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Taide julistaa

pääsiäisen sanomaa
Jorma Hynninen Matteus-passion Jeesuksena - sivu 

Marja Koskelainen
- Vaje ry:n toiminnanjohtaja
- harrastaa laulua ja tanssia
- pääsiäisen sanoma koskettaa
Järjestökeskus Onnensilta on hyvinkääläisten rakastama olohuone ja kymmenien yhdistyksen kotitalo. Marja Koskelainen on viihtynyt työssään, jossa saa olla ihmisten
tukena. (www.vaje.fi))

Onnensilta on rakastettu olohuone

H

yvinkään vammaisjärjestöjen yhteistyöelimen
Vaje ry:n toiminnanjohtaja Marja Koskelainen
on ollut tehtävässään
syksystä 2010 lähtien.
Hänellä on pieni toimisto Järjestökeskus Onnensillassa (Siltakatu 6).
– Onnensilta palvelee yhteisenä olohuoneena. Tänne voi tulla tapaamaan toisia ihmisiä. Joku tulee joka päivä lukemaan päivän lehdet. Kysellään eri yhdistysten toiminnasta. Vajeeseen kuuluu 24 potilas- ja vammaisyhdistystä. Eläkeläis- ja muitakin yhdistyksiä on paljon. Hyvinkäällä on 90 sosiaalija terveysalan yhdistystä, hän kertoo.
Vuosina 2013–2014 Onnensiltaa uhkasi
sulkeminen, mutta siellä käyvät ihmiset
nousivat vastarintaan. Viime vuoden alussa
Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti kaikkien helpotukseksi, että Onnensilta saa jatkaa. Myönteinen päätös vaikutti siihen, että
toiminta vilkastui entisestään.
– Kesätoimintaa on laajennettu. Viime
vuoden kesäkuussa oli kesäzembalot: valokuvausta, mummotanssia, atk-opetusta, erilaisia pelejä ja olohuone auki. Eräs mies sanoi, että tämä toiminta pelasti hänen kesänsä. Ei tarvitse olla yksin kotona vaan voi
tulla tänne ja tavata muita ihmisiä. Moni
poikkeaa tänne matkalla hammaslääkäriin,
lääkäriin tai fysioterapiaan.
Onnensiltaan tuleville on monenlaista
arkea helpottavaa oppimista ja virikettä. Käsityöryhmät, tuolijumppa ja yhteislaulu ovat
suosittuja. Eläkeliitolla on useita erilaisia
toimintaryhmiä.
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– Enemmässä määrin tullaan pyytämään opastusta matkapuhelimen, tabletin ja
tietokoneen käytössä. Näissä kaikissa annamme henkilökohtaista opastusta. Atkkurssit ovat leppoisia ja kerhotyyppisiä eikä
niissä kilpailla minkään muun opiston kanssa. Siinä samalla keskustellaan.

hän oli virkavapaalla ja piti muskareita.
– Ohjasin 25 vuotta puoliterapeuttista
lauluryhmää, jossa oli laulajia minun työhistoriani varrelta. Oli toipuvia päihde- ja mielenterveysongelmaisia, väkivaltaa kokeneita
ja muita eri potilasryhmien jäseniä.

Elämässä
on johdatusta

Laulu ja tanssi
virkistävät
Iloinen ja välitön Marja Koskelainen on syntyisin Helsingin maalaiskunnasta. Hänen
lapsuudenkotinsa oli rintamamiestila.
– Isä lähti sotaan vapaaehtoisena ja kantoi aluksi kaatuneita. Meillä oli kotona peltoa ja metsää, hevonen sekä kaksi porsasta.
Minulla on kaksi nuorempaa siskoa. Kesäisin saimme kitkeä ahkerasti perunapeltoa.
Marja Koskelainen asuu Länsi-Vantaalla. Hänellä on kaksi aikuista tytärtä ja pian
kaksi vuotta täyttävä tyttärenpoika. Nuorin
tytär opiskelee Göteborgin yliopistossa musiikkia. Hän soittaa huilua, ja pääaineena on
laulu.
Marja sanoo harrastaneensa pitkään
laulua ja tanssia. Ne ovat hyvänä vastapainona työlle ja antavat virkeyttä elämään.
Hän on laulanut alttoa muun muassa Kansallisoopperan lisäkuorossa, Savonlinnan
oopperajuhlakuoron talviprojekteissa ja Viipurilaisen osakunnan laulajissa.
– Vuonna 1983 olin oopperan kanssa
laulamassa New Yorkin Metropolitanissa.
Esityksinä olivat Punainen viiva ja Viimeiset
kiusaukset. Verdin Requiem on jäänyt mieleen Savonlinnan oopperajuhlakuoron esityksistä. Kansallisoopperan kuorossa lau-

Vaje ry:n toiminnanjohtaja Marja Koskelaisella on pitkä työura kolmannella sektorilla.
Tutuiksi ovat tulleet mitä erilaisimmat
ihmisten elämään kuuluvat ongelmat ja
myös ilonaiheet.

loin muun muassa Carl Orﬃn Carmina
Buranaa.
Lenkkeilyn ja muun liikunnan lisäksi
Marja Koskelainen tanssii.
– Olen harrastanut aikaisemmin kilpatanssia ja itämaista tanssia. Tällä hetkellä
sydäntäni lähellä ovat salsa ja latinalaiset
rytmit. Mutta vietän paljon aikaa myös pienen lapsenlapsen kanssa.
Kun Marjan omat lapset olivat pieniä,

– En ole koskaan halunnut luoda uraa, mutta asiat ovat tapahtuneet askel askeleelta.
Kun olen ollut jossakin erikoiskoulutuksessa, se on johtanut minut taas uuteen tehtävään. Koko työurani ajan olen työskennellyt
kolmannella sektorilla. Tutuiksi ovat tulleet
monenlaiset elämänilmiöt: päihteet, vankilat, väkivalta ja syöpä. Minulla on hengellinen vakaumus ja uskon johdatukseen. Pääsiäisen sanoma koskettaa minua.
Hyvinkään seurakunnan pastori Petra
Pohjanraito on yhteyshenkilönä Onnensiltaan päin. Hän käy talossa kerran kuukaudessa ja keskustelee vapaamuotoisesti ihmisten kanssa.
– Elokuussa järjestetään retki Sääksin
leirikeskukseen. Sunnuntaina, lokakuun 18.
päivänä kello 10–13 on Hyvinkään vammaisjärjestöjen kirkkopyhä. Adventtina on
Onnensillassa perinteinen hartaushetki. Lähin seurakunnan kanssa toteutettava tapahtuma on pääsiäishartaus. Se on Onnensillassa hiljaisen viikon keskiviikkona, 1. huhtikuuta kello 14, Vaje ry:n toiminnanjohtaja
Marja Koskelainen kertoo yhteistyöstä seurakunnan kanssa.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Uskotko ylösnousemukseen?

Hyvinkään seurakuntalehti

1 / 27.3.2015

Usko

I

Erkki Välimaa
– Tämä on vaikea kysymys,
mutta ehkä me löydämme
vastauksen ylösnousemukseen. Minä uskon jumaluuteen, joka ei ole ihmishahmo.
Kuoleman jälkeen me kaikki
tulemme näkemään sen, mikä on totta.

Raija Grahn
– Uskon, sillä muuten en jaksaisi elää. Pääsiäisen vietän rauhallisesti kotona. Kuuntelen siellä radiosta pääsiäisajan jumalanpalvelukset.

Veera Kauppinen
– En usko ruumiilliseen ylösnousemukseen, enemmänkin sielun ylösnousemukseen. Toivottavasti minulle
tapahtuu silloin hyvää ja näen rakkaat kuolleet. Minun
mummoni kuoli viime viikolla. Hautajaiset on täällä Hyvinkäällä 28. maaliskuuta.

Timo Hokkanen

Sanna Jussila

Arto Harjumaaskola

– Minä en oikein tiedä, kun
en ole itse vielä kuollut. Voihan se ylösnousemus olla
mahdollista, toivon ainakin
niin. Ei tarvitse jäädä ruumisarkkuun maan alle vaan pääsee johonkin parempaan
paikkaan. Olen seurakunnan
isonen ja menen kesällä ensimmäistä kertaa isoseksi rippikoululeirille.

– Minulla on heikko suhde
uskonnollisiin asioihin. En
ole kirkon jäsen, vaikka kävin
armeijassa rippikoulun. En
usko ylösnousemukseen.
Olen pitänyt uskonnollisia
asioita henkilökohtaisina asioina. Itselläni on sellainen
käsitys, että Raamatun kertomukset ovat sen ajan käsityksiä tapahtuneista asioista. En
usko Raamatussa kerrottuihin ihmeisiin. Ihmisillä ei ollut sitä tietoa, mitä nyt on.
Tämänkin ajan maailmankäsitys tulee vielä muuttumaan.

– Kyllä uskon. Pääsiäisenä
Jeesus nousi haudasta. Uskon, että minäkin saan seurata tässä asiassa Jeesusta. Joka
uskoo Jeesukseen Kristukseen, sillä on iankaikkinen
elämä.

lman uskoa on vaikea elää. Kaikki perustuu
uskoon. Lapsi uskoo, että vanhemmat pitävät
hänestä huolta. Me uskomme, että kevät tulee
taas ja kesä ja pellot alkavat tuottaa ravintoa
meille kaikille. Minä uskon, poliitikko sanoo, että me selviämme tulevaisuudessa suurista haasteista ja Suomi saadaan nousuun. Uskoa on monen kohdalla koeteltu paljon, kun työpaikka on
mennyt alta tai elämä muuten on kolhinut. Silloin, kun usko horjuu, sen huomaa kyllä. Sanat
sen paljastavat ja voi lukea rivien välistäkin jotain. Joskus tosiasioiden selkeä tunnustaminen
auttaa löytämään uuden suunnan ja uskon tulevaisuuteen. Toivottavasti mahdollisimman moni
ihminen herää siihen, että onnea ei kanneta
meille kultalautasilla eteemme tekemättä mitään itse sen eteen. Meistä on luvattu kyllä pitää
huolta ja yhteiskuntamme tähtää siihen, mutta
meitä kaikkia tarvitaan antamaan oma panoksemme yhteiseksi hyväksi. Uskon, että vaikeinakin aikoina meistä pidetään huolta. Tämän on
historia monta kertaa opettanut ja avannut tietä
uudenlaiseen välittämiseen ja yhteisöllisyyteen.
Seurakunnan aivan erityisesti on tästä puhuttava. On myös puhuttava niistä, jotka eivät voi tai
jaksa itse, kun voimat uupuvat.
Tämän kevään suuri asia yhteiskunnassamme
ovat eduskuntavaalit. Aiotko äänestää vaaleissa?
Uskotko, että sillä on merkitystä? Minä aion äänestää ja tiedostaa sen, että turha on valittaa ja
nurista, miten asiat ovat huonosti, jos ei äänestä.
Samalla haluan uskoa, että ne, jotka päätyvät
hoitamaan yhteisiä asioitamme, ovat valmiita
tekemään kaikkensa, jotta tämä maa voi pitää
ihmisistä huolta. Politikointi ei kuulu kirkkoon,
mutta politiikan tärkeys tunnustetaan kirkossa.
Kirkkoon saa tulla ja pitää voida tulla kenen tahansa poliittisesta vakaumuksesta riippumatta.
Ei kai Jumala ole sen enempää oikeistolainen
kuin vasemmistolainenkaan! Jätetään siis tittelit
pois, kun astumme armon alttarin eteen. Usko
Jumalaan.
Hiljaisen viikon lähestyessä ja Pääsiäisen
odotuksessa

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. 040 8050 210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. 040 5479 627, jorma.ersta@evl.fi
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Jorma Hynninen Matteus-passion Jeesuksena

M

Maksettu on
velkani mun

V

iime keväänä tapasin Sannan, alle kolmikymppisen, vastavalmistuneen.
Tuossa iässä ja tilanteessa elämän pitäisi olla parhaimmillaan, tulevaisuuden
täynnä kutkuttavia lupauksia. Mutta Sannan
elämä ei ollut valoa tulvillaan – ja tarina oli
monelle tänä päivänä tyypillinen. Opiskeluaika oli saattanut Sannan taloudelliseen ahdinkoon. Toimeentulo oli muutenkin ollut
tiukkaa ja asiaa olivat pahentaneet omat
nuoruuden hölmöilyt. Tyhjätaskuinen elämä vuokrarästien ja pikavippivelkojen viidakossa oli raskasta, ja vielä raskaammaksi sen
teki tilanteen salailu omilta läheisiltä. Edessäni oli väsynyt, umpikujassa, lähellä luovuttamista oleva ihminen.
Viime viikolla tapasin Sannan uudelleen. En
meinannut tunnistaa samaksi ihmiseksi.
Nyt edessäni oli iloinen nuori nainen täynnä
energiaa ja suunnitelmia aurinkoisen tulevaisuuden varalle. Muutos parempaan oli
hämmästyttävä. Mikä sen oli saanut aikaan?
Sanna kertoi, että sitten viime tapaamisen oli tapahtunut paljon. Kovimman ahdingon hetkellä hän oli vasten tahtoaan joutunut paljastamaan tilanteensa äidilleen.
Erääntyneiden velkojen listaaminen tuotti
ylitsepääsemättömältä tuntuvan summan.
Häpeä omien asioiden huonosta hoidosta ja
vääristä valinnoista oli valtava, vaikka kertominen olikin hetkellisesti helpottanut oloa.
Seuraava kohdattava haaste oli isän, jämptin
periaatteen miehen, tapaaminen. Odotettavissa olisi vakavat moitteet, vaikka äiti olisikin ehtinyt pehmittää maastoa.
Muutaman päivän kuluttua tuo tilanne oli
käsillä. Oven takana seisoivat isä ja äiti,
avaaminen väänsi Sannan vatsan pohjassa.
Siitä eteenpäin mikään ei mennytkään käsikirjoituksen mukaan. Isä kyllä hoiti puhumisen, mutta ei moittinut. Totesi, ettei elämä aina mene suunnitellusti, vaikka parhaansa yrittäisi. Että jokainen tekee joskus
myös virheitä, mutta vanhemmilleen ne voi
ja pitää myöntää. Ja lopuksi kertoi, että Sannan tilillä on nyt riittävästi rahaa velkojensa
maksamiseen – ja vähän ylikin. Että takaisin
ei tarvitse maksaa. Halatessaan vannotti jatkossa kertomaan, kun apu on tarpeen.
Sanna sai asiansa kuntoon ja voimia riittää taas elämiseen, kun ei huolten kantaminen kuluta niitä loppuun. Vanhempien ratkaisu pelasti Sannan elämän, mutta mietityttää edelleen. Vain hän itse oli tilanteeseensa ja velkoihinsa syyllinen. Kuinka edes
oma vanhempi voi olla valmis pyyteettömästi ottamaan ne kantaakseen?

atti Herojan johtama Hyvinkään
Oratoriokuoro, Hyvinkään Orkesteri ja oopperasolistit esittävät
Hyvinkään kirkossa palmusunnuntaina
29.3. kello 17 Johann Sebastian Bachin
Matteus-passion. Jorma Hynninen (baritoni) laulaa Jeesuksen roolin ja evankelistana on Jukka Heroja (tenori). Muina
solisteina ovat Satu Strömberg (sopraano), Tiina Sinkkonen (altto), Simo Mäkinen (tenori) ja Peter Achrén (basso).
– Bachin Matteus-passion Jeesuksen
rooli on minulle hyvin tuttu ja mielestäni
hengellisen laulualueen kaikkein arvokkain
tehtävä. Ensi kerran lauloin sitä Johanneksen kirkossa Helsingissä vuonna 1974, jolloin Akateeminen Laulu -kuoroa johti Reijo Norio. Sen jälkeen lauloin passiota pitkään Suomen Laulun kanssa ja 1980-luvun
puolivälissä myös New Yorkin Carnegie
Hallissa, Jorma Hynninen kertoo.
– Niille ihmisille, jotka kokevat uskonasiat elämässään tärkeiksi, passion
kuunteleminen voi olla syvin elämys mennä sisälle pääsiäisen viettoon. Siinähän
ovat kaikki pääsiäisajan tapahtumat.
Kaikki laulettava on puhdasta evankeliu-

Passion kuunteleminen voi olla syvin
elämys mennä sisälle pääsiäisen
viettoon, sanoo Jorma Hynninen.

mitekstiä. Teos toimii pelkästään ihanan
musiikin ja sanoman voimalla. Jokaisen
kirkkosaliin tulijan on pakko mennä siihen pyhyyden tunnelmaan. Minusta Matteus-passio on Johannes-passioon verrattuna tunnevoimaisempi. Mennään vielä
syvemmälle Jeesuksen kärsimyshistoriaan. On upeita aarioita, esimerkiksi alttoaaria Erbarme dich, armahda minua.
Arvostettu ja ansioitunut oopperalaulaja Jorma Hynninen hallitsee Bachin
Matteus-passion sisällön hyvin. Altto-aariaa säestävän orkesterin pienet sooloosuudet ovat hänestä hyvin jännittäviä ja
erikoisia.
– Bach oli eräs maailman musiikin
suurista neroista. Hän valjasti neroutensa
pyhien asioiden kuvaamiseen ja esittämiseen. Olin hyvin onnellinen, kun Matti
Heroja vielä muisti ja kysyi minua esiintymään. Olemme tunteneet toisemme
muista yhteyksistä hyvin pitkään. Pääsiäisen jälkeen menen Lappiin, jossa minulla
on pari konserttia, Jorma Hynninen sanoo.

Seppo Ylönen

Musiikki ja liike kuljettavat passiodraamaa

T

eatteri Betan pitkäperjantain Ylös Jerusalemiin -esitys on kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laineen mukaan passiomusikaali, joka pohjautuu kirjailija
Anna-Maija Raittilan tekstiin.
– Kerronta perustuu hyvin vahvasti
sakraalikoreografiaan. Sakraalidraamaryhmää on ohjannut tunnettu koreografi
Titta Tunkkari. Roolihenkilöt esittävät
omat osuutensa ”pistoina”.
Myös musiikki, joka on valittu yhdessä kanttoreiden kanssa, tukee passiodraaman kerrontaa.
– Esityksessä ovat mielestämme kaikkein puhuttelevimmat pääsiäisajan kappaleet. Kerronnassa mennään kiirastorstaista ylösnousemuksen ihmeeseen.
Äänikulissista huolehtivat flyygelin takana Marjut Sipakko ja syntetisaattorin
ääressä Helena Lehtinen. Kuorona on
Lauluyhtye KokoNainen. Musiikkia on esimerkiksi säveltäjiltä Kari Haapala ja Asko

Pollari. Helena Lehtinen on säveltänyt laulun, jonka sanat ovat Psalmista 23.

Uusia näyttelijöitä
Passiodraamassa on kaksi aivan uutta
näyttelijää, jotka antavat ohjaajan mukaan
esitykselle uutta väriä. Pietarin osassa on
Johannes Melander, joka aloitti vuoden
alussa seurakunnan oppilaitostyön ja
nuorten aikuisten pappina. (Johannes
Melanderin haastattelu tässä lehdessä.)
Nikodemuksen osassa on Asko Nuorkivi, joka opiskelee Helsingin teologisessa
tiedekunnassa ja sivuaineena näyttelemistä teatterikorkeakoulussa. Aikaisemmin
hän on näytellyt Pakilan seurakunnan ja
rippileirien pienissä näytelmissä.
– Nikodemus on suuren neuvoston
jäsenenä ainoa Jeesuksen puolestapuhuja.
Hän käy sisäistä kamppailua siitä, että
epäonnistui neuvoston eteen tuodun Jee-

suksen puolustamisessa.
Teologia ja teatteri sopivat Askon
mielestä hyvin yhteen.
– Uskon, että teatterikorkeakoulu antaa minulle esiintymisrohkeutta ja kykyä
heittäytymiseen. Avoimin mielin ja innoissani lähdin produktioon mukaan.
Esityksen pääkertojalla Susanna Hujasella on pitkä kokemus sakraalidraamasta.
– Koreografia vie tarinaa eteenpäin.
Se on minulle luonnollista, koska olen
harrastanut tanssia ja voimistelua koko
elämäni. Liikkeen kautta draaman esille
tuominen on hieno asia. Se puree yleisöön, koska se muodostaa niin hienon paketin. Meitä on kahdeksan tyttöä tässä
sakraalidraamassa. Veikkaan, että jokainen meistä saa syvällisen kokemuksen
pääsiäisen sanomasta. Musiikki, liike ja
puhe muodostavat kokonaisuuden, että
projektiin uppoutuu täydellisesti.

Seppo Ylönen

Tarina sai onnellisen lopun. Minä huomasin
olevani Pääsiäisen sanoman äärellä. Kärsimys, kuolema ja ylösnousemus kuittaavat
minun epäonnistumiseni ja väärät valintani.
Olen saanut armon. Jos vain nöyrryn siihen
turvautumaan, on elämäni pelastettu iankaikkisesti. Maksettu on velkani mun, ylistys olkoon Ristiinnaulitun.

Tapio Piilola

Teologiaa ja teatteria opiskeleva Asko Nuorkivi (vas.), tanssija Susanna Hujanen ja ohjaaja Jouni Laine eläytyvät harjoituksissa Ylös
Jerusalemiin -passiomusikaalin käsikirjoitukseen. Esitys on Hyvinkään kirkossa pitkäperjantaina 3.4. kello 19.
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Kerhokavereista tulee tärkeitä
toisilleen, kertovat päiväkerhonohjaajat Kirsi Kokkonen (vas.) ja Pirjo
Putkuri. Vehkojan 3–5-vuotiaiden
päiväkerhoryhmä kokoontuu
kolmesti viikossa kolme tuntia
kerrallaan.

Petteri Kerko kolmannen
kappalaisen virkaan
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti
kokouksessaan 18. maaliskuuta
III kappalaisen virkaan Pornaisten kirkkoherran Petteri Kerkon, 48. Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli julisti kappalaisen viran haettavaksi lokakuussa
2014 pastori Laura Maria LatiPetteri Kerko
kan tultua valituksi Rekolan seurakunnan kirkkoherraksi. Kolmannen kappalaisen virkaa haki seitsemän henkilöä.
Petteri Kerkon vastuualueena tulee olemaan kasvatussektori ja virkaan kuuluu kasvatuksen vastuukappalaisen tehtävät. Petteri Kerko on teologian lisensiaatti, jolla on seurakuntatyökokemusta yli 19
vuotta. Kirkkoherrana hän on palvellut noin viisi
vuotta. Valinta saa lainvoiman kuukauden valitusajan
kuluttua umpeen.

Maan tunti

Kasvatuksen kerhotoimintaan panostetaan

S

uomen evankelisluterilaisen
kirkon jäsenet rahoittavat seurakunnan toimintaa maksamalla tuloistaan kirkollisveroa. Kirkollisveron suuruus vaihtelee
eri seurakunnissa 1 – 2 prosentin välillä,
ja on keskimäärin 1,36 prosenttia jäsentä kohti.
Yhteiskunnan yleinen taloudellinen
tilanne vaikuttaa myös seurakuntien talouteen. Ansiotason vähäinen kasvu sekä työttömyyden lisääntyminen leikkaavat tällä hetkellä kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja. Myös jäsenmäärän väheneminen pienentää kirkollisveron maksajien määrää.
Hyvinkään seurakunnan talousjohtaja Jouni Lätin mukaan Hyvinkäällä
seurakunnan taloudellinen tilanne on
kuitenkin ollut pitkään vakaa.
– Kirkollisveroprosenttimme on
hieman alhaisempi kuin Suomen seurakunnissa keskimäärin. Vuoden takaisella veroprosentin tarkistamisella 1,15
prosentista 1,25 prosenttiin sekä samanaikaisella käyttötalouden nettomenojen
vähentämisellä on tarkoitus vakauttaa
seurakuntamme talous kestävälle tasolle myös lähivuosina.
Hyvinkään seurakunnan tulot
vuonna 2014 olivat 10,6 miljoonaa euroa. Siitä noin 7,3 miljoonaa kertyi kirkollisveroista ja miljoona osuutena yhteisöveron tuotosta. Lisäksi toimintatuottoja kertyi 2,3 miljoonaa euroa
muun muassa seurakuntatyön ja hautaustoimen maksuina sekä ruokapalvelujen myyntituloina.

Iso siivu tuloista
kasvatukselle
Seurakunnan toimintakulut ja keskusrahastomaksut ovat vuositasolla noin
9,4 miljoonaa euroa.
– Investointimenojen taso vaihtelee
voimakkaasti vuosittain. Vuonna 2014 erilaisiin investointeihin käytettiin 0,5 miljoonaa euroa. Varsinaisista toimintakuluista 58 prosenttia suuntautuu seurakuntatyön päätehtäväalueelle, Lätti kertoo.
Kululajeittain tarkastellen henkilöstökulut ovat 63 prosenttia kaikista toimintakuluista. Muita toimintakuluja
ovat erilaiset palvelujen ostot, kuten rakennusten korjaus- ja huoltopalvelut,
kuljetuspalvelut ja ulkopuoliset leiripaikkojen kulut, aineet ja tarvikkeet, sekä lähetys- ja diakoniatyön avustukset.
Lähes puolet seurakuntatyön kokonaiskuluista käytetään kasvatuksen teh-
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Lauantaina 28.3. valot
sammuvat tunniksi kaikkialla maailmassa ilmaston puolesta.
Earth Hour (Maan
tunti) on WWF:n (World
Wide Fund for Nature,
Maailman luonnonsäätiö) organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma. Sen aikana ihmiset eri puolilla
maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi ja kertovat
näin huolensa ilmastonmuutoksesta.
Tänä vuonna Earth Hourin teema Suomessa on
maailman suurin kynttiläillallinen. Ruoka muodostaa
noin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä – saman verran kuin liikenne. Ruuan ympäristövaikutuksia on helppo pienentää kolmella yksinkertaisella askeleella: korvaa osa lihasta kasviksilla, älä
heitä ruokaa roskiin ja suosi vastuullisesti tuotettuja
elintarvikkeita. Luonnon kannalta parhaat valinnat tekevät hyvää myös terveydelle.
Tervetuloa viettämään kirkkohetkeä Hyvinkään
kirkkoon klo 20.30. Mukana kynttiläkirkossa pastori
Paula Hagel ja kanttori Anna Helenius.
http://wwf.fi/earthhour/

Karjalaiset kesäjuhlat Hyvinkäällä

Vehkojan 3–5-vuotiaiden päiväkerhoryhmässä nautiskellaan eväitä. – Kohta
lähdemme ulos leikkimään, Minna (edessä vas.) ja Mona kertovat iloisina

täväalueilla. Suurimmat seurakuntatyön tehtäväalueet kulujen määrällä
mitaten ovat diakoniatyö (10,7 %), iltapäivätoiminta (8,3 %), rippikoulutyö
(8,9 %) ja päiväkerhotyö (6,4 %).
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen kannustaa seurakuntalaisia osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan seurakunnan toimintaan.
Hän kuitenkin muistuttaa, että ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia.
Moni haluaa kuulua kirkkoon ja tukea
näin kirkon työtä, vaikka ei pystyisi toimintaan osallistumaankaan.
– Kirkko on ollut tärkeä osa elämää
sukupolvien ajan, ja tämä ketju halutaan
säilyttää. Myös kirkon tekemä hengellinen työ ja avun antaminen taloudellisessa mielessä nähdään tärkeänä. Suomen
evankelisluterilainen kirkko on maassamme myös merkittävä työllistäjä.

Päiväkerhot suosittuja
Vehkojan päiväkerhotilan eteisen lattialla on pitkä rivi reppuja ja kumisaappaita. On torstai ja yksi alueen 3–5-vuotiaiden kolmesta viikoittaisesta kerhopäivästä. Opetustuokion aiheena ovat
kevät ja kevään linnut. Kymmenkunta
reipasta kerholaista kuuntelee innokkaasti päiväkerhonohjaajien Pirjo Putkurin ja Kirsi Kokkosen alustusta kevään sirkuttajista, ja pian käynnissä on
aiheesta innokas keskustelu. Sen päät-

teeksi lauletaan ja syödään välipala, ja
sitten on aika lähteä ulos leikkimään.
Suosittu päiväkerhotoiminta on yksi
Hyvinkään seurakunnan lapsiperheille
suuntaamista palveluista.
– Päiväkerhoissa eri puolilla kaupunkia käy viikoittain noin 200 ja iltapäiväkerhoissa noin 150 lasta, kertoo
Hyvinkään seurakunnan johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen.
Makkosen mukaan seurakunnassa
satsataan paljon lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Monipuoliseen toimintaan, jossa hengellisyys on luontevasti mukana,
pääsee mukaan jo vauvaa odottaessa ja
vauvan kanssa, lapsena, nuorena ja
nuorena aikuisena.
– Kuten piispa Eero Huovinen on
sanonut; seurakuntaan tullaan monesti
juuri lasten kautta.
Osa kasvatuksen toiminnoista, esimerkiksi perhekerhot ja sylimuskarit,
ovat maksuttomia. Päiväkerhoista peritään 18 euron kuukausimaksu ja rippikoululeiri maksaa tavallisimmin 110–
130 euroa.
Seurakuntalaiselta perittävät maksut kattavat vain pienen osan kaikista
kustannuksista. Kokonaiskulut esimerkiksi rippikoululeiriläisestä ovat noin
1550 euroa, iltapäiväkerholaisesta noin
4800 euroa vuodessa ja päiväkerholaisesta noin 3200 euroa vuodessa.

Irja Ketola

Karjalaiset kesäjuhlat pidetään 13.–14.6. Hyvinkäällä.
Järjestyksessä 67. kesäjuhlien järjestelyistä vastaa Uudenmaan Karjalaisseurojen piiri yhdessä Karjalan Liiton kanssa. Kesäjuhlien teemoina ovat Kalevalan 180.
juhlavuosi ja Hyvinkää pesäpallokaupunkina; Hyvinkään Tahko täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Karjalaisuus Hyvinkäällä
Sotien jälkeen Hyvinkäälle tuli noin 6000 karjalaista
evakkoa, mikä oli lähes puolet senhetkisestä asukasmäärästä. Edelleenkin karjalaisjuurisia kaupunkilaisia
on neljännes väkiluvusta. Karjalaiset olivat innokkaasti mukana kaupungin, silloisen kauppalan kehittämisessä, perustaen muun muassa useita kauppaliikkeitä eri puolille kaupunkia.
Kytäjän ja ympäristön muiden kartanoiden maista
karjalaisevakoille lohkottujen maatilojen määrä lähenteli 300. Viipurin konepaja, nykyisin VR:n konepaja toi ison joukon työväkeä mukanaan Viipurista.
Hyvinkää on siis karjalainen kaupunki. Hyvinkään
Karjala-seura on Karjalan Liiton suurin paikallisseura.
Jäsenmäärä on yli 400 ja toiminta on hyvin aktiivista.
Kesäjuhlille odotetaan yli 10 000 vierailijaa. Tapahtumia on paljon ympäri kaupunkia. Hyvinkään
kirkossa sunnuntaina 14.6.
pidettävässä Karjalaisen
kansan messussa saarnaa
piispa Seppo Häkkinen ja
Hyvinkään ortodoksisessa kirkossa arkkipiispa Leo.. Pääjuhlassa Pihkalan kentällä esiintyy mm. Diandra.
Hyvinkään
Karjala-seuran
puheenjohtaja
Eevaliisa Kurki
toivottaa kaikki
tervetulleiksi
kesäjuhlille: Tuutha
siekii!
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Vapaaehtoiseksi ystäväpalveluun
ja Mummon kammarille!
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.
Olet tervetullut mukaan toimintaan, jos vahvuuksiasi on kuuntelu ja keskustelutaidot sekä haluat
auttaa tällä tavoin yksinäisiä henkilöitä Hyvinkäällä.
Myös Mummon kammari tarvitsee vapaaehtoisia. Heidän tehtävänsä on olla emäntinä toiminnan
tukemiseksi. Jos koet, että sinulla olisi mielenkiintoa
ja riittävät valmiudet emännän tehtäviin niin otathan
rohkeasti yhteyttä. Tehtävästä saa hyvän mielen,
mutta siitä ei makseta palkkaa.
Lisätiedot ja yhteydenotot diakoniatyöntekijä
Nana Lindholmiin, p. 040 559 6319 tai nana.lindholm@evl.fi.

Johannes Melander aloitti vuoden alussa työnsä Hyvinkään seurakunnan oppilaitostyön ja nuorten aikuisten pappina. Oli
hyvä, että pääsin tänne Hyvinkäälle, hän sanoo.

Johannes on passiomusikaalin Pietari

P

Kari Peitsamo

Big Light Riihimäellä
Joka toinen vuosi järjestettävä kulttuuri- ja musiikkitapahtuma Big Light järjestetään Riihimäen urheilutalossa palmusunnuntain aattona, lauantaina
28.3.2015 kello 18 alkaen.
Illan isäntänä toimivat tuttuun tapaan Pekka Simojoki ja EtCetera-kuoro. He johdattelevat lauluin ja sanoin illan teemaan: ”Hyvä ihme – OMG!” Big Light -tapahtuman musiikkivieraina ovat rockmuusikko Kari
Peitsamo ja tangoprinsessa Jaana Pöllänen. Vauhdikas
tanssiryhmä Jesus People tuo liikettä ja iloa iltaan! Illan
ilosanoman kertoo Ari ”Alppari” Tähkäpää.
Big Light -tapahtuman järjestävät Riihimäen ev.
lut. seurakunta ja EtCetera-kuoro. Ohjelma alkaa
kello 18, ja tilaisuuteen on vapaa pääsy. Maksuton
lastenhoito iltapaloineen helpottaa perheiden osallistumista tapahtumaan. Kaikille vieraille on tarjolla
maksuton kahvi-/teetarjoilu.
Big Light on korkeatasoista musiikkia, rentoa ja välitöntä tunnelmaa sekä yhdessäoloa! Tapahtuma on
koonnut kerta toisensa jälkeen 1000–1500 osallistujaa.

astori Johannes Melander on ehtinyt tutustua muutaman kuukauden
aikana tehtäviinsä Hyvinkään seurakunnassa. Hänellä on ollut jo pitkään
mielessä työ opiskelijoiden ja nuorten
aikuisten parissa. Siinä hän voi käyttää
monia lahjojaan.
– On tuntunut hyvältä olla täällä
Hyvinkäällä. Minut on perehdytetty hyvin tulevaan työhöni. Pastori Virpi Koivistolta olen saanut kysellä kaikkea.
Minulla on ollut pehmeä lasku työhön.
Johannes Melander soitti lukiolaisena
bassoa ja kitaraa parissakin Riihimäen
seurakunnan bändissä jatkaen Helsingissä. Mukaan ovat tulleet myös kirjoittaminen, näytteleminen ja stand up -komiikka.
– Pienestä pitäen olen tehnyt omia
huumorijuttuja, että saan ihmiset nauramaan. Stand up -keikkoja on ollut
seurakunnissa, baareissa ja stand up
-klubeilla sekä firmojen tilaisuuksissa.
Hän on näytellyt Kummeli- ja Rööperi -elokuvissa, tv-sarjoissa kuten Sala-
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Turistipappina tuntureilla
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Riihimäellä
Johannes pääsi vuonna 2006 teologiseen tiedekuntaan ja oli armeija-aikana
Santahaminassa varusmiespappina. Papin tai uskonnon- ja historianopettajan
urat alkoivat kiinnostaa. Opiskeluaikana oli seurakuntatöitä sekä -harjoittelua
Helsingissä, Espoossa ja Tampereella.
Muonion seurakunnassa työt alkoi-

vat vuoden 2014 alussa, ja hänet vihittiin papiksi helmikuussa. Puolet työajasta oli turistipapin tehtäviä Kittilässä,
Kolarissa ja Enontekiöllä.
– Pidin hiihtäessä ja lasketellessa tunturipapin liiviä. Lapissa on sellainen kulttuuri, että ihmisten kanssa jutellaan. Varsinkin Kilpisjärvellä tuli paljon kontakteja.
Tein vaelluksia tuntureilla seurakunnan
porukoiden kanssa. Vaelsin myös kesällä,
pisimmillään 30 kilometriä päivässä. Viime syksynä olin nuorisopappina Akaassa.
Johannes pohtii, että työ nuorten aikuisten parissa lähtee etenemään askel
askeleelta. Edellinen teologi oli tehnyt
suunnitelmia tulevaa varten.
– Siltä pohjalta työtä pitäisi jatkaa
nuorten aikuisten ideoiden pohjalta, että ei tarvitsisi sooloilla yksin. Muutaman kerran olen ollut jo nuorten aikuisten peli-illassa. Niitä pidetään Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.

Seppo Ylönen

Vitsaukset ja vapautus

Suvivirsi soi

Herääminen linnunlauluun tuo ensimmäiset tuulahdukset keväästä. Linnunlaulu on merkki uudesta
alusta, mahdollisuudesta kohti uutta elämää.
Kirkon Ulkomaanapu kerää vuoden 2015 Suvivirsi-tapahtumien avulla varoja kehitysmaiden lapsien
ja nuorien koulutuksen hyväksi. Koulutus ei tarkoita
pelkästään koulurakennuksia, vihkoja ja kyniä vaan
myös laadukasta opetusta.
Yhdessä laulamalla
voimme
muuttaa maailmaa.
Kun antaa omastaan toisen hyväksi,
ilo on kaksinkertainen. Lahjoituksellasi autat lasta saamaan riittävän
koulutuksen avulla paremman tulevaisuuden.
Suvivirren sunnuntaita vietetään 24.5. Suvilinnun yhteislaulutilaisuus on torstaina 7.5. kello 18
Kaukasten juhlatalossa. Suvilinnun lauluvihkosta
lauletaan myös Yhden Päivän Jutussa Hyvinkään torilla helatorstaina 14.5.
suvivirsi.fi

tuissa elämissä ja tv-mainoksissa. Isoin
rooli oli tv-sarjassa Valheen vangit. Nyt
harrastus jatkuu Hyvinkäällä.
– Pitkäperjantaina esitän Hyvinkään
kirkossa Ylös Jerusalemiin -passiomusikaalissa Pietaria. Nopeassa välähdyksessä käydään läpi hänen tunnedraamansa:
kieltäminen, syyllisyys ja häpeä. Sitä esittäessä tuntuu, että sydän on paikallaan.
Kirkkoteatteri tuntuu tosi mukavalta.
Ammattilaisten ohjaama teatteri on harvinaista hommaa seurakunnissa.

EXODUS: GODS AND KINGS
Ohjaus: Ridley Scott
154 min.

R

aamattu-elokuvien buumi jatkuu.
Nooa-spektaakkelin jälkeen vuoden 2014 lopulla tuli levitykseen
Mooseksesta ja Israelin kansan lähdöstä
kohti luvattua maata kertova Hollywood-suurelokuva. Ohjaajana on mm.
Gladiaattorista ja Prometheuksesta
tunnettu Ridley Scott.
Nykytekniikka animaatiotehosteineen luo näyttäviä joukkokohtauksia,
joita ei tässä elokuvassa ole säästelty.
Vanhojen Kymmenen käskyä ja Mooses
-elokuvien aikaan sellaisista ei voinut
kuvitellakaan. 3D-katselumahdollisuus
lisää vaikuttavuutta.
Nooasta kertovassa elokuvassa on
varsin runsaasti ohjaajan juonellisia ratkaisuja. Exodus seuraa suoremmin Raamatun kerrontaa, joskin yksittäisiä yllättäviäkin kohtia tulee vastaan. Mooseksen
kuulemaksi Jumalan ääneksi palavan

pensaan äärellä ja myöhemmin ilmaantuu pieni poika. Juutalaisen pääsiäisen
hengelliset juuret eivät juuri avaudu.
Kerronnan painopiste on muinaisen
Egyptin loistossa, faraon hovissa, sodissa
ja juonitteluissa – vastapainona heprealaiset orjatyöläiset. Kaksi prinssiä ajautuu
vastatusten, mistä seuraa lopulta kansojen ero. Egyptin vitsaukset on kuvattu
huikeasti, samoin Punaisen meren jakautuminen. Kymmenen käskyn kaiverrus ja
kansan vaellus autiomaan koettelemuk-

sissa ohittuvat puolestaan nopeasti.
Raamattu jakaa mielipiteitä. Niin
myös tämän elokuvan arviot. Joku näyttää teilaavan elokuvan tyhjäksi ja tylsäksi paisutteludraamaksi. Toinen näkee
sen hyväksi johdatteluksi syvempiin kysymyksiin, siihen jumalallisen pelastushistorian kaareen, joka koskettaa myös
meitä. Uusille Raamattu-elokuville on
odotettavissa jatkoa.

Reijo Huuskonen

Talvisota lopetti Sulo Sorvalin koulupäivän

U

udenmaan sotaveteraanipiiri vietti
50-vuotisjuhlaansa Hyvinkään kirkossa lauantaina 7. maaliskuuta. Samalla
avattiin 49. valtakunnallinen Sotaveteraaniviikko. Talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 13. maaliskuuta 75 vuotta. Juhlapuheen piti pääministeri Alexander Stubb.
Lääninrovasti Ilkka Järvinen toi seurakunnan tervehdyksen ja lähetti haudoille seppelpartiot.
Kirkossa oli sodan kokeneiden miesten
ja naisten sekä muun yleisön joukossa Viipurissa syntynyt sotaveteraani Sulo Sorvali, 89, vaimonsa Railin kanssa. Hän kertoi
myöhemmin kokemuksistaan.
– Viipurin keskustassa oli Pirun kirkoksi
kutsuttu Suojeluskuntatalo. Kuuluin kolmetoistavuotiaana SK-poikiin ja jaoimme miehille YH-määräyksiä ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Kun sota syttyi torstaina 30.
marraskuuta 1939 olimme koulussa, ja sireenit alkoivat soida. Kirjat pantiin kiinni, ja
koulu loppui siihen. Kaupunkia pommitettiin, ja me pojat autoimme tulipalojen sammutuksessa.
Vanhempien suostumuksella Sulo Sorvali päätyi Laatokan pohjoispuolelle Sortavalan Läskelään.
– Minä olin siellä maastossa kartoitustyössä. Kun palasin kotiin jouluaattona, sotaan joutunut veljeni oli sairaalassa. Kotitalostani ei ollut jäljellä kuin korsteeni. Serkun kodissakaan ei ollut ketään kotona,
mutta löysin lämpimän saunan yösijaksi.
Padassa oli myös lihakeittoa. Isä tuli herättämään minua aamulla. Hän huolsi Viipurin
Maaskolan varikolla vetureita. Äiti oli siirretty pakolaisena junalla Luumäelle.
Sulo Sorvali päätyi eri tehtävien jälkeen
Helsingin päämajan sotatalousosastolle.
Santahaminan koulutuksen ja Tammisaaren
aliupseerikoulun jälkeen hänet vietiin Lapin
sotaan, ja siviili koitti vuonna 1945. Sulo
Sorvali sanoi kokeneensa liian nuorena liian
paljon.

Talvisodan sotaveteraani Sulo Sorvali (kesk.) jutteli pääministeri Alexander Stubbin kanssa. Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, prikaatinkenraali Pekka Toveri (oik.) puhui myös juhlassa.

Sotaveteraaneja arvostetaan
Sotaveteraanijuhlassa musiikista vastasivat
dir. mus. Matti Heroja (urut), Rautatien
Soittajat Hyvinkää kapellimestarinaan Tamas Paraczky, Hyvinkään-Riihimäen Sotaveteraanikuoro johtajanaan dir.mus. Teuvo
Leutonen ja Hyvinkään Musiikkiopiston
Volare-kuoro johtajanaan musiikinopettaja
Marianne Murtoniemi.
Juhlan alun tervehdyssanoissa Hyvinkään
Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Juhani
Skyttä mainitsi, että Uudenmaan Sotaveteraanipiiri ry perustettiin Hyvinkäällä tammi-

kuussa vuonna 1965 Linja-autoaseman yläkerrassa sijainneessa Hyvinkään kauppakerhossa. Juhlassa julkistettiin Juhani Vakkurin
kirjoittama piirin 50-vuotishistoriikki.
Pääministeri Alexander Stubb sanoi juhlapuheessaan olevansa kiitollinen sotaveteraaneille ja sen ajan ihmisille itsenäisestä
maasta. Hänen mukaansa myös tämän hetken nuoriso on kiinnostunut maan ja kansan
kohtalonhetkistä. Huomiota ovat saaneet
myös lottien ja muiden naisten kokemukset
sodassa ja kotirintamalla. Uuden valveutuneisuuden aaltoa on vahvistanut viimeaikai-

nen kansainvälispoliittisen tilanteen muutos.
Alexander Stubb viittasi parin vuoden
kuluttua olevaan Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaan. Siihen mennessä kaikille
sotaveteraaneille olisi varmistettava tarpeen
mukainen vuosikuntoutus.
– Harvasta asiasta tässä maassa vallitsee
niin laaja yksimielisyys kuin veteraanien arvostuksesta. Kaikki puolueet ja eduskuntaryhmät ovat sitoutuneet siihen, että sotaveteraanien asiat hoidetaan kunnolliselle tolalle.

Seppo Ylönen

Elämän polku -ryijy muistuttaa armosta

K

ytäjän Marttojen parivuotinen urakka
on ohi. He solmivat käsin tekstiilitaiteilija Sirpa Kallion suunnittelemaan
Elämän polku -ryijyyn 33 000 nukkasolmua. Solmuissa on yhteensä 165 000 viidensentin lankaa. Työtunteja kertyi yli 350.
Kaunis ryijy sijoitettiin Kytäjän kirkon sivusaliin. Marianpäivän ja Hyvinkään seurakunnan aluetyön kirkkopyhän messun jälkeen tekijöitä muistettiin ruusuilla. Solveig
Crusell esitteli Kytäjän kirkon. Lopuksi juotiin ryijyn ääressä kakkukahvit.
– Suunnitellessani ryijyä minulla oli ajatus, että ihmisen elämä on kuin vuosi, joka

alkaa lapsuuden keväästä kasvaen nuoruuden kesään, keski-iän syksyyn ja vanhuuden
talveen. Kuljemme elämän polkua eri värisävyissä, Sirpa Kallio sanoi.
Hänen mielestään taideteoksen tulisi
antaa jokaiselle katsojalle tilaa ajatella.
– Ryijyn ääressä jokainen saa pohtia elämäänsä. Polku on nousujohteinen. Viimeisenä värinä on valkoinen, joka ilmentää talven
valkoista hankea ja hengellisessä mielessä
taivaan kirkkautta. Tämä ryijy on kristillistä
taidetta, siksi siinä pitää olla selkeä sanoma.
Elämän polku -ryijy on leveydeltään
3,33 metriä ja korkeudeltaan metri. Toisin

sanoen siinä on 333 nukkariviä. Yhden nukkarivin tekemiseen meni tunti aikaa.
– Yhdessä nukkasolmussa on viisi lankaa, joista yksi lanka muuttaa väriä eli ryijyyn saadaan ”liukuva” väripinta. Seuraavan
värin täytyy olla lähellä entistä. Keltaruskeassa on myös minun kasvivärjäämääni lankaa,
Sirpa Kallio selvitti värisävyjen salaisuutta.

Martat ahkeroivat
Lähes 60 jäsenen Kytäjän Marttojen puheenjohtaja Teija Uusitalo sanoi, että yhdistyksen jäsenet lahjoittivat jo vuosina 1957

Elämän polku -ryijy toi kiitosmielen. Vasemmalta: Teija Uusitalo, Anita Aaltonen, Marjatta Erkkonen, Irja Rämäkkö, Aino Löytty, Sirpa Kallio,
Airi Pääkkönen ja Ritva Saukkonen.
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ja 1999 kyläkirkolleen vihkiryijyt, joista uudempi on käytössä vihkitilanteissa.
Aino Löytty kertoi edellisen puheenjohtajan Heljä Kuokan huolehtineen koko
ryijyprojektin ajan, että ryijyn tekijöillä oli
oikean väristä lankaa neulansilmään.
– Hän huolehti, että langat tulivat meille
vyyhdeissä. Hän keri ne valmiiksi. Heljä kuljetti myös ryijyä tekijältä toiselle. Hän ompeli valmiin ryijyn päät ja pellavakankaasta
ripustusta varten nauhakujan. Pisimmät
pätkät ryijyä tekivät Anja Rättö ja Airi
Pääkkönen. He tekivät sitä kuin päivätyötä,
aamusta iltaan.
Ryijyä tehtiin Marttojen kodeissa Kytäjällä ja Riihimäellä. Kytäjällä tekijöinä olivat
Heljä Kuokka, Anja Rättö, Airi Pääkkönen,
Kytäjän alueneuvoston puheenjohtaja Ritva
Saukkonen, Marjatta Erkkonen, Aino
Löytty ja Marika Löytty sekä Aino Löytyn
lastenlapset Lotta Riikonen, 13 ja Iiris
Tuomi, 11. Riihimäellä asuvat Kytäjän Marttoihin kuuluvat Irja Rämäkkö ja Anita Aaltonen ompelivat ryijyn loppupään.
Vt. kappalainen Anne Blomqvist huomioi saarnassaan Marttojen ryijyprojektin.
– Kun olette tehneet kotonanne ryijyä,
se on ollut samalla rukousta. Käden jälki jää
tuleville polville siunaukseksi.
Liturgina toiminut Kytäjän aluepappi
Virpi Koivisto kiteytti messun lopussa.
– Elämän polku -ryijy muistuttaa meitä
Jumalan armon runsaudesta kaikissa elämämme vaiheissa.

Seppo Ylönen
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Käärinliinassa on kärsineen mieh
Pyhän Johannes Kastajan katedraalissa, Italian Torinossa, säilytetään 437 x 111 senttimetrin
kokoista pellavakangasta, jota
pidetään Jeesuksen käärinliinana.

V

uosisatoja varjeltuun Torinon käärinliinaksi nimettyyn kankaaseen jäänyttä pahoinpidellyn
miehen kuvaa on tutkittu nykyaikaisilla menetelmillä sen jälkeen, kun
italialainen Secondo Pia
otti siitä ensimmäiset
kuvat toukokuussa 1898.
Vasta parin viime vuosikymmenen kuluessa
enemmän tutkittua Oviedon hikiliinaa (84 x
53 cm) pidetään myös aitona. Monista skeptisistä ja jopa ateistisista käärinliinan ja hikiliinan tutkijoista on tullut tunnustavia ja
rukoilevia kristittyjä. Tänä pääsiäisenä alkuperäinen käärinliina on näytteillä Torinossa.

Tutkija Juha Hiltunen vakuuttui Torinon
käärinliinan aitoudesta.

Evankeliumin todisteet
Maaliskuun puolivälissä Hyvinkään kirkossa
pidetyssä Ajassa liikkuu -tapahtumassa seurakuntapastori Esa Kokko kertoi Torinon
käärinliinan tutkimuksista, joissa on saatu
hämmästyttäviä yhtymäkohtia evankeliumikirjoissa olevien tekstien kanssa. Aiheesta on
kirjoitettu lukuisia kirjoja. Uusin suomalainen teos on kulttuurihistorioitsija, antropologi ja Oulun yliopiston dosentti Juha Hiltusen julkaisema Valokuva Jeesuksesta? (2009).
Korkeimman neuvoston jäsen Joosef
Arimatialainen antoi itselle varaamansa
haudan ja arvokkaan (nykyrahassa 4000–
6000 euroa) käärinliinan Jeesukselle. Evankeliumeissa (Matt. 28, Mark. 15, Luuk. 23-24
ja Joh. 20) kerrotaan naisista, jotka menivät
voitelemaan Jeesuksen ruumista. Haudassa
ei ollut Jeesuksen ruumista. Pietari ja Johanneskin menivät haudalle.
Joh. 20: 5–8 ”Ja kun hän (Johannes) kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon
Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen (Jeesuksen)
päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen
kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi (Johannes), joka ensimmäisenä oli tullut
haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi.”
– On todennäköistä, että Johannes otti
liinat talteen ja vei ne kotiinsa todistukseksi
ylösnousemuksesta. Ylösnousseen ruumisliinaa ja kasvoliinaa pidettiin epäilemättä arvossa. Tämä tapahtui noin vuonna 30. Aluksi
liinat olivat Jerusalemissa kunnes kristittyjen
vainot alkoivat, Esa Kokko kertoo.

Käärinliinaa varjeltiin
Raamatussa mainittu roomalainen sotapäällikkö Titus tuhosi Jerusalemin temppelin ja
kaupungin, koska juutalaiset olivat nousseet
kapinaan vuosina 66–70. Liinat vietiin pohjoiseen Antiokiaan, jossa oli kristillinen seurakunta. Mutta vaino tuli sinnekin. Varjellut
liinat kulkeutuivat Edessaan ja sieltä 900-luvulla Konstantinopoliin. Kun täällä oli
1200-luvulla levotonta, ristiritari ja aatelismies Otho de la Roche vei kankaat vuonna
1204 Ateenaan ja edelleen Ray-sur-Sâonen
kartanoonsa Burgundissa. Täältä ne
1300-luvun puolivälissä kulkeutuivat Lireyn
pikkukaupunkiin, Pariisista lounaaseen.
Vuonna 1453 liinat päätyivät Savoijin ruhtinassuvun haltuun.
Valokuva Jeesuksesta? -kirjassa on pitkä
lista paikoista, joissa Torinon käärinliina on
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ollut Jerusalemin jälkeen. Vuoden 1578 jälkeen se on ollut pysyvästi Torinossa Johannes Kastajan katedraalissa. Vuonna 1983 liina annettiin Vatikaanin omistukseen.
– Neljä- ja puolimetrisen kankaan sisällä olleella miehellä on ollut täysparta ja pitkät hiukset. Vainajan nenä on vaurioitunut.
Parrasta puuttuu paloja. Myssymallisen orjantappurakruunun verijäljet on havaittavissa päässä. Kylkihaava sekä käsien ja jalkojen
verihaavat näkyvät verivanoineen liinassa.
Yltympäri kehoa näkyvät rajun ruoskinnan
jäljet. Kantapäästä on vuotanut paljon verta,
mikä viittaa jonkinlaiseen tukipiikkiin ristin
jalkatuessa. Kaikki täsmää evankeliumeihin,
Esa Kokko sanoo.
Liinaan on kirjoitettu tuomitun syyte
kolmella kielellä, heprealla, kreikalla ja latinalla. Siitä löytyy muun muassa sana natsarenos eli nasaretilainen.
– Oli tapana laittaa vainajan silmäluomien päälle pienet kolikot. Jeesuksen silmille laitettiin pienimmät mahdolliset rahat
eli lesken rovot, jotka ovat euroissa 20 senttiä. Toisesta luomesta löytyy pienen kolikon
painauman jälki ja neljä kirjainta u cai. Ne
ovat nimestä tiberjou caiser
Vainajan jälki näyttää palaneen kiinni
käärinliinaan. Kysymyksessä on ns. korona
purkauksen aiheuttama kuva, joka voi syntyä esimerkiksi seinälle, kun sen vieressä
olevaan ihmiseen iskee salama. Käärinliinaa
tutkineen professori Jouko Martikaisen
mukaan Jeesukseen on kohdistunut haudasta nousemisessa tällainen energiavoima, joka on polttanut tämän kuvan kankaaseen.
Purkaus on kestänyt vain 20 mikrosekuntia.
– Uskon, että tässä liinassa on Jeesuksen,
meidän Vapahtajamme kuva. Se on todistukseksi meille tieteen aikakauden ihmisille. Torinon käärinliina voi vahvistaa uskoamme
evankeliumien kertomukseen Jeesuksen kärsimyshistoriasta, Esa Kokko kiteyttää.

Skeptisyys vaihtui uskoon
Oulun yliopiston Amerikan alkuperäiskulttuurien dosentti ja tietokirjailija Juha Hiltusen ammattialueet ovat antropologia ja
kulttuurihistoria. Vuonna 2009 hän julkaisi
suomeksi merkittävän ja mielenkiintoisen
teoksen Valokuva Jeesuksesta? – Torinon
käärinliina tieteen, historian ja Uuden testamentin valossa.
Juha Hiltusen vuonna 1999 kirjoittama
väitöskirja Ancient Kings of Peru sai kansainvälistä huomiota. Hän käytti tutkimuksessaan vanhaa kronikkadokumenttia ja ar-

Pastori Esa Kokko teetti Torinon käärinliinan valokuvasta ison rullajulisteen, joka oli esillä
maaliskuun puolivälissä Hyvinkään kirkossa pidetyssä Ajassa liikkuu -tapahtumassa.

keologiaa. Väheksytyn dokumentin ja tutkimuksen arvo huomattiin, ja nyt toiset tutkijat jatkavat työtä.
– Olin innostunut historiallisista vää-

rennöksistä ja minua alkoi kiinnostaa Torinon käärinliina, onko se väärennös vai aito.
Sain välineet asian selvittämiseen intiaanitutkimuksistani. Ryhdyin käärinliinatutki-

hen kuva
mukseen vuonna 1988, jolloin siitä oli tehty
radiohiiliajoitus. Ajattelin, että onpas jännä
että tämäkin on todistettu keski-aikaiseksi.
Kuka ihmeessä on osannut tehdä homman
niin hyvin.
Juha Hiltunen ryhtyi skeptisesti tutkimaan käärinliinaa ja siihen liittyviä tieteellisiä kysymyksiä. Radiohiiliajoituksen tulos
todettiin vääräksi. Tähän osallistuneet tutkijat ovat tunnustaneet tämän vasta eläkkeelle
jäätyään. Käärinliinasta vuonna 1988 otettu
pala, jota jaettiin kolmen laboratorion tutkittavaksi, oli kaikkein rikkonaisin ja likaisin
sekä saastunein, vaikka tekstiiliekspertit varoittelivat. Juha Hiltunen toteaa, että ilmeisesti haluttiin varmistaa keski-aikaan viittaava tulos, joka sopisi paremmin uskontopoliittiseen korrektiuteen ympäri maailmaa.
– Minusta on tullut tämän käärinliinatutkimuksen aikana päivittäin rukoileva
kristitty. Tiedän monia kansainvälisiä tutkijoita jopa ateisteja, joille on käynyt samalla
tavalla. On saatu niin vahvoja monitieteellisiä ja vastaansanomattomia todisteita käärinliinan aitoudesta.

Armas Hursti:
Kristus, 2007,
työkeskus
Eila Ampula: Tyhjä hauta, 2002, seinätekstiili, taloustoimisto

Oviedon hikiliina
Hautaan lasketun Jeesuksen kasvoja peittänyt pellavainen hikiliina on nimetty Oviedon hikiliinaksi. Sotajoukon lähestyessä Jerusalemia vuonna 615 se vietiin turvaan
Alexandriaan ja taas muutamia vuosikymmeniä myöhemmin arabivalloittajien edellä
Espanjan Toledoon. Sieltä liina kulkeutui
Pohjois-Espanjan Oviedoon, jossa sitä säilytetään Cámara Santa -kappelissa. Sen tutkimus aloitettiin vuonna 1959 ja laajemmin
1990.
Oviedon hikiliina on vähän karkeampaa
pellavaa kuin käärinliina. Pellava säilyy hyvin. Jeesuksen ja Lasaruksen hautausta voi
verrata toisiinsa.
– Lasaruksen kohdalla hikiliina oli päässä, koska hautaus oli suoritettu kunnolla.
Jeesuksen kohdalla hikiliina oli ristiinnaulitsemisen jälkeen verinen ja nuhraantunut.
Saastunut liina pantiin hautaan ruumiin
kanssa, mutta erikseen käärittynä. Tämä on
erittäin merkittävä yksityiskohta. On saatu
erittäin vastaansanomaton argumentti liinan aitoudesta, Juha Hiltunen jatkaa.
Tutkijat ovat löytäneet Oviedon hikiliinan verijälkien sisältä siitepölyä, joka on samanlaista kuin Torinon käärinliinassa. Veri
on molemmissa kankaissa samaa AB-veriryhmää. Siitepöly on tullut hikiliinaan silloin, kun veri on vuotanut. Siitepöly on kasvista, jota kasvaa vain Palestiinassa ja Jerusalemin ympäristössä.
– Siitepöly on erittäin vahva paikkaindikaattori, jos on kysymys kasvista, jota löytyy
vain tietyltä alueelta. Skeptikoille vaikein
asia on juuri siitepöly. Myös Torinon käärinliinan pellavakuitujen sisään on jämähtänyt
siitepölyä. Siitepöly on käsittämättömän kovaa materiaalia. Se säilyy kymmeniä tuhansia vuosia. Jotkut niistä ovat kuin pieniä takiaispalloja. Toisin sanoen kankaat ovat aitoja ja 2000 vuoden takaa.
Käärinliinasta on löytynyt vainajan jalkapohjien, polvien ja nenän kohdalta punertavaa travertiini-argoniittia. Kyseistä kalkkikiviainesta on runsaasti Jerusalemin seudulla ja haudoissa.
– Torinon käärinliina on arkeologinen
viides evankeliumi, joka vahvistaa kirjoitetut evankeliumidokumentit. Kaikki todisteet puhuvat, että Torinon käärinliina ja
Oviedon hikiliina ovat aitoja.
Vuodesta 2010 lähtien on pidetty eri
puolilla Suomea vuosittain Torinon käärinliina -näyttelyjä. Tänä vuonna se on Raumalla 28.3.–26.4. (ks. netistä Shroud of Turin Rauma). Ensi vuodeksi näyttelyä ollaan
suunnittelemassa Helsinkiin.

Seppo Ylönen
Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 27.3.2015

Pääsiäisajan taidetta
Hyvinkään seurakunnalla on paljon kuvataidetta tiloissaan. Kokosimme esiin muutamia teoksia,
jotka kuvaavat kiirastorstain, pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumia. Kuvataide puhuttelee
ja hiljentää julistaessaan pääsiäisen sanomaa.
Tämän lehden kannessa on hyvinkääläisen taiteilijan, Anna Rauhalan maalaus Hyvinkään kirkosta.

Heidi Reponen:
Getsemanen portilla,
2006, taloustoimisto

Pyhä ehtoollinen -reliefi,
1974, Hyvinkään kirkon yläsali,
saksalaisen Mainergesangkuoron lahjoitus

9

Matkaevästä
Matkalla
rakkauteen

R

eppureissasin vuodenvaihteessa pari
viikkoa Jamaikalla. Odotin auringonpaistetta, palmunlehviä, vehreyttä, vesiputouksia, kultarantoja, merta ja rentoa meininkiä – parin viikon paratiisilomaa. Tätä
kaikkea siellä toki olikin, mutta myös paljon
muuta – jokaisesta paratiisistakin tuntuu
löytyvän omat käärmeensä. Halusin matkustella turistikohteiden ulkopuolelle ja kokea
todellista Jamaikaa, tutustua paikallisiin ja
paikalliseen elämänmenoon. Aluksi olin innoissani jamaikalaisten ystävällisyydestä –
kaikki tulivat juttelemaan ja olivat aina valmiita auttamaan asiassa kuin asiassa.
Kolikon kääntöpuoli paljastui nopeasti:
jutulle tultiin aina rahankiilto silmissä. Hermot menivät nopeasti siihen, että joku oli
koko ajan lähestymässä joka suunnasta ja
usein myymässä jotain, ja näitä myyjiä oli
vaikea ohittaa. Joskus yritin olla lainkaan
reagoimatta heihin, mutta sekin tuntui pahalta. Ajattelin, että ovathan hekin kuitenkin
ihmisiä siinä missä minäkin, mutta tultuani
useamman kerran huijatuksi ja kerran jopa
ryöstetyksi, rupesin menettämään totaalisesti hermoni ja uskoni jamaikalaisiin – tuntui
että heille olen vain kävelevä seteli.
Muutaman päivän reissaamisen jälkeen rupesin miettimään asiaa eri kantilta. Tajusin, että
suurin osa jamaikalaisista on erittäin köyhiä ja
heidän vain käytännössä on pakko tehdä mitä
vain elantonsa eteen. Suurin osa työskentelee
lähes koko päivän saamatta silti juuri mitään
rahaa. Monille työnteko on juuri nimenomaan sitä, että kulkee esimerkiksi päivässä
ties kuinka monta kilometriä pitkin biitsejä
kauppaamassa rikkaille turisteille mitä vain.
Ärtymykseni alkoi laantua, ja rupesin kokeilemaan erilaista lähestymistapaa paikallisiin.
Heti kun he tulivat puhumaan minulle tai
kauppaamaan jotain, kerroin olevani pappi ja
olevani kiinnostunut tutustumaan ihmisiin ja
auttamaan ihmisiä, mutta että rahaa minulla
ei valitettavasti ole. Tämän seurauksena alkoi
tulla vastaan ihan erilaisia kohtaamisia ihmisten kanssa. Mieleeni muistui Pietarin kohtaaminen ramman kerjäläisen kanssa ja se, mitä
Pietari hänelle totesi (Apt. 3:6): ”Hopeaa ja
kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on,
sitä minä sinulle annan.”
Eräässä kristillisessä laulussa kuvataan hienosti: ”Matkaa teen rakkauteen, kiitän koko
tästä elämästä häntä joka yönkin kirkastaa.
Kristuksen rakkauden tie vie meitä kohti toisiamme, että osaisimme rakastaa.” Uskon että voimme muuttaa maailmaa paratiisiksi
kun annamme itsemme toisillemme, tarjoamme sydämemme, olemme täällä toinen
toisiamme varten, teemme matkaa rakkauteen, luomme siltoja toinen toistemme sydämeen. Tehdään matkaa uskoon, toivoon ja
rakkauteen, ja suurimpana niistä rakkauteen.

Johannes Melander
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Hyvinkään kirkonmäki ja seurakunta on Medialähetys Sanansaattajien Kroatian-lähetille Raili Tapiolle tuttu ja läheinen 80-luvun
loppupuolelta alkaen.

Kroatian-lähetti Raili Tapio:

Jumala kohtaa yksittäisen ihmisen

L

apsena Raili Tapio, 64, lueskeli
iltaisin kotonaan seinätauluista
rauhoittavia lauseita, joiden ei
tiennyt olevan peräisin Raamatusta. Sittemmin hän päätyi
nuorisotyönohjaajaksi, töihin
Hyvinkäälle Sanansaattajiin ja lähetystyöhön silloiseen Jugoslaviaan.
Valmistuttuaan kirkon nuorisotyönohjaajaksi Raili Tapio teki nuorisotyötä kymmenkunta vuotta pohjoisen seurakunnissa,
Kemissä ja Kemijärvellä, jossa on syntynyt.
Ensin Railia ei lähteminen lähetystyöhön kiinnostanut. Sitten kun olisi kiinnostanut, lähtö ei heti onnistunutkaan.
Tuolloin lähetysjohtaja Per-Olof Malk
pyysi häntä Sansaan nuoriso- ja kotimaantyöhön.
Raili aloitti Sansassa nuorisotyön sihteerinä tammikuussa 1987. Samoihin aikoihin hänestä tuli hyvinkääläinen ja Hyvinkään seurakunnan jäsen.

Perjantaijuttua nuorille
Usein Raili Tapio kiersi Suomen seurakuntia
silloisesta Jugoslaviasta Sansan kotimaantyöhön palanneen Seija Uimosen kanssa.
Kalajoen Kristilliselle Opistolle Raili oli
kolmena kesänä järjestämässä nuorille Sansan raamattu- ja lähetysleiriä. Muun muassa
kotimaassa olleita Sansan lähettejä, kuten
hyvinkääläiset Karppiset, vieraili leireillä.
Raili myös ideoi Sansaan Antti Antenni -kirjekerhon, jonka avulla parhaimmillaan sadoille nuorille opetettiin kristinuskon perusteita ja kerrottiin esimerkiksi
radiolähetystyöstä.
Hyvinkäällä Raili kuului seurakunnan
nuorisotyön johtokuntaan. Puuhaa riitti.
‒ Seurakunnan vapaaehtoiset pyysivät
Seijaa ja minua mukaan, ja yhdessä aloim-

me sitten pyörittää nuorille Perjantaijuttua. Tiimissä toimivat lisäksi muun muassa Hannu Huusari sekä Kaisa ja Hannu
Tuunanen, Raili muistelee.
‒ Kerho, joka kokoontui kerran kuukaudessa seurakunnan tiloissa Paavolassa, oli suunnattu 10–15-vuotiaille. Kokosimme kaduilta pois nuorisoa, ja mukana
pyörikin noin 80 nuorta.
‒ Ohjelmassa oli raamatunopetusta,
kertomuksia lähetystyöstä ja toiminnallista
tekemistä. Minä laulatin ja säestin kitaralla.
Opetukset olivat lyhyitä ja iskeviä. Illan lopuksi Seija kertoi pätkän jatkokertomusta.
Raili nauraa Seijan olleen niin taitava
koukuttaja, että poikia tuli viikko viikolta
jopa diskosta Perjantaijuttuun kuullakseen, miten kertomus jatkui.

Kaupassa tuli vastaan
”perjantaijuttulainen”
Raili Tapio iloitsee kovasti siitä, ettei ehkä
ole turhaan ollut tekemässä nuorisotyötä
Suomessa – ei Perjantaijuttuakaan.
‒ Joskus 2000-luvulla tuli vastaan
nuorehko ihminen ruokakaupassa, täällä
Hyvinkäällä: ”Terve Raili!”
‒ Minun oli siihen pakko vastata, että
nyt kyllä en… Että sinun täytyy kertoa,
missä olemme tavanneet.
‒ Hän oli käynyt Perjantaijutussa, jossa oli saanut lähetyskipinän. Sittemmin
hän oli hakeutunut lähetystyöhön.
Raili itse lähti ensimmäiselle kaudelleen lähetystyöhön lokakuussa 1990. Syksyn ja seuravan kevään hän ehti opiskella
serbokroatiaa Zagrebissa, ja työtäkin piti
yrittää tehdä, vaikka hyvin puutteellisella
kielitaidolla. Sitten alkoi sota, ja kesällä
1991 Raili huomasi asuvansa Jugoslaviasta
itsenäiseksi julistautuneessa Kroatiassa.

Lähettäjäseurakuntana
myös Hyvinkää
Raili Tapio on työskennellyt Medialähetys
Sanansaattajien (Sansa) lähettämänä Kroatian evankelisen kirkon palveluksessa
nyt neljännesvuosisadan. Kotikaupunkina
on ollut Kutina, mutta viime vuosien vastuuseurakuntana Velika Brsljanican kappeliseurakunta, jonka diakoniksi Raili on
siunattu.
Lähettäjäseurakuntia ovat Kemijärven ja Hyvinkään lisäksi nykyisin Posio,
Pelkosenniemi ja Ylöjärvi.
Raili on Kroatian kirkossa ehtinyt olla
monessa mukana: musiikki- ja radiotyössä, humanitaarisessa työssä ja kotikäynneillä, nuortenilloissa ja kirkon leireillä,
raamattu- ja rukouspiireissä.
‒ Ensimmäisessä jumalanpalveluksessa, jonka pidimme Kutinassa, oli kaksi
osanottajaa – Seija ja minä. Mutta ihmiset tarvitsevat lohdutusta, varsinkin sodan keskellä. Ja he kokivat, että se tulee
Jumalan sanasta.
Puhuttelevinta Kroatian-työssä on
Railin mukaan ollut sen näkeminen ja kokeminen, kun Jumala kohtaa yksittäisen
ihmisen.
‒ Kutinassa eräs musliminainen –
Hatidja Jakopovic – tuli säännöllisesti
jumalanpalveluksiin. Laulukirja tuntui
olevan hänelle tärkeä.
‒ Oli yksi jouluaaton tilaisuus, lasten
vilskettä, paketteja kuusen alla. Seija
esitti flanelloilla, kangaskuvilla jouluevankeliumin.
‒ Hatidja oivalsi: ”Minullekin on syntynyt Vapahtaja!” Herra Jeesus tuli ja kohtasi
hänet. Niin voi tapahtua myös pääsiäisenä.

Leena Punkari

Mikä tekee
asunnosta kodin?

Tavallinen vuokra- tai omistusasunto ei välttämättä sovellu asumismuodoksi ihmisen kaikkiin elämänvaiheisiin. On tilanteita, jolloin esimerkiksi
tuettu asuminen vertaisten joukossa on paras vaihtoehto.
– Siinä saa tukea ja turvaa myös kanssa-asujistaan, sanoo Hyvinkään seurakunnan diakoniasihteeri Tuija Mattila.
Asunnottomien asuntolassa asuva Pekka, 28, ikäihmisten vuokratalossa asuva Helve, 87 sekä kehitysvammaisten palvelutalossa asuva Sisko, 30 kertovat omasta asumisestaan.

Pehmeä patja ja lämmin
peitto tekevät kodin
Sälekaihtimien välistä siivilöityvä keväinen
valo piirtää viivoja huoneen lattiaan. Pekka
Sivula, 28, istahtaa pöydän ääreen ja alkaa
lukea kirjaa. Pöydän lisäksi huoneeseen ei
mahdu juuri muuta kuin sänky ja vaatekaappi, mutta se ei Sivulaa haittaa.
– Arvostan sitä, että sain oman huoneen, hän kertoo.
Hyvinkään Mäntylä ry:n ylläpitämässä
asuntolassa on tällä hetkellä 28 asukasta.
Osa vain piipahtaa siellä, mutta pidempiaikaisiakin asujia talossa on.
Sivulan mielestä on mukavaa, että lähellä on juttukavereita, mutta halutessaan voi
vetäytyä myös omaan rauhaansa.
– Olen lähtöisin isosta perheestä ja tottunut porukkaan ympärilläni. Ihan yksin
asuessa omat ajatukset alkavat helposti pyöriä kehää, hän pohtii.
Pekka Sivula on asunut Mäntylässä aiemminkin, mutta viimeiset kaksi vuotta hänen kotinaan oli nuorisoasunto Hyvinkään
Martissa.
– Tänä keväänä minulta olisi lähtenyt
kämppä alta, koska aloin tulla siihen liian
vanhaksi.
Sivula kertoo, että Mäntylä on päihteetön ja muutenkin siisti paikka. Kodin tuntu
syntyy jo lämpimästä peitosta ja pehmeästä
patjasta. Talon päivämaksuun kuuluu yksi
lämmin ateria päivässä, ja lisäksi ruokaa tulee jonkin verran lahjoituksena esimerkiksi
Toimarin kautta.
– Täällä ei tarvitse olla nälässä. Välillä hedelmiäkin on tarjolla niin paljon kuin vain
jaksaa syödä. Ja itsekin voi tehdä ruokaa.
Sivulalla on asuntolassa asumiseensa
myös syvällisempi syy.
– Haluan saada elämäni vankemmalle
pohjalle, hän kertoo.
Tässä auttavat muun muassa keskustelut
asuntolan työntekijöiden kanssa, käyminen
työvoiman palvelukeskuksen kuntouttavassa työtoiminnassa sekä lukeminen.
– Pyrin unohtamaan sekä muiden että
itseni asettamat turhat odotukset ja nauttimaan tästä hetkestä. Kiire ja hätäily saavat
nyt jäädä.

Paljon puhekavereita
Helve Heinon, 87, koti sijaitsee Hyvinkään
keskustassa palvelutalo Lepovillassa, jossa
asuu enimmäkseen ikäihmisiä.
Heino asui aikoinaan perheineen omakotitalossa ja sen jälkeen miehensä kanssa
kerrostaloasunnossa. Miehen kuoltua 15
vuotta sitten hän muutti melko pian Lepovillaan, joka oli vielä siihen aikaan nimensä
mukaisesti palvelutalo.
– Tätä nykyä olen kaupungin vuokralainen. Talon omaa henkilökuntaa Lepovillassa ei enää ole, mutta kaupungin kotiapu käy
tarvittaessa, ihan niin kuin muidenkin kotona asuvien luona. Minä olen tilannut siivoojan kaksi kertaa kuukaudessa, ja ruokailen
päivittäin talon alakerrassa sijaitsevassa
ruokalassa.
Helve Heino iloitsee siitä, että talossa on
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paljon juttukavereita ja aktiivinen asukasyhdistys. Useita erilaisia kerhoja kokoontuu
viikoittain. Tarjolla on esimerkiksi istumajumppaa ja -tanssia, laulu- ja muistikerhot,
nyyttikestejä ja arpajaisia. Myös talon oma
kuntosali on käytettävissä.
– Kesällä kokoonnumme sisäpihalle
makkaran- ja letunpaistoon. Järjestämme
myös erilaisia juhlia. Viimeksi pidimme ystävänpäiväjuhlat, joihin yksi talon asukkaista oli taiteillut meille kaikille paperiset kukkahatut. Myös seurakunta muistaa meitä;
pastori Carina Lievendahl käy täällä kahdesti kuukaudessa.
Parvekkeelle paistaa aamuaurinko. Helve Heino aikoo laittaa sinne kohta tomaatinsiemenet itämään.
– Vaikka elämä on luopumista, kaikista
vaiheista löytyy paljon ilon ja kiitollisuuden
aiheita, hän hymyilee.
– Omaa asumismuotoaan kannattaa
miettiä siinä vaiheessa, kun pystyy asioistaan vielä itse päättämään. Viihtyminen on
hyvin pitkälle omista asenteista kiinni.

Helve Heino viihtyy Lepovillan vuokrakaksiossa Hyvinkään keskustassa. – Täällä ei ole
koskaan yksinäistä, hän sanoo.

Aina on mukavaa odottamista
Sisko Vainion, 30, huoneessa Lounatuulen
palvelutalossa on vielä näkyvissä reilu kuukausi sitten juhlitut syntymäpäivät. Ikkunassa heiluu Hello Kitty -ilmapalloja, ja pöydällä
on karkkipapereita muistuttamassa herkkuhetkestä ystävien ja sukulaisten kanssa.
Vainio on yksi Lounatuulen 11 vakituisesta asukkaasta. Hän on asunut siellä kymmenkunta vuotta ja ehtinyt tehdä huoneestaan omannäköisensä. Huonekalujen lisäksi
sieltä löytyy muun muassa muistiinpanovälineet, vaaleanpunasävyisiä esineitä sekä radio ja televisio.
– Lempilaulajani on Juha Tapio, ja tykkään katsoa urheilua, etenkin lätkää. Arto
Mertaranta on lempiselostajani, hän kertoo
ja näyttää sängyn päätyyn teipattua Mertarannan kuvaa.
Siskon paras ystävä Lounatuulessa on
Sanna. Sanna ei osaa itse puhua eikä kävellä,
mutta kuuntelee mielellään, kun Sisko juttelee hänelle.
Sisko pitää kovasti myös erilaisista hemmotteluhoidoista, kuten aromaterapiasta ja
elämyssaunasta. Fysioterapeutti käy hänen
luonaan viikoittain. Myös erilaiset retket
ovat hänelle mieleisiä.
– Olen käynyt risteilyllä ja Korkeasaaressa, nuori nainen kertoo.
Kehitysvammansa vuoksi Sisko Vainio
tarvitsee apua päivittäisissä toimissaan ympäri vuorokauden. Arkisin hän käy ohjaajien
kanssa päivätoiminnassa talon toisessa päädyssä. Viikonloppuisin Lounatuulessa touhutaan porukalla jotain mukavaa; herkutellaan tai pidetään vaikkapa musiikki-iltamat.

Pekka Sivula lukee paljon. – Tällä hetkellä hän kahlaa läpi Antti Heikkilän kirjoittamaa
kirjaa erilaisista riippuvuuksista.

Irja Ketola
• Seurakunnan diakoniatyöntekijät
käyvät sovitusti tapaamassa asukkaita niin Mäntylässä, Lepovillassa kuin
Lounatuulessakin
• Diakoniatyö on järjestänyt Lepovillassa info- ja ohjelmahetkiä, ja sairaalapappi säännöllisesti hartaushetken.
• Mäntylän asukkaille pastori on pitänyt joulukahvi- ja hartaushetken.
Seurakunnan palvelutyön vastuukappalainen toimii Mäntylä ry:n hallituksessa seurakunnan edustajana.

Sisko Vainio nauttii Lounatuulen kodissaan elämän pienistä mukavista asioista. – Kohta
tulee vappu, hän hymyilee.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Ihmiskauppa
– tämän päivän orjuutta
T

ällaisia uutisia näemme ja luemme tavan takaa. Ihmissalakuljetus Lähi-idässä ja muualla on niin tuottavaa bisnestä, että aina löytyy uusia yrittäjiä. Sodan
keskeltä tai muuten kurjista oloista lähteneet uskaltautuvat henkensä kaupalla,
yleensä tuhansia euroja pulitettuaan vaarallisille reiteille, junien katoille, kontteihin,
rekkojen lokeroihin tai merimatkoille.
Entä ne, jotka onnistuvat tulemaan tavalla tai toisella määränpäähänsä? Onnelan
sijasta moni huomaa tulleensa raskaasti petetyksi. Parhaassa tapauksessa pakolainen
pääsee karanteenileirille tai kokoamiskeskukseen, jossa alkaa puuduttava odotus.
Huonommassa tapauksessa seuraa paperiton piileskely, usein pakkotyö, velkavankeus
prostituoituna tai pornoteollisuudessa.

Seksiperäinen ihmiskauppa
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti Pia
Rendic toimii Kyproksen saarella ihmiskaupan vastaisessa työssä. Hänen tuore kirjansa
Ihmiskaupan kasvot piirtää karun kuvan eurooppalaisen ihmissalakuljetuksen solmukohdasta. Kypros on yksi seksiperäisen ihmiskaupan keskuksista. Euroopan rajojen
yli kulkee vuosittain satojatuhansia uhreja,
joista arviolta 85 prosenttia päätyy työskentelemään seksibisnekseen.
Pia Rendic haluaa kertoa totuuden niiden naisten äänellä, jotka ovat joutuneet
seksiperäisen ihmiskaupan uhreiksi. Toki
miehiä ja poikiakin on uhreina, mutta valtaosa on naisia, kun taas hyväksikäyttäjistä ja
parittajista pääosa miehiä.
Pia Rendic kumppaneineen on perustanut ns. puolimatkan koteja ja päiväkeskuksen niille, jotka ovat onnistuneet pääsemään
vapaaksi vankilamaisista yökerhoista tai alaarvoisista asuntoloistaan. Tie ihmisarvoiseen elämään ei ole helppo, pettymykset ja
taka-askeleet ovat arkipäivää prostituution
pauloista eroon pyrkivien elämässä. Mutta
myönteisiä tuloksiakin on tullut.

Mikä ylläpitää ihmiskauppaa?
Pia Rendic: Ihmiskaupan kasvot. Uusi Tie 2015, 222 s.

Satoja pakolaisia hukkui Välimereen! Laivan miehistö hylkäsi aluksen
ja jätti matkustajat ajelehtimaan oman onnensa nojaan.

Eri maiden hallitukset yrittävät jatkuvasti
taistella ihmiskauppaa vastaan lainsäädännöllisin keinoin. Silti se kasvaa koko ajan.
Keskeisin syy näyttää olevan raha. Erityisesti seksiperäinen bisnes on kannattavaa, koska siinä on isot voitot ja minimaalinen riski.

Huume- ja ihmiskauppaa Atlantin takana

Y

htä lailla traaginen on tilanne Atlantin
toisella puolella. Siellä ei ole paremman elämän viimeisenä esteenä meri,
vaan hyvin vartioitu maa- ja jokiraja Meksikon ja Yhdysvaltojen välillä. Silti vuosittain
sen yli viedään 600 000–800 000 naista
– laskelmassa ei ole mukana Meksikon sisäinen ihmiskauppa. Useimmat siepatut ja
myydyt henkilöt joutuvat mukaan seksibisnekseen, pakkotyöhön, velkavankeuteen tai
pornofilmeihin.
Meksikossa asuva yhdysvaltalainen
kirjailija Jennifer Clement on haastatellut
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meksikolaisia naisvankeja ja kirjoittanut
niiden pohjalta romaanin, joka rujoudessaan koskettaa syvältä. Kirjaa on käännetty
lukuisille kielille.
Romaanin päähenkilö Ladydi on maan
alkuperäisväestöä. Kylässä ei asu juuri
muita kuin naisia ja lapsia – miehet ovat
livistäneet kaupunkeihin tai USA:n puolelle. Joku tosin lähettää rahaa perheelle. Ladydin äidin vähät varat kuluvat oluttölkkeihin. Suurin huoli kylässä on tyttöjen
sieppaus heti kun naiseuden merkit ovat
näkyvissä. Siksi joka talon pihalla on kuop-

pa, johon oudon auton lähestyessä tytöt
piilotetaan. Heidät myös noetaan ja rumennetaan aina kun ovat ihmisten ilmoilla. Ja silti: noutaja usein iskee ja vie.
Ladydi pääsee onnekkaasti lapsenlikaksi äveriääseen, sosiaalisesti toista ääripäätä
edustavaan meksikolaiseen huvilaan. Mutta
pian käy ilmi, että huumeilla varallisuutensa
kasannut perhe on saanut surmansa jengien välisessä kahakassa. Eikä aikaa, kuin
Ladydikin on vankilassa, syytettynä rikokseen osallistumisesta. Alaikäisyytensä
vuoksi hän pääsee hetkeksi vapaalle. Mutta

Hankintakustannukset ovat alhaiset ja myytyjen naisten kysyntä suurta.
Myös laajalle levinnyt korruptio tukee
ihmiskauppaa. Poliisit, rajaviranomaiset ja
jopa hallitukset ovat tietyissä maissa helposti lahjottavissa, ja viranomaistahot saattavat
itse olla mukana ihmiskaupparenkaissa.
Langetetut tuomiot ovat vähälukuisia ja
rangaistukset minimaalisia.
Kolmas syy on globalisaatio ja tietotekniikan nopea kehitys. Etenkin internetin
myötä virtuaalinen ihmiskauppa on levinnyt
räjähdysmäisesti. Viime vuosina on yleistynyt live-seksin ostaminen varsinkin alaikäisiltä. Nuorimmat netin kautta tapahtuvan
ihmiskaupan uhrit ovat olleet vasta seitsemänvuotiaita.
Viimeisenä tekijänä on yksinkertaisesti
valtava kysyntä, johon liittyy helppous pornon käyttämiseen verkon kautta. Rendic viittaa (Covenant Eyes, 2014) tutkimuksiin, joiden mukaan kuluttajien uskonnollisella vakaumuksella ei näytä olevan estävää vaikutusta siihen, klikataanko pornosivuja esiin.
Sen mukaan Amerikassa 50 prosenttia kristityistä miehistä ja 20 prosenttia naisista sanoi
olevansa koukussa pornoon. Yli puolet pastoreista oli käynyt sivuilla vuoden sisällä.

Kristillisen ihmiskäsityksen vastaus
Maailman pahuus ei poistu päivittelemällä.
Ylemmyyden asenteet ja moralismi on huono keino. Kristitty ei ole itsessään muita parempi: ”Jos ajattelet, että sinä et voi langeta
seksuaaliseen syntiin, olet jumalallisempi
kuin Daavid, vahvempi kuin Simson ja viisaampi kuin Salomo.”
Jeesus ei tuominnut prostituoitua eikä
samarialaista naista, vaan vapautti heidät
puhtaampaan elämään. Kristillisestä ihmiskäsityksestä nousee toisen ihmisen arvostus
Jumalan luomana ja rakastamana olentona
– on tämä tehnyt mitä tahansa ja elänyt miten tahansa. Kirkon tehtävä on välittää arvokkaan ihmisyyden ja toivon sanomaa.
Suurin vihollinen taistelussa sortoa ja
alistamista vastaan on salakavala, hienotunteinen hiljaisuus. ”Jotta paha voittaisi, riittää, että hyvät ihmiset eivät tee mitään.” Siksi on uskallettava korottaa ääni maailmanlaajuisesti, kansallisesti, yhteisöllisesti ja
yksilötasolla.

Reijo Huuskonen

onnistuiko hänen välttää rajavartijoiden
luodit, sitä ei tarina enää kerro.
Häikäilemättömyys ja väkivalta Atlantin molemmin puolin ovat siis yhtä kovaa.
Mutta valopilkkujakin on näkyvissä. Rakkaus, joka ei puserru vain inhimillisistä
voimavaroista, nostaa esille rohkeita pioneereja ja tekoja, joiden avulla edes muutama pelastuu.
Jennifer Clement:
Varastettujen rukousten vuori.
Like 2014, 268 s.

Väkivaltaisen
radikalisaation
torjunta

V

äkivaltaista radikalisoitumista on
mahdollista ennalta ehkäistä.
Kirkon Ulkomaanapu avaa perjantaina 27.3. vuoden kestävän kampanjan, joka keskittyy väkivaltaisen
radikalisaation vastaiseen työhön sekä
ulkomailla että Suomessa.
Väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisy vaatii puuttumista ilmiön
taustalla vaikuttaviin syihin, kouluttamattomuuteen, toimeentulomahdollisuuksien vähyyteen sekä syrjinnän ja
ulkopuolisuuden kokemukseen.
Erityisen paljon tukea tarvitsevat
nuoret, jotka ovat kasvaneet konfliktin keskellä. Ääriryhmien tarjoama
yhteenkuuluvuuden tunne voi kuitenkin houkuttaa myös vauraissa oloissa
kasvaneita nuoria, jotka eivät koe
kuuluvansa joukkoon.

Ruohonjuuritason
rauhantyöt

Hyvinkään Toimarin toiminnanjohtaja Lea Tasala ja palveluohjaaja Pasi Paakkunainen ottivat kuvaan asuntolan yhteisen lemmikin
Viljo-kissan, joka on saanut paljon silityksiä.

Asunnottomuus
ei hellitä otettaan
Hyvinkään Toimari ry järjesti Sininauhasäätiön kanssa Uudenmaan kansanedustajaehdokkaille
ja Hyvinkään päättäjille helmikuussa asunnottomuuteen ja tukiasumiseen liittyneen tapahtuman.

K

äytiin Toimarissa, Mäntylässä, Riihimäen Tiilikadun
kuntoutumisyksikössä ja
Riihimäen Kino Sammossa,
jossa keskusteltiin ja nähtiin Q-teatterin Juha Sääskin ja Arttu Kurttilin esittämä näytelmä Ruusulankatu 10. Tässä töölöläisessä talossa toimii Sininauhasäätiön asumispalveluyksikkö, jonka
93 nuoresta asukkaasta suurella osalla on
taustalla asunnottomuutta sekä akuutti
päihde- ja/tai mielenterveysongelma. Talolla
on puolustajia ja vastustajia. Sosiaalialan väki pyrkii antamaan nuorille uuden alun. Katsojat olivat vaikuttuneita näkemästään.
Toimarin toiminnanjohtaja Lea Tasalan
mukaan Aran (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tilaston lukema, 28 hyvinkääläistä
asunnotonta, ei pidä paikkaansa, koska jo
Toimarin asuntolassa on jatkuvasti 20 henkeä. Ensisuojassa oli 1.9.2013–30.4.2014 yhteensä 869 yöpymistä, lisäystä edellisvuodesta yli 100. Mäntylässä on 24 asumispaikkaa.
Asunnottomat etsivät yösijaa hylätyistä
taloista, rappukäytävistä, varastoista ja metsästä. Aran tilaston sijaan päättäjien pitäisi
kysyä asunnottomista alan toimijoilta.
Kaupunki omistaa Toimarin kiinteistön
ja rahoittaa ensisuojan toimintaa. Kaupungille perustettiin vuoden alusta myös asumisohjaajan toimi. Tämä opastaa muun muassa vuokra-asunnon hakemisessa.
– Yritämme aktivoida asukkaita talon
ulkopuoliseen elämään. Riihimäen Tiilika-
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dulla kävimme uudessa kaupungin rahoittamassa 20 asunnottoman asumisyksikössä.
Toivoisimme myös Hyvinkäältä vastaavaa
panostusta asunnottomien tukemiseen, Lea
Tasala sanoi.

Ehdokkaiden kommentteja
Jotkut asunnottomuuskierroksella mukana
olleet eduskuntavaaliehdokkaat tutustuivat
ensi kertaa asunnottomien tilanteeseen. Hyvinkääläinen Jorma Harju (KD) oli sitä
mieltä, että ihmisten ongelmiin pitäisi puuttua ajoissa. Asunnottomuutta ei pitäisi peittää tilastoihin.
– Q-teatterin näytelmä kruunasi kierroksen ja avasi silmiä. Lapsilla voi olla perheissä huonot olosuhteet. Niihin ei pystytä
puuttumaan ajoissa. Eerikan kaltaisia tapauksia on useita, mutta hänen kohdallaan se
päättyi ikävästi.
Nina Naskali (Kesk.) oli huolestunut
Mäntylän jatkosta, joka oli saanut toiminnalleen vain viiden vuoden sopimuksen.
– Ihmisiä olisi kuunneltava yksilöllisesti.
He tarvitsevat koulutusta ja työtä, mikä tuo
elämänhalua.
Hyvinkään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman (SDP) istui
asunnottomuuskierroksen aikana parhaillaan kaupunginhallituksen kokouksessa,
jossa käsiteltiin Toimari ry:n velan takausta.
Puhelimessa hän kertoi tuntevansa Toimarin tilanteen.
– Toimarissa on juuri sitä 3. sektorin toi-

mintaa, mitä muut eivät tee. Haluan sanoa
kiitoksen kaikille, jotka toimivat asunnottomuuden poistamisen ja paremman arjen
hyväksi. Asunnottomia on autettava, vaikka
he eivät pidä meteliä itsestään. Viime vuonna Hyvinkäällä oli 60–300 asunnotonta.
Kirkkovaltuustossa oleva Ari Mäkelä
(Kok.) oli tapahtumapäivänä kaupungin
henkilöstöjaoston sekä kaupunginhallituksen kokouksessa. Hän lähetti edustajakseen
vaalipäällikkönsä Tom Östlundin. Puhelimessa Ari Mäkelä sanoi, että asunnottomuus on erittäin valitettava asia.
– Sitä ei saa missään nimessä sivuuttaa.
Toimarin toiminta on tärkeä. Niin
sanotun märkäpään pitäisi olla auki läpi vuoden. Ruokajakelun tulisi
olla jatkuva ja säännöllinen tukimuoto.
Kirjailija ja kulttuurineuvos
Veijo Baltzar (SDP) sanoi Kino
Sammossa, että tunneäly on kadonnut politiikan, byrokratian ja
koulutuksen keskiöstä. Ihmisenä
olemisen arvo on kadonnut.
– Syntyy turvattomuutta ja yksinäisyyttä, asunnottomuutta, heitteillejättöä ja syrjäytymistä. Seurakuntiinkin on tullut liikaa politiikkaa ja byrokratiaa. Jos muotoseikat
ovat päällimmäisenä, niin ihminen
syrjäytetään. Enemmän tulisi olla
tunneälyä ja välittämistä.

Seppo Ylönen

Myös uskonnollisilla johtajilla on keskeinen rooli väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemisessä, ja heidän on
olennaista olla mukana siihen liittyvien ratkaisumallien suunnittelussa. Uskonnollisten johtajien kanssa työskentelemällä Ulkomaanapu on saavuttanut tuloksia ruohonjuuritason rauhantyössä muun muassa Somaliassa ja
Keski-Afrikan tasavallassa.
Tänä vuonna Ulkomaanapu käyttää
kansainvälisestä rauhantyöstä saatuja
kokemuksia myös väkivaltaisen radikalisaation vastaisessa työssä kotimaassa.
– Ulkomaanavulla on kansainvälistä kokemusta vuoropuhelusta ääriliikkeiden kanssa sota-alueilla sekä
taistelijoiden integroinnista takaisin
yhteiskuntaan. Tästä voi olla Suomelle
hyötyä. Tärkeintä on kuitenkin uskonnollisten yhteisöjen oma ennalta
ehkäisevä työ ja siksi pyrimme tukemaan toimivaa yhteistyötä niiden ja
viranomaisten välillä ulkomailla mutta myös Suomessa, toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti
Pentikäinen.

Peace United pelaa
rauhan puolesta
Kirkon Ulkomaanapu on perustanut
nuorten kanssa tehtävää rauhantyötä
varten jalkapallojoukkueen, Peace
Unitedin. Se kannustaa tekoihin rauhan puolesta.
– Jalkapallo yhdistää ihmisiä ympäri
maailmaa. Monille vaikeissa oloissa eläville nuorille se on myös henkireikä –
kenttä, jolla heidän tekonsa merkitsevät. Kokemus siitä, että voi hallita omaa
elämäänsä, ehkäisee turvattomuutta ja
turhautumista, sanoo kampanjapäällikkö Eeva-Maria Laakso. (KT)

Väkivaltaiseen
ääriryhmään
liittyvä nuori
jättää taakseen
surevia omaisia
ja oman
tulevaisuutensa.
Koulutus,
toimeentulo ja
yhteenkuuluvuuden tunne
tarjoavat
vaihtoehtoja.
Anna nuorelle
syy jäädä:
tekojakampanja.
fi
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Lähetysmyyjäiset
ja -lounas

4-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhlat
perjantaina 17.4. klo 18
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Tervetuloa viettämään yhteisiä 4-vuotiaiden synttärijuhlia.
Voit tulla juhlaan yhdessä perheesi tai kummisi kanssa.
Toivomme etukäteisilmoittautumista 9.4. mennessä
montako teiltä tulee, jotta osaamme varata tarpeeksi jäätelöä. Ilmoittautuminen juhliin www.hyvinkaanseurakunta>
Ajankohtaista.

Lisätietoja lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva
p. 040 559 6327 klo 9–15 tai anna-mari.tukeva@evl.fi

Kiinnostaako
loma saaristossa?

Nautitko liikkumisesta merellä?
Nuorten ja nuorten aikuisten
purjehdus
Itämerellä 31.5.–3.6.
Lähtö- ja paluusatama on Kotkassa, jonne on Hyvinkäältä
yhteiskuljetus.
Purjehduselämyksen tarjoaa
purjelaiva Vivan.
(www.vivanyhdistys.com )
Hinta 60 € / henkilö. Ilmoittautuminen ja lisätietoja osoitteessa www.nuoret.betsku.net
Viimeinen ilmoittautumis- ja
perumispäivä 1.5.

Lähde teatteriin! Amalian kutsumus on

tositapahtumiin pohjautuva musiikkinäytelmä
Amalia Skoglundin elämästä 1800-luvun lopulla.
Käsikirjoitus ja musiikki: Päivi Mattila. Ohjaus: Antti
Sevanto. Musiikin johto: Pekka Nyman.
Tuotanto: Suomen Lähetysseura. Esitys Korson
Lumosalissa Vantaalla perjantaina 15.5. klo 19.
Liput: 25 € sis. bussimatkat. Ilmoittautumiset 17.4. mennessä
seurakunnan neuvontaan 040 8050 200.

Vappuna 1.5.
klo 10–13

Vappukahvila
Mummon kammarilla,
Helenenkatu 34 D.

Tervetuloa Kä-te-vä-piirin
vappukahveille!
Tarjolla myös gluteenittomia
leivonnaisia.

Vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa oleville
hyvinkääläisille

Diakoniaruokailu
Kaksi kertaa kuukaudessa

maanantaisin klo 11.30–13.00
Hyvinkään kirkon yläsalissa,
Hämeenkatu 16.
Hinta 2 € käteisellä.
Kevään 2015 ruokailupäivät
ovat: 13.4., 27.4., 11.5. ja 25.5.
(Huom. ruokailua ei ole 30.3.)
Tervetuloa!

Tee hyvää -iltapäivä
sunnuntaina 24.5. klo 13–15
Kauniston vanhainkodissa,
Nummisillankatu 2.
Ilahdutamme laitoksessa asuvia
vanhuksia erilaisilla toimintapisteillä ja läsnäolollamme. Kaipaamme päivään vapaaehtoisia
avustajia.
Tule mukaan tekemään hyvää
yksin, kaksin tai koko perheen
kanssa. Ilmoittautuminen pe
22.5. mennessä sähköpostilla
carina.lievendahl@evl.fi tai nana.
lindholm@evl.fi tai p. 040 356
9074 tai 040 559 6319.

Ota
rohkeasti
yhteyttä niin
kerromme
lisää!

Liikuttavan
hyvä
jumppa
Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3.
Sunnuntaina 19.4. klo 15
Maksu 6 €
Yhteisvastuun hyväksi.

Perjantaina 27.3. ja 8.5.
klo 10.30–13.30.
Hartaus klo 10.20.
Seurakuntakeskus,
Hämeenkatu 16.
Myynnissä leivonnaisia,
ruokia, arpoja (2 €/kpl).
Lounas 9.80 €.
TERVETULOA!

Äitienpäivälounas
srk-keskuksen juhlasalissa
sunnuntaina 10.5.
klo 10.30–13.30
Pöytävaraukset ryhmille
p. 040 8050 240.
Pitopalvelusta maukkaat
leivonnaiset ja noutoateriat.

TERVETULOA
KESÄPERHEKERHOON!
Perhekerhoihin ovat
tervetulleita kaikki lapset
yhdessä aikuisten kanssa.
Niihin ei tarvitse
ilmoittautua erikseen.
Kerhot ovat maksuttomia.
Kerhoissa syödään
aamupuuro
ja kahvitellaan, touhutaan
yhdessä ja hiljennytään.
Perhekerhot kokoontuvat
klo 8.30–13.00:
Maanantaisin Martin
seurakuntatalossa
(Niittymäenraitti 4)
Tiistaisin Vanhassa Pappilassa
(Pappilankatu 14)
Keskiviikkoisin Vehkojan
seurakuntakeskuksella
(Yli-Anttilantie 3)
Torstaisin Paavolan
seurakuntakodissa (Aittatie 1)
Lisätietoja: puh. 040 528 7236

LEIRIT SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSESSA
•

•

•

•
•
•

•

•

•

MISSIO-GOLF
Tiistaina 28.7. pelataan
Hyvinkään Golfin
kentällä seurakunnan
lähetystyön hyväksi.
Klo 8 yhteisinfo ja
klo 8.30 yhteislähtö.
Päivämäärä kalenteriin!
Lisätietoja: Kosti Kallio,
p. 040 547 9621,
kosti.kallio@evl.fi

Tervetuloa päiväkerholaiset vanhempien kanssa, perhekerholaiset, muskarilaiset sekä pilttiporukka viettämään
yhteistä kevätpäivää Sääksissä 4.–5.5. klo 9–14. Ohjelmassa mm. sirkusaiheinen rastirata, rantaleikkejä,
kasvomaalausta ja makkaranpaistoa (omat makkarat mukaan).
Bussimaksu aikuisilta 5 € ja lapsilta 3 €. Maksu käteisellä. Maksu kerätään bussissa tai Sääksiin saavuttaessa.
Päivän aikana on mahdollisuus ruokailuun, aikuinen 5 € ja lapsi 3 €. Perhehinta 25 € (sis. ruokailun ja bussin).
Sääksin osoite: Sääksjärventie 146, 05200 Rajamäki. Ilmoittautuminen sähköisesti (www.hyvinkaanseurakunta.
fi > Ajankohtaista) 17.4. mennessä. Tervetuloa kaikki joukolla mukaan!

1.–2.6. 6–8-vuotiaat (eskariin menevistä tokaluokalle
meneviin, vuosina 2007–2009 syntyneet)
Hinta 20 €. Sisarale -50%.
Ilmoittautuminen päättyy 17.5.
2.–3.6. 6–8-vuotiaat (eskariin menevistä tokaluokalle
meneviin, vuosina 2007–2009 syntyneet )
Hinta 20 €. Sisarale -50 %.
Ilmoittautuminen päättyy 17.5.
30.7.–1.8.
7–9-vuotiaat
Hinta 40 € (leiriläinen ollut jo vuoden koulussa, vuosina
2005–2007 syntyneet). Sisarale -50 %. Ilmoittautuminen
päättyy 19.7.
3.–5.8. 10–12-vuotiaat (vuosina 2003–2005 syntyneet)
Hinta 40 €. Sisarale -50 %.
Ilmoittautuminen päättyy 19.7.
8.8. Kummi-kummilapsi -päivä Hinta kummi 20 €, kummilapsi 5 €, ei sisaralennusta. lmoittautuminen päättyy 19.7.
9.8. Isovanhempi-lapsi -päivä
Hinta isovanhempi 20 €, lapsenlapsi 5 €, ei sisaralennusta.
Ilmoittautuminen päättyy 19.7.
Hinnat sisältävät kuljetuksen leirille ja takaisin, ateriat, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leireistä voi anoa maksuvapautusta. Hakemuksia saa seurakunnan neuvonnasta tai
leirin työntekijältä.
Ilmoittautuminen osoitteessa varkka.betsku.net.

VALTAKUNNALLINEN SUURLEIRI
PARTAHARJUSSA 22.–27.7.

•

Päiväkerhojen kevätretki Sääksiin
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Hyvinkään seurakunnan toimintaa
6–14-vuotiaille tytöille ja pojille

Tälle telttaleirille 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 päättyy 19.4. Ilmoittautumiset osoitteessa varkka.betsku.net. Jos perheessä ei ole internet -yhteyttä,
voi leirille ilmoittautua soittamalla Kirsi Kupiainen puh.
040 566 3990.
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. Leiristä voi anoa osittaista maksuvapautusta. Hakemuksia voi pyytää seurakunnan nuorisotoimistosta tai leirin työntekijältä

KOULULAISTEN KESÄKERHOT
Kerhot on tarkoitettu kaikille alakoululaisille, mutta etusijalla ovat
vuonna 2006 ja 2007 syntyneet.
•
Osallistumismaksu on 100 € ajasta riippumatta. Osallistumismaksuun sisältyy lämmin ruoka, välipala, toimintaan sisältyvät askartelumateriaalit ja välineet, retket ja vakuutus kerhon
ajaksi.
•
Kerhopaikat ovat Martin seurakuntatalo (1 ryhmä), seurakuntakeskuksen alakerran kerhotila, Vehkojan seurakuntakeskus
ja Paavolan seurakuntakoti.
•
Uutena kerhona alkaa pyöräilevä kesäkerho. Teemme pieniä
pyöräretkiä lähialueelle, kohtaamispaikkana toimii Betania.
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2015.
Ilmoittautumiset kerhoon vain sähköisesti osoitteessa:
www.hyvinkaanseurakunta.fi>Ajankohtaista
•
Tiedustelut kerhopaikoista lapsi- ja perhetyön toimistosta
puh. 040 528 7236
•
Kesäkerhoon tulijoille lähetetään toukokuun aikana erillinen
kirje kotiin.

Seurakunnassa tapahtuu

M a a l i s k u u – t o u k o k u u 2 015
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen
Palmusunnuntai ..

– Kunnian kuninkaan alennustie
•  Perhemessu Hyvinkään kirkko.
Paula Hagel, Merja Telsavaara,
Minna Kurkola, Marjut Sipakko,
Terhi Makkonen ja lapsikuorot.
•  Messu Paavolan srk-koti,
Jyrki Rauhala ja Anna Helenius.
Kirkkokahvit.
•  Messu Vehkojan srk-keskus, Esa
Kokko ja Anna Helenius. Kirkkokahvit.
•  Vehkoja-päivän konsertti
Vehkojan srk-keskus, Sari ja
Leo Louhivaara.
•  J.S.Bach: Matteus-passio
Hyvinkään kirkko. Ks. ilmoitus alla.

Hiljaisen viikon
maanantai ..

– Jeesus Getsemanessa
• Huom. .. ei ole diakoniaruokailua.
• . Pikkulapsiperheiden
pääsiäiskirkko Vehkojan srk-keskus,
Paula Hagel ja Anna-Mari Tukeva.
• . Arkipäivän rukoushetki
srk-keskuksen kappeli (Huom. paikka).
•  Tuolijumppaa Paavolan srk-koti.
•  Avoin raamattupiiri, Paavolan
srk-koti.
• . Israel raamattu- ja rukouspiiri,
srk-keskuksen juhlasali. Hannu
Tossavan aiheena ”Bioraha” ja

Malakian pääsiäistervehdys.
•  Iltakirkko Vanha kirkko,
Anne Blomqvist ja Minna Kurkola.

Hiljaisen viikon
tiistai ..

– Jeesus tutkittavana
• . Avoin rukouspiiri, Martin
srk-talo.
• . Arkipäivän rukoushetki
srk-keskuksen kappeli (Huom. paikka).
•  Iltakirkko Vanha kirkko, Merja
Telsavaara ja Minna Kurkola.

Hiljaisen viikon
keskiviikko ..

– Jeesus tuomitaan
• . Avoin aamurukous
Vanha kirkko.
• . Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkko.
•  Jumppaa Paavolan srk-koti.
•  Eläkeläiskerho Paavolan srk-koti.
•  Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmankatu .
•  Seurakuntaveisaajat,
Vanha kirkko.
•  Messu Kaukasten palvelutalo,
Paula Hagel ja Anna Helenius.
•  Iltakirkko Vanha kirkko,
Kosti Kallio ja Taru Paasio.

Kiirastorstai ..

– Pyhä Ehtoollinen
• . Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkko.
•  ja  Erämaan kukka, Pyhimysmonologi Jouni Laine Robert’s Coffee,
Willa kauppakeskus.
•  Messu Vanha kirkko, Anne
Blomqvist ja Minna Kurkola.
•  Messu Hyvinkään kirkko,
Ilkka Järvinen, Janne Rönni ja Anna
Helenius. Kirkkokuoro.
•  Messu Kytäjän kirkko, Virpi Koivisto
ja Helena Lehtinen. KokoNainen.
•  Messu Vehkojan srk-keskus, Esa
Kokko ja Taru Paasio. Vehkojan kuoro.
•  Messu Paavolan srk-koti, Paula
Hagel ja Marjut Sipakko. Nuorisokuoro.

Pitkäperjantai ..

– Jumalan Karitsa
•  Sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkko, Virpi Koivisto, Kosti Kallio ja
Minna Kurkola.
•  Ristinjuhla Vanha kirkko, Reijo
Arkkila, Esa Kokko ja Evankelinen
kuoro.
•  Pääsiäisdraama Ylös Jerusalemiin Hyvinkään kirkko. Koreografia
Titta Tunkkari. Musiikki Marjut Sipakko
ja Helena Lehtinen. Ohjaus ja sovitus
Jouni Laine. Teatteri Beta.

Musiikkia

Hiljainen lauantai ..

– Kristus on voittanut kuoleman
•  J. S. Bach: Johannes-passio
Hyvinkään kirkko. Ks.ilmoitus alla.
•  Pääsiäisyön Tuomasmessu
Hyvinkään kirkko, Johannes Melander,
Paula Hagel ja Helena Lehtinen.
Tuomaskuoro ja -bändi.

Pääsiäispäivä ..

– Kristus on ylösnoussut!
•  Messu Hyvinkään kirkko, Merja
Telsavaara, Ilkka Järvinen, Anna
Helenius ja Marjut Sipakko. Kirkkokuoro. Kirkkokahvit yläsalissa.
•  Messu Paavolan srk-koti, Anne
Blomqvist ja Taru Paasio. Kirkkokahvit.
•  Messu Vehkojan srk-keskus, Janne
Rönni ja Taru Paasio. Vehkojan kuoro.
•  Hartaus Rauhannummen
kappelissa, Petra Pohjanraito ja
Helena Lehtinen. Linja-autokuljetus.

. Pääsiäispäivä
maanantai ..

– Ylösnousseen kohtaaminen
•  Messu Hyvinkään kirkko,
Ilkka Järvinen, Johannes Melander ja
Anna Helenius.
•  Perhemessu Martin srk-talo,
Virpi Koivisto ja Marjut Sipakko.

J.S. Bach

sa kirkossa. Vapaa pääsy. Ohjelma  .
• Su .. klo  Pääsiäisvirsien ilta
Vanhassa kirkossa. Anna Helenius ja
Paula Kallio
• Ma .. klo  Finlandia – Varusmiessoittokunnan -vuotisjuhlakiertueen konsertti Hyvinkään
kirkossa. Teemallisesti Finlandia-kiertue kunnioittaa Sibeliuksen juhlavuotta. Konsertin solisteina Waltteri
Torikka ja Seppo Pohjoisaho.
• Ti .. klo  Arja Korisevan
syntymäpäiväkonsertti Hyvinkään
kirkossa. Korisevan säestäjänä on
pianotaiteilija Jouni Somero.
Konserttiin on erityisesti kutsuttu tänä
vuonna  ja  vuotta täyttävät tai
täyttäneet Hyvinkään seurakunnan
jäsenet. Kutsuvieraille on konsertin
jälkeen kakkukahvit. Konserttiin on
vapaa pääsy. Ohjelma  euroa.
• Ti .. klo  Barokki-ilta Vanhassa
kirkossa. Musiikkiopiston oppilaat.
Vapaa pääsy.
• Su .. klo  Hyvinkään seudun

•
•

•

•

•
•

Bel Canton ystävät ry:n konsertti
Vanhassa kirkossa.
Ti .. klo . Kirkkolauluja
Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston
laulajat.
La .. klo  Volare-kuoron
kevätkonsertti Vehkojan seurakuntakeskuksessa, johtaa Marianne
Murtoniemi. Vapaa pääsy.
Su .. klo  Äitienpäivän
kahvikonsertti Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Heli Närhi, sopraano,
Tiina Sinkkonen, altto ja Matti Heroja,
piano.
Ti .. klo . Koko perheen
kevätkonsertti Hyvinkään kirkossa.
Sävelkeijut, Rytmiritarit, Laulunaperot,
Nuorisokuoro ja soitinyhtye, johtaa
Marjut Sipakko. Vapaa pääsy.
To .. klo  Hengellisten laulujen
yhteislaulutilaisuus Vanhassa
kirkossa.
To .. klo  Svetlana Musinan ja
Jelizaveta Pantzenkon konsertti
Vanhassa kirkossa lähetystyön

MATTEUSPASSIO
Volare-kuoro

valmennus
Marianne Murtoniemi

Su 29.3.2015
klo 17
Hyvinkään
kirkko

Hyvinkään
Oratoriokuoro
ja
Hyvinkään
Orkesteri
johtaa
Matti Heroja

Solistit:
Satu Strömberg sopraano Tiina Sinkkonen altto
Simo Mäkinen tenori Jukka Heroja tenori (evankelista)
Jorma Hynninen basso (Jeesus) Peter Achren basso

Design: Jorma Ersta

• Su .. klo  Vehkoja-päivän
konsertti Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie , Sari ja Leo Louhivaara.
• Su .. klo  J. S. Bach: Matteuspassio Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri.
Johtaa Matti Heroja. Volare-kuoro,
valmennus Marianne Murtoniemi.
Solistit: Jorma Hynninen, basso,
(Jeesus), Jukka Heroja, tenori, (evankelista), Satu Strömberg, sopraano, Tiina
Sinkkonen, altto, Simo Mäkinen,
tenori ja Peter Achren, basso. Vapaa
pääsy. Ohjelma  .
• La .. klo  J.S. Bach: Johannespassio Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Kamarikuoro, Canzonetta Nova, ja
Orkesteri, johtaa Erkki Hannonen.
Mats Lillhannus (evankelista), Janne
Hautsalo (Jeesus), Annamaria
Hannonen, sopraano, Kaisa Kautto,
altto, Arttu Hartikainen, tenori ja Henri
Tikkanen, basso. Vapaa pääsy.
Ohjelma  .
• Su .. klo  Lauluyhtye HaTsin
konsertti ”Laulumme Sinulle” Vanhas-

Linja-autokuljetus Rauhannummeen
pääsiäisenä ..:
Linja-auto lähtee Hyvinkäänkylästä
klo ., Uudenmaankatu, Siltakatu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, lähtö
Hyvinkään kirkon vastapäiseltä
pysäkiltä klo ., Hämeenkatu,
Sähkökatu, Pohjoinen puistokatu,
Munckinkatua ja Hämeenkatua Rauhannummeen.
Hartaus kappelissa klo .
Paluulähtö klo ..
Paikallisliikenteen maksu.

Vapaa pääsy
Ohjelma 20 €

hyväksi. Mukana pastori Pasi Hujanen
ja Kosti Kallio sekä lähetyssihteeri
Johanna Rantalankila. Kolehti
lähetystyölle.
• Su .. klo  Aikamme säveliä,

Minne-trion kamarimusiikkikonsertti Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Kati Välimaa, viulu, Johanna
Jaakkola, sello ja Pirkko Heikkinen,
piano.

Alueilla tapahtuu keväällä 
Paavolan alue
(Paavolan seurakuntakoti, Aittatie )
• .. klo  Yhteisvastuusauvakävely
• .. klo  Vapun vastaanotto
• .. klo  Perhemessu äitienpäivänä

Vehkojan alue

(Vehkojan seurakuntakeskus,
Yli-Anttilantie )
• .. klo  Vehkoja-päivän konsertti

etsku

• .. klo  Liikuttavan hyvä jumppa,
liiku Yhteisvastuulle ( euroa)
• .. klo  Äitienpäivän kahvikonsertti

Kytäjän alue
(paikka: Kytäjän kirkko, Palkkisillantie )
• .. klo  Kiirastorstain
ehtoolliskirkko
• .. klo  Kytäjä-kerho

.net

Jumala. Armo. Elämä.

• .. klo  Messu
• .. klo  Kytäjä-kerho
• .. klo , .. klo  ja .. klo 
Rauhanyhdistyksen kevätseurat
• .. klo  Messu

laulutilaisuus.
HUOM! Paikka: Kaukasten juhlatalo
essu, kirkkokahvit
• Su .. klo  Messu,

Kaukasten alue

(Martin seurakuntatalo,
Niittymäenraitti )
• Ma .. klo  Toisen pääsiäispäivän
perhemessu

(Kaukasten palvelutalo, Rajapellontie )
• Ke .. klo  Hiljaisen viikon messu
• To .. klo  Suvilinnun laulut, yhteis-

N U O RT E N TO I M I N TA

Betaniassa:

Keskiviikkoisin Raamis 16.30-18.30
Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30

Muut:

Martin alue
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31.5.-3.6. Nuorten ja nuorten aikuisten purjehdus
Itämerellä
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”Toivon, että pystyn tuomaan musiikin kautta kuulijoille voimia, lohtua ja iloa”

Arja Korisevalla on laulajan kutsumus

S

eurakunta on lähettänyt tänä vuonna 50 ja
60 vuotta täyttäneille tai täyttäville jäsenilleen kutsut keväiseen konserttiin, joka
on Hyvinkään kirkossa 14. huhtikuuta kello 18. Hengellisten laulujen herkkänä tulkitsijana on tunnettu laulaja Arja Koriseva säestäjänään pianotaiteilija Jouni Somero. Arja Koriseva täyttää itsekin 50
vuotta 21. huhtikuuta, mutta suunnittelee
syntymäpäiväkonserttiaan vasta syksyksi.
– Olen pitänyt keväisiä kirkkokonsertteja ja kesäisiä
tiekirkkokonsertteja sekä joulukonsertteja yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Laulan ihmisten rakastamia ja toivomia tuttuja hengellisiä lauluja: Lauluja elämästä, syntymästä kuolemaan. Uudempien joukossa on muun muassa
Pekka Simojoen säveltämä ja sanoittama Ristinpuu ja
Lasse Heikkilän Askeleet. Oi katsohan lintua oksalla
puun -laulua olen laulanut lapsesta saakka. Tapani Nuuti-

sen Kirkossa-laulu on monelle tuttu rippikoululaulu kuten
Kosketa minua henkikin, Arja Koriseva kertoi puhelinhaastattelussa. Arja on tehnyt Jounin kanssa myös levyt
”Kirkossa” ja ”Joulukirkossa” juuri näistä toivotuista lauluista. Haastatteluviikolla hän aloitti Eino Grönin, Leif
Lindemanin, Juha Hostikan ja Dallapé-orkesterin kanssa
100 VUOTTA VIRTAA -juhlakonserttikiertueen Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä ja Tampereella.
– Minun Olavi Virta -suosikkini on Älä unohda hymyä. Sen hän laulaa elokuvassa Pekka Puupää kesälaitumella. Ihmiset eivät tiedä, että Pekka Puupää -elokuvissa
on säilynyt meille tosi hienoja lauluja.

Musiikki on kodin perintöä
Laulajan vanhemmat Senja ja Erkki Koriseva pitivät
Toivakassa kyläkauppaa. Tyttö lauloi kodin lisäksi koulussa, perhe- ja sukujuhlissa ja vähitellen muissakin tilai-

suuksissa. Arjaa kiehtoivat teini-ikäisenä laulamisen lisäksi myös tanssiminen sekä teatteri. Tanssiorkesterin
kanssa laulusolistina esiintymiset alkoivat 13-vuotiaana
yhdessä Eija-siskon kanssa. Arja aloitti klassisen laulun
opiskelun Jyväskylän konservatoriossa 17-vuotiaana.
– Isä ja äiti ovat musikaalisia, positiivisia ja iloisia ihmisiä. Meillä on aina laulettu ja naurettu, mutta myös
kasvatettu suurella rakkaudella. Olin aktiivinen nuori ja
edustin Toivakan Rivakkaa monissa urheilulajeissa. Pidin
uimakouluja sekä luistelu- ja hiihtokouluja, juoksin pikamatkoja ja pelasin pallopelejä. Pelasin neljä vuotta salibandyakin opiskelijoiden SM-kisoissa. Harrastin myös
tanhuja, olin näytelmäkerhossa ja vedin satujumppaa
sekä eläkeläisten laulupiiriä. Lauloin ja tanssin paljon.
Arja Koriseva valmistui Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksesta kasvatustieteen maisteriksi vuonna 1989
erikoistuen liikuntaan ja suomen kieleen. Kävi kuitenkin
niin, että samana vuonna 8. heinäkuuta hänet kruunattiin
Seinäjoella tangokuningattareksi. Arja alkoi tehdä laulukeikkoja perustamansa Fortuna-orkesterin kanssa. Jo tätä
ennen hänellä oli ollut oma orkesteri 11 vuotta.
Vuosien aikana Arja Korisevalla on ollut esiintymisiä
tanssilavojen, konserttisalien, laulukilpailuareenoiden ja
kirkkojen lisäksi myös televisiossa ja elokuvissa. Häntä
on kuultu myös animaatioelokuvien äänenä. Teatterit ja
musikaalitkin tulivat mukaan. Laulajalla on ollut päärooleja musikaaleissa Laulavat sadepisarat (Lahti), My Fair
Lady (Turku), Sound Of Music (Seinäjoki ja Imatra), Dirty
Rotten Scoundrels (Tampere), Piukat paikat (Heinola),
Ava & Frank (Tampere), Delilah (Hämeenlinna) ja Suuri
tangomusikaali (Jyväskylä).

Ensi kertaa kirkkovaltuustoon
Toivakassa opettajamiehensä Pekka Karmalan sekä lastensa Patrikin, 19, Karlan, 13 ja Verlan, 8, kanssa asuva
Arja Koriseva aloitti ensimmäistä kertaa Toivakan seurakunnan kirkkovaltuustossa.
– Olin otettu, kun sain eniten ääniä, 72 ääntä. En halunnut ottaa vielä vastaan puheenjohtajuutta, vaikka sitä
ehdotettiin. Haluan tutustua valtuutetun tehtävään ja
katsoa, kuinka paljon pystyn antamaan omaa aikaani.
Minä olen seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyöjohtokunnan puheenjohtaja.
Toivakan kirkon sisäkatossa on toivakkalaisen taidemaalari Pellervo Lukumiehen lähes 42 vuotta sitten tehdyt värikkäät maalaukset, joiden raamatulliset hahmot
on puettu nykyaikaisiin vaatteisiin. Aluksi kuvat herättivät joissakin pahaa mieltä. Nyt kuvat ovat Toivakan kiinnostavin nähtävyys, mikä vetää kirkkoon matkailijoita.
Arja Koriseva kertoi, että seurakunta ja kirkko ovat olleet osa hänen elämäänsä lapsuudenkodista lähtien. Kirkko on ollut aina luonteva paikka olla ja laulaa. Hänen äitinsä on laulanut pitkään kirkkokuorossa. Jeesus merkitsee
Arjalle armollisuutta ja vastuuta omasta tekemisestä.
– Ihmisen on tehtävä toiselle niin kuin toivoisi tämän
tekevän hänelle. Kaikki me teemme virheitä, mutta voimme aina pyytää anteeksi.
Hän kertoi esiintyneensä useita kertoja sekä Hyvinkään modernissa kirkossa että Hyvinkääsalissa.
– Hyvinkäällä asuu sukulaisiakin, ja kaupunki on minulle tuttu paikka. Hyvinkään kirkko on kaikuisa tila, mikä tuo laulajalle juhlavuutta. Se on akustisesti hyvä. Konserttiin tulevilla ihmisillä on hyvä näkyvyys ja kuuluvuus
istuvat he missä tahansa.
Hyvinkään kirkon kevätkonsertissa hän haluaa puhutella laulujen kautta ihmisiä ja panna heidät ajattelemaan
omaa elämäänsä ja sen ihmeellisyyttä. Arja kertoi saaneensa papeilta usein kannustusta. Hänen konserttinsa
ovat kuin pienimuotoisia liturgisia hetkiä eli aivan kuin
papin työtä.
– Toivon, että pystyn tuomaan musiikin kautta kuulijoille voimia, lohtua ja iloa. Haluan antaa voimaannuttavan hetken, sellaisen lämpimän läsnäolon. Toivon, että
ihmiset kokevat minun olevan siellä heitä varten. Koen,
että se on minun kutsumukseni.
Konserttiin ovat kaikki tervetulleita. Kutsuvieraat
saavat ohjelman maksutta kutsua vastaan.

Seppo Ylönen

Seurakunta ja kirkko ovat olleet osa Arja Korisevan
elämää lapsuudenkodista lähtien.
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