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Kirkosta
koulutielle

keskiaukeama

Päiväkerhot 70 vuotta - sivu 7

Hyvä arki lapselle
Hilkka Toiviainen tulee onnelliseksi nähdessään tasapainoisia, luottavaisia ja leikkiviä lapsia.

K

un lapsella on turvallinen olo, hänen olemuksestaan huokuu
onni ja ilo, hän sanoo.
Vuodesta 1996 Hyvinkään varhaiskasvatuksen johtajana toiminut Hilkka Toiviainen on jäänyt juuri
kesälomalle ja siirtyy
siitä eläkkeelle lokakuun alussa.
Hänen mukaansa päivähoidossa kaiken
lähtökohta on laadukkaan arjen tuottaminen lapselle. Lapsi tarvitsee turvallisen ja
lasta arvostavan kasvuympäristön, ja vähintään yhden oikeasti läsnä olevan ja kuuntelevan aikuisen. Toiminnan täytyy perustua
pedagogiikkaan, ja vanhempienkin tulee
saada osallistua ja vaikuttaa lapsen arkeen.
– Lapsi on ainutkertainen ja luova yksilö
ja arvokas omana itsenään. Hänellä täytyy
myös olla oikeus lapsena olemiseen, leikkiin, yksilöllisyyteen ja samalla yhteisöllisyyteen, Toiviainen korostaa.

Subjektiivinen päivähoitolaki
toi isoja haasteita
Hilkka Toiviaisen pitkä työura sisältää
muun muassa monen kehittämishankkeen
läpiviemistä, monta lakimuutosta ja taloudellisesti tiukkoja ajanjaksoja.
– Olen iloinen varhaiskasvatuksen ammattitaitoisesta ja ennakkoluulottomasta
henkilökunnasta, joka on ollut valmis tarttumaan haasteisiin ja kehittämään toimintaa. Muutoksiin on tarvittu myös vankka
hallinnon tuki. Minulla on ollut työvuosinani erittäin hyvät esimiehet.
Yhtenä työvuosiensa suurimmista
haasteista Toiviainen mainitsee subjektiivisen päivähoitolain voimaantulon, aluksi
alle 3-vuotiaille vuonna 1990, ja sitten kaikille päivähoitoikäisille vuonna 1996. Jotta
laki saatiin toteutettua, Hyvinkäälle täytyi
saada yhtenä vuonna yli 500 päiväkotipaikkaa lisää.
– Hankimme lukuisan määrän erilaisia
tilapäistiloja, joihin perustimme päiväkoteja
yhdessä tilapalvelun kanssa. Kiersimme
muun muassa lähes 50 omakotitaloa yhden
syksyn aikana. Lisäksi Hyvinkäälle rakennettiin samana vuonna kaksi uutta päiväkotia.

Yhteistyötä
seurakunnan kanssa
Varhaiskasvatuslaki velvoittaa tekemään
monialaista yhteistyötä.
– Yksi varhaiskasvatuksen yhteistyökumppaneista on seurakunta, Hilkka Toiviainen kertoo.
Varhaiskasvatuksen perusteissa puhutaan uskonnollis-katsomuksellisesta orien-

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa on henkilöstöä yli 400 ja asiakkaina noin 2400 lasta. Lisäksi kotihoidontuella on Hyvinkäällä noin
900 lasta.
Varhaiskasvatuksen johtajan tehtäviin sisältyy perusopetuslain mukaisen esiopetuksen ja kotihoidon
tukien lisäksi kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden johtaminen ja
yksityisten valvominen; päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkikerhoissa sekä muissa avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa.
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taatiosta, jonka ytimen muodostavat uskonnolliset, hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt.
– Siinä perehdytään lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin ja käytäntöihin, ja lapselle tarjotaan
mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn,
kyselemiseen ja pohdintaan. Seurakunnalta
olemme saaneet henkilökunnallemme asiantuntija-apua uskonnollisen orientaation
opettamiseen.

Hyvinkäällä hyvä huomen

Vuodesta 2011 Toiviaiset ovat asuneet Hämeenlinnassa, vuorostaan lähempänä toisen
tyttärensä perhettä. Hyvinkään Kruununpuistossa isänsä rakentamassa rintamamiestalossa äitinsä, isänsä ja isoveljensä kanssa

Sekä perhe että työ tärkeitä
Työstään vapaalle Hilkka Toiviainen jäi hyvillä mielin ja luottavaisena.
– Sain jättää sen hyviin käsiin. Seuraajani on varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala, kollegani Tuusulasta.
Toiviainen kertoo aina olleensa sekä työorientoitunut että perhekeskeinen ihminen.
– Hyvin organisoimalla aikaa on järjestynyt molemmille, hän sanoo.
Hilkka ja Jaakko Toiviaisella on kaksi
aikuista tytärtä. Molemmat ovat ammatiltaan opettajia ja molemmilla on kaksi lasta,
toisella 16- ja 13-vuotiaat tyttäret ja toisella
14- ja 9-vuotiaat pojat. Kiireisimpinä työvuosinaankin Toiviainen varasi kalenteristaan
vähintään yhden illan viikossa lastenlapsille.
Myös viikonloput hän on pyrkinyt pitämään
töistä irrallaan.
– On hienoa tehdä lastenlasten
kanssa erilaisia asioita. Yhteisillä
matkoillakin olemme käyneet.

Hilkka Toiviainen
- varhaiskasvatuksen johtaja
vuosina 1996–2015.
- harrastaa hiihtoa, uintia,
matkustelua, lukemista ja ulkoilua
- tärkeää: Läheiset ihmiset ja
lapsiystävällinen yhteiskunta
- motto: Tee yksi ihminen
onnelliseksi joka päivä

lapsuutensa viettänyt ja Puolimatkan koulussa koulutiensä aloittanut Toiviainen kokee kuitenkin Hyvinkään edelleen kotikaupungikseen.
– Olen iloinen ja ylpeä Hyvinkäästä, tänne on aina mukava tulla käymään. Kauppakeskus Willan myötä entistä elävämmäksi
kehittynyt kaupungin keskusta on huomattu
valtakunnallisestikin. Myös asuntomessut
toivat Hyvinkään positiivisella tavalla ulkopaikkakuntalaistenkin tietoisuuteen.
Kaupungin esitteissä näkynyt lausahdus ”Hyvinkäällä hyvä huomen”
pitää siis täysin paikkansa?
– Kyllä. Täällä on hyvä asua
niin lasten kuin aikuistenkin,
Hilkka Toiviainen vakuuttaa.

Irja Ketola

Kesämökiltä
työlle vastapainoa
Toiviaisille tuo paljon iloa myös
Sysmässä Päijänteen rannalla
sijaitseva kesämökki.
– Onneksi IT-alan yrittäjänä toiminut aviomieheni on
ymmärtänyt, että työt eivät
välttämättä ole loppuneet tasan kello kuusitoista. Vielä
perjantaina mökille mennessä on tullut monesti oltua tietokone sylissä työasioiden kimpussa.
Parin tunnin mökkimatkan jälkeen on sitten
ollut aika keskittyä muihin juttuihin; ulkoiluun,
pyöräilyyn, lukemiseen
ja uimiseen.
– En myöskään
vierasta ottaa käteeni
vasaraa tai maalipensseliä, ja pidän pihaurakoistakin kivien
kaivamisineen ja kääntelyineen.

Hilkka Toiviainen jää
Hyvinkään varhaiskasvatuksen johtajan työstä vapaalle
iloisin ja luottavaisin mielin.

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Miten suojelet luontoa?
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Lapsen silmin

L

apsi on seurakunnassa tärkeä. Hänet otetaan
huomioon monella tavalla ja hänelle halutaan
tarjota parasta.”
Näillä sanoilla kuvataan seurakunnan uudessa
esitteessä lapsi- ja perhetyön merkitystä. Lapsuusaika on lyhyt ja nuoruuskin kestää vain hetken. Ne ovat kuitenkin ratkaisevia kasvun vuosia,
jotka vaikuttavat ihmisen elämään vielä pitkälle
vanhuuteen asti. Ihmisen luonne ja kaikki henkiset ominaisuudet muotoutuvat hänen kasvu- ja
elinympäristönsä antamissa puitteissa. Jos kasvualusta on hyvä, lapsi voi kasvaa terveellä ja hyvällä
itsetunnolla varustetuksi aikuiseksi. Se voi tapahtua myös huonossa kasvualustassa, mutta on varmasti monin verroin kivuliaampaa.

Jani Minkkinen
– Varmaan niin kuin muutkin tekevät. En heitä roskia
kadulle. Jos näen jossakin
isompia roskia kuten tyhjän
muovipussin, laitan sen roskikseen. Ihmisten olisi tajuttava, että eivät heittelisi roskia kaduille.

Ulla Juva

Esko Ohramaa
– Suojelen luontoa yksinkertaisesti olemalla roskaamatta.
En syö lihaa, koska karjatuotannosta tulee liikaa metaanikaasuja. Minulla ei ole ajokorttia. Käytän tarvittaessa
julkisia liikennevälineitä. Itselle tulee hyvä olo, kun tekee
jotakin luonnon puhtaampana säilymisen hyväksi. Suosin
puhdasta lähiruokaa.

– Kiikutan roskat roskikseen. Kierrätän niin paljon kuin mahdollista.
Sanomalehdet laitan lehtikeräykseen, pullot pullokeräykseen ja metallit omaan laatikkoonsa, samoin paristot. Turha autoilu pitää jättää
pois. Jos pääsee pyörällä tai kävelemällä, niin teen niin. Asun Palopurolla. Jos haluan käyttää junaa, se lähtee kahdeksan kilometrin päästä. Lähin posti on Kauppakeskus Willassa. Maailman luonnon saastuminen huolestuttaa, kun esimerkiksi vesiin lasketaan öljyä ja jätevesiä.

Tiina Väisänen

Kristiina Kauranen

– Suojelen luontoa kierrättämällä. Suosin luontoystävällisiä energianlähteitä. Pyrin
välttämään auton käyttöä.
Pyöräilen, käytän bussia ja
junaa.

– En roskaa luontoa. Valoja
en polta turhaan. Koneitakaan en pidä päällä ja valmiustilassa, jos en käytä niitä.
Jos minulla on vanhoja printtejä, hyödynnän niitä muistiinpanolappuina ja annan
lapsille piirustuspaperiksi.
Pyrin välttämään turhaa autolla ajoa. Käytän mahdollisimman paljon hyvinkääläisiä
palveluja, jotka ovat lähempänä kotia.

Antero Penttinen

– En heitä roskia luontoon.
Olen tupakkamies. Jos liikun
luonnossa ja tupakoin, laitan
tupakan tumpin mukanani
olevan rasiaan, jonka heitän
sitten roskikseen. Luovuin
autoilusta ja myin auton
pois. Nyt liikun polkupyörällä. Talvella kävelen. Huonolla
kelillä tulen Hyvinkään keskustaan bussilla.

Me ihmiset emme ole autioita saaria. Me kuulumme ihmisyhteisöön, jossa jokaisella on paikkansa
ja tehtävänsä. Pienelle lapselle kaikki on uutta ja
ainutkertaista, hän näkee kaiken lapsen silmin.
Aikuisten kovassa ja usein kiireisessä maailmassa
tuo lapsen ominaisuus ja optimismi helposti katoaa ja unohtuu. Halutessamme ottaa lapsen huomioon ja tarjota hänelle parasta, meidän aikuisten
olisi hyvä joskus pysähtyä muistelemaan sitä, millaista oli olla pieni lapsi. Pienen lapsen tärkein
tarve on tietenkin suojan ja hoivan saaminen.
Tunne ja tietoisuus siitä, että häntä ei jätetä yksin,
vaan että lähellä on joku, johon turvautua. Ja tätä
samaa suojaa ja hoivaa ihminen lopulta tarvitsee
koko elämänsä ajan. Se ei ole heikkoutta, vaan sen
tunnustamista, että olemme monella tavalla rajallisia ja toisten avun ja läheisyyden tarpeessa. Se
on ihmisyyttä.
Syyskauden ensimmäisen Kirkonmäeltä-lehden teemana on lasten, koululaisten ja opiskelijoiden maailma. Seurakuntien päiväkerhotyö täyttää
70 vuotta. Sadat tuhannet lapset Suomessa ovat
käyneet päiväkerhoa vuosikymmenten saatossa.
Pitkään varhaiskasvatuksessa työskennelleet kertovat usein, kuinka heidän kerholapsensa aikuisena tuovat omia lapsiaan samoihin kerhoihin. Sukupolvien ketju todistaa, että työ ei ole ollut turhaa. Lapsi on otettu vastaan ja hänet on kohdattu
lapsen ehdoilla.
Seurakunnassa on iloittu yhteistyöstä lasten vanhempien kanssa. Hyvää yhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa myös Hyvinkään kaupungin toimijoiden kanssa. Tämä
yhteinen tekeminen tähtää perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Siihen kuuluvat apu ja oppiminen, sekä henkinen että hengellinen hyvinvointi
tervettä kehoa unohtamatta. Työ voi olla joskus
tekijöilleen raskasta, mutta varmasti palkitsevaa.
Lasten ja nuorten parissa aikuisetkin voivat oppia
jotain uutta ja merkittävää; nähdä maailma uudelleen lapsen silmin.

Jorma Ersta
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Pro Fiden
musiikkityyli on
popahtavaa
melodista rockia
progevaikutteilla.

Hetki
kiireen keskellä

K

uljin kesään asti Espoossa töissä, kuten miehenikin. Siinä edestakaisin
reissatessa hiipi arkeemme sellainen
vieras kuin kiire. Oikeastaan se ei hiipinyt,
vaan rynnisti kovalla metelillä, mutta yhtä
kaikki lupaa kysymättä. Arvokkaat työpäivän jälkeiset tunnit sulivat autojonoissa
seistessä ja lasten päiväkotipäivät venyivät
pitkiksi. Ruuhkassa seisoessa kello kävi kovaa vauhtia ja eteenpäin ei päässyt vaikka
kuinka tiesin, että muualla pitäisi olla. Urheilukoulu toisella puolella kaupunkia alkaisi juuri nyt ja lapset ovat banaani kädessä vasta pakkautumassa autoon. Kaupassakin pitäisi käydä ja niin, entäs rännit ja
tyhjien maitopurkkien vuori? Päiväkotiin
pitäisi muistaa palauttaa täytettynä lappunen, mutta mihin se onkaan joutunut? Ajatukset ovat päässä suloisessa sekamelskassa, eikä mielessä meinaa pysyä millään
kumman lapsen tossut ne olivatkaan jäämässä pieniksi.
Juttelin lounaalla silloisen kollegani
kanssa työstä ja arkipäivän kiireestä. Hän
kertoi omasta rauhoittumispaikastaan. Jäin
miettimään mikä voisi olla sellainen omassa
elämässäni. Mikä olisi paikka, jossa voisin
olla ja antaa ajatusten juosta arjen hälyn ja
kiireen niitä kuormittamatta. Koti – olisiko
se rauhoittumisen paikka? Monessa pienten
lasten perheessä näin ei välttämättä ole.
Pyykkiä, siivousta, ruoanlaittoa ja remonttia
riittää. Lasten nukkumaanmenorutiinit iltavirsineen rauhoittavat kyllä aikuistakin,
mutta koti ei kuitenkaan ole se paikka, jossa
itse tunnen lepääväni parhaiten.
Tulin pohdinnassani siihen tulokseen,
että minun rauhoittumispaikkani ei ole oikeastaan paikka vaan yhteisö. Olen laulanut kuorossa parikymppisestä asti ja tuo
parituntinen on hetki, jolloin en ajattele
työkiireitä, lasten rikkinäisiä kuravaatteita
tai puuttuvia välikausikenkiä. Kuoro on välillä vaihtunutkin, mutta sama fiilis säilyy.
Nyt laulan Tuomaskuorossa ja vaikka en
vielä voikaan sanoa tuntevani kuorokavereitani kovin hyvin, on yhdessä laulaminen
ja nauraminen joka kerran yhtä voimaannuttava kokemus.
Nykyinen työni on Hyvinkäällä, ja koska
matkoihin kuluu vähemmän aikaa, opettelen uudenlaista arkea. Sellaista, jossa on
välillä aikaa pysähtyä ja ihmetellä, kulkea
lasten kanssa pyörällä ja vaikka leipoa. Kaikesta huolimatta mitään käänteentekevää
kiireenpoistajaa en ole keksinyt. Edelleen
juoksemme välillä paikasta toiseen banaani
kädessä, ja toisinaan päivä menee ohi kuin
sumussa. Onneksi kuitenkin välillä ehtii
rauhoittua ja pudottaa hetkeksi mielen
päältä kaiken sitä kuormittavan. Onkin hyvä tunnistaa mikä tuo rauhaa ja iloa omassa elämässä ja antaa sellaisille asioille aikaa
ja tilaa. Se kantaa pitkälle arjessakin.

Mirva Jääskeläinen

Pro Fide
– Uskon puolesta

Ajankohtainen teema: Valvokaa!

S

eurakuntaviikko käynnistyy
keskiviikkona 23. syyskuuta
kello 18.30 Vanhassa kirkossa,
jossa pastori Esa Kokko pitää
luennon profeetta Hesekielin
kirjasta. Viikon ohjelmaan
kuuluvat lisäksi melodista
rockia soittavan Pro Fiden konsertti, Viisikielinen-laulukirjan värittämä messu ja
seurakuntailta, jossa esiintyy juutalaisten
ja palestiinalaisten Jerusalemista saapuva
sykähdyttävä King´s Kids -ryhmä, jota
johtaa Ruut Ben Yosef.

King´s Kids -ryhmän lapset ja nuoret
kokoontuvat viikoittain Jerusalemissa.
Kokoontumisten aikana opiskellaan Raamattua, rukoillaan ja ylistetään Jumalaa
laulaen. Ryhmässä opitaan käyttämään
taiteellisia ja luovia lahjoja musiikissa,
draamassa ja tanssissa. Jerusalemin King’s
Kids -ryhmä on yksi kolmesta Israelissa
toimivista King’s Kids ryhmistä, joista yksi on arabiankielinen ja kaksi hepreankielistä. Matkojen ja leirien aikana arabi- ja
juutalaisnuoret toimivat yhdessä, mikä on
osa King’s Kidsin rauhankasvatustyötä.
Seurakuntaillassa
on mukana myös evankelista Ilkka Puhakka.
– Ajankohtainen
teema Valvokaa! nousee
Jeesuksen omista sanoista: ”Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä
te ette tiedä milloin se
aika tulee… Hän tulee
äkkiarvaamatta – varokaa siis, ettei hän tapaa
teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille,
sen sanon kaikille: valvokaa!” (Mark. 13: 33–
37), Esa Kokko sanoo.
Kokon
mukaan
King´s Kids Jerusalemista esiintyy seurakuntaillassa 29.9.
postmodernin
aikamklo 19.
me ihmisinä luovumme
herkästi kaikista auktoriteeteista.
Ihmisestä on
SEURAKUNTAVIIKKO 23.–29.9.2015
tullut kaiken mitta. Vallitsee tieteisusko, mikä
johtaa siihen, että perinteisistä kristillisistä
arvoista ollaan luopumassa.
– Valvokaa-teeman
tulisi saada meidät lukemaan, mitä Jeesus ja
apostolit viestittävät viimeisistä ajoista: kansakuntien kuohunta, sotien melskeet ja luonnonmullistukset.

VALVOKAA!

Luther uskoi
Jeesukseen

Ke 23.9. klo 18.30 Hesekielin kirjan luento
Vanha kirkko: Esa Kokko

Pe 25.9. klo 19.00 Pro Fiden konsertti
Hyvinkään kirkko

Su 27.9. klo 10.00 Seurakuntaviikon messu
”Viisikielisen messu” Hyvinkään kirkko:
Esa Kokko, Anne Blomqvist ja Minna Kurkola
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Vapaa pääsy
Tervetuloa!

Design: Jorma Ersta

Ti 29.9. klo 19.00 Seurakuntailta

Hyvinkään kirkko:
King´s Kids Jerusalemista ja Ilkka Puhakka

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun uskonpuhdistus
eli reformaatio käynnistyi. Martti Luther ymmärsi silloin evankeliumin sisällön, että ihminen pelastuu usko-

Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa vuonna 1966 perustettu
Pro Fide (lat. Uskon Puolesta)
syntyi, kun nuoret miehet halusivat soittaa rockia. Pro Fide on
syntynyt useamman kerran uudestaan. Nykyisestä viiden miehen kokoonpanosta ei ollut vielä
kukaan silloin nähnyt päivänvaloa. Yhtye soittaa rockia fiiliksellä, taidolla ja uskon puolesta.
Keskeisenä Pro Fiden jäsenillä
on elämässään Jeesus Kristus,
jonka tuntemisen kautta löytyy
todellinen elämä ja toivo.
Pro Fiden musiikkityyli on
popahtavaa melodista rockia
progevaikutteilla. Biisit kertovat
kristityn elämästä ja uskon peruskysymyksistä. Tuoreesta ja
raikkaasta soitosta ja laulusta
vastaavat: Ossi Mäki-Reini laulu ja kitara, Markus Ikonen
- kitara ja taustalaulu, Petri Repo - basso ja taustalaulu, Tuomo
Komonen - koskettimet ja taustalaulu sekä Jarkko Ikonen rummut. Äänestoistosta vastaa
Matti Punkeri.
Pro Fide keikkailee muun
muassa seurakunnissa, kouluissa
ja varuskunnissa. Keikkoja toteutetaan myös akustisesti, duona tai trionakin. Pro Fide on osa
Suomen Raamattuopiston Säätiön (SROS) nuorisotyötä. SROS
on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimiva riippumaton sisälähetysjärjestö.

malla Jeesukseen Kristukseen ilman lain
tekoja.
– Uskonpuhdistus merkitsi valon tunkeutumista keskiaikaiseen uskonnolliseen
pimeyteen, joka jätti ihmiset epävarmuuteen lopullisesta pelastumisesta, pelon
valtaan ja järkyttävään sisäiseen ahdistukseen. Evankeliumin löytyminen merkitsi
armon auringon murtautumista esiin ja
pelastusvarmuuden etsimistä Kristuksen
sovituskuolemasta Golgatalta! Meillä puhutaan uskonpuhdistuksen juhlavuoden
viettämisestä reformaation merkkivuonna
2017 ettei katolista osapuolta loukattaisi.
Esa Kokko uskoo monen muun Raamattua tutkivan kristityn tavoin, että Jeesuksen kehotus valvomiseen on erityisen
ajankohtaista, että meidän elämässä ei toteutuisi seuraava:
”Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota
päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen
ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen… Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet
totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi
Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he
uskoisivat valheeseen” (II Tess. 2: 3, 10–
11). Tervetuloa valvomaan seurakuntaviikon tilaisuuksiin!

Seppo Ylönen

Jorma Ersta

Kappalainen Petteri Kerkon
virkaan asettaminen
Kappalainen Petteri Kerkon
virkaan asettaminen on Hyvinkään kirkossa 13. syyskuuta 2015 klo 10 pidettävän messun yhteydessä. Virkaan asettamisen toimittaa kirkkoherra, lääninrovasti Ilkka Järvinen avustajineen. Messun liturgina on Ilkka Järvinen,
Petteri Kerko saarnaa ja kanttorina on Minna Kurkola. Solina-kuoro laulaa Nina Melasalmen johdolla. Messun jälkeen on kirkkokahvit ja juhla seurakuntakeskuksessa.
Petteri Kerko aloitti Hyvinkään seurakunnassa
kasvatuksen vastuukappalaisena kesäkuun alussa.
Hänen työalaansa kuuluvat perhe-, rippikoulu-, oppilaitos-, koulu- ja nuorisotyö sekä aikuiset nuoret.
Petteri Kerko on viimeksi toiminut Pornaisten seurakunnan kirkkoherrana.

Kirkkoherra Ilkka Järvinen kiitti seurakuntaa onnitteluista ja saamastaan lahjasta. Tervehdyksen toivat Marja-Leena Virtanen
(vas.), Kosti Kallio, Tuula Karhunen ja Jouni Lätti. Onnittelijoiden joukossa myös Eero Hynninen.

Vaikuta seurakunnan strategiaan

”Ilkka Järvisen näköiset juhlat”

Yhteistyössä on voimaa
Hyvinkään kaupungin tervehdyksen toi
vs. kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. Hän
kiitti puheessaan seurakunnan ja kaupungin hyvää ja mutkatonta yhteistyötä.
– Hyvinkäällä on jo pitkään ymmärretty, että seurakunnan ja kaupungin
yhteistyö on molemmille osapuolille

Jorma Ersta

H

yvinkään seurakuntaa vuodesta 2001 johtanut kirkkoherra Ilkka Järvinen tunnetaan helposti lähestyttävänä kansanmiehenä. Hänen seurassaan ei tarvitse
pingottaa eikä jännittää. Kirkonmiehen
voi nähdä jutustelemassa tuttujen seurakuntalaisten kanssa. Hän ei ohita ketään
huomaamatta. Sama iloinen ja välitön
tunnelma koettiin Järvisen täyttäessä 60
vuotta 22. heinäkuuta.
Kaikille avoimet juhlakahvit nautittiin
seurakuntakeskuksessa, jossa Ilkka Järvinen otti puolisonsa Maaritin kanssa vastaan eri tahojen tervehdykset ja onnittelut. Syntymäpäivän viettoa jatkettiin Musiikin ja sanan illassa Hyvinkään kirkossa.
Tilaisuuden juontajina toimivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja MarjaLeena Virtanen ja julistustyön vastuukappalainen Kosti Kallio. Musiikkia esittivät kanttori Matti Heroja, viulisti Manfred Gräsbeck sekä kanttorit Marjut Sipakko, Erkki Hannonen ja Anna Helenius. Seurakunnan puolesta kirkkoherraa
onnittelivat kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen, MarjaLeena Virtanen, talousjohtaja Jouni Lätti
ja Kosti Kallio. Seurakunnalta kirkkoherra sai lahjaksi komean polkupyörän.

Hyvinkään vs. kaupunginjohtaja Jyrki Mattila toi kaupungin lahjana liikennemerkin,
jota esittelevät seurakunnan diakoniatyöntekijät Mari Kahra (vas.), Tuija Mattila,
Johanna Tontti ja Kaisa Laakso.

hyödyllistä. Yhteinen, satavuotinen historia, samat ihmiset, paikkakunnan ilot
ja surut ovat nivoneet nämä kaksi yhteisöä kiinteästi toisiinsa, Mattila sanoi.
Jyrki Mattilan mukaan kirkkoherra
Ilkka Järvinen on omalla panoksellaan
edistänyt kaupungin ja seurakunnan yhteistyötä.
– Sinä ja muu seurakunnan väki
olette olleet myös aktiivisesti mukana
erilaisissa iloisissa kaupunkitapahtumissa. Sinun johtamasi Hyvinkään seurakunta ei ole jäänyt kolmiokirkon muurien suojaan, vaan on lähestynyt omassa
roolissaan – ilosanoman julistajana –
oikealla tavalla kaupunkilaisia.
– Kaupunkilaisten on helppo lähestyä sinua ja kirkkoherra ymmärtää myös
huumoria. Se, että sinut tunnetaan mu-

kavana miehenä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, ettetkö olisi vahva julistaja silloin,
kun on sanan julistuksen paikka, Mattila
luonnehti Järvistä.
Kaupungilta Ilkka Järvinen sai lahjaksi 60:n kilometrin nopeusrajoitusta
kuvaavan liikennemerkin. Järvinen kiitti
hauskasta lahjasta ja sanoi ripustavansa
sen olohuoneensa seinälle.
Syntymäpäiväjuhla päättyi Ilkka Järvisen puheeseen ja ”mies ja kitara” -esitykseen. Järvinen muisteli värikkäässä
puheessaan työuransa vaiheita.
Juhlan tasokas musiikki sai kuulijoilta kiitosta. Muutamat seurakuntalaiset
kuvasivat juhlan olleen Ilkka Järvisen
näköinen eli leppoisa ja hyväntuulinen.

Jorma Ersta

Viisikielistä veisaamaan
Laulukirja nimeltä Viisikielinen löi itsensä läpi viime vuonna. Hyvinkään
seurakuntakin hankki niitä kohtuullisen
määrän. Kirja sisältää nuotteineen 404
laulua; joukossa on niin tuoreita ja nuorekkaita viisuja kuin myös ikivihreitä
aarteita vanhemmista kirjoista.
Hyvinkään Vanhassa kirkossa järjestetään syyskaudella 2015 neljä iltaa, joissa
Viisikielisen lauluihin pääsee yhtymään
joukolla. Iltojen takana ovat seurakunnan
lisäksi Viisikielisen julkaisijatahot eli
Kansanlähetys, Kylväjä, Sanansaattajat ja
Suomen Raamattuopisto. Kirkkoillat ovat
kuukauden 4. sunnuntaina kello 18 elo-

kuusta joulukuuhun syyskuuta
lukuun ottamatta. Jokaisessa tilaisuudessa on mukana seurakunnan pappi ja kanttori. Illoissa kootaan esirukousaiheita ja
niiden puolesta rukoillaan. Kolehti kootaan vastuussa olevalle järjestölle. Ilta päättyy tee- ja
kahvitarjoiluun.
Ensimmäisen illan, 30.8.
järjestelyvastuussa oli Lähetysyhdistys Kylväjä, ja terveisiä Kaukasiasta
siinä toi teol.maist. Elisa Wathèn. Juontajana toimi Reijo Huuskonen. Sunnuntaina 25.10. puhujana on pastori Ilk-
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ka Rytilahti Raamattuopistosta, 22.11. Medialähetys Sanansaattajien
veteraanilähetti Seija
Uimonen ja 27.12. Kansanlähetyksen Uudenmaan aluejohtaja Jari
Araneva.
Tervetuloa laulamaan yhdessä, hiljentymään Raamatun äärellä
ja kuulemaan viestejä evankeliumin
etenemisestä eri puolilla maailmaa.

Reijo Huuskonen

Hyvinkään seurakunnan uutta 4-vuotisstrategiaa
valmistellaan parhaillaan. Strategian pohjana on
Suomen ev.lut. kirkon toiminnan suunta, joka on
ilmaistu julkaisussa ”Kohtaamisen kirkko”. Sen mukaan kirkko elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa, jossa kirkon tulee sekä tuntea toimintaympäristön muutokset että pysyä uskollisena perustehtävälleen. Tästä kirkkoa muistuttaa reformaation
(uskonpuhdistuksen) merkkivuosi 2017.
Strategiaa suunniteltaessa seurakunta haluaa
kuulla luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
lisäksi jäsentensä mielipiteitä. Tätä
tarkoitusta
varten seurakunnan nettisivuille avaKohtaamisen kirkko
taan lokaTalousarvio vuodeksi 2015
kuussa paToiminta- ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2015–2017
lautekysely.
Seurakunta toivoo
runsasta osanottoa kyselyyn. Palautemahdollisuudesta kerrotaan tarkemmin seurakunnan nettisivuilla, viikkotiedotteissa ja paikallislehtien ilmoituksissa.
Sanoma
esiin

Kohtaaminen
koskettaa

Rakastamme
lähimmäistä

Arvostamme
jäsenyyttä

Vapaaehtoistyötä
Suurella sydämellä
Hyvinkään seurakunta on lähtenyt mukaan Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan verkkopalveluun. Sivusto löytyy osoitteesta www.vapaaehtoistyo.fi. Se on Kirkkopalveluiden ylläpitämä yleishyödyllinen ja ei-kaupallinen vapaaehtoistoimintaa
kokoava ja välittävä sivusto. Hyvinkään seurakunnan avoimista vapaaehtoistehtävistä ja vapaaehtoistoiminnan uutisista ilmoitellaan sivustolla syyskuusta 2015 alkaen. Sivuston kautta on helppo ilmoittautua avoinna olevaan ja itseä kiinnostavaan
vapaaehtoistehtävään.
Verkkopalvelu on käytössä jo kymmenissä seurakunnissa eri puolella Suomea. Suurella sydämellä
on myös yksi tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen
teemoista. Verkkopalvelu mahdollistaa nykyaikaisen ilmoittelu- ja ilmoittautumiskanavan vapaaehtoistoimintaan sekä tiedotusväylän vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville. Suurella sydämellä
-hanke tuo näkyväksi Hyvinkään seurakunnassa
tehtävää laajaa vapaaehtoistoimintaa ja avaa yhteistyömahdollisuuksia myös muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
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Fudis tekee hyvää
Bulletproof All Stars ja HJK Legends järjestävät
sunnuntaina 6.9. hyvää tekevän jalkapallo-ottelun
Hyvinkään urheilupuiston nurmella PK-09:n tukemana. Keräysrahat kohdistetaan Hyvinkään ampumavälikohtauksessa haavoittuneen nuoremman
poliisikonstaapeli Heidi Foxellin kuntoutuksen
tueksi. Tapahtuman järjestää Poliisin tuki Ry.
Tapahtuman tukijoina ovat Hyvinkään kaupunki,
Hyvinkään seurakunta, Suomen Palloliitto ja Hyria.
Mukana on myös suuri joukko hyvinkääläisiä yrityksiä. Tapahtumassa esiintyvät Diandra, Miia
Kosunen (Voice of Finland voittaja 2015), Honey B.
Family, Stina Girs, Mika Ikonen yhtyeineen ja
Helsingin poliisisoittokunnan Street Band.
Tapahtuman ohjelma alkaa klo 14.30 (portit auki klo 14) ja päättyy klo 20.
Liput: tiketti.fi. Aikuiset: Kattamaton katsomoalue 10 €, katettu katsomo 25 €.
Lapset: Alle 12-vuotiaat aikuisen seurassa ilmaiseksi, muuten 10 €.
Tervetuloa tekemään hyvää! Lisätietoja: www.
bulletproof2015.fi

Ympäristödiplomin auditoija Eija Leskinen ja seurakunnan ympäristövastaava Markku Husso selvittämässä yksityiskohtaisesti
diplomin saamisen seurakunnalta edellyttämiä toimenpiteitä.

Uusi ympäristödiplomi
Hyvinkään seurakunnalle

H

yvinkään seurakunta on uusimassa
viiden vuoden takaista ympäristödiplomiaan. Kesäkuussa Espoon
hiippakunnan määräämät tarkastajat kävivät auditoimassa seurakunnan toimet
omin silmin sekä asiakirjojen että haastattelujen avulla. Heidän antamansa
puoltolausunnon mukaisesti asia etenee
tuomiokapitulille hyväksyttäväksi ja kirkkohallitus myöntää taas ympäristödiplomin viideksi vuodeksi. Ympäristödiplomi
on ohjekirja seurakunnan ympäristöasioiden hoitamiseen. Sen mukaan on helppo toimia. Tärkeä ympäristöasia on kiinnittää huomiota hiilijalanjälkeen eli vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen kertoo,
että seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman mukaan toimitaan läpäi-

Kaipaatko tukea
erosta toipumiseen?
Ryhmä eron kokeneille miehille ja naisille
kokoontuu syksyllä
2015 Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksessa.
Ryhmä sopii Sinulle, joka kaipaat
eroon liittyvien tunteiden ja kokemusten
jakamista yhdessä saman
kokeneiden
kanssa.
Ryhmä perustuu
luottamuksellisuuteen ja ryhmässä sitoudutaan yhteisesti vaitioloon.
Ryhmä kokoontuu Hyvinkään toimipisteessä
(Pappilankatu 14) kolmena lauantaina: 24.10., 7.11.
ja 21.11.
Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön.
Kaikki ryhmäläiset haastatellaan etukäteen.
Ryhmää ohjaavat perheneuvojat Jarno Hellström ja Tea Talhola.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 30.9. mennessä:
p. 040 8050 390 (ma-to klo 9–11) tai sähköpostilla
jaana.viitanen@evl.fi.

kusteluihin tuomalla kirkon ja kristityn
arvomaailmaa esiin muiden ympäristötoimijoiden kanssa. Ympäristöystävälliset
teot omana esimerkkinä toimivat kasvatuksellisina elementteinä ja lisäävät uskottavuutta kun ympäristöasiat ovat omalta
kohdalta kunnossa ja sisältyvät jokapäiväiseen elämään, Husso painottaa.
– Seurakunnan ympäristötyöryhmä
on yhteistyöelin. Se on keskustelufoorumi, jossa kuullaan työalojen ja luottamusväen näkemykset ympäristötyöstä.
Sieltä voivat ryhmien edustajat viedä
uudet kuulumiset ja ideat yhteisöihinsä.
Työryhmä motivoi ja tuo uusia ajatuksia
työhön luomakunnan parhaaksi, sanoo
ympäristöaktiivi ja ympäristötyöryhmän
puheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola.

Risto Nihtilä

Kytäjällä kiitettiin Luojaa ja Sibeliusta

Leena Vilkka

Valtakunnallista lasten muistopäivää vietetään perinteisesti Puolimatkan hautausmaalla. Kokoontuminen kappelin eteen keskiviikkona 23.9. klo 20.
Pastori Virpi Koivisto pitää muistohetken, jonka
jälkeen sytytetään kynttilät ja kuljetaan kynttiläkulkueena lasten haudoilla. Kierros päättyy vauvojen
haudoille, missä on myös muistoveistos lapsille.
Tapahtuma on kaikille avoin ja sen järjestävät lapsensa menettäneet äidit eri puolilla Suomea. Tapahtuman tukena on facebook-sivusto ”Kuolleiden
lasten muistopäivä 23.9.”. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedustelut Leena Vilkka, leena.vilkka@
biofilos.fi, p. 040 762 7650.

uvi ja suvivirsi kohtasivat sunnuntaina 28. kesäkuuta Kytäjän kirkossa. Siellä oli taas Reijo Pajamon
järjestämä yhteislaulujen ilta. Viikon
lämpimin sää ja Pajamon maine laulattajana olivat houkutelleet kirkon väkeä
täyteen. Nyt laulajien joukossa oli myös
Oulusta Riihimäelle muuttanut virren
507 säveltäjä Tuomo Nikkola. Lauluja
säesti kanttori Minna Kurkola. Hartauden piti lyhyesti ja ytimekkäästi pastori
Virpi Koivisto.
Pajamon ohjelmatarjonta oli vaihteleva. Laulettiin aluksi virsiä. Suvivirrestä
laulettiin sallitut säkeistöt ja opetusviranomaisten laulamattomaksi suosittelema
säkeistö. Hyvinkään kirkkokuoro täyttää
pian sata vuotta. Se aloitti aikoinaan laulamalla virttä 195. Kuoron kunniaksi tuo
virsi veisattiin nytkin. Kuoroa pisimpään
johtanut kanttori Teuvo Leutonen lauloi
yleisön mukana.
Uuteen virsikirjaan on tyrkyllä useita
uusia lauluja. Yhtenä tulokkaana on meille kaikille tuttu Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie. Sujuvan juontonsa ja asiantuntemuksensa myötä Pajamo totesi, että
virsikirjan nimi pitäisi uusien laulujen
mukaan nimetä uudelleen vaikka Seurakuntien laulukirjaksi. Monen muusikon
syntymän satavuotistapahtuman kunniaksi laulettiin myös Varsinaissuomalaisten laulu ja aikaisemmin lähes iskelmänä
tai hetkelmänä tunnettu 1915 syntyneen
Tapio Rautavaaran Isoisän olkihattu.

Risto Nihtilä

S

Lasten muistopäivä
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syperiaatteella eli jokainen työntekijä,
luottamushenkilö ja seurakuntalainen
on omalla paikallaan ympäristökasvattaja. Tiedon välittäminen ja toinen toisensa opastaminen on tärkeää.
– Ympäristökasvatusta toteutetaan
kaikissa työyhteisöissämme. Jumalanpalveluksissa ja rippikouluissa tuetaan
erityisesti ympäristöarvojen toteutumista. Sääksin luontopolku mahdollistaa
kaikissa ikäluokissa elämysten kokemisen luonnon parissa.
Hautaustoimen päällikkö Markku
Husso toimii seurakunnan ympäristövastaavana. Husson mukaan ympäristötyö on kasvatusta, kannanottoa ja esimerkin kautta toimimista.
– Seurakunnan tehtävä on ottaa osaa
paikkakunnalla käytäviin ympäristökes-

Reijo Pajamon (vas.) suositut lauluillat Kytäjän tunnelmallisessa kirkossa ovat
jatkuneet jo vuosien ajan. Säveltäjä Tuomo Nikkola oli myös illassa mukana.

Illan päätteeksi päästiin kiinni luvattuihin Sibeliuksen sävelmiin. Voimakkaasti kaikui alkuperäisin sanoin Soi kiitokseksi Luojan. Laulun toinen säkeistö
tuntui hyvin ajankohtaiselta. Hän säät ja
ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja viljan kasvattaa.
Oululaisesta koulutiestä V.A. Koskenniemen sanoin ja Sibeliuksen sävelmin
laulettiin hieman kangerrellen ja siksi
kahteen kertaan. Sibeliuksen säveltämä
on myös Uusmaalaisten laulu, jonka

toista säkeistöä joku sulhasmies kuulemma hyräili jopa hääyönään. Tämänkin laulaminen onnistui Pajamon johdolla hienosti.
Illan Sibelius-osuus oli nyt vain
muutaman laulun mittainen, mutta teemaa jatketaan Kytäjällä marraskuun 12.
päivän iltana, jolloin Sibeliuksen syntymän joulukuinen juhlapäivä on jo paljon
lähempänä.

Risto Nihtilä

Päiväkerho opettaa arkipäivän kristillisyyttä

M

ukava ja turvallinen
kerhotäti Eeva,
pienet kerhotuolit,
kerhoeväät ja vaaleanpunainen juomapullo. Muun
muassa nämä asiat
muistuvat hyvinkääläisen Jasmina
McLeod Smithin (30) mieleen hänen muistellessaan omaa päiväkerhoaikaansa
1980-luvun lopun Laitilassa.
McLeod Smith meni päiväkerhoon ensimmäistä kertaa 4-vuotiaana. Hän ehti olla
mukana kolme vuotta, sillä hän kävi myös
eskarin kerhon yhteydessä.
– Muistan myös kerhopaikan, sen tuoksun ja kerholauluja. Pidin kovasti askartelusta ja juhlien valmisteluista, ja sain kerhosta monta mukavaa kaveria. Kerhoon
minut vei yleensä perhepäivähoitajani, ja
pois haki äitini töistä tullessaan.
Nyt Jasmina McLeod Smith on itse äiti, ja
kerhomuistot ovat tulvahtaneet mieleen erityisesti nyt, kun perheen esikoinen Enni (2) on
aloittanut Hyvinkäällä oman kerhopolkunsa.
Viime syksynä Enni kävi vanhempiensa
kanssa perhekerhossa, ja tänä syksynä hän
aloitti 2-vuotiaiden kahdesti viikossa kokoontuvassa päiväkerhossa. Jasmina ja Karel McLeod Smithin perheeseen kuuluu
myös heinäkuussa syntynyt Otto-vauva,
jonka kanssa perheen äiti aikoo jossakin vaiheessa jalkautua perhekerhoon.
– Itselleni arkipäivän kristillisyys ilta- ja
ruokarukouksineen on tuttua jo lapsuudesta.
Haluan, että omat lapsemme kasvavat samanlaisessa turvallisessa ilmapiirissä, hän sanoo.
Hyvinkään lukioiden kuraattorin tehtävästä äitiyslomalla olevan McLeod Smithin
mielestä kerho on hyvää harjoittelua myös
päiväkotia ja koulua varten.
– Kerhossa saa kavereita ja oppii olemaan ryhmässä. Tästä taidosta on paljon
hyötyä myöhemmässä elämässä.

Hyvinkään seurakunnassa kokoontuu tällä hetkellä 14 päiväkerhoryhmää eri puolilla kaupunkia, ja niissä on mukana noin 200 lasta.
Kuvassa lastenohjaajat Eeva Nyberg (vas.) ja Terhi Hartikka sekä osa Kirkonmäen 3–5-vuotiaiden Puolukkapomput -ryhmästä.

Pieni on suurin
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä,
kun evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen päiväkerho aloitti toimintansa Turun
tuomiokirkkoseurakunnassa syksyllä 1945.
Aloitteen kerhosta teki äiti, joka toivoi lapsille virikkeellistä arkitoimintaa seurakunnassa.
”Kerhon tarkoituksena on koota lapset
pariksi tunniksi päivittäin askartelemaan ja
leikkimään ja siten osaltaan helpottaa per-

heen äitien työtä,” kirjoitti Turun Sanomat
24.2.1946. Uutta toimintaa motivoi sekä
kasvatuksen että diakonian näkökulma. Kodeissa odotettiin kerholta alusta saakka tukea kristilliselle kasvatukselle ja toivottiin
lasten oppivan hengellisiä lauluja.
Päiväkerho levisi nopeasti eri puolille
Suomea ja vuosikymmenten aikana jopa sadattuhannet lapset eri puolilla Suomea ovat
osallistuneet päiväkerhoihin. Pienesti alkaneesta toiminnasta sai alkunsa seurakuntien
varhaiskasvatus kaikessa moninaisuudessaan.

Hyvinkäällä ensimmäiset
päiväkerhot 1960-luvulla

Hyvinkään seurakunnan päiväkerhotyö alkoi vuonna 1968, ja pian seurakunnalla oli
monia pieniä kerhopisteitä eri puolilla kaupunkia. Kuva Hakalanmäen päiväkerhosta
Ahmankadulta 1970-luvulta, lastenohjaajina Sari Mäkelä (vas.) ja Ilmi Ovaska.

Hyvinkäällä ensimmäiset päiväkerhot pyörähtivät käyntiin vuonna 1968.
– Päiväkerhon kultavuodet sijoittuivat
1980-luvulle, jolloin lapsia toiminnassa oli
todella paljon, ja lähes kaikkiin kerhoihin
jonotettiin, kertoo 1970-luvun lopulla Hyvinkään seurakunnan lastenohjaajana aloittanut Maarit Rytkönen.
Hyvinkään seurakunnan johtavan lapsityönohjaaja Terhi Makkosen mukaan seurakunnan varhaiskasvatus on lapsen kasvua
ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevaa toimintaa. Sen tärkeimpänä tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatusta.
– Seurakuntien varhaiskasvattajat ovat
kristillisen kasvatuksen ammattilaisia, joten

70 vuotta pähkinänkuoressa
• 1945 Päiväkerhotoiminta alkoi
Turussa.
• 1966 Suomen Pyhäkouluyhdistys (SPY)
alkoi tuottaa materiaaleja päiväkerhojen tarpeisiin.
• 1969 Ensimmäinen kahden kuukauden
lastenohjaajakurssi Suomen Raamattuopistolla. Päiväkerholehti alkoi ilmestyä.
• 1970 Ensimmäinen päiväkerhon
toiminnanohjaajakurssi.
• 1971 Kirkon Lastenohjaajat ry
perustettiin.
• 1975 Päiväkerholaisia 80 000,
päiväkerhoja 4500.
• 1980-luku Perhetyöstä kasvoi srk:n
keskeinen toiminta-alue.
• 1989 Lastenohjaajan opintolinjasta
tuli osa ammatillisen koulutuksen

heiltä voi kysyä neuvoa ja tukea.
Hiljentyminen, leikki, läsnäolo ja kohtaaminen. Nämä kaikki ovat Makkosen mukaan tärkeitä asioita seurakuntien tämän
päivän päiväkerhotoiminnassa.
– Toiminta on lapsilähtöistä ja siinä on
tilaa lapsen ihmettelylle ja kyselylle, jopa erittäin syvälliselle teologiselle pohdinnalle. Hengellisyys kuuluu lapsen elämään aivan samalla
tavalla kuin vaikkapa leikki tai ruokailu.
Seurakunnan varhaiskasvatus tekee yhteistyötä muun muassa neuvoloiden ja kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
– Tiedämme toistemme toiminnat. Pyrimme siihen, että ne eivät mene päällekkäin, vaan tukevat toisiaan.

Juhlapäivän valmistelu menossa
Seurakuntien varhaiskasvatuksen 70-vuotismerkkipäivä näkyy myös Hyvinkään seurakunnassa. Mikkelinpäivänä 4.10. pidettävän juhlan innokas valmistelu on käynnissä
kerhoissa ja muskareissa.
– Myös juhlapäivänä haluamme saada
lapsen äänen ja toiveet näkyviin, Terhi
Makkonen sanoo.
– Messussa Hyvinkään kirkossa kello 10
kuullaan lasten lauluja ja nähdään heidän
tekemiään koristeita, ja myös messun esirukousaiheet tulevat päiväkerhojen lapsilta.
Messun jälkeisen, seurakuntakeskuksessa
tarjoiltavan juhlalounaan ruokalistakin on
lasten suunnittelema.

Irja Ketola

järjestelmää.
• 1990-luku Seurakunnan iltapäiväkerhotoiminta alkoi.
• 1991 SPY muuttui Seurakuntien
Lapsityön keskukseksi.
• 1993 Päiväkerholaisia 110 000,
päiväkerhoja lähes 7000.
• 1994 Lastenohjaajan perustutkinnosta
toisen asteen tutkinto.
• 1996 Subjektiivinen päivähoito-oikeus
voimaan täysimääräisenä. Päiväkerholaisten määrä alkoi vähitellen laskea.
• 2000-luku Mentoroiva työote päivähoidon uskontokasvatuksessa kehittyi.
• 2001 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
alkoi. Maksuton esiopetus kaikille
vuotta ennen koulunaloitusikää;
6-vuotiaat jäivät pois päiväkerhoista.

Seurakuntien
varhaiskasvatus 2014
• Päiväkerholaisia 42 443,
päiväkerhoja 3242
• Perhekerhoihin osallistuneita
1 101 342, tilaisuuksia 49 864
• Seurakunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuneita 10 069,
424 ryhmää
• Erityistilaisuuksia ja tapahtumia
4983, osallistujia 235 040
• Työntekijöiden käyntejä päivä
hoidossa 19 899
• Retkiä 1818, osallistujia 47 992
• Leirejä 354, osallistujia 11 310
Jasmin McLeod Smith
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Ekaluokkalaiset siunattiin koulutielle

Joonas Miettinen on siunaustilaisuuden
jälkeen kuvassa isänsä Pasin, äitinsä Sarin,
siskonsa Idan ja Pirjo-mummonsa kanssa.

H

yvinkään koulut alkoivat
keskiviikkona 12. elokuuta.
Edellisenä iltana oli Hyvinkään kirkossa ensiluokkalaisten kouluun siunaaminen. Heidän mukanaan
kirkkoon tuli vanhempia,
sisaruksia, kummeja, isovanhempia ja muita tuttavia, yhteensä noin
230 henkeä.
Joonas Miettinen, 7, oli kirkossa isänsä
Pasi Miettisen, äitinsä Sari Lestelinin, siskonsa Idan, 5 ja mummonsa Pirjo Lestelinin kanssa.
– Osaan kirjaimia, numeroita ja lukea.
Luen Aku Ankkaa. Minusta tulee varmaan
isona kokki. Olen leiponut ja tehnyt ruokaa
isän ja äidin kanssa. Suosikkiruokani on isin
tekemä tomaattikeitto, Joonas sanoi reippaasti siunaamistilaisuuden jälkeen, kun
hän oli syönyt oman jäätelötötterönsä. Kaikki kirkkovieraat saivat kesäistä herkkua tilaisuuden jälkeen.
– Onhan se jotakin, kun lapsen elämässä
alkaa uusi kausi. On uudet paikat ja uudet
kaverit. Meidän perheemme asuu Kytäjällä,
ja Joonas menee Kytäjän kouluun, isä Pasi
Miettinen kertoi.
– On jännää ja uutta. Joonaksen koulumatka on osittain pyörätietä ja osittain autotietä. Koulumatkaa on noin sata metriä vajaa kolme kilometriä. Sen vuoksi hän ei saanut koulukyytiä. Joonas viedään sinne kävellen tai autokyydillä, Sari-äiti lisäsi. Perheen tytär Ida käy Hakalan päiväkotia.
Pirjo-mummo sanoi käyneensä kolme
vuotta koulua Joutsan Leivonmäellä.
–Taka-Ikolan kylän kaikki lapset tulivat
kolmeksi vuodeksi kouluun meidän kotiin
vuosina 1953–56. Isäni Aaro Partala myi sitten Leivonmäen kunnalle tontin, johon oikea koulu rakennettiin.
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Ensimmäisen luokan aloittavat pojat ja tytöt siunattiin Hyvinkään kirkossa. Mukana oli myös vanhempia, sisaruksia, kummeja ja perhetuttuja.

Jeesuskin siunasi lapsia
Kirkossa saarnasi nuoriso- ja kouluyhteistyöstä vastaava pastori Janne Rönni. Hän
kertoi afrikkalaisesta keinosta saada selville
lapsen ”koulukypsyys”. Janne kehotti ekaluokalle menijöitä taivuttamaan toisen kätensä
pään yli ja koskettamaan vastapuolella olevaa korvaa.
– Siitä tietää, että on kouluikäinen. Onneksi me tiedämme sen muutenkin. Eikö ole
jännää oppia uusia asioita?
Sitten Janne kertoi, miten Jeesuksen
opetuslapsetkin oppivat uusia asioita.
– He oppivat, että Jeesuksesta oli mukavaa ja hyvä juttu, kun lapset tuotiin hänen

luokseen siunattavaksi. Katsopa vieressäsi
olevaa aikuista. Hän on oppinut tuon asian,
sillä hän toi sinut siunattavaksi. Ja se on Taivaan Isälle mieleen.
Janne sanoi vielä, että Taivaan Isälle voi
kertoa ihan kaiken, mitä on mielessä: kotiasiat, kouluasiat ja kaverijutut.
– Me olemme hänelle tärkeitä. Sinä olet
hänelle rakas. Älä unohda sitä milloinkaan.
Sitten kouluun menijät kävelivät vanhempiensa, kummiensa tai isovanhempiensa sekä seurakunnan työntekijöiden siunattavaksi alttarikaiteen ääreen.
Kun tapahtuma oli ohi, kirkon sisäovella
lapsia odotti Lysti-lammas eli lapsityönoh-

jaaja Anna-Mari Tukeva, joka jakoi heijastimia. Musiikista vastasi kanttori Marjut
Sipakko, jonka omalle lapselleen säveltämä
ja sanoittama laulu kosketti monia aikuisia
kuulijoita. Muita kouluun siunaamiskirkon
onnistumiseen vaikuttaneita olivat kouluyhteistyöntekijä Satu Rytilahti, johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen ja lastenohjaaja Maarit Rytkönen.
Satu Rytilahti sanoi iloitsevansa jokaisesta lapsesta, jotka olivat siunattavina.
– Olen tavannut vuosien päästä koululaisia, jotka kertovat muistavansa, kun olivat
kirkossa siunattavina. Siunaus on niin iso
asia, ettei se häviä eikä menetä merkitystään.

Nuorten aikuisten
kova haastaja

O
Peetu ja Siiri
pitävät koulusta

K

oululaiset aloittivat uuden
lukuvuoden uurastuksensa
keskellä kauneinta kesää.
Aseman koulun 4 A-luokan oppilaat Peetu Lampinen ja Siiri Laine olivat
koulupäivän jälkeen hyvällä mielellä.
– On kivaa, kun näkee taas kavereita ja
saa opiskella. Minä tykkään eniten liikunnasta. Toiseksi paras kouluaine on musiikki,
Peetu Lampinen kertoi.
Siiri Laine sanoi, että kesällä hänellä oli
ikävä koulukavereita.
– Oli kiva tulla kouluun, nähdä taas heitä ja opettajaa sekä jatkaa opiskelua. Perheen kanssa olimme uimarannalla, enimmäkseen Usmissa.
Lasten opettaja Pirjo Rissanen kehui
kesäisiä elokuun koulupäiviä.
– On loistavaa, kun tuli lämpimät aurinkoiset kelit. Onhan se mukavampaa tulla

Aseman koulun rehtori Jari Laukkanen
kertoi, että kouluun tuli 13 uutta oppilasta
muista Hyvinkään kouluista tai eri kunnista.
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kouluun, kun on lämmintä, ja aurinko paistaa. Kaikki ovat hyvällä tuulella.
Luokkaan tuli kolme uutta lasta joten
tänä vuonna oppilaita on kaikkiaan 24.
– Opettajana minun täytyy muistutella
siitä, miten käyttäydytään, viitataan ja opiskellaan. Läksytkin pitää tehdä.

Hymy huulilla
Aseman koulun rehtorilla Jari Laukkasella uuden lukuvuoden alku on ollut hektistä aikaa.
– On oma jännityksensä siinä, että
saadaan kaikki loksahtamaan kohdalleen.
Olen järjestellyt esimerkiksi kuljetukset,
kielivalinnat ja tästä johtuvat ryhmittelyt,
vaikka varsinainen suunnittelu tapahtuikin jo kesällä. Koulussamme aloitti 13
uutta oppilasta, jotka tulivat Hyvinkään
muista kouluista tai muista kunnista. On
hieno homma, että lapsilla on hyvät säät
olla välitunnilla ja tehdä retkiä. He tulevat
hymy huulilla kouluun, mistä olen iloinen. On kiva nähdä kavereita ja opettajia.
Annetaan lopuksi vielä vuoro reippaille
koululaisille, Peetulle ja Siirille. Peetu sanoi
harrastavansa vapaa-aikoina jalkapalloa.
– Pelaan Hyvinkään Euroliigassa. Kentällä pelipaikka vaihtelee. Joskus olen ollut maalissakin. Aion jatkaa jalkapallossa pitkälle.
Kesäloman aikana hän sai olla KaakkoisSuomessa.
– Olin kesällä paljon Imatralla. Siellä on
koski ja luonnossa on kaunista. Kävin sukulaismiehen kanssa luontoretkellä.
Siiri Laineen perhe sai kesällä pihalleen
paljun.
– Siinä olemme perheen kanssa yhdessä.
Kesällä olin myös Joutsan mökillä. Olimme
ulkona, uimme ja kävimme metsäretkellä.
Poimin metsästä vadelmia.
Siirin harrastuksia ovat pesäpallo, tanssi
ja ratsastus.
– Olen ratsastanut neljä vuotta poneilla
ja tanssin zumbaa. Kesällä pelasin pesäpalloa ulkona ja talvella olemme hallissa. Mieluisin kouluaine on ympäristö- ja luonnontieto. Minusta luonto on hieno. Kun menen
ulos, niin linnut visertää, ja kukat kukkii.
Kun näen puut ja vihreät puiden lehdet,
tiedän, että on kesä. Se on ihanaa.

Toivon illat alkavat
– Oppilaitospastorin työhön kuuluu päivystää oppilaitoksissa ja huolehtia myös Tuomasmessuista. Koska minulla ei ole vielä
pappisvihkimystä, en ole liturgina, mutta
voin saarnata. Toivon illat, jotka alkavat
sunnuntaina 6. syyskuuta kello 17 seurakuntakeskuksessa ovat kaikille avoimia, mutta
ne saattavat kiinnostaa myös nuoria aikuisia, Katja Saarikoski jatkaa. Seuraavat illat
ovat 4.10. ja 1.11.
Toivon iltojen järjestelyjen takana on iso

vapaaehtoisten joukko.
– Se on vapaamuotoinen ilta, jonka tarkoituksena on kristittyjen yhdessäolo. Illan
aikana on raamattuopetusta, rukousta ja
musiikista vastaa House Band. Kynnys on
tehty mahdollisimman matalaksi, että myös
nuoret perheet voivat osallistua. Illan aikana
on vähän isommille lapsille pyhäkoulu ja
vauvoille oma tila.
Katjasta on hienoa työskennellä nuorten
aikuisten kanssa.
– Koen omakseni saarnojen ja hartauksien valmistelun. Minulle on tärkeää oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys.

Katekumeneettiryhmä aloittaa
Tänä syksynä teologian maisteriksi valmistuva Virpi Vikman johtaa viime syksyn tavoin nuorten aikuisten katekumenaattiryhmää. Kokoontumiset alkavat torstaina 24.9.
kello 17.30. Ryhmä osallistuu yhdessä myös
joihinkin jumalanpalveluksiin.
– Katekumenaattiryhmä lähtee keskustelemaan osallistujien omista kysymyksistä.
Siinä pohditaan uskoa, hengellisyyttä ja elämää kristittynä. Erityisen tervetulleita ovat
ne, jotka eivät muuten osallistu aktiivisesti
seurakunnan toimintaan. Ryhmään voi ilmoittautua minulle sähköpostilla ja puhelimella: katja.saarikoski@evl.fi ja 040 8050
308, Katja Saarikoski jatkaa.
Nuorten aikuisten muuta viikoittaista
toimintaa ovat esimerkiksi keskiviikkoiset
sportti-illat alkaen keskiviikkona 9.9. kello
19.30 Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Siellä pelataan sählyä, lentopalloa ja muutakin osallistujien toiveiden mukaan.
– Joka toinen keskiviikko alkaen 9.9. kello 17.30 on Martin seurakuntakeskuksen
kirkkosalissa raamis. Se kokoontuu nuorten
toimesta ja pappia ei ole paikalla. Raamattu
on tärkeä. Nuorilla aikuisilla oli itsellä toive
aloittaa raamis.
Laulaja ja lauluntekijä Tommi Kaleniuksen konsertti on 17.9. kello 20 Vanhassa kirkossa. Sinne on vapaa pääsy.

Aukeaman tekstit: Seppo Ylönen
Matti Välimäki

Aseman koulun 4 A-luokan opettaja Pirjo Rissanen antoi oppilaidensa Peetu Lampisen ja
Siiri Laineen kanssa haastattelun aurinkoisella pihalla. He kaikki olivat positiivisella
mielellä.

len harrastanut noin seitsemän vuotta kilpanyrkkeilyä ja kuulun Viipurin
nyrkkeilijöihin. Kaapissani on kolme SM-pronssimitalia ja viime talvena
saavutin SM-hopeaa.
Syksyllä on tarkoitus kilpailla kansainvälisellä tasolla ainakin Tanskassa, sanoo viime kesänä teologian maisteriksi valmistunut Katja Saarikoski, joka on
sijaistanut elokuusta lähtien seurakunnan
oppilastyön ja nuorten aikuisten pappia Johannes Melanderia. Katja haastaa nuoria
aikuisia seurakunnan toimintaan.
Hyvinkäältä kotoisin oleva Katja Saarikoski on asunut Helsingissä kymmenen
vuotta.
– Olin Hyvinkään seurakunnan rippikoulussa vuonna 2000. Lukion jälkeen kävin Hyvinkään taidekoulun ja haaveilin taideopinnoista. Toisena vaihtoehtona oli teologinen tiedekunta, jonne menin. Vähitellen
on pappiskutsumus alkanut kirkastua.
Katja toimi keväällä 2011 Hyvinkään
seurakunnassa ja kehuu pastori Virpi Koivistoa, joka rakensi hänelle monipuolisen
teologiharjoittelun.
– Virpi antoi minulle hyvää ohjausta ja
kannustusta. Vuonna 2014 olin Hyvinkäällä
kesäteologina ja seuraavan syksyn ajan tein
myös oppilaitospastorin sijaisuutta. Kesäteologina oli mukavaa. Tein monta rippileiriä, olin mukana jumalanpalveluselämässä
ja nuorten toiminnassa.

Teologian maisteri Katja Saarikoski esittelee nyrkkeilyhanskojaan kotinsa parvekkeella
Helsingissä.
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Matkaevästä

Jeesus
siunasi lapsia

J

eesukselle lapset olivat tärkeitä: hän otti heidät luokseen ja siunasi heitä. Lapset ja kristillinen varhaiskasvatus on
tärkeää myös seurakunnalle, joka haluaa
jatkaa Jeesuksen aloittamaa työtä maailmassa ja omalla toiminta-alueellaan. Seurakunnan varhaiskasvatuksella on seurakunnan tulevaisuuden avaimet käsissään.
Jos hoidamme työn hyvin, meillä on tulevaisuudessakin käyttöä hienoille tiloillemme, jos hoidamme työn pelokkaasti tai
huonosti tai liikaa myönnytyksiä tehden,
tulevaisuus näyttää synkemmältä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Heidän ohjaamisensa ja heidän perheidensä tukeminen kristillisestä arvoperustasta käsin on
Kristuksen seurakunnan perustehtävää.
Lapsen kasteesta alkaa kasvu seurakunnan
tärkeänä jäsenenä, ja siitä lähtien myös
seurakunta rukoilee hänen puolestaan ja
tarjoaa uskon ja luottamuksen lahjaa hyvään ja rakastavaan Jumalaan, taivaan
Isään.
Hyvinkään seurakunta on sydämellä mukana lasten ja nuorten elämässä, tukien ja
vahvistaen heidän turvallisuuden tunnettaan osana perhettä, seurakuntaa ja yhteiskuntaa. Jumala on läsnä; hän on siellä
missä ihminen on; hän on siellä missä ihminen elää, keksii, innovoi, iloitsee tai suree. Tästä kaikesta seurakunnalla on ilo
kertoa kaiken ikäisille ihmisille, jotka Jumala on luonut kuvakseen.
Seurakunta syntyi kun Jumala vuodatti
Pyhän Henkensä ja antoi voimaa työtovereilleen lähteä viemään sanomaa Kristuksesta. Pyhä Henki sai aikaan sen, että nämä ihmiset olivat voimakkaita. Ei välttämättä ruumiillisesti vaan hengellisesti. He
eivät arkailleet tai häpeilleet sanomaansa,
vaan julistivat sitä rohkeasti ja pystypäin.
Seurakunnan olemukseen kuuluu dynaamisuus ja rohkeus. Se elää keskellä ihmisten arkea ja juhlaa. Seurakunnan tavoitteena on mennä eteenpäin, ei pysähtyä.
Avautua ulospäin eikä vetäytyä kuoreensa.
Seurakunnalla on hieno sanoma. Tätä sanomaa ihmiset nykyään tarvitsevat; arvoja
jotka pysyvät ja perustuvat toisen kunnioittamiseen ja rakastamiseen. Jeesus kehotti: Autuaampi on antaa kuin ottaa.

Petteri Kerko
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Sääksin leirikeskuksen terassilla juotiin esitysten välillä iltapäiväkahvit. Osallistujat saivat uutta tietoa Mongoliasta ja raamatunkäännöstyöstä, mikä kannustaa edelleen rukoilemaan ja tukemaan.

Pallopelit ja Raamattu lähetystyössä

S

eurakunnan lähetyssihteeri
Johanna Rantalankila järjesti Sääksin leirikeskukseen
kiinnostavan lähetystapahtuman, johon osallistui sunnuntaina 23.8. noin neljäkymmentä henkeä. Lähetysyhdistys Kylväjän aluekoordinaattori Janne Sironen kertoi Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan 17 hengen
nuorten ryhmän matkasta Mongoliaan,
jossa tehdään urheilulähetystyötä. Suomen Pipliaseuran ohjelmajohtaja Martti
Asikainen valotti sitä, miten omalle kielelle saatu Raamattu nostaa elämänlaatua.
Mongolian hallitseva uskonto on lama-buddhalaisuus. Muslimeja on noin
neljä prosenttia ja kristittyjä noin 2–3 prosenttia eli noin 60 000 ihmistä.
– Maassa oli 1990 alussa vain hyvin
harvoja yksittäisiä kristittyjä, joten kaikki
nykyiset seurakunnat ovat korkeintaan
noin 25 vuotta vanhoja. Ateismi kukoistaa. Varsinkaan nuori sukupolvi ei ole
kiinnostunut uskonasioista vaan elintasonsa kohottamisesta.
Vuonna 2013 Niko ja Marija Ijäs aloittivat Mongolian luterilaisten parissa aivan
uuden työmuodon eli urheilulähetystyön.
Päälajeina ovat jalkapallo, lentopallo ja koripallo. Mukaan haetaan sellaisia nuoria,
joilla ei ole köyhyyden tai koulun hallinpuutteen vuoksi mahdollisuutta urheilla.
Seuratoiminta maassa on vasta alkuvaiheessa.
– Eräs Kylväjän johtaman urheilulähetyksen tärkeä periaate on, että vetäjät ovat
paikallisia kristillisten seurakuntien johtajia, ja vähintään puolet mukaan tulevista
nuorista on seurakuntien ulkopuolelta.
Tämä tekee työstä tavoittavaa, Janne Sironen kertoi.
Urheilulähetystyössä on tärkeää välittää nuorille ja lapsille evankeliumi Kristuksesta sekä opettaa arvoja kuten rehellisyyttä. Urheiluun liittyy joka kerta yhteinen hartaus. Rukous on, että työ saisi
johtaa monia Jumalan ja seurakunnan yhteyteen.
– Lähetysjärjestöissä kannetaan huolta siitä, miten uudet sukupolvet voisivat
tulla lähetystyön kannattajiksi. Uskon, että
tällainen seurakunnista tehtävä lähetyskohteeseen matkustaminen auttaa asiassa.
Yli puolet meidän nuorten ryhmästä liittyi
matkan jälkeen Niko ja Marija Ijäksen lähetysrenkaaseen. Urheilulähetystyö kiinnostaa heitä.

Lähetysyhdistys Kylväjän aluekoordinaattori Janne Sironen.

Intia avustuskohteena

Hyvinkään seurakunta on tukenut Suomen
Pipliaseuran Intiassa tekemää raamattutyötä usean vuoden ajan, mistä Martti Asikainen antoi kiitoksen. Hän puhui siitä, miten
Raamattu ja siitä nouseva evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ravitsee ihmisiä eri
puolilla maailmaa. Hän luki Johanneksen
evankeliumin 6. luvun jakeet 33–35.
– Evankeliumi on siitä erikoinen asia,
että siinä Kristus itse on läsnä. Hän itse puhuu meille ja ravitsee meitä. Eikä noin vain
yleisesti anna kaurapuuroa, vaan sillä tavalla, että hän haluaa kohdata jokaisen ihmisen hänen omassa elämäntilanteessaan.
Sääksin leirikeskuksen salissa saatiin
seurata sen jälkeen raamatunkäännöstyön
näkymiä Intiasta, Boliviasta, Malawista ja
Kiinasta. Intiassa puhutaan 1 653 kieltä.
Jos Raamattu saataisiin 400 kielelle, niin
se merkitsisi jo suurta peittoa evankeliumin työssä. Katsottiin kuvaa.
– Tässä on tohtori Jonadob Nathaniel, joka on väitellyt eksegetiikasta. Hän
on Intian raamatunkäännöstyön johtaja.
Minä kysyin häneltä, mikä tässä Raamatussa on tärkeää intialaisille. Jonadob sanoi,
että Intiassa on edelleenkin kastilaitos.
Kristityistä noin 80 prosenttia on kastittomia eli sitä kaikkein alinta joukkoa. Heitä
pidetään saastaisina. Jos heidän varjonsakin osuu johonkin korkeampikastiseen,
niin tämä kokee saastuvansa. Nämä kristityt eivät saa käyttää samoja kaivoja eivätkä

Suomen Pipliaseuran ohjelmajohtaja
Martti Asikainen.

asua samoissa paikoissa kaupungeissa. He
joutuvat tekemään kaikkein likaisimman
työn.
Martti Asikainen kertoi, että Jonadob
Nathaniel on itsekin kastiton ja luterilaisen kirkon jäsen. Hän pääsi tähän asemaan vain Raamatusta nousevan evankeliumin voiman kautta.
– Kun kastiton kuulee evankeliumin ja
hänelle kerrotaan, että hän on Jumalalle
rakas ja Jumalan lapsi, se mullistaa tämän
ihmisen maailman. Hindu ei voi olla koskaan varma tulevaisuudestaan kuolemanjälkeisessä elämässä. Hän ajattelee, että
uudelleen syntymässä hänestä voi tulla
mikä tahansa, käärme, rotta tai jänis.
Kristinusko opettaa, että kun ihminen saa
syntinsä anteeksi ja on Jumalan lapsi, niin
hän saa olla siitä varma. Kastittomalla ihmisellä on kristinuskossa iso voimavara.

Seppo Ylönen

Lähetysohjelmaa
• Mongolian lähettien Mikko ja Mary
Ann Tassian tulojuhla 9.9. klo 18
• Lähetyksen ajankohtaispäivä, aiheena
ihmiskaupanvastainen työ 10.10.
• Ekumeeninen raamattutapahtuma,
mukana Suomen Pipliaseura
21.–22.5.2016.

Sienet houkuttavat metsäretkille

M

ustikkakauden vaihtuessa
puolukkakaudeksi metsiin
ilmestyy yhä enemmän sieniä. Suomen metsissä kasvaa noin parisataa ruokasientä. Lapsetkin ovat kiinnostuneita sienistä. Hämeenkadun koulun
III C-luokan oppilaat tekivät 25. elokuuta
lähimetsään sieniretken kokeneen sienineuvoja Aino Löytyn johdolla. Lapset löysivät monia erilaisia sieniä, joiden nimet
kirjoitettiin luokan pöydän äärellä paperilappuihin. Nimien viereen tuli myös niiden
ominaisuuksista kertova merkintä. Kangashapero sai merkinnän ** hyvä, sappitatti
merkinnän o arvoton, isohapero merkinnän *** erinomainen, kehäkärpässieni merkinnän * syötävä ja punikkitatti merkinnän
** hyvä.
– Nuoret sienet ovat erinäköisiä kuin
vanhemmat sienet. Ruokasienet on syötävä
nuorina ja tuoreina, Aino Löytty neuvoi.
Yleisin lasten löytämä sieni oli kehäkärpässieni, joka merkittiin yhdellä tähdellä *.
Sen voi syödä ilman esikeittämistä eli ryöppäämistä. Lapsista moni on käynyt kotiväen
kanssa sienessä ja syönytkin sieniruokia.
Reippaat sieniretkeläiset kertoivat, että heidän III C-luokassaan on 46 oppilasta. Koska
heitä on niin paljon, luokalla on kaksi opettajaa, Rea Heijasto ja Niina Friman, jotka
olivat myös sieniretkellä. Lasten avustajana
toimii lisäksi Kirsi Salminen.

Aino on sienineuvoja
Vuosina 1967–2008 Aino Löytty toimi neuvojana ja toiminnanjohtajana eri 4H-yhdistyksissä. Hän kävi vuonna 1969 sienineuvojakurssin. Sen jälkeen Aino on kouluttanut
yli 100 kaupallista sienenpoimijaa. Heillä
jokaisella on oma numero, jos he harjoittavat sienten myyntiä.
– Hyvinkään 4H-yhdistyksessä ollessani pidimme kotitalouslautakunnan kanssa
sieninäyttelyjä, joskus jopa kaksipäiväisiä.
Koululuokatkin kävivät tutustumassa niihin. Nopon koulussakin oli sienipäiviä.
Kotitalouslautakunnan kotitalousopettajien Vuokko Heimolan ja Marjaana Sirénin kanssa pidimme sienineuvontaa myös
torilla. Eläkkeelle jäätyäni olen käynyt

Sienineuvoja Aino Löytty kertoo Hämeenkadun koulun III C-luokan oppilaille sienistä. Internetistä löytyy paljon tietoa sienistä. Erään
hienon sivuston osoite on www.luontoportti.com.

edelleen kertomassa koululaisille sienistä.
Sienten tunteminen on niitä kerääville
tärkeä asia. Pelkkä kirjoista tutkiminen ei Aino Löytyn mukaan ihan riitä. Siksi kokeneen
sienimetsässä viihtyvän kanssa opiskelu olisi
hyvin tarpeellista. Myrkyllisten sienten kohdalla on sienikirjoissa hautausmaan risti †.
Yhden ristin sieni on myrkyllinen, kahden
ristin sieni vaarallisen myrkyllinen ja kolmen
ristin yksilö tappavan myrkyllinen.
– Korvasieni on arvokas, mutta se on
myrkyllinen. Sientä on keitettävä ensin viisi
minuuttia, minkä jälkeen vesi kaadetaan pois.
Sen jälkeen sitä on keitettävä vielä toiset viisi
minuuttia uudessa vedessä. On viisasta varoa
kaikkia seitikkejä ja kärpässieniä, joihin kuuluu myös erittäin vaarallinen valkoinen kärpässieni. Tätä syöneen myrkytysoireet eivät
tule välttämättä heti ilmi, vaan ne voivat tulla
yhden tai kahden vuorokauden kuluttua.

Metsien sienisuosikit
Sieniretkelle lähdettäessä on hyvä osata
erottaa syötävät sienet.
– Kannattaa käydä sieninäyttelyissä. Sienikirjojen kuvat ovat hienoja, mutta sellaisia
sieniä ei yleensä metsistä löydy. Ihmiset keräävät yleensä kantarelleja eli keltavahveroita
sekä haapa-, kangas- ja karvarouskuja (karvalaukku). Sieniretkelle otetaan mukaan kori ja
sieniveitsi. Kantarellit ovat heti valmiit pannulle. Rouskut ryöpätään ainakin viisi minuuttia, koska ne ovat sen verran väkeviä.
Tuoksuvalmuska eli matsutake on Japanissa erittäin arvokas ruokasieni. Sitä kasvaa myös Suomessa, mutta sientä ei tunnisteta. Maassamme kasvaa monia sellaisia
sieniä, joita ei ole missään esitelty eikä niitä
löydy sienikirjoistakaan.
– Kerran sienestäjät löysivät matsutakesieniä Monnista. Herkkutatti on myös hieno

sieni. Sen voi laittaa suoraan pannulle. Jos saan
metsästä hyviä herkkutatteja, teen niistä keittoa tai muhennosta. Niitä voi myös kuivata.
Suppilovahveroita voi kerätä pitkälle syksyyn, lumien tuloon saakka. Niitä on kuitenkin vaikea huomata sammaleisesta maastosta. Suppilovahveroa ei tarvitse ryöpätä.
– Mustatorvisieni on valittu tämän vuoden sieneksi. Sitäkään ei tarvitse ryöpätä.
Näitä sieniä löytyy haavikoista. Mustatorvisienen löytäminen on yhtä vaikeaa kuin
suppilovahveron.
Aino Löytty antaa lapsille arvokasta sienitietoa. Ehkäpä joku heistä innostuu ja innostaa myös perheensä jäseniä sienimetsään. Hän näyttää kirjasta kurttusienen kuvan. Tämän sienen Aino Löytty on tavannut
metsässä vain kaksi kertaa.

Seppo Ylönen

Miesten
sieniretki

S

ateiset kesä- ja heinäkuu lupailivat
hyvää sienisatoa. Mutta miten kävikään? Aurinkoinen elokuu lämmitti uimavedet ja kuivatti kankaat. Pinnalle putkahteli ennen
poutia vain muutama kanttarelli ja
tatti, rihmastot jäivät odottelemaan
suopeampia säitä.
Hyvinkään seurakunnan miesten lähetystoimintapiste eli avoin ja lähetysasiaa tavalla ja toisella esillä pitävä porukka teki
taannoin sieniretken Usmin Piilolammen
maastoihin. Mutta niin kuin pelättävissä oli,
vain kuivuneita ja rupsahtaneita sieniä löytyi sieltä täältä. Mutta retkisää oli mitä parhain, lammen vesi kimalteli ja eväät maistuivat. Lähetysasiaakin puhuttiin, Mongoliaa ja
Japania myöten.
Miesten lähetystoimintapiste pastori Kosti Kallion johdolla on toiminut jo useita vuosia. Kirkonmäen työkeskuksen neuvottelutilassa on kuultu viestejä kristinuskon sanoman
etenemisestä kuvin ja sanoin osanottajien ja
vieraiden välityksellä. Kahvikassa on tuottanut euroja nimikkolähettien työn hyväksi.
Miesten mukaan saaminen edellyttää aina myös toimintaa. Isompi tai pienempi
joukko kerrallaan on käynyt talkoilemassa
apua tarvitsevien luona. Muiden muassa yk-
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Miesten sieniretkellä Piilolammen maastossa olivat Veli-Pekka Toiviainen (vas.), Reijo Huuskonen, Kosti Kallio, Hans Rönnlund ja Matti
Nummela. Mukana oli myös kuvan ottanut Leo Karppinen.

si isohko aidanmaalaushomma, puiden raivaus ja pilkkominen tontilta, haravointiurakka sekä järjestelyapu sisällä ovat olleet
ohjelmassa. Miehet ovat valmiita jatkossakin lähtemään sinne, missä tarvitaan. Oman
harkinnan mukainen lahja lähetystyölle on

ollut toivomuksena talkooavun pyytäjälle.
Luontoretki on ollut jokaisena keväänä
kauden päätöstapahtuma. Kytäjän alueen, Nykiön ja Nukarinkosken hienot maisemat ovat
viimeisimpinä löytyneet kohteiksi. Mikä on
sen mukavampaa kuin nuotiotulen äärellä

makkaraa paistaessa ja nokipannukahvia juodessa jakaa mieltä ilahduttavia tai sitten painavia asioita. Ja vaikkei sieniretkellä saalista tulisikaan, mieli ja sielu on varmasti virkistynyt.

Reijo Huuskonen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Perhepalvelupäällikkö
Leena Säkäjärvi haluaa
kannustaa arjen
pyöritykseen väsyneitä
vanhempia ottamaan
ajoissa yhteyttä
auttajiin Nopsan kautta.
Nopsan puhelinnumero
on 040 704 37 28.

Nopsa auttaa perheitä arjessa

K

un tapaan Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
perhepalvelupäällikön Leena
Säkäjärven ja sanon haluavani
haastatella häntä lastensuojelusta, hän luettelee joukon palveluja, joilla tuetaan lapsiperheitä hyvissä
ajoin.
– Nopsa tarjoaa lapsiperheille ohjausta,
tukea ja neuvoja arjen haasteiden keskellä.
Esimerkiksi uupuneet ja väsyneet äidit saavat Nopsan kautta kodinhoitoapua lapsiperheiden kotipalveluna. Tarjolla on myös kodissa tapahtuvaa perheohjausta esimerkiksi
lastenkasvatuspulmissa. Nopsan asiakkuuteen pääsee helposti kaupungin nettisivuilla
(www.hyvinkaa.fi). Sieltä voi selata kohtiin:
Lapsiperheiden palvelu / Apua perheille /
Pyydä apua. Nopsan puhelinnumero on
040 704 37 28.
Nopsan tarkoitus on tarjota apua lapsiperheille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä.
– Sen tarkoitus on ennaltaehkäistä lastensuojelutarvetta. Viime huhtikuun alussa
tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, joka

Seurakunnissa käyttöön
lapsivaikutusten arviointi

L

apsivaikutusten arviointi eli LAVA on
työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa
ja päätöksentekoa punnitaan lasten
edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan
tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita.
Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja
pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa
kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten
ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii myös suun-
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ohjaa kuntien toimintaa niin, että työn painopiste siirtyy lastensuojelun korjaavista
toimista ennaltaehkäisyyn. Hyvinkäällä on
lähdetty uudistamaan sosiaali- ja terveyspalveluja ennen kuin laki tuli edes voimaan
eli vuoden alusta lähtien. Uutena vastuualueena ovat perhepalvelut, joka on peruspalvelua. Lastensuojelu on erityispalvelua.

Lastensuojelun tarve
Yhteiskunta asettaa lapsiperheille yhä uusia
haasteita. Jos perheissä on epävarmuutta
esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai ihmissuhdeongelmien vuoksi, vanhemmat
saattavat kuormittua niin paljon, että lapset
jäävät vaille riittävää huolenpitoa.
– Lapsilla ja nuorilla saattaa olla itselläänkin kovia vaatimuksia kaveripiirissä tai
koulussa pärjäämisessä. Se voi johtaa käyttäytymisongelmiin ja päihdekokeiluihin.
Perhepalveluun kuuluvalla Ankkuri-toiminnalla puututaan alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen yhteistyössä poliisin kanssa.
Kun lapsi tarvitsee lastensuojelua, niin
Hyvinkäällä on sitä varten avohuolto, jonka

nittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.
LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa.
Lapsivaikutusten arviointia tehdään jo
monessa seurakunnassa. Se on parhaimmillaan osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä
työntekijöille että luottamushenkilöille.
Lapsivaikutusten arvioinnin soveltaminen seurakunnan toimintaan tarkoittaa
lapsen oikeuksien toteuttamista käytännössä. Tällöin toimintaa suunniteltaessa ja

yhteydessä toimii tehostettu perhetyö. Sen
tavoitteena on auttaa lasta ja perhettä yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.
– Jos lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon, silloinkin hänellä on oma
sosiaalityöntekijä. Lapsen tilannetta seurataan ja samalla harkitaan vaihtoehtoja. Niitä
on esimerkiksi kotiuttava perhetyö, että lapsi
voisi palata taas omaan kotiinsa. Lapsia pyritään sijoittamaan ensisijaisesti perhehoitoon,
mutta aina se ei ole mahdollista.

Palvelua ja apua saa
Perhepalvelupäällikkö Leena Säkäjärvi tuntee työalueensa monipuoliset sektorit. Peruspalvelussa tarjotaan perheneuvolan, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, nuorisoaseman ja lapsiperheiden palvelutarpeiden arviointiryhmän eli Nopsan apua.
– Lisäksi perhepalveluihin kuuluvat neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä
lasten kuntoutuspalvelut. Perhepalveluihin
on koottu kaikki sosiaali- ja terveystoimen
tarjoamat lapsiperheiden peruspalvelut.

erilaisia käytännön ratkaisuja tehtäessä asioita
katsotaan lasten ja
nuorten näkökulmasta,
heidän mielipiteensä
huomioidaan ja heille
annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan sisältöön.
Lapsiystävällisen
seurakunnan toimintakulttuurissa keskeisiä
asioita ovat vuorovaikutus, kaikenikäisten seurakuntalaisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet.

Nopsa eli lapsiperheiden palvelutarpeiden arviointiryhmä kartoittaa sen omista ja
yhteistyökumppaneiden palveluista perheille sopivan tukimuodon.
– Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita
ovat kaupungin varhaiskasvatus, koulun
kasvatustyö, oppilashuolto, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto (MLL) ja Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö, joka on meille hyvin
tärkeä yhteistyökumppani etenkin maahanmuuttaja- ja perhetyössä. Diakoniatyöllä on
samoja asiakkaita kuin meilläkin. Olemme
järjestäneet yhdessä mielenterveys- ja päihdekuntoutuvien leirejä.
Nopsan tänä vuonna alkaneesta toiminnasta Leena Säkäjärvi on saanut kollegoineen kiitosta.
– Hyvää palautetta on saatu esimerkiksi
siitä, että oikeanlainen apu on tullut perheelle nopeasti. Eräs tällainen on lapsiperheiden
kotipalvelu. Haluan rohkaista vanhempia hakemaan apua riittävän varhain, kun heillä on
itsellä sellainen tunne, että eivät jaksa arjen
pyöritystä kuten aikaisemmin.

Seppo Ylönen

Seurakunnan toiminnassa
lapsiystävällisyys tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että lapset ja
nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan kerhojen, retkien
ja leirien sisältöjä ja toimintatapoja. Selvitetään, mikä lapsille ja nuorille on tärkeää jumalanpalveluksessa, ja millä
eri tavoilla he itse haluavat olla mukana jumalanpalveluksen toteuttamisessa. Pienetkin
lapset voivat olla mukana rukouksissa, kynttilän sytyttäjinä, tekstinlukijoina ja kolehdinkantajina.

Kuvat: Janne Rönni

GFM-bändi pisti porukkaan vauhtia perjantai-iltana. Monelle bändin esiintyminen oli koko leirin kohokohta.

Stand up -koomikko Mikko Vaismaa koetteli ihmisten naurulihaksia sunnuntain
päätöstilaisuudessa.

Kuinka monta Kuutsia sitten?

Kuutsin teema johdettiin The Amazing
Race -TV-ohjelmasta, jossa kisaillaan
ympäri maailmaa. Kisatehtävien hengessä
mietittiin kristityn elämää ja suhdetta
muihin ihmisiin ja Jumalaan.

Taika-Petteri ei nimestään huolimatta ollut
taikuri vaan vatsastapuhuja. Nikke-nukke
kulkee Petterin mukana kertomassa omia
totuuksiaan elämästä.

uutsi 2015 The Amazing Race
on Venla Lehdon (15) ja Anni
Vaaralan (15) ensimmäinen
Kuutsi. Molemmat olivat
kuulleet Kuutsista joskus,
mutta kunnon selonteko tuli
omalla rippileirillä.
Nea Välske (17) on jo kolmatta kertaa
Kuutsilla ja toista kertaa avustajana. Nea kuuli Kuutsista isoveljeltään 9-vuotiaana. Silloin
Nea vannoi ettei lähtisi Kuutsille ollenkaan.
– Täällä ollaan silti. Eikä ollut huono va-

linta. Kuutsilla on mahtavaa.
Hyvinkään seurakunnan varhaiskasvattaja Laura Jokinen kuuli Kuutsista omalla
riparillä 1994 Uukuniemessä.
– Tämä voisi olla 22. Kuutsini, mutta
muutamia on jäänyt välistä.

K

Betaniassa Helenenkatu 15:

• Keskiviikkoisin Raamis 16.30–18.30
• Perjantaisin After School
klo 15.00–19.00
• Lauantaisin Nuorten Ilta
klo 16.30–20.30
• Joka kuun ensimmäinen keskiviikko
Nuorten foorumi klo 18.30–19.30.

Muut:

• 17.9. klo 20.00 Tommi Kalenius Trio
Vanhassa kirkossa
• 25.9. klo 19.00 Pro Fide
Hyvinkään kirkossa
• 25.–27.9. Nuorten leiri Sääksissä.
• 13.–15.11. Maata Näkyvissä -festarit
Turussa

Kuutsi kokosi yhteen noin 200 henkeä. Leirin esiintyjät toivotettiin ”aalloilla” tervetulleiksi.

Yhdessä tekemistä
ja kaikkea hauskaa
Nean ja Annin mielestä parasta Kuutsilla on
ihmiset, ohjelma ja yhdessä tekeminen.
Myös perjantai-illan konsertti, jossa
esiintyy joka vuosi joku gospel-yhtye, on
suosittu, ja muun muassa se on Venlan lempiasia Kuutsilla.
– Kuutsi on muuttunut paljon vuosien
varrella. Sijainti on eri ja väkimäärä on suurempi, Laura toteaa.
Miksi lähteä Kuutsille?
– Ohjelma ja esiintyjät ovat laadukkaita.
Oma henkilökohtainen suosikkini on lauantai-illan iltaohjelma, Laura myöntää.
– Jos epäilyttää lähteä isoskoulutukseen tai
muuhun toimintaan mukaan, niin Kuutsilla
saa paljon tietoa. Täällä myös näkee melkein
kaikki ohjaajat ja paljon isosia, Venla sanoo.
– Kun kerran on tullut, ei haluaisi lähteä
pois. Niin kivaa on ollut, sanoo Anni. Nea
painottaa, että Kuutsilla ja muissa seurakunnan jutuissa saa olla ihan oma itsensä.
– Ja ruoka on hyvää, Anni vakuuttaa.

Leiri ja nuotio kuuluvat yhteen. Kuutsilla moni pääsi kokeilemaan taitojaan letun
paistossa.

Nuorisotyönohjaaja Anssi Tähtinen
kuvaa Kuutsi-leiriä kesä- ja syystyökauden taitekohdaksi. Se on yhden kauden
huipentuma ja toisaalta alku uudelle.
– Kuutsi päättää kesäkauden rippikoulu- ja nuorisotyössä, mutta myös
käynnistää nuorisotyön syyskauden.
Syksyllä nuorisotila Betanian ovet ovat
auki kolmesti viikossa, keskiviikkoisin
on nuorten raamis, perjantaisin avoimet
ovet After School -hengessä ja lauantai-

na nuorten ilta. Avoimen toiminnan lisäksi nuoret pääsevät mukaan seurakunnan toimintaan leireillä, retkillä, isoskoulutuksessa, kouluikäisten kerhojen
ohjaajina ja erilaisissa tapahtumissa,
Anssi kertoo nuorisotyön kuvioista.
Anssi Tähtisen mukaan seurakunnasta löytyy jokaiselle jotain. Suurin
osa toiminnasta on täysin maksutonta
ja maksullisetkin tapahtumat ovat hyvin edullisia.

Mila Kotala
Hyvinkään seurakuntalehti 3 / 4.9.2015
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Tervetuloa viettämään yhteisiä

4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlia
perjantaina 23.10. klo 18
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.

Voit tulla juhlaan yhdessä perheesi, isovanhempiesi tai
kummisi kanssa.
Toivomme etukäteisilmoittautumista 9.10. mennessä
montako teiltä tulee, jotta osaamme varata tarpeeksi
jäätelöä. Ilmoittautuminen juhliin sähköisesti:
www.hyvinkaanseurakunta.fi /Ajankohtaista
Lisätietoja lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva
p. 040 559 6327 tai anna-mari.tukeva@evl.fi

Tervetuloa kerhoihin!
Seurakunnan perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikki lapset
yhdessä aikuisten kanssa. Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja
ne ovat maksuttomia. Kerhoissa touhutaan, puuhataan, hiljennytään
ja kahvitellaan.
Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti: Maanantaisin klo 9–11
Martin seurakuntatalossa (Niittymäenraitti 4), Paavolan
seurakuntakodissa (Aittatie 1), Vehkojan seurakuntakeskuksessa (YliAnttilantie 3) ja Kytäjän kirkon sivusalissa (Palkkisillantie 11).
Keskiviikkoisin perhekerho pidetään klo 9–11 Betaniassa (Helenenkatu
15).
Pilttiporukka on vauvaperheiden oma porukka, joka kokoontuu
maanantaisin klo 13–16 Pappilassa (Pappilankatu 14).

Mummon kammari
Helenenkatu 34 D.
etsii vapaaehtoisia emäntiä
toimintansa tueksi!
Kiinnostuitko? Ota rohkeasti
yhteyttä Nana Lindholmiin:
nana.lindholm@evl.fi tai
p. 040 559 6319.

Tule hiljentymään ja lepäämään ennen joulun kiireitä!
”Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon.” Jes. 9.
Sydämeeni joulun teen – hiljaisuuden retriitti
Leiriniemen leirikeskuksessa pe-su 11.–
13.12. Saapuminen pe klo 17–18 ja
lähtö su klo 13.30. Retriittihinta on 110 euroa
sisältäen majoituksen yhden hengen
huoneessa, täysihoidon ja ohjelman, joka
painottuu rukoushetkiin. Ohjelmaan
osallistuminen on vapaaehtoista. Omat
kyydit.

Tervetuloa
kanttori Marjutin 50-v.
-syntymäpäiväkonserttiin
lauantaina 26.9. klo 20
Hyvinkään kirkkoon.
Yllätysohjelmaa.
Kahvitarjoilu ja onnittelut
kirkon yläsalissa
klo 19 alkaen.
Ohjelma 10 euroa
konserttikuluihin
(sis. kakkukahvit).

Vetäjinä toimivat pastori Petra Pohjanraito ja
diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset to 26.11.
mennessä Kaisalle sähköpostitse: kaisa.
laakso@evl.fi tai puhelimitse 040 755 9364.

Vauvamessu
su 13.9. klo 15
Martin seurakuntatalossa
(Niittymäenraitti 4)
Lauletaan ja
lorutellaan
yhdessä (ota
oma helistin
mukaan).
Nautitaan kirkkokahvit ja
hedelmäsoseet.

PÄIVÄKERHOT 70 vuotta
Perhemessu

su 4.10. klo 10 Hyvinkään kirkossa
Messun jälkeen päiväkerhojen 70-vuotisjuhla seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
• Satu Sopanen ja Tuttiorkesterin pojat
• Lounas ja jälkkäriksi jätskiä jätskikioskista
• Valokuvanäyttely päiväkerhoista
• Lysti-Lammas
• Jokaisella päiväkerholaisella on oma
tärkeä tehtävänsä juhlassa

Satu Sopanen

Hyvinkään seurakunnan kerhot, kuorot ja leirit koulussa oleville 7–14-vuotiaille
eli eka-kasiluokkalaisille toimintakaudella syksy 2015 – kevät 2016

Mummon kammarissa on avoimet ovet:
ma klo 12–15, ti klo 12–14 ja ke 12–14.

Tee hyvää -iltapäivä

sunnuntaina 13.9. klo 13–15
Sandelininkadun terveyskeskuksen kuntoutusosastolla.
Ilahdutamme laitoksessa asuvia vanhuksia
erilaisilla toimintapisteillä ja läsnäolollamme.
Kaipaamme päivään vapaaehtoisia avustajia.
Tule mukaan tekemään hyvää yksin, kaksin
tai koko perheen kanssa. Ilmoittautuminen
11.9. mennessä sähköpostilla
carina.lievendahl@evl.fi tai
nana.lindholm@evl.fi tai
puhelimitse 040 356 9074 tai 040 559 6319.
Otat rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää!
Tee hyvää -iltapäivä myös:
10.10. klo 13–15 Kauniston vanhainkodissa
29.11. klo 13–15 Paavolan vanhainkodissa

Paavolan seurakuntakodin
40-vuotisjuhlasyksyn
tapahtumia:
Ke 9.9. klo 17–19 ”Syyskahvit”
Paavolan Valintatalon edustalla.
La 24.10. klo 14 Paavola-päivä
ja seurakuntakodin
40-vuotisjuhla.
Su 20.12. klo 10 Juhlamessu
seurakuntakodissa.

Sunnuntaina 6.9. klo 15

Hyvinkään Luther-talon
25-vuotisjuhla

Luther-talossa, Harjukatu 1.
Mukana Lasse Nikkarikoski,
Kosti Kallio, Kirsti ja Hannu Penttinen, Pirkko Ojala, Hyvinkään
Evankelinen kuoro, joht. Arja
Hämäläinen. Kahvitarjoilu klo
14.30 alkaen. Tervetuloa!
(Järj. Sley).

Katekumenaatti
–aikuinen usko

Tervetuloa nuorten aikuisten katekumenaattiryhmään
Osallistujien omista kysymyksistä liikkeelle lähtevä keskusteluryhmä
kokoontuu syys-joulukuussa. Ohjaajana toimii seurakuntalainen teol.
kand. Virpi Vikman. Ryhmä osallistuu yhdessä myös joihinkin jumalanpalveluksiin. Kokoontumiset ovat torstaisin klo 17.30–20 alkaen 24.9.
Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka pohtivat uskoa, hengellisyyttä ja elämää kristittynä. Erityisen tervetulleita ovat ne, jotka eivät
muuten osallistu seurakunnan toimintaan aktiivisesti. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut Katja Saarikoski p. 040 8050 308, katja.saarikoski@evl.fi.
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Sydämeeni joulun teen
-hiljaisuuden retriitti

Kerhot

Betania, Helenenkatu 15
ti 17–19 kokkikerho 10–14-v. tytöt
ja pojat
Martti, Niittymäenraitti 4
ma 17.30–19 monitoimikerho
7–12-v. tytöt ja pojat
ti 17–18.30 monitoimikerho
7–12-v. tytöt ja pojat
ke 17–18.30 monitoimikerho
7–12-v. tytöt ja pojat
ma 17–19 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
to 17–19 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
Paavola, Aittatie 1
ma 17–18.30 monitoimikerho
7–12-v. tytöt ja pojat
ti 17–19 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
Seurakuntakeskus,
Hämeenkatu 16
ma 17–19 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
ke 17–19 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
to 17.30–19 monitoimikerho
7–12-v. tytöt ja pojat
Talvisilta, Sieponkuja 2
ti 17–18.30 kuvis- ja askartelukerho
7–12-v. tytöt ja pojat
to 17–19 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
Työkeskus, Hämeenkatu 16
ke 18–20 näytelmäkerho 8–12-v.
tytöt ja pojat (elokuvasali)
ma 18–20 pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, ei ilmoittautumista
ti 18–20 pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, ei ilmoittautumista
ke 18–20 pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, ei ilmoittautumista,
”vanhojen ryhmä”
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
Rippikoulusali
ma 17.30–19.30 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
ke 17–19 kokkikerho
10–14-v. tytöt ja pojat
Kerhohuone
ti klo 17.30–19monitoimikerho
7–12-v. tytöt ja pojat

Kirkkosali
ma 16–17 liikunta- ja tanssikerho
7–9-v. tytöt
ma 17–18 sählykerho 6–7-v. pojat
ma 18–19 palloilukerho
7–9-v. tytöt ja pojat
ti 17–18 sählykerho 8–9-v. pojat
ti 18–19 sählykerho 7–9-v. tytöt
ke 17–18 musiikkiliikuntakerho
10–14-v. tytöt ja pojat
ke 18–19 sählykerho 10–14-v. tytöt
to 17–18 palloilukerho
10–12-v. tytöt ja pojat
to 18–19 sählykerho 10–14-v. pojat
*Kokkikerhojen kerhomaksu on 30 €
koko kerhovuodelta. Maksu laskutetaan seurakunnan taloustoimistosta.
Muut kerhot ovat maksuttomia.
*Autokerhoihin mennään suoraan
paikan päälle. Kerhoon menevien
kannattaa kysyä mahdollisesta
auton ostosta kerhonohjaajilta.
Ainakin ensimmäisellä kerhokerralla on huoltajan hyvä olla mukana.
*Kerhokuvaukset voi käydä lukemassa osoitteessa www.betsku.net
*Kerhoihin ilmoittaudutaan osoitteessa www.betsku.net 31.8.–2.9.
Puhelimitse ke 2.9. klo 14–17 numeroihin 0400 616 238 tai 040 566
3990. Kerhoihin ei voi ilmoittautua
muulla tavalla eikä puhelimitse muina aikoina. Vapaiksi jääneitä kerhopaikkoja voi tiedustella 7.9. alkaen
A-P Laaksolta ja Kirsi Kupiaiselta.
*Kerhot alkavat viikolla 37. Kerhovuosi päättyy viikolla 16.
*Syys- ja hiihtolomalla ei ole kerhoja. Kerhot ovat joulutauolla
27.11.2015–10.1.2016.
After school perjantaisin klo 15–
19 Betaniassa seiskaluokasta ylöspäin.
After school – avoimet ovet Betaniassa Helenenkatu 15. Tule ja ole
koulun jälkeen! Paikalla työntekijä;
kavereita; kahvia ja teetä; puuroa
pahimpaan nälkään; hartaus halukkaille; biljardi, lautapelejä; rento
viikonlopun aloitus.

Leirit Sääksissä

Syyslomalla
10.–12.10. 11–14-vuotiaat tytöt ja

pojat
12.–14.10. 7–8-vuotiaat
tytöt ja pojat
14.–16.10. 9–10-vuotiaat
tytöt ja pojat
Hinta 40 €. Sisaralennus -50 %.
Ilmoittautuminen alkaa 1.9. ja
päättyy 22.9.
Vanhempi-lapsi -leiri 20.–22.11.
Leirille voivat tulla kaikenlaiset
perheet. Hinnat aikuinen 40 €, lapsi
15€. Ilmoittautuminen alkaa 1.9. ja
päättyy 2.11.
Isä-poika -leiri 29.–31.1.2016
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €.
Ilmoittautuminen alkaa 1.11. ja
päättyy 10.1.
Äiti-tytär -leiri 5.–7.2.2016
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €
Ilmoittautuminen alkaa 1.11. ja
päättyy 10.1.
Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä kone ilmoittaa, onko ilmoittautuja mahtunut
leirille vai jäänyt varasijoille. Leirin
vastaava työntekijä ottaa yhteyttä,
jos paikkoja vapautuu.
Leireistä lähetetään kotiin leirikirje n.
2 viikkoa ennen leiriä. Leirien hinnat
sisältävät kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan,
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta
sosiaalisin ja taloudellisin perustein.
Hakemuksia voi pyytää seurakunnan
nuorisotoimistosta tai leirin työntekijältä. Leiri-ilmoittautumiset betsku.
net 7–14-vuotiaat. Vapaiksi jääneitä
paikkoja voi tiedustella leirin vastuuhenkilöltä ilmoittautumisajan päätyttyä.
Talvikauden leirien (hiihtoloma,
pääsiäinen) ilmoittautuminen
alkaa 1.11.2015. Kesän leirien ilmoittautuminen alkaa 7.3.2016.
Seuratkaa sunnuntain Aamupostia
ja osoitetta betsku.net.
Ari-Pekka Laakso p. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.fi
Kirsi Kupiainen p. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi

Seurakunnassa tapahtuu

Diakoniatyön
tapahtumia
Ma 5.10. Vanhustenviikon
ruokailu- ja ohjelmahetki
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu
16. Ilmoittautuminen 7.9.–25.9.
Päivi Lievonen 040 487 1382
tai Tuija Vänskä 040 555 6325.
To 8.10. Seniorimessut
Hyvinkään kaupungintalolla
klo 10–14.
Su 11.10. Vanhusten ja lähetyksen kirkkopyhä Hyvinkään
kirkossa klo 10. Kahvihetki
messun jälkeen srk-keskuksen
juhlasalissa.
Ti 17.11. Hyvänmielen iltapäivä klo 11–14 Hyvinkään
srk-keskuksen juhlasalissa.
Tilaisuudessa ohjelmaa,
ruokailu ja kahvit. Ilmoittautuminen 20.10.–6.11. Tuija Vänskälle 040 555 6325.
To 10.12. Diakonian joulujuhla Vehkojan srk-keskuksessa klo 18.
Lisätietoja: Tuija Vänskä
040 555 6325 ja Päivi Lievonen
040 487 1382

Lähde
seurakuntamatkalle
Turkkiin ja Kyprokselle
30.4.–7.5.2016
Matkan aikana tutustutaan Kaarina ja Pekka Koskisen työhön Turkissa ja Pia ja Rene Rendicin työhön Kyproksella. Turkissa tutustutaan mm. Istanbulin luterilaisen
kirkon työhön. Kyproksella tutustutaan ihmiskaupan vastaiseen
työhön ja Sat-7 Pars kristillisen
televisiokanavan työhön sekä
vieraillaan Sat-7:n Limassolin
studiolla.
Hinta 2 hh 1.135 €/henkilö, 1 hh
1.420 €. Hinta sisältää lennot,
hotellimajoituksen aamupalalla,
bussimatkat, retket ja pääsyliput
sekä ohjelmassa mainitut illalliset
(ilman juomia).
Matkanjohtajat Johanna Rantalankila p. 040 757 1973 ja Kosti
Kallio p. 040 547 9621
Matkatoimisto Nes Travel, lentoyhtiö Turkish Airlines.
Matka on ensisijaisesti tarkoitettu
hyvinkääläisille. Mikäli paikkoja
jää, otetaan myös paikkakunnan
ulkopuolelta.

Musiikkia syksyllä

SEURAKUNNAN KUOROT

Konsertteja

• To 17.9. klo 20 Tommi Kalenius Trio Vanhassa kirkossa
• Pe 25.9. klo 19 Pro Fiden gospelkonsertti Hyvinkään kirkossa (srk-viikko)
• La 26.9. klo 20 Syntymäpäiväkonsertti Hyvinkään kirkossa,
Marjut Sipakko.
• Su 27.9. klo 15 Oskar, Jean,
Aikalaiset Vanhassa kirkossa.
Bel Canton Ystävät esittävät
Sibeliuksen ja Merikannon
lauluja, pianistina Kalle Välimaa. Juontajana Joni Paananen.
• Su 25.10. klo 16 Mozart:
Kruunajaismessu Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro ja solistit,
johtaa Matti Heroja.
Piano: Ritva Viitala-Aaltio.
Huilu: Ida Kulo.
• Ma 26.10. klo 18 Jousien ilta
Vanhassa kirkossa.
Musiikkiopiston jousisoitin
oppilaat.
• Su 15.11. klo 19 Vanhan musiikin yhtye Sufiran konsertti
Vanhassa kirkossa.
• Ma 16.11. klo 19 Suomalaisen
musiikin ilta Hyvinkään kir-

LAPSILLE

Tommi Kalenius Trio esiintyy
Vanhassa kirkossa to 17.9. klo
20. Vapaa pääsy.
kossa. Solina-kuoro ja muita
hyvinkääläisiä kuoroja.
Hyväntekeväisyyskonsertti.

Seuroja

• Su 20.9. klo 15 Siioninvirsiseurat Vehkojan srk-keskuksessa (Herättäjä-Yhdistys)
• Su 9.10. klo 18 Siioninvirsiseurat Paavolan srk-kodissa
Herättäjä-Yhdistys)
• Su 25.10 klo 15 Lauluseurat
Ahdenkallion nuorisotalossa.

Nuorten aikuisten
syksyn toimintaa
Sportti-illat 9.9.–25.11. keskiviikkoisin klo 19.30–21 (ei vk 42)
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Toivon illat sunnuntaisin 6.9., 4.10. ja 1.11. klo 17
Seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Raamis joka toinen keskiviikko 9.9.–2.12. klo 17.30–19
Martin seurakuntatalossa, Niittimäenraitti 4.
Raamattuopetusta 1.9. klo 17.30–20 Betaniassa, Helenenkatu 15.
Brunssit lauantaina 5.9. ja 3.10. klo 11–15 Betaniassa.
Saunailta 20.10. klo 18–21 Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Lautapelejä 11.10. klo 16–20 Betaniassa.
Stand up -ilta perjantaina 6.11. klo 20–22 Betaniassa.
Pizzaa ja parisuhteen palikoita torstaina 12.11. klo 17–20
Betaniassa.
Retki Helsinkiin elokuviin ja syömään perjantaina 27.11. klo 17–22
(ilm. 20.11. mennessä, p. 040 8050 308).
Tommi Kaleniuksen konsertti torstaina 17.9. klo 20
Vanhassa kirkossa. Vapaa pääsy.
Taizé-hartaus lauantaina 10.10. klo 18 Vanhassa kirkossa.
Tuomasmessu Hyvinkään kirkossa klo 17 sunnuntaina 20.9., 18.10.
ja 15.11.
Nuorten aikuisten katekumenaattiryhmä alkaa 24.9. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 17.30–20. Ryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka pohtivat uskoa, hengellisyyttä ja elämää
kristittynä.
Ks. erillinen ilmoitus
viereisellä sivulla.

Laulunaperot (3-6-vuotiaille) tiistaisin klo 17-17.40
Vanhassa pappilassa, Pappilankatu 14, alkaen 1.9.
llmoittautuminen harjoituksen alussa. Ei koelaulua.
Sävelkeijut (7-15-vuotiaille tytöille) tiistaisin klo
18-18.45 Vanhassa pappilassa alkaen 1.9. Uusille
laulajille pieni koelaulu, johon voi harjoitella tutun
laulun. llmoittautuminen harjoituksen alussa.
Rytmiritarit (7-15-vuotiaille pojille) tiistaisin klo
18.45-19.30 Vanhassa pappilassa alkaen 1.9. Uusille
laulajille pieni koelaulu, johon voi harjoitella tutun
laulun. llmoittautuminen harjoituksen alussa.
Tiedustelut lapsikuoroista: kanttori Marjut Sipakko,
p. 0400 294 302.

NUORILLE
Nuorisokuoro perjantaisin klo 19.15-20.15 Betaniassa, Helenenkatu 15 alkaen 4.9. Uusille koelaulu.
llmoittautuminen harjoituksen alussa tai puhelimitse: Marjut Sipakko, p. 0400 294 302.
Nuorten ryhmä Kuvastus (15-vuotiaista ylöspäin) joka toinen torstai klo 18.30-20 Työkeskuksen
alakerran elokuvasalissa alkaen 10.9. Tiedustelut:
kanttori Minna Kurkola, p. 040 186 8938.

AIKUISILLE
Lauluryhmä Kastepisarat harjoitukset joka toinen
torstai klo 18-19.30Työkeskuksen aulakahviossa
alkaen 3.9. Harjoituspäivät ovat seurakunnan nettisivuilla. Tiedustelut: kanttori Minna Kurkola,
p. 040 186 8938.
Tuomaskuoro tiistaisin klo 19-20 Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16 alkaen 6.10. Harjoitukset myös pe
18.9. klo 18. Tuomaskuoroa ja -bändiä johtaa
musiikkityöntekijä Helena Lehtinen, p. 040 844
7126. Tiedustelut: Marjut Sipakko, p. 0400 294 302.
Seurakuntaveisaajat keskiviikkoisin klo 15-16
Vanhassa kirkossa alkaen 16.9. Tiedustelut: kanttori
Taru Paasio, p. 040 356 7616.
Vehkojan kuoro torstaisin klo 16-17.30 Vehkojan seurakuntakeskuksessa alkaen 17.9. Tiedustelut:
kanttori Taru Paasio, p. 040 356 7616.
Hyvinkään Kirkkokuoro torstaisin srk-keskuksen
juhlasalissa klo 18.15-20.30 alkaen 3.9. Tiedustelut:
kanttori Anna Helenius, p. 0400 251 371.
Hyvinkään Oratoriokuoro maanantaisin klo 18.3021.00 srk-keskuksen juhlasalissa. Tiedustelut:
kuoronjohtaja Matti Heroja, p. 0400 489 030.
Uudet laulajat ja soittajat
tervetuloa kuoroihin ja soitinryhmään!

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Taizé-hartaus
Lauantaina 10.10. klo 18
Vanhassa kirkossa Uudenmaankatu 13
Taizé-lauluja, hiljaisuutta, Raamatun sanaa,
rukousta, ehtoollinen. Iltatee hartauden jälkeen.
Pastori Kalle Leppälä ja kanttori Anna Helenius.

Tiedustelut
johanna.rantalankila@evl.fi,
p. 040 757 1973
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”Koulu ei saa olla pelkkää opettamista ja opiskelua.”

Polkuja

Konsta Mönkkönen, 24, tulee
haastatteluun suoraan työ
paikaltaan Tapainlinnan koulusta.
Hän kertoilee, että heillä oli siellä
tänään lukuvuoden avajaiset.

J

uhlassa kuultiin muun muassa
oppilaiden avajaislaulu ja uusien tervehdys, ja julistettiin
koulurauha. Myös opekuoroja bändi, jossa itse soitin perkussiota, esiintyi.
Mönkkönen aloitti juuri
kolmannen lukuvuotensa sivutoimisena opettajana Tapainlinnan yläkoulussa. Hän
opettaa 7–9-luokkalaisille atk:ta ja matematiikkaa.
– Työ on kivaa ja antoisaa, sillä pidän
nuorten kanssa työskentelystä. Hienointa
on nuorista kumpuava elämänilo. On mu-

Tapainlinnan koulun sivutoiminen opettaja Konsta Mönkkönen viimeistelee omia opintojaan Sibelius-Akatemiassa.

”Hienointa on nuorten elämänilo”
kavaa saada olla mukana heidän elämässään ja seurata heidän kehitystään.

sillä opettajanakaan en tiedä kaikkea.
Olen koulussa edelleen itsekin oppimassa.

Erilaisia tapoja oppia

Kitara soi Tuomas-messussa

Koulussa Mönkkönen on vetänyt nuorille
myös erilaisia teknisiä projekteja.
– Olemme esimerkiksi hoitaneet miksauksia ja valoja koulun joulu- ja kevätjuhlissa.
Hän sanoo, että koulumaailmassa tiedostetaan tätä nykyä enemmän, että oppilaat oppivat ja hahmottavat asioita yksilöllisesti ja omalla tavallaan. Osa pystyy
kuuntelemaan tarkasti opetusta, osa taas
oppii parhaiten näkemällä tai itse tekemällä.
Hyvä opetus on sekoitus vanhoja ja
uusia hyväksi havaittuja käytäntöjä.
– Mielestäni on hyvä, että esimerkiksi
älylaitteita käytetään tänä päivänä mahdollisuuksien mukaan opetuksessa. Näin
puhelinten luvaton käyttö oppitunneilla
vähenee, ja nuorille tuttu tekniikka saadaan valjastettua hyötykäyttöön.
Haasteitakin koulussa luonnollisesti
on, sekä ylä- että alamäkiä.
– Esimerkiksi kiusaamista ehkäisee
oppilaiden mahdollisimman hyvä ryhmäyttäminen, avoimet keskustelut ja suvaitsevan ilmapiirin luominen. On tärkeää
kuunnella oppilasta. Koulu ei saa olla
pelkkää opettamista ja opiskelua, Mönkkönen korostaa.
Hän tietää, että innostus opiskeluun
kasvaa oppimisen myötä. Siksi nuoria tulee
auttaa saamaan onnistumisen kokemuksia.
– Etsimme asioihin ratkaisuja yhdessä,

Konsta Mönkkösen voi nähdä kitaroineen
soittamassa Hyvinkään kirkossa Tuomasmessussa. Yhteistyö seurakunnan kanssa
juontaa juurensa 8–9 vuoden taa, jolloin
kanttori Marjut Sipakko pyysi häntä soittamaan lapsikuorojen konsertteihin ja Minä uskon -levylle.
– Messussa olen soittanut nyt pari
vuotta. Meitä on bändissä lisäkseni vakituisesti rumpali Osmo Turunen, basisti Pekka Kiuttu sekä pianistina kanttori. Muitakin soittajia on välillä, ja laulamisesta vastaa 10–20 henkilön Tuomas-kuoro.
Tuomas-messu pidetään Hyvinkään
kirkossa noin kerran kuussa.
Mönkkösestä on hienoa saada olla tekemässä ja tuottamassa messua, jossa bändi ja kuoro toimivat ikään kuin kanttorina.
– Siinä pääsee kuulemaan ja kokemaan
koko messun saarnoineen ja esityksineen
uudella tavalla. Monesti vaihdamme messun jälkeen bändin jäsenten kanssa ajatuksia päivän aiheesta. Siinä tulee keskustelleeksi asioista, mistä ei ehkä muuten tulisi
puhuneeksi. Se avaa ajattelua.
Konsta Mönkkönen kertoo kasvaneensa perinteisessä suomalaisessa perheessä.
Hän kävi pienestä pitäen silloin tällöin kirkossa ja kasvoi kristinuskoon jo lapsena.
– Lisää ulottuvuutta hengellisiin asioihin sain oman rippikouluni aikoihin, tai
oikeastaan jo vähän ennen, kun aloin mie-
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tiskellä asioita vähän syvällisemmin. Oman
rippileirin jälkeen Betaniasta tuli tuttu ja
kotoinen kokoontumispaikka, ja hakeuduin
myös isoseksi ja yövalvojaksi rippileireille.

Ensimmäistä kautta
kirkkovaltuustossa
Tätä nykyä Mönkkönen vaikuttaa myös
seurakunnan hallinnossa. Hän on ensimmäistä kautta kirkkovaltuustossa ja kuuluu myös julistusjohtokuntaan.
– Tulin lähteneeksi ehdokkaaksi vaaleihin pitkäaikaisen naapurini, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttusen
ehdotuksesta.
Seurakunnan toimintaa on ollut
Mönkkösen mielestä mukava tarkastella
myös hallinnon puolelta. Valtuuston kokouksia on ollut tähän mennessä kolme, ja
lisäksi on ollut muutama johtokunnan kokoontuminen. Monien rooliensa kautta
Mönkkönen kertoo saaneensa uudenlaista
näkökulmaa esimerkiksi seurakunnan ja
koulujen yhteistyöhön.
– Esimerkiksi kriisitilanteissa seurakunnan tuki kouluille on avainasemassa.
Luokat käyvät edelleen joulu- ja kevätkirkoissa, ja seurakunnasta käydään pitämässä
kouluilla päivänavauksia. Seurakunnan
työntekijät hoitavat yhteistyön koulujen
suuntaan hienosti, Mönkkönen kiittelee.
– Seurakunnan tulee mielestäni olla
ihmisten arjessa mukana, siksi toiminta
täytyy tuoda ihmisten luo. Ja koska maailma muuttuu, seurakunnan on pysyttävä
siinä mukana.

Työtä ja musiikin opiskelua
Musiikki on Konsta Mönkköselle elämäntapa. Hän aloitti Janne Lehtisen opissa
musiikkiopistossa kitaran soittamisen jo
kahdeksanvuotiaana.
– Tätä nykyä soitan kitaran lisäksi muitakin instrumentteja, muun muassa saksofonia ja pianoa. On hauskaa istahtaa alas ja
alkaa soitella, joko rokimpaa tai klassista;
sen mukaan, mikä tuntuu mielialaan sopivimmalta. Laulan myös opettajien kuoro
Välkyssä, jonka kanssa esiinnyimme muun
muassa Kiusaamista vastaan ry:n konsertissa Hyvinkääsalissa viime syksynä.
Opetustyön kanssa rinnan Mönkkönen opiskelee Sibelius-Akatemiassa kuudetta vuotta. Opinnot ovat enää gradun
puhtaaksi kirjoittamista ja paria kurssia
vaille valmiit.
– Hakeuduin musiikin ja opettamisen
pariin, koska olen huomannut pitäväni
niistä. Mieltymys opettamiseen taitaa tulla verenperintönä, sillä sekä äitini että isäni ovat opettajia, hän naurahtaa.
Kesäloma on ohi, ja uusi lukuvuosi alkanut. Mönkkösen mukaan oppilailla tuntuu
olleen hyvä loma, sillä he ovat olleet koulunkin suhteen oikein positiivisella mielellä.
– Innolla ja pienellä jännityksellä taas
odotan, mitä tuleman pitää. Sen tiedän
ainakin, että mitä todennäköisimmin ensimmäisten kahden työviikon aikana ääneni katoaa. Opettajana kun joutuu puhumaan sen verran paljon.

Irja Ketola

