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Katariina Autero, 38
– Hyvinkäälle asettunut lentoemäntä,
kotoisin Helsingistä
– Perheeseen kuuluvat mies
sekä 5-, 8- ja 10-vuotiaat lapset
– Viihtyy messuissa ja pitää pyhäkoulua
Vehkojan seurakuntakeskuksessa

Katariina
Autero muutti
perheineen
Hyvinkäälle
kuusi vuotta
sitten. – On
tullut sellainen
olo, että haluan
nyt asettua
aloilleni, hän
sanoo.

Hengelliset juuret lapsuudessa

K

atariina Autero pakkaa
laukkuunsa lämpöisiä
Äiti Teresa -villapeittoja.
Ollaan Hyvinkään seurakunnan Mummon
kammarissa, jossa on
paikalla iso joukko peittoihin tilkkuja kutoneita
naisia.
Peitot lähtevät pian
Katariinan mukana lämmittämään Intian
pääkaupungin New Delhin slummissa asuvia ihmisiä.
– Tuntuu mukavalta viedä rakkaudella
tehtyjä tuotteita paikkaan, jossa ne tulevat
todella tarpeeseen, hän sanoo.
– Olen käynyt Delhissä ja nähnyt öisen
kylmyyden siellä. Olen siellä myös tutustunut
sitoutumattomaan hyväntekeväisyysjärjes-

töön, joka auttaa erityisesti Delhin slummissa asuvia leskiäitejä. Osa peitoista menee
heidän kauttaan nimenomaan leskiäideille.

Aika asettua aloilleen
Katariina Autero muutti perheineen Hyvinkäälle kuusi vuotta sitten. Sitä ennen Auterot asuivat kolme vuotta Tukholmassa, jonne olivat muuttaneet IT-alalla toimivan
miehen työn perässä.
– Kun aloimme rakentaa Hyvinkäälle,
odotin kolmatta lastamme.
Lentoemäntänä työskentelevä Autero
on viihtynyt Hyvinkäällä hyvin.
– Täällä on tullut sellainen olo, että nyt
haluan asettua aloilleni – sekä kaupunkiin
että seurakuntaan. Sopeutumista uudelle
paikkakunnalle on auttanut se, että mieheni
on täältä kotoisin, ja täällä asuu paljon hänen sukulaisiaan. Myös naapureiden kanssa
olen ystävystynyt, ja seurakuntaankin olen
päässyt hyvin sisälle.

Luterilaisuuden
rauha puhuttelee

Katariina Autero vie Mummon kammarin
lahjoittamia tilkkupeittoja lämmittämään
Delhin slummin asukkaita. – Ne tulevat
siellä todelliseen tarpeeseen, hän kertoo.
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Autero on matkustellut paljon. Hän on ollut
ulkomailla myös opiskelemassa ja töissä.
Matkoillaan hän on tutustunut myös paikallisiin seurakuntiin. Esimerkiksi lukion jälkeen hän oli au pairina monacolaisessa perheessä, joka kävi joka sunnuntai anglikaanikirkossa. Satunnaisesti hän on vieraillut
myös muun muassa baptistikirkossa ja erilaisissa kansainvälisissä seurakunnissa.
– Mitä enemmän kuljin muualla, sitä
enemmän aloin kaivata tuttua ja turvallista luterilaisuutta, jonka meditatiivinen rauha puhuttelee minua. Pidän kovasti esimerkiksi
messujen liturgiasta, urkumusiikista ja virsistä.
– Hengelliset juureni lähtevät lapsuudesta ja ovat saaneet vahvistusta rippikoulusta ja
nuorten illoista. Teinivuosina olin aktiivisesti
mukana muun muassa kristillisessä opiskelija- ja koululaisjärjestössä OPKOssa.

Kanttorin tytär

Helsingissä ja Vantaalla lapsuutensa viettäneelle Katariina Auterolle seurakunta tuli tutuksi jo pienenä tyttönä. Hänen isänsä Hannu Leskinen toimi vuosikymmenet Käpylän
seurakunnassa kanttorina. Myös äiti on ollut
aktiivisesti seurakunnassa mukana ja pitänyt
aikoinaan muun muassa pyhäkoulua.
– Kotona meillä kuunneltiin pyhäisin
jumalanpalvelukset, ja välillä kävimme koko
perhe yhdessä kirkossa. Minusta oli hienoa,
että sunnuntai pidettiin pyhänä.
Autero on tuonut myös omia lapsiaan
kirkkoon jo vauvana. Hän toivoo, että messujen tunnelma ja tapahtumat tulevat heillekin tutuksi.
– Ehkä heillekin jää sinne samanlainen
kaipuu, mikä itselläni on.

Matalan kynnyksen pyhäkoulu
Katariina Autero kertoo, että seurakunta on
tätä nykyä hänen rakas harrastuksensa.
Messuihin osallistumisen lisäksi hän pitää
pyhäkoulua, käy nuorille aikuisille suunnatuissa toivon illoissa ja on osallistunut muun
muassa Raamattua, uskoa ja elämää avoimesti pohtivaan katekumenaattiryhmään.
– Ajatus pyhäkoulusta virisi melko pian
Hyvinkäälle muuttamisen jälkeen tavattuani
toisen asiasta kiinnostuneen kotiäidin. Nelisen vuotta sitten aloitimme pyhäkoulun
Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Muitakin vapaaehtoisia äitejä on ollut
vuosien aikana mukana, mutta vahvistusta
joukkoon kaivataan edelleen.
– Olisi mukavaa, jos pyhäkoulu voisi kokoontua joka sunnuntai. Nyt sitä on pidetty
kerran tai kahdesti kuukaudessa.
Tunnin mittainen pyhäkoulu koostuu
hartaus- ja opetushetkestä lauluineen, sekä
toimintaosuudesta, joka sisältää esimerkiksi
leikkiä, askartelua tai näytelmän. Lapset
ovat iältään 2–12-vuotiaita, ja usein mukana
on myös lasten vanhempia. Kävijöitä on ollut 10–15 per kerta.

– On tärkeää, että pyhäkoulu on yhteisöllinen hetki, johon on matala kynnys tulla. Että
sellaisetkin vanhemmat, joille uskonnollisuus
on vierasta, voisivat tuoda lapsensa sinne. Aika moni ikäiseni on kuitenkin käynyt lapsena
pyhäkoulussa, eli se on monelle ainakin jonkin verran entuudestaan tuttu asia.

Oma perhe tärkein
Katariina Autero kertoo olevansa ihminen,
joka innostuu uusista asioista ja on mielellään monessa mukana.
Maailmalla monenlaista kurjuutta ja
avuntarvitsijoita nähdessään hänelle on tullut usein riittämätön olo.
– Oma avun antaminen tuntuu silloin
pieneltä pisaralta meressä. Sitten muistan,
että se mitä voin tehdä ihan parhaiten, on
omasta perheestä ja kodista huolehtiminen.
Perhe ja lapset ovat minulle kaikista tärkeimmät. Meidän tulee pitää toisistamme
hyvää huolta.
Erityisen mukavaa Auterosta on, kun
koko perhe on koolla ja tekee jotain yhdessä, oli se sitten metsässä nuotiolla istumista,
lomamatka tai vaikkapa yhteinen saunailta.

Tervetuloa joulu
Hyvinkäällä maa on saanut hennon lumipeitteen. Pian on joulu. Autero kertoo, että
Delhissäkin eletään talvikautta. Päivisin on
vielä lämmintä, mutta öisin lämpötila saattaa laskea jopa lähelle nollaa.
Auterot viettävät joulua omassa kodissaan Hyvinkäällä.
– Valmistelemme juhlaa innolla. Jouluaaton olemme ihan oman perheen kesken,
ja joulupäivänä ja tapaninpäivänä vierailemme isovanhempien luona. Joulu on Vapahtajan syntymäjuhla, ja perheelle ihanaa rauhoittumisen ja yhdessäolon aikaa.

Irja Ketola

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Millainen on hyvä joululahja?

E

nsi sunnuntaina Hyvinkäällä kauneimmat
joululaulut kaikuvat lähetyksen hyväksi.
Lähetystyö on viestin viemistä Kristuksesta niille, jotka eivät ole Hänestä kuulleet. Tulevan 3. adventtisunnuntain aiheena on Tehkää
tie Kuninkaalle.
Profeetat valmistivat Israelin kansan keskuudessa tietä Kristuksen tulolle. Messiaan
syntymää ennustettiin ja odotettiin aikaa, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso, kuten Jeremiaan kirjassa sanotaan. Tänään
maailman kansat ja yksityiset sydämet tarvitsevat tien raivaajia, rohkaisijoita, jotka tuovat
elämän vaikeuksien keskelle viestin Kristuksesta.

– Hyvä joululahja on henkilökohtainen. Aikaisemmin
olen saanut lahjaksi kirjoja ja
vaatteita. Nytkin minulla on
lahjatoiveena saada kirja.
Mieheni tietää, että se on Danielle Steelin Osoitteena
Charles Street 44.

Stefano Pallanza

– Sellainen, joka tuo sekä
lahjan antajalle että sen saajalle hyvän mielen. En toivo
itselleni lahjoja, mutta toivon
sitä, että kaikki läheiset olisivat terveitä ja että saisimme
viettää Hyvinkäällä rauhallista joulua.

Joonas Särkijärvi
– Tänä vuonna olisi hyvä
joululahja, jos saisin uuden
tietokonenäytön. Viime jouluna toivoin kuulokkeita ja
sain ne.
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Kauneimmat
joululaulut
valmistavat tietä

Erja Valkama

Kari Hautanen

Hyvinkään seurakuntalehti

– Paras joululahja olisi hyvä matka perheen kanssa Lappiin. Olen
ollut kolme tai neljä kertaa talvella Levin lähellä. Laskettelen, hiihdän sekä ajan moottorikelkalla ja koiravaljakolla. Seuraava Lapinmatka riippuu perheen budjetista. Joka vuosi käymme myös Italiassa, Espanjassa ja Kreikassa.

Johanna Särkijärvi

Jenni Huuskonen

– Tiedän, mikä olisi minulle
hyvä joululahja. Se on joko
lenkkarit tai treenikassi. Viime jouluna sain Vain elämää
-levyn. Joulun lahjoihin kuuluu myös käynti vaarin luona
Sälinkäällä. Hyvään jouluun
kuuluvat läheisten lisäksi
myös askartelu ja leipominen. Juuri nyt on kotona taikina sulamassa piparien leipomista varten.

– Paras joululahja on se, että
saa olla perheen kanssa rauhassa. Se ei maksa mitään.
Minun mielestäni lahjakortit
ovat aikuisille hyviä joululahjoja. Silloin lahjan saaja saa
päättää itse, mitä haluaa ostaa. Viime jouluna taisin saada neljä lahjakorttia, vaatekauppoihin ja yhden Faunatar-eläinkauppaan. Minulla
on itselläni kaksi koiraa ja
kuusitoista kääpiöhamsteria.

Kaikille kuluu rohkaisun sana. Emme tee erotusta lähellä olevan ja kaukaisen lähimmäisen
välillä, emme rikkaan ja köyhän. Säveltäjämestarin suositussa joululaulussa on sanottu paljon: En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan; ma pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle
maan. Jean Sibeliuksen rakastettu laulu lauletaan varmaan jokaisessa Kauneimmat joululaulut tilaisuudessa etenkin tänä hänen syntymänsä merkkivuotena. Tätäkin laulaessa voi
miettiä, mitä juuri nyt toivoo ihmisille ja läheisille. Maailman tilanne on jälleen kerran vaikea ja kotimaassakin huolettaa talousvaikeudet, turvapaikanhakijat ja monet muut asiat.
On sanottu, että ihmisten pelko lisääntyy. Mikä avuksi? Ei huonoja keinoja. Ei vihan ja vastakkainasettelun lietsontaa. Kansojen ja ihmisten turvallisuudesta on aina huolehdittava
päämääränä rauha. Kiitos heille, jotka ovat
turvanneet meille itsenäisyyden, veteraaneille.
Kiitos heille, jotka valvovat rajojamme, palvelevat maamme puolustusvoimissa, poliisissa ja
pelastuslaitoksessa. Joulunakin monet ovat
töissä.
Joulu merkitsee meille lähetystehtävän jatkumista: ”Tehkää tie” on tänä päivänä joulupaketin antamista, lähetyskentän jouluateria, monissa maanosissa kaikuvat joululaulut ja sanoma toivosta. Moni toivoo ja rukoilee, että me
täällä kotona saisimme viettää rauhallista joulua ja sitä kaipaavat myös kaukana olevat lähimmäisemme.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Kauneimmat joululaulut Hyvinkäällä
Tervetuloa laulamaan!

M

onen aikuisen kuulee toteavan näin
joulun alla, kuinka joulutunnelmaan
pääseminen on vuosi vuodelta vaikeampaa. Kun lapsuudessa joulua alkoi
odottaa jo hyvissä ajoin, tuntuu nyt, että
kaupoissa soivat joululaulut vain ärsyttävät
ja aiheuttavat pikemmin stressiä kuin luovat
joulutunnelmaa.
Pienet lapset odottavat joulua malttamattomina. Mielikuvitus antaa heille rajattomat mahdollisuudet rakentaa oma lumivalkoinen joulumaa, jossa joulupukki poroineen ja tonttuineen valmistautuu jouluaattoon. Kaikki jouluun liittyvä on kaunista ja
ihanaa. Joulun odotus vain tuntuu kovin
pitkältä. Odotusta helpottaa kuitenkin se,
että voi laulaa joululauluja, askarrella tai kirjoittaa joulupukille. Lapsena on sallittua olla
innoissaan joulusta.
Nuori voi joulupöydässä ilmoittaa haluavansa lanttulaatikon syömisen sijasta tilata
pizzan. Toisaalla taas teini valmistautuu
jouluun käymällä perheensä kanssa haudoilla ja osallistumalla aattoillan hartauteen.
Yhtä kaikki, joulu on nuorisolle ainakin lomaa koulusta.
Aikuisiällä joulu tuo mukanaan velvollisuuksia. Pitää kantaa huolta jouluruuista,
siivouksesta ja lahjaostoksista. Riittävätkö
rahat ja miten työkiireiden keskellä on aikaa
pysähtyä joulun viettoon? Jouluvalmistelut
ovat suoritus, jossa ei ole aikaa tunnelmoinnille. On kiire, kiire ja kiire. Joulustressi vaivaa ja joulupöydässä pitää miettiä, miten
herkuista vyötärölle kertyvät kilot saa karistettua kuntosalilla heti joulun jälkeen. Joululle ei tunnu löytyvän aikaa.
Varttuneemmalla iällä joulu ei ole täynnä tehtäviä asioita. Se on enemmän ajatuksia kuin valmistelua. On mukavaa nähdä
lapsia ja lastenlapsia sekä muistella vanhanajan jouluja, jolloin kaupallisuutta
tärkeämpää oli yhdessäolo rakkaiden ihmisten kanssa. Luntakin riitti, ja joulukirkkoon
mentiin reellä. Entisajan joulut olivat niitä
aitoja ja oikeita.
Joulu kuuluu meille kaikille: lapsille, nuorille, aikuisille, vanhuksille, perheellisille ja yksinäisille. Joulun tunnelmaan voi itse kukin
virittäytyä haluamallaan tavalla. Ehkä tunnelma tulee tänä vuonna päiväkodin joulujuhlasta tai ystävältä saadusta joulukortista.
Se saattaa odotuttaa itseään ja löytyä vasta
aattoillan jouluaterian aikana tai jouluaamun jumalanpalveluksesta.
Jouluna on aika jättää kiire, rauhoittua ja
hiljentyä, tavata sukulaisia ja ystäviä. Omaan
joulutunnelmaan virittäytyessä on hyvä
muistaa, että joulu voi olla yksinäiselle hyvin raskasta aikaa. Mitä, jos tänä vuonna
oman joulutunnelman löydettyäsi jakaisitkin siitä hieman myös muille. Tulisiko tästä
joulusta silloin niin rakkaudentäyteinen ja
ikimuistoinen, että sitä muistellessasi löytäisit tulevina vuosina joulun sydämestäsi aina
uudelleen ja uudelleen.

Maarit Vallinkoski

Tiistai 15.12.

18.00 Martin seurakuntatalossa, Niittymäenraitti 4. Minna Kurkola ja Merja Telsavaara.
Keskiviikko 16.12.

Kauneimmat joululaulut

18.00 Palopuron hostellissa, Jokelankatu
349. Taru Paasio ja Anne Blomqvist.

Perjantai 11.12.

18.00 De vackraste julsångerna och Luciafest i Gamla kyrkan, Uudenmaankatu
13. Anne Blomqvist ja Anna Helenius.
3. adventtisunnuntai 13.12.

10.00 Sanajumalanpalvelus ja Kauneimmat joululaulut Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie 1. Saija Lottonen ja Anna Helenius.
14.00 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Anna Helenius, Virpi Koivisto, Johanna Rantalankila. Hyvinkään Mieslaulajat, johtaa Seppo Nietula, lauluyhtye
HaTs.
14.00 Lasten kauneimmat joululaulut
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, YliAnttilantie 3. Marjut Sipakko, Petteri Kerko, Anna-Mari Tukeva. Lapsikuorot.
15.00 Kaukasten juhlatalossa, Jokipadontie 6. Leena Voutila-Makena ja Anne
Blomqvist.

4. adventtisunnuntai 20.12.

16.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Anna Helenius, Petteri Kerko, Hyvinkään kirkkokuoro, johtaa Anna Helenius.
Veteraanikuoro, johtaa Teuvo Leutonen.
16.00 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Helena Lehtinen, Taru Paasio, Virpi
Koivisto, Johanna Rantalankila, Tuomaskuoro ja bändi.
16.00 Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11.
Minna Kurkola, Ilkka Järvinen, Kastepisarat, Markku Taipale, kitara, Mirka Taipale
ja Marianne Taipale, laulu, Suvi Mäkinen,
sello ja Petra Mäkinen, huilu.
17.00 Ridasjärven Päivölässä, Päivöläntie
52. Leena Voutila-Makena, Esa Kokko.
18.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Helena Lehtinen, Marjut Sipakko,
Kosti Kallio, lauluyhtye KokoNainen,
Naiskuoro Solina, johtaa Nina Melasalmi.

14.00 Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Taru Paasio ja Janne Rönni.
Markus Nieminen, laulu.
16.00 Ahdenkallion nuorisotalossa, Untolantie 99. Anna Helenius ja Ilkka Järvinen.
16.30 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu
13. Marjut Sipakko ja Kosti Kallio. Lauluyhtye Lumina.
18.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Anna Helenius ja Kosti Kallio. Hyvinkään Kamarikuoro, johtaa Erkki Hannonen ja Kide-kuoro, johtaa Päivi Paaso.
Loppiainen, ke 6.1.2016

18.00 Kauneimmat joululaulut vielä
kerran Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Helena Lehtinen, Leena VoutilaMakena ja Jyrki Rauhala.

Joulunäytelmä julistaa joulurauhaa

J

ouluaaton touhukkaat askareet pysäyttää mieleen painuvalla tavalla
Hyvinkään kirkossa nähtävä jouluevankeliumidraama. Se on ehkä
yksi syy miksi kirkko täyttyy vuosi
vuodelta viimeistä paikkaa myöten.
– Monelle hyvinkääläiselle on tullut
perinteeksi hiljentyä joulun sanoman ääreen tutun kirkkonäytelmän koskettamana, toteaa kirkkoteatteriohjaaja Jouni
Laine.
Hän kertoo eräästä äidistä, joka tuli
tyttärensä kanssa katsomaan joulunäytelmää. Äidillä oli ollut täysi työ saada murrosikäinen tyttärensä kirkkoon.
Alkulaulun aikana tytär kysyi äidiltään: ”Onko tuo Mika Ikonen?” Äiti ei
tuntenut solistia ja vastasi: ”Luukas se sanoi olevansa”. Näytelmän jälkeen tyttärellä
oli äidille pyyntö: ”Tullaanhan me tänne
ensi vuonna uudestaan?”. Nykyään tyttö
esiintyy itse näytelmässä ja äiti on katsomon puolella.
Marian roolissa nähdään Maria
Krestjanoff ja Joosefina Jukka Saarinen.
Evankelista Luukkaan osan esittää Mika
Ikonen ja profeetta Jesajan Anssi Häkkinen.
– Kuorolaisia, näyttelijöitä ja draamaryhmäläisiä on yli neljäkymmentä. Musiikista vastaa Helena Lehtinen lauluryhmänsä kanssa.
Joulunäytelmää esitetään Hyvinkään
kirkossa jouluaattona torstaina 24.12. klo
13 ja 15. Näytelmään on vapaa pääsy.

Jorma Ersta
Joulunäytelmään kuuluu
oleellisena osana draamatanssi.
Se hyödyntää esityksessään
kirkon koko tilaa. Draamatanssien
koreografian on laatinut Titta Tunkkari.
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18.00 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Taru Paasio, Anne Blomqvist, Johanna Rantalankila. Hyvinkään Työväen
Mieskuoro.
20.00 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Marjut Sipakko, Kosti Kallio. Hyvinkään Oratoriokuoro, johtaa Matti Heroja,
Kide-kuoro, johtaa Pertti Utriainen.

Adventin aikana lähes miljoona suomalaista pääsee taas joulun tunnelmaan laulamalla Kauneimpia joululauluja. Suomen
Lähetysseura käynnisti vuonna 1973 Hyvinkään seurakunnan silloisen kanttorin
Matti Herojan ideasta ja musiikkisihteeri
Martti Kauppisen toimesta perinteen,
josta on tullut joulunajan suosituin yleisötapahtuma. Seurakunnat järjestävät adventin ja loppiaisen välillä satoja laulutilaisuuksia kirkoissa ja muissa paikoissa.
Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen työhön. Tänä vuonna
teemana on rauha ja sovinto.

Hanna Tarkiainen

Näin sydämeeni
joulun teen

Jorma Ersta

Laurean liiketalouden ensimmäisen vuoden
opiskelijat, Olli Vienonen, Essi Jaatinen ja Santeri
Härkönen tekivät yhdessä kuvasta puuttuvan Kati
Lempisen kanssa kyselytutkimuksen Hyvinkään
seurakunnasta.

Kyselytutkimus seurakunnasta

Kirkkoherra Ilkka Järvinen on
Hyvinkään seurakunnan paimen.
Hän luki tänä vuonna kastettujen
lasten nimiä, jotka oli kirjoitettu
seinälle kiinnitettyjen pienten
lampaiden kylkiin.

Paimen palvelee Willassa

K

auppakeskus Willa tarjoaa
adventin aikana Hyvinkään
seurakunnalle tilaisuuden
pitää sanomaansa esillä.
Pappi tavattavissa -toiminta jatkui parin vuoden ajan
tähän syksyyn saakka. Nyt saatiin Citymarketin aulasta Pop up -tila, johon
avattiin 30. marraskuuta Paimen.
– Kolmen viikon ajan ihmiset saavat käydä hengähtämässä ja kertomassa kuulumisiaan. Pappi ja seurakunnan vapaaehtoinen ovat paikalla. Tänne voi tulla reilusti, rohkeasti ja ilman
kynnystä, kirkkoherra Ilkka Järvinen
sanoi ennen kuin alkoi pitää Askel jouluun -hetkeä. Ennen sitä laulettiin yhdessä monta tuttua joululaulua, jotka
kaikuivat Citymarketin aulassa houkutellen ihmisiä paikalle. Seurakunnan
vapaaehtoiset Helga Muhonen ja
Marjo Rantanen tarjoilivat glögiä ja
pipareita.
Paimenen toiminta jatkuu 19. joulukuuta saakka maanantaista perjantaihin kello 14–19 ja lauantaisin kello 10–
14. Askel jouluun -hetket alkavat kello
14.30. Lauantaisin kello 10–12 lapsiperheet tapaavat Paimenessa Lystilampaan. Lapsille on oma paikka leikkiä ja
puuhastelua varten. Tilassa on myös
kauppa, josta voi ostaa kristillisiä tuotteita lähetystyön hyväksi.
Kauneimpia joululaulujakin lauletaan vielä tämän lehden ilmestymisen
jälkeen perjantaina 18.12. kello 17. Tilas-

sa on myös hieno Hyvinkään Seudun
Espanjan Ystävät -yhdistyksen jouluseimi, joka opettaa havainnollisesti joulun
keskeistä sanomaa.

Neljäs tietäjä
Teatteri Betan näyttelijät esittivät Paimenessa kirkkoteatteriohjaaja Jouni
Laineen johdolla Neljäs tietäjä -näytelmän. Neljäs tietäjä etsii kuningasta seuraten Jeesuksen elämänvaiheita. Näytelmän käsikirjoitus perustuu Michel
Tournierin kirjaan Kolmen kuninkaan
kumarrus. Musiikista vastasi musiikkityöntekijä Helena Lehtinen parin laulajan kanssa.
Kouluyhteistyöstä huolehtiva nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti kertoi,
että koskettavan kiinnostavaa näytelmää esitettiin 1. joulukuuta kaksikymmentä kertaa.
– Sitä oli kolmessa koulussa katsomassa yhteensä 571 ala-asteikäistä koululaista. Kierrämme Hyvinkäällä melkein kaikki alakoulut.
Isoskoulutuksessa olevat Jenna Pitkänen ja Onika Åberg kehuivat esitystä.
– Käytelmä kertoi Jeesuksen elämästä ja tapahtumista vähän eri näkökulmasta. Näytelmä oli tosi hyvin tehty.
Kaikki oli saatu mahtumaan pariinkymmeneen minuuttiin. Esitys oli selkeä ja yksinkertainen. Sitä oli kiva seurata, Jenna sanoi.

Teatteri Betan näyttelijät esittivät kaksi kertaa Neljäs tietäjä -näytelmän.
Jenna Pitkänen (vas.) ja Onika Åberg katsoivat Neljäs tietäjä -näytelmän.
Heidän mielestään joulun sanoma oli kerrottu siinä hyvin.
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– Siinä oli tosi hyvin kerrottu joulun sanoma. Oli kiva, että musiikkia ja
Heinillä härkien kaukalon -laulua käytettiin tehosteena. Näytelmässä oli
myös pientä huumoria, kun viitattiin
nykyaikaan ja puhuttiin kännyköistä sekä mopoautosta, Onika lisäsi.

Jeesus on hyvä paimen
Pastorit Saija Lottonen ja Anne Blomqvist olivat iloisia Willaan saadusta
seurakunnan Pop up -tilasta. Jouluostoksilla liikkuvat ihmiset ovat tulleet
katsomaan ja tutustumaan, mitä Paimen tarjoaa.
– Arkisen kiireen ja tohinan keskellä täällä on helpompi tavoittaa pappi.
Kaikki tänä vuonna kastettujen nimet
on kirjoitettu seinälle liimattuihin pienten lampaiden kylkiin. Täällä voi törmätä vaikka oman lapsen kastaneeseen
pappiin.
– Minulla joulunaika menee töissä.
On koulukirkkoja ja täällä Willassa tulee oltua paljon. Joulu on seurakunnassa sesonkiaikaa. On monenlaista menoa, mutta teen sitä hyvillä mielin, Saija
Lottonen sanoi.
Lapsiperheiden äidit ovat lujilla arjen pyörittämisen ja joulupaineiden
keskellä. Stressattu ihminen tarvitsee
myötätuntoista kuuntelijaa ja lohduttajaa. Paimenessa on ajateltu tätäkin.
– Kehitimme tämän Paimenen idean lokakuussa aika nopeasti. Olen tosi
onnellinen, että se toteutui. Ihmiset
ovat tulleet luokseni, kun heillä on ollut
asiaa. Jaamme lapsityön esitteitä. Jos
perheessä on pieniä lapsia, niin Vehkojan seurakuntakeskuksessa on kerran
kuussa perhebrunssi. Jos jollakin on taloudellisia ongelmia, ohjaamme hänet
diakoniatyön piiriin. Jos jollakin on parisuhdekysymyksiä ohjaamme hänet
perheasiainkeskukseen, Anne Blomqvist jatkoi.
Oopperan konserttimestari Manfred Gräsbeck, joka nautti glögistä ja
kekseistä, oli myös iloinen seurakunnan
järjestämästä Paimenesta.
– On tärkeää, että ihmiset saavat
kohdata ihmisiä eikä koneita. Sekin on
tärkeää, että uskova ihminen saa tavata
toisia uskovia. Paimen ja lammas ovat
kristillisiä kuvia. Jeesus sanoo itse, että
hän on hyvä paimen.

Seppo Ylönen

Seurakunnan uutta strategiaa eli toimintalinjausta
vuosille 2016–2020 valmisteltiin kuluneen syksyn
aikana. Strategiatyöryhmä lähestyi muun suunnittelun ohessa Laurea Ammattikorkeakoulua ja sopi yhteistyöstä, joka käsitti opiskelijoiden tuottaman kyselytutkimuksen seurakunnasta. Toimeksiantona oli
selvittää hyvinkääläisten 15–30-vuotiaiden mielipiteitä Hyvinkään seurakunnasta ja sen palveluista.
Laurean liiketalouden opiskelijat Santeri Härkönen, Essi Jaatinen, Kati Lempinen ja Olli Vienonen toteuttivat kyselyn. Se toteutettiin verkkolomakkeena Hyvinkään yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksessa sekä haastattelemalla nuoria.
Tavoitteena oli selvittää minkälaisia mielikuvia ja
käsityksiä nuorilla on seurakunnasta, sen toimintatavasta ja merkityksestä nuorten elämässä. Kysely
selvitti myös miten seurakunnan tiedottaminen ja
sen eri viestintäkanavat tavoittavat nuoret. Lisäksi
kyselyllä haluttiin selvittää minkälaisia toimintamuotoja ja palveluita nuoret toivovat seurakunnalta
ja miten he haluaisivat seurakunnan kehittävän toimintaansa tulevaisuudessa.
Vastauksia kyselyyn saatiin 201. Seurakunta tulee
hyödyntämään tutkimusta toimintalinjauksen käytännöllisessä toimeenpanossa.

Hyvän tahdon joulukuuset

Hyvinkään kirkon-, seurakuntakeskuksen aulan- sekä kauppakeskus
Willan seurakunnan pop-up -tilassa
on Hyvän tahdon joulukuuset. Ota
kuusen oksille ripustettu lahjakortti ja toimi kortissa olevan ehdotuksen mukaisesti. Näin voit
auttaa ja muistaa vähävaraisia
hyvinkääläisiä.
Palauta lahjoituksesi
seurakuntakeskuksen
neuvontaan (Hämeenkatu 16) maanantaihin 14.12.
mennessä. Lahjoitukset välitetään perille Hyvinkään seurakunnan diakoniatyön kautta.

Palvelevaan Puhelimeen
etsitään päivystäjiä
Koulutus Palvelevan puhelimen
päivystäjäksi alkaa tammikuussa
2016, kurssilaiset valitaan haastattelun perusteella. Tehtävään etsitään henkilöitä, joilla on halua,
kykyä ja aikaa kohdata ahdinkotilanteessa olevia lähimmäisiä. Päivystäjän ei tarvitse olla auttamisen ammattilainen. Hän on ennen
kaikkea lähimmäinen ja ”rinnalla kulkija”.
Palveleva Puhelin antaa yhteydenottajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita. Päivystäjä ei tarjoa omia neuvojaan, vaan yhteydenottajaa
tuetaan löytämään elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisumalleja.
Päivystäjän tehtäviin kuuluvat päivystysvuoro ja
työnohjaus noin kerran kuukaudessa. Täydennyskoulutusta järjestetään 4–6 kertaa vuodessa.
Tietoa Palvelevasta Puhelimesta löydät www.evl.
fi sivuilta.
Toimiminen päivystäjänä Palvelevassa Puhelimessa, siihen liittyvä koulutus ja työnohjaus tarjoavat mahdollisuuden oppia lisää vuorovaikutus- ja
elämäntaitoja.
Lisätiedot ja haastatteluajan sopiminen: Virpi
Koivisto, p. 040 547 9615; virpi.koivisto@evl.fi.
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Tultiin tutummiksi
Tullaan tutuksi -ilta pidettiin Hyvinkään kirkossa tiistaina 1. joulukuuta. Illan tarkoituksena oli tutustua
Tervamäentien vastaanottokeskuksen asukkaisiin puheiden, musiikin ja iltateen merkeissä. Turvapaikanhakijoita, vastaanottokeskuksen työntekijöitä ja seurakuntalaisia oli Hyvinkään kirkossa noin 200. Suurin
osa turvapaikanhakijoista oli Afganistanista ja Irakista.
Seurakunnan monikulttuurisuustyöntekijä Päivi
Lammela toivotti kaikki tervetulleiksi ja iloitsi siitä,
että niin moni turvapaikanhakija oli vastannut seurakunnan kutsuun myöntävästi.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen kertoi turvapaikanhakijoille, että kirkossa heidän ei tarvitse pelätä ja
että he ovat tervetulleita joka sunnuntai pidettävään
messuun. Puheet tulkkasi arabiaksi Hany Soliman
ja darinkielelle Hans Rönnlund.
Irakilainen 12-vuotias Hussein lauloi arabiaksi
kaipuusta kertovan laulun. Hän kiitti seurakuntaa
kaikkien pakolaisten puolesta kutsusta tutustumisiltaan. Hussein osasi jo luetella viikonpäivät suomeksi
ja laskea 20:een.
Suomen kieltä olivat opiskelleet myös afganistanilaiset sähköinsinööri Mohammed Reza ja hänen
vaimonsa, tietokoneinsinööri Adele Reza. Heillä oli
poikkeuksellisen hyvä sanavarasto, vaikka he olivat
internetin avulla opiskelleet kieltä vain muutaman
Suomessa vietetyn viikon aikana. – Toivomme voivamme elää rauhassa kanssanne, Mohammed Reza
sanoi suomenkielisen haastattelun lopuksi.
Irakilainen nuori mies Harith pyysi englannin
kielisessä puheenvuorossaan, ettei pakolaisia kohdeltaisi vain numeroina ja tapauksina. – Me olemme
ihmisiä, kuten tekin. Me olemme vain joutuneet lähtemään kodeistamme. Toivon, että voisin ystävystyä
kanssanne, hän pyysi.
Ilta päättyi kirkon aulassa ja yläsalissa tarjottuun
iltapalaan. Sen mukaan kuin yhteistä kieltä löytyi,
yritettiin tutustua puolin ja toisin.

Nähdään raamattutapahtumassa
21.–22.5.2016

Katri Saarela

Näe minut -raamattutapahtuma pidetään toukokuussa Hyvinkään kirkonmäellä. Suomen Pipliaseuran ja Hyvinkään seurakuntien järjestämässä ekumeenisessa raamattutapahtumassa on esillä erityisesti Lähi-idän tilanne sekä ajankohtainen raamattutyö Jordaniassa ja laajemmin Lähi-idän alueella. Tapahtuman päätilaisuudessa esiintyvät Lähi-idästä
saapuvat vieraat. Emerituspiispa Juha Pihkala luennoi lauantaina aiheesta: Kolmiyhteinen Jumala –
mistä siinä on kysymys ja miksi islam vierastaa sitä?
Raamattutapahtumassa on mukana vahva paikallinen edustus. Lauantain toritapahtumassa kuullaan hyvinkääläisiä kuoroja ja illan viilentyessä nähdään Hyvinkään kirkkoteatterin uusi esitys Aika on tullut. Illan
päätteeksi Hyvinkään kirkossa kokoonnutaan Tuomasmessuun. Sunnuntai huipentuu ekumeeniseen juhlamessuun Hyvinkään kirkossa, jossa
saarnaa Espoon hiippakunnan piispa
Tapio Luoma.
Tarkempaa
tietoa ohjelmasta lähikuukausina.
Seuraa
verkkosivuja
www.piplia.
fi ja www.
hyvinkaan
seurakunta.fi.
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yvinkään seurakunnan diakoniatyö on ollut luomassa internettiin
Ikääntyneiden palvelutori -sivustoa. Se on tehty ja sitä kehitellään edelleen yhteistyössä kaupungin, yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden
kanssa. Hanke on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa eli KASTE-hanketta. Hyvinkään
seurakunnasta ovat mukana diakoniatyöntekijät Tuija Vänskä, Päivi Lievonen ja diakoniasihteeri Tuija Mattila.
– Idea palvelutorista on saanut alkunsa kaupungin ikäihmisille tekemän
asiakaskyselyn sekä vanhusten palveluohjaukseen tulleen ikäihmisten ja heidän omaistensa antaman palautteen
perusteella, Päivi Lievonen kertoo.
– Palvelutorin kehittämisessä on
hyödynnetty myös kokemuksia muutaman vuoden toiminnassa olleesta lasten
ja nuorten virtuaalisesta talosta.
Ikäihmisten palvelutori otettiin käyttöön
vanhusten viikolla lokakuun lopussa.
Sen keskeisenä ajatuksena on ollut
luoda sähköisesti palveluiden kohtaamispaikka, jossa ikäihmisten asiat on
koottu yksiin kansiin. Sivustoa voivat
hyödyntää myös ikääntyneiden kanssa
toimivat tahot sekä heidän omaisensa.
Palvelut ja toiminnot sekä ajankohtaiset asiat löytyvät palvelutorilta säännöllisesti päivitettyinä. Ne saa näkyviin
klikkaamalla asuminen-, kuntoutus-,
liikenne ja liikkuminen-, terveys ja hyvinvointi-, toimeentulo-, tukea ja apua
kotiin-, vireyttä vuosiin- sekä yhdistykset- kuvakkeita.
Palvelutorin sivuilta löytyvät myös

Hyvinkään kaupunki

Inkeri Toiviainen

Hyvinkäälle saapuneiden turvanpaikanhakijoiden
joukossa on paljon lapsiperheitä.

Ikäihmisten asiat yksissä kansissa

Palvelutorilta löytyy järjestöjen, seurakunnan, yritysten ja kaupungin tarjoamia
palveluita ja toimintaa.

linkit vapaaehtoistoiminnan, Hyvinkään seurakunnan, vanhusneuvoston ja
hyvinvointikioskin sivuille.

Käyttäminen
mahdollisimman helppoa
Päivi Lievosen mukaan palvelutorin
käyttäminen on tehty mahdollisimman
helpoksi. On pyritty selkeisiin kuvakkeisiin ja selkokielisyyteen sekä siihen,
että asioiden löytymiseen tarvitaan
mahdollisimman vähän klikkauksia.

– Monilla ikääntyneillä on tietokoneenkäyttö hallussaan, mutta kaikilla ei
ole ollut mahdollisuutta omaksua tätä
taitoa. Tarvittaessa hän voi pyytää
omaisiaan, perhettään tai ystäviään auttamaan tiedon etsinnässä.
Ikäihmisten palvelutorin luojat toivovat käyttäjiltä palautetta, jotta sitä
voidaan kehittää edelleen.

Irja Ketola
www.hyvinkaa.fi/palvelutori

Lahjojen aikaan

Koskettavaa ja kirpaisevaa luettavaa

J

oulun alla ostetaan
ja luetaan kirjoja
enemmän
kuin
muulloin. Mikä sen
mukavampaa kuin saada kova paketti ja uppoutua pyhinä lukemattomiin maailmoihin.
Tässä esille nousevat kirjat ovat erilaisia,
mutta omissa luokissaan vallan verrattomia. Kanadalaisen
Ann Voskampin teos
Lahjoista suurin on nimensä mukainen moAnn Voskamp,
Anthony Doerr, Kaikki
nessa merkityksessä.
Lahjoista suurin
se valo jota emme näe
Se on upea-asuinen,
Uusi Tie 2015, 281 s.
WSOY 2015, 544 s.
taitto ja kuvitus huolelTapio Puolimatka,
la rakennettuja. Mutta
Jälkikristillisen maailman
nimenomaan koskettakauhut – pamfletti
Laure sekä saksalainen sotilas Werner.
van sisältönsä takia se kannattaa antaa
Perussanoma 2015, 216 s.
Molempien elämänkulkuun vaikuttavat
lahjaksi. Kirja on hiljentymisapu advenratkaisevasti radioaallot, jotka esteettä
tin aikaan; joulukuun alusta juhlan ytiylittävät rajoja. Kumpikin kasvaa sodan
meen asti löytyy päivittäinen Raamatun
me suvivirttä, kertoo juutalaiskristilliriepottelemassa yhteisössään kohti hetteksti, mietiskelyosiot ja käytännön johsen kulttuurimme juurista. Niistä olemtopäätökset.
keä, jolloin tiet risteävät.
me kuitenkin hyvää vauhtia luopumasAnn Voskampin edellinen kirja TuKirja on helppolukuinen, tarina pisa. Pyrkiessämme irti Jumalasta, syntihat lahjaa (Uusi tie 2014) pysyi 60 viiktää imussaan. Maailmansodan kulku
puheesta ja elämän pyhyydestä olemme
avautuu mikrotasolta. Kysymysmerkkeajautumassa kaiken suhteellisuuteen,
koa New York
moraalikatoon ja elämän tuhoamiseen:
Timesin bestseller-listalla. Kirjoittajä voi heittää siihen, ovatko loppupuoabortit ja eutanasia nähdään luonnollija ei karta elämän rosoja ja kipuja, mutlen välähdykset vuosikymmenien pääta tummaa taustaa vasten joulun Krishän tarpeen.
sina asioina ja vammaisten kohtalo on
Kolmas kirja, professori Tapio Puokaru. Kristillisen uskon hyvistä hedeltus-valo loistaa sitä kirkkaampana.
Pimeän keskeltä lähtee myös amelimatkan Jälkikristillisen maailman
mistä toistaiseksi nauttiva Eurooppa
kauhut ei viihdytä, mutta on terävän
sahaa omaa oksaansa. Mutta Puolimatrikkalainen palkittu kirjailija Anthony
ajankohtainen. Kirja on alaotsikkonsa
Doerr. Kaikki se valo jota emme näe on
kan mukaan virheistään onneksi voi jomukaisesti pamfletti, joka herättelee ja
tekijän läpimurtoteos, jota hän kirjoitti
takin oppia. Kehitykseen on mahdollikutsuu ottamaan kantaa.
kymmenen vuotta. Toiseen maailmansuus vaikuttaa.
Se, että vietämme edelleen joulua
sotaan sijoittuvan romaanin päähenkiReijo Huuskonen
Jeesus-lauluineen ja keväällä veisaamlöitä ovat sokea nuori nainen Marie-

Kirkolle uudet päättäjät
Jorma Ersta

E

nsi helmikuussa järjestettävien
kirkolliskokousvaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Kirkolliskokoukseen on ehdolla yhteensä 492
maallikkoa ja 221 pappia eli yhteensä 713 ehdokasta. Neljä vuotta
sitten vaaleissa oli ehdokkaita yhteensä
777. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja
ja 64 maallikoita.
Ehdokkaista naisia on 312 ja miehiä 401.
Ehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta. Nuorin
ehdokas on 18-vuotias ja iäkkäin 77-vuotias.
Eniten ehdokkaita on Helsingin hiippakunnassa. Siellä ehdolle on asettunut 121
henkilöä.
Tiedot perustuvat hiippakunnista kerättyihin alustaviin, epävirallisiin tietoihin.
Hiippakuntien vaalilautakunnat vahvistavat
ehdokaslistat 15.12. mennessä.
Välilliset vaalit käydään kussakin yhdeksässä hiippakunnassa.
Hiippakunnat ovat päivittäneet vahvistamattomat ehdokaslistansa omille verkkosivuilleen. Hiippakuntien yhteystiedot löytyvät
osoitteesta evl.fi/yhteystiedot. Hiippakuntakohtaiset ehdokaslistat löytyvät myös sakasti.
evl.fi/kirkolliskokousvaalit -sivustolta.

• Kirkolliskokous on kirkon ylin
toimielin. Se käsittelee kirkon oppia
ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä,
hallintoa ja taloutta.
• Hiippakuntavaltuusto tukee ja
edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on
muun muassa oikeus tehdä esityksiä
kirkolliskokoukselle.

kuntavaltuustoihin valitaan maallikko- ja
pappisjäsenet neljäksi vuodeksi. Uusi toimikausi alkaa 1.5.2016 ja kestää 30.4.2020 asti.
Kirkolliskokouksen päätökset vaikuttavat kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien toimintaan.
Kirkolliskokous hyväksyy esimerkiksi raamatunkäännökset, virsikirjan, kirkkokäsikirjan ja
messusävelmistön.

Tiistaina 9. helmikuuta 2016 äänestävät
vuoden 2014 seurakuntavaaleissa valitut
luottamushenkilöt maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen ja maallikkojäsenet hiip-

pakuntavaltuustoihin. Hiippakuntien papit
puolestaan äänestävät pappisedustajat ja
-jäsenet näihin toimielimiin.
Sekä kirkolliskokoukseen että hiippa-

Ehdokkaat esitellään
Vaaligalleriassa
Kirkon tiedotuskeskus kokoaa kirkolliskokousvaalien ehdokkaista oman verkkosivuston, jossa ehdokkaat esittäytyvät. Vaaligalleria julkistetaan tammikuussa.

Kirkon tiedotuskeskus

Kaatuneitten Omaisten Liiton valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Helsingissä sunnuntaina 17.5. Tapahtuma alkoi seppelten
laskulla Hietaniemen hautausmaalla ja juhlamessu oli Helsingin tuomiokirkossa. Yhtenä ehtoollisen jakajana toimi hyvinkääläinen rovasti Tapio Turunen.
Kolehti kerättiin arvokkaaseen perinnetyöhön Kaatuneitten Omaisten Liitolle. Upean ja monipuolisen messun jälkeen tarjottiin
kahvit kirkon kryptassa Helsinki-Santahaminan sotilaskotisisarten avustuksella.
Kutsuvieraat ja joukko muita osallistujia
täyttivät Helsingin yliopiston juhlasalin. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni
Haukio. Juhlapuheessaan presidentti Niinistö toi esille sotien vaatiman hinnan, jota
koko kansa kantoi. Leskiäidit vaikenivat pitkään, työ ja uupumus valtasivat mielen.
Lapset, siis sotaorvot, kärsivät. He kehittivät
omat selviytymisstrategiansa, he ovat kanta-

Kaatuneitten Omaisten Liitto

Kaatuneitten Omaisten
Liiton 70-vuotisjuhla
neet taakkansa, sotatraumansa ja puhutaan
ns. kannattajasukupolvesta.
– Tänään muistamme, kunnioitamme ja
kiitämme teitä isänmaan puolesta kaatuneita, totesi presidentti Niinistö.
Juhlallisesta musiikista vastasi Kaartin
soittokunta, joka säesti myös oopperalaulajatar Mari Paloa. Näyttelijä Timo Närhinsalo
piti puheen esiintyen marsalkka Mannerheimina. Näyttelijä Helena Haaviston tytär,
Terhi Panula, luki otteen äitinsä kirjasta
Missä olit taivaan isä? Se herkisti mielet. Kun
vantaalainen 10-vuotias Kaius Uusimäki
lauloi Sotilaspojan, se osui suoraan sydämiin.
Herkät kyyneleet valuivat monien poskille.
Tasavallan presidentti nousi kiittämään
nuorta poikaa kädestä pitäen, ja kyynelten
virta yltyi. Tervehdyksenä toivat myös valtioneuvosto, puolustusvoimat ja veteraanijärjestöt. Ohjelman juonsi Olli Ihamäki.

Päivy Penttinen

Presidentti Sauli Niinistö piti juhlapuheen Kaatuneitten Omaisten Liiton 70-vuotisjuhlassa.

Siunaus ja sisu Suomen toivona
Sotavuodet olivat ankarat, ne kylvivät surun,
pelon ja kuoleman suomalaisiin koteihin. Ei
sankarisotilailtamme kysytty, haluavatko he
lähteä. Heiltä ei kysytty tahtovatko he jättää
rakkaansa, lapsensa, perheensä ja lähteä, vaan
he lähtivät. He lähtivät isänmaansa vuoksi.
He lähtivät meidän tähden puolustamaan
maatamme.
Sodan jälkeiset vuodet olivat surun raskaan sumun peittämiä. Selviytymistarinoita
oli monia. Haaveita oli paljon, mutta vaikeuksista huolimatta sodan koettelemasta maasta
oli ihmeellisesti luotu turvallinen paikka, jota
kutsua ylpeästi kodiksi.
Miten me oikein selvisimme? Vuosien
saatossa on itketty ja kaivattu, mutta myös rukoiltu ja kiitetty. Sodasta jäi kymmeniä tuhansia orpoja, paljon leskiä ja kaatuneitten muita
omaisia. Kaatuneitten Omaisten Liitto on
tehnyt aktiivisesti töitä turvatakseen heidän
hyvinvointinsa. Omaiset ovat saaneet tukea ja
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yhteistyö on voimistanut yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Voikin sanoa, että liiton 70 vuotta
jatkunut toiminta osoittaa suomalaista sisua
ja heidän juhlavuotensa on myös julkinen
juhlavuosi jokaiselle kaatuneen omaiselle.
Monesti puhutaan suomalaisten sisusta,
ja uskon, että tässäkin on kyse siitä. Suomalaisten Sisu on sinnikkyyttä, rohkeutta ja lannistumattomuutta. Sitä, että jaksaa yrittää ja
taistella, vielä senkin jälkeen, kun kaikki muut
olisivat luovuttaneet.
Itsenäisyys on suuri siunaus ja usein sitä
tuleekin miettineeksi, ovatko seppeleet ja puheet riittävä kunnianosoitus henkensä uhranneille, sisukkaille suomalaisille sotilaille? Meidän kunniallinen velvollisuutemme on siirtää
perinteitä eteenpäin, kertoa historiastamme,
ankarista ajoista, toipumisesta ja elpymisestä
lapsillemme ja lastemme lapsille.
Otteita Jaana Kalavaisen puheesta
Puolimatkan sankarihautausmaalla

Jaana Kalavainen puhumassa Puolimatkan hautausmaan sankarihaudoilla. Kuvassa myös
kansanedustaja Leena Meri, kaupunginhallituksen jäsen Juhani Skyttä ja rovasti Matti
Korpiaho.
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Joulukalenteri
Joulunodotus huipentuu jouluaattoon ja joulupäivään.

11.12.

Talar du svenska? I dag firar vi Luciafest
och sjunger de vackraste julsångerna i
Gamla kyrkan kl. 18.00

12.12.

Lähetätkö joulukortteja? Pitäkää vaikka
koko perheen yhteiset askartelutalkoot
niin tulee äkkiä valmista!

13.12.

Tänään lauletaan Kauneimpia joululauluja ympäri Hyvinkäätä, 10 tilaisuudesta löytyy varmasti sinullekin sopiva!

14.12.

kin!

Puraiseeko pakkanen? Vie linnuille
ruokaa ulos, niin selviävät talvesta ne-

15.12.

Ovatko lahja-asiat jo kunnossa? Toisenlaisella lahjalla voit antaa joululahjan
niillekin, joilla ei siihen muuten varaa ole.

16.12.

Miten voisit ilahduttaa ihmisiä lähelläsi? Hymyile vastaantulijalle, pidä ovea
auki seuraavalle tulijalle, soita sukulaiselle, josta et ole
kuullut pitkään aikaan tai kutsu vaikka naapuri joulukahveille. Joulun aika on ilon aikaa, jaa sitä eteenpäin!

21.12.

Jouluruuhkat lähestyvät! Osta kaikki
tarvittava jo ajoissa, niin vältyt jonottamiselta ja stressiltä.

17.12.

Jos on lunta maassa, tänään on hyvä
päivä rakentaa lumilinna! Tai lumilyhty,
tai mitä ikinä mielikuvitus keksiikään! Älä anna pimeän
lannistaa, vaan lähde ulkoilemaan! Muista heijastin!

22.12.
23.12.

18.12.

24.12.

Nuoret viettävät tänään joulua Betaniassa! klo 16.30 alkaen kaikenlaista ohjelmaa nuorille ja nuorenmielisille.

1.12.

Kaiva tänään leipomisvälineet esiin, pipareiden leipomisesta saa mukavaa
puuhaa vaikka koko perheelle: jokaiselle löytyy oma
tehtävänsä ja pienetkin pystyvät olemaan mukana!

20.12.

Kaiken kiireen keskellä, mitä jos vaikka ottaisit tämän päivän ihan rauhassa: istu vaikka sohvalla, juo glögiä ja katso elokuva?

Toivottavasti maassa on lunta! Vieläkö
muistat, miten lumienkeli tehdään?
Käy kokeilemassa!
Onko kuusi jo sisällä? Koristeet etsitty
kaapin perukoilta? Kuusen tuoksu tuo
monelle joulun, mikä on sinun joulusi tuoksu?
Kerää rakkaimpasi ympärillesi, hengähdä hetkeksi ja unohda arjen kiire.
Nauti joulun sanomasta, vaikka lukemalla jouluevankeliumi! (Huomasithan, että joulu tuli siivoamattakin, jos
se pääsi unohtumaan?) Illalla myös jouluyön messu klo
23.00 Hyvinkään kirkossa!

25.12.

Meille on syntynyt Vapahtaja! Oletko
aamuvirkku? Herää jouluaamun kirkkoon, klo 06.00 Vanhassa kirkossa.

Joulukalenterin toimittivat nuorisotyönohjaaja Anssi Tähtinen ja nuoret

Miten Enkeli taivaan -virsi puhuttelee sinua?
Joni Salminen

– Tulee mieleen, kuinka rahalla ja vallalla ei ole merkitystä siinä, että Jumala
auttaa meitä. Ajatuksiini nousee myös
se, että meillä on Jeesus ja oma suojelusenkeli.

Venla Harju

Kati Laakso
– Ensimmäinen säkeistö
on kaikkein tutuin. Tulkoon joulu on minusta
myös hyvä joululaulu.

Anita Tolonen
– Minua puhuttelee Kristuksen
syntyminen, josta lauletaan
toisessa säkeistössä: ”Herramme Kristus teille nyt, on tänään tänne syntynyt, ja tää on
teille merkiksi: seimessä lapsi
makaapi.”
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– Minua puhuttelee tässä virressä seitsemäs säkeistö, jossa lauletaan, että
rahalla tai arvolla ei ole väliä, vaan
kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.
Petteri Punakuono on minusta iloinen
ja reipas joululaulu.

Matti Kujala
– Enkeli taivaan -virsi kertoo perinteisen
joulun sanoman. Mieleen tulee myös kaikuja lapsuudesta. Jollakin tavalla muistan
lapsuuden joulujen tunnelman 1960-luvun
lopulta ja 1970-alusta. Heinillä härkien kaukalon on aina ollut minun suosikkijoululauluni.

Hyvinkään kirkon kuva Ari Suomi. Kalenterikuva Jorma Ersta
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Vesa Laine
– Virrestä tulee mieleen lapsuuden joulu ja kansakoulun
alaluokat. Eräs hyvä joululaulu on Maa on niin kaunis.
Kun sitä laulettiin koulussa,
alkoi joko joulu- tai kesäloma. Laulan joululauluja ja jopa virsiä, kun olen kirkossa
häissä tai hautajaisissa.

Salme Laitinen
– Joulu alkaa tästä Enkeli taivaan -virrestä.
Se on täydellinen virsi, jota on ilo veisata.
Enkeli taivaan on ainoa virsi, jossa
noustaan seisomaan, kun kymmenennessä säkeistössä lauletaan: ”Nyt
Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon
Poikansa! Siit´enkelitkin riemuiten,
veisaavat hälle kiitoksen.” Kun lähden autolla joulupäivän ensimmäiseen jumalanpalvelukseen Kytäjän
kirkkoon, niin on mahtavaa, kun
kaupunki nukkuu. Jumalanpalveluksen jälkeen käyn aina Vähäkallioiden sukuhaudalla.

Seppo Ylönen
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Matkaevästä Jouluruokaa tarjoo kunnon väki

J

okainen joulu jää mieleen ja painuu muistoihin erilaisena. Muistetaan ensimmäinen joulu oman lapsen tai lapsenlapsen
kanssa. Tai se ensimmäinen joulu, joka jouduttiin viettämään ilman rakasta läheistä
hänen poismenonsa jälkeen. Tai joulu, jolloin tsunami iski, joulu jolloin saatiin lunta
tai jouduttiin myrskyn ja sähkökatkojen kouriin kotimaassa. Mistä tämä joulu tullaan
muistamaan, sen tiedämme juhlan jälkeen.
Todellista joulurauhaa toivotaan tähän maailmaan nyt hartaammin kuin pitkään aikaan.
Kun kirkot täyttyvät kauneimpien joululaulujen aikaan ja jouluaattona, usein myös
noissa hetkissä tavoitellaan tunnelmallista
muistojen joulua. Vanhat maalaiskirkot vetävät puoleensa sen ”oikean” joulutunnelman
vuoksi. Usein tuo tunnelma myös tavoitetaan
vaikka sitä ei tarkemmin osata määritelläkään.
Vaikeampi kysymys sitten on, miten viettää
juhlaa tai elää omaa elämää niin, että syntyy
hyviä muistoja. Miten edistää hyvää ilmapiiriä ja mukavaa yhdessäoloa perheen ja suvun
kesken kun pettymykset ja erimielisyydet
niin helposti nousevat pintaan juhlapäivinäkin. Moni joutuu myös viettämään joulua
yksin ja aivan kuin teeskentelemään, ettei
mitään juhlaa olekaan, koska yksinäisyys satuttaa juuri silloin kaikkein kipeimmin. Näihinkin hetkiin todellinen joulun rauha ja
joulumieli olisi niin tervetullut.
Muistot ja niiden rakentaminen ovat tärkeitä. Mutta joulu ei ole vain muistoja eikä
joulun sanoma vain hetken tunnelma tai
menneisyyden kaunis kiiltokuva, joka kaivetaan hetkeksi esiin ja pakataan taas kohta
säilöön muiden koristeiden kanssa. Joulun
lapsi Jeesus Kristus ei ole historian unholaan
vaipunut merkkihenkilö. Hän on totta tänään ja nyt. Jouluna kohtaamme Jeesus-lapsessa Vapahtajan. Hän kutsuu meitä seuraansa vuoden jokaisena päivänä. Joulun sanoma on sanoma mahdollisuudesta aloittaa
alusta ja uudelleen. Saat avata sydämesi hänelle ja antaa hänen tulla elämääsi.
Joulun sanoma ei ole vain muistojen kokoelma, se on todellisuutta, joka kantaa tästä
päivästä huomiseen. Ehkä enemmän kuin
koskaan, me nyt yhteisesti kaipaamme valoisaa ja turvallista tulevaisuutta maailman vaikeitten ongelmien äärellä. Jeesus on tuo toivo, valo ja rauha sekä omassa elämässämme
että koko maailmassa. Tätä kestävää joulun
iloa ja valoa toivon sinulle laulun sanoin:
”Ikuisen joulun jos tahdot löytää, sydämes
avaa ja kohtaat Vapahtajan. Et löydä kultaa, et juhlapöytää, löydät vain seimen ja
tallin koruttoman. Joulu on taas, riemuitkaa
nyt. Lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääsköön vangit
vankilastaan. Uskon siemen nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on
taas, kulkuset soi. Jossakin äiti lasta seimeen
kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon
Jeesus Herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on. Joulu on
taas.” ( Pekka Simojoki 1985).

Virpi Koivisto
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uolitoista kuukautta ennen joulua aloimme järjestää joulunajan kahvi-, puuro- ja ruokatilaisuuksia. Jouluruokaa voi tilata
myös koteihin. Olemme avoinna vielä 23. päivänä joulukuuta,
mutta jouluaattona pitopalvelu on kiinni
avautuen jälleen 28.12., sanoo marraskuun alussa seurakunnan pitopalvelun
pääemännän työt aloittanut Anne Silván.
Toiminnasta saatavalla tuotolla tuetaan
seurakunnan lähetystyötä.
Aikaisemmin Anna Silván on ollut
työssä sekä ravintola- että suurtalouspuolella. Hän päätyi alalle opiskeltuaan
Ravintolakoulu Perhossa ja valmistuttuaan restonomiksi Laureasta. Pitopalvelun emännän työt hän aloitti keväällä
2012 ja jatkoi viime syksynä sijaistamalla
eläkkeelle jäänyttä pääemäntä Aino Kurosta. Uusi pääemäntä kehuu pitopalvelun henkilökuntaa.
– Keittiössä on ammattitaitoista ja
osaavaa henkilökuntaa. Meillä on yhdeksän vakituista työntekijää. Aktiiveja vapaaehtoisia on parisenkymmentä ja
otamme mielellämme lisää. On myös harjoittelijoita oppilaitoksista ja työkokeilussa olevia. Pitopalvelu on erittäin haastava
ja monipuolinen työpaikka.

Ruokatarjoilua perhejuhliin
Arkilounasta tarjotaan maanantaista perjantaihin kello 10.30–13.30. Pitopalvelu
on yhdessä diakoniatyön kanssa järjestämässä myös lounasruokailuja työttömille
ja vähävaraisille.
– Lisäksi on kasteita, rippijuhlia, syntymäpäiviä, häitä ja muistotilaisuuksia
sekä kirkkovuoteen liittyviä kahvi- ja ruokatarjoiluja. Tarjoilut hoidetaan myös
Sääksin leirikeskuksessa, jossa on rippikouluja, eri-ikäisten leirejä ja yksityistilai-

Jorma Ersta

Muistojen joulu

Seurakunnan pitopalvelusta voi tilata joululeivonnaiset, -laatikot ja muut jouluherkut.
Kuvassa Hilkka Ruotsalainen (vas.), Aino Kananen, pääemäntä Anne Silván, Pirjo
Lajunen ja Sylvi Pajala.

suuksia, pääemäntä luettelee.
Anne Silvánin koti on Lopella. Neljästä lapsesta kolme on jo maailmalla.
– Meillä vietetään hyvin perinteistä
joulua. Käymme aattona Nummi-Pusulan
Kärkölän vanhassa kyläkirkossa, jossa ei
ole sähköjä eikä lämmitystä. Siellä ollaan
kynttilöiden valossa. Kirkon lähellä olevalle hautausmaalle viemme vanhempieni

haudalle kynttilöitä. Sitten syömme kotona jouluaterian, johon kuuluu kinkkua,
laatikoita, kotijuustoja, savukalaa, riisipuuroa ja sekahedelmäkeittoa. Suosikkini ovat perunalaatikko ja savulohi. Joulun
aika antaa paljon voimavaroja tulevaisuuden haasteisiin.

Seppo Ylönen

Lähde Kyprokselle keväällä 2016!

H

yvinkään seurakunnan lähetystyö järjestää keväisen matkaan Kyprokselle
2.–10.5.2016.
Matkan aikana tutustutaan lähetystyöhön sekä Paavalin jalanjälkiin raamattutyöskentelyn merkeissä.
Tutustumme kristillisen televisiokanavan Sat-7 Parsin työhön televisiostudiolla ja nimikkolähetti Pia Rendicin
työhön ihmiskaupan uhrien parissa Nicosiassa. Teemme retkiä Larnacaan ja
Pafokselle.
Larnacassa käymme muun muassa
Pyhän Lasaruksen kirkossa, jonka sanotaan perustetun Martan ja Marian veljen,
Lasaruksen, haudan päälle.
Vierailemme Pafoksella paikassa, jossa Paavali ruoskittiin. Pafoksella on myös
Kuninkaiden hauta-alue, joka on Unescon perintökohde. Sinne on oletettavasti
haudattu Pafoksen ylimystöä.
Matkan hinta jaetussa kahden hengen
huoneessa on 1080–1231 €/henkilö. Hinta
sisältää lennot, majoituksen aamupaloineen, retket, bussikuljetukset, oppaat
mainittuina päivinä sekä pääsymaksut.
Matkan johtajina ovat lähetyssihteeri
Johanna Rantalankila ja lähetyspappi
Kosti Kallio. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Oy Finnmatkat Ab.
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on 20.
Puolet osallistujista tulee olla hyvinkääläisiä.
Sitovat ilmoittautumiset 26.2.2016
mennessä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset johanna.rantalankila@evl.fi, puh. 040
757 1973.

Keväisellä matkalla Kyproksella käydään myös Nicosiassa, jossa on valtava arkkipiispa
ja presidentti Makarioksen patsas.

SAT-7 on vuonna 1995 perustettu
kristillinen, voittoa tavoittelematon satelliittitelevisioyhtiö. Ohjelmat ovat
paikallisten kristittyjen tekemiä, ja niitä katsotaan yli 70 maassa Keski-Aasiassa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa
ja Euroopassa. Sat-7 Pars on yksi kristillinen televisio kanava, joka on suun-

nattu farsinkieltä puhuville. Farsia puhutaan muun muassa Iranissa ja Afganistanissa. Kieltä puhuu noin 48 miljoonaa ihmistä.

Johanna Rantalankila

Lähteet: lahetystyo.com, wikipedia ja
Sansan nettisivut.

Paavolan seurakuntakoti 40 vuotta

S

atapäinen yleisö eli mukana,
kun Paavolan seurakuntakodissa juhlittiin talon 40-vuotista olemassaoloa. Matti Heroja
soitti aluksi J.S. Bachin Siciliana g-molli -pianokappaleen.
– Neljäkymmentä vuotta
on kulunut siitä, kun tämä talo
rakennettiin paavolalaisia ja heidän hengellisiä tarpeitaan varten. Tämä on koko seurakunnan paikka, jossa vietetään ilot ja surut.
Matti soitti saman kappaleen, jonka hän esitti seurakuntakodin vihkiäisissä, sanoi juontaja Erkki Karhunen. Vuoden paavolalaiseksi
valittiin Paavolan koulun rehtori Aino Puolimatka-Arkko.
Matti Heroja säesti myös oopperalaulaja
Markus Niemistä, joka esitti useita Toivo
Kuulan ja Oskari Merikannon säveltämiä
lauluja. Laulajalle Paavolan kadut tulivat tutuiksi, kun hän jakoi koulupoikana Hyvinkään Uutisia.
Juhlapuheessaan rovasti Tapio Turunen
sanoi, että seurakuntakodista on tullut paavolalaisille ja muillekin hyvinkääläisille kuin
toinen koti. Hän muisteli talon vihkimistä,
jonka suoritti 4. adventtina 1975 Helsingin
hiippakunnan piispa Aimo T. Nikolainen.
Vuoden 1973 alussa tehdyssä kyselyssä paavolalaiset olivat listanneet toiveitaan seurakuntakodin toiminnasta: päiväkerho, pyhäkoulu, poika- ja tyttökerhot, nuoret, vanhustyö, perhejuhlat, jumalanpalvelus, rippikoulu ja musiikki sekä muut tilaisuudet.
Kirkkohallintokunnan puheenjohtaja
Aarne Vuorela sanoi vihkijuhlassa, että talo
on vihitty Jumalan sanan julistuspaikaksi.
”Voimme olla kiitollisia ja pyytää, että seurakuntakodista tulisi paikka, jossa saamme
elämäämme rakennusaineita, joiden perusta
on Kristus-kalliolla.”
Tapio Turunen mainitsi puheessaan laajan joukon henkilöitä, jotka ovat toimineet
tai toimivat edelleen monissa seurakuntakodin tai alueneuvoston tehtävissä.
– Paavolan seurakuntakoti aktiivisen
alueneuvostonsa ja uskollisten työntekijöidensä johdolla antoi hyvän esimerkin
vuonna 1981 Vehkojalla alkaneelle ja myöhemmin koko seurakunnan aluetyölle. ”Tänään katson menneeseen aikaan kiittäen ja
huomiseen toivoen. Kiitos teille, että jaksatte jatkaa. Jumala teitä runsaasti siunatkoon!”

Vuoden paavolalainen
Aino Puolimatka-Arkko
pyysi kuvaan koulussa
venäjää opettavan Marina
Petrikin (vas.), aktiivisen
seurakuntalaisen
Arvi Oravan ja suntio
Soili Turusen.

Aluetyö

Aino sai pokaalin
Paavolan aluepappi Jyrki Rauhala ja alueneuvoston puheenjohtaja Jaana Piilola
ojensivat vuoden paavolalaiseksi valitulle
Paavolan koulun rehtorille Aino Puolimatka-Arkolle pokaalin ja kukat. Palkittu on
ollut alakoulun rehtorina 16,5 vuotta.
– Arvi Orava kävi kertomassa, että minut oli valittu vuoden paavolalaiseksi. Se
tuntui lämpimältä, arvokkaalta ja koskettavalta huomionosoitukselta. Ajattelen, että
minun vuoden paavolalaiseksi valinta on
kiitos kaikille Paavolan koulun opettajille ja
henkilökunnalle.
Paavolan koulussa opiskelee 1–6-luokilla
yhteensä 170 lasta. Luokanopettajia on kahdeksan, pienryhmäopettajia kaksi ja kouluavustajia kaksi. Lisäksi on opettajia, jotka
opettavat äidinkielenä albaniaa, viroa ja venäjää. Albanian kielen opettaja opettaa
myös islamin uskontoa. Koululla on myös
oma kiinteistönhoitaja. Oppilaista on 23
prosenttia maahanmuuttajataustaisia.
Aino Puolimatka-Arkon mukaan kansainvälisyys on koulussa luonnollinen kasvuympäristö.
– Se on minusta mahtavaa. Parhaimmillaan koulussa on ollut lapsia viidestätoista
eri kulttuurista. Täällä opitaan kunnioittamaan toinen toistaan. Ympäristökasvatusta
ajatellen luonto tulee syliin joka puolella.
Paavolan koulun oppilaat käyvät vuosittain
useita kertoja Paavolan seurakuntakodissa.
– Koululaiskirkoissa oppilaat lukevat rukouksia. Käytämme paljon Jumis! -laulukir-
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Paula Sipiläinen (vas.) ja
Maija Oinonen täyttivät
kahvikuppeja Paavolan
seurakuntakodin
40-vuotisjuhlassa 24.10.
Alueneuvoston
puheenjohtaja Jaana Piilola
oli leiponut komeat
täytekakut.

jan lauluja, joita on sekä arkeen että juhlaan.
Vuoden paavolalaisen mielestä seurakunnan ja koulun yhteinen tehtävä on rakkaudellisuus.
– Lapsen on saatava tulla kuulluksi ja
nähdyksi. Kun hänestä välitetään, ja hän saa
olla arvokas ja ainutlaatuinen, se on mielestäni oppimisen ja kasvun alusta.
Paavolan koulussa halutaan toteuttaa
yhteisöllistä toimintakulttuuria.
– Yhteistyö kotien kanssa sujuu hyvin,
kun molemmilla tahoilla on tavoitteena auttaa lapsia kasvamaan ja oppimaan. Täällä
pienet ja isommatkin sekä entiset oppilaat
tulevat halaamaan. Meillä on kummioppilas
Ugandassa. Joskus olemme lähettäneet
avustuksia Siperiaan.

Alueneuvosto on tärkeä
Vuoden alussa Paavolan alueneuvoston puheenjohtajana aloittanut Jaana Piilola on
asunut miehensä Tapion kanssa Paavolassa

vuodesta 2004 lähtien.
– Minun ja mieheni mielestä on erittäin
tärkeää, että meillä on oma Paavolan seurakuntakoti. Täällä on kastettu meidän kolme
lastenlasta, vihitty ystäviä ja yksi meidän
lapsista.
Paavolan aluetyö ja seurakuntakodin
toiminta on hänen mukaansa kansalaistoimintaa, joihin voi kuka tahansa vaikuttaa.
Äskettäin pidetyn kyselyn mukaan ihmiset
haluavat yhteistoimintaa.
– Talossa olisi oltava sekä koordinoitua
että spontaania kansalaistoimintaa. Voisi olla esimerkiksi ystävätoimintaa, mikä olisi
valvottua hyväksikäytön estämiseksi. Pop
up -päivänkin voisi järjestää, jossa olisi
spontaania ohjelmaa ja pullakahvit.
Jaana Piilola jatkoi, että seurakuntakodin tehtävä on hoitaa paavolalaisten hengellistä ja henkistä hyvinvointia. Hengellisten
ja henkisten asioiden hoitamisesta kantavat
vastuuta aluepappi ja alueneuvosto ja myös
muut toiminnassa mukana olevat.

Aluepappi Jyrki Rauhalan mukaan aluetyön tarkoituksena on edistää seurakunnan
tehtävän toteutumista Paavolassa.
– Tärkeimpänä on säännöllinen jumalanpalveluselämä seurakuntakodissa. Paavolassa on ”kotoisaa” viettää messua. Sen lisäksi on erilaisia aluetyön tapahtumia, osa niistä
vakiintuneita, mutta välillä on uusia avauksia. Meillä on ollut esimerkiksi raamattuopetuspäivä ja syyskahvit Valintatalon pihalla.
Paavolan aluetyössä toimivat seurakuntalaiset ovat uskollisia vastuunkantajia ja ansaitsevat kiitoksen.

Seppo Ylönen
Katso Paavolan aluetyöstä seurakunnan
sivuilta: www.hyvinkaanseurakunta.fi.
Sunnuntaina .. kello  on Paavolan
seurakuntakodin  v-juhlajumalanpalvelus, jonka toimittavat kirkkoherra
Ilkka Järvinen ja aluepappi Jyrki Rauhala.
Tervetuloa!
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita
Joulun
sanoma
Vapahtajasta
hukkuu
usein
kaupallisen
mainonnan
alle.

Ajan ilmiö

Joululla on monet kasvot

S

uomalaiseen perinteiseen jouluun liittyy siivoamista, ruokien
valmistamista, lahjojen ostamista, korttien ja pakettien lähettämistä, kauneimpia joululauluja,
aaton tai joulupäivän joulukirkkoa, saunomista ja syömistä.
Kauppiaan mainoksessa lapset availevat isoja lahjapaketteja runsaan ruokapöydän äärellä, ja sporttiset vanhemmat hymyilevät
taustalla. Todellisuudessa vuoden tärkeimpänä juhla-aikana korostuvat sekä hyvä että
paha, ilo sekä suru.
Joululla on monia erilaisia kasvoja. On
hyvinvoivia perheitä, joissa ei tarvitse miettiä riittääkö raha kalliisiin lahjoihin. Työttömät vanhemmat tai perhettään yksin huol-

tavat äidit eivät voi ostaa lapsilleen älypuhelimia tai tietokoneita eikä itselleen kauan
odotettua uutta päällystakkia.
Jouluamme varjostavat jälleen kuten monina jouluina aikaisemminkin uutiset sotaisista yhteenotoista tai terrori-iskuista. Pakolaisten virta Eurooppaan ja Suomeen jatkuu.
Hallitus kamppailee rajun velkaantumisen ja
työttömyyden aiheuttamassa puristuksessa.
Turusta aattona kuultava joulurauhan
julistus ei vaikuta tänäkään vuonna jokaisen
suomalaisen elämään. Liiallinen alkoholin
käyttö aiheuttaa ihmissuhdeongelmia, riitaa
ja väkivaltaa. Tulee avioeroja. Masennus ja
suru ahdistavat mieltä. Varsinkin yksin jäänyt, työtön tai jopa asunnoton mies vaipuu
helposti epätoivoon. Ystäviä ei ole.

Kristillinen perinne
Aikamme uskonnonvastaista elämää kuvaa
hyvin se, että kaupoista ei löydy kristillistä
sanomaa viestiviä joulukortteja. Seimessä
makaava, Vapahtajaksemme syntynyt Jeesus-lapsi, jonka luona äiti-Maria ja kasvatusisä-Joosef ovat eläinten ympäröimänä, on
hukkunut jonnekin kaupallisten joulupukkien, lentävien pororekien ja kimalteisten
hankien alle. Sen sijaan korteissa hymyilevät
joulupukit, tontut ja lumiukot.
On kuitenkin turvallista luottaa siihen,
että kristillinen usko tarjoaa todellista joulurauhaa. Jokainen ihminen, nuori tai vanhempi, joka on antanut elämänsä Jumalan ja
Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen, kä-

siin, todistaa samaa. Vapahtaja vapahtaa
meidät lähimmäisiämme ja Jumalaa vastaan
tekemistämme synneistä sekä antaa voimaa
elää vaikeuksienkin keskellä rikasta elämää
kiittäen.
Jean Sibeliuksen säveltämä ja alun perin
Zacharias Topeliuksen ruotsiksi sanoittama
”En etsi valtaa, loistoa” -joululaulu on kuin
lohduttava rukous. Sen säkeistöissä toivotaan rauhaisaa kotia ja lasten joulupuuta,
sielua kirkastavaa Jumalan sanan valoa ihmismieleen ja maailman pimeyteen.
Joululaulun viimeiset säkeet kuuluvat:
”Sua halajan, Sua odotan, Sa Herra maan ja
taivahan / Nyt köyhän niin kuin rikkaan luo
suloinen joulus tuo.”

Onnellisuusprofessorin jouluterveiset
Tampereen
yliopiston
psykologian
emeritus
professori
Markku Ojanen
vastasi
Kirkonmäeltälehdelle joulua
koskeviin
kysymyksiin.
Mitä ihminen odottaa, kun hän haluaa
viettää rauhallista joulua?
– Siihen tiivistyy halu välttää turhia houkutuksia ja vaatimuksia sekä pyrkimys olla
sovussa kaikkien kanssa. Moni halua myös
levätä ja unohtaa hetkeksi työstä tai muista
asioista tulevat paineet.
Miksi on niin, että jotkut ihmiset ajautuvat juuri jouluna ja muinakin juhlapyhinä ongelmiin?
– Päällimmäinen kysymys on, että miksi ih-
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meessä? Varmaan kaikilla on aitoa pyrkimystä sekä sisäisen että ulkoisen rauhan
löytämiseen. Monien mielestä alkoholi kuuluu juhliin, jopa jouluun. Useat juhlapäivät
antavat siihen toistuvia mahdollisuuksia.
Olemme yksilöllisyyttä ja omaehtoisuutta
korostavina tottuneet säätämään aikataulumme omien ehtojemme mukaisiksi.
Kompromissit ovat sen vuoksi yhä vaikeampia. Emme enää osaa olla yhdessä. Ei ole
enää yhteisiä tapoja toimia, sillä jokainen on
tottunut viettämään yhteiselämää laitteittensa kanssa. Jouluna voi saman pöydän ääressä olla ihmisiä, jotka eivät siedä toisiaan.
Olemme myös ihmissuhteissamme yhä valikoivampia. Odotukset yhteyden ja rauhan
kokemisesta voivat olla niin suuria, että pettymyksiä tulee väistämättä.
Miten joulunvieton ja juhlapyhien aikaa
pitäisi ennakoida, että edellä kuvattua
ei tapahtuisi?
– Jos haluaa viettää hyvää yhteistä joulua, silloin on otettava muiden tarpeet huomioon.

Itsekkyys ei kuulu jouluun eikä edistä muutakaan juhlimista. Joulua valmistellaan yhdessä. Siivoaminen ja valmistelu eivät saa
jäädä yhden ihmisen, yleensä äidin, tehtäväksi. Mitä vähemmän alkoholia nautitaan sitä
parempi. Etenkin lapset kärsivät vanhempien
liiallisesta alkoholinkäytöstä. Koetetaan löytää aidosti yhteistä tekemistä. Anteeksiantamista ja -pyytämistä ei ole koskaan liikaa. Jos
sitä ei arjessa ole opeteltu, aika vaikea sitä on
juhlan aikana ottaa käyttöön.
Mikä on sinun tapasi viettää joulua?
– Perheen parissa (puoliso ja kaksi poikaa).
Vietämme joulua aivan perinteiseen tapaan. Äiti leipoo ja laittaa kaikenlaista hyvää. Me miehet koetamme auttaa siivouksessa. Haen kuusen maalta kotitilaltani,
käyn tervehtimässä tätejäni, käymme aaton
hartaudessa, nautimme yhteisen aterian ja
jaamme lahjat. Käymme puolisoni äidin
luona. Nautin pienten lahjojen ostamisesta
ja etenkin niiden paketoimisesta. Viime
jouluna eräässä liikkeessä myyjä totesi il-

meisen hämmästyneenä toiselle: ”Täällä on
herra, joka haluaa itse paketoida lahjansa.”
Nautin tavattomasti joulusta. Olen tästä
kovin kiitollinen perheelleni. Koen olevani
etuoikeutettu. – Alkoholi ei kuulu jouluumme.
Voimmeko millään tavalla auttaa ja tukea niitä, joiden joulu jättää paljon toivomisen varaa – jopa niin, että joulua ei
oikeastaan tulekaan? Pitääkö tuntea
syyllisyyttä siitä, että oma joulu on hyvä?
– Iloista antajaa Jumala rakastaa. Joskus
syyllisyyskin saa auttamaan, mutta eniten
auttamista edistää ilo, hyvä mieli ja kiitollisuus. Kaikenlainen auttaminen, jakaminen
ja lahjoittaminen kuuluvat erityisesti jouluun. Äiti Teresa sanoi viisaasti: ”Emme voi
tehdä suuria asioita, mutta voimme tehdä
pieniä asioita suurella sydämellä.”
www.markkuojanen.com

Seppo Ylönen

Hyvinkään
Nummenpoikien Norpatryhmä myi marraskuussa
partiolaisten joulu
kalentereita Prisman
aulassa ryhmänjohtajansa
Oskari Tolvasen johdolla.

Partiotoiminta kotimaan kohteena
Yhteisvastuukeräys pyörähtää
käyntiin jälleen helmikuussa
reilun 35 000 vapaaehtoisen
kerääjän voimin.
Vuoden 2016 keräys torjuu nuorten syrjäytymistä sekä Suomessa että Ugandassa. Ugandassa yhteisvastuukeräyksestä saaduilla varoilla tuetaan Rwamwanjan pakolaisleirille
rakennettavaa ammattikoulua, joka on tarkoitettu sekä paikallisille nuorille että Kongon pakolaisille. Kotimaisena kohteena on
Suomen Partiolaisten valtakunnallinen,
nuorten syrjäytymistä ehkäisevä hanke.

Koulutus tuo toivon
uudesta alusta
Maailman köyhimpiin valtioihin kuuluvan
Ugandan väestö on ikärakenteeltaan maailman toiseksi nuorin. Silti vain kaksi prosenttia sen kansalaisista saa ammattikoulutuksen. Rwamwanjan pakolaisleiri on valtavan maalaiskylän kokoinen alue, jossa pakolaiset ja paikalliset asuvat yhdessä. Pakolaisia siellä on noin 60 000, ja lisää saapuu
noin 500 ihmisen viikkotahdilla. Ammattikoulutuksella voidaan antaa kovia kokeneille nuorille toivo uudesta alusta. Keräysvaroja käytetään myös pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön Haitissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Lähi-idässä ja Myanmarissa.

Partio opettaa elämisen taitoja
Suomen Partiolaisten puheenjohtajan Anna
Munsterhjelmin mukaan partiolaisten huimaan kasvuun kääntynyt jäsenmäärä kertoo, että partiolle on yhteiskunnassa nyt
enemmän tilausta kuin koskaan.
– Partiossa lapset ja nuoret pääsevät itse
tekemään ja vaikuttamaan, saavat onnistumisen kokemuksia, oppivat toimimaan ryh-

Hyvinkään seurakuntalehti 5 / 11.12.2015

mässä ja tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla partiolaiset kehittävät ja kokeilevat uusia toimintamuotoja vaikeasti tavoitettavien nuorten
saamiseksi mukaan. Lisäksi sillä mahdollistetaan entistä kattavammin sisupartiotoimintaa eli erityistukea tarvitsevien, esimerkiksi kehitysvammaisten lasten ja nuorten
osallistumista partioon.

Yhteisvastuukeräys
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
Yhteisvastuukeräys auttaa Suomessa ja
kehitysmaissa hädänalaisia syntyperään,
uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Tuotosta 60 prosenttia menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun, 20
prosenttia vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 prosenttia kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Seurakunnat voivat kohdistaa
10 prosenttia yhteisvastuukeräystuotostaan oman seurakuntansa alueelle.
Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat.
Keräys järjestetään helmi-huhtikuussa,
mutta keräyslupa on voimassa ympäri
vuoden. Vuoden 2016 keräysluvan numero on POL-2015-6344 ja Ahvenanmaalla ÅLR 2015/6345. Molemmat luvat ovat voimassa 1.9.2015–31.8.2016.
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan
presidentti Sauli Niinistö, ja keräyksen
2016 esimies on Kuopion hiippakunnan
piispa Jari Jolkkonen.
Lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä
www.yhteisvastuu.fi.

Keräysvuoroja jaetaan aloitusmessussa 7.2.2016
Yhteisvastuukeräys käynnistyy Hyvinkäällä 7.2. kello 10 pidettävällä aloitusmessulla. Messussa ovat mukana myös
Hyvinkään seurakunnan ensi vuoden keräyspäällikkö Mika Viitanen, keräyssihteeri diakoni Johanna Tontti, diakoniatyöntekijä Maria Kahra sekä joukko partiolaisia. Messun jälkeen jaetaan keräysvuoroja seuraavan viikon (8.–13.2.) lipaskeräystempaukseen.
– Hyvinkäällä on noin 50 vakituista lipaskerääjää, ja viime vuosina myös rippikoululaiset ja isoset ovat lähteneet kerääjiksi, Johanna Tontti kertoo.

Keväällä 2016 Hyvinkään seurakunnassa järjestetään yhteisvastuun hyväksi
erilaisia tapahtumia.
– Suunnitelmissa on esimerkiksi kanttoreiden yhteisvastuukonsertti Hyvinkään
kirkossa 14.2., naistenpäivätapahtuma
Martissa 5.3. (mukana Anna-Liisa Valtavaara) sekä Joel Hallikaisen konsertti
Hyvinkään kirkossa 6.3. Yhteisvastuun kiitosmessu pidetään Hyvinkään kirkossa 1.5.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita ideoimaan ja toteuttamaan keräystä. Yhteyttä
voi ottaa keräyssihteeri Johanna Tonttiin;
johanna.tontti(at) evl.fi, puh. 040 8050 371.

Partio opettaa elämisen taitoja
– Kaverit, erilaisiin ihmisiin tutustuminen ja
heidän kanssaan yhdessä tekeminen, uuden
oppiminen, mielenkiintoiset vastuutehtävät.
Hyvinkääläinen Oskari Tolvanen, 17,
luettelee asioita, miksi hän on viihtynyt
partiossa 9-vuotiaasta asti.
Hän kertoo, että partiossa oppii myös
johtamista. Vastuutehtävät kasvavat iän
myötä.
– Itse olen toiminut partionjohtajana
14-vuotiaasta asti. Tällä hetkellä vedän
kerran viikossa 10-vuotiaiden ryhmää. On
mukavaa, kun voi jakaa nuoremmille
omaa kokemustaan.
Ensi kesänä Tolvanen aikoo osallistua
Hämeenlinnan Evolla pidettävälle valtakunnalliselle Roihu-suurleirille 15 000
muun partiolaisen kanssa.
– Täältä Hyvinkäältä meitä lähtee sinne noin 100 partiolaista, hän kertoo.
Oskari kuuluu Hyvinkään Nummenpoikiin, joka on poikalippukunta. Hyvinkäältä löytyy myös tyttölippukunta Hyvin-

kään Metsätytöt sekä kaksi yhteislippukuntaa; Hyvinkään Miilupartio sekä Martin Partio. Hyvinkäällä toimivissa lippukunnissa on yhteensä noin 350 jäsentä.
Hyvinkään seurakunnan yhteisvastuukeräyksen ensi vuoden keräyspäällikkö,
Hyvinkään Nummenpojissa 47 vuotta toiminut Mika Viitanen on iloinen siitä, että
kirkkohallitus valitsi partiotoiminnan yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteeksi.
– Partiossa opetellaan oman elämän
kannalta hyödyllisiä taitoja: toisten kunnioittamista, luonnossa liikkumista, yhteistyö- ja ensiaputaitoja, käsillä tekemistä ja
erilaisuuden hyväksymistä. Partiossa kaverit ovat erittäin tärkeitä.
Viitanen kertoo, että Hyvinkäällä keräyksestä saatu tuotto aiotaan käyttää niiden
nuorten tukemiseen, jotka eivät vielä ole
partiolaisia, esimerkiksi ensi kesän Roihusuurleirin leirimaksujen muodossa.

Irja Ketola
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Lasten sururyhmä 2016

Diakoniatyön

jouluaika

Asiakasvastaanotto
ajalla 11.–22.12.
• maanantai: perhetyön
vastaanotto klo 10–17
• tiistai: päihdetyön
vastaanotto klo 10–16
• torstai: vastaanotto
klo 10–16
• perjantai: klo 10–16
Vastaanotolle tulee varata aika
käymällä diakoniatoimistossa
tai soittamalla päivystysnumeroon 019 4561 250 ti, to
tai pe vastaanottoaikoina.
Osoite on Hämeenk. 16
Herusten mökki
• Vapaita vuoroja voi
tiedustella diakoniatoimistosta vastaanottoaikoina em. numerosta
Mummon kammari
• Mummon kammarin
puurojuhla 15.12. klo 12
• Mummon kammari on
joulutauolla 16.12.2015–
10.1.2016

Aikuinen työstää menetyksiään puhumalla. Lapsella
ei ole samanlaista kykyä käsitellä suruaan sanoin.
Silti lapsen suru on yhtä vakava ja jättää usein vielä
voimakkaammat jäljet kuin aikuisen suru.
Toisten saman kokeneiden seurassa lapsi voi kohdata
menetyksen kivun ikäänsä sopivalla tavalla. Leikkien,
askartelun ja musiikin kautta surun ilmaisijaksi löytyvät
ehkä myös sanat ja olo helpottuu, kun läheisen kuolemaan liittyviä
tunteita oppii ilmaisemaan.
Hyvinkään seurakunta järjestää
LASTEN SURURYHMÄN 5–10 v. lapsille.
Kokoontumiset Vehkojan seurakuntakeskuksen alakerran
takkahuoneessa os. Yli-Anttilantie 3.
• Ke 6.4. klo 17.30–19.00 Kokoontuminen 1
yhteinen aloitus lasten ja aikuisten kanssa.
• La 9.4. klo 11.00–16.00 Kokoontuminen 2,
lasten kanssa (päivän aikana tarjotaan lounas ja välipala).
• Ke 13.4. klo 17.30–19.00 Kokoontuminen 3, lasten kanssa.
• Ke 20.4. klo 17.30–19.00 Kokoontuminen 4,
perheilta, yhteinen lasten ja aikuisten kanssa.

Leirejä
Äiti-tytär -leiri
5.–7.2.2016
(ohjelma 7–14-vuotiaille)
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €,
ei sisaralennusta
Ilmoittautuminen päättyy 10.1.
Leirin vastaava työntekijä Kirsi
Kupiainen puh. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi.

Ryhmä on osallistujille maksuton. Ryhmää ohjaavat
nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso ja lastenohjaaja Laura Jokinen.
Tiedustelut Ari-Pekka Laaksolle puh. 0400 616 238, ja
ilmoittautumiset viimeistään 1.2.2016 ari-pekka.laakso@evl.fi tai
laura.jokinen@evl.fi.

Päivisin kokoontuva sururyhmä
Hyvinkään seurakunta järjestää päivällä kokoontuvan sururyhmän.
Ryhmä kokoontuu Hyvinkään seurakuntakeskuksen
keskusteluhuoneessa, 2. krs (Hämeenkatu 16) klo 13–14.30 seuraavina
maanantaina: 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2.,15.2. sekä 11.4. Ryhmän
ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijät Tuija Vänskä ja Kaisa Laakso.
Ilmoittautuminen sururyhmään 23.12. mennessä
puh.040 755 9364 tai kaisa.laakso@evl.fi.
Ryhmään otetaan 10 osallistujaa.

Tervetuloa seurakunnan

perhekerhoihin!
Perhekerhoihin ovat
tervetulleita kaikki lapset
yhdessä aikuisten kanssa.
Niihin ei tarvitse ilmoittautua
erikseen ja ne ovat
maksuttomia. Kerhoissa
touhutaan, puuhataan,
hiljennytään ja kahvitellaan.
Kerhot jatkavat joulutauon
jälkeen maanantaina
11.1.2016.

Seurakunnan
pitopalvelu
Seurakunnan pitopalvelun
maistuva lounas ma–pe
klo 10.30–13.30
seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16, 2. krs.
Hinta 9,80 €.
Tervetuloa viettämään myös
perhe- ja muita juhlia
seurakunnan pitopalvelun
viihtyisiin tiloihin.
Tiedustelut ja varaukset
pääemäntä Anne Silvánilta
p. 040 8050 240 tai
hyvinkaansrk.pitopalvelu@
evl.fi.
Nyt on aika tilata
jouluherkut!
Leivonnaiset, laatikot ja muut
herkut vaivattomasti
seurakunnan pitopalvelusta,
p. 040 8050 240.
Tilaukset tiistaihin
15.12. mennessä.
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Äiti-tytär -leiri
12. –14.2.2016 (ohjelma alle

Perhekerhot kokoontuvat
maanantaisin klo 9–11
• Martin seurakuntatalossa (Niittymäenraitti 4)
Perhekerhot
kokoontuvat
• Paavolan seurakuntakodissa (Aittatie
1)
• Vehkojan seurakuntakeskuksessa (Yli-Anttilantie 3)
• Kytäjän kirkon sivusalissa (Palkkisillantie 11)

kouluikäisille)
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €,
ei sisaralennusta
Ilmoittautuminen 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.

HIIHTOLOMALEIRIT
SÄÄKSISSÄ
20.–22.2.2016
11–14-v, leirin
seuraavasti:

Kasvatus –
Lapsi- ja perhetyö

vastaava työntekijä Juha Hakkarainen puh. 0400 436 862,
juha.hakkarainen@evl.fi.

24.–26.2.2016 9–10-v, leirin
vastaava työntekijä Kirsi Kupiainen puh. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi.
Aloita aikuisrippikoulu ensi keväänä!
Hiihtolomaleirien hinta 40 €,
Pilttiporukka on vauvaperheiden sisaralennus
oma
-50 %. IlmoittautuKokoonnumme
Kirkonmäellä
Aikuisrippikoulun ohjelma porukka,
pilttiporukka
kokoontuuminen päättyy 31.1.2016.

Keskiviikkoisin klo 9.00-11.00
Betania (Helenenkatu 15)

• 15.3. klo 18 Tutustuminen ja
kysymysten kerääminen
• 22.3. klo 18 Jumala
• vk:lla 12 Osallistuminen
pääsiäisajan jumalanpalvelukseen
• 10.4. klo 14 Jumalan ilmoitus,
Raamattu
• 12.4. klo 18 Synti, Jeesus,
sovitus
• 19.4. klo 18 Sakramentit
• 24.4. Messukäynti
vapaavalintaisessa kirkossa
• 3.5. klo 18 Kirkko ja seurakunta
• 10.5. klo 18 Kristityn elämä
• 17.5 klo 18 Päätös

työkeskuksen aulakahviossa
Maanantaisin
klo 13.00-16.00
(Hämeenkatu 16).
Pappilassa
(Pappilankatu
14)
Konfirmaatio Vehkojan
seurakuntakeskuksen messussa
su 22.5. klo 12 (paikalle klo 11,
tilaisuus kestää n. tunnin).

Ilmoittautuminen:
Johannes Melanderille 13.3.2016
mennessä osoitteeseen
www.hyvinkaanseurakunta.fi
johannes.melander@evl.fi
tai
040 8050 308.
Papit: Johannes Melander
040 8050 308
Heidi Kajander-Maavuori
040 7268 788

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.–29.3.201
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 sosi.
aalisin perustein. Hakemuksia
saa seurakunnan nuorisotoimistosta ja leirin ohjaajilta.

Perhekerhoihin ovat
Isä-poika -leirikaikki lapset
tervetulleita
22.–24.1.2016
yhdessä
aikuisten
kanssa.
Niihin ei
Hinnat aikuinen
40 €, lapsi
15 €,
ei sisaralennusta
tarvitse
ilmoittautua erikseen ja ne
Ilmoittautuminen päättyy 10.1.
ovat
maksuttomia.
Leirin
vastaava työntekijä Kerhoissa
A-P Laakso puh. 0400 616 238,
touhutaan,
puuhataan,
ari-pekka.laakso@evl.fi.
hiljennytään ja kahvitellaan

Maanantaisin klo 9.00-11.00
• Keskiviikkoisin klo 9–11 Betaniassa
(Helenenkatu
15)
Martin
seurakuntatalo
(Niittymäenraitti 4)
22.–24.2.2016 7–8-v, leirin
seurakuntakoti (Aittatie 1)
Pilttiporukka on vauvaperheidenPaavolan
oma porukka.
vastaava
työntekijä A-P Laakso
Pilttiporukka kokoontuu maanantaisin
klo 13–16
Vehkojan
seurakuntakeskus (Yli-Anttilantie
3) 238,
puh. 0400 616
Pappilassa (Pappilankatu 14)
Kytäjän kirkon sivusali (Palkkisillantie
11)
ari-pekka.laakso@evl.fi.
Jos haluat lisätietoja, soita kasvatuksen
toimistoon puh. 040 528 7236.

kaisin, majoituksen, ruuan,
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta sosiaalisin ja taloudellisin
perustein. Hakemuksia voi
pyytää seurakunnan nuorisotoimistosta tai leirin vastaavalta
työntekijältä.

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.

Leiriläiset otetaan leirille ilmoittautumis- järjestyksessä. Leirille
Leiripaikat jaetaan ilmoittautuotetaan ensisijaisesti hyvinkäämisjärjestyksessä. Leiri-ilmoitläisiä. Leiri-ilmoittautumisen
tautumisen yhteydessä saat
yhteydessä saa tiedon, onko
tiedon, oletteko mahtuneet
ilmoittautuja mahtunut leirille
leirille vai jääneet varasijoille.
vai jäänyt varasijoille. Leirin
Leirin vastaava työntekijä ottaa
vastaava työntekijä ottaa yhyhteyttä, jos paikkoja vapauteyttä, jos paikkoja vapautuu.
Hyvinkään
seurakunnan lapset ja perheet, käy tykkäämässä!
tuu.
Työntekijät Kirsi Kupiainen puh.
040 566 3990, kirsi.kupiainen@
Leireistä lähetetään kotiin leirievl.fi ja Juha ”Juike” Hakkaraikirje n. 2 viikkoa ennen leiriä.
nen puh. 0400 436 862, juha.
Leirien hinnat sisältävät kuljehakkarainen@evl.fi.
tuksen kirkolta Sääksiin ja ta-

J o u l u k u u 2 015 – t a m m i k u u 2 016
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu

Joulunajan jumalanpalveluksia
ja hartauksia
Perjantai 11.12.
• .15 ja 10.15 Pikkulapsiperheiden
joulukirkko Vanhassa kirkossa.
Merja Telsavaara, Anna-Mari Tukeva
ja Helena Lehtinen.

3. Adventtisunnuntai 13.12.
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
Janne Rönni, Ilkka Järvinen ja Minna
Kurkola. Uudenmaan kansalliset
seniorit ry:n kirkkopyhän kirkkokahvit.
• 10 Joululaulukirkko Paavolan
srk-kodissa. Saija Lottonen ja
Anna Helenius.
Maanantai 14.12.
• 10.30 Pikkulapsiperheiden
joulukirkko Vehkojan srk-keskuksessa. Merja Telsavaara, Anna-Mari
Tukeva ja Marjut Sipakko.
Torstai 1.12.
• 10 Kehitysvammaisten joulukirkko
Vanhassa kirkossa. Sanna Ylä-Jussila,
Mari Kahra ja Minna Kurkola.
Lauantai 1.12.
• 16 Perheiden joulukirkko Vanhassa
kirkossa. Merja Telsavaara, Anna-Mari
Tukeva ja Marjut Sipakko.
4. Adventtisunnuntai 20.12.
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa. Saija
Lottonen, Kosti Kallio ja Taru Paasio.
• 10 Paavolan seurakuntakodin
40-vuotisjuhlamessu Paavolan
srk-kodissa. Jyrki Rauhala, Ilkka
Järvinen ja Marjut Sipakko. Kirkkokahvit.
Keskiviikko 23.12.
• 1 Joulunodotuskirkko Martin
srk-talossa. Petra Pohjanraito
Marjut Sipakko.
• 22 Aatonaaton yömessu Paavolan
srk-kodissa. Petteri Kerko ja
Marjut Sipakko.
Jouluaatto, torstai 24.12.
• 13 Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä
Hyvinkään kirkossa. Kertoja Luukas:
Mika Ikonen, Jesaja: Anssi Häkkinen.

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Koreografia: Titta Tunkkari. Musiikki:
Helena Lehtinen ja lauluryhmä.
Ohjaus: Jouni Laine.
14 Hartaus Kytäjän kirkossa.
Kosti Kallio ja Minna Kurkola. Ilona
Lehtinen, huilu ja Janne Lehtinen,
kitara.
14 Hartaus Rauhannummen
kappelissa. Virpi Koivisto ja Anna
Helenius.
15 Kuninkaasi tulee -joulunäytelmä
Hyvinkään kirkossa. Kertoja Luukas:
Mika Ikonen, Jesaja: Anssi Häkkinen.
Koreografia: Titta Tunkkari. Musiikki:
Helena Lehtinen ja lauluryhmä.
Ohjaus: Jouni Laine.
15 Julbön i Gamla kyrkan.
Anne Blomqvist ja Anna Helenius.
Johanna Nousiainen, laulu.
15.30 Hartaus Kytäjän kirkossa. Kosti
Kallio ja Minna Kurkola. Anna ja Aino
Kinnunen, viulu, Ida Kinnunen, piano.
1 Hartaus Vanhassa kirkossa. Anne
Blomqvist ja Leena Voutila-Makena.
Ilona Lehtinen, huilu ja Janne
Lehtinen, kitara.
1 Avoin jouluaatto Vehkojan
srk-keskuksessa. Esa Kokko ja Leena
Voutila-Makena.
1 Hartaus Puolimatkan hautausmaalla. Virpi Koivisto ja Helena
Lehtinen.
23 Jouluyön messu Hyvinkään
kirkossa. Saija Lottonen ja Leena
Voutila-Makena.

Joulupäivä, perjantai 25.12.
• 06 Joulukirkko Vanhassa kirkossa.
Petra Pohjanraito, Petteri Kerko ja
Minna Kurkola. Johanna Nousiainen,
laulu.
• 0 Joulukirkko Vanhassa kirkossa.
Joulukirkko Vanhassa kirkossa. Petra
Pohjanraito, Petteri Kerko ja Minna
Kurkola. Hyvinkään Työväen
mieskuoro.
• 0 Joulukirkko Kytäjän kirkossa.
Virpi Koivisto ja Leena Voutila-Makena. Irina Kim ja Kati Välimaa, viulu ja
Simeon Overdec, oboe, Kalle Välimaa,
harmonikka.
• 10 Joulukirkko Hyvinkään kirkossa.
Kosti Kallio, Paula Kallio ja Anna

Tervetuloa

joulujuhliin!

• Ke 16.12. klo 1–20. Lähetyksen ja evankelioimistyön
joulujuhla seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu . Juhlassa Pirkko Nummelan läksiäiset.
Mukana Esa Kokko, Kosti Kallio ja Johanna Rantalankila.
• To 1.12. klo 1 Liikuntaryhmien ja vastuunkantajien
joulupuuro Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie .
Esa Kokko.
• Ke 24.12. klo 1 Vehkojan avoin jouluaatto Vehkojan
srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie . Joululauluja, jouluglögi
ja -ateria, jouluhartaus. Illan isäntäparina Esa ja Birgitta
Kokko sekä kanttori Leena Voutila-Makena. Aterialipun
( ) voi noutaa srk:n neuvonnasta perjantaihin ..
mennessä.

Helenius. Hyvinkään Kirkkokuoro.
• 11 Perhekirkko Vehkojan srk-keskuksessa. Merja Telsavaara ja Taru Paasio.
Tapaninpäivä,
lauantai 26.12.
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
Esa Kokko, Anne Blomqvist ja Anna
Helenius.
Sunnuntai 2.12.
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
Johannes Melander, Esa Kokko ja
Minna Kurkola.
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa.
Petra Pohjanraito ja Matti Heroja.
• 13 Messu Kytäjän kirkossa. Petra
Pohjanraito ja Minna Kurkola.
• 1 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa.
Kosti Kallio ja Helena Lehtinen.
(Viisikielinen).
Uudenvuodenaatto,
torstai 31.12.
• 20.30 Messu Vanhassa kirkossa.
Jyrki Rauhala, Jaakko Uronen ja
Minna Kurkola.
• 23.00 Glögitarjoilu ja musiikkia
Hyvinkään kirkossa.
• 23.30 Hartaus Hyvinkään kirkossa.
Petteri Kerko ja Helena Lehtinen.
Uudenvuodenpäivä,
perjantai 1.1.2016
• 10 Sanajumalanpalvelus Vanhassa
kirkossa. Saija Lottonen ja Taru
Paasio. Kirkkokahvit.
Sunnuntai 3.1.
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
Petteri Kerko, Petra Pohjanraito ja
Leena Voutila-Makena.
• 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan
srk-kodissa. Jyrki Rauhala ja
Helena Lehtinen. Kirkkokahvit.
• 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
Esa Kokko ja Taru Paasio.
Loppiainen, keskiviikko 6.1.
• 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
Kosti Kallio, Merja Telsavaara, Minna
Kurkola ja Taru Paasio. Kirkkokahvit.

Linja-autokuljetus
Rauhannummen hautausmaalle
• Jouluaattona, to 24.12. Linja-auto lähtee
Hyvinkäänkylästä klo  ja ajaa reittiä:
Uudenmaankatu, Siltakatu, Vaiveronkatu, Jussilankatu,
Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, lähtö
Hyvinkään kirkon vastapäiseltä pysäkiltä klo .,
Hämeenkatu, Sähkökatu, Pohjoinen puistokatu,
Munckinkatu ja Hämeenkatua Rauhannummeen.
Hartaus Rauhannummen kappelissa klo 14.
Paluulähtö klo .. Paikallisliikenteen maksu.
(Huom! Eri lähtöaika Hyvinkäänkylästä kuin yleensä
kuukauden . sunnuntaina).
• Sunnuntaina 3.1.2016. Linja-auto lähtee klo .
Hyvinkäänkylästä Uudenmaankatua (tilausajo),
Paavolasta (linja ) ja Hakalasta (linja ). Vaihtoyhteys
rautatieasemalta klo .. Auto ajaa Hämeenkatua,
Sähkökatua, Munckinkatua ja Hämeenkatua
Rauhannummeen. Paluulähtö klo  ja yhteydet
samoille reiteille. Paikallisliikenteen maksu.

Joulumusiikkia ja -runoja

• Pe 11.12. klo 1 Jaakko Ryhäsen sinivalkoinen joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro, johtaa Matti Heroja. Piano ja urut, Matti Heroja.
Ritva Viitala-Aaltio, piano. Osa konsertin tuotosta lahjoitetaan Medialähetys
Sanansaattajien toimintaan. Liput ovelta , .
• La 12.12. klo 15 Joulukonsertti Vanhassa kirkossa. Bel Canton ystävät ry. Laulajien
valmennus Inari Gebhard. Kalle Välimaa, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma  .
• La 12.12. klo 1 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Lapsi- ja
nuorisokuorot sekä
Soitinyhtye, johtaa
Marjut Sipakko.
Joulukuvaelma, ohjaus
Jouni Laine. Vapaa pääsy.
•Ma 14.12. klo 1
Naiskuoro Solinan
joulukonsertti Vehkojan
La 12.12.2015 klo 17
srk-keskuksessa. Johtaa
Hyvinkään kirkossa
Nina Melasalmi. Vapaa
Hämeenkatu 16
pääsy. Ohjelma  .
•Ti 15.12. klo 1
Sävelkeijut
”Runo vie jouluun 10
Rytmiritarit
vuotta” -ilta Vanhassa
Laulunaperot
kirkossa. Nuoren Voiman
Nuorisokuoro
Liiton Hyvinkään Siiven
Soitinyhtye
Lausujat, ohjaajana Tuula
Johtaa Marjut Sipakko
Rajamäki. Mukana Virpi
Koivisto ja Helena
Joulukuvaelma
Lehtinen.
Ohjaus Jouni Laine
•Ti 15.12. klo 1
Taas kaikki kauniit
muistot joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa. Ville
Rusanen ja Helsingin
poliisisoittokunta.
Kapellimestarina Sami
Ruusuvuori. Vapaa pääsy.
•To 1.12. klo 1.30
Vapaa pääsy
Seurakunnan kuorojen
www.hyvinkaanseurakunta.fi
Kaikenikäiset tervetuloa!
joulugaala Hyvinkään
kirkossa. Sävelkeijut ja
Nuorisokuoro, johtaa
Marjut Sipakko,
Kastepisarat, Nuorten
Taas kaikki
ryhmä Kuvastus ja
kauniit muistot
Neliapila-kuoro, johtaa
Minna Kurkola,
-joulukonsertti
Hyvinkään Kirkkokuoro,
Hyvinkään kirkossa 15.12.2015 klo 19.00
johtaa Anna Helenius,
Ville Rusanen &
Vehkojan kuoro, johtaa
Helsingin poliisisoittokunta
kapellimestarina Sami Ruusuvuori
Taru Paasio,
Poliisipäällikkö Kari Rantala toivoo, että mahdollisimman
Tuomaskuoro ja
monella olisi mahdollisuus tulla kuuntelemaan joulukonserttia
Hyvinkäälle. Konserttiin on vapaa pääsy!
lauluyhtye KokoNainen,
johtaa Helena Lehtinen.
Hyvinkään
Oratoriokuoro, johtaa
Matti Heroja. Juonto
Inga-Lill Rajala. Vapaa
pääsy.
•La 1.12. klo 1
Kuului laulu enkelten
-joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa.
Laura Voutilainen ja Tomi
Metsäketo. Ohjelma  .
Lippupalvelu, www.
lippupalvelu.fi. R-kioski.
•Su 20.12. klo 15
Siioninvirsiseurat
Vanhassa kirkossa
(Herättäjä-Yhdistys).
•Pe 25.12. klo 1
Hyvinkään
Kamarikuoron
joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa.
Johtaa Erkki Hannonen.
Teemu Toivonen, sello.
Vapaa pääsy.
Ohjelma  .

KOKO PERHEEN

JOULUKONSERTTI

N U O RT E N TO I M I N TA TA LV E L L A 2 0 1 5
Jumala. Armo. Elämä.
Betaniassa 16.12. asti:
Keskiviikkoisin Raamis 16.30emmat
Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Katso tarokitteessa
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30
tiedot os
t

etsku

.net

18.12. Betskun joulu klo 16.30-20.30 Glögiä, esiintyjiä, joulun
tunnelmaa. Tule mukaan!
31.12. Nuorten uusi vuosi Betaniassa klo 18.00 alkaen

ku.ne

www.bets

Bet
nuortentoanian
im ta on
joulutauoin
19.12.-13.1 lla
.2016
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Kuva: Tanja
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”Koti ja asunto pitäisi olla perusoikeuksia.”

Jouluna
Mäntylä saa
joulukuusen ja
joulukoristeita.
Yhdessä
lauletaan
joululauluja.
Valtteri
Salmen eräs
suosikkijoululaulu on
Tiernapojat.

Mäntylä on asujilleen koti

A

sunnottomille tarkoitettu Hyvinkään Mäntylä tarjoaa tällä hetkellä kodin kahdellekymmenelle miehelle ja kahdeksalle naiselle. Syyskuun alussa Hyvinkään Mäntylän
toiminnanjohtajan tehtävät aloittanut
Valtteri Salmi sanoo, että talo on nyt täysi.
Joulunakin hänellä on työvuoroja.
– Meitä työntekijöitä on yhteensä kolme. Minun tehtäväni ovat hallinnon ja käytännön työtä.
Asukkaita muuttaa pois ja uusia tulee tilalle. Asuntolaan
otetaan hyvinkääläisten lisäksi asukkaita myös muista kunnista. Hyvinkääläisille vuorokausihinta on vähän edullisempi. Ajatusta asumisesta pitäisi laventaa. Kaikki eivät halua
asua ”porvarillisesti”. Tämä on monelle ihmiselle koti.
Miehellä on monipuolinen työura sosiaalialalla. Hän valmistui aikoinaan Järvenpään Luther-opistosta nuorisotyöntekijäksi ja oli 1990-luvulla lastensuojelutyössä Järvenpäässä.
– Vuosina 1999–2001 toimin Hyvinkään seurakunnassa nuorisotyöntekijänä, minkä jälkeen olin työssä Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksessä. Sen jälkeen olin useita
vuosia sosiaalialan yrityksessä Helsingissä. Viimeiset kaksikymmentä vuotta olen asunut Hyvinkäällä.
Valtteri Salmi jäi Nuorisoasuntoyhdistyksen hallitukseen.
Hyvinkään Mäntyläkin on hänelle ennestään tuttu paikka.
Molemmat tahot tarjoavat asumiseen liittyviä palveluja.
– Mäntylällä on ollut huono maine, mutta tämä on
siisti ja kodikas paikka. Asukkaatkin ovat siistejä. Asunnottomuuteen voi johtaa työttömyys, sairastuminen, läheisen kuolema tai avioero. On hyvä ymmärtää, että se ei ole
yhteiskunnan eikä asianomaisen ihmisen vika. Täällä olevilla ihmisillä ei ole muuta yhteistä nimittäjää kuin asunnottomuus. Kaikilla ei ole päihdeongelmaa.

Ei etsitä syyllisiä
Asumiseen liittyvät asiat eivät ole Valtteri Salmen mukaan
mustavalkoisia. Suomessa on asunnottomuutta, mutta
kaikki eivät halua mennä asuntoloihin.
– Asuntoloissakin olevat lasketaan tilastoissa asunnotto-
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vat sen itse. Suurin osa asukkaista on tyytyväisiä Mäntylässä asumiseen.
Nykyään pyritään pois asuntolatyyppisistä ratkaisuista
ja rakennetaan tuetun asumisen yksiköitä.
– Asukkaille annetaan näin enemmän mahdollisuuksia
itsenäiseen asumiseen, mutta he saavat tarvittaessa myös
sitä tukea, mitä asuntolatkin parhaimmillaan tarjoavat.

Perinteinen joulujuhla

Hyvinkään Mäntylän toiminnanjohtaja Valtteri Salmi
kiittää hyvinkääläisiä talon asukkaille lahjoitetusta
talvivaateavusta. – Asunnottomuutta ei hoideta etsimällä
syyllisiä, hän sanoo.

miksi. Asunnottomuutta on sekin, että asutaan kavereiden
nurkissa. Koti ja asunto pitäisi olla ihmis- ja perusoikeus.
Hyvinkään Mäntylän säännöt ja asumisen hinnat on
kirjattu kotisivuille: www.hyvinkaanmantyla.fi. Esimerkiksi yhden hengen pieni huone maksaa 20,50 euroa päivältä.
Asumismaksu sisältää liinavaatteet, pesuaineet ja yhden
lämpimän aterian päivässä. Mäntylässä asutaan yhden tai
kahden hengen kalustetuissa huoneissa. Paikkoja on täysiikäisille naisille, miehille ja pariskunnille. Päihteitä ei saa
käyttää. Asukkaiden on oltava omatoimisia, sillä talossa ei
ole hoito- tai kuntoutuspalveluita.
Toiminnanjohtaja sanoo, että asuntolatyöhön liittyy
vahvasti palveluohjaus.
– Koska jokaisen ihmisen tarpeet ovat erilaisia, niin
pyrimme yhdessä asukkaan kanssa selvittämään, että hän
on oikeiden palveluiden piirissä. Mäntylän asuntolatyö on
heikompien puolustamista. Yksi yö kahden hengen huoneessa maksaa 11,50 euroa. Jos ihminen on oikein köyhä,
sosiaalitoimi maksaa asumisen. Jotkut asukkaista maksa-

Mäntylä tekee seurakunnan diakoniatyön kanssa aktiivista
yhteistyötä ihmisten auttamiseksi.
– Olemme luopumassa vanhoista kuvaputkitelevisioista
paloturvallisuussyistä. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö
lahjoitti asukkaiden yhteistilaan uuden taulutelevision.
Muutamia pienempiä televisioita pitää vielä vaihtaa uudemman mallisiin taulutelevisioihin, Valtteri Salmi jatkaa. Kristinuskoon liittyvä lähimmäisenrakkaus voisi hänen mielestään olla seurakunnissa laajemminkin nouseva trendi.
Kun tämä lehti ilmestyy, seurakunnan pastori Esa
Kokko on jo käynyt seurakunnan vapaaehtoisten kanssa
tuomassa 2. joulukuuta talon asukkaille joulutervehdyksen. Diakoniatyöntekijät ovat myös vierailleet Mäntylässä,
ja Vehkojan seurakuntakeskuksessa 9. joulukuuta pidetty
Päihteetön joulujuhlakin on takana.
– Täällä Mäntylässä on hyvin perinteinen joulu. Asukkaat valmistavat yhdessä jouluaterian.
Valtteri Salmi antaa hyvinkääläisille suuren kiitoksen
siitä, että alkusyksystä taloon toimitettiin paljon lämpimiä
talvivaatteita ja täkkejä.
– Ne ovat osalle meidän asukkaista kriittisen tärkeitä.
Villasukkia, pipoja ja tumppuja täällä tarvitaan. Ihmisillä
on lähimmäisenrakkautta. He kantavat huolta toisista ja
haluavat auttaa.
Hyvinkään Mäntylä, Asunnottomien asuntola, Ranssunkaari 2 A, www.hyvinkaanmantyla.fi, info@hyvinkaanmantyla.fi. Työntekijöiden puhelinnumero 040 513 0379

Seppo Ylönen

