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Esa Kokko aloitti työnsä Hyvinkään
seurakunnassa 1986.

Esalle Luther on tärkeä
Seurakuntapastori Esa Kokko sanoo, että teologisen
tiedekunnan parasta antia olivat heprean, kreikan ja latinan
kielten opiskelu sekä uskonpuhdistuksen teologia.

HENKILÖKUVA
ESA KOKKO

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

E

sa Kokko sai ensimmäiset
eväänsä kohti teologin ja papin
uraa pyhäkoulusta ja rippikoulusta. Erkki-isä, 91, piti Korsossa halko- ja kuljetusliikettä, jossa äiti Pirkkokin, 81, työskenteli. Esalla on kaksi siskoa, Sirpa
ja Anita. Pyhäkoulua poika kävi Korson
Jokivarren kansakoulussa. Kesällä 1974 hän
oli Korson seurakunnan kaksiviikkoisessa
päivärippikoulussa.
– Rippikoulun tehtävä on antaa eväitä
henkilökohtaisen uskon syntymiseen. Usko
on turvautumista Jeesuksen Kristuksen
sovituskuolemaan Golgatan ristillä. Meillä
on sen perusteella mahdollisuus saada
syntimme anteeksi ja päästä iankaikkiseen
elämään Jumalan taivaaseen. Koin tuona
kesänä hengellisen heräämisen. Rukoilin
Jumalalta anteeksi pahoja sanojani, jotka
olin sanonut äidilleni, ja sain suuren ilon
sekä anteeksiantamuksen.
Lukioajan kesinä Esa oli rippileireillä
isosena ja muutenkin seurakunnan nuorten
toiminnassa. Samalla hän tutustui tulevaan
vaimoonsa Birgittaan.
Nuori mies aloitti teologian opiskelut Hel-

singin yliopistossa vuonna 1980 ja avioitui
Birgitan kanssa vuonna 1983. Tämä opiskeli samaan aikaan nuorisonohjaajaksi
Helsingin Raamattukoulussa. He kävivät
Temppeliaukion kirkossa Birgitan opiskeluun kuuluvilla raamattuluennoilla. Seppo
Kankaalla oli mainio tyyli ja vankka raama-
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tuntuntemus yhdistettynä huumoriin sekä
sielunhoidolliseen otteeseen. Se teki Esaan
vaikutuksen.
– Valmistuin teologian kandidaatiksi
1985. Pro gradu -tutkielmani aihe oli arkkipiispa Gustaf Johanssonin (1844–1930)
oppi lopunajoista. Tämä totesi, että viimeisinä aikoina luterilaisen uskon korvaa
ekumeeninen usko. Se koostuu Jumalan
lain hylkäämisestä, ääriliberaalisuudesta
ja katolisen uskon piirteistä sekä synkretismistä eli kaikkien maailman uskontojen
sekoittamisesta.
Esa Kokko suoritti varusmiespalveluksen
Helsingin ilmatorjuntarykmentissä Hyrylässä
ja toimi myös varusmiespastorina. Piispa Samuel Lehtonen vihki hänet papiksi 1.6.1986.
– Pääsin armeijasta pois 5. kesäkuuta 1986.
Seuraavana päivänä aloitin nuorisopastorin
työt Hyvinkään seurakunnassa. Menin suoraan Sääksin rippileirille, joka oli jo alkanut.
Rippikoulun pitäjinä olivat pastori Pentti
Kakkonen, kesäteologi Heikki Pelkonen ja
nuorisotyöntekijä Timo Tähtinen.
Esa Kokko oli aluksi 14,5 vuotta nuoriso- ja

rippikoulupappina. Vuodesta 2002 lähtien
hän on toiminut Vehkojan aluepappina ja
lisäksi vuodesta 2006 lähtien evankelioimistyön pappina.
Vehkojan seurakuntakeskuksessa on messu kuukauden 1. ja 3. sunnuntaina sekä isänja äitienpäivien kahvikonsertteja että palmusunnuntain Vehkoja-päivä. Viisitoista vuotta
Esa ja Birgitta Kokko ovat olleet isäntäparina

Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastori
Vehkojan aluepappi,
joka vastaa myös
seurakunnan
evankelioimistyöstä
Pitää esillä luterilaista
teologiaa
Kävi kesälomalla vaimonsa Birgitan kanssa
Luther-kaupungeissa
Hänen eräs suosikkilaulunsa on ”Swing
Low Sweet Chariot”

”Usko on
turvautumista
Jeesuksen
Kristuksen sovituskuolemaan
Golgatan ristillä.

suositussa avoin jouluaatto -tilaisuudessa.
Vanhassa kirkossa Esa pitää keskiviikkoisin
raamattuluentoja kello 18.30 ja perjantaisin
raamattupiiriä kello 13. Seurakuntakeskuksessa on raamattupiiri perjantaisin kello 11.
Syksystä 2006 lähtien hän on järjestänyt
seurakuntaviikon. Tänä vuonna se toteutetaan Luther-viikkona 24.–30.9. reformaation teeman ja seurakunnan juhlavuoden
kunniaksi. Ajassa liikkuu -tapahtumat ovat
myös Esa Kokon aloittamia. Niissä käsitellään kristittyjä askarruttavia asioita.
Nyt on uskonpuhdistuksen (reformaation)
juhlavuosi. On kulunut 500 vuotta siitä,
kun uskonpuhdistaja Martti Luther julkaisi
31.10.1517 anekaupan vastaiset teesinsä. Esa
Kokon mukaan meidän olisi palattava kristinuskon alkulähteille. Luther peräänkuulutti
näitä asioita: yksin uskosta, yksin armosta,
yksin Kristuksen tähden sekä yksin Raamattu.
– Olin heinäkuussa vaimoni Birgitan
kanssa lomamatkalla Saksassa ja kävimme
Lutherin kaupungeissa Eislebenissä, Erfurtissa ja Eisenachissa. Keskustoissa oli isoja
banderolleja, joissa oli esimerkiksi teksti:
”Alussa oli Sana!” Suomessa ei näe vastaavaa.
Meillä Luther ei ole uskonnollisesti ajan
valtavirran hyväksymä persoona, koska
hänen opetuksensa ovat nykymenoa eli
liberaalia, ekumeenista ja monikulttuurista
maailmankuvaamme vastaan.
Esa Kokon mielestä suomalaisten uskonnollinen tietäminen on heikentynyt
heikentymistään. Pääpaino Raamatun ja
kristinopin esillä pitämisestä on liukunut
viihdyttämiseen.
– Saarnojen pituus on lyhentynyt 20 minuutista kymmeneen. Siinä ajassa pappi ei
ehdi tehdä mitään, vaikka hänen pitäisi pystyä julistamaan, opettamaan ja hoitamaan
sieluja. Kirkkomme seurakunnissa pitäisi lisätä Raamatun ja kristinopin opettamista.

PÄÄKIRJOITUS | 8.9.2017
Ilkka Järvinen
kirkkoherra,
lääninrovasti

Luther torilla
LEHTEMME KANNESSA on kuva pat-

saasta, jossa Martti Lutherin jykevä
hahmo seisoo kirja kädessään saksalaisen Eisenachin kaupungin torilla. Kaupunki on niin sanottu Lutherstadt eli
Lutherkaupunki ja näistä monet sijaitsevat entisen Itä-Saksan alueella kuten
Wittenberg, Erfurt tai Leipzig. Näihin
kaupunkeihin liittyy myös Johan Sebastian Bachin elämänhistoriaa. Kaupungit
ovat reformaation juhlavuonna todella
hienosti kunnostettu ja ne huokuvat
vanhaa kulttuuria.

Luther
poikkeaa
marraskuussa
myös
Hyvinkään
torilla.

HYVINKÄÄLTÄKIN ON tänä kesänä käyty
vierailemassa reformaation alkulähteillä
ja nähty, missä Luther kävi koulua, opiskeli ja kasvoi uskonpuhdistajaksi. Hän
halusi uudistaa katolista kirkkoa sisältä
päin eikä hajottaa sitä. Tapahtumat kui-

tenkin vyöryivät sellaista vauhtia, että
ne ravistivat koko silloista Eurooppaa
ja niiden seurauksena myös RuotsiSuomesta tuli luterilainen maa. Näihin
päiviin asti meillä on vallinnut luterilaisen yhtenäiskulttuurin aika, mutta nyt
se on muuttunut ja muuttuu yhä. Silti
edelleen yhteiskuntamme selkeänä pohjavireenä on luterilaisuus. Sen rinnalla
vaikuttavat myös muut kristilliset kirkot
ja yhteisöt ja toiset uskonnot.
HYVINKÄÄN SEURAKUNNASSA järjestetään paljon tapahtumia reformaation
juhlavuoden kunniaksi, mm. teologian
tohtori ja Luther-tutkija Juhani Forsberg pohtii sitä, onko Lutherin opetuksilla vielä tilaa kirkossa ja seurakunnissa
ja miten luterilaisten yhtenäisyyden käy
opillisten virtausten vuoksi.

USKONTO ON myönteinen asia, sen pitää suojella ja rakentaa elämää. Uskonnon valjastaminen itsekkääseen ja sille
täysin vieraaseen käyttöön on väärin.
Valitettavasti historia on täynnä päinvastaisia esimerkkejä läheltä ja kaukaa.
Uskontojen ja ideologioiden suhteen on
todettava, että monet ovat maksaneet
kalliin hinnan, kun aatteita on levitetty
historian saatossa. Meidän on joskus
vaikea muistaa, että Eurooppa on rakennettu niin voimallisesti sodilla sellaiseksi kuin se nyt on. Näin on myös oman
maamme historiassa. Meidän tulee siksi
edistää rauhaa ja kaikkien ihmisten ihmisarvoa.
PS. Luther poikkeaa puolisonsa Katariinan kanssa Hyvinkään torin joulunavauksessa.

Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa.
Snl. 19:22
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä sinulle merkitsee olla luterilainen?

MAIJA LAAMRANI
– Luterilaisuus on mielestäni kristillistä yhteisvastuuta, vaikka ihmiset saattavat ajatella asioista eri tavalla. Pidän
virrestä 499 Jumalan kämmenellä,
jonka sanoma on helppo ymmärtää. Se
antaa myös lohdutusta.

ARI VIITALA
– Nyt en ole tyytyväinen pappien ja
piispojen käytökseen. Mamuja paapotaan vastoin viranomaisten ohjeita.
Nuorten rippi- ja muut leirit sekä
vähävaraisten diakonia-apu on positiivista. Toivon kirkon olevan omalla
tavallaan vanhoillinen. Käyn enemmän
muiden kirkkojen jumalanpalveluksissa.

REETTA RAVI
– Se merkitsee minulle kristillisiä perusarvoja, joita pyrin noudattamaan.
Ihmisen olisi kohdeltava muita niin
kuin hän toivoo itseänsä kohdeltavan.
Tämän vuoksi olen kirkon jäsen. Kirkko puhuu lähimmäisen kunnioittamisesta ja rakastamisesta sekä tekee sen
eteen työtä diakoniassa.

RISTO MYLLYS
– Erosin kirkosta vuonna 1992 laman
aiheuttamien taloudellisten paineiden
vuoksi. Olen kuitenkin kristitty ja
uskon, että Jeesus Kristus on minun
Vapahtajani. Kirkko tekee hyvää työtä
ihmisten auttamiseksi diakoniatyön
kautta.
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KOLUMNI
Leo Karppinen
Eläkkeellä oleva
diplomi-insinööri
Viestintätoimikunnan jäsen

Kohtaamaan Kohti-iltaan!
Syksyn Kohti-illat ovat
10.9., 15.10. ja 12.11.

Haaveena on saada
mahdollisimman suuri
vapaaehtoisjoukko
toteuttamaan iltoja.

KESÄ ON kiireistä aikaa. On hoidettava kasvimaata,

leikattava nurmikkoa, käytävä kesämökillä, sukuloimassa, kesäteatterissa, kesäkonserteissa, hengellisillä
kesäjuhlilla, kierrettävä katselemassa kotimaan tai ulkomaan nähtävyyksiä, tehtävä ulkoremonttia, pestävä
matot sekä poimittava että säilöttävä marjat. Jotkut
pelaavat golfia tai harrastavat muita kesäurheilulajeja.
Lyhyeen kesään on saatava mahtumaan kaikkea sitä,
mitä talven aikana ei pysty tekemään.
Moni huokaiseekin helpotuksesta, kun syksyn ensimmäiset myrskyt pakottavat rauhoittumaan ja siirtymään sisätiloihin. Alkavat taas tutut rutiinit: lasten
kyyditykset kouluun ja harrastuksiin, askartelupiirit,
jumppatunnit, eläkeläiskerhot, kuorot, seurakunnan
piirit ja monet muut toiminnot.
Useimpien seurakuntalaistenkaan mielestä seurakunnan toiminta ei ole se ”mun juttu”. Miksi näin on,
sitä on kirkon piirissä viime vuosina paljon pohdittu.
Ja jos sanoma olisikin se ”mun juttu”, niin miksi seurakunnan toiminta vetää vain murto-osan kirkkoon
kuuluvista säännölliseen osallistumiseen?
Tätä ovat pohtineet myös oman seurakuntamme
työntekijät ja maallikot yhdessä ja erikseen. Pohdinnan
tuloksena aloitetaan ”Kohti”- työnimeä kantavat illat
kerran kuukaudessa sunnuntaisin kirkonmäellä. Ne
pyritään toteuttamaan lähes kokonaan maallikkovoimin siten, että illassa on elementtejä Tuomasmessusta,
Toivon illoista ja Maailmojen messusta. Mallia on
otettu myös Pekka Simojoen ja EtCetera -kuoron
Majataloilloista ja muissa seurakunnissa toteutetuista
samantyyppisistä illoista. Haaveena on saada mahdollisimman suuri vapaaehtoisjoukko toteuttamaan iltojen tarjoilua, pyhäkoulua, puheenvuoroja, musiikkia ja
juontamista, tai vain kohtaamaan iltaan toivottavasti
sankoin joukoin saapuvia kaikenikäisiä ja -näköisiä
ihmisiä. Suuntaa siis sunnuntaina 10.9. kello 16.30 kulkusi kirkonmäelle ja ota mukaan ystäväsikin!

Syyskuun 10. päivä kello 16.30
Hyvinkään kirkon aula täyttyy
ihmisistä. Sydänjuuri -musiikkiryhmän musisoidessa kirkkosalissa nautitaan samanaikaisesti pöydän antimista ja tutustutaan toisiimme. Monikielinen puheensorina täyttää tilan,
sillä paikalle on kerääntynyt
väkeä vauvasta vaarin; kaikki
ovat kuin yhtä perhettä. Tutustumisen jälkeen siirrytään kohti kirkkosalia, jossa kuullaan
seurakuntalaisen puheenvuoro,
lauletaan yhdessä, kuunnellaan
Raamatunopetusta, rukoillaan
ja lopuksi käydään ehtoolliselle. Rukouspalvelua on
tarjolla koko tilaisuuden ajan.
Pyhäkoulussa on ryhmät eriikäisille. Näin jo vuosia useiden
seurakuntalaisten sydämissä
ja rukouksissa siintänyt haave
jalkautuu käytäntöön – ensimmäinen Kohti -ilta on alkanut.
Illan suunnittelusta vas-

taavia vapaaehtoisia jännittää,
miten ensimmäinen ilta sujuu.
Juttuun haastatellut vapaaehtoiset Hannele ja Leo Karppinen, jotka juontavat ensimmäisen illan, iloitsevat siitä, että
ovat voineet olla suunnittelemassa ja toteuttamassa uutta
Kohti-iltaa yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Keväällä
aloitetut suunnittelupalaverit
kokosivatkin runsaasti vapaaehtoisia. Ideoinnista syntynyt
monikielinen ja vapaamuotoisempi Kohti-ilta yhdistää
kolme aiempaa toimintaa: Tuomas-messun, Maailmojen messun ja osittain Toivon illan yhteen. Illan innoittajina voidaan
pitää muun muassa monille
tuttuja lämminhenkisiä Majataloiltoja. Vapaaehtoistiimit
hoitavat tilaisuuden järjestelyn
alusta loppuun; musiikin, ohjelman, tarjoilun, pyhäkoulut,
tekniikan, tulkkauksen ja ru-

kouspalvelun. Ehtoollisosiosta
vastaa pappi.
Miten nimeksi muotoutui
Kohti-ilta? Virren 396 sanat
kiteyttävät illan teeman ”Käyn
kohti sinua, oi Herrani, tietäni
viitoittaa pyhä ristisi”– lähemmäs Kristusta ja lähimmäistä.
Tarkoituksena on, että jokainen tulija tuntisi olonsa tervetulleeksi ja kokisi tulevansa
kohdatuksi sekä Jumalan että
toinen toistemme kanssa katsomatta ikään, sukupuoleen,
rotuun, ulkonäköön, ihonväriin, kulttuuriin tai uskontoon.
”Tule sinäkin, joka muulloin et
rohkene tulla,” toivottavat Hannele ja Leo lämpimästi.
Hanna Tolonen
Get closer to Jesus and friends
-evening. Information in English.
Please visit http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/english

Suomi-kahvilat
kutsuvat taas

Anne Isokuortti

Kesän kiireistä
kohti syksyä

Uusia vetäjiä ja vapaaehtoisia tarvitaan!
Tule monikulttuuriseen tee-hetkeen. Suositun
Suomi-kahvilan 5. toimintavuosi käynnistyi 31.8.
kello 18–19.30 (Huom!) Betaniassa, Helenenkatu
15. Kahvila on kaikille avoin, maksuton suomen
kielen keskustelukerho, joka kutsuu kaikkia kaupunkimme maahanmuuttajia ja hyvinkääläisiä
vuorovaikutukseen. Vuoroviikoin kokoonnutaan
Betaniassa ja Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie
1, jonka Suomi-kahvila aloitti 7.9. kello 18. Syksyn
kokoontumiset jatkuvat joulukuun puoleenväliin.

Kasvavat Suomi-kahvilat kaipaavat uusia vapaaehtoisia emäntiä tai isäntiä ja vetäjiä. Tehtävä
edellyttää minimissään vain sitä, että osaat
kattaa teepöydän ja voit olla avaamassa ja sulkemassa kerhoa puoli tuntia ennen ja jälkeen.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Päivi Lammelaan,
p. 040 559 6318 tai paivi.lammela@evl.fi.

Johtava tiedottaja

Talousjohtaja

Johtava sairaalapastori

Hyvinkään seurakunnan johtavaksi
tiedottajaksi on valittu fil. maist.
Eriikka Käyhkö 1.7.2017 alkaen.
Käyhkö tulee Kirkon Ulkomaanavusta, jossa hän on toiminut tiedottajana ja videotuottajana. Käyhkö on päätyönään toiminut freelancer-toimittajana
lehdistössä sekä toimittaja-käsikirjoittajaohjaajana Yleisradiossa ja kaupallisessa mediassa.
Käyhkö ottaa viran vastaan hoitovapaan jälkeen
1.8.2018. Siihen asti tehtävää hoitaa viransijaisena tiedottaja Inkeri Toiviainen. Määräaikaisena tiedottajana toimii
Hanna Tolonen.
Johtava tiedottaja Jorma Ersta jäi eläkkeelle 1.7.2017.

Hyvinkään seurakunnan talousjohtajana on
aloittanut ekonomi Kati Yrttiaho.
Yrittiaho on viimeksi toiminut hallintopäällikkönä Riihimäen kaupungin tekniikan ja
ympäristön toimialalla. Hän on toiminut talouspäällikkönä Mäntsälän kunnassa ja talousjohtajana Kiimingin seurakunnassa.
Talousjohtaja Jouni Lätti jäi eläkkeelle 1.9.2017.

Hyvinkään seurakunnan
johtavaksi sairaalapastoriksi on valittu
pastori Marja Liisa
Liimatta 1.6.2017
alkaen. Hän on
toiminut aiemmin
Hyvinkään seurakunnassa osa-aikaisena
sairaalapastorina,
toimipaikkanaan Järvenpään päihdesairaala sekä vt. johtavana
sairaalapastorina. Johtavan sairaalapastorin
virassa Marja Liisa Liimatta aloitti 1.7.2017.

LYHYESTI
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Kosti Kallio

Hyvinkään seurakunnan
matkaryhmä Wartburgin
linnan sisäpihalla.

Lutherin jalanjäljillä
Lutherin suuri, Raamatusta tekemä löytö,
”Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen
tähden” on Luterilaisen kirkon kivijalka tänäkin
päivänä.

L

utherin kotimaa, Saksa, on
valmistautunut uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhliin perusteellisesti korjaamalla monia
rakennuksia, järjestämällä
näyttelyitä ja muita tapahtumia. Teesien naulaamisen muistopäivä 31.10.2017
on koko Saksassa julistettu kansalliseksi
vapaapäiväksi.
Seurakuntamme kirkkoneuvosto
järjesti kesäkuussa tutustumismatkan
Lutherin jalanjäljille Saksaan. Kohteina
olivat muun muassa Lutherin lapsuudenkotikaupunki Eisenach ja sen lähellä
sijaitseva Wartburgin linna, pappisseminaarikaupunki Erfurt sekä Lutherin

elämäntyökaupunki Wittenberg. Eisenachissa ihailimme Lutherin kaunista
kouluaikaista kotitaloa. Kaupungin
keskeisellä aukiolla seisoi vankka Lutherin patsas ja kaupungin kaduilla
liehui kankaisiin painettuja Lutherin
lausahduksia. Vanha, mutta tasokas
hotelli Lutherin aikaisine Kaiserhofravintoloineen palveli meitä matkalaisia
erinomaisesti.
Korkealla vuorella sijaitsevan loisteliaan Wartburgin linnan tiloissa oli
laaja näyttely Lutherin ajan esineistöstä,
elämästä ja tapahtumista. Saimme katsella omin silmin Lutherin kuuluisaa
työhuonetta, jossa hän käänsi Uuden

Hyvinkääläinen mallintekijä-taiteilija
Heikki Helminen on lahjoittanut Hyvinkään seurakunnalle 100-vuotislahjana rakentamansa kirkkolaivan, jonka
mallina on ollut kaljaasi IHANA.
– Olen todella kiitollinen, että minulle tarjoutui tällainen suuri kunnia
lahjoittaa laivani Hyvinkään seurakunnalle sen täyttäessä 100 vuotta,
Helminen sanoi. – Pienoismallin rakentamiseen meni viime keväänä aikaa
muutama kuukausi.
Seurakunnan puolesta kirkkolaivan
otti vastaan kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Inkeri Toiviainen

Seurakunta
sai kirkkolaivan

testamentin saksaksi. Eisenachissa tutustuimme myös J. S. Bachin museoon.
Erfurtissa mieleeni painui erityisesti
kaunis augustiinolaisluostari suurine
kirkkoineen, missä Luther opiskeli
papiksi. Luostarin kappelissa pidimme
hartaushetken ja lauloimme ”Jumala
ompi linnamme” eläkekanttorimme
säestyksellä.
Wittenbergin kaupunki oli upea
keskiaikaisine rakennuksineen. Heti
kaupunkiin tullessa esiteltiin suurta
tammea, jonka kohdalla Luther oli
polttanut paavilta saamansa pannajulistuspaperin. Lutherin perheen suuri
kotitalo oli täynnä muistoesineitä,
pienoismalleja ja muuta historiaa. Voi
vain kuvitella, miten rouva Katharina
von Bora apulaisineen laittoi ruokaa ja
tarjoili sitä suurelle perheelleen sekä
monille opiskelijoille, kuten suomalaiselle Michael Agricolalle. Luther piti
ruokasalissa pöytäpuheita, joita opiskelijat kirjoittivat muistiin.

Yksi pääkohteistamme oli Wittenbergin kaupungin linnankirkko, jonka
oveen Luther naulasi 95 teesiä. Nyt nuo
teesit ovat kestävästi pronssiin valettu
ja kiinnitettynä kirkon oveen. Kaunis,
loisteliaasti koristeltu linnankirkko,
luterilaisuuden muistokirkko, kätkee
sisäänsä Martti Lutherin haudan, joka
sijaitsee saarnatuolin edessä. Michael
Agricolakin on saanut kuvansa kirkon
lasimaalauksiin.
Wittenbergin kaupunginkirkossa
osallistuimme Lutherin virsien musiikkitilaisuuteen. Konsertin jälkeen tutustuimme kirkon kuuluisiin ja osittain
humoristisiinkin Lutherin aikaa kuvaaviin alttarimaalauksiin.
Matka muistutti meitä Martti Lutherin suuresta merkityksestä luterilaiselle
kirkolle: Pelastuksemme ei perustu
ansioihimme vaan Jumalan armoon
Kristuksessa.

Kiitospuheessaan Järvinen sanoi, että
kirkko- eli votiivilaiva tullaan sijoittamaan näkyvälle paikalle.
Helmisen töitä on ollut esillä useissa

eri näyttelyissä. Kotkan Merikeskus
Vellamossa hänellä on pysyvä näyttely.
Lisätietoja Helmisen töistä:
www.tykkijatelakka.com

Kosti Kallio

Sielun värejä - uskon maisemia

Mallintekijä-taiteilija Heikki Helminen
ja kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Kurssilla pysähdytään kristinuskon sanoman äärelle luovasti eläytyen, maalaten,
keskustellen ja hiljentyen. Lähtökohtana
luetaan tekstejä tai kuunnellaan musiikkia ja maalataan vapaasti. Kurssi on
tarkoitettu niin aloittelijoille kuin kokeneillekin kuvantekijöille.
Kurssin vetäjinä toimivat taiteilija
Anna Rauhala ja pastori Petra Pohjanraito. Kurssille otetaan 12 osallistujaa.

Kurssi alkaa ti 12.9. klo 18–20.30 ja kokoontuu viikoittain marraskuulle saakka.
Kurssin hinta on 40 euroa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 11.9.
mennessä Petra Pohjanraito, petra.
pohjanraito@evl.fi tai p. 040 748 1960.
Myös Anna Rauhalalle voi ilmoittautua
p. 040 529 0181.
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Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine on tyytyväinen
luovuttaessaan työavaimensa seuraajalleen Tytti
Jäppiselle. Tapahtumaa todistaa Tytin poika Eino, 9.

Tytti sai teatterin avaimet
Kirkon ainoan kirkkoteatteriohjaajan viran haltija
Jouni Laine jäi eläkkeelle ja luovutti Teatteri Betan
ohjaustyöt Tytti Jäppiselle.

H

elsingin yliopistossa teatteritiedettä ja sen ohella
pitkänä sivuaineena draamakasvatusta opiskellut
filosofian maisteri Tytti
Jäppinen (s. 1977) on valmistunut myös sosionomiksi ja kirkon
nuorisotyönohjaajaksi Kauniaisten Diakista vuonna 2001. Lahdessa asuva ja
sieltä Hyvinkäälle junalla matkustanut

KIRJAT

TEATTERI

Mielen matkalla
Liisa Seppänen
Sadetta ja siunauksia
Pyhiinvaellus Walesissa
Kirjapaja 2017, 197 s.

Pyhiinvaellukset ovat palanneet! Näin
voi todeta, kun lukee kertomuksia
vaikkapa Pyhän Jaakon reitin Espanjan
Santiago de Compostellaan taittaneilta.
Kotimaassakin riittää uusia ja vanhoja
taipaleita, pyhän Henrikin tiestä Laurin
vaellukseen tai Birgitan kirkkovaelluksesta pohjoisen Laestadius-polkuun.
Eteläisen Euroopan vaelluskokemuksista on saatavilla runsaasti kirjoja, sekä
suomalaisia että käännettyjä. Suosiota
ovat saaneet myös vanhaan kelttiläiseen
kulttuuriin ja kristillisyyteen paneutu-

6

teatteriammattilainen tapaa kirkonmäellä kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laineen. Tytti Jäppisellä on mukana hänen
nuorempi lapsensa Eino, 9.
– Hyvinkään seurakunnan kirkkoteatteriohjaajan virkaan oli päteviä hakijoita. Minusta tuntuu hienolta jättää Teatteri Beta Tytti Jäppisen hyviin käsiin,
Jouni Laine sanoo luovuttaessaan tehtävässä tarvittavat avaimet seuraajalleen.
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Kaikki tuntuu menneen aikataulun
mukaan. Tytti Jäppinen sai filosofian
maisterin paperit 6. kesäkuuta. Jo 8.
kesäkuuta hän oli haastattelussa Hyvinkään seurakunnassa.
– Otan Jounin antamat avaimet
vastaan huippuhyvällä mielellä. On
käsittämätöntä, että Suomen kirkossa
on yksi ainoa virka, joka vastaa täysin
minun koulutustani.
Teatteritieteen työharjoittelussa Tytti Jäppinen toimi kaksi vuotta Lahden
kaupunginteatterissa. Ensimmäisenä
vuonna ohjaajana oli Saana Lavaste,
joka valittiin Teatterikorkeakoulun oh-

jaajatyön professoriksi.
– Seurasin hänen ohjaamistaan. Saana Lavaste on modernin polven ohjaaja,
joka on dialogissa ohjattavien kanssa.
Se teki minuun vaikutuksen. Mielestäni
ohjaajalla pitää olla langat käsissä, ja tekemisen on mentävä ilon kautta.
Tytti Jäppisen isä Markku Ruini on jää-

nyt eläkkeelle Asikkalan seurakunnan
nuorisotyönohjaajan tehtävistä. Äiti
Helena jää syksyllä eläkkeelle perhepäivähoitajan työstä. Tytti kertoo, että
hänet sekoitetaan joskus sanoittaja, säveltäjä ja teatterinohjaaja Tytti Issakai-

Reijo Huuskonen

vat matkat ja kirjat. Yksi matkaoppaista
on ollut mikkeliläinen pappi ja tietokirjailija Liisa Seppänen.
Uusimmassa kirjassaan Sadetta
ja siunauksia Liisa Seppänen kutsuu
lukijan mukaan meillä vähemmän
tunnettuun kohteeseen, Englannin länsikyljessä sijaitsevaan Walesiin. Useimmin Wales kai liitetään kuningatar
Elisabetin puolisoon Walesin prinssiin.
Alueella on kuitenkin Englantia selvästi
vanhempi kristillinen historia, josta on
säilynyt myös kirjallisia dokumentteja
sekä meidän Turun tuomiokirkkoamme
tuhat vuotta vanhempia pyhäkköjä.
Pyhiinvaelluskertomusten tapaan
Liisa Seppänen avaa näkymiä sekä sisälle että ulos, sekä mielen että matkan
varren maisemiin. Kirjoittajan reitti

polveilee Walesin rannikkoa Cardiffista
Holywelliin, junalla, bussilla, laivalla tai
patikoiden. Kielitaito avaa ovia, joskin
Walesin alkuperäiskieli, kymri, ihmeellisine kirjainyhdistelmineen herättää
vain kunnioituksen.
Walesin tuhatvuotinen katolinen
historia ennen reformaatiota tuotti
tukun pyhiä miehiä ja naisia, joiden
muisto elää edelleen. Liisa Seppänen on
perehtynyt heihin ja suunnitellut matkareittinsäkin sen mukaisesti. Kansallispyhimys Davidista alkaen aika moni
saa kirjan lehdillä värikkään kuvauksen.
Välillä pääsee mukaan matkaamisen
vaivoihin ja iloihin. Ei voi olla huomaamatta kirjoittajan vilpitöntä avoimuutta
niin uusille kokemuksille kuin ihmisille.
Tämän päivän pyhiinvaellukset ovat

osittain muuttaneet
luonnettaan. Ei ole
kysymys Jumalan armon ansainnasta tai
edes hengellisen elämyksen etsimisestä.
Edelleen kuitenkin
lienee motiivina irtautuminen arjesta,
ulkoinen ja sisäinen matka. Pyhät polut
-niminen sivusto auttaa alkuun.

Vauhdikasta viipyilyä
Kesäteatterinäytelmä
KIRSIKKATARHA
Teatteri Päivölä heinä-elokuussa 2017
Ohjaus Juho Mantere

Klassiset draamat ovat haastavia, oli sitten kysymys Shakespearesta, Moliéres-

Seppo Ylönen

AJAN ILMIÖ

”Kristillinen usko on antanut
perustan omalle elämälleni.

Hyvinkään seurakunnassa 1. syyskuuta

työnsä aloittanut Tytti Jäppinen asuu
perheensä kanssa Lahdessa omakotitalossa, josta on näppärä yhteys
rautatieasemalle. Ella-tytär harrastaa
näyttelemistä ja balettitanssia. Kolmasluokkalaisen Einon koulukuvioihin on
tulossa muutos.
– Aloitan nyt Lotilan koulun musiikkiluokalla. Käyn myös Hauskat sävelet
-musiikkikoulussa rumputunneilla.
Tytti Jäppinen on kiitollinen lapsuuskotinsa hänelle antamasta arvomaailmasta.
– Kristillinen usko on antanut perustan omalle elämälleni. Se kulkee
vakaana pohjana, kun etsin omaa polkuani teatterin ja taiteen parissa.
Myös Jouni Laineen vanhemmat Pertti

ja Eila Laine olivat nuorisotyöntekijöitä. Hän itse on ollut Hyvinkään seurakunnan palveluksessa vuodesta 1982
alkaen, ensin nuorisotyönohjaajana ja
vuodesta 2000 kirkkoteatteriohjaajana.
Viimeisenä työpäivänään 31. elokuuta
hän piti Hyvinkään kirkossa läksiäiskonsertin. Siinä useat solistit esittivät
lauluja, joita on kuultu vuosien varrella
Jounin ohjaamissa näytelmissä.
– Eläkkeellä näyttelen, koulutan ja
ohjaan näyttelijöitä. Tulin juuri Lappeenrannasta, jossa näyttelin kesäteat
terissa. Näytelmänä oli Arto Myllärisen ohjaama Ilon juuret. Lokakuussa

ta tai varsinkin venäläisistä ikivihreistä.
Vaikka suomalaisista löytyy slaavilaista
melankoliaa, ei ole helppoa välittää venäläisten mestarien viipyilevää viestiä.
Muistan lähes kolmen vuosikymmenen
takaa Hyvinkää-salissa esitetyn Anton
Tsehovin Kolme sisarta. Valitettavaksi
tuntumaksi jäi puuduttavuus.
Teatteri Päivölä teki kuluneen kesän
näytelmäksi rohkean valinnan: Tsehovin viimeiseksi jäänyt Kirsikkatarha;
myös Kirsikkapuisto-nimellä esitetty.
Uutena paikkana oli toisen kesänäytelmän, Suomen piispa Henrikin tapaan,
ohjaaja Juho Mantereen lapsuuden
piha-alue, Majamäen tila Ridasjärvellä.
Jonkin verran karumpi oli tämä miljöö
kuin Palopuron avara peltomaisema.
Mantereen essee näytelmän ohjel-

menen Kirkon koulutuskeskukseen
Järvenpäähän kouluttamaan pappeja ja
kanttoreita. Kirkkodraama sopii hyvin
jumalanpalveluksiin.
Jouni Laine korostaa, että näytelmä
menettää mahdollisuutensa, jos sitä ei
esitetä draaman ehdoilla.
– Näytelmä on esitettävä draama
edellä, silloin se palvelee evankeliumia.
Meidän pitää osata tehdä draamaa niin
hyvin, että se kestää kritiikin. On kivaa,
kun kirkkoteatteri haastaa. Se ei päästä
tekijäänsä helpolla.
Vaikka Tytti Jäppinen ei ollut haastatte-

lua tehtäessä vielä uudessa työssään, oli
hänellä jo mielessään paljon ideoita ja
taiteellisia visioita. Kesäkuun 25. päivänä hän oli ollut katsomassa Palopuron
kesäteatterissa Teatteri Betan esittämää
Suomen piispa HENRIK -näytelmää,
jonka Jouni Laine käsikirjoitti ja ohjasi.
– Ollessani katsomassa kyseistä
näytelmää alkoi päässäni soida eräs
laulu. Sain ideoita jouluohjelmaa ja kesäteatteria varten. Kesäteatteria varten
olen kirjoittanut jo hieman tekstiä, ja
se nousee lapsen näkökulmasta. On ilo,
että täällä saan tehdä esittävää taidetta.
Haastattelupäivänä Tytti Jäppinen
vierailee toista kertaa Hyvinkään seurakuntakeskuksessa. Hän käy poikansa
Einon kanssa lounaalla pitopalvelun
ravintolassa ja kehuu ruokaa. Ensimmäistä kertaa kirkkoon astuessaan hän
on vaikuttunut sen sisätilan korkeudesta. Urkuparvellakin tulee käytyä Jouni
Laineen opastuksella.
– Olen laulanut kymmenen vuotta
Lahden Gospelkuorossa ja antanut sille
sekä Nastolan ConCordis -naiskuorolle
ilmaisuohjausta. Eräs suosikkilauluni
on Oh happy day. Kyyneleet tulee silmiin, kun kuuntelen sitä laulua.

Seppo Ylönen

maesitteessä avasi hyvin
paikan historiaa ja merkitystä.
Näytelmäkirjailijan ideana Kirsikkatarhassa on
kuvata venäläisen aateliston
rappiota komedian keinoin.
Repliikeissä filosofoidaan
syntyjä syviä, mutta seuraavassa hetkessä räiskähdetään tunteet leiskuen.
Pohjalla on kirsikkatarhan
kohtalo; se on velkojen
panttina ja saa lopussa uuden omistajan. Raha ja rakkaus takaavat aiheen ajattomuuden.
Näytelmä oli osa Teemu Ojanteen
30-vuotistaiteilijajuhlaa. Hän tekikin
varmaotteisen roolityön Gajevina. Sisar

Paperittomien
asema ei ole helppo

K

auppakeskus Willassa tavatulla miehellä ei ole maassaololupaa. Hän pelkää
palata epävakaalle kotiseudulleen Lähi-itään, koska
on joutunut šiiamuslimina vainon
kohteeksi. Mies asuu suomalaisten
ystävien luona.
Toukokuun puolivälissä 2016
poistui säädös, jolla turvapaikanhakijalle voitiin myöntää oleskelulupa
humanitaarisen suojelun perusteella. Suomi halusi seurata muiden
Pohjoismaiden käytäntöä. Paperittomien määrä alkoi kasvaa kohisten.
Sisäministeriön kansliapäällikkö
Päivi Nergin mukaan laittomasti, paperittomina Suomessa olevia pidetään
riskinä sisäiselle turvallisuudelle, koska heidän työllistymisensä on heikkoa.
– Pahin skenaario on se, että
ihmiset rupeavat täällä Suomessa
tekemään rikoksia.
Tämän vuoden aikana noin 12
000 ihmisen odotetaan saavan
lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen. Heidän joukossaan on
niitä, jotka kieltäytyvät palaamasta
kotimaihinsa. Nämä kuuluvat potentiaalisiin katoajiin tai paperittomiin.
Kotimaihin palaaminen on joillekin ylivoimainen haaste, koska he
ovat kokeneet lähtömaissaan vainoa
esimerkiksi etnisen tai uskonnollisen taustansa vuoksi. Siksi monet
heistä lähtevät pois vastaanottokeskuksista ja majoittuvat ulkomaalaisten ystäviensä tai suomalaisten
koteihin. Seurakunnatkin auttavat
maahanmuuttaneita.
Toukokuussa pitämässään Kirkolliskokouksen avauspuheessa

arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi, että
kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat
kautta aikojen tarjonneet myös fyysistä ja henkistä turvaa eri tavoin vainotuille ja hädässä oleville ihmisille.
– Seurakunnissa, vastaanottokeskuksissa ja turvapaikkatutkinnassa
joudutaan kohtaamaan paljon epätoivoa, pelkoa ja ahdistusta. Tilanne on
kuormittava kaikille. Erityisen haavoittuvassa tilanteessa ovat ne kielteisen päätöksen saaneet, jotka eivät
ole uskaltaneet palata vapaaehtoisesti
ja joita ei voida palauttaa. Hekin sairastavat, tarvitsevat ruokaa ja katon
päänsä päälle. Hekin tarvitsevat toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen.
Perjantaina 18. elokuuta tapahtui
Turun keskustassa järkyttävä välikohtaus. Marokkolainen, kielteisen
turvapaikkapäätöksen saanut nuori
mies puukotti kaksi naista kuoliaaksi
ja haavoitti useita muita ihmisiä.
Hän oli asunut Pansion vastaanottokeskuksessa ja opiskellut suomea
Turun kristillisessä opistossa. Mies
oli toisten keskuksessa asuvien mukaan radikalisoitunut.
Lähimmäisen rakkautta käytännössä toteuttaneet ja maahanmuuttaneita sydämestään auttaneet
ihmiset ovat tapauksen vuoksi hyvin
surullisia. Se nosti esiin ristiriitaisia
tunteita, mutta tästäkin päästään
eteenpäin kristillisen uskon avulla.
Seppo Ylönen
Lähteet: www.uusisuomi.fi, www.migri.fi
ja www.arkkipiispa.fi

Niklas Väyliö

seen (s. 1949), joka on omaa sukuaan
Jäppinen.
– Seurakuntaelämä on minulle tuttu
lapsuudesta saakka. Mieheni Teemu on
myös nuorisotyönohjaaja ja ammatillinen opettaja. Olen ollut nuorisotyönohjaajana Lahden seurakunnissa, viimeksi
Launeen seurakunnassa, josta jäin pois
heinäkuun lopussa. Meillä on perheessä
Einon lisäksi tytär Ella, 12, Tytti Jäppinen kertoo läheisistään.

Ljubovinaa näytteli Hanna Tarkiainen
ja perheen nuorina Annika Virtanen ja
Anna-Sofia Tuominen. Adidas-pusakka silloisen nykynuoren asuna hiukan
tökkäsi. Hattua täytyy nostaa pariskun-

nalle Juho ja Carita
Lehto, jotka Palopuron
lisäksi hallitsivat mittavat roolit tässäkin
näytelmässä.
Ohjaaja haki esitykseen kesäteatterin
ilmettä musiikilla lempeästä kitarasoundista
rockiin, vauhdikkailla
sisääntuloilla, vodkakohelluksilla ja dollarihymyn jousien hetkunnalla. Suosionosoituksista
päätellen toteutus kosketti, vaikka kuului myös kommentti
vaikeudesta sukeltaa maailmaan yli sata
vuotta taaksepäin.

Kirkonmäki Nro 4 | 8.9.2017

7

Luther asui Wartburgin linnassa
vuodesta 1521 vuoteen 1522,
jona aikana hän käänsi Uuden
testamentin saksaksi.

Luther opettaa
meitä edelleen

E

kumeniikan
emeritusdosentti Juhani Forsberg
on myös
Luther-tutkija. Hän
pohtii sitä, onko
uskonpuhdistaja
Martti Lutherin
opetuksilla vielä tilaa
kirkossa ja seurakunnissa.
– Lutherin innoittaman uskonJuhani Forsberg
puhdistuksen perintö
elää yhä luterilaisissa
kirkoissa ja seurakunnissa säteillen myös muihin
kirkkoihin ja tunnustuskuntiin. Uskonpuhdistuksen ydinsanoma on kuitenkin vaarassa syrjäytyä
sellaisten uudistusvaatimusten ansiosta, jotka perustuvat ajassa liikkuviin yleisiin aatteisiin eivätkä
ankkuroidu kristinuskon perussanomaan.
Miten uskonpuhdistuksen sanomaa pitäisi
soveltaa pyhä- ja rippikouluissa ja lähetystyössä?
– Pyhäkoulua tai rippikoulua ei Lutherin
aikana ollut, mutta niiden pohjana tulee olla
katekismuksen ydinopetukset. Lähetystyö oli
alkutekijöissään Lutherin näköpiirissä, mutta
hänen lähetysnäkemyksensä sisältää vahvan
latauksen tämän päivän tilanteeseen, Juhani
Forsberg vastaa.
Luterilaisten kirkkojen yhteys on rakoillut uu-

sien opillisten virtausten vuoksi. Juhani Forsbergin mielestä Lutherin uudistusperinnöllä on
positiivinen vaikutus tähän ongelmaan.
– Selvin esimerkki siitä on ”Yhteinen julistus
vanhurskauttamisopista”, jonka Luterilainen
maailmanliitto, roomalaiskatolinen kirkko ja
jotkin muut kirkkokunnat ovat hyväksyneet.
Luterilaisten kirkkojen välisiä jännitteitä
voidaan hallita pitämällä kiinni kristinuskon perusteista, joita ovat Raamattu, ekumeeniset uskontunnustukset, vanhurskauttamisoppi, lain ja
evankeliumin yhteenkuuluvuus ja erottaminen.
Katekismus on yhä kristillisen uskon tiivistelmänä erinomainen harjaannuttaja uskoon ja
elämään.
– Kun nykyinen sekulaari yhteiskunta pitää
jollakin tavalla normina kymmenestä käskystä
vain käskyjä 5, 7, ja 8, niin me kristityt pyrimme
kilvoittelemaan kaikkien kymmenen käskyn
alla. Lutherin uskontunnustusselitys valaisee
kirkkaasti evankeliumin muuttamattoman sisällön. Toivon kaikkien, erityisesti seurakunnan
työntekijöiden, tutkivan huolellisesti myös Isoa
Katekismusta, jossa on harvinaisen osuvasti
myös meidän maailmaamme iskeviä kohtia.
Juhani Forsberg kehottaa perehtymään uskonpuhdistajan alkuperäisiin teksteihin eikä
vain pintapuolisiin henkilökuviin hänestä.
– Katekismusten lisäksi suosittelen kirjoitusta ”Kristityn vapaudesta” sekä Galatalaiskirjeen
laajempaa selitystä. Sanoma syntisen vanhurskauttamisesta yksin armosta, yksin Kristuksen
tähden, yksin uskon kautta ei tule meissä ”valmiiksi” tämän elämän aikana, vaan sen tulee olla
uudistavana voimana aina kuolemaan saakka.
Keskiviikkona 27.9. kello 18 Forsberg luennoi
Hyvinkään kirkossa aiheesta ”Mitä Lutherilla on
annettavaa meille nykyluterilaisille”.
Seppo Ylönen
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UUSI
– VANHA L
Reformaationa tunnettu ajanjakso alkoi 500 vuotta
sitten, kun Martti Luther julkaisi 95 teesiä anekaupan
väärinkäytöksiä vastaan.

Nykyinen Luther
Armoaπ
2017!

Reformaatio 500 v.

S

uomalainen Helsingin yliopistoon keskittynyt nykyinen systemaattinen Luthertutkimus on kansainvälisesti tunnettua ja
laajasti huomioitua sekä ekumeenisesti
tunnettua Tuomo Mannermaasta 1980
-luvulla alkaneen tutkimussuunnan mukaisesti,
joka poikkeaa aiemmasta saksalaisesta tutkimusperinteestä.
Mannermaa- koulukunnan tutkimuslinja tuo
esiin Lutherin paluuta takaisin ”lähteille”, jonka
mukaan Lutherin teologia on ”uudestaan vanhaa.”

Kosti Kallio

Ihminen
Jumalan
kuvana

H

LUTHER

Luonnontieteellisesti katsoen ihminen on järjellä

laajuiseen Luther-tutkijoiden konferenssiin
Wittenbergiin elokuussa 2017.
Suomalaisen tutkimuksen keskiössä ovat
rakkauden ja ristin (kärsimyksen) teologia ja
tutkimuksen perustana on Lutherin voimakas
Kristus-keskeinen painotus, jonka mukaan todellinen yhteys Kristukseen on vanhurskauttamisen edellytys.
Hanna Tolonen

varustettu eläin, mutta uskonnollisesti ihminen
on olento, joka on luotu ikuiseen elämään.
– Luther piti aikansa luonnontieteen kuvaa
ihmisestä erityisesti ”järjellä varustettuna olentona” oikeana ja oli sitä mieltä, että järki on jotain “lähes jumalallista” muun muassa tieteiden,
yhteiskunnallisen vallankäytön ja erilaisten taitojen ja tekniikan alueella. Pelastuksen kannalta
ihmisen erottaa eläimistä mahdollisuus ikuiseen
elämään uskon ja rakkauden kautta.
Pekka Kärkkäinen sanoo, että ei-kristittyjen
kohtaamiseen Luther ei liene paras esikuva. Hän
ei osannut suhtautua tasavertaisesti kristittyihin
ja ei-kristittyihin.
– Luther tunnetaan jyrkistä kannanotoistaan
muun muassa juutalaisiin ja muslimeihin. Nykyään Lutherin kielenkäyttöä voi pitää karkeana
vihapuheena. Tosin hän käytti samanlaista kieltä
Rooman paavistakin ja jopa toisista reformaattoreista. Etiikassaan Luther korosti kultaisen
säännön (”Tee toiselle, mitä haluat itsellesi tehtävän!”) merkitystä.
– Lutherin mielestä kultainen sääntö haastaa
asettautumaan lähimmäisen asemaan ja pohtimaan, mikä toisen asemasta katsoen olisi hänelle parasta. Tätä voi mielestäni käyttää Lutherin
teologiasta nousevana periaatteena ihmisiä
kohdattaessa riippumatta heidän uskonnostaan
tai kulttuuristaan.

(lähde: http://blogs.helsinki.fi/luther-studies/)

Seppo Ylönen

-tutkimus Suomessa
Luther seuraa Raamattua ja kirkkoisä Augustinuksen perintöä kritiikkinä katolisten aikalaistensa väärintulkintoihin.
Suomalaisia tuoreimpia Luther-tutkijoita
ovat muun muassa: Eero Huovinen, Jari
Jolkkonen, Sammeli Juntunen, Juhani
Forsberg, Antti Raunio, Risto Saarinen,
Pekka Kärkkäinen, Olli-Pekka Vainio ja
Ilmari Karimies. Runsas joukko suomalaisia
tutkijoita Kärkkäinen, Karimies, Raunio ja
Saarinen oli kutsuttu luennoijiksi maailman-

elsingin
yliopiston
teologisen
tiedekunnan yliopistonlehtori Pekka
Kärkkäinen kertoo,
miten uskonpuhdistaja Martti Luther
näki ihmisen Jumalan kuvana.
– Lutherin mukaan ihminen on
Pekka Kärkkäinen
luotu alunperin Jumalan kuvaksi. Jumalan
kuvana oleminen liittyy kuitenkin ennen kaikkea
yhteyteen Jumalan kanssa. Varsinaisessa mielessä
Jumalan kuva on hänen mielestään ihminen, joka
uskoo Jumalaan ja rakastaa Jumalaa.
Uskonpuhdistajan mielestä Aadam oli Jumalan kuva ennen syntiinlankeemusta, mutta
hän menetti tuon kuvan itsestään. Syntiinlankeemuksessa ihmiskunta menetti alkuperäisen
Jumalan kuvan, mutta uskon kautta Jumalan
yhteydessä, sen voi saada takaisin.
– Vasta uskossa ihminen on varsinaisesti
Jumalan kuva. Kuitenkin jokainen ihminen on
luotu elämään Jumalan yhteydessä ja kutsuttu
uskomaan häneen. Ihminen on luotu myös elämään tätä maallista elämää, jota Luther arvosti
uskonelämän lisäksi hyvin paljon.
Nykyluterilaisuus painottaa yleensä sitä, että
jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi,
mikä on perusteena jokaisen ihmisen luovuttamattomalle ihmisarvolle. Kärkkäinen sanoo, että
Luther näki asian hieman toisin, eikä hänen ajatteluaan – hyvästä syystä – seurata enää tässä.
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Tule ja tapaa
Luther!

H

yvinkään seurakunta järjestää
Luther-viikon 24. – 30.9. Perinteinen seurakuntaviikko on nimetty Luther-viikoksi reformaation ja Hyvinkään seurakunnan
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Viikon idea syntyi pastori Esa Kokon ja diakoniasihteeri Tuija
Mattilan ajatuksissa
jo muutama vuosi
sitten. Luther-viikon
tavoitteena on tuoda
eri tavoin esille sitä
kuka Luther oli, mitä
hän ajatteli ja teki ja
mikä oli ja on hänen merkityksensä kristilliselle kirkolle
maailmassa.
Tavoitteena on viikon aikana tehdä
Luther niin tutuksi meille hyvinkääläisille,
että voimme aivan hyvin sanoa: ” Tule ja
tapaa Luther”.
Luther oli oman aikansa radikaali,
erilainen nuori, häirikkö, barrikadeille
nousija, köyhien, sairaiden ja hyljeksittyjen
ihmisarvon peräänkuuluttaja. Juuri tästä
syystä seurakunnan diakoniatyö haluaa
kutsua kaikkia hyvinkääläisiä tiistaina
26.9. klo 18 Hyvinkään kirkossa järjestettävään Luther, köyhäin ystävä – rahvaan
kirkkoilta -tilaisuuteen.
Tuija Mattilan mukaan on oikein ja
kohtuullista, että seurakunnan 100-vuotisjuhlavuonna on yksi sellainen tapahtuma,
johon ovat erityisesti tervetulleita niin
vauvat kuin vaarit ja elämän kolhuissa
eri tavoin mustelmia saaneet tavalliset
hyvinkääläiset. Illassa on tarjolla lyhyt ohjelmahetki ja yhteislaulua, kaikille ilmaiset
arpajaiset, maksuton soppatykkiruokailu
sekä syys- ja talvivaatteiden jakelua. Oma
astia kannattaa ottaa mukaan, sillä loput
sopasta jaetaan, mikäli sitä jää yli. Soppatykkiruokailusta vastaa Kalevi Rönnkvist
taustajoukkoinen ja syys- ja talvivaatejakelusta LC Hyvinkää – Höffinga ry. yhteistyössä diakoniatiimin kanssa.
Viikon tapahtumista samassa hengessä
jatkaa Luther goes to kapakka -ilta eli hyvinkääläisiä kutsutaan viihtymään musiikin,
oluen ja Lutherin pöytäpuheiden äärelle
torstaina 28.9. kello 20 Oluthuone Joutseneen. Musiikista vastaavat Mika Ikonen ja
Anssi Häkkinen ja pöytäpuheista pastorit
Esa Kokko ja Saija Lottonen.
Tuija Mattila
Luther -viikon koko ohjelma alla.

Diakonian monet kasvot -näyttely

S

unnuntaina 10.9. vietetään kaikissa Suomen
seurakunnissa lähimmäisen päivää. Hyvinkäällä lähimmäisen päivä käynnistyy kello 10
alkavalla messulla Hyvinkään kirkossa. Messun
jälkeen klo 11.30 avataan Diakonian monet
kasvot -näyttely, joka on avoinna kello 14:ään asti.
Näyttelyn tavoitteena on luoda kokonaiskuva
siitä, miksi diakoniatyötä tehdään, kuka sitä tekee
ja miten diakoniatyö voi auttaa eri elämänvaiheissa
olevia ihmisiä. Näyttelyn ideana on, että näyttelyyn
tutustuja kiertää kirkon eteisestä alkavaa merkittyä
reittiä kirkon yläsaliin. Reitin varrella diakoniatyötä
havainnollistetaan sanoin, kuvin ja eri materiaaleja
käyttäen. Näyttelyn on suunnitellut ja rakentanut
diakoniatyöntekijöiden tiimi.
Diakonian monet kasvot -näyttely on avoinna Hyvinkään
kirkon eteisessä ja yläsalissa arkisin klo 9-16. Näyttely on
avoinna 26.9. saakka.

Maksetut Viulut
– riemukasta hengellistä groovefolkia

Maksetut Viulut on uniikki yhtye, jonka omaleimainen
groovaava folk soi suoraan sydämestä. Tunteikkaat ja
freesit sovitukset rakkaista hengellisistä lauluista ovat
ihastuttaneet kuulijoita jo viiden vuoden ajan.
Soittajilla on musiikissaan iloinen, hersyvä, syvällinen
ja rautaisen ammattimainen ote. Perinnesoittimilla vedellään rajoja rikkovasti ja lahjakkaiden laulajien tulkinnat muodostavat monivivahteisen kokonaisuuden.
– Haluamme kertoa tuttujen laulujen kautta, että
Jumalan rakkaus on tänäänkin totta. Teemme musiikkia
suurella intohimolla, vahvalla ammattitaidolla, perinne-

soittimien rajoja rikkoen ja sydämellä sovittaen, soittajat
kertovat.
Maksetuissa viuluissa soittavat: Henna-Maria Harju,
viulu ja laulu, Elina Grekula, viulu ja laulu, Ossi MäkiReini, kitara, laulu ja perkussiot, Samuel Lindell, kitara
ja laulu, Neea Lamminmäki, harmooni, Sirpa Luoma,
perkussiot ja viulu.
Maksetut Viulut –yhtyeen konsertti la 7.10. klo 15.00
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Kolehti lähetystyölle.

JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA
LÄHIMMÄISEN PÄIVÄ SU 10.9.
HYVINKÄÄN KIRKOSSA
Messu klo 10
”Diakonian monet kasvot” -näyttelyn avaus 10.9. klo 11.30 Hyvinkään
kirkon yläsalissa. Näyttely on avoinna 26.9. asti. Soppa- ja kahvitarjoilu.
SEURAKUNTAVIIKKO
- LUTHER-VIIKKO 24.-30.9.
Su 24.9. klo 10 juhlamessu Hyvinkään kirkossa. Mukana Jarkko Maukonen Band.
Ti 26.9. klo 18 Luther köyhäin ystävä
- rahvaan kirkkoilta Hyvinkään kirkossa. Musiikkia, soppatykkiruokailu,
syys- ja talvivaatteiden jakelu sekä
kaikille ilmaiset arpajaiset.
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Ke 27.9. klo 18 ”Mitä Lutherilla on
annettavaa meille nykyluterilaisille?” Hyvinkään kirkossa.
TT Juhani Forsberg.
To 28.9. klo 20 ”Luther goes to
kapakka” Oluthuone Joutsenessa.
Musiikissa Mika Ikonen ja Anssi
Häkkinen. Pöytäpuheissa Esa Kokko
ja Saija Lottonen.
La 30.9. klo 18 Mustarastaan
gospel-konsertti Hyvinkään kirkossa. Ks. s. 12.
To 28.9. klo 18 Yksin vai
yhdessä – paneelikeskustelu
ulkopuolisuudesta kaupungintalon
aulassa. Järj. Hyvinkään kaupunki
ja Hyvinkään seurakunta.

LÄHETYSTYÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄ
La 7.10. klo 11-16 Hyvinkään srkkeskuksessa ja kirkossa. Ks. s. 12
Ikkuna maailmaan.
La 7.10. klo 15 Maksetut Viulut -yhtyeen konsertti Hyvinkään kirkossa.
La 21.10. klo 18 Metallimessu
Hyvinkään kirkossa, ks. s. 15.
27.10.–19.11. Hyvinkääläisten
taiteilijoiden näyttely ”Minun
uskoni” Hyvinkään kirkon yläsalissa
Ti 31.10. klo 18 Reformaation juhlajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa.

Hyvinkään kirkon juhlavalaistus
marraskuun alussa.
Su 5.11. klo 18 Luther-näytelmä
”Aika on tullut” Hyvinkääsalissa.
To 9.11. klo 18 Luther-virsien ilta
Martin-päivän aattona Hyvinkään
kirkossa. Professori Reijo Pajamo.
Pe 1.12. klo 18 Nuorekas
satavuotias. Seurakunnan
nuorten ja nuorten aikuisten
tapahtuma Hyvinkään kirkossa.
Ke 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän
juhlamessu Hyvinkään kirkossa.

Aleksi Nurminen

Aleksi Nurminen

NUORET

Lauantain kanavissa aiheina olivat esimerkiksi luonto, ihmissuhteet, sosiaalinen media
ja Jeesuksen todellisuus.

Aleksi Nurminen

Työpajojen aikana kokeiltavana oli erilaisia aktiviteetteja: kengurupuvuissa nyrkkeilyä, kuplajalkapalloa, letunpaistoa, askartelua, kynsien lakkausta ja paljon muuta.

J

älleen oli aika Hyvinkään jokavuotisen jatkorippileiri Kuutsin
(11.–13.8.2017), jossa tämän ja aiempien vuosien riparilaiset pääsivät fiilistelemään riparin parhaita
puolia yhdessä isolla, tänä vuonna noin
170-päisellä joukolla.
Ensimmäisen illan polkaisi käyntiin gospelräppäri Mikaveli kumppaneineen, eikä
Kuutsi-kansaa tarvinnut kehottaa kahdesti
tulemaan lavan eteen nauttimaan keikasta.
Leirin teemaksi isoset olivat valinneet
”Olipa kerran…”, mikä näkyikin myös
Kuutsin ohjelmanumeroissa. Yllättäen satu Pinocciosta taipui kuvaamaan ihmisen
ja Jumalan välistä suhdetta, ja lauantain
iltaohjelmassa päästiin seuraamaan pienen
tytön seikkailua läpi satujen.
Myös vierailevien tähtien Leevi Helon
ja Kiisi Isotalon esityksissä vilisivät erilaiset kertomukset tosielämän saduista. Kiisi

Perjantai-iltana räppäri Mikaveli sai teltan etuosan
täyttymään leiriläisistä.

puhui myös jälkien jättämisestä. Positiivisen jäljen Kuutsi oli jättänyt ainakin Aino
Kontiaiseen (15), Vilma Honkaseen (14)
ja Mikael Silvennoiseen (14).
– Kuutsilla on tosi hyvä henki ja iltaohjelmassakin tiesi, että jos leikittiin jotain ja
vähän nolotti, niin tiesi, että niin kaikkia
muitakin. Oli tosi hyvä meininki, kuvaili
Kontiainen. Honkanen komppasi vierestä:
- Iltaohjelmissa oli kivaa. Ja ei just tuntunut pahalta leikkiä mukana.
– Oli tosi kivaa ja tulisin uudestaan,
sanoi myös Silvennoinen.
Kuutsi 2017 oli vain kerran, mutta ensi
vuonna on jälleen uusi huikea Kuutsi tulossa, jossa nuoret pääsevät kuulemaan kertomuksia Jeesuksesta. Jeesuksesta, joka ei ollut vain kerran, vaan on sama eilen, tänään
ja iankaikkisesti. Ensi vuotta odotellessa.
Jemina Rytilahti

Tänä vuonna Kuutsille osallistui lähes sata leiriläistä.

Miika Hämäläinen

Aleksi Nurminen

Miika Hämäläinen

Leirillä oli mahdollisuus päästä lavalle myös oman esityksensä
kanssa. Sivulavalla tapahtui aina, kun muuten oli rauhallisempaa.

Olipa kerran Kuutsi 2017

Mikavelin keikka oli monelle leirin paras juttu.

Mistä nimi Kuutsi

H

yvinkään seurakunnan Kuutamoleiri sai
nimensä elokuun pimeistä öistä. Leirillä vietettiin messua kynttilänvalossa ja
maastorasteja pidettiin pimeällä. Nykyäänkin iltahartauksiin leiriläiset kulkevat
ulkotulilla reunustettua polkua pitkin. Vuosien saatossa nimi Kuutamoleiri on vaihtunut Kuutsiksi.
Leirille kutsutaan kaikki vuoden aikana rippikoulunsa käyneet ja myös muut seurakunnan nuor-

tentoiminnassa mukana olevat. Se toimii samalla
kesäkauden päätöksenä, mutta myös käynnistää
nuorisotyön syyskauden.
Ensimmäinen Kuutsi järjestettiin vuonna 1969
Sääksin leirikeskuksessa.
Ensimmäisinä vuosina leiriläisiä oli noin 50,
mutta 80-luvun alussa jo 120. Parhaimpina vuosina
Kuutsilla on ollut väkeä reilusti yli 200.
Alussa mahduttiin Hyvinkään leirikeskukseen,

mutta kun väkimäärä kasvoi, varattiin Nurmijärvenkin leirikeskus. Sääksin rantaan pystytettiin
suuri sirkusteltta, jossa yhteistä ohjelmaa voitiin
järjestää.
Vuonna 2005 leiriä alettiin järjestää Suomen
Lähetysseuran leirikeskuksessa Päiväkummussa.
Vuonna 2019 Kuutsi täyttää jo 50 vuotta!
Anssi Tähtinen
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Seppo Sirkka

Miten kohtaan muualta
maailmasta muuttaneen?

Kansainvälisyyskoulutusta
Seurakunnassa järjestetään Kansainvälisyys keskuudes-

samme -koulutuspäivä lauantaina 30.9. kello 10–15 seurakuntakeskuksessa.
Asiantuntijat luennoivat päivän polttavista aiheista:
kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä, kristinuskon moninaisuudesta, kansainvälisestä vastuusta ja monikulttuurisesta
seurakuntaelämästä ja kuinka pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tulisi tukea kestävästi. Luennoitsijoina ovat lähetysteologi, dosentti, Jaakko Rusama kirkkohallituksesta sekä
Espoon hiippakunnasta hiippakuntadekaani Kai Peltonen
ja kansainvälisen työn asiantuntija Anssi Almgren.
Tule mukaan, jos pohdit kysymyksiä: Miten maahanmuut-

toliike muokkaa kristillistä kirkkoa ja lähetystyötä? Miten
kutsun hänet kirkkoon?
Päivän hinta 7 €, sisältää tarjoilun. Ilmoittautumiset tors-

taihin 21.9. mennessä p. 040 8050 200.
Lisätietoja diakoni Päivi Lammelalta, p. 040 559 6318
ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta,
p. 040 757 1973.

Mustarastas-musiikilla
on kaikenikäisiä kuulijoita.

Mustarastas laulaa Hyvinkäällä
Mustarastas on vuonna 1994 Espoon Tapiolassa perustettu folkyhtye, jossa soi kansanmusiikille
tunnusomaiset akustiset kielisoittimet, haitari, viulu, basso
ja tinapilli. Myös moniääninen
laulu on erittäin vahvaa. Mustarastaan musiikissa on vahvasti
suomalaiskansallinen sointi,
mutta siitä on helppo erottaa
myös irlantilaisen kansanmusiikin sävyjä.
Mustarastaan teksteissä
usein yhdistyy Suomen kansan luonteen tummat sävyt
ja kristillinen traditio, mutta
tekstien tunnustuksellisuudesta
huolimatta kerronta noudattaa
kansanmusiikille ominaista tarinointia ja kieli on myös tyylin
mukaista.
Sävellykset ja sanoitukset
ovat etupäässä Kari Haapalan
käsialaa, mutta mukana on
myös Eino Leinon ja Laura Airolan tekstejä.

YHTYEESSÄ
SOITTAVAT:
Reetta Kaila - tinapillit
Tiro Rohkimainen basso, taustalaulu
Laura Airola - viulu,
taustalaulu
Kerttu Vuento - haitari
Susanna Eronen - laulu
Kari Haapala - kitara,
taustalaulu
Aki Hauru - irlantilainen
bouzouki, mandoliini,
taustalaulu
– Ahkerimmillaan Mustarastas konsertoi 30–40 kertaa

vuodessa. Viime aikoina konsertteja on kertynyt kuitenkin
säästeliäästi, kerran - pari vuodessa. Siksi Hyvinkään konsertti onkin ainutlaatuinen tilaisuus
kuulla harvakseltaan esiintyvää yhtyettä. Toivomme, että
konserttiin löytää tiensä kaikenikäiset kuulijat ja saamme
yhdessä viettää hyvän hetken
koskettavan musiikin äärellä,
sanoo Kari Haapala.
– Soitamme lauluja yhtyeen
koko reilun 20 vuoden taipaleelta, mutta mukana saattaa
olla jopa kaksi aivan ennen
kuulematontakin kappaletta.
Yhtye on julkaissut ensimmäisen levynsä jo 1994, ja viimeisin, Murretut värit-albumi
on julkaistu 2010. Se on jo yhtyeen 9. CD.
Lauantaina 30.9. klo 18
Mustarastas-yhtyeen gospelkonsertti Hyvinkään kirkossa.

IKKUNA MAAILMAAN

Mitähän Luther ajattelisi tänään?

Reformaation juhlavuonna lähetystyön ajankohtais-

päivässä lauantaina 7.10. keskitytään muun muassa
luterilaiseen lähetysnäkemykseen ja lähetystyön oikeutukseen, josta tulee kertomaan lähetysteologi, TT,
dosentti Jaakko Rusama.
Kirkolle keskeistä on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kirkko on olemassa todistaakseen tästä. Siksi se kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä
ja luomakunnasta. Lähetys on kirkolle iloinen tehtävä,
jossa jokainen kirkon jäsen saa olla mukana. Maailmanlaajasti kirkot ovat yhdessä todenneet (2013), että
”kirkolla ei ole lähetystä vaan lähetyksellä on kirkko”.
Luterilaisuus syntyi 1500-luvulla, kuten myös
useimmat muut protestanttiset kirkot. Niiden suorittama lähetystyö maiden rajojen ulkopuolella alkoi
kuitenkin vasta 1600-luvulla. Luterilainen lähetysnäkemys korostaa sitä, että lähetystyö on kolmiyhteisen
Jumalan pelastavaa toimintaa maailmassa ja seura-
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kunta osallistuu tähän Jumalan toimintaan.
Päivän toinen teema on Mihin menet kristinusko?
Kristinuskon maantieteellisistä muutoksista luennoi vaikuttamistyön erityisasiantuntija TT Kati Kemppainen.
– Uskontojen merkitys ja vaikutus vahvistuu koko ajan
ja eri uskontoihin kuuluu yhä enemmän ihmisiä maailman väestöön suhteutettuna. Kristinuskon painopiste on siirtymässä, ellei jo siirtynyt, etelään ja itään.
Kristittyjen lukumäärä kasvaa nopeasti. Suurin kasvu tapahtuu helluntailaistaustaisissa ja karismaattisissa yhteisöissä. Kristinuskon painopisteen siirtyminen
(pohjoisesta ja lännestä etelään ja
itään) merkitsee myös sitä, että
kasvavien kirkkojen teologiset
painotukset, kulttuuriset piirteet ja eettiset kysymykset

saavat yhä enemmän sijaa maailmanlaajassa kirkossa,
Kemppainen kertoo.
Johanna Rantalankila
Lähetystyön ajankohtaispäivä päättyy Maksettujen
Viulujen konserttiin Hyvinkään kirkossa kello 15,
kts. sivu 10.

Sari Lehtelä

S

aksalainen kaivostyöläisen poika Martti Luther tuskin ajatteli kirkon perustamista, kun
hän löysi armollisen Jumalan. Tänä päivänä,
reilu 500 vuotta myöhemmin luterilainen
kirkko on maailmanlaajuinen. Mitähän Luther tuumaisi siitä, että kasvavimmat luterilaiset kirkot
ovat mm. Etiopiassa, Intiassa ja Indonesiassa.

Etiopian evankelisen Mekane Yesus
-kirkon Bolen seurakunnan pastori
Sisay Abdeta jakaa kastetodistuksia
kasteen jälkeen.

Petteri Kerkon maalaus: Kohtaaminen Via Appia Anticalla.

YTIMESSÄ

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten
tekevän teille, tehkää te heille.
Matt. 7: 12

Lähimmäinen

J

os saan elää vanhaksi, ja jos
saan elämän illassa miettiä
kulunutta elämääni, varmaan
kysyn silloin itseltäni, olenko
kyennyt olemaan toiselle ihmiselle lähimmäinen. Luulen,
että se tulee olemaan olennainen kysymys. Ja voihan tuon kysymyksen
esittää jo nyt, eihän kukaan meistä omien
päiviensä määrää tiedä ja jokainen päivä
pitäisi elää jotenkin merkityksellisesti.
Täyttä ja merkityksellistä elämää elää ihminen, joka joskus tietämättäänkin toimii
Jumalan rakkauden välikappaleena ja on
hyödyksi ja tueksi lähimmäiselleen. Kuka
on lähimmäiseni? Onko se perheeni jäsen,
jota tietysti sydämestäni autan ja tuen; vai
onko lähimmäisyyden käsitettä laajennettava? Oma elinpiiri, työtoverit, ystävät,

sukulaiset. Vai onko lähimmäinen maanmieheni? Eikö sekään riitä? Ei, minun
lähimmäiseni on hän, jonka elämään minä
jotenkin toimillani voin vaikuttaa tietäen
tai tietämättäni.
Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan
esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka
ylittää kaikki rajat. Tämä esikuva velvoittaa meitä näkemään jokaisessa ihmisessä
lähimmäisen. Kristukselta saamme myös
voiman hyviin tekoihin lähimmäistemme
hyväksi. Jumalan kirkkaus tulee todeksi
itsensä uhraavassa rakkaudessa ja välittämisessä. Siksi Jeesus asetti omalla
elämällään ja toiminnallaan ehdottoman
maksiimin lähimmäisyyden käsitteelle;
hänen toimintansa piiriin kuulun minäkin
ja sinäkin, ystäväni. Hänen maanpäällisestä elämästään on kulunut jo 2000 vuotta,

Minun
lähimmäiseni
on hän, jonka
elämään
minä jotenkin
toimillani voin
vaikuttaa tietäen
tai tietämättäni.

mutta vieläkin sillä on vaikutusta tämän
ajan ihmisten elämään, ja olemme näin
ollen hänen lähimmäisiään. Siksi älkäämme kysykö, kuka on lähimmäisemme, sillä
voimme vaikuttaa positiivisella tavalla toinen toistemme elämään lähellä ja kaukana, jopa niidenkin elämään, jotka tulevat
jälkeemme.
Petteri Kerko
Kirjoittaja on Hyvinkään seurakunnan
kasvatuksen vastuukappalainen

Raamattu

Rukous

Virsi

Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen, kumarrun korkeimman Jumalan
edessä? Toisinko hänelle uhreja, vuoden
vanhoja vasikoita? Miellyttävätkö Herraa
tuhannet pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani, oma lapseni synninteostani?
Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä
mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä
ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.
Miika 6: 6–8

Jeesus Kristus, Vapahtajamme, sinä elät
kaikissa halveksituissa ja muserretuissa.
Pysäytä meidät rakkautesi katseella,
kun pelko estää meitä kohtaamasta
lähimmäistemme hätää.
Anna meille halu ja taito rakastaa
kaikkia luotujasi.
Aamen.

Oi Herra, kaikki päällä maan
loit lähimmäiseksemme,
myös kieleltään ja uskoltaan
niin vieraat toisillemme.
Kun sinulta saa hoivansa
myös kaukainen
maa kansa sen,
niin ketään torju emme.
431: 2
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KERHOT JA LEIRIT

Varttuneen väen kerho Vanhassa
pappilassa (Pappilankatu 14) keskiviikkoisin klo 10–11.30. Tervetuloa kahvittelemaan, laulamaan ja rupattelemaan
yhdessä!
Päihdetyön saunaryhmä Vehkojan
srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3, klo
15–17 alkaa to 14.9. Lisätiedot diakoni
Johanna Tontti,
p. 040 8050 371.
Sairaalasielunhoidon kirkkopyhä su
17.9. Messu klo 10
Hyvinkään kirkossa.
Saarnaa sairaalapastori Pentti Mikkola. Liturgina sairaalapastori Carina Lievendahl. Messun
jälkeen kirkkokahvit. Järj. Hyvinkään
srk:n sairaalasielunhoito.

Hyvinkään seurakunnan kerhot ja leirit
koulussa oleville 7–14-vuotiaille eli eka
kasiluokkalaisille toimintakaudella syksy
2017 – kevät 2018

KERHOT
Kaikki kerhot ovat tarkoitettu sekä tytöille
että pojille, jos ei ole erikseen muuta
mainittu.
Betania, Helenenkatu 15
ma 16.30–18.30 Kokkikerho 10–14-v.
ti 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
Iso Pappila, Pappilankatu 14
ma 18–19.30 Taidekerho 10–14-v.
Martti, Niittymäenraitti 4
ma 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
ke 17–18.30 Kauneus- ja hyvinvointikerho
10–14-v. tytöt
to 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
ti 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ke 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
Nuorisotalo Silta, Solbonkatu 1
ke 17–18.30 Minecraft-pelikerho 7–12-v.
Paavola, Aittatie 1
ma 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
ti 17–18.30 Askartelu- ja kuviskerho 7–10-v.
ke 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16
ma 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
ke 17.30–18.30 Tyttökerho 7–10-v.
ke 18.30–19.30 Tyttökerho 10–14-v.
Talvisilta,
Sieponkuja 2, kerhohuone
ma 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ti 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
Työkeskus,
Hämeenkatu 16, Elokuvasali
ma 17–18.30 Peli-, leikki- ja askartelukerho
7–10-v.
ti 18–19.30 Näytelmäkerho 8–12-v.

TIETOA
ÖS:
MEISTÄ MY

Aulakahvio
ke 17–18.30 Musiikkikerho 7–10-v.
Autoratakerhohuone (ei ilmoittautumista)
ma 18–20 Pienoissähköautokerho
ti 18–20 Pienoissähköautokerho
ke 18–20 Pienoissähköautokerho,
”vanhojen ryhmä”
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
Rippikoulusali
ma 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ke 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
Kerhohuone
ma 17–18.30 Keppihevoskerho 8–12-v.
ti klo 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
Kirkkosali
ma 17–18 Sählykerho 9–10-v. pojat
ti 17–18 Sählykerho 7–8-v. pojat
ti 18–19 Liikuntakerho 10–14-v. tytöt
ke 17–18 Liikuntakerho 7–9-v. tytöt
ke 18–19 Sählykerho 11–14-v. pojat
* Muut kerhot ovat maksuttomia,
lukuun ottamatta Kokkikerhoa, jonka
kerhomaksu on 30€ koko kerhovuodelta.
Kerhokuvaukset http://www.betsku.net
varkka/kerhot/
*Kerhoihin ilmoittaudutaan osoitteessa
http://www.betsku.net/varkka/kerhot/
Puhelimitse klo 16–18 p. 0400 616238 tai
040 566 3990. Syys- ja hiihtolomalla ei ole
kerhoja. Kerhot ovat joulutauolla viikot
49–2. Viimeinen kerhoviikko keväällä 2018
on viikko 17.

LEIRIT
Hyvinkään seurakunnan leirejä koulussa
oleville ja perheille:
Syyslomalla tytöille ja pojille:
14–16.10. 11–14-v.
16–18.10. 7–8-v.
18–20.10. 9–10-v.
Hinta 40 €. Sisaralennus –50%
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.

u.net
www.betsk
.net
issa Betsku
k
o
o
b
e
c
a
F
ja

Tunnelmia
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K12 -leiri ja kurssi
ti 24.10. klo 17–19, ti 31.10. klo 17–19 ja
leiri 3.–5.11. K12 -kurssi on 12–14 –v.
tarkoitettu ihmissuhde -kurssi, jossa
opetellaan tuntemaan itseä ja tulemaan
toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hinta
40 €. Sisarale -50%. Ilmoittautuminen
päättyy 22.10. Tiedustelut: Kirsi Kupiainen
p. 040 5663 990
Vanhempi-lapsi -leiri 17.–19.11.
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €.
Leiriä ei täytetä ilmoittautumisjärjestysessä. Leirille voi ilmoittautua 20 perhettä,
joista valitaan 10 perhettä. Etusija ensikertalaisilla. Ilmoittautuminen päättyy 29.10.
Isä-poika -leiri 2.–4.2.2018.
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €.
Ilmoittautuminen alkaa 1.11. ja päättyy 7.1.
Äiti-tytär -leiri 26.–28.1.2018
(Tytöt 7–14-v.)
Äiti-tytär -leiri 19.–21.1.2018
(Tytöt alle kouluikäisiä)
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €.
Ilmoittautumiset leireille alkavat 1.11. ja
päättyvät 7.1. Jos äidillä on eri-ikäisiä tyttöjä, hän voi ottaa kaikki tytöt mukaan samalle leirille.
Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (poikkeukset mainittu leirikohtaisesti). Leireistä lähetetään kotiin leirikirje n.
2 viikkoa ennen leiriä.
Leireille ilmoittautumiset http:// www.
betsku.net/varkka/leirit-ja-retket/ Talvikauden leirien (hiihtoloma, pääsiäinen)
ilmoittautuminen alkaa 1.11.2017. Kesän
leirien ilmoittautuminen alkaa 5.3.2018.
Vapaiksi jääneitä paikkoja voi tiedustella
leirin vastuuhenkilöltä ilmoittautumisajan
päätyttyä.
Yhteyshenkilöt:
A-P Laakso p. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.ﬁ ja
Kirsi Kupiainen p. 040 566 3990,
kirsi kupiainen@evl.ﬁ.

Tee hyvää –iltapäivä to 21.9. klo 17–19
Kauniston palvelukeskuksessa, Nummisillankatu 2. Ilahdutamme laitoksessa asuvia erilaisilla toimintapisteillä ja
läsnäolollamme. Kaipaamme päivään
vapaaehtoisia avustajia. Tule mukaan
tekemään hyvää yksin, kaksin tai koko
perheen kanssa.
Ilmoittautumiset 19.9. mennessä
Suvi Kurikalle, suvi.kurikka@evl.fi,
p. 040 559 6319 tai Carina Lievendahlille, carina.lievendahl@evl.fi, p. 040 356
9074. Seuraavat Tee hyvää -iltapäivät
10.10. ja 3.12.
Valtakunnallinen Asunnottomien
yö -tapahtuma ti 17.10. klo 17–21 Kirkonmäellä, Hämeenkatu 16. Tulet syttyvät klo 17, jonka jälkeen soppatykki,
vaatejakelua ja musiikkia. Mukana eri
toimijoita. Kirkkohetki klo 20–21. Tervetuloa!
Lähetysmyyjäiset pe 8.9. klo 10.3013.30 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Myynnissä leivonnaisia,
ruokaa, arpoja ym. Hartaus klo 10.20.

NUORISOTYÖN SYKSY
BETANIAN VIIKKOTOIMINTA:
Keskiviikkoisin Raamis klo 16.30–18.30
Perjantaisin AfterSchool -ilta klo 15–19
Lauantaisin Nuortenilta klo 16.30–20.30
BETANIAN osoite: Helenenkatu 15

stagra

#betsku@in
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Lounas 9,80 €. Seuraavat myyjäiset:
13.10., 3.11. ja 1.12. Tervetuloa!
Herusten perinteiset puutalkoot ma
2.10. Lähtö klo 9 Hyvinkään kirkolta,
yhteiskuljetus.
”Lapsi on teille syntynyt” -hiljaisuuden retriitti. Tule hiljentymään
ja lepäämään hiljaisuuden retriittiin
Järvenpään seurakunnan leirikeskuksessa, Leiriniemessä pe–su 15–17.12.
Saapuminen pe klo 17–18 ja lähtö su klo
13.30. Retriitin hinta on 110 €, sisältäen
majoituksen yhden hengen huoneessa,
täysihoidon ja ohjelman, joka painottuu
rukoushetkiin. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Omat kyydit.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kaisa
Laaksolle ti 28.11. mennessä,
kaisa.laakso@evl.fi tai p. 040 755 9364.

LAPSET JA PERHEET
Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti:
maanantaisin klo 9–11.30 Martin srktalossa (Niittymäenraitti 4), Paavolan
seurakuntakodissa (Aittatie 1), Vehkojan
srk-keskuksessa (Yli-Anttilantie 3), Kytäjän kirkon sivusalissa (Palkkisillantie 11),
srk-keskusksen kerhotilassa (Hämeenkatu 16). Keskiviikkoisin klo
9–14, Betaniassa (Helenenkatu 15).
Pilttiporukka on vauvaperheiden
oma porukka,
joka kokoon-

tuu maanantaisin klo 13–16 Pappilassa
(Pappilankatu 14).
Syysloman perhekerhot 16.–20.10. klo
9–13 ma Martissa, ti srk-keskuksessa,
ke Vehkojalla, to Paavolassa ja pe Pappilassa (Pappilankatu 14). Osoitteet
mainittu edellä.
Perhekerhoihin ovat tervetulleita
kaikki lapset yhdessä aikuisten kanssa.
Maksuttomiin kerhoihin ei tarvitse
ilmoittautua erikseen. Kerhoissa touhutaan, puuhataan, hiljennytään, syödään
aamupuuroa ja kahvitellaan.
Lapsiparkki torstaisin klo 16.30–18.30
Kirkonmäellä (Hämeenkatu 16, alakerran kerhotilassa). Ilmoittautumiset ma
klo 12–14 puhelimitse 040 7085 218.
Hinta 5 €/lapsi. Peruutukset ke-iltaan
mennessä.
Perhemessu – ja brunssi Vehkojan
srk-keskuksessa su 17.9. klo 11. (Päiväkerholaisten siunaaminen). Aamu alkaa
perhebrunssilla ennen messua klo 9.30.
Brunssille voi saapua omassa tahdissa. Tarjolla herkullinen ja runsas brunssitarjoilu, mm. puuroa, leipää, leikkeleitä, kahvia ym. Mukana myös lasten
suosikki, Lysti-Lammas! Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!
(Seuraava perhemessu/
brunssi su 19.11.)

klo 17.30–20. Lapsille pientä iltapalaa.
Ilmoittautumiset pe 22.9. mennessä
www.hyvinkaanseurakunta.fi. Illallinen
ravintolassa on omakustanteinen. Pientä ohjelmaa pareille. Seuraava illallinen
kahdelle pe 10.11.

NUORILLE
Nuorisokuoro perjantaisin klo 16.30–
17.30 Vanhassa kirkossa. Ilmoittautuminen harjoituksen alussa.
Lisätietoja Marjut Sipakko, p. 0400
294 302, marjut.sipakko@evl.fi

Valtakunnallista lasten muistopäivää
vietetään Hyvinkäällä Puolimatkan
hautausmaalla 23.9. klo 18–20. Tilaisuus
alkaa kappelissa klo 18. Mukana pastori
Virpi Koivisto, musiikkiohjelmaa esittää
Juha Lahti ja Leena Vilkka kertoo Käpy
ry:n toiminnasta. Noin klo 19–20 kunnioitamme Puolimatkaan haudattuja
lapsia hautausmaakiertueella, jossa voit
sytyttää kynttilän oman lapsesi haudalle
ja halutessasi kertoa lyhyesti hänestä
muille. Kynttilän voi sytyttää myös
muistopöydälle. Tilaisuus on avoin kaikille ja osallistua voit vaikka lapsesi olisi
muualle haudattu tai haluat muistaa
läheisesi tai ystäväsi lasta.

Nuorten ryhmä Kuvastus (15–v. ylöspäin) joka toinen torstai 14.9. alkaen klo
18.30–20 Työkeskuksen (Hämeenkatu
16) alakerran elokuvasalissa.
Tiedustelut kanttori Minna Kurkola,
p. 040 186 8938, minna.kurkola@evl.fi

KUOROT

Kastepisarat lauluryhmä joka toinen
torstai klo 18–19.30 srk-keskuksen srksalissa. Tiedustelut kanttori Minna Kurkola, p. 040 186 8938, minna.kurkola@
evl.fi

LAPSILLE
Laulunaperot (3–6-v.) keskiviikkoisin
klo 17–17.45 Hyvinkään kirkossa alkaen
13.9. Ilmoittautuminen harjoituksen
alussa.
Sävelkeijut ja Rytmiritarit
(7–14-v. tytöille ja pojille)
keskiviikkoisin klo 18–19
Hyvinkään kirkossa.
Uudet kuorolaiset: Pieni
laulunäyte tutusta laulusta klo 17.30. Voit laulaa
yksin tai kaverin kanssa.
Tiedustelut lapsikuoroista
Marjut Sipakko, p. 0400
294 302, marjut.sipakko@evl.fi

Illallinen
kahdelle -ilta
pikkulapsiperheiden
vanhemmille
pe 29.9. klo
18–20 Ravintola
Obelixissa. Lastenhoito srk-keskuksen kerhotilassa

AIKUISILLE
Hyvinkään Kirkkokuoro torstaisin
srk-keskuksen juhlasalissa klo 18–20.
Tiedustelut kanttori Anna Helenius,
p. 0400 251 371, anna.m.helenius@evl.fi
Hyvinkään Oratoriokuoro maanantaisin Hyvinkään kirkossa klo 18.30–21.
Tiedustelut kuoronjohtaja
Matti Heroja, p. 0400 489 030.

Tuomaskuoro perjantaisin klo 18–
19.30 Hyvinkään kirkossa. Tiedustelut
musiikkityöntekijä Helena Lehtinen,
p. 040 844 7126, helena.lehtinen@evl.fi
Vehkojan kuoro torstaisin Vehkojan
seurakuntakeskuksessa klo 14.15–15.15.
Tiedustelut kanttori Janne Peltokorpi,
p. 040 3567 616, janne.peltokorpi@evl.fi
Tervetuloa mukaan entiset ja uudet laulajat ja soittajat!

MUSIIKKIA, KONSERTTEJA, RUNOJA
La 30.9. klo 18 Mustarastas-yhtyeen
gospel-konsertti Hyvinkään kirkossa.
Ks. s. 12.
Ma 2.10. klo 18 Barokkikonsertti Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston oppilaat ja
opettajat.
La 7.10. klo 15 Maksetut Viulut -yhtyeen
konsertti Hyvinkään kirkossa. Ks. s. 10.
Su 8.10. klo 15 ”Rakkain terveisin Daisy”
-runo- ja lauluesitys Suomi 100 v. kunniaksi Vehkojan srk-keskuksessa. Anne
Myyryläinen, runot, Anna-Maria Väänänen, laulu ja Anni Holma, säestys.
Järj. Hyvinkään Karjala-seura.
La 21.10 klo 18 Metallimessu Hyvinkään
kirkossa. Sami Asp ja bändi. Paula Kallio,
liturgi. Sami Asp on tehnyt muusikon
töitä koko ikänsä. Hän on toiminut lau-

lajana bändeissä kuten mm. Wingdom ja
Gloriam Dei. Asp soitti sooloprojekteissa
Hollywoodissa yhdessä mm. Derek Sherinian (Dream Theater, KISS, Alice Cooper)
ja Virgil Donatin (Steve Vai, Planet X)
kanssa.
La 28.10. klo 18 King´s Kids -ryhmän konsertti Hyvinkään kirkossa. Konsertilla
tuetaan jerusalemilaista juutalaisten ja
arabien muodostamaa nuorten kristittyjen lähetystoimintaa. Mukana Pekka
Simojoki ja EtCetera sekä Ilkka Puhakka.
Vapaa pääsy. Kolehti.
Su 29.10. klo 16 Hyvinkään Oratoriokuoron
40-vuotisjuhlakonsertti Hyvinkään kirkossa. Händelin Messias-oratorio suomeksi. Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri. Johtaa Matti Heroja.

Sami Asp Metallimessussa la 21.10. klo 18.

Osta seurakunnan 100-vuotisjuhlakirja!

Hyvinkää – takamaista
teollisuuskaupungin
seurakunnaksi.
Kiinnostava ja monipuolinen Hyvinkään
seurakunnan 100-vuotishistoriikki.
Hinta 25 €. Kirjan koko 368 s.
Kirjan voi ostaa kirkkoherran virastosta
aukioloaikoina arkisin ma–ke 10–15,
to 10–17 ja pe 10–15.
Käteismaksu.

Aikuinen usko
Aikuinen usko -ryhmä on tarkoitettu naisille ja mie-

hille. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 18.30–20.15
srk-keskuksessa (Hämeenkatu 16).
Ryhmässä käsitellään uskon mysteeriä ja elämän
suuria ja pieniä kysymyksiä kristillisessä viitekehyksessä. Tarkoitus on oppia tuntemaan kristillistä uskoa
ja syventää omaa hengellistä elämää. Toiminnan perustana ovat ryhmäläisiä askarruttavat kysymykset.
Ohjaajana Rainer Jormanainen. Pastori Virpi Koivisto on mukana muutaman kerran. Ilmoittautumiset

15.9. mennessä Rainer Jormanainen, p. 040 510 2491,
rainer.jormanainen@gmail.com.

Kirkonmäki Nro 4 | 8.9.2017

15

Sunnuntaina 20. elokuuta
vietettiin messun jälkeen Jouni
Lätin eläkkeellelähtöjuhlaa
seurakuntakeskuksessa.

Vakaumus tuki Jouni Lätin työtä
Hyvinkään seurakunnan talousjohtaja Jouni Lätti
siirtyi eläkkeelle syyskuun alussa.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

S

yyskuun 1. päivänä tuli
kuluneeksi tasan 28 vuotta
siitä, kun kauppatieteiden
maisteri Jouni Lätti aloitti
työnsä Hyvinkään seurakunnan talousjohtajan
virassa. Sitä ennen hän oli
ollut kymmenen vuotta talouspäällikkönä Helsingin kauppakorkeakoulussa.
– Aion jäädä eläkkeelle työstä, mutta
en elämästä. Aion jatkaa jossakin kristillisessä palvelutyössä. Vaikka eläkkeelle jäämiseen liittyy haikeutta, niin silti
odotan tulevaa hyvällä ja myönteisellä
mielellä. Seurakunta on ollut minulle
mieluisa työpaikka. Haluan kiittää
työtovereita, luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja yhteistyötahoja hyvästä
yhteistyöstä sekä tuesta, mitä olen saanut tehtäväni hoitamiseen. Yhteistyö
naapuriseurakuntien ja muiden kirkon
piirissä toimivien kanssa on tarjonnut
myös paljon arvokasta käytännön tukea
ja tietoa.
Työskennellessään Helsingin kauppa-

korkeakoulussa Jouni Lätti hoiti talousasioita nuorten kansoittamassa opetuk-
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sen ja tutkimuksen organisaatiossa.
– Seurakunnan tehtävä on välittää
evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta.
Tehtävässäni yhdistyi mahdollisuus
palvella omassa ammatissa kristillisestä
vakaumuksestani käsin.
Talouden asiantuntija on kiitollinen
myös siitä, että hän on saanut tukea,
tilaa ja kannustusta ottaa vastaan seurakunnan ulkopuolella olevia tehtäviä.
– Olen toiminut kirkolliskokouksen
talousvaliokunnan sihteerinä sekä monissa kirkkohallituksen nimeämissä talous- ja henkilöstöhallinnan työryhmissä. Lisäksi olen ollut Lähetysyhdistys
Kylväjän hallituksessa. Näistä kertynyt
tieto ja kokemus ovat auttaneet myös
Hyvinkään seurakunnan talousjohtajan
tehtävissä.
Jouni Lätti on syntynyt Nurmeksessa.

Hänen vanhempansa Aatto ja Lahja pitivät Savikylässä kyläkauppaa. Jounilla
on yksi veli ja kaksi siskoa.
– Olin lapsena ja nuorena mukana
seurakunnan pyhäkouluissa, kerhoissa,
leireillä ja seurakuntanuorissa. Aloin
opiskella Helsingin kauppakorkeakou-

Seurakunnan
tehtävä on välittää
evankeliumia,
ilosanomaa
Jeesuksesta.”

lussa vuonna 1970. Evankelista Kalevi
Lehtisen puheet ensimmäisen opiskeluvuoteni syksyllä ja keskustelut hänen
kanssaan auttoivat minua ymmärtämään sen, mitä evankeliumi on. Hänen
suosittelemansa John Stottin Kristinuskon perusteet -kirja oli myös tärkeä
ymmärryksen avaaja uskoon tullessani.
Rukoilin ja pyysin Jeesusta omaksi Vapahtajakseni. Olin sen jälkeen tiiviisti
mukana kristillisissä opiskelijajärjestöissä. Olen kiitollinen myös kodilleni
ja seurakunnalle saamastani kristillisestä kasvatuksesta.
Jouni Lätti tutustui tulevaan vaimoonsa

Ullaan kristittyjen nuorten toiminnassa.
– Vaimoni on ammatiltaan erikois-

röntgenhoitaja ja sairaanhoitaja. Kun
perheeni muutti Porvoosta Hyvinkäälle,
minulla ja vaimollani Ullalla oli neljä
alle kouluikäistä lasta. Nuorin oli alle
vuoden ikäinen. Vaimoni oli vuosia
kotiäitinä. Nyt kaikki lapsemme ovat
työelämässä.
Lapsuudesta lähtien Jouni Lätti kertoo pitäneensä luonnosta ja liikunnasta.
Lapsena ja nuorena hän seurasi lintuja,
marjasti ja hiihti.
– Ne ovat minulle edelleen tärkeitä. Olen toiminut Hyvinkäällä viitenä
kautena Euroliigan valmentajana. Kaksi
poikaamme ovat pelanneet HYPS:in
miesten edustusjoukkueessa.
Eläkkeelle siirtyminen ei aiheuta
muutoksia miehen kiinnostuksen kohteisiin. Luonnon ja liikunnan lisäksi listalla ovat talous- ja yhteiskuntaelämän
sekä kristillisen kentän ja urheilumaailman tapahtumien seuraaminen.
– Urheilulajeista seuraan erityisesti
hiihtoa, yleisurheilua ja jalkapallon
Mestarien liigan otteluja. Minun suosikkiseurojani ovat Barcelona ja Inter
Milan. Käytän aikaa myös Raamatun ja
kristillisen kirjallisuuden lukemiseen.
Lähetystyö kristillisen kirjallisuuden
aiheena on kiinnostavaa. Lasten ja
muiden läheisten kanssa oleminen on
mieluista. Omakotitalon hoitamisessakin on oma puuhansa. Uskon, että Jumalalla on minulle tehtäviä niin kauan
kuin elän.

