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– Näytteleminen on minulle
pääntyhjennysterapiaa,
lääkäri Juho Lehto sanoo.

Näyttämöllä ei voi ajatella muuta
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

HENKILÖKUVA

Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) palliatiivisen
yksikön ylilääkäri Juho Lehto asuu Hyvinkäällä ja harrastaa
näyttelemistä. – Näytteleminen on kivaa, hän sanoo.

S

yntyperäinen hyvinkääläinen
Juho Lehto on näytellyt Teatteri Betan ja Teatteri Päivölän
esityksissä.
– Kävin rippikoulun Sääksin
leirikeskuksessa ja olin mukana
seurakunnan nuorisotyössä. 1980-luvulla esiinnyin Jouni Laineen
ensimmäisessä nuorisonäytelmässä Mun
leiviskät. Seurakunta on merkinnyt paikkaa,
jossa on hyvä yhteisö ja lämpimiä ihmisiä.
En ole koskaan ajatellut erota kirkosta.
Juhon tuleva vaimo, Carita, toimi myös
seurakunnan nuorissa. Naimisiin he menivät vuonna 1994. Carita Lehto on opettajana Aseman koulussa ja koordinoi englanninkielisiä luokkia. Perheen tytär Maria
opiskelee toista vuotta eläinlääketiedettä.
Toinen tytär Venla käy lukiota.
– Koko perhe on ollut mukana näytelmissä, Juho sanoo.
Koulussa Juho oli tavallinen oppilas, mutta
Sveitsin lukiossa hän terästäytyi. Päämääränä oli tulla lääkäriksi. Hän pääsi Oulun
yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan
toisella yrittämällä.
– Olin lääkärinä Kemissä ja Kotkassa.
Työskentelin kymmenen vuotta Hyvinkään
sairaalan osastonlääkärinä ja ylilääkärinä.
Keuhkosairauksiin erikoistuin HYKS:issä.
Ollessani työssä Hyvinkäällä hakeuduin
ensimmäiselle suomalaiselle palliatiiviselle
erityispätevyyskurssille ja sain pätevyyden
vuonna 2009. Hyvinkäälle luotiin pallia-

2

Kirkonmäki Nro 2 | 7.4.2017

tiivisen hoidon hoitoketju ja perustettiin
pieni palliatiivinen yksikkö.
Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumatonta tai henkeä uhkaavaa sairautta
sairastavan potilaan ja hänen läheistensä
kokonaisvaltaista hoitoa. Tavoitteena on
kärsimyksen lievitys ja mahdollisimman
hyvä elämänlaatu.
– Palliatiivisessa hoidossa ihminen voi
elää muutamia kuukausia tai jopa muutaman vuoden. Kyseinen hoito ei ole ajallisesti rajattu. Sitä tehdään myös tautiin kohdistuvan hoidon rinnalla.
Hyvinkään sairaalassa ollessaan Juholle
soitettiin Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja pyydettiin haastatteluun. Työpaikka vaihtui.
– Aloitin Tampereella palliatiivisen yksikön ylilääkärinä vuonna 2013. Pirkanmaalle
luotiin palliatiivinen hoitoketju. Puolet
työajasta opetan palliatiivista lääketiedettä
lääketieteen opiskelijoille. Viime vuonna
ilmestyneeseen lääketieteen oppikirjaan
Palliatiivinen hoito kirjoitin noin kymmenen artikkelia.
– Eutanasia ei ole minulle vakaumukselli-

nen asia enkä pidä eutanasian kannattajia
moraalittomina. Heidänkin perimmäinen
ajatuksensa on auttaa vakavasti sairaita.
Eutanasialta vain toivotaan nyt ratkaisua
kärsimykseen, johon apua tarjoaa lähinnä
saattohoito. Huolestuttavaa on, etteivät
kansalaisaloitteen hyväksi tarkoitetut
kriteerit tule pitämään. Vaikeasti sairaan

JUHO LEHTO
Palliatiivisen yksikön
ylilääkäri Tampereen
yliopistollisessa
sairaalassa
Opettaa myös palliatiivista lääketiedettä
Harrastanut
näyttelemistä
1980-luvulta lähtien

ihmisen loppuelämän kulku, kärsimys ja
elinajan ennustaminen ovat monimutkaisempia asioita kuin luulisi.
Juhon mielestä käsitteet ovat menneet
keskustelussa sekaisin. Hyödyttömistä ja
kärsimystä lisäävistä hoidoista luopumista
on pidetty eutanasiana, vaikka se on osa
normaalia hyvää hoitoa.
– Eutanasia tarkoittaa ihmisen surmaamista lääkkeillä hänen omasta pyynnöstään.
Käsitettä passiivinen eutanasia ei pitäisi
mielestäni käyttää.
Saattohoidolla lievitetään ihmisen elämän
viimeisien päivien tai viikkojen kärsimystä.
– Ajattelen niin, että meillä pitäisi olla
ensin saattohoitolaki tai -asetus, jotta voisimme varmistaa vaikeassa kärsimyksessä
kaikki saattohoidon menetelmät jokaisen
saataville. Arvioidaan sitten, onko eutanasialle sijaa. Saattohoidosta on tällä hetkellä
vain suositukset. Jos eutanasiasta tulisi nyt
laki, on riskinä, että sillä alettaisiin korvata
saattohoidon puutteita Suomessa.
– Saan itselleni elämänvoimaa kodista ja

Saan itselleni
elämänvoimaa
kodista ja
perheestä sekä
innostavasta
työstä.

perheestä sekä innostavasta työstä. Minulla
on myös jonkinlainen seurakuntayhteys ja
”Jumala-toivo”, joissa ajattelin roikkua kiinni,
Juho jatkaa.
– Sanon opiskelijoille, että tehkää muutakin kuin lääketiedettä. Näytteleminen on
minulle pääntyhjennysterapiaa. Näyttämöllä ei pysty ajattelemaan muuta.
Harrastusta on tullut käytettyä myös
vuorovaikutustaitoja opettaessa.
– Lääkärin vastaanoton aloitus on tärkeä.
Luottamus luodaan ensimmäisen minuutin
aikana. Lääkäriporukalla näytellään aitoja
potilastapauksia. Sitten keskustellaan, mikä
meni hyvin, mikä huonosti.
Ensi kesänä Juho näyttelee vaimonsa
Caritan kanssa Teatteri Päivölän kesäteatterissa Anton Tsehovin Kirsikkatarha -näytelmässä, jonka ohjaa Juho Mantere.
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Jorma Ersta
johtava tiedottaja

Kristittyjen yhteinen toivo
ELÄMÄ JA sen synty ovat ihmisen ky-

symyksistä suurimmat. Mistä kaikki sai
alkunsa, mikä on kaiken tarkoitus, miksi
olemme olemassa? Ihminen pohtii näitä
asioita ainakin joskus elämänsä aikana.
Usein se tapahtuu jo lapsena ja kasvuvaiheessa. Elämän päätös, kuolema, tulee myös mieltä askarruttamaan, vaikka
sitä ei edes haluaisi ajatella. Useimpia
ihmisiä kuolema pelottaa, mikä on ymmärrettävää.
Koska tiedostamme elävämme meidän on vaikea ajatella, ettei meitä enää
olisi olemassa. Pelkoa synnyttää suuri
epätietoisuus siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Kuolema on
elämän riistäjä ja vihollinen.

Ylösnousemuksesta
on pitävät
silminnäkijöiden
todisteet.

JOULUNA JUHLIMME Jeesuksen synty-

mää, hiljaisella viikolla kuljemme hänen
kanssaan raskasta tietä Getsemanen

puutarhasta Golgatan kummulle. Jeesus
oli ihmiseksi tullut Jumalan poika, mutta hänkin joutui kokemaan kuolemanpelon tuskan. Jeesus tiesi tarkkaan mitä
hänellä oli edessä, mutta se ei saanut
häntä perääntymään. Ihmisten pelastaminen synnin ja kuoleman vallasta vaati
häneltä astumista uhrikuolemaan kaikkien puolesta.
APOSTOLI PAAVALI kertoo, kuinka Jee-

sus noustuaan kuolleista ilmestyi useita
kertoja opetuslapsilleen. Hän mainitsee
Pietarin ja muut opetuslapset sekä yli
viidensadan miehen joukon, joille Jeesus näyttäytyi. Paavalin mukaan näistä
useammat olivat vielä elossa hänen
kirjoittaessaan tapahtumista ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille (luku
15). Viimeisenä Jeesus ilmestyi Paavalille.
Hän muutti seurakunnan vainoojan

seuraajakseen. Ylösnousemuksesta on
siis pitävät silminnäkijöiden todisteet.
OLEMME KOONNEET lehteemme eku-

meenisessa hengessä eri kirkkokuntien
ja uskonsuuntien näkemyksiä pääsiäisestä ja sen viettämisen tavoista. Pääsiäinen yhdistää kristittyjä. Perinteiset
tavat voivat olla erilaisia, mutta yhteistä
on ilo Jeesuksen ylösnousemuksesta.
Metropoliitta Ambrosius kuvaa, että
tyhjän haudan ihme antaa elämällemme
ainutkertaisen syvyysulottuvuuden. Jeesus ei nimittäin vain lähtenyt ja jättänyt
meitä oman onnemme nojaan, vaan
lähetti kaikille häneen uskoville Pyhän
Henkensä voimaksi ja opastajaksi elämän matkalle. Saman Hengen voimasta
myös me saamme kerran nousta ylös
kuolleista elämään yhdessä Jeesuksen
kanssa.

”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman
voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.”
Virsi 90
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä tuo sinulle iloa?

JARI INKILÄINEN
Terveys on yksi asia ja toinen on toisen ihmisen auttaminen. Ne tuovat
minulle iloa. Kun on hyvässä suhteessa
itsensä kanssa, niin pärjää toistenkin kanssa. Lähimmäisenrakkaus on
tärkeää elämässä, vaikka ei olla aina
samaakaan mieltä. Lapset tuovat myös
iloa. Kun myyn leivonnaisia, heidän
kanssaan on mukava jutella.

ANTHON CHATZIKELIS
Musiikki, hyvät ystävät ja perhe tuovat
minulle iloa. Perheeseeni kuuluvat minun lisäkseni äiti, kreikkalainen isäni
sekä sisko ja veli. Tuleva kesälomakin
tuo iloa. Menemme koko perhe Kreikan Rhodokselle, josta isä on kotoisin.

SATU KORHONEN
Iloa tuovat perhe, harrastukset ja työ.
Minulla on perheessäni mies sekä viisivuotias tyttö ja kolmevuotias poika.
Harrastan tankotanssia Pole Fit Factoryssa. Olen johdon assistenttina Kytäjä
Golfissa. Kenttä avataan viimeistään
vapuksi, ja töissä on iloinen kuhina.

REITA ERVASTI
Iloa tuovat minulle ainakin poikaystäväni Tuukka, musiikki ja uusien
asioiden tekeminen. Kuuntelen
enimmäkseen pop- ja rockmusiikkia. Pidän erityisesti japanilaisista ja
etelä-korealaisista yhtyeistä. Sekin tuo
iloa, että pääsen maahan, jossa en ole
aikaisemmin ollut. Aion matkustaa
reilun vuoden kuluttua Japaniin, ja sitä
varten olen säästämässä.
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Leena Vilkka
Kirjoittaja on
Hyvinkään
seurakunnan
kirkkovaltuutettu.

Vain saman kokenut voi
ymmärtää edes hivenen,
miltä minusta tuntuu.

Vertaisuudesta voimaa
MILLENNIUM-LAPSENI TEKLA syntyi 17 vuotta sitten,

16.4.2000. Millainen hän on nyt – vainko minun muistoissani vai jossain tulevaisuudessa, iankaikkisessa
elämässä?
Toimin nykyisin aktiivisesti kahdessa yhdistyksessä. Molemmissa olen Teklan takia.
Palkkatyöni Helsingin NNKY:ssä tyydyttää hengen
nälkääni, vaikka pääasiassa hoidan maallisia yhdistyksen asioita. KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:ssä
toimin puheenjohtajana. Molemmat järjestöt tarjoavat
vertaistukea elämän vaikeisiin tilanteisiin.
KÄPY RY tarjoaa vertaisryhmiä sekä perheviikonlop-

puja lapsensa menettäneille.
NNKY organisoi muun muassa ITU-työtä vaikeassa raskaustilanteessa tai abortin jälkeen tukea tarvitseville sekä Kamalat Äidit® -vertaistoimintaa murrosikäisten äideille. Myös järjestön nuorisotyö perustuu
vertaisuuden ja turvallisen tilan malleihin.
Uskon itse vahvasti vertaisuuden voimaan. Vain
saman kokenut voi ymmärtää edes hivenen, miltä minusta tuntuu. Joka itse on kokenut syvää tuskaa, näkee
tuskan toisen katseessa. Ja se, että tulen ymmärretyksi,
nähdyksi, kuulluksi on voimaannuttavaa.
Hyvä vertaistukiryhmä on luottamuksellinen, turvallinen, keskusteleva ja kuunteleva. Vertaisohjaajan
on hyvä olla sinut menetyksensä ja kipujensa kanssa.
Moni, joka itse on saanut hyvää vertaistukea, haluaa
laittaa hyvän kiertämään ja olla vuorostaan tukena
toisille.
VERTAISTUEN IHMEELLISTÄ vaikutusta olen saanut

olla todistamassa monen ihmisen kohdalla; ahdistuksen, synkkyyden ja mustuuden keskeltä löytyy valo,
epätoivosta syntyy toivo ja murheesta ilo. Kumaran
ihmisen ryhti suoristuu, hänen kasvoissaan loistaa taas
aurinko.
Toiveenani on lähitulevaisuudessa – tai joskus –
saada käynnistettyä Hyvinkäälle Käpy ry:n vertaisryhmä lapsensa menettäneille, yhteistyössä seurakuntamme kanssa.

Ristin tie vie uskon ytimeen
– Minulta on kysytty usein,
milloin Teatteri Beta esittää
Ristin tien uudestaan. Hyvinkään seurakunta täyttää tänä
vuonna sata vuotta. Tuntui
siltä, että Ristin tien uudelleen
esittäminen sopii tähän juhlavuoteen. Matteuksen ja Johanneksen evankeliumien pohjalta
tekemäni passiodraama nähdään jälleen täysimittaisena
Hyvinkääsalissa pitkänäperjantaina 14. huhtikuuta kello
16 ja 19. Jeesuksen kärsimys,
ristinkuolema ja ylösnousemus
ovat se ”kivijalka”, jolle koko
kristinusko on rakentunut.
Passiodraamassa olemme siis
kristinuskon alkuvoimaisessa
ytimessä, Ristin tien käsikirjoittaja ja ohjaaja Jouni Laine
kertoo.
Jouni Laine mainitsee,
että Ristin tiestä tuli menneinä vuosina suosittu esitys.
Viimeksi se on nähty Hyvinkääsalissa pitkänäperjantaina
vuonna 2007.
– Kyseessä on täyspassio
draama, jossa yleisö näkee
Jeesuksen ristiinnaulitsemisen.
Tässä draamassa Jeesusta ei
jätetä kuitenkaan ristille, vaan
näytelmä etenee ylösnousemuksen ihmeeseen. Pääosassa eli Jeesuksena nähdään Jyri
Similä, joka tuli jo 15-vuotiaana mukaan nuorten draamakurssille. Hän on osallistunut
useisiin Ristin tie -näytelmiin
monissa rooleissa. Juudaksen
osassa on teatteripiireissä tunnettu Henrik Västilä.
Musiikilla on passiodraamassa merkittävä osuus. Sitä
johtaa Helena Lehtinen ryhmineen.
– Maria Magdalenan osaan
olemme onnistuneet saamaan

Hanna Tarkiainen/Kuvitelmia

KOLUMNI

Tiina Alapaattikosken. Hän
laulaa vaikuttavasti Helena
Lehtisen minun kirjoittamiini
sanoihin säveltämän Maria
Magdalenan laulun. Koreografialla on myös tärkeä osuus
passiodraamassa. Koreografiaryhmää johtaa Susanna Hujanen, Jouni Laine jatkaa.
Hyvinkääsalissa on teknisesti

erinomaiset mahdollisuudet
esittää täysimittaista passiodraamaa. Salin valo- ja äänitekniikka palvelee täydellä teholla
esityksen dramaturgiaa. Jouni
Laine on tyytyväinen.

– Näytelmässä on mukana
neljäkymmentäneljä esiintyjää
ja lauluryhmä. Vanhoina konkareina Ristin tie -passiodraamassa nähdään muun muassa
Anu Vänskä, Pekka Laine,
Tenho Göös ja Timo Salonen.
Teatteri Betan esittämään Ris-

tin tie -passiodraamaan saa
maksuttomia lippuja ennakkoon seurakunnan neuvonnasta ja tuntia ennen esitystä
Hyvinkääsalin aulasta. Passiodraaman pituus on noin tunti
kymmenen minuuttia.
Seppo Ylönen

Jippii-lapsikuoro tuo laulullaan iloa

Hyvinkään kirkossa lauantaina
22.4. kello 17 pidettävässä Ristin maa -konsertissa esiintyvät
Jippii-lapsikuoro ja -orkesteri.
Mukana on myös King’s Kids
-tanssiryhmä. Konsertti on osa
valtakunnallista Ristin maa
2017 -konserttikiertuetta. Vuoden aikana järjestetään noin
150 Ristin maa -tilaisuutta eri

puolilla Suomea. Kiertue on
osa Suomi 100 -juhlavuoden
ohjelmaa ja se on myös seurakunnan juhlavuoden tapahtuma.
Jippii-konsertti on tarkoitettu koko perheelle. Tapahtuma
koskettaa suomalaista sydäntä
vauvasta vaariin. Konserttiin
on vapaa pääsy.

Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 100 Jippii-lapsikuoroa
eri seurakunnissa, kirkkokunnissa ja kouluissa. Suomalaisia
Jippii-lauluja on syntynyt vuosien varrella toista sataa.
www.jippiimissio.fi,
facebook.com/jippiimissio,
facebook.com/ristin maa

LYHYESTI
Elämänvoimaa taideterapiakurssilta

Ilon pilkahduksia -retriitti

Kurssi pidetään lauantaina 22.4. kello
10–16 ja sunnuntaina 23.4. kello 12–17
Hyvinkään srk:n työkeskuksessa, Hämeenkatu 16. Kurssilla etsitään voiman,
elämänilon ja rohkeuden lähteitä mm.
maalaten, kirjoittaen ja liikkuen. Mitään
taiteellisia taitoja ei tarvita, ne löytyvät
jokaisesta taideterapian menetelmien
myötä.
Ohjaajana taideterapeutti, pastori
Terhi Varjoranta, mukana pastori Petra Pohjanraito. Hinta 25 € sis. tarvikkeet ja iltapäiväkahvit. Ilmoittautumiset
16.4. mennessä pastori Petra Pohjanraidolle
p. 040 748 1960 tai petra.pohjanraito@evl.fi.

Hiljaisuuden retriitti pidetään Järvenpään seurakunnan leirikeskuksessa Leiriniemessä 6.–7.5. Saapuminen lauantaina
kello 11–12 ja lähtö sunnuntaina noin 16.45. Retriittihinta on
80 € sis. majoituksen yhden hengen huoneessa, täysihoidon
ja ohjelman.
Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Omat kyydit.
Vetäjinä pastori Petra Pohjanraito ja diakoniatyöntekijä
Kaisa Laakso. Tule hiljentymään ja lepäämään keskellä kauneinta kevättä!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kaisa Laaksolle
18.4. mennessä kaisa.
laakso@evl.fi tai p. 040
755 9364.
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Mukaan mahtuu 10 osanottajaa. Järj. Hyvinkään seurakunta ja Opintokeskus Agricola.

Perheiden juhlassa on
ohjelmaa ja tekemistä
niin lapsille, nuorille
kuin aikuisillekin.

Tule perheiden juhlaan Kirkonmäelle!

J

uhla, johon kaikki ovat tervetulleita, alkaa kello 10 Hyvinkään kirkossa messulla. Tapahtuma jatkuu iltapäivään kello
16:een saakka.
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Terhi Makkonen ja nuorisotyönohjaaja
Kirsi Kupiainen ovat innostuneita tulevasta tapahtumasta, johon panostetaan
paljon seurakunnan täyttäessä 100 vuotta.
– Tämä on perheiden, mutta samalla kaikkien kaupunkilaisten juhla.
Kaikkihan me johonkin perheeseen
kuulumme. Messun jälkeen on soppatykki kuumana, josta 500 ensimmäistä

saa jauhelihakeittoa leivän kanssa. Iltapäiväkahvin aikana kello 14 tarjotaan
kirkon aulassa täytekakkua, jota riittää
myös 500:lle ensimmäiselle, Terhi Makkonen kertoo tarjoilusta.
Kirsi Kupiainen jatkaa ja kertoo, että
kaikille riittää tekemistä.
– Kirkonmäelle tulee kaverikoiria,
pupuja ja toivottavasti myös hevosia,
joilla saa ratsastaa. Lapsia ja aikuistakin
yleisöä viihdyttävät esityksellään Kiisi ja
televisiosta tuttu Taika-Petteri. TaikaPetteri on vatsastapuhuja ja jonglööri,
Kiisi on tarinankertoja. He ovat myös
messun saarnaajia.

tye eli Jouko Mäki-Lohiluoma pitää
konsertin kello 15. Hän laulaa, soittaa
kitaraa, bassoa, rumpuja ja huuliharppua – yhtä aikaa!
– Lapset, jotka ovat tarkkasilmäisiä,
saattavat tunnistaa hänet samaksi henkilöksi, joka on esiintynyt televisiossa
Herra Heinämäen lato-orkesterissa,
Terhi Makkonen sanoo.
Messun jälkeen on paljon työpajoja
sekä sisällä että ulkona. On askartelua,
kasvomaalausta, muskareita, autorata,
letunpaistopiste, temppurata, puhallus-

putkiammuntaa, seikkailurasti, katuliitutaidetta, onnitteluseinä, kynsilakkapaja ynnä muuta.
– Tänne voi tulla myös omien eväiden kanssa piknikille, jos sää sallii ja
siihen aikaan päivästä kuin omalle perheelle sopii kello 10–16 välillä. Tapahtuma on ilmainen, mutta halutessaan voi
jättää ruokapisteisiin kolehtirahaa seurakunnan kasvatuksen kummikohteelle,
joka on aids-orpojen koulunkäynnin tukeminen Länsi-Afrikan Mauritaniassa,
Kirsi Kupiainen sanoo.
Terhi Makkosen mukaan tarkempia tie-

toja Perheiden juhlan ohjelmasta löytää
paikallisista lehdistä ja seurakunnan
verkkosivuilta (www.hyvinkaanseurakunta.fi) sekä Facebookista: Hyvinkään
seurakunnan lapset ja perheet.
Seppo Ylönen

Kiinteistötoimeen työnjohtaja
Seurakunnan kiinteistötoimen
työnjohtajana
aloitti maaliskuussa
Kari Järvenpää.
Hänen tehtäviinsä kuuluu
seurakunnan
kiinteistöjen ylläpito ja kiinteistötoimen esimiestehtävät.
Kari Järvenpää on koulutukseltaan koneteknikko. Hän on

viimeksi toiminut asennuspäällikkönä Hyvinkään Puuseppien
Oy:ssä. Hänellä
on työkokemusta
myös Saudi-Arabiasta ja Irakista.
Kari Järvenpää
asuu Hyvinkäällä.
Perheeseen kuuluu
vaimo ja kuusi lasta.
Järvenpään harrastuksia
ovat snooker, kalastus, veneily
ja vanhojen koneiden ja laitteiden rakentelu.
J or m
aE
r st

Keskiviikkona 3.5. on Yhteisvastuukeräyksen
kiitosilta seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Tilaisuus alkaa kahvilla kello 17.30. Ohjelmaosuus
kello 18.00.
Vieraina Raisa Muikku, joka tutustui Lähiidässä Kirkon Ulkomaanavun työhön YV:n
kohteissa, sekä Essi Thesslund Protukipisteestä, joka kertoo ihmiskaupanvastaisesta työstä
Suomessa. Musiikista vastaa HaTs.
Ilta on tarkoitettu YV-keräyksen vapaaehtoisille ja kaikille seurakuntalaisille. Mukana
illassa Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö
Mika Viitanen sekä diakoniatyöntekijät Maria
Kahra ja Päivi Lammela.

Perheiden juhlassa Yhden Joukon yh-

Katja Tähjä

Yhteisvastuukeräyksen
kiitosilta

Terhi ja Kirsi tiedottavat tärkeästä
asiasta koskien liikennettä. Autot kannattaa jättää kauemmaksi Kirkonmäeltä. Paikalle voi tulla kävellen, pyörällä ja
busseilla. Kirkonmäen parkkipaikoille
saattaa tulla tapahtumavieraiksi palo- ja
poliisiautoja, joihin voi tutustua.

a

Hyvinkään seurakunnan nelikymmenhenkinen
kasvatustiimi tempaisee sunnuntaina 7. toukokuuta
järjestämällä yhdessä noin viidenkymmenen
vapaaehtoisen kanssa Kirkonmäellä Perheiden juhlan.
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Martti Luther säesti luutulla perheensä
musiikkihetkiä. (G.A. Spangenbergin
maalaus vuodelta 1866)

Martti Luther – ilon ja kivun mies
Luterilaisuus – eikö se ole ahdistunutta ja synkkää! Tiukkaa työmoraalia ja
säännöistä kiinni pitämistä. Toki mielikuva voi pitää paikkaansakin. Mutta millainen
oli Martti Luther itse, luterilaisuuden isä, juhlavuoden merkkimies?

L

utherista on moneksi, kuten
yleensä suurmiehistä. Heitä
ihannoidaan ja vihataan. Heitä
nostetaan ja tiputetaan jalustoilta, heidän muistoaan niin
valkaistaan kuin mustataan.
Kun puhutaan ilottomuudesta luterilaisuuden yhteydessä, Martti Lutheria
on siitä vaikea syyttää.
Yksi uskonpuhdistuksen keskeisiä

ELOKUVA

Komediaelokuva Toivon tuolla puolen
Ohjaaja Aki Kaurismäki
Päärooleissa Sakari Kuosmanen ja
Sherwan Haji
Kesto 1 tunti 38 min.

Jos ja kun tupakointi lyhentää ikää, niin
Aki Kaurismäen uuden elokuvan näyttelijät menettivät vuosia elämästään.
Niin ahkerasti kohtaus kohtauksen jälkeen lähes kaikki sauhuttelevat.
Mutta se kuulunee Kaurismäen komedioiden maneereihin. Samoin kuin
synkät maisemat, kökköiset vuorosanat ja melankolinen yleisilme. Ja siitä
huolimatta naurua katsomossa riittää,
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Luther piti hyvästä ruoasta ja juomasta;

Katarina-puoliso oli mainio oluenpanija. Lutherin ja Katarinan kodissa kävi
paljon opiskelijoita ja muita ruokavieraita. Lutherin puheissa ja kirjoituksissa
on räiskyvää huumoria. Hän oli nuorena hyvä luutun soittaja, joka harrasti ja

NÄYTELMÄ

Aki Kaurismäen
viimeinen?

6

seurauksia oli, että se vapautti kiirastulen pelosta elämän iloon.

rakasti musiikkia läpi elämänsä.
Toki Lutherin elämän kirjo sisälsi
niin iloa kuin kipua. Seuraavassa joitakin etappeja.
Sankarimme syntyi Eislebenissä vuonna

1483 köyhään talonpoikaisperheeseen.
Isä Hans teki kaivostöitä. Äiti Margarethe synnytti yhdeksän lasta, joista
viisi kuoli varsin pienenä. Hans havaitsi

pian Martin lahjakkuuden ja lähetti
hänet opintielle haluten antaa hänelle
parhaan sen ajan koulutuksen.
Kouluopetus oli ankaraa, latina oli
koulukieli. Saksaa puhunut joutui kantamaan puista aasin kuvaa kaulassaan.
Pehmeästä pedagogiikasta ei ollut tietoa. Vapaa-ajallaan oppilaat lauloivat
kaduilla tai kerjäsivät ohikulkijoilta
rahaa ja ruokaa. Yliopistossa opiskelutahti koveni entisestään.
Isän toivoma lakimiehen ura tyssäsi ke-

säiseen ukkosmyrskyyn, jonka voi sanoa
muuttaneen samalla Euroopan historian

Reijo Huuskonen

huumoria on enemmän
kuin ehkä missään
aikaisemmassa draamassa. Ulkomaisista
palautteista päätellen
huumori toimii kaikilla
kielillä.
Toivon tuolla puolen
kertoo kahta tarinaa,
jotka risteävät elokuvan
puolivälissä. Valdemar
Wikström lopettaa
kauppamatkustajan
hommat ja ryhtyy baarin pitäjäksi. Khalid, Syyrian Alepposta
paennut nuori mies ilmaantuu hiililaivasta Suomeen ja turvapaikkahaun
jälkeen kohtaa täkäläisen todellisuuden.
Kielteisen päätöksen jälkeen Khalid

pakenee paperittomana, mutta löytää
itsensä Waldemarin kapakasta, jonka
omalaatuinen henkilökunta yrittää välillä menestyä Sushi-ravintolanakin.
Suomalainen aste asteelta kiristynyt

turvapaikkapolitiikka saa Kaurismäen
karun kritiikin. Aleppoon vain takaisin!
Skiniporukkakin teloo tulijoita, mutta vähäosaiset, kadun kansa asettuu
hädänalaisia puolustamaan. Ohjaajan
myötätunto on selvästi pakolaisten
puolella, mikä on näkynyt aikaisemmissakin elokuvissa.
Tapahtumien sivuosissa esiintyy
tukku tunnetuimpia suomalaisia näyttelijöitä Hannu-Pekka Björkmanista
ja Tommi Korpelasta luottonäyttelijä
Kati Outiseen. Vilahtavatpa absurdisessa pokerikohtauksessa Jörn Donner
ja Jukka Virtanenkin. Erikielisiä ja -rotuisia kävelee vastaan kuten Helsingin
kaduilla muutenkin.
Elokuvan musiikki on tuttua kaurismäkeä. Tuomari Nurmio ja kumppanit

AJAN ILMIÖ

Lutheria vaivasi Jumalan vanhurskauden
käsite. Mutta juuri siitä tuli avain henkiseen
ja hengelliseen vapautumiseen.

Erityisesti Lutheria vaivasi Jumalan

vanhurskauden käsite. Mutta juuri siitä
tuli avain henkiseen ja hengelliseen vapautumiseen. Elämänsä loppupuolella
Luther muistelee: ”Yötä päivää asiaa
pohtiessani Jumalan armosta kiinnitin
huomioni asiayhteyteen, nimittäin:
´…vanhurskas on elävä uskosta´, ja
siinä aloin käsittää sen minkä varassa
vanhurskas Jumalan lahjana saa elää,
nimittäin uskosta. Tällöin minä tunsin
astuneeni avoimista porteista samaan
paratiisiin.”
Tätä käänteen tekevää löytöä on
tavattu kutsua ”tornikokemukseksi”.
Pöytäpuheissaan Luther nimittäin
kertoo, että Jumalan vanhurskauden
lahjaluonne kirkastui hänelle Mustan
luostarin tornihuoneessa, itse asiassa
sen käymälässä.
Uskonpuhdistuksen alkuhetkenä on to-

tuttu pitämään pyhäinpäivän aattoa 31.
lokakuuta 1517. Silloin Luther naulasi
95 teesiään Wittenbergin linnan oveen.
Siitä alkoi tapahtumien vyöry, jota
Rooman kirkko ei pystynyt patoamaan.
Kehkeytyi kamppailu, jonka tuloksena lopulta olivat reformaation suuret
periaatteet: paluu Raamattuun uskon

laulavat ja soittavat rouheaa rakkauden
kaipuuta tai sen menetystä. Lienee tarkoituksellista, että kaiken aikaa sekoittuvat nykyaika ja 1950–1960-lukujen
baarimiljööt, viranomaisten käytöstavat
ja tekniikan ihmeet.
Toivon tuolla puolen sai helmikuussa 2017 Berliinin elokuvajuhlien
Hopeisen Karhun eli parhaan ohjauksen
palkinnon. Suomessa moni valtamedia, Hesari ja Iltalehti lähes lyttäsivät
viimeisimmän. Ei kuulemma mitään
uutta! Katsojat meillä ja maailmalla
mitä ilmeisimmin kuitenkin nauttivat
– ja samalla saavat vahvistuksen heikon
puolelle asettumisen tärkeydestä ja
myötätunnon voimasta.
Toivon mukaan Kaurismäki väsymyksensä jälkeen peruu uhkauksensa

ja elämän ainoana perusteena sekä
Kristus-keskeisyys.
Luther itse joutui pahaan kiipeliin. Kun
hän ei luopunut näkemyksistään, paavi
sekä maallinen hallitsija julistivat hänet
henkipatoksi. Lutherin hyvä ystävä
pelasti hänet kuitenkin Wartburgin
linnaan, jossa muutaman kuukauden
sisällä Uusi testamentti kääntyi saksaksi. Kirjapainotaito oli juuri keksitty, ja
Lutherin monet teokset levisivät ennen
näkemättömällä tavalla.
Luther kirjoitti 1520-luvulla usein
avioliitosta. Hän antoi täyden tukensa
munkeille ja nunnille, jotka jättivät
luostarin ja halusivat solmia avioliiton.
Mutta kun yhdeksän nunnaa pakeni sillitynnyreissä Nimbschenin luostarista,
eikä yksi heistä suostunut järjestettyihin avioliittoihin, Luther lopulta itse
otti Katarinan vaimokseen.
Martti-tohtorin ja Katarinan aviolii-

tosta kehkeytyi onnellinen, vaikka se oli
alkanut järkiavioliittona.
He saivat kuusi lasta. Kaksi lasta
kuoli pienenä, ja varsinkin 13-vuotiaan
Magdalena-tytön kuolema otti koville.
Pojat etenivät yliopistoon asti. Lutherin
suhde seksuaalisuuteen oli realistinen ja
ymmärtävä.
Lutherin ruumista ja mieltä rasittava
elämä vaati veronsa. Hän kärsi monista
kroonisista sairauksista. Ne osaltaan pitivät huolta siitä, ettei hänen teologiansa noussut turhan korkealentoiseksi.
Lutherin kuolinvuoteen reunalta
löytyi kokoon puristettu paperinpala,
jonka tämä oli kirjoittanut pari päivää
ennen kuolemaansa. Kirjoitus päättyi
sanoihin: ”Kerjäläisiä me olemme. Se
on totta.”
Hengellisesti köyhän, mutta Jumalaan turvaavan ilon ja kivun miehen
matka oli päättynyt.
Reijo Huuskonen

viimeisestä, ja trilogia saa kolmannenkin osan.

Muistisairaudesta
sekavasti
Florian Zellerin draamakomedia ISÄ
Helsingin kaupunginteatteri, studio Pasila
Ohjaus Mikko Lehto, pääosissa Jari
Pehkonen, Vuokko Hovatta ja Heikki Sankari

Meitä eläkeläisiä on enemmän kuin
koskaan. Samalla ovat lisääntyneet iän
tuomat rempat, niiden joukossa erilaiset
muistisairaudet. Tilasto kertoo Suomessa muistisairaita olevan vajaa 200 000.
Vuosittain ilmenee 14500 uutta tapausta.
Aiheesta on kirjoitettu paljon niin
dokumentteja, asiaoppaita kuin ko-

Nuoret ja alkoholi

N

uoren ihmisen kasvu on
vauhdikasta. Hän saa
eväitä elämäänsä kodista,
koulusta, harrastuksista,
seurakunnasta, kavereilta
ja mediasta. Musiikki-, liikunta- ja
muut hyvät harrastukset antavat
rakentavaa sisältöä vapaa-aikaan,
mutta nuori on alttiina myös monenlaisille houkutuksille, esimerkiksi päihdekokeiluille.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo
on nuorten päihteidenkäytön asiantuntija. Hänen mukaansa alaikäisten
kohdalla on kysymys lähinnä alkoholin käytöstä. Laittomien päihteiden, kuten kannabiksen ja muiden
huumeiden käyttö on heidän keskuudessaan vähäistä.
– Viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana raittiiden nuorten eli
niiden, jotka eivät käytä ollenkaan
alkoholia, osuus on kasvanut.
– Suomalaisnuorten raittius on
lisääntynyt ja humalajuominen on
vähentynyt 1990-luvun lopusta asti. Raittiiden osuus on lisääntynyt
vuodesta 1995, jolloin kymmenesosa 15–16 -vuotiaista oli raittiita.
Vuonna 2015 vastaava osuus oli 26
prosenttia.
Vaikka alkoholinkäyttö ja humala-

juominen on vähentynyt, se ei ole
kokonaan poistunut.
– Edelleen noin neljännes 15–16
-vuotiaista nuorista on juonut itsen-

mediaa. Muistisairas pystyy itsekin
alkuvaiheessa ottamaan unohtelunsa
huumorilla. Loppuvaihe onkin sitten
usein lähipiiriä koetteleva.
Helsingin kaupunginteatterin käännöskomedia ei aivan vastannut odotuksia lämmöllä tuotetusta perhedraamasta. Pääosan Arne-isän esittäjä Jari
Pehkonen on kyllä ammattitaitoinen ja
vaikuttava.
Tytär ja muu lähipiiri yrittävät ymmärtää etenevästi sairastavaa, mutta
jotenkin sekoiluksi ja huutamiseksi
menee koko touhu, mitä erikoiset näyttämöratkaisut vielä edesauttavat. Toki
herkkiä ja hiljaisia hetkiäkin on.
Tärkeää on, että muistisairas kohdataan. Joka seitsemäs sekunti maailmalla
joku meistä sairastuu.

sä humalaan viimeisen kuukauden
aikana. Kyse on alaikäisistä nuorista,
joiden ei pitäisi saada alkoholia ollenkaan käyttöönsä. Tavallisimmin
nuoret saavat alkoholia kavereiden
välityksellä.
Vaikka nuorten alkoholin käyttö on

vähentynyt, on edelleen tehtävä työtä asian hyväksi. Erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo pitää hyvänä asiana
sitä, että kauppojen ikärajavalvonta
on viime vuosina lisääntynyt selkeästi, mikä on yksi mahdollinen syy
nuorten raitistumiskehitykseen.
– Päihdehaittojen ehkäisemiseksi
on tärkeää, että päihteiden käytön
riskeistä kerrotaan riittävästi. Oppilaitokset ja kuntien nuorisotoimi
ovat tässä keskeisiä tiedonvälittäjiä.
– Vaikka yhä useammat nuoret
ovat raittiita ja voivat siksi entistä
paremmin, on syytä muistaa, että
on myös nuoria, joille päihteet ovat
vakava, koko tulevaisuutta uhkaava
ongelma. Kaikkien nuorten kanssa
tekemisissä olevien aikuisten eli vanhempien, opettajien, valmentajien ja
viranomaisten tulisi yhteisesti tukea,
valvoa sekä ohjata heitä terveeseen
kehitykseen sekä ehkäistä heidän
syrjäytymistään.
Seppo Ylönen
Lähde: Raitasalo, Kirsimarja;
Huhtanen Petri & Miekkala Mari.
Nuorten päihteiden käyttö Suomessa
1995–2015. ESPAD -tutkimusten
tulokset. THL Raportti 19/2015.

Tapio Vanhatalo

kulkua. Lähelle Lutheria lyönyt salama
säikäytti ja pani huutamaan apua kaivostyöläisten suojeluspyhimys Annalta.
”Rupean munkiksi.” Isä raivostui, mutta
ei kyennyt kääntämään pojan päätä.
Erfurtin augustinolaisluostarissa
Luther toivoi löytävänsä sielulleen rauhan. Hän toteutti luostarihurskauden
velvoitteet viimeisen päälle; paastosi
enemmän kuin muut ja lausui rukoukset joskus kahteen kertaan. Rippi-isä
totesi kerran, että Lutherin kannattaisi
tehdä vaihteeksi oikeita syntejä eikä
askarrella joutavuuksien kanssa. Entistä
suurempi pelko oli kuitenkin Lutherin
alituinen seuralainen.
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Pääsiäisviikko
vie surusta iloon
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

E

vankelisluterilaisen kirkon hiljaisen viikon
tapahtumat noudattavat tuttua järjestystä.
Hyvinkään seurakunnan julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio kertoo ensin palmusunnuntaista.
– Palmusunnuntain perhemessu alkaa kello
10 Hyvinkään kirkossa. Raamatussa kerrotaan,
kuinka ihmiset lauloivat aasilla Jerusalemiin
ratsastaneelle Jeesukselle Hoosianna (”oi auta,
oi pelasta!”). He levittivät tielle vaatteita ja palmunoksia. Pitkäperjantaina ihmiset huusivat: ”Ristiinnaulitse,
ristiinnaulitse!”.
Jeesuksen piti kulkea kärsimystie meidän syntiemme tähden.
Hiljaisella viikolla maanantaista keskiviikkoon Vanhassa kirkossa luetaan kello 19 alkavissa sanajumalanpalveluksissa Jeesuksen
kärsimyshistoriaan liittyviä tekstejä. Ehtoollista ei ole.
– Kiirastorstaina Jeesus asetti ehtoollisen syntiemme anteeksiantamiseksi. Sen päivän iltana on kirkoissa perinteinen
ehtoolliskirkko. Kiirastorstaina alttarivaatteet riisutaan ja alttareille asetetaan viisi ruusua, jotka merkitsevät Jeesuksen viittä
haavaa.

Pitkäperjantai on Jeesuksen kärsimyksen ja ristinkuoleman
muistopäivä.
– Pitkäperjantaina kello 10 on Hyvinkään kirkossa sanajumalanpalvelus. Papeilla on mustat vaatteet. Urkuja ei käytetä. Kello
15 on Ristinjuhla Vanhassa kirkossa ja Ristin tie -passiodraamat
Hyvinkääsalissa kello 16 ja 19.
Perjantai-illasta sunnuntaiaamuun saakka Jeesus oli haudassa. Välissä olevana lauantaina kello 23 on Hyvinkään kirkossa
pääsiäisyön Tuomasmessu.
– Pääsiäinen on ilon juhla, kun Jeesus nousi ylös haudasta.
Se, että Jeesus nousi kuolleista, on kristillisen kirkon tärkein tapahtuma. Jos hän olisi jäänyt hautaan, meillä ei olisi mitään toivoa iankaikkisesta elämästä Jumalan luona, Kosti Kallio jatkaa.
Pääsiäispäivänä kello 10 on Hyvinkään kirkossa ja Paavolan
seurakuntakodissa messut. Pääsiäiskoristeisessa kirkon yläsalissa on messun jälkeen pieni lähetysjuhla, jossa rovasti Matti
Korpiaho kertoo kuvin viimesyksyisestä seurakuntatyömatkastaan Kroatiaan. Vehkojan seurakuntakeskuksessa messu on kello 12. Toisena pääsiäispäivänä, maanantaina, on kello 10 messu
Hyvinkään kirkossa sekä kello 15 perhemessu Martin seurakuntatalossa. (ks. pääsiäisajan ohjelmaa sivulta 14)

Lähetyspappi Kosti Kallio.
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Pääsiäinen yhdistää kristittyjä
Kirkonmäki-lehti koko
katolisten ja helluntailaiste
merkityksestä

Metropoliitta Ambrosius

Metropoliitta
Ambrosiuksen
ajatuksia pääsiäisestä

O
MAN VALTA

OITETTU

ä yli kirkkokunta- ja tunnustusrajojen.
osi luterilaisten, ortodoksien,
en ajatuksia pääsiäisen sanoman
ä ja pääsiäisperinteistä.

Koostanut Tuija Mattila

rtodoksisen kirkon tavassa viettää Kristuksen ylösnousemusjuhlaa yhdistyy
ytimekkäästi niin pitkäperjantain murhe kuin pääsiäisen riemu.
Silmiemme edessä on Kristus, joka
antoi itsensä maailman elämän edestä.

Pääsiäisen koittaessa on paaston matka
takana. Paaston merkitys on siinä, että
edes hetkeksi olemme pysähtyneet pohtimaan elämämme suuntaa ja asioiden
tärkeysjärjestystä. Ortodoksinen ristin tie kulkee suuren paaston viikkojen läpi kohti Golgataa ja ristiä. Risti on merkki, joka
yhdistää kaikkia kristittyjä.
Ristin tie on kärsimyksen tie ja kärsimys yhdistää meitä
Kristukseen.
Paastoajan hiljainen ja valoisa kärsimys johdattaa meitä kohti

ylösnousemuksen riemua.
Tyhjän haudan ihme antaa elämällemme ainutkertaisen
syvyysulottuvuuden. Kun olemme tästä osallisia, asettuvat
oikeisiin mittasuhteisiinsa meidän inhimilliset ja moraaliset
mittapuumme.

Kirkko on ylösnousemuksen yhteisö, joka vie meitä eteen-

päin. Kuolonuneen nukkuneet veljemme ja sisaremme elävät
osana kirkkoa, joka ylittää näkyvän ja näkymättömän, ajan ja
iankaikkisuuden rajat. Risti yhdistää tämän ja tuonpuoleisen
todellisuuden.
Ylösnousemus antaa meille toivon, ja se toivo on meidän jo-

kaisen edessä. Tyhjä risti on siten meidän voitonmerkkimme.
Kristus on ylösnoussut!
jatkuu ›››
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Jeesus ilmestyi ylösnousemisensa
jälkeen sadoille ihmisille. Nekin
ihmiset, jotka olivat olleet hänen
vastustajiaan, tulivat uskoon,
pastori Jani Rossi sanoo. Tyhjä
hauta todistaa ylösnousseesta.

Katolisen kirkon
pääsiäisperinteitä

H

Ylösnoussut Jeesus
muuttaa ihmisen

yvinkään Vanhassa kirkossa
pidetään noin kerran kuukaudessa suomeksi katolisia
messuja, joissa käy 15–30
henkeä. Helsinkiläisen Pyhän Marian katolisen seurakunnan
kirkkoherran Rafal Czernian mukaan
niissä on myös ulkomailta tulleita katolilaisia kuten puolalaisia ja vietnamilaisia. Viimeisin messu oli lauantaina
25. maaliskuuta kello 16, ja seuraavat
ovat 29.4. ja 20.5.

Kiirastorstai on eukaristian (ehtoollisen) asettamisen juhlapäivä.
– On tapana, että pappi pesee messussa ihmisten jalat, minkä jälkeen
vietetään juhlallisesti eukaristiaa. Pitkäperjantai on Kristuksen kuoleman
päivä. Perinteisesti on kello 15 juhlajumalanpalvelus Herran kärsimisen
muistoksi. Keskeisenä on ristin kunnioitus. Ihmiset voivat kumartaa ristiä,
polvistua sen eteen tai suudella sitä.

Pääsiäissalaisuuden eli Jeesuksen

loin kirkoissa ei ole messuja. Sen sijaan
niissä voidaan lausua yksinkertaisia
rukouksia. Puolan kirkoissa siunataan
lauantaina pääsiäisruuat.

Kristuksen kärsimyksen, kuoleman ja
ylösnousemuksen vietto alkaa palmusunnuntaina. Silloin kirkkojen erikoismessuissa siunataan palmut.
– Ihmiset tuovat kirkkoon pajunkissaoksia ja aivan oikeita, ulkomailta
tuotuja palmunoksia. Ne siunataan,
minkä jälkeen luetaan Jeesuksen kärsimyshistoria. Pyhällä viikolla on triduum sacrum eli pääsiäisen kolme pyhää päivää: kiirastorstai, pitkäperjantai
ja pääsiäinen, Rafal Czernia kertoo.

Helsinkiläisen Pyhän
Marian katolisen
seurakunnan kirkkoherra
Rafal Czernia.

Pyhä lauantai on hiljainen päivä, jol-

Pyhän pääsiäisyön vigilia on pääsiäis-

ajan keskeinen tapahtuma. Pyhän Marian kirkossa (Mäntytie 2, Helsinki) se
alkaa kello 22, kun ilta on pimentynyt.
– Alussa siunataan kirkon pihalla
oleva nuotio. Pappi sytyttää siitä pääsiäiskynttilän, jonka hän kuljettaa pimeään kirkkoon. Siellä se on aluksi ainoa
valo. On juhlalliset rukoukset, minkä jälkeen luetaan
lukukappaleet ja Psalmit.
Pappi laulaa ensimmäisen
kerran paaston jälkeen
Halleluja. Seuraa eukaristia.
Pappi siunaa kasteveden, ja
seurakuntalaiset uudistavat
kastelupauksen.
Sunnuntaina, pääsiäispäivänä

Pyhän Marian kirkossa on
neljä messua. Ensimmäinen
on kello 10 suomeksi, toinen
kello 12 vietnamiksi, kolmas
kello 16 puolaksi ja neljäs
kello 18 englanniksi. Maanantai on myös juhlapäivä.
Kello 10 on messu suomeksi
ja kello 18 englanniksi.
Seppo Ylönen
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P

ääsiäisen aika kertaa Jumalan
pelastussuunnitelman täytäntöönpanon keskeisimmät
asiat. Niitä ovat Jeesuksen
saapuminen Jerusalemiin,
viimeinen ateria opetuslasten kanssa,
Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous
(Joh. 17), Juudaksen petos, Jeesuksen
kärsimys, hänen ylösnousemuksensa ja
opetuslapsille ilmestyminen, sanoo Hyvinkään helluntaiseurakunnan pastori
Jani Rossi.
Palmusunnuntaina on kello 11 helluntaikirkossa (Palo-ojantie 1) Kautta
kärsimysten voittoon -yhteislaulu- ja
musiikkijumalanpalvelus. Hiljaisen viikon sanomaa käydään läpi Raamattua
lukemalla ja laulaen.
Jani Rossi sanoo, että pääsiäisviikolla on normaalia viikko-ohjelmaa. Sen
voi katsoa seurakunnan sivuilta: www.
hyvinkaanhelluntaisrk.fi.
– Haastamme ihmisiä hiljaisella
viikolla mediapaastoon. Vapautuneen
ajan voi käyttää hiljentymiseen, mikä
auttaa keskittymään pääsiäisen ydinsanomaan. Pitkäperjantaina on kello 11
ehtoollisjumalanpalvelus ja lauantaina
kello 17 rukousilta. Pääsiäispäivän juHyvinkään
helluntaiseurakunnan
pastori Jani Rossi.

malanpalvelus alkaa kello 11.
Pastori Jani Rossi on ollut Hyvinkään helluntaiseurakunnan pastorina
15 vuotta.
– Pääsiäisen sanoma on uskoville
arkipäivän elämässä kantava asia.
Meillä on luottamus Jumalan huolenpitoon eli siihen, että elämä on
isommissa käsissä. Raamattu puhuu
ylösnousemustoivosta, joka on kaikilla
Jeesukseen uskovilla. Elämässä on vaikeuksia ja haasteita, mutta usko antaa
lohdutusta. Ihminen saa uudenlaisen
näkökulman asioihin ja rakkauden
kokemuksen. Hän tuntee olevansa hyväksytty ja arvokas Jumalan silmissä,
vaikka olisi ihmisten silmissä epäonnistunut.
Pastori Jani Rossi tietää omasta
ja lukuisten muiden elämästä, että
ylösnousseen Jeesuksen kohtaaminen
muuttaa ihmisen.
– Ihmisen arvomaailmaan tulee aivan uusi päivitys, kun sydämessä syntyy elävä suhde Jeesukseen. Elämämme
on moniulotteinen, mutta usko Jeesukseen kantaa, ja ihminen saa ilon sekä
toivon iankaikkisesta elämästä.
Seppo Ylönen

LAPSEN SILMIN

Päiväkerholaisia tutustumassa
Hyvinkään kirkon urkuihin
ohjaajiensa Susanna Pulkkisen
ja Maria Silvanin kanssa.

Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

 pettele
O
uusi laulu
Lähtekäämme kotikirkkoon,
luuri-allal-lei. Elle-illal-lei, luuri-allal-lei.
Kynttilän me sytytämme...
Urut soivat komeasti...
Pappi kertoo Jeesuksesta...
Isä meidän rukoilemme...
Ehtoollisen pöytään käymme...

Kotikirkko tutuksi

V

oi sitä elämäniloa, jonka päiväkerholaiset saivat taas kokea
tutustuessamme Hyvinkään
kirkkoon. Näissä erikoisretkissä
on mahtavaa se, että ne tapahMatkaan saamme siunauksen...
tuvat lasten ehdoilla ja heille varta vasten
tehtyinä. Miltäpä aikuisista tuntuisi juosta
kirkon käytävillä tai ryömiä penkkien alla? Tai
-Suomalainen kansansävelmä, Anna-Mari Kaskinen
entäpäs välillä kiljahtaa ja kuunnella kaikua? On(sävel kuunneltavissa Facebookissa;
neksi lapset voivat.
Hyvinkään seurakunnan lapset ja perheet)
Tämä kaikki opettaa lapselle, että kirkko on kiva ja
turvallinen paikka. Kirkkoon ovat lapset aina tervetulleita! Heistä voi kasvaa aktiivisia seurakuntalaisia.
Mutta lapset myös tietävät, että kirkossa useimmiten
istutaan penkeissä, kuunnellaan ja veisataan virsiä.
Sitähän me harjoittelemme kerhoissa joka viikko.
Virrenveisuun yhteydessä tulikin puheeksi, että ketkä
kaikki ovat Jumalan lapsia? No lapset tietenkin, mutta
viisivuotias Meri lisäsi, että myös aikuiset ovat kaikki
Jumalan lapsia.

Kysyttäessä, että mikäs tällä kertaa oli mukavaa,
lähes jokainen vastasi, että juokseminen. Heti perässä
seurasi penkkien alla konttaaminen, penkeillä makoilu ja melkein taivaaseen asti katsominen. Välillä
sai värittää värityskuvia ja syödä leikkiehtoollista. Oli
kivaa kun laulettiin oma tuttu virsi tai kaksikin.
Kirkossa on myös paljon erilaisia esineitä, joita
ei kotoa löydy, kuten ehtoollispikarit, viinimalja sekä muut kirkkohopeat ja flyygeli. Eikä unohtaa saa
eteisaulan taideteosta. Siitä lapsille tulikin mieleen
hämähäkin verkko, siili tai piikikäs puska. Ei huonoja
arvioita, vai mitä? Luulenkin, että tulevat taidenäyttelyt saavatkin asiantuntevia kommentteja. Ja kovasti
jo odotetaan seuraavia tapahtumia kirkonmäellä, niin
pääsiäistä kuin tulevaa perhetapahtumaakin 7.5.2017.
Eikä unohtaa saa Hyvinkään seurakunnan 100-vuotisjuhlaa! Saati Suomen ja Hyvinkään kaupungin
100-vuotisjuhlia.
Kirsi Koivula

urakunnan
Hyvinkään se
eet löytylapset ja perh
bookista.
ce
fa
vät myös
assa
Käy kurkkaam
sä.
ja tykkäämäs

Opettele
uusi laullaluvoi,:

”Pääsiäinen tu
ikki soi.
Jeesus elää, ka
voi,
Pääsiäinen tulla
ikki soi.
Jeesus elää, ka
lal-lal-laa!
l-laa, halleluja,
la
lla
,
ja
lu
le
al
H
ina hei,
Palmusunnunta
hliin vei!
Jeesus aasin ju
ina hei,
Palmusunnunta
hliin vei!
Jeesus aasin ju
nannaa,
Hoosianna, nan
nannaa!”
hoosianna, nan
,
i-Tuominen
va ja Mari Torr
(Kristiina Larja
issa
vissa facebook
sävel kuunnelta
rheet’.)
pe
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in
’Hyv
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Virpomisvitsa
on vanha perinne

Isä Harri ja poika Onni
esittelevät autojaan.

Virvon, varvon tuoreeksi terveeksi, tulevaksi vuodeksi,
Jeesuksen Jerusalemiin matkustamisen muistoksi. Jumala
sinua siunatkoon!
Palmusunnuntain pitkänä perinteenä ovat olleet pienet
virpojat oksineen. Monet käyvät tuttavillaan toivottamassa
hyvää mieltä ja Jumalan siunausta. Virpojia muistetaan
yleensä pienellä palkalla, tärkeintä kuitenkin on hyvän mielen tuottaminen toisille.
Tänä vuonna voit kokeilla allergiaystävällistä virpomavitsaa. Grillitikun päähän voi liimata maalatun massakananmunan, kartongista leikatun kukan tai värikkäitä silkkipaperisuikaleita. Tai vaikka rikkinäisistä vaatteista leikattuja
paloja. Mielikuvitus on vain rajana! Tällaista vitsaa voi pitää
kauankin esillä. Kristikunnan suurin juhla lähestyy, se on
erittäin hyvä syy koristaa koti kauniilla ja kirkkailla, pääsiäisen iloisilla väreillä.
teksti ja kuva Laura Jokinen

Onni alkoi kilpailun nelivuotiaana

Pääsiäisperinteeseen kuuluvat
pääsiäismunat, vitsat ja rairuohot
sekä mämmi ja pasha.

Hyvinkään seurakunnan työ-

keskuksessa oli maaliskuun
toisessa viikonvaihteessa tiivis
tunnelma, kun siellä käytiin
ura-autojen kansallisen sarjan
toinen osakilpailu. Seurakunta
on antanut tilan Hyvinkään
Slot Racing Club -kerhon käyttöön. Sen puheenjohtaja Harri
Nykänen oli kisaamassa poikansa Onnin, 6, kanssa.
– Pienoissähköautoharrastus alkoi vuonna 1974 seurakunnan poikatyönohjaaja
Vilho Viitalan ja veturisähköasentaja Hannu Nurmisen toimesta (ks. historiaa www.src.
fi). Ensimmäinen rata valmistui
vuonna 1976. Minä tulin mukaan vuonna 1982. Kolmas rata
valmistui vuonna 2010.
– Onni ajoi ura-autoa jo
kolmivuotiaana. Nelivuotiaana

Pappilan päiväkerhon 3–5 vuotiaat askartelivat virpomavitsoja. Kukan varressa olevaan lehteen on kirjoitettu
virpomaloru.

hän aloitti kilpailun tässä oman
kerhon radalla. Koska ajaminen on kivaa, siihen ei kyllästy,
Harri Nykänen sanoi.
Ura-autoradan pituus on 38
metriä. Avoimessa sporttiluokassa autot voivat suoriutua
kierroksesta 3,5 sekunnissa.
Keskinopeus on 40 km/h. Suoralla autojen huippunopeus on
noin 70 km/h.
Hyvinkään seurakunnan työkes-

kukseen oli tullut ura-autokisaajia Hyvinkään lisäksi ainakin Riihimäeltä, Kotkasta, Seinäjoelta, Vaasasta, Laihialta ja
Iisalmesta. Ajajat olivat aikuisia
miehiä, tai nuoria ja kouluikäisiä sekä nuorempiakin poikia
ja tyttöjä. Naiset huolehtivat
kahviosta. Suomalaiset uraautoharrastajat ovat käyneet

kisamatkoilla ulkomailla.
Tämänvuotiset MM-kilpailut
ovat lokakuussa Italiassa. Harri
Nykänen on ajanut Virossa,
Latviassa, Ruotsissa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Italiassa
ja Maltalla.
– Slot Racing Club -kerhossa käy noin neljäkymmentä
viidestä viiteenkymmeneen
ikäistä harrastajaa. Maanantaina kello 18–20 olen itse valvojana nuorille. Kerhoa pidetään
samaan aikaan myös tiistaina ja
keskiviikkona.
– Tämän kauden kerhot
loppuvat pääsiäisenä, mutta
jatkamme taas elokuun loppupuolella. Uusia harrastajia
otetaan mukaan. (Yhteystiedot: puh. 0400 892 214 tai src.
hyvinkaa@pp.inet.fi).
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

IKKUNA MAAILMAAN

Lähetys jatkuu…

O

lemme veteraanilähettipariskunta Mirja
ja Arto Hukari. Molemmat olemme koulutukseltamme diakoneja. Lähetyskipinän
saimme jo 1970-luvun puolivälissä ja ensimmäiselle lähetysmatkallemme lähdimme puolitoistavuotiaan esikoisemme kanssa syksyllä
1979. Suuntana oli silloin Itävalta.
Vuonna 1984 matka suuntautui kolmen pienen lapsem-

me kanssa kaukaiseen Japaniin, jonne olimme saaneet
kutsun seurakuntatyöhön. Kaikkiaan neljän työkauden aikana japanilainen elämänrytmi, tavat, uskonnot, kieli ja kulttuuri alkoivat tulla tutuiksi. Pääsimme
myös näkemään riemullisia hetkiä pienissä, alkutaipaleella olevissa seurakunnissa. Jumalan evankeliumi
synnyttää ihmisten sydämissä uskon, ja he kääntyvät
epäjumalista elävän Jumalan puoleen.
Nyt olemme saaneet kutsun Länsi-Japanin ev.lut.

kirkolta tulla hoitamaan Ananin seurakuntaa noin
puolentoista vuoden ajaksi. Pääsemme siis jatkamaan
Suomeen palanneiden Tuula ja Henry Liivolan aloittamaa työtä. Toiveissa olisi kesän 2018 aikana saada
Ananiin kansallinen työntekijä. Iloitsemme siitä, että
saamme lähteä seurakunnan esirukousten ja taloudellisen tuen turvin.
Mirja ja Arto Hukari
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K

atri ja Visa Kuusikallion palattua Suomeen
seurakunnan uusiksi nimikkoläheteiksi Tansaniaan tulivat Katri ja Pekka Härkönen.
Molemmat ovat ammatiltaan pappeja.
Härköset lähtivät lähetystyöhön Botswanaan 2002 kahden pienen tytön kanssa. Muutaman
Suomen vuoden jälkeen 2010 Härköset siirtyivät Tansaniaan ja tuolloin he työskentelivät Nyagaton raamattukoulun opettajina, Pekka sen rehtorina.

Tällä hetkellä Katri toimii kirkollisen
työn koordinaattorina. Hän kiertää
eri hiippakunnissa tavaten hiippakunnan johtoa sekä eri hankkeiden työntekijöitä. Tapaamisissa
kehitetään yhdessä sitä työtä,
jota tehdään Suomen seurakunnista tulevalla rahalla.
– Tansanian kirkko on
vahva ja sen työntekijöissä
on valtavasti osaamista.
Joka päivä kysyn, kuinka
Suomen kirkko voisi oppia tansanialaisilta, toteaa

Katri ja Pekka Härkönen

Katri Härkönen.
Pekka toimii aluepäällikkönä. Hänen työhönsä
kuuluu hallinnollisia tehtäviä ja yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Aluepäällikkö toimii myös
työalueen lähetystyöntekijöiden esimiehenä.
Johanna Rantalankila

YTIMESSÄ

Missä on voittosi, kuolema?
Missä on pistimesi, kuolema?
1. Kor. 15:5

Kuolemasta elämään

E

räänä päivänä paras ystäväni sanoi, ettei usko kuoleman jälkeiseen elämään. Hän uskoo kyllä
Jumalaan mutta ei siihen, että
meillä olisi kuoleman jälkeen
jokin toinen elämä. Uskon että
näin ajattelee moni, vaikka se
tuntuu lohduttomalta.

On se aika vuodesta, jolloin me kristityt
ajattelemme paljon kuolemaa. Ei ole ihme,
että edes ensimmäiset apostolit eivät heti
uskoneet Jeesuksen heränneen kuolleista.
He olivat joutuneet kokemaan paljon Jeesuksen lähimpinä ystävinä. Nyt Jeesuksen
kuolema oli tosiasia eikä enää ollut muistissa hänen puheensa ylösnousemisesta
kolmantena päivänä.

Viesti kuoleman voittamisesta on kuitenkin liian mittava pysähtyäkseen asenteisiin ja uskon puutteeseen. Pääsiäinen ei ole
kuoleman ja surun juhla, koska Jeesuksen
hauta on tyhjä. Kristuksen riemullinen
ylösnousemus saa kristityt tänäkin päivänä
iloitsemaan ja riemuitsemaan juuri pääsiäisenä. Saamme ilkkuen kysyä niin kuin
Paavali: ”Missä on voittosi, kuolema? Missä
on pistimesi, kuolema?” (1 Kor. 15:55). Kuolema on hävinnyt taistelun, jäänyt toiseksi.
Ylösnoussut Kristus on voittanut kuoleman
ja avannut meille näin portit kuolemasta
elämään.
Ylösnousemussanoma ei kuulu ainoastaan
pääsiäiseen, vaan jokaiseen elämämme päivään. Yleensä me iloitsemme onnellisista

Pääsiäinen
ei ole
kuoleman ja
surun juhla,
koska
Jeesuksen
hauta on tyhjä.

päivistä, niistä jolloin kaikki asiat tuntuvat
sujuvan hyvin. Kuitenkin myös surulliset
päivät ja kuolema kuuluvat elämään. Mutta
ne eivät ole kaiken loppu, sillä kristityn
elämässä yhdistyvät kuolema ja usko ylösnousemukseen. Meille tyhjä risti on voiton
merkki. Se kertoo, että meillekin on luvassa
voitto kuolemasta. Kristus on omalla kuolemallaan sovittanut syntimme ja lunastanut
meidät kuolemasta elämään.
Saamme siis yhtyä koko kristikunnan riemuun paitsi pääsiäisenä, niin myös kaikkina
elämämme arkipäivinä. Tätä sanomaa on
tärkeä kertoa eteenpäin: Kristus nousi kuolleista ja kuolemallaan kuoleman voitti!
Merja Telsavaara
Kirjoittaja on Hyvinkään seurakunnan
lapsi- ja perhetyön pastori.

Rukous:

Hiljaisuuden laulu

Raamattu:

Kaikkivaltias Jumala. Sinä olet Poikasi
riemullisella ylösnousemisella kukistanut kuoleman ja avannut meille tien
ikuiseen elämään. Auta meitä turvautumaan hänen kärsimisensä, kuolemansa
ja ylösnousemuksensa tuomaan pelastukseen. Anna meidän joka päivä elää
pääsiäisen ilossa ja ylösnousemuksen
toivossa. Kiitos, että kuulet meitä Jeesuksen tähden. Aamen.

Hän ei ole enää täällä:
Miksi hiivit hänen haudalleen?
Hän ei ole enää täällä.
Etkö aamun huomaa valjenneen?
Hän ylösnoussut on!

”Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut
kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi
teille ollessaan vielä Galileassa: ’Näin
täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan
syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän
nousee kuolleista.’”
Luuk. 24:5-7

Kerto:
Halleluja, tulkaa katsomaan.
Hän ei ole enää täällä.
Halleluja, soikoon maailmaan:
Hän ylösnoussut on!
Miksi yhä kuljet allapäin?
Hän ei ole enää täällä.
Nouse, veljillesi kerro näin:
Hän ylösnoussut on!
säv ja sanat Pekka Simojoki
sov. Pekka Simojoki ja Pekka Nyman
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POIMINTOJA

HILJAINEN VIIKKO
JA PÄÄSIÄINEN 2017
PERJANTAI 7.4.

18 Hiljaisen viikon iltamessu Kaukasten

9.15 ja 10.15 Pikkulapsiperheiden pääsiäiskirkko Hyvinkään kirkossa. Merja
Telsavaara ja Taru Paasio.

palvelutalossa. Anne Blomqvist ja Taru
Paasio.
19 Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa. Esa Kokko ja Anna Helenius.

PALMUSUNNUNTAI 9.4.
– KUNNIAN KUNINKAAN
ALENNUSTIE
10 Perhemessu Hyvinkään kirkossa. Petteri
Kerko, Merja Telsavaara, Minna Kurkola, Marjut Sipakko ja lapsikuorot. Lysti
-lammas on mukana messussa. Keksija pillimehutarjoilu.
10 Messu Paavolan srk-kodissa. Kosti Kallio ja Taru Paasio. Pyhäkoulu.
14 Ida Bois konsertoi Vehkoja-päivänä
Vehkojan srk-keskuksessa. Vapaa
pääsy.
16 Nuorten aikuisten ilta Betaniassa. Lauletaan NSV-kirjan lauluja.
17 J.S. Bach: Matteus-passio Hyvinkään
kirkossa. Ks. sivu 15.

HILJAISEN VIIKON MAANANTAI
10.4. – JEESUS GETSEMANESSA
10.30 Pikkulapsiperheiden pääsiäiskirkko
Vehkojan srk-keskuksessa. Merja Telsavaara ja Marjut Sipakko.
18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srkkodissa.
18.30 Israel Raamattu- ja rukouspiiri srkkeskuksen juhlasalissa. Hanna Lindberg, Kylväjästä.
19 Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa. Virpi Koivisto ja Marjut Sipakko.

KIIRASTORSTAI 13.4.
– PYHÄ EHTOOLLINEN
12 Pyhimysmonologi ”Erämaan kukka”
Maria Egyptiläisestä Robert´s Coﬀeen
lavalla kauppakeskus Willassa. Teatteri
Beta / Jouni Laine, ohj. Marko Lindholm. Vapaa pääsy. Huom. Ei arkipäivän
rukoushetkeä Hyvinkään kirkossa.
15 Kiirastorstain messu Vanhassa kirkossa.
Anne Blomqvist ja Anna Helenius.
19 Messu Hyvinkään kirkossa. Virpi Koivisto ja Petteri Kerko. Matti Heroja ja
Hyvinkään Oratoriokuoro.
19 Messu Kytäjän kirkossa. Jyrki Rauhala
ja Anna Helenius. Hyvinkään kirkkokuoro.
19 Messu Paavolan srk-kodissa. Petra
Pohjanraito ja Marjut Sipakko.
19 Messu Vehkojan srk-keskuksessa. Paula
Kallio ja Taru Paasio. Vehkojan kuoro.

PITKÄPERJANTAI 14.4.
– JUMALAN KARITSA
10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa. Esa Kokko, Janne Rönni, Anna
Helenius ja Marjut Sipakko. Lassi Mäkeläinen, sello.

HILJAINEN LAUANTAI 15.4.
– KRISTUS ON VOITTANUT
KUOLEMAN
23 Pääsiäisyön Tuomasmessu Hyvinkään
kirkossa. Tarja Tomminen, Petra Pohjanraito, Helena Lehtinen ja Taru Paasio. Tuomaskuoro ja -bändi.

PÄÄSIÄISPÄIVÄ 16.4.
– KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT!
10 Messu Hyvinkään kirkossa. Kosti Kallio,
Virpi Koivisto, Anna Helenius ja Marjut
Sipakko. Nuoriso- ja kirkkokuoro. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit ja lähetysjuhla
kirkon yläsalissa.
10 Messu Paavolan srk-kodissa. Petteri
Kerko ja Taru Paasio. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
12 Messu Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Jyrki Rauhala, Satu Hietanen ja Taru
Paasio. Vehkojan kuoro. Kirkkokahvit.
14 Hartaus Rauhannummen kappelissa.
Linja-autokuljetus.
15 Hartaus Puolimatkan kappelissa.

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ,
MAANANTAI 17.4.
– YLÖSNOUSSEEN KOHTAAMINEN
10 Messu Hyvinkään kirkossa. Jyrki Rauhala, Anne Blomqvist ja Anna Helenius.
Jari Kangas laulu. Pyhäkoulu.
15 Perhemessu Martin srk-talossa. Marja
Telsavaara ja Helena Lehtinen.
Ma-pe klo 11.30 Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa (Ei Kiirastorstaina).

15 Ristinjuhla Vanhassa kirkossa. Kosti

HILJAISEN VIIKON
TIISTAI 11.4.
– JEESUS TUTKITTAVANA

Kallio ja Jukka Niemelä. Hyvinkään
Evankelinen kuoro, johtaa Arja Hämä-

8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talossa.
9.45 Pikkulapsiperheiden pääsiäiskirkko
Martin srk-talossa.
19 Iltakirkko Vanhassa kirkossa. Jyrki Rauhala, Satu Hietanen ja Marjut Sipakko.

läinen. Järj. Hyvinkään seurakunta ja
Sley.
16 ja 19 Passiodraama ”Ristin Tie” Hyvinkääsalissa. Musiikki Helena Lehtinen ja
KokoNainen. Koreograﬁa Titta Tunkkari,
Mika Valtonen ja Susanna Hujanen.

HILJAISEN VIIKON
KESKIVIIKKO 12.4.
– JEESUS TUOMITAAN

Ohjaus Jouni Laine. Teatteri Beta. Mak-

6 Avoin aamurukous Vanhassa kirkossa.

esitystä Hyvinkääsalin aulasta. Ks. s. 4.

suttomat paikkaliput ennakkoon seurakunnan neuvonnasta ja tuntia ennen

Linja-autokuljetus Rauhannummeen
pääsiäisenä 16.4.
Linja-auto lähtee Hyvinkäänkylästä klo
13 ja ajaa reittiä: Uudenmaankatu,
Siltakatu, Vaiveronkatu, Jussilankatu,
Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, lähtö Hyvinkään kirkon vastapäiseltä pysäkiltä klo 13.30, Hämeenkatu,
Sähkökatu, Pohjoinen puistokatu,
Munckinkatu ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Hartaus Rauhannummen
kappelissa klo 14. Paluulähtö klo 15.15.
Paikallisliikenteen maksu.

Lähetysmyyjäiset srk-keskuksessa pe
7.4. ja 5.5. klo 10.30–13.30. Myynnissä
leivoinnaisia, ruokaa, arpoja ym. Myynnissä myös ”Tikkusormien” tekemiä
linnunpönttöjä. Lounas 9,80 €.
Postimerkkinäyttely Hyvinkään kirkoista srk-keskuksen yläaulassa 18.–24.4.
Lähetyksen vappukahvila Mummon
kammarissa su 30.4. klo 12–15. Tarjolla
simaa ja munkkia (myös gluteeniton).
Arpoja, Suomi 100 -tuotteita: leivinliinoja, laukkuja. farkkupussukoita, pellavaisia peflettejä, laudeliinoja, ”Tikkusormien” linnunpönttöjä ym.
Vapun vastaanotto su 30.4. klo 17–20
Paavolan srk-kodissa. Tarjolla monenlaista vappuohjelmaa: rytmistä liikuntaa,
yhteislaulua, taikuri, simaa ja munkkia.
Järj. Paavolan alueneuvosto.
Äitienpäivälounas su 14.5. klo 11.30–
14.30 Hyvinkään srk-keskuksessa. Tarjolla on runsas ja maittava noutopöytä.
Aikuiset 29 €, lapset 10 € (4–12 -v.) Pöytävaraukset yli 10 hengen ryhmille
p. 040 8050 240.

LAPSIPERHEILLE
TERVETULOA
PERHEKERHOON JA
PILTTIKERHOON

Perhekerhoihin ovat tervetulleita
kaikki lapset yhdessä vanhemman,
isovanhemman tai hoitajan kanssa.
Perhekerhot toimivat vanhempien
vertaistukiryhmänä. Hartaushetken
lisäksi kerhossa leikitään, lauletaan,
juodaan kahvia ja mehua, askarrellaan
ja rupatellaan.
Perhekerhot ovat maanantaisin klo
9–11 Martissa, Paavolassa, Vehkojalla
ja Kytäjällä ja keskiviikkoisin klo 9–14
Betaniassa. Piltti-porukka on vauvaperheiden oma avoin kerho, jossa
lauletaan, jutellaan, hiljennytään ja
kahvitellaan. Lapset ovat 0–1 -vuotiaita.
Piltti-porukka kokoontuu maanantaisin
klo 13–16 Pappilassa. Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua!

KOULULAISTEN
KESÄKERHOT

Koululaisten kesäkerhot järjestetään
5.–22.6. klo 9–15.00, joihin ilmoittautuminen alkaa 1.4. Ilmoittautuminen
tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta
nettisivuillamme. Kerhot on tarkoitettu
kaikille alakoululaisille, joskin etusijalla
ovat vuonna 2008 ja 2009 syntyneet
lapset. Osallistumismaksu on 100 €
ajasta riippumatta. Osallistumismaksuun sisältyy lämmin ruoka, välipala,
toimintaan sisältyvät askartelumateriaalit ja välineet, retket sekä vakuutus
kerhon ajaksi. Kerhot pidetään Martissa, Kirkonmäellä, Vehkojalla ja Paavolassa. Kesäkerhoon tulijoille lähetetään
toukokuun aikana kirje kotiin. Lisätie-

N U O R T E N V I I K K O T O I M I N TA B E TA N I A S S A

RAAMIS
isin
keskiviikko
8.30
klo 16.30–1

NUORTENILTA
lauantaisin
16.30–20.30

AFTERSCH
OOL
-ilta perjan
taisin
klo 15–19

(Ei hiljaisella viikolla)
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Tietoa meistä myös:
www.betsku.net
ja Facebookissa Betsku.net
Tunnelmia toiminnastamme:
#betsku@instagram
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

toa kesäkerhoista antaa kasvatuksen
toimisto, p. 040 528 7236.

MUSKARIT

Muskarissa vauvat ja taaperot musisoivat yhdessä aikuisen kanssa. Muskarit
järjestetään tiistaisin ja torstaisin Betaniassa. Muskariin ilmoittaudutaan 1.5.–
31.5. sähköisesti kotisivujemme kautta.
Ilmoittautuminen alkaa klo 8.00.
Muskariin tulijoille lähetetään kesäkuun aikana kirje kotiin.

PYHÄKOULUT

Pyhäkoulu järjestetään joka sunnuntai klo 10 messussa sekä Hyvinkään
kirkossa että Paavolassa. Pyhäkoulu
on säännöllisesti sunnuntaisin klo 17
Toivon illoissa ja Tuomasmessuissa.
Vehkojan seurakuntakeskuksessa pyhäkoulu järjestetään alakerran kerhohuoneessa klo 10–11 su 23.4. ja su 21.5.
Kirjepyhäkoulu järjestetään kahdeksan
kertaa vuodessa.
Pyhäkoulun pitäjiä kaivataan lisää.
Lisätietoa kiinnostuneille antaa annamari.tukeva@evl.fi.

LASTEN KESÄ 2017

Seuraavilla kesän leireillä on vielä reilusti tilaa. Ilmoittautuminen on alkanut. Tervetuloa mukaan!
6.–7.6. Junnuleiri 6–8 -v. Sääksissä.
Hinta 20 €. Ilmoittautuminen päättyy

15.5.
19.–22.6. Aarre -telttaleiri 10–14 -v.
Partaharjulla, Pieksämäellä. Hinta 90 €.
Ilmoittautuminen päättyy 1.5. Hiippakuntaleiri.
31.7.–2.8. 7–8 -v. Junnuleiri Sääksissä.
Hinta 40 €. Ilmoittautuminen päättyy
17.7.
La 5.8. Isovanhempi-lapsenlapsi
-päivä Sääksissä. Hinnat isovanhemmat 20 €, lapset 5 €. Ei sisaralennusta.
Ilmoittautuminen päättyy 17.7.
Su 6.8. Kummi-kummilapsi -päivä
Sääksissä. Hinnat kummit 20 €, lapset
5 €. Ei sisaralennusta. Imoittautuminen
päättyy 17.7.
Leirien hinnat sisältävät kuljetukset
leirille ja takaisin, ateriat, majoituksen,
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta
taloudellisin tai sosiaalisin perustein
(kirkkoneuvoston asettamat tulorajat).
Aarre -telttaleiristä voi saada osittaisen maksuvapautuksen.
Leireille ilmoittautuminen alkaa
7.3.2017 klo 12 osoitteessa www.
betsku.net / 7–14 -vuotiaat / Leirit ja
retket. Mahdollisesti vapaiksi jääneitä
leiripaikkoja voi tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen leirin vastuuhenkilöltä. Vastuuhenkilöt näkyvät
nettisivuilla.
Tiedustelut leireistä: Ari-Pekka
Laakso p. 0400 616 238, ari-pekka.laakso@evl.fi ja Kirsi Kupiainen
p. 040 566 3990, kirsi.kupiainen@evl.fi.

Matteus-passio yllättää

P

almusunnuntain 9.4. passio
esitetään kello 17 Hyvinkään
kirkossa jo 18:nen kerran.
Esityskielenä on toista kertaa
suomenkieli. Professori Reijo
Norion suomennoksen on siirtänyt
nuoteille rovasti Tauno Tuominen.
Matteus-passion solisteina laulavat
Juha Uusitalo basso, Jukka Heroja tenori, Satu Strömberg sopraano, Tuula
Paavola altto, Juhana Suninen tenori,
Markus Nieminen basso.
Matteus-passion musiikista vastaa Hy-

vinkään Orkesteri.
Mukana passiossa on myös seurakunnan Nuorisokuoro, jota on valmentanut kanttori Marjut Sipakko. Passion
johtaa tuttuun tapaan musiikkineuvos
Matti Heroja.
Passiota elävöittää tänä vuonna sekä Aki Nousiaisen valotekniikka että
neljän tanssijan tanssiesitykset, joiden
koreografian on suunnitellut Titta
Tunkkari. Teoksessa tanssivat Tunkkarin lisäksi Elina Veikkola, Hanna
Launonen ja Mari Mäkelä. Tanssiesitysten ja valotekniikan toivotaan avaavan katsojalle ja kuuntelijalle passiota
aivan uudella tavalla.
Uutta on myös se, että yleisö pääsee
osallistumaan passioon laulamalla, sillä
kolme koraaliosuutta kuoro laulaa yh-

dessä yleisön kanssa. Passiossa on kaksi
osaa, joiden välissä on 10 minuutin
tauko. Esitysaika on kokonaisuudessaan
yli kolme tuntia. Konserttiin on vapaa
pääsy. Ohjelma maksaa 20 euroa.
Oratoriokuoro viettää tänä vuonna 40

-vuotisjuhlavuottaan. Juhlakonserttina kuoro esittää Hyvinkään kirkossa
sunnuntaina 29.10. suomenkielisen
Messias-oratorion, jonka suomennos
on niin ikään Reijo Norion. Joulutammikuussa kuoro esittää Bachin Jouluoratorion kokonaisuudessaan. Kuoro
esiintyy myös Manfred Gräsbeckin
säveltämässä seurakunnan 100-vuotisjuhlakantaatissa sunnuntaina 28.5.

MUSIIKKIA

Numi Nummelin

Su 9.4. klo 14 Ida Bois konsertoi Vehkojapäivänä Vehkojan srk-keskuksessa. Vapaa
pääsy.

Ke 19.4. klo 18 Club for Five -lauluyhtyeen
konsertti Hyvinkään kirkossa. Konserttiin on kutsuttu tänä vuonna 50 ja 60
vuotta täyttävät Hyvinkään seurakunnan
jäsenet. Kutsuvieraille (jotka ovat ilmoittautuneet konserttiin) on konsertin jälkeen kakkukahvit seurakuntakeskuksessa.
Kutsuvieraat saavat ohjelman maksutta
kutsua vastaan. Konserttiin ovat kaikki
tervetulleita! Ohjelman hinta 10 €.
Pe 21.4. klo 18 Siioninvirsiseurat Paavolan
seurakuntakodissa. Kaisa ja A-P Laakso.

Hyvinkään seurakunta ja Hyvinkään helluntaiseurakunta. Ks. sivu 4.
Su 23.4. klo 15 Sunnuntain musiikkituokio
Paavolan seurakuntakodissa. Irina Krim
viulu, Matti Heroja piano.
Ti 25.4. klo 18 Arja Korisevan ja
Jouni Someron konsertti
Hyvinkään kirkossa. Ohjelma 20 € (käteismaksu) ovelta tuntia ennen
esitystä tai ennakkoon:
Uudenmaan Seuramatkat, Uudenmaankatu 5–9, Citymarketin
infopisteestä ja Hyvinkään
Lions-jäseniltä. Konsertin
tuotto Punainen sulka -keräykselle nuorisotyön hyväksi. Järjestäjät:
Hyvinkään Lions klubit ja Hyvinkään seurakunta. Sp-koti tarjoaa keksejä ja mehua
kirkon ala-aulassa.
To 27.4. klo 19 ”Kirkkolauluja – lapsuuteni
pyhäkoulussa” -konsertti Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston laulajat esiintyvät.
Matti Heroja piano ja harmooni. Opettaja
Ulla Sippola. Vapaa pääsy. Ohjelma 5€.
La 29.4. klo 17 ”Lintu ja lapsi” -konsertti
Hyvinkään kirkossa. Kiitos -konsertti äi-

deille, lapsille ja lapsenlapsille. Esiintyjät:
Eila Eronen-Jäske laulu, Terno Berg laulu,
Matti Heroja piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 20 €. Konsertin tuotto Hyvinkään
seurakunnan vapaaehtoistyölle ja Hyvinkään musiikkiopiston soitinsäätiölle.
Ke 3.5. klo 19 ”Kirkkolauluja – lapsuuteni pyhäkoulussa” -konsertti Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Musiikkiopiston
laulajat esiintyvät. Matti
Heroja piano ja harmooni.
Opettaja Ulla Sippola. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 €.
Pe 5.5. klo 18 Koko perheen kevätkonsertti Hyvinkään kirkossa.
Sävelkeijut ja Laulunaperot sekä Nuorisokuoro ja soitinyhtye. Johtaa Marjut
Sipakko.
Ke 10.5. klo 18 ”Jousien juhlaa” Musiikkiopiston jousisoittajien -konsertti Vanhassa kirkossa. Vapaa pääsy.
To 11.5. klo 18.30 SRO:n musiikkilinjalaisten
konsertti Hyvinkään kirkossa. Suomen
Raamattuopiston musiikkilinjan opiskelijat esiintyvät.
Su 14.5. klo 14 Äitienpäivän konsertti
Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Koko-

Nainen, Tuomaskuoro ja -bändi. Aurora
Eskelin, laulu.
To 18.5. klo 18 Sini Usmin ”Musiikkia Sanan
äärellä” -konsertti Vanhassa kirkossa.

Koko perheen

KEVÄTKONSERTTI
Perjantai 5.5.2017 klo 18 Hyvinkään kirkko

Lapsikuorot: Sävelkeijut ja Laulunaperot
Nuorisokuoro ja soitinyhtye
Johtaa Marjut Sipakko

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Tervetuloa kaikenikäiset!
Vapaa pääsy

Ystävä maahanmuuttajalle

La 22.4. klo 17 ”Ristin maa” Jippii -lapsikuoron konsertti Hyvinkään kirkossa.
Uudenmaan Jippii-kuorot ja -orkesteri
sekä King`s Kids. llmapalloja lapsille. Järj.

Etsimme ystäviä lähinnä Lähi-idästä
Hyvinkäälle muuttaneille perheille.
Ystävänä oleminen ei vaadi erikoistaitoja ja sinua tuetaan tehtävässä.
Tehtävä lähtee pienistä asioista liikkeelle. Esimerkiksi siitä, että vastataan
maahanmuuttajien arjen kysymyksiin
ja juodaan yhdessä teetä. Ystävällä voi
olla ratkaiseva merkitys ulkomailta
muuttaneen sopeutumisessa. Siinä

omakin maailmankuva avartuu ja saa
kuulla monesti uskomattomia tarinoita.
Maahanmuuttajien tukeminen on osa

Hyvinkään srk:n ystävätoimintaa.
Innostu mukaan! Kysy lisää: projektityöntekijä Anne Isokuortti, varmimmin ma–ke p. 040 8050 380, anne.
isokuortti@evl.fi.

Katso ilmoitus: https://
www.vapaaehtoistyo.fi/
hyvinkaa/vapaaehtoistyo/9163
Ystäviksi haluaville ja
ryhtyneille järjestetään
yhden illan koulutus
torstaina 4.5. kello 17
srk-keskuksessa.
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Anette Helén ja Marko
Hakala ovat sitä mieltä, että
pienet toisen huomioimiset
ovat tärkeitä parisuhteessa.
Perheen Minka-tytär istuu
isänsä sylissä. Äiti huolehtii
Hildan hyvinvoinnista.

Pariskunnat saivat yhteistä aikaa
Seurakunta antoi pariskunnille tilaisuuden nauttia
illallisesta ja järjesti lastenhoidon.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

H

yvinkään seurakunta alkoi järjestää helmikuussa Illallinen kahdelle
-tapahtumia Obelixravintolassa. Johtavan
varhaiskasvatuksen ohjaajan Terhi Makkosen
mukaan pariskunnille halutaan antaa
pieni hengähdystauko kiireisen arjen
keskellä.
– Hyvinkäällä on paljon lapsiperheitä, joiden tukiverkosto on kaukana.
Vanhempien on vaikea saada iltaisin
lastenhoitoapua, jos he haluaisivat
mennä esimerkiksi ravintolaan syömään. Tässä seurakunta haluaa auttaa.
Ensimmäinen Illallinen kahdelle -tapahtuma oli 3. helmikuuta ja toinen 17.
maaliskuuta. Syksyllä taas jatketaan.
Terhi Makkonen lisäsi, että on fiksu
tapa pitää huolta parisuhteesta. Vanhempien keskinäinen hyvinvointi heijastuu myös lapsiin positiivisella tavalla.

Anette Helén ja Marko Hakala olivat
mukana ensimmäisessä Illallinen kahdelle -tapahtumassa yhdeksän muun
parin kanssa. He jättivät lapsensa Minkan (3,5 v) ja Hildan (1,5 v) seurakun-
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nan päiväkerhotilaan ammattitaitoisten
lastenohjaajien hoiviin. Siellä lapset
saivat myös iltapalaa.
– Terhi Makkonen toivotti tervetulleeksi ja ohjasi pöytiin. Tarjoilijat toivat
alkoholittomat alkumaljat. Ruokailu oli
muuten omakustanteinen. Pöydässä
oli kirjekuori, joka sisälsi parisuhdemateriaalia. Kiireisen viikon keskellä
illallinen tuli hyvään kohtaan, Anette
Helén sanoi.
Anette ja Marko olivat tyytyväisiä
tapahtumaan. Yhdessäolo innosti keskustelemaan.
–Illallinen kahdelle on minun mielestäni eräs seurakunnan fiksuimmista
ideoista. Se vastaa tarpeeseen, joka on
monella lapsiperheellä, Anette jatkoi.
Anette ja Marko tutustuivat ollessaan
vuonna 2005 kesätöissä Valion varastolla. Seuraavan vuoden lopulla he asettuivat Hämeenlinnaan. Anette opiskeli
Hämeen ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Marko opiskeli oppilaitoksen
Valkeakosken toimipisteessä automaatioinsinööriksi.
Hyvinkäälle pariskunta muutti
vuonna 2008. Anette on Ridasjärven

Illallinen kahdelle on
minun mielestäni
eräs seurakunnan
fiksuimmista
ideoista.”
(Anette)
päihdehoitokeskuksessa sosiaaliohjaajana, mutta nyt hoitovapaalla. Marko on
Ekokemillä projektipäällikkönä.
– Olemme käyneet seurakunnan tapahtumissa, joita on ollut lapsille ja lapsiperheille. Kun Minka oli alle vuoden
ikäinen, kävin hänen kanssaan Pappilan
Pilttiporukassa. Minka käy nyt siellä
kolme kertaa viikossa seurakunnan päiväkerhossa, äiti kertoi perheen seurakuntayhteyksistä. Itse hän oli edellisellä
kaudella kirkkovaltuustossa.
– Olen mukana kunnallispolitiikassa. Kaksi kertaa viikossa käyn seuratanssi- ja lattaritunneilla. Marko hoitaa
silloin lapsia. Toimin imetystukihenkilönä muutaman aktiivisen äidin kanssa.
Imetystukiryhmä kokoontuu Betaniassa
kaksi kertaa kuukaudessa.

Marko käy kuntosalilla, kuntonyrkkeilee ja pelaa sulkapalloa.
– Sivutoimisesti pyöritän veljeni
Kimmon kanssa Lopella paintball
-kenttää. Harrastan lajia SM-tasolla.
Illallinen kahdelle antoi Anettelle ja

Markolle ajatuksia parisuhteen hoitoon.
Anettesta on tärkeää pysähtyä ja kysyä
puolisolta, mitä sulle kuuluu.
– Väsyneenä ja kiireisenä korostuu
keskustelun ja toisen kuuntelemisen
merkitys. Pienet toisen huomioimiset ovat tärkeitä. Halataan toisiamme
usein.
Marko Hakala sanoo olevansa Anetten esittämistä asioista samaa mieltä.
Kommunikaatio on hänen mielestään
myös arjen pyörittämistä.
He saivat illalliselta mukaansa
kirjekuoren, joka sisälsi vinkkejä parisuhteen hoitamiseen, neuvoja perheen
ruuhkavuosiin. Vuosikalenterissa on joka kuukaudelle jokin pieni parisuhdetta
rakentava asia tai tehtävä.
Eräässä paperissa on kysymys: ”Mitä
rakkauden kieltä puolisosi puhuu?”
Anetten mielestä Marko puhuu tekojen
kautta: tiskit on tiskattu ja ruokaa on
laitettu.
– Miehenä ajattelen, että haluan olla
aidosti läsnä vaimoni elämässä. Puolison kunnioittaminen on mielestäni
hyvä juttu, Marko Hakala kiteytti ajatuksiaan.

