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Suomen historiaa avataan kesäteatterissa - sivu 

”Teen parhaani kaikessa,
mihin ryhdyn”
Keittiön pöydällä on kasa pääsykoekirjoja. Nesime Salmisen, 19,
herätyskello on pirrannut aamulla jo seitsemältä, ja kahdeksalta hän on
aloittanut lukemisen. Lukusuunnitelman mukaan tänään on vuorossa
esineoikeuteen perehtymistä.

H

yvinkään Yhteiskoulun lukiosta tänä keväänä ylioppilaslakin
saava Nesime Salminen haluaa päästä
opiskelemaan Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Pääsykokeet järjestetään toukokuun
lopussa. Lukuaikaa on jäljellä vielä noin
puolitoista kuukautta, ja hän aikoo käyttää
sen mahdollisimman tehokkaasti.
– Sain ilokseni stipendin Valmennuskeskuksen nettivalmennuskurssille, joten
pääsen osallistumaan sellaisellekin. Nettikurssi on siitä mukava, että sitä voi käydä
kotona omaan tahtiinsa.

Lakiteksti avautuu
pikkuhiljaa
Lakiteksti ei ole ollut Nesimen mielestä ihan
niin hankalaa kuin hän etukäteen ajatteli.
– Se tuntuu kyllä aluksi vaikealta, mutta
avautuu pikkuhiljaa, kun vain jaksaa lukea
rauhassa ja ajatuksen kanssa. Kaiken kaikkiaan urakka on iso, mutta se ei tunnu ollenkaan vastenmieliseltä, koska tiedän, mitä
haluan. Oikeustieteellinen on ollut tähtäimessäni yläasteelta asti.
Nesime tietää, että jos jotakin oikeasti
haluaa saavuttaa, sen eteen pitää tehdä töitä.
– Kilpailu on kova, mutta kaikki ovat samalla lähtöviivalla. En yritä päästä asioissa
helpoimman kautta. Teen yleensä muutenkin parhaani kaikessa, mihin ryhdyn.

Eläinten ja
puutarhan hoitoa
Nesime Salminen on asunut koko ikänsä
Hyvinkäällä. Hänellä on täällä paljon kave-

Nesime Salminen
• hyvinkääläinen tämän kevään ylioppilas.
• tähtää opiskelemaan Helsingin
Oikeustieteelliseen tiedekuntaan.
• tärkeimpiä asioita elämässä perhe,
ystävät, lemmikit, harrastukset ja opiskelu.
• motto: Jos haluaa saavuttaa jotakin,
sen eteen täytyy tehdä töitä.
reita, joiden kanssa on mukava käydä vaikkapa syömässä tai elokuvissa.
– Asun äitini kanssa, sillä isoveljeni
muutti jokin aika sitten omaan asuntoonsa.
Kotimme on kodikkaassa pienkerrostalossa,
jossa on neljä asuntoa ja kaikkien asukkaiden yhteinen iso piha.
– Äitini rakastaa puutarhanhoitoa, ja
autan siinä häntä, varsinkin raskaammissa
nosteluissa. Minustakin on mukavaa, kun
piha on kesäisin täynnä kukkia, ja omasta
kasvihuoneesta voi käydä hakemassa vaikkapa vesimelooneita, Nesime kertoo ja rapsuttaa samalla syliin hypännyttä persialaiskissa Jöllykkää, yhtä perheen taloudessa
asustelevasta kolmesta kissasta.
Vanhin karvaturreista on Virosta lähtöisin oleva Mirkku. Jöllykkä ja Tuhnu ovat
molemmat sen pentuja, tosin eri pentueista.
– Olen hoitanut Mirkun pennut vastasyntyneistä luovutusikäisiksi. Se oli mielenkiintoista ja opettavaista puuhaa syöttämisineen ja punnitsemisineen.
– Kun olin lapsi, meillä oli myös kaloja ja
liskoja. Ratsastusta olen harrastanut 10-vuotiaasta asti. Yläkouluikäisenä minulla oli vuo-

Nesime on tehnyt tarkan suunnitelman pääsykokeisiisiin valmistautumisesta. – Yleensä
aloitan aamukahdeksalta ja luen neljään asti, hän kertoo.

sia vuokrahevonen, jonka ratsastukseen ja
hoitamiseen kului monta tuntia päivässä.
Eläimet ovat Nesimen mielestä mukavia
ja persoonallisia kavereita, joista on paljon
seuraa.
– Jokaisella eläimellä on selkeästi oma
luonteensa, ja ne ovat myös hyviä lohduttajia. Jos itsellä on huono päivä, pehmeän kissan rapsuttelusta tulee paremmalle tuulelle.

Kesätyöpaikka tiedossa
Pääsykokeiden jälkeen Nesimellä on viiden
päivän loma. Sen jälkeen hän aloittaa kesätyöt kaupassa, johon on jo aiemmin tehnyt
vuoroja keikkatyöläisenä.
– Minulle on ollut aina tärkeätä ansaita
omat rahani. Siitä tulee hyvä ja itsenäinen
olo, hän kertoo.
– Aloitin aikoinaan Jakelujunioreissa
lehtiä jakamalla. Sen jälkeen olen myynyt
lehtiä puhelimitse, siivonnut autoliikettä ja
ollut muutamana kesänä myös Hyvinkään
kaupungin kesätöissä. Seurakunnan isostoimintaankin olisi ollut mukava lähteä rippikoulun jälkeen, mutta jätin sen sitten
ajanpuutteen vuoksi.

Seurakunta
tutuksi leireillä

Nesime Salminen nauttii kevään ja kesän auringosta. Jöllykkä-kissakin on päässyt ulkoilemaan.
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Hyvinkään seurakuntaan Nesime on tutustunut lähinnä rippikoulussa ja erilaisilla leireillä.
– Olin lapsena lähes joka kesä jollakin
seurakunnan leirillä. Sieltä sain uusia kavereita, ja myös ohjaajat olivat mukavia. Rippikoulun yhteydessä minut myös kastettiin.
Nesimelle on tullut vuosien varrella tu-

tuksi myös Hyvinkään seurakunnan Herusten mökki.
– On mukavaa, että seurakunnalla on
tällainen kohtuuhintainen vaihtoehto perheille, joilla ei ehkä muuten olisi mahdollisuutta päästä nauttimaan mökkeilystä. Herusten mökki on kauniilla paikalla, ja siellä
pääsee uimaankin.

Asuntokaan ei ole
itsestäänselvyys
Nesimen mielestä seurakunta tekee monella
tavalla hyvää ja tarpeellista työtä. Hän itse
oli jokin aika sitten auttamassa Hyvinkään
kirkonmäellä järjestetyssä Asunnottomien
yö -tapahtumassa, jossa asunnottomille tarjottiin ruokaa ja kahvia sekä mahdollisuus
osallistua pieneen tilaisuuteen.
– Osallistujia oli melko paljon, mikä kertoo ongelman olemassaolosta. Tiedän, että
opiskelijoidenkin on välillä hankalaa löytää
omalle kukkarolle sopivaa asuntoa. Itse en
aio kiirehtiä opiskelujen myötä Helsinkiin
muuttamisesta, koska tästä Hyvinkäältä on
kätevää kulkea sinne junalla.
Aamun lukemisurakka on ohi, on aika
käydä lounaalle. Keväinen kirkas paiste
työntyy sisään ikkunasta. Nesime kertoo pitävänsä keväästäkin, mutta olevansa ennen
kaikkea kesäihminen.
– Kesässä on parasta se, kun aurinko
paistaa ja on lämmintä. Itse olen melkein
koko kesän töissä, mutta työvuorojen välillä
ehtii kyllä näkemään kavereitakin. Rakas
harrastus ratsastaminenkin on kesällä erityisen mukavaa.

Irja Ketola

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Minkä asian tai kertomuksen muistat Raamatusta?

L

– Muistan Raamatun Vanhan testamentin puolelta luomiskertomuksen, Nooan, Jobin, kuningatar
Esterin ja Joonan. Uuden testamentin puolelta muistan esimerkiksi Jeesuksen syntymän, ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemisen
sekä Johanneksen ilmestyksen ennustukset.

– Muistan erityisesti Golgatan tapahtumat ja sitä edeltäneet vaiheet Jeesuksen elämässä. Mieleeni
on jäänyt myös se, kun juutalaiset
pakenivat Mooseksen johdolla
Egyptistä, ja meri väistyi heidän
edeltään. Jouluun liittyvät kolme
tietäjää ja Jeesuksen syntymän sekä pääsiäisajan tapahtumat muistan hyvin, koska niitä kerrataan
vuosittain.

Maru Meijula

– Muistan erityisesti Jeesuksen
ruokkimisihmeen, kun pienen pojan viidellä leivällä ja kahdella kalalla ruokittiin tuhansia ihmisiä.
Oppikoulussa tykkäsin uskonnosta ja luin Raamattua. Minä uskon
Jumalaan ja Jeesukseen.
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Kesän odotusta

Sari Iho

Lasse Viitanen

Hyvinkään seurakuntalehti

ämmin toukokuu on saanut ihmiset pihoille
istuttamaan kukkia, virittelemään grillejä,
pitämään siivoustalkoita ja nauttimaan auringosta. Hyvä sää on meille tärkeä asia ja helpottaa kummasti elämää. Suomessa elämme
melko vakaissa oloissa myös säitä ajatellen. Melkein joka viikko tulee maailmalta uutisia katastrofeista ja onnettomuuksista, joiden seurauksena ihmiset joutuvat jättämään kotinsa.
Luonto itse toimii niin, että emme tiedä, missä
maa järisee tai kuivuus tuhoaa ravinnon. Ihminen taas toimillaan voi aiheuttaa pahojakin tuhoja. Meidän jokaisen velvollisuutena on varjella ja hoitaa luontoa. Apumme on tärkeää kotinsa
menettäneille. Auttamisen ja jakamisen yhtenä
kantavana ajatuksena on, että kuka tahansa voi
jonain päivänä olla autettavan paikalla.

Samuli Heiskanen
– Yläasteelta jäi elävästi mieleen opetus, että joka itsensä ylentää, hänet
alennetaan ja joka itsensä alentaa, hänet ylennetään. Myös joulun ja pääsiäisen aikoihin liittyvät Raamatun tapahtumat ovat jääneet mieleeni. Pääsiäisaamuna haudan suulla ollut iso kivi oli vieritetty pois. Jeesuksen haudasta löytyivät vain hänen käärinliinansa.

Rene (Moise) Kuba

Heidi Metsola

– Raamatussa kerrotaan siitä, kuka Jeesus on. Tänään luin puhelimeni näytöltä Luukkaan evankeliumin 19. luvun. Sen alussa kerrotaan puuhun kiivenneestä rikkaasta Sakkeuksesta, joka sai Jeesuksen vieraakseen. Minä luen joka
päivä Raamattua ranskaksi, joka
on minun äidinkieli. Pakenin Kongosta sotaa Algeriaan, jossa jouduin vankilaan. Sieltä pääsin Suomeen vuonna 2007.

– Uuden testamentin puolelta
muistan Jeesuksen elämän eri vaiheet ja erityisesti sen, miten hän
uhrautui meidän kaikkien puolesta. Vanhan testamentin puolelta
tulee mieleen Mooseksen toiminta. Pidän sananlaskuista ja psalmeista. Niistä löytyy yleispäteviä
elämänohjeita kaikkien ihmisten
kaikkiin elämänvaiheisiin. Neuvoja ja vinkkejä löytyy niihinkin hetkiin, jolloin ei tiedä miten pitäisi
toimia.

Kesällä lomaillaan. Jos kehityssuunta pysyy ennustetun mukaisena, suomalaistenkin täytyy
tinkiä elintasostaan ja kalliit lomat vaihtuvat
halvempiin. Mutta ei välttämättä huonompiin.
Luonto tarjoaa meille kaikille paljon ja meillä se
on suorastaan kansallinen ylpeys, puhdas ilma ja
vesi. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen! Kesä
on lähellä ja luonto on lähellä.
Olemme ihmisinä osa luontoa, joka nyt herää kukoistukseen, mutta myös lakastuu. Luonnon kiertokulku kuvaa ihmisen elämää. Kesän
kypsyydessä voi nähdä jo syksyn lähestyvät merkit. Psalmi 103 sanoo ihmisestä: ”Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän
kukoistaa ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole
eikä hänen asuinsijansa häntä tunne (Ps.103:1516).” Luopuminen rakkaasta ihmisestä satuttaa ja
saa aikaan syvän surun. Silloin ajalliset leikkauslistamme tuntuvat pieniltä. Rakkaus ja välittäminen toisesta ihmisestä ei katkea kuolemassakaan. Ylösnoussut Jeesus Kristus toi katoavan
keskelle toivon.
Seurakunta valmistautuu kesään, mutta emme
kesälläkään unohda, miksi työtä teemme. Todistamme ja palvelemme ihan samalla tavalla. Haluamme tuoda myös mahdollisuuksia kesän
viettoon monilla leireillämme ja retkillämme.
Lapsille ja nuorille on perinteisesti suunnattu
kesäistä toimintaa, mutta kyllä aikuisillekin löytyy. Tämän lehden sivuilla on tietoa seurakunnan kesästä. Osa sitä on jo melko pian koittava
Raamattutapahtuma ”Näe minut”.
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Turun tulkki avaa Suomen historiaa
Enkelin kosketus

K

uulun näihin, joilla on ollut elämässään voimakkaita henkisiä, hengellisiä
ja yliluonnollisia kokemuksia. Nämä
sävyttivät koko varhaislapsuuttani. Tiesin jo
hyvin pienenä olevani erilainen. Monet lapsuuteni kokemukset olivat myös äärimmäisen pelottavia. Toisaalta erityisesti äitini
suvussa hengelliset ilmiöt olivat arkipäivää
ja äitini kertoi monista omakohtaisista kokemuksistaan. Enkeleitä näissä kertomuksissa ei kohdattu eikä itsellänikään vielä
tuolloin ollut näitä kokemuksia. Minulla on
ollut läpi elämäni varsin suora suhde Jumalaan, mutta enkelit ovat jääneet vieraiksi.
Enkelit tulivat elämääni lapseni Teklan
kuolinpäivänä. Niitä oli kaikkialla. Kodissamme, kadulla, pihalla. Ne lauloivat ja soittivat sellaista, mitä en ollut koskaan ennen
kuullut. Luulin tietenkin seonneeni lopullisesti. Koska nämä kokemukset toivat minulle syvää rauhaa, en ollut hirveän huolissani
vaan oikeastaan tavattoman iloinen – koin
liikkuvani paratiisissa!
Sittemmin olen lukenut muiden enkelikokemuksista runsaastikin. Jollain tavalla enkelit
ovat edelleen varsin tabuja uskonnossamme. Ne ilmenevät esineinä, tauluina, laulujen sanoina – jollain lailla elottomina tai
lapsuuteen kuuluvina, pyhäkouluvirsissä.
On tavallaan sääli, jos kirkon piireissä ei
pystytä hyväksymään enkelikokemuksia,
vaan ne leimataan harhaopeiksi.
Enkeleillä on kuitenkin raamatullinen
perustansa, josta kirkkotaide ammentaa. Ja
ainakin yhden enkelin, langenneen enkelin,
saatanan, kirkkokin hyvin tunnustaa. Ehkä
hyvät enkelit ovat jollain tavalla enemmän
naisia kiinnostava juttu. Enkeli ilmoitti Marialle, että hän tulee synnyttämään Jumalan
pojan. Myönnän kyllä, ettei itsellenikään
olisi kovin luontevaa jutustella ”serafeista ja
kerubeista”, sen verran outoa tämä enkelioppi on. Uskon kuitenkin, että enkelit ovat Jumalan kunnian ylistäjiä, viestintuojia ja suojelijoita.
En enää näe enkä kuule enkeleitä, mutta
aistin edelleen niiden läsnäolon. Ja kylläkin,
enkelit ovat elämässäni monikkomuodossa.
Niitä on aina useita.
Olen sittemmin oppinut pyytämään enkeleiltä apua. Hassua kyllä, se toimii täysin arkisissa tilanteissa. Kun olen hukannut avaimet, silmälasit tai lompakon ja on kiire lähteä, esitän lyhyen pyynnön: ”Enkelit auttakaa”. Ja ne auttavat. Suosittelen kokeilemaan!

Leena Vilkka

J

uhannusta edeltävän viikon
tiistaina kello 18 nähdään Palopuron kesäteatterissa Hamburgintiellä Teatteri Betan
esittämänä Suomen varhaishistoriaan liittyvän Turun
tulkki -näytelmän ensi-ilta.
Kirkkoteatteriohjaaja Jouni
Laineen mukaan kysymyksessä on näytelmätrilogian kolmas ja viimeinen osa.
– Edelliset vuosina 2014–15 esitetyt
näytelmät olivat Lallin pojat ja Piispa
Tuomas. Innostuksen trilogian kirjoittamiseen sain Suomen varhaishistorian
tutkijan ja opettajan Hilda Huntuvuoren teoksesta Vaeltajan virsi.
Jouni Laine kirjoitti kaikki kolme
trilogian osaa samaan aikaan, ja käsikirjoitukset valmistuivat syksyllä 2013.
– Surin silloin kovasti, että vasta kesällä 2016 näen tämän kolmannen osan
valmiina näytelmänä. Olen odottanut
Turun tulkki -näytelmän esittämistä
kuumeisesti.
Teatterimies kertoo lukeneensa kaikki
käsiinsä saamat Hilda Huntuvuoren teokset, jotka ovat etupäässä 1920–1930-luvuilta.
– Turun tulkki -näytelmän ja aikaisempien trilogian näytelmien historialliset kytkökset ovat faktaa, mikä tekee
esityksistä mielenkiintoisia. Kirjailija rakensi teoksensa tosiasioiden päälle, koska oli Suomen varhaishistorian tuntija.

Perhe näyttelee
Turun tulkki -näytelmässä on yli 30 näyttelijää. Pääroolien esittäjät aloittivat tekstien tutustumisharjoitukset tammikuussa.
Pääosassa on Heikki Sillankorva, joka
ihastutti viime kesän esityksessä pikkupoikana isä Johanneksen ja piispa Tuomaan terävällä oppimiskyvyllään.
– Hän oppi vieraat kielet tuosta vaan
ja halusi, että hänestä tulee Turun tulkki
(Roy Sirniö). Tulevana kesänä päästään
Turun tulkin huikeaan tarinaan. Minusta
on kivaa, että vuosien saatossa teatteriharrastuksessa on ollut mukana useita
perheitä, Jouni Laine jatkaa.
Esimerkkinä perheen teatteriharrastuksesta ovat Katri Kangas-Pusa sekä
hänen lapsensa Onni, 12 ja Toivo, 8. Perheen äiti kertoo olleensa 16-vuotiaana
Jouni Laineen ohjaamassa Muovipeilinäytelmässä.
– Tuli mieli palata näytelmäkuvioihin
viime kesänä, jolloin olimme mukana
Piispa Tuomas -näytelmässä. Pojat tykkäsivät näyttelemisestä ihan hirveästi. Turun tulkissa olen joukkokohtauksissa Toivon kanssa kuten viime kesänä. Minulla
on myös pieni nunnan puherooli, Katri
Kangas-Pusa sanoo.
Aseman koulua käyvä Onni Pusa soittaa Musiikkiopistossa viulua. Hän on partiossa Hyvinkään Nummenpojissa, laskettelee ja käy kuvataidekoulussa. Onni näytteli viime kesänä Piispa Tuomas -näytelmässä kuningas Pohjaa. Hän on hyvin innostunut teatterista.
– Tulevan kesän näytelmässä esitän
Maunoa, joka on päähenkilön Heikki Sillankorvan eli Turun tulkin pojanpoika. En
tiedä vielä, tuleeko minusta näyttelijä. Repliikit oppii ja ne osaa, kun treenaa. Halu on
aika kova näytellä. Silloin oppii hyvin.
Aamutuulen koulua käyvä Toivo Pusa
on myös Hyvinkään Nummenpojissa ja
kuvataidekoulussa. Musiikkiopistossa hän
soittaa selloa. Toivo kertoo esiintyneensä
koulun näytelmissä.
– Kerran näyttelin pikkuprinssiä. Peppi Pitkätossu -näytelmässä esitin poliisia.

Palopuron kesäteatteri
Aikaisempina vuosina Teatteri Betan kesäteatterinäytelmät esitettiin Suomen
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Katri Kangas-Pusa sekä hänen
poikansa Toivo (vas.) ja Onni
näyttelevät Palopuron
kesäteatterin näytelmässä Turun
tulkki. Viime kesänä he esiintyivät
Piispa Tuomas -näytelmässä.

Rautatiemuseon puistossa. Ohjaaja Jouni
Laine halusi esityksille kiinteän paikan,
joka palvelisi paremmin näytelmien toteuttamista. Syntyi Palopuron kesäteatteri
(Hamburgintie 41), jonka ensimmäinen
esitys oli Karjalan profeetta vuonna 2011.
Se osoittautui Jouni Laineen mukaan suureksi menestykseksi.
– Piha-alueella olen tehnyt isoja muutoksia draaman ehdoilla. Puita on kaadet-

tu. Rakennuksia on päällystetty uudestaan
näytelmää varten. Parkkipaikka on lähes
hehtaarin kokoinen. Sade ei haittaa, sillä
Palopuron kesäteatterissa on yleisölle katettu katsomo. Väliaikatarjoilusta vastaa
naapuritilan Minna Sakki-Eerola. Turun
tulkki -näytelmän lippuja saa varata ennakkoon seurakuntakeskuksen neuvonnasta.

Seppo Ylönen

Aurinko ja lämpö suosivat HyPs:in Euroliigakauden 2016 avajaisturnausta ja soittokunnan tahdittamaa marssia Hyvinkään
kirkossa pidettyihin avajaisiin. Läheisetkin tulivat kirkkoon.

Euroliigalaiset avasivat pelikautensa

T

ämänvuotinen Hyvinkään Palloseuran (HyPs) Euroliiga-kausi pääsi
käyntiin lauantaina 7. toukokuuta
avajaismarssilla ja Hyvinkään kirkossa
pidetyillä avajaisilla. Samana päivänä
kaikki 5–11 vuotiaiden poikien ja tyttöjen joukkueet pelasivat avauspelinsä
Torikadun kentillä.
– Euroliigan pelaajia on yhteensä
noin 700. Valmentajia on kaikkiaan
noin 70. Ensimmäinen HyPs:in Euroliigakausi oli vuonna 1986. Tänä vuonna
vietämme 30 v. -juhlavuotta. Itse toin
viisitoista vuotta sitten jokelalaisia nuoria pelaamaan Euroliigaan, HyPs:in junioripäällikkö Markku Takala kertoi.
Hänen mielestään Suomen Palloliiton iskusana Jalkapalloa jokaiselle toteutuu Euroliigassa hyvin.
– Tervetuloa mukaan nekin lapset ja
nuoret, jotka eivät ole koskaan pelanneet. Euroliiga on turvallinen paikka
lähteä mukaan. Yleensä Euroliigasta jää

kaikille hyvät muistot. Hyvinkään Euroliiga herättää huomiota muillakin paikkakunnilla. Enimmillään liigassa oli
1400 pelaajaa. Tyttöjä ja poikia tulee
pelaamaan myös Hyvinkään Ringetestä
ja Jääahmoista.

Piispa pelasi jalkapalloa
Entinen arkkipiispa John Vikström pelasi innokkaasti jalkapalloa. Hänen mukaansa nimetty joukkue Piispan Pojat
solmi vuonna 1993 Kirkon ja Suomen
Palloliiton välisen sopimuksen, jolla
käynnistettiin Elämä on joukkuepeliä
-projekti. Se levisi eri puolille Suomea.
Päätavoitteena oli auttaa kasvavia nuoria ymmärtämään joukkuepelin perusajatus.
John Vikström sanoi: ”Todellisessa
joukkuepelissä ei kukaan pääse sanomaan: Nyt minä olen hoitanut oman
tehtäväni, muut hoitakoot omansa. Kai-

kesta roolijaosta riippumatta tehtävä on
aina yhteinen ja jakamaton. Tämä pätee
jokaisessa pelissä, jokaisessa kodissa,
jokaisella työpaikalla. Elämähän on
joukkuepeliä.”
– Hyvinkään seurakunta teki HyPs:in
kanssa yhteistyösopimuksen Euroliigasta
1990-luvun alussa. Silloin seurakunnassa
oli nuorisotyönohjaajana Jari Kupiainen. Käytännössä se merkitsee sitä, että
tänäkin vuonna pelataan Euroliigaa, ja
lauantaina 7. toukokuuta liigan joukkueet marssivat torvisoittokunnan johdolla
kirkossa pidettyihin avajaisiin. Pelaajat
vannoivat reilun pelin valan. Kuultiin
myös seurakunnan tervehdys. Yhdessä
laulettiin ”Me ollaan sankareita kaikki” ja
vielä lopuksi ”Maamme laulu”, sanoi
nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso,
joka on seurakunnan yhteistyöhenkilö
HyPs:iin päin.

Seppo Ylönen

Lähi-idän avaamaton solmu?

K

äsikirjoitus ja ohjaus Ritva
Siikala, rooleissa Jonna
Järnefelt, Cécile Orblin ja
Seela Sella.
Musiikki Jussi Tuurna, lavastus Katri Rentto, pukusuunnittelu Anna Sinkkonen, valosuunnittelu Harri
Kejonen, äänisuunnittelu Esa Mattila,
naamioinnin suunnittelu Pauliina
Manninen, dramaturgi Michael Baran. Kesto 2 tuntia 45 min.
Israel ei tällä hetkellä ole aivan uutisten polttopisteessä. Sen sijaan kyllä
sen naapurit, Syyria, Irak, Turkki. Mutta ei tarvitse ennustajan lahjaa kun arvaa Israel–Palestiina -konfliktin olevan
kohta taas kiivaan väittelyn kohde.
Kansallisteatteri on tarttunut rohkeasti teemaan, jossa on vaikea pysyä
puolueettomana. Ritva Siikalalla on selvästi omakohtaista kokemusta Lähiidästä. Hänen alter-egonsa on teatteriammattilainen Tuulikki, joka matkustaa
nuorena ylioppilastyttönä Israeliin, ja
toisen kerran 50 vuotta myöhemmin.
Maailma on sillä välin muuttunut suuresti, mutta onko ihminen?
Anne Frankin päiväkirjan näytelmäversio herättää lääkärin tyttären sosiaalisen omantunnon. Täytyy päästä auttamaan holokaustin kauhut kokenutta
kansaa. Mikään ei kuitenkaan ole yksinkertaista, kibutsielämä kypsyttää, ja sy-
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Teatteri

jen arabien yhteisissä rauhanponnisteluissa.
Näytelmä on monitasoisuudessaan moderni. Roolit poukkoilevat, katsoja saa olla tarkkana
Kaksi matkaa Israeliin
siinä missä mennään. Seela Sella on vaiSuomen Kansallisteatteri,
kuttava nuori Anne Frank, mutta vetää
Willensauna
myös useita miesosia. Monista elokuvista tuttu Jonna Järnefelt esittää mm.
epävarmaa ja hermostunutta keskimvä rakastuminen juutalaiseen Roniin
hämmentää.
mäistä Tuulikkia. Cécile Orblin loistaa
Toinen matka romuttaa kibutsi-ideerityisesti nuorena, saksalaisia ihailevaaalin ja vyöryttää palestiinalaisten ahna Tuulikkina.
On annettava tunnustus näyttelijöidinkoa uuvuksiin asti. Sanansa saavat
sanoa eri osapuolet, mutta mitään solden taidolle hallita vuorosanojen tuntemuja avaavaa ratkaisua ei löydy. Näin
ja kestävä tykitys, tunnelmien ja aikataon varmaan viisasta, vaikka tosiasiassa
sojen vaihtelu sekuntien sisällä. Pientä
jotakin valoa horisontissa kajastaakin
herpaantumista paikoin oli havaittavismessiaanisten juutalaisten ja kristittysa. Mutta rohkeasti toteutettu aihe ja
Johnny Korkman Willensaunan eli pienimmän näyttämön intiimiys palkitsee.

Reijo Huuskonen

Kolmelle aikatasolle ulottuvassa
esityksessä nähdään kolme upeaa,
vahvaa naisnäyttelijää – Cécile
Orblin, Jonna Järnefelt ja Seela
Sella. He kaikki esittävät sekä
keskushenkilö Tuulikkia että
lukuisia muita hahmoja.

Hyvinkään Kirkkokuoron
100-vuotisjuhlia vietetään
syksyllä, mutta niistä saatiin
jo esimakua sunnuntaina 1.
toukokuuta, kun kuoron
100-vuotishistoriikki julkaistiin kirkkokahvitilaisuudessa. Kuoro perustettiin
5.8.1916 eli se on vanhempi
kuin Hyvinkään seurakunta. Jaakko Uronen
Seurakunta perustettiin
1.6.2017, sitä ennen toimi väliaikainen seurakunta.
Historiikin toimitti Heidi Hänninen ja sen
graafisesta ulkoasusta vastasi Marko Rönn. Historiikin toimikuntaan kuuluivat Jaakko Uronen (pj),
Leena Kukkonen, Marja Saarinen ja Asko Rauramo.
– Historiikin kirjoittaminen oli kolmen vuoden
urakka. Kirkkokuoron alkuvuosista on tallella hyvin vähän tietoa. 1950-luvulle tullessa tietoa on jo
enemmän. Esimerkiksi kuoron esiintymismatkoista kerrotaan yksityiskohtaisesti. Historiikin toimittamisen kannalta oli kuitenkin hyvä, että paikallislehdessä oli kuoron toimintaa kuvattu usein, Heidi
Hänninen totesi.
Heidi Hänninen kertoi kirjan jakautuvan kahteen osaan, toimintakertomukseen ja kuorolaisten
ääniin.
– Olen ammatiltani journalisti ja katselen maailmaa toimittajan silmin. Kuorolaisten haastattelujen kautta ymmärrämme kuoron ja laulamisen
suuren merkityksen heille ja seurakunnalle.

jorma ersta

Hyvinkään Kirkkokuorosta
100-vuotishistoriikki

Britta Toiviaiselle ansiomerkki

Vuonna 1956 naimisiin menneet Britta ja Seppo
Toiviainen asettuivat Hyvinkäälle. Perheeseen
syntyi neljä lasta. Vasta kun nuorin aloitti koulun,
Britta meni kauppaan myyjäksi. Kun jäähallia vastapäätä ollut K-kauppa
suljettiin vuonna 1992,
hän hakeutui seurakuntaan vapaaehtoiseksi.
– Menin Torstaitoviin keittiötyöhön. Kävin aikuisohjaajakurssin ja ohjaan Paavolan
seurakuntakodissa eläkeläiskerhoa. Kevään
viimeiset kerhot ovat
19. ja 31.5. kello 13.
Reipas nainen aloitBritta Toiviainen
ti vapaaehtoisena myös
Mummon kammarissa.
Maanantaina siellä on käsityökerho, jossa kudotaan lapasia, sukkia, pipoja ja Äiti Teresan -peittoja
diakoniatyön hyväksi.
Kirkkopalvelut palkitsi 3.12.2015 Britta Toiviaisen seurakuntatyön kultaisella ansiomerkillä. Hän
ei kersku vaan sanoo, että on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ansaitsisivat tunnustusta.
– Tuntuu tietysti hyvältä, kun sain tällaisen
merkin. Mielestäni yksin kukaan ei ole kuitenkaan
mitään. Yhteistyö on voimaa seurakunnan vapaaehtoistyössä. Yhdessä tekeminen on kivaa.

Avoin yleisöilta

Avoin yleisöilta on Sääksin leirikeskuksessa keskiviikkoisin 1.6.–31.8.
Saunat ja kanttiini ovat auki kello 17–20.30.
Kesäillan hartaus kappelissa kello 20.
Huom. Linja-autokuljetusta Sääksiin on aikaistettu puolella tunnilla eli linja-auto lähtee Kirjavatolpalta jo kello 17.
Linja-autokuljetuksen ajoreitti: Kirjavatolppa kello 17.00 (Ortodoksisen kirkon pysäkki), Asemankatu, Aleksis Kiven katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu, Alttarikivi kello 17.20, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään
kirkolta (seurakuntakeskuksen pihalta) kello 17.25,
Torikatu, Pavinmäenkatu, Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu, Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen Kehäkatu, huoltoaseman pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon kautta leirikeskukseen. Paluukuljetus kello 20.30. Edestakainen matka 5 € aikuisilta ja
2,5 € lapsilta.
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Lähde lähetysjuhlille
Vihtiin 11.6.
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
pidetään tänä vuonna Vihdissä
11.–12.6. Hyvinkään seurakunta
järjestää juhlille retken lauantaina 11.6.
Lähtö Kirkonmäeltä kello
9.30 ja paluu samaan paikkaan
n. kello 19.00.
Retken hinta aikuisilta 5 € ja
alle 12-v. maksutta. Ruokailu omakustanteinen ja
ohjelmiin osallistutaan omatoimisesti.
Ilmoittautuminen tapahtuu ke 8.6. mennessä
osoitteessa: www.hyvinkaanseurakunta.fi
Lisätietoja: lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, 040 757 1973, johanna.rantalankila@evl.fi ja
varhaiskasvatuksen ohjaaja Anna-Mari Tukeva,
040 559 6327, anna-mari.tukeva@evl.fi

Golﬁa lähetyksen hyväksi

Tiistaina 26. heinäkuuta pelataan Hyvinkään
Golfin kentällä jo seitsemättä kertaa lähetystyön
hyväksi. Päivän ohjelma alkaa kello 7.45 ilmoittautumisella, jonka jälkeen kello 8 on avaus ja kilpailuinfo.
Yhteislähtö tapahtuu kello
8.30. Pelimuotona on avoin
pistebogey (suurin tasoitus
hcp 36).
Pelimaksu on Hyvigolfin
pelioikeudet omaavalle jäsenelle tai vuokraoikeudet
omaavalle 25 € ja vieraspelaajille 60 € (maksu sis. keittolounaan).
Puttikisa kello 10–13 on
järjestetty niille, jotka eivät
osallistu golfkierrokselle. Maksu on 2 € (max. 3
kertaa). Puttikisan sarjat ovat green cardin suorittaneet ja muut.
Kisaan ilmoittautuminen sunnuntaihin 24.7.
mennessä Hyvigolfin toimistoon, p. 0400 935 358
tai caddiemaster@hyvigolf.fi
Maksusuoritus pankkiin ennen pelin alkua
tilille: FI13 1586 3000 0200 28, saajaksi merkitään
Hyvinkään seurakunta ja viestikenttään pelaajan
nimi ja sana Missiogolf.
Lisätietoja: Kosti Kallio, p. 040 547 9621 tai
kosti.kallio@evl.fi

Tennistä suurella sydämellä -turnaukseen
osallistujat yhteiskuvassa ennen pelejä. Voiton
vei GT-Systems, toisena oli K-Supermarket
Vieremä ja kolmantena Konecranes.

Tennistä suurella sydämellä
Tenniksen harrastajat vastasivat kiitettävästi kutsuun, kun Hyvinkään seurakunta, Torikadun Liikuntakeskus ja Rotaryklubi Hyvinkää-Itäinen haastoivat yrityksiä hyväntekeväisyys-tennisturnaukseen, josta aiotaan tehdä perinne. Sunnuntaina
17.4. kahdeksan yrityksen ja yhteisön kaksijäseniset
joukkueet pelasivat innokkaasti kolmen tunnin
ajan. Mainitun Rotaryklubin presidentti Martti
Huttunen toimi pisteiden laskijana ja tuomarina.
– Viime vuonna järjestettiin ensimmäinen
Tennistä suurella sydämellä -turnaus yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tällä kertaa ja myöhemminkin yritysten ja yhteisöjen rahalahjoitukset
menevät lyhentämättöminä seurakunnan diakoniatyölle ja sitä kautta vähävaraisille hyvinkääläisille lapsiperheille. Torikadun Liikuntakeskus
lahjoitti turnausta varten kentät ja pallot, vs. diakoniatyöntekijä Nana Lindholm sanoo.
Tennisturnaukseen osallistuivat ja osallistumismaksun maksoivat RTV, Muuttohaukat, Rotaryklubi Hyvinkää-Itäinen, Torikadun Liikuntakeskus, Hyvinkään seurakunta, GT-Systems,
K-Supermarket Vieremä ja Konecranes.
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Lilja Aaltonen pitää kädessään enonsa Risto Vainosen tuomaa siperialaista rasiaa. Risto Vainonen eli 10 vuotta karkotuksessa
Siperiassa ja asui viimeksi Viron Narvassa. Hyvinkään kirjasto oli enolle tärkeä käyntikohde aina kun hän vieraili sisarentyttären luona.

Lapsuus Inkerissä

L

ilja Aaltonen syntyi vuonna
1927 Pienaution kylässä Inkerinmaalla Pekka ja Anna Klemettilän esikoiseksi. Sisar Toini syntyi vuonna 1930. Klemettilät kuuluivat Järvisaaren luterilaiseen seurakuntaan. Vanhemmat
olivat kolhoosityössä, mutta perheellä
oli kotieläimiäkin. Isä oli ammatiltaan
räätäli ja teki sitä työtä vapaa-aikoina.
– Äitini isällä Juho Vainosella eli äijällä oli oma verstas, jossa hän valmisti
muun muassa rukkeja. Koska isoisällä oli
myös palkattua työvoimaa, hänet ja
mummo karkotettiin kulakkeina Kuolanniemimaan Hiipinään ja heidän omaisuus
takavarikoitiin, Lilja Aaltonen kertoo.
Vuonna 1939 tuli määräys, että harvaan asuttujen kylien talot piti siirtää
isompiin kyliin. Liljan perhe joutui
muuttamaan Metsäpirttiin. Välirauhan

aikana Lilja ja Toini kävivät koulua. Saksalaisten hyökätessä keväällä 1941 Neuvostoliittoon koulu loppui. Pommitusten tullessa paettiin maakuoppiin. Liljan
setä oli tässä vaiheessa jo teloitettu, ja
eno kuoli myöhemmin Leningradin piirityksessä. Monien sukulaisten ja ystävien kohtalona oli karkotus.
– Lokakuussa 1943 koti oli jätettävä.
Tosnon seisakkeella saksalaiset lastasivat meidät tavaravaunuihin ja Viron
Tappassa meidät vietiin sotavankileiriin. Paldiskin satamasta pääsimme
Aranda-laivalla Hankoon. Loimaan
maamieskoulussa oli lääkärintarkastus,
rokotus ja valokuvaus, ja saimme henkilötodistukset. Keväällä Suomeen tullut
Liljan täti, Mari Pyysiäinen, järjesti
asunnon Hausjärven Oitista. Isä ja äiti
alkoivat räätälin työt.
Lilja kihlautui hausjärveläisen Ala-

rik Aaltosen kanssa 31.12.1949, vaikka
valvontakomissio oli kieltänyt neuvostokansalaisten avioitumisen suomalaisen kanssa.
– Hausjärven kirkkoherra, Inkerissä
pappina ollut rovasti Laurikkala vihki
minut ja kaksi muuta inkeriläistyttöä
vapun aattona 1950. Laurikkala lähti heti seuraavana päivänä Ruotsiin. Pääsimme mieheni kanssa työhön Hyvinkään
villatehtaaseen. Kaksi lastamme kuolivat vauvoina.
Lilja Aaltonen on käynyt alusta asti
Hyvinkään Inkeri-kerhossa. Niin Lilja
kuin hänen edesmennyt siskonsa Toini
Pöllänen olivat kerhon perustajajäseniä.
– Kerho on tärkeä ja mieleinen. On
arvokasta, että saa puhua toisten kanssa
menneistä asioista.

Seppo Ylönen

Inkeriläiset juhlivat Hyvinkään kirkossa

I

nkerinsuomalaiset viettävät lauantaina
16. heinäkuuta kesäjuhlaansa Hyvinkään kirkossa. Tapahtuma alkaa kello
10 messulla, jossa saarnaa rovasti Hannu
Pelkonen (ks. ilmoitus sivulla 14).

– Inkeriläiset ovat pitäneet kesäjuhlia
Suomessa vuodesta 1956 lähtien. Hyvinkään kirkossa niitä on pidetty aikaisemmin vuosina 1991, 1995 ja 2006, sanoo
Hyvinkään Inkeri-kerho ry:n sihteeri ja
sen perustajajäsen Leila Salo. Juhlien
tarkoitus on Inkerin perinteen ja kulttuurin säilyttäminen sekä toisten tapaaminen. Viime kesänä juhlittiin Lahdessa.

Inkeri-kerhon perustaminen

Leila Salo esittelee Hyvinkään kirjastossa viime syksynä edesmenneen
Leino Hassisen kirjan Inkerin uusi
aamu. Hassinen toimi viimeksi Inkerin
kirkon piispana vuosina 1993–1996.

Leila Salon äiti Maria Paananen (o.s.
Kojonen) oli kotoisin Inkerinmaan
Lempaalasta. Siellä syntyivät myös Leilan vanhemmat sisarukset.
– Äitini muutti lapsineen vuonna
1943 Mouhijärvelle, jossa minä synnyin.
Sodan loputtua veljeni Armas oli viety
kotoa väkisin ja palautettu Neuvostoliittoon. Hänen kohtalostaan ei ole mitään
tietoa. Sulo-veli kuoli 16-vuotiaana tapaturmaisesti. Isäni Lauri kuoli ollessani viisivuotias. Kun olin alle 20-vuotias,
äitini kertoi olevansa inkeriläinen. Osa
inkeriläisistä kertovista kirjoista on surullista luettavaa.
Leila Salo muutti vuonna 1961 äitinsä
kanssa Hyvinkäälle, jossa siskot jo asuivat.

– Kerho sai alkunsa lehti-ilmoituksesta, jonka siskoni Inkeri Sarojärvi yhdessä Toini Pölläsen kanssa laativat.
Molemmat ovat jo nukkuneet pois.
Lehti-ilmoitus veti 2.11.1986 Suomen Työväen Säästöpankin kerhohuoneeseen 21 henkilöä. Perustettiin Hyvinkään-Riihimäen Seudun Inkeri-kerho. Rekisteröitymisessä 23.9.1994 nimeksi tuli Hyvinkään Inkeri-kerho ry.
– Jäseniä oli viime vuodenvaiheessa
43. He ovat inkeriläisiä, heidän jälkeläisiään, paluumuuttajia ja inkeriläisten
ystäviä. Nuorempia tulee mukaan entistä vähemmän. Talvikauden kerhot ovat
kuukauden 1. sunnuntaina seurakunnan
työkeskuksen aulakahviossa. Vaiveron
Myllytilan kesäpäivillä myymme perinteisiä kaali- ja rahkapiirakoita.
Inkeriläiset eli inkerinsuomalaiset
ovat 1600-luvulla Inkerinmaalle eli
Pietaria ympäröivälle alueelle siirtyneitä savolaisten ja karjalaisten jälkeläisiä.
He ovat pääosin evankelis-luterilaisia.
Katso:
www.inkeriliitto.fi,
www.inkerikeskus.fi ja
www.inkerinkirkko.fi

Järjellisen ajattelun vastainen kolminaisuusoppi
tiin jo aikanaan täysin järjellisen ajattelun
vastaisena, Pihkala sanoo.

Kolminaisuusoppi
määriteltiin 300-luvulla
Toisella vuosisadalla kristityiksi kääntyi filosofisen koulutuksen saaneita ihmisiä. Heidän tapaansa tulkita kristillistä kolminaista
julistusta Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä
vaikutti platonilainen filosofia. Platonismissa ajateltiin, että on vain yksi Jumala, joka
on kaiken aineellisen maailman ulkopuolella, mutta jonka luomana voi olla materiaalisessa maailmassa toimivia alempia jumalallisia olentoja, jotka saavat materiaalisen
maailman kaaokseen järjestystä.
Tämä tulkinta ei kuitenkaan vastannut
varhaisten kristittyjen kokemusta ja sitä
seurannutta julistusta. Oli käytävä torjumaan tällaista, paradoksin poistavaa järkeistämistä. Tästä lähti liikkeelle kolminaisuusopin muotoilu 300-luvulla, Pihkala kertoo.
– Myös tänään on joidenkin helpompi
ajatella, että on jokin korkeampi voima, Jumala, mutta Ihmisten on vaikeampi hahmottaa hänen radikaalia läheisyyttään JeeHannu Jukola

Varhaisimmat kristityt, kuten Jeesuskin, olivat juutalaisia, jotka uskoivat yhteen Jumalaan. Jeesus herätti toiminnallaan suuria
messiaanisia odotuksia, mutta häntä ei pidetty varsinaisesti Jumalana hänen eläessään. Kaikki odotukset romahtivat ristinnaulitsemiseen.
– Ylösnousemuskokemus on avain siihen, miten ajatus Jumalan kolminaisuudesta
alkoi syntyä. Siihen liittyi aika pian Pyhän
Hengen vuodatuksen kokemukset. Ylösnousseessa Kristuksessa koettiin Jumalan
konkreettinen läsnäolo, Pihkala sanoo.
Myös Pyhän Hengen vaikutuksissa varhaiset kristityt kokivat Jumalan läsnäolon. Monoteismiin eli yksijumalaisuuteen tuli eriyttäviä
kokemuksia, jotka eivät olleet kirjoituspöydän
ääressä tapahtunutta teoretisointia.
– Taustalla ei alun perin ollut minkäänlaista filosofista tavoitetta ymmärtää, vaan
siinä kerta kaikkiaan kohdattiin Jumala kolmella eri tavalla. Isä, Poika ja Pyhä Henki
ovat varhaisessa julistuksessa rinnakkain. On
yksi Jumala, jossa kuitenkin on jotain merkillisellä, selittämättömällä tavalla eriytynyttä.
– Jeesuksen opetuslasten kokemusperäistä puhetta hänen jumaluudestaan pidet-

– Ylösnousseessa
Kristuksessa koettiin
Jumalan konkreettinen
läsnäolo, emerituspiispa
Juha Pihkala sanoo.

Diandra

Tuomasmessun musiikkivieraana

N

äe minut -raamattutapahtuman Tuomasmessun musiikkivieraaksi saapuu Diandra.
Hän laulaa messussa negrospirituaaleja ja hengellisiä
lauluja. Yksi laulu on ylitse
muiden: ”My Sweet Lord”,
joka on George Harrisonin käsialaa.
– Ihanan riemukas ja menevä kappale.
Kuulin sen ensimmäisen kerran 7-vuotiaana televisiossa. Nauhoitin sen nauhuriini ja
kuuntelin sitä usein. Vuosia myöhemmin
löysin laulun Youtubesta, ja se kuuluu ”Hyvän mielen soittolistaani”, Diandra kertoo.
Hyvinkään kirkko on Diandralle tuttu
esiintymispaikka lapsuudesta asti.
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suksessa. Sen sijaan tuntuu olevan ihan kohdallaan sanoa, että Jeesus on suuri julistaja
ja opettaja – siis profeetta.

Miksi islam vierastaa
kolminaisuusoppia?
Islam sai alkunsa Arabian niemimaalla profeetta Muhammedin ilmestyksien pohjalta
vuonna 610. Islam on yksijumalainen uskonto, jossa on paljon vaikutteita kristinuskosta ja juutalaisuudesta. Islam syntyi ympäristössä, jossa oli vahva kristillinen traditio. Muhammed oli kosketuksissa juutalaisten ja myös kristittyjen kanssa ja omaksui
heidän näkemyksiään.
Kristitty ja muslimi uskovat yhteen Jumalaan. Molemmat uskovat hyvien tekojen merkitykseen, ovat tietoisia omasta syntisyydestään ja anteeksiannon tarpeellisuudesta. Molempien päämääränä on paratiisi. Samankaltaisuuksista huolimatta uskontojen välillä on
merkittäviä eroja. Islamissa Jeesusta pidetään
kyllä neitseellisesti syntyneenä profeettana,
mutta häntä ei ole ristiinnaulittu ja eikä häntä
pidetä jumalallisena. Käsitys synnistä ja Jumalan läheisyydestä on erilainen.
– Molemmat uskonnot puhuvat synnistä, josta on pelastuttava. Synti ilmenee molempien mukaan tekoina, mutta se ei ole
kristinuskossa ja juutalaisuudessa alun perin sarja moraalisia lankeemuksia, ylipäänsä
moraaliin liittyvä asia. Lankeemukset ovat
seurausta, eivät syy. Kaikki paha, kaikki väärät teot johtuvat siitä, että konkreettinen
elämänyhteys Jumalaan on katkennut. Ihminen on irtautunut Jumalasta ja ryhtynyt
omaksi Jumalakseen, Juha Pihkala sanoo.
Uuden Testamentin mukaan syntien anteeksianto merkitsee sitä, että Jumala tulee
ihmiseksi ja kärsii ihmisen synnin vaikutukset ja rangaistukset ja solmii uudelleen sen
yhteyden, mikä ihmiskunnassa on katkennut.
Siinä syntyy elämänyhteys eli tulemme osalliseksi jumalallisesta elämästä. Elämänyhteys
syntyy nimenomaan ihmiseksi tulleen Jumalan, Jeesus Nasaretilaisen kautta meihin.
– Tämä puuttuu islamista. Islamin Jumala ei tule ihmiseksi eikä voi tulla ihmiseksi.
Hän ei tule lähelle. Hän voi olla armollinen ja
anteeksiantava, mutta tämä liittyy tekoihin.
Ero on olennainen, vaikkei sitä aina huomata.

Katri Saarela/
Suomen Pipliaseura
Juha Pihkalan luento Kolmiyhteinen Jumala
– Mistä siinä on kysymys ja miksi Islam
vierastaa sitä? Näe minut -raamattutaphtumassa Hyvinkään kirkossa 21.5.2016 klo 14.

Diandra on
Tuomamessun
musiikkivieras.
– Olen
esiintynyt
lukuisia kertoja
Hyvinkään
kirkossa,
Diandra
kertoo.

– Olen esiintynyt lukuisia kertoja Hyvinkään kirkossa: Viululla, laululla, kuorossa ja
orkestereissa. Ensimmäisen kerran esiinnyin
siellä 6-vuotiaana Matteuspassiossa ja viimeisin kerta oli joulukiertue viime joulukuussa.
Tuomasmessussa esiintyy myös neljä
paikallista kuoroa: Tuomaskuoro ja bändi,
nuorisokuoro sekä lapsikuorot Sävelkeijut
ja Rytmiritarit.
Tuomasmessussa saarnaa pastori Samer
Azar Jordanian luterilaisesta kirkosta. Tuomasmessu lauantaina 21.5. kello 19 Hyvinkään kirkossa. Katso koko ohjelma piplia.fi

Katri Saarela/
Suomen Pipliaseura

Mikko Harma

K

olminaisuusoppi
erottaa kristinuskon
islamista ja juutalaisuudesta. Kolminaisuusopin paradoksia
on koko ajan yritetty
murtaa ja järkeistää.
Emerituspiispa Juha
Pihkalan mukaan
on täysin järjellisen
ajattelun vastaista,
että kaikella olemassaololla on ikuinen yksi
tuonpuoleinen lähde, joka tulee ihmiseksi
solmimaan konkreettisen yhteyden ihmiseen ja juuri siinä on kristinuskon ydintapahtuma.
Kolminaisuusopin mukaan Jumalalla on
kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Vaikka kolminaisuusoppi on kristinuskon perustavin opinkappale eli dogmi, se silti tänäkin päivänä on monelle hämärä käsite. Harva
tietää kolminaisuusajattelun alkuperää.
– Olemme ihan peruskysymysten äärellä. Mistä me pelastumme, kuka meidät pelastaa ja millä tavalla pelastumme. Mitä lopulta synti on, Juha Pihkala sanoo.
Pihkala vie meidät Jeesuksen aikaan.
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Pipliaseurat tukevat Lä
Ystäviä
kylässä

Lähi-idän maat ovat uutisten polttopisteessä. Alueella on useita poliittisia ja
uskonnollisia jännitteitä ja konflikteja. Alue on kolmen merkittävän uskonnon
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamilaisuuden synnyinseutua.
Pipliaseurat ovat palvelleet alueen kirkkoja jo parin sadan vuoden ajan.
Useimmissa Lähi-idän maissa on Pipliaseura tai ainakin jonkin pipliaseuran toimintaa.

O

limme jo turtuneet uutisiin pakolaisia kuljettavista kumiveneistä ja
uppoamaisillaan olevista pikkulaivoista. Mutta silti itärajan kautta
tullut pakolaisten aalto yllätti meidät. Samalla tavalla hämmentävää ovat myös pakolaisiin kohdistuvat vihanpurkaukset ja avoin
rasismi.
Tilanne on jo muuttumassa. Mutta
olemmeko palaamassa taas normaaliin? Vai
onko kyse siitä, että hätä siirtyy meidän näkökenttämme ulkopuolelle, pois häiritsemästä meitä.
Tiesitkö, että 10 % Syyrian noin 20 miljoonasta asukkaasta on kristittyjä. Määrä
vähenee kuitenkin koko ajan. Sama ilmiö
koskee kaikkia Lähi-idän maita. On paradoksaalista, että Syyrian ja Egyptin yksinvaltaiset hallitsijat sallivat kristittyjen toimia
suhteellisen vapaasti, jopa suojelivat heitä.
Nyt kun vahva keskushallinto on murtunut
Syyriassa, alkavat kristittyjen vainot tulla
raaemmiksi.
Humanitäärisen hädän keskellä avun tarjoaja ei kysy hädässä olevien uskontoa tai poliittista vakaumusta. Tärkeintä on auttaa.
Toisaalta me emme saa ummistaa silmiämme siltä, että yksittäisten kirkkojen ja yksittäisten kristittyjen mahdollisuus elää siellä,
minne kristinusko ensimmäisenä levisi, on
kaventunut hälyttävästi. Mitä me voisimme
tehdä heidän hyväkseen?

Markku Kotila
toiminnanjohtaja
Suomen Pipliaseura

Irakilainen pariskunta lapsenlapsensa kanssa pakolaisena Jordaniassa.

OHJELMA
Paikka: Hyvinkään seurakuntakeskus
ja Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16

Lauantai 21.5.2016
10–12 Näe minut torilla
Kauppatori 1. Toritunnelmaa,
harmonikkamusiikkia, kohtaamisia,
ilmapalloja, Lystilammas, Lähetyskonkarit,
tarinateatteri Kumbe ja ilmaista
hernekeittoa. Luther poikkeaa paikalla.

12–14 Kuule minua

Näe minut on ekumeeninen raamattutapahtuma, jonka teemana on Lähi-itä. Toukokuiseen
tapahtumaan saapuu kiinnostavia vieraita Palestiinasta ja Jordaniasta. Saamme tuoreita
kuulumisia pipliaseurojen ja kirkkojen työstä sekä kristittyjen tilanteesta Lähi-idässä. Viikonlopun
ohjelmassa on myös luento Kolmiyhteisestä Jumalasta, vapaamuotoinen toritapahtuma,
yhteiskristillinen laulutilaisuus, Kirkkoteatteri Betan Luther-esitys, Tuomasmessu ja sunnuntaina
piispanmessu. Lämpimästi tervetuloa!
Kaikkiin tapatumiin on vapaa pääsy. Huomaa kuitenkin lunastaa vapaalippu Kirkkoteatteri Betan esitykseen etukäteen.
Tapahtuman järjestävät Suomen Pipliaseura ja Hyvinkään kristilliset seurakunnat.
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– yhteiskristillinen laulutapahtuma
Hyvinkään kirkko. Lahden ortodoksisen
seurakunnan kuoro, Oktetti-kuoro
helluntaiseurakunnasta, lauluyhtye
KokoNainen Hyvinkään seurakunnasta,
yhteislaulua sekä musiikillinen tervehdys
Lähi-idästä, Simon K. Azazian. Mukana
myös tarinateatteri Kumbe.

14–15 Raamattuluento
”Kolmiyhteinen Jumala – Mistä siinä on
kysymys ja miksi Islam vierastaa sitä?”,
Hyvinkään kirkko. Luennon pitää
emerituspiispa Juha Pihkala.

ähi-idän kristittyjä

K

ristittyjen tilanne
on vaikea Lähiidässä. Suurimpia
haasteita ovat islamilaisen ääriajattelun leviäminen, kristittyjen
syrjintä ja vainot.
Nämä ilmiöt ovat
kuin aalto, joka
on pyyhkäissyt yli
koko arabimaailman. Merkittävä osa levottomuuksien ja
painostuksen keskellä elävistä kristityistä
on kokenut mahdottomana jatkaa asumista
kotiseudullaan ja lähtenyt etsimään turvapaikkaa kotimaansa tai koko Lähi-idän ulkopuolelta.

Apua uskontoon
katsomatta
Lähi-idän pipliaseurat ovat mukana pakolaistyössä yhdessä kirkkojen ja humanitääristen toimijoiden kanssa. Ihmisiä autetaan uskontoon katsomatta. Lisäksi pipliaseurat pyrkivät työllään tukemaan kristittyjä, heidän kristillistä identiteettiään.
Lähi-idän alueen sisäisille, kristityille pakolaisille, aineellisen avun ohella tärkeintä on saada raamattumateriaalia ja yhteys
seurakuntaan, kohdata ihmisiä, jotka ovat
valmiita kulkemaan rinnalla. Esimerkkinä
työstä Palestiinan Pipliaseura pitää keskeisimpinä tavoitteenaan antaa henkistä,
hengellistä ja tarvittaessa myös aineellista
tukea kristityille palestiinalaisille. Samanlaista apua antavat Jordanian ja Libanonin
Pipliaseurat irakilaisille ja syyrialaisille
kristityille pakolaisille.
Jordanian luterilaisen kirkon pastori Samer Azar näkee kirkkojen ja pipliaseurojen toiminnan sillanrakentajina olevan merkityksellistä. Kristittyjen tulee jatkaa työskentelyä rauhan saamiseksi.
– Emme tiedä, minne olemme menossa. Emme koskaan luovuta työskennelläksemme yhteisen hyvän eteen, inhimillisyyden puolesta ja jakaa Jeesuksen rakkautta,
vaikka meitä vihattaisiin, Azar sanoo.
Lähi-itä on kaukana, mutta yhä konkreettisemmin myös keskellämme, Suo-

15.30–17
Näe minut -päätilaisuus
Hyvinkään kirkko. Kuulumisia Lähi-idästä
tuovat Palestiinan Pipliaseuran PR ja
viestintäjohtaja Simon K. Azazian ItäJerusalemista ja Jordanian luterilaisen
kirkon kirkkoherra Samer Azar Ammanista.
Tarinateatteri Kumbe ja lauluyhtye
Hyvinkää African Voice johtajanaan
muusikko Kasheshi Makena.

18–18.45 Luther. Aika on tullut
-teatteriesitys, Hyvinkääsali, Kauppatori 1.
Lutherin avainhetkistä kertova
studioteatterinäytelmä. Hyvinkään
seurakunnan kirkkoteatteri Beta, ohjaaja
Jouni Laine, teksti Hannu Järventaus. Esitys
on maksuton. Ilmaislippuja voi varata
ennakkoon seurakuntakeskuksen
vaihteesta: puh. 040 8050 200. Etukäteen
varattujen lippujen nouto vaihteesta tai
lauantaina 21.5. klo 17 mennessä
infopisteestä. Jäljelle jääneet liput jaetaan
klo 17.30 alkaen Hyvinkääsalin aulassa.

messa. Kristillisen lähimmäisenrakkauden
mukaan ihmisiä on autettava valikoimatta.
Kotimaassa Pipliaseura palvelee Lähiidästä tulleita pakolaisia toimittaen seurakunnille Raamattuja useilla Lähi-idässä
puhuttavilla kielillä.

Pipliaseurat Lähi-idässä
Israelin Pipliaseura toimii pääasiassa lukuisten messiaanisten seurakuntien parissa.
Arabi-israelilainen Pipliaseura palvelee Israelin alueella asuvaa suurta arabiankielistä vähemmistöä, jonka keskuudessa
on traditionaalisiin kirkkoihin lukeutuvia
kristittyjä.
Palestiinan Pipliaseura toimii Itä-Jerusalemissa, Länsirannalla ja Gazassa. Tavoitteina on tukea kristittyjä palestiinalaisyhteisöjä, antaa aineellista apua syrjityille, välittää toivoa ja rohkaisua kasvavalle sukupolvelle sekä edistää rauhaa ja
anteeksiantoa.
Jordanian Pipliaseura toimii yhteistyössä kaikkien kirkkokuntien kanssa, toimittaa
Raamattuja kirkkokuntien tarpeisiin, on
mukana vahvistamassa monin tavoin kristittyjen identiteettiä ja edistää aktiivisesti
eri uskontokuntien välistä dialogia.
Libanonin Pipliaseura palvelee oman
maan kirkkojen lisäksi Syyrian ja Irakin
alueen kirkkoja ja kristittyjä näiden tukalassa elämäntilanteessa.
Persianlahden Pipliaseuralla on Raamattukeskukset Kuwaitissa, Bahrainissa,
Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Omanissa. Valtaosa alueen kristityistä on vierastyöläisiä. Pipliaseura varustaa kirkkoja ja
kristittyjä monin eri tavoin. Pipliaseuralla
on Raamattuja 60 kielellä, kirjoina, äänitteinä ja digitaalisessa muodossa.
Egyptin Pipliaseura on merkittävin arabiankielisen Raamatun kustantaja maailmassa. Egyptin Pipliaseuralla on merkittäviä lapsityön ja lukutaitotyön hankkeita
yhteistyössä koptikirkon kanssa.
Turkin Pipliaseuran tehtävänä on Raamattujen saatavuuden takaamisen lisäksi
toimia Raamatun esillä pitäjänä ja puolustajana islamilaisessa maassa.

Suomen Pipliaseura

diakoniasihteeri Tuija Mattila ja
musiikkivieras Diandra. Musiikista vastaa
kanttori Marjut Sipakko, Tuomaskuoro ja
-bändi, nuorisokuoro sekä lapsikuorot
Sävelkeijut ja Rytmiritarit.

Sunnuntai 22.5.2016
10.00 Juhlamessu
Hyvinkään kirkko. Messun toimittaa piispa
Tapio Luoma, avustava pappi kirkkoherra
Ilkka Järvinen, urkuri Minna Kurkola,
kanttori Marjut Sipakko. Hyvinkään
Kirkkokuoro, Hyvinkään Kamarikuoro ja
Nuorisokuoro. Näe minut -tapahtuman
päätössanat, toiminnanjohtaja Markku
Kotila. Kirkkokahvit.

Luther, aika on tullut

H

yvinkään seurakunta on tunnettu laadukkaista kirkkodraamaesityksistään. Tällä
kertaa Kirkkoteatteri Beta
marssittaa näyttämölle tulisieluisen Lutherin. Hyvinkääsali muuttuu Wittenbergin yliopiston luentosaliksi, jossa yleisö osallistuu Lutherin
pitämälle luennolle. Esityksen myötä selviää, etteivät läheskään kaikki ole Lutherin
ajatusten kanssa samaa mieltä. Hänelle
haastajaksi nousee teologi Johann Eck.
– Luther, aika on tullut -esitys on takuulla näkemisenarvoista teatteria, vakuuttaa ohjaaja Jouni Laine. Mielestäni Lutherista ja luterilaisuuden merkityksestä tiedetään Suomessa aivan liian vähän.
Hannu Järventauksen käsikirjoittamassa ja Jouni Laineen ohjaamassa esityk-

1. Saarna viestintäjohtaja Simon K. Azazian
Palestiinan Pipliaseurasta.

Lisätietoja

Info: Hyvinkään kirkon aula, Hämeenkatu
16. Lauantai 21.5. avoinna klo 10–17.
Ruokalippujen lunastus (lounas klo 11–15)
sekä kirkkoteatterin ilmaisliput klo 17.30
mennessä.

Tuotemyynti
Hyvinkään kirkon aula, Hämeenkatu 16.
Lauantai 21.5. avoinna klo 10–17. Esillä
Pipliaseuran laaja tuotevalikoima,
erikielisiä Raamattuja, lastenraamattuja ja
lahjatuotteita.

11.00 Jumalanpalvelus

Ruokailu ja kahvi:

Hyvinkään Helluntaitemppeli, Palo-ojantie

Seurakuntakeskus, ruokasali 2. krs.

sessä Lutherina nähdään Mika Valtonen.
Muissa päärooleissa näyttelevät Timo Salonen, Marko Lindholm ja Suski Hujanen.
Luther. Aika on tullut -teatteriesitys
Hyvinkääsalissa 21.5. klo 18.
Esitys on maksuton. Ilmaisliput tulee
kuitenkin varata seurakuntakeskuksen
vaihteesta: puh. 040 8050 200. Lippujen
nouto seurakuntakeskuksen vaihteesta
etukäteen tai lauantaina 21.5. kello 17.
mennessä kirkon aulan info-pisteestä. Loput liput kello 17.30 alkaen Hyvinkääsalin
aulasta.
PS. Luther on luvannut poiketa myös
lauantaina 21.5 kello 10. alkavassa toritapahtumassa Hyvinkään torilla.

Satu Toukkari/
Suomen Pipliaseura

Lounasta tarjolla klo 11–15, hinta 12 E
(sis. kinkkukiusaus, leipä, voi,
ruokajuomat, kahvi). Ruokalippuja voi
ostaa Info-pisteestä kirkon aulassa tai
ruokasalin ovelta. Lähetyskahvila kirkossa,
avoinna klo 13.30–17.30.

Parkkipaikat
Seurakuntakeskuksen edessä on
parkkipaikkoja rajoitetusti. Parkkipaikkoja
löytyy Hyvinkään keskustasta.

Viimeisimmät tiedot ohjelmasta:

www.piplia.fi

19–21 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkko. Messun liturgi pastori
Jyrki Rauhala, saarna pastori Samer Azar,

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 13.5.2016
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Palestiinan Pipliaseura

Matkaevästä

Palestiinalainen
Simon Azazian
vierailee
ensimmäistä
kertaa
Suomessa.

Hän virvoittaa
minun sieluni

M

istä löydät ja saat virvoitusta? Virkistys on ohimenevää, virikkeitä on
läjäpäin mutta virvoitus on jotain
enemmän ja kestävämpää.
Taannoin eräällä koulutusjaksolla kuulin neljästä jaksamisen osa-alueesta: työ,
läheiset ihmiset, fyysinen/psyykkinen kunto ja vakaumus. Näiden ollessa kohtuullisesti tasapainossa myös ihan kohtuullisesti
jaksaa ja kokee mielekkyyttä elämässään.
Eri aikoina voi haasteita toki tulla eri
suuntiin. Jos ajattelet työtä, läheisiä ihmisiä, fyysis-psyykkistä kuntoa tai suhdetta
Jumalaan niin minkä kohdalla tällä hetkellä
koet levollisuutta tai kiitollisuutta, mikä
osa-alue on haasteellisessa jamassa tai mitkä asiat tällä hetkellä vahvimmin keskustelevat keskenään.
Sen aavistamme, että jos jaksaminen on
vain yhden pilarin varassa, niin ollaan heikommalla pohjalla. Jos elämän mielekkyys
on pelkästään työn ja siinä pätemisen varassa niin mitä sitten kun työ menee alta,
kuormituksen rajat tulevat vastaan tai jäät
eläkkeelle. Tai jos kaikki on urheilun ja terveyden ihannoinnin varassa niin mikä neuvoksi kun vakava sairaus yllättää? Tai jos
elää ihmissuhteissaan tai vanhemmuudessaan vain toisia varten, jopa niin että omat
tarpeet jäävät huomaamatta. Joskus kuitenkin koti tyhjenee lapsista tai tärkeät ihmiset
saattavat etääntyä. Entä vakaumus? Jumalan tunteminen ja luottamus häneen on
elämän tärkein ja perustavin asia. Mutta jos
”hengellistää” kaikki mahdolliset asiat elämässä niin muuttuuko siinä ”yhden asian
ihmiseksi”, jolla on kohtalonomainen asenne elämään?
Arjessa jaksamiseen liittyy siis monta
ulottuvuutta. Elämäänsä ihminen kaipaa
myös virvoitusta. Se on enemmän, jotain
muuta kuin omaa aikaansaannosta. Virvoitus tulee Jumalalta. ”Hän virvoittaa minun
sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä”, sanotaan tutussa psalmissa. Messun johdantosanat viittaavat samaan suuntaan: Olemme
Jumalan kasvojen edessä pyytämässä häneltä virvoitusta hengellemme, sielullemme ja ruumiillemme.
Eräässä virressä lauletaan kaikkein tärkeimmästä: ”Ei mikään niin voi virvoittaa,
en muusta iloani saa, ei autuutta saa suurempaa kuin minkä Jeesus lahjoittaa”. Vapahtajalla on ikuisen elämän sanat. Jumalan sanasta ja sakramenteista ”vuotaa lohdutusta, virvoitusta, jota sielu tarvitsee”.
Kristuksen valtakunnassa on avoinna evankeliumin virvoittava lähde. Lupauksillaan
Jumala vaikuttaa uskon ja vahvistaa sitä.
Jumalan armo avaa ilon elämän päiviin ja
antaa rohkeuden jäädä suurempiin käsiin
myös silloin kun voimat uupuvat ja elämän
varjot peittävät alleen.

Jyrki Rauhala
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Haasteena
islamilainen ääriajattelu
Lähi-idän pipliaseuroilla, kirkoilla ja yksittäisillä kristityillä on vaikeimpina haasteina islamilaisen
ääriajattelun leviäminen, kristittyihin kohdistuva syrjintä ja paikoitellen suoranainen vaino.
Levottomuudet ja painostus ovat ajaneet ihmiset pois kotimaastaan, eikä muuttoliike pois
Lähi-idästä näytä hiipumisen merkkejä.

P

ipliaseuramme vaikein haaste
on kasvava islamilainen ääriajattelu ja kristittyihin kohdistunut koventunut kielenkäyttö.
Nämä ilmiöt ovat kuin aalto,
joka on pyyhkäissyt yli koko
arabimaailman, koskien myös palestiinalaisalueita, sanoo Palestiinan Pipliaseuran
PR ja viestintäjohtaja Simon K. Azazian
Itä-Jerusalemista.
Toinen iso haaste on jatkuva konfliktitilanne Israelin miehittämillä alueilla.
– Miehityksen epäoikeudenmukaisuus
miljoonien palestiinalaisten elämässä Gazassa ja Länsirannalla aiheuttaa ihmisissä
turhautumista, epätoivoa ja toivottomuutta. Nämä taas purkautuvat valitettavina
nuorten miesten tekeminä puukotusiskuina israelilaisia vastaan. Kaiken tämän keskellä kristityt palestiinalaiset kokevat mahdottomana jatkaa asumista kotiseudullaan.
Ihmiset pyrkivät muuttamaan ulkomaille,
Simon K. Azazian sanoo.
Palestiinan Pipliaseuran keskeisimpinä tavoitteina on tukea kristittyjä palestiinalaisyhteisöjä, antaa aineellista apua syrjityille ja apua tarvitseville asuinyhteisöille, välittää toivoa ja rohkaisua kasvavalle

sukupolvelle sekä rauhan ja anteeksiannon edistäminen sanoin ja teoin palestiinalaisalueilla.

Pipliaseurojen työn
merkitys Lähi-idässä
Simon K. Azazianilla on selkeä näkemys
pipliaseurojen työn tärkeydestä laajemminkin Lähi-idässä.
– Raamatulla on tilausta Lähi-idässä.
Elämän ollessa vaikeaa ja ahdistavaa ihmiset alkavat etsiä kysymyksiinsä vastauksia. Meidän tehtävämme kristittyinä ja
pipliaseuroina on kertoa hyvää sanomaa
Raamatusta. Meidän tulee jakaa tämä
evankeliumin sanoma mahdollisimman
laajasti ja keskittyä sanomassamme Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon.
Raamattu on hyvin voimakas väline.
Enemmän kuin koskaan aiemmin tarvitaan toivon sanojen saarnaajia.

Palvelustehtävässä jo 14 vuotta
Azazanin on työskennellyt Palestiinan
Pipliaseurassa 14 vuoden ajan. Nykyisessä
tehtävässään Simon Azazian vastaa Pales-

tiinan Pipliaseuran viestinnästä ja PRtehtävistä. Hän johtaa myös lukuisia yhteisökehityshankkeita eri kaupungeissa
palestiinalaisalueilla, Gaza, Nablus ja Jeriko mukaan lukien.
– Yhä edelleen koen olevani kutsumustehtävässäni. Omalta taustaltani olen
puoleksi armenialainen ja puoleksi palestiinalainen. Lapsuuden perheeni kuului
ortodoksiseen kirkkoon, mutta varhaisessa teini-iässä löysin hengellisen kotini
baptistikirkon toiminnasta, Azazian kertoo. – Musikaalisuus ja musiikki olivat
keskeisesti läsnä lapsuuden perheessäni.
Musiikki kuuluu yhä edelleen keskeisesti
elämääni, Azazian jatkaa.
Simon K. Azazian osallistuu Suomen
Pipliaseuran kutsumana Näe minut -raamattutapahtumaan. Azaziania on mahdollisuus kuulla lauantain toritapahtumassa kello 10–12. Hän tuo musiikillisen
tervehdyksen Kuule minua -yhteiskristilliseen laulutapahtumaan. Lisäksi Azazian
puhuu Näe minut -päätilaisuudessa kello
15.30–17.00.

Satu Toukkari/
Suomen Pipliaseura

Jenni Kontola

Jumalan hyvää jakamassa
Siunaus on Jumalan läsnäolon ja armon pyytämistä.

K

irkonmäellä parveilee
nuorten ja heidän perheidensä joukko. On toukokuu, kellot kutsuvat
erityiseen messuun. On
isosten siunaamisen aika.
Sunnuntaina 13. toukokuuta siunataan Hyvinkään kirkon messussa isoskoulutettuja. Osa
nuorista pääsee tositoimiin jo ensi kesänä
varhaisnuorten-, lasten- tai rippileireillä
isosen tehtävissä.
Isostensiunaamispäivää ajatellen voisi
olla hyvä pistää peukut pystyyn englanniksi. Monilla ihmisillä on tapana pyytää toista
pitämään peukkuja silloin, kun jotain itselle tärkeää on aloittamassa taikka tekemässä. Samalla tavoin saatamme myös toiselle
toivottaa pitävämme peukkuja pystyssä hänen puolestaan. Englanniksi sanotaankin
”cross our fingers”. Suomentaisin sen vapaasti näin: Risti sormesi eli risti kätesi.
Yleensähän me rukoillessa ristimme kätemme.
Englanninkielinen ”cross our fingers”
tuo peukkujen pitämisen toivotukseen mukanaan taivaallisen ulottuvuuden. Kun toivomme toinen toisillemme: pistä kädet
(sormet) ristiin, niin me toivomme ja toivotamme Jumalan mukana oloa ja hänen siunaustaan kohdalla olevassa asiassa.

Siunauksessa on syvyyttä
”Tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää… iloa, onnea syvää.” runoillaan eräässä
lasten virressä. Onko siunaaminen jotakin
syvempää kuin hyvän toivominen lähimmäiselle? Usein ihminen kokee siunaamisen myönteisenä asiana. Siunaus on kätketty elämän ja olemisen lahjaan. Siunaus tuntuu konkreettiselta, kun elämässä on rakkautta, läheisyyttä, lämpöä ja luottamusta.
Siunausta voi kokea esimerkiksi lapsen
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syntymässä, rakastumisessa, luonnon keskellä ja taiteen äärellä.
Siunausta voidaan toivottaa ja rukoilla
yksityisesti tai muutoinkin ihmisten tavatessa toisiaan. Kaikille ihmisille voidaan
toivottaa siunausta. Tällöin rukoillaan, että
Jumalan hyvä tahto, siunaus, toteutuisi ihmisen elämässä. Siunaus tulee aina perimmiltään Jumalalta. Ristinteologian mukaisesti Jumala kätkeytyy joskus kärsimykseen
ja kuolemaan. Siunaus ei ole yksiulotteista
onnea ja hyvinvointia. Se on Jumalan läsnäoloa kaikissa elämän vaiheissa, myös tuskassa ja kärsimysten keskellä. Siunaus ja
jumalallinen rakkaus kohdataan myös siellä, missä niitä ei osata odottaa.

Siunausta arjessa ja juhlassa
Ihminen voi siunata itsensä aamu- ja iltarukouksessa. Aterian aluksi voidaan lausua
ruokarukous. Kristitty voi siunata itsensä
tai toisia tekemällä ristinmerkin. Tällöinkin
on kysymys Jumalan siunauksen välittämisestä.
Siunauksen ulkoisia merkkejä voivat olla myös käden päällepano tai käsien kohottaminen. Kätten päällepano on vanhakirkollinen siunauksen symboli, jota käytetään muun muassa kasteessa, konfirmaatiossa sekä papiksi ja piispaksi vihkimisessä.
Nyt on nuorten vuoro. Kun sunnuntaina messun toimittajat kohottavat kätensä
vastavalmistuvien isosten päälle, hetki on
pyhä. Sinua siunata tahdon. Herramme
Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan
rakkaus ja Pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.

Heidi Kajander-Maavuori

Lähteet:
Kirkon tiedotuskeskus
Joka Päivä, joka hetki
– toim. Jaakko Mäkinen ja Arto Peltola

Isoset Mila Kotala
ja Matias Sotka
saavat siunauksesta vahvistusta elämäänsä.

Heidi Kajander-Maavuori

Siunauksen voima kantaa tänäänkin.

Siunaus tuo turvaa isosen kesään

H

yvinkääläisnuoret Mila Kotala
ja Matias Sotka suuntaavat tänäkin vuonna kulkunsa isostensiunaamismessuun Hyvinkään kirkkoon. Mila kertoo
olevansa mukana jo viidettä
vuotta ja Matiaksellekin messu on tuttu useammalta kerralta.
– Sinne on mukavaa mennä katsomaan
kakkosvuoden isosten todistustenjakoa ja
saamaan itselle hengellistä voimaa ja kasvua, Mila toteaa.
Siunaamisen merkitystä pohtiessa nuoret
ovat hetken hiljaa. Matias kertoo isostensiunaamisen valmistavan tulevalle matkalle.
– Se tuo rohkeutta isosen tehtäviin.
Mila jatka Matiaksen ajatusta.
– Siunaus on jotakin sellaista, että toivoo Jumalan olevan läsnä toisille ihmisille.

Tavallisen hyvä isonen
Siunaamisesta nuorten mietteet kääntyvät
kohti tulevaa kesää. Kesän eri leirien isosvalintoja ei ole vielä tehty, joten Mila ja Matias
elävät vielä hetken epätietoisuudessa kesätöiden suhteen.

– Olen ollut aiemmin jo isosena ja tiedän
vähän mitä odottaa. Talvella olen pitänyt seurakunnan sählykerhoa. Pienten kanssa työskentelystä saa virtaa elämään. Aikamoista
hulinaa se välillä on, joten isoskoulutuksenkin
tuomille taidoille on käyttöä, Matias kertoo.
Mila pohtii hyvän isosen ominaisuuksia.
– Kaikki on omalla tavallaan hyviä isosia. Seurakunnan duuneissa siistiä on, että
saa tulla omana itsenään, omine vahvuuksineen ja haasteineen. Mutta tärkeää on
huomioida muut ja olla yhteistyökykyinen.
Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorten
parissa työskentelevän Ari-Pekka Laakson
mielestä Mila ja Matias ovat oivaltaneet isosena olemisen ytimen.
– Sellainen isonen, joka ymmärtää lasten maailmaa ja omatoimisesti osallistuu eri
hommiin, on sisäistänyt tehtävänsä. Isosena
saa olla oma itsensä. Isonen on tavallinen
nuori, joka harjoittelee ryhmänohjaamista
ja yhteistoimintaa. Ei me odoteta kenenkään
olevan kasvatusalan ammattilainen. Isonen
on esimerkki nuoresta, joka haluaa elää yhteydessä Jumalaan.

Heidi Kajander-Maavuori
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita
Vapaaehtoistyöntekijä Arvi
Orava keskustelee Paavolan
palvelukeskuksen asukkaan
Erkki Kulosen kanssa muun
muassa maanviljelyksestä ja
viulun soitosta. – Olemme
löytäneet monta yhteistä
mielenkiinnonkohdetta, hän
kertoo.

Ajan ilmiö

Kiireetöntä aikaa ihmiselle

H

yvinkään seurakunnan sairaalasielunhoitajat, seurakuntapapit, diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset
käyvät laitoksissa ja
palvelutaloissa tapaamassa yksittäisiä asiakkaita sekä eri asiakasryhmiä. He antavat keskusteluapua, pitävät hartauksia, jakavat ehtoollista ja järjestävät eri aiheiden
pohjalta psykofyysistä kuntoutumista edistäviä toimintatuokioita.
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöntekijät Päivi Lievonen ja Tuija Vänskä kertovat, että vanhusten asumisyksiköissä ja
palvelutaloissa käynnit ovat yksi merkittävä
osa heidän työtään.
– Tarkoituksenamme on kohdata henkilökohtaisesti jokainen asukas. Pidemmillä
tapaamiskerroilla meillä on osallistujien elämänpiiriin liittyvä aihe, ja järjestämme siihen tai kirkkovuoden pyhiin liittyvän hartauden, Päivi Lievonen kertoo.
Tuija Vänskä lisää, että ikäihmisten elämänkokemus ja osaaminen tulevat esille muun
muassa yhteisissä ohjelmallisissa tuokioissa.
– Heissä on esimerkiksi erinomaisia laulajia, historian kertojia ja runonlausujia.
Myös muistelu ja elämäntarinan kertominen ovat tärkeässä roolissa.
Diakoniatyöntekijät käyttävät vanhusten
asumisyksiköissä aikaa myös sielunhoitokeskusteluihin.
– Hengellisyys on osa ihmisen kokonaisuutta, ja sielunhoito sisällöllisesti laajaalaista. Keskustelun ohella hoidetuksi tulemista on jo toisen ihmisen rinnalla olo.
– Kunnioitamme vanhuksen päätöksiä,
ajatuksia ja itsemääräämisoikeutta. Pyrimme
luomaan kiireettömän, kuuntelevan ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa voi rauhassa keskustella vaikeistakin asioista. Myös henkilö-

12

Sairaalasielunhoitajat kohtaavat asiakkaita muun muassa Hyvinkään sairaalassa, terveyskeskuksen osastoilla 11,
Kauniston, Paavolan ja Sahamäen palvelukeskuksissa, Mäntykodossa, Palvelutalo Vanhassa Martissa, Ridasjärven
päihdehoitokeskuksessa, Kellokosken
sairaalassa ja Järvenpään päihdesairaalassa.
Seurakuntapapit tapaavat ihmisiä
muun muassa Veteraanitalossa, Lepovillassa, Mäntykodossa, Vire-kodissa ja
Oljami-kodissa, Riihimäenkadun päiväkeskuksessa (Eteva), Riihimäenkadun
työkeskuksessa (Hyvinkään kaupunki),
Villa Petriinassa ja Villa Fredrikassa.
Diakoniatyöntekijät kohtaavat asiakkaita Lepovillan Viisikossa, Kehrääjäkadun päiväkeskuksessa ja tukiasunnoissa, Riihimäenkadun työkeskuksessa
(Hyvinkään kaupunki), Lounatuulen
palvelutalossa, Pihkalan palvelutalossa,
Anttilanhovissa, Martinkaaressa, Kaivopihassa, Pirkonkodissa, Kuntayhtymän asuntolassa (Eteva), Mäntylässä,
Toimarissa sekä erityistilanteissa Jokelan, Helsingin ja Riihimäen vankiloissa.

Diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen vaihtaa
kuulumisia Hoivakoti Anttilanhovin
asukkaiden kanssa.

kunnan ja omaisten tukeminen on tärkeä
tehtävämme vanhusten asumisyksiköissä.

-päivät, joiden pyrkimyksenä on lievittää
laitoksessa asuvien ihmisten yksinäisyyttä ja
virkistää heitä erilaisella toiminnalla, kertoo
Hyvinkään seurakunnan vapaaehtoistyöstä
vastaava diakoni Nana Lindholm.
Tee hyvää -päivien suunnittelua ja toteutusta ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu
Hyvinkään kaupungin edustajista, seurakunnan edustajista ja vapaaehtoisesta. Kaupungilta ovat mukana palveluohjaaja Anne
Kairajärvi sekä yksiköiden edustajat Paavolan, Sahanmäen ja Kauniston palvelukeskuksista sekä Sandelininkadun vuodeosastolta. Seurakunnasta ohjausryhmässä ovat
mukana diakoniatyöntekijä Nana Lindholm,
sairaalapastori Carina Lievendahl sekä vapaaehtoisedustajana Anita Myllymäki.

Tee hyvää -päivät virkistävät

Tiimit liikkeellä viikoittain

Hyvinkään seurakunnasta vanhuksia käy
tervehtimässä myös iso joukko vapaaehtoistyöntekijöitä.
– Meillä on peräti yli 80 ystäväpalvelun
vapaaehtoista, joista osa vierailee ystäviensä
luona myös laitoksissa. Yksi vapaaehtoistyön muoto ovat noin joka toinen kuukausi
viikonloppuisin toteutettavat Tee hyvää

Lindholm kertoo, että pidemmän aikavälin
tavoitteena on ollut muodostaa laitoksiin
myös Tee hyvää -tiimejä. Tällä hetkellä 2–6
henkilön tiimejä toimii jo Paavolan ja Kauniston palvelukeskuksissa.
– Esimerkiksi Paavolan palvelukeskuksessa käy joka torstai kaksi ja joka perjantai
kolme vapaaehtoista juttelemassa, laula-

massa, ulkoilemassa ja pelaamassa asukkaiden kanssa. Uusia tiimejä ollaan muodostamassa vielä tämän vuoden aikana.
Paavolan palvelukeskuksen apulaisosastonhoitaja Sari Rautiainen sanoo, että vapaaehtoistyöntekijöiden vierailut ovat erittäin tärkeitä, ja tervetullutta vaihtelua asukkaiden arkeen.
– Yhteistyö seurakunnan kanssa on vakiintunutta. Yksikkömme ikäihmiset nauttivat ulkoilusta, laulusta, musiikista, keskustelusta ja yhdessäolosta.
Lähihoitaja Jarna Luukkanen lisää, että
asukkaat muistelevat kiireettömiä tapaamisia hyvillä mielin monesti vielä illallakin.
– Vierailut ovat ehdoton voimavara. Ne
tuovat osastolle paljon hyvää mieltä.

Vapaaehtoisia saattohoidossa
Vapaaehtoistöitä laitoksissa tekevät myös
sairaalateologien kanssa kiertävät vapaaehtoiset hartauskaverit. Hartauskaveri avustaa
asukkaita siirtymisissä, säestää lauluja tai
vaikkapa auttaa oikean virren löytymisessä
virsikirjasta.
Hyvinkään seurakunnan sairaalapastori
Carina Lievendahl kertoo, että tänä keväänä
sairaalatyö on kouluttanut vapaaehtoisia
myös saattohoitoon.
– Vapaaehtoiset aloittivat huhtikuun
puolessa välissä. Tässä vaiheessa tuki annetaan pääosin terveyskeskuksen vuodeosastojen 11 A ja 11 B sekä kotitehon saattohoidon potilaille ja heidän läheisilleen.

Irja Ketola

Seuraava Tee hyvää -päivä on 22.5. kello
14–16 Sahanmäen palvelukeskuksessa.
Ilmoittautuminen Nana Lindholmille
p. 040 559 6319, nana.lindholm@evl.fi tai
Carina Lievendahlille p. 040 356 9074,
carina.lievendahl@evl.fi.
Lisätietoja www.vapaaehtoistyö.fi

Lapsen silmin

Pappilan kaksivuotiaiden kerhossa levätään kukkaniityllä.

VINKKI 1: Etsi kotoa tyh
jentynyt margariinirasia tms.
Liimaa
siihen ympärille vaikka
pa sanomalehtien kauniita kuvia
. Kerää
rasiaan talteen kesän mu
istosi.
Esim. tärkeät aarteet me
tsäretkeltä. Kuivata vaikka
kauniita
kukkia kirjojen välissä.
Siinä on
kesä purkissa , mukavat
aurinkoiset muistot piristää
syksyn
pimeinä iltoina.

Vehkojan päiväkerholaisia.

Tähtien tärkeä tehtävä

K

evät ja ulkona paistava aurinko saa ihmiset hymyilemään. Ehkä eläimetkin.
Odotamme innolla tulevaa kesää. Ihan kuin aloittaisimme taas alusta, kukat puhkeavat kukkaan, kevään merkkejä näkyy joka puolella. Seurakunnan
kerhoissa ja päiväkotivierailuilla on
puhuttu Jumalan luomasta maailmasta. Me olemme saaneet lahjaksi upeita
asioita; taivaan ja maan, kasvit, linnut,
kalat ja eläimet. Auringon, kuun ja tähdet. Kysyin lapsilta, voisivatko he luopua jostakin. Tarvitaanko me kaikkea?
Kun pohdimme tähtien tarpeellisuutta, yksi lapsi sanoi, että tähdet on tärkeitä. Jos yöllä pelottaa, niin voi katsella tähtiä ja sitten ei pelota enää
niin paljon. Todella tärkeä tähtien
tehtävä.
Meidän tärkeä tehtävä on pitää huolta Jumalan luomasta
maailmasta. Miten me voimme
sen tehdä? Mitä sinä voit tehdä
luonnon hyväksi? Mitä sinä voit
tehdä muitten ihmisten hyväksi?
Jeesus opetti; ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi.” Kuka on sinun lähimmäisesi? Miten sinä voit näyttää hänelle rakkautesi? Ainakin voimme hymyillä aurinkoisesti kohdatessamme toiset

Vehkojan päiväkerholaisia.

iväkerVinkki 2: Vehkojan pä
ttien
ake
rop
ho ssa tehtiin mu
ja.
kke
nu
eri
pap
ta
yms. kartongis
jääkka
vai
ä
ttä
käy
voi
si
Tikuik
ö maistelötikkuja (kesällä jäätel
ä perttä
esi
voi
tuukin). Niillä
n tai
kse
mu
rto
ske
mi
luo
heelle
n.
ina
keksiä ihan oman tar

ihmiset. Ja vaikka ulkona välillä sataakin, voimme laittaa kumisaappaat jalkaan ja mennä hyppimään vesilammikkoon. Hymyä siitäkin seuraa.
Aurinkoista (välillä sateistakin) kesän odotusta kaikille.
Muistakaa levätä riittävästi, ihan
niin kuin Jumalakin lepäsi rankan luomisurakan jälkeen.
(Hyvinkään seurakunnan lapset ja
perheet, löytyy myös facebookista. Käy
kurkkaamassa ja tykkäämässä. Siellä
löytyy lisää vinkkejä luomiskertomukseen.)
Opettele
uusi laulu
inko,
Aa-aa-aurinko, aa-aa-aur
e.
kill
kai
a
sta
aurinko pai
Ii-ii-ihanaa, ii-ii-ihanaa,
aurinko paistaa kaikille.
Haa-haa-hauskaa on,
haa-haa-hauskaa on,
aurinko paistaa kaikille.
Lää-lää-lämmittää,
lää-lää-lämmittää,
aurinko paistaa kaikille.
(TaruTiina Perttunen) kissa;
boo
(sävel kuunneltavissa face
Hyvinkään seurakunnan
t)
hee
per
lapset ja

Lasten sivun toimitti Laura Jokinen
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Päihteetön
kevätretki

Syksyn 3–5-v.
päiväkerhoissa
on vielä tilaa.

To 19.5. Kärkölään.
Tutustumme Hausjärven
kirkkoon. Lounas ravintola
Tähkässä. Käymme
Kotiseutumuseossa sekä
Huovilan puistossa.
H. 10 €. Ilm. päihdetyön
diakoni Johanna Tontille
p. 040 8050 371.

Lisätietoja:
Tanja Uimonen
p. 040 528 7236,
tanja.uimonen@evl.ﬁ

Tarkoitus on viettää päivä rentoutuen ja leväten, yhdessä
hiljentyen, keräten voimaa
arkeen. Päivä vietetään hiljaisuudessa. Sääksiin tullaan omilla kyydeillä. Voi sopia kimppakyytejä. Hinta on 20 €.
Tied. ja ilm. pastori Petra Pohjanraidolle 25.5. mennessä
puhelimitse 040 748 1960 tai
petra.pohjanraito@evl.ﬁ

Lähetystyö järjestää retken

Uskon puolesta
-Kansanlähetyspäiville
Pyhäkoulujen
kevätretki

Sääksin leirikeskukseen
su 5.6. klo 15–18.
Ohjelmassa: saunomista, pyhäkoulua ja nyyttärit! Tuo tullessasi jotain syötävää yhteiseen
pöytään, seurakunta tarjoaa
mehut ja makkarat! Kaikki
tulevat omilla kyydeillä.
Tied. anna-mari.tukeva@evl.ﬁ
tai p. 040 559 6327.

Sylimuskariin
ilmoittautuminen
syksy 2016–kevät 2017
Sylimuskareissa vauvat ja
taaperot musisoivat yhdessä
aikuisen kanssa Betaniassa
(Helenenkatu 15).
Tiistaisin:
Vauvat klo 9.00–9.30
Taaperot klo 10.00–10.30,
klo 10.45–11.15
Torstaisin:
Vauvat klo 9.30–10.00
Sisarukset klo 10.15–10.45
llm. 31.5. mennessä www.
hyvinkaanseurakunta.ﬁ >
Ajankohtaista
Lisätietoja kasvatuksen
toimistosta p. 040 528 7236

Retkipäivä Sääksiin
Tervetuloa päiväkerholaiset
vanhempien kanssa, perhekerholaiset, muskarilaiset ja Pilttiporukka viettämään yhteistä
kevätpäivää Sääksiin ma 30.5.
ja ti 31.5. klo 9–14.
Ohjelmassa: rastirata,
rantaleikkejä, kasvomaalausta,
makkaranpaistoa (omat
makkarat mukaan!) ja
peikkojen oma esitys. Päivän
aikana on mahdollisuus
ruokailuun. Aikuinen 5 € ja
lapsi 3 €.
Voit tulla bussilla tai omalla
autolla. Bussi aik. 5 € ja
lapsi 3 €.
Perhehinta 25 € (sis. ruokailu +
bussi).
Ilm. www.yvinkaanseurakunta.
ﬁ > Toiminta ja palvelut >
Lapset ja perheet

Ilm. päättyy 15.5. Ilmoitathan
tulostasi, vaikka tulisit omalla
autolla, etkä ruokaile. Retkelle
voi pukeutua peikkoaiheisesti!
Mukana myös Lysti-Lammas!

Koululaisten
kesäkerhot
Kerhot on tarkoitettu kaikille
alakoululaisille, mutta etusijalla
ovat 2008 ja 2007 syntyneet
lapset. Kerhot kokoontuvat
joka arkipäivä 6.–23.6.
klo 9.00–15.00
Martissa, Seurakuntakeskuksessa, Vehkojalla ja Paavolassa.
Osallistumismaksu on 100 €
ajasta riippumatta. Maksuun
sisältyy lämmin ruoka, välipala,
toimintaan sisältyvät askartelumateriaalit ja välineet, retket ja
vakuutus kerhon ajaksi. Ilm.:
www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ >
Ajankohtaista

Lysti-Lampaan
satuhetki
Lysti-Lammas lukee satuja,
laulaa ja loruilee kauppakeskus
Willan lasten leikkipaikassa
(Stadiumin vieressä) la 28.5.
klo 11.00–11.30.

Kesäperhekerho
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikki lapset yhdessä aikuisten kanssa. Niihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kerhot ovat maksuttomia. Kerhoissa syödään aamupuuro ja kahvitellaan, leikitään ja touhutaan
sekä hiljennytään yhdessä.
Perhekerhot kokoontuvat
6.6.–23.6. klo 8.30–13.00
maanantaisin Martin
seurakuntatalossa
(Niittymäenraitti 4).
Tiistaisin Vanhassa Pappilassa
(Pappilankatu 14).
Keskiviikkoisin Vehkojan
seurakuntakeskuksessa,
piharakennus (Yli-Anttilantie 3).
Torstaisin Paavolan
seurakuntakodissa (Aittatie 1).
Tied. kerhoista kasvatuksen
toimistosta p. 040 528 7236

PIHASEURAT
tiistaisin klo 18

• .. Viljasaarella, Päivöläntie .
• .. Koski-Sipilällä,
Koskenmaantie .
• .. Heimosella, Tynintie .
• .. Harjanteella, Harjanteentie .
• .. Juvalla, Haapasaarentie .
• .. Poudalla, Jokimaantie .
• .. Kesäseurat Martin srk-talolla,
Niittymäenraitti 4.
• Ke 29.6. Tauriaisella, Metsäpurontie 10
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La 2.7.
Retken hinta 10 € /henkilö, ruokailut omakustanteisesti. Lähtö
Hyvinkään kirkolta klo 8.30,
paluu n. 18.30.
Tied. ja Ilm. ma 27.6. mennessä lähetyssihteeri Johanna Rantalankila, p. 040 757 1973 ja
johanna.rantalankila@evl.ﬁ.

Inkeriläisten
kesäjuhlat
lauantaina 16.7.
Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16.
Klo 10.00 Messu, saarnaa rovasti Hannu Pelkonen, liturgina
rovasti Matti Korpiaho
Ruokailun jälkeen klo 13.00
Pääjuhla, juhlapuhujana rovasti
Kosti Laitinen.
Hyvinkään Eläkkeensaajien
lauluryhmä Laulusiskot, runonlausuntaa, yhteislaulua ym.
ohjelmaa.
Hyvinkään Inkeri-kerhon historiikki esitellään kuvin ja lehtileikkein kirkon aulassa.
Hyvinkään Inkeri-kerho toivottaa kaikki tervetulleiksi juhliin!

Kevätjuhla
Hiljaisuuden
virkistyspäivä
Sääksin leirikeskuksessa
la 4.6. klo 10–18.
Ohjelmassa rukoushetkiä, Taize-lauluja, hiljaisuuden messu,
ruokailu ja kahvit, pieni iltapala
sekä ulkoilua ja saunomista.

Ti 17.5. klo 18 seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16. Lähetys- ja evankelioimistyön kaikkien lähetys-, raamattu-, rukous- ym. pienpiirien
kevätjuhla. Pia ja Rene Rendicin
perheen paluujuhla. Esa Kokko,
Johanna Rantalankila ja Kosti
Kallio.

Lasten kesäleirit Hyvinkään seurakunnassa
• .–.. Junnuleiri –-v
Sääksissä. Hinta  €.
Ilm. päättyy ..
A-P Laakso puh.   .
• .–.. Junnuleiri –-v
Sääksissä. Hinta  €.
Ilm. päättyy ..
A-P Laakso puh.   
• .–.. –-v leiri Sääksissä
Hinta  €.
Ilm. päättyy .. Eija Kari
puh.   
.–.., .–.., .–..
• .–.. –-v leiri Sääksissä
Hinta  €.
Ilm. päättyy ..
Kirsi Kupiainen
puh.  
• .–.. –-v leiri Sääksissä
Hinta  €. Ilm. päättyy ..
Kirsi Kupiainen
puh.  
• .. Isovanhempi-lapsenlapsi
-päivä Sääksissä
Hinnat isovanhemmat  €,
lapset €. Ei sisaralennusta.
Ilm. päättyy ..

Kirsi Kupiainen
puh.   
• .. Kummi-kummilapsi
-päivä Sääksissä
Hinnat kummit  €, lapset  €.
Ei sisaralennusta.
Ilm. päättyy ..
Kirsi Kupiainen   
Leirien hinnat sisältävät
kuljetukset leirille ja takaisin,
ateriat, majoituksen, ohjelman
ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin
perustein (kirkkoneuvoston
asettamat tulorajat).
Leireille ilm. www.betsku.net /
–-vuotiaat / Leirit ja retket.
Mahdollisesti vapaiksi jääneitä
leiripaikkoja voi tiedustella
ilmoittautumisajan jälkeen
leirin vastuuhenkilöltä.

Tahkoa vastassa
Joensuun Maila
Tahkon superpesisjoukkue on
nuori ja nälkäinen, varustettuna
sopivalla määrällä kokemusta.
Tahtotila joukkueessa on vahva ja
tavoitteena siintävät mitalipelit.
Sunnuntaina 12.6. klo 17 alkavassa ottelussa Tahko kohtaa Joensuun Mailan.
Otteluisäntänä on Hyvinkään
seurakunta.
Tervetuloa kannustamaan!

Tule kirkon
kesäoppaaksi
Hyvinkään kirkon oppaiksi kutsutaan tavallisia seurakuntalaisia,
joilla on kiinnostus asiaan ja halu
palvella kotiseurakuntaansa. Kirkko on kesällä auki klo 9–16. Oppaat ovat paikalla 10.6.–20.8.
välisenä aikana maanantaista
perjantaihin klo 12–15.
Kirkon oppaiden perehdyttämisilta on keskiviikkona 25.5. klo 18
seurakuntakeskuksen kokoussalissa, Hämeenkatu 16. Mukana
illassa Ilkka Järvinen, Solveig Crusell, Saija Lottonen ja Kosti Kallio.
Ilm. Kosti Kalliolle: kosti.kallio@
evl.ﬁ tai p. 040 547 9621.

Ulkoiluttajia
kaivataan
Sunnuntaina 22.5. klo 14–16 Tee
hyvää -iltapäivä Sahanmäen palvelukeskuksessa, Munckinkatu
65. Kaipaamme päivään vapaaehtoisia avustajia palvelukeskuksen
asukkaiden ulkoiluttamiseen ja
virkistämiseen. Ohjelmassa ulkoilu, kahvittelua ja yhteislaulua.
Tule mukaan tekemään hyvää
yksin, kaksin tai koko perheen
kanssa.
Ilm. 20.5. mennessä Nana Lindholmille, nana.lindholm@evl.ﬁ,
p. 040 559 6319 tai Carina Lievendahlille, carina.lievendahl@evl.ﬁ,
p. 040 356 9074.

Suomi-kahvila
Ke 18.5. klo 18 Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie 1.
Tervetuloa harjoittelemaan arjen
puhekieltä mukavassa seurassa.
Tällä kerralla Suomi-kahvilassa
ruokaillaan yhdessä. Sahanmäen
vastaanottokeskuksen asukkaat
valmistavat ruokaa. Voit myös
halutessasi tuoda jotain yhteiseen pöytään jaettavaksi, mutta
merkitsethän siihen sisällön.
Tied. Pirkko Nummela
p. 040 502 6967 ja
Päivi Lammela p. 040 559 6318.

Mitkä juhlat
näistä tuleekaan?
To 26.5. klo 18.30 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Seurakuntaillan musiikkimissio on musiikin
ja draaman keinoin Jeesuksen
vertauksiin pureutuva konserttikokonaisuus. Esittäjinä ovat Suomen Raamattuopiston missiomusiikkilinjan oppilaat. Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

To u k o k u u – e l o k u u 2 016
Muutokset mahdollisia. Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Jumalanpalvekset
Sunnuntai 1..
•
•
•
•

 Messu Hyvinkään kirkossa.
 Messu Paavolan srk-kodissa.
 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
 Messu Kaukasten palvelutalossa.
Kirkkokahvit.
•  Inkeri-kerho työkeskuksen
aulakahviossa.
•  Vauvakirkko Martin srk-talossa.
Kirkkokahvit ja –soseet.
•  Iltakirkko Vanhassa kirkossa.

Musiikkia
•  Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa.
•  Konfirmaatiomessu
Hyvinkään kirkossa (Ruokolahti).
•  Iltamessu Vanhassa kirkossa.
•  Pajamon lauluilta Kytäjän
kirkossa. Kahvitarjoilu klo  alk.

Sunnuntai 10..

• . Kehitysvammaisten kevätkirkko Paavolan srk-kodissa.

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
(Sääksi III:n konﬁrmaatio).
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Konfirmaatiomessu
Hyvinkään kirkossa (Joutsa).
•  Lauluilta Vanhan kirkon pihalla.

Lauantai 1..

Lauantai 1..

Sunnuntai ..

Sunnuntai 1..

Torstai 1..

•  Tuomasmessu Hyvinkään
kirkossa. Näe minut -tapahtuma
ks. s. .
•  Piispanmessu Hyvinkään
kirkossa. Kirkkokahvit. Näe minut
-tapahtuma ks. s. .
•  Pyhäkoulu
Vehkojan srk-keskuksessa.
•  Tee hyvää -iltapäivä
Sahanmäen palvelukeskuksessa.
•  Nuorten messu Vanhassa
kirkossa.

Lauantai ..

•  Iltamessu Kytäjän kirkossa
(Rauhanyhdistyksen seurat).

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Messu Kytäjän kirkossa.
(Rauhanyhdistyksen seurat).
•  Liedkonsertti Im Frühling
Paavolan srk-kodissa.
•  Kirkkoilta Vanhan kirkon pihalla.

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Luomakunnan sunnuntai.
•  Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa.
•  Iltamessu Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 1..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
•  Sanajumalanpalvelus
Vaiveron Myllytilalla.
Kirkkokahvit.
Linja-autokuljetus.
•  Iltakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 1..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
(Sääksi I konﬁrmaatio).
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Lauluilta Vanhan kirkon pihalla.

Sunnuntai ..

•  Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa. Kirkkokahvit.

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Iltamessu Kytäjän kirkossa.
Kirkkokahvit klo  alk.

Sunnuntai 3..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
(Sääksi II:n kornﬁmaatio).

etsku

Seurakunnassa tapahtuu

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Inkeriläisten kesäjuhla.
Ks. s.  ja .
•  Messu Hyvinkään kirkossa
(Sääksi IV:n konﬁrmaatio).
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Konfirmaatiomessu
Hyvinkään kirkossa (Pelli I).
•  Hartaus Rautatienrakentajien
hautausmaalla.

Sunnuntai 4..

•  Messu Hyvinkään kirkossa
(Sääksi V:n konﬁrmaatio).
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Konfirmaatiomessu
Hyvinkään kirkossa (Pelli II).

Sunnuntai 31..

•  Messu Hyvinkään kirkossa
(Sääksi VI:n konﬁrmaatio).
•  Sanajumalanpalvelus
Vaiveron Myllytilalla.
Kirkkokahvit.
•  Konfirmaatiomessu
Hyvinkään kirkossa (Riiho I).
•  Lauluilta Vanhan kirkon pihalla.
•  Iltamessu Kytäjän kirkossa.
Kirkkokahvit klo  alk.

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa
(Riiho II:n konﬁrmaatio).
•  Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa.
•  Iltamessu Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 14..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
ELY:n kirkkopyhä.
Kirkkokahvit.
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Iltakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 1..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Lähimmäisen päivä.
Kirkkokahvit.
• - Sääksin lähetyspäivä.
Linja-autokuljetus.
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Iltakirkko (Viisikielinen)
Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai ..

•  Messu Hyvinkään kirkossa.
•  Messu Paavolan srk-kodissa.
•  Tuomasmessu
Hyvinkään kirkossa.
•  Iltamessu Kytäjän kirkossa.
Kirkkokahvit klo  alk.

Toukokuu

• La .. klo  Konsertti
Kytäjän kirkossa. Esiintyjänä
nokkahuilutrio, jossa soittavat
Sibelius-Akatemiasta valmistuneet
Saara Göös, Laura Mäkelä ja Maarit
Röynä.
• Ma .. klo  Naiskuoro Solinan
kevätkonsertti Vehkojan
srk-keskuksessa. Johtaa Nina
Melasalmi.
• Pe .. klo  Siioninvirsiseurat
Kytäjän kirkossa. Tapio Piilola ja
A-P Laakso (Herättäjä-Yhdistys).
• Ke .. klo  Suvilinnun
yhteislaulutilaisuus Kaukasten
juhlatalossa, Jokipadontie .
Kahvitarjoilu. Mukana Anne
Blomqvist , Taru Paasio ja
Hyvinkään Työväen Mieskuoro.
Vapaaehtoinen kahviraha Kirkon
Ulkomaanavulle.
• La .. klo  Suvilinnun
yhteislaulutilaisuus Knehtilän
tilalla, Haapasaarentie ,
Palopuro. Mukana Anne Blomqvist
ja Marika Löytty. Kolehti Kirkon
Ulkomaanavulle.
• Su .. klo  Liedkonsertti
”Im Frühling – keväällä” Paavolan
srk-talossa. Marjut Sipakko, laulu,
Matti Heroja, piano.

Juhannusjuhla

Hyvinkään ja Nurmijärven seurakuntien leirikeskuksissa
Sääksissä ..

Ohjelma:
. Saunat ja kanttiini avoinna,
grillipaikat käytössä.
. Yleisöinfo
. Jouni Laineen monologi
Hyvinkään kappelissa
. Lipunnosto
. Juhannusaaton rukoushetki
. Jouni Laineen monologi
Nurmijärven kappelissa
. Yhteislaulua ja ohjelmaa
. Iltahartaus
. Kokko syttyy Hyvinkään
rannassa (säävaraus)

Auto : Lähtö Alttarikiveltä klo .,
Kirkkotie, Ahdenkallionkatu,
Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta
(seurakuntakeskuksen pihalta) klo
., Torikatu, Pavinmäenkatu,
Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu,
Martin palvelutalon pysäkki,
Eteläinen Kehäkatu, huoltoaseman
pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu,
Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja
Nopon kautta Sääksiin.
Edestakaisen matkan hinta:
aikuiset  € ja lapset , €.
Paluulähtö Sääksistä kaikille reiteille
klo .
Ajo-ohje Sääksiin:
Ajetaan Hyvinkäältä Hankoon päin,
käännytään Rajamäkeen ja sieltä
oikealle Kiljavantietä noin  kilometriä, jonka jälkeen viitoitus oikealle
leirikeskukseen (Hyvinkään
seurakunnan leirikeskus on rannalle
tultaessa oikealla). Hyvinkään
keskustasta on noin  kilometriä
Sääksin leirikeskukseen.

Kesäkuu

• To .. klo  Kesäillan musiikkia
Vanhassa kirkossa. Hyvinkään
orkesterin puhallinkvintetti.
Ohjelma  €.
• Su .. klo  Siioninvirsiseurat
Paavolan srk-kodissa. Kaisa ja
A-P Laakso (Herättäjä-Yhdistys).
• Ti .. klo  Kesäillan musiikkia
Hyvinkään kirkossa. Cumina,
nuorten kuoro ja yhtye esittää
afrikkalaista musiikkia ja gospelia.
Cumina on  nuoresta koostuva
Suomen Lähetysseuran
musiikkiryhmä, joka esittää
mukaansatempaavaa
gospelmusiikkia Suomesta sekä
eri puolilta Afrikkaa, Aasiaa ja
Väli-Amerikkaa.

Auto : Lähtö srk-keskuksesta
(Hämeenkatu ) klo , Kauppalankatu, Urakankatu, Riihimäenkatu,
Jussilankatu, Vaiveronkatu, Aleksis
Kiven katu, Nummisillankatu,
Talvisillankatu, Läntinen yhdystie ja
Kytäjän kirkon kautta Sääksiin.

Huom! Sääksin yleisen uimarannan
parkkipaikalta järjestetään non-stop
bussikuljetus leirikeskukseen.

Kirkkojen aukioloajat

Heinäkuu

• Su .. klo  ”Kiitos elämästä”
-musiikkihetki Rauhannummen
kappelissa. Huom. Linja-auto
lähteen poikkeuksellisesti jo klo 
Hyvinkäänkylästä.
• Su .. klo  Reijo Pajamon
lauluilta Kytäjän kirkossa.
Kahvitarjoilu klo  alk. Lauluillan
aiheena vanhat koululaulut ja
-virret, koska kansakoululaitos
täyttää tänä vuonna  vuotta.
• Su .. klo  Lauluilta Vanhan
kirkon pihalla (sateella kirkossa).
• Ke .. klo  Arkiveisuut
Rautatienrakentajien
hautausmaalla, Sandelininkatu .
Kaisa ja A-P Laakso (HerättäjäYhdistys).
• Su .. klo  ”Kiitos muistoista”
-musiikkihetki Puolimatkan
kappelissa.
• .. klo  Lauluilta Vanhan kirkon
pihalla (sateella kirkossa).Vanhassa
kirkossa. Musiikkiopiston
kamariyhtye. Ohjelma  €.

Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16, on avoinna ympäri
vuoden klo 9–16.
Opas on paikalla 10.6.–20.8.
välisenä aikana maanantaista
perjantaihin klo 12–15.

Kytäjän kirkko, Palkkisillantie
11, on avoinna hiljentymistä ja
tutustumista varten heinäkuussa sunnuntaisin 3., 10., 17., 24.
ja 31.7. klo 13–16. Opastettu
esittely. Mehutarjoilu.
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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
1.6. alkaen kesäaikataulut:
Raamis ke 16.30-18.30
Nuorten ilta to 16.30-20.30
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”Pidän valitsemaani alaa kutsumuksena.”

Polkuja
Pekka Härkönen
on työskennellyt
KCI Konecranesilla
ja Finnairilla, mutta
viime vuonna hän
alkoi opiskella
sairaanhoitajadiakonissaksi.

Pekka opiskelee uuteen ammattiin

O

len syntyperäinen
hyvinkääläinen.
Nuorena kävin Hyvinkään ammattioppilaitoksen hienomekaanikkolinjan, jonka jälkeen
pääsin Koneen teollisuusoppilaitokseen. Siellä opiskelin koneistajaksi ja sain yrityksestä koneistajan paikan, Pekka Härkönen sanoo.
Välillä hän suoritti varusmiespalveluksen Säkylän jääkärikomppaniassa ja pääsi
myös lääkintäaliupseerikouluun Lahden
Hennalaan. Varusmiespalveluksen jälkeen
Pekka hankki moottorilentolupakirjan.
– Armeijan jälkeen palasin Koneelle
koneistajaksi, työvuosia kertyi yhteensä
kaksitoista. Armeijassa saamani lääkintäala alkoi kiinnostaa minua ja tätä tunnetta
koin useita kertoja elämäni aikana. Vuoden 2003 alusta menin Finnairille varastomieheksi. Kouluttamisen jälkeen minusta
tuli lentokoneen osien ja laitteiden vastaanottotarkastaja. Olen Finnairilta nyt
opintovapaalla, kun aloin opiskella viime
vuoden elokuussa Helsingin diakonia-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitaja-diakonissaksi. Valmistun toukokuussa 2019.
Pekan vaimo on myös työstään opintovapaalla. Perheeseen kuuluu kaksi las-
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ta. He ovat jo aikuisia ja muuttaneet kotoa pois. Pitääkseen yllä arkielämän jaksamista Pekka ja hänen vaimonsa kuntoilevat yhdessä ja erikseen. Harrastuksena
oleva mehiläistarhaus tuo heidän elämäänsä hunajaisen sisällön. Myös jumalanpalvelukset kuuluvat osana pariskunnan elämään.
– Tässä iässä opiskelu on hyvin antoisaa ja olen tykännyt siitä. Kannustan alan
vaihtoa miettineitä ihmisiä rohkeasti opiskelemaan. Pidän valitsemaani alaa kutsumuksena, Pekka Härkönen sanoo.

Mies diakonissana

– Viime marraskuussa oli ensimmäiset
harjoittelut. Tutustuin viikon ajan Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöhön. Sain
hyvin rikkaan ja laajan kuvan siitä, mitä
diakoniatyöntekijät tekevät, Pekka jatkaa.
Toukokuussa alkavat kirkollisen puolen opintoaineet. Siinä perehdytään Uuden testamentin syntyyn ja sisältöön sekä
varhaiskirkon historiaan ja oppiin. Hengellisyys ja hartaus liittyvät myös diakonian sekä kristillisen kasvatuksen perusteiden kokonaisuuteen.
Tulevana kesänä Pekalla on opiskelusta
kahden ja puolen kuukauden tauko, jonka
ajaksi hänelle on lupailtu töitä. Tulevaisuus opiskelun jälkeen on vielä avoin. Hän
arvioi voivansa tehdä tulevaisuudessa sa-

manaikaisesti sekä sairaanhoitajan että
diakonia-alan töitä.
– Minulta on kysytty sitä, mistä erottaa diakonin ja diakonissan. Diakonissa on
diakonisen hoitotyön ja diakoniatyön
asiantuntija. Diakoni taas suuntautuu sosionomin tehtäviin. Molempien lähtökohta on kristillinen ihmiskäsitys, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisenrakkaus.

Raamattu alkoi elää

Ensimmäistä kertaa hengelliset asiat alkoivat kiinnostaa Pekkaa, kun hän oli Sääksin
leirikeskuksessa pidetyllä rippikoululeirillä. Pappina leirillä oli Tapio Turunen.
– Olisin halunnut mennä rippikoulun
jälkeen seurakunnan nuorten toimintaan,
mutta olin ujo enkä rohjennut lähteä yksin. Ollessani 18-vuotias keskustelimme
kavereiden kanssa kuolemasta ja sen jälkeisestä elämästä ja siitä, onko olemassa
muita sivilisaatioita.
Erään ystävän kehotuksesta Pekka alkoi tutkia Raamattua.
– Aloin lukea sitä Uuden testamentin
kohdalta niin kuin kirjaa luetaan. Lukemisen
edetessä Raamatun sana alkoi elää. Se oli hyvin voimakas tunne. Kun kävelin töihin, niin
kaikki ne asiat, jotka liittyivät Raamattuun,
olivat kirkkaita ja selkeitä. Raamattu sisältää
meille monia hyviä neuvoja sekä myös lohdutuksia. En halua sanoa mitään erillistä

kohtaa Raamatusta, paitsi sen kehotuksen,
että olisimme apuna apua tarvitsevalle.

Kuuntele toista

Pekka Härkösen mielestä olemme usein
niin täynnä omaa asiaamme, että se on välttämättä saatava sanotuksi. Silloin emme
kaipaa kanssamme olevan ihmisen näkemystä tai mielipidettä. Omien ohjeidemme
antaminen on pääasia ja toisen kuuntelu jää.
– Minulle lähimmäisen kuunteleminen
on tärkeää, vaikka se voi olla usein vaikeaa.
Hyvin herkästi tahtoisimme antaa neuvoja,
vaikka monesti tilanteessa riittää, kun vain
kuuntelee toista, on rinnalla, hiljaa.
Koulun aloittamisen jälkeen Pekka
Härköselle on selvinnyt, miten paljon Suomessa on yksinäisiä. Yksinäisten määrä
kasvaa, ja rinnalla kulkijoita tarvitaan.
Hän pohtii sitä, että aivan lähellä meitä
on hengellinen Jumalan maailma, jonka
varassa kaikki elollinen toimii, ihmisen
elämäkin. Meidän kaikkien kuuluisi olla
kiinnostuneita lähimmäisistämme.
– Kun omassa elämässä asiat ovat hyvin, saatamme kulkea niiden lähimmäisten
ohi, jotka ovat avun tarpeessa. Olemme
sokeita ja välinpitämättömiä monille asioille. Kun oma elämäntilanne muuttuu,
silloin asioita huomaa selvemmin.

Seppo Ylönen

