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Petri Ahvenainen, 29
-Hyvinkääläinen freelancemuusikko, -äänittäjä ja -miksaaja
-Pääsoittimena rummut, soittaa myös
kitaraa, harmonikkaa ja lyömäsoittimia
-Motto: Etsi intohimosi ja toteuta sitä

– Suurin juttu
soittamisessa on
itseilmaisu. Siitä
saa sellaista
tyydytystä, mitä
ei saa missään
muussa
tekemisessä,
Petri Ahvenainen
kuvailee.

Matkalla mahdollisimman hyväksi rumpaliksi

J

os haluat kovasti tehdä jotain, tee se.
Tee, vaikka pelkäät epäonnistuvasi, sillä epäonnistuminen ei loppupeleissä
ole mikään kauhistus, vaan portti johonkin uuteen. Jos haluat tekemisessäsi hyväksi, harjoittele. Ja hakeudu
mestareiden oppiin. Joskus reitillä voi olla
haasteita. Mutta kun tietää, mitä tahtoo,
suunta on oikea. Näin kiteyttää ajatuksiaan
hyvinkääläinen freelance-muusikko, -äänittäjä ja -miksaaja Petri Ahvenainen (29).
Ahvenainen toimii omassa elämässään
ajatuksiensa mukaisesti.
– Suurin intohimoni on rumpujen soittaminen, ja teen kaikkeni, että tulen mahdollisimman hyväksi rumpaliksi, hän kertoo.
Mies on opiskellut alaa paljon, mutta
erityisesti hänen mieleensä ovat jääneet tapaamiset alan mestareiden kanssa.
Hän on ollut muun muassa Shakiran
rumpalin Brendan Buckleyn sekä Cherin,
Pinkin ja Velvet Revolverin rumpalin Mark
Schulmanin opissa, ja saanut yhteyden
huippukitaristi ja biisintekijä Devin Townsendiin.
– Olen sitä mieltä, että tekemiseensä
kannattaa kysyä neuvoa ihmisiltä, jotka todella tietävät mistä puhuvat. Townsendille
kirjoitin yhteydenottopyynnön sinnikkäästi
kerran kuussa puolen vuoden ajan, ennen
kuin tärppäsi, Ahvenainen nauraa.

”Olen paras,
ota minut töihin”
Petri Ahvenainen kasvoi muusikkoperheessä. Hänen molemmat vanhempansa ovat
amatöörimuusikkoja, ja isä piti Hyvinkäällä
pitkään soitinrakennusmyyntiliikettä.
Rumpujen soittamisen Ahvenainen
aloitti jo 5-vuotiaana. Hyvinkään musiikkiopistossa hän soitti aluksi pari vuotta harmonikkaa, ja sen jälkeen kymmenisen vuotta rumpuja. Muutettuaan 18-vuotiaana Helsinkiin Petri Ahvenainen jatkoi opiskelua
Ruoholahden konservatoriossa, soittiminaan lyömäsoittimet ja kitara. Pop & Jazz
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Konservatorioon hän pääsi opiskelemaan
rumpujen, kitaran ja harmonikan soittoa sekä musiikkiteknologiaa vuonna 2008. Hän
valmistui sieltä 2012, ja tällä hetkellä hän
jatkaa musiikin opintojaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa.
– Pop & Jazz Konservatoriossa opiskellessa tuli jossakin vaiheessa sellainen fiilis,
että en ole pätkääkään käyttänyt hyödyksi
saamiani oppeja. Kävin kyllä koulua, mutta
samalla olin ajelehtimassa jonnekin, tietämättä oikein itsekään minne. Ajatus aktivoitui ensimmäisen poikamme syntymän jälkeen. Tajusin, että olen perheenisä, eikä
perheenisänä voi olla vellihousu. Minun
täytyi tietää, mitä haluan ja pyrkiä sitä kohti,
mies naurahtaa.
Siinä vaiheessa Ahvenainen halusi päästä studioäänittäjäksi. Niinpä hän lähti kyselemään sen alan töitä asenteella ”olen paras,
ota minut töihin”, ja pääsikin äänittämään
Suomen eturivin artisteille.
– Teimme levyjä muun muassa Tuure
Kilpeläiselle, Sonata Arcticalle, Egotripille
ja Stellalle, hän kertoo.

Livemiksausta
ja uusia projekteja
Tällä hetkellä Petri Ahvenainen saa pääasiallisen elantonsa livemiksaajan työstä. Viimeisen vuoden aikana hän on vastannut
siitä esimerkiksi Paula Koivuniemen ja
Jukka Pojan keikoilla.
– Työ on haasteellista, siinä tapaa mielenkiintoisia ihmisiä ja näkee hienoja keikkoja. Meitä tämän alan yrittäjiä on paljon,
joten olen tyytyväinen, että minulla riittää
töitä. Työ vie kuitenkin paljon aikaa ja fokusta, mikä on pois soittamisesta.
Lähitulevaisuudessa Ahvenaisella on
suunnitteilla kaksi soittamiseen liittyvää
isompaa projektia, joiden toteutuminen varmistuu lähiviikkoina.
– Se on joka tapauksessa varmaa, että
perhe tulee mukaan, minne sitten työ tai
opinnot minut vievätkin.

Soittajana Toivon illoissa
Oman perheen ja tekemisen myötä Petri
Ahvenainen on aktivoitunut myös seurakuntalaisena.
– Kristilliset arvot minulla on ollut lapsuudesta asti. Jossakin vaiheessa nuorena
otin uskonnollisuuteen välimatkaa, koska
koin siihen painostusta.
Nyt Ahvenaisten 2- ja 5-vuotiaat pojat
käyvät Hyvinkään seurakunnan kerhoa, ja
Petri Ahvenainen soittaa rumpuja Hyvinkään seurakuntakeskuksessa pidettävissä
Toivon illoissa. Se on uusi, nuorille aikuisille
suunnattu toimintamuoto.
– Illan idea on hyvä. Tunnelma on vapaa, ja ohjelmassa on muun muassa puheenvuoroja ja ylistyslauluja. Toivon iltoja
pidetään kerran kuussa, ja seuraava on 1.
marraskuuta kello 17. Lisää väkeä kaivataan,
kannattaa tulla mukaan.

kanaan entistä kiinnostavampia kontakteja
ja soittotilanteita.
Kaikessa tekemisessään Petri Ahvenainen allekirjoittaa myös isoisänsä, harmonikkamestari Veikko Ahvenaisen opetukset.
– Veikko korostaa, että omat lahjat pitää
ottaa käyttöön, ja omaa intohimoaan etsiessään on tärkeää kuunnella itseään eikä muita. Ja kun oman polkunsa löytää, sitä kannattaa sinnikkäästi seurata. Nämä opit aion
välittää myös omille pojilleni.

Irja Ketola

Minua jeesataan
Kristillisyys on Petri Ahvenaiselle ennen
kaikkea luottamista siihen, että vaikeimpiinkin solmukohtiin on saatavissa apua.
– Uskon siihen, että minua jeesataan.
On vain oltava kärsivällinen.
Ahvenainen uskoo myös annettuun tietoon ja intuitioon. Siihen, että kaikki menee
oikealla tavalla, kun kuuntelee sydäntään.
– On tärkeää, että ei tukahduta vaan toteuttaa saamaansa tietoa. Silloin tulee myös
herkemmäksi sitä kuulemaan.
Tästä esimerkkinä Ahvenainen kertoo
pari vuotta sitten toteutuneen opiskelujakson Kaliforniassa.
– Jo vuosia sitten halusin lähteä Amerikkaan, mutta en keksinyt, mitä pitäisi tehdä,
ja kehen ottaa yhteyttä. Sitten minulle tuli
vahva tunne, että asiaa pitää kysyä silloiselta
opettajaltani Metropolia ammattikorkeakoulussa. Hän tiesikin avainhenkilön, jonka
avulla asia lähti rullaamaan eteenpäin. Pääsin opiskelemaan kitaransoittoa Los Angeles Music Academyyn, joka on tuonut mu-

Petri Ahvenaisen mielestä jokaisen
kannattaa lähteä toteuttamaan omaa
intohimoaan. – Silloin voi kehittyä
paremmin myös ihmisenä.

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä on sinulle pyhää?
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Pyhä

S
Jonna Cannelin
– Ihmisoikeudet on mielestäni pyhää. Se asia koskee kaikkia maapallon ihmisiä. Tähän
liittyvät myös tasa-arvo ja
toisten kunnioittaminen.
Kahden lapseni syntymät ovat
olleet myös pyhiä asioita.

Vesa Lintinen

Niko Kannisto
– Elämä itsessään on pyhää.
Jokaisella on oma elämänsä
ja sitä täytyy kunnioittaa.
Niitä, joilla on oikeasti hätä,
täytyy auttaa. Ajattelen tässä
kaikkia maailmassa olevia
pakolaisia.

– Koti on minulle pyhä. Koen sen linnakkeena, jossa voin perheeni
kanssa rauhoittua ja kerätä voimia kodin ulkopuolella olevaa elämäntaistelua varten. Tämän päivän ongelma on, että ihmisellä ei ole
juurikaan paikkaa hiljentyä. Televisio ja muut tiedotusvälineet
pumppaavat ihmisen mielen täyteen valtavan määrän kaiken maailman ongelmia. Sen vastaanottajiksi meistä ei ole. Käydessäni ulkomailla hakeudun usein kirkkoihin, niissä olevan hiljaisuuden takia.

Marita Huovinen

Sirkka Helén
– Pyhäinpäivänä käyn viemässä kynttilöitä Lepaan
hautausmaalle. Olen käynyt
aikaisemmin myös Malmin
hautausmaalla, jonne vanhempani ja isovanhempani
on haudattu. Seurakunnan
toiminta on pyhä ja tärkeä
asia monille ihmisille.

– Terveys ja perhe ovat kaikkein tärkeimpiä ja tavallaan
pyhiä asioita. Perhe on otettava huomioon jokapäiväisessä
elämässä. Toivon, että itse ja
lähimmäiseni pysyisimme terveinä. Kirkossa tulee käytyä
jouluna ja silloin, kun on rippijuhlia, häitä ja hautajaisia.

Kimmo Laakso

– Iltaisin istun kotonani ja
juon teetä. Mietin samalla,
millainen päivä oli ja sitä, mikä jäi erityisesti mieleeni.
Teen itsetutkistelua. Aamuisin olen lukenut Raamattua.
Se voi kuulostaa tekopyhältä,
mutta se on hiljentymistä.
Ison Kirjan lukeminen on pyhä asia. Samalla pohdiskelen
isoja ja pieniäkin asioita. Tänäänkin oli kiire töihin. Seisaaltani luin kotona pari riviä
Raamatusta. Uskon, että se
tekee hyvää ihmiselle.

yksyn lehtien tipahdellessa ja ilmojen kylmetessä vietämme lauantaina 31.10. Pyhäinpäivää. Tässä Kirkonmäeltä-lehdessä kysytään, mikä on sinulle pyhää? Vastauksia on monia, kuten koti, ihmisoikeudet, syntymä, terveys,
Raamattu tai kirkko. Pyhä-sanan merkitys on
erillinen, erotettu.
Tavallisesti käytän arkivaatteita, mutta onhan vaatekaapissa myös pyhäpuku. Pyhä itsessään on arvokasta ja ihmiselle kunnioitusta herättävää.
Monet ovat huolissaan siitä, kun raja arkisen
ja pyhän välillä hämärtyy. Ei ole juhlaa ja kaupat
ovat auki kohta yötä päivää, ihmisarvoa ei kunnioiteta, ei ole aikaa huolehtia vanhuksista ja
sairaista, mitä kaikkea tähän listaan voisi tuodakaan. Onko enää mitään pyhää, kuulee sanottavan! Alun perin uskontoon liittyvä termi on sujuvasti lipunut arkikieleen. Taannoin yhteiskuntasopimusneuvottelujen yhteydessä joku sanoi
sopimusoikeuden olevan pyhä asia. Isänmaahan
liittyvät tunteet ovat niin pyhiä, että kunakin aikana käydään keskustelua voimakkaasti kuten
EU:sta tai pakolaisista. Siis kysymys on arvoista.
Parhaillaan pohdimme omassa seurakunnassamme yhdessä tulevaisuuden seurakuntaa. Tavoitteena on hyväksyä loppuvuonna suunnitelma, miten haluamme toteuttaa työtämme täällä
Hyvinkäällä. Jos lukija vierailee seurakuntamme
nettisivuilla, voi sitäkin kautta antaa palautetta
ja ehdotuksia työtämme varten. Neljä asiaa, arvoista nousevaa, on hyvä tässä esittää: meillä on
sanoma, rakastamme lähimmäistä, kohtaaminen koskettaa ja arvostamme jäsenyyttä. Kirkonmäeltä-lehti on hyvä ikkuna työhömme ja
ajankohtaisiin aiheisiin muun muassa vapaaehtoistyön osalta.
Seurakunta elää tätä päivää ja kohtaa ihmiset
niine kysymyksineen, joita tämä aika nostaa
esiin.
Onko meillä toivoa? Se on yhä useamman
pohdinta vaikeiden asioiden edessä.
Pyhäinpäivä vie ajatuksemme menneisiin sukupolviin tai surun kokemus voi olla juuri nyt osa
elämää. Sytytämme kynttilät haudoille ja kirkoissa kaipauksen ja kunnioituksen merkkinä.
Puhutaan pyhien yhteydestä, kun ajattelemme poisnukkuneita ja eläviä ihmisiä. Pyhä ei tarkoita vain kuolleita, vaan jokaista kristittyä kilvoittelijaa. Uskossa olemme osallisia näkymättömästä pyhien yhteydestä.
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Isän syliin

”H

aluan isin syliin! Haluan äidin syliin!” Näitä lauseita toisteli itkuinen ja kuumeinen alle kolmivuotias pikkumies koko automatkan ajan, kun
jouduin hakemaan hänet mummolaan vanhempien lähdettyä kovalla kiireellä sairaalaan. Taisi olla pienellä turvaton olo, kun ei
ymmärtänyt, mistä oli kyse. Ei ymmärtänyt,
vaikka moneen kertaan koetin selittää, että
ei ole mitään hätää, ja isi tulee kohta takaisin. Pian hätäännys onneksi meni ohi, kun
poika pääsi tuttuun ja turvalliseen ympäristöön mieluisien lelujen pariin.
Hylkäämisen pelko on lapselle peloista pahin. Yksi harvoja muistoja omasta varhaislapsuudestani liittyy myös tähän. En muista,
millainen tilanne oli kyseessä. Sen vain
muistan, että pelkäsin, että vanhemmat lähtevät jonnekin, ja minut jätetään yksin.
Monet lapset ovat joutuneet ja joutuvat
isästään erilleen myös meidän aikanamme.
Syitä on monia: avioerot, onnettomuudet,
sairaudet ja työmatkat. Viime aikoina erityisesti pakolaisperheiden lasten asema on ollut esillä. Useimmitenhan tilanne on se, että
perheen isä lähtee etukäteen selvittämään
perheen elinmahdollisuuksia uudessa ympäristössä. Saattaa kulua vuosikausia ennen
kuin muu perhe pääsee tulemaan perässä,
jos ollenkaan.
Muusikko Pekka Simojoki, joka kiertää
paljon kouluissa esiintymässä, ilmaisi äskettäin television Nojatuolikirkossa vakavan
huolensa siitä, että lapsilta yritetään viedä
myös Taivaan Isä sen myötä, että kouluvierailuidenkaan yhteydessä ei enää saa julistaa
vapaasti kristinuskon sanomaa. Niinpä kodin ja seurakunnan merkitys lasten kristillisessä kasvatuksessa korostuu entisestään.
Viime kuukausina on käsitelty paljon kysymystä siitä, onko vanhempien sukupuolella
merkitystä lapsen kehittymisen kannalta.
Uuden tutkimuksen mukaan isillä voi olla
suurempi vaikutus lapsen persoonallisuuteen kuin äideillä, koska lapset ja murrosikäiset kiinnittävät enemmän huomiota siihen vanhempaan, jolla vaikuttaa olevan
perheessä enemmän vaikutusvaltaa. Tämä
yllättävä tutkimustulos saattaa isien merkityksen aivan uuteen valoon.
Jeesuksen suhde Taivaalliseen Isään oli
ainutlaatuinen. Siksi Jeesuksen kokema Isän
hylkääminen ristillä oli varmaan äärimmäisen tuskallinen kokemus; olihan Isä Jumala
ilmoittanut jo Jeesuksen kasteessa: ”Tämä
on minun rakas poikani, johon minä olen
mielistynyt”. Raamattu kertoo hylkäämisen
syyn: Jotta meitä ei hylättäisi. Siksi Jumala
odottaa meitä kuin vertauksen isä tuhlaajapoikaansa kotiin palaavaksi.
Kun meitä isiä tulevana isäinpäivänä onnitellaan ja hemmotellaan, muistakaamme
vastuullinen asemamme lasten kasvattajina
ja aviopuolisoina. Ja kun siinä epäonnistumme, tiedämmehän, kenen luokse silloin menemme: Isän syli on avoin meillekin.

Leo Karppinen
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Hernekeitto oli hyvää! Vasemmalta: Jari Hedman ja Kyösti Nyman (esittivät musiikkia), Timo Sotaniemi, Samira, Rinaldo ja Carita
Grönfors sekä Anneli ja Pekka Hartikainen.

Asunnoton pääsi yöksi kirkkoon

H

yvinkään kirkonmäellä pidetty Asunnottomien yö -tapahtuma 17.10. huokui ymmärrystä asunnottomia ja
huono-osaisia kohtaan. Autossa yöpynyt
Pekka Koponen sai yösijan kirkosta.
– On tärkeää, että saamme seurakuntana ja seurakuntalaisina auttaa ihmisiä.
Tänä yönä kirkko on auki kaikille, jotka
haluavat yöpyä tai viettää siellä aikaa, pastori Petra Pohjanraito sanoi. Hänen työparinaan oli diakoniatyöntekijä Johanna
Tontti.
Hyvinkään Toimari ry:n projektityöntekijä Kirsi Kataja esitti huolensa ensisuojan jatkumisesta tulevana talvena.
Vuonna 2012 yöpyjiä oli reilut 300, 2013
reilut 600 ja 2014 peräti 869. Ensisuoja on

kaupungin toimintaa, mutta rahallista tukea pitää anoa siltä vuosittain.
– Mikäli Ensisuojaa ei voida pitää auki, joutuvat asunnottomat yöksi putkaan
tai terveyskeskuksen ja sairaalan päivystykseen. Yö Ensisuojassa maksaa 23 euroa.
Yö Hyvinkään päivystyspoliklinikalla
maksaa 238 ja päivystysosastolla 894 euroa. Yöpyminen Ensisuojassa on siis erittäin kustannustehokasta ja säästää yhteiskunnan varoja, Kirsi Kataja esitti.
Hyvinkään Vapaaseurakunnan vastaava työntekijä Timo Sotaniemi oli tapahtumaan tyytyväinen.
– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
luterilainen seurakunta pyysi meidät mukaan. Toimari lainasi soppatykin, jossa

keitimme 80 litraa hernekeittoa.
Vapaaseurakunnan jäsen Pekka Hartikainen puhui vs. kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan ja useiden puolueiden edustajien jälkeen.
– Kun vietämme asunnottomien yötä
kirkonmäellä, on hyvä muistaa kirkon
Herraa Jeesusta Kristusta. Hän sanoi:
”Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla
pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi.” Jeesus sanoi myös
tärkeät sanat, että minne hän menee siellä
on tilaa. Ensin Jeesuksen täytyy saada tilaa sydämissämme, että olisimme kerran
siellä, minne hän meni.

Seppo Ylönen

Avilan Teresa rukouksen opettajana

A

vilan Teresan (1515–1582) syntymästä on kulunut 500 vuotta. Martin seurakuntatalolla on 14.11. kello
14–18 Hiljainen lauantai -iltapäivä. Diakoniapastori Ulla Lumijärvi puhuu aiheesta
Avilan Teresa rukouksen opettajana. Ohjelmassa on Isä meidän rukouksen meditaatio, Taize-lauluja, hiljaisuutta ja pieni
välipala. Ohjelmasisällöstä vastaavat Ulla
Lumijärven kanssa Maisa Kumpulainen,
Virva Letto ja aluepappi Merja Telsavaara. Iltapäivä päättyy messuun.
Avilan Teresaan perehtynyt Ulla Lumijärvi oli vuosia vientikaupan palveluksessa Euroopan eri maissa. Elämä oli ulkoisesti hyvää, mutta sisäisesti tyhjää.
Hän kaipasi vastausta. Ollessaan Heponiemen hiljaisuuden keskuksen retriitissä
2004 hän luki Avilan Teresan Sisäinen
linna -kirjan.
– Teresa puhui hengellisestä elämästä
kielellä, jota ymmärsin. Vuonna 2008 lähdin opiskelemaan Espanjaan Avilan Mystiikan yliopistoon (Universidad de la Mística). Vuoden kurssilla keskityttiin Avilan
Teresan ja Ristin Johanneksen opetukseen
ja kirjoihin. Teresa oli nunna, joka oman
kokemuksen kautta opettaa, miten itsetuntemus johtaa rakkaudessa kasvamiseen ja rukouselämän syvenemiseen. Mitä
enemmän tunnemme itseämme sitä
enemmän tunnemme Jumalaa. Hengellisessä elämässä kasvaminen vapauttaa elä-

Peter Paul Rubensin maalaus Avilan
Teresasta.

mään vapaana ja ilman pelkoa.
Ulla Lumijärvi kirjoitti espanjalaisen
professori Antonio Mas Arrondon
kanssa Teresan Sisäinen linna kirjan
opetuksesta tähän aikaan sovelletun
kirjan Uskon hiljainen vallankumous
(Katharos 2011). Hän opiskeli teologiaa ja valmistui pari vuotta sitten
papiksi. Reilut viisi vuotta kului Heponiemen hiljaisuudenkeskuksen
toiminnanjohtajana, mikä vaihtui
kesällä Porvoon suomalaisen seurakunnan papin tehtävään. Hän on pitänyt vuosien aikana paljon Teresan
opetukseen liittyviä kursseja, retriittejä ja hiljaisuuden päiviä, erityises-

ti tänä Avilan Teresan juhlavuonna.
Martin seurakuntatalossa ollaan joitakin aikoja puhumatta.
– Kun yksi aisti sulkeutuu, muut aistit
herkistyvät. Tulee tilaa Jumalan kuuntelulle ja hänen kasvojensa edessä olemiselle. Päästään luovuuden lähteelle. Se on
hyvin levollinen ja voimaannuttava iltapäivä. Keskitymme Isä meidän -rukoukseen. Rukoillessaan Teresa puhui Jeesukselle kuin parhaalle ystävälleen. Hän opettaa rukouksen seitsemästä tilasta ja siitä,
miten rukouselämä voi kehittyä. Avilan
Teresa on rukouksen opettaja, joka käy
meille luterilaisillekin ihan hyvin.
Avilan Teresan kirjanmerkkirukous:
”Älköön mikään huolettako sinua. Älköön
mikään pelottako sinua. Kaikki on ohimenevää. Kärsivällisyys voittaa kaiken. Siltä,
joka pysyy Jumalassa, ei puutu mitään.
Jumala yksin riittää!”

Seppo Ylönen

Ulla Lumijärvi
on perehtynyt
Avilan Teresan
elämään ja
opetukseen.

Rakenneselvitys loppusuoralla
Ei yhtymää – lisää yhteistyötä?
Kaksi vuotta sitten alkanut yhdeksän keski-uusimaalaisen seurakunnan rakenneselvitys on tehty ja
toimitettu seurakunnille lopullista kannanottoa varten. Selvitystyöryhmän mukaan välitön ulkoinen
pakko seurakuntayhtymän perustamiseksi näyttää poistuvan.

K

irkolliskokous hylkäsi toukokuussa
2015 Kirkkolain
muutoksen sen
jäätyä vaille määräenemmistöä.
Kuntaliitoksia
ei myöskään tässä
vaiheessa synny
alueella. Sen sijaan paine kuntien ja seurakuntien hallinnollista ja taloudellista tehokkuutta
kohtaan ei poistu, vaan säilynee tuleville vuosille. Selvitystyöryhmä suosittaa siksi yhteistyön lisäämistä seurakuntien välillä. Osalla selvitysalueen
seurakunnista lienee valmiutta tarkastella myös pidemmälle menevää hallinnollista ja rakenteellista muutosta.

Hyvinkää jäämässä pois
yhtymäselvityksestä?

Etuja voidaan
saavuttaa yhteistyöllä
Seurakuntien toiminnassa paikallisuus
ja läheisyys on ensiarvoisen tärkeää.
Niitä voidaan kuitenkin tukea ja edistää
seurakuntien yhteistyöllä ja tulevaisuudessa myös digitalisaation keinoin.
Selvitystyöryhmän mukaan vapaaehtoisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa
samoja etuja kuin yhtymärakenteella.
Seurakuntatyön erityistyömuodoissa ja
tukitehtävissä voidaan kasvattaa ja hyödyntää asiantuntijuutta ja erityisosaamista. Yhteistyöllä kyetään myös paremmin vastaamaan talouden kasvaviin
haasteisiin ja lisäämään työvoimaresurssien käytön joustavuutta. Investointeja sisältävissä hankkeissa yhteistyöllä saavutettava hyöty voi olla taloudellisestikin merkittävä.
Keski-Uudenmaan seurakuntien
nykyisessä seurakuntatyön yhteistyössä on yhtymäpiirteitä ilman yhtymää
monilla palvelun osa-alueilla: sairaalasielunhoito, kehitysvammaistyö, perheneuvonta ja palveleva puhelin. Yhteistyö ei muodosta näissä tehtävissä
kiinteää kokonaisuutta, vaan se on ha-

Vanhan musiikin Trio Sufira

jaantunut eri suuntiin. Tehtäväkohtaisesti on yhteistyösopimuksia joko alueen seurakuntien kesken tai mukana
on seurakuntia myös selvitysalueen
ulkopuolelta. Sopimus/tehtäväkohtaisesti sopimuskumppaneita on muutamasta yli 20:een. Monet nykyisin yhteisesti hoidetut tehtävät on tulevaisuudessa mahdollista hoitaa joko yhtymässä tai edelleen sopimusperusteisesti.
Seurakuntatyössä potentiaalisin
yhteistyön kehittämismahdollisuus ja
-tarve on viestinnässä. Järvenpää, Kerava ja Tuusula tekevät jo nyt yhteistyötä muun muassa lehti-ilmoittelun
osalta. Hyvinkään seurakunnan viestintä on vuorostaan ollut aloitteellinen
seurakuntavaalien yhteisessä mainostamisessa paikallislehden markkinointialueella, johon Hyvinkään lisäksi
kuuluvat Hausjärven, Lopen ja Riihimäen seurakunnat.
Ohjausryhmän puheenjohtaja, lääninrovasti Ilkka Järvinen pitää tällä
erää loppuun käytyä prosessia hyvänä ja
tarpeellisena, vaikka mitään ulkopuolelta annettua pakkoa, kuten kirkolliskokouspäätöstä tai kuntaliitospäätöstä
ei nyt tullutkaan.
– Vapaaehtoiselta pohjalta käytäviin yhtymänmuodostamisneuvotteluihin lähtemisen kynnys on korkea, jos
esimerkiksi kirkollisveroprosenttimme
nousisi Hyvinkäällä. Muuten yhteistyötä tarvitaan enenevässä määrin.

Sunnuntaina 15.11. kello 19 Trio Sufira esittää keskiajan ja renessanssin musiikkia Vanhassa kirkossa.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelman hinta on 10 €.
Sufiran yhteinen taival on alkanut Helsingin kamarikuoron riveistä modernin musiikin parissa. Yhtyeen jäsenet huomasivat silloin, että heitä yhdistää
nykymusiikin lisäksi myös vanha musiikki, ja nimenomaan barokkia varhaisempi musiikki.
Sufiran ohjelmisto sisältää pääasiallisesti trecenton, ars subtiliorin ja varhaisrenessanssin musiikkia
eli he esittelevät keskiajan ja renessanssin kynnyksen
hyvinkin erilaisia tyylisuuntauksia.
Sufira tahtoo haastaa yleisön ihmettelemään näitä historiallisia sävellyksiä siten kuin ne olisivat vastasävellettyjä.
Säveltäjistä mainittakoon Dufay, Dunstable, de
Senleches, Landini, da Firenze ja Solage.
Trio Sufirassa soittavat ja laulavat Sofia Lindroos, sopraano ja nokkahuilu, Eira Karlson, mezzosopraano ja fiideli sekä Susanna Tollet, altto ja nokkahuilu.

Jaakko Ryhäsen
sinivalkoinen joulukonsertti

Jorma Ersta

Jorma Ersta/Titta Laine

Keski-Uudenmaan seurakuntien yhteinen ohjausryhmä pyytää jokaista alueen seurakuntaa päättämään 31.12.2015
mennessä mukaan lähdöstä mahdollisiin lopullisiin neuvotteluihin seurakuntayhtymän perustamiseksi 1.1.2018.
Mikäli seurakunnissa on valmiutta
seurakuntayhtymän perustamiseen vapaaehtoisuuden pohjalta, käynnistyvät
sitä koskevat lopulliset neuvottelut alkuvuodesta 2016. Tehtyjen selvitysten ja
kuulemisten perusteella suurin kiinnostus yhtymää kohtaan näyttäisi olevan
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnilla. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto on kirjannut tahtotilakseen,
että seurakunta jää pois seurakuntarakenteiden jatkoselvitystyöstä. Kirkko-

neuvosto tekee siitä esityksen kirkkovaltuustolle.
Selvityksessä mukana olleet seurakunnat olivat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen,
Sibbo svenska, Sipoon suomalainen ja
Tuusula. Näiden seurakuntien kesken
on monenlaista ja monimuotoista yhteistyötä jo nyt ja selvitystyöryhmä suosittaa yhteistyön syventämistä vaikka
yhtymärakennetta ei syntyisikään.

Maailman oopperataloissa mainetta niittänyt bassolaulaja Jaakko Ryhänen
konsertoi perinteisessä
joulukonsertissa Hyvinkään kirkossa 11. joulukuuta kello 19. Jaakko Ryhäsen ohella konsertissa
esiintyy Matti Herojan
johtama Hyvinkään Oratoriokuoro. Heroja soittaa
myös pianoa ja urkuja.
Toisena pianistina on Ritva Viitala-Aaltio.
Jaakko Ryhänen on yksi aikamme maineikkaimpia bassoja. Hän on uransa aikana esiintynyt oopperan kaikissa keskeisissä bassorooleissa. Jaakko Ryhäsen kansainvälinen solistiura käynnistyi New Yorkin
Metropolitanissa vuonna 1983. Oopperauran ohella
Jaakko Ryhänen vierailee eri puolilla maailmaa myös
konsertti- ja oratoriosolistina. Jaakko Ryhäselle
myönnettiin Pro Finlandia -mitali 1989.
Osa konsertin tuotosta lahjoitetaan Medialähetysjärjestö Sansan toimintaan.
Joulukonsertin ennakkomyyntipaikat ovat Lippupisteessä, lippu.fi:ssä, Sansan Putiikissa, Munckinkatu 67 (keskiviikkoisin klo 10–15) sekä Vieremän
K-supermarketissa, Riihimäenkatu 10. Liput alkaen
17,50–20 € (toimitusmaksu 2,5 €), ovelta 22,50 €.

Lapsen oikeuksien päivä

Hyvinkään seurakunnalla on monitahoista yhteistyötä. Kuvassa keskeisiä yhteistyökumppaneita- ja muotoja.
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Lapsen oikeuksien päivää vietetään Hyvinkään seurakunnassa perjantaina 20.11. kello 9–12 Kirkonmäellä ja Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Ohjelmassa on silloin mm. kirkkoseikkailu, lauluhetkiä, piirtämistä ja värittämistä, sekä yhdessä oloa sisällä ja ulkona. Myös Lysti-Lammas on menossa mukana. Kahvitarjoilu kirkon yläsalissa, jonne voi myös
tuoda omia eväitä.
Lapsen oikeuksien päivän kansallisena teemana
on tänä vuonna lasten ja perheiden köyhyys. Teemapäivä myös laajenee kokonaiseksi
lapsen oikeuksien viikoksi.
Lapsilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä
kaikkia alle
18-vuotiaita eli
myös nuoria.
Tervetuloa
kaikki lapset ja
lapsenmieliset!
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Osmo Harju

Lions-klubin keräys oli viime vuonna suuri menestys. Seppo Nieminen ja Vuokko Böök-Heikkinen
päivystävät keräyspisteellä.

Lions-klubien joulutempaus
Hyvinkään Lions-klubit auttavat jälleen joulun alla
avun tarpeessa olevia hyvinkääläisiä. Osta yksi ylimääräinen tuote -tempaus toteutetaan Willan kauppakeskuksen K-citymarketissa ja Prismassa. Asiakkaille jaettavassa esitteessä pyydetään kauppoihin
meneviä ihmisiä ostamaan jokin hyvin säilyvä tuote
(esim. kahvia, teetä, puuroriisiä, leluja, suklaata
yms.) ja lahjoittamaan tuote tai tuotteet markettien
aulassa olevaan leijonien keräyspisteeseen.
Joulutempaus toteutettiin ensimmäisen kerran
viime vuonna ja siitä tuli heti suuri menestys. Monet
lahjoittajat kertoivat tavaroita vastaanottaville leijonille, että juuri tällainen tukimuoto on lähellä sydäntä.
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö jakaa keräykseen lahjoitetut tuotteet apua tarvitseville.
Hyvinkään Lions-klubit kiittävät jo etukäteen
kaikkia joulutempaukseen osallistuvia. Pieni apu,
suuri ilo!

Suosittu perhemessu Vehkojalla

Perhemessua vietetään Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3, sunnuntaina 15. marraskuuta
klo 11. (Huom. aika!)
Ennen messua
kello 9.30 alkaen
on katettu perhebrunssi. Tarjolla
on silloin kaurapuuroa, lämpimiä sämpylöitä,
ruisleipää,
hedelmiä,
vihanneksia, kananmunia, lihapullia
ja nakkeja. Juomina tuoremehua, teetä, kahvia ja
smoothie-juomia.
Perhemessun toimittaa pastori Petteri Kerko,
kanttorina on Marjut Sipakko. Messussa esiintyy
lapsikuoro Laulunaperot.
Vehkojan perhemessut ovat suosittuja varsinkin
pikkulapsiperheissä. Brunssia pidetään hyvänä ideana, koska perheet voivat lähteä yhdessä aamupalalle
ja messuun seurakuntakeskukseen. Syyskuussa pidetyssä perhemessussa oli mukana noin 150 henkilöä
ja lapsetkin viihtyivät hyvin.

Sydämeeni joulun teen
-hiljaisuuden retriitti
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 perjantaina kello 17–18 ja lähtö sunnuntaina kello
13.30. Retriitti hinta on 110 euroa sisältäen majoituksen yhden hengen huoneessa, täysihoidon ja ohjelman,
joka painottuu rukoushetkiin. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Omat kyydit.
Vetäjinä toimivat
pastori Petra Pohjanraito ja diakoniatyöntekijä Kaisa
Laakso.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset torstaihin 26.11. mennessä Kaisalle sähköpostitse: kaisa.
laakso@evl.fi tai puhelimitse 040 755
9364.
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Tavallisen ihmisen

V

apaaehtoistyössä annetaan omaa aikaa
ja osaamista yhteiseksi hyväksi. Toimijoita löytyy Suomesta paljon, ja evankelisluterilainen kirkko on niistä yksi. Hyvinkään seurakunnassa vapaaehtoistyön eri tehtävissä on tällä hetkellä mukana noin 400 ihmistä.
– Tehtäviä löytyy seurakunnan kaikilta
toimialoilta, eli julistuksesta, kasvatuksesta, palvelusta sekä tukipalveluista,
diakoniapappi Jyrki Rauhala kertoo.

Tasavertaista toimintaa
Seurakunnan vapaaehtoistyön arvopohjana on Rauhalan
mukaan luterilainen näkemys seurakunnasta uskon ja rakkauden yhteisönä, jossa luotetaan Jumalaan ja rakastetaan
ja palvellaan lähimmäistä.
– Siitä nousee myös tasavertaisuuden periaate. Kirkon
työ ei ole vain työtä seurakuntalaisille tai heidän puolestaan, vaan tekemistä yhdessä heidän kanssaan. Avun tarvitsijat ja avun antajat ovat tasavertaisia, ja seurakunnan
työntekijät ja vapaaehtoiset yhdessä toimivat seurakunnan
ja lähimmäisten parhaaksi.
Vapaaehtoistyössä otetaan käyttöön tavallisen ihmisen
tavalliset taidot.
– Mukaan voi tulla omien mahdollisuuksiensa ja elämäntilanteensa mukaan. Tehtävään saa tarvittavan perehdytyksen.

Työryhmä pohtii linjauksia
Hyvinkään seurakuntaan perustettiin tämän vuoden alussa
vapaaehtoistoiminnan työryhmä, joka koostuu seurakunnan vapaaehtoisista, luottamushenkilöistä ja työntekijöistä.
– Kokoonnumme muutamia kertoja vuodessa, Rauhala
kertoo.
Ryhmän puheenjohtajan Marja-Liisa Sinisalon mukaan ilmapiiri ryhmässä on innostunut.
– Kuinka vapaaehtoistyön tarvitsijat ja tekijät löytävät
toisensa? Miten muissa seurakunnissa toimitaan, ja mitä
uutta sieltä voisi löytyä omaan seurakuntaan? Muun muassa näitä asioita olemme ensimmäisissä kokouksissa pohtineet, hän kertoo.
Itsekin vapaaehtoisena, muun muassa ystäväpalvelussa,
toimiva Sinisalo tietää, että auttavia käsiä tarvitaan kipeästi.
– Erityisesti tämän päivän vanhusten yksinäisyys koskettaa kovasti, hän sanoo.

– Vapaaehtoistyö tuo iloa sekä auttajalle että autettavalle, Marja-Liisa Sinisalo sanoo.

Hyvinkää liittyi verkkopalveluun
Tänä syksynä Hyvinkään seurakunta liittyi valtakunnalliseen verkkopalveluun www.vapaaehtoistyo.fi. Sivuston
kautta voi seurata, mitä uusia tehtäviä on tarjolla ja ilmoittautua itseä kiinnostavaan vapaaehtoistehtävään.
Seurakunnalle sivusto tarjoaa ajanmukaisen mahdollisuuden tiedottaa vapaaehtoistehtävistä sekä pitää rekisteriä.
Jyrki Rauhalan mukaan seurakuntaan voi edelleen ottaa yhteyttä myös perinteisillä tavoilla.
– Voi soittaa, lähettää sähköposti- ja tekstiviestejä tai
varata ajan kunkin työmuodon vastaavalle henkilölle.

Irja Ketola

Haluatko Hyvinkään seurakunnan

vapaaehtoiseksi?
• Ilmoittaudu avoimeen tehtävään

www.vapaaehtoistyo.fi -sivuston kautta

tai ota yhteyttä
• julistustyön osalta seurakunnan
kanttoreihin, pappeihin, lähetyssihteeriin,
kirkkoteatteriohjaajaan tai kirkkoherraan
• kasvatuksen osalta johtavaan
lapsityönohjaajaan tai
nuorisotyöntekijöihin
• palvelun osalta diakoniatoimistoon
• hoivakotien, vanhainkotien,
vuodeosastojen ja saattohoidon osalta
sairaalapappeihin
• Palvelevan puhelimen osalta palvelutyön
vastuukappalaiseen
• tukipalveluiden osalta pääemäntään

Vapaaehtoinen Eeli Suutari-Jääskö vietti Tee Hyvää -päivän
aikana aikaa Milja Renlundin kanssa. – Tämä on mukavaa
vaihtelua osaston arkeen, Renlund kommentoi.

tavalliset taidot käyttöön

Hilkka ja Ilkka Sillanpää kävivät Tee hyvää -iltapäivän aikana
Sandelininkadun vuodeosastolle järjestetyissä aistipisteissä.
Tunto-huoneessa mukana myös diakoni Nana Lindholm (vas.)
sekä vapaaehtoinen Annikki Puustinen.

Vapaaehtoiset jalkautuvat laitoksiin

”P

äivä vain ja hetki kerrallansa, siitä
lohdutuksen aina saan.” Sandelininkadun vuodeosastolla on juuri alkanut Tee hyvää -päivä, jonka aluksi lauletaan
yhdessä tämä monelle osaston asukkaalle
tuttu laulu. Heistä iso osa on tullut tai tuotu
päiväsaliin kuulemaan, mitä parinkymmenen vapaaehtoisen joukko on heidän päivänsä piristykseksi keksinyt.
– Tänään on teemana aistit, Hyvinkään
seurakunnan vapaaehtoistyöstä vastaava
diakoni Nana Lindholm kertoo osaston ihmisille.
– Olemme järjestäneet tänne kolme erilaista aisti-pistettä, joihin viemme teidät halutessanne tutustumaan. Lopuksi kokoonnumme takaisin päiväsaliin lyhyeen hartauteen ja kahville.
Parikymmentä vapaaehtoista alkaa ky-
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sellä osaston väkeä mukaan päivän toimintaan, ja pian tila on täynnä iloisia ääniä ja
liikettä.
Hyvinkääläinen Sari Salminen ja tuusulalainen Eeli Suutari-Jääskö ovat ensimmäistä kertaa vapaaehtoisena Tee hyvää
-päivässä.
– Näimme lehti-ilmoituksen, ja innostuimme lähtemään mukaan. Itselle tämä on
pieni vaiva, mutta uskoisin, että täällä asuville päivä tuo mukavaa vaihtelua, he pohtivat.

Uusi yhteistyön muoto
Noin joka toinen kuukausi viikonloppuisin
toteutettavat Tee hyvää -päivät ovat seurakunnan diakoniatyön, seurakunnan sairaalatyön, Hyvinkään kaupungin ja Vaje Ry:n
yhdessä ideoima ja toteuttama vapaaehtois-

työn muoto. Se sopii hyvin myös henkilöille,
jotka haluavat auttaa, mutta eivät pysty sitoutumaan säännölliseen auttamiseen.
Sairaalapastori Carina Lievendahl kertoo, että jo toteutuneista päivistä on tullut
paljon hyvää palautetta. Hoivakotien osastonhoitajien ja hoitohenkilökunnan mukaan
kaikenlainen virkistystoiminta tukee kuntoutumista tai vahvistaa asukkaan toimintakyvyn ylläpitoa. Hoivakotien asukkaat ja
heidän läheisensä ovat kuvanneet, kuinka
iltapäivän yhdessäolo on antanut voimaa ja
virkistystä.
– Monella asukkaalla on myös tarve tulla kuulluksi ja kosketetuksi. Vapaaehtoiset
ovat vierellä, kuuntelevat ja pitävät kädestä
kiinni.
Erityisesti Lievendahl iloitsee siitä, että
iltapäivissä kohtaa eri sukupolvien ketju.

– Olemme saaneet hoivakoteihin mukaan myös pieniä lapsia vanhempineen.
Vanhojen muistojen palautuminen saa
asukkaat keskustelemaan, ja näin he siirtävät arvokasta perintöä meille nuoremmille.
Myös nelijalkaisia ystäviä on ollut mukana.
Tällä hetkellä Tee hyvää -päivät kohdennetaan Paavolan asumispalveluyksikköön,
Sahamäen palvelukeskukseen, Kauniston
vanhainkotiin sekä Sandelininkadun vuodeosastoille, joista jokaisessa vapaaehtoiset
käyvät kerran tai kahdesti vuodessa.
Osa vapaaehtoisista ilmoittautuu Tee
hyvää-päiviin etukäteen, joko vapaaehtoistyo.fi -sivuston kautta tai muuten, mutta
paikalle voi tulla myös suoraan. Järjestäjät
toivovat etukäteisilmoittautumista.

Irja Ketola
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Pyhäinpäivä hiljentää
Kirsi ja Kari Samin haudalla

L

ähestyn Puolimatkan hautausmaalla
erään hautakiven ääressä olevaa pariskuntaa. Tumman kiven sisässä
palaa lasien takana kynttilä. Kiveä
vasten nojaa sydämenmuotoinen
koriste, johon on kiinnitetty kauniita kukkia. Kivessä lukee: Hyvönen Sami Juhani.
–Tähän on haudattu minun keskimmäinen poikani edellisestä avioliitosta. Hän
kuoli 24-vuotiaana maaliskuussa 2009 jäätyään junan alle Hyvinkään rautatieasemalla, Kirsi Ojanperä kertoo järkyttävästä
kuuden vuoden takaisesta tapahtumasta.
Hän käy haudalla joka viikko.
Uusi aviomies Kari Ojanperä tukee
vaimoaan, joka menetti hyvin läheisen ihmisen.
– Tänään sytytin taas ison kynttilän, joka palaa hautakiven sisässä. Pyhäinpäivän
iltana vuonna 2009 olin kuuntelemassa iltakirkossa, kun Samin nimi luettiin. Se oli
lämminhenkinen tilaisuus. Tulevana pyhäinpäivänä käyn jälleen sytyttämässä kynttilän Samin haudalle. Sami on minulle rakas
lapsi. Omaa lastaan ei voi koskaan unohtaa.
Suru muuttaa muotoaan ja helpottaa ajan
myötä, mutta ikävä on, Kirsi jatkaa.
– Minä seuraan Kirsiä ja käyn hänen
kanssaan tällä haudalla noin kerran kuukaudessa. Joskus käymme kirkossakin. Minäkin
tiedän, miten menetys koskettaa, Kari Ojanperä sanoo.

Kirsi pohtii
elämän tarkoitusta.

Jorma Ersta

Kirsi ja Kari Ojanperä ovat tuoneet kynttilän vaimon pojan, Samin, haudalle Puolimatkan hautausmaalle. – Omaa lastaan ei voi koskaan
unohtaa, Kirsi sanoo.

Seppo Ylönen

Muistoja pyhäinpäivistä

V

anhan kirkon raamattupiiri siirtyi
viisitoista vuotta sitten kirkkoherra Tapio Turuselta pastori
Esa Kokolle. Raamattupiirissä on käynyt jopa kymmenen seurakuntalaista,
mutta tällä kertaa oli mukana vain neljä henkilöä. Raamatuntutkistelun ja
virrenveisuun lisäksi keskusteltiin
myös pyhäinpäivästä.
Kaisu on syntynyt Viipurissa, ja
hänen vanhempansa olivat kotoisin
Koivistolta.
– Perheeni asettui sodan jälkeen
Mäntsälään, jonne vanhempani on haudattu. Olin molempien kuolinvuonna
pyhäinpäivänä kirkossa, kun heidän nimensä luettiin. Isäni nimi sanottiin
vuonna 1977 ja äitini 1990. Kun käyn
Mäntyharjulla kesämökillä, silloin poiketaan mennessä tai tullessa heidän
haudoillaan.
Oman isän, äidin tai serkun nimen
kuuleminen kosketti Kaisua enemmän
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– Täytyy vain jatkaa elämää ja olla perheen
ja ystävien kanssa. Minun ja Karin yhteinen
lapsi Heli, 14, sai juuri seurakunnalta rippikoulukirjeen. Hän on siitä onnessaan. Nyt
odotetaan, että Heli pääsisi hiihtolomalla
Oriveden rippileirille. Konfirmaatio on Hyvinkään kirkossa 3. huhtikuuta. Rukoilen
Lopen turmassa menehtyneiden kaksospoikien perheelle voimia jaksamiseen.

kuin muiden nimet. Uskovan vainajan
kuolemaa ei tarvitse surra niin paljon.
– Joka Jeesukseen turvaa ja uskoo,
hänellä on iankaikkisen elämän toivo.
Pyhyytemme on Kristuksen pyhyyttä.
Anna-Liisa on kotoisin Ilomantsista. Ajatellessaan pyhien yhteyttä,
hänelle tulee mieleen Ilomantsin kirkon puolikaaren muotoinen alttarikaide, johon polvistutaan ehtoolliselle tai
avioliittoon siunattavaksi.
– Osaan kuvitella, että se toinen
puoli on siellä taivaassa. Isä ja äitini on
haudattu Ilomantsin hautausmaahan.
Äitini Maria kuoli viime juhannuksen
alla 93-vuotiaana. Oli mukavat hautajaiset, joihin tuli sukua ulkomailta asti.
Anna-Liisa pitää amerikkalaista
Halloweenia hömpötyksenä, jota ei voi
ymmärtää.
– Tänne sitä ei tarvita, koska meillä on oma kristillinen perinne.
Marja-Tertun vanhemmat ja veli

on haudattu Siikaisten hautausmaalle.
– Käyn siellä jouluna ja kerran kesässä, mutta joskus muulloinkin. Isän
kuolema oli minulle kova paikka. Olin
isän tyttö. Äidin hautajaisissa en itkenyt. Tulin 1990-luvulla varta vasten
pyhäinpäivän iltana Hyvinkään kirkkoon. Vuoden aikana kuolleiden luettelossa oli joitakin tuttuja nimiä. Se
kosketti minua jollakin tavalla.
Saimin mies kuoli seitsemän vuotta sitten. Tämän nimi mainittiin pyhäinpäivän iltakirkossa.
– Vuosi sitten olin myös iltakirkossa pyhäinpäivänä, kun tyttäreni oli
kuollut. Uskon, että hän pääsi taivaaseen. Sekä mieheni että tyttäreni on
haudattu Puolimatkan hautausmaalle
samaan hautaan. Käyn viemässä sinne
pyhäinpäivänä kukkia niin kuin molempien syntymäpäivinäkin.

Seppo Ylönen

muistamaan

T

änä vuonna vietämme pyhäinpäivää (aik. pyhäinmiestenpäivä)
lauantaina, 31. lokakuuta, jolloin
muistelemme edesmenneitä läheisiämme ja uskonsa vuoksi
kuolleita marttyyrejä. Pyhiä eivät ole vain kuolleet vaan myös jokainen
Jeesukseen Kristukseen vapahtajanaan uskova elävä ihminen. Hän on osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä.

Kekri
Pyhäinpäivään on maassamme liittynyt
myös kekrin vietto. Ennen vanhaan kekristä
Martinpäivään (10.11.) kestänyttä aikaa kutsuttiin jakoajaksi. Noin 12 vuorokautta kestävä jakso tasasi aurinkovuoden ja kuuvuoden väliin jäävän ajan. Arkiset työt oli silloin
kielletty. Tehtiin avioliittoa ja tulevan kesän
kasvua koskevia ennustuksia. Pelättiin tarttuvien tautien leviämistä ja uskottiin kummitusten olevan liikkeellä.
Toisen maailmansodan jälkeen sitä on
vietetty erityisenä maanviljelijöiden juhlapäivänä. Kyseessä on vanha suomalainen
sadonkorjuujuhla, jota vietettiin eri kylissä
ja taloissa eri aikaan, heti syystöiden valmistuttua.
Suomen ja Ruotsin luterilaiset viettävät pyhäinpäivää lokakuun 31. päivän ja
marraskuun 6. päivän välisenä aikana. Pyhäinpäivä siirtyi lauantaiksi vuodesta 1955
lähtien.
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Halloween

Tänä päivänä, jolloin kristillinen tieto on
ohentunut huolestuttavasti, kristilliset juhlapäivät tahtovat sekoittua pakanuuteen.
Esimerkiksi alun perin kelttien kesäkauden
ja sadonkorjuun päättymisen juhlasta, samhainista, alkunsa saaneesta Halloweenista
(31.10.) on tullut monien suomalaisten lapsiperheiden syksyn kohokohta. Näemme tuon
päivän iltana pihoilla hirviöiksi ja luurangoiksi pukeutuneita lapsia. Keltit uskoivat,
että vainajahenget olivat silloin liikkeellä.
Halloween nimi on lyhenne sanoista All
Hallows´Eve (kaikkien pyhien aatto). Pakanuus kärkkyy ovella haluten sisään. Tarvitaan lisää opetusta, että kristillisten juhlapäivien sisältö säilyisi.

nostaa itseään: ”Perinteistä selvänäkötulkintaa uuden kultaisen ajan energian kautta,
viestejä enkeleiltä, ylösnousseilta mestareilta
ja henkimaailmaan siirtyneiltä läheisiltä”.
Monissa maissa, joissa tehdään kristillistä lähetystyötä, ihmiset palvovat vainajia.
Tällainen maa on esimerkiksi Japani. Raamattu kieltää vainajien puoleen kääntymi-

sen: ”Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen, älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra,
teidän Jumalanne.” (3. Moos. 19: 31). Sanat
liittyvät rippikoulussa oppimaamme ensimmäiseen käskyyn, jota emme saisi unohtaa.

Seppo Ylönen

Aarne Ormio

Kristillinen pyhäinpäivän vietto

Hyvinkään kirkossa on
pyhäinpäivänä 31.10.
kello 18 alkava iltakirkko,
jossa luetaan vuoden
aikana kuolleiden
seurakuntalaisten nimet.
Iltakirkon jälkeen tee- ja
kahvitarjoilu seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Tervetuloa!

Vainajia muistetaan – ei palvota
Pyhäinpäivänä tai muina kristillisinä juhlapäivinä kynttilöiden ja kukkien vieminen
haudoille on kaunis tapa. Samalla teemme
hiljaista surutyötämme, mikä auttaa jaksamaan arjessa. Hautausmailla vierailu muistuttaa meitä siitä, että läheisiin on pidettävä
yhteyttä silloin, kun he vielä elävät.
Me muistelemme pyhäinpäivänä ja
muulloinkin edesmenneitä läheisiämme,
mutta emme palvo heitä.
Tästä kristillisestä opetuksesta irtautumiseen saattavat houkuttaa esimerkiksi ”selvännäkijöiden” ilmoitukset lehdissä ja kaupallisissa televisiokanavissa. Eräs selvänäkijä mai-
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Matkaevästä
Jeesus soittaa
ovikelloa

S

eikkailuja rakastava ja suuren sydämen
viisauden omaava Muumipappa toteaa
Tove Janssonin kirjassa Muumipappa ja
meri, että: ”Maailma on täynnä ihmeitä sille,
joka on valmis ottamaan niitä vastaan.”
Olisi vain avattava silmät, sydän ja sielu
kaikelle jännittävälle ja mielenkiintoiselle.
Jos kulkee leuka rinnassa, eikä nosta katsettaan maasta, voi moni ihmeellinen asia jäädä
kokematta.
Lapset ovat meille aikuisille hyviä opettajia siinä, kuinka tätä ympäröivää maailmaa
tulisi katsoa. Elämä itsessään on seikkailu ja
pienistä hetkistä saa rikkaampia, kun niitä
maustaa ripauksella mielikuvitusta. Lapsi on
vilpitön ihastellessaan uusia asioita ja nauraessaan kaikelle hassulle.
Ystäväni pikkuinen Iida-tyttö oli kesällä
Parantolan puistossa leikkimässä, kun Kirkonmäen kellot aloittivat tutun, kovaäänisen
soittonsa. Hetken kelloja kuunneltuaan, Iida
totesi äidilleen: ”Siellä se Jeesus taas soittaa
ovikelloa, mutta avaako hänelle kukaan
ovea?”
Tähän pieneen toteamaan lapsi tiivisti
suuren viisauden. Kuten kaikissa muissakin
arkisissa asioissa, myös uskosta löytyy paljon
ihania ihmetyksen aiheita. Kun vain avaamme sydämen Jeesukselle ja sallimme taivasvalon paistaa syvälle sielumme sopukoihin
asti.
Viime pyhänä vietimme reformaation muistopäivää. Jumala antaa meille erilaisia ihmisiä ja kokemuksia, joiden tehtävänä on saada
meidät huomaamaan, miten usko kannattelee ja antaa elämälle perustan. Aikanaan
Martti Luther löysi uskon salaisuuden Raamatun sanan kautta. Hän ymmärsi, että uskomalla Jeesukseen, ihmisestä tulee Jumalan
hyväksymä. Hän luki Raamatusta sanat: ”Uskosta vanhurskas saa elää” (Room. 1:17). Hän
alkoi ymmärtää asiat aivan uudessa valossa.
Usko ei olekaan kiinni omista ponnisteluista,
vaan se on kuin väline, jolla saamme ottaa
vastaan Jumalan työn. Usko luottaa siihen,
että Jeesus on kuollut puolestamme, että
Hän on kantanut meille kuuluvan rangaistuksen kuollessaan ristillä.
Tuo Lutherin suuri löytö oli hänelle itselleen elämän käännekohta. Se on muuttanut
myös monen muun elämän. Viime pyhän
evankeliumissa Jeesus puhui suolasta ja valosta. Hän puhui suolasta, joka menettää
makunsa ja valosta, joka kätketään. Jeesus
sanoo: ”Loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne
ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”
Jeesuksen mukaan uskon pitää näkyä ja
maistua. Mutta näkyminen ei ole teennäistä:
kirkkaita mainosvaloja tai tekeytymistä näyttävämmäksi kuin on. Vaan se on näkymistä
omalla paikallaan ja omalla arvollaan. Se on
olemista sellaisena kuin sinut on tarkoitettu.
Siihen kuuluu se, että sinut on kastettu. Olet
suuri Ihme, joka on asetettu omalle paikalle
valaisemaan Kristuksen valoa ympäröivään
maailmaan.

Saija Lottonen

Pastori Anne Blomqvist ohjasi bibliodraamaa, jonka aiheena oli Jeesus opetuslasten kanssa myrskyssä.

Lähetyspäivä liikutti ja kosketti

L

ähetystyön ajankohtaispäivä alkoi bibliodraamalla, jonka teksti
saatiin Markuksen evankeliumin
4. luvun jakeista 35–41. Jeesus
nukkui veneessä, kun järvellä
nousi kova myrsky. Opetuslapset pelkäsivät hukkuvansa ja herättivät
Mestarinsa. Jeesus sanoi: ”Miksi te noin
pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa?” Opetuslapset kyselivät toisiltaan:
”Mikä mies tämä oikein on? Häntähän
tottelevat tuuli ja aallotkin.”
Pastori Anne Blomqvist ohjasi bibliodraamaa. Tuoleista rakennettiin vene,
jossa Jeesus nukkui. Huiveja heiluttaen
kuvattiin myrskyaaltoja. Jeesus tyynnytti
myrskyn. Osallistujat kertoivat jälkeenpäin, millaista oli olla Jeesuksen kanssa
veneessä. Eräs sanoi, että Jeesuksen seurassa voi olla myrskyssäkin turvassa.
Seurakunnan lähetyssihteeri Johanna
Rantalankila oli koonnut lauantaina
10.10. pidettyä Lähetystyön ajankohtaispäivää varten tuhdin ja mielenkiintoisen
ohjelman. Seuraavaksi Espoon hiippakunnan kansainvälisen työn asiantuntija
Anssi Almgren esitteli Kirkkojen maailmanneuvoston ekumeenisen lähetystyötä
käsittelevän julkilausuman: Yhdessä kohti
elämää – lähetys ja evankeliointi muuttuvassa maailmassa. Julkaistu asiakirja
haastaa globaalin talousjärjestelmän.
– Kirkkoja kutsutaan muuttamaan
valtarakenteita. Synti ei ole vain minun ja
Jumalan välisissä asioissa vaan myös niissä. Globaali talousjärjestelmä ei ole evankeliumin mukainen. Ideointi tapahtuu
korkean elintason maista. Ostamamme
suklaalevyn kahden euron hinnasta jää
kaakaon tuottajamaan työntekijälle muutama sentti.
Paikallisseurakunnilla on vahvempi
asema kuin koskaan, kun on ylitettävä
kulttuurisia tai rodullisia raja-aitoja. Vuoropuhelua käydään eri uskontoja edustavien ihmisten kesken. Meitä ja koko kirkkoa kutsutaan evankelioimaan eli kertomaan siitä toivosta, joka meillä on Kristuksessa. Totuudenmukainen evankeliointi individualismin, sekularismin ja
materialismin maailmassa perustuu nöyryyteen ja kaikkien kunnioittamiseen.

pakolaistyöstä, kysytään, onko oikein
käyttää hyväksi ihmisten hädänalaista tilaa. Alussa Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme.” Jumalan kuvana oleminen on ihmisoikeuksien ydin. Tapahtui
syntiinlankeemus, mutta Jumalalla oli
suunnitelma. Hän lähetti Poikansa Jeesuksen Pelastajaksi. Minusta kuuluu ihmisoikeuksiin, että kaikilla on oikeus kuulla
evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta.
Ryhmätyön tulokseksi saatiin, että
tärkeimpiä ihmisoikeuksia ovat evankeliumin kuulemisen lisäksi vapaus, turvallisuus, tasa-arvo, syrjimättömyys ja juridinen oikeudenmukaisuus. Kristinusko
edistää ihmisarvoa, mutta jotkut kulttuurit vastustavat sitä. Lähetystyössä ihmisiä
kohdellaan kokonaisina.
– Nyt lähetyskenttä tulee meille Suomeen ja saamme tehdä lähetystyötä suomen kielellä.

Elokuvaa ja teatteria
Seuraavaksi nähtiin Rose in Paradise -dokumentti Kyprokselta, jossa Pia Rendic
tekee ihmiskaupan vastaista työtä. Puhuttelevassa filmissä haastateltiin ihmiskaupan uhreiksi joutuneita naisia. Jotkut
heistä oli huijattu prostituutioon, ja heidän oli hyvin vaikeaa irrottautua siitä.
Vapaaksi päässeitä koetetaan auttaa uu-

den elämän alkuun myös evankeliumia
tarjoamalla. Pahinta on, että monet kyproslaiset pitävät prostituutiota normaalina. Dokumentissa tuli esille sekin, että
pornoteollisuus on osa tätä ongelmaa.
Katsoessaan ja ostaessaan pornoa ihmiset
tukevat naisia ja ihmisarvoa alentavaa
toimintaa.
– Tämä ihmiskauppa on eräs asia, jota emme ymmärrä. Ihmisoikeuksia ajetaan myös Intiassa. Kastiton, jonka varjokin saastuttaa kastillisen, saa avun kuullessaan olevansa Jumalalle arvokas. Tämä
evankeliumin tehtävä on meille annettu,
Johanna Rantalankila sanoi.
Päivän päätteeksi katsottiin Hyvinkään kirkossa Teatteri Kumben monologinäytelmää Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, joka kertoi natsivallan teloittaman pastori Dietrich Bonhoefferin
elämästä. Monologin esitti näyttelijä
Antti Sevanto. Esityksessä oli mukana
sen käsikirjoittaja Nina Linnovaara.
Koskettava monologi kävi läpi Bonhoefferin voimakkaita tuntoja, joita hän koki
vapaana ja vankilassa. Hän kihlautui Maria von Wedemeyerin kanssa ja kirjoitti
tälle vankilassa virteemme 600 tallentuneet sanat. Kyseinen virsi puhuttelee
meitäkin voimakkaasti.

Seppo Ylönen

Ihmisoikeudet lähetystyössä
Aluekoordinaattori Elisabet Elo Suomen
Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä
puhui ihmisoikeuksista lähetystyössä. Hänellä on vuosien kokemus Lähi-idän maista, joissa on heikko ihmisoikeustilanne.
– Kun puhutaan Suomessa tehtävästä
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Natsien teloittamasta Dietrich Bonhoefferista kertovan monologin käsikirjoittaja Nina
Linnovaara ja sen esittänyt näyttelijä Anssi Sevanto veisaavat Bonhoefferin sanoittamaa virttä 600.

Aamupäivän
ahkeroinnin jälkeen
veistosalissa on
kuvanoton hetkellä
enää neljä Puuukkoihin kuuluvaa
jäsentä. Soini
Leinonen (vas.),
Esa Snällström ja
Veli Varjoranta
esittelevät töitään.

Aluetyö

Jumalanpalveluksia ja Puu-ukkoja
Mikkelinpäivänä Vehkojan seurakuntakeskuksen messussa toimi liturgina ja saarnaajana pastori Petteri Kerko.
Temppelipalvelijana oli Pauli Natunen, Vehkojan alueneuvoston jäsen. Hänen vaimonsa pastori Seija Jokilehto avusti ehtoollisessa.
– Otin messuun tulijoita vastaan ovella ja
ojensin heille virsikirjoja. Luin myös päivän
tekstit. Joskus kerään kolehtia. Nyt suntio
Erkki Leskinen huolehti kolehdinkannosta,
Pauli Natunen kertoo.
Aiemmin vuosia alueneuvostossa ollut
Eila Puumalainen sanoo, että seurakuntakeskusta tarvitaan.
– Vehkojan kuorossa olen laulanut koko
ajan eli 31 vuotta. Eräs suosikkilauluistani on:
”Mä olen niin pienoinen, pienoinen aivan”.
Anja Raunio oli messussa miehensä,
entisen alueneuvoston jäsenen, Esan kanssa. Menneinä vuosina he tulivat yhdessä
Anjan vanhempien kanssa. Mikkelinpäivänä
1996 Anjan isä Reino Kalteva, entinen kirkkoneuvoston jäsen, oli sanonut, että nyt ei
jakseta lähteä ”kotikirkkoon”.
– Isä kuoli lauantaina 25. tammikuuta ja
äiti sunnuntaina 26. tammikuuta, molemmat
83-vuotiaina. Muistotilaisuus pidettiin täällä.
Anjan mukaan Torstaitovissa käy paljon
yksinäisiä miehiä syömässä. Esa Raunio
vahvistaa.
– Seurakuntakeskus on hyvin tärkeä tälle alueelle.
Ihmiset kaipaavat myös kesällä seurakuntakeskukseen jumalanpalveluksia. Linjaautoja ei kulje, että pääsisi Hyvinkään kirkkoon kymmeneksi. Jumalanpalvelus voisi
olla kesällä esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Seurakuntakeskus
– alueen sydän
Hyvinkään seurakunnan Vehkojan aluetyön
keskuksena on vuonna 1981 valmistunut seurakuntakeskus. Alueneuvoston puheenjohtajana on kirkkovaltuutettu Anita Myllymäki.
– Olen asunut Vehkojalla vuodesta 1981,
jolloin seurakuntakeskus valmistui. Olen
työssä Vehkojan päiväkodissa. Aloitin toista
kertaa alueneuvoston puheenjohtajana vuoden alusta, Anita Myllymäki sanoo.
Hän on samaa mieltä vehkojalaisten
kanssa siitä, että seurakuntakeskus on alueen sydän. Kirkkotilassa on vihkimisiä ja
kasteita. Keskuksen muita tiloja voi vuokra-
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Pauli Natunen (vas.), Esa ja Anja Raunio sekä Eila Puumalainen pitävät Vehkojan seurakuntakeskusta omana kotikirkkonaan. On mukava tulla messuihin ja piireihin.

ta erilaisiin tilaisuuksiin.
– Täällä on monipuolista toimintaa kaiken ikäisille. On iltapäiväkerhoa ja muuta
kerhoa. Kaikille avoimessa Torstaitovissa
käy paljon sellaisiakin ihmisiä, joilla on löyhä kosketus seurakunnan muuhun toimintaan. Seurakuntakeskus on tehty sellaiseksi,
että sitä voidaan käyttää monipuolisesti. Itse
olen käynyt aikaisemmin jumpassa. Tällä
hetkellä osallistun naisten Ruut-raamattupiiriin. Pyrin olemaan seurakuntakeskuksen
jumalanpalveluksissa ja konserteissa.
Anita Myllymäki haastaa ihmisiä mukaan.
– Seurakunnan nettisivuilla hyvinkaanseurakunta.fi ja lehdissä ilmoitetaan toiminnasta. Ihan varmasti on jokaiselle sellaista
ohjelmaa ja tekemistä, josta pitää. Nyt seurakunnalle valmistellaan uutta strategiaa 2016–
2019. Nettisivuilla on otsikko Vaikuta seurakunnan toimintalinjaukseen, johon pääsee
antamaan mielipiteensä. Minuunkin voi ottaa yhteyttä, puhelinnumeroni on 040 842 46
53. Jos en pääse vastaamaan, jätä tekstiviesti.

Kävijämäärä on noussut

Vehkojan aluepappina vuodesta 2002 lähtien olleen Esa Kokon mukaan alueen asukkaista noin 4000 kuuluu seurakuntaan.
– Alusta lähtien on haluttu kehittää jumalanpalveluselämää. Mukaan on otettu
Vehkojan kuoro. Lapsityö toteuttaa vuosittain useita perhemessuja. Alueneuvoston
jäsenet toimivat temppelipalvelijoina. Kuukauden 1. ja 3. sunnuntaina on kello 12 messu. Jälkimmäisen messun jälkeen on kirkkokahvit. Jo ennen minun aluepappina oloa
täällä on pidetty isien- ja äitienpäiväkonsertteja. Parhaimmillaan niissä on ollut yli
80 kuulijaa.
Esa Kokon aloittaessa messuissa kävi
20–30 henkeä. Nyt on kävijöitä säännöllisesti 40–50. Perhemessuihin tulee reilu 100
henkeä, joukossa paljon lapsia.
– Torstaitovissa on ruokailu, hartautta
ja muuta toimintaa. Alakerrassa on partiokolo. Torstai-iltana on alakerran saunassa
Päihteetön saunaryhmä. Tiloja käyttävät
myös lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö. Kesällä

on seurakuntasalin takana, rippikoulusalissa, on päivärippikouluryhmä.
Seurakuntakeskuksessa harjoittelevat
sekä Vehkojan kuoro että Naiskuoro Solina.
Tuomas- ja Ruut-piirit eli miesten ja naisten
raamattupiirit kokoontuvat torstai-iltaisin.
– Jo suunnitteluvaiheessa arkkitehti Raimo Valjakka kysyi, millaista toimintaa taloon tulisi. Erikoisuutena on monitoimisali,
josta alttariosa on vihitty liukuovella erottuvaksi kirkoksi.
Uusin toimintamuoto on Vehkojapäivän
kutsutilaisuus. Alueneuvosto vastaa pääsääntöisesti jumalanpalveluksista ja kutsutilaisuuksista.
– Näitä kutsutilaisuuksia on myös seurakuntasalin Avoin jouluaatto. Enimmillään
siinä on ollut yli 70 osallistujaa. Ruokailun
jälkeen pidettävä ohjelmallinen tilaisuus on
kirkkosalin puolella.

Puu-ukot ahkeroi
Seurakuntakeskuksen alakerran veistotilassa ahkeroi maanantaina ja keskiviikkona
Puu-ukot. Heitä on vähän yli kymmenen, ja
joskus on satunnaisia kävijöitä.
– Minä teen keinuhevosta, joka tulee
syöpäyhdistyksen joulumyyjäisiin. Olen
tehnyt paljon vanhan ajan puuleluja, jotka
ovat menneet hyvin kaupaksi, sanoo alusta
lähtien eli vuodesta 1986 mukana ollut Veli
Varjoranta, joka veti aluksi kerhoa yli 20
vuotta.
– Minä olen ollut mukana vuodesta 1992
lähtien. Olen tehnyt leikkuulautoja ja voiveitsiä, sanoo Esa Snällström.
– Minä olen tehnyt täällä puutöitä vuodesta 2004 lähtien. Nyt teen itselleni ruokapöydän tuoleja haavasta, joka on koivua kovempi puu, Soini Leinonen sanoo.
Hänen johdollaan miehet ovat aloittamassa Vanhaan kirkkoon tulevan ehtoollispikarivaunun tekemistä, joka on samaa
muotoilua ja väriä kuin kirkon kolehtihaavivaunu. Jouluksi sen pitäisi valmistua. Laudat
ovat nyt kuivumassa.

Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö
Lukiolaiset Henna Ruponen (vas.)
ja Oona Tyni osaavat sosiaalisen
median säännöt. Heidän
mielestään internetin käyttöä ei
pitäisi aloittaa liian nuorena ja
ilman vanhempien valvontaa.

Sosiaalinen media puntarissa
–Käytän enimmäkseen Instagramia, WhatsAppia ja Snapchatia. Olen edelleen Facebookissa, mutta en käytä sitä, koska Instagram on korvannut sen. Instagram on yksinkertainen. Siinä on vain kuvia ja vähän kuvatekstejä, sanoo Hyvinkään yhteiskoulun
lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Henna
Ruponen, joka istuu Willan Kulmakonditorian pöydässä yhdessä lukiokaverinsa Oona
Tynin kanssa. Oonakin käyttää sosiaalista
mediaa samoin kuin kaikki muutkin heidän
lukiotoverinsa.
– Minä käytän kavereiden väliseen viestintään WhatsAppia. Julkisuuden henkilöitä
tulee seurattua Instagramissa ja Twitterissä.
Hennan ja Oonan vanhemmat eivät ole
yhtä innokkaita sosiaalisen median käyttäjiä
vaan tyytyvät puhelimen tekstiviesteihin ja
sähköposteihin. Hennan äiti käyttää myös
WhatsAppia.
Sosiaalisen median välineet helpottavat
kavereiden välistä kanssakäymistä. Henna ja
Oona alkoivat itse käyttää WhatsAppia yläasteella, 13–14 vuoden ikäisinä. Heidän mielestään internetin käyttöä ei pitäisi aloittaa
liian nuorena, koska lapset eivät osaa olla
kriittisiä eteen tulevaa arveluttavaa materiaalia tai jopa petollista viestintää kohtaan.
– Pitää olla perusjärkeä, että ei mennä
sopimattomiin keskusteluryhmiin, jossa voi
tulla häirintää, Oona muistuttaa.
– On osattava pitää huolta siitä, että
niillä tileillä, joita käyttää, on yksityisyysasetukset kunnossa, Henna lisää.
Oululainen ebrand Suomi Oy toteutti tänä vuonna Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden nettikyselyn 13–29-vuotiai-
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den sosiaalisen median käytöstä. Yhä useampi vastaajista käyttää sosiaalisen median palveluja älypuhelimella, mikä ohittaa jo palveluiden käytön tietokoneilla. Kyselyn mukaan
suosituin palvelu on YouTube. Sitä seuraavat
WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger,
Instagram, Spotify, Skype, Snapchat, Twitter
ja Feissarimokat.

Monipuolinen some
Tiedonvälityksessä on tultu kuin valovuosien päähän puhelimen (Antonio Meucci,
1854) ja radion (Guglielmo Marconi, 1896)
keksimisistä. On edetty internetin avulla sosiaaliseen mediaan, jota kutsutaan lyhyesti
someksi. Käytämme älypuhelimia, tablettilaitteita ja tietokoneita. On kysymys verkkoviestintäympäristöistä, joissa olemme käyttäjinä myös viestijöitä ja sisällöntuottajia.
Some liittyy tiedonhankintaan, sen jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin. Se tarjoaa luettavaa, kuvien sekä videoiden katselua ja editoimista, musiikin
kuuntelua, keskustelua, sisältöjen jakamista,
pelien pelaamista, blogien kirjoittamista ja
uusien ystävien etsimistä. Samalla on syytä
olla kriittinen kaikkea somesta saatavaa
viestintää ja sisältöä kohtaan.
Sosiaalinen media opettaa tärkeitä taitoja ja antaa neuvoja elämänkysymyksiin. Yhteys ystäviin ja ystäväryhmiin on merkittävimpiä syitä siinä mukana olemiselle. Haemme vertaistukea fyysisiin ja henkisiin
vaivoihin tai kristillisen uskon kysymysten
pohdintaan. Hyvinkään seurakuntakin on
mukana sosiaalisessa mediassa Facebookin

kautta. Seurakunnan joillakin työmuodoilla
on siellä oma osionsa.
E-kirjassaan Hyvästi media Ari Hakkarainen nostaa ensimmäiseksi median megatrendiksi digitaaliset sisällöt ja liikkuvan
kuvan, jotka syövät painetun sanan asemaa.
Tätä torjuakseen lehdet, ovat ottaneet käyttöönsä omat nettisivustot ja sosiaalisen median tukeakseen näkyvyyttään ja talouttaan.
Radio- ja televisiokanavatkin ovat kisassa
mukana. Palautettamme sivustoillaan odottavat varsinkin päivittäistavaroita myyvät
kaupalliset yritykset.

Lapset ja some
Suomen lakiin ei ole kirjattu mitään ikärajoituksia sosiaalisen median käytölle. Yhdysvaltalaisen lainsäädännön mukaisesti
Facebookin ja sen omistaman Instagramin
käytön ikäraja on 13 vuotta. Rajoitus suojaa
lapsia sopimattomalta sisällöltä. Alaikäisten
Facebookin käytön voi ilmiantaa kuka tahansa, jolloin järjestelmä hoitaa tilin poiston. Facebookissa on myös vanhemmille ja
opettajille tarkoitettuja työkaluja liittyen
lasten palvelun käytön valvontaan.
Sama ikäraja 13 vuotta on myös Googletilissä, johon kuuluvat sähköpostipalvelu
Gmail ja videopalvelu YouTube. YouTuben
sisältöjä voi katsoa ilman kirjautumista, mutta yksittäisissä videosisällöissä voi olla ikärajoitus alle 18-vuotiaille, jolloin ruutuun tulee
varoitusilmoitus. Suositun WhatsApp-pikaviestisovelluksen ikäraja on 16 vuotta tai sitä
voi käyttää vanhemman luvalla. Käytännössä
sovelluksen voi ladata kuka tahansa. Joissa-

kin palveluissa ikäraja on vain suositus.
Some-palveluiden ikärajoja kierretään
huijaamalla oma syntymävuosi. Alle 13- tai
jopa alle 10-vuotiaita lapsia on Facebookissa
joko omalla tai vanhempiensa profiileissa.
Lapsia on myös Instagramissa ja Irc-Galleriassa kuten muissakin nettipalveluissa, joihin
vaaditaan kirjautumista. Lapset ja nuoret
suhtautuvat uteliaasti internetin sisältöihin
ja tutkivat erilaisia sivustoja. Internetin ja
puhelimen välittämä virtuaalimaailma houkuttaa heitä lähettämään seksuaalisia viestejä ja kuvia. Heitä saatetaan myös kiusata ja
ahdistella netin kautta.
Esimurrosikäiset ja teinit saattavat käyttää liikaa aikaa sosiaalisen median sivustoilla, josta voi seurata ”Facebook-masennus”.
Tämä näkyy unirytmin muutoksina ja
muuttuneina syömistapoina, mielialan vaihteluina, kaveripiirin muutoksissa tai sosiaalisessa eristäytymisessä.
Edellä mainittujen ongelmien vuoksi kodeissa, kouluissa ja monissa harrastusseuroissa puhutaan lasten internetin käytöstä.
Avuksi keskusteluihin voi pyytää myös lastenkasvatusalan asiantuntijoita. Eräs ongelma voi kuitenkin olla se, että vanhemmilla
ei ole välttämällä itsellään tietoa sosiaalisesta mediasta. Heidän haasteenaan onkin perehtyä somen laajaan maailmaan käytännössä.

Seppo Ylönen
Lähteet: ebrand.fi / Esseepankki – Mitä on
sosiaalinen media? / terve.fi / Työolobarometri 2014 / Wikipedia / Yle.fi.

Miten selviän alistajistani?

Miten kiinnostuit narsismista?
– Jouduin näiden kysymysten eteen, kun ihmiset sielunhoidossa kuvailivat vaikeuksiaan. Niihin piti yrittää löytää vastauksia. Minä olin tuolloin jo nelissäkymmenissä, en siis
enää poikanen. Ihmiset alkavat tiedostaa näitä kokemuksiaan usein suhteellisen myöhään. Nuoremmalta polvelta
puuttuu ymmärrettävästi edellytyksiä tajuta, mistä tässä on
kysymys.
– Samoihin aikoihin tutustuin kirjallisuuden välityksellä
norjalaiseen psykiatriin ja farmakologian professoriin Tollak B. Sirnesiin (1922–2009). Hän oli joutunut opiskelijana
Saksaan natsien keskitysleirille, koska oli kuulunut Norjassa
vastarintaliikkeeseen. Hän pääsi vapaaksi, mutta tämä kokemus antoi hänelle henkilökohtaisen taustan tällaisten asioiden käsittelemiseen. Onhan Hitler historian tunnetuimpia ja tuhoisimpia psykopaatteja. Sirnes oli tuolloin ainoita
tuntemiani henkilöitä, joka oli käsitellyt näitä aiheita yleistajuisesti kirjoissaan. Ne avasivat minulle tiedollisen maailman tässä suhteessa. Kokosin hänen artikkeleistaan kirjan
Mielenterveys ja usko (1980). Sirnes innostui siitä ja tuotatti saman kirjan norjaksi, koska sitä ei vielä ollut. Kun kirjani
Naamiona terve mieli ilmestyi norjaksi tyttäreni kääntämänä, hän kirjoitti siihen esipuheen. Emme tavanneet koskaan, mutta kävimme kirjeenvaihtoa. Tämä lisäsi kiinnostustani narsismiin ja antoi välineitä sen kohtaamiseen.

– Kaikkia ihmissuhdeongelmia ei kuitenkaan voida selittää narsismilla. Nyt, kun tästä asiasta on puhuttu kymmenkunta vuotta, siitä on tullut joillekuille hokkus-pokkus
-ilmaus, joka työnnetään joka kohtaan: ”Juu, sehän on semmoinen narsisti.” Leimaamisen vaara on erittäin lähellä. Se
on tämän asian ongelmallinen kääntöpuoli. Kirjani Naamiona terve mieli, jonka ensimmäinen painos ilmestyi 1997 ja
josta on otettu yksitoista painosta, on nostanut tämän asian
yleiseen tietoisuuteen. Monet ovat rohkaistuneet kertomaan omaa elämäntarinaansa. Näitä selviytymistarinoita on
julkaistu paljon. Se on minusta erittäin hyvä asia.

Saavatko ihmiset apua?
– Aivan varmasti apua saadaan enemmän kuin aikaisemmin, jolloin asiasta ei puhuttu eikä tiedetty. Avun saaminen tai sen saamatta jääminen on yksilöllistä: sattuuko
löytämään ymmärtävän henkilön. Tässä ei välttämättä tarvita ammattiauttajaa niin kuin monissa psyykkisissä ongelmissa. Aika pitkälle auttaa, kun löytää jonkun, jolla on tervettä järkeä ja lämmintä sydäntä ja halua paneutua toisen
kärsimyksiin. Sitten erittäin tärkeää on vertaistuki. Samaa
kokeneet ihmiset voivat auttaa aika paljon toisiaan. Hyvin-

käällä toimii käsittääkseni ainakin kaksi narsistien uhrien
vertaistukiryhmää.
– Useimmat uhreista, kärsijöistä ja alistetuista, voivat
selviytyä normaaliin elämään. He eivät yleensä ole persoonallisuudeltaan pahasti vinoutuneita, vaan heidän onnettomana
kohtalonaan on ollut joutua tällaisen kammottavan ihmisen
kynsiin. Heitä voidaan auttaa suhteellisen helposti ja hyvin.
– Joissakin suhteissa ongelmaa on kuitenkin myös
alistuvassa ihmisessä itsessään. Jotkut tarvitsevat itselleen
alistajaa ja sitten kärsivät hänen käsissään haluamattakaan
vapautua. Näissä ihmisissä täytyy tapahtua aika suuri
muutos, ennen kuin päästään eteenpäin. Se on sitten ongelmallisempi asia.

Raimo Mäkelä, voiko narsistia auttaa?
– Narsistia ei voi auttaa mitenkään paitsi olemalla tiukka ja
peräänantamaton sekä olemalla suostumatta hänen ovelaan
juonitteluunsa. Narsistit pyrkivät yleensä naruttamaan kaikkia ihmisiä, mihin on hyvin helppo mennä mukaan. Niin ei
saa tehdä, mutta sen huomaaminen ei ole helppoa.

Seppo Ylönen
Taneli Törölä

T

eologian tohtori Raimo Mäkelä pitää 21.
marraskuuta kello 14 Vehkojan seurakuntakeskuksessa yleisöluennon aiheesta Miten selviän alistajistani? Vuosi sitten hän
piti Hyvinkäällä samaan aihepiiriin kuuluneen laajan luennon, jonka aihe oli Narsismin monet kasvot.
– Silloin ei jäänyt paljonkaan aikaa käsitellä käytännön ratkaisuja. Nyt ihmisille
jaetaan alussa paperia ja kyniä, että he voivat tehdä nimettöminä hyvinkin konkreettisia kysymyksiä omasta tilanteestaan käsin. Tarkoitus on auttaa osallistujia mahdollisimman pitkälle, Raimo Mäkelä sanoo. Puhelinhaastattelussa
hän pohjustaa hieman tulevaa luentoaan:

Puhutaanko narsismiin
liittyvistä asioista tarpeeksi?
– Näistä asioista ei voida koskaan puhua tarpeeksi. Tämä
on erittäin polttava ongelma. Sen yksi vaikeus on siinä, että
se on kätkössä. Kärsimys, joka alistettuna olemiseen liittyy,
on suuressa määrin piilossa. Ulkopuoliset eivät tiedä siitä,
eikä alistettu yleensä itsekään pitkiin aikoihin tajua, mistä
on kysymys. Hän yrittää etsiä vikoja itsestään ja muokata
itseään, että kelpaisi paremmin sille vaikealle ihmiselle eli
alistajalleen, mutta mikään ei tehoa. Siinä mielessä tällaista
tiedostamista tarvitaan kyllä kovasti.

Miten selviän
alistajistani?

TT, VTM Raimo Mäkelän
yleisöluento Vehkojan
srk-keskuksessa (Yli-Anttilantie 3, Hyvinkää) lauantaina 21.11.2015 kello
14–16.30. Esillä on aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
Raimo Mäkelän narsismia
käsittelevät kirjat ovat
Naamiona terve mieli
– miten kohtaan luonnehäiriöisen? (1997) ja
Sydämen haava: naisnarsistin miesuhri (2010).
Yleisöluennon yhteydessä
on mahdollisuus liittyä
Narsistien uhrien vertaistukiryhmään.

Raimo Mäkelän mukaan narsismi on polttava ongelma. Vaikeutena on usein sen tunnistaminen.

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 29.10.2015
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Seurakuntailta
To 29.10. klo 18.30
Hyvinkään kirkossa.
Kolmiyhteinen Jumala
Pyhän Hengen olemus,
Pertti Eräpolku.
Mukana Esa Kokko ja
Helena Lehtinen.

Raamattuluennot

IRR-TV:n juutalaistyö.
Juonto Anita Murtasaari
ma 23.11. klo 18.30
Pastori Marko Pihlajamaa,
Juudaksen hälytysviesti
seurakunnalle.
Juonto Rauno Siren
ma 7.12. klo 18.30
Pekka Kiuttu: Jer 31,
’Lakkaa itkemästä’.
Juonto Eila Piiroinen

Hyvänmielen
ohjelmallinen
iltapäivä

Taizé-hartaus
Lauantaina 21.11. klo 18
Vanhassa kirkossa
Uudenmaankatu 13
Taizé-lauluja, hiljaisuutta,
Raamatun sanaa, rukousta,
ehtoollinen. Iltatee hartauden
jälkeen. Illasta vastaa pastori
Kalle Leppälä.

Israel,Raamattuja rukouspiiri
srk-keskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16
ma 9.11. klo 18.30
Vladimir ja Pirjo Karttunen,

Viisikielistä
veisaamaan
Su 22.11. klo 18 Kirkkoilta
Vanhassa kirkossa. Mukana
Seija Uimonen ja Minna
Kurkola. Lauletaan
Viisikielinen-laulukirjasta. Illan
juontaa Matti Korpiaho.
Esirukousaiheita kootaan ja
niiden puolesta rukoillaan. Illan
lopuksi kahvitarjoilu.
Kolehti Medialähetys
Sanansaattajille.
Seuraavan kerran
Viisikielisen kirkkoilta
su 27.12.
Mukana Jari Araneva, Kosti
Kallio ja Helena Lehtinen.
Kolehti Kansanlähetykselle.

Tee hyvää
-iltapäivä
su 29.11. klo 13–15
Paavolan asumispalveluyksikössä.
Ilahdutamme laitoksessa
asuvia vanhuksia erilaisilla
toimintapisteillä ja
läsnäolollamme.
Kaipaamme päivään vapaaehtoisia avustajia.
Tule mukaan tekemään hyvää
yksin, kaksin tai koko perheen
kanssa. Ilmoittautuminen
27.11. mennessä Nana
Lindholmille: nana.lindholm@
evl.fi tai
p. 040 559 6319.

ASUINHUONEISTOJA
Osoitteessa Helenenkatu 30–34
vuokrattavana kerrostalohuoneistot
• 3h + k, 83 m2 , vuokra 860 €/kk
• 4h + k, 106 m2, vuokra 1.030 €/kk
• 5h + k, 125 m2, vuokra 1.200 €/kk
Lisäksi 1 kk takuuvuokra ja käyttökorvaukset.
Talo on valmistunut vuonna 1967. Talossa ei ole hissiä. Luottotiedot
tarkistetaan.
Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen
(puh. 0400 475 640) tai talousjohtaja Jouni Lätti (puh. 040 5367 522).
Vapaamuotoisen vuokrahakemuksen (henkilö- ja perhetiedot, työtilanne, vuokra-aikaan liittyvät toiveet, asumistarpeen perustelu, suosittelijat yms.) pyydämme toimittamaan viimeistään perjantaina 6.11.2015
sähköpostitse visa.hamalainen@evl.fi tai kirjallisesti osoitteella
Hyvinkään seurakunta, PL 29 (Hämeenkatu 16), 05801 HYVINKÄÄ.
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Hyvinkään seurakunta
järjestää

eroryhmän
8–12-vuotiaille,

joiden vanhemmat ovat
jo muuttaneet erilleen
Kokoontumiset tiistaisin
19.1., 26.1., 2.2., 16.3.,
1.3., 8.3. klo 17–19
sekä lauantaina 30.1.
klo 10–17.

Galatalaiskirjeistä pidetään
Vanhassa kirkossa
To 29.10. klo 18
Pe 30.10. klo 18
La 31.10. klo 16
Luennot pitää Kansanlähetyksen Uudenmaanpiirin piirijohtaja Jari Araneva.

tiistaina 17.11. klo 11–14
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16.
Ohjelmallinen iltapäivä on
tarkoitettu omaishoitajille,
mielenterveyskuntoutujille ja
ikäihmisille. Esiintyjänä teatteri
Kumbe. Tilaisuudessa tarjotaan
ruoka ja kahvit.
Ilmoittautumiset 6.11.
mennessä Tuija Vänskälle
040 555 6325.

Ovatko vanhempasi
eronneet?

Kaikissa tapaamisissa tulisi
olla mukana.
Kokoontumisissa tarjotaan
pieni välipala, lauantaina
ateria ja välipala.
Ryhmää ohjaavat
nuorisotyönohjaaja Kirsi
Kupiainen, joka on saanut
koulutuksen ryhmien
ohjaamiseen sekä nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajaopiskelija
Mila Kotala.
Ryhmässä käsitellään
toiminnallisten menetelmien
avulla eron lapsessa
herättämiä tunteita ja
etsitään keinoja käsitellä
niitä. Ryhmässä ei siis
keskustella vanhempien
erosta, vaan etsitään
voimavaroja selvitä eron
mukanaan tuomista elämän
muutoksista ja tunteista.
Ryhmä on osallistujille
maksuton.
Tiedustelut ja
ilmoittautumiset
viimeistään ma 11.1.
Kirsi Kupiaiselle
puh. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi

Kasvatus –
Varhaisnuoret

ÄITI-TYTÄR -LEIRI
5.–7.2.2016
(ohjelma 7–14-vuotiaille)
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €,
ei sisaralennusta.
Ilmoittautuminen alkaa 1.11. ja
päättyy 10.1.
Leirin vastaava työntekijä Kirsi
Kupiainen puh. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi

ÄITI-TYTÄR -LEIRI
12.–14.2.201
(ohjelma alle kouluikäisille)
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €,
ei sisaralennusta.
Ilmoittautuminen alkaa
1.11. ja päättyy 10.1.
Leirin vastaava
työntekijä Anna-Mari
Tukeva puh. 040 559 6327,
anna-mari.tukeva@evl.fi
Jos perheessä on eri-ikäisiä
tyttöjä, perhe voi hakea jommallekummalle leirille, mutta ei
molemmille leireille samalla
kokoonpanolla. Äiti voi hakea
molemmille leireille eri tytön /
tyttöjen kanssa.

ISÄ-POIKA -LEIRI
22.–24.1.2016
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €,
ei sisaralennusta.
Ilmoittautuminen alkaa 1.11. ja
päättyy 10.1.
Leirin vastaava työntekijä
A-P Laakso puh. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.fi

HIIHTOLOMALEIRIT
SÄÄKSISSÄ
20.–22.2.2016
11–14-v.
leirin vastaava työntekijä Juha
Hakkarainen puh. 0400 436
862, juha.hakkarainen@evl.fi

22.–24.2.2016
7–8-v.
leirin vastaava työntekijä
A-P Laakso
puh. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.fi

Hyvinkään seurakunnassa
on haettavana seuraavat
tehtävät:

HAUTAUSTOIMEN
ERITYISAMMATTIMIES
PITOPALVELUN
EMÄNTÄ
Hakuaika tehtäviin päättyy
20.11.2015 klo 12.00.
Hakuilmoitus ja hakuohjeet
ovat kokonaisuudessaan
luettavissa seurakunnan
kotisivuilla osoitteessa
www.hyvinkaanseurakunta.fi/
ajankohtaista/avoimet_
tyopaikat

24.–26.2.2016
9–10-v.
leirin vastaava työntekijä Kirsi
Kupiainen puh. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi
Hiihtolomaleirien hinta 40 €,
sisaralennus -50 %. Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2015 ja päättyy 31.1.2016.
Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä saat
tiedon, oletteko mahtuneet
leirille vai jääneet 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 vastaavalta työntekijältä.
Leiri- ilmoittautumiset löytyvät
osoitteesta www.betsku.net
7–14-vuotiaat.
Vapaiksi jääneitä paikkoja voi
tiedustella leirin vastaavalta
työntekijältä ilmoittautumisajan
päätyttyä.

PÄÄSIÄISLEIRI HIIHTÄEN JA
LASKETELLEN LAPISSA
23.–29.3.2016
nuorille ja heidän perheilleen
Hinnat aikuiset		
320 €
16–18-v. ja opiskelijat 210 €
12–15-v.				180 €
7–11-v.				150 €
alle 7-v.				100 €
Alle rippikouluikäiset voivat
lähteä leirille mukaan aikuisen
tai vanhemman sisaruksen
kanssa, alle 12-vuotiaat vain aikuisen
kanssa. Leirimaksusta voi hakea
osittaista maksuvapautusta
taloudellisin tai
sosiaalisin
perustein. Hakemuksia saa
seurakunnan
nuorisotoimistosta ja leirin ohjaajilta. Leirin
hinta sisältää kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin sekä päivittäiset kuljetukset hiihtokeskukseen (Levi tai Ylläs – retkeläiset
saavat valita paikan äänestämällä ilmoittautumisvaiheessa),
ruuan (aamiainen, eväät päiväksi, päivällinen ja iltapala), yhteismajoituksen vuoteissa Muotkavaarassa, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Viimeinen
ilmoittautumis- ja peruutuspäivä on 22.2.2016 Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2015 Leiriläiset
otetaan leirille ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille otetaan
ensisijaisesti hyvinkääläisiä.
Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä saa tiedon, onko ilmoittautuja mahtunut leirille vai
jäänyt varasijoille. Leirin vastaava työntekijä ottaa yhteyttä, jos paikkoja vapautuu.
Työntekijät Kirsi Kupiainen puh. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi ja
Juha ”Juike” Hakkarainen puh. 0400 436 862,
juha.hakkarainen@evl.fi.

Seurakunnassa tapahtuu

L o k a k u u – j o u l u k u u 2 015
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Myyjäisiä

Pyhäinpäivän
lauantain 31.10.
tilaisuudet
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
Anne Blomqvist, Ilkka Järvinen ja
Taru Paasio. Vehkojan kuoro.
• 14 Hartaus Rauhannummen
kappelissa. Petra Pohjanraito ja
Anna Helenius. Hyvinkään
kirkkokuoro. Linja-autokuljetus.
• 15 Hartaus Puolimatkan kappelissa. Esa Kokko ja Taru Paasio.
• 16 Perhehartaus Puolimatkan
kappelissa. Merja Telsavaara,
Minna Kurkola ja Laura Jokinen.
• 16 Hartaus Kytäjän kirkossa. Kosti
Kallio ja Anna Helenius. Hyvinkään
kirkkokuoro.
• 16 Raamattuluento Vanhassa
kirkossa. Galatalaiskirje, Jari
Araneva (Kansanlähetys).
• 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
Hyvinkään kirkossa. Iltakirkossa
luetaan vuoden aikana kuolleiden
seurakuntalaisten nimet ja
sytytetään kynttilät. Virpi Koivisto,
Marja Liisa Liimatta, Carina
Lievendahl, Mervi Ahola, Minna
Kurkola. Hyvinkään Oratoriokuoro,

Pe 30.10. klo 10.30–13.30 lähetysmyyjäiset ja
-lounas srk-keskuksessa, Hämeenkatu 16.
Myynnissä leivonnaisia, ruokia ja arpoja.
Alkuhartaus klo 10.20.
Lähetyksen suuret joulumyyjäiset pe 4.12.
Myynnissä silloin myös jouluisia lahjatuotteita.

johtaa Matti Heroja.
Iltakirkon jälkeen
kirkkokahvit
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Linja-autokuljetus
Rauhannummen
hautausmaalle
Pyhäinpäivänä 31.10.:
• Linja-auto lähtee
klo 12.30 Hyvinkäänkylästä ja ajaa
katutöiden vuoksi
poikkeusreittiä
UudenmaankatuMartinkatu-Hyvinkäänkatu-rautatieasema. Paavolasta
(linja 6) ja Hakalasta
(linja 4). Vaihtoyhteys rautatieasemalta klo 12.45. Auto ajaa
Hämeenkatua, Sähkökatua,
Munckinkatua ja Hämeenkatua
Rauhannummeen. Paluu klo
14.40. Linja-auto kiertää Paavolan

La 21.11. klo 10–13
Kätevä-piirin myyjäiset
Mummon kammarilla, Helenenkatu 34 D.

Saattohoidon vapaaehtoiskurssi

ja Hakalan kautta Hyvinkäänkylään. Hartaus Rauhannummen
kappelissa klo 14. Paikallisliikenteen maksu.
(Huom. pyhäinpäivää seuraavana
sunnuntaina 1.11. ei ole kuljetusta).

Sairaalatyö etsii vapaaehtoisia henkilöitä saattohoidossa
oleville potilaille. Tule kulkemaan rinnalla ja lähellä.
Koulutus järjestetään vuonna 2016
viikoilla 7, 8, 10, 11 ja 13.
Kysy rohkeasti koulutuksesta sairaalapapeilta:
Marja Liisa Liimatta puh. 040
8050 383 tai Carina Lievendahl
puh. 040 356 9074.
Ilm. ke. 18.11. mennessä.
Kutsumme sinut henkilökohtaisesti haastatteluun viikolla
2 ja 3.

Musiikkia
• Su 8.11. klo 14 Isänpäivän kahvikonsertti
Vehkojan srk-keskuksessa. Tiina Sinkkonen
ja Heli Närhi, säestäjänä Matti Heroja.
• To 12.11. klo 19 Isänmaallisten laulujen ilta
Kytäjän kirkossa. Mukana Hyvinkään-Riihimäen sotaveteraanikuoro, johtaa Teuvo
Leutonen, Manfred Gräsbeck, viulu, Matti
Heroja, piano. Tilaisuuden juontaa Reijo
Pajamo. Päätöshartaus Veli-Pekka Toiviainen.
Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
• Su 15.11. klo 19 Keskiajan ja renessanssin
musiikkia -Trio Sufira Vanhassa kirkossa.
Ks. s. 5.
• Ma 16.11. klo 19 Suomalaisen musiikin ilta
Hyvinkään kirkossa. Hyvinkääläisiä kuoroja.
Hyväntekeväisyyskonsertti.
• Su 29.11. Adventtivesper Vanhassa
kirkossa. Jyrki Rauhala ja Anna Helenius.
• Ma 30.11. klo 18 Yhä muistoissa 30.11.1939
– Lauluin ja sävelin keventäen -konsertti
Hyvinkään kirkossa. Eino Grön, Elina Sauri ja
Asta Siekkinen laulu, Mika Siekkinen,

kapellimestari. Hyvinkään yhteiskoulun
lukion musiikkiryhmä, johtaa Marja-Liisa
Hilander-Tereska. Puolustusvoimien
tervehdys, kenraalimajuri Veli-Pekka
Parkatti. Liput 20 €. Ennakkomyynti Prisman
ja K-citymarketin infopisteissä, sekä tuntia
ennen kirkossa. Tuotto veteraanisukupolven
hyväksi. Riihimäen sotilaskodin munkkikahvit klo 17 alkaen. Järj. Lions-club Viertola
• Ti 1.12. klo 19 Kide-kuoron joulukonsertti
Vanhassa kirkossa.
• Ke 2.12. klo 19 Volare-kuoron joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Johtaa Marianne
Murtoniemi.
• To 3.12. klo 19 Naiskuoro Timotein

•

•
•
•

joulukonsertti Hyvinkään kirkossa.
Johtaa Anneli Julen.
La 5.12. klo 17 Joulukonsertti Arja
Koriseva ja Jouni Somero Hyvinkään
kirkossa. Lippu 20 €. Lippuja voi ostaa kirkon
ovelta tuntia ennen esitystä. Paikat, mistä
voi ostaa ennakkoon, ilmoitetaan myöhemmin. Konsertin tuotto: Hyvinkääläisten
lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi.
Glögitarjoilun tarjoaa Kotijoukkue.
Järj. LC Hyvinkää/Höffinga
Su 6.12. klo 16 Christmas Carols at the Old
Church of Hyvinkää.
Ti 8.12. klo 18 Sibelius-konsertti Vanhassa
kirkossa. Hyvinkään Salonkiorkesteri, johtaa
Emily Wagoner. Satu Strömberg, laulu.
Ke 9.12. klo 19 Hiljaisuuden valo – Samuli
Edelmannin kirkkokonsertti Hyvinkään

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

kirkossa. Liput alk. 28 € Lippupalvelusta.
Liput ovelta 30 €, mikäli konsertti ei ole
loppuunmyyty.
To 10.12. klo 19 Tunne joulun saapuneen
–hyväntekeväisyyskonsertti Hyvinkään
kirkossa. Leena Saarinen, laulu, Eija
Nurminen, piano, Eveliina Heikkala, huilu,
Jukka-Pekka Ruuskanen, viulu ja Juana
Rönneberg, kontrabasso.
Pe 11.12. klo 19 Jaakko Ryhäsen sinivalkoinen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Ks. s. 5.
Pe 11.12. klo 18 Luciafest och De vackraste
julsångerna i Gamla kyrkan.
La 12.12. klo 15 Joulukonsertti Vanhassa
kirkossa. Bel Canton ystävät ry.
La 12.12. klo 17 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Lapsi- ja
nuorisokuorot sekä soitinyhtye, johtaa
Marjut Sipakko.
Ma 14.12. klo 19 Solina-kuoron joulukonsertti Vehkojan srk-keskuksessa.
Ti 15.12. klo 19 Poliisisoittokunnan
joulukonsertti Hyvinkään kirkossa.
To 17.12. klo 18.30 Kuorojen joulugaala
Hyvinkään kirkossa.
La 19.12. klo 19 Kuului laulu enkelten
-joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Laura
Voutilainen ja Tomi Metsäketo. Liput 35 €.
Ennakkomyynti: Lippupalvelu,
www.lippupalvelu.fi, p. 0600 10 800.
Pe 25.12. klo 19 Hyvinkään Kamarikuoron
joulukonsertti Hyvinkään kirkossa.
Johtaa Erkki Hannonen.
Kauneimmat joululaulut
seuraavassa numerossa.
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”Eskari-ikäisenä saatu Raamattu on vieläkin tallessa.”

”Haluan liittyä sukupolvien ketjuun”
Kun kysyn Kaisa Kahralta (24), missä Hyvinkäällä hän haluaisi itsensä kuvattavan
lehtiartikkelia varten, hän mainitsee empimättä kaksi paikkaa
– Toinen on lapsuudenkotini, jossa asuin 19-vuotiaaksi asti ja jossa vanhempani edelleen asuvat, ja toinen Hyvinkään kirkko. Molemmat ovat minulle erittäin tärkeitä ja rakkaita paikkoja, hän kertoo.
Sovimme tapaamisen syksyiselle kirkonmäelle.
Lokakuun päivä näyttää parhaat puolensa. Aurinko
paistaa ja saa puiden lehdet hehkumaan punaisen,
keltaisen ja oranssin sävyissä.
– Kirkonmäelle liittyy monia mukavia muistoja;
leireille ja Maata näkyvissä -festareille lähtöjä, isoskoulutusta, Teatteri Betan joulunäytelmiä, Kaisa
Kahra luettelee esimerkkeinä.
Hän kertoo pitävänsä paljon myös kirkkorakennuksesta; sen pelkistetyistä linjoista, sisätilojen valkeudesta ja tummanharmaasta kivestä.
– Puhuttelevia ovat myös maisema ikkunan takana sekä alttarin risti.

Gradu valmistuu tuota pikaa
Kaisa Kahra on tullut käymään Hyvinkäälle opiskelukaupungistaan Helsingistä. Hän opiskelee siellä viidettä vuotta teologisessa tiedekunnassa kirkon virkaan valmistavalla linjalla. Kahran pääaineena on
kirkkososiologia, joka tutkii uskonnollisia ilmiöitä
sosiologisista lähtökohdista ja sosiologian metodein.
Tänä syksynä Kahra sai kandin paperit ulos, ja
nyt on edessä yhdestä kahteen vuotta maisterin
opintoja – lähikuukausina pääasiassa tenttejä ja gradun tekoa.
Gradussaan opiskelija tutkii kolmen diakoniatiimin kokemuksia työnsä arvostuksesta ja omista
vaikutusmahdollisuuksistaan työyhteisössään.
– Kirkon työyhteisössä diakoniatyötä kyllä arvostetaan, mutta työn sisällöstä tiedetään vähän. Ainakin näissä kolmessa tiimissä diakoneille annetaan
sellaisiakin töitä, mitä muut hengellisen työn tekijät
eivät halua ottaa tehtäväkseen, Kaisa Kahra valottaa
tutkimuksensa tuloksia.
– Vaikutusmahdollisuuksia koko kirkon päätöksenteossa diakoneilla on hyvin rajallisesti, mutta esimerkiksi työyhteisössä merkittävä vaikuttaja on
oman alan esimies, eli johtava diakoniatyöntekijä.

Ihana perhe kannustaa
Seurakunnan työstä Kaisa Kahra on saanut realistisen kuvan jo lapsena, sillä hänen molemmat vanhempansa työskentelevät Hyvinkään seurakunnassa;
Mari Kahra diakonina ja Antti Kahra suntiona. Suvusta löytyy muitakin seurakunnan työntekijöitä.
Pappejakin on useita; muun muassa molemmat isoisät, eno ja äidin serkku.
Kaisa Kahra iloitsee kannustavasta ja rakastavasta perheestään ja lähisuvustaan, josta iso osa asuu
edelleen Hyvinkäällä. Äidin ja isän lisäksi perheeseen
kuuluvat isosisko ja pikkuveli. Erittäin läheisiä ovat
myös serkkujen perheet ja isovanhemmat.
– Mummi ja ukki ovat myös ahkeria esirukoilijoita. Joka aamu he ristivät kätensä ja siunaavat meitä
läheisiään nimeltä sanoen.

Seurakunnassa pienestä pitäen
Lapsuudenkodissaan Kahra kertoo saaneensa kasvaa
uskossa. Kotona luettiin iltarukoukset, ja seurakunnan toimintaan hän on päässyt pienestä pitäen mukaan aina kun on halunnut.
– Jo kolmivuotiaana aloin käydä isosiskoni kanssa Pappilassa pyhäkoulussa. Sieltä eskari-ikäisenä
saatu Raamattu on tallessa vieläkin. Seurakunnan
leireillä kävin aktiivisesti ekaluokalta lukiolaiseksi asti, olen ollut isoskoulutuksessa, toiminut isosena ja
osallistunut kokki- ja näytelmäkerhoon. Jouni Laineen ohjaamasta kirkkoteatterista sain paljon hyvää
esiintymiskokemusta tulevaa työtänikin ajatellen.

Tutkimus ei kumoa
kristinuskon sanomaa
Jo yläkoulussa rippikoulun jälkeen Kaisa Kahralle
kirkastui, että hän haluaa liittyä sukupolvien ketjuun
ja päästä opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan.
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Opiskelu on vastannut Kahran odotuksia. Evankeliumin ydin ja kutsumus seurakuntatyöhön on
opiskelujen myötä vain vahvistunut.
– Joillekin opiskelukavereistani esimerkiksi raamatuntutkimus on ollut kova pala purtavaksi, mutta
itse olen kokenut senkin mielenkiintoisena. Tutkimus
ei kumoa kristinuskon sanomaa. Päinvastoin, se voi
auttaa sanoman ymmärtämisessä. Tutkimus voi
myös ehkäistä väärinkäsityksiä ja ylilyöntejä.

Liikuntaa ja laulamista
Helsingissä Kaisa Kahra on viihtynyt hyvin. Hoasin yksiössä asuvan opiskelijan vapaa-aikaan kuuluu muun muassa liikuntaa ja laulamista.
– Juoksen, käyn pilateksessa,
spinningissä ja salilla. Isosiskoni asuu lähellä, ja hänen
kanssaan laulamme Gospel
Helsinki -kuorossa, jonka
harjoitukset ovat keskiviikkoiltaisin Meilahden
kirkolla.
Viikonloppuisin
Kaisa Kahra sijaistaa
ohjaajaa kehitysvammaisten asuntolassa
Rinnekodissa, ja kesätyökseen hän on
jo
use ampana
vuonna toiminut
Etelä-Suomen
eri seurakunnissa kesäteologina rippikoululeireillä ja ohjaajana
nuorten toiminnassa.

Usko on iloinen asia
Vapaa-ajallaan Kaisa Kahra käy mielellään myös messuissa. Se on hänelle
tärkeä osa uskonnon harjoittamista.
– Pidän kovasti Tuomasmessuista; niissä on laulua, rukousta ja Jumalan sanaa rennossa rytmissä. Agricolan kirkko on sunnuntai-iltaisin täynnä, ja tunnelma on lämmin ja tiivis.
Pidän myös muun muassa pop- ja metallimessuista.
Kirkkotila on Kahran mukaan arvokas ja
pyhä, mutta se ei estä ihmisiä iloitsemasta
tai vaikkapa taputtamasta hyvän musiikkiesityksen päätteeksi. Usko on iloinen asia, ja
sen saa vapaasti näyttää.
– On hyvä, että messuja on erilaisia, ja niitä
pidetään eri vuorokaudenaikoina. Näin ihmiset voivat löytää kussakin elämäntilanteessa
eniten puhuttelevan messun muodon.
Jonakin päivänä maisterinopintojen jälkeen Kaisa Kahra toivoo saavansa pappisvihkimyksen.
– Sitä ennen seurakunnan täytyy kutsua
minut palvelukseensa; vasta sitten minut
voidaan vihkiä papiksi, hän pohtii.
Mutta juuri nyt Kahra aikoo keskittyä
opintoihinsa ja graduunsa, ja kauniin kuulaisiin syyspäiviin.
– Pidän tuulessa ja sateessa kävelemisestäkin. Ja syksyisin on mukavaa
myös se, että voi jäädä suosiolla sisälle,
kietoutua lämpimään vilttiin, keitellä teetä, sytyttää kynttilöitä ja kutoa
villasukkia.

Irja Ketola
Vapaa-ajallaan Kaisa
Kahra liikkuu
mielellään. – Pidän
kovasti syksystä ja
sen kirpeistä
päivistä, hän sanoo.

Polkuja

