aasilla ratsastaen,
tuo kunnian kuningas! Hänen tuloaan ei haitannut edes Suomen kylmä joulualun sää!
Joulun alla valmistettiin itse joululahjoja. Kotitalossani oli hyvä työtupa, jossa sai tehdä
kaikkea, mitä puusta voi tehdä. Kerran tein
siskoilleni nukensängyn lahjaksi. Kiireesti palasin koulusta, jotta olisin ehtinyt sahaamaan
vaneria ja naulaamaan sängyn kokoon. Maalasin tuotokseni punaiseksi. Olin todella ylpeä, kun sisareni avasi tuon joululahjan. Olin
kuitenkin vähän pettynyt, kun muut eivät
kiinnittäneet kovatöiseen lahjaani juurikaan
huomiota. Pettymykseni haihtui pian pois,
kun sain avata muilta saamiani lahjoja.
Itämaan tietäjät toivat Jeesukselle arvokkaita lahjoja. Jeesuksen perhe tarvitsi näitä lahjoja pitkälle pakomatkalle Egyptiin. Mekin
saamme antaa lahjaksi omastamme niille, jotka
tarvitsevat apua. Seurakunnassamme on kirkon eteisessä ja seurakuntakeskuksessa kuusi,
josta voi ottaa kirjekuoren, mihin voi laittaa
lahjakortin diakoniatyölle. Nämä lahjakortit
annetaan hyvinkääläisille tarvitseville lahjaksi.
Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa!
Kaikki, mitä omistamme, on vain lainaa meille. Miksi emme antaisi jo eläessämme niille,
joilla on pulaa päivittäisistä tavaroista, ruoasta ja vaatteista. Myös kaukaiset lähimmäiset
saavat olla antamisemme kohteena lähetystyön ja Kirkon ulkomaan avun kautta.
Sain käydä viime vuonna tutustumassa
Etiopiassa käytännön lähetystyöhön. Puutetta näytti olevan monilla ihmisillä. Kerjääjiä
näkyi melko paljon. Saimme käydä todella
vaatimattomasti varustetuissa kodeissa. Silti
ihmiset olivat usein iloisia ja valoisia, varsinkin ne, jotka olivat saaneet aineellista, henkistä ja hengellistä apua lähetystyön kautta.
Seurakunnan messussa oli kirkko tupaten
täynnä iloisia ihmisiä ja laulu raikui riemukkaasti. Ei haitannut, vaikka messu kesti kaikkineen kolme tuntia! Heille pienikin apu on
suurta ja ilosanomasta riemuitseminen on
kaiken A ja O!
Matkaevääksi annan sinulle lukijani sen, että
vaikka aineellisesti voi olla puutetta, sydämessä saa kaikua kiitoslaulu: Meille kaikille
on syntynyt Vapahtaja, Jeesus Kristus, Daavidin kaupungissa!

Kosti Kallio

Seurakuntalaiset
katsastivat iloisina
tulevan kirkon
mahdollista tonttia ja
pitivät siellä rukoushetken.

Samanismi ja buddhalaisuus haastavat kristinuskon

Nimikkolähettiemme työkenttä Burjatiassa
Mikä kumman Burjatia? Harva suomalainen on kuullut tuon nimisestä Venäjän tasavallasta.
Se sijaitsee kaukana Itä-Siperiassa, ja burjaatteja on vain noin 400 000.

T

utumpi nimi suomalaisille on
Baikal-järvi, maailman syvin
makean veden allas. Sen eteläisillä rantamilla on tuo mongolisukuisen kansan koti. Burjaatit ovat yksi niistä heimoista,
joiden edustajia on Raamatun lupauksen
mukaan kerran seisova pyhän Jumalan
valtaistuimen edessä viimeisenä päivänä.

Ensimmäinen
ryhmämatka Burjatiaan
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettien Matti ja Johanna Hyttisen ja heidän
Anni-vauvansa työkohde on Burjatian
pääkaupunki Ulan-Ude. Syyskuussa tähän paikkaan suuntasi myös Lähetysyhdistys Kylväjän matkaryhmä järjestön
40-juhlavuoden yhtenä osana. Matkanjohtajina toimivat kentän uranuurtajalähetti Arja Halttunen sekä rovasti Reijo
Huuskonen. 18 matkalaista saivat silminnäkijätuntuman monella tavalla vaativaan
lähetyksen kenttään.
Burjaatit kokevat, että kristinusko on
venäläisten uskonto. Burjaattien kulttuuria ja uskontoa leimaa samanismi. Vahva
ote on myös tiibetiläisellä buddhalaisuudella. Terveysongelmissaan ja muissa vaivoissaan kansa kääntyy samanitietäjien tai
buddhalaislamojen puoleen, joskus hätävarana ovat ortodoksipapit. Värikkäät ru-

kousliinat heiluvat tuulessa, niin temppelien pihoilla kuin luonnossa, palvontapaikkojen ja patikkapolkujen varsilla.
Yhden päivän antoisa aihe oli tutustuminen ortodoksien vanhauskoisten kylään
Tarbagataissa. Vanhauskoiset erosivat ortodoksien pääuomasta 1700-luvulla. Nousimme rukousvuorelle, kiersimme museota ja kirkkoa ja seurasimme kahtakin kansantanssi/ kulttuuriesitystä. Vanhauskoisten tavat ja perinteet muistuttavat suuresti
Kanadassa näkemieni mennoniittojen tai
USA:n amishien elintapoja.
Humanitääristä avustusta matkajoukko jakoi sekä Ulan Uden seurakunnan tarpeisiin että erääseen Tunkan alueen kouluinternaattiin, jonne osa ryhmästä pääsi
tutustumaan. Bussirikon vuoksi ohjelmaa
rukattiin, mikä ei suuremmin haitannut.
Sää suosi ruskamatkalaisia; erityisen nautinnollinen oli viiden tunnin junamatka
Baikalin rantamia myöten.

Inkerin kirkon
itäisin seurakunta
Lähetystyön haaste on vakuuttaa burjaatit siitä, että Jeesus Kristus on myös heitä
varten. Henkien pelon samoin kuin materialismin kahleen voi murtaa usko
Kristukseen. Matkaryhmälle avasi burjaattien historiaa yliopiston kristitty tutkija, joka kertoi Vanhan testamentin nä-

köalojen olevan avuksi kristinuskon ymmärtämisessä.
Ulan Udessa toimii Inkerin kirkon itäisin, Kristuksen armon pieni luterilainen
seurakunta. Sen paimenena palvelee Valadimir Nikiforov, jonka puoliso on matkaryhmän taitavana tulkkina toiminut Anitta
Lepomaa. Seurakunnan toimitilana on
kerrostalon kivijalassa sijaitseva vaatimaton huoneisto. Seurakunnan sunnuntaijumalanpalveluksessa saarnasi Kylväjän kotimaantyöntekijä Jarmo Mäki-Mikola. Raamattuopetuksen runsaspöytäisten kirkkokahvien jälkeen piti Reijo Huuskonen.
Seurakunta tarvitsisi kasvaakseen uuden kirkon – Venäjällä kirkko torneineen
kertoo siitä, että yhteisö on vakavasti
otettava. Matkaryhmä sai tutustua kahteen ehdolla olevaan kirkon tonttiin. Aika
näyttää, mihin neuvottelut kaupungin
kanssa johtavat. Lupauksia antava seurakunnan tulevaisuuden suhteen on kesäinen konfirmaatio, jossa useita eri ikäisiä
burjaatteja liitettiin kirkon yhteyteen.

Katse yhä idempään?
Matkaryhmä sai luoda silmäyksen medialähetykseen. Vierailukohteemme oli Radio
Teos, jossa työtään esittelivät vetreä amerikkalainen kahdeksankymppinen johtaja ja
hänen paikallinen työtoverinsa. He tekevät
medialähetysjärjestö Far East Broadcasting
Companylle Moskovassa editoitavia ja Filippiineiltä lähetettäviä burjaatinkielisiä ohjelmia. Ryhmämme lauloi nauhalle kaksi
suomenkielistä hengellistä laulua.
Inkerin kirkko tähyää vielä Burjatiaakin kauemmas. Jakutia Siperiassa tunnetaan maailman kylmimpänä seutuna. Talvisin siellä saattaa olla 50 astetta pakkasta. Tapasimme Ulan Udessa Kylväjän
Mongolian lähetin Joel Norvikin, joka
valmistautuu mahdolliseen Jakutian kentän avaamiseen. Lokakuussa Kylväjän
aluevastaava on tehnyt yhdessä Joelin
kanssa tutustumismatkan sinne. Jakutiassahan on ollut ja vielä asuu joitakin pakkosiirrettyjä inkeriläisiä.

Reijo Huuskonen
Jumalanpalveluväki Ulan Uden
luterilaisen seurakunnan toimitilan
edessä. Suomesta tulleet vieraat
otettiin lämpimästi vastaan.
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Lukuvinkkejä joulun pyhiin ja härkäviikkojen arkeen

Tietoa, elämäntaitoa ja tunnelmia
Monelle mieluisin joululahja on
kirjapaketti – sisälsi se sitten
pehmeä- tai kovakantista tavaraa.
Seuraavassa esittelen kimaran
tänä vuonna ilmestyneitä teoksia.
Yhteistä niille on elämänkatsomuksellinen pohdinta, mutta
löytyy tuhtia tietoakin. Elämänkaaren koko kirjo avautuu.

ta. Hyvinkäästä ei piirry kovinkaan mairitteleva kuva: ”sisäänpäin lämpiävä pikkukylä”.
Miettimistä antaa myös Kuokan näkemys
kirkkomme nykytilasta: ”Nämä ovat hitaasti
vajoavia laivoja kumpikin: oma elämäni ja uskon maaperältä businesslogiikan varaan hädissään heittäytyvä ja siksi vähitellen uskottavuutensa menettävä kirkko.” Oman tunnelinsa päässä kirjoittaja näkee kirjan lopulla valoa. Varmaa on, että prosessi jatkuu.
Antti Tuuri on yksi tuotteliaimpia suomalaisia romaani- ja tietokirjailijoita. Monessa kirjassaan alun perin insinöörismies
sukeltaa henkisiin ulottuvuuksiin. Erityisen
herkullinen oli ”Äitini suku” -raja, jonka alkuvaiheissa seurattiin radikaalipietistiveljesten seurueen eli Eerikinpoikien pyhiinvaellusmatkaa Keski-Euroopan rannoille. Myös
lukuisissa sotaromaaneissaan kirjoittaja
piirtää taitavasti pienen ihmisen näkökulmaa isoihin asioihin.
Kaksiosaisessa Alkemistit sarjassa Tuurille tyypillinen toiminnallisuus hyytyy.
1700-luvun lopun vahvaa kirkollista yhtenäiskulttuuria haastoivat paitsi alkavan valistuksen aatteet myös henkisten rajojen
haku. Alkemia-alkeet, Emanuel Swedenborgin mystiset kirjat taivaallisine häineen ja
kultahippujen hikinen hiostaminen isommaksi saaliiksi on välillä väsyttävää luettavaa. Joka tapauksessa yhdestä historian tuntemasta henkilöstä, nyt August Nordenskiöldistä, piirtyy uskottava kuva.

Joulun ihme

Voiko Roomasta tulla mitään hyvää? Näin
saattaa kysyä tiukka luterilainen. Myönteisen vastaanoton on meillä saanut nykyisen
paavin edeltäjän, Benedictus XVI:n kolmiosainen Jeesus-tutkielma. Viime vuonna
Kirkonmäeltä-lehdessä esiteltiin paavin teos
Jeesuksen viimeiset päivät. Juuri joulun alla
ilmestyi sarjan päättävä kirja Syntyi neitsyt
Mariasta.
Kaunisasuinen ja arvokkaasti taitettu teos
on kauttaaltaan raamatunselitystä. Ei kuivan
tieteellistä pyörittelyä, vaan helposti avautuvaa raamatullisen pelastushistorian avaamista. Toki jotakin ”katolista hapatusta” voi tarkka lukija löytää ja tutkijanimiäkin vilahtelee,
mutta enemmän on joulun perussanoman,
ihmiseksi tulon lapsenomaista ihmettelyä.
Jo Jeesuksen sukuluetteloista löytyy
evankeliumi, ilosanoma. Messiaan esivanhempina oli miehiä ja naisia, pakanoitakin.
Jeesuksen neitseestä syntyminen on osa jumalallista suunnitelmaa, siksi lausumme sen
joka kerta uskontunnustuksessa. Kirjoittaja
piirtää esiin VT:n Hannan, Marian ja vanhan
Simeonin kiitosvirret, joissa soi yhtenevästi
ihmisen pienuus ja Jumalan suuruus.
Kirjoittajan kanssa pääsemme kysymään: miksi juuri piskuinen Betlehem? Idän
tietäjien matkassa harhaudumme Jerusalemiin, mutta lopulta löydämme lasta kumartamaan. Kirja kannattaa nostaa hyllystä seuraavankin joulun alla.
Lapset rakastavat sellaista kirjakuvitusta,
jossa on runsaasti yksityiskohtia tutkittavasti.
Tämä on ainakin oma kokemukseni lasten ja
lapsenlapsieni kanssa. Richard Scarry ja
Mauri Kunnas ovat kestosuosikkeja.
Uuden Tien täksi jouluksi tuottama Kertomus Jeesuksesta – Löytämisen riemua joulukertomuksen äärellä on silmiä hivelevän
upeasti kuvitettu kovakantinen ja isokokoinen kirja. Jokaisella aukeamalla on jouluun
liittyvä kertomus, kuva tai kuvia sekä noin

Pauliina Kuokka
KEVÄTJÄÄ
Kirjapaja 2014, 277 s.
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Viisaasti vanhenemisesta

Joseph Ratzinger
SYNTYI NEITSYT MARIASTA
– Jeesuksen lapsuuskertomukset
Perussanoma 2014, 117 s.
parikymmentä kysymystä liittyen kuvan yksityiskohtiin. Marian enkeli-ilmoitus aloittaa aukeamat, ja ne päätyvät itämaan tietäjien kumarrukseen.

Jäitä ja häitä
Jäästä on kirjoitettu niin konkreettisena kylmänä vesikantena kuin symbolisestikin viime vuosina – aina kirjallisuuden Finladiapalkintoon asti. Ulla-Lena Lundbergin

Antti Tuuri
ALKEMISTIT II – Taivaalliset häät
Otava 2014, 397 s.

Petter Kummel menehtyy jäihin, Pauliina
Kuokka pysyy pinnalla – vaikka on usein
putoamisen partaalla.
Hyvinkäälläkin pappina jonkin aikaa ollut Kevätjään kirjoittaja ei säästä itseään,
vaan kirjoittaa ulos tähänastisten vuosikymmenten kipeyksiä rehellisen oloisesti. Säästyvätkö läheiset, eri vaiheissa ihon alla käyneet,
sitä joutuu kyselemään. Joka tapauksessa kirjoittajan kieli on kaunista, lapsesta asti kirjalliseen ilmaisuun tottuneen kynän jälkeä.
Kuokan kirjan äärellä on selvää, että kannamme jokainen elämänhistoriamme rikkoutuneita palasia. Ehyenä ei selviä kukaan.
Koskettava on myös kuvaus akateemisesta
köyhyydestä, joka tietysti on aina suhteellis-

Kirsti Ijäs
VALOA VANHUUTEEN
Kirjapaja 2014, 160 s.

Harvoin lukee niin seesteistä ja kypsää puhetta ikääntymisestä kuin on Kirsti Ijäksen
kirjassa Valoa vanhuuteen. Sisältö ei ole mitään ympäripyöreää seniorimössöä, vaan
suoraa puhetta niin korkean iän vaivoista
kuin iloista. Vankka työura- ja kirjoittajakokemus näkyy.
Suomessa on lähes puoli miljoonaa yli
75-vuotiasta, joiden elämää Ijäs kokemustensa pohjalta havainnoi. Hän puhuu voimien vähenemisestä, yksinäisyyden uhasta,
ihmissuhdeongelmista ja perintöriidoista.
Vastapainona ovat asiat, joita edelleen voi
tehdä ja harrastaa. Vanhoilla on paljon jaettavaa, jos vain on kykyä ja halua kuunnella.
Kuolema on nyky-yhteiskunnassa siivottu verhojen taakse. Ijäs puhuu hellävaraisen
rohkeasti kuolemaan valmistautumisesta,
testamenteista ja hengellisyyden antamasta
toivosta. Jokaisessa asuu turvan ja rauhan
ikävä. Taivaasta saa ja tulee puhua.

Reijo Huuskonen

Gill Guile (kuvat) &
Soile Jokimies (teksti)
ETSI JA LÖYDÄ
Uusi tie 2014, 5 aukeamaa
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Pakolaiset ovat tulleet naapureiksemme

Diakoniatyöntekijä Päivi
Lammela jakoi sudanilaisille sukkia. Vasemmalta:
kristityn perheen tytär
Solafa Alin, äiti Hanan
Korin ja David Alin sekä
oikealla isä Peter
Mahmoud ja Daniel Alin.

V

iattomien lasten päivän
(28.12.) evankeliumitekstissä
(Matt. 2: 13–21) enkeli käskee Joosefia: ”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja
pakene Egyptiin. Pysy siellä,
kunnes käsken sinun palata.
Herodes aikoo etsiä lapsen
käsiinsä ja surmata hänet.” Joosef totteli, pakeni Egyptiin ja pelasti perheensä. Jeesus oli
pakolaisperheen esikoinen.
Hyvinkäälle saapui 16. lokakuuta Egyptistä viiden perheen ryhmä Sudanin pakolaisia
sekä kristittyjä että muslimeja. Seurakunta
järjesti heille 25. marraskuuta tulojuhlan
Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Juontajana
toimi diakoniatyöntekijä Päivi Lammela.
– Sudanilaiset ovat käyneet täällä seurakuntakeskuksessa jumalanpalveluksissa itsekin. Siitä olen iloinen, että seurakuntalaiset
ovat tulleet tervehtimään heitä. Sudanilaiset
kaipaavat kontakteja hyvinkääläisiin ja tunteen siitä, että ovat tervetulleita. Kristittyinä
meillä on velvollisuus auttaa lähimmäisiä
kansallisuudesta ja uskonnosta riippumatta.

Kirkkoja poltettiin
Kristitty nuubialainen Peter Mahmoud oli
juhlassa vaimonsa Hanan Korin sekä lastensa Solafa Alin, 15, Daniel Alin, 12 ja David Alin, 4, kanssa. Illan aikana arabiankielen tulkkina toimi Nabil Khoury. Peter
Mahmoud kertoi:
– Olen seitsenlapsisen kristityn maanviljelijäperheen nuorin Sudanin Kurdufanin alueen Nubavuorilta. Vuonna 1987 oli
vaikeaa. Valtio painosti meitä, kirkkoja poltettiin. Pakenimme Ondurmanin kaupun-
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kiin. Siellä meitä pidettiin kapinallisina. Viranomaiset tekivät kotietsintöjä. Joitakin
pantiin vankilaan. Minä pakenin vaimoni ja
esikoistyttäremme kanssa Egyptiin.
Kairon alueen Nasr nimisessä kaupungissa 14 vuotta vietetty aika ei ollut perheelle helppoa.
– Tein epävirallista työtä myyden hajuvesiä. Egyptiläiset pitivät meitä sudanilaisia
toisen luokan kansalaisina. Elämä oli vaikeaa myös siksi, että useat meistä nubialaisista
on kristittyjä. Poliisit sanoivat YK:n virkailijoille, että nämä eivät laskisi sudanilaisia ulkomaille. Mutta länsimaalaiset viranomaiset
päästivät meidät Suomeen.
Peter Mahmoud kiitti kaupunkia ja seurakuntaa hyvästä pakolaisten vastaanotosta.
– Kiitos Herralle, että täällä Hyvinkäällä
on turvallista ja rauhallista. Nukun hyvin.
Lasten tulevaisuus näyttää hyvältä. Haluaisin antaa puolestani jotakin tälle maalle.

Maamme pakolaishistoria
Suomeen tuli 1920-luvulla Venäjältä 33 000
vallankumousta paennutta. Natsi-Saksasta
tulleita pakolaisia ohjattiin Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. 1970-luvulla saimme pakolaisia Chilestä ja 1980-luvulla ”venepakolaisia”
Vietnamista. Virallisen päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta Suomi teki
vuonna 1985.
Suurimpia pakolaisryhmiä 1990-luvulta
lähtien ovat olleet somalit, kurdit, bosnialaiset ja Kosovon albaanit. Viime vuosina
on otettu kiintiöpakolaisina eniten kongolaisia, irakilaisia, myanmarilaisia ja afganistanilaisia.
– Vuonna 1989 Hyvinkäälle tuli vietna-

milaisia ”venepakolaisia” ja vuonna 1990
kambodzalaisia sekä 1990-luvun alussa
myös somaleja ja sen jälkeen Kosovon albaaneja. Vuonna 2006 otettiin Thaimaan
pakolaisleiriltä myanmarilaisia. Afganistanilaisia on saapunut useampana vuonna,
viimeiset kolme vuotta sitten, kertoo Hyvinkään kaupungin pakolaissihteerinä
vuonna 1989 aloittanut ja vuodesta 1992
ulkomaalaiskoordinaattorina jatkanut
Marja-Leena Salo.
Hän ja maahanmuuttajien perhetyöntekijä Pirjo Jokinen ottivat sudanilaiset pakolaiset vastaan lentokentällä. Rekisteröinnin jälkeen nämä saivat henkilötunnukset.
Kelaan tehtiin hakemukset lapsilisistä ja
muista eduista. Sosiaalitoimi ja TE-toimi
tekevät kotoutussuunnitelman. On kotouttamiskoulutusta, ja Mosaiikkiprojekti tekee
alkukartoituksen pienten lasten äideille.
– Kaupunki ja seurakunta ovat pitäneet
vuosien ajan Paavolan seurakuntakodissa
joka toinen viikko Kansainvälistä naistenkerhoa. Naiset saavat tietoa Hyvinkään eri
palveluista esimerkiksi sosiaali-, neuvola-,
hammaslääkäri- ja kirjastopalveluista. Lisäksi puhutaan naisten oikeuksista ja lastenkasvatuksesta sekä suomalaisesta kulttuurista, elämästä ja tavoista. Yhdessä järjestetään myös leirejä ja -retkiä. Ensi keväänä on Sääksin leirikeskuksessa leiri
juuri tulleille sudanilaisille ja muillekin
maahanmuuttajille, Päivi Lammela sanoo.

Pakolaiset työllistävät
Vuoden 2013 lopussa maailmassa oli 51,2
miljoonaa sodan, levottomuuksien, ihmisoikeusloukkausten ja vainon vuoksi pako-

laisiksi joutunutta. Maiden sisäisiä pakolaisia on noin 33 miljoonaa. 83 prosenttia
pakolaisista asuu kehitysmaissa. Suomi
ottaa vuodessa 750 kiintiöpakolaista. Tänä
vuonna otettiin lisäksi 300 syyrialaista pakolaista.
Hyvinkääläinen lakimies Mikael Karttunen on työssä helsinkiläisessä lakiasiaintoimistossa. Eräs asiakkaiden pääryhmä
ovat turvapaikkaa hakevat pakolaiset, jotka
eivät ole tulleet Suomeen kiintiöpakolaisina.
Suurimpia ryhmiä ovat irakilaiset, syyrialaiset ja ukrainalaiset.
– Monet tulijat ovat ylittäneet vaarallisia
rajoja ja ihmishenkiä vaatineita meriä salakuljettajien avulla, jotka voivat olla täysin
häikäilemättömiä palkkionmetsästäjiä. Olen
kuullut ihmisten kauheita kertomuksia esimerkiksi kiduttamisesta.
Joku saattaa tavata pakolaiskeskuksessa entisen kiduttajansa. Kristityksi kääntynyt voi joutua vastaanottokeskuksessa vaikeuksiin ja tarvitsee suojelua. Maahanmuuttoviraston työ on hankala, koska tulijoilla ei ole aina henkilöpapereita eikä
passeja.
– Jos joku luulee, että Suomeen lasketaan ihmisiä liian helposti, hän erehtyy.
YK:n pakolaissopimuksen (Geneve
1951) mukaan pakolainen on henkilö, jolla
on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa, poliittisen käsityksensä
tai tiettyyn ryhmään kuulumisen vuoksi, ja
joka oleskelee oman maansa ulkopuolella
eikä voi palata takaisin. Hänellä on oikeus
hakea turvapaikkaa muissa maissa.

Seppo Ylönen

Yhteisvastuukeräys 2015
Yhteisvastuukeräys käynnistyy jälleen helmikuun alussa.
Vuoden 2015 ulkomaan erityiskeräyskohteena on Haiti.
Haitilaisista 62 % elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle yhdellä eurolla päivässä.
Paul Jeffrey / Kirkon Ulkomaanapu

K

eräysvaroilla tuetaan viiden
vuoden takaisen maajäristyksen
jälkeistä uudelleenrakennustyötä ja lasten kouluttautumista.
Kotimaan kohteena on vapaaehtoistyön kehittäminen,
rekrytointi ja Suurella Sydämellä -toiminnan aktivoiminen. Suurella sydämellä verkoston kautta autetaan vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita ihmisiä.

Seurakunnan työalat
yhteistyössä
Hyvinkään seurakunnassa Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä toimii luottamushenkilö Marja-Leena Virtanen ja keräyksen sihteerinä vs. diakoniatyöntekijä Nana Lindholm työparinaan diakoniatyöntekijä Johanna Tontti.
Työalojen yhteistyö tulee näkyväksi erilaisten yhteisvastuutapahtumien kautta ja
Yhteisvastuun avausmessussa 1.2.2015
kello 10. Avausmessun jälkeen on tarjolla
kirkkokahvit, jossa on mahdollisuus saada
lisätietoa kohteista ja ilmoittautua lipaskerääjäksi viikolle 6.
Katso Yhteisvastuukeräyksen
tapahtumat sivulta 14.

Torinäkymää Port-au-Princestä.

Vapaaehtoistyö tuo iloa myös tekijälleen

V

apaaehtoistyö on parhaimmillaan antoisaa vuorovaikutusta,
joka antaa iloa molemmille osapuolille, sanoo Saara Teinilä, 34.
Hän on ollut mukana Hyvinkään seurakunnan ystäväpalvelutoiminnassa viime toukokuusta asti.
– Tuoreena hyvinkääläisenä en tuntenut
täältä juuri ketään. Vapaaehtoistyö on ollut
minulle mahdollisuus tutustua kaupunkiin
ja uusiin ihmisiin, 4,5 kuukauden ikäisen
Sera-tytön äiti kertoilee.
Illat ja viikonloput Saara viettää yleensä
miehensä ja tyttärensä kanssa, mutta päivisin hänellä on aikaa. Niinpä heti ensimmäisenä äitiyslomapäivänään Saara varasi ajan
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöntekijältä ja kertoi hänelle toiveensa päästä mukaan ystäväpalveluun.
– Halusin nimenomaan tällaiseen perinteiseen vapaaehtoistyöhön, johon voisin sitoutua pidemmäksi aikaa.

Sera-vauva mukana vierailuilla
Haastattelun ja perehdytyksen jälkeen
sopiva ystävää kaipaava ihminen löytyi. Saara käy tätä nykyä noin kerran viikossa kyläilemässä naispuolisen ikäihmisen luona.
– On ollut mielenkiintoista tutustua ihmiseen,
jolla on pitkä elämänkokemus ja paljon tietoa –
muun muassa tästä minulle vieraasta kaupungista.
On myös mukavaa kuulla
hänen kuulumisiaan ja

Hyvinkään seurakuntalehti 5 / 11.12.2014

kertoa omiani, Saara kertoo.
Sera-vauva on aina vierailuilla mukana,
ja keskustelut kääntyvätkin monesti lapseen
ja hänen kehitykseensä.
– Lapsen kanssa kyläily on luontevaa, ja
juttu lähtee helposti liikkeelle. Sera antaa
molemmille suoraa palautetta hymyllään ja
jokeltelullaan.

Ihmisenä ihmiselle
Vapaaehtoistyössä Saara on ollut mukana
nuoresta tytöstä asti. Hänellä on kokemusta
muun muassa nuorten huumeidenvastaisesta toiminnasta, kehitysvammaisten kanssa
työskentelystä ja
eläinsuojelusta.
Vapaaehtoistyöstä on tullut hänelle vuosien
myötä myös
ammatti.

– Opiskelin aluksi teologian maisteriksi,
ja sen jälkeen suoritin Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vapaaehtoistyön johtamisen erikoisammattitutkinnon. Tällä hetkellä olen äitiyslomalla Helsingin diakonissalaitoksen Seniori-Vamos -hankkeesta, jossa
toimin projektityöntekijänä.
Saara tähdentää kuitenkin, että vapaaehtoistyötä tehdessään hän on mukana
omana persoonanaan, ei ammattiminällä.
– Tämä on sellaista ihmisenä ihmiselle
olemista, jossa koulutuksella ei ole merkitystä.
Saara Teinilä on innoissaan siitä, että
Yhteisvastuukeräys tukee Suurella sydämellä -hanketta.
– Yksinäisyyttä on paljon ja monenlaista. Vapaaehtoinen voi tuoda yksinäisen elämään uudenlaista kaveruutta ja sisältöä.
Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden
kannattaa Saaran mielestä ottaa selvää sen
erilaisista mahdollisuuksista.
– Kun löytää omimmalta tuntuvan vapaaehtoistyön muodon, siitä saa paljon iloa. Silloin sitä on helppo tehdä suurella sydämellä.

Tule vapaaehtoiseksi
ystäväpalveluun!

Ystäväpalveluun tulee vuosittain noin
40 ystäväpyyntöä yksinäisiltä ihmisiltä,
omaisilta tai laitoksista. Ystäväpalvelun
tarkoitus on liittää yhteen hyväntekijä
eli vapaaehtoinen ja yksinäinen ihminen. Diakoniatyöntekijä ohjaa ja tukee
ystäväsuhteen prosessia ja toimii
puolueettomana tukena niin vapaaehtoiselle kuin pyynnön kohteellekin.
Jos koet, että vahvuuksiasi on
kuuntelu ja keskustelutaidot sekä
haluat auttaa tällä tavoin yksinäisiä
henkilöitä Hyvinkäällä, otathan
yhteyttä vs. vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nana Lindholmiin,
p. 040 559 6319 tai
nana.lindholm@evl.fi.

Irja Ketola

Saara ja Sera Teinilä käyvät noin
kerran viikossa tervehtimässä
hyvinkääläistä ikäihmistä.
– Keskustelumme ovat
antoisia, Saara kertoo.

Nyt tarvitaan arkienkeleitä!
Lipaskeräys käynnistyy sunnuntaina
1.2.2015 klo 10 Hyvinkään kirkossa
pidetyn messun jälkeen. Lipaskeräys
Hyvinkään kaupoissa 2.–7.2.2015.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
lipaskerääjäksi diakoniatyöntekijä
Johanna Tontille p. 040 8050 371.
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Hyvinkään seurakunnan toimintaa lapsille,
nuorille ja perheille talvella 2015

Tervetuloa seurakunnan perhekerhoihin!
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikki lapset yhdessä aikuisten kanssa.
Niihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ne ovat maksuttomia. Kerhoissa
touhutaan, puuhataan, hiljennytään ja kahvitellaan.
Kerhot alkavat joulutauon jälkeen maanantaina 12.1.2015.
Perhekerhot kokoontuvat maanantaisin klo 9–11:
• Martin seurakuntatalossa (Niittymäenraitti 4)
• Paavolan seurakuntakodissa (Aittatie 1)
• Vehkojan seurakuntakeskuksessa (Yli-Anttilantie 3)
• Veikkarin kerhohuoneella (Vatvuorentie 1)
• Kytäjän kirkon sivusalissa (Palkkisillantie 11)
keskiviikkoisin klo 9–11: Betaniassa (Helenenkatu 15)
Jos haluat kysellä lisää, soita johtavalle lapsityönohjaajalle
Terhi Makkoselle p. 040 779 7781.

Inkeri Toiviainen

Leirit Sääksin leirikeskuksessa
14.–16.2. 		
11–14 v hiihtolomaleiri
16.–18.2.		
7–8 v hiihtolomaleiri
(leiriläisen täytyy olla vähintään ekaluokalla)
18.–20.2.		
9–10 v hiihtolomaleiri
Ilmoittautuminen alkoi 1.12. ja päättyy 25.1. Ilmoittautumiset osoitteessa varkka.betsku.net. Jos perheessä ei ole internet-yhteyttä, voi
leirille ilmoittautua soittamalla numeroon 0400 162 743 ke 3.12. klo
10–12. Leirien hinta on 40 € / leiriläinen. Sisarale -50 %. Lapsen voi
ilmoittaa vain hänen ikäryhmänsä leirille. Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä kone ilmoittaa,
onko ilmoittautuja mahtunut leirille vai jäänyt varasijoille. Leirin vastaava työntekijä ottaa yhteyttä, jos paikkoja vapautuu. Leireistä lähetetään kotiin leirikirje n. 2 viikkoa ennen leiriä. Leirien hinnat sisältävät
kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman
ja tapaturmavakuutuksen. Leireistä voi anoa maksuvapautusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Hakemuksia voi pyytää seurakunnan
nuorisotoimistosta tai leirin työntekijältä.
Vanhempi-lapsi -leirit Sääksin leirikeskuksessa
23.–25.1.
Isä-poika -leiri
30.1.–1.2.
Äiti-tytär -leiri
Ilmoittautuminen alkoi 1.12. ja päättyy 7.1. Hinta aikuiset 40 €, lapset
15 €. Ilmoittautumiset osoitteessa varkka.betsku.net. Jos perheessä ei
ole internet-yhteyttä, voi leirille ilmoittautua soittamalla numeroon
0400 162 743 ke 3.12. klo 10–12. Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä kone ilmoittaa, onko
ilmoittautuja mahtunut leirille vai jäänyt varasijoille. Leirin vastaava
työntekijä ottaa yhteyttä, jos paikkoja vapautuu. Leireistä lähetetään
kotiin leirikirje n. 2 viikkoa ennen leiriä. Leirien hinnat sisältävät kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman ja
tapaturmavakuutuksen. Leireistä voi anoa maksuvapautusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Hakemuksia voi pyytää seurakunnan
nuorisotoimistosta tai leirin työntekijältä.
Pääsiäisleiri hiihtäen ja lasketellen Lapissa
1.–7.4. nuorille ja heidän perheilleen
Hinnat
aikuiset				320 €
16–18 v ja opiskelijat 210 €
12–15 v				180 €
7–11 v				150 €
alle 7 v				100 €
Alle rippikouluikäiset voivat lähteä leirille mukaan aikuisen tai vanhemman sisaruksen kanssa, alle 12-vuotiaat vain aikuisen kanssa. Leirimaksusta voi hakea osittaista maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Hakemuksia saa seurakunnan nuorisotoimistosta ja
leirin ohjaajilta. Leirin hinta sisältää kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin sekä päivittäiset kuljetukset hiihtokeskukseen (Levi tai Ylläs -retkeläiset saavat valita paikan äänestämällä ilmoittautumisvaiheessa),
ruuan (aamiainen, eväät päiväksi, päivällinen ja iltapala), yhteismajoituksen vuoteissa Muotkavaarassa, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Viimeinen ilmoittautumis- ja peruutuspäivä on 28.2. Ilmoittautuminen alkoi 1.12. Jos perheessä ei ole internet-yhteyttä, voi leirille
ilmoittautua soittamalla numeroon 0400 162 743 ke 3.12. klo 10–12 ja
19.1. jälkeen Kirsi Kupiainen p. 040 547 9624. Leiriläiset otetaan leirille
ilmoittautumis- järjestyksessä. Leirille otetaan ensisijaisesti hyvinkääläisiä. Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä kone ilmoittaa, onko ilmoittautuja mahtunut leirille vai jäänyt varasijoille. Leirin vastaava työntekijä ottaa yhteyttä, jos paikkoja vapautuu.
Valtakunnallinen suurleiri Partaharjulla
10–14-vuotiaille 22.–27.7.2015
Tälle leirille pääset leiriläiseksi vain kerran eläessäsi! Leirille odotetaan
n. 2000 leiriläistä ympäri Suomea ja vieraita eri puolilta maailmaa.
Leirin hinta hyvinkääläisille on 115 € ja sisarale 20 €. Ilmoittautuminen
alkoi 1.12. ja päättyy 19.4. Ilmoittautumiset osoitteessa varkka.betsku.
net. Jos perheessä ei ole internet-yhteyttä, voi leirille ilmoittautua
soittamalla numeroon 0400 162 743 ke 3.12. klo 10–12 ja 19.1. jälkeen
Kirsi Kupiainen p. 040 547 9624. Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä kone
ilmoittaa, onko ilmoittautuja mahtunut leirille vai
jäänyt varasijoille. Leirin vastaava työntekijä ottaa
yhteyttä, jos paikkoja vapautuu. Leirin hinta sisältää kuljetuksen kirkolta Partaharjulle (Pieksämäelle) ja takaisin, majoituksen seurakunnan teltoissa, ruuan, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leireistä voi anoa maksuvapautusta sosiaalisin ja taloudellisin perustein.
Hakemuksia voi pyytää seurakunnan nuorisotoimistosta tai leirin työntekijältä.
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Hyvän tahdon joulukuuset
Hyvinkään kirkon ja seurakuntakeskuksen aulaan on jälleen pystytetty Hyvän
tahdon joulukuuset. Kuusen oksille on
ripustettu kortteja, joita lahjoitusten
antajat voivat ottaa mukaansa ja näin
auttaa ja muistaa vähävaraisia hyvinkääläisiä.
Toimi seuraavasti: Ota kuusen oksille
ripustettu lahjakortti ja toimi kortissa
olevan ehdotuksen mukaisesti.
Palauta lahjoituksesi seurakuntakeskuksen neuvontaan (Hämeenkatu 16)
maanantaihin 15.12. mennessä. Lahjoitukset välitetään perille Hyvinkään
seurakunnan diakoniatyön kautta.
Seurakunta kiittää lahjoituksestasi
ja toivottaa siunattua joulua 2014!

Diakoniatyön
joulutervehdys
Hyvinkään seurakunnan
diakoniatyö kiittää kaikkia
seurakuntalaisia ja yhteistyötahoja kuluneesta
vuodesta ja toivottaa
rauhallista joulua ja
siunausta vuodelle 2015.
Tämän vuoden joulutervehdysrahat olemme
ohjanneet lasten
koulutukseen
kehitysmaissa.
Kirkon Ulkomaanavun
kautta olemme ostaneet
koulupukuja ja tukeneet
opettajien koulutusta.

Sururyhmiä
Sururyhmä läheisensä menettäneille kokoontuu Hyvinkään seurakuntakeskuksen keskusteluhuoneessa, 2.krs. (Hämeenkatu 16) klo 13–
14.30. Kokoontumispäivät: 12.1., 19.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2. ja 27.4.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 23.12.2014 mennessä Tuija Vänskälle
p. 040 555 6325 tai sähköpostilla tuija.vanska@evl.fi. Ryhmään otetaan
enintään 10 osallistujaa.
Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille alkaa maaliskuussa
2015. Ryhmä on avoin sekä hyvinkääläisille että lähikuntien asukkaille ja
siihen otetaan 10 osallistujaa. Ryhmän vetäjinä toimivat sairaalapastori
Jussi Ollila ja diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen.
Tiedustelut: Päivi Lievonen, paivi.lievonen@evl.fi tai 040 4871 382.

Voimaantumisryhmä masentuneille
ja kuormitetuille työssäkävijöille!
”Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton?
Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni
apua, minun Jumalaani.” Ps. 42:6
Aloitetaan yhteinen matka toinen toistamme tukien!
Kokoontumiset: ke 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2. ja 18.3.
Hyvinkään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa 1. krs.,
Hämeenkatu 16, 05800 Hyvinkää.
Vetäjinä toimivat itsetuntemusvalmentaja, työnohjaaja ja parisuhdekouluttaja Seija Taivainen ja pastori Petra Pohjanraito.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ke 7.1.2015 mennessä Petra Pohjanraito
p. 040 748 1960 ja petra.pohjanraito@evl.fi.

DIAKONIATYÖN
JOULUNAIKA
• Diakoniatyön vastaanotolle
voi varata ajan käymällä diakoniatoimistossa tai soittamalla numeroon 019 4561 250.

• Ajanvarauksen voi tehdä
ti, to tai pe klo 10–13.

• Asiakasvastaanotto on joulutauolla 24.–28.12.
• Mummon kammari on joulutauolla 17.12.–11.1.
• Herusten mökin vuoroista voi
tiedustella diakoniatoimistosta
vastaanottoaikoina.
• Diakoniatyön joulujuhla to
11.12. Vehkojan srkkeskuksessa
klo 18.

Yhteisvastuutapahtumia 2015
Su 1.2. klo 10 Yhteisvastuun avausmessu Hyvinkään kirkossa. Kirkkokahvit srk-keskuksen juhlasalissa, jossa jaetaan keräyslippaat ja kerrotaan yhteisvastuun kotimaisesta ja ulkomaisesta kohteesta. Mukana
keräyspäällikkö Marja-Leena Virtanen, diakoniatyöntekijä Nana Lindholm ja Johanna Tontti. Vapaaehtoinen kahvimaksu YV-keräykselle.
Su 8.2. klo 18 Yhteisvastuukonsertti Hyvinkään kirkossa. Manfred
Gräsbeck, viulu, Castor & Pollux –kamariyhtye, johtaa Liisa Koivuranta.
Urut, Peter Peitsalo. Hyvinkään Kamarikuoro, johtaa Erkki Hannonen.
Konsertissa kuullaan kantaesityksenä Manfred Gräsbeckin sinfonia.
Su 15.2. klo 18 Yhteisvastuukonsertti Hyvinkään kirkossa. Oopperalaulaja, baritoni Markus Nieminen, säestää dir.mus. Matti Heroja.
Liput 10 € Yhteisvastuun hyväksi.
La 28.2. klo 10–15 Koko perheen Yhteisvastuutapahtuma kirkonmäellä. Ohjelmassa kirpputoria, ongintaa, buffettia, soppaa ym. Mukana diakoniatyöntekijät Nana Lindholm, Johanna Tontti ja muita seurakunnan työntekijöitä.
To 19.3. klo 17–21 Naisten yhteisvastuun hemmotteluilta Sääksissä. Ohjelmassa hoitoja, Pilatesta, YV-info, saunat lämpimänä, suolaista
iltapalaa ja hartaus. Mukana diakoniatyöntekijät Nana Lindholm,
Johanna Tontti ja pastori Petra Pohjanraito.
To 26.3. klo 19 KokoNaisen konsertti Yhteisvastuun hyväksi Vanhassa kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma
10 €.
Su 2.5. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen päätösmessu Hyvinkään kirkossa. Kirkkokahvit.

Seurakunnan
pitopalvelu
Seurakunnan pitopalvelun
maistuva lounas
ma-pe klo 10.30–13.30
seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16, 2. krs.
Hinta 9,80 €.
Tervetuloa viettämään myös
perhe- ja muita juhlia seurakunnan
pitopalvelun viihtyisiin tiloihin.
Tiedustelut ja varaukset pääemännän sijainen Anne Silvánilta
p. 040 8050 240 tai hyvinkaansrk.
pitopalvelu@evl.fi
Kotoista lähiruokaa
ammattitaidolla ja tyylikkäästi!

J o u l u k u u 2 014
Muutokset mahdollisia. Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu
Joulunajan musiikkia

Joulunajan jumalanpalveluksia ja hartauksia
. adventtisunnuntai 1.12.
• Klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Isoiskoulutus, Ilkka Järvinen, Anne
Blomqvist, Minna Kurkola, Kidekuoro, johtaa Pertti Utriainen.
• Klo 10 Joululaulukirkko Paavolan
srk-kodissa, Jyrki Rauhala, Anna
Helenius ja Hyvinkään Kirkkokuoro.
Kirkkokahvit.
. Adventtisunnuntai 21.12.
• Klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Virpi Koivisto, Paula Kallio ja Marjut
Sipakko.
• Klo 10 Messu Paavolan srk-kodissa,
Paula Hagel ja Taru Paasio.
Tiistai 2.12.
• Klo 1 Joulunodotuskirkko Martin
srk-talossa, Paula Hagel ja Taru
Paasio.
• Klo 22 Aatonaaton yömessu
Paavolan srk-kodissa, Jyrki Rauhala ja
Taru Paasio, lauluyhtye HaTs.
Glögitarjoilu messun jälkeen.
Jouluaatto
keskiviikko 2.12.
• Klo 1 ja klo 15 Kuninkaasi tulee
-joulunäytelmä Hyvinkään kirkossa,
Teatteri Beta. Kertoja/Lucas: Mica
Ikonen, Jesaja: Anssi Häkkinen,
koreografia: Titta Tunkkari, Musiikki:
Helena Lehtinen ja Marjut Sipakko,
lauluryhmä. Ohjaus: Jouni Laine
• Klo 1 Jouluaaton hartaus Kytäjän
kirkossa, Virpi Koivisto, Anna
Helenius ja Pertti Utrianen, laulu.
• Klo 1 Jouluaaton hartaus
Rauhannummen kappelissa, Anne
Blomqvist ja Minna Kurkola. Jari
Kangas, laulu. (Linja-autokuljetus)
• Klo 15 Julbön i Gamla kyrkan, Anne
Blomqvist ja Minna Kurkola.
• Klo 15.0 Jouluaaton hartaus
Kytäjän kirkossa, Virpi Koivisto, Anna
Helenius, Anna ja Aino Kinnunen
viulu, Risto Kinnunen, piano.
• Klo 1 Jouluaaton hartaus
Vanhassa kirkossa, Kosti Kallio, Anna
Helenius, Anna ja
Aino Kinnunen
viulu, Risto
Kinnunen, piano.
• Klo 1 Avoin
jouluaatto Vehkojan srk-keskuksessa, Esa
Kokko ja
Minna
Kurkola.

• Klo 1 Jouluaaton hartaus
Puolimatkan hautausmaalla, Janne
Rönni ja Helena Lehtinen.
• Klo 2 Jouluyön messu Hyvinkään
kirkossa, Merja Telsavaara ja Marjut
Sipakko, Irina Kim ja Kati Välimaa,
viulu, Kalle Välimaa, harmonikka.
Joulupäivä
torstai 25.12.
• Klo  Joulukirkko Vanhassa
kirkossa, Virpi Koivisto, Jyrki Rauhala,
Helena Lehtinen ja lauluryhmä.
• Klo  Joulukirkko Vanhassa kirkossa,
Virpi Koivisto, Jyrki Rauhala, Marjut
Sipakko, Hyvinkään Työväen
Mieskuoro ja Hyvinkään Mieslaulajat.
• Klo  Joulukirkko Kytäjän kirkossa,
Ilkka Järvinen, Minna Kurkola ja Lassi
Mäkeläinen, sello.
• Klo 10 Joulukirkko Hyvinkään
kirkossa, Kosti Kallio, Anna Helenius
ja Hyvinkään Kirkkokuoro.
• Klo 11 Joulun perhekirkko
Vehkojan srk-keskuksessa, Janne
Rönni ja Marjut Sipakko. Joulukuvaelma ja -musiikkia.
Tapaninpäivä
perjantai 2.12.
• Klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Merja Telsavaara, Paula Hagel ja
Minna Kurkola.
Sunnuntai 2.12.
• Klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Petra Pohjanraito, Esa Kokko ja Anna
Helenius.
• Klo 10 Messu Paavolan srk-kodissa,
Janne Rönni ja Minna Kurkola.
Uudenvuoden aatto 1.12.
• Klo 1 Hartaus Hyvinkään kirkossa,
Ilkka Järvinen ja Anna Helenius.
• Klo 1 Raamattuluento Vanhassa
kirkossa, Ari Araneva, kahvit.
• Klo 20.0 Messu Vanhassa kirkossa
Jaakko Uronen ja Virpi Koivisto.
(Kansanlähetys)
Uudenvuodenpäivä
torstai 1.1.2015
• Klo 10 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa, Anne Blomqvist,
Virpi Koivisto ja Taru Paasio.
Kirkkokahvit.
Sunnuntai .1.
• Klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Janne Rönni ja Taru Paasio.
• Klo 10 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa, Petra Pohjanraito ja Anna Helenius. Kirkkokahvit.
• Klo 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa, Esa Kokko ja Anna Helenius.

Tervetuloa
joulujuhliin!

• To 11.12. klo 12–1 Raamattupiirien yhteinen jouluateria
srk-keskuksen kokoussalissa.
Mukana Esa Kokko.
• To 11.12. klo 1–20 Diakoniatyön
joulujuhla. Vehkojan srk-keskus,
Yli-Anttilantie . Jouluista
tunnelmaa ja yhdessäoloa. Tuula
Hakkarainen ”Haxu” juttelee ja
laulattaa.
• Ti 1.12. klo 1–20 Lähetyksen,
evankelioimistyön ja pienpiirien
joulujuhla srk-keskuksen
juhlasalissa, mukana Johanna
Rantalankila, Esa Kokko ja Kosti
Kallio.
• Pe 1.12. klo 1 Jouluseurat
Mummon Kammarilla, A-P Laakso
ja Tapio Piilola (Herättäjä-Yhdistys).
• La 20.12. klo 1.0–20.0 Betskun
joulu Betaniassa.
• Su 21.12. klo 1 Ahdenkallion
joulujuhla nuorisotalolla,
Untolantie . Mukana Anne
Blomqvist ja Taru Paasio.
• Ke 2.12. klo 1 Vehkojan avoin
jouluaatto Vehkojan srk-keskuksessa. Joululauluja, jouluglögi ja
-ateria, jouluhartaus. Aterialipun
( €) voi noutaa srk:n neuvonnasta .. mennessä.

• La 1.12. klo 1 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Sävelkeijut, Rytmiritarit, Laulunaperot, Nuorisokuoro ja Soitinyhtye, johtaa Marjut Sipakko. Nukketeatteriesitys Joulun tähti, Jouni Laine.
• Ma 15.12. klo 1 Runo vie jouluun
Vanhassa kirkossa, Nuoren Voiman
Liiton Hyvinkään Siiven Lausujat,
ohjaajana Tuula Rajamäki. Mukana
Merja Telsavaara ja Minna Kurkola.
• Ma 15.12. klo 1 Solina-kuoron
joulukonsertti Vehkojan srk-keskuksessa. Johtaa Nina Melasalmi.
• Ti 1.12. klo 1 Talven sydämessä
– Salonkiorkesterin joulukonsertti
Vanhassa kirkossa. Johtaa Emily
Wagoner.
• To 1.12. klo 1 Jouluni laulut –
Lauri Tähkän joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa. Hyväntekeväisyyskonsertti Kirkon Ulkomaanavun
hyväksi. Liput alkaen  euroa.
Ennakkomyynti: www.lippu.fi
• La 20.12. klo 1 Nyt syttyy valot
tuhannet -joulukonsertti Hyvin-

kään kirkossa. Elina Vettenranta,
laulu, Janne Maarala, piano ja
Hyvinkään Kirkkokuoro, johtaa Anna
Helenius. Vapaa pääsy. Ohjelma  €.
• To 25.12. klo 1 Enkellaulu
kajahtaa, Hyvinkään Kamarikuoron joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa. Johtaa Erkki Hannonen.

Konsertteja 2015
• Ti .1.2015 klo 1 J.S. Bach:
Jouluoratorio IV–VI Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro ja
soitinyhtye, johtaa Matti Heroja.
Sopraano Annamaria Hannonen,
altto Ulla Sippola, tenori Jukka
Heroja ja Erkki Hannonen, basso.
Soitinyhtye. Vapaa pääsy.
Ohjelma  euroa.
• Pe 2.1. klo 1 Tommi Kalenius Trio

Vanhassa kirkossa.
• Su 25.1.klo 15 Pimeydestä valoon
-konsertti Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie . Hilkka Särkkä,
sopraano. Pami Karvonen, piano.
Schumann, Brahms, Madetoja, De
Falla. Vapaa pääsy.
• Ma 2.1. klo 1 Puhaltajien ilta
Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston
puhallinsoittajat.

KOKO PERHEEN

JOULUKONSERTTI

Jouluni
laulut

La 13.12.2014 klo 18

To 18.12. klo 19
Hyvinkään kirkossa

Hyvinkään kirkossa
Hämeenkatu 16

LAURI TÄHKÄ

Sävelkeijut
Rytmiritarit
Laulunaperot
Nuorisokuoro
Soitinyhtye

Joululahjaksi
Hyvinkään seurakunnan
neuvonnassa (Hämeenkatu 16)
on myytävänä
Lapsikuorojen uusin levy
”Minä uskon”.
Levyn hinta on 10 e.
Osta joululahjaksi!

johtaa Marjut Sipakko

Joulun tähti
nukketeatteriesitys

Jouni Laine

Loppiainen ti .1.
• Klo 10 Messu Hyvinkään
kirkossa, Esa Kokko, Kosti
Kallio ja Minna Kurkola.
Lähetyspyhän kirkkokahvit ja juhla seurakuntakeskuksessa.

www.hyvinkaanseurakunta.fi
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”Kun menen keikalle, pyrin tekemään sen iloisesti.”
Kansantanssijoiden
mukana
Marika on
saanut olla
säestämässä
lukuisilla
ulkomaanmatkoilla.
Sieltä hänen
kaappiinsa
on kertynyt
runsaasti
värikkäästi
puettuja
kansallispukuisia
nukkehahmoja.

Polkuja

Marika tuo harmonikalla iloa elämään
Kun Marika Löytty tarttuu soittopeliinsä ja alkaa näppäillä ”Ellin polkkaa”, soitto tuntuu niin helpolta ja hauskalta.
Hän sanoo aloittaneensa harmonikansoiton 13-vuotiaana.

K

un menen keikalle, pyrin tekiksi kansallispukuja, tanssitaan tietty määkemään sen hyvin iloisesti.
rä tansseja ja tehdään karjalanpiirakoita.
Iloa ei ole koskaan liikaa tässä
maailmassa. Synnyin HyvinPyhäkoulun perintö
käällä Tauno ja Aino Löytyn
nelilapsiseen perheeseen.
Marikan äiti Aino Löytty piti Paavolan
Pikkutyttönä harrastin kansantanssia ja
seurakuntakodissa pyhäkoulua. Perheen
ihailin haitarilla säestänyttä Raimo Monlapset olivat siinä luonnollisesti mukana.
toa. Isä kuunteli kotona Metsäradiota, ja
– Sieltä olen saanut hyviä elämänohjeiminä rakastuin tanssimusiikkiin.
ta ja arvoja. Minä olin ensiksi pyhäkoululainen, sitten apuopettaja ja lopuksi pyhäMarika Löytty alkoi musiikkiopintonsa
koulun opettaja. Pyrin elämään arjen krisVeikko Ahvenaisen harmonikkakoulussa.
tillisyyttä ja tekemään toiselle sillä tavalla
– Sitten olin Seppo Lankisen ja Hykuin toivon itselleni tehtävän. Kymmenen
vinkään musiikkiopistossa Kalle Välimaan
oppilaana. Opiskelin myös pianosäestäkäskyä ovat meille hyvinä elämänohjeina.
Äitini sanoi meille lapmistä. Kaustisilla olin Antti Hosiojan opsille, että toinen toispilaana vuosina 1994–1995. Olen säestänyt
tenne kunnioittamiHyvinkään, Järvenpään, Tuusulan, Riihisessa kilpailkaa keskemäen ja Pornaisten kansantanssijoita sekä
nänne.
käynyt heidän kanssaan Ruotsissa, NorjasMarika arvostaa
sa, Tanskassa, Virossa, Saksassa, Unkarissa
seurakuntaa ja sen
ja Kanadassa.
työntekijöitä.
Hyvinkään kansantanssijat
viettivät 1. marraskuuta Hyvinkääsalissa 40-vuotisjuhlaa
Eloa ja iloa -kansantanssikonsertilla. Marika Löytyn lisäksi säestäjinä olivat Raimo Monto ja Antero Vilenius.
– Kansantanssi vie suomalaista kansanperinnettä seuraaville sukupolville ja ulkomaille
saakka. Siihen liittyy tanssin lisäksi
puku-, leikki-, tapa- ja ruokaperinne.
Hyvinkään kansantanssijoiden ker- Marika Löytty aloitti harmonikan soittamisen
hossa lapset suorittavat vuoden aika- Veikko Ahvenaisen harmonikkakoulussa. Hän
na taitomerkin, jos löytyy ohjaaja. käy mielellään soittokeikoilla perhejuhlissa,
Merkkiä varten tunnistetaan esimer- esimerkiksi häissä ja syntymäpäivillä.
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– Paavolan seurakuntakoti on minulle
kuin ”kotipesä”. Se on monille muillekin
tärkeä paikka, jossa käyvä saa kuulua johonkin porukkaan. Seurakunnasta saa
apua, kun uskaltaa vaan pyytää. Seurakuntakodissa olen saanut harjoitella esimerkiksi pianonsoittoa ja jutella vahtimestari Soilin kanssa. Talossa toimii
myös kehitysvammaisten aikuisten musiikkikerho, jota olen vetänyt vuosia.
Säestäjänä on Marina Petrik. Martin seurakuntatalossa pidin Vainion Riitan
kanssa luontokerhoa ja tavallista kerhoa.
Aino Löytty veti vuosikymmeniä Hyvinkään 4H-toimintaa. Oli kerhoja, retkiä
ja leirejä. Marika oli sisaruksineen mukana toiminnassa.
– 4H-toiminta on valitettavasti loppunut Hyvinkäällä. Siinä oli periaatteina:
pään harkinta, käden harjaannus, sydämen hyvyys ja hyvinvointi. Ajattelen, että
jokaisella ihmisellä on omat kiinnostuksen kohteet, jotka on rakennettu hänelle
sisään. Minä tykkään soittamisen lisäksi
sukkien kutomisesta. Seurakunnallekin
olen kutonut kastettavia varten pieniä
sukkia. Laulan myös Tuomas-kuorossa.
Se on ollut minulle yksi keidas hauskassa porukassa. On kiva laulaa ja esiintyä.

Musiikin monet tehtävät
– Minulla on musiikissa runsaasti suosikkikappaleita. Eräs hengellisten laulujen suosikeista on ”Yksi
nimi ylitse mui”
den.” Sen on säveltänyt ja sanoittanut
Pekka Simojoki. Kansanmusiikista eräs
suosikeistani on kansansävelmä ”Ellin
polkka”.

Marika Löytty sanoo, että musiikilla
on suuri ja kokonaisvaltainen merkitys.
– Toivoisin, että elävää musiikkia arvostettaisiin ja siirrettäisiin seuraaville sukupolville. Musiikki rentouttaa ja tasapainottaa, tuo iloa sekä elämää. Musiikki
vahvistaa yhteisöllisyyttä. Kuoro- ja orkesteritoiminta on hyvin sosiaalista. Niissä vaaditaan yhteistyötaitoja. Musiikki voi
olla yksityiselle ihmiselle kantava voima
jonkin vaikean elämäntilanteen yli.
Haastateltava lisää, että jo aikojen alusta ihmiset ovat tanssineet ja soittaneet.
– Vanhasta testamentista luemme,
kuinka Jumalaakin on ylistetty tällä tavalla. Meidän on oltava ylpeitä myös suomalaisesta kulttuuriperinnöstämme, niin
suomen kielestä, musiikista kuin tavoistammekin.
Parhaillaan Marika Löytty opiskelee
Järvenpään seurakuntaopistossa lastenohjaajaksi. Samaan aikaan hän on toiminut
viimeiset vuodet lastenohjaajana seurakunnassa.
Joulu lähestyy kiivasta vauhtia. Musiikkilistastaan Marika Löytty poimii
erääksi joulun suosikiksi Jarkko Siekkisen Jaakko Haavion sanoihin säveltämän
ja Helena Lehtisen sovittaman kappaleen
”Paimenten laulu heidän palatessaan
Beetlehemistä”.
– Yksi joulun iloisimmista kappaleista
on ”Tonttupolkka”, joka alkaa sanoilla
”Soita sormia napsuttele, kyllä me tontut
tanssitaan…” Koskettava joululaulu on
myös Pauron Markun laulamana ”Taas
kaikki kauniit muistot”.

Seppo Ylönen

