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Aila Hirvonen
- opettaja, pyhäkoulunopettaja
- tuomaskuorolainen
- luontoihminen ja kuntoliikkuja

Aila Hirvonen
ihailee kukkia,
joita viittäkymmentä
vuottaan
juhlinut
Palopuron
koulu sai
juhlavierailta
25. elokuuta.

Kristillisestä uskosta saa turvaa
ja luottamusta elämään
Aila Hirvonen, 54, opettaa 1–2luokkia Palopuron koulussa, jossa
hänen miehensä Martti on rehtorina. Heinäveden Kuittuan Syvänmäen kylästä maailmalle lähtenyt
Aila (os Kinnunen) sai kodin perintönä kristillisen uskon.
– Kotitilan nimi oli Marjamäki. Kotitalon oli
rakentanut ukkini Kalle Kosunen, joka oli
suutari. Hän teki töitä vanhassa savusaunassa. Mummini Ida istui kesäaamuisin leikkimökin keinussa ja lauloi. Me neljä lasta nu-

kuimme aitassa ja heräsimme lauluun, Aila
Hirvonen muistelee.
Ida-mummi lauloi Oi katsopa lintua oksalla puun, Taas siunattu päivä nyt luo valoaan ja Kirkasta oi Kristus meille ristinuhri
Golgatan. Aila oppi paljon hengellisiä lauluja
ja virsiä mummiltaan.
– Meillä oli lähimetsässä iso tasainen
kirkkokivi, jossa oli rappunen. Minä menin
sinne mummin mukana lähes joka sunnuntai.
Luonto on puhunut Ailalle Luojasta pienestä pitäen. Hän sai mummiltaan opin, että
sunnuntai eroaa arjesta. Ida Kosunen ei ottanut sunnuntaina neuletta käteensä. Samat
arvot Aila Hirvonen haluaa säilyttää seuraavalle sukupolvelle.
– Meillä vaihdettiin lauantaina matot

lattialle ja pantiin pöydälle pyhäliina. Äiti
paistoi peruna- ja riisipiirakoita. Sunnuntain
jumalanpalvelus kuunneltiin radiosta. Toimin kanttorina ja etsin mummille virret.
Ailan vanhemmat Toivo ja Hilja Kinnunen opettivat lapsensa työhön. Heinäpellolla
nämä laittoivat tappeja ja tarttuivat isompina haravaan ja heinähankoon. Hilja-äiti elää
vielä Heinäveden kirkolla.
– Opimme kunnioittamaan toisia ihmisiä ja vanhempia, mummia teititeltiin. Kylässä autettiin naapureita puinnissa, perunannostossa tai kasvien kitkennässä. Lapsuuteni
maalla oli rikkaus. Muistan vieläkin tuoreen
ruisleivän ja juuri kirnutun voin tuoksut, lintujen laulamiset ja käkien kukunnat.
Aila Hirvonen aloitti koulunkäynnin
vuonna 1960, jolloin kotikylä sai maantien.
Kaksi siskoa ja veli olivat joutuneet aloittamaan koulunkäyntinsä veneellä ja rospuuttoaikana kävellen.

Kirkkovuotta seurataan

Aila Hirvonen jakaa ruokaa kakkosluokkalaisille Juhani Saariselle (oik.), Veera Heinonmäelle ja Joona Piriselle.



Aila valmistui opettajaksi vuonna 1975 Joensuun korkeakoulusta. Opettajan työ oli hänen lapsuudenhaaveensa. Ensin hän oli kaksi vuotta opettajana Joensuun normaalikoulussa. Kun pariskunta avioitui vuonna 1977,
Aila ja Martti olivat kolme vuotta opettajina
Lieksan Hattuvaarassa, minkä jälkeen tuli
muutto Hyvinkäälle. Aila Hirvonen on erikoistunut biologiaan ja maantieteeseen.
– Hyvinkäälle tulimme vuonna 1980. Silloin huomasi eron Itä- ja Etelä-Suomen välillä. Kun aloin jututtaa kaupassa esimerkiksi
kassanhoitajaa, minua katsottiin pitkään.
Täällä Hyvinkäällä on luonto lähellä, mikä
on hieno asia. Lapsemme ovat kasvaneet
eteläsuomalaisiksi, Aila Hirvonen jatkaa.
Hän opetti ensin Paavolan koulussa kaksikymmentäkaksi vuotta ja Palopuron koulussa on mennyt viisi vuotta. Martti Hirvonen on ollut Palopuron koulun opettajana
seitsemäntoista vuotta.

Aila sanoo, että kristinusko antaa arvoja
ihmisen elämään. Hän pitää hyvänä asiana,
että kerran viikossa tullaan seurakunnasta
pitämään aamunavausta. Kouluopetuksessa
otetaan huomioon kirkkovuoden juhlat, joita ovat mikkelin- ja pyhäinpäivät, adventti,
joulu, uusi vuosi, paasto ja pääsiäisen aika.
– Koululaiset osallistuvat myös joulu- ja
pääsiäisnäytelmävaelluksiin Eerolan tilalla.
Joulujuhlassa meidän koulussa kuullaan perinteinen jouluevankeliumi. Luokallani on
käytössä myös ruokarukous.

Seurakunta on tärkeä
Aila ja Martti Hirvonen viettivät kesällä 30vuotishääpäiväänsä. Tuon ajan heillä on ollut
myös Heinävedellä Kuittuanjärven rannalla
kesämökki, jossa he ovat kesäisin. Heillä on
kaksi lasta. Petra on äidinkielen opettajana
Viherlaakson yläkoulussa. Tuomo opiskelee
Turun kauppakorkeakoulussa viidettä vuotta
ja on samalla työssä Konecranesissa.
Koska Aila ja Martti Hirvonen tekevät
työtä pariskuntana, vaarana on keskustella
kotonakin työasioista. Siksi liikunta auttaa
heitä irti arjesta. He tekevät pitkiä polkupyörälenkkejä ja sauvakävelykin on ohjelmassa.
Kahdeksan vuotta kirkkovaltuustossa ollut Aila Hirvonen antaa kiitoksen Hyvinkään
seurakunnalle, joka huolehtii ihmisistä vauvasta vaariin. Pyhäkoulua Aila on pitänyt
parikymmentä vuotta ja laulaa edelleen Tuomas-kuorossa. Myös sunnuntain messut
ovat hänelle tärkeitä.
– Kristillisestä uskosta saan turvaa ja
luottamusta elämään. Vaikka on tullut vastoinkäymisiä, niistä selviää ja niistä oppii.
Usko antaa elämään mielekkyyttä. Vastoinkäymisten hetkellä tuntuu synkältä, mutta
tunnelin päässä on valoa.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä harrastat syksyn tullessa?

Hyvinkään seurakuntalehti

4 / 13.9.2007

Missio

M

ikä ihmeen missio? Näin on varmaan monessa hyvinkääläisessä kodissa kyselty menneen kesän aikana. Ensin olivat lähetysjuhlat
ja niiden yhteydessä puhuttiin missiosta. Sana tarkoittaakin lähetystä tai tehtävää. Eli kirkon perustehtävä voidaan kiteyttää lähetyskäskyyn. Ylösnoussut
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:” Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä
olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti.” (Matt. 28:18-20). Missiosta nousee keskeinen
kysymys eli mitä varten seurakunta on olemassa.

Terttu Suomalainen
– Aion jatkaa kalligrafiaa
Hyvinkään kansalaisopistossa. Aloitin sen opiskelun kevätjaksolla. Olen tykännyt
tehdä itse kortteja ja tästä
taidosta on hyötyä. Kalligrafia ei ole helppoa, mutta tekeminen opettaa.

Marko Rönn
Konthea Kong

– Käyn salilla satunnaisesti ja
käytän siellä kuntolaitteita.
Kun tulee lunta, käyn lumilautailemassa Kulomäessä,
Lahden Messilässä ja Klaukkalan Serenassa. Harrastan
myös lukemista. Kotona laitan suomalaisia ja aasialaisia
ruokia.

Lutfi Kurti

– Aloitan pian varastotyöt
Würthillä. Minulla on kotona vaimo ja neljä lasta. Näistä yksi on vastasyntynyt ja
kolme koulussa. Jos minulla
on aikaa, menen lasten kanssa ulos kävelylle ja leikkimään. Katson albaniankielisiä TV-lähetyksiä Kosovosta
ja Albaniasta. Luen paljon
lehtiä.

– Jatkan sählyn pelaamista TechVillan yritysten työntekijöiden kanssa Kalevankadun palloiluhallissa. Sähly on tehokasta liikuntaa hyvässä porukassa. Silloin voi pitää pallon kanssa
hauskaa. Minulla on kaksi kouluikäistä tyttöä, joista toisen
kanssa pelaan koripalloa. Vaimoni harrastaa toisen kanssa
partiota.

Joni Lahtinen

Elsa Rydberg

– Aion aloittaa itsepuolustus- tai kuntolajin harrastamisen. Se voi olla esimerkiksi
taekwondo, joka voisi olla
hyvä kunnon ylläpitäjä ja hyvää ajankäyttöä. Minulla on
tuttuja, jotka harrastavat
taekwondoa. Tällä hetkellä
käyn punttisalilla, kävelen tai
rullaluistelen, talvisin lumilautailen.

– Odotan pääseväni jälleen
Mummon kammariin. Siellä
teen maanantaisin käsitöitä
myyjäisiä ja arpajaisia varten. Tiistaina on ohjelmapäivä, jolloin lauletaan. Keskiviikkona on voimistelua.
Jatkan runojen kirjoittamista. Niitä olen lukenut joskus
Mummon kammarissa.

Kesäkuun lähetysjuhlat sujuivat suunnitelmien mukaan. Sää oli jopa liian lämmin ja ylimääräisiä vesipisteitä jouduttiin järjestämään nopeasti. Onneksi
mitään suurempia yllätyksiä ei sattunut, vaikka lepohuoneet olivatkin tupaten täynnä.
Jäimme juhlilla jonkin verran alle kävijätavoitteen mutta arvioni mukaan emme kuitenkaan ratkaisevan paljon. Vaikeus näytti olevan myös siinä, miten
kävijät lasketaan. Kolmetoistatuhatta ihmistä on varmasti realistinen ja jonkun arvion mukaan jopa alakanttiin laskettu. Juhlien jälkeen on ollut kiitollinen
ja hyvä olo jokaisesta kävijästä. Kiitollisia olemme
myös teistä talkoolaisista. Monet juhlavieraat kertoivat saaneensa täällä hyvää palvelua. Voimme olla ylpeitä paikkakunnastamme ja seurakunnastamme.
Lähetysjuhlat edustivat kirkon perustehtävää.
Loppukesästä nousi keskusteluun myös ns. Nokia
Missio. Sekin tuli ja meni. Erilaiset kertatapahtumat
voivat kiinnostaa ja saavatkin kiinnostaa ihmisiä tavallista enemmän. Niillä on annettavaa arkiseen elämään ja tässä tapauksessa seurakuntaelämään. Hyvinkäällä toimivat kristilliset seurakunnat keskittyvät
kuitenkin jäsentensä ja mahdollisten uusien jäsentensä hoitamiseen. Joskus arkisen seurakuntaelämän
kuvioissa kysellään, miksei meillä tapahdu enempää.
Toiset taas havahtuvat siihen, mikä meidän toiminnassamme on hyvin.
Periaatteessa on väärin verrata jumalanpalvelustamme ns. herätyskokoukseen. Jokaisessa jumalanpalveluksessa kaikukoon pelastussanoma. Saarnamme
olisi oltava muutakin kuin tunnelmointia tai esitelmää. Jokaisessa tavallisessa saarnassa, ei siis vain ”superjulistajien”, vaikuttaa tunnustuksemme mukaan
Pyhä Henki, kun Jumalan sanaa oikein julistetaan.
Messussa saarna tähtää paitsi Jumalan suurten tekojen julistukseen myös opetukseen siitä, miten tulee
elää ja kohdella toisia ihmisiä. Saarnalla on myös eettinen ulottuvuus.
Kaikki kristityt, entiset ja uudet, tarvitsevat opetusta. Sen lähde on Jumalan sana. On hyvä, että evankeliumin julistusta ja julistajia on paljon ja että julistajat
ovat erilaisia. Millekään jalustalle emme voi ketään
asettaa. Toinen kylvää ja toinen kastelee ja joku sitten korjaa. Näin se on kaikessa elämässä.
Me keskitymme missioon. Huolehdimme kirkon perustehtävästä: vahvistamme hengellistä elämää, huolehdimme jäsenistämme ja ulotamme auttavan kätemme kaikille apua tarvitseville. Isoja asioita.

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
Viestintätoimikunta: Pekka Laine, Tuija Linna-Pirinen, Pirkko Ojala,
Tuija Palonen, Timo Reuhkala.
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Lapsia kutsutaan Tutuntupiin,
Piltti-porukkaan ja Touhutoviin

Aurinkoa ja
kesäjuhlia

K

ulunut kesä on ollut monien juhlien
aikaa. Saimme viettää useita perhejuhlia. Lastenlapsista kaksi pääsi ylioppilaaksi ja yksi pääsi ripille. Omaa äitiäni
onniteltiin ja kiitoslauluja laulettiin 95-vuotispäivänä.
Kesäkuussa oli Lähetysjuhlat Hyvinkäällä, pihaseurat kotona ja saimme pitää vieraana Sambian Ev.lut. kirkon pääsihteeriä
Nikolas Bakanjikaa ja monia lähetystyön
uranuurtajia.
Juhannuksen vietimme Johannes-festareilla Anjalankosken Saaramaalla. Valtavalla
innostuksella nuoret ja nuoret aikuiset olivat suunnitelleet ohjelman, ja kaikki käytännön järjestelyt hoidettiin vapaaehtoisesti.
Nuorten into tarttui läsnäoleviin.
Yksi kesän kohokohdista oli Evankeliumijuhlat Ylistarossa. ”Herrassa toivoni turvani
vahva”, tunnuksen alla kuultiin paljon Sanaa
ja Siionin kanteleen laulut kaikuivat. Ilahduttavasti juhlassa oli lapsia ja nuoria Ajoittain 2000 hengen nuortenteltta kävi pieneksi. Nurmikkoinen juhlakenttä täyttyi kerta
toisen jälkeen ja kokosi ennätysmäärän osallistujia. Lisäväriä juhlaan toivat Sudanin pakolaiset. 70 aikuista ja iso joukko lapsia. He
tulivat juhlaan tapaamaan Sudanin Ev.lut.
kirkon piispaa Andrew Bhuko Elisaa ja puolisoa Lindaa. Pakolaisten ryhmä toi laulutervehdyksen juhlaväelle. Evankeliumijuhlaa jatkettiin Hyvinkäällä. Mukana oli Sudanin piispa puolisonsa kanssa, Etiopian ev.
lut. kirkon johtaja Ato Ondale ja pääsihteeri
Dawit Tufa.
Vielä Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä
sai todeta suuren nuorisojoukon mukana
olon.
Kenian lähettimme Sirkka ja Tapio Kuula
olivat lyhyellä lomalla ja järjestimme Luther-talossa lähtöjuhlan heinäkuun lopulla.
Siunauksin lähetimme Sirkan ja Tapion
matkaan. Aarre Kiveinen kirjoitti runon
lähtijöille (tekijän luvalla ote runosta): ”Ovat
elovainiot vaalenneet, työmiehiä vain on vähän. / Yhä kutsuu Herra pelloilleen. /Te vastaatte kutsuun tähän. / Te lähdette viemään
sanomaa / niin ihanaa ihmeellistä: /Saa
autuas kautta lunastustyön / olla suurinkin
syntisistä”.
Elokuussa Tunnustuksellinen luterilaisuus
ja lähetystyön maailmanlaajat näköalat olivat esillä Karkun opiston päivillä. Missiologian professori Detlev Schulz kertoi koulutustilanteista eri puolilla maailmaa. Hän on
kohdannut paljon luterilaisia, mutta raamatulliset perusteet ovat usein hukassa. Siksi
tarvitaan paljon opetusta. ”Luterilaisella
tunnustuksella on vahva asema elämässäni”,
sanoi professori Schulz ja jatkoi: ”Minut on
vihitty pastoriksi niiden perustalle ja haluan
pitäytyä antamassani pappislupauksessa. Pidän huolta, etteivät opetukseni ja toimintani ole ristiriidassa tunnustuksen kanssa. En
omista tunnustusta mutta se pitää minut
hereillä ja vaatii tilille väärästä opetuksesta”.
Meillekin on tärkeää luterilaisen uskomme perusteet, Raamattu, Tunnustuskirjat ja
Lutherin katekismus.
Aloitetaan syksy niitä tutkimalla.

K

ymmenestä eri puolilla Hyvinkäätä
olevasta avoimesta perhekerhosta
on tullut Tutuntupia, jotka ovat pyörähtäneet käyntiin elokuussa. Maanantain
tuvat ovat Betaniassa, Martissa, Paavolassa, Talvisillassa, Vehkojalla ja Veikkarissa.
Tiistain tupa on Puskintiellä ja keskiviikon
tuvat Hakalanmäessä, Kaukasissa ja seurakuntakeskuksessa. Tutuntuvat ovat auki
kello 9–11.
– Tutuntuvissa käy lasten kanssa vanhempia, isovanhempia ja perhepäivähoitajia. Ohjelmassa on hartaushetki, leikkiä
ja laulua sekä askartelua. Periaate on, että
aikuiset toimivat tuvissa yhdessä lasten
kanssa, lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki
sanoo.
Tutuntupiin tulevat lapset ovat alle
kouluikäisiä, ja joukossa on vastasyntyneitäkin tupalaisia. Tupien pitäjinä on 28 lastenohjaajaa.
– Nimen muutos Tutuntuviksi lähti
siitä, että haluttiin tuoda jotakin uutta. Samalla haluttiin uutta myös kerhojen sisältöön. Halusimme avata lasten mukana
oven myös näiden hoitajille, isovanhemmille ja muillekin. Esimerkiksi Vehkojalla
käy paljon lapsia perhepäivähoitajien
kanssa.

Piltti-porukka
ja Touhutovi
Seurakunnan lapsityöstä vastaavat ovat
kehittäneet kaksi uutta toimintamuotoa.
Toiveita näistä toimintamuodoista on tullut seurakuntalaisilta ja nyt niihin on pysytty vastaamaan. Pappilankatu 14:n kerhotilassa kokoontuva Piltti-porukka on
tarkoitettu ensimmäisen lapsensa saaneille vanhemmille. Kirsi Väliheikin mukaan
aloituspäivä on keskiviikkona 19. syyskuuta ja aika kello 14–16.
– Piltti-porukassa vanhemmat voivat
hengähtää hetken ja vaihtaa kokemuksia.
Ohjaajina on lastenohjaajia ja itsekin olen
siellä välillä.
Maanantaina 17. syyskuuta kello 14–16
alkaa seurakunnan työkeskuksen kerhotilassa (Hämeenkatu 16) Touhutovi.
– Se on tarkoitettu 2–3-vuotiaille lapsille ja heidän kanssaan oleville aikuisille.

Päiväkotien pyhäkoulutyötä tekevä lastenohjaaja Irma Kortelainen (vas.) järjestelee
pyhäkouluissa käytettäviä flanellokuvia. Lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki pitelee
hauskoja käsinukkeja

Sielläkin on liikuntaa, laulua, leikkiä ja askartelua. Lapset toimivat yhdessä aikuisten kanssa.
Seurakunnassa on edelleen myös perinteisiä päivä- ja iltapäiväkerhoja yli kymmenessä toimintapisteessä. Pyhäkoulut
alkavat viikolla 38. Hyvinkään kirkossa on
lasten oma kirkkotila, jossa lapset ovat pyhäkoulussa koko messun tai saarnan ajan.
Kirkkopyhäkoulu alkaa 23. syyskuuta kello
10.
– Pyhäkoulu on lasten kirkko. Se tarjoaa vanhemmille ajan hengähtää messun
aikana. Pyhäkoulu antaa lapsille eväitä aikuisuutta varten. Uutuutena meillä on tarkoitus järjestää seurakuntakeskuksen alakertaan lauantaipyhäkoulu, joka olisi kello
10–12. Lapset voivat tulla sinne esimerkiksi siksi ajaksi, kun vanhemmat käyvät kaupassa tai siivoavat. Lauantaipyhäkoulu
Kamukellari alkaa 22.9. jälkeen.
Lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki ja
viisi seurakunnan lastenohjaajaa käyvät
pitämässä seurakuntahetkiä eli niin sanottuja pienoispyhäkouluja päivähoitopai-

koissa. Niissä vieraillaan kolme kertaa
syksyn aikana, lisäksi on perinteiset jouluhartaudet.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Haluatko viettää
aikaasi lasten kanssa?

Sinä rippikoulun käynyt tule mukaan pyhäkoulunopettajien iloiseen joukkoon. Voit pitää pyhäkoulua joka viikko tai harvemmin.
Antamastasi ajasta saat pienen
palkkion.
Ota yhteyttä Kirsi Väliheikkiin,
p. 040 559 327.

Vanhaa kirkkoa kunnostetaan syyskaudella 2007

H

yvinkään seurakunnan Vanhaa kirkkoa kunnostetaan ulkoa ja sisältä
syyskaudella 2007 ja aina tammikuun puoleen väliin 2008. Kunnostustyöt
alkoivat elokuun alussa kirkon ulkopuolella ja pihalla. Kirkon ulkopinnan valkoiset
osat maalataan ja pihan valaistus uusitaan.

Samalla sadevesien johtaminen ja viemäröinti laitetaan ajan tasalle. Syyskuun alussa remontti jatkui sisäpuolella ja kirkko on
siitä alkaen ollut pois käytöstä. Seurakunnan kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen mukaan remontissa uusitaan kirkon
sähkötekniikkaa, ilmastointia, WC-tiloja

ja sivusalia. Kirkkosalissa tehdään myös
pintaehostustöitä. Kunnostus tulee maksamaan noin kuusisataatuhatta euroa ja se
toteutetaan yhdessä Museoviraston kanssa. Pääurakoitsijana toimii Väriläiskä Oy.

Olli-Petri Halme

Olli-Petri Halme

Myllerrettyä Vanhan kirkon pihaa elokuun alussa.

Kirkon vaaleat pinnat saavat uuden maalikerroksen.

Pirkko Ojala



Tuula ”Haxu” Hakkarainen laulaa ja laulattaa

H

yvinkään seurakunnan diakoniatyö ja Toimari ry järjestävät keskiviikkona 17.
lokakuuta Asunnottomien yö tapahtuman seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16).
Kello 18 - 19.30 pidettävässä
illassa on vieraan laulaja ja
laulattaja Tuula ”Haxu”
Hakkarainen.
– Olen tulossa siihen
tapahtumaan. Minulla
on hyvin maanläheisiä
lauluja laidasta laitaan.
Hyvinkäällä esitän esimerkiksi Heimo Enbusken, Lasse Heikkilän ja
Pekka Simojoen lauluja
sekä joitakin omiakin.
Toivon, että löydämme joitakin yhteisiäkin lauluja,
hän sanoo.
Vuoden ikäiseksi lastenkodissa elänyt Tuula pääsi kasvatiksi uskovaan kotiin, jossa koko
perhe harrasti musiikkia.
– Minut on rokotettu gramofoni-

neulalla, hän vitsailee.
Haxu on koulutukseltaan kirkon
nuorisotyönohjaaja. Hän on erikoistunut erityisnuorisotyöhön, mutta päihdetyökin on hänen sydämellään.
– Lähellä sydäntäni on maahan poljettu ja jollakin tavalla elämästä syrjään
joutunut ihminen. Tiedän omasta kokemuksesta, että musiikki ja laulu tavoittavat niidenkin ihmisten sydämet, joiden
sisimpään sana ja saarna eivät pääse.
Tuula Hakkarainen on ollut pari
vuotta Kansan Raamattuseuran evankelioimistyön koulutusosaston kouluttaja
ja muusikko. Hän kiertää ympäri Suomea ja joskus Venäjälläkin laulamassa,
laulattamassa ja puhumassa.
– Olen tehnyt jengi- ja katulähetystyötä. Olen nähnyt läheltä sellaisten ihmisten elämää, joilla on ollut riippuvaisuuksia esimerkiksi päihteisiin. En arkaile istua tällaisten kavereiden viereen.
Toivon, että Asunnottomien yön -tapahtumaan tulijat uskaltaisivat kysyä
itselleen vierelläkulkijaa.

Teksti Seppo Ylönen

Laulaja, lauluntekijä ja laulattaja Tuula ”Haxu” Hakkarainen tulee Asunnottomien
yö -tapahtumaan. Hän toivoo ihmisten virkistyvän ja rohkaistuvan hakemaan
itselleen vierelläkulkijaa.

Linda Laaksonen nautti Kuutsilla
nuorten yhdessäolosta

H

einäkuussa Joutsassa rippikoulunsa käynyt Härkävehmaan
koulun 9. C-luokalla oleva Linda
Laaksonen osallistui 17.–19. elokuuta
Kuutsille eli kuutamoleirille. Teemana
oli tänä vuonna ”Taivaspaikka”. Päiväkummussa pidetyn leirin kahdensadanviidenkymmen nuoren joukko koostui
etupäässä tänä vuonna rippikoulunsa
käyneistä nuorista.
– Rippikoululeiri oli mahtava kokemus. Siellä oli kivoja ihmisiä. Opin uusia
asioita itsestä ja uskosta, Linda sanoo.
Kuutsi oli rippikoululaisten ”jatkoripari” joten Lindan osallistuminen siihen
oli automaattista. Hän nautti viikonlopun ohjelmasta, johon kuului gospelmusiikkia, vauhdikasta menoa, uusia
kasvoja, omien riparimuistojen kertaamista ja rauhoittumista.
Perjantain aloitustilaisuudessa oli
teltassa Pluuha Productions’in poikien
riemullista ohjelmaa. Lauantaina oli
hartaus ja erilaisia kanavia.
– Itse olin Masennus- ja Raamattukanavilla. Molemmissa oli hyviä pointteja. Mieleeni jäi, että masennusta voi
torjua rukoilemalla. Sitten on hyvä löytää esimerkiksi sellaisia harrastuksia,
joista tykkää. Eräs keino on kuunnella
piristävää musaa. Kuutsissa oli parasta
yhdessäolo, Linda Laaksonen jatkaa.

Ytimeen-tapahtuma Hyvinkään kirkossa

Suomen evankelisluterilaisen kirkon piirissä on ollut vuosien
ajan kuohuntaa. Siksi
monia kirkon jäseniä
ja ulkopuolisiakin
kiinnostaa, onko klassisella kristinuskolla
siinä enää mitään
asemaa. Hyvinkään
kirkossa tiistaina 2.
lokakuuta järjestettävä yksipäiväinen Ytimeen-tapahtuma porautuu tähän kysymykseen. Tapahtuma on avoin kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Ennen kaikkea se on suunnattu luterilaisen kirkon hengellisen työn tekijöille, jotka
eivät kompastu virkakysymykseen, mutta kokevat
yksinäisyyttä ja huolta kirkostamme.
Kirkon olemassaolon ja tulevaisuuden ydinkysymykset peittyvät tälläkin hetkellä kiistaan naispappeudesta. Ytimeen-tapahtumassa ei ole tarkoitus kokoontua virkakysymyksen ympärille vaan
pyrkiä eteenpäin löytämään rakentavia näkökulmia
työssä jaksamiseen kirkkomme tunnustuksen ja
klassisen kristinuskon pohjalta.
Tapahtumassa luennoivan TT Eero Junkkaalan aihe on ”Miksi Raamattu on luovuttamaton
kirkolle?”. Dosentti Timo Eskola käsittelee teemaa
”Miksi puolustaa klassista kristinuskoa!”. Pälkäneen
seurakunnan kirkkoherra Jari Kemppaisen aiheena on ”Miten kirkon terve ydin säilyy?”. Kirjailija
Leena Huima pohtii kysymystä ”Mihin kirkko tarvitsee (peri)syntiä ja syyllisyyttä?”. Päivän ohjelma
koostuu luennoista ja keskusteluista, Dario Fon
monologista sekä viikkomessusta, jonka toimittaa
pastori ja lähetysjohtaja Juha Auvinen. Saarnaajana on pastori Seija Uimonen Kroatiasta.
Ytimeen-tapahtuman ideoijina ovat seurakuntapastori Juha Koivulahti Hyvinkäältä, nuorisotyönohjaaja ja naistyön koordinaattori Marjaana
Kotilainen Viitasaarelta ja seurakuntapastori Mirja Lassila Hämeenlinnasta. Hyvinkään seurakunta
on mukana antamalla tilansa ja mahdollisuuden
tiedottaa tapahtumasta kotisivuillaan (www.hyvinkaanseurakunta.fi). Tilaisuuden osallistumismaksu
on 10 euroa.

Sauli Niinistö lahjoitti
tekijänoikeuspalkkiot
diakoniarahastolle
Linda Laaksonen piti Kuutsin rennosta ilmapiiristä. Hän toivoo lisää nuoria
”Betskun” raamattupiiriin.

Kanavia ja työpajoja
Raamattu-kanavasta hänelle jäi mieleen
raamatuntulkintakysymys.
– Mietimme myös sitä, mitä Raamattu itselle merkitsee. Minä löydän
Raamatusta lohdullisia kohtia. Viime aikoina olen tykännyt lukea Psalmin 73
jaetta 25: ”Taivaassa minulla on sinut,
sinä olet ainoa turvani maan päällä.”

Lauantain aikana oli työpajoja.
Eräässä niistä kokeiltiin vesihiihtoa.
Draamus Maximus -pajassa Jouni Laine neuvoi näyttelemistä. Iltapäivällä ja
sunnuntaina isossa teltassa kuultiin bändien soittoa. Musiikkinautintoa tarjosivat esimerkiksi Kanava, Egoeimi ja Fleir.
Sunnuntai huipentui Sketsispkektaakkeliin, jossa isoset esiintyivät.
Linda piti Kuutsin ohjelmasta ja ilmapiiristä. Hänellä on kauniisti päällystetty Raamattu, jonka reunaa koristavat
värilliset kirjanmerkit. Linda käy nuorten raamattupiirissä Betaniassa. Se on
perjantaisin kello 18:sta eteenpäin.
– Toivon lisää nuoria raamattupiiriin. Siellä pohditaan Raamatun kysymyksiä ja tavataan kavereita.
Balettia ja taitoluistelua harrastava
Linda Laaksonen vetää Martin seurakuntatalossa monitoimikerhoa. Keskiviikkona kello 17 alkavassa kerhossa käy
7–10-vuotiaita varhaisnuoria.

Teksti Iina Sorvari/
Kirkonmäeltä-lehden toimitus
Kuvat
Kasper Kiiski ja Seppo Ylönen
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Perinteisen kristinuskon asemaa
pohditaan joukolla

Varatuomari Sauli Niinistö on lahjoittanut tulevan kirjansa ”Hiljaisten historia” tekijänoikeudet
Kirkon diakoniarahastolle. Tekijänoikeuspalkkiot
käytetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen kotimaassa.
Kirkon diakoniarahasto on Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteinen avustusrahasto. Sen
tarkoituksena on avun antaminen taloudelliseen
ahdinkoon joutuneille perheille Suomessa. Diakoninen taloudellinen apu on tarkoitettu niille, joiden hätä on suurin eikä muuta apua ole. Taloudellisen ahdingon syynä saattaa olla tulipalo tai jokin
muu äkillinen onnettomuus. Yhä useammin ahdingon syynä on esimerkiksi sairaus, pitkäaikaistyöttömyys tai takausvelkojen lankeaminen maksettavaksi.
Varansa Kirkon diakoniarahasto saa lahjoituksista ja kolehdeista. Lahjoittaja voi kohdentaa lahjoittamansa varojen käytön tiettyyn kohteeseen,
kuten esimerkiksi syrjäytymisvaarassa
oleville tai taloudellista tukea tarvitseville lapsille ja
nuorille.
Myönnetyt
avustukset
ohjataan lyhentämättöminä avun
tarvitsijoille
seurakuntien
diakoniatyön
kautta. (KT)



Hyvinkään Kirkkokuorolla vauhdikas
konserttimatka Norjaan

B

In memoriam Kirkonmäen Asta
Kirkonmäen Asta, monien tuntema kakkumestari
Astrid Parkkonen sai kutsun taivaan kotiin
9.7.2007.
Astrid sai elää pitkän, terveen elämän. Vasta aivan
ehtoovuosina hän joutui olemaan enemmän myös
sairauden puhuttelussa.
Ilmi Astrid Parkkosen elämänmatka oli lähes 87
vuoden mittainen. Hän syntyi Riihimäellä 8-lapsiseen
perheeseen. Elämä oli ulkonaisesti tiukkaa varsinkin
isän varhaisen poismenon jälkeen. Lapset joutuivat
heti kynnelle kyettyään pitämään huolta itsestään.
Astakin työskenteli ensin satunnaistöissä, sitten Lasitehtaalla ja Sako Oy:ssä. Työteliäisyys ja ahkeruus
olivatkin yksi tärkeä kodin perintö.
Sodan jälkeen Asta tuli töihin kehrääjäksi 30 vuoden ajaksi Hyvinkään Villatehtaalle. Työ tehtaassa oli
kiireistä kolmivuorotyötä. Raskaasta työstä huolimatta Asta oli vielä eläkepäivinäänkin hyväkuntoinen.
Astrid oli kiinnostunut koko elämänsä ajan myös
yhteiskunnallisista asioista. Villatehtaalla hän toimi
luottamusmiehenä. Asta oli oiva sillanrakentaja ja sovittelija ja kaikkien arvostama lämminhenkinen tukinainen.
Ilmi Astrid Merikanto solmi avioliiton rakennusmies Simo Kyösti Parkkosen kanssa 1948. Parille syntyi kaksi poikaa. Pojilla ja heidän perheillään oli aina
lämmin paikka äidin ja isoäidin sydämessä.
Astan harrastuksista yksi oli ylitse muiden - palvelutyö seurakunnan pitopalvelussa. Palkkatyönsä
jälkeen hän teki vapaaehtoistyötä lähetyksen hyväksi
24 vuotta! Hänen mottonsa oli: ”Luojalle me töitä
teemme emmekä ihmisille.”
Astan erikoisosaamisalue olivat voileipä- ja täytekakut. Mutta kaikki keittiötyö luontui. Tuntimääriä ei
laskettu. Astan panos pitopalvelun kautta lähetystyölle onkin uskomattoman arvokas. Ristinsanomaa
voitiin viedä hänenkin vapaaehtoistyönsä tuloksena
aina maan ääriin asti.
Sadat Kirkonmäen arkilounastajat ja tilaisuuksiin
osallistujat kokivat Astridin pitopalvelun hengettärenä. Hänellä oli aina aikaa kysellä kuulumiset ja kohdata toinen. Näin hän oli mitä suurimmassa määrin
tärkeä PR-henkilö seurakunnalle! Astalle myönnettiin
hänen vapaaehtoistyöstään Benevolentia -mitali.
Villan eläkeläiskerho oli yksi viikon kohokohdista
Astridille. Siellä sai tavata vanhoja työtovereita, muistella mennyttä aikaa.
Astrid-ystävän eläkeasunto oli Pirkonkodissa.
Hän piti asunnostaan, vaikkei se suuren suuri ollutkaan. ”Ei ole turhan pitkä työmatka”, hän totesi.
Luonteeltaan Asta oli valoisa. Elämänmyönteisenä ihmisenä hän käänsi surut ja murheetkin aikaa
myöten positiiviseksi elämänvoimaksi. Hänen elämänsä oli pitkälti tyytyväisen ihmisen kiitoselämää.
Usein hän toisteli lastenvirren sanoja:
”Paljon ois aihetta lapsella kiittää, / Jumalan lahjoja kaikille riittää.
Päivä jo yksikin aamusta varhain, / iltahan ehditty, -lahja on parhain.”
Astrid-ystävää jää kaipaamaan perheen ja sukulaisten lisäksi suuri joukko ystäviä. Asta siunattiin
haudan lepoon odottamaan ylösnousemuksen aamua
28.7. Rauhannummen kappelissa.

Pentti Kakkonen
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva
Hyvinkään kappalainen ja Astan ystävä



assolaulaja Esko Ala-Mattila oli
viidentoista muun Hyvinkään
kirkkokuoron laulajan joukossa
konserttimatkalla Norjassa 16. - 19. elokuuta. Viime vuonna yhdeksänkymmentä vuotta täyttäneen kuoron juhlamatkan johtajina olivat kanttorit Heikki
Hinssa ja Erkki Hannonen.
Finnairin kone tuli Osloon myöhässä. Koska matkatavaroiden saamisessa
oli vielä hidastelua, vain puolet kuorosta
ehti ajoissa Stavangeriin ja esiintymään
Stokka Sykehjemin vanhainkotiin.
– Me Osloon jääneet katselimme
kaupungin nähtävyyksiä. Siellä oli parhaillaan Oslo Jazz -tapahtuma ja lähes
jokaisessa kadunkulmassa soi jazz-musiikki. Stavangeriin lensimme vasta illalla, Esko Ala-Mattila kertoo menomatkan kommelluksesta.
Vanhainkodissa kahdeksan laulajaa
ja kuoron johtajat pitivät tunnin konsertin. Ohjelmassa oli negrospirituaaleja,
suomi-gospelia ja kansanlauluja. Erkki
Hannonen soitti pianolla Sibeliuksen
Romanssin.
Seuraavana päivänä kuorolaiset tutustuivat Stavangeriin ja tuomiokirkkoon, jonka konsertissa oli 50 – 70 hengen yleisö. Ohjelma sisälsi runsaasti
uutta suomalaista kirkkomusiikkia lähinnä 2000-luvulta sekä muutamia negrospirituaaleja.
Seuraavana aamuna vuorobussi vei
kuoron komeiden maisemien halki Kristiansandiin. Kaupungin tuomiokirkon
konsertin yleisö seurasi suomalaisten
laulujen sanoja käsiohjelmasta. Sunnuntaina kuoro lauloi myös messussa.
– Kun kansa alkoi mennä ehtoolliselle, kuoro pyyhkäisi urkuparvelta takseihin, jotka ajoivat äkkiä lentokentälle.
Lensimme ensin Osloon ja sieltä Suomeen. Tulomatka meni suunnitelmien
mukaan.
Esko Ala-Mattila on hautauspalveluyrittäjä. Hänen vaimonsa Eija Ala-Mattila palvelee asiakkaita Uudenmaankadun Hautauspalvelussa.
– Minä ajan vainajien siirrot ja olen
tarvittaessa liikkeessä. Auttelen kollegoja myös lähiseutujen hautaustoimistoissa, Esko Ala-Mattila kertoo leipätyöstään.
Pohjanmaan Pyhäjoella syntynyt Es-

Esko Ala-Mattila pitää etuna sitä, että kirkkokuoron jäsenet saavat laulutunteja
Mika Keiteliltä ja Jutta Seppiseltä.

Hyvinkään kirkkokuorolaiset Kristiansandin kadulla matkalaukkuineen. Norjan
matka nosti kuoron yhteishenkeä.

ko Ala-Mattila on harrastanut musiikkia
siitä saakka, kun hän sai koulupoikana
joulupukilta kitaran. Hän on laulanut
Savitaipaleen Mieslaulajissa ja Myrskylän kirkkokuorossa. Hyvinkään kirkkokuoroon häntä pyysi Asko Rauramo.
– Ensimmäinen iso teos, jota aloin
harjoitella oli Mozartin Requiem. Pian
alamme harjoitella Maurice Duruflen

Requiemia. Tämä on siitä mukava kirkkokuoro, että sen ohjelmassa on paljon
muutakin kuin pelkkää jumalanpalveluksissa laulamista. Lokakuussa on jälleen konsertti, jossa kuoro esiintyy Petri
Laaksosen kanssa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Rukouselämän
tueksi ja virikkeeksi

K

ristillisen seurakunnan yksi tuntomerkki on yhteinen rukous.
Riita, valtataistelu, juonittelut eivät viihdy rukouksen ilmapiirissä. Sanotaan myös, että perhe, joka rukoilee ja
leikkii, kestää. Perimmiltään rukous ja
kiitos ovat tietysti yksityisen ihmisen
asennetta, sydämen puhetta Jumalan
kanssa.
Monet ovat oppineet Isä meidän rukouksen. Jonkun jokaiseen päivään kuuluu Herran siunaus, tai iltarukouksena
”Levolle lasken Luojani…” Joku toinen
pukee pyyntönsä tai ylistyksensä vapaasti sanoihin, jotka tilanne synnyttää.
Ohessa ovat
kuvat kolmesta
tuoreesta rukouskirjasta,
joista voi löytää
apuvälineitä ja
sanoja ehkä

Jukka Nevala
VIHREÄ
RUKOUSKIRJA
96 s. ,
Kustannusarkki
2007

vaatimattomaksi tai kuivettuneeksi käyneeseen rukouselämään. Hilja Aaltonen on taustaltaan vapaakirkollinen,
mutta avara ja laajasydäminen, kuten
Rukouskirjan välähdyksistä käy ilmi.
Ristin sovitus on hänelle rukouksenkin keskus. Kirjoittaja täyttää pian sata
vuotta.
Vantaan Hämeenkylän kirkkoherra
Jukka Nevala lähtee liikkeelle Raamatun luomiskertomuksesta. Luonto puhuttelee, tekee nöyräksi. Vihreässä rukouskirjassa on punnittua pohdinHilja Aaltonen
taa, asiaan liittyviä raamatunkohRUKOUSKIRJA
tia sekä rukouksia. Kirjoittajan
144 s.,
ottamat valokuvat ja hiottu ulkoasu tekevät teoksesta myös esteettiPäiväosakeyhtiö
sen elämyksen.
2007
Juha Vähäsarjan rukouksissa

kuukauden joka päivälle soi pohjalla sama sävel: Jumalan armon ylistys. Taivasta maan päällä on silloin,
kun avuton ihminen saa panna kaiken hänen varaansa, joka on meidät
luonut ja lunastanut. Tätäkin kirjaa
kaunistavat neliväriset luontokuvat.

Reijo Huuskonen

Juha Vähäsarja
TAIVASTA MAAN PÄÄLLÄ
Rukouksia kivun
ja ilon hetkiin,
48 s., Perussanoma Oy 2007

Luonto puhuu luojastaan
– vai puhuuko?

”H

avaitse Jumala luonnossa” (Se Gud i naturen). Tällaista
tekstiä kantava laatta löytyi viime vuosiin asti Hyvinkään
Sveitsin puistosta, kiven päältä, kahden syvän supan väliseltä reunamalta. Parantolan
vieras oli aikanaan vaikuttunut suomalaisittain komeasta harjumaisemasta ja luonnon
kauneudesta. Mäntykangas ja leppeät lehdot
tunnettiin terveellisistä vaikutuksistaan. Siksi häneltä tämä muistutus muillekin kulkijoille.
Mutta löytääkö nykyihminen enää Luojaa luonnosta, hänen kätensä jäljistä? Tarvitaanko jotakin yliluonnollista hypoteesia,
Luoja-olettamusta lainkaan? Eikö kaikkea
kaunista – ja vähemmän ylentävääkin - voi
katsella ilman uskonnollisia hymistyksiä?
Vanhan, rapistuneen laatan sijalle ei uutta
tarvita, näin arvelen monen ajattelevan. Tai
jos jotakin tulee, niin olkoon sitten kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä.
Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa;
myös iankaikkisuuden
hän on pannut heidän sydämiinsä;
mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja,
jotka Jumala on tehnyt,
ei alkua eikä loppua.
Saarn. 3:11, vanha käännös

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 13.9.2007

Niin onkin todella, että luonto puhuu –
tai sitten ei puhu – Luojastaan. Asia riippuu
siitä, uskooko ihminen itsensä ilmoittaneeseen kolmiyhteiseen Jumalaan vai johonkin
muuhun, kuten itseensä tai vaikkapa biologiaan tai muuhun tieteeseen. Sille, jolle Raamatun ilmoitus on elämän ankkuri, Jeesus
Kristus oman pahuuden sovittaja, Pyhä Henki uskon avaaja, Isä Jumala luojana on turvallinen kaiken alun ja lopun takaaja. Näiden
torjujan on etsittävä maailmankuvansa ja
toivonsa muualta.
Avaruusaikamme alkupuolella kuuta
kiertänyt astronautti avasi Kirjan, ja alkoi lukea, mitä sadattuhannet seurasivat: ”Alussa
loi Jumala taivaan ja maan…” Toinenkin lentäjä, kosmonautti teki samantapaisen ”kirpunhypyn”, ja antoi puolestaan lausuntonsa
miljoonille: ”Kävin avaruudessa, enkä nähnyt siellä mitään jumalaa – siis häntä ei
ole!”
Kun minä katselen sinun taivastasi,
sinun sormiesi tekoa,
kuuta ja tähtiä,
jotka olet luonut,
niin mikä on ihminen,
että sinä häntä muistat,
tai ihmislapsi,
että pidät hänestä huolen?”
Ps. 8:4, vanha käännös

Raamatun
luomiskertomuksen mukaan ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa. Molemmat tehtävät
ovat tärkeitä. Maan
järkevä viljeleminen, lajikkeiden kehittely sopusoinnussa luonnonlakien kanssa on ihmiskunnan elinehto. Syntiin langenneen ihmisen käsissä vain viljelykin uhkaa vääristyä ja tuottaa uhkia. Ja mitä
tulee nälkäkatastrofeihin, asiantuntijoiden
mukaan ilman maailmanlaajaa asevarustelua
kaikille riittäisi leipää.
Luonnon varjeleminen on muuttunut
riistämiseksi. Ja näyttää siltä, että luonto ”lyö
takaisin”. Saastuminen maalla, merissä ja ilmakehässä on saavuttanut mittasuhteet,
joissa korjailut ovat enää kosmeettisia. ”Kristityt maat” eivät saa puhtaita papereita, puhumattakaan ateististen valtioiden vastuuttomuudesta.

Katsokaa kedon kukkia,
kuinka ne nousevat maasta:
eivät ne näe vaivaa…
tottahan hän teistä huolehtii,
te vähäuskoiset.
Matt. 6:26,28,30
Paljon on kuitenkin ympärillämme vielä puhdasta,
kaunista, uusiutuvaa. Maisemamme on vihreä, keltainen tai
valkoinen vuodenajasta riippuen;
tähtitaivas mykistyttävän syvä, ruohonjuuritaso ja mikromaailma runsaudessaan
sanoin kuvaamaton. Vedenpinta välkehtii,
lumikide häikäisee.
Itse koen olevani kaikessa tässä pienen
lapsen tavoin Suurella kämmenellä: ”Maailmassa monta, on ihmeellistä asiaa…” Sveitsin puiston syksyn tuoksu, kellastuvat lehdet, lahoavat juurakot, pulppuava lähde.
Niiden keskellä en voi muuta kuin yhtyä Parantolan muinaisen asiakkaan tuntoihin: Se
Gud i naturen.

Teksti Reijo Huuskonen
Kuva Seppo Ylönen

Katsokaa taivaan lintuja:
eivät ne kylvä eivät ne leikkaa
eivätkä kokoa varastoihin…



Paritehtävä

Varatkaa ainakin puoli tuntia rauhallista aikaa tehtävän tekemiseen.
Täyttäkää molemmat paritehtävä ensin itsenäisesti omalla paperille.
Käsitelkää sitten yhdessä yhtä väittämää kerrallaan.
Kertokaa molemmat mielipiteenne väittämästä.
Kuunnelkaa toisianne keskittyneesti ja keskustelkaa mielipiteistänne.
Pohtikaa näkemyksienne yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia.
Samaa
Eri En osa
mieltä mieltä sanoa
A. Tunteiden tunnistaminen
1.
Tunne yhteenkuuluvuudesta syvenee
eniten yhteisten elämysten kautta
2.
Parisuhde voi toimia ilman syvällisiä
keskusteluja tunteista.
3.
Kun pettyy kumppaniin, kannattaa
miettiä kertooko siitä hänelle.
4.
Rakastaessaan iloitsee automaattisesti
kaikista kumppanin onnistumisista.
5.
Toisen tehtävä on piristää, kun kumppani
on surullinen.
6.
Mustasukkaisuus on aina hälyttävä
merkki parisuhteessa.
7.
Yksinäisyys on yksi parisuhteeseen
kuuluva tunne.
8.
Omien tarpeiden tyydyttyminen tuottaa
syvintä iloa parisuhteessa.
B. Rakastumisesta rakkauteen
9.
Rakkaussuhde kestää läpi elämän,
jos suhteen eteen näkee vaivaa.
10.
Kumppanin huomioonottaminen on
todellisen rakkauden mittari.
11.
Hyvä ja rakastava suhde suojaa
muilta ihastumisilta ja rakastumisilta.
12.
Tunteiden katoaminen suhteesta
merkitsee rakkauden loppumista.
13.
Rakkautta tulisi ilmaista kumppanille ennen
kaikkea silloin, kun hän sitä vähiten ansaitsee.
14.
15.
16.

Arki on rakkauden suurin vihollinen.
Vain rakastumisen tunne todistaa
kumppanin oikeaksi.
Rakkaussuhteessa tulisi olla oikeus
kaikkien tunteiden ilmaisuun.

C. Suuttumus ja ristiriitojen ratkaisu
17.
Ristiriidat ovat elävän ja läheisen
suhteen merkki.
18.
Ristiriitatilanteissa on tärkeää päästä
aina yksimielisyyteen.
19.
Riidellessä on hyvä pitää puolensa ja
antaa samalla mitalla takaisin.
20.
Puheenaiheita, joista syntyy varmasti riitaa
on viisasta vältellä.
21.
On aina annettava anteeksi, kun toinen
sitä pyytää.
22.
On turha riidellä pikkuasioista, periksi
antaminen on rakentavampaa.
23.
24.

Toisen suuttumista on vaikeaa sietää.
Ristiriitatilanteessa on rakentavinta poistua
paikalta ja antaa tunteiden laimentua.

D. Intohimo, seksuaalisuus ja hellyys
25.
Seksuaalisuudesta keskusteleminen
on tyydyttävän seksielämän ehto.
26.
Seksielämässä on tärkeintä hellyys ja
huomioonottaminen.
27.
Yhdyntä on tärkein tapa toteuttaa
seksuaalisuutta parisuhteessa.
28.
Parisuhteen alussa seksuaalinen halukkuus
on voimakkaimmillaan.
29.
Nautinnollinen rakastelutiheys on
vähintään kolme kertaa viikossa.
30.
Seksuaalisten toiveiden kertominen
on vaikeaa.
31.
32.

Intohimoa ei voi synnyttää.
Eroottisten tunteiden herääminen suhteen
ulkopuoliseen henkilöön on jo uskottomuutta.

E. Arkirakkaus
33.
Arkitilanteissa on tärkeintä yhteisen
ajan järjestäminen.
34.
Rakkauden todellisin suola on
arjen huumori.
35.
Parisuhteessa eläminen häiritsee
ystävyyssuhteita muihin ihmisiin.
36.
Parisuhteen perustana ovat yhteiset
arvot.
37.
Molemmilla on tasavertainen vastuu
vaikeiden asioiden esille ottamisessa.
38.
Kaikista asioista puhuminen on parisuhteen
luottamuksen perusta.
39.
Oman osuutensa hoitaminen yhteisissä
asioissa on romanttinen rakkauden osoitus.
40.
Luottamusta ei voi rakentaa uudelleen,
jos sen kerran menettää.



Pizzaa

parisu

Nuorille aikuisille omaa to

K

ahdeksastatoista vuodesta kolmeenkymmeneenyhdeksään vuotiaita voidaan kutsua nuoriksi aikuisiksi heidän elämäntilanteistaan riippumatta.
Ikäryhmä on määritelty Kirkkohallituksen ja Kirkkopalvelut ry:n yhteisprojektissa Nuori aikuinen kirkon jäsenenä. Nuoren aikuisuuden voi määritellä paitsi iän kautta,
myös tietynlaisena elämänasenteena tai maailmankuvana.
– Hyvinkään seurakunnassa ei ole järjestetty
toimintaa Nuoret aikuiset -nimikkeellä. Välillä on
yritelty käynnistellä erilaisia ”vanhojen nuorten”
eli yli-ikäisten seurakuntanuorten juttuja, mutta
nuorten aikuisten toiminnassa on kyse jostain aivan muusta, sanoo seurakuntapastori Maria
Siekkinen, joka on nimetty viime keväänä nuorten aikuisten toiminnan papiksi.

Maria Siekkinen kuuluu itsekin kohdery
mään. Hyvinkään seurakunnan kolmestatois
papista peräti kuusi lasketaan nuoriksi aikuisik
– Nuorten aikuisten toimintaan ovat tervetu
leita niin sinkut kuin parilliset, niin yksineläv
kuin perheen perustaneetkin. Papereita ei tila
suuksissa kysytä, yli- ja alaikäisetkin pääsevät te
vetulleina sisään, hän lisää.

Messusta liikkeelle

Nuortentoiminnasta ulos kasvanut parikympp
nen asettaa kirkolle toisenlaisia haasteita ku
työuraa luova perheenisä tai -äiti. Näin oll
nuorten aikuisten tarpeisiin ei ole mahdollis
löytää yhtä kaikkialla pätevää ratkaisua.
– Hyvinkäällä on päätetty lähteä liikkee
seurakuntaelämän ytimestä, messusta eli ehtoo

Tuomasmessu

Myös Vanhan kirkon remontin alta evakkoon muuttaneeseen Tuomasmessuun
houkutellaan muiden ohella nuoriksi aikuisiksi itsensä tuntevia. Tuomasmessu
on ehtoollisjumalanpalvelus, jossa rukouksella ja musiikilla on tärkeä rooli. Messun musiikista vastaa Helena Lehtinen
yhdessä Tuomaskuoron ja -bändin kanssa. Syksyn ensimmäinen Tuomasmessu
on Martissa, muut Hyvinkään kirkossa.
Tuomasmessut
Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2007
• 16.9. Martin seurakuntatalo klo 18
• 14.10. Hyvinkään kirkko klo 18
• 18.11. Hyvinkään kirkko klo 18
• 9.12. Hyvinkään kirkko klo 18

Nuorten
aikuisten
messut

Sunnuntaisin Martin seurakuntatalossa kello 15.
• 23.9., 28.10., 11.11., 2.12.
Lastenhoito järjestetty. Messun jälkeen teetarjoilu. Lisätietoja Maria Siekkiseltä p. 0400 585 571, maria.siekkinen@
evl.fi

Pizzaa ja
parisuhdetta

Syyskaudella on luvassa myös parisuhdeiltoja. Niissäkään ei kysytä papereita,
vaan kaiken ikäiset avo- ja avioparit ovat
tervetulleita. Parisuhteen kestolla ei ole
merkitystä. Parisuhdeillat pidetään Martin seurakuntatalossa otsikolla Pizzaa ja
parisuhdetta. Illan aluksi on tarjolla
pizza-iltapala, jonka jälkeen Kataja ry:n
parisuhdekouluttajat valistavat osallistujia parisuhteen kiemuroista.
Pizza-iltapalan hinta on 7 euroa/pari,
lapset syövät vanhempien siivellä.
Iltoihin on järjestetty lastenhoito.

a ja

uhdetta

oimintaa

yhsta
ksi.
ulvät
aier-

piuin
len
sta

elle
ol-

lisjumalanpalveluksesta. Jumalanpalveluksiin
osallistujia tarkkaillessa voi havaita, että
kirkossakävijöiden keski-ikä on varsin
korkea.
Niin sanottu ”tavallinen” jumalanpalvelus ei yleensä houkuta. Jumalanpalvelus koetaan kieleltään ja
musiikiltaan vaikeaksi ja jäykäksi.
Maria Siekkinen mainostaa
ensimmäistä rennommaksi ”tuunattua” jumalanpalvelusta, Nuorten aikuisten messua. Sitä vietetään 23. syyskuuta kello 15 Martin
seurakuntatalossa ja siitä eteenpäin
aina noin kerran kuussa. Ajankohdat
löytää helposti seurakunnan nettisivuilta, nuorten aikuisten osiosta.
– Nuorten aikuisten messu kehittyy mat-
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kan varrella, mutta tavoitteena on luoda kieleltään
selkeämpi, rento ja
hauska, mutta sopivasti harras jumalanpalvelus.
Lapset ovat tervetulleita osallistumaan messuun. Heille
on messun
ajaksi järjestetty myös lastenhoito.

Aiheina:
• 3.10. Parisuhteen rikastuttaminen, Sari Liljeström
• 17.10. Vuorovaikutus parisuhteessa, Kari Lankinen
• 31.10. Seksuaalisuus, Kari Lankinen
• 14.11. Parisuhde ja vanhemmuus, Maija Rosenquist
Pizza-iltapala tarjolla 17.30. Ilta päättyy noin klo 20.
Lastenhoito järjestetty.
Lisätiedot ja iltapalaa varten ilmoittautuminen tekstiviestillä pastori
Maria Siekkiselle edellisen viikon sunnuntaihin mennessä,
p. 0400 585 571.

Joulu on rock

Lauantaina 1. joulukuuta otetaan varaslähtö kauneimpiin joululauluihin, joita lauletaan raskaampina rock-sovituksina bändin säestyksellä.
Tilaisuus on Martin seurakuntatalossa kello 18.
Kaikista edellä mainituista toimintamuodoista saa lisätietoa pastori
Maria Siekkiseltä, jonka puhelinnumero on 0400 585 571 ja sähköpostiosoite maria.siekkinen@evl.fi. Nuorilla aikuisilla on myös omat sivut
www.hyvinkaanseurakunta.fi - toiminta ja palvelut – nuoret aikuiset,
joiden kautta voi myöhemmin syyskuussa ilmoittautua postituslistalle.
Postituslistan kautta tiedotetaan
aina uusista tilaisuuksista ja ideoista. Maria ottaa vastaan mielellään myös ideoita ja kehitysehdotuksia nuorten aikuisten
toimintaan liittyen.



Matkaevästä

Bändit
esiintyivät
nuorille

Elintärkeä yhteys
He kulkevat ohi. Eikö kukaan pysähdy? Haavoille lyöty viruu yksin maassa apua odottaen. Evankeliumin vertaus Laupiaasta samarialaisesta on yksi Uuden testamentin tutuimmista ja rakkaimmista kertomuksista.
Vertaus, joka ei menetä voimaansa eikä vanhene. Löydät sen Luukkaan evankeliumista
luvusta 10.
Laupias samarialainen on meille kuin
tuttu ystävä. On helppo olla mukana tuossa
kertomuksessa, pääsemme siihen sisälle aivan kuin se tapahtuisi nyt. Meille käy usein
samoin kuin kävi noille kertomuksen kahdelle ohikulkijalle. Mekin valitsemme usein
sen, mikä on helpointa ja jätämme tekemättä sen, mikä olisi oikein. Sydämemme tunnistaa oikeaksi sen, miten laupias samarialainen toimii. Hän pysähtyy auttamaan,
vaikka oma matkasuunnitelma ja aikataulu
muuttuvat ja rahaa kuluu.
Jokin kertomuksen ilmapiirissä, siinä tavassa jolla auttaja hoivaa kärsivää, viittaa
siihen, että hän, joka pysähtyi auttamaan, oli
noista kolmesta ohikulkeneesta onnellisin.
Hän ei ollut onnellisin syntyperänsä, koulutuksensa tai asemansa vuoksi, hän oli itsekin
hyljeksitty. Hän oli onnellisin siksi, ettei hän
tehnyt vain sitä, mikä olisi ollut helpointa
vaan sen, mikä oli oikein.
Jeesus sanoo meille tänään: ”Mene ja tee sinä samoin.”
Ilomme ja rauhamme on suurempi silloin, kun teemme sen, mikä on oikein vaikka
se ei aina olekaan helpointa. Kun pysähdymme ja teemme sen mikä on oikein, saamme
myös itse aivan kuin lahjan, saamme olla osa
itseämme suurempaa iloa ja rauhaa. Välillemme syntyy yhteys.
Ihminen on tarkoitettu elämään yhteydessä Jumalaan, lähimmäiseen ja myös
omaan sisäiseen elämäänsä. Yhteys Jumalaan on meille mahdollinen omassa rukouksessamme ja Raamatun äärellä viipyessämme. Yhteys Jumalaan syntyy seurakunnan
jumalanpalveluksessa, kasteessa ja ehtoollispöydässä, usein myös Luojan puhutteluna
luomakunnan keskellä. Hoida tätä yhteyttä
joka sinulla on Luojaasi, Jumalaasi.
Yhteys lähimmäisiin tarjoutuu meille
kaiken aikaa keskellä arkeamme ja työtämme, kaikessa olemisessamme ja asioimisessamme. Perheessä, tavallisessa elämässä,
sukulaisten kesken. Myös heissä, jotka ovat
kaukana, mutta joita voimme auttaa. Hoida
sitä yhteyttä, joka sinulla on läheisiisi, niihin
ihmisiin, jotka sinun elämääsi on annettu.
Hoida myös itseäsi, olethan Jumalan kuva,
siis tarpeellinen ja arvokas. On rakastettava
myös itseään voidakseen rakastaa muita.
Kuka sitten on hän, tuo vertauksen haavoitettu, joka makaa maassa, odottaen
apua?
Hän on Kristus itse, kipujen mies, läsnä
jokaisessa kärsivässä, jonka kohtaamme.
Läsnä myös oman elämämme kärsimyksen
hetkissä. Millainen yhteys meillä on häneen,
haavoitettuun Vapahtajaamme? Häneen, joka odottaa meitä jokaisessa kärsivässä ihmisessä. Häneen,
joka odottaa
meitä siunauksen, ilon ja rauhan lahjoin ehtoollispöydässä.
Emmehän kulje
hänen ohitseen.

Virpi Koivisto
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Lähetysjuhlat olivat seurakuntalaisten
yhteinen ponnistus

V

altakunnallisia lähetysjuhlia
vietettiin Hyvinkäällä 8.–10.
kesäkuuta teemalla ”Pallo haltuun!” Juhlan järjestivät Suomen Lähetysseura, Hyvinkään
seurakunta ja Hyvinkään kaupunki. Helteinen sää helli reilua 13 000
juhlavierasta. Järjestelyt, ohjelmatarjonta
ja maittavat ateriat saivat osallistujilta kiitosta.

Ohjelmatarjontaa joka lähtöön
Lähetysjuhlat alkoivat jo torstaina suositulla rippikoulurallilla. Juhlat jakautuivat
pääjuhlapaikan ohjelman lisäksi lasten ja
varhaisnuorten sekä nuorten juhliksi.
Juhlien ohjelmarunkoon sisältyi mm.
raamattutunteja, seuroja, draamaa ja tietoa lähetyksen ajankohtaisista tapahtumista. Musiikin osuus juhlissa oli vahva.
Paikalliset kuorot ja muut kokoonpanot
saivat tilaa esiintyä yhdessä Suomen Lähetysseuran musiikkiryhmien kanssa.
Juhlien ulkomaisia vieraita olivat Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi, Unkarin lähetysseuran johtaja Marta Pinter,
Taiwanin kristillisen lääkintälähetyksen
pääsihteeri, pastori Tung Lun-hsien sekä
kehitysyhteistyön johtaja Aklilu Dufera
Etiopian evankelisesta Mekane Yesus -kirkosta
Juhlat näkyivät ja tuntuivat Hyvinkään
kokoisessa kaupungissa. Myös hyvinkääläiset olivat liikkeellä: juhlilla paiski töitä
700 talkoolaista. He huolehtivat muun
muassa ruokailusta, liikenteen sujumisesta ja yleisestä turvallisuudesta.

Avajaisissa pallo
laitettiin liikkeelle
Hyvinkäälle pesäpallosta tuttu teema näkyi juhlien ohjelmistossa. Avajaisissa laitettiin pallo liikkeelle, lauantain perhejuhlassa ihailtiin ihmeellistä maapalloamme.
Raamattutuntien aiheita olivat ”Kutsu ulkopeliin” ja ”Haavoittuneena

ät juhlilla.

Lapset viihtyiv

perille”. Lastenohjelmassa
pistettiin lauantaina liikettä lenkkareihin.

Voidaanko
köyhyyttä poistaa
Kirkkojen pyrkimys auttaa kaikkien köyhimpiä Palloa otettiin ha
ltuun Lähetysj
uhlilla.
puhutti missiologisessa
symposiumissa perjantaina.
Useimmat ulkomaiset vieraat osallistuivat symposiumiin.
Onko äärimmäisen köyhyyden poistaminen utopiaa, kyseltiin Hyvinkääsalin
tilaisuudessa lauantaina.

Monenlaista messua
ja musiikkia
Hyvinkään kaupunki ja
seurakunta täyttivät tänä Musiikkiryhmä Sort
a toi juhlille id
än eksotiikkaa
vuonna 90 vuotta. Myös
.
Hyvinkään kirkkokuoro on
toiminut 90 vuotta. Se piti
juhlakonserttinsa perjantai-iltana. Oratoriokuoro esitti
lauantaina Messias-oratorion. Suomen Lähetysseuran
Safari-kuoro juhli Hyvinkäällä 40-vuotista taivalta. Exitin
Tienviittoja-konsertissa
kuultiin sekä vanhoja että
uusia kappaleita kahdenkymmenen vuoden taipaleelta.
Ulkomaista musiikki- Auringonpaiste helli juhlakan
saa.
tarjontaa edustivat virolainen nuorisobändi Crux ja marilainen kansanmusiikkiyhtye
Sorta.
Juhlien aikana vieraat
osallistuivat mm. runonlaulumessuun ja suahilinkieliseen messuun. Sunnuntaiaamuna Hyvinkään kirkossa pidettiin
Afrikkalainen
gospelmessu, joka raTalkoolaisille
dioitiin.
suuri kiitos va
paaehtoisesta
työstä.
Lähetysjuhlat päättyivät sunnuntaina iltapäivällä yhdeksän
uuden lähetystyöntekijän
siunaamisjuhlaan. SeuraaTeksti Jorma Ersta
van kerran Lähetysjuhlia
Kuvat
Jorma Ersta,
vietetään Oulussa kesäkuussa 2008.
Seppo Ylönen ja Veini Vänskä.

Seurakunnan verotulojen
kehitys pitää taloutta kasassa

H

yvinkään seurakunnan vuoden
2007 verotulojen kehitys on
jatkunut tammi-elokuun aikana erittäin myönteisenä. Mutta suu on pidettävä edelleen
säkkiä myöten, sillä lokakuussa voimaan tuleva kirkon uusi palkkausjärjestelmä ja työmarkkinoiden yleinen linja
johtanevat tavanomaista suurempiin palkankorotuksiin.
Talousjohtaja Jouni Lätin mukaan vuosi
2006 oli selvästi budjetoitua parempi. Alkuperäinen budjetoitu vuosikate oli 330 000
euroa, mutta se nousi lopulta 770 000 euroon.
– Viime vuoden taloudesta voi todeta,
että investoinnit olivat 400 000 euroa, joten
vuosikate riitti hyvin kattamaan investointimenot. Tärkeimmät kohteet olivat Rauhannummen kappelin kattokorjaukset (170 000
e) ja Helenenkadun asuinkerrostalon autotallien peruskorjaus (70 000 e).
Viime vuoden toimintakulujen yhteissumma oli lähes seitsemän miljoonaa euroa.
Siihen kuuluivat palkat, tarvikkeet, palvelut
ja avustukset. Toimintakulut nousivat vuoteen 2005 verrattuna 1.4 prosenttia.

Verotuloja kertyi
Vuoden 2006 isoin tuloerä kertyi verotuloista, summa oli 6,5 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen (2005) verrattuna kasvua oli
9,2 prosenttia.
– Vuoden 2007 verotulojen kehitys on
jatkunut erittäin myönteisenä. Kasvu on
tammi-elokuun aikana edelliseen vuoteen
verrattuna 10,4 prosenttia, kun kasvu koko
kirkossa on ollut samana aikana 5,9 prosenttia, Jouni Lätti sanoo.
Kuluvan vuoden talousarvio oli maltillinen. Vanhan kirkon peruskunnostus on suurin investointikohde. Siihen on varattu tänä
vuonna rahaa 610 000 euroa. Investoinnin
yhteissumma on hieman yli miljoona euroa.
– Muita isompia kohteita ovat tänä
vuonna palo- ja murtoturvallisuuden lisääminen ja atk-laitteiden sekä ohjelmistojen
hankinta.

Talousjohtaja Jouni Lätti tietää seurakunnan tulot ja menot tarkkaan. Ensi vuonna investoidaan kirkon valaistukseen, äänentoistoon ja
sähköjärjestelmiin.

Kirkolle uusi
palkkausjärjestelmä

Tällä hetkellä neuvotellaan maassamme uudesta palkkaratkaisusta. Kirkon piirissä tulee
lokakuun alusta lähtien voimaan uusi palkkausjärjestelmä, joka on tehtävien vaativuuden mukainen.
– Työmarkkinoiden yleinen linja ja kir-

kon palkkausjärjestelmän uudistus johtanevat siihen, että tulevat palkankorotukset ovat
tällä sopimuskierroksella tavanomaista suuremmat. Palkkaratkaisu tulee heijastumaan
ensi vuoden talousarvioon, Jouni Lätti jatkaa.
Seurakunnan ensi vuoden talousarvion
valmistelu on meneillään. Kirkkovaltuuston

pitäisi hyväksyä se joulukuussa. Jouni Lätin
mukaan suurin ensi vuoden investoinneista
tulee olemaan kirkon valaistukseen, äänentoistoon ja sähköjärjestelmiin liittyvät korjaukset.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Uskollinen palvelija

– Veera Syrjän muistolle

H

yvinkään seurakunnan eläkkeellä ollut
lähetysemäntä Veera Syrjä on poissa.
31.7.2007 päättyi 93 vuotta kestänyt
elämä Jumalan ja lähimmäisten palveluksessa. Vielä menneen kesän suurilla Lähetysjuhlilla Veera istui sanaa kuulemassa, valoisa
hymy kasvoillaan, juuri sellaisena kuin hänet
yleensä opittiin tuntemaan. Viimeisiin viikkoihin asti hän seurasi aktiivisesti niin oman
seurakunnan kuin rakastamansa Suomen
Raamattuopiston tapahtumia. Mutta sadonkorjuuajan alkaessa koitti hänenkin vuoronsa.
Veera Syrjän juuret olivat Lammin Kataloisten kylällä. Lyhyen Kokkolassa vietetyn
vaiheen jälkeen hän vaikutti valtaosan elämästään Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Elantonsa Veera hankki läpi elämän käsillään,
joko ommellen tai ruokaa ja kahvia toisille
laittaen. Hautajaisia, ristiäisiä, merkkipäiviä
ja myyjäisiä hän valmisteli vuosikymmenet,
usein yötä myöten. Lähetysemäntä Veeran
aloittama ja ajan myötä todella mittavaksi
laajentunut Hyvinkään seurakunnan pitopalvelu on maan kuulu.
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Ystävällisen hymyn takana asui vahva ja
määrätietoinen persoonallisuus. Veera Syrjä
ei epäröinyt ilmaista näkemystään, silloin
kun sitä kysyttiin tai asiat eivät menneet
mielen mukaan – kuitenkin ystävyydellä.
Asiallisia ja arvokkaita olivat kommentit,
joita Veera esimerkiksi antoi julkaisuista,
joita hän levitti. Joululehtiä sain viedä myytäväksi vielä yli yhdeksänkymppiselle.
Läheisin raamatunkohta Veera Syrjälle
oli Psalmi 100. Siellä on yksi salaisuus korkeaan ikään ehtineen kiitolliseen elämänasenteeseen. ”Tietäkää, että Herra on Jumala.
Hän on meidät luonut ja hänen me olemme… Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen.”

Reijo Huuskonen
Kuva Jorma Ersta

Veera Syrjä (oik.) sai vielä kerran osallistua Lähetysjuhlille omassa kotikaupungissaan.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Työpaikkojen
kirjoituspöytien sisältö
kuvaa kiireistä
ja monelle
taholle
jakautuvaa
työtä. Uusia
tehtäviä on
jonossa eikä
entisiäkään
ole saatu vielä
käsiteltyä.

Korpifilosofi Konsta Pylkkänen
opettaa stressitöntä elämää

”I

stuessaan illalla Havukkaahon portailla kissa sylissään
Pylkkänen päätti pitää huomenna rokulia. Jos nyt jotain
suurempaa saataisiin aikaan,
vaikka alullekin, niin hän ottaisi pienen loman ja lähtisi Kuhmoon Lentuan selälle ajattelemaan. Sieltä hän saisi
Mooseksen mukavasta talosta veneen lainaksi ja soutelisi yöt ja päivät selällä - jos ei
tuulisi kovasti. Hulluhan se on, joka hirmumyrskyllä huopailee sellaisella järvellä! Mutta tyynellä kyllä.”
Lainaus on kirjailija Veikko Huovisen
teoksesta Havukka-ahon ajattelija (1952).
Päähenkilö korpifilosofi Konsta Pylkkänen
ihmettelee luontoa ja hankkii perheelleen
leipää ajoittaisista metsä- ja uittotöistä.

Veikko Huovisen tavoittama idylli rauhallisesta elämästä on historiaa. Oravanpyöräämme hallitsevat raha, menestyminen,
yrittäminen, voittaminen ja ponnistelu. Kiire
uhkaa uuvuttaa jopa nuoret.
Henkinen kuormitus on erityisen suurta
informaatioteknologia-alalla. Psykologi
Marketta Kivistön mukaan it-alalla rasittavuus on huomattavasti kovempaa kuin muilla aloilla. Kuormitus koskee etenkin naisia ja
isojen työpaikkojen väkeä.
Henkisen rasituksen seurauksia ovat väsymys, töistä poissaolot ja toiveet ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisestä. It-ammattilaisilla väsymystä ilmenee sitä enemmän,
mitä nuorempi ikäryhmä on eli tilanne on
päinvastainen kuin koko väestössä, jossa väsymys lisääntyy iän myötä.

Muista pyhittää lepopäivä
Kristillisen seurakunnan tuki ihmisen
elämänlaadun ylläpitämisessä on arvokas
asia. Seurakunnan keskeisimpiä välineitä
tässä tehtävässä ovat Raamatun sana,
sakramentit ja uskovien yhteys. Työpaineisiin liittämämme ahdistus saattaa ollakin hengellisen elämämme puutteen
merkki. Olemme laiminlyöneet Raamatun lukemisen, rukouksen ja seurakuntayhteyden.
Rippikoulussa oppimamme kymmenen käskyä ovat edelleen voimassa. Kolmas käsky kuuluu: ”Muista pyhittää lepopäivä!” Käskyn noudattaminen voi olla
alku työstressistä vapautumiselle. Martti
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Luther sanoo kyseisestä käskystä Ison katekismuksen selityksessään muun muassa
näin: ”Vietämme sitä (lepopäivää) ensinnäkin luonnon opettamien ja vaatimien
ruumiillisten syiden ja tarpeiden vuoksi,
jotta tavallinen kansa, rengit ja piiat saisivat koko viikon työn ja ponnistelun jälkeen vetäytyä yhdeksi päiväksi virkistävään lepoon. Tärkein syy on kuitenkin se,
että tällainen lepopäivä antaa tilaisuuden
ja ajan - mikäli sitä ei muulloin ole - osallistua jumalanpalvelukseen, eli kokoontua yhteen kuulemaan ja harjoittamaan
Jumalan sanaa sekä ylistämään Jumalaa,
laulamaan ja rukoilemaan.”

Konstalla ei
ole infoähkyä
Aikamme sisältää toisenkin elämänlaadun
uhan. Aivojemme kapasiteetti ei riitä vastaanottamaan informaatiotulvaa, jota pursuaa tietokoneiden internetyhteyksien, kännyköiden ja kymmenien televisio- ja radiokanavien, lehtien ja kirjojen kautta. Meitä
uhkaa infoähky.
Veikko Huovisen Konsta Pylkkästä, jolla
on saattanut olla oikea esikuvakin, ei vaivaa
informaatiotulva. Pylkkänen on ostanut
huutokaupasta yhdeksän kirjaa. Ne ovat
Kansakoulun maantiede, ”Tosia kummitusjuttuja”, Katkismus, Kansankoulun luonnonoppi, Kansakoulun kartasto, ”Protea eli naispuolinen rosvopäällikkö”, Almanakka vuodelta 1926, ”Tärkeimmät kotieläinten taudit,
niiden hoito ja torjuminen” ja ”Rollo työssä”.
Asiantuntijat ovat kiinnittäneet aivan aiheellisesti huomiota ylettömään informaatiotulvaan. Kasvatustieteen tohtori Jussi T.
Kosken teoksessa Infoähky neuvotaan vaivan torjuntaa:
”Tietoyhteiskunnan kansalaisen tulee
oppia nykyistä paremmin erottamaan oman
toiminnan kannalta olennainen informaatio
epäolennaisesta, olipa tämä epäolennainen
kuinka kiinnostavaa tahansa. Samalla on tärkeää kehittää kykyä keskittyä yhteen tehtävään kerrallaan ja kykyä valita vain tehtävän
kannalta merkityksellinen informaatio.”

Joutilaita hetkiä
tarvitaan
Konsta Pylkkäsen kaltaisia korpifilosofeja
löytyy edelleenkin Suomen saloilta, ehkä
Hyvinkäältäkin. Itsensä työstressiltä säästänyt on hyvässä asemassa. Työttömäksi jäänyt

ja mielensä malttava ihminen voi olla myös
voiton puolella elämänlaatunsa suhteen. Hänellä on aikaa harrastaa, lukea, liikkua ja
kuntoilla, kerätä marjoja ja kalastaa. Rahaa
voi olla niukanlaisesti, mutta elämä on kuitenkin tasapainossa. Hän säästyy jopa infoähkyltä, jos hänellä ei ole tietokonetta eikä
edes televisiota.
Työpaikan omistavalla on suurempia
vaikeuksia päästä Konsta Pylkkäsen elämäntyyliin. Nykyajan työn orjalla on vaikeuksia
nousta sorron yöstä, koska hän ei luovu korkeasta elintasostaan. Kilpailu taloudellisesta
menestymisestä houkuttaa yksityistä työntekijää, mutta se on myös yrityksen johtotähti.
Herpaantuva työmuurahainen on liipaisimella saada potkut, tämä pelottaa.
Joutilaisuus ei sovi tehokkuutta korostavan yhteiskuntamme painotuksiin. Silti tarvitsisimme päivittäin joutohetkiä. Ilman taukoja, vapaita ja rentouttavia lomia, emme
kestä. Joutilaisuus on luovuuden käyttövoima. Claes Anderssonin aforismi kuuluu:
”Kiire kiire kiire. Tehokas lääke luovaa ajattelua vastaan.”
Sveitsiläinen psykiatri Carl Gustav Jung
(1875–1961) pohti ajankäytön ongelmia ja
kiireettä, joiden hän näki johtuvan teknisestä kehityksestä. Uudet koneet ja työmenetelmät olivat aluksi vakuuttavia, mutta ajan
kuluessa hän arveli niiden vaikutuksen kyseenalaiseksi. Jungin mukaan kehittynyt tekniikka ei lisää ihmisten tyytyväisyyttä. Laitteet eivät tee meistä ihmisistä onnellisia.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

Petri Laaksosen uudet laulut

L

aulaja-säveltäjä Petri
Laaksosen Katso, sinä elät -konsertti
kuullaan Hyvinkään kirkossa lokakuun 11. päivä.
Petri Laaksosen säveltäjänura sai lentävän lähdön
jo 1980-luvun puolivälissä
voitokkaiden euroviisujen
Eläköön Elämä ja Sata Salamaa myötä. Sittemmin hän
lauloi itsensä monien suomalaisten sydämiin sävelmällään Täällä pohjantähden alla. Suositun laulajan
ensilevytystä onkin seurannut kymmenkunta soololevyä aina laulelmallisista iskelmistä joululauluihin ja hengelliseen musiikkiin, joista monet on palkittu kulta- tai platinalevyillä.
Petri Laaksonen on pidetty konserttiesiintyjä niin konserttisaleissa kuin kirkoissakin. Hänen laulujaan yhdistää tarttuva
melodisuus sekä vahva musiikin harmonian
intensiivisyys, joka pitää kuulijan otteessaan.
Esiintyjänä ja tulkitsijana persoonallisen ja
vahvan äänen omaava Laaksonen jättää harvoin kuulijoitaan kylmäksi.
Petri Laaksosen uusimman levyn nimi
on ”Katso, sinä elät”. Tekstit lauluihin on kirjoittanut runoilija Anna-Mari Kaskinen.
Laaksonen ei säästele verevissä tulkinnoissaan temperamenttia, odotusta, hiljaisuutta,
iloa murheen keskellä eikä rohkaisua tarttua
toivoon kaiken keskellä.

Konsertissa Petri
Laaksosta säestävät taitavat soittajat Ville Nurmi (akustinen kitara) ja
Matti Paatelma (kosketinsoittimet). Laaksonen itse soittaa pianoa
laulun ohella. Lisämausteen konserttiin antaa
Hyvinkään oma monitoimimuusikko Charlotta Kivistö viulullaan.
Petri Laaksosen ja
Hyvinkään Kirkkokuoron yhteiskonsertti syksyllä 2005 oli menestys.
Yhteistyötä oli siis luonteva jatkaa. Kirkkokuorolla oli keskeinen osa konsertissa ja tälläkin kertaa luvassa on runsaasti yhteisnumeroita sekä kuoron omia tulkintoja Laaksosen kappaleista.
Vaikka kyseessä on uuden levyn julkistamiskonsertti, siinä kuullaan silti Petri Laaksosen vanhempaakin tuotantoa kuten täysimittainen sovitus hänen tunnetuimmasta
laulustaan Täällä pohjantähden alla.
Konserttiohjelman hinta on 15 euroa ja
ennakkolippuja saa ostaa itselleen tai lahjaksi 15.9. alkaen Jussintorin kukasta ja seurakunnan infosta.
Luvassa on elämänmakuinen ilta Petri
Laaksosen uusien ja muutamien vanhempienkin laulujen äärellä.
Katso, sinä elät – konsertti Hyvinkään
kirkossa torstaina 11.10. kello 19.00.

HyPS:n edustajat Matti Honkakangas (vas.) ja Mauri Keinänen (kolmas vas.) kannustavat
lapsia ja nuoria liikunnan pariin seurakunnan puolesta viirin vastaanottaneiden kirkkoherra Ilkka Järvisen ja talousjohtaja Jouni Lätin kanssa.

Hyvinkään Palloseura muisti yhteistyökumppaniaan viirillä

H

yvinkään Palloseura on perustettu 21.
tammikuuta 1947. Seuran täyttäessä
60 vuotta se luovutti viirinsä 90-vuotiaalle Hyvinkään seurakunnalle. Loppukesällä Suomen suurimpiin jalkapallon nappulaliigoihin kuuluvan Euroliigan pienet
pelaajat marssivat Hyvinkään keskustassa.
He saivat mitalit kirkon ovella ja viettivät
kirkossa lämminhenkisen päätösjuhlan.
Euroliigaan osallistui tänä vuonna yhteensä noin 1 200 tyttöä ja poikaa, joten Hyvinkään kirkko täyttyi päätösjuhlassa ääriään

myöten. Seurakunnan edustajana euroliigalaisille puhui nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen. Seurakuntaa muistettiin myös
omalla palkinnolla, sillä Euroliigan pitkäaikainen yhteistyökumppani sai ottaa vastaan
Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin viirin.
Sankarit-laulu kuuluu jo itsestäänselvyytenä
Euroliigan päätöstilaisuuteen, samoin joukkueiden Hippo-pelaajien palkitseminen. Pelikausi järjestettiin jo 21. kerran ja se päättyi
perinteisesti Maamme-lauluun.

Sanaristikko4/2007

Sanaristikon 4/2007 vastaukset lähetetään perjantaihin 26.10. mennessä
osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerran sanaristikon täytti 28 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Mirka Kivelää ja Sirkka Mikkolaa. Heille lähetetään kirjapalkinnot. Onnea voittajille!

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 13.9.2007
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Lasten nurkka

”Agricola Lutherin oppilaana”

Yleisöluento
Mikael Agricolan juhlavuoden merkeissä
su 28.10 klo 18 srk-keskuksessa.
Luennoitsijana TT, kirkkohistorian dosentti
Kaarlo Arffman.
Lopuksi hartaushetki Agricolan rukouskirjan mukaan.

Torstaitovi

Tehdään yhdessä
Tämän voi toteuttaa yhdessä, vaikka isänpäivälahjaksi tai muuten vain.
KÄSIJUMPPANAUHA
• Tarvitset ideaalisiteen tai palan resoria.
• Leikkaa siitä sopiva pala noin 40- 50 cm.
• Voit halutessasi piirtää palaseen kuvia/
kuvioita kangastusseilla.
• Ja sitten jumppaamaan! toinen pää toiseen käteen ja toinen toiseen käteen ja
vetoja.

Vehkojan seurakuntakeskuksen
ovet
ovat
torstaisin kaikille
avoinna kymmenestä kahteen.
Olet tervetullut viihtymään kanssamme askartelun, jumpan, lentopallon ja saunomisen parissa
tai sitten vain viettämään aikaasi
ystäviä tavaten.
Puoliltapäivin tarjolla maukas ateria
edulliseen
hintaan, ruokailun
jälkeen
Varttihetki, jossa aiheet vaihtuvat
vierailijoiden
mukaan.
13.9. vieraana
toimittaja Seppo Ylönen.
Muina syksyn
aiheina mm. rep-

pumatkailu, kirkkoteatteri ja viittomakieli.
Lisätietoja Torstaitovista saat
aikuistyön pastori Jarkko Siekkiseltä p. 040 5367 525 tai sähköpostilla jarkko.siekkinen@evl.fi.
Torstaitovin ohjelma:
• 10-10.45 Miesten
saunavuoro
• 10-11.30 Puutyöt
• 10-11.30 Helmiaskartelu
• 10.15-11.00 Ohjattu jumppa
• 10.45-11.30 Naisten
saunavuoro
• 11-11.30 Lentopalloa
• 11.30-12 Miesten
saunavuoro
• 12.00 Ruokailu (hinta 2,5 e)
• 12.30 Vartti
• 13.00 Päiväkahvi
(sis. ruokamaksuun)

Hyvinkään seurakunnan
leirit koulussa oleville
7–14-vuotiaille
syyskaudella 2007
Syyslomalla Sääksissä

• 20. - 22.10. 10–14-vuotiaat
tytöt ja pojat
• 22. - 24.10. 7–10 vuotiaat tytöt
• 24.10. - 26.10. 7–10 vuotiaat
pojat
Hinta 35€. Sisaralennus -50%
Leirien hinnat sisältävät kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman
ja vakuutuksen. Leiri- ilmoittautumiset nuorisotoimistoon 17.9. alkaen arkisin puh. 0400 162743
Leirejä myös hiihtolomalla ja kesäisin.
Seuratkaa lehtiä ja osoitetta www.betsku.net

”Toivon säteitä syksyn pimeyteen”

Syysretki Vivamo-opiston syysjuhlaan

DIAKONIATYÖN SYKSY 2007
Päivystysvastaanotot
• ma, to ja pe klo 10–13
päihdetyön päivystys ti klo 10–13
• Hämeenkatu 16, p. 4561 250

Mummon kammari (Helenenkatu 34 D)
• avoin kohtaamispaikka ma, ti, ke ja to
• lisätiedot Anna-Kaisa Kuokkaselta p. 040 559 6319
Ystäväpalvelu
• lisätiedot Anna-Kaisa Kuokkaselta
Herusten mökki
• Kevään 2008 vuorojen haku 5.–23.11.07.
• Hakukaavakkeita saa tuolloin diakoniatoimistosta
päivystysaikoina sekä seurakuntakeskuksesta.
Tiedot kerhoista, ryhmistä, retkistä, leireistä
ja tapahtumista löydät paikallislehden kirkollisista ilmoituksista, Kirkonmäeltä –
lehden tapahtuma –kalenterista sekä
diakoniatyön syysesitteestä.
Syysesitettä on saatavana mm. diakoniatoimistosta ja muista seurakunnan toimitiloista.
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ti 30.10.2007
Hyvinkään seurakunnan palvelutyö järjestää halukkaille eläkeläisille
mahdollisuuden osallistua opiston syysjuhlaan. Lähde mukaan.
Retkellä mukana on diakonissa Pirkko Saarinen.
Ohjelmassa:
klo 10.00
Kahvio, myyjäiset avoinna
klo 11.00		
Jumalanpalvelus Särkyneen sydämen kirkossa
klo 12.00		
Lounas Eväskartanossa
klo 13.00		
Vivamon kirkon historiaa
klo 13.30		
Syysjuhla. Ohjelmassa mm. kansanedustaja
			
Tarja Tallqvist
			
Laulua Hanna Ekola, säestää Lido Salonen
			
Opiston lausuntaryhmä. joht. näyttelijä
			
Ritva Tuutti-Friman;
			
KRS:n työntekijät
klo 15.00 		
Päätöskahvi
• Päivän hinta on 13 € (sis. lounas, kahvi +ohjelma) seurakunta
maksaa kuljetuksen. Lähtö kirkon mäeltä klo 8.45.
• Ilmoittautumiset seurakunnan neuvontaan
19.10. mennessä p. 45 911.
• Tiedustelut Pirkko Saarinen p. 456 1257.

Avoin
raamattupiiri

• Kaikille avoin raamattupiiri
Paavolan seurakuntakodissa
(Aittatie 1) syyskaudella
• Tutkitaan Luukkaan evankeliumia luku luvulta
• Piiri kokoontuu joka toinen
maanantai klo 18 ja vetäjänä
toimii rovasti Jaakko Uronen
• Kokoontumispäivät ovat (3.9).,
17.9., 1.10., 15.10., 29.10, 12.11.,
26.11. ja 10.12.
Tervetuloa mukaan!

Hyvinkään seurakunnan

kuorot
syksyllä 2007

Oratoriokuoro maanantaisin
klo 18.30 – 21 seurakuntakeskuksessa. Tiedustelut kanttori Matti
Heroja, p. 0400 489 030.
Laulunaperot tiistaisin klo 17 –
17.40 Vanhassa pappilassa (Pappilankatu 14). Pienten kuoro 3 – 6vuotiaille. Tiedustelut kanttori
Marjut Sipakko, p. 0400 294 302.
Sävelkeijut tiistaisin klo 17.45 –
18.30 Vanhassa pappilassa (Pappilankatu 14). Tyttökuoro 6 – 15vuotiaille. Tiedustelut kanttori
Marjut Sipakko, p. 0400 294 302.
Rytmiritarit tiistaisin klo 18.30 –
19.15 Vanhassa pappilassa (Pappilankatu 14). Poikakuoro 6 – 15vuotiaille. Tiedustelut kanttori
Marjut Sipakko, p. 0400 294 302.
Vehkojan kuoro keskiviikkoisin
klo 18 – 20 Vehkojan seurakuntakeskuksessa (Yli-Anttilantie 3). Tiedustelut kanttori Erkki Hannonen,
p. 0400 251 371.
Kirkkokuoro (ent. Kirkon Kamarikuoro) torstaisin klo 18 – 21 seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu
16). Uusien laulajien koelaulu ennen harjoituksia. Ilmoittautumiset
kanttori Heikki Hinssa, heikki.hinssa@evl.fi tai 0400 538 209.
Seniorikuoro perjantaisin klo
10.30 – 12.00 Mummon kammarissa (Helenenkatu 34 D). Tiedustelut kanttori Matti Vaakanainen
p. 0400 398 815.
Tuomaskuoro perjantaisin klo
18 – 20 seurakuntakeskuksessa
(Hämeenkatu 16). Uusien laulajien
ilmoittautuminen ja tiedustelut
musiikkityöntekijä Helena Lehtinen, p. 040 844 7126.

Seurakunnassa tapahtuu

S Y Y S kuu - LO K A K U U 2 0 07
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

SYYSKUU
Torstai 13.9.

KONSERTTI
Merikantoiltapäivä

su 30.9.2007 klo 15.00
Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie 1

• 11.00 Raamattupiiri
srk-keskuksessa, Esa Kokko
• 13.00 Raamattupiiri
Betaniassa, Esa Kokko
• 18.00 Nuorten raamis
Betaniassa
• 18.00 Herättäjäyhdistyksen
Veisuut Mummon kammarissa

Sunnuntai 16.9. /16.
sunnuntai helluntaista

• 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• 10.00 Kansanlaulumessu Paavolan srk-kodissa
• 12.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Hyvinkään
kirkossa, Esa Kokko.
• 18.00 Tuomasmessu Martin
srk-talossa. Pappi tavattavissa
klo 16.30-17.30.

Maanantai 17.9.

• 18.00 Kaikille avoin raamattupiiri Paavolan srk-kodissa.
• 18.30 Israel-raamattu- ja rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa, Pekka T. Lyyränen.

Tiistai 18.9.

• 08.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa.
• 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
• 18.00 Lähetysilta Luther-talossa, ”Herran hyvyys kantaa”.

Keskiviikko 19.9.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri Mummon
kammarissa.
• 18.00 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskuksessa
• Kytäjän kerhon retki Pukkilaan tapaamaan srk:n entistä
pappia Hannu Tiaista. Tiedustelut: Petra Pohjanraito.
• 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Hyvinkään kirkossa.

Lauantai 29.9.

• 17.00 Nuortenilta Betaniassa

•
•

Markus Nieminen, baritoni
Matti Heroja, piano

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu

Torstai 20.9.

• 14.00 Näkövammaisten kerho
srk-keskuksessa.
• 10–12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa.
• 10–14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 16.00 Nuorten avoimet ovet
Betaniassa
• 18.30 Ruut-naistenpiiri
Vehkojan srk-keskuksen piharakennuksessa
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskuksessa.

Perjantai 21.9.

• 11.00 Raamattupiiri
srk-keskuksessa, Esa Kokko
• 13.00 Raamattupiiri
Betaniassa, Esa Kokko
• 18.00 Nuorten raamis
Betaniassa

Lauantai 22.9.

• 17.00 Nuortenilta Betaniassa

Sunnuntai 23.9. / 17.
sunnuntai helluntaista

• 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
• 13.00 Messu Kytäjän kirkossa
• 15.00 Messu nuorille aikuisille Martin srk-talossa. Lastenhoito järjestetty. Messun jälkeen
teetarjoilu.
• 18.00 Lähetysilta
Hyvinkään kirkossa

Maanantai 24.9.

• 13.30 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 13.9.2007

Tiistai 25.9.

• 08.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa.
• 18.00 Lähetysilta Luther-talossa, Siionin kannel –ilta ja asiaa
Sleyn lehdistä.

LOKAKUU

Tiistai 9.10.

Maanantai 1.10.

• 18.00 Kaikille avoin raamattupiiri Paavolan srk-kodissa.
• 18.30 Israel-raamattu- ja rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa.
• 08.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa.
• 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa.

Keskiviikko 3.10.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri Mummon
kammarissa.
• 17.00 Piirustusnäyttely ja
musiikki-ilta ”Maailma liekeissä
–kuvia papin päiväkirjasta”
Hyvinkään kirkossa.
• 18.00 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskuksessa

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri Mummon
kammarissa.
• 17.30 Pizzaa ja parisuhdetta
Martin srk-talossa. ”Parisuhteen
rikastuttaminen”, Sari Liljeström.
Ilmoittautuminen pastori Maria
Siekkiselle puh. 0400 585 571.
• 18.00 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskuksessa
• 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Hyvinkään kirkossa.

Torstai 27.9.

Torstai 4.10.

Keskiviikko 26.9.

• 10–12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa.
Lähisuhdeväkivalta, Eeva Lehtineva Mobilesta.
• 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Mummon kammarissa,
mukana Inkeri Keinänen
• 10–14 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskuksessa.
• 16.00 Nuorten avoimet ovet
Betaniassa.
• 18.30 Miesten piiri
Luther-talossa, Harjukatu 1
• 18.30 Ruut-naistenpiiri
Vehkojan srk-keskuksen
piharakennuksessa
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 19.00 Laulun, Sanan ja rukouksen ilta Hyvinkään kirkossa, Anne Pohtamo-Hietanen,
Pauli Tuohioja.

Perjantai 28.9.

• 11.00 Raamattupiiri
srk-keskuksessa, Esa Kokko

7.10. / 19.sunnuntai
helluntaista

• 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
• 15.00 Merikanto-iltapäivä
Paavolan srk-kodissa. Markus
Nieminen laulu, Matti Heroja
piano. Kahvitarjoilu.
• 18.00 Iltakirkko
Hyvinkään kirkossa

Tiistai 2.10.

Tervetuloa!

Lauantai 6.10.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa, vanhusten kirkkopyhä, kirkkokahvit, saksalaisia vieraita
messussa
• 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
• 12.00 messu
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 15-17 Kotikirkkoni-tapahtuma Kytäjän kirkossa. (Lapsiperheille ja koululaisille).
• 16.00 Jaakko Ryhäsen konsertti Hyvinkään kirkossa.
• 16.00 Seurat Ahdenkallion
nuorisotalolla. Kahvitarjoilu.

Sunnuntai 30.9. /
Mikkelinpäivä

Perjantai 14.9.

• 17.00 Nuortenilta Betaniassa

Veisuut Mummon kammarissa
• 18.00 Nuorten raamis
Betaniassa

• 17.00 Nuortenilta Betaniassa
• 14-16 Kuntotapahtuma
Kaukasissa Monitoimitalolla ja
Juhlatalon kentällä. Lisätietoja
Petra Pohjanraito.

• 9–12 Mummon kammarin
perhepäivä, Helenenkatu 34 D
• 10–12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa.
Miten pääsee töihin? Työvoimaneuvoja Liisa Juuso-Silvennoinen.
• 10–14 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskuksessa, ks. s. 14.
• 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Mummon kammarissa,
Veera Syrjän muistoseurat.
• 16.00 Nuorten avoimet ovet
Betaniassa
• 18.30 Miesten piiri
Luther-talossa, Harjukatu 1
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskuksessa
• 18.30 Ruut-naistenpiiri
Vehkojan srk-keskuksen piharakennuksessa

Lauantai 15.9.

• 13.00 Raamattupiiri
Betaniassa, Esa Kokko
• 18.00 Nuorten raamis
Betaniassa

• 10–12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa.
13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Mummon kammarissa.
• 10–14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 15-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksen
takkahuoneessa
• 16.00 Nuorten avoimet ovet
Betaniassa
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin srk-talossa
• 18.30 Ruut-naistenpiiri Vehkojan srk-keskuksen piharakennuksessa
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskuksessa.

Perjantai 5.10.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset ja –
lounas srk-keskuksessa.
• 11.00 Raamattupiiri
srk-keskuksessa.
• 13.00 Raamattupiiri
Betaniassa.
• 18.00 Herättäjäyhdistyksen

• 08.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talossa.
• 18.00 Lähetysilta
Luther-talossa.

Keskiviikko 10.10.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri Mummon
kammarissa.
• 18.00 Nuorten peli-ilta
Vehkojan srk-keskuksessa
• 19.00 Raamattu- ja seurakuntakoulu Hyvinkään kirkossa.

Torstai 11.10.

• 10–12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa.
• 10–14 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskuksessa.
• 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Mummon kammarissa.
• 14.00 Näkövammaisten kerho
srk-keskuksessa.
• 16.00 Nuorten avoimet ovet
Betaniassa
• 18.30 Miesten piiri
Luther-talossa, Harjukatu 1
• 18.30 Ruut-naistenpiiri
Vehkojan srk-keskuksen piharakennuksessa
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskuksessa.
• 19.00 Isänmaallisten laulujen
ilta Kytäjän kirkossa Reijo Pajamon johdolla. Kahvitarjoilu
alkaen klo 18. Tilaisuus alkaa
19.00.

Perjantai 12.10.

• 11.00 Raamattupiiri
srk-keskuksessa.
• 13.00 Raamattupiiri
Betaniassa.
• 18.00 Nuorten raamis
Betaniassa

Lauantai 13.10.

• 17.00 Nuortenilta Betaniassa

Sunnuntai 14.10. / 20.
sunnuntai helluntaista

• 10.00 Messu Hyvinkään krikossa, srk:n lähetyspyhä
• 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
• 12.00 Kaukasten kutsukirkko.
Kirkkokahvit.
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”Olen vakuuttunut siitä, että todennäköisyys saada elämä kuntoon on suurempi menemällä kirkkoon kuin kapakkaan. ”
Seurakuntapastori Jarkko
Siekkinen oli
ensin Hyvinkään seurakunnassa
suntiona.
Hänet vihittiin
kesäkuun 3.
päivänä
seurakuntaan
papiksi vajaan
kolmen
vuoden
teologian
opiskelujen
jälkeen.

Jarkko Siekkinen vie miehet purjehtimaan Kotkan vesille

Suntio opiskeli vauhdilla papiksi

V

uoden 1999 alusta tämän
vuoden maaliskuuhun saakka Jarkko Siekkinen oli Hyvinkään seurakunnassa suntion virassa, josta hän oli parisen vuotta virkavapaalla
opiskellen teologiaa. Hänet vihittiin papin
virkaan 3. kesäkuuta. Jarkko Siekkisen alueena on seurakunnan aikuistyö Vehkojan
seurakuntakeskuksessa pidettävine Torstaitoveineen.
– Papin työ on minulle kutsumustyö,
joka on ollut haaveena yli viisitoista vuotta,
hän sanoo.

Miehet purjehtimaan!
Syyskuun 21.–23. päivinä Jarkko Siekkinen
järjestää miehille purjehduksen Kotkan vesillä.
– Se on tarkoitettu tavallisille keskiikäisille miehille, joille seurakunta ei tarjoa
paljon toimintaa. Mielestäni aikuistyön
kohteena on oltava eläkeläisten ja Torstaitovissa kävijöiden lisäksi toimintaa myös
perusäijille. Heihin ei pure tavallinen raamattupiiri.
Seurakunta on lähes kokonaan naisten
juttu. He lähtevät helpommin mukaan.
– Miehet jäävät yksin kotiin. Urheilutapahtumissa ja pesäpallokentän laidallakin
alkaa olla paljon naisia. Haluan saada perusäijät huomaamaan, että seurakunta ei
ole miehiltä suljettu ja naismainen asia.
Mies voi olla seurakunnassa, puhua, rukoilla ja laulaa. Toivon saavani laivan täyteen äijiä.
Haastattelupäivään mennessä ilmoittautuneita, iältään 30–70-vuotiaita miehiä
oli kuusitoista. Laivaan mahtuu kolmekym-
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mentä henkeä.
neltä, olisiko minusta papiksi. Hän vastasi,
Kolmekymmentäviisimetrinen purje- että ”kyllä sinusta varmaan olisi”.
alus, Vivan-kaljaasi on tuttu rippikoululaiKeväällä 1993 Jarkko kävi täysin lukesille.
matta teologisen tiedekunnan pääsykokeis– Minä olin toissa kesänä pitämässä lai- sa ja jäi puolen pisteen päähän aloituspaivalla rippikoulua. Vuonna
kasta.
2005 Vivanilla oli seuraPihtiputaalla, Keski-Suokunnan edellinen miesten
messa Jarkko Siekkinen viljeli
”Kristinuskon
purjehdus. Viime vuonna
maata ja piti lihakarjaa, mutsanoma merkitsee
sillä seilasivat naiset. Vita se oli lopetettava kannattavan lähtee tälläkin kertaa
mattomana.
lohdullista ja
Kotkasta itäisen Suomen– Olisi pitänyt investoida
turvallista tietoa
lahden saaristoon. Tarkoientisen velan lisäksi pari milsiitä, että täällä ei
tuksemme on käydä pajoonaa markkaa. Toinen vaihluumatkalla Haapasaaren
oli lyödä seitsemänolla yksin. Elämä ei toehto
kirkossa viettämässä meskymmenpäinen karja lihoiksi.
ole tarkoituksetonta Sen teimme, myimme metsää
sua, jos sää sallii. Matka
saaresta Kotkaan kestää
ja peltoakin pois. Sinne jäi
ja satunnaista.”
noin kolme tuntia, eikä
minulle kotipaikka ja vähän
sinne kannata kovin komaata.
vassa kelissä lähteä. ViiVuoden 1999 alusta tuli
konlopun aikana tutustutaan myös muihin muutto Minna-Riikka -vaimon ja kolmen
vanhoihin kalastajakyliin.
lapsen kanssa Hyvinkäälle. Jarkko haki toi– Haluan rohkaista miehiä keskustele- sen kerran Helsingin teologiseen tiedekunmaan. Kapakassakin voi keskustella asiois- taan. Hän luki kirjoja, mutta jäi kauemtaan, mutta en pidä sitä parhaana paikkana. maksi tavoitteesta kuin ensimmäisellä kerOlen vakuuttunut siitä, että todennäköi- ralla.
syys saada elämä kuntoon on suurempi
– Olin tullut uuteen suntion työhön ja
menemällä kirkkoon kuin kapakkaan. Seu- minulla oli raskasta opiskella uudet tehtärakunnan työntekijät ovat turvallista juttu- vät. Suoritin työn ohessa suntion ammattiseuraa. Purjehduksella on luottamukselli- tutkinnon vuonna 2001. Olin yksi ensimnen ilmapiiri.
mäisistä Suomen kirkon suntioista, jolla oli
siinä vaiheessa kyseinen tutkinto.
Minna-Riikka oli sairastunut syöpään
Olisiko minusta papiksi?
ja menehtyi joulun alla vuonna 2002. Jark– Toukokuussa vuonna 1992 istuin Pihtipu- ko Siekkinen sanoo ihmetelleensä vähän
taan kirkkoherran virastossa kappalaisen aikaa, mikä nyt eteen. Samalla kypsyi pääMatti Vuohtoniemen kanssa. Silloinen tös, että nyt täytyy alkaa opiskella tosissaan
vaimoni Minna-Riikka oli seurakunnassa papiksi. Muuten tuo haave jää.
– Keväällä 2004 hain ja pääsin Helsintyössä ja Matti oli minulle tuttu. Kysyin hä-

gin yliopiston teologiseen tiedekuntaan.
Olin valmistautunut ensimmäistä kertaa
kunnolla. Saman vuoden syksyllä aloin
seurustella seurakuntapastori Maria Talolan kanssa. Ajattelin ensin opiskella työn
ohessa, mutta huomasin jo syksyllä, että
siitä ei tulisi mitään.

Papin kanssa naimisiin
Eräs ystävä kertoi siinä vaiheessa aikuisille
tarkoitetusta koulutusrahaston tuesta.
Tuon tuen ja Marian turvin mies pystyi jäämään virkavapaalle suntion töistä.
Elämä järjestyi uudella tavalla. Jarkko
Siekkinen ja Maria Talola avioituivat keväällä 2005. Jarkon opiskelut sujuivat vauhdilla. Tämän vuoden maaliskuussa hän jätti
teologian maisterin lopputyönsä eli gradunsa tarkastettavaksi. Opiskeluun meni
käytännössä aikaa vain kaksi ja puoli vuotta.
Jarkko Siekkinen on hyvin musikaalinen, säveltää ja sanoittaa lauluja. Opiskelujen loputtua siihen alkaa olla taas mahdollisuuksia.
– Nyt olen opetellut soittamaan kitaraa
ja pystyn säestämään lauluja. Miesten purjehdukselle otan kitaran mukaan. Toinen
minulle tärkeä harrastus on teatteri. Olen
ollut melkein kaikissa Jouni Laineen ohjaamissa joulu- ja pääsiäisnäytelmissä sekä
kesäteattereissa vuoden 1999 jälkeen.
Jarkko Siekkinen on nyt kutsumustehtävässään ja rohkaisee oman kokemuksensa perusteella muitakin.
– Kristinuskon sanoma merkitsee lohdullista ja turvallista tietoa siitä, että täällä
ei olla yksin. Elämä ei ole tarkoituksetonta
ja satunnaista.

