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Kotouttaminen

parasta rauhantyötä

Seppo Ylönen

Keskiaukeama

Matteus-passio suomeksi - sivu 

Manfred Gräsbeck
• viulisti
• Suomen Kansallisoopperan
konserttimestari

Manfred Gräsbeckin ja hänen
vaimonsa Maija
Lehtosen kodissa
on isoja soittimia:
urut, cembalo ja
ﬂyygeli. Manfred
esittelee urkuja,
joiden soittoa
puoliso opettaa
Oulun ammattikorkeakoulussa.

Ensimmäinen viulu nelivuotiaana

V

iulisti ja säveltäjä Manfred
Gräsbeck syntyi Turussa heinäkuussa 1955. Hänen isänsä
Gottfrid Gräsbeck (k. 2010)
toimi Åbo Akademissa musiikin lehtorina ja johti vuosikymmeniä oppilaitoksen kuoro- ja orkesteritoimintaa. Isä oli myös kielitieteilijä, joka perehtyi seemiläisiin kieliin.
– Äitini LaVonne Odette BourgeoisWickströmin äiti oli pariisitar ja isä amerikkalainen. Äitini, 86, toimi hammaslääkärinä ja asuu edelleen Turussa. Hänkin otti
urku- ja pianotunteja, Manfred Gräsbeck
kertoo perhetaustastaan.
Hän sai ensimmäisen viulunsa neljävuotiaana, ja aluksi isä toimi opettajana. Kouluikäisenä poika pääsi ruotsinkielisen koulun
nuoriso-orkesteriin ja myöhemmin Turun
musiikkiopistoon, jota kaikki sisarukset kävivät. Manfredin veli Folke Gräsbeck on
pianisti. Vuonna 2008 keuhkokuumeeseen

kuollut Yvonne-sisko oli laulajatar. Sisar Eva
on viulisti ja sisaruksista nuorin Solveig
pianisti.
– Opiskelin musiikkiopistossa seitsemänvuotiaasta neljätoistavuotiaaksi. Jatkoin
Pariisissa Christian Ferrasin yksityisoppilaana seitsemän vuotta ja sen jälkeen vuosina 1978–81 Kiovan Tshaikovski-Konservatoriossa professori Olga Parhomenkon johdolla.
Solistidebyyttinsä nuori viulisti teki
16-vuotiaana Århusin ja Kööpenhaminan
sinfoniaorkestereiden solistina. Vuonna
1977 hän voitti pohjoismaisen viulukilpailun
Vesteråsissa. Turun konservatorion jälkeen
Manfred opiskeli Sibelius Akatemiassa valmistuen musiikin maisteriksi vuonna 1991 ja
lisensiaatiksi vuonna 2014.
– Vuonna 1982 minut kiinnitettiin Suomen Kansallisoopperan orkesterin 1. konserttimestariksi. Nyt on menossa 34. vuosi.
Ohjelmistossa on oopperoita, musikaaleja,

operetteja ja baletteja. Työ on hyvin vaihtelevaa eikä siinä pääse kyllästymään. Koko
ajan tulee harjoitteluun uusia kappaleita.

Vaimo löytyi Lahdesta
Kesällä 1985 Lahden urkufestivaalin aikaan
Manfred Gräsbeckiä pyydettiin sijaistamaan
yllättäen kuollutta venäjänjuutalaista viulistia 3.8. pidettyyn Siikaniemen kurssikeskuksen konserttiin.
– Silloin tapasin ensi kerran tulevan vaimoni, urku- ja pianotaiteilija Maija Lehtosen. Hän on urkujensoiton lehtorina Oulun
ammattikorkeakoulussa. Meidät vihittiin
äitienpäivänä 1989 Lahden Ristin kirkossa,
koska kohtasimme Lahdessa. Urkuriksi kutsuimme Kalevi Kiviniemen. Häämatkan
teimme Pietariin laivalla, koska olimme tavanneet toisemme pietarilaisen viulistin
vuoksi. Interrail-matkalle menimme Sveitsiin, koska Maijan isoäidin suku oli tullut
Suomeen Eggiwilin kylästä. Sen halusin
nähdä. Esiinnymme ja levytämme vaimoni
kanssa yhdessä.
Kaksilapsinen perhe muutti vuonna
2008 Helsingistä Hyvinkäälle taloon, jossa
voi soittaa yölläkin pianoa, urkuja, cembaloa ja viulua. Lapset kävivät ruotsinkielisiä
kouluja Helsingissä junalla.
– Nyt Gunnar opiskelee urheilutiedettä
Tukholmassa. Hänestä tulee liikunnanohjaaja ja biologian opettaja. Gunnar on myös kilpamiekkailija, jolla on useita Suomen ja pohjoismaiden mestaruuksia kalpamiekkailussa.
Marraskuussa tuli aikuisten kultaa ﬂoretissa.
Ingrid opiskelee New Yorkissa (American
Musical and Dramatic Academy) ja valmistui
juuri musiikkiteatterin kandidaatiksi.

Hengelliset juuret
Hyvinkään kirkossa 24.2. pidetyssä YV-konsertissa Manfred Gräsbeck soitti Bachin,
Paganinin, Wilhelmjin, Regerin ja Sibeliuksen musiikkia. Häntä säesti pianolla Matti Heroja.
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Manfred Gräsbeckin äidin lapsuudenkodissa uskottiin Jumalaan. Perhe muutti vuonna
1939 Viipurista Helsinkiin ja liittyi ruotsin-

kieliseen Olaus Petrin seurakuntaan. Turussa asunut Manfredin perhe vietti kesäisin
aikaa Bromarvissa, isän äidin suvun rantapaikassa Söderstrandissa.
– Isoisäni Uno Gräsbeck (1892–1977),
joka oli Houtskarin saaristoseurakunnan
kirkkoherra, piti joka ilta pitkän raamattupiirin. Oli myös herätysjuhlia. Halusin papiksi, mutta isäni käski odottamaan. Täytettyäni 20 vuotta sain stipendin Nizzan kansainväliseen kesäakatemiaan 1975. Rukoiltuani siellä johdatusta tulin tulokseen, että
voisin musiikin avulla todistaa Jumalasta.
Lapsesta alkaen saatu Jumalan sanan
opetus on vaikuttanut Manfred Gräsbeckin
ajatteluun rikkaalla tavalla. Hänen maailmankuvansa on yksinkertaisempi kuin monen muun.
– Lasten on helppo ymmärtää Jumalan
salaisuuksia, mutta ne on suljettu viisailta ja
ymmärtäväisiltä. Jos yhteys ylöspäin katkeaa, silloin vajoaa syvään masennukseen ja
voi tehdä paljon vahinkoa itselleen sekä läheisilleen. Jos sinulle tapahtuu jotakin vaarallista ja masentavaa, sinun pitää tuoda se
välittömästi Jeesuksen tietoon. Resepti on
yksinkertainen. Rukoile, että Jumala vastaisi
sinulle. Jeesus kantaa sinut voimallaan vaikeiden koettelemusten läpi.
Joskus ihmiselle tulee sellainen tunne,
että Jumala vaikenee. Manfred viittaa Raamattuun (Sefanja 3:17) ja sanoo, että Jumala
vaikuttaa rakkaudessaan.
– Kun Jumala vaikenee, pitää ajatella,
että nyt Hän toimii. Jumala vastaa, kun aika
on kypsä.

Seppo Ylönen
Palmusunnuntaina 20. maaliskuuta
kello 17 kuullaan Hyvinkään kirkossa
vaikuttava J. S. Bachin Matteus-passio
suomeksi. Manfred Gräsbeck on mukana
vierailevana konserttimestarina.

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Pakoon päässeet

V

iime kuukausina on käyty runsaasti keskustelua Euroopan yllättäneestä pakolaisaallosta. Keskuuteemme on tullut ihmisiä, joista
monet ovat paenneet sotaa ja vainoa henkensä
kaupalla. Suurin osa tulijoista on Lähi-idästä, Afganistanista ja Pohjois-Afrikasta. Suomeen ei ole
koskaan tullut niin paljon turvapaikanhakijoita
kuin nyt, joten kuumana käynyt keskustelu on
ymmärrettävää. Mielipiteet asiassa ovat jakautuneet voimakkaasti, toisten mielestä rajat pitäisi
laittaa kiinni ja toiset ovat sitä mieltä, että tulijoita on autettava uuden elämän alkuun.

Soile Niiranen
– Pidän pääsiäistä perhejuhlana.
Meillä on kolme lasta. Silloin on
työstä vähän pitempi vapaa.
Käymme minun ja mieheni vanhempien luona. Teemme hyvää
ruokaa, mutta emme syö lampaan
lihaa. Minun mieheni syö mämmiä, jos sitä on jossakin kylässä
tarjolla. Kotiin sitä ei osteta.

Toivo Piippo
Mikko Kalvas

– Pääsiäisenä on pyhiä enemmän
kuin normaalisti. Pitkäperjantai ja
toinen pääsiäispäivä ovat ylimääräisiä pyhiä. Olen nyt ensimmäistä
pääsiäistä yksin, sillä vaimoni kuoli viime syksynä. Poika asuu perheensä kanssa Helsingissä ja tytär
Tukholmassa.

Roosa Nuorala

– Ensimmäisenä tulee mieleen pitkät vapaat. Tietenkin tulee mieleen myös uskonnollinen puoli.
Kouluajoista muistuu mieleeni,
kun meillä oli ala-asteella pääsiäiskulkue-esitys. Kun olin lapsi, ilmaantui huoneessa olleeseen hattuuni yön aikana suklaisia pääsiäismunia.

– Pääsiäinen on hyvä, kevään keskeyttävä juhla. Mämmi on minusta hyvää. Kun lapset olivat pieniä, meillä oli kaikki noitajutut ja virpomiset. En
kuulu kirkkoon, mutta lapsena ja nuorena kävin Kiuruvedellä pyhäkoulussa, kinkereillä ja rippikoulussa. Tiedän pääsiäisen hengellisen ja pakanallisen puolen.

Pekka Kirjavainen

Hilkka Kiesilä

– Se on kevään ensimmäinen juhla-aika. Pyhiksi valmistetaan pääsiäisruokia, lammaspaistia ja pashaa. Lasten kanssa maalataan munia, koristellaan kotia ja askarrellaan palmusunnuntaiksi pajunoksista virpomisvitsoja. Joskus on
käyty koko perhe pääsiäispäivänä
kirkossa.

– Pääsiäinen on kristillisen kirkon
pääjuhla. Minulle on hyvin merkittävää, kun pitkänäperjantaina kirkoissa ei soiteta urkuja eikä ole valojakaan. Se on elämyksellinen
asia. Englannissa asuessani eräs iso
katedraali täyttyi pääsiäisyönä
nuorista, jotka olivat siellä yötä.
Auringon noustessa he kiersivät
kulkueena kirkkoa, minkä jälkeen
oli aamupalvelus. Ilman Jeesuksen
ristinkuolemaa ja pääsiäisaamun
ylösnousemusta, ei olisi kristinuskoakaan.

Turvapaikanhakijoiden taustat tietysti tutkitaan
tarkasti ja useimmat heistä palautetaan alkuperämaihinsa, jos niiden turvallisuustilanteen katsotaan olevan kunnossa. Tutkinta vie aikaa ja sen
kuluessa ihmisiä on autettava. Tässä lehdessä kerrotaan seurakunnan maahanmuuttajatyöstä ja
sen periaatteista. Kristilliseen näkemykseen liittyy olennaisesti lähimmäisenrakkaus, jota muun
muassa diakonian avulla pyritään osoittamaan
kaikille ihmisille. Tärkeää on, että maahamme
jäävät turvapaikanhakijat saavat kokea ihmisarvon ja mahdollisuuden kotoutumiseen. Tämä on
parasta rauhantyötä ja edistää kaikkien osapuolten hyvää. Useat muslimitaustaiset turvapaikanhakijat ovat yllättyneet suomalaisten ystävällisyydestä ja avunannosta. Seurakunnan järjestämät
Tullaan tutuiksi -illat ovat tarjonneet mahdollisuuden kohdata ja olla vuorovaikutuksessa. Se on
turvapaikanhakijoille myös todistus kristinuskon
puolesta. Jeesuksen esimerkki kehottaa meitä rakastamaan, ei vihaamaan.
Pian koittava pääsiäinen on kristinuskon juhlista vanhin sekä tärkein. Raamatussa kuvataan
kahta pääsiäisen viettoa. Toinen niistä on Vanhassa testamentissa, jossa kerrotaan kuinka Jumala vapauttaa juutalaiset Egyptin orjuudesta (2.
Moos. 12). Heitä suojasi kuolemalta ovien pihtipieliin sivelty karitsan veri. Jumala oli koetellut
egyptiläisiä erilaisilla vitsauksilla, jotta farao vapauttaisi Israelin kansan. Viimeisenä vitsauksena
egyptiläisten esikoiset surmattiin. Tämän seurauksena farao päästi israelilaiset pois maasta.
Juutalaisten vapautuminen oli esikuvaa Jeesuksen
pelastustyöstä. Hän oli profeetta Jesajan kuvaama
karitsa, joka antoi henkensä sovitusuhrina muiden puolesta (Jes. 53).
Suomen kielen sana pääsiäinen on Mikael Agricolan luoma uudissana ja tarkoittaa 40 päivän
paastosta ”pääsemistä”. Tämä ’pääseminen’
nähdään kristinuskossa myös siirtymiseksi kuolemasta elämään. Olemme päässeet Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta pakoon syntiä ja kuolemaa. Siksi voimme kiitollisina
viettää iloista pääsiäistä.

Jorma Ersta
johtava tiedottaja
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Lapset viettivät pääsiäisjuhlaa

S

otiemme jälkeen alettiin Suomessa
järjestää sotiin liittyviä muistotilaisuuksia. Hyvinkäällä vastuun ottivat
1953 veteraanijärjestöt itse. Tilaisuuksia oli
alusta asti tukemassa Hyvinkään seurakunta ja Hyvinkään kaupunki. Näin toimittiinkin pitkään kunnes veteraaneilla
heräsi ajatus, että jotkin muut tahot voisivat järjestää veteraanitilaisuudet. Keväällä
1991 kokoontui 14:n eri tahon edustajat ja
muodostivat Muistojuhlatoimikunnan, johon jäseniksi tulivat myös Hyvinkään kaupunki ja -seurakunta, reserviläisjärjestöt ja
Lions-klubit.
Veteraanien rivit harvenevat ja heitä
on Hyvinkäällä elossa enää alle sata henkeä. Ansaitusti heillä on huoli siitä miten
perinne paikkakunnalla jatkuu. Asia on
kyllä huomioitu Muistojuhlatoimi- kunnassa, joka päivitti toimintasääntönsä vuoden 2013 alussa. Toimintaan ovat tulleet
mukaan myös sotaorvot, Hyvinkään Karjala-seura ry, veteraanitalosäätiö, nuorisoparlamentti, partiolaiset ja Hyvinkää-seura. Järjestettäviä tilaisuuksia ovat Talvisodan päättymispäivä, Kansallinen veteraanipäivä, Kaatuneitten muistopäivä ja Itsenäisyyspäivä.
Sota-aikojemme perinteen säilymistä
vaalitaan koko valtakunnassa. Hyvinkäällä
vastuu asiasta on päätetty antaa Muistojuhlatoimikunnalle ja Kaupunginmuseolle.
Kaupunginmuseo käynnistää sota-ajan perinnekeruun maaliskuussa. Silloin kerätään talteen hyvinkääläistä perinnetietoa.
Tietoa kerätään Hyvinkäällä sota-aikana
kirjoilla olleilta: rintamalla olleilta veteraaneilta, lotilta, ilmavalvojilta, sotilaspojilta,
puolisoilta, lapsilta jne. Haastattelujen lisäksi otetaan vastaan myös valokuvia,
mutta esineistön keruusta sovitaan aina
erikseen yhteisöjen kanssa. ”Sotiemme
muistot” -muistotietokeruun aloitustilaisuus on 22.3. kello 17–20 Hyvinkään kaupungintalolla. Yhteisöt hoitavat jäsenistölle omat tietokeruunsa kesäkuun alkuun
mennessä.
Olen ollut Muistojuhlatoimikunnassa
mukana 25 vuotta. Olen ylpeä, että toimikunta on ottanut hoitaakseen Hyvinkään
perinneasiat veteraanisukupolven poistumisen jälkeen. Veteraanit uskoivat rintamalla lujasti itsenäiseen Suomeen ja Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Tästä osoituksena
lainaus Erkki Teinin kirjeestä vaimolleen
ja lapsilleen pikkujouluna 3.12.1939: ”Ne
sanat, jotka voitte opetuksen sanoiksi tästä
ottaa, toivon teidät rakkaat lapseni elämänne kirjaan muistiin kirjoittavan, että
saisitte sieltä elämänne taipaleella avuksenne ottaa. En pelkää kuolemaa – joka
edessä häämöttää tällä kerralla, sillä Joulun Sankari on syntini sovittanut ja sen
tähden aina kun tämä kirje teille iloista
joulua toivottaa, muistakaa että kerran
luona Herran tavataan”.

Aarre Peltonen

P

Kuolema ja ylösnousemus
Taivaallinen Isä oli antanut pojalleen Jeesukselle tehtävän. Tämä kuoli syntiemme
tähden ja nousi pääsiäisenä ylös haudasta.
Enkeli oli vierittänyt kiven pois haudan
suulta.
− Risti on voiton ja uuden elämän
merkki, Merja Telsavaara kertoi lapsille.
Pääsiäismunan sisältä löytynyt tipu ja vihreä rairuohokin kertoivat pienille kuulijoille, heidän vanhemmilleen ja päiväkotien kasvattajille uuden elämän ihmeestä.
Saija Huopana oli tullut pääsiäiskirkkoon viisivuotiaan poikansa sekä kolmeja yksivuotiaiden tyttäriensä kanssa. Hänestä pitkäperjantaina tapahtunut Jeesuk-

Lapset elivät vahvasti mukana, kun pikkulapsiperheiden ja päiväkotien pääsiäiskirkossa Paavolan seurakuntakodissa laulettiin Jeesus-kuninkaasta, joka ratsasti pienellä
aasilla Jerusalemiin.

sen kuolema ja pääsiäisen ylösnousemus
kuuluvat kristinuskoon. Siitä voi kertoa
lapsillekin.
− Meidän perheen lapset ovat olleet
mukana hautajaisissa. Se kuuluu ihmisen
osaan. Pääsiäinen on iloinen asia, hän sanoi.
Hyvinkään seurakunta on järjestänyt
pikkulapsiperheiden ja päiväkotien pääsiäiskirkkoja jo vuosien ajan. Anna-Mari
Tukeva kertoi, että Paavolan seurakunta-

kodin ensimmäiseen pääsiäiskirkkoon oli
ilmoittautunut 70 ja tähän toiseen lähes
sata lasta.
− Kaukasissa järjestetään yksi pääsiäiskirkko, Martissa kuusi, Hyvinkään kirkossa kaksi, Vanhassa kirkossa kaksi ja
Vehkojalla kolme sekä eräässä päiväkodissa yksi lasten pääsiäiskirkko.

Seppo Ylönen

Pitkänäperjantaina Ylös Jerusalemiin

A

nna-Maija Raittilan alkuperäiseen
tekstiin sovitettu Ylös Jerusalemiin
-pääsiäisnäytelmä esitetään Hyvinkään kirkossa pitkänäperjantaina kello 19.
Teatteri Betan esityksen tuottanut ja ohjannut kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine
kertoo, että koreografinen pääsiäisnäytelmä nähdään nyt kolmantena vuonna peräkkäin ja viimeistä kertaa. Esitys on ilmainen ja kestää 40 minuuttia.
– Teksti on seurakunnissa eräs suosituimpia pääsiäisvaellusten tekstejä, joka
löi itsenä läpi 1990-luvulla. Silloin kirkon
200 seurakuntaa alkoi rikastuttaa pääsiäisen ajan ohjelmatarjontaansa pääsiäisvaelluksella. Onhan kyseessä kristikunnan suurin juhla, joka oli jäänyt selkeästi
joulun varjoon.
Myös Hyvinkään seurakunnassa toteutettiin pääsiäisvaellus samalla tekstillä
useampaan kertaan.
– Minulle se merkitsi sitä, että laskettelurinteen kapula kääntyi toisin päin ristin muotoon. Olin nimittäin tottunut viettämään siihen saakka pääsiäisen laskettelukeskuksissa nuorisoryhmien kanssa.
Piti tulla pois Lapista tekemään pääsiäisnäytelmiä, ja tällä polulla ollaan. On ollut
hienoa tehdä tutusta tekstistä aivan uudenlainen moderni sovitus.

Tunkkari. Musiikkia johtaa Helena Lehtinen. Roolihenkilöinä ovat Juho Lehto (Natanael), Asko Nuorkivi (Nikodemus), Johannes Melander (Pietari), Mika Valtonen (Sadanpäämies) ja Janna Lehikoinen
(Maria Magdaleena). Tekniikasta vastaavat
Aki Nousiainen ja Pertti Örn. Kuvat ja julisteet on tehnyt Hanna Tarkiainen.
Ylös Jerusalemiin -pääsiäisnäytelmä
etenee Jeesuksen ja opetuslasten yhteiseltä viimeiseltä aterialta pääsiäisaamun
ylösnousemisihmeeseen. Getsemane ja
Golgata ovat äärimmäisen puhuttelevia ja

korkeatasoisesti toteutettuja kohtauksia.
Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine on havainnut, että Ylös Jerusalemiin -näytelmä
on vaikuttanut kahtena edellisenä vuonna
useissa katsojissa voimakkaita tunteita.
Hän uskoo esityksen eheyttävän ihmisten
sisäistä maailmaa.
– Tällä pääsiäisnäytelmällä haetaan
sitä, että katsoja voisi itse löytää oman
Getsemane-rukouksensa tai oman tuskanhuutonsa: ”Miksi hylkäsit minut?”

Seppo Ylönen
Hanna Tarkiainen/Kuvitelmia

Veteraaniperinne
jatkuu

aavolan koulun esiluokan, Jussilankadun päiväkodin, Kouluaitan, Kid´s
Valley -päiväkodin ja perhekerhon
lapset heiluttivat värikkäitä huiveja ja vihreitä palmunoksia Paavolan seurakuntakodissa pidetyssä pääsiäiskirkossa. He
lauloivat iloista laulua, joka liittyy palmusunnuntaihin: ”Tulkaa katsomaan: Kuninkaamme saapuu, pikkuisella aasilla ratsastaa! Hoosianna, hoosianna! Auta meitä, oi
Kuningas.” Kanttori Erkki Hannonen
säesti pianolla.
− Jeesus oli kuningas, ja oli tapana
heilutella kuninkaalle oksia. Hän halusi
auttaa ja palvella läheisiä. Jeesus oli hyvä
kuningas, joka pesi kaikkien opetuslasten
jalat, lapsi- ja perhetyön pappi Merja Telsavaara sanoi. Sitten hän pesi aivan oikeasti varhaiskasvatuksen ohjaaja AnnaMari Tukevan jalat.
Paavolan seurakuntakodin siivoojatalonmies Soili Rimmi toimi pääsiäiskirkon suntiona. Hän oli varustanut kirkkosalin pääsiäisajan esineillä. Musta kangas
ja sen päällä olleet punaiset ruusut merkitsivät kärsimistä ja kuolemaa. Keltainen
kangas ja enkeli kertoivat ylösnousemuksesta ja elämästä.

Esitys vetoaa tunteisiin
Tulevan pitkäperjantain Ylös Jerusalemiin
-pääsiäisnäytelmä rakentuu ohjaajan mukaan suureksi osaksi kuvailevalle draamalle sekä musiikille.
– Koreografian on suunnitellut Titta
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Pitkäperjantai-illan Ylös Jerusalemiin -pääsiäisnäytelmässä edetään yhteiseltä aterialta
ylösnousemisihmeeseen. Kuva on viimevuotisesta esityksestä.

Hannele Karppinen kirkolliskokoukseen
Fotoman

H

yvinkään seurakunnan pitkäaikainen kirkkovaltuutettu, terveyskeskuslääkäri
Hannele Karppinen valittiin toiselle kaudelle maallikkoedustajaksi kirkolliskokoukseen. Kirkolliskokousvaalit pidettiin 9. helmikuuta. Kirkolliskokous
on kirkon korkein päättävä elin, joka
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa viikon
kerrallaan. Kirkolliskokouksessa on 109
paikkaa, joista kymmenen kuuluu piispoille. Toukokuussa toimintansa aloittavaan uuteen kirkolliskokoukseen valittiin 96 edustajaa. Heistä lähes puolet
on uusia, miehiä on 61 ja naisia 35. Paikat jakautuvat siten, että papeilla on
niistä yksi kolmasosa ja maallikoilla
kaksi kolmasosaa. Toimikauden pituus
on neljä vuotta.
– Haluan olla rakentamassa kirkkoa,
jossa Raamatussa ilmoitettu evankeliumi
saa kuulua ja vaikuttaa ja etsitään uusia-

Hannele Karppiselle seurakuntaelämä
on ollut tärkeää nuoruudesta asti.

Maan tunti

kin tapoja välittää sanomaa ja jossa elävä
seurakuntayhteys toimii. Kasvatustyö on
tärkeä painopiste, jotta meillä tulevaisuudessakin olisi täällä kristillinen kirkko. Kirkon rakenteiden tulee tukea seurakuntien elämää ja toimintaa, Hannele
Karppinen luonnehti omia tavoitteitaan
ehdokasesittelyssään.
Seurakunta on ollut Hannele Karppiselle tärkeä jo nuoruudesta alkaen. Erityisen läheisiä hänelle ovat jumalanpalvelus, Tuomasmessu, raamattupiiri ja laulaminen. Lähetystyö sekä lasten ja nuorten
asiat ovat myös lähellä hänen sydäntään.
Kirkolliskokousvaalien kanssa samaan aikaan pidettiin myös hiippakuntavaltuustovaalit. Espoon hiippakuntavaltuustoon valittiin Hyvinkäältä maallikkoedustajaksi insinööri Pekka Kiuttu ja pappisedustajaksi lääninrovasti,
kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Jorma Ersta

Lauantaina 19.3. kello 20.30 valot sammuvat kaikkialla
maailmassa
ilmaston
puolesta.
Earth Hour (suom. Tunti maailmalle tai Maan
tunti) on WWF:n (World Wide Fund for Nature,
Maailman luonnonsäätiö) organisoima maailman
suurin ilmastotapahtuma. Tapahtuman aikana
näytetään valomerkki ilmaston
puolesta sammuttamalla turhat valot. Tämän
symbolisen eleen
avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön
tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille. Earth Hour ei
siis ole sähkön- tai energiansäästötempaus.
Ensimmäinen Earth Hour järjestettiin
Australian Sydneyssä 31. maaliskuuta vuonna
2007.
Tervetuloa viettämään kirkkohetkeä pimentyvään Hyvinkään kirkkoon lauantaina 19.3. kello
20.30. Mukana kynttiläkirkossa pastori Johannes
Melander ja kanttori Marjut Sipakko.
www.earthhour.fi

Afrikkalainen iltapäivä
Sunnuntaina 10.
huhtikuuta kello
15–17 vietetään
Afrikkalaista iltapäivää Yhteisvastuun hyväksi Vehkojan seurakuntakeskuksessa, YliAnttilantie 3.
Ohjelmassa afrikkalaista musiikkia, tanssia ja tarjoilua. Musiikista
ja tanssin opetuksesta vastaa Kasheshi Makena ja
Hyvinkää African
voice. (Tule vaatteissa, joissa on mukava liikkua).
Katrianna Raunio Helsingistä kertoo matkastaan Yhteisvastuun ulkomaankohteeseen
Ugandaan.
Vapaaehtoinen kahviraha Yhteisvastuukeräykseen.
Lisätiedot Päivi Lammela p. 040 559 6318.
Pääsiäisrippikouluryhmä kokoontuu vielä ennen leirille lähtöä 18.3. rippikoulukonsertissa. – Leirin ensimmäinen osa
järjestetään Sääksissä palmusunnuntaiviikonloppuna, Petra Pohjanraito (oik.), Joona Laukkanen, Erika Turunen, Anniina
Vainio ja Jonna Montonen kertovat.

Pääsiäisripari johdattaa kristillisyyden lähteille

H

yvinkään seurakunnassa
järjestetään nyt toista kertaa pääsiäisrippikoulu.
Ryhmä vetäjineen on jo
kokoontunut muutaman
kerran seurakuntakeskuksessa, ja leirille Sääksin leirikeskukseen
se lähtee ensimmäistä kertaa palmusunnuntaiviikonlopuksi. Toinen osa leiristä pidetään pääsiäisen aikaan 24.–
28.3., ja rippikoulu huipentuu konfirmaatioon 10.4. Hyvinkään kirkossa.
Tämän vuoden pääsiäisrippikoulun
pastori Petra Pohjanraito kertoo, että
26 nuoren ryhmä on päässyt jo hyvään
alkuun. Nuorten kanssa on hänen mielestään aina mukava työskennellä.
– Heiltä saa roppakaupalla hyvää
energiaa ja uusia ajatuksia. Tänään
muun muassa pelasimme sananselityspeliä, jossa rippikoululaiset pääsivät selittämään kirkkoon liittyviä asioita. Moni vastaus oli oikein – vain vesper ja
hiippakunta olivat koko ryhmälle tuntemattomia käsitteitä. Rippikoululaiset
tietävät yllättävän paljon myös kristinuskosta.
Pohjanraidon mukaan rippikoulussa
nuori voi tutustua rauhassa ja omalla
tavallaan myös hengellisyyteen.
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– Pyrimme tuomaan uskon asioita
esille avoimesti, nuorten lähtökohdat
huomioon ottaen. Toivon, että mahdollisimman moni oivaltaisi, että hengellisyys voi olla elämässä iso rikkaus.

Pääsiäinen
toteutetaan yhdessä
Pääsiäisrippikoulu tarjoaa erityisen hyvän mahdollisuuden päästä sisälle kirkkovuoden tärkeimmän juhlan pääsiäisen teemoihin ja sanomaan. Leirillä se
eletään konkreettisesti yhdessä tehden
ja toteuttaen.
– Olemme todella kiinteästi kiinni
pääsiäisessä, ihan aikataulullisestikin.
Leirillä ollaan palmusunnuntaina, kiirastorstaina ja pitkäperjantaina – toiseen pääsiäispäivään asti, seurakunnan
nuorisotyönohjaaja Anssi Tähtinen
sanoo.
Hänestä on mielenkiintoista nähdä,
minkälainen vaikutus kaksiosaisella leirillä on ryhmään.
– On hyvä, että nuorilla on mahdollisuus myös tällä tavalla rakennettuun
rippikouluun. Osalle heistä kynnys lähteä leirille on pienempi, kun välillä pääsee käymään kotona.

Maistiainen
seurakunnan tarjonnasta
Kaverukset Anniina Vainio ja Jonna
Montonen valitsivat pääsiäisriparin,
koska heillä on tulevaksi kesäksi muita
suunnitelmia. Jonna on lähdössä kielimatkalle, ja Anniinalla on tiedossa reissuja Kuusamoon.
Ensituntuma rippikoulusta on molemmilla tytöillä hyvä.
– Ihan mukavalta tämä on tuntunut, ja osa käsitellyistä asioistakin on
ollut entuudestaan tuttuja. Uusia kavereita täältä löytyy varmasti, tytöt sanovat.
Pääsiäisleirillä isosina toimivien
Erika Turusen ja Joona Laukkasen
mielestä rippikoulu voi parhaimmillaan
olla maistiainen siitä, mitä kaikkea
muuta seurakunta voi tarjota.
– Itse sain rippileiriltä kimmokkeen
lähteä mukaan isoskoulutukseen ja
muuhunkin seurakunnan toimintaan,
Erika kertoo.
– Seurakunnassa on myös meille
nuorille yllättävän paljon mukavaa tekemistä, Joona vakuuttaa.

Perhebrunssia ja Zoopperaa
Perhebrunssia on vietetty muutaman kerran vuodessa Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Perhebrunssi katetaan jälleen sunnuntaina
17.4. kello 9.30 alkaen. Paikalle voi tulla oman aikataulun mukaisesti. Tapahtumaan kutsutaan lapsiperheitä viettämään rauhallista sunnuntaiaamua
yhdessä muiden perheiden kanssa. Ehtoollishetki
on kello 11 ja sen jälkeen alkaa Jukka Salmisen
Zooppera -musiikkikertomus. Se kertoo Nooasta
ja suuresta merimatkasta, ystävyydestä ja Jumalan
lupauksesta. Jukka Salmisen kanssa tarinaa kuljettaa Nooan aasi Nonni, joka pitää porkkanoista ja
löytää lopulta ystävänsäkin. Seurakunnan lapsikuorot ovat myös mukana. Esitys kestää noin 40
minuuttia.
Hämeenlinnalainen lauluntekijä, muusikko ja
opettaja Jukka Salminen on kiertänyt Suomea kitaransa kanssa jo yli kolmekymmentä vuotta. Jukan
lauluhaalarit ja raikkaat, nykylasta puhuttelevat
laulut ovat tulleet tutuiksi kouluissa, päiväkerhoissa ja monenlaisissa musiikkitapahtumissa.

Irja Ketola
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Bibliodraamaan voi tutustua sunnuntaina 17.4. kello 12–17 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16. Aiheena on Sakkeus (Luuk. 19:1–10).
Bibliodraamassa tutkitaan Raamattua lukemisen lisäksi ryhmässä toiminnallisilla menetelmillä. Tutut kertomukset elävät uudella tavalla. Osallistujalla ei tarvitse olla etukäteistietoja tai taitoja.
Bibliodraamaan voi kuulua lyhyiden episodien
esittämistä, piirtämistä, kankaiden ja kuvien käyttämistä symboleina ja ryhmäkeskusteluja. Se on
ryhmässä tapahtuva matka aikaan ja ympäristöön, josta kulloinkin käsiteltävä teksti kertoo.
Bibliodraamaohjaajina pastori Anne Blomqvist
ja Vappu Nieminen Espoosta.
Ilmoittautumiset ja ruoka-ainetiedot Anne
Blomqvist 12.4. mennessä, anne.blomqvist@evl.fi,
p. 040 5888 048. Osallistuminen on maksuton.
Tarjolla välipala.

Tuo lapsesi kasteelle
– kastepäivä 24.4.
Hyvinkään seurakunta järjestää kastepäivän sunnuntaina 24.4.
klo 12–16. Kaste toimitetaan Hyvinkään
kirkossa (Hämeenkatu 16). Kasteen jälkeen siirrytään seurakuntakeskukseen
kakkukahville.
Kastepäivän idea
on saanut alkunsa
Tampereelta, jossa
järjestettiin ensimmäiset tilaisuudet
Aamukaste-nimisinä. Sieltä idea on levinnyt ympäri Suomea. Päivän tarkoitus on tarjota kaste
lapselle, joka on syystä tai toisesta jäänyt kastamatta.
Tervetuloa kastepäivään isomman tai pienemmän lapsen kanssa. Seurakunta hoitaa tilat ja
tarjottavat.
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina
15.4.
Kasteperheisiin otetaan seurakunnasta yhteyttä ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli perheen
lähipiiristä ei löydy kahta kummia lapselle, seurakunta auttaa asiassa. Kummien tulee olla konfirmoituja seurakunnan jäseniä.
Seuraava kastepäivä järjestetään kirkonmäellä
Mikkelinpäivänä sunnuntaina 2.10.2016.
Lisätietoja: pastori Merja Telsavaara, p. 040
3569 078, merja.telsavaara@evl.fi ja pastori Janne
Rönni, p. 0400 843 241, janne.ronni@evl.fi

Tervetuloa koululaisten
kesäkerhoon
Kerhot kokoontuvat joka arkipäivä 6.–23.6.2016
klo 9–15. Kerhot on tarkoitettu kaikille alakoululaisille, mutta etusijalla ovat vuonna 2007 ja 2008
syntyneet. Osallistumismaksu on 100 € ajasta
riippumatta. Osallistumismaksuun sisältyy lämmin ruoka, välipala, askartelumateriaalit, välineet, retket ja vakuutus kerhon ajaksi. Kerhopaikat ovat Martin seurakuntatalo, Hyvinkään seurakuntakeskuksen alakerran kerhotila, Vehkojan
seurakuntakeskus ja Paavolan seurakuntakoti.
Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2016. Ilmoittautumiset kerhoon vain sähköisesti osoitteessa: www.
hyvinkaanseurakunta.fi
Tiedustelut kerhopaikoista lapsi- ja perhetyön
toimistosta p. 040 528 7236. Kesäkerhoon tulijoille
lähetetään toukokuun aikana erillinen kirje kotiin.
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Pastori Pekka T. Lyyränen toimittamassa jumalanpalvelusta Paavolan seurakuntakodissa.

In Memoriam
logia ja DNA- eli geenitutkimus.
Erityisen kiinnostunut hän oli Israelista ja suomensukuisista kansoista.
Hän toimi aktiivisesti Suomen Karmelyhdistyksessä ja teki useita matkoja Israeliin. Monelle hyvinkääläiselle on
Lyyräsen toimesta istutettu puu Galileaan professori Aapeli Saarisalon muistometsään.

Hyvinkään seurakunnan työntekijät
muistavat lämmöllä sydämellistä
työtoveriaan ja siunaavat puolisoa ja
tytärtä surun keskellä.

Ilkka Järvinen
Hyvinkään seurakunnan
kirkkoherra
Pekka T. Lyyränen siunataan haudan
lepoon Malmin hautausmaan isossa
kappelissa 18.3.2016 klo 12. Sinne ovat
kaikki tervetulleita. Muistotilaisuus
vietetään omaisten kesken.

Hyvä (pappis)veliverkosto
”Jokaisessa puussa on
muutama mätä omena”. Näin puolusteltiin
pedofiliaan eli lasten
hyväksikäyttöön sekaantuneita katolisia
pappeja vuosituhannen alussa USA:ssa.
Mutta niitä mätiä
omenoita alkoi vain
löytyä lisää, kun The
Boston Globe -sanomalehden tutkijaryhmä Spotlight (suom.
valokeila) ryhtyi tutkimaan maton alle lakaistuja tapauksia.
Osoittautui, että kirkko instituutiona, lukuisat lakimiehet ja
virkamiehet olivat
osallisia salailuun.
Tositapahtumiin
perustuva tuore elokuva kuvaa kärsivällistä prosessia, joka johti
silmiä avanneeseen paljastusartikkeliin ja myöhemmin arvostettuun
Pulizer-palkintoon vuonna 2003.
Elokuva ei mässäile tehokeinoilla; miljöö on useimmiten lehden toimitus, virasto, arkisto tai oikeussali. Oivat
näyttelijät ja se, miten tutkittavan asian
laajuus ja järkyttävyys vähitellen väkisin
työntyy esiin, luo draaman kaaren. Elokuva on saanut kolme Golden Globe- ja
kuusi Oscar-ehdokkuutta.
Elokuva ei hae suoraan selitystä sille, että Bostonin 1500 katolisesta papista lähes kymmenennellä osalla oli salattuja sukupuolisuhteita, heistä moni suoranainen rikollinen pedofiili. Katolisen
kirkon selibaattipakko eli naimattomuusvelvoite vilahtaa kyllä yhdessä tutkintavaiheessa. Sitä karvaammalta tuntuu pahuuden peittelyn monikerroksisuus, tässä tapauksessa pappien ja piispojen hyväveliverkosto, johon muu yh-

kimmo hurri

Bibliodraama Sakkeuksesta

Pastori Pekka Tapani Lyyränen kuoli
9.2.2016 Helsingissä. Hän oli syntynyt
Helsingissä 7.7.1954.
Papiksi Pekka T. Lyyränen vihittiin
29.10.1980 ja hän aloitti Hyvinkään seurakunnan 1. virallisena apulaisena. Hänen
vastuualueitaan olivat vuosien varrella
muun muassa seurakunnan lapsi-, evankelioimis- sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityö.
Lyyräsen tulojuhlaa vietettiin
2.11.1980 Paavolan seurakuntakodissa,
jonka alueen pappina hän toimi koko
työuransa ajan. Lyyräsesta tuli Paavolan
”oma pappi”, jota paavolalaiset muistavat lämmöllä. Hän oli henkilö, joka otti
huomioon tapaamansa ihmiset. Eräs
entinen paavolalainen sanoi, että Lyyränen oli kuin Paavolan Isä Camillo.
Hänen ensimmäisiä aloitteitaan oli,
että Paavolaan rakennettaisiin jäähalli.
Hänet koettiin myös Paavolan koulun
omana pappina. Lyyräsen aloitteesta
Paavolasta kirjoitettiin kirja Vaiverosta
Paavolaksi. Hänen aikanaan Paavolassa
alettiin viettää Paavola-päivää, jossa valitaan vuoden paavolalainen.
Lyyränen jäi pois Hyvinkään
seurakunnan virasta vuonna 2005. Hän
toimi
useita
vuosia
äitinsä
omaishoitajana. Viimeisinä vuosinaan
hän keskittyi laaja-alaiseen tutkimustyöhön, johon kuului mm. Raamatun
tutkiminen sen alkukielillä, Suomen ja
Israelin historia, raamatullinen arkeo-

Jorma Ersta

Pekka T. Lyyränen oli Paavolan oma pappi

Draamaelokuva SPOTLIGHT
Ohjaaja Tom McCarthy, 2015,
pituus 2 tuntia
8 minuuttia

teiskunnan eliitti solmiutui. Uhreiksi
jäivät kaikkein heikoimmat, syrjäytyneet perheet lapsineen – heille papit ja
kirkko olivat usein kuin taivaasta annettu tuki. Kun se petti, seurauksena oli
Bostonissakin tuhansien uhrien elämän
kestäviä traumat, mielenterveyden järkkymisiä, itsemurhia.
Spotlight-ryhmän paljastukset johtivat maan- ja maailmanlaajuiseen tarkempaan kirkollisen pedofilian tutkimi-

seen. Elokuvan lopputeksteissä vyöryy
kaikkien USA:n merkittävimpien kaupunkien nimet. Kardinaali Law, joka
kieltäytyi tunnustamasta tietoisuuttaan
ongelmasta, sai siirron Vatikaaniin. Nykyinen paavi ymmärtääkseni on ottanut
tiukemman kannan.
Ei hyväveliverkosto ole tuntematon
asia meillä Suomessakaan. Elokuva Jättiläinen kertoo varsin pitkälle tosipohjaisesti Talvivaaran kaivoksen ympärillä
velloneesta vyyhdestä. Virkamies, joka
yrittää omantuntonsa mukaisesti nostaa esille epäilyjä optimistisesta, mutta
heikoin perustein rakennetusta hankkeesta, joutuu koneiston jyräämäksi.
Meillä niin kuin muuallakin media
näyttää olevan ainoa ja viimeinen väline, joka pystyy paiseita puhkaisemaan.

Reijo Huuskonen

– Bachin Matteus-passiota on esitetty
Hyvinkäällä 1980-luvulta lähtien. Aluksi
esitimme joitakin osia, vähitellen mukaan
tuli kaikki osat, palmusunnuntain suurta
teosta johtava Matti Heroja sanoo.

Matteus-passio
suomeksi merkkitapaus

P

almusunnuntaina 20. maaliskuuta kello 17–21 kuullaan Hyvinkään kirkossa J.
S. Bachin Matteus-passio
suomeksi. Edellisen kerran
kyseinen teos esitettiin
15.3.1974 Helsingin Johanneksen kirkossa suomeksi.
Silloin suomentaja, professori Reijo Norio johti
Akateemista Laulua ja säestäneitä RSO:n
soittajia.
Hyvinkään kirkossa passion johtajana
on musiikkineuvos Matti Heroja. Esiintyjinä ovat Hyvinkään Oratoriokuoro, Hyvinkään Orkesteri, Marianne Murtoniemen
valmentama Volare-kuoro ja Riihimäen
Harjunrinteen koulun musiikkiluokka 6 H,
jonka opettajana Murtoniemi toimii. Jeesuksen osan laulaa basso Jorma Hynninen,
ja evankelistana on tenori Jukka Heroja.
Muita solisteja ovat: sopraano Sirkka Lamminen, altto Tuula Paavola, tenori Juhana
Suninen ja basso Markus Nieminen. Esitys
kestää kolme ja puoli tuntia, välillä on pieni
tauko. Teos on sävelletty kahdelle kuorolle
ja orkesterille solisteineen sekä ripieno-sopraanolle (nuorisokuoro).

Käännösten historiaa
Aluksi Matteus-passion käänsi suomeksi ja
lyhennettynä Heikki Klemetti. Hän johti
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Suomen Laulun esityksen ensi kerran kiirastorstaina vuonna 1921 Helsingin Johanneksen kirkossa. Vuodesta 1971 kyseisen kirkon
esitykset ovat olleet Ensti Pohjolan aloitteesta jälleen saksaksi ja täysimittaisena.
Reijo Norion mukaan jo 1950-luvulla
Klemetin käännöstä pidettiin vanhentuneena. Hän johti 1970-luvulla Akateemista Laulua, joka lauloi teosta alkuperäisellä kielellä
ja lyhentämättömänä. Nousi ajatus teoksen
uudesta suomennoksesta, mihin tehtävään
Reijo Norio ryhtyikin. Eräänä haasteena oli
saksan ja suomen kielten erilaisuus.
– Bachin sävellystekniikka on poikkeuksellisen tarkkaa ja pikkupiirteistä, kun usein
tiettyä sanaa tai ajatusta vastaa tietty sävelkuvio. Mutta ennen kaikkea: sanojen ja musiikin pitää kulkea yhdessä, eivätkä ne saa törmäillä toisiaan vastaan, Reijo Norio toteaa.

Ehdotus toteutui
Reijo Norio ehdotti noin 20 vuotta sitten
Matti Herojalle, että tämä ottaisi suomennetun teoksen Hyvinkään Oratoriokuoron ohjelmistoon. Silloin asia ei vielä toteutunut.
– Hyvinkään Oratoriokuoro ja muut
esiintyjät ottavat nyt melkoisen askeleen siinä, että Bachin Matteus-passio esitetään
pitkän tauon jälkeen suomeksi, Matti Heroja sanoo.
Hän kiittää erityisesti seurakunnan papinvirasta eläkkeellä jäänyttä ja kuorossa

laulavaa Tauno Tuomista, joka teki viime
kesänä ja syksynä kovan työn laittaessaan
Matteus-passion nuottikirjaan saksan tilalle
suomenkieliset sanat. Nuottikustantamo C.
F. Peters antoi erikoisluvan.
– Reijo Norio on vilpittömästi iloinen,
että olemme vastanneet hänen ehdotukseensa. Mikään muu kuoro ei ole tiettävästi
tarttunut tähän haasteeseen, Matti Heroja
jatkaa selvästi innostuneena. Reijo Norio tulee todennäköisesti kuuntelemaan suomentamaansa Matteus-passiota.

Musiikkineuvos johtaa
Tasavallan presidentti myönsi 11.12.2015
Matti Herojalle musiikkineuvoksen arvonimen. Ansioitunut, pianon, urut ja musiikin
johtamisen hallitseva musiikkimies on siitä
kiitollinen.
– Musiikkineuvos-arvonimi on tietenkin tunnustus menneinä vuosikymmeninä
tekemistäni töistä. Tulin keväällä 1962 tähän
seurakuntaan vt. kanttoriksi ja pääsin aikanaan vakituiseksi. Vuosina 1969–70 olin Agricolan seurakunnan urkurina Helsingissä.
Vuodesta 1964 lähtien toimin kanttorin
työni ohella vuosia pianonsoiton tuntiopettajana Hyvinkään musiikkiopistossa ja vuoden 1980 kokotoimisena lehtorina. Kanttorin toimen ohella tuntiopettajuus jatkui
vuoteen 1990 saakka. Vuosina 1990–92 olin
Suomen Kansallisoopperan kuoromestari-

na. Sen jälkeen tulin jatkamaan kanttorin
tehtäviä Hyvinkäälle. Vuonna 2007 jäin seurakunnasta eläkkeelle.
Matti Heroja perusti vuonna 1977 Hyvinkään Oratoriokuoron, jota hän johtaa
edelleen. Laulajia tuli muun muassa kirkkokuorosta, Hyvinkään Kamarikuorosta, Työväen Sekakuorosta, Työväen Mieskuorosta
ja VR:n Laulumiehistä.
– Kun perustetaan suurkuoro, täytyy olla jokin tavoite, johon pyritään mahdollisimman nopeasti. Äänitin stemmat C-kaseteille, joita jaettiin halukkaille. Joka kerta
syötin uuden kuoro-osan sisään, ja vanha oli
läksynä. Porukka alkoi uskoa, että tämähän
on kivaa. Huomattiin, että mehän osataan ja
niinpä samaisena syksynä 1977 kuoro esitti I
osan Händelin Messias-oratoriosta Hyvinkään orkesterin avustuksella. Vastaanotto
oli erittäin myönteinen, niinpä kuoro tuli
jäädäkseen.
Hyvinkään Oratoriokuoron esittämissä
ensimmäisissä suurissa kirkkomusiikkiteoksissa on ollut joukko tunnettuja solisteja
kuten esimerkiksi Ritva Auvinen, Aili
Purtonen, Kalevi Koskinen ja Jaakko Ryhänen. Basso Jorma Hynninen tulee laulamaan palmusunnuntaina Bachin Matteuspassion Jeesuksen osan kolmatta kertaa.
Edelliset esiintymiset olivat vuosina 2003
ja 2015.

Seppo Ylönen
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Kohtaamisia ja vuoro
Hyvinkäälle avattuihin Tervamäen ja Sahanmäen vastaanottokeskuksiin
on tullut turvapaikanhakijoita useista maista ja monenlaisista
olosuhteista. Seurakunta on tehnyt maahanmuuttajatyötä jo
vuosikymmenten ajan. Tavoitteena on auttaa tulijoita kotoutumaan
Suomeen ja löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

Mohammad ja Shahnaz
söivät laskiaispullia

M

ummon kammarin
Suomi-kahvilassa vietettiin myöhästynyttä
laskiaista. Paikalla oli
eniten Tervamäen
vastaanottokeskuksen
afganistanilaisia. Mukana oli myös Venäjältä, Romaniasta, Moldovasta ja Malesiasta
tulleita. Suomi-kahvilan eli suomen kielen
keskustelukerhon vetäjä Anne Isokuortti
otti aiheeksi käden, johon liittyviä sanoja
opeteltiin seurakunnan muiden vapaaehtoisten avustuksella. Hän viittasi Raamattuun, jonka mukaan elämämme on Jumalan
kädessä, olemme turvassa.
– Syömme tänään laskiaispullia, kun
paasto alkaa, ja juomme teetä. Viime sunnuntaina vietettiin ystävänpäivää, jota
voimme myös juhlia.
Turvapaikanhakijoiden joukossa oli
nuori afganistanilaistaustainen aviopari
Mohammad ja Shahnaz Mohammadi. He
menivät naimisiin Iranin Teheranissa kaksi
ja puoli vuotta sitten.

Hän on syntynyt Teheranissa. Ollessaan
11-vuotiaana matkalla koulusta kotiin, nuoret pojat ottivat hänet väkisin kiinni ja aikoivat tehdä pahaa. Tilanne oli vakava,
mutta onneksi Shahnaz pääsi karkuun. Sen
jälkeen hän ei uskaltanut mennä minnekään yksin.
– Naisilla ei ole Iranissa samanlaisia vapauksia kuin miehillä. Julkinen miesten kätteleminen on kielletty, mutta Suomessa tämä
asia ei pelota, Shahnaz Mohammadi sanoo.
Islamilaisissa maissa naiset eivät katso
julkisilla paikoilla miehiä silmiin. Iranissa
naispoliisi saattaa pidättää ja uhkaa rangaistuksilla naista, joka ei käytä peittävää chadoria. Kaapu on usein musta.
– Minäkin käytin mustaa chadoria. Kun
tulimme Turkin rajalle heitin sen pois. Naiset tekevät Iranissa yleensä kaikki kotityöt.
Uusi sukupolvi on muuttumassa, ja miehetkin hoitavat pieniä lapsia. Mies voi mennä
mukaan synnytykseen, mutta erityishuoneesta on maksettava lisää.

Talebanit veivät isän

Afganistanilaisilla ei ole Iranissa samoja oikeuksia kuin muilla. Tarjolla on huonompaa
työtä, josta maksetaan vähän. He voivat
asua vain tietyissä kaupungeissa kuten Teheranissa, mutta kaikkiin puistoihin ei ole
siellä asiaa. Iranin hallitus ehdotti, että afganistanilaiset miehet menisivät Syyrian sotaan, mistä heille lupailtiin tasaveroisia oikeuksia.
– Minulla ei ollut vuosittain ostettavaa
henkilökorttia (ID), jota ilman ei päässyt oikeaan kouluun. Olin maassa laittomasti joten siellä ei ollut enää turvallista asua. Sitten
sain työtä kartonkitehtaasta, Mohammad
Mohammadi jatkaa.
Hän päätti lähteä vaimonsa Shahnazin ja
vanhemman veljensä sekä tämän vaimon ja
heidän kahden lapsen kanssa maasta. Shahnazin vanhemmat, nuorempi veli ja siskot
jäivät Iraniin.
– Matkustimme ensin Turkkiin ja sieltä
kumiveneellä Kreikkaan, josta tulimme Euroopan läpi Suomeen. Haluan elättää vaimoni ja tulevat lapseni. Aion rakennusalalle,
mutta ensin on opittava kieli, nuori aviomies sanoo.
Suomea Shahnaz pitää turvallisena.
Täällä ei erotella ihmisryhmiä kuten Afganistanissa ja Iranissa.
– Se yllätti, että tapasin täällä ihmisiä,
jotka ovat ystävällisiä, vaikka emme ole
samaa kansaa kuin he. Suomi-kahvila on
hyvä paikka ja tunnen olevani turvassa.
Kaikki ovat kilttejä toisilleen. Opin uusia
asioita ja suomen kielen sanoja, hän sanoo
iloisena.

Mohammad Mohammadi syntyi Afganistanin Behsudissa, joka on 160 kilometriä Kabulista länteen. Hän kuuluu hazaroihin,
maan kolmanneksi suurimpaan etniseen
väestöryhmään. Elokuussa 1998 talebanit
murhasivat Mazar-i-Sharifissa noin 4000
hazaraa ja kuukauden kuluttua Bamiyanissa
vielä 500. Hazarat ovat maassa syrjittyjä
shiiamuslimeja.
– Olin sodan alkaessa vielä lapsi. Muistan kotimme lähelle iskeytyneiden rakettien
kovia räjähdyksiä. Äitini oli pihalla. Kun
menimme katsomaan, hän makasi maassa
verissään ja kuolleena. Isäni ja me kaikki
lapset olimme järkyttyneitä. Minulla on kolme veljeä ja kaksi siskoa.
Sitten tapahtui toinen järkyttävä asia.
Kun Mohammadin isä, isän eno ja tädin
mies olivat automatkalla, talebanit pysäyttivät heidät, Mohammad Mohammadi jatkaa.
– Koska isän eno oli vanha mies, hänet
päästettiin vapaaksi. Isästä ja tädin miehestä
emme ole kuulleet sen jälkeen mitään. Eno
huolehti meistä lapsista vieden meidät Iranin Qomiin neljätoista vuotta sitten. Vaikka
olin lapsi, ymmärsin, että meidän perhettämme vainottiin, koska olimme hazaroja.
Qomissa menin afganistanilaisten kouluun,
jossa ei ollut varsinaisia luokkia.

Naisen asema
Shahnaz Mohammadin perhe tuli Afganistanin sodan jaloista Iraniin 25 vuotta sitten.
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Kumiveneellä Eurooppaan

Mummon kammarissa pidetyssä Suomi-kahvilassa opeteltiin suomea ja nautittiin laskiaispullista se

Diakonia auttaa

D

iakoniasihteeri Tuija Mattilan mukaan Lähi-idän, Afrikan ja joidenkin Euroopan
maiden ongelmien vuoksi
kotimaistaan pakoon lähteneiden vanhusten, sairaiden,
vammaisten ja lasten kohtalo herättää erityistä huolta.
– Heidän tilanteensa on rankempi
kuin nuorien ja terveiden. Tehtäväni diakonian viranhaltijana ei ole spekuloida
turvapaikanhakijoiden motiiveja tai turhentaa heidän tarpeitaan. Sen sijaan tehtävänäni on kysyä sitä, voinko seurakunnan työntekijänä tehdä jotakin auttaakseni
myös heitä.
Hyvinkäälle on perustettu kaksi vastaanottokeskusta, toinen Tervamäkeen ja

toinen Sahanmäkeen. Niissä on yhteensä
noin 300 turvapaikanhakijaa, miehiä, naisia ja lapsia.
– Seurakunnan työntekijöiltä on syksyn ja alkuvuoden aikana usein kysytty,
että miksi seurakunta auttaa turvapaikanhakijoita, mutta ei paikallisia. Jos seurakunta tekee jotakin, sitä arvostellaan. Jos
ei tee, sitäkin arvostellaan. Tässä ristiriidassa seurakunnan työntekijät elävät.

Diakoniatoiminnan
historiasta
Kirkon diakoniatyö alkoi Suomessa, kun
Kuopion hiippakunnan piispa Gustaf Johansson (1844– 1930) ehdotti diakonian
organisointia seurakuntiin. Hiippakunnan

ovaikutusta
Seurakunta luo yhteyttä

S

eurakuntana autamme Hyvinkäälle tulleita turvapaikanhakijoita kotoutumisessa ja luomme vuorovaikutusta heidän ja suomalaisten
välille. Haluamme tarjota
tulijoille mielekästä tekemistä. Tämä
on parasta rauhantyötä, joka ehkäisee
myös ongelmia, diakoniatyöntekijä
Päivi Lammela sanoi.
Seurakunta järjesti 1. päivänä joulukuuta Hyvinkään kirkossa Tullaan
tutuksi -illan Tervamäen vastaanottokeskuksen asukkaille. Heitä tuotiin
myös joulukirkkoon.
– Tullaan tutuksi -iltaan tuotiin
kahdella bussilla yhteensä noin 110
henkeä, joukossa oli useita lapsia. Se oli
mukava ilta. Oli yhteislaulua. Kymmenvuotias turvapaikkaa hakeva poika lauloi. Irakilainen nuorimies piti puheen.
Inga-Lill Rajala haastatteli tulijoita, ja
kirkkoherra Ilkka Järvinen puhui. Lapsille opetettiin Jumalan kämmenellä
-laulua. Oli myös tarjoilua. Ihmiset lahjoittivat tulijoille mattoja.
Sahanmäen vastaanottokeskuksessa on noin 80 henkeä. Heille järjestettiin Hyvinkään kirkossa 29. helmikuuta vastaavanlainen Tullaan tutuksi
-ilta. Kirkonmäeltä-lehden kannen
kuva on tästä tapahtumasta.
– Molempiin vastaanottokeskuksiin on järjestetty hygieniatarvikkeiden
keräys. Ihmiset ovat tuoneet saippuoita, shampoita, hammasharjoja ja -tahnoja ja terveyssiteitä. Seurakunnan lähetystoimintapisteessä miehet tekevät
Sahanmäen vastaanottokeskukseen
kenkätelineitä. Mukana puutöissä on
ollut myös turvapaikanhakijoita.

Lapset käyvät koulua

ekä teestä. Kameraan katsovat Mohammad ja Shahnaz Mohammadi kertoivat elämästään.

kirkollisen diakonaatin säännöt vahvistettiin senaatissa 1892, mikä tarkoitti seurakuntadiakonian virallista alkua. 1900-luvun
alkupuolella diakonissat olivat ainoita, jotka pitivät huolta köyhistä. Vuonna 1918 Hyvinkään seurakuntaan palkattiin ensimmäinen diakoniatyöntekijä yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Palkatun suntiodiakonin tehtäviin kuuluivat
kotikäynnit vanhusten luona ja poikatyö.
Vuonna 1920 palkattiin Villatehtaan kanssa
yhteinen diakonissa.
– Kirkkolain ja järjestyksen mukaan
diakonian tehtävä on antaa henkistä, hengellistä ja aineellista apua erityisesti niille,
joita ei riittävästi muutoin auteta. Se velvoittaa ja antaa oikeuden sekä mahdollisuuden auttaa myös turvapaikanhakijoita,
Tuija Mattila jatkaa.

Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 18.3.2016

Tule kysymään apua!
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö on suunnattu pääasiassa Hyvinkäällä kirjoilla oleville ihmisille. Siksi apua tarvitseva voi kääntyä rohkeasti diakoniatyöntekijöiden puoleen.
– Emme kysy sitä, onko ihminen
kirkon jäsen tai muun uskonnon edustaja.
Apu on henkilö- ja tapauskohtaista. Diakoniatyöntekijän luo voi tulla minkä tahansa huolen tai asian vuoksi. Yhdessä yritetään selvitellä, mitä on tapahtunut ja miksi.
Apua tarvitsevan kokonaistilanteen
kartoittamisen jälkeen lähdetään hakemaan keinoa, jolla häntä voidaan konkreettisesti auttaa.
– Mietitään esimerkiksi sitä, että mihin

Sekä seurakunnan työntekijät että
vapaaehtoiset ovat käyneet Tervamäen ja Sahanmäen vastaanottokeskuksissa tapaamassa asukkaita. Sahanmäessä on aloitettu perhekerhon
pito. Vastaanottokeskuksiin on lah-

tahoon asiakkaan tulisi ottaa yhteyttä.
Onko se esimerkiksi vuokranantaja, sosiaalityöntekijä
tai oppilaitos.
Henkisen avun
lisäksi voimme antaa aineellista apua esimerkiksi ruuassa, hygieniatarvikkeissa tai
vaikka asumiseen liittyvissä kuluissa.
Diakoniasihteeri Tuija Mattilan mukaan seurakunnan diakoniatyö järjestää eri
kohderyhmille vertaistukitoimintaa ja psykofyysistä kuntoutusta kuten ryhmätoimintaa, retkiä, leirejä sekä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.
– Hyvinkään seurakunnan diakonian

joitettu turvapaikanhakijoita varten
talvivaatteita, kenkiä, sukkia ja jopa
pinnasänkyjä. Turvapaikanhakijoita
on käynyt myös Mummon kammarilla kokoontuvassa Suomi-kahvilassa. Siellä vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat opettaneet suomen kieltä.
Kahvila on auki 11. toukokuuta saakka parittomilla viikoilla keskiviikkona kello 17.30–19.
– Syksyllä saapuneille turvapaikanhakijoille alkaa tulla päätöksiä,
voivatko he jäädä Suomeen vai ei. Minä ja diakoniasihteeri Tuija Mattila
olemme mukana kaupungin vastaanottokeskus-koordinaatioryhmässä.
Siellä on edustajia kapungin eri toimialoilta, yhdistyksistä, poliisista ja niin
edelleen, Päivi Lammela jatkoi.
Diakoniatoimistoon on tullut sekä
myönteistä että kielteistä palautetta
koskien turvapaikanhakijoiden auttamista.
– Enemmistö haluaa tukea auttamista, mutta jotkut ovat sitä vastaan.
Suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista on hätä. Meidän tehtävämme ei
ole arvioida heidän oikeuttaan turvapaikkaan. Se on muiden viranomaisten tehtävä. Kaikki ihmiset ovat meidän lähimmäisiämme ja kirkon täytyy
olla auttamisessa mukana. Oli apu
sitten Suomen Punaisen Ristin tai
seurakunnan järjestämää, niin molemmat ovat yhtä tärkeitä.
Kirkko kokonaisuudessaan ja niin
myös Hyvinkään seurakunta haluaa
toimia reilusti kristillisenä tahona
suhteessa maahanmuuttajiin.
– Haluamme kertoa avoimesti Jeesuksesta. Turvapaikanhakijat ovat
kiinnostuneita kristillisestä sanomasta.
Tämä on näkynyt kirkkoilloissa selvästi. Jotkut ovat sanoneet, että oli ihanaa,
kun pääsimme kirkkoon. Yhteyden
luominen tulijoihin on tärkeää, Päivi
Lammela sanoi.

Keskiaukeaman jutut
Seppo Ylönen

toimintamäärärahoja ei ole käytetty turvapaikanhakijoiden tukemiseen vaan paikkakunnalla kirjoilla olevien auttamiseksi.
Turvapaikanhakijoita olemme tukeneet
muun muassa käymällä vastaanottokeskuksissa sekä kutsumalla heitä mukaan jo
olemassa olevaan seurakunnan toimintaan.
Lähteet:
Kaisa Kyllikki Kahra: Kirkkososiologian pro
gradu -tutkielma ”Kirkon sanoma ei ole uskottava ilman diakoniaa”, 2015
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jenni Lohikko, opinnäytetyö: ”Diakonian virat ja
ryhmätoiminta Hyvinkään seurakunnassa
vuosina 1917–2006”, 2007
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KUVAT: Suomen Pipliaseura

Matkaevästä
Syötkö
ylösnousemususkoa
tietämättäsi?

K

errotaan, että Maria Magdalena matkusti keisari Tiberiuksen luo kertomaan ylösnousseesta Kristuksesta. Tiberius vastasi hänelle, että ylösnousemus on
yhtä mahdollinen kuin pöydällä olleen kananmunan muuttuminen punaiseksi. Samassa muna muuttui punaiseksi ja siitä tuli ensimmäinen pääsiäismuna. Pääsiäismuna on
vahva symboli ylösnousemususkosta.
Kananmuna kätkee sisäänsä elämää ihmeellisellä tavalla. Jos katsoessasi munaa et
tietäisi, mitä sen sisältä voi tulla, et sitä voisi
millään keksiä tai arvata. Kananmunasta
kuoriutuva tipu on järjellä käsittämätön juttu, kuten elämän ihmeet yleensäkin ovat.
Hauska sanonta kuuluukin: ”Kumpi oli ensin
muna vai kana?” Ylösnousemustakaan ei voi
ratkaista tai selittää. Silti ylösnousemususko
on jotain sellaista, johon voi tarttua yhä uudestaan. Se on elämän suurin yllätys, ihmeellisin muodonmuutos.
Ylösnousemustapahtumaa on tutkittu Torinon käärinliinojen kautta, joita on tutkittu
enemmän kuin mitään muuta historiallista
esinettä maailmassa. Ne ovat Jeesuksen käärinliinat, niin oletetaan. Riippumattomat
tutkimukset ovat osoittaneet, että tuo miehen kuva, joka on liinoihin piirtynyt, on syntynyt sähkömagneettisen purkauksen seurauksena. Tuo purkaus tarkoittaa ruumiin
ylösnousemusta. Jumalaa ei kuitenkaan voi
laittaa suurennuslasin alle, sinne hän ei taipuisikaan.
Eräs kasteperheen isä sanoi minulle, ettei
hän usko Jumalaan niin kuin kirkko Jumalan
määrittelee. Vastasin hänelle, että Jumala on
paljon suurempi kuin, mitä kykenemme
määrittelemään ja että kirkko kyllä myöntää
oman kyvyttömyytensä määritellä Jumalaa ja
teologiaan kuuluu ei-tietämisen tila. Jeesuksen ylösnousemus on kuitenkin konkreettinen kiinnekohta salattuun Jumalaan.
Raamattu kertoo tietystä historian hetkestä, jolloin Jumalan pelastava rakkaus
murtautui maailmaan. Jolloin toivosta tuli
totta ja kuolema oli voitettu. Voin mielessäni
kulkea yhtä matkaa naisten kanssa tyhjälle
haudalle, hämmennyksen jälkeen iloita ja
riemuita yhdessä toisten kanssa. Näin pääsiäinen löytää paikkansa minussa. Jumalan ihme saa elää minussa, tulla todeksi sydämessäni. Saan vaalia tuota ihmettä, pitää sitä
elämäni tärkeimpänä tapahtumana.
Pääsiäismunan tavoin Jeesuksen ylösnousemus on yllätys, jota ei voi ymmärtää, mutta
joka on sittenkin juuri oikeanlainen kaikessa
ihmeellisyydessään. Ylösnousemus on Jumalan rakkauden ilmenemistä, joka avaa meille
tien taivaaseen, pois rajatusta maailmasta.
Jumala on rakkauden syli tässä ja nyt. Hän
kantaa meitä ja vastaa kaipuuseemme tulla
rakastetuiksi, kokea turvaa, lämpöä ja hyväksyntää. Kuinka moni tietää pääsiäismunaa
syödessään syövänsä kristillistä ylösnousemususkoa ja siten Jumalan rakkautta.

Petra Pohjanraito

Jordanian Pipliaseura avustaa Syyrian ja Irakin pakolaisia uskontoon katsomatta.

Lähi-idän kristityt rauhanrakentajina
– Elämme risteyksessä täällä Lähi-idässä, sanoo Ammanin luterilaisen
kirkon kirkkoherra Samer Azar Jordaniasta.

J

ordania tasapainoilee Lähi-idän
räjähdysherkällä alueella. Syyrian sodan myötä Jordaniaan on
saapunut yli 1,4 miljoonaa pakolaista. Toisesta naapurimaasta
Irakista pakolaisia on tullut yli
500 000. Maassa on ennestään
yli kaksi miljoonaa pakolaista.
Isis on vallannut alueita Syyriasta ja
Irakista. Open Doorsin listauksen mukaan Syyria ja Irak ovat kristityille vaarallisimpia maita Pohjois-Korean, Eritrean ja
Afganistanin lisäksi. Arabikeväässä ei saavutettu demokratiaa, vaan valtaan pääsivät patriarkaaliset asenteet ja islamistien
nousu. Tämä on johtanut kristittyjen vainoon ja heikkoon asemaan Lähi-idässä.
Isis on ajanut kristityt pois alueilta, joilla
kristityt ovat eläneet pitkään.
– Katsoimme sydän murtuneita elokuussa, kun vastaanotimme 8 000 kristittyä irakilasta Niinivestä ja Mosulista.
Marttyyrit eivät ole vain historiaa, Samer
Azar sanoo.
Isis antoi kristityille kolme vaihtoehtoa: kuole, käänny heidän uskoonsa tai
pakene. He pakenivat, koska he eivät olleet valmiita jättämään uskoaan. Azar
kertoo, että kristittyjen tulisi elvyttää
hengellisyyttä ja jatkaa työskentelyä rauhan saamiseksi.
– Emme tiedä, minne olemme menossa. Emme koskaan luovuta työskennelläksemme yhteisen hyvän eteen, inhimillisyyden puolesta ja Jeesuksen rakkauden jakamiseksi, vaikka meitä vihattaisiin,
Azar sanoo.

Kristityt pieni vähemmistö
Samer Azar on työskennellyt 20 vuotta
luterilaisena pappina Ammanissa. Pieneen, mutta aktiiviseen seurakuntaan
kuuluu vain 250 jäsentä. Jordanian asukkaista 97 prosenttia on sunnimuslimeja,
vain kolme prosenttia väestä on kristittyjä. Jordaniassa kristityt saavat elää rauhassa, mutta arabikevään vaikutukset
ovat osa arkea.
Jordaniassa on suuret työttömyys- ja
köyhyysluvut. Amman on arabimaailman
kallein kaupunki. Elämä on melkoista
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kentamaan siltoja eri uskontojen välille.
Olen vahvasti mukana muslimien ja kristittyjen dialogissa, Samer Azar sanoo.

Elämää luetaan
kuin kirjaa

Marttyyrit eivät ole vain historiaa,
kirkkoherra Samer Azar sanoo.

kamppailua kaikille. Lasten koulutus,
ruoka, vaatteet ja asuminen maksavat.
Jordanialaisten ja pakolaisten välillä on
jännitteitä.
Kuningas Abdallah II on avomielinen ja yrittää johtaa valtiota oikeaan
suuntaan.
– Me jordanialaiset teemme työtä
avoimen demokratian kehittämiseksi.
Samer Azar on toiminut kansainvälisissä ja ekumeenisissa yhteyksissä sekä
kristittyjen ja muslimien uskontojenvälisen vuoropuhelun edistäjänä. Azar perusti vuonna 2007 ekumeenisen keskuksen Ammaniin, luterilaisen kirkon yhteyteen. Keskus tarjoaa matalan kynnyksen
kohtaamispaikan eri kulttuureja ja uskontoja edustaville ihmisille. Keskuksessa
käyvät korkean tason vieraat ja tavalliset
ihmiset.
– Olemme virallisesti tunnustettu toimija. Sillä ei ole suurta merkitystä, miten
pieni kirkkomme on, vaan sillä, mitä
saamme aikaan. Työn laatu on merkittävä.
– Me arabikristityt olemme hyviä ra-

Samer Azar on mukana Jordanian Pipliaseuran hallituksessa. Hän näkee Jor
danian Pipliaseuran merkittävässä roo
lissa ekumeenisen roolin ylläpitämisessä,
uskontojen keskinäisessä ymmärtämisessä ja kunnioituksessa. Pipliaseuralla on
hyvät suhteet viranomaisiin ja maan hallintoon, samoin moniin yhteiskunnallisiin
ja ei-kristillisiin järjestöihin.
– Pipliaseuran tulee olla avoin ja innovatiivinen uusien haasteiden edessä, ei
vain ajatella perinteisellä tavalla, Azar
sanoo.
Jordanian Pipliaseura antaa humanitaarista apua pakolaisille muiden kirkkokuntien kanssa uskontoon katsomatta.
Pipliaseura toimittaa kirkoille avustustarvikkeita ja kirkot hoitavat jakelun. Auttamalla muita kristityt todistavat Jumalan
rakkaudesta.
– Itse Raamattujen jakamisen aika on
ohitse. Muslimit eivät lue Raamattua,
mutta lukevat kristittyjä kuin avointa kirjaa. He lukevat Raamattua ihmisten elämän kautta.
Kirkko elää Jordaniassa vaikeita aikoja. Kristityksi tunnustautuminen ei ole
helppoa. Raamatusta puhuminen on
eräänlainen tabu. Nuoret ovat loittonemassa vanhempiensa perinteestä.
– Etsimme keinoja olla ihmisille tärkeä. Kirkko on ollut iso koti ihmisille kaikissa olosuhteissa. Kun ihminen hakeutuu kirkkoon, hän etsii apua erinäisiin
tarpeisiinsa. Kirkkojen haaste on löytää
ne toiminnot, millä ihmisiä pystyy todella
auttamaan, Azar sanoo.

Katri Saarela,
Suomen Pipliaseura
Samer Azar puhuu Näe minut
-raamattutapahtumassa Hyvinkäällä
21.–22.5.2016.

Aluetoiminta

Lapset tulevat Martin seurakuntataloon

Lasten Uno-korttipeliä seuraa varhaiskasvattaja Nonna Kotkanen-Koivu. Takana olevan pöydän ääressä istuu varhaiskasvattaja Emma Nikkinen.

M

artin
seurakuntatalon
Oranssissa, Vihreässä ja Sinisessä kammarissa on
maanantaista perjantaihin
iltapäiväkerholaisia. Kuvaushetkellä lapset pelaavat
Uno-korteilla, virkkaavat ja kokoavat älypeliä. Iltapäiväkerhoissa toimitaan vanhempien kanssa kasvatuskumppanuudessa kristillisestä arvopohjasta käsin lasten parhaaksi.
Lasten kanssa toimivilla kuudella varhaiskasvattajalla on lastenohjaajakoulutus. He
ovat Suvi Kaukiainen, Nonna KotkanenKoivu, Emma Nikkinen, Neea Kuivala,
Susanna Pulkkinen ja Ninni Karejoki.
Suvi Kaukiainen aloitti työnsä seurakunnassa vuonna 2011 pitämällä perhe-, päivä- ja
iltapäiväkerhoja Kytäjän kirkolla. Viime syksynä hän alkoi pitää Kytäjän aamupäivien
perhe- ja päiväkerhojen jälkeen Martin seurakuntatalossa koululaisten iltapäiväkerhoa.
– Iltapäiväkerho on koulun jälkeen turvallinen paikka. Lasten ei tarvitse mennä
kotiin odottamaan vanhempien työpäivän
päättymistä. He tapaavat kavereita. On
mahdollisuus leikkiä, tehdä kotiläksyjä, pelata pelejä ja askarrella, Kaukiainen sanoo.
– Lapset käyvät puistoissa, liikkuvat ja
leikkivät sekä tekevät myös retkiä. Heille
tarjotaan kerhopäivien aikana välipala ja
lounas. Ilmoittautumisista saa tietoa huhtikuusta lähtien osoitteesta www.hyvinkaanseurakunta.fi, johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja Terhi Makkonen tiedottaa

Alueneuvosto toimii
Hyvinkään seurakunnan Martin aluetyön
keskuksena on elokuussa 2004 vihitty Martin seurakuntatalo, jolla on hyvä sijainti
Martintalon ja Martin päiväkodin välissä
(Niittymäenraitti 4).
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Varhaisnuorten
kerhoja
Martin seurakuntatalossa pidetään
7–14-vuotiaille tytöille ja pojille monitoimikerhoja. Ne ovat maanantaisin
kello 17.30–19 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 17–18.30. Maanantaina ja torstaina on kello 17–19 kokkikerho 10–14 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Kesäkuussa viikoilla 23–25 on
Martin seurakuntatalossa koululaisille kesäkerhoja. Kahdessa 15–20 lapsen
ryhmässä on mukana lähinnä 1.–3.
luokkien oppilaita ja joitakin esikoululaisia. Kerhopäivät ovat ma–pe kello 9–15. Kummassakin ryhmässä on
kaksi ohjaajaa..

Martin alueneuvoston puheenjohtaja on
Mika Viitanen, joka toimii opettajana Nurmijärven Maaniitun koulussa.
– Olen syntyperäinen hyvinkääläinen, ja
vanhempani olivat aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Edelliset neljä vuotta olin jo Martin alueneuvoston jäsenenä.
Alueneuvoston tehtävänä on järjestää toimintaa. Koen puheenjohtajan tehtävän
omakseni.
Runsaan kymmenen vuoden aikana Martin seurakuntatalo on tullut monille tutuksi.
– Ennen joulua ja pääsiäistä me alueneuvoston jäsenet jaamme ihmisille kutsuja
Martin seurakuntatalon tilaisuuksiin. Toisena pääsiäispäivänä on messu kello 15. Elokuussa on vuosijuhla. Syksyllä on tarkoitus
järjestää tapahtuma, jonka työnimi on

Ikääntyvät vanhempani. Kauneimmissa joululauluissa talo on täysi.
Mika Viitanen on toiminut nuoresta asti
partiossa ja on tällä hetkellä Hyvinkään
nummenpoikien Maakotkien johtaja. Partiokolo sijaitsee seurakunnan työkeskuksen
alakerrassa. Vuonna 2007 perustetun Martin Partion Sudenpennut, Seikkailijat ja Tarpojat kokoontuvat Martin seurakuntatalossa maanantaista torstaihin kello 17.30–19.

Vauvamessuja ja perhekerho
Pastori Merja Telsavaara aloitti Martin
aluepappina viime syksynä. Hän on iloinen
siitä, että lapsiperheet tulevat mielellään
vauvamessuihin. Martin alueella on paljon
lapsiperheitä.
– Vauvamessuja järjestetään neljä kertaa
vuodessa. Tavallisia messuja on pari kolme
kertaa vuodessa, mutta valitettavasti niihin
ei ole tullut paljonkaan ihmisiä.
Maanantaisin kello 9–11 on perhekerho,
jonne kaikki lapset ovat tervetulleita yhdessä vanhemman, isovanhemman tai hoitajan
kanssa. Siellä keskustellessa saa vinkkejä,
kuinka elää ja toimia eri-ikäisten lasten
kanssa arkea. Hartaushetken lisäksi kerhossa leikitään, lauletaan, juodaan kahvia ja
mehua sekä askarrellaan.
Seurakuntatalossa järjestetään myös erilaisia kirkollisia toimituksia ja perhejuhlia.
Merja Telsavaara jatkaa, että viikonloppuisin talo on suosittu kastepaikkana.
– Käytössä on silloin myös keittiö koneineen. Tarjoilua varten on runsaasti astioita.
Kaksivuotiaille on keskiviikkona ja torstaina kello 9–11 oma päiväkerho. Kolmesta
viiteen vuotiaiden päiväkerho on tiistaista
torstaihin kello 8.30–11.30.
Keväisin Martin seurakuntatalossa järjestetään naistenpäivä. Tänä keväänä

5. maaliskuuta vieraillut kirjailija ja teologi
Anna-Liisa Valtavaara puhui aiheesta Syyllisyydestä vapaaksi. Joulun aatonaattona on
perinteinen Joulunodotus-kirkko.

Rukousta ja Raamattua
Ennen Mika Viitasta Martin alueneuvoston puheenjohtajana oli kahdeksan vuotta
Helka Muhonen. Seurakuntatalon käyttöönotosta lähtien hän on pitänyt siellä
rukouspiiriä, joka kokoontuu tiistaisin
kello 8.30–10.
– Keskimäärin rukouspiirissä käy viisi
henkeä. Jotkut ovat jääneet pois, ja tilalle on
tullut uusia. Rukoilemme seurakunnan,
Martin alueen ja omien asioidemme puolesta. Meille voi jättää esirukouspyyntöjä Martin seurakuntatalon aulassa olevaan laatikkoon sekä soittamalla tai tekstiviestillä numeroon 040 724 3122.
Lisäksi Helka Muhonen on vetänyt aluepappi Merja Telsavaaran kanssa talon sakastissa raamattupiiriä torstaisin kello 18. Raamattupiirissä on esillä seuraavan sunnuntain tekstejä. Uudet jäsenet ovat lämpimästi
tervetulleita sekä rukouspiiriin että raamattupiiriin.
Helka Muhonen on pitänyt miehensä
Erkin kanssa Perhekoti Kissankäpälää vuodesta 1996 lähtien. Kymmenlapsisen kotinsa
perintönä hän sai itse elämänohjeekseen
toisen ihmisen kunnioittamisen, auttamisen
ja huomioonottamisen.
– Varsinkin lapset ja nuoret tulevat seurakuntatalon kerhoihin. Perhejuhliakin on
paljon. Martin alue on rukoustemme kestoaihe. Rukoilemme sitä, että marttilaiset aikuiset tulisivat ahkerammin messuihin ja
muihin tapahtumiin.

Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Kokit saavat hyviä eväitä jaettavaksi

M

aailmassa on 795
miljoonaa ihmistä, jotka menevät joka ilta
nälkäisinä nukkumaan. Tänäkin
päivänä
kuollaan jossakin nälkään.
Maamme vauraudesta huolimatta meilläkin on aineellista
puutetta ja leipäjonoja. Tätä taustaa vasten
television lukuisat kokkiohjelmat tuntuvat
absurdeilta. Härskeimmissä kilpaillaan huonoimman kokin tittelistä.
Tuusulalainen Hyria koulutuksen kouluttaja Marjut Kylliäinen kertoo, miten tulevia kokkeja koulutetaan ja miten he suhtautuvat television kokkiohjelmiin.
– Opetan 18–55-vuotiaita aikuisopiske-

lijoita, jotka ovat alaa aiemmin opiskelleita,
ammatinvaihtajia tai aivan alusta aloittavia.
Opetus toteutuu aikuisten näyttötutkintoina Hotelli-ravintola- ja cateringalan perustutkintona. Suolaa ja sokeria käytetään vähemmän ja suositaan mahdollisimman paljon kasvirasvoja. Käytämme eri ruoka-aineita ja paljon kasviksia.
Yhdessä aterioimisen tilanne kuuluu
opetukseen. Ruokapöydässä keskustellaan
esimerkiksi televisiokanavien kokkiohjelmista. Aika pian selviää, että opiskelijat osaavat
valita katseltavakseen ammatillisesti laadukkaita ohjelmia.
– Itse katson kokkiohjelmia satunnaisesti. Hyviä vinkkejä saa etenkin ammatillisesti
tehdyistä ohjelmista. Jos perheessä on kouluikäisiä lapsia, heidän kanssaan on hyvä jutella
siitä, onko ruudussa näkyvä kokkiohjelma
aitoa ruuanvalmistusta vai viihdettä.

Arkista työtä
Televisiossa on nähty muun muassa ulkomaalaisia ja suomalaisia kokkisotia sekä Top
Chef -ja katastrofikokki-ohjelmia. On katsojia, jotka ovat loukkaantuneet näkemäänsä.
Asiantuntijoiden mielestä joistakin huonoista ohjelmista huolimatta ihmiset on
saatu kiinnostumaan kokkaamisesta ja arvostamaankin kokkien työtä.
Kaupallisten ravintoloiden ja ruokapaikkojen lisäksi kokkeja työskentelee paljon julkisissa laitoksissa kuten päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja vankiloissa. Runsaan eläköitymisen vuoksi näihin työpaikkoihin haetaan
jatkuvasti uutta keittiöhenkilökuntaa.
– Olen hiljattain kuullut radiomainoksen, jossa kokki Jyrki Sukula hakee alalle
haluavia nuoria ottaakseen heitä televisioitavaan opetukseensa. Samanlaista opetuksellista näkökulmaa on ollut myös brittiläi-

Seppo Ylönen
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Asiakas
otetaan huomioon
Ennen pääsiäistä ja usein muulloinkin Marjut Kylliäinen laittaa itselleen ja miehelleen
Pertille kalaruokia. Hän on toiminut Tuusulan seurakunnan luottamustehtävässä.
Suuren paastoon ”laskeutuminen” on hänestä jokaisen henkilökohtainen asia. Kokeiksi valmistuvillekin opetetaan erityisruokavalioita ja eri uskontojen ohjeistuksia
ruoka-aineiden käytössä.
– Se liittyy tähän ammattiin. On paljon
kouluja ja päiväkoteja, joissa tarjotaan asiakkaille, esimerkiksi muslimeille, vain oman
uskonnon sallimia ruokia. Kokin kuuluu tietää suomalaisen ruokakulttuurin lisäksi
muidenkin maiden ruokakulttuureista.
Marjut Kylliäisellä on pitkä työkokemus
arjen ruokapalveluista edustustilaisuuksiin
niin huippuyritysten kuin valtionhallinnon
tapahtumissa. Näistä ei yleensä ole tapana
puhua, mutta hän paneutuu mielellään kokeiksi opiskelevien kysymyksiin ja suomalaisten ruokatietoisuuteen.
– Pohjois-Karjala -projekti johti tasokkaaseen ja laajaan ravitsemusneuvontaan.
Ihmiset ovat hyvin terveystietoisia valitessaan ruokatarvikkeita. Työelämässä kokit
sekä tarjoilijat ovat avainasemassa viemään
hyvän ruoan viestiä asiakkaille. Opiskelijamme ovat saaneet hyvää käytännön kokemusta myös seurakunnallisista tilaisuuksista. Työssäoppimisjaksoilla teemme yhteistyötä Hyvinkään seurakunnan pitopalvelun
ja henkilöstöravintolan kanssa. Pitopalveluhan tunnetaan laajasti aidoista raaka-aineista valmistetuista herkuistaan, joiden valmistusta on päästy oppimaan.

– Kokit kunnioittavat
asiakkaiden vakaumuksia.
Tämä koskee myös
kristittyjen paastoa, kokkien
kouluttaja Marjut Kylliäinen
sanoo.

• YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP)
välittää ruoka-apua kehitysyhteistyökohteisiin, pakolaisille ja erilaisten katastrofien
uhreille. Se vastaa nyt maailman viiteen
humanitaariseen kriisiin, jotka ovat vakavimmalla tasolla. WFP avustaa paikan päällä
Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa,
Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä, joissa ihmiset
tarvitsevat kiireellisesti ruokaa. (fi.wfp.org)
--• Ruokkikaa Nälkäiset on yhteiskristillinen ja
mihinkään kirkkokuntaan sitoutumaton
kansalaisjärjestö. Se vie avun suoraan

sen kokki Jamie Olivierin ohjelmissa. Hän
on opastanut syrjäytymisvaarassa olevia
nuoria alalle, Marjut Kylliäinen sanoo.
Erään kokeneen ravintola-alan opettajan
mukaan jotkut ovat hakeutuneet koulutukseen väärin odotuksin. Kokin työ ei ole
pelkkää parin heinän asettelua ristikkäin
lautaselle (food design). Se on todellisuudessa aika raskasta ja toisinaan yksitoikkoistakin. Palkkakaan ei ole välttämättä hyvä.
Televisio-ohjelmissa ei näytetä työn arkisuutta, tiskaamista ja siivoamista.
– Kokin ammattiin tähtäävässä opiskelussa ruuanvalmistukseen käytetään opiskeluajasta noin 40 prosenttia. Muu oppiminen
käsittää hygieniaa, elintarviketietoutta, asiakaspalvelua, keittiötarvikkeiden ja -tilojen
puhtaanapitoa ja monta muuta tärkeää asiaa, Marjut Kylliäinen lisää.

hädänalaisille konflikti- sekä katastrofialueille
rahoittaen myös kouluruokailua. Apua
annetaan tasapuolisesti etniseen taustaan,
uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.
Meitä haastetaan luopumaan parista
ateriasta viikossa ja lähettämään säästyneen
summan nälkäisten ruokkimiseksi. Apua
annetaan erityisesti Syyrian ja Irakin
pakolaisille. (www.ruokkikaanalkaiset.fi)
--• Kristillinen paasto on pidättäytymistä tietyistä
ruuista (esim. lihasta), joistakin etuoikeuksista
ja nautinnoista tai pyrkimystä yksinkertaiseen

elämäntyyliin. Tärkein paastojakso on
pääsiäistä edeltävä 40-päiväinen suuri paasto.
Paastossa raivataan tilaa rukoukselle, Jumalan
sanan eli Raamatun lukemiselle, messussa
käymiselle, hiljentymiselle, uskolle ja arkisille
rakkauden teoille toisen ihmisen hyväksi.
(www.evl.fi)

Maailmassa on jatkuva nälkä
ongelma, jota myös luonnon
katastrofit lisäävät. Apua voidaan
antaa monien eri järjestöjen kautta.

Retriitti

on mahdollisuus
Maritta Aallolle on tullut retriiteissä tunne luontoon sulautumisesta. – Luonnosta saan voimaa, ja siellä Luoja on erityisen lähellä, hän kertoo.

H

iljaisuuden retriitti
tarjoaa mahdollisuuden vetäytyä hetkeksi
arjen kuormittavista
vaatimuksista ja kiireisestä elämänrytmistä. Kun työt ja askareet, puhelin, netti,
radio ja televisio eivät
vie aikaa ja huomiota,
pääsee hiljaisuus ihmisen sisimmässä puhumaan ja hoitamaan. Retriitissä lepoa tukevat
luonnonrauha, verkkainen rytmi, oma huone ja yhteiset laulu- ja rukoushetket. Osallistujat sitoutuvat siihen, että eivät keskeytä
toistensa hiljaisuutta. Ohjaajien kanssa on
kuitenkin mahdollista varata aikaa kahdenkeskiseen keskusteluun.
Hyvinkääläinen Maritta Aalto osallistui
Hyvinkään seurakunnan järjestämään hiljaisuuden retriittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012.
– Kun lähdin mukaan, elämässäni oli
monia haasteita sekä työ- että yksityiselämässä. Halusin lähteä etsimään, josko hiljaisuudesta löytyisi vastauksia tilanteeseeni.

”Koin olevani turvassa”
Hiljaisuus tuntui yllättävän luontevalta, ja
viikonloppu vastasi Aallon odotuksia enemmän kuin hän osasi odottaakaan.
– Mieltä virkisti jo se, että tuli lähdettyä
pois tutuista kotiympyröistä. Oli ihanaa,
kun ei tarvinnut huolehtia aikatauluista,
ruoanlaitosta tai muusta sellaisesta. Retriitissä oli selkeä lukujärjestys, jonka noudattamisesta ryhmän vetäjät huolehtivat. Koin
olevani siellä täysin turvassa.
Hiljaisen viikonlopun jälkeen Maritta
Aalto huomasi yllättäen, että oma elämäntilanne tuntui selkeämmältä.
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– Kun ylimääräinen ympäriltä oli karsittu, oli helpompi kuulla sydämensä ääntä ja
löytää oma polkunsa. Luonnossa ja hiljaisuudessa on helpompi kokea myös Jumalan
läsnäolo, hän sanoo.
Tätä nykyä Aalto käy retriiteissä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hän
on ollut mukana yhteensä seitsemässä sekä
oman että naapuriseurakuntien järjestämässä retriitissä.
– Haluan lähteä aina uudelleen, koska
saan sieltä niin paljon voimaa ja virtaa arkipäivään.

Hiljentymistä ennen joulua
Hyvinkään seurakunta on järjestänyt viikonlopun mittaisia retriittejä noin kymmenen vuoden ajan. Niitä on pidetty yleensä
kerran vuodessa sekä seurakunnan omassa
leirikeskuksessa Sääksissä että Järvenpään
seurakunnan leirikeskuksessa Mäntsälän
Leiriniemessä. Jotta kaikille järjestyy omat
huoneet, mukaan mahtuu ohjaajien lisäksi
14 osallistujaa.
Retriitin ohjaajat pastori Petra Pohjanraito ja diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso kertovat, että viime vuosina retriitti on ajoittunut
joulun alle, kolmanteen adventtiin.
– Joulunalusretriitti tarjoaa mahdollisuuden syventyä joulun sanomaan ja ladata akkuja ennen kodin joulutohinoita. Seuraava retriittimmekin tulee olemaan joulukuun puolenvälin aikoihin, Petra Pohjanraito kertoo.

Selkeä, rauhallinen rytmi
Retriiteissä on selkeä, mutta rauhallinen
rytmi. Päivät koostuvat rukoushetkistä, ruokailuista, saunomisesta, liikkumisesta ja vapaasta olemisesta.
– Lyhyissä rukoushetkissä on muutama

laulu, rukous ja raamatunkohta. Joskus
olemme käyttäneet niissä pienen rukoushetken kaavaa, Pohjanraito kertoo.
– Retriitin rukoushetket muistuttavat
meitä jatkuvasta rukouksesta ja luostarielämän säännöllisestä rukoushetkien rytmistä.
Lähestymme Jumalaa kuunnellen ja yhdessä
laulaen. Rukoushetket sitovat meidät kristilliseen vuosituhantiseen rukousperinteeseen
ja avaavat ikkunan Jumalan todellisuuteen.
Kaisa Laakso korostaa, että mihinkään
järjestettyyn ohjelmaan ei ole kuitenkaan
pakko osallistua. Halutessaan voi esimerkiksi vain levätä ja ulkoilla. Retriitissä voi olla
ilman velvoitteita. Se ei ole vaatimus vaan
mahdollisuus.
– Ei ole yhtä oikeaa tapaa viettää retriittiä. Se lähtee aina ihmisen sen hetkisestä
elämäntilanteesta. Sekin on vapauttavaa,
kun ei tarvitse esittäytyä eikä kertoa, mitä
esimerkiksi tekee arjessa työkseen. Retriitin
jälkeen ei myöskään kysytä palautetta tai
omien tuntemustensa analysointia.

Vain vähän sanoja
Hiljaisuuden retriitti on aina ensikertalaiselle seikkailu. Viikonlopun jälkeen voi tuntua,
että se on juuri sitä mitä on jo pitkään kaivannut. Joskus voi myös huomata, että se ei
ole oma juttu. Esimerkiksi akuutissa elämänkriisissä retriitti saattaa muodostua liian raskaaksi. Myöskään syvästi masentuneelle tai kovin seuranhaluiselle ja yksinäisyydestä kärsivälle hiljaisuus ei ole yleensä
hyväksi.
Petra Pohjanraito ja Kaisa Laakso ovat
huomanneet, että hiljaisuuden, levon ja pysähtymisen lisäksi moni kaipaa elämäänsä
myös hengellistä sisältöä.
– Myös Raamatun sanat voivat silloin
puhutella. Retriitissä niitä ei ole paljon, eikä

niitä selitetä. Merkittävä rooli on myös musiikilla ja luonnolla. Rauhallisuudessa ja hiljaisuudessa uskokin selkeytyy ja yksinkertaistuu.
Maritta Aallolle Hyvinkään seurakunnan järjestämistä retriiteistä on jäänyt positiivisena mieleen myös se, että herätyskelloa
ei ole tarvinnut laittaa soimaan.
– Kaisa ja Petra kulkevat aamulla huoneiden ovien takana ja herättävät meidät
laululla. Siihen on mukavaa ja turvallista herätä, hän hymyilee.

Irja Ketola

Sana retriitti
eli retretti
tulee ranskan kielen sanasta retrait
= vetäytyminen, englannin kielen
sanasta retreat = vetäytyä erilleen,
takaisin päin sekä latinan kielen
sanasta retraho = noutaa takaisin.
(Lähde: Wikipedia)
Lisätietoa seurakuntien Suomessa
järjestämistä retriiteistä
www.hijaisuudenystavat.ﬁ.
Hyvinkään seurakunnan seuraava
retriitti Leiriniemessä 9.–
11.12.2016. Ilmoittautuminen kaisa.
laakso@evl.ﬁ tai p. 00 755 936,
25.11.2016 mennessä.
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Lapsen maailma turvallisemmaksi

Lähetysmyyjäiset ja -lounas

– Turvataitoja
vanhemmille

Perjantaina .4. ja .4.
klo 0.0–.0. Hartaus klo 0.0.
Seurakuntakeskus, Hämeenkatu .

Ti .. klo .–.

Lasten kesä 2016
Hyvinkään seurakunnassa
*.–.. Junnuleiri –-v Sääksissä
Hinta 0 €.
Ilmoittautuminen päättyy ..
A-P Laakso puh. 0400  .
*.–.. Junnuleiri –-v Sääksissä.
Hinta 0 €.
Ilmoittautuminen päättyy ..
A-P Laakso puh. 0400  
*.–.. Kulta  -leiri Lapissa
–4-v. Hinta 0 €.
Ilmoittautuminen päättyy ..
Osittainen maksuvapautus. Kirsi
Kupiainen puh. 040  0
*.–.. –-v leiri Sääksissä
Hinta 40 €. Ilmoittautuminen
päättyy .. Eija Kari puh. 040 4
4 .–.., .–.., .–..
*.–.. –-v leiri Sääksissä.
Hinta 40 €. Ilmoittautuminen
päättyy .. Kirsi Kupiainen
puh. 040 0
*.–.. –-v leiri Sääksissä
Hinta 40 €. Ilmoittautuminen
päättyy .. Kirsi Kupiainen
puh. 040 0
*.. Isovanhempi-lapsenlapsi
-päivä Sääksissä
Hinnat isovanhemmat 0 €, lapset
 €. Ei sisaralennusta.
Ilmoittautuminen päättyy .. Kirsi
Kupiainen puh. 040 0
*.. Kummi-kummilapsi -päivä
Sääksissä Hinnat kummit 0 €,
lapset  €. Ei sisaralennusta.

Ilmoittautuminen päättyy ..
Kirsi Kupiainen 040  0
Leirien hinnat sisältävät kuljetukset
leirille ja takaisin, ateriat,
majoituksen, ohjelman ja
tapaturmavakuutuksen. Leireistä voi
anoa maksuvapautusta taloudellisin
tai sosiaalisin perustein
(kirkkoneuvoston asettamat
tulorajat). Kulta-leiristä voi saada
vain osittaisen maksuvapautuksen.
Leireille ilmoittautuminen alkaa
.. www.betsku.net /
–4-vuotiaat / Leirit ja retket.
Mahdollisesti vapaiksi jääneitä
leiripaikkoja voi tiedustella
ilmoittautumisajan jälkeen leirin
vastuuhenkilöltä.

–-vuotiaiden
koululaisten kesäkerhot
Hyvinkään seurakunta järjestää
pienille koululaisille kesäkerhoja
.–.. klo – Martissa,
Kirkonmäellä, Paavolassa ja
Vehkojalla. Kerhon hinta on 00 €
ajasta riippumatta. Hintaan kuuluu
lounas, välipala ja
tapaturmavakuutus.
Ilmoittautuminen .4. alkaen
www.hyvinkaanseurakunta.fi.
Lisätiedot Terhi Makkonen
puh. 040  .

Vanhemmuuden kysymyksiä
-luentosarjan viimeinen luento
seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu .
Ilmoittautuminen sähköisesti .4.
mennessä osoitteessa
www.hyvinkaanseurakunta.fi >
Toiminta ja palvelut >
Lapset ja perheet.
Keskustelua alustaa perheohjaaja
Eva Kiuru Hyvinkään kaupungin
perhepalveluista.
Mikäli tarvitsette lastenhoitoa,
soita .4. mennessä Anna-Mari
Tukevalle p. 040  .
Tilaisuus on maksuton.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

PERHEKERHOT
Perhekerhoihin ovat tervetulleita
lapset yhdessä aikuisten kanssa.
Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ne ovat maksuttomia. Kerhoissa touhutaan, puuhataan, hiljennytään ja kahvitellaan
seuraavasti:
•
•
•
•
•

Tervetuloa viettämään yhteisiä

4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlia

perjantaina .. klo .
Vehkojan seurakuntakeskukseen (Yli-Anttilantie ).

Tähän juhlaan kutsutaan ensisijaisesti tammi- ja kesäkuussa
syntyneitä. Voit tulla juhlaan yhdessä perheesi
tai kummisi kanssa.
Synttäreillä nautitaan yhteisestä juhlaohjelmasta ja
Hakasirkuksen esityksestä sekä herkutellaan synttärijäätelöllä.
Toivomme etukäteisilmoittautumista .4. mennessä montako
teiltä tulee, jotta osaamme varata tarpeeksi jäätelöä.

Martin srk-talo
(Niittymäenraitti 4)
ma klo .00–.00
Paavolan srk-koti (Aittatie )
ma klo .00–.00
Vehkojan srk-keskus (Yli-Anttilantie ) ma klo .00–.00
Kytäjän kirkko
(Palkkisillantie )
ma .00–.00
Betania (Helenenkatu )
ke klo .00–.00

PILTTIPORUKKA

Hyvinkään seurakunnan lapset ja perheet
Käy tykkäämässä!

2–5 –VUOTIAILLE LAPSILLE
Kytäjän kirkon kerhohuone, Palkkisillantie 11 3–5 v. (ti, to)

14 €/kk

Martin seurakuntatalo, Niittymäenraitti 4

8 €/kk
18 €/kk
18 €/kk

2 v. (ke, to)
3-5 v. (ti, ke, to)
3–5 v. (ti, ke, to)

3–5 v. (ti, ke, to)
18 €/kk
3–5 v. IP. (ti, ke, to) 18 €/kk
3–5 v. (ti, ke, to)
18 €/kk
2 v. (ke, to)
8 €/kk
3–5 v. IP. (ti, ke,to) 18 €/kk
2 v. (ke, to)
8 €/kk
3–5 v. (ti, ke, to)
18 €/kk
3–5 v. IP. (ti, ke, to) 18 €/kk

2-vuotiaiden kerhot klo 9.00–11.00
3–5-vuotiaiden aamupäiväkerhot klo 8.30–11.30
3–5-vuotiaiden iltapäivän ryhmät klo 12.30–15.30
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Mummon kammarilla, Helenenkatu
4 D.
Munkkeja (myös keliakia), simaa ja
kahvia.
Voit hankkia mm. afrikkalaisia
kankaita ja muuta mukavia
kesätuliaisia.

Suomi-Kahvila
nyt myös Paavolassa!
Kahvila on avoinna keskiviikkoisin parillisilla viikoilla
klo –. Paavolan srk-kodissa,
Aittatie . (Suomi-Kahvila Mummon
kammarissa on avoinna parittomilla
viikoilla). Suomi-kahvila on suomen
kielen keskustelukerho miehille ja
naisille. Myös
suomalaiset
keskustelijat
ovat
tervetulleita!
Ei pääsymaksua.
Ei tarvitse
ilmoittautua.
Lisätietoja: Pirkko Nummela
p. 040 0  ja
diakoniatyöntekijä Päivi Lammela
p. 040  .
Tervetuloa!

Viisikielisen lauluja,
sanaa ja rukousta
Kaipaatko tilaisuutta laulaa yhdessä
uusia ja vanhoja hengellisiä lauluja?
Etsitkö juurevaa opetusta Raamatun
aarteiden äärellä? Haluatko kuulla
uutisia evankeliumin etenemisestä
eri puolilta maailmaa? Viisikielisen
lauluilloissa kootaan myös
esirukousaiheita ja niiden puolesta
rukoillaan. Kolehti vastuussa
olevalle järjestölle. Ilta päättyy teeja kahvitarjoiluun. Tervetuloa!
Su .. klo  Vanhassa kirkossa.
Puhe Jari Araneva. Juontaja Arja
Suikkanen. Seurakunnasta khra
Ilkka Järvinen ja Marjut Sipakko.
Järjestelyvastuussa Kansanlähetys.
Su .. klo . Paikka: Vanhan
kirkon puisto (sateella kirkossa).
Puhe Ilkka Rytilahti.
Juontaja Reijo
Huuskonen.
Seurakunnasta Johannes
Melander ja
Minna
Kurkola.
Järjestelyvastuussa Suomen
Raamattuopisto.

Tiedusteluihin vastaavat työnjohtaja Jukka Haatainen p. 0400 4 0 ja
hautaustoimen päällikkö Markku Husso p. 0400 4 4.

-iltapäivät sunnuntaina .4. ja ..

Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2016

Vehkoja seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie 3

Vappukahvila

Hyvinkään seurakunta hakee hautaustoimeen puutarhatyöntekijöitä
kausiluonteiseen työhön. Työt alkavat alustavasti ..0 ja kestävät
viisi-kuusi kuukautta. Työkohteina ovat Rauhannummen sekä Puolimatkan
hautausmaat. Hakuilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seurakunnan
kotisivuilla: www.hyvinkaanseurakunta.fi/ajankohtaista/avoimet työpaikat

Tee hyvää

Ilmoittautuminen syksy 2016 ja kevät 2017
-kausille osoitteessa:
www.hyvinkaanseurakunta.fi > Toiminta ja
palvelut > Lapset ja perheet

Vanha pappila, Pappilankatu 14

Vappuaattona la 0.4. klo 0–

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV viimeistään 4..0 klo .00
osoitteeseen: Hyvinkään seurakunta, Markku Husso, PL , 00 Hyvinkää
(käyntiosoite: Hämeenkatu ) tai sähköisesti: markku.husso@evl.fi

PÄIVÄKERHOIHIN

Talvisilta, Sieponkuja 2

srk-keskuksen juhlasalissa
sunnuntaina .. klo .0–.00
Pöytävaraukset yli 0 hengen
ryhmille p. 040 00 40.
TERVETULOA!

Puutarhatyöntekijä hautaustoimeen

Ilmoittaudu Hyvinkään seurakunnan

Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16

Äitienpäivälounas

Tiistaina .. pelataan
Hyvinkään Golfin
kentällä seurakunnan lähetystyön
hyväksi.
Klo  yhteisinfo ja
klo .0 yhteislähtö. Päivämäärä
kalenteriin!
Lisätietoja:
Kosti Kallio,
p. 040 4 ,
kosti.kallio@evl.fi

Pilttiporukka on vauvaperheiden
oma porukka. Pilttiporukka
kokoontuu maanataisin
klo .–. Pappilassa
(Pappilankatu 4).

Ilmoittautuminen sähköisesti:
www.hyvinkaanseurakunta.fi > Toiminta ja palvelut > Lapset ja
perheet
Lisätietoa: Anna-Mari Tukeva, p. 040   tai
anna-mari.tukeva@evl.fi

Paavolan seurakuntakoti, Aittatie 1

Myynnissä leivonnaisia, ruokia,
arpoja ( €/kpl). Lounas .0 €.
Meiltä myös tilauksesta maukkaat
leivonnaiset ja noutoateriat
TERVETULOA!

Missio-Golf

Päätökset kerhopaikoista
lähetetään toukokuun
aikana. Tiedustelut
kerhopaikoista
p. 040 5287 236.

Sunnuntaina ..
Paavolan vanhainkoti,
Jussilankatu , klo 4–.
Ilmoittautumiset .4. mennessä
Nana Lindholmille.
Sunnuntai ..
Sahanmäen palvelukeskus,
Muckinkatu , klo 4–.
Ilmoittautumiset 0.. mennessä
Nana Lindholmille tai
Carina Lievendahlille.
Ilahdutamme laitoksessa asuvia
vanhuksia erilaisilla
toimintapisteillä ja
läsnäolollamme. Kaipaamme
päivään vapaaehtoisia avustajia.
Tule mukaan tekemään hyvää
yksin, kaksin tai koko perheen
kanssa. Ilmoittautuminen
sähköpostitse
carina.lievendahl@evl.fi tai
nana.lindholm@evl.fi tai
p. 040  04 tai 040  .
Ota rohkeasti yhteyttä
niin kerromme lisää!

ASUINHUONEISTOJA
Osoitteessa Helenenkatu 0–4 vuokrattavana kerrostalohuoneistot
• h + k,  m , vuokra 0 €/kk
• 4h + k, 0 m, vuokra .00 €/kk
• h + k,  m, vuokra .0 €/kk
Lisäksi  kk takuuvuokra ja käyttökorvaukset.
Talo on valmistunut vuonna . Talossa ei ole hissiä.
Luottotiedot tarkistetaan.
Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen (puh. 0400 4 40)
tai talousjohtaja Jouni Lätti (puh. 040  ).
Vapaamuotoisen vuokrahakemuksen (henkilö- ja perhetiedot, työtilanne,
vuokra-aikaan liittyvät toiveet, asumistarpeen perustelu, suosittelijat yms.)
pyydämme toimittamaan sähköpostitse visa.hamalainen@evl.fi tai kirjallisesti
osoitteella Hyvinkään seurakunta, PL  (Hämeenk. ), 00 HYVINKÄÄ.

Seurakunnassa tapahtuu

M a a l i s k u u – t o u k o k u u 2 016
Muutokset mahdollisia.
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen
Perjantai ..

• . ja . Pikkulapsiperheiden
pääsiäiskirkko Hyvinkään kirkossa.
Merja Telsavaara, Helena Lehtinen ja
Maarit Rytkönen.
• . ja . Pikkulapsiperheiden
pääsiäiskirkko Vanhassa kirkossa.
Petteri Kerko, Minna Kurkola ja
Anna-Mari Tukeva.

Lauantai ..

• . Earth Hour – Kynttiläkirkko
Hyvinkään kirkossa. Johannes
Melander ja Marjut Sipakko.

Palmusunnuntai ..

- Kunnian kuninkaan alennustie
•  Perhemessu Hyvinkään kirkossa.
Merja Telsavaara, Saija Lottonen,
Marjut Sipakko, Terhi Makkonen,
Lapsikuorot ja Lysti-lammas. Keksi- ja
mehutarjoilu messun jälkeen.
•  Messu Paavolan srk-kodissa. Kosti
Kallio, Helena Lehtinen, Tuomaskuoro
ja bändi. Kirkkokahvit.
•  Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
Esa Kokko ja Taru Paasio. Kirkkokahvit.
•  Vehkoja-päivän konsertti
Vehkojan srk-keskuksessa. Vehkojan
kuoro, johtaa Taru Paasio.
•  J. S. Bach: Matteus-passio
suomeksi Hyvinkään kirkossa. Ks. s. .

Hiljaisen viikon
maanantai ..

– Jeesus Getsemanessa
• . Pikkulapsiperheiden
pääsiäiskirkko Vehkojan srk-keskuksessa. Merja Telsavaara, Marjut
Sipakko ja Anna-Mari Tukeva.
• . Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
• . Diakoniaruokailu Hyvinkään
kirkon yläsalissa.
• . Tuolijumppaa Paavolan
srk-kodissa.

•  Avoin Raamattupiiri Paavolan
srk-kodissa.
• . Israel Raamattu- ja rukouspiiri
srk-keskuksen juhlasalissa, Birgitta
Silvennoinen.
•  Iltakirkko Vanhassa kirkossa.
Saija Lottonen ja Marjut Sipakko.

Hiljaisen viikon
tiistai ..

•
•
•

– Jeesus tutkittavana
• . Avoin rukouspiiri Martin
srk-talossa.
•  Miesten lähetystoimintapisteen
puutyöpiiri Vehkojan srk-keskuksessa
• . Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
•  Eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa. Birgitta Toiviainen, mukana pastori
Petteri Kerko.
•  Iltakirkko Vanhassa kirkossa.
Jyrki Rauhala ja Matti Heroja.

Hiljaisen viikon
keskiviikko ..

– Jeesus tuomitaan
• . Avoin aamurukous Vanhassa
kirkossa.
• . Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
•  Jumppaa Paavolan srk-kodissa.
•  Hakalan eläkeläisten kerho,
Ahmankatu .
•  Seurakuntaveisaajat Vanhassa
kirkossa.
•  Kätevä-piiri Mummon kammarilla.
•  Suomi-Kahvila Paavolan srk-kodissa. Ks. ilmoitus s. 4.
•  Messu Kaukasten palvelutalossa.
Anne Blomqvist ja Marjut Sipakko.
•  Iltakirkko Vanhassa kirkossa. Ilkka
Järvinen ja Taru Paasio.

•
•
•

Robert´s Coﬀeen lavalla Willassa.
Teatteri Beta /Jouni Laine. Vapaa
pääsy.
 Messu Vanhassa kirkossa.
Jyrki Rauhala ja Taru Paasio.
 Skärtorsdagsmässa i Gamla
kyrkan. Anne Blomqvist och Erkki
Hannonen.
 Messu Hyvinkään kirkossa.
Esa Kokko, Saija Lottonen, Erkki
Hannonen ja Kirkkokuoro.
 Messu Paavolan srk-kodissa. Petteri
Kerko, Taru Paasio ja lauluyhtye HaTs.
 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
Janne Rönni, Minna Kurkola ja
Kide-kuoro, johtaa Pertti Utriainen.
 Messu Kytäjän kirkossa. Heidi
Kajander-Maavuori, Marjut Sipakko ja
Nuorisokuoro.

Pitkäperjantai ..

– Jumalan Karitsa
•  Sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa. Ilkka Järvinen, Janne Rönni,
Erkki Hannonen ja Hyvinkään
Kamarikuoro.
•  Ristinjuhla Vanhassa kirkossa.
Reijo Arkkila, Ilkka Järvinen, Hyvinkään Evankelinen kuoro, johtaa Arja
Hämäläinen.
•  Pääsiäisdraama Ylös Jerusalemiin Hyvinkään kirkossa. Koreografia
Titta Tunkkari. Musiikki Marjut Sipakko
ja Helena Lehtinen. Ohjaus ja sovitus:
Jouni Laine. Teatteri Beta. Vapaa
pääsy. Ks. s. 4.

Hiljainen lauantai ..

– Kristus on voittanut kuoleman
•  Pääsiäisyön Tuomasmessu
Hyvinkään kirkossa. Esa Kokko,
Johannes Melander, Helena Lehtinen,
Mari Kahra, Tuomaskuoro ja bändi.

Pääsiäispäivä ..

Kiirastorstai ..

– Pyhä Ehtoollinen
•  Pyhä Laurentius -monologi

– Kristus on ylösnoussut!
•  Messu Hyvinkään kirkossa. Petteri

•

•

•

•

Kerko, Kosti Kallio, Erkki Hannonen,
Minna Kurkola ja Kirkkokuoro.
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit kirkon
yläsalissa.
 Messu Paavolan srk-kodissa.
Jyrki Rauhala ja Marjut Sipakko.
Kirkkokahvit.
 Messu Kytäjän kirkossa. Anne
Blomqvist, Taru Paasio ja Vehkojan
kuoro. Kirkkokahvit.
 Hartaus Rauhannummen
hautausmaan kappelissa. Merja
Telsavaara ja Marjut Sipakko.
 Hartaus Puolimatkan hautausmaan kappelissa. Janne Rönni ja
Taru Paasio.

. pääsiäispäivä,
maanantai ..

- Ylösnousseen kohtaaminen
•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Jyrki Rauhala, Merja Telsavaara ja
Marjut Sipakko.
•  Perhemessu Martin srk-talossa.
Merja Telsavaara ja Marjut Sipakko.
•  Pääsiäiskonsertti Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Kamarikuoro.
Ks. ilm. alla.
Linja-autokuljetus Rauhannummeen
pääsiäisenä ..
Linja-auto lähtee Hyvinkäänkylästä klo 
ja ajaa reittiä: Uudenmaankatu, Siltakatu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, lähtö
Hyvinkään kirkon vastapäiseltä pysäkiltä
klo .0, Hämeenkatu, Sähkökatu,
Pohjoinen puistokatu, Munckinkatu ja
Hämeenkatua Rauhannummeen.
Hartaus Rauhannummen kappelissa klo
4. Paluulähtö klo .. Paikallisliikenteen
maksu.
(Huom! Eri lähtöaika Hyvinkäänkylästä
kuin yleensä kuukauden . sunnuntaina).

etsku

KEVÄT
2016

Nuorten aikuisten
raamattupiiri

kokoontuu parittomien viikkojen
keskiviikkoina alkaen ..
klo .0–
Työkeskuksen alakerrassa,
Hämeenkatu , sininen huone.

K-18 Teemaillat
Betskussa, Helenenkatu 
Kiirastorstai 4.. Pääsiäistä ja
bibliodraamaa klo .0–0.
To .. klo .0–0 Kevätjuhlaa ja
yhteislauluja.

Nuorten aikuisten
brunssit
Betskussa, Helenenkatu 
la .. klo –, la .. klo –,
la .4. klo –

Toivon ilta
sunnuntaina .4. klo –.0
seurakuntakeskuksen juhlasalissa
Hämeenkatu . Pyhäkoulu.

Nuorten aikuisten
saunailta
ti .. klo – Vehkojan
seurakunta-keskuksessa,
Yli-Anttilantie .

Musiikkia keväällä
• Su .. klo  Vehkoja-päivän
konsertti Vehkojan srk-keskuksessa.
Vehkojan kuoro, johtaa Taru Paasio.
Vapaa pääsy.
• Su .. klo  J. S. Bach: Matteuspassio suomeksi Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro ja
Hyvinkään Orkesteri, johtaa Matti
Heroja. Solistit: Jorma Hynninen,
basso, Jukka Heroja, tenori, Sirkka
Lamminen, sopraano, Tuula Paavola,
altto, Juhana Suninen, tenori ja
Markus Nieminen, basso. Volarekuoro, valmennus Marianne Murtoniemi. Vapaa pääsy. Ohjelma 0 €.
• Ma .. klo  Hyvinkään Kamarikuoron pääsiäiskonsertti Hyvinkään
kirkossa, johtaa Erkki Hannonen.
Jousikvartetti, Matti Heroja, piano.
Vapaa pääsy. Ohjelma 0 €.
• To .. klo  Anu Hälvän konsertti
Hyvinkään kirkossa. Säestäjänä

NUORTEN AIKUISTEN
JA OPISKELIJOIDEN

pianotaiteilija Jouni Somero. Konserttiin on kutsuttu tänä vuonna 0 ja 0
vuotta täyttävät Hyvinkään seurakunnan jäsenet. Kutsuvieraille on konsertin
jälkeen kakkukahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Kutsuvieraat saavat
ohjelman maksutta kutsua vastaan.
Konserttiin ovat kaikki tervetulleita.
Ohjelma 0 €.
• Su .. klo  Vivaldi Gloria
Hyvinkään kirkossa. Nurmijärven
opiston laulajat, ohjaus Tuire Gröndahl
ja Nurmijärven musiikkiopiston
orkesteri, johtaa Upi Rauhala.
Vapaa pääsy.
• Ma .. klo  Jousien juhlaa
Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston
jousisoitinoppilaat. Vapaa pääsy.
• Su .. klo  Viisikymmentä
suosituinta virttä Paavolan srk-kodissa. Tilaisuudessa lauletaan seurakuntalaisten toivomia virsiä. Virsitoivomuksia

voi jättää erilliseen laatikkoon Paavolan
srk-kodissa.
• Ti .. klo  Varusmiessoittokunnan konsertti Hyvinkään kirkossa.
Varusmiessoittokunta, johtaa Tero
Haikala ja Timo Kotilainen. Solistina
Aarne Pelkonen. Vapaa pääsy.
Ohjelma 0 €.
• Su .. klo  Bel Canton ystävät
ry:n konsertti Vanhassa kirkossa.
Ohjelma 0 €.
• To .. klo  Veteraanipäivän
konsertti Hyvinkään kirkossa. Klo 
Kahvitarjoilu. Rautatien soittajat, joht.
Hannu Simoinen ja HYK:n kuoro, joht.
Marja-Liisa Tereska. Solisteina Tuija Saura ja Erkki Liikanen. Veteraanityön
hyväksi ohjelma 0 €. Konsertin
järjestää Hyvinkään Veteraanityön
perinneveljet ja Hyvinkään seurakunta.
Puolustusvoimien tervehdyksen esittää
kenttäpiispa Pekka Särkiö.

• Su .. klo  Kirkkokuoron laulutuokio Vanhassa kirkossa. Johtaa Erkki
Hannonen.
• To .. klo  kevätkonsertti
Hyvinkään kirkossa. Lapsi- ja nuorisokuorot. Soitinyhtye. Johtaa Marjut
Sipakko. Vapaa pääsy.
• Helatorstaina . klo  Nuorten
NSV-lauluilta Vanhassa kirkossa.
Vieraana laulaja-lauluntekijä Jarkko
Maukonen, joka sekä laulaa että kertoo
tekemistään NSV (Nuoren seurakunnan
veisukirjan )-lauluista. Yhteislauluissa
avustaa nuorten ryhmä Kuvastus.
Mukaan kutsutaan erityisesti nuoria,
mutta tilaisuus on kaikille avoin.
• Su .. klo  Äitienpäiväkonsertti
Vehkojan srk-keskuksessa. Hyvinkään
kamarikuoro, johtaa Erkki Hannonen.
Aseman koulun  C -musiikkiluokka,
johtaa Sari Toivonen.

Pizzaa ja leffaa

Betskussa, pe .. klo –.

Lautapeli-ilta
su 4.4. klo –0 Betskussa.

Pizzaa ja parisuhdetta

to .. klo – Betskussa.
Lastenhoito.

Lisätietoja:
Johannes Melander
Hyvinkään seurakunnan nuorten
aikuisten ja oppilaitostyön pappi
040 00 0
johannes.melander@evl.fi
Facebook/Hyvinkään seurakunnan
nuoret aikuiset

N U O RT E N TO I M I N TA K E V Ä Ä L L Ä 2 0 1 6

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Betaniassa 28.5. asti:
Keskiviikkoisin Raamis 16.30-18.30
Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30
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”Kun olin pieni ty ttö, isäni oli sanonut, että ei tuosta ainakaan laulajaa tule.”

Hyvinkääläissyntyinen
laulaja-näyttelijä Anu Hälvä
pitää Hyvinkään kirkossa
syntymäpäiväkonsertin tänä
vuonna 50 tai 60 vuotta
juhliville seurakuntalaisille
seuralaisineen. Torstaina 7.
huhtikuuta kello 19 alkavassa
konsertissa laulajaa säestää
pianisti Jouni Somero.

O

len syntynyt Hyvinkäällä vuonna 1964,
eli täytän kesällä 52
vuotta. Vanhempani
on vihitty Hyvinkään
kirkossa. Minä olen
käynyt täällä seurakunnan päiväkerhoa,
jossa minulla oli aktiivinen kerhotäti.
Melkein joka viikonloppu esiinnyin pienessä lapsiryhmässä, Anu Hälvä muistelee Hyvinkäällä viettämäänsä lapsuutta.
Perhe asui ensin ydinkeskustassa, josta se muutti lähelle Hyvinkään Sveitsiä.
– Kävin uimalan vieressä englanninkielistä leikkikoulua, josta sain kieleen
hyvän pohjan. Aikuisena opiskelin englannin kielen kääntämistä Tampereen
yliopistossa.
Anu Hälvän musiikinopiskelu alkoi
yksityisillä pianotunneilla ja jatkui Tampereen konservatoriossa. Hän vaihtoi
pianonsoiton lauluun, jota opiskeli ensin
Helsingin konservatoriossa ja sitten Sibelius-Akatemiassa.
– Opiskelin Sibelius-Akatemian
oopperakoulutuksessa Anita Välkin oppilaana. Valmistuin oopperalaulajaksi
vuonna 1996 ja vuonna 2000 musiikin
maisteriksi.
Anu Hälvä on opiskellut Tampereen
yliopistossa myös teatteritiedettä. Työnsä ohessa hän viimeistelee tämän kevään
aikana pro gradu -tutkielmaansa ja valmistuu filosofian maisteriksi teatteritieteen alalta.

Anu Hälvä sai esiintymiskipinän jo pienenä Hyvinkäällä.

Anu Hälvä laulaa tutussa kirkossa
Musiikkia ja teatteria

Huhtikuun alun konserttiohjelmassa Hyvinkään kirkossa on monipuolisia elämään liittyviä lauluja, joissa käsitellään
ihmisen iloja ja suruja. Ohjelma sisältää
mm. perinteisempiä kristillisiä kirkkolauluja, modernimpaa suomalaista gospelia,
negrospirituaaleja ja Eino Leinon tekstiin
sävellettyjä lauluja.
– Olen esiintynyt pianisti Jouni Someron kanssa yli 25 vuotta, ja meillä on
paljon ohjelmistoa. Joka kerta opetellaan
myös uusia lauluja. Kirkkoon sopivia lauluja on paljon. Konserttisaleissa esitetään
sitten erilaista musiikkia.
Anu Hälvä on molempien vanhempiensa puolelta karjalaista sukua. Musikaalisuuden lahja tulee erityisesti isän suvun
puolelta, ja jatkuu myös seuraavassa sukupolvessa.
– Kun olin pieni tyttö, isäni oli sanonut, että ei tuosta ainakaan laulajaa ikinä
tule. Veljeni on mainio harrastajakitaristi.
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Myös kaksi lastani ovat erittäin musikaalisia.
Anu Hälvä on asunut perheineen jo yli
kaksikymmentä vuotta Espoossa. Hän on
esiintynyt Hyvinkään kirkossa muutamia
kertoja aikaisemminkin.
– Joskus Matti Heroja kutsui minut
laulamaan joulukirkkoon Adamin Oi jouluyö -joululaulua. Siitä on varmasti parikymmentä vuotta aikaa.
Anu Hälvän työ painottuu nykyään teatteriohjaamiseen. Samalla on silloin tällöin konserttiesiintymisiä.
– Olen toiminut melkein kymmenen
vuotta ohjaajana. Tänä keväänä olen ohjannut mm. kahden naisen musikaalioopperan NoitaNaisia, jota esitetään aluksi
Kotkassa ja Kouvolassa. Karjalaisella
Näyttämöllä Helsingissä on esitetty helmikuusta lähtien ohjaamaani Miehen kylkiluu -näytelmää. Sen viimeinen esitys on
1. huhtikuuta. Sipooseen ohjaan kesällä
Alan Ayckbournin klassikkokomedian
Suhteellisesti ottaen. Sen ensi-ilta on 22.

heinäkuuta kello 19 Söderkullan kartanon
kesäteatterissa.

Kunnioitus on tärkeää
Anu Hälvä esiintyy kirkoissa ja laulaa hengellisiä lauluja. Hänelle kristinusko edustaa symbolista moraalifilosofiaa.
– Sitä kautta allekirjoitan sen. Olen
opettanut omille lapsilleni, että kaikkien
uskontoa tai vakaumusta pitää kunnioittaa. Kukin saa uskoa mitä haluaa.
– Päivänpolttavasta turvapaikanhakijakysymyksestä olen sitä mieltä, että jos
joku tarvitsee aidosti turvapaikkaa, häntä
pitää auttaa.
Hyvinkäällä ensimmäiset kuusi vuotta
kasvanut Anu Hälvä sanoo, että hän sai lapsuudenkodissaan tärkeitä elämänohjeita.
– Minulla oli hyvä koti ja hyvät vanhemmat. He tukivat meitä lapsia kaikessa.
Meille koetettiin takoa päähän toisen ihmisen kunnioittamista ja rehellisyyttä. Sa-

moihin arvoihin olen yrittänyt kasvattaa
myös omia lapsiani.
Televisiosarjoista ja elokuvistakin tutuksi tullut Anu Hälvä odottaa innolla,
että saa laulaa 50–60-vuotiaille ja heidän
seuralaisilleen Hyvinkään kirkossa. Yleisön joukossa saattaa olla myös hänen lapsuudenkavereitaan.
– Toivotan kaikki kuulijat lämpimästi
tervetulleiksi konserttiimme.

Seppo Ylönen

Syntymäpäiväkonsertti Hyvinkään kirkossa 7. huhtikuuta kello 19 tänä vuonna 50 ja
60 vuotta täyttäneille tai täyttäville. Solistina on laulaja-näyttelijä Anu Hälvä, jota
säestää pianolla Jouni Somero. Syntymäpäiviään juhlivat kutsutaan konserttiin
puolisoineen tai seuralaisineen. He saavat
konserttiohjelman kutsua vastaan. Muille
konserttiin tulijoille myydään 10 euron ohjelmia. Mukana pastorit Petteri Kerko ja
Kosti Kallio.

