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Kesämökillä suomalaiset nauttivat luonnosta - sivu 12

Zar Zar Tun
- Martissa asuva
maahanmuuttaja
- burmalainen kristitty

Zar Zar Tun
lapsineen isoäidin
ompelemissa
perinteisissä
burmalaisissa
kansallisasuissa.

Zar Zar Tunin tie
sotilasdiktatuurista vapauteen
Valoisasti hymyilevä Zar Zar Tun
avaa oven ja kutsuu peremmälle.
Ovensuussa vastaan hyppii 3vuotias tytär Show Show Poe ja
äidin sylissä kiemurtelee yhdeksän
kuukauden ikäinen poika Day Day
Poe. Hyvinkään Martissa vuoden
asunut Tunin perhe on kotoisin
Myanmarista, entisestä Burmasta,
Kaakkois-Aasian suurimmasta
maasta.

M

yanmar on sosialistinen
liittotasavalta. Maata hallitsee buddhalaista sosialismia harjoittava sotilasjuntta, joka vainoaa etnisiä ja
uskonnollisia vähemmistöjä. Kymmenet tuhannet shanit ja karenit pakotettiin muuttamaan maasta. Zar Zar kuuluu kristittynä ja karenitaustaisena sekä uskonnolliseen että etniseen vähemmistöön.
Zar Zar Tun tarjoilee burmalaista vihreää teetä ja kertoo kotimaastaan ja elämästään ennen Suomeen tuloa.
– Vietin lapsuuteni maaseudulla. Olin
viisivuotias muuttaessamme Yugawkon kylään, Karenin osavaltioon. Minulla on kaksi
nuorempaa veljeä. Isäni työskenteli armeijan
palveluksessa ja äitini toimi baptistikirkon



pappina. Perheelläni oli maatila, jonka puutarhasta ja viljelyksiltä saimme kaiken mitä
tarvitsimme. Meillä oli myös kanoja, possuja
ja lehmiä.
Poliittiset levottomuudet pahenivat
maassa Zar Zar Tunin ollessa vielä melko
nuori. Elämä kävi koko ajan vaikeammaksi ja
vaarallisemmaksi.
– Pienet maalaiskaupungitkin joutuivat
maksamaan veroa diktaattorihallinnolle. Armeijan joukot tuhosivat ja ryöstivät kyliä.
Monet joutuivat pakkotyöhön armeijalle. Ihmiset joutuivat kokemaan monenlaista väkivaltaa. Sotilaat raiskasivat ja tappoivat naisia.
Minunkin sukulaisiani tapettiin raa´asti.
Perheeni joutui hajaannuksiin. Lopulta saavuin 17-vuotiaana Thaimaan puolella sijaitsevalle Karenin pakolaisleirille.

Pakolaisleirin arkea
Pakolaisleirit on suunniteltu tilapäisiksi.
Useimmiten ihmiset joutuvat kuitenkin
odottamaan kurjissa olosuhteissa vuosikausia, ennen kuin saavat pakolaisstatuksen johonkin maahan. Zar Zar Tunkin vietti pakolaisleirillä kymmenen vuotta.
– Elämä pakolaisleirillä on turvatonta, ei
ole liikkumisoikeutta, ravinto on heikkoa,
asumukset huonoja, eikä ole minkäänlaisia
mahdollisuuksia normaaliin elämään. Koko
ajan saa jännittää ja murehtia jostakin.
Kun YK:n virkailijat kutsuivat Suomeen
haluavia maahanmuuttajia, Zar Zar hakeutui
muiden kiinnostuneiden kanssa haastatte-

luun.
– Tiesin siinä vaiheessa Suomesta vain
sen, että se on demokraattinen maa Euroopassa lähellä pohjoista napapiiriä, hän hymyilee.
Ensimmäisestä tapaamisesta lähti liikkeelle monivaiheinen prosessi, joka sisälsi
useita viranomaishaastatteluita, pitkiä odotusjaksoja ja epävarmuutta.

Perhe ennen yksilöä
Suomeen Zar Zar Tun pääsi lopulta huhtikuussa 2006. Hyvinkään Martissa asuva Zar
Zar on tyytyväinen.
– Ensimmäistä kertaa elän maassa, jossa
on turvallista ja rauhallista. Voin ilman huolia keskittyä suunnittelemaan tulevaa. Ensimmäinen tavoitteeni on oppia kunnolla
suomen kieli. Se tuntuu kyllä tosi vaikealta,
mutta haluan oppia sen. Haluaisin myös
opiskella kaupallista alaa, talous ja hallinto
kiinnostavat minua. Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä kansainvälisessä organisaatiossa, joka tekee työtä pakolaisten hyväksi.
Zar Zar Tun kertoo viihtyvänsä Hyvinkäällä hyvin. Kokemus suomalaisista on
myönteinen.
– Suomalaiset eivät puhu paljon, mutta
ovat muuten auttavaisia. Olen myös saanut
muutamia suomalaisia ystäviä. Toisinaan tapaan muita burmalaisia, joita on Hyvinkäällä
kymmenisen henkeä. Kerran viikossa käyn
Paavolan seurakuntakeskuksessa kansainvälisessä naisten ryhmässä. Meitä on siellä

koolla noin kaksikymmentä naista. Olemme
tulleet Suomeen eri puolilta maailmaa.
– Kotimaasta kaipaan eniten perhettäni.
Koska tulimme kaikki pakolaisleirille eri aikaan, emme päässeet muuttamaan Suomeen
yhdessä. Rukoilen, että hekin saisivat tulevaisuudessa muuttaa tänne. Meidän kulttuurissamme perhe on hyvin tärkeä. Olen huomannut, että Suomessa on paljon yksinäisiä
vanhuksia. Meillä se ei olisi mahdollista,
koska burmalaisille vanhemmista huolehtiminen on yksi ihmisen tärkeimmistä velvollisuuksista. Haluamme maksaa takaisin sen
huolenpidon, jonka saimme vanhemmiltamme kun olimme lapsia.
Zar Zar on kokemistaan vaikeuksista
huolimatta valoisa kristitty. Hän puhuu Jumalasta henkilökohtaisesti ja läheisesti.
– Kristinuskon Jumala on ihmeellinen,
tosi Jumala. Hän on luonut meille kaiken.
Olen kiitollinen siitä, että äitini opetti minut
tuntemaan todellisen Jumalan. Koska isäni
on buddhisti, olen voinut vertailla näitä uskontoja ja niiden pyhiä kirjoja ja vakuuttua
Raamatun totuudesta.
– Burmassa ei ole uskonnonvapautta.
Kristityillä ei ole buddhalaisten kanssa tasaarvoisia oikeuksia ja mahdollisuuksia. Mutta
minä toivon, että jonakin päivänä Burmasta
tulee demokraattinen valtio. Aika näyttää.

Teksti ja kuva
Irene Komu

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Vastaajina on kuusi Hangonsillan päiväkodin lasta, jotka aloittavat elokuussa peruskoulun ensimmäisen luokan.

Juhlavuosi 2007

H

yvä lukija! Kädessäsi on nyt kesäinen Kirkonmäeltä-lehti. Tässä numerossa kerrotaan kahdesta merkittävästä asiasta: Hyvinkään seurakunta täyttää 90 vuotta kesäkuun
1. päivänä ja Suomen Lähetysseura järjestää
148. lähetysjuhlat kesäkuun toisessa viikonvaihteessa.

Mimosa Kosonen

– Minä olen ollut täällä päiväkodin pyhäkoulussa. Soitettiin kolme kertaa kelloa ja sytytettiin kynttilä.

Aleksi Heinonen
– Olin kirkossa tapahtumassa, jossa oli kahdenkymmenen sentin ruokapalli. Sen päällä oli hedelmiä ja leipää.

Roni Kortene

Kuisma Heimala

– Seurakunnassa rukoillaan ja lauletaan.
Eräs laulu on Jumalan kämmenellä.

– Siellä on seurakuntahetkiä, joissa rukoillaan Jeesusta ja sytytetään kynttilä.
Kynttilä sytytetään täällä
päiväkodissakin. Olen käynyt vanhassa ja uudessa kirkossa.

Vera Mäenpää
– Rukoillaan Jeesusta, soitetaan kirkonkelloa ja sytytetään kynttilä. Kun on rukoiltu, sanotaan aamen.

Nea Sintonen

– Soitetaan kelloa, rukoillaan Jeesusta ja
sytytetään kynttilä. Siellä kerrotaan jokin tarina. Kuulin viisivuotiaana kertomuksen Daavidista ja Goljatista.

Vs. päätoimittaja Tauno Tuominen, p. (019) 456 1210, tauno.tuominen@evl.fi
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Toimituskunta: Irene Komu, Reijo Huuskonen, Antti Pohjanraito,

Asutuksesta Hyvinkään seudulla tiedetään
1500-luvusta lähtien, mutta vasta rautatien rakentaminen Helsingistä Hämeenlinnaan loi
tänne varsinaisen asutuskeskuksen. Täällä
Hausjärven ja Nurmijärven välille kasvaneella
asutuskeskuksella alettiin kaivata hengellistä
hoitoa, jota ei saatu riittävästi emäseurakunnista. Siksi toiveet oman seurakunnan saamisesta
saivat vähitellen yhä enemmän kannatusta, koska 1858 oli saatu jopa oma hautausmaakin. Väliaikainen seurakunta perustettiin toukokuun
alussa 1916 ja itsenäinen Hyvinkään seurakunta
perustettiin 1.6.1917 Porvoon hiippakunnan
tuomiokapitulin päätöksellä. Se oli alkuna nykyisen Hyvinkään kaupunginkin synnylle. Ensi
vuoden toukokuussa Rautatieläisten hautausmaa täyttää 150 vuotta (28.5.) ja Puolimatkan
hautausmaa 100 vuotta (21.5.).
Hyvinkään seurakunta viettää 90-vuotisjuhlaansa sunnuntaina 3.6. Juhlajumalanpalveluksessa saarnaa entinen kirkkoherra rov.
Hannu Pelkonen ja liturgina toimii nykyinen
kirkkoherra Ilkka Järvinen. Kanttorit Erkki
Hannonen ja Heikki Hinssa hoitavat jumalanpalvelusmusiikin Kirkkokuoron kanssa. Juhla
jatkuu kirkkokahvien merkeissä. Samalla
entinen tiedotussihteeri Solveig Crusell ja
pastori Juha Koivulahti kertovat Hyvinkään
ensimmäisen kirkkoherran Akseli Renvallin
päiväkirjamerkinnöistä. Kirkon eteisaulaan
tulee pienimuotoinen valokuvanäyttely
seurakunnan historiasta. Juha Koivulahti on
laatinut lyhyet selostustekstit kuvien yhteyteen.
Toivottavasti tähän mennessä on kaikkien hyvinkääläisten tietoisuuteen tulleet sanat ”Pallo
haltuun!” Sama nimi on kanttorimme Marjut
Sipakon sanoittamalla ja säveltämällä innostavalla juhlien tunnuslaululla. Olemme pian keskellä suururakkaa, johon seurakunta sitoutui
Hyvinkään kaupungin kanssa muutama vuosi
sitten. Lähetysjuhlien keskus on juhlateltta pesäpallokentällä, mutta juhlat levittäytyvät seurakunnan tiloihin, kouluihin ja Wanhalle Areenalle. Lasten ja varhaisnuorten juhlateltta on
Hämeenkadun koulun pihalla ja nuoret kokoontuvat Wanhan Areenan tiloihin. Juhliin
kuuluvat messut, konsertit, seminaarit ja symposium, yhteistä laulua, rukousta ja hiljentymistä. Juhlat huipentuvat uusien lähetystyöntekijöiden siunaamiseen, jonka piispa Mikko
Heikka toimittaa avustajiensa kanssa.
Talkoolaisia ilmoittautui kaikkiaan noin 700, ja
heidän hoidossaan on rakentamiset, sielunhoito, ensiapu, opastukset, ravintolatoiminta erilaisine tarjoiluineen, pysäköinnit jne. Kaikki
saadaan vähitellen valmiiksi vastaanottamaan
15.000 juhlavierasta. Muistathan rukouksin tätä
tapahtumaa 8. - 10.6.
Tervetuloa juhliin!

Tauno Tuominen
vs. kirkkoherra

Seppo Ylönen.
Kustantaja Kotimaa-Yhtiöt Oy. Ulkoasu Kotimaa-Yhtiöt Oy.
Paino Salon lehtitehdas. Painos 23 700 kpl. ISSN 1239-2456
Seuraava lehti ilmestyy 13.9.2007. Aineisto toimitukseen (Tiedotustoimisto,
Hämeenkatu 16, PL 29, 05801 Hyvinkää) 30.8.2007 mennessä.



Rukouksen ja
siunauksen lapsena

”T

oivon, että sana teihin tarttuisi,
jos ei sydämeen asti niin ainakin
vaatteisiin, ettette koskaan hyvällä
omallatunnolla syntiä tekisi”, lausahti isä
lapsilleen vanhaa hartauskirjaa lukiessaan.
Lapset olivat väsyneet isän jatkuvaan aamuiseen sanan viljelyyn ja halusivat päästä
omiin leikkeihinsä. Isä Viljami kylvi kuitenkin sitkeästi sanaa ja lauloi siinä ohessa virsiä.
Viljami oli jäänyt isästään orvoksi viisivuotiaana ja sijoitettiin ajan tavan mukaisesti taloon, joka halvimmalla otti hänet
hoitoonsa. Pienestä saakka oli tehtävä työtä
ja selvittävä elämän haasteista. Poika oli
lahjakas, oppi lukemaan ja oli hyvä laulaja.
Usko oli luonteva osa elämää.
Avioliitto Hildan kanssa Leppävirralla
ja kuusi lasta loivat elämään sisällön. Jokapäiväisen leivän hankkiminen kovasta metsätyöstä ja vaatimattomat elämän puitteet
eivät lannistaneet Viljamin uskoa Jumalaan.
Ajan kuluessa työllä oli siunaus, niin että
vuonna 1950 valmistui oma koti järven rannalle. Elämä näytti aurinkoiset puolensa.
Tuomiosunnuntaina 1969 Viljami oli Hildan ja poikansa perheen kanssa Hyvinkään
kirkossa. Kenttäpiispa Yrjö Massa saarnasi
ja jumalanpalvelus päättyi. Viljami oli
veisannut kirkkokansan kanssa: ”Oi saanhan joukkoon autuaitten”. Kirkon ovella
voimat ehtyivät ja Viljami vaipui poikansa
käsivarsille. Kenttäpiispa polvistui Viljamin
vierelle, rukoili ja siunasi hänet iäisyysmatkalle.
Yksi perheen pojista, Tauno oli juuri
valittu Hyvinkään seurakunnan talouspäälliköksi. Leppävirralla kylvetty sanan siemen
oli tarttunut vaatteisiin ja hyvin myös itänyt
sydämessä. Elämän matkalla Tauno oli saanut myös hyvän ystävän, Kiuruveden maallikkosaarnaajan Aku Rädyn. Aku oli todella
maan ja taivaan matkamies, kuten häntä
elämänkertakirjan otsikko kutsuu, jatkuvasti saarnamatkoilla.
Kerran Kuopion seuroissa Aku oli nähnyt
kolme innokasta poikaa ja päättänyt seurata, ovatko pojat mukana vielä seuraavien
päivien iltaseuroissa. Kolmantena iltana
Aku sitten nimitti heidät pojikseen ja kantoi heistä huolta läpi elämänsä. Vihkilahjankin hän lähetti Taunon ja Airin häihin,
jonne ei itse päässyt tulemaan.
Tauno on saanut elää hyvän elämän Airin ja perheensä rinnalla. ”Isän rukous ja
siunaus ovat kantaneet koko elämän ajan
perhettäni ja omaa elämääni”, kertoo Tauno
nyt yli 80-vuotiaana. ”Tie taivaan kaita, ahdas on” on Taunon mielivirsi, joka päättyy
sanoihin: ”On isän sydän sinulla, minua
tahdot varjella. Sinussa turvan löydän”.
Leppävirran pojan tie vielä jatkuu isä
Viljamin ja äiti Hildan siunauksen saattelemana. Isän esimerkin mukaan Tauno on
tehnyt työtään ahkerasti ja rukoillen, armon ja siunauksen varassa.

Tapio Turunen



PALLO HALTUUN!
- Lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8.-10.6.

Lasten teltassa tapahtuu

L

ähetysjuhlien perhetilaisuuksien lisäksi lapsille ja varhaisnuorille on tarjolla omaa ohjelmaa, jossa lähetystyöhön voi tutustua hauskalla ja elämyksellisellä tavalla. Luvassa on laulavia lapsia,
tanssia ja tarinaa, palloilua, nukketeatteria, musiikkiteatteria, rastirataa. Tapahtumapaikkana on Hämeenkadun koulun pihalle pystytetty teltta. Kaikki tapahtumat
ovat ilmaisia. Huomaa kuitenkin, että lauantai-iltapäivän toimintapisteisiin tarvitaan lippu. Lippuja saa hakea juhlakanslian lasten ja varhaisnuorten pöydästä.

Perjantai-ilta

19.30 Avauspotkussa pallo pomppaa heti
maailman toiselle laidalle. Jukka Salminen laulaa ja tarinoi meidät Aasiaan asti.
Se on varmaan ihan Kiinalainen juttu.

Lauantai

09. 00 Samalla pallolla. Lauantaiaamuna
lasten teltassa lauletaan, tarinoidaan ja
tanssitaan. Laulunaperot, Sävelkeijut ja
Rytmiritarit musisoivat Marjut Sipakon
johdolla, tanssistudio Dance Art esiintyy,
ohjaajana Minni Arposuo. Tarinankertoja
ja riimivirtuoosi Kiisi Isotalo esiintyy.
10.30 Takalaiton - Kotipesää kauemmaksi. Minkälaista olisi elää ihan erilaisessa maassa? Mitä jos meidän perhe lähtisi toiselle puolelle maailmaa? Lähetit ja
lähettiperheet kertovat. Mukana Taiwaniin lähtevä Heiskasen perhe, Titta Hämäläinen Virosta ja Katinka Käyhkö Venezuelasta.
13. 30 – 16.30. Liikettä lenkkareihin ja
töpinää tossuihin toimintapisteissä
Hae ilmainen lippu juhlakanslian lasten ja varhaisnuorten pöydästä niin pääset
mukaan menoon. Samalla selviää toimintapisteiden sijainnit.
• Pienempien rastiradalla selviää Laatikoiden salaisuus
• Isommille on rakennettu oma ”Pesältä
pesälle” -rata.

• Haluaisitko tietää miten tehdään slummi?
• Askartelupiste
• Nukketeatteria
• Jalkapalloa ja
pesäpalloa
• Autorata
19.30 Maalissa
– Musiikkiteatteriesitys Pipliaa, pliis. Raamatun kertomuksia mimiikan ja musiikin
keinoin.
Koko perheen
yhteiset tapahtumat Sisu-stadionin juhlateltassa:

Perjantaina

18. 00 Pallo liikkeelle – yhteiset avajaiset. Mukana mm, Jukka Salminen

Lauantaina

18.00 Ihmeellinen pallomme – perhejuhla. Mukana lapsikuorot, ystäviä Eestistä ja Etiopiasta

Sunnuntaina

10.00 Perheväen messu. Mukana teatteri
Beta, seurakunnan lapsikuorot ja Nuorten
kuoro, Tuomas-bändi ja Musakamut Karjaalta
14.00 Lähetystyöntekijät siunataan matkaan. Jukka Salminen ja Kiinalainen juttu.

Kiinalainen Juttu

on musiikkikertomus, jossa opimme hieman kiinan kieltä ja kulttuuria. Jukka ja

Saara Pelkonen

hänen uusi sammakkoystävänsä Wa lähtevät seikkailemaan ja hämmästelemään
monia Kiinan ihmeitä. Tutustumme kahteen kiinalaiseen lapseen ja heidän isoisäänsä. Tutuksi tulevat Kiinan muuri ja
monet kiinalaiset keksinnöt. Jangtse-joella
käymme ongella ja matkalla selvitämme
ihmeellisen merkin merkitystä. Laulamme
yhdessä ja opimme viittomakieltäkin.
”Kiinalainen juttu tämä todella on,
miten mieltäni se hämmentää.
Kiinalainen juttu, eikä ongelmaton,
mutta homma ei tähän jää.”
Kiinalainen juttu on suunnattu erityisesti
5-10-vuotiaille. Esityksen kesto on 35–40
minuuttia
Jukka Salminen. Hämeenlinnalainen
lauluntekijä, muusikko ja opettaja Jukka
Salminen on kiertänyt Suomea jo yli kaksikymmentä vuotta. Jukan raikkaat, nykylasta puhuttelevat laulut ovat tulleet tutuiksi kouluissa, päiväkerhoissa, monenlaisissa musiikkitapahtumissa ja yli 20 äänitteeltä.

Lastenkuorojen kiivas keikkaputki

S

nasta vastaava kanttori Marjut Sipakko
on vetänyt kolmea lapsikuoroa viime syksystä asti.
– Päätin hoitovapaalta palattuani jakaa
7 - 12-vuotiaista laulajista koostuvan lapsikuoron kahteen osaan, Sävelkeijuihin ja
Rytmiritareihin, jotta poikiakin saataisiin
oman kuoron kautta lisää mukaan musiikkitoimintaan. Samassa yhteydessä perustettiin Laulunaperot 3 - 6-vuotiaita pikkulaulajia varten. Kullakin kuoroilla on omat
Heikki Sipakko
harjoitukset
kerran viikossa, joskus
treenataan
myös yhdessä tulevia
esityksiä
varten. Tänä
keväänä
esiinnyimme Yhteisvastuukonsertissa Jukka Salmisen
kanssa.
Hauska sattuma siis,
Laulunaperot, Sävelkeijut, Rytmiritarit ja Nuorten kuoro yhteisessä
että yhteiskevätkonsertissa helatorstaina 17.5.
eurakunnan lapsikuorot Sävelkeijut,
Rytmiritarit ja Laulunaperot esiintyvät Lähetysjuhlilla neljä kertaa. Lauantaiaamuna kuorot laulavat lasten omassa tilaisuudessa, lauantai-iltana perhejuhlassa ja sunnuntaiaamuna perheväen messussa. Jälkimmäisissä on mukana myös
nuorten kuoro. Laulunaperoita lukuun ottamatta kaikki kuorot laulavat avajaisten
suurkuorossa.
Seurakunnan lasten musiikkitoimin-

työtä hänen kanssaan on jo etukäteen harjoiteltu, lähetysjuhlillahan laulamme Jukan
kanssa lauantai-illan perhejuhlassa.
– Kuorot ovat kevään aikana harjoitelleet lähetysjuhlia varten 12 omaa kappaletta. Harjoittelu on sujunut mukavasti, kevätväsymystä vastaan on tsemppailtu yhdessä. Varsinkin naperoiden kanssa harjoittelu tapahtuu pitkälti leikistä käsin,
toiminnallisempia laululeikkejä on hyvä
olla mukana.
Ohjelmiston laulut ovat olleet lapsille
mieluisia. Naperoiden suosikkilauluksi
nousee kuitenkin ehkä Jukka Salmisen Ihme. Kaikkien kuorojen yhteinen suosikkilaulu taitaa olla Lasten Lähetysjuhlien
oma tunnuslaulu Samalla pallolla.
Lähetysjuhlien neuvonnasta saa 5 eurolla ostaa CD-levyn, jolla on Lähetysjuhlien molemmat teemalaulut Pallo haltuun
ja Samalla pallolla. Äänitteellä laulavat
kaikki seurakunnan kuorot, johtaa Marjut
Sipakko. Säestäjinä Mikko Seppänen,
piano, Antti Vuori, kitara, Teemu Keränen, basso ja Pekka Nyman, lyömäsoittimet. Äänittäjänä Suikki Jääskä. Laulujen
sanat ja sävel Marjut Sipakko.

PALLO HALTUUN!
- Lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8.-10.6.

Nuorten omat bändit pääosassa

S

eurakunnan nuorisosihteeri
Markku Petlin on tyytyväinen
Lähetysjuhlien nuorten ohjelmaan.
– Se on hyvää ja nuorten näköistä.
Toivottavasti nuoret tulevat ja tekevät
sitä myös itse. Tarjolla on paljon musiikkia ja teatterijuttuja. Wanhan Areenan alueella on kaikenlaista happeningia, tapahtumia, kuten työpajoja, Open
Stage, kaksi isoa videotaulua, joihin Olli Savolainen kuvaa välähdyksiä eri
puolilta. Meillä on myös loistavat juontajat Jukka Jokinen ja Harri Isokuortti ja hyviä hyvinkääläisiä bändejä vierailevien artistien lisäksi.

varaa kuin Eleos, kertoo treenikämpältä tavoitettu rumpali Mika Sipilä.

Teatteria ja tarinaa

Kanavan laulaja Mikael Saari.

Bändejä ja trubaduureja
Päävieraanamme on virolainen Crux.
Tarjolla on myös kotimaisen gospelin
parhaimmistoa: Kiskon koneistettua
voimapoppia, HB:n heviä julistusta,
Oratorion melodista metallia. Trubaduuriakin saamme kuulla. Pekka Laukkarinen esiintyy juhlilla yksin akustisesti sekä bändin kanssa.

Koomikko Mikko Vaismaa.

Kotikaupungin konkareita
Lavalle kapuaa myös komea joukko hyvinkääläisiä yhtyeitä, joiden soittajat
ovat aktiivisesti pyörineet mukana seurakunnan nuorten toiminnassa. Kaikki
yhtyeet harjoittelevat seurakunnan
nuorisotoimiston treenikämpällä, joten
pientä piristävää kilpailuakin on kuulemma välillä ilmassa.

Eleos
Bändiemme seniori Eleos aloitti toimintansa vuonna 2002. Eleos on antiikin kreikkaa ja tarkoittaa armoa. ”Eleos
itsessään ei voi lohduttaa murheisia,
ravistella paatuneita, rohkaista arkoja
tai pelastaa kadotettuja. Mutta me kerromme Hänestä, joka voi.” Tällä hetkellä orkesterin jäsenet opiskelevat eri
paikkakunnilla. Bändin entinen solisti
Hanna Karppinen on siirtynyt aviosäätyyn ja asustelee tällä haavaa Meksikossa. Eleos soittaa menevää ja rentoa
musiikkia.

Kanava

Night Cafe Open klo 22 – 01
Hyvinkääläinen Opal.

Gospelprogerockia soittava Kanava perustettiin vuonna 2003. Ensimmäinen
tunnin mittainen konsertti pidettiin
Hyvinkään seurakunnan nuorisotalossa Betaniassa. Näistä ajoista yhtye on
kasvanut ja muuttanut muotoaan. Riveihin liittyi 2006 vuoden alussa kosketinsoittaja, joka toi tullessaan aivan uusia ideoita ja fiilistä bänditouhuun. Kanavan soittajat saavat kehuja erityisesti
taidokkaasta soitosta.

Perjantai- ja lauantaipäivän päätteeksi kannattaa istahtaa Wanhan Areenan yökahvilaan. Tarjolla on herkullista purtavaa, lähetysasiaa, musiikkia, teatteriesityksiä, vanhoja ja uusia
ystäviä. Housebändiä luotsaa Tony
Myllymäki.

Perjantai 8.6.
16.00 - 17.40 Lähtölaukaus, Kanava
ja Oratorioa
19.30 – 21.00 Juoksu jatkuu, O.P.A.L
ja HB, välähdyksiä maailmalta
22.00 – 01.00 Yökahvila, Riikka ja
Tomas Kolkka Papua Uudelta Quinealta, Crux ja Houseband

Opal
– Bändi kasattiin vuonna 2003. Tällä
kokoonpanolla olemme soittaneet vuoden alusta asti. Keikkoja on tähän mennessä kertynyt noin kymmenen. Olemme esiintyneet paljon seurakunnan
nuorten tilaisuuksissa, Betskussa ja
nuorten syksyisessä viikonlopputapahtumassa Kuutsissa. Maaliskuussa olimme mukana lähetysjuhlien aloitustapahtumassa. Musiikkityyliämme voisi
ehkä kutsua raskaaksi melodiseksi rokiksi. Soitamme suoraviivaisempaa
rokkia kuin Kanava, ja raskaampaa ta-

Lauantaiaamupäivällä Wanhalla
Areenalla juttua heittää K-mikko- ja
Stand Up -keikosta tutuksi tullut
Mikko Vaismaa sekä riimitaituri ja
tarinankertoja Kiisi Isotalo.
Perinteikäs kristillinen teatteriryhmä Kumbe hauskuttaa ja herättelee juhlaväkeä Wanhan Areenan yökahvilassa. Ryhmä esittäytyy omilla
verkkosivuillaan seuraavasti:
”Teatteri Kumben avainsanat ovat
ihmisläheisyys, monipuolinen osaaminen, muutoskyky sekä kristilliset
arvot. Ympäri Suomen keikkaileva
kiertueteatteri palvelee toiminnallaan
kouluja, järjestöjä, seurakuntia ja yrityksiä. Luvassa oleva ohjelmisto
koostuu erilaisista lyhytnäytelmistä
ja improvisaatiolle pohjautuvasta tarinateatterista.” Taitoa, kokemusta ja
huumoria!
Työpajat – Wanhan Areenan piha
täynnä menoa ja meininkiä
* Askartelua: pinssejä, pienoismalleja
* tanssipaja, jossa treenataan afrikkalaista tanssia, afrikkalaisen rumpujen
säestämänä
* trapetsihyppyä
* korikiipeilyä
Open Stage haastaa osallistumaan
ja tekemään
Yökahvilan lava aukeaa lauantaiiltapäiväksi. Kanna oma kortesi kekoon. Laula, soita, tanssi, heitä monologia. Yllätä itsesi ja kuulijasi!
Rippikouluralli pyörii Lähetysjuhlaviikolla tiistaista lauantaihin Aseman koululla Hyvinkään keskustassa.
Rippikoulurallissa yhteensä noin 1500
rippikoululaista tutustuu lähetystyöhön mm. maistamalla, haistamalla ja
koskettamalla. Tutustumiskohteina
ovat Venezuela, Viro, Etiopia ja Pakistan.

Lauantai 9.6.

HB
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10.00 - 12.00 Aamujumppa, Pekka
Laukkarinen Union, Eleos, Mikko
Vaismaa ja Kiisi Alatalo
14.00 – 14.00 Työpajat & Open Stage Wanhan Villatehtaan alueelta
18.00 - 21.00 Finaali, Wanha Areena,
Kisko, Crux yms.
22.00 – 01.00 Yökahvila, Kumbe,
Pekka Laukkarinen ja Houseband

In memorian
Sonja Peltonen 27.3.2007
Hyvinkään seurakunnan
siivoustyönohjaaja Sonja
Marjaana Peltonen, o.s.
Vainio, kuoli yllättäen
maaliskuussa 43-vuotiaana.
Sonja oli syntynyt Askolassa
28.5.1963. Hyvinkään
seurakunnan palvelukseen
hän tuli vuonna 2003
siivoustyössä toimivien
esimieheksi.
Työpaikallaan Sonja oli hyvin pidetty ja arvostettu työtoveri. Hän asui Mäntsälässä Sälinkään kylässä
keskellä kaunista maalaismaisemaa.
Haudan lepoon Sonja siunattiin Mäntsälän kirkossa 13.4.
Puolison ja sukulaisten lisäksi Sonjaa jäi kaipaamaan laaja ystävien ja työtovereiden joukko. Sonjan
iloisen ja aurinkoisen olemuksen muisto säilyy kaikkien hänet tunteneiden mielissä.

Virpi Koivisto

Lähetysesineiden idean äiti Kaisa Uronen (vas.),
puutyöpiirin vetäjä Vilho Viitala ja tekstiilisuunnittelija Sirpa Kallio kiittävät kaikkia yhteisprojektiin
osallistuneita.

Lähetykselle rahaa koruilla,
avaimenperillä ja
kaappimagneeteilla
Nelisenkymmentä vapaaehtoista on valmistanut talven aikana noin 800 puista ja palttinasidoksella koristeltua korua, avaimenperää ja ovimagneettia, jotka
myydään lähetyksen hyväksi kesäkuun Lähetysjuhlilla. Idean äiti Kaisa Uronen pyysi tekstiilisuunnittelijaa ja Japanissa 20 vuotta lähetystyössä ollutta Sirpa
Kalliota suunnittelemaan uniikkituotteet.
– Ajattelin, että jos Sirpa tekisi jonkin kirkkoomme liittyvän tuotteen, Kaisa Uronen sanoo.
Sirpa Kallio alkoi ideoimaan tuotteita. Hän halusi
liittää esineisiin Hyvinkään villatehtaan.
– Näiden tuotteiden palttinasidos on tehty samalla tavalla kuin ennen tehtiin villatehtaalla. Langat on
saatu lahjoituksena Saviahon osto- ja myyntiliikkeestä sekä Hyvinkään Koneesta ja Langasta. Helmet on
tekijöiltä. Vehkojan seurakuntakeskuksen puutyöpiirin miehet ovat valmistaneet puuosat, hän sanoo.
Tuotteiden tekijöinä on ollut kaikenikäisiä naisia
ja miehiä eläkeläisistä varhaisnuoriin. Kädet ovat ahkeroineet Vehkojan lisäksi Paavolassa ja Mummonkammarissa.
– Vehkojan puutyöpiirin miehet ovat tehneet
puuosia pitkin talvea. Puuna on käytetty jätepaloista
saatua mäntyä, koivua, katajaa, pihlajaa, omenapuuta,
abashia, raitaa ja kuusta, puutyöpiirin vetäjä Vilho
Viitala sanoo. Osat on käsitelty unikkoöljyllä. Kaikkiin esineisiin on tehty Matti Pietiläisen valmistamalla polttoraudalla Hyvinkään kirkon logo.
Lähetysjuhlavieraille on tarjolla kaula- ja rintakoruja, avaimenperiä ja ovimagneetteja. Kaikissa erivärisestä puusta tehdyissä tuotteissa on ristin muotoinen palttinakudos. Joissakin on koristeina helmiä.
Hyvinkään Reumayhdistyksen jäsenet innostuivat
pakkaamaan tuotteet läpinäkyviin pusseihin. Esineiden takana on myös runo:
”Taivaan rakkauden loimeen, heitän iloni kuteen,
ja toivon, että Jumalan Rakkauden peitto levittyisi
kylmän maailman ylle. Siunaus matkaasi! Toivoo Hyvinkään seurakunnan lähetystyö.”
– Näitä tuotteita myydään vain Lähetysjuhlilla.
Niistä on oltu kiinnostuneita ympäri Suomea. Olen
onnellinen siitä, että ihmiset ovat sitoutuneet tähän
tehtävään. On ollut ilo tehdä näitä, omat lahjansa lähetyksen käyttöön antanut Sirpa Kallio sanoo.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen



PALLO HALTUUN!
- Lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8.-10.6.

Aikuisten ohjelmaa Sisussa ja ympäri pitäjää
Esko Tiainen odottaa, kun Mika Laukkanen
(keskellä) ja Santeri Palander vaihtavat hänen
autonsa alle kesärenkaita.

Renkaita vaihdettiin lasten
ja nuorten hyväksi
Hyvinkään seurakunnassa toteutettiin ensimmäistä
kertaa autojen renkaidenvaihtotempaus, jolla kerättiin rahaa yhteisvastuuseen. Yhteistyökumppaneina
olivat Hyvinkään ammattioppilaitos ja Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso. Lauantaipäivän
(14.4.) aikana seitsemän ammattioppilaitoksen poikaa vaihtoi kesärenkaat kuuteenkymmeneen autoon.
– Tällaista kampanjaa ei ole aikaisemmin ollut
ammattioppilaitoksessa, vaikka muuten teemme
renkaiden vaihtoa. Seurakunta hoiti tapahtuman
ilmoittelupuolen. Suosio oli yllätys, ammattioppilaitoksen opettaja Matti Nieminen sanoi.
Esko Tiainenkin tuli vaihdattamaan kesärenkaat autoonsa.
– Luin Aamupostista renkaiden vaihdosta. Syynä renkaiden vaihdatukseen on se, että en pysty
niitä sydämen vajaatoiminnan vuoksi itse vaihtamaan, hän sanoi.
Seurakunnan puolesta renkaanvaihdon järjestelyistä huolehtivat Kristiina Leinonen, Jaakko Uronen ja Antti Kahra. Verson taholta vaihtohommassa avustivat Jorma Leppänen ja Marita Kekkonen.
Renkaidenvaihtotempaus tuotti yhteensä 900
euroa, josta kolmannes jäi ammattioppilaitoksen
oppilaiden retkikassaan ja loput 600 euroa seurakunnan yhteisvastuukeräykseen.
Yhteisvastuukeräys toteutettiin tänä vuonna
sellaisten perulaisten ja suomalaisten lasten sekä
nuorten hyväksi, joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Kristiina Leinonen mainitsi, että
syksyllä on tarkoitus järjestää Hyvinkään seurakunnassa virkistyspäivä juuri tällaisille lapsille ja nuorille.
– Hyvinkään seurakunnan tämänvuotisen yhteisvastuukeräyksen kokonaistuotto oli 19 254 euroa, joten tavoitteena ollut 15 000 euroa ylitettiin
reilusti, keräyspäällikkö Jaakko Uronen kertoi tyytyväisenä ja kiitti samalla kaikkia keräystä tukeneita
yksityisiä henkilöitä, kerääjiä ja yhteistyötahoja.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Runolaulumessu
kalevalaiseen tapaan
Lasten ja varhaisnuorten teltassa Hämeenkadun
koulun pihalla on perjantai-iltana kello 21.30 kalevalaiseen tapaan toteutettava runolaulumessu. Harvinainen jumalanpalvelus pidettiin viime kesänä
ensimmäistä kertaa Kuopion kirkkomusiikkijuhlilla.
Suomalaisen messumusiikin ja virsikirjan muotoutuessa perisuomalainen runolaulu jäi kokonaan
hyödyntämättä. Kuitenkin jo katoliset munkit opettivat kansaa runolaulun muotoon sepitetyillä legendoilla ja Raamatun kertomuksilla. Arvo Survon
toteuttaman Inkerinmaan Korpimessun innoittamana SibeliusAkatemian Kuopion osasto ja kansanmusiikin osasto järjestivät syksyllä 2005 suomalaisugrilaisten kansojen musiikkia käsitelleen seminaarin. Siellä syntyi ajatus myös suomalaisen Runolaulumessun tekemisestä.
Suomalaisen Runolaulumessun toteuttajina
ovat Pekka Vapaavuori ja Sanna Kurki-Suonio
sekä joukko Sibelius-Akatemian Kuopion osaston ja
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Pekka Vapaavuori on kanttoriurkuri, joka valmistui musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemiassa
vuonna 2001. Sanna Kurki-Suonio on laulaja, kanteleensoittaja ja säveltäjä, joka on toiminut myös
pedagogina eri musiikkioppilaitoksissa. Kurki-Suonio on ollut mukana Hedningarna-yhtyeessä sekä
useissa koti- ja ulkomaisissa musiikkiproduktioissa.



Pirre Saario

L

ähetysjuhlien pääohjelma pidetään
Sisu-stadionin suuressa juhlateltassa. Siellä ovat yhteiset avajaiset,
raamattutunnit, perhejuhlat ja -messut,
Siioninvirsiseurat, Tuomasmessu ja Exitin konsertti. Sisu-stadionin tilaisuuksien lisäksi lähetysjuhlaohjelmaa on ympäri kaupunkia runsauden pulaan asti.
Samanaikaisesti meneillään olevia tilaisuuksia on useita. Esimerkiksi lauantaina kello 15 alkaa 9 tilaisuutta, joihin voi
suunnistaa oman mielenkiintonsa mukaan. Aihepiirit käsittelevät lähetystyötä
ja kehitysyhteistyötä monipuolisesti eri
näkökulmista.
Tarjolla on tietoa raamatunkäännöstyöstä, terveydenhoidosta, kentällä tarvittavasta tekniikasta, lähetystyön erityisryhmistä, kuulumisia työstä ja projekteista maailman joka kolkalta.
Tässä yhteydessä on mahdotonta
esitellä jokaista tilaisuutta erikseen. Tutustu tarkemmin ohjelmaan sivulla 11.

Päästäänkö äärimmäisestä
köyhyydestä?
Tänä vuonna kehitysyhteistyöstä puhutaan paljon. Hyvinkääsalissa keskustellaan lauantaina klo 13 aiheesta ”Äärimmäisen köyhyyden poistaminen – utopiaako?” Etelä-Afrikan suurlähettiläs Bukelwa Hans pitää alustuspuheen, paneelikeskustelussa mukana mm. alivaltiosihteeri Marjatta Rasi, piispa Juha
Pihkala, professori Marja-Liisa Swantz,
Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen, diakonissa-kätilö Kirsti Kirjavainen. Tilaisuuden musiikista vastaa
Jaakko Löytty.
Asiapitoisen ohjelman vastapainoksi
tarjolla on paljon musiikkia ja teatteria,
jotka molemmat ovat Hyvinkään seurakunnassa vahvoja toimialueita. Martti
Rautasesta kertova näytelmä Nakambale
auttaa meitä eläytymään lähetystyön
historiaan. Suomalaisen lähetyspionee-

Lähetysjuhlaväkeä Vantaan Lähetysjuhlilla.

rin elämästä kertovassa näytelmässä on
mukana noin 40 hyvinkääläistä.
Erilaisia musiikkipitoisia messuja afrikkalaisesta messusta kalevalaistyyliseen runomessuun on lähetysjuhlilla
viisi.
Myös konserttitarjonnan skaala on
laaja. Lähetysjuhlilla on mahdollisuus
kuulla useita kuorokonsertteja, gospelbändejä ja kansanmusiikkia.

Levähdä vähän
Juhlahumun keskellä on myös hyvä
päästä rauhoittumaan. Hiljaisuuden keitaassa saa levähtää ja virkistyä hiljaisessa
rukouksessa. Keidas on auki pe. 8.6. klo
18 – 20, la 9.6. klo 8 – 22, su 10.6. klo 814. Rukoushetkien lisäksi virikepuheita
pitävät pastorit Riitta Heino ja Olavi
Heino Morbackan hiljaisuuden yhtei-

söstä. Keidas sijaitsee Hyvinkään seurakuntakeskuksen pohjakerroksessa, Hämeenkatu 16. Keitaan tarjoavat Hyvinkää seurakunnan diakonia- ja lähetystyö.
Lähetysjuhlien yhteydessä Hyvinkään kirkossa on yhden päivän kestävä
Missiologinen Symposiumi. Perjantaina
8.6. pidettävän symposiumin yleisteemana on ”Kristillinen usko muutosvoimana – lähetystyön diakoninen luonne”.
Symposium on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille sekä teologiasta ja aiheesta muuten kiinnostuneille. Symposiumiin tulee ilmoittautua etukäteen 4.6.
mennessä. Osallistumismaksu on 38 euroa. Hintaan sisältyy aamukahvi/tee,
lounas sekä iltapäiväkahvi/tee.

Lukuevästä matkalle

K

esän lähetysjuhlat Hyvinkäällä
tuovat mukanaan myös runsaat
kirja-, kortti ja lahjatavarapöydät osallistujien ulottuville. Suomen
Lähetysseuran oma kustannusliike
tuottaa vuosittain toistakymmentä
kirjatitteliä. Seuraavassa pari makupalaa tuoreesta tuotannosta.
Etiopiassa lähetystyössä perheineen palvellut rovasti Pekka Harne
on tunnettu sujuvasta sanaseppoudesta, ristikkotehtävistä ja Apostolien tekojen selitysteoksesta. Hänen viime
vuonna ilmestynyt ”leipäkirjansa” on
maukas ja yllättävän monipuolinen
eväspaketti. Raamattulähtöisiä. leipäkuvauksia ryyditetään suomalaisen
leipäkulttuurin anekdooteilla, sanaparsilla ja virren värssyillä. Mustavalkokuvitus on myös pirteä.
Mitä tapahtuu, kun ”ottaa ohraleipä”? Mitä erilaisia leipäihmeitä Raamatusta löytyy? Mitä hyötyä on leivän
lähettämisestä meren yli? Mikä leipä
ravitsee aina iankaikkisuuteen asti?
Mm. tällaisista aineksista leivottu välipala on tarjolla.
***
Kesällä matkaillaan. Kotimaa, Lappi,
naapurit, Eurooppa, kaukomaat…

Muutamassa tunnissa voi maisemaa
vaihtaa perusteellisesti. Monella alle
10-vuotiaalla on matkakokemuksia
useammasta maanosasta.
Isiemme ja isovanhempiemme
elämänpiiri oli kapeampi. Oli juhlaa
päästä naapurikaupunkiin, joskus jopa
Ruotsiin. Joillekin tarjoutui kuitenkin
mahdollisuus jo sata vuotta siten matkata pallomme puoliskolta toiselle,
pohjoisesta etelään. Yksi ryhmä tällaisia ovat lähetystyöntekijät. Heidän
matkatekonsa ei tietenkään ole ollut
pelkää huvia; usein kaikkea muuta.
Helsingin Tähtitorninmäellä sijaitsevan lähetysmuseon aineistosta on
Liisa Hovila-Helminen koonnut kertomussikermän suomalaisten Lähetysseuran lähettien värikkäistä matkoista Afrikkaan ja Aasiaan.
Muutamassa uudemmassa tarinassa on pohjana haastatteluaineisto;
viimeisimmässä päästään Papuan perukoille. Sitä edeltävät mm. kertomukset Martti Rautasen ja muiden
ensimmäisten lähettien legendaarisesta purjehduksesta Kapkaupunkiin ja
siitä härkävankkureilla eteenpäin.
Nostalgiset kuvat välittävät tunnelmia.

Reijo Huuskonen

Pekka Harne

Murrettua
leipää

Pekka Harne
MURRETTUA LEIPÄÄ
Kovakantinen, 204 s.,
SLS 2006

Liisa Hovila-Helminen

Aika matka
Liisa Hovila-Helminen
AIKA MATKA
Kovakantinen, 131 s.,
SLS 2007

Tahkon 12vuotiaiden
poikien
pesäpallojoukkueen
Jesse
Lepola
esittelee
pesäpalloa.
Kuvassa
ovat myös
Tahkon
valmennuspäällikkö
Jussi
Haapala
(vas.) ja
poikien
pelinjohtaja
Iiro
Hämäläinen.

Pesä- ja jalkapalloilijat ottavat palloja haltuun
Lähetysjuhlien Pallo haltuun -teema sopii hyvin Hyvinkäälle, koska
kaupungissa harrastetaan sekä
pesä- että jalkapalloa innokkaasti.
Hyvinkään Tahkon sarjapelejä pelaavia pesäpallon lisenssipelaajia
on 240 muiden lajin harrastajien
lisäksi.
– Olen pelannut pesäpalloa viisi vuotta. Pesäpallossa viehättää hauskuus ja onnistuminen. Olen saanut paljon uusia kavereita, sanoo kaksitoistavuotiaiden poikien harjoituksiin Hakalan kentällä osallistuva Antti Hampori. Joukkueessa on kolmetoista poikaa.
Hyvinkään Tahkon valmennuspäällikkö
Jussi Haapala on ollut urheiluseuran eri
tehtävissä vuodesta 1996 lähtien. Hän kertoo, että Tahkon edustusjoukkue on pelannut Superpesiksen hopeaa vuonna 1999 ja
pronssia vuonna 2002.
Pesäpallon pelaaminen aloitetaan kahdeksan vuoden ikäisenä, ja mukana on sekä
poikia että tyttöjä.
– Näillä 1995 syntyneillä pojilla on viikossa yksi tai kaksi peliä sekä saman verran
harjoituksia. Syyskuussa pelataan salibandya

ja uidaan. Joulu- ja tammikuussa alkavat lajiharjoitukset. Kevätkaudella pojat käyvät pelaamassa Hämeenlinnan Pullerin hallissa
pari peliä.

Euroliigalaiset
marssivat kirkkoon
Hyvinkään Palloseuran eli HyPs:in jalkapallon harrastajia on 1500. Viidestä yhteentoistavuotiaat pojat ja tytöt pelaavat euroliigassa. Yhdeksän kesää lasten pelinohjaajana ollut Juhani ”Juina” Jalava sanoo, että viisivuotiaat ovat sekajoukkueita. Kuudesta yhteentoistavuotiaat pelaavat poika- ja tyttöjoukkueissa.
– Jalkapallo on kasvattava tekijä. Pelaaminen menee leikin varjolla eikä sitä oteta
otsa rypyssä.
Jäähallin luona olevalla Perttulan kentällä on vipinää, kun euroliigalaiset pääsevät
vauhtiin. Lasten vanhemmat seuraavat pelaamista kentän reunalla. Illan aikana kentällä kisaa noin kaksikymmentä joukkuetta.
– Euroliigassa on yhteensä noin 80 joukkuetta, joissa on yhteensä noin 1200 pelaajaa. Maanantaista torstaihin minulle tulee
vihellettäväksi neljätoista peliä. Kevätkausi
loppuu juhannusviikolla ja syyskausi alkaa
heinäkuun lopussa.

Euroliigalaiset näkyivät viimeksi Hyvinkään keskustan kadulla peliasuissaan, kun he
marssivat 12. toukokuuta Torikadun pallokentän avajaisturnauksesta kirkkoon.
– Kirkossa vannotaan jalkapalloilijoiden
vala. Se on hyvä paikka tällaiselle kokoontumiselle. Pelaajat sopivat sisälle kirkkoon,
mutta jotkut vanhemmat joutuvat kuuntelemaan ulkopuolella kaiuttimista.
Jokaisessa pelissä tuomari valitsee Hippo-pelaajan. Hän, joka saa kauden lopussa
eniten Hippo-pisteitä, saa kirkossa ison Hippo-pokaalin.
– Viime vuonna tuli uutena asiana se, että vanhemmat ja valmentaja valitsevat joka
pelissä tsempparin. Tämä saa noin kuuden
euron arvoisen Mäkkäri-kortin.
Juina Jalavalla on itsellään neljä lastenlasta, joista kaksi on kasvanut jo ulos euroliigasta.
– Viisivuotias Janina ja ensi vuonna neljä vuotta täyttävä Semi pääsevät vielä mukaan.

Jalkapallo opettaa
yhteistyötä
Vuosina 2000 – 2001 syntyneet Martin alueen pojat muodostavat Lille -nimisen euroliigajoukkueen. Sen valmentajana on Jari-

Liikuntakulttuuri

Pekka Velin. Joukkueen vanhimmat pelaajat
menevät syksyllä kouluun ja nuorimmat esikouluun. Lillessä on 19 pelaajaa.
– Kauden päättäjäisturnaus on syyskuun
ensimmäisessä viikonvaihteessa. Siitä viikon
kuluttua on päättäjäismarssi, joka lähtee
kirkkoon Aseman koululta.
Jari-Pekka Velinillä on menossa kahdeksas vuosi pelinohjaajana. Hänen poikansa
Severi pelaa euroliigassa ja menee syksyllä
Martin kouluun.
– Lapsista vanhin seitsemäntoistavuotias
Santeri pelaa tennistä. Viisitoistavuotias Samuli pelaa jääkiekkoa, ja Katariina, 13, harrastaa balettia, kuorolaulua ja pianonsoittoa.
Jalkapallo on Jari-Pekka Velinin mielestä
monipuolinen laji.
– Siinä ei voi tulla hyväksi voittajaksi, jos
ei ole oppinut häviämään. Jalkapallossa pitää
oppia kunnioittamaan vastustajaa eikä pidä
olla niin minäkeskeinen. Joukkuelajissa tehdään yhdessä tulosta eikä yksin.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
Vasemmalla: Martin
alueen euroliigajoukkueen Lillen pojilla on into
voittaa. Heitä valmentaa
Jari-Pekka Velin, joka on
pelinohjaajana kahdeksatta vuotta.

Oikealla: Euroliigan
Madrid nimisen
joukkueen jäsenillä on
peleissä maskotit
mukanaan. Takana
seisova Juina Jalava on
ollut yhdeksän kesää
lasten pelinohjaajana.
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Matti Nummela
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Dessien toimintakeskuksen aids-tukiohjelman nuoret ovat terveydenhoito-oppitunnilla.
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yvinkään seurakunta saa olla
toista kertaa vuoden 1969 jälkeen Lähetysjuhlien järjestelyvastuussa yhdessä Suomen Lähetysseuran ja Hyvinkään kaupungin kanssa. Tuhannet Lähetysjuhlille tulijat tutustuvat myös ulkomaalaisiin vieraisiin, joita tulee Etiopiasta, Unkarista,
Virosta, Venäjältä ja Taiwanilta.
Matti ja Pirkko Nummela, jotka ovat olleet lähetystyössä Etiopiassa vuodesta 1998
lähtien, tuntevat hyvin Lähetysjuhlille saapuvan Mekane Yesus -kirkon palveluksessa olevan kehitysjohtaja Aklilu Duferan.
– Olimme aluksi vuosina 1998 – 2000
Etiopian suomalaisen koulun opettajina. Vuodesta 2001 alkaen olemme olleet uudestaan
Etiopiassa opiskellen aluksi amharan kieltä.
Vuonna 2002 aloitimme työn aids-orpojen tukiohjelmassa. Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetteinä olemme olleet vuodesta 2001 alkaen, Matti Nummela sanoo.
Etiopian Mekane Yesus -kirkolla on periaate, että ihmisistä huolehditaan kokonaisvaltaisesti.
– Meidän tapauksessa se tarkoittaa käytännössä lapsien ja heidän perheidensä terveydestä sekä lasten koulunkäynnistä huolehtimista. Heinäkuussa me menemme jälleen tähän työhön Etiopiaan.
Aklilu Dufera on Nummeloiden korkein
esimies samassa toimistossa Dessien hiippakunnassa, joka sijaitsee noin 400 kilometriä
Addis Abebasta pohjoiseen.

– Teemme työtä samalla käytävällä vastapäisissä huoneissa. Aklilu Duferalla on hyvä
tuntuma siihen, miten kehitysyhteistyöohjelmia viedään eteenpäin Etiopiassa.
Aklilu Dufera on opiskellut kehitysyhteistyötä sekä Etiopiassa että Kanadassa. Ennen
nykyistä Mekane Yesus -kirkon kehitysyhteistyön johtajan virkaansa hän toimi kahdeksan
vuoden ajan valtionhallinnon kehitysyhteistyötehtävissä Länsi-Etiopiassa. Hän vastasi
1990-luvun alussa Etiopiassa kirkkojenvälisestä katastrofiavun koordinoinnista.

Lähetysvieraita
Unkarista ja Virosta
Hyvinkäälle saapuu myös Unkarin lähetysseuran johtaja, pastori Marta Pinter, joka on
työskennellyt 15 vuotta pappina eri seurakunnissa. Hän johtaa Unkarin evankelisluterilaisen kirkon naistyön osastoa. Marta Pinter on
toiminut myös Luterilaisen Maailmanliiton
alueellisena koordinaattorina Naiset kirkossa
ja yhteiskunnassa -ohjelmassa.
Toisesta sukulaiskansastamme Virosta tulevat vieraiksi evankelisluterilaisen kirkon lähetyskeskuksen johtaja ja Lääne rovastikunnan vt. lääninrovasti Leevi Reinaru sekä kirkon Lähetyskeskuksen koulutussihteeri ja
valtuuston jäsen Tiina Võsu. Hän toimii myös
Lääne-Nigulan seurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana.
Virolaisia nuoria edustaa vuonna 2002 perustettu lauluyhtye Crux, jossa esiintyvät Joel

a pallon joka kolkalta

Aleksei

Lun-Hs

Uimon

en

ien Tun

g
Leevi R

einaru

Reinaru, Jaanus Kõuts, Ranno Seppel, Daniel Reinaru ja Peeter Rahuvarm. He ovat
esiintyneet kiertueellaan Suomen lisäksi Saksassa, Norjassa, Ruotsissa, Latviassa ja Liettuassa.
Crux julkaisi ensimmäisen levynsä Oma
tee marraskuussa 2003. Vuotta myöhemmin
julkaistiin Hetk. Se oli ensimmäinen virolainen kristillisen musiikin äänite, joka oli myynnissä tavallisissa levykaupoissa kautta maan.
Kaikki viisi miestä haluavat tehdä parhaansa
jakaakseen evankeliumia musiikin avulla.
Huhtikuussa 2006 Crux julkaisi kolmannen levynsä Everything under the sun, joka on
yhteistyöprojekti norjalaisen pastorin Bard
Norheimin kanssa. Lauluyhtyeen kotisivujen
osoite on www.crux.ee.

Vieraita Inkerin
kirkosta ja Taiwanilta
Suomen Lähetysseuralla on yhteistyötä Venäjällä toimivan Inkerin luterilaisen kirkon kanssa. Sieltä ovat vieraina piispa Aarre Kuukauppi ja hänen vaimonsa Alina Kuukauppi, joka
toimii aktiivisesti kirkkonsa nais- ja perhetyössä. Rouva Kuukauppi käy myös luennoimassa seminaareissa ja leireillä.
Piispa Aarre Kuukauppi on ollut Inkerin
kirkon piispana vuodesta 1997 lähtien. Sitä ennen hän toimi diakonina ja papiksi hänet vihittiin vuonna 1992.
Inkerin kirkkoa edustaa myös pastori ja
lähetysjohtaja Aleksei Uimonen.
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Lähetysjuhlille tulevat lisäksi Suomen Pipliaseuran vieraina Suomessa olevat marinmaalaiset raamatunkääntäjät Leonid Jandakov ja
Galina Muravjova. He kertovat Uuden testamentin valmistumisesta mariksi. Uusi testamentti on ilmestynyt pian jo kuudelle sukukielellemme.
Musiikkiterveisensä tuo marilainen muusikkoryhmä Sorta. Nimi tarkoittaa kynttilöitä.
M
Ryhmän vetäjänä on Vasili Mihailov. Muut atti ja Pirkko N
umme
la
muusikot ovat Konstantin Zainetdinov, Vladimir Hamitov, Mihail Kutlusatov, Slava
Abdullin, Irina Fairushina, Anna Mishina ja
Lena Salmianova. He soittavat, laulavat ja
tanssivat itämarilaisissa kansanpuvuissa. Ohjelmistossa on kansanlauluja ja hengellisiä lauluja.
Taiwanilta saapuu Hyvinkäälle pastori
Lun-Hsien Tung, joka on Kiinan kristillisen
lääkärilähetyksen pääsihteeri ja farmakologian
tohtori. Hän on työskennellyt sekä Taiwanissa
että Australiassa.
Lun-Hsien Tung on tutkinut erityisesti verenpainetautia ja sydänsairauksia sekä niiden
hoitoa. Australiassa asuessaan hän opetti Victorian raamattukoulussa muiden muassa Raamatun kreikkaa, kirkkohistoriaa ja evankeliumeja kiinalaisessa yhteydessä.

Teksti SLS/
Kirkonmäeltä-lehden toimitus

Marilais

et muu

sikot



Matkaevästä NAKAMBALE
- Hän joka pitää hattua
Kuuletko
Jumalan kutsun

O

len kuullut jonkun sanovan: ”Kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mitä tekemistä Jeesuksella on!” Tällainen ihminen tahtoo antaa itsestään kuvan kunnon
kristittynä, mutta torjuu liiallisen uskonnollisuuden ”jeesusteluna”. Onko tällainen kristillisyys Raamatun mukaan todellista ja aitoa?
Helluntain tekstissä Jeesus vastaa: ”Joka
on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Etkö usko,
että minä olen Isässä ja Isä on minussa.” Jumalaan uskominen on siis uskoa Jeesukseen
Kristukseen omana Vapahtajana. Henkilökohtaisen uskon ihmisen sydämessä synnyttää Pyhä Henki. Vuoden 1948 Kristinoppi puhuu Pyhän Hengen työstä mm. näin ”Pyhä
Henki yhdistää meidät ylösnousseeseen ja
kirkastettuun Kristukseen. Hän suorittaa
työnsä seurakunnassa Jumalan sanan ja sakramenttien välityksellä. Sakramentteja ovat pyhä Kaste ja Herran pyhä ehtoollinen. Kasteessa toimii Jeesus Kristus itse. Hän uudestisynnyttää meidät siinä ja ottaa Jumalan lapsiksi.
Kasteemme perusteella Pyhä Henki johtaa ja
kasvattaa meitä.”
Monet kastetut kuitenkin luopuvat uskosta.
”Jos Pyhä Henki ei saa lapsena kastettua hoitaa Kristuksen yhteydessä, maailman henki
valtaa ihmisen sydämen.” Tämän uskosta luopumisen tien päässä on iankaikkinen ero Jumalasta.
Mutta Pyhä Henki ei helpolla päästä ihmistä kadotukseen. ”Hän herättää surutonta
syntistä elämänkohtaloilla, kärsimyksillä ja
toisten esimerkillä, mutta erittäin Jumalan sanalla.”
Jos ihminen ottaa Jumalan kutsun vastaan,
hänessä tapahtuu hengellinen herääminen,
mikä voi johtaa parannuksen tekemiseen.
”Taivaallinen Isä odottaa, että herätetty ihminen kääntyy hänen puoleensa ja tunnustaa
hänelle syntinsä, pyytää niitä Kristuksen tähden anteeksi ja anoo voimaa luopua niistä.”
Syntejään katuvalle kuuluu Jeesuksen lupaus: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en
heitä ulos”, sekä kaikkien syntien anteeksiantamus Jeesuksen ristinkuoleman tähden.
Hyvä lukijani. Yhdy kanssani nyt rukoilemaan
elävää uskoa, vanhan helluntairukouksen sanoin: ”Tule Pyhä Henki tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta
kirkastamaan!”

Jaakko Uronen

10

H

yvinkään seurakunnan ja Teatteri Betan tuottama kesäteatterinäytelmä on Lähetysjuhlien henkeen sopiva
kuvaus Martti Rautasesta.
Nakambale – Hän joka pitää hattua -näytelmän idea
saatiin kolme vuotta sitten.
Martti Rautanen syntyi
Inkerinmaalla köyhään
perheeseen. Kesäkuussa
1863 hän lähti äidin ja rippi-isän rohkaisemana Helsinkiin Suomen Lähetysseuran Lähetyskouluun,
joka oli aloittanut toimintansa vuotta aikaisemmin.
– Lähetystyöhön lähteminen ei ollut vanhimmalle pojalle helppo asia, koska perheen isä oli kuollut.
Rautasta ei meinattu ensin
lähettää Afrikkaan, näytelmän ohjaaja ja dramaturgi
Jouni Laine kertoo.
Sitkeä mies lähetettiin
kuitenkin Ambomaalle ensimmäisten suomalaisten
mukana 24. kesäkuuta
vuonna 1868. Jouni Laine
sanoo käyttäneensä näytelmän dramatisointiin kaiken mahdollisen Rautaseen liittyvän kirjallisen
aineiston.
– Seuraavaksi nähdään,
mitä tapahtuu Afrikassa
alkuaikoina, ja kuinka hän

tapasi tulevan vaimonsa,
saksalaisen lähetyssaarnaajan Frans Kleinschmidtin tyttären, Friedan. Heidät vihittiin vuonna 1872. Perheeseen syntyi
paljon lapsia, mutta moni
kuoli jo pienenä malariaan.
Näytelmän dramatisointi oli Jouni Laineesta
erittäin haastavaa.
– Martti Rautasen elämässä tapahtui niin paljon.
Oli vaikea valita, mitä hänen elämänsä tapahtumista esitetään näyttämöllä ja
miten saadaan rakennettua dramaturgisesti ehjä
kokonaisuus.
Rautanen sai paikallisilta ambomaalaisilta lempinimen Nakambale, joka
tarkoittaa ”sitä joka pitää
hattua”. Martti Rautanen
tunnettiin Nakambalena
niin hyvin, että nimi kirjoitettiin jopa hänen hautakiveensä.
Nakambale-näytelmää
esitetään kolme kertaa Lähetysjuhlien aikana. Lisäksi siitä on viisi muuta esitystä. Näytelmässä seurataan Martti Rautasen elämän merkkipaaluja Inkerinmaan Novasolkan nuoruusvuosista vanhuudenpäiviin Ambomaalle.

Matti Heroja:

”Händelin Messias on syntynyt eikä tehty”

H

yvinkään Oratoriokuoro
ja Hyvinkään Orkesteri
esittävät solistiensa
Merja Wirkkalan (sopraano),
Sari Nordqvistin (altto), Jukka Herojan (tenori) ja Markus
Niemisen (basso) kanssa Lähetysjuhlilla G. F. Händelin
Messias oratorion. Esitys alkaa
Hyvinkään kirkossa lauantaina
9. kesäkuuta kello 18.
– Händelin Messias on
syntynyt eikä tehty, sanoo esityksen kapellimestari Matti
Heroja arvioidessaan kuuluisaa kirkkoteosta.
Händel oli sellaisen yliluonnollisen innoituksen vallassa, että sävelsi oratorionsa
24 päivässä vuonna 1741. Raamatun tekstiin perustuva teos
koostuu kolmesta osasta, joissa ylistetään Kristuksen koko
elämänhistoriaa alkaen tämän
odotuksesta ja edeten ylösnousemukseen sekä toiseen tulemiseen.
Vuonna 1977 perustetun
Hyvinkään Oratoriokuoron
ohjelmistossa ovat Händelin
Messias oratorion lisäksi Bachin Matteus-passio sekä Brahmsin, Mozartin, Cherubinin,
Faurén, Verdin ja Suppèn Requemit.
Vuonna 1959 perustettu
Hyvinkään Orkesteri on ammatillisesti laadukas klassisen
musiikin esittäjä. Soittajina on

ammattimuusikoiden lisäksi
musiikkiopiston opettajia ja
pitkälle edenneitä oppilaita.
Kapellimestarina on toiminut
vuodesta 1988 alkaen Tuomas
Pirilä.
Merja Wirkkala voitti Lappeenrannan laulukilpailun
vuonna 1978. Hän kuuluu Suomen Kansallisoopperaan kaudella 2007 – 2008.
Sari Nordqvist on sijoittunut toiseksi Kangasniemen
laulukilpailuissa vuonna 1997
ja Lappeenrannan laulukilpailuissa vuonna 2002. Suomen
Oopperaliitto nimesi hänet
Vuoden Oopperasolistiksi
vuonna 1998 Ulrican roolista
Verdin Naamiohuvin-oopperassa.
Hyvinkäältä lähtenyt Jukka
Heroja on työskennellyt vuodesta 2002 Jakobsbergin Maria-kirkossa suur-Tukholman
alueella vuodesta 2002 lähtien.
Hän on laulanut tenorisolistina kirkkomusiikki-teoksissa
Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Espanjassa.
Markus Nieminen on myös
hyvinkääläislähtöinen. Hän oli
Wienin valtionoopperan solistina viisi vuotta ja voitti Lappeenrannan laulukilpailun
2005. Siitä lähtien hän on laulanut Suomen Kansallisoopperassa.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
Hyvinkäällä 8.-10.6.
Ohjelma
PERJANTAI 8.6.2007
Tilaisuudet teltassa SisuStadionilla ellei toisin mainita
• 9–16 Missiologinen symposiumi, Hyvinkään kirkko
• 17.45 -18 Puhallinmusiikkia teltassa; Rautatien soittajat, joht. Hannu Simoinen,
Työväen soittokunta, joht.
Minna Kurki
• 18–19 ”Pallo liikkeelle!”
Yhteiset avajaiset*). Ossi
Savolainen, Seppo Rissanen,
Ilkka Järvinen, Riitta Sandberg. Puhallinorkesterit, Hyvinkään suurkuoro, ulkomaiset vieraat, marilainen musiikkiryhmä Sorta, Crux-bändi,
Jukka Salminen
• 19.15–20 ”Haavoittuneena
perille”, raamattutunti*),
Eero Junkkaala
• 21–22.30 Exit: Tienviittojakonsertti. Exitin suosikkikappaleita vuosien varrelta ja
uutta tuotantoa.
• 21.30–22.30 Runolaulumessu, lasten ja varhaisnuorten teltta. Runolaulumessu
tuo kalevalaisen kulttuuriperinnön suomalaiseen messuun. Pekka Vapaavuori, Sanna Kurki-Suonio sekä joukko
Sibelius-Akatemian Kuopion
osaston ja Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulun opiskelijoita ovat muokanneet messun tekstit Kalevalan runomittaan sekä valinneet ja sovittaneet runolaulusävelmiä messumusiikiksi. Liturgi Pekka
Vapaavuori, saarna Aarre
Kuukauppi, musiikki Sanna
Kurki-Suonio. Kolehti Kelton
vanhainkotityölle.
• 22–01 Yökahvila, Wanha
Areena. Mukana menossa
mm. Riikka-Maria ja Tomas
Kolkka Papua-Uudelta Guinealta, Crux ja Houseband.

•

•

•

•
•

Muuta ohjelmaa
eri paikoissa
19.30 Safarikuoron 40vuotisjuhlakonsertti, Hyvinkään kirkko. Mukana Helsingin Juniorijousten kamariorkesteri ja Safarikuorolaisia
kaikilta vuosikymmeniltä.
Konsertin johtaa Viive Mäemets. Ohjelma 10 €.
19.15–21.15 SLS:n videoiden ja muun av-materiaalin esittelyä, Hämeenkadun
koulun auditorio
20 Nakambale, näytelmä
Martti Rautasen nuoruusvuosista Novasolkassa vanhuudenpäiviin Ambomaalle,
Rautatiemuseon piha. Liput
10, 8, 5 €.
22 Hyvinkään kirkkokuoron 90-vuotisjuhlakonsertti, Hyvinkään kirkko. Ahti
Kuorikosken kuorokantaatin
”Herra aina ja kaikkialla” kantaesitys, solisteina Kullervo
Latvanen, basso ja Paavo
Muranen, tenori, Hyvinkään
salonkiorkesteri ja vaskikvartetti, joht. Heikki Hinssa. Ohjelma 10/7 €.

20.30 virikepuhe, pastori Olavi
Heino Morbackan hiljaisuuden yhteisöstä (klo 21 rukoushetki). Sunnuntaina 10.6
klo 8–14 (rukoushetki klo
8.30). Keitaan löydät Hyvinkään seurakuntakeskuksen
pohjakerroksesta, Hämeenkatu 16. Keitaan tarjoavat Sinulle Hyvinkään seurakunnan
diakonia- ja lähetystyö

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

LAUANTAI 9.6.
Ohjelma teltassa SisuStadionilla, ellei toisin mainita
8.30-9.15 Aikalisä, raamattu- ja rukoushetki, Marjatta
Puisto. Musiikki Jouni Keronen ja Marko Taipale
9–13 Vuosikokous, Hyvinkään kirkko (ilmoittautuminen 8.00-9.00)
10–11.30 Pallo haltuun! –
juhla *). Aarre Kuukauppi,
Aklilu Dufera, Marta Pinter,
Lun-Hsien Tung, Kalevi Silvola,
marilainen musiikkiryhmä
Sorta, Heikki Hilvo, Sari Lehtelä, Reino Junttila. Kolehti
Inkerin kirkon työlle Uralin
rovastikunnassa.
13–14.30 Toivon kaikuja
Lähetysseuran musiikkityöstä.
Cumina, Jakaranda, Jouni
Keronen ja Marko Taipale.
Juonto Päivi Granström ja Juri
Veikkola. Kolehti Dessien
kirkkomusiikkihankkeelle
Etiopiassa
14.15 Vuosikokouksen
päätös
15–16 Siioninvirsiseurat.
Hannu Tiainen, Minna Ruuttunen, Risto Kormilainen, Alpo
Järvi, kolehti Yueyangin huumekuntouskeskuksen hyväksi
Hunanin maakunnassa Kiinassa, Heränneen Kansan Lähetysrahasto
16.15-17 Kutsu ulkopeliin;
raamattutunti, Risto Santala
18.15–19.15 Ihmeellinen
pallomme –perhejuhla *).
Terveisiä maailmalta. Alina ja
Aarre Kuukauppi, Pirkko ja
Matti Nummela, kummiperhe. Musiikki: Jukka Salminen,
Hyvinkään seurakunnan
lapsikuorot Sävelkeijut, Rytmiritarit ja Laulunaperot sekä
Nuorten kuoro, joht. Marjut
Sipakko. Juonto Katinka Käyhkö ja Jukka Salminen. Kolehti
Dessien aids-orpojen toimintakeskukselle Etiopiassa.
20.30–22 Tuomasmessu,
liturgi Virpi Koivisto, saarna
Leevi Reinaru, musiikki Helena Lehtinen, Tuomaskuoro ja
-bändi. Kolehti Viron kirkon
lähetystoiminnalle.
22–01 Yökahvila, Wanha
Areena.

• Muita tilaisuuksia:
• 9-12 Suomen Lähetysseuran vuosikokous, Hyvinkään
kirkko *). Valtakirjojen tarkistus klo 8- 9. Vuosikokouksen
päätös kirkossa klo 14.15.
• 9-12 Lähetysseuran videoiden ym. av-materiaalin

Hiljaisuuden
keidas
avataan srk-keskuksessa
klo 18. Rukoushetki klo
20.30. Keidas on avoinna
kaikkina päivinä seurakuntakeskuksessa. Tule
hiljaisuuden keitaalle
levähtämään ja virkistymään rukouksen hiljaisuudessa.
Keidas avoinna perjantaina 8.6. klo 18–20
(rukoushetki klo 20.30),
lauantaina 9.6 klo 8–22
(rukoushetki klo 8.30), klo
14.30 virikepuhe, pastori
Riitta Heino Morbackan
hiljaisuuden yhteisöstä
(klo 15 rukoushetki), klo
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esittely, Hämeenkadun
koulun auditorio
• 12 Safari-kuoro kauppatorilla
• 13 Äärimmäisen köyhyyden poistaminen – utopiaako? Hyvinkääsali, Kauppatori 1. Etelä-Afrikan suurlähettiläs H.E. Dr. Bukelwa Hans,
paneelikeskustelussa mm.
alivaltiosihteeri Marjatta Rasi,
piispa Juha Pihkala, professori
Marja-Liisa Swantz, diakonissa-kätilö Kirsti Kirjavainen,
puheenjohtajat Eeva KemppiRepo ja Tapio Leskinen, musiikki Jaakko Löytty, kolehti
eteläisen Afrikan aids-työhön
LML:n kautta, juonto Seppo
Kalliokoski

•

•
•

•

•

Rinnakkaistilaisuuksia:
15 Terveydenhuoltoväen
tilaisuus, Hämeenkadun
koulun auditorio. Aklilu Dufera, Lun-Hsien Tung, Kaija
Julkunen, musiikki Aarre Tapanainen
15 Pappien kutsut, musiikki
Jakaranda, Vapaakirkko, Kenttäkatu 11
15 Iloa ihmiseltä ihmiselle.
Lähetyssihteerit ja yhteyshenkilöt, seurakuntakeskuksen
sali. Musiikkia, runoa ja maailmanlaajan kirkon näkyjä.
Mukana Viron kirkon lähetyssihteeri Tiina Võsu, lähetyssihteeri Minna Lairi, Kirsti Kosonen, Marja Rautanen
15 Pallo vierii eteenpäin;
srk-keskuksen elokuvasali.
Tilaisuus lähetyksen esikoulutuksen käyneille ja lähetystyöhön lähtemisestä kiinnostuneille. Mukana Heidi Posti
Senegalista, musiikki Teri
Mantere. Rekrytointisihteeri
Sisko Vainionkulma kertoo,
millaiset työt etsivät tekijää
maailmalla. Juonto esikoulutussihteeri Annamari Tuomela.
15 Apu menee perille!
Pohjoispuiston koulu. Tilaisuus luottamushenkilöille,
talous- ja hallintohenkilöstölle
ja muille asiasta kiinnostuneille. Talouspäällikkö Erkki Vita,
toiminnanjohtaja Mikko Lännenpää, Suomen Liikemies-

ten lähetysliitto.
• 15 Opettajien Lähetysliiton tilaisuus, Aseman koulun ruokasali. Mukana mm.
Papua-Uuden-Guinean nimikkolähetit Riikka-Maria ja Tomas Kolkka.
• 15 Lähetyksen tekninen
tuki (LTT), Pohjoispuiston
koulu. Tekniikkaa Nepalin
vuorille ja Tansanian kuuroille.
Diakonissa-kätilö Kirsti Kirjavainen ja DI Veikko Kaskinen,
Seppo Kalliokoski, Risto Syrjä.
• 15 Kuurojen Lähetys ry:n
tilaisuus, Åvikin palvelukeskus, *) Uudenmaankatu 228
Pekka Holopainen, Aleksei
Uimonen
• 15 Oman aikamme agricolat Marinmaalta, Ammattikoulun juhlasali (SPS ja SLS)
Raamatunkääntäjät Leonid
Jandakov ja Galina Muravjova
kertovat UT:n valmistumisesta
mariksi. Hannu Pelkonen ja
Juha Väliaho. Musiikki musiikkiyhtye Sorta. Juonto Martti
Asikainen ja Stella Rauhaniemi. Kolehti Raamattulähetystyölle.
• 15 Auta oppimaan kummeja kutsutaan. Kuulumisia
kummilapsityöstä Namibiasta
Päivi Perttilä-Siira, Senegalista
Mirja Montonen. Ajankohtaisosio ja juonto Maarit Mäenpää ja Laura Koivulahti.
Musiikki Cumina
• 18-21 Lähetysseuran videoiden ym. av-materiaalin
esittely, Hämeenkadun
koulun auditorio
• 18-21 G. F. Händelin Messiasoratorio, Hyvinkään
oratoriokuoro ja Hyvinkään
orkesteri, solistit Jukka Heroja,
MarkusNieminen, Satu Nordqvist, Merja Wirkkala, Hyvinkään kirkko; ohjelma 20 e
• 19.30 Swahilinkielinen
messu ”Mwimbieni BwanaLaulakaa Herralle”, Vanha
kirkko, Uudenmaank. 13.
Liturgi Veikko Aro-Heinilä,
saarna Gwamaka Mwankenja,
kolehti tansanialaisten naisteologien jatkokoulutukseen.
• 20 Ortodoksinen vigilia,
Ortodoksinen kirkko, Kalevankatu 68. Isä Aki Leskinen
• 22-01 Yökahvila, Wanha

Areena. Kumbe, Pekka Laukkarinen ja Houseband
• Uutta ja vanhaa Hyvinkäätä – opastettu kiertoajelu
lauantaina 9.6. klo 15, 16, 17.
Bussi lähtee Kenttä- ja Sähkökadun kulmasta, kesto 50
min, hinta: 2 €/aikuinen,
lapset ilmaiseksi

•

•

•

•

•

SUNNUNTAI 10.6.
Tapahtumat teltassa SisuStadionilla, ellei toisin mainita
9–9.45 Pelisääntönä rakkaus, usko, toivo; raamattuja rukoushetki, Pirkko Lehtiö
ja Tuula Sääksi, lasten ja varhaisnuorten teltta, Hämeenkadun koulun piha
10–11.30 Perheväen messu *). Liturgi Juha Koivulahti,
saarna Uudenmaan kehitysvammaistyön pastori Tiina
Peippo, teatteri Beta, ohjaus
Jouni Laine, musiikki Hyvinkään seurakunnan lapsikuorot
Sävelkeijut, Rytmiritarit ja
Laulunaperot, joht. Marjut
Sipakko, Hyvinkään seurakunnan Nuorten kuoro ja Tuomasbändi, joht. Helena Lehtinen, Musakamut Karjaan
seurakunnasta, joht. Päivi
Lindström. Kolehti Venezuelan tukiopetusryhmille.
10–11.30 Afrikkalainen
gospelmessu, Hyvinkään
kirkko. Liturgi Esa Kokko,
saarna Aklilu Dufera, musiikki
Hyvinkään kirkkokuoro ja
Jakaranda. Messu radioidaan.
Yleisöä pyydetään olemaan kirkossa 15 min.
ennen messun alkua.
Kolehti Angolan kirkon
työntekijäkoulutukseen.
12.15–13 Kauneimmat hengelliset laulut ja juhlaplaketin
luovutus*), Hyvinkäänkylän soittokunta, joht.
Jukka Palonen, esilaulu
Marjut Sipakko, juonto
Päivi Granström
14–15.30 Lähetystyöhön siunaamisen
juhla.* Piispa Mikko
Heikka, piispa Aarre
Kuukauppi, pastori LunHsien Tung, pastori
Marta Pinter, kehitysjohtaja Aklilu Dufera, Tauno

Tuominen, Seppo Rissanen,
Tuula Sääksi, Jakaranda, Hyvinkäänkylän soittokunta joht.
JukkaPalonen. Helsingin
kristillisen opiston 100-vuotistervehdys. Kolehti uusien
lähetystyöntekijöiden matkakuluihin.
• 10 Jumalanpalvelukset ja
messut lähikirkoissa: Riihimäen keskuskirkko, saarna Seppo Rissanen. Tuusulan kirkko,
saarna Jouni Heiskanen.
Nurmijärven kirkko, saarna
Jukka Koistinen. Hausjärven
kirkko, saarna Pekka Harne.
Vihdin kirkko, saarna Markku
Laine. Järvenpään kirkko,
saarna Risto Ahonen. Keravan
seurakuntakeskus, saarna
Anja Nurminen. Loppi, saarna
Maija Kuoppala, Missiologinen symposiumi.
• Hyvinkään kirkossa 8.6.
yleisteemana ”Kristillinen
usko muutosvoimana –
lähetystyön diakoninen
luonne”. 8.45 Ilm. ja aamukahvi/tee. 9.15 Kristillinen
usko muutosvoimana Dos.
Risto A. Ahonen. 9.50 Hengelliset ja aineelliset tarpeet
kehitysyhteistyössä - Mekane
Yesus kirkon kirje LML:lle 1971
Mekane Yesus -kirkon Dessien
synodin kehitysyhteistyön
johtaja Aklilu Dufera (North
Central Ethiopia Synod) musiikkia: ”Hyvinkään lähetyskonkarit”. 10.30 Paneelikeskustelu teemasta ”Uskonnon
rooli ja merkitys kehitysyhteistyössä” lähetysjohtaja Juha
Auvinen, viestintäjohtaja Eeva
Kemppi-Repo, diakonissakätilö Kirsti Kirjavainen ja
seurakuntaneuvos Valtter
Luoto, puheenjohtajana
kehittämispäällikkö, teol.tri
Tapio Leskinen. 12.15 lounas.
13.15 Kommunismin jättämän uskonnollisen tyhjiön
haaste Venäjällä, piispa Aarre
Kuukauppi Virossa, rovasti
Leevi Reinaru Unkarissa, pastori Marta Pinter pastori Erkki
Jokinen. Musiikkia: ”Hyvinkään lähetyskonkarit”. 14.45
kahvi/tee. 15.15 Kristillinen
todistus sanana ja tekona –
miten voidaan löytää tasapaino? Kiinan kristillisen lääkärilähetyksen pääsihteeri, pastori, farmakologian tohtori LunHsien Tung, lähetysjohtaja
Seppo Rissanen. Symposiumi
on tarkoitettu teologeille,
lähetyssihteereille ja muille
seurakuntien työntekijöille
sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilm. 4.6. menn. mieluiten sähköpostitse: helsinki.
sls@mission.fi. Puhelimitse
(09) 1297 407 klo 9-15 tai 050
- 323 9636. Postitse ilm. osoitteeseen: Helsingin ja Espoon
hiippakuntien lähetystoimisto/Raija Kotaviita, PL 154,
00141 HELSINKI. Osallistumismaksu 38 euroa. Ilm. yhteydessä mainittava laskutustiedot ja mahdolliset ruokavaliota koskevat rajoitukset. Järjestäjinä Hyvinkään seurakunta
ja Suomen Lähetysseura

*) tilaisuus tulkataan
viittomakielelle
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Paavolalaisten
Raimo ja Leena
Ahrenbergin
kesämökki on
Päijänteen
lahden pohjukassa.

Ahrenbergien kesäherkku on Päijänteen kala

P

imeän talven jälkeen luonto herää
uuteen elämään. Kesämökkien
asukkaatkin palailevat lintujen
tavoin maalaismaisemiin. Rakentaminen, kunnostaminen, puutarhanhoito, kalastaminen ja saunominen virkistävät. Maassamme on noin
puolimiljoonaa kesämökkiä. Raimo ja Leena Ahrenbergin mökki on Kuhmoisissa.
Päijänteeseen liittyvän lahden maisemissa
viihtyvät myös heidän kolme lastaan lapsineen. Rannan tuntumaan ollaan juuri rakentamassa huvimajaa.
– Mökkielämä on työsiirtola, jos joku
luulee jotakin muuta, Raimo Ahrenberg sanoo puoliksi leikillään.
Ahrenbergit etsivät kesämökkitonttia
1980-luvun loppupuolella, jolloin elettiin
vielä edullista aikaa. Nyt mökkitonttien hinnat ovat kivunneet pilviin
– Kun mökkitontin hankkimiskohtaus

tuli, katsoimme yhtenä kesänä kuusikymmentä tontinpaikkaa Etelä-Suomesta. Sitten
saimme tiedon tontista, jota tarjosi tuttu
mies Kuhmoisista. Seisoimme kolme tuntia
hangessa ja katselimme paikkaa, Raimo Ahrenberg kuvailee tärkeää hetkeä. Kauppaa
alettiin tehdä parin viikon kuluttua. Tontin
koko on 4500 neliömetriä. Siitä on nurmikkoa 3000 neliömetriä.
– Tontti oli aukea ja laitoimme kukkapenkkejä. Olemme kasvattaneet itse pihalla
olevat neljä tammea terhoista. Istutin myös
lehtikuusia. On vähän peruna- ja kasvimaata, Leena Ahrenberg sanoo.

Mökki nousi vauhdilla
Ahrenbergit ovat asuneet itse rakentamassaan omakotitalossa Hyvinkään Paavolassa
35 vuotta. Raimo Ahrenberg jäi eläkkeelle
VR:n Konepajalta vuonna 1990. Leena oli

konditoria-alalla 31 vuotta, josta viimeiset
seitsemän vuotta Kone-yhtiön keittiössä.
Hän jäi eläkkeelle vuonna 1987. Heillä on
kolme lasta, kolme lastenlasta ja yksi lapsenlapsenlapsi.
Mökin rakentaminen oli iso urakka.
– Tulimme perjantai-iltana tähän tontille
ja aloimme tehdä pohjasokkelilaudoitusta.
Pyhänä laitettiin valu. Keskiviikkona aamupäivällä tuli betoni ja iltapäivällä hirret. Seuraavana perjantaina tultiin taas tänne. Lauantaina aloimme kasata hirsiä, ja maanantaina oli mökki kasassa, Raimo Ahrenberg
kertoo.
Mökinpystytystalkoissa oli neljä miestä
ja naisväkenä Leena Ahrenberg sekä perheen
tytär. Naisten tehtävänä oli lajitella hirret.
Raimo Ahrenberg esittelee kesämökin
pihapiirin uutta rakennusprojektia. Rannan
tuntumaan valetun pohjan päälle kohoava
rakennus on kooltaan 3,5 x 4 metriä. Siihen
tulee nopeasti lämmittävä peltitakka. Sähköhellakin on tarkoitus laittaa.
– Heinäkuussa sen pitäisi olla valmis,
koska silloin alkaa tyttärentyttären omakotitalon teko Hyvinkäällä, Raimo Ahrenberg
jatkaa.
Ahrenbergien mökin pohjapinta-ala on
60 neliömetriä. Lämmintä tilaa on 40 neliömetriä. Alakerrassa on tupakeittiö ja makuuhuone. Yläkerrassa on 30 neliömetrin parveke, jossa on kahdeksan vuodepaikkaa.
Raimo kertoo pihassa olevan kaivon synnystä. Paikka katsottiin haaraisella pajulla.
– Kaivo tehtiin traktorilla ja kolmen metrin syvyydestä alkoi tulla vettä. Neljän ja
puolen metrin syvyydestä löytyi moreenikerros. Vesi on kirkasta eikä se ole loppunut
kaivosta kuivinakaan kesinä.

Luonto on tärkeä
Leena Ahrenberg on käynyt koulunsa Kuhmoisten Harmoistsen kylässä, jossa heidän
Tupakeittiö on kesämökin keskuspaikka, jossa Leena ja Raimo Ahrenberg (oik.) ovat juoneet mökkinsäkin nyt on. Seutu rajoittuu Päijänteeseen.
monet kahvit. Teuvo Ronni on tuttuna apuna huvimajan pystytyksessä.
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- Täällä oli useammassa talossa aina kesävieraita. Tässä kulki Päijänteen laivat. Joka
päivä tuli iltapäivällä kello viisi laiva, joka
meni Jyväskylään. Seitsemän aikaan tuli Jyväskylästä laiva. Se oli puolen yön aikaan
Lahdessa. Hytissä sai olla yötä ja aamulla
mennä kaupungille, hän kertoo viidenkymmenen vuoden takaisista palveluista. Kyseinen laivaliikenne loppui 1950-luvun puolivälissä.
Emäntä tekee ruokia mahdollisimman
paljon valmiiksi kotona Hyvinkäällä, vaikka
mökissäkin on hella ja uuni. Kun ruokaa on
valmiina, aikaa jää pihatöihin.
Isäntä ei ole mikään himokalastaja, mutta sitäkin tulee harrastettua. Lähivesistöissä
kalastaminen vaatii sekä Harmoisten että Jokioisten kalastuskuntien luvat.
– Minulla on verkkoja, virveleitä ja katiskoja. Täältä saa haukea, siikaa ja järvitaimenta. Verkosta tuli talvella yhdeksän kilon hauki.
Leena Ahrenberg heitteli kerran virveliä
laiturin päässä ja siihen tarttui parin kilon
painoinen hauki.
– Kerran olin ongella veneen kanssa.
Onkivapa meni mutkalle, koska koukkkuun
iski iso lahna. Punnitsin sen. Painoa oli kaksi
kiloa. Paistoin kalan uunissa.
Mökin emäntä pitää kesäpaikan rauhasta
ja luonnosta.
– Luonto on tärkeää. Yleensä olen marjastanut vadelmia, puolukoita ja mustikoita.
Olen kerännyt myös sieniä. Marjoja on myös
saarissa. Meillä on neljä venettä ja kanootti.
Isäntä nauttii myös luonnosta ja ulkoilmasta.
– Mökillä on toisenlaiset kujeet kuin
kaupungissa. Se tarkoittaa kalastamista ja
käsillä tekemistä. On sauna ja saa makkaraa.

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

Risto Silvennoinen

Kuorot värittävät Lähetysjuhlia

Hyvinkään Kirkkokuorolla
90-vuotiskonsertti

L

ähetysjuhlien ohjelmassa on perjantaina
8. kesäkuuta Hyvinkään kirkossa kello
22 alkava Hyvinkään Kirkkokuoron 90vuotisjuhlakonsertti. Päänumerona on Kirkkokuoron Ahti Kuorikoskelta tähän konserttiin tilaama uusi kuorokantaatti Herra
aina ja kaikkialla. Teos on sävelletty Viisauden kirjan teksteihin, ja siinä on kolme osaa.
Säveltäjä Ahti Kuorikoski saapuu kuuntelemaan teoksensa ensiesitystä.
Muina juhlakonsertin esiintyjinä ovat lähes 50 henkeen laajennettu Hyvinkään Salonkiorkesteri, Hyvinkään Rautatien Soittajien Vaskikvartetti, Paavo Muranen tenori,
Kullervo Latvanen basso. Konsertin johtaja
on Heikki Hinssa.
Lisäksi kuullaan uusina teoksina Jaakko
Mäntyjärven Iubilemus Deo Salutari Nostro sekakuorolle ja vaskikvartetille sekä Jukka Kuninkaanniemen konserttiin uudelleen
sovittama Virsi 197, Ajasta aikaan varjellut,
orkesterille, putkikelloille ja kuorolle.
Hyvinkään Kirkkokuoro on kaupungin
vanhin kuoro, joka esittää juhlakonsertissaan On riemu kun saan mennä -laulun, jolla kuoron ensimmäinen kokoonpano aloitti
julkiset esiintymiset tuomiosunnuntaina
1916. Konsertissa kuullaan vanhin painettuna julkaistu versio, joka löytyy Hengellisestä

laulukirjasta vuodelta 1922.
Muita teosharvinaisuuksia ovat
1920-luvulla uruille, kuorolle ja kahdelle solistille sävelletty Väinö Rauhalan Tuhlaajapoika-kantaatti sekä
Sulho Rannan teos Psalmi 84, joka
sai kantaesityksensä 1937 Johanneksen kirkossa Helsingissä.
Lähetysjuhlien avajaiset ovat Sisu-stadionin suurteltassa perjantaina 8. kesäkuuta kello 18 alkaen. Siellä
esiintyvät Hyvinkään suurkuoron,
Rautatien soittajien ja Työväen soittokunnan lisäksi marilainen musiikkiryhmä Sorta ja virolainen Cruxbändi.
Ainakin 150 hengen suurkuorossa on laulajia Hyvinkään kamarikuorosta, Hyvinkään Kide-kuorosta,
Naiskuoro Solinasta, Hyvinkään
mieslaulajista, Hyvinkään Työväen
mieskuorosta, Hyvinkään VR:n Laulumiehistä, Hyvinkään nuorten kuorosta, Rytmiritareista, Sävelkeijuista,
Hyvinkään Kirkkokuorosta, Hyvinkään Oratoriokuorosta, Hyvinkään Hyvinkään Kirkkokuoro keskellään säveltäjä Ahti Kuorikoski.
seniorikuorosta, Hyvinkään Tuomaskuorosta ja Hyvinkään Vehkojan kuorosta.
lainen gospelmessu Lähetysjuhlien päätös- sussa ovat mukana Hyvinkään Kirkkokuoro
Hyvinkään kirkosta radioidaan Afrikka- päivänä 10. kesäkuuta kello 10 alkaen. Mes- ja Jakaranda-kuoro.

Sanaristikko 3/2007

Sanaristikon 3/2007 vastaukset lähetetään perjantaihin 31.8. mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerran sanaristikon täytti 25 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Mirja Hyrskylahtea ja Urpo Rinnettä. Heille lähetetään kirjapalkinnot. Onnea voittajille!

Hyvinkään seurakuntalehti 3 / 31.5.2007
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Lasten nurkka

Avoimet ovet
SANSAssa 9.6.

SLEY: n kesätoimintaa
PIHASEURAT

Maan päällä eläessään Jeesus opetti ihmisiä kertomusten avulla.
Jeesus kertoi ihmisille mm. Laupiaasta Samarialaisesta (Luuk 10:
25-36) ja Tuhlaajapojasta (Luuk. 15: 11-32.). Kertomusten kautta Jeesus kuvasi ihmisille konkreettisella tavalla elämään liittyviä asioita.
Kertomukset muistettiin hyvin ja siten ne siirtyivät sukupolvilta
toisille perintönä.
Perheissä lapset ja vanhemmat voivat keksiä yhdessä omia kertomuksia ja viettää näin yhdessä aikaa synnyttäen perheelle omia
tarinoita. Kertomuksen kertomisen voi aloittaa esimerkiksi lapsi ja
hetken kuluttua vanhempi voi jatkaa sitä. Kertomusta voidaan jatkaa vuorotellen kunnes katsotaan että se on valmis. Yhteisiä kertomuksia voi kirjoittaa myös muistiin, jolloin niihin on helppo palata
uudelleen.
Vanhempi, Sinä voit kertoa lapsellesi rohkeasti omasta lapsuudestasi ja leikeistäsi. Samalla lapsesi oppii tuntemaan juuriaan ja
taustaansa sekä hänen itsetuntemuksensa vahvistuu. Yhdessä keksittyjen kertomusten kautta perheenjäsenille avautuu läheisiä ja
läsnäolevia hetkiä, joita voidaan muistella kauan aikaa lämmöllä.
Iloisia kertomushetkiä koko perheelle!

ti 19.6.2007 klo 18.30 Pirkko ja
Eero Ojalalla,
Kattopeitteentie 142, Hyvinkää
• Kongolainen pastori Nikolas
Bakanjika Sambiasta
• teol.tohtori Reijo Arkkila,
musiikkiohjelmaa
• Klo 17.00 alkaen makkaranja letunpaistoa,
kahvia ja yhdessäoloa.

LÄHETYSJUHLA

ma 2.7.2007 klo 18.00 Luthertalossa, Harjukatu 1.
• Sudanin ev.lut.kirkon piispa
Andrew Bhuko Elisa &
puoliso Linda
• lähetysjohtaja Pekka Huhtinen
• TT Reijo Arkkila
• Musiikkiohjelmaa,
Kahvitarjoilu.

Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajat järjestää
toimitalossaan
(os. Munckinkatu 67)
avoimien ovien päivän
lauantaina 9.6.2007
kello 9–18.
Päivän aikana on
mahdollisuus tavata
työntekijöitä ja kuulla
ajankohtaista tietoa
kolmessa maanosassa
tehtävästä radiolähetystyöstä.
Ovet ovat avoinna myös kirjaja lahjatavarakauppa Putiikissa.

Tervetuloa!

TERVETULOA!

Hyvinkään ja Nurmijärven
seurakuntien yhteinen

Juhannusjuhla
Juhannusaattona pe 22.6. klo 18
Sääksin leirikeskuksessa
• Saunat lämpimänä
ja kanttiini auki klo 16 alkaen
• Ohjelmaa klo 18 lähtien: lipun
nosto, kesäisiä lauluja, seurat,
pääjuhla, iltahartaus
• Kokko sytytetään klo 21
• Liikenteenohjaus
• Linja-autokuljetukset (tarkemmin seurakunnan ilmoituksissa)

Tarja Ylänen

Hyvinkään seurakunnan

90-vuotisjuhla

sunnuntaina 3.6.
Klo 10.00 Juhlamessu Hyvinkään kirkossa
• liturgi Ilkka Järvinen
• saarna Hannu Pelkonen
• kanttorit Erkki Hannonen ja Heikki Hinssa
• Hyvinkään Kirkkokuoro
• Kirkon eteisaulassa valokuvanäyttely seurakunnan historiasta

Pihaseurat
kesällä 2007
Tiistaisin klo 18.30

• 19.6. Koski-Sipilällä,
Koskenmaantie 279
• 26.6. Harjanteella,
Harjanteentie 156
• 10.7. Lallukalla,
Ridasjärven kylätie 195
• 17.7. Heimosella,
Tynintie 145
• 24.7. Halmelalla,
Koskenmaantie 151
• 7.8. Vanhatalolla,
Uudenkyläntie 541
Tervetuloa seuroihin!

Klo 11.30 Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa
• Solveig Crusell ja Juha Koivulahti kertovat Hyvinkään ensimmäisen kirkkoherran Akseli Renvallin päiväkirjamerkinnöistä

Diakoniatyön kesä 2007

Kytäjän kesää

Päivystysvastaanotot

• ma, ti, to ja pe klo 10–13
Hämeenkatu 16, p. 456 1250

Mummon kammari
kesätauolla 1.1.–31.8.07
Maahanmuuttajien retkipäivä
Sääksin leirikeskukseen

• la 18.8. klo 12–17 (bussi lähtee klo 11)
Aikuiset 4 €, lapset 2 €
Ilmoittautuminen Tuula Liivolalle 8.8. mennessä
p. 040 559 6318

Lähimmäisen päivän messu
• 2.9. klo 10 Hyvinkään kirkossa
Kirkkokahvit

Kehitysvammaisten valtakunnallinen kirkkopyhä
• Helsingissä su 16.9.
klo 10 messu Helsingin tuomiokirkossa,
juhla Finlandia-talossa
Osallistumis- ja ruokailumaksu 30 €
Ilmoittautuminen 30.7 mennessä diakoniatoimistoon
Lisätietoja Maria Kahra, p. 040 559 6324
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Varhaisnuorille kesällä 2007

seuraavissa kesän menoissamme on vielä tilaa
Kesäkuussa
4. - 8.6. Kesäkerhot
Paavolassa ja ja Vehkojalla,
7 - 12 v.
• 11. - 15.6. 5 € / päivä, hintaan
kuuluu lounas ja välipala
• 18. - 21.6. kerhoaika klo 9-14
Heinäkuussa
9. - 13.7. Pyöräleiri
7 - 12 v. Usmitupa
• 5 € / päivä, hintaan kuuluu
aamupala, lounas ja välipala
• päiväleiri klo 9 - 16
• poljetaan yhteensä n. 20 km
päivässä

Partaharjun suurleiri
25. -30.7. 10 - 14 v.
Partaharju, Pieksämäki
• Telttaleiri, seurakunnan teltat
• hinta 100 €, ei sisaralennusta
• paikalle odotetaan n. 2000
10 - 14-vuotiasta ympäri Suomea ja maailmaa
Elokuussa
9. - 11.8. Kesäleiri 10 – 12 v.
Sääksi
• hinta 35€
Tiedustelut ja
ilmoittautumiset
• ti klo 14.00 - 16.30
puh. (019) 456 1240

Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorisotyö – www.betsku.net

• Kesäillan musiikki Kytäjän
kirkossa ti 19.6. klo 19.00
Charlotta Kivistö
• Kesäseurat 27.6. 17.30 kahvit, 18.00 alkaen seurat, Kytäjän kirkon pihamaalla mukana Petra Pohjanraito
• Pajamon lauluilta 1.7. klo
18.00 alkaen kahveilla, konsertti starttaa 19.00, bussi
17.15 Paavolasta
• Messu Kytäjän kirkossa 22.7.
klo 13.00
• Kytäjän kirkko avoinna
seuraavina sunnuntaina klo
12 - 16 : 1.7., 8.7., 15.7., 22.7.
poikkeuksellisesti 13 - 18, siis
messu silloin 13.00, 29.7.
• Syksyllä 19.9. tehdään retki
Pukkilaan Tiaisen Hannua
tapaamaan yms.

K es ä k u u - E LO K UU 2 0 07
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Sääksin yleisöillat

KESÄKUU

Hyvinkään seurakunnan
Sääksin leirikeskuksen avoimet
yleisöillat alkavat
keskiviikkona 13. kesäkuuta
klo 17.00.
• Leirikeskus sijaitsee Sääksjärven
rannalla noin viisi kilometriä
Rajamäen keskustasta.
• Ohjelmaan kuuluu saunomista,
uintia, seurat, iltanuotio jne.
Pientä purtavaa voi ostaa
leirikeskuksen kanttiinista ja
omia makkaroita saa paistaa
rannan grillikatoksessa.
• Yleisöiltoihin on järjestetty linjaautokuljetus, jonka reitti alla.
• Perinteistä juhannusjuhlaa
vietetään Sääksissä juhannusaattona perjantaina 22.6.

Salattu Jumala
•
klo 10.00 Juhlamessu
Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään seurakunta 90 vuotta
•
klo 11.30 Kirkkokahvit
seurakuntakeskuksessa
•
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Perjantai 8.6.

Lähetysjuhlat 8. – 10.6.
•
klo 18.00 Pallo liikkeelle
– yhteiset avajaiset
•
klo 20.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmän ensi-ilta Rautatiemuseon puistossa
•

•

klo 14.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon
puistossa
klo 17.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon
puistossa

Sunnuntai 10.6./
2. sunnuntai helluntaista

Katoavat ja katoamattomat
aarteet
•
klo 10.00 Afrikkalainen
gospelmessu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Perheväen messu juhlateltassa

Keskiviikko 13.6.
•

klo 17-21 Yleisöiltojen
aloitus Sääksin leirikeskuksessa

Lauantai 16.6.
•

klo 12.00 Kansanlaulumessu Vaiveron myllytilalla

Sunnuntai 17.6./
3. sunnuntai helluntaista

Kutsu Jumalan valtakuntaan
•
klo 10.00 Konfirmaatiomessu (päivärippikoulu)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 18.00 Iltamessu
Vanhassa kirkossa

Maanantai 18.6.
•

klo 18-21 Israel-raamattuja rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa

Perjantai 22.6./
Juhannusaatto
•

•
•

klo 18.30 Pihaseurat
Koski-Sipilällä
(Koskenmaantie 279)
klo 18.30 Pihaseurat
Pirkko ja Eero Ojalalla
(Kattopeitteentie 142)
klo 19.00 Kesäillan musiikki Kytäjän kirkossa

Tien raivaaja
•
klo 10.00 Juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa
•
klo 18.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon
puistossa

Sunnuntai 24.6./4.
sunnuntai helluntaista

Kadonnut ja jälleen löytynyt
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 16.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon
puistossa

Tiistai 26.6.
•

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Torstai 21.6.
•

klo 18.00 Kesäseurat
Martin seurakuntatalossa

klo 18.30 Pihaseurat
Harjanteella
(Harjanteentie 156)

Keskiviikko 27.6.
•
•
•

klo 17-21 Yleisöilta Sääksin
leirikeskuksessa
klo 17.30 Kesäseurat Kytäjän kirkon pihamaalla
klo 18.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon
puistossa

Lauantai 30.6.
•
•

Keskiviikko 20.6.
•

klo 18.00 Juhannusjuhla
Sääksin leirikeskuksessa.
Linja-autokuljetukset (tarkemmin seurakunnan ilmoituksissa)

Lauantai/
Juhannuspäivä 23.6.

Tiistai 19.6.
•

•

keskiviikkoisin 13.6.–29.8. klo 17-21

Sunnuntai 3.6./Pyhän
kolminaisuuden päivä

Lauantai 9.6.

Seurakunnassa tapahtuu

klo 12.00 Konfirmaatiomessu (Aholansaari 1) Hyvinkään kirkossa
klo 18.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon
puistossa

HEINÄKUU

Sunnuntai 1.7./
5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!

Hyvinkään seurakuntalehti 3 / 31.5.2007

alkaen klo 18.00. Ks. tarkemmin sivu 14.
• Sääksin yleisöillan linjaautokuljetuksen ajoreitti:
Kirjavatolppa klo 17.30,
Asemankatu, Aleksis Kiven
katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta,
Kauppalankatu, Munckinkatu,
Alttarikivi klo 17.50, Kirkkotie,
Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta klo
17.55, Torikatu (alas asti),
Ilveksenkatu, Sillankorvankatu,
Martin palvelutalon pysäkki,
Eteläinen kehäkatu (huoltoaseman pysäkki), Jokelankatu,
Vanha kirkko, Uudenmaankatu,
Hyvinkäänkylä ja Nopon

•
•
•
•

•

klo 10.00 Konfirmaatiomessu (Virolahti 1)
Hyvinkään kirkossa
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
klo 14.00 Konfirmaatiomessu (Vaellusripp.)
Hyvinkään kirkossa
klo 16.00 Martti Rautanen
Nakambale –kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon
puistossa
klo 18.00 Pajamon yhteislauluilta ”On kaunis synnyinmaamme” Kytäjän kirkossa. Bussi Paavolasta klo
17.15. Ilta alkaa kahvilla klo
18 ja yhteislaulu klo 19

Maanantai 2.7.
•

klo 18.00 Lähetysjuhla
Luther-talossa (Sley),
Harjukatu 1

Keskiviikko 4.7.
•
•

•

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
klo 18.00 Konsertti
Hyvinkään kirkossa.
The Detroit Conference
Methodist Chorale
klo 18.00 Siioninvirsiseurat, Herättäjäjuhlille lähtöveisuut Paavolan srk-kodissa

Sunnuntai 8.7./
Apostolien päivä

Herran palveluksessa
klo 10.00 Konfirmaatio•
messu (Virolahti 2)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 14.00 Konfirmaatiomessu (Sääksi 1)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 15.00 Messu
Martin seurakuntatalossa

Tiistai 10.7.
•
•

klo 13.00 Sairaalatyön
messu Vanhassa kirkossa
klo 18.30 Pihaseurat
Lallukalla
(Ridasjärven kylätie 195)

Keskiviikko 11.7.
•

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

messu (Sääksi 4)
Hyvinkään kirkossa
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

ELOKUU
Keskiviikko 1.8.
•

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Sunnuntai 5.8./10.
sunnuntai helluntaista

kautta leirikeskukseen.
Paluukuljetus klo 21.00.
Edestakainen matka 5 euroa
aikuisilta ja 2,5 euroa lapsilta.
• Ajo-ohje: Hyvinkää-RajamäkiRöykäntie 4 km, viitoitus
oikealle leirikeskukseen.

Sunnuntai 15.7./
7. sunnuntai helluntaista

Rakkauden laki
•
klo 10.00 Konfirmaatiomessu (Joutsa 1)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 14.00 Konfirmaatiomessu (Sääksi 2)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Uskollisuus Jumalan lahjojen
hoitamisessa
•
klo 10.00 Konfirmaatiomessu (Nurmo 1)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 14.00 Konfirmaatiomessu (Sääksi 5)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Tiistai 7.8.
•

Keskiviikko 8.8.
•

klo 18-21 Israel-raamattuja rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa

Tiistai 17.7.
•

klo 18.30 Pihaseurat
Heimosella (Tynintie 145)

Keskiviikko 18.7.
•

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Sunnuntai 22.7./
Kirkastussunnuntai

Kirkastettu Kristus
•
klo 10.00 Konfirmaatiomessu (Sääksi 3)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 13.00 Messu
Kytäjän kirkossa
•
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Tiistai 24.7.
•

klo 18.30 Pihaseurat
Halmelalla
(Koskenmaantie 151)

Keskiviikko 25.7.
•
•

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
klo 19.00 Kantelemessu
Hyvinkään kirkossa

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Lauantai 11.8.
•

Maanantai 16.7.
•

klo 18.30 Pihaseurat
Vanhatalolla
(Uudenkyläntie 541)

klo 12.00 Konfirmaatiomessu (Nurmo 2)
Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 12.8./11.
sunnuntai helluntaista

Etsikkoaikoja
•
klo 10.00 Konfirmaatiomessu (Purjelaivaripp.)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
klo 14.00 Konfirmaatio•
messu (Aholansaari 2)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Maanantai 13.8.
•

klo 18-21 Israel-raamattuja rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa

Keskiviikko 15.8.
•

klo 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Sunnuntai 19.8./12.
sunnuntai helluntaista

Itsensä tutkiminen
•
klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 15.00 Martin seurakuntatalon 3-vuotismessu
•
klo 18.00 Hengelliset syventymispäivät Vanhassa
kirkossa

Sunnuntai 29.7./9.
sunnuntai helluntaista

Totuus ja harha
•
klo 10.00 Konfirmaatiomessu (Joutsa 2)
Hyvinkään kirkossa
•
klo 10.00 Messu
Paavolan seurakuntakodissa
•
klo 14.00 Konfirmaatio-
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Aktiivinen mies on ollut lähes kuudessakymmenessä yhdistyksessä...

Veikko Vuoristo
tuntee Hyvinkään
seurakunnan
vaiheet. Esillä on
muistona myös
sota-ajan päiväkirjan kannet.

Veikko Vuoristo

- seurakuntalainen ennen seurakuntaa
Hyvinkään seurakunta perustettiin 1. kesäkuuta vuonna 1917,
yhdeksänkymmentä vuotta sitten.
Samana kesänä, heinäkuun 30.
päivänä sai alkunsa myös Hyvinkään kunta. Aikaisemmin ”paperilla” toimineen seurakunnan ”väliajan” saarnaajasta V. Laurilasta
tuli ensimmäinen vt. kirkkoherra.
Seurakuntalaisia oli 7 371.

K

antahyvinkääläinen Veikko
Vuoristo syntyi Nurmijärven
Hyvinkäänkylässä Vaiveronkadun varrella vuonna 1913
aikana, jolloin Hyvinkään seurakuntaa ja kuntaa ei vielä ollut olemassakaan.
– Isäni Akseli Jalmari Winberg ja äitini
Elin Aleksandra suomensivat sukunimensä
Vuoristoksi vuonna 1906 Snellmanin päivänä.
Perheeseen syntyi kolmetoista lasta,
joista on vielä viisi elossa.
– Muistan äitini kertoneen, että minut
kastoi rautatiepiirin saarnaaja O. Ronimus.
Kastetilaisuus oli ollut todennäköisesti rukoushuoneessa eli nykyisessä Vanhassa kirkossa, vaikka yleensä lapset kastettiin kotona. Se on minun kirkkoni, jossa kävin 1920luvulla kirkkoherra Akseli Renvallin pitämää pyhäkoulua ja pääsin ripille. Rippi-isä-
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ni oli uskonnonopettaja ja seurakunnan
kappalainen Vilho Vuorela.
Poika oli äitinsä kanssa myös kirkossa
pidetyissä Urho Muroman herätyskokouksissa.
– Äitini liittyi vuonna 1916 perustettuun Hyvinkään kirkkokuoroon, joka järjesti Sveitsissä vuonna 1933 kirkolliset laulujuhlat. Olin silloin Kalliolan työkeskuksen johtajan, tohtori Sigfrid Sireniuksen
oppaana. Hän oli juhlapuhujana.

Hääjuhla
Urheilutuvassa
Nurmijärven kirkonkylässä syntynyt isä oli
kiireestä kantapäähän urheilu- ja raittiusmies. Hän oli vuonna 1915 Hyvinkään Tahkon perustavan kokouksen puheenjohtaja
ja työskenteli viimeksi Urheilukentän vahtimestarina.
– Isäni, joka ei hyväksynyt alkoholia
edes lääkkeissä, oli vuonna 1902 perustetun Raittiusseura Raivaajien jäsen kuten
Vaiverolla syntynyt äitinikin. Tämän lapsuudenkoti oli paikalla, jossa on nyt Paavolan seurakuntakoti.
Veikko Vuoristo hankki opiskelurahoja
työskennellen kivialalla Hyvinkäällä ja jatkoi työtä ennen talvisotaa Turussa. Syntymästään saakka heikkorakenteista miestä
ei hyväksytty asepalvelukseen, mutta suojeluskuntaan hän liittyi 1933.
– Talvisodan jälkeen minut kutsuttiin
sotaväkeen. Jatkosodassa olin vuosina 1941
- 1944 rakennuspataljoonan huoltopäällikkönä Itä-Karjalassa Syvärinjoella saakka.

Ennen jatkosotaa hän tapasi linnoitustyömaalla tulevan vaimonsa, Hiitolassa
syntyneen Esteri Tenhosen (k. 2005). Kappalainen Väinö Peltonen vihki pariskunnan
Veikon syntymäpäivänä vuonna 1943 Vanhassa kirkossa. Hääjuhla oli Urheilutuvassa, joka purettiin vuonna 1967. Perheeseen
syntyi kolme lasta.
Hyvinkään asiat hyvin tuntenut Vuoristo kutsuttiin kesäkuun alusta 1946 kaupungin vanhimman pankin, Hyvinkään Osuuskassan, palvelukseen. Aluksi tehtävänä oli
hoitaa kymmenisen vuotta siirtoväelle välitettyjä valtion lainoja. Työ jatkui vuonna
1947 apulaisjohtajana ja 1953 pankin toimitusjohtajana, josta hän jäi eläkkeelle 62vuotiaana 1975.

Vanha kirkko
pelastui
Kolmekymmentäkahdeksan vuotta Vuoristo on ollut monissa luottamustoimissa
muiden muassa nimitoimikunnassa sekä
kaupungin ja seurakunnan tilintarkastajana. Ollessaan vuosina 1958 - 77 seurakunnan tilintarkastajana hänen tietoonsa tuli
suunnitelma Vanhan kirkon ja sen puiston
ottamisesta asunto- ja liiketilakäyttöön.
Hän muisti, että tontti oli lahjoitettu seurakuntayhtymälle vain kirkon rakentamiseen.
– Kerroin tästä tilintarkastuksessa talouspäällikkö Tauno Pitkäselle, joka löysi
arkistosta kyseisen lahjakirjan. Hyvinkään
yhteiskoulun opettajat ja oppilaat kirjoittivat myös nimensä vetoomukseen Vanhan

kirkon puiston puolesta. Kirkkovaltuusto
hyväksyi sitten esityksen Vanhan kirkon
säilyttämisestä.
Uusi kirkko on akustiikaltaan ongelmallinen kovien seinien ja kaiun vuoksi.
Vuoriston kuulemista haittaa myös sodassa
saatu kuulovamma. Hän suosittelee kaikkien puhujien käyttävän mikrofonia.
Aktiivinen mies on ollut lähes kuudessakymmenessä yhdistyksessä ja perustamassa mm. Lions Clubia, Kotiseutuyhdistystä (nyk. Hyvinkää-seura) sekä Suomen
kulttuurirahaston Uudenmaan rahastoa.
Hyvämuistisena hän on tutkinut ahkerasti
omaa ja vaimonsa sukua.
Nuorukaisena Veikko oli perustamassa
1926 Partiolippukunta Susi-Veikkoja, joka
teki retkiä lähiympäristöön ja myöhemmin
Petsamoon (1929), Laatokan Valamoon
(1930) ja Suomenlahden Suursaareen
(1931). Hyvinkään kansalaisopiston kuorolaisena hän oli vuonna 1935 Sortavalan laulujuhlilla Kalevalan 100-vuotisjuhlassa ja
1937 Viipurin laulujuhlilla. Hänen isoisänsä
Kalle Winberg oli Turkin sodassa. Tämä oli
saanut rippilahjaksi vuonna 1847 painetun
Raamatun, joka on siirtynyt aina perheen
vanhimmalle pojalle.
– Kalle Winberg antoi sen isälleni ja
minä pojalleni. Isoisäni on saanut kunniamaininnan Yrjön ritari ja on haudattu Helsinkiin Kaartin hautausmaalle.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

