WWW.HYVINKAANSEURAKUNTA.FI | Nro 5 | 27.10.2017

Arvokas hoito
– Saanko kädestä
kiinni, kun tarvitsen
sitä?

4

kuva
Ari Suomi
Mikko Harma

Mekin
tutustuimme
Lutheriin
12

Minun uskoni
-näyttely
avataan tänään

5
Surulla
on monet
kasvot

9

Hyvinkään kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi
Raatikainen esittelee juhlavuoden taulua, joka kertoo
kuvallaan radan merkityksestä kehittyvälle seudulle.

Yhteisöllisyys on lisääntynyt Hyvinkäällä
Hyvinkääläiset tekevät satavuotiaasta Hyvinkäästä
kulttuurisesti rikkaan ja monipuolisen kaupungin.
Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen kehuu
eri tahojen yhteistyötä.

H

Hyvinkäällä on noin viisikymmentä kulttuuriyhdistystä.
– Yhteistyö kaupungin kulttuuri- ja muiden toimijoiden kanssa työllistää minua
eniten. Toinen puoli työajastani menee
tapahtumien järjestämisessä, jota ei opita
koulun penkillä.
Satavuotistyöryhmä aloitti toimintansa
vuonna 2015. Teema on Yhdessä tekeminen.
– Juhlavuotta on toteutettu yhdessä
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OUTI RAATIKAINEN
Kaupungin kulttuurija tapahtumapäällikkö

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

yvinkään kaupungintalon
kahviossa työstään kertova
kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen on
silmin nähden innostunut.
Hän asuu perheensä kanssa
Helsingissä, mutta Hyvinkäästä on tullut hänelle työn kautta tärkeä
osa elämää.
– Vuonna 2011 opiskelin Kiljavan humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Olen
koulutukseltani yhteisöpedagogi AMK.
Koulutusohjelma antoi osaamista kansalaisjärjestö- ja yhdistystoiminnasta.
Jo mainittuna vuonna Outi Raatikainen
toimi Hyvinkään kaupungilla nuorten tiedotus- ja verkkopalveluiden vastaavana ohjaajana. Hän alkoi tehdä myös tiedottajan
töitä. Vuodesta 2014 lähtien Outi on ollut
nykyisessä tehtävässään.
– Minulla on uusioperhe. Itselläni on kahdeksanvuotiaat kaksospojat. Nykyisellä puolisollani on myös kaksi lasta. Olen käynyt
työssä Hyvinkäällä vuodesta 2011 lähtien.

HENKILÖKUVA

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Virallisia 100-vuotistapahtumia on vuoden
aikana parisataa. Kaupunki järjestää itse
noin kaksikymmentä tapahtumaa. Juhlavuosi aloitettiin 31.12. torin ilotulituksella.
Paikalla oli 13 000 ihmistä. Laulajana oli
muiden muassa Diandra Flores.
Kevään ja syksyn juhlaviikot keräsivät
osallistujia. Pääjuhla Hyvinkää 100 v oli
pääosin torilla 26. elokuuta. Mukana oli yli
200 kuorolaista ja soittajaa. Juhlapäivän eri
tapahtumat keräsivät yhteensä noin 15 000
henkeä.
– Juhlavuosi loppuu 6. joulukuuta Hyvinkääsalissa pidettävään itsenäisyyspäiväjuhlaan. Ohjelmasta vastaa tänä vuonna
Hyvinkään musiikkiopisto. Sinne jaetaan
etukäteen ilmaisia lippuja, joita saa 15. marraskuuta lähtien esimerkiksi kirjastosta.

Mainostaa
hyvinkääläisten
”urheiluseurahenkeä”
Kehuu kaupungin
ja seurakunnan
yhteistyötä
Asuu perheensä
kanssa Helsingissä
Mies on taiteilija Ville
Ruso (Karusoma.fi)

Outi Raatikainen sanoo, että hyvinkääläiset

ovat kokeneet juhlavuoden tapahtumat
omikseen. Esimerkiksi urheiluseurat ovat
olleet talkootöissä.
– Ihmiset ovat olleet hyvin mukana huonostakin säästä huolimatta. Kaupunki on
saanut tapahtumista myös hyvää palautetta.
Yhteisöllisyys on selvästi lisääntynyt Hyvinkäällä. Tähän on pyritty. Hyvinkääläisillä on
syytä olla ylpeitä kotikaupungistaan.
Hän sanoo, että tapahtumia on hyvä
järjestää ainakin seuraavista syistä. Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuritapahtumat
tarjoavat hyvinkääläisille liikunnan tavoin
hyvinvointia.

” Hyvinkääläisillä
on syytä
olla ylpeitä
kotikaupungistaan.

– Tapahtumat vahvistavat Hyvinkään
imagoa muidenkin kuin hyvinkääläisten
silmissä. Kaupunkia saadaan tunnetuksi, ja
ihmisiä muuttaa tänne asumaan. Suurtapahtumat tuovat aivan selkeästi rahaa kaupungille. Esimerkkinä on Hämeenlinnassa
järjestetty AC / DC:n konsertti, joka toi
sinne 50 000 ihmistä ja 6,5 miljoonaa euroa.
Vuosien aikana kaupungin ja seurakunnan
yhteistyö on ollut Outi Raatikaisen mukaan
todella hyvää.
– Seurakunnalla on ollut oma 100 v -työryhmä, jonka kanssa kaupunki on tehnyt
yhteistyötä viime vuodesta alkaen. Olemme
katsoneet yhdessä aikatauluja varmistaen,
että tapahtumat eivät menisi päällekkäin.
Syyskuussa toteutimme yhdessä Ulkopuolisuus-seminaarin, jossa oli useita tapahtumia. Marraskuun 4.–5. päivinä eli pyhäinpäivän aikaan teemme yhdessä valotapahtuman. Omenapuukujalle tulee valaistus, ja
myös Hyvinkään kirkko valaistaan.
Outi Raatikainen on tyytyväinen Hyvinkään seurakunnan toimintaan.
– Hengelliset asiat ovat olleet minulle
läheisiä. Hyvinkään seurakunnassa on ollut
sopivaa leikkisyyttä. Seurakunta tulee kansan pariin. Kun kaupunki on yhteistyössä
seurakunnan kanssa, silloin tulee ohjelmaan jotakin muutakin kuin esimerkiksi
musiikkia.
Hän luettelee, miten seurakunta on
vuoden aikana mukana kaupungin tapahtumissa. Näitä ovat joulunavaus, Yhden
päivän juttu, laskiaisrieha, vapputapahtuma
ja lystilauantai.
– Hyvinkää on sopivan kokoinen kaupunki. Sen sijainti on loistava ja kulttuurielämä monipuolista sekä rikasta. Hyvinkäällä on hyvä vire, jota pyritään jatkamaan
tulevina vuosina. Halutaan jatkaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödyntää
jo opittuja asioita. Täällä on urheiluseurahenkeä.

PÄÄKIRJOITUS | 27.10.2017
Inkeri Toiviainen
vs. johtava
tiedottaja

Elämä kantaa
HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN 100-vuotisjuhlavuosi on kääntynyt syksyyn.
Juhlavuoteen on mahtunut monenlaisia
tapahtumia. Aloitimme keväällä perhesynttäreillä, joka oli nimensä mukaisesti
suunnattu perheille ja lapsille. Joulukuun alussa juhlimme vielä nuorekasta
100-vuotiasta. Tilaisuuteen kutsutaan
erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia,
mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita.
Lehden ilmestymispäivänä avataan Hyvinkään kirkon yläsalissa hyvinkääläisten taiteilijoiden taidenäyttely ”Minun
uskoni”.

Hyvinkään
kirkko
valaistaan
juhlavuoden
kunniaksi.

SYKSYN TAPAHTUMISSA on keskityt-

ty erityisesti reformaatioon ja Martti
Lutherin elämään ja persoonaan. Reformaation juhlamessua vietetään tiistaina
31. lokakuuta Hyvinkään kirkossa. Silloin tulee kuluneeksi tasan 500 vuotta

Lutherin teesien naulaamisesta. Lutherista kertovaa näytelmää, Luther – Aika
on tullut, esitetään Hyvinkääsalissa
sunnuntaina 5. marraskuuta. Martin
päivän aattona 9. marraskuuta lauletaan
Hyvinkään kirkossa Luther-virsiä.
ELÄMME VUODEN pimeintä aikaa, jol-

loin monet haaveilevat etelän auringosta. Kaupungin pimeys hälvenee ainakin
hetkeksi kun Hyvinkään kirkko ympäröivine puineen valaistaan juhlavuoden
kunniaksi 2.–6. marraskuuta. Samaan
aikaan valaistaan kirjastoaukion Omenapuukuja. Juhlavalaistusta voi ihailla
iltaisin kello 18–24. Pyhäinpäivänä
4. marraskuuta Hyvinkään kirkossa
vietetään perinteistä iltakirkkoa, jolloin
valaistus on liikkumaton, mutta muina
iltoina kirkon valaisu on liikkuva ja
dynaaminen, hitaasti elävä ja muuttuva

valoteos. Ehkä saamme nähdä kirkon
myös seurakunnan tunnuksen väreissä.
Valotapahtuma toteutetaan yhteistyössä
Hyvinkään kaupungin kanssa.
ELÄMÄ KANTAA jollain ihmeen
konstilla, toteaa puolisonsa menettänyt
pienten lasten äiti tässä lehdessä. Näin
pyhäinpäivän lähestyessä, kun monien
ajatukset liikkuvat poisnukkuneiden
rakkaiden luona, tuntuu hyvältä tietää,
että kaiken lohduttomuuden ja kaaoksenkin keskellä meillä on toivoa.
Seurakuntamme, kaupunkimme ja
maamme juhlavuoden ”humussa” saamme rukoilla ja pyytää, että olisimme kerran kaikki riemuitsevana seurakuntana
perillä taivaan suuressa juhlassa, jossa
”Jumala itse on heidän luonaan ja hän
pyyhkii heidän silmistään joka ainoan
kyyneleen” (Ilm. 21:4).

Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan.
Virsi 170
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Oletko ollut mukana seurakunnan ja/tai kaupungin 100-vuotistilaisuuksissa?

CLAUDIA ÅVIST
– En ole ollut mukana missään seurakunnan tai kaupungin 100-vuotistilaisuuksissa. Hyvinkää on mielestäni kiva
paikka asua. Kävin rippikoulun vuonna 2012. Se oli Kuortaneella järjestetty
uinti-rippikoulu. Kymmenen vuotta
olen harrastanut kilpauintia, jota jatkan edelleen.

INKA AHOLA
– Torilla olin konsertissa, jossa Jari Sillanpää lauloi. Äitini Sonjan kanssa olin
kaupungintalolla. Siellä oli puheita,
komeita kuoroesityksiä ja kakkukahvit.
Maanantaina 2.10. olin sukulaisteni
kanssa seurakuntakeskuksessa vanhustenviikon lounaalla. Ihana Kulkuriteatteri tanssitti.

MARKO MELA
– Olin uudenvuoden aattona 2016
torilla ilotulitustapahtumassa. Kaupunginjohtaja puhui, ja Diandra Flores
lauloi. Red Carpet -elokuvafestareilta
jäi mieleeni Samuli Edelmannin esiintyminen. Olen syntynyt Hyvinkäällä.
Joskus tuli luettua, mitä 100-vuotias
Hyvinkää merkitsee.

MIKKO TASKILA
– En ole ollut missään seurakunnan tai
kaupungin 100-vuotistapahtumassa.
Osallistuin 2008 Suomen hiihtoliiton
100-vuotisjuhlakilpailun mäkihyppyyn, joka pidettiin Rukalla. Olen tehnyt työurani YIT:llä ja osallistuin sen
100-vuotisjuhlaan Messukeskuksessa
vuonna 2012.
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Maarit Vallinkoski
Kirjoittaja on elinikäinen
opiskelija ja työskentelee
koulutussihteerin tehtävissä.
Hän on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Kaikessa oppimisessa
tärkeintä on ymmärtäminen,
ei ulkoa oppiminen.

Oppia ikä kaikki
VANHA SANONTA pitää edelleen paikkansa. Meidät on

luotu ajatteleviksi olennoiksi, jotka oppivat jatkuvasti
uusia asioita.
Varhaislapsuudessamme opimme syömään, puhumaan ja kävelemään. Iän karttuessa osaamisemme
monipuolistuu päivä päivältä. Eikä oppiminen suinkaan pääty siihen, että kasvamme aikuisiksi.
Nykyään puhutaan usein elinikäisestä oppimisesta.
Termi tarkoittaa sitä, että ihminen oppii uusia asioita
koko elinaikansa. Meitä ympäröivä yhteiskunta kehittyy ja muuttuu niin nopeasti, että elinikäinen oppiminen on tänä päivänä välttämätöntä ja monessa ammatissa täydennyskoulutuksiin osallistuminen onkin osa
normaalia arkea.
Aikuisena opiskelemisessa hienointa on se, että
tietopohjaa on jo entuudestaan runsaasti ja sitä on
helppo täydentää uusilla asioilla. Oppiminen on kuin
kokoaisi palapeliä, jonka palat loksahtelevat sulavasti
paikoilleen. Palapeli kasvaa ja muuttaa muotoaan koko
ajan. Välillä sen kokoaminen voi olla työlästä, mutta
kun hankalista kohdista pääsee yli, voi jälleen nauttia
työn sujuvasta etenemisestä. Välillä on ihanaa huomata, että palapelin palaset ovat löytäneet paikkansa kuin
itsestään, ilman ponnisteluja.
Opimme uusia asioita paitsi tarkoituksellisesti
opiskelemalla, myös huomaamattamme. Oppimistavat vaihtelevat hyvin paljon. Toiset oppivat parhaiten
kuuntelemalla, toiset lukemalla, joillekin taas oppimateriaalin visuaalisuus on tärkeintä. Nykyään erilaiset
oppimistavat huomioidaan opetuksessa entistä paremmin ja usein opiskelijat voivat valita tavan, jolla juuri
he oppivat parhaiten.
Jeesus oli opettaja ja hän käytti opetuksissaan usein
vertauksia, koska ne jäivät paremmin mieleen. Vertausten avulla ihmiset myös joutuivat pohtimaan asioita.
Tässä asiassa Jeesus olikin edelläkävijä, sillä edelleen
kaikessa oppimisessa tärkeintä on ymmärtäminen, ei
ulkoa oppiminen.

Arvokas hoito -paneelikeskustelu
Hyvinkään seurakuntakeskuksessa järjestetään maanantaina

13. marraskuuta kello 18 paneelikeskustelu, jonka aiheena
on Arvokas hoito – Saanko
kädestä kiinni, kun tarvitsen
sitä? Keskustelijoina ovat Helsingin yliopiston geriatrian
dosentti, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Jouko
Laurila, ETENE:n (Sosiaali- ja
terveysministeriössä toimiva
Valtakunnallinen sosiaali- ja
terveysalan eettinen neuvottelukunta) pääsihteeri ja ylilääkäri Ritva Halila sekä diakonissa
(TM, TtM), sielunhoidon
asiantuntija Virpi Sipola.
Arvokas hoito -paneelin
idea syntyi Hyvinkäällä asuvan
ja työskentelevän tekniikantohtori Juha Peipon ideasta.
– Omat vanhempani asuvat
Kouvolassa. Isäni asuu vielä
kotona, mutta äitini on hoitolaitoksessa. Heitä ajatellen
mielessäni on usein peruskysymys: Mitä on arvokas hoito
- tarvitseeko vanhenemista
pelätä? Oma isäni joutui yksin
kotiin jäätyään ison tunneryöpyn eteen.
Juha Peippo on pohtinut
näitä omien vanhempien selviytymis- ja hoitokysymyksiä
yhdessä pastori-vaimonsa Tiina Peipon kanssa.
Aihe on Juha Peipon mukaan hankala. Pohdittavana
on ikääntyvien vanhempien
pärjääminen joko kotona tai
hoitolaitoksessa unohtamatta
lähi-ihmisiä. Illan tarkoitus on
olla keskusteleva ja eväitä antava, ei syyllistävä. Tarkoitus ei

ole myöskään puhua saattohoidosta, vaan ajasta ennen sitä.
– Illassa on ainakin kolme
pääteemaa. Keskustelemme
siitä, mitä on arvokas hoito,
kuka siitä päättää ja miten
selviytyä vuoristoradasta eri
osapuolien näkökulmista.
Arvokas hoito -paneeliin

johdattelee Jokelassa toimiva
Teatteri Sisar (www.teatterisisar.fi). Sen näyttelijät esittävät
katkelmia näytelmästä Unelmien Untula. Kyseinen näytelmä käsittelee muistisairautta
omaisten näkökulmasta.
– Paneeli-illan aikana halutaan nostaa esiin tähänkin
aihepiiriin liittyviä kysymyksiä.
Kuinka pitkälle omaisen on venyttävä? Yksin kotiin jääneen

puolison tilanteesta ei myöskään paljon keskustella, Juha
Peippo jatkaa.
Martissa tyttäriensä kanssa
asuvat Juha ja Tiina Peippo
ovat tilaisuuden juontajina.
Martin alueneuvosto järjesti
viime syksynä Hyvinkään seurakuntakeskuksessa Arvokas
vanhuus -paneelikeskustelun,
joka veti noin 80 henkeä.
Panelisteina olivat psykologi
Pirkko Lahti, kansanedustaja
Leena Meri ja asiantuntija
Riitta Kuusi.
Arvokas hoito -aihe on monille ikääntyvien vanhempien
lapsille ajankohtainen. Illan
aikana yleisö voi esittää panelisteille kysymyksiä.
Seppo Ylönen

Kävitkö rippikoulun
50 vuotta sitten?
Hyvinkään kirkolla järjestetään
ensimmäisen kerran 50 vuotta
sitten rippikoulunsa käyneitten tapaaminen. Vuonna 1967
rippikoulun käyneet ovat
syntyneet pääasiassa vuonna
1952. Sunnuntaina 5.11. kello 10
Hyvinkään kirkon messussa,
Hämeenkatu 16, saarnaa 19601970 -luvuilla Hyvinkäällä
pappina toiminut rovasti Kosti

Laitinen. Liturgin toimii Virpi
Koivisto. Laitinen on mukana
myös seurakuntakeskuksessa
järjestettävässä
kahvitilaisuudessa, jossa
muistellaan rippikouluaikaa.
Tilaisuuden juontaa Kosti Kallio. Mukaan ovat tervetulleita

Kosti Laitisen kotialbumi

KOLUMNI

myös kaikki Hyvinkäällä asuvat
ja eri puolilla Suomea 50 vuotta sitten ripille päässeet. Lämpimästi tervetuloa!

LYHYESTI
Lapsi on teille syntynyt
– hiljaisuuden retriitti
Järvenpään seurakunnan leirikeskuksessa, Leiriniemessä
perjantai–sunnuntai 15.–17.12.
Tule hiljentymään ja lepäämään!
”Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon.” Jes. 9:2
Saapuminen kello 17–18 ja lähtö kello 13.30. Retriitin
hinta on 110 €, sisältäen majoituksen yhden hengen huoneessa, täysihoidon ja ohjelman, joka painottuu rukoushetkiin. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Omat
kyydit.
Vetäjinä toimivat pastori Petra Pohjanraito ja diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kaisa Laaksolle:
kaisa.laakso@evl.fi tai p. 040 755 9364 to 28.11. mennessä.
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Hyvän mielen päivä
Tule mukaan Hyvän mielen päivään juhlimaan 100-vuotiasta
Suomea tiistaina 5.12. kello 11–14 Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasaliin, Hämeenkatu 16. Ohjelmassa makoisaa ruokaa, hyvät kahvit ja laadukasta ohjelmaa.
Ilmoittautumiset 30.10.–17.11. Tuija Vänskä p. 040 555 6325
(ei tekstiviestejä) tai tuija.vanska@evl.fi. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä mahdollinen ruokavaliosi.
Tervetuloa!
Järjestää Hyvinkään seurakunta /Diakoniatyö

Seppo Ylönen

Kuvataiteilija Reijo Puranen
esittelee Promenadigallerian
taidelainaamossa hyvinkääläisen
taidemaalari Helvi Mustosen
maalaamaa taulua, jonka nimi on
”Levähdyspaikka”.

MINUN USKONI
–TAIDENÄYTTELY
Hyvinkään kirkon
yläsali.
Avajaiset perjantaina
27.10. klo 17.
Näyttelytila on avoinna
27.10.-19.11.
ma-pe klo 12-16,
la-su klo 12-16 ja
lisäksi ke klo 16-19.

Minun uskoni -taidenäyttely on yläsalissa
Hyvinkään kirkon yläsalissa on tänään 27.10. kello 17
seurakunnan ja Hyvinkään Taiteilijaseuran yhteistyönä
järjestettävän Minun uskoni -taidenäyttelyn avajaiset.
Teokset ovat hyvinkääläisten taiteilijoiden tekemiä.

U

skonpuhdistuksen eli reformaation juhlaviikolle sijoittuvalla näyttelyllä, joka on esillä
27.10.–19.11., halutaan juhlia
500-vuotta sitten aloitettua
uskonpuhdistusta eli reformaatiota sekä
Hyvinkään seurakuntaa, Hyvinkään
kaupunkia ja Suomen tasavaltaa, jotka
täyttävät sata vuotta.
Näyttelyyn osallistuminen oli avoin
kaikille hyvinkääläistaiteilijoille, taiteilijajärjestöihin kuulumista ei edellytetty. Minun uskoni -teemaa on saanut käsitellä
omasta henkilökohtaisesta näkemyksestä
käsin. Näyttelyn teokset jyrytettiin maanantaina 23.10. Valinnan tekivät Lasten

Raamattulahjoitus
seurakunnalle
Arkkitehti Vuokko Lehmuspuisto lahjoitti vuoden 1642 kuningatar Katariinan näköispainoksen seurakunnalle 21.
syyskuuta. Lahjoituksen otti kiitollisena
vastaan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Teos
on kaunis ja huolellisesti tehty kuvitettu
Raamattu, joka on ilo silmälle ja sydämelle.
– Halusin lahjoittaa sen hyvään kotiin – ihmisille, joita kiinnostaa Raamattu
vuosisatojen havinasta. Voihan sen kauniista asusta nauttia kuka tahansa, joka
pitää hyvin tehdystä työstä ja historiasta
ihan muuten vain, kommentoi piakkoin
74-vuotias Vuokko Lehmuspuisto.

ja nuorten taidekeskuksen tuottaja Nina
Laaksonen, kirkkoherra Ilkka Järvinen
ja Hyvinkään Taiteilijaseuran jäsen, kuvataiteilija Reijo Puranen.
Nyt järjestettävä Minun uskoni -taidenäyttely on Reijo Purasen mielestä hyvin
perusteltu, koska seurakunta, kaupunki ja
valtiokin viettävät merkkivuottaan.
– Kirkkotaide on maamme kuvataidehistorian vanhinta osaa. Ensimmäiset
suomalaiset taideteokset ovat nähtävinä
vanhoissa kivikirkoissa. On puuveistoksia ja seinämaalauksia. Kirkko on
ollut taiteessa edelläkävijänä. Taide on
henkistä elämää.
Reijo Puranen toivoi, että mahdolli-

Hanna Tolonen

simman moni hyvinkääläinen taiteilija
toisi näyttelyyn töitään riippumatta uskonnoista ja poliittisista näkemyksistä.
– Tulen lestadiolaisesta suvusta.
Mummoni oli hyvin uskonnollinen. Promenadigallerian seinällä on piirtämäni
lyijykynätyö Taatsin seita. Siinä työssä
on luonnonsuojelu kantavana voimana.
Reijo Puranen antaa haastattelun
Promenadigallerian talossa, jossa on
näyttelytilan lisäksi Hyvinkään Taiteilijaseuran kehystämö, taidetarvikemyymälä
ja taidelainaamo. Hän ja taidemaalari
Maarit Malin-Pötry sekä laulava kitaristi Katri Oikarinen muodostavat Pässin pökkimät -ryhmän, joka on vienyt
taidetta ja musiikkia omaishoitajille sekä
hoidettaville. Myös Palvelutalo Lepovillassa on pidetty suosittuja tapahtumia.
– Ryhmämme toiminta perustuu
ajatteluun: taide kuuluu kaikille ihmisille
tasapuolisesti. Jos huonosti liikkuva ei
pääse näyttelypaikkoihin, me viemme
taidetta nähtäväksi ja arvioitavaksi. Jär-

jestämme taidepainotteisia tapaamisia
yhdessä kaupungin kanssa. Toimintaa
tukee Eskola-rahasto. Haasteena on viedä kulttuuria enemmän ihmisten luo.
Taidelainaamossa on sama ajatus.
Seurakuntakeskuksen pitopalvelun ravintolassa on esillä lainaamosta peräisin
oleva taideteos, joka vaihdetaan noin
kahden kuukauden välein taidetoimikunnan toimesta.
– Taidelainaamosta lainataan tauluja
pientä kuukausimaksua vastaan. Joka
haluaa, voi näin vähitellen lunastaa taulun omakseen.
Toukokuussa Hyvinkään kirkon yläsalissa oli Perheitä maailmalta -näyttely,
jonka teokset saatiin Lasten ja nuorten
taidekeskuksen kansainvälisestä arkistosta. Valintakriteerinä oli, että valittujen teosten tekijät edustivat maita, joiden kansalaisia asuu myös Hyvinkäällä.
Minun uskoni -näyttely antaa varmasti
ajatuksia uskon sisällön pohdintaan.
Seppo Ylönen

Reformaation juhlamessu
Lokakuun viimeisenä päivänä on kulunut
tasan 500 vuotta Martti Lutherin teesien naulaamisesta Wittenbergin linnankirkon oveen.
Tästä tapahtumasta alkoi koko Eurooppaa
liikuttanut uskonpuhdistus. Kokoonnumme
Hyvinkään kirkkoon tiistaina 31.10. kello 18
juhlistamaan tätä päivää yhteisellä messulla ja
kakkukahvilla.
Liturgina toimii Kosti Kallio ja Esa Kokko
saarnaa. Kanttoreina ovat Marjut Sipakko
ja Anna-Maija Virtanen. Hyvinkään kamarikuoro laulaa Erkki Hannosen johdolla.
Saattaa olla, että Lutherkin poikkeaa juhlaan.
Kirkon yläsalissa on Heikki Helmisen lahjoittaman kirkkolaivan esittely.

Kirkonmäki Nro 5 | 27.10.2017

5

Seppo Ylönen

Lutherin virsi-iltaan valmistautuva Reijo Pajamo
esittelee Vanhan virsikirjan (1701) virttä 51 ”Meidän
linnamm´on Jumal´ taivaast´”, jossa on neljä säkeistöä.

Lutherin virret kaikuvat kirkossa
Hyvinkään kirkossa on torstaina 9. marraskuuta
kello 18–20 Luther-virsien ilta. Vetäjänä on
Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin emeritusprofessori
Reijo Pajamo.

I

lta rakentuu Lutherin virsien
laulamisesta ja niiden esittelystä. Nykyisessä virsikirjassamme
on tiukan laskennan mukaan 14
Luther-virttä. Jos huomioidaan se,
että hän käänsi virsiä saksan kielelle
ja myös muokkasi vanhoja tekstejä,
määrä nousee. Virsi-iltojen tarkoitus on

KIRJAT

ELOKUVA

Kotiäidin ikkuna
Afganistaniin
Liisa Lilja
Äiti, kuulin ukkosen äänen!
Arkea Afganistanissa
Perussanoma, 2017, 236 s.

Mitä näkyy ikkunasta, jonka ulkopuolella on ahdas
piha ja kivimuuri
portinvartijan
majoineen? Yllättävän paljon.
Vaikka Liisa Lilja
pääsee kaupungille ja sen ulkopuolelle rajoite-
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lisätä seurakuntalaisten virsitietoutta ja
antaa mahdollisuus uusien virsisävelmien oppimiseen. Toivottavasti nämä
toteutuvat Luther-virsien illassa, Reijo
Pajamo sanoo.
Martti Luther tunsi hyvin keskiaikaista liturgista perinnettä ja muokkasi
sitä luterilaisen seurakunnan käyttöön.
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Reijo Pajamon mukaan Luther oli hyvin
musikaalinen.
– Hän oli taitava luutun soittaja, joka
sävelsi ainakin yhden motetin, joka on
”Non moriar sed vitam” (En kuole vaan
elän). Saksan virsikirjan mukaan Luther
ei ainoastaan kirjoittanut virsiä ”Enkeli
taivaan” ja ”Jumala ompi linnamme”,
vaan hän myös sävelsi ne.
Uskonpuhdistajan virsissä nousevat

esiin evankelisuus ja liturgisuus. Hän
pitäytyi niissä tiukasti Raamattuun.
– Esimerkiksi virren ”Sua syvyydestä
avuksi mä huudan, Jumalani” (267) toi-

seen säkeistöön hän sisällyttää vanhurskauttamisopin, toisin sanoen ihminen
ei voi omilla teoillaan tulla vanhurskaaksi. Liturgisuudesta hyvä esimerkki
on hänen virtensä ”Oi taivaallinen
Isämme” (208), joka pohjautuu Isä meidän -rukoukseen.
Reijo Pajamo ottaa seuraavaksi esille

”Jumala ompi linnamme” -virren, jonka
sanoja on muutettu.
– Me suomalaiset olemme tottuneet
laulamaan tästä virrestä ainoastaan
ensimmäisen ja neljännen säkeistön.
Tämä käytäntö johti tekstimuutoksiin.

Reijo Huuskonen

tusti ja vartioituna ja on Afganistanissa
perheineen vain noin viisi vuotta, tuore
kirja sisältää paljon tietoa, koskettavia
kokemuksia ja taustaa tämän hetken
eurooppalaiseen pakolaiskriisiin.
Samasta maasta on toki luettu ja
nähty kuvauksia mm. ”lumikenttien
lääkärin”, Leena Kaartisen kirjoista ja
TV-dokumentista. Tämä kirja avaa oman
näkökulmansa kansaan ja ihmisiin, joita
on enenevässä määrin keskellämme nyt
Hyvinkäälläkin. Kirjoittajalla on taito kuvata rehellisesti ja samalla kauniisti kohtaamiensa ihmisten niin traagista kuin
kaiken keskellä elämänuskoista arkea.
Afganistanin verihurmeisessa historiassa ei ole näkyvissä valoa, vaikka
YK ja rauhanturvaajat yrittävät edistää
rauhaa. Talebanien lisäksi Isis on saanut

jalansijaa maassa. Islamin verkostojen
vuoksi tiedonvälityksessä maasta on
noudatettava varovaisuutta. Kirjan
nimiä on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.
Vaivalloinen kielen oppiminen ja
afgaanikulttuuriin sukeltaminen ei ole
kirjoittajan perheen kohdalla ollut turhaa. Kotimaahan paluun jälkeen heille
avautui hedelmällinen työkenttä Kreikassa, joka on ollut pakolaisvirran yksi
etappi. Afganistanista paenneitahan on
maailmalla toiseksi eniten heti Syyriasta
henkensä kaupalla lähteneiden jälkeen.
Kirjan lopusta löytyy hauska kooste
lasten lausumista ja kommenteista matkan varrella. Kirjoittaja kertoo myös
omasta monipolvisesta tiestään lähetysja kehitysyhteistyöhön.

Voiko paratiisia
rakentaa maan päälle?
Elokuva Ikitie
Ohjaus: Antti-Jussi Annila, käsikirjoitus:
AJ Annila, Aku Louhimies ja Antti Tuuri.
Perustuu Tuurin samannimiseen romaaniin.
Pääosissa: Tommi Korpela, Sidse Babett
Knudsen, Hannu-Pekka Björkman,
Ville Virtanen ja Irina Björklund.
Pituus: 103 min. Ikäraja: 16

Tämän syksyn kiitetyin kotimainen
elokuva tähän asti näyttää olevan Ikitie.
Se onkin monin tavoin ansiokas ja pitää
hyvin otteessaan vajaan kaksituntisen.
Miten uusi Tuntematon sotilas otetaan
vastaan, jää nähtäväksi.
Antti Tuurin tosipohjaiseen ro-

AJAN ILMIÖ

Enkeli taivaan -virren laulaminen kuuluu
olennaisesti suomalaiseen kulttuuriperintöön.

Virren alkuperäisessä tekstissä ensimmäinen säkeistö päättyy sanoihin: ”Se
vanha vainooja, kavala, kauhea, on
kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen.
Ei löydy maassa vertaa”. Toisin sanoen
maalliselle ruhtinaalle ei löydy vertaa.
Kun neljäs säkeistö alkaa sanoilla:
”Se sana seisoo vahvana”, veisaaja saa
käsityksen, että siinä ylistetään maallisen ruhtinaan voimaa ja valtaa. Tästä
syystä vuoden 1938 kirkolliskokouksessa ensimmäisen säkeistön loppusäe
muutettiin kuulumaan: ”Vain Herra
hänet voittaa”. Kun neljäs säkeistö alkaa:
”Se sana seisoo vahvana” eli Jumalan
sana on kaiken yläpuolella, ei pääse
syntymään väärinkäsitystä. Johanneksen seurakunnan kirkkoherran Erkki
Kurki-Suonion mielestä suomalainen
tapa, vain 1. ja 4. säkeistön laulaminen,
näivettää Lutherin hienon virren pelkäksi mahtailuksi.
Saksalaiset ovat aina kunnioittaneet
Lutheria hänen hienojen virsiensä
ansiosta. Reijo Pajamo sanoo, että me
suomalaiset arvostamme myös omien
kansallisten suurmiestemme kuten J. L.
Runebergin, Elias Lönnrotin ja Sakari
Topeliuksen virsiä.
– Vuosia sitten kuulin kansainvälisessä hymnologian seminaarissa, että
virsilaulu ei saksalaisissa kouluissa ole
enää niin keskeisessä asemassa kuin
ennen, mikä luonnollisesti on voinut
vaikuttaa siellä myös Lutherin virsien
käytön vähenemiseen.

myötä virteen “Iloitkaa kaikki kristityt”
(261) otettiin siihen alkuperäisesti kuuluva sävelmä. Sen valoisaa duurisävelmää toivoisin laulettavan useammin.
Lutherin virsien laulamisen yleisyydestä jumalanpalveluksissa ei ole mitään tilastoa. Lauletuin hänen virsistään
on kuitenkin ”Enkeli taivaan”.
– Se opetellaan varmasti kaikissa
kouluissa. Mutta jos koulujen joulukirkkojen toteuttaminen alkaa hiipua,
se luonnollisesti vähentää kyseisen virren käyttöä. Toisaalta, kun opetushallituksen mukaan ”Enkeli taivaan” -virren
laulaminen kuuluu olennaisesti suomalaiseen kulttuuriperintöön, sen opettelu
kuuluisi kaikkien koulujen opetukseen.
Virttä lauletaan joka tapauksessa joulun
aikaan ei vain joulukirkossa vaan myös
monissa muissa joulunaikaisissa tilaisuuksissa.
Aikaisemmin kirkossamme vietettiin nel-

ja ”Jumala ompi linnamme” ovat usein
laulettuja Martti Lutherin virsiä, mutta
suosikkeja on lisää.
– Kyllä muutkin Lutherin virret ovat
jatkuvassa käytössä. Ajattelen esimerkiksi virsiä “Sua syvyydestä avuksi nyt
huudan Jumalani” (267), ”Oi taivaallinen Isämme” (208) ja “Sun sanas suojaa, Jumala” (190). Virsikirjauudistuksen

jää kiitos-, katumus- ja rukouspäivää.
Reijo Pajamo muistelee, että kolmannen rukouspäivän aiheena oli uskonpuhdistus. Sen päivän jumalanpalveluksissa laulettiin useita Lutherin virsiä.
– Sekin on huomioitava, että moniin
Lutherin virsiin liittyi vaikea sävelmä.
Esimerkiksi vuoden 1938 virsikirjan
virttä “Mä uskon yhteen Jumalaan”
(166) en ole koskaan kuullut laulettavan
jumalanpalveluksissa. Sitä käytettiin
lähinnä kirkkomusiikin opiskelijoiden
tenttivirtenä.
Emeritusprofessori Reijo Pajamon
mieleen on jäänyt henkilökohtainen
muisto eräästä Lutherin virrestä.
– Sotien jälkeen olin usein isän
mukana Lieksassa tilaisuuksissa, joissa
seppele laskettiin sodissa kaatuneiden
muistomerkille. Kun sen yhteydessä
laulettiin “Jumala ompi linnamme” torvisoittokunnan säestyksellä, pikkupoikakin vakavoitui.
Seppo Ylönen

maaniin pohjautuva elokuva kertoo
vaiettua tarinaa Suomen satavuotisen
historian varrelta. Itsenäisyyden julistuksen jälkeen kansakunta oli jakautunut kahtia; murhat ja muilutukset
itärajalle olivat yleisiä. Toisaalla Neuvostoliitto nähtiin 1930-luvun alussa
myös paratiisina, missä lännestä tulleet siirtolaiset voivat rakentaa uutta
tulevaisuutta.
Ikitie kertoo Yhdysvalloissa onneaan koittaneesta ja takaisin Suomeen
palanneesta Jussi Ketolasta, joka vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa rakentaa uutta elämää Suomen syrjäseudulla. Eräänä päivänä pihaan ajaa musta auto, joka vie Ketolan mennessään.
Tie vie Neuvostoliiton rajalle, missä
hänet laitetaan ”ikitielle”, matkalle ra-

jan yli – mikäli onnistuu välttämään
takaansa tulevat luodit.
Ketola selviää rajan yli hengissä.
Rajan toisella puolella hänet ottaa vastaan Kallonen, joka tarjoaa Ketolalle
uuden identiteetin ja paikan vakoojana
amerikkalaisten maahanmuuttajien rakentamassa kolhoosissa – eikä
vaihtoehtoja anneta. Pian Ketola saa
huomata, että paluu kotiin Suomeen
on mahdotonta ja alkaa rakentaa uutta
elämää kolhoosissa yhdessä amerikkalaisen Saran kanssa.
Paratiisin rakentaminen ei onnistu.
Epäluulot paikallisten ja muualta tulleiden välillä kasvavat. Ja pian alkavat
teloitukset. Pappi, joka sai palvella
sekalaista seurakuntaansa ja jakaa ehtoollista luonnon temppelissä, tapetaan

Jouluvirsi ”Enkeli taivaan lausui näin”

Kuka on minun isäni?

”A

lussa loi Jumala
taivaan ja maan…Ja
Jumala loi ihmisen
omaksi kuvaksensa… mieheksi
ja naiseksi hän loi heidät. Jumala
siunasi heidät ja sanoi: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää…” (I Moos.
1. luku).
Niin Raamatun kuin biologisen
tosiasian mukaan jokaisella lapsella
on isä ja äiti.
Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 1 476 000 perhettä, joista
aviopariperheitä oli 944 640. Avopariperheitä oli 23 prosenttia ja yhden
vanhemman perheitä 12 prosenttia.
Saman sukupuolen rekisteröityjen
parien perheitä oli 2 700. Uusperheitä oli 52 000, joissa sekä miehellä
että naisella voi olla omia lapsia.
Lapsiperheitä oli 570 000, joissa oli
yhteensä 1 051 000 alaikäistä lasta.
Elämme vajavaisten ihmisten
maailmassa, ja emme pysty pitämään aina kiinni ihanteistamme.
Miesten ja naisten välisten avioliittojen solmimisen määrä on vähentynyt. Lisänä ovat avioerot. Viime
vuonna solmittiin Suomessa 24 464
avioliittoa ja eroon niistä päättyi
13 541. Lapsia yksinhuoltavia äitejä
oli 108 300 ja isiä 17 100.
Isän ja äidin erotessa lapsesta
huolehtiminen jatkuu joko yhteistuumin tai riidellen. Eronneella tai
leskeksi jääneellä äidillä voi olla uusi
vihitty tai avopuoliso eli lapsen isäpuoli. Uusi isä yrittää parhaansa mukaan hoitaa biologisen isän tehtävää.
Riitainen avioero johtaa tilantee-

seen, jossa lapsi kärsii enemmän tai
vähemmän. Äiti saattaa estää biologiselta isältä lapsen tapaamisen jopa
tekaistuilla syytöksillä. Biologinen
isä on saatettu häivyttää lapsen elämästä kokonaan, mutta kasvaessaan
lapsi alkaa kysellä: ”Kuka on minun
isäni?” Lapsi haluaa tutustua isäänsä,
sillä onhan hänen kavereillaankin
isät. Tilanne korjaantuu, jos isälle
sallitaan tapaamisoikeus.
Suomen eduskunta on hyväksynyt niin sanotun sukupuolineutraalin avioliittolain, jossa ei ole
huomioitu lasten asemaa. Samaa
sukupuolta olevien liitoissa voi olla
omia tai adoptoituja lapsia. Lapsia
halutaan, vaikka ei olla miehen ja
naisen muodostamissa liitoissa.
Keinohedelmöitetyn lesbosuhteessa
olevan naisen munasolu voidaan
siirtää naispuolison kohtuun. Tämä
synnyttää sitten ”yhteisen lapsen”.
Lapsella on jossakin biologinen isä,
josta hän ei saa välttämättä koskaan
tietoa. Suomeen syntyy lailla vahvistettuna isättömiä lapsia. Homomiehetkin haluavat lapsia, mutta
siihenkin tarvitaan toinen sukupuoli
synnyttäjäksi. Mies ei voi synnyttää.
Vielä Raamattuun vetoava Suomen evankelisluterilainen kirkko ei
hyväksy samaa sukupuolta olevien
vihkimistä avioliittoon. Asiantuntijoiden mukaan olisi parasta, että
lapset saisivat kasvaa avioliittoon
vihittyjen miesten ja naisten muodostamissa ydinperheissä.
Seppo Ylönen
Lähde: tilastokeskus.fi

raa’asti muiden mukana. Samoin uusi
puoliso ja poika, mikä
romahduttaa lopullisesti utopian. Paluu
Suomeen onnistuu
ihmeen kaupalla.
Paratiisin rakentaminen ei ole onnistunut idässä eikä lännessä. Saamme olla
kiitollisia tavallisesta
– nyt harvinaisen
pitkästä rauhanajasta. On tarpeen nostaa esiin vaiettujakin
aiheita, jotta emme
päätä pahkaa uusisi
virheitä.
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Satu Marila esittelee lastensa Ellan, 9 ja Emman, 3, kanssa tyynyjä, joissa on
kuvia isästä. Ellan kädessä on muistokirja, johon hän on piirtänyt isin kuvan.

Isi on sydämessä
koko ajan

R

iihimäkeläisessä Marilan
perheessä elettiin viime
vuoden keväällä normaalia
lapsiperheen arkea. Äiti
Satu oli hoitovapaalla
myyjän työstä ja huolehti perheen
tyttärien Ellan ja Emman tarpeista.
Viisikymppinen isä Timo Marila
teki suunnittelijan töitä Turengissa.
Hän joutui sairaalaan rutiininomaiseen nivustyräleikkaukseen.
– Mieheni pääsi kotiin toipumaan. Timo kuoli yllättäen 4. toukokuuta 2016 keuhkoveritulppaan.
Leikkauksen jälkeen on veritulppariski, ja siksi liikkuminen olisi ollut
tärkeää. Hän ei saanut tätä ensiarvoista hoito-ohjetta, Satu Marila
kertoo surullisena.
Hautajaiset olivat 20. toukokuuta
Riihimäen kappelikirkossa. Pappina
oli Jukka Vänskä.
– Ella luki hautajaisissa adresseja. Hän pääsi silloin ensimmäiseltä
luokalta. Emma (2,5 v) halusi leikkiä
hautajaisten jälkeen isin kanssa ja
otti käsiinsä tämän kuvan.
Arkeen on saatu tukea molem
pien puolisoiden vanhemmilta,
muilta sukulaisilta sekä ystäviltä.
Miehen kuoleman jälkeen Satu Marila alkoi etsiä lasten sururyhmää,
mutta turhaan.
– Viime syksynä olimme Ilkon
leirikeskuksessa leskiperheiden vertaistukiviikonlopussa. Ellan siellä
tekemän muistokirjan sanoja ovat
suru, isi, muisto, viha ja ilo.
Vasta viime huhtikuussa alkoi
Hyvinkään Vehkojan seurakuntakeskuksessa lasten sururyhmä. Ella
meni mukaan. Hänestä ryhmä olisi
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saanut kokoontua useammin kuin
neljä kertaa.
– Sururyhmässä piirrettiin paljon
ja tehtiin tyynyliinat, Ella kertoo.
Hyvinkään seurakunta tekee Satu
Marilan mukaan hyvää työtä, kun
järjestää lasten sururyhmiä. Viime
vuoden marraskuusta tammikuuhun
Satu Marila oli itse Riihimäen seurakunnan järjestämässä sururyhmässä.
Viimeksi kokoonnuttiin elokuussa.
– Elimme Timon eläessä onnellista elämää. Hän rakasti tyttöjä, opetti
Ellaa luistelemaan, pyöräilemään ja
uimaan.
Satu Marila rohkaisee vastaavassa
tilanteessa olevia. On uskottava, että
ajan kanssa helpottaa. Elämä kantaa
jollain ihmeen konstilla.
– Lapset ovat iso lahja, joilta
saa paljon voimaa. On noustava ja
keitettävä puuroa. Ella käy Eteläisen
koulun kolmatta luokkaa. Emma on
kolmesti viikossa Hirsimäen päiväkodissa. Molemmat käyvät myös
Dance Artissa.
Satu Marila toivoo Riihimäeltä
tai Hyvinkäältä lapsille vertaistukea.
Esteenä on ollut tietosuoja.
– Riihimäen seurakunnan diakoni Tiina Heiskanen perusti pyynnöstäni Facebook-ryhmän, jonka
nimi on Toisen vanhemman menettäneet perheet Etelä-Suomi.
Seppo Ylönen

Tiedoksi:
Pyhäinpäivän perhehartaus

4.11.2017 on Puolimatkan hautausmaan kappelissa kello 16.00.

SURULLA
ON MONET
KASVOT
Hyvinkään seurakunnassa on pidetty vuosien
ajan sururyhmiä, jotka tarjoavat läheisen
ihmisen poismenon kohdatessa lohdutusta
ja tukea sekä aikuisille että lapsille. Palvelun
vastuukappalainen Virpi Koivisto, joka on
eräs sururyhmien vetäjistä, on nähnyt niiden
merkityksen läheltä.

S

urulla on monet kasvot,
mutta monien kokemus
on, että surussa on myös
paljon yhteistä. On koettu,
että surun jakaminen ja
yhdessä käsitteleminen voi tuoda
lohtua ja auttaa eteenpäin. Sururyhmä perustuu keskinäiseen
vuorovaikutukseen ja kokemusten
jakamiseen keskustelemalla. Esille
nousevat surun eri vaiheet ja suruun liittyvät tunteet, voiman ja
lohdun löytämisen kokemukset
sekä kristillinen näkökulma kuolemaan ja suruun.
Koiviston mukaan sururyhmässä on tarkoitus rohkaista toinen
toistaan eteenpäin surun tiellä.
– Hyvinkään seurakunta järjestää
vuosittain 3–4 sururyhmää. Omaisensa lähiaikoina menettäneille lähetetään kutsukirje ryhmään. Niistä
ilmoitetaan myös seurakunnan
nettisivuilla ja viikkoilmoituksissa.
Kuhunkin ryhmään voidaan ottaa
enintään 10 osallistujaa. Omaisen
menetyksestä olisi hyvä olla kulunut
noin 3–4 kuukautta ennen ryhmään
liittymistä. Keskusteluapua voi saada myös seurakunnan diakoniatyön
kautta, jos ryhmään osallistuminen
ei ole mahdollista.
Hyvinkäällä toimii myös lapsensa menettäneiden avoin ryhmä,
joka perustuu vertaistukeen. Se
kokoontuu seuraavan kerran 2.11.
Ryhmää ohjaa Leena Vilkka. Ensimmäistä kertaa mukaan tulevat
voivat ilmoittautua soittamalla Leenalle numeroon 040 762 7650. Ota

ryhmään mukaan valokuva tai muu
muistoesine lapsestasi. Kokoontumisen järjestää KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan kanssa.

Lasten sururyhmä
Virpi Koivisto sanoo, että aikuinen
työstää menetyksiään puhumalla.
Lapsella ei ole samanlaista kykyä
käsitellä suruaan sanoin. Silti lapsen suru on yhtä vakava ja jättää
usein vielä voimakkaammat jäljet
kuin aikuisen suru.
– Toisten saman kokeneiden
seurassa lapsi voi kohdata menetyksen kivun ikäänsä sopivalla
tavalla.
Leikkien, askartelun ja musiikin
kautta surun ilmaisijaksi löytyvät
ehkä myös sanat ja olo helpottuu,
kun läheisen kuolemaan liittyviä
tunteita oppii ilmaisemaan.
5–10 vuotiaiden lasten sururyhmä aloittaa huhtikuussa 2018.
Sururyhmä kokoontuu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa kolmena
keskiviikko-iltana ja yhtenä lauantaipäivänä. Lisätietoa saa Ari-Pekka Laaksolta ja Laura Jokiselta.
Heidän sähköpostiosoitteensa ovat:
ari-pekka.laakso@evl.fi ja
laura.jokinen@evl.fi.

jatkuu ›››
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Raimo ja Saini tapasivat sururyhmässä

Leskiksi jääneet Raimo Ahrenberg ja Saini
Aaltonen tapasivat toisensa sururyhmässä.
Molemmat ovat tyytyväisiä siihen, että elämä
on normalisoitunut.

R:n konepajalla neljäkymmentä vuotta
työskennellyt paavolalainen Raimo
Ahrenberg, 82, kertoo
elämänsä viime vuosista, joihin
liittyy niin surua kuin iloakin.
– Poikamme rakensi
Kuhmoisissa olevan mökkimme naapuriin omaa
mökkiään. Syyskuussa
2011 hän kuoli äkisti
mökkimme sohvan nurkalle. Toisena päivänä
helmikuuta vuonna
2012 alkoi seurakuntakeskuksessa sururyhmä, johon menin
mukaan poikani lesken
kanssa. Kokoontumisia
oli kevään aikana kymmenkunta, sillä jatkoimme
tapaamisia vielä varsinaisen
”virallisen” osuuden jälkeen.
Olin sururyhmän ainoa mies,
Raimo kertoo.
Samaan sururyhmään tuli
myös Saini Aaltonen, 72, joka oli
menettänyt miehensä elokuussa 2011.
Hänelle sururyhmään meno oli ihan selvää. Siellä Saini tapasi Raimon ensimmäisen
kerran.
– Mieheni oli kuollessaan 73-vuotias. Poikani ja
tyttäreni perheineen asuvat Hyvinkäällä.

Sururyhmässä ihminen saa sitä tukea, mitä tarvitsee.
Minua helpotti, kun sain puhua omasta tilanteestani saman
kokeneiden kanssa.
Raimoa seurasi toinenkin suru. Hänen vaimonsa Leena sai-

rasti pitkään Alzheimerin tautia.
– Vaimollani tapahtui persoonan muutos. Hän ei antanut
auttaa eikä koskea itseensä. Leena kuoli tammikuussa 2016.
Minä tiesin sen jo kaksi kuukautta ennen. Olin viimeiset kaksi vuotta virallisesti omaishoitajana.
Raimon surua ovat olleet jakamassa myös toinen poika ja
tytär, jotka asuvat perheineen Hyvinkäällä. Saman vuoden
syksyllä Raimo meni jälleen sururyhmään. Sururyhmillä on
ollut hänelle elämää keventävä merkitys, mikä tulee yhteisestä surun kokemuksesta.
Saini näki lehdestä Raimon vaimon kuolinilmoituksen.
– Lähetin Raimolle ja hänen miniälleen surukortit. Meillä
oli silloin vuonna 2012 tiivis sururyhmä, ja oli ollut tapana
lähetellä toisillemme kortteja, mikä tuntui luontevalta.
Raimo sanoo, että Sainin lähettämä kortti oli hänelle yllätys.
Tuo yhteydenotto sai miehen pohtimaan tulevaisuutta. Raimon ja Sainin yhteydenpito jatkui saman vuoden elokuussa.
Nyt oli Sainin vuoro yllättyä.
– Raimo soitti minulle ja kysyi, lähtisinkö käymään Kuhmoisten mökillä. Hän kävisi leikkaamassa nurmikon ja haluaisi juttuseuraa matkalle, joten lähdin.
Nyt Raimo asuu omakotitalossaan ja Saini kerrostaloosakkeessaan. He käyvät eläkeläisten tapahtumissa ja vierailevat tuttavien sekä sukulaisten luona. Raimo kutsuu joskus
naapurin leskimiehiä ”talkoisiin”.
– Minä paistan lettuja tai kakun, joita syömme sitten yhdessä.
Seppo Ylönen

Muistamme itsemurhan tehneitä
tulijat voivat tuoda muistokynttilän ja
sytyttää sen kirkon portaille. Kynttilöiden sytyttämisen jälkeen kaikki ovat
tervetulleita työkeskuksen aulakahvioon
(Hämeenkatu 16) kahvi- ja teehetkeen.
Tilaisuudessa on mukana diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso.
– Tapahtuma on lämmittänyt mieltä,
mutta samalla suru on noussut pintaan.
– Itsemurhasta on vaikea puhua ja kun
se tulee omalle kohdalle, niin syyllisyys
on valtavaa …kaikesta huolimatta nuo
muistokynttilät antavat toivoa huomisesta. Näin kertovat itsemurhan tehneiden läheiset.
Itsemurha koskettaa tuhansia perheitä
ja läheisiä. Lähes jokaisen elämänpiirissä
on joku, joka on tehnyt itsemurhan. Sytyttämällä kynttilän sunnuntaina 19.11. voi
muistaa itsemurhan tehneitä.

Aarne Ormio

H

yvinkään seurakunnan diakoniatyö toteuttaa kynttilätapahtuman itsemurhan tehneiden muistoksi sunnuntaina 19. marraskuuta kello 17.
Tapahtumalla kunnioitetaan itsemurhaan kuolleiden muistoa ja yritetään
tuoda lohtua läheisensä menettäneille.
Hyvinkään kirkon portaille (Hämeenkatu 16) keskellä kaupunkia sytytetään kynttilät siksi, että asia on kaikille yhteinen ja se koskettaa vuosittain
lukuisia ihmisiä. Keskimäärin Suomessa
tehdään kaksi itsemurhaa päivässä. Tilaisuus järjestetään jo 26:nen kerran.
Tapahtumaan ovat tervetulleita
kaikki itsemurhan kautta läheisensä
menettäneet omaiset ystävineen. Tapahtumassa on aikaisempina vuosina
ollut paikalla mm. Mielenterveysyhdistys Verson henkilökuntaa ja kävijöitä,
hoitoalan ihmisiä jne. Tapahtumaan

Tuija Mattila

PYHÄINPÄIVÄN TILAISUUDET LAUANTAINA 4.11.
10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa.
Jyrki Rauhala, Saija Lottonen
ja Janne Peltokorpi.
Hyvinkään Kamarikuoro.
14.00 Hartaus
Rauhannummen kappelissa.
Anne Blomqvist ja Janne Peltokorpi.
Vehkojan kuoro.
Linja-autokuljetus.
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15.00 Hartaus
Puolimatkan kappelissa.
Paula Kallio ja Marjut Sipakko.
16.00 Perhehartaus
Puolimatkan kappelissa.
Marjut Sipakko, Riikka Hautakoski,
Laura Jokinen ja Irja Santapukki.
18.00 Pyhäinpäivän
iltakirkko Hyvinkään kirkossa.
Iltakirkossa luetaan vuoden

aikana Hyvinkäälle hautaan
siunattujen seurakuntalaisten
nimet ja sytytetään kynttilät.
Petteri Kerko ja Minna Kurkola.
Hyvinkään Oratoriokuoro.
Iltakirkon jälkeen kirkkokahvit
seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Linja-autokuljetus Rauhannummen
hautausmaalle pyhäinpäivänä 4.11.

Linja-auto lähtee klo 12.30
Hyvinkäänkylästä ja ajaa
Uudenmaankatua (tilausajo),
Paavolasta (linja 6) ja Hakalasta
(linja 4). Vaihtoyhteys
rautatieasemalta klo 12.45. Auto
ajaa Hämeenkatua, Sähkökatua,
Munckinkatua ja Hämeenkatua
Rauhannummeen. Hartaus
Rauhannummen kappelissa klo 14.
Paluu hartauden jälkeen samaa
reittiä. Paikallisliikenteen maksu.

LAPSEN SILMIN
N-Kuva Ky

Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Rakennetaan
yhdessä ystävyyden
taloa; kotona,
kerhossa, koulussa,
työssä ja
harrastuksissa
Ystävyyden talossa tarvitaan

monenlaisia palikoita. On tärkeää muistaa sitoutua yhdessä
tekemään kaikille turvallinen ja
hyvä paikka olla. Riitatilanteissa
tarvitaan oikeita sanoja, anteeksiantamista ja pyytämistä avuksi.
Jokaisella on oikeus olla omana
itsenään juuri sellainen kuin on,
rakastettu ja arvostettu. Tehdään
toisillemme hyviä tekoja. Ollaan
luottamuksen arvoisia. Näytetään
tunteemme ja sanoitetaan ne. Kerrotaan kun on paha olla ja iloitaan
kun on hyvä olla. Mikä asia olisi
hyvä lisätä teidän taloonne? Mikä
pitää teidät yhdessä?

Pappilan kerhossa olemme tutustuneet palikoihin ja rakentaneet yhteistä ystävyyden taloa. Palikat ovat alun perin kehitelty
parisuhteisiin ja vanhemmuuteen. Niistä löytää lisää tietoa www.parisuhteenpalikat.fi. Kerhossa olemme muuttaneet ajatukset lapsille sopiviksi ja kerhoryhmää yhdistäväksi tekijäksi.

Sillä meidän on koti,
perhe ja rakkaus iankaikkisesti.
Totisesti.
Jeesus itse opetti Isä meidän -ruko-

uksen. Kun rukoilemme Jeesuksen
opettamin sanoin, pyydämme Jumalan
tahdon mukaisia asioita. Tunnustamme, että Jumala tietää, mikä on meille
hyväksi ja mitä todella tarvitsemme.
(Katekismus)
Isä meidän rukous on kristittyjen yhtei-

nen rukous Taivaan Isälle mutta mitä
tavallinen perheen isä toivoo lapsiltaan
ja mitä lapset isältään? Miten voisimme
perheessä elää niin, että kaikilla on hyvä, turvallinen ja rakastettu olo?

hyvät pöytätavat.
(Ja anna meille meidän syntimme
anteeksi, niin kuin mekin anteeksi
annamme niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet.)
Aina emme muista puhua ja
käyttäytyä toisiamme kohtaan
ystävällisesti, mutta annamme
toisillemme anteeksi kun tosissamme
niin pyydämme.
(Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta.)
Välillä tekee mieli kiukutella toinen
toisillemme. Muistetaan aina sopia
riidat, eikä mennä pahalla tuulella
nukkumaan
(Sillä sinun on valtakunta ja voima ja
kunnia iankaikkisesti. Aamen.)
Sillä meidän on koti, perhe ja
rakkaus iankaikkisesti. Totisesti.

Perheen rukous;
(Isä meidän, joka olet taivaissa.)
Rakas perhe, ollaan lähellä
toisiamme.
(Pyhitetty olkoon sinun nimesi.)
Puhutaan toisillemme ystävällisesti.
(Tulkoon sinun valtakuntasi.)
Vanhemmat ovat vastuussa
kodistamme.
(Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin
U
UUSI L AUL a ;
taivaassa.)
OPETTELE
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(sävel kuunn nan lapset ja perheet)
n
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meidän perheestä.
Naulataan
ä
yhdessä sein
a
(Anna meille tänä
Naulata n
, lits…
ts
lä
ts
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seinät,
päivänä meidän
Maalataan
p
na , nap…
takka, nap,
jokapäiväinen
hiiop…
Muurataan
ii
hiiop, h op,
o,
tt
ka
n
a
ta
leipämme.)
e…
Noste
hlat jee jee je
Pidetään ju
Vanhempien
tehtävä on huolehtia
M. Salonenivuori, San.
jokapäiväinen leipä
-Säv. J. Louh
ruokapöytään ja meidän
koko perheen on tärkeä
arvostaa ruokaa ja muistaa

OPETTELE UUSI LAULU
(sävel kuunneltavissa
facebookissa;
Hyvinkään seurakunnan l
apset ja perheet)
Kun ojennan, sanon:
ole hyvä, ole hyvä!
Kun saan jotain, sanon:
kiitos, kiitos!
Jos teen vahingon tai sanon
pahasti, niin silloin pyydän
anteeksi: anteeksi!
Ole hyvä, kiitos, anteeksi, hyvät
sanat otetaan meille tavaksi.

urakunnan
Hyvinkään se
heet löytylapset ja per
bookista.
vät myös face
assa
Käy kurkkaam
sä.
ja tykkäämäs

Ole hyvä, kiitos, anteeksi, hyvät
tavat ilon tuo meidän sydämiin.
-Säv. san. Siina HirvonenTALO-LORU
Tehdään toivosta talo,
tehdään ilosta valo,
tehdään haaveista katto,
tehdään riemuista matto.
-Heli Vapaakallio-

”Isi, onko sun työpaikka
siellä taivaassa vai mitä sä siellä teet?”
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Laura Jokinen

Kirkko bailaa

Merja Luukkonen ja
Mikko Piiroinen sekä nuket.

Perjantai-ilta. Värivalot värjäävät seinät. Basson jytke kuu-

luu kadulle saakka. Lavan etuosa täyttyy tanssivista ihmisistä. Stand up-koomikko naurattaa yleisöä. Ei heti arvaisi
olevansa kirkossa. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnatussa
tapahtumassa 100-vuotias seurakunta nuortuu, kun illan
esiintyjät päästetään vauhtiin. Maailmaakin kiertänyt Audile (kuvassa), energisestä pop-musiikista tunnettu GFM ja
suupielet helposti hymyyn saava koomikko Mikko Vaismaa
pitävät huolen siitä, että juhlatunnelmaa ei kirkosta puutu.
GFM ja Audile ovat olleet nuorten keskuudessa hyvinkin
suosittuja niin seurakunnan omissa tilaisuuksissa, kuin
myös muissakin tapahtumissa. Maata Näkyvissä -festareilla
molemmat bändit ovat useampana vuonna tanssittaneet
monituhatpäistä festarikansaa päälavalta käsin. Ja uskosta
puhuminenkaan ei ole heille vierasta. Kuten ei ole myöskään Mikko Vaismaalle, josta on vuosien mittaan tullut suosittu esiintyjä useissa Suomen seurakunnissa.
Tule kanssamme juhlimaan satavuotiasta seurakuntaa
perjantaina 1.12. klo 18 alkaen Hyvinkään kirkkoon! Ilta on
kaikille avoin, ilmainen ja päihteetön.
Anssi Tähtinen

EKA vai VIKA

100-vuotiaskin
voi olla nuorekas!
Onni Anttoora

Nukketeatteri Sananjalka on

vuonna 2005 perustettu kristillinen nukketeatteri, joka
tekee Raamatun kertomuksia
tutuiksi ja välittää sanomaa rakastavasta taivaan Isästä. Nukketeatteri kiertää Luther-nuken
kanssa tänä vuonna lähes 200
esityksessä eri puolilla Suomea.
Näytelmässä ”EKA vai VIKA”, tuodaan esille Lutherin
ajatuksia toisten kunnioittamisesta ja armosta sekä Raamatun
lukemisesta ja kuulemisesta
omalla kielellä. Lutherille oli
tärkeää, että kaikki ymmärtäisivät Raamattua ja toinen
toistaan. Ja mikä olisikaan
parempi tapa kertoa lapsille
armosta kuin nukketeatteri.
Vehkojan seurakuntakeskuksessa 11. lokakuuta Hyvinkään

seurakunnan päiväkerholaisille
ja perhekerholaisille esitetty
Luther-näytelmä sisälsi myös
kertomuksen ’Kuka on suurin’.
Käsikirjoittajat, lavastajat ja
esittäjät Merja Luukkonen
ja Mikko Piiroinen, kertovat
nauttivansa työstään paljon ja
se myös välittyy katsojille.
Niin katsojat kuin itse esiintyjätkin voivat eläytyä aidon
näköisten nukkien kanssa.
– Välillä tuntuu kuin itse
olisi Jeesuksen sylissä.
Näytelmässä puhuttiin siitä,
kuinka vaikeaa voi olla anteeksipyytäminen ja osaako arvostaa itseään juuri sen kokoisena
kuin on.
Teatterissa laulettiin yhdessä
”Tällainen lapsi olla mä saan.
Tanssin ja nauran, itken myös

toisinaan. Sopivan kokoinen.
Oikean kokoinen”.
Katso peiliin, katso vieressäsi istuvaa. Kerro, että välität.
Kerro, että riität juuri sellaisena
kuin olet.
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on
suurin taivasten valtakunnassa?” Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän
keskelleen ja sanoi: ”Totisesti:
ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy
tämän lapsen kaltaiseksi, on
suurin taivasten valtakunnassa.
Ja joka minun nimessäni ottaa
luokseen yhdenkin tällaisen
lapsen, se ottaa luokseen minut
(Matt. 18:1–5).
Laura Jokinen

IKKUNA MAAILMAAN

Mikkelinpäivän juhlaa Pyhän Mikaelin kirkossa
Mikaelin luterilaisella seurakunnalla Pietarissa. 25
vuotta on puolestaan kulunut seurakunnan uuden
alun päivistä kommunismin romahtamisen jälkeen.
Molempia oli syytä juhlia mikkelinpäivänä 2017.
Seurakunta kutsui juhlaansa ystäviään kauempaakin. Lähetyssihteeri Johanna Rantalankila ja rovasti
Reijo Huuskonen veivät perille omaa 100-vuotista
historiaansa juhlineen Hyvinkään seurakunnan terveiset ja onnittelut. Käytännön kädenojennuksena
juhlaa viettävät saivat ehtoolliskannun ja -leipärasian.
Vasilinsaaren luterilaisen seurakunnan lähes 300
vuoden historia on luonnollisesti ollut monivaiheinen
ja traaginenkin. Nykyinen ylväs uusgoottilaistyylinen
kirkko vihittiin 1876. Neljä seurakunnan papeista
ammuttiin Stalinin vainoissa 1930-luvulla. Kirkkoa
käytettiin urheilutalona ja tupakkatehtaan varastona.
Uuden alun jälkeen rakastettu paimen Sergei
Preiman menehtyi työnsä ääreen.
Preimanin unelmana oli palauttaa kirkkosali alkupe-

räiseen korkeuteensa purkamalla myöhemmät välikerrokset. Se ei kuitenkaan toteutunut, ja nyt näyttää siltä, että kaikki kolme kerrosta mahdollistavat
monipuolisen toiminnan pitkin viikkoa. Eri puolilta
entistä Neuvostoliittoa tulevat ryhmät voivat pitää
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raamattupiirejä ja tapahtumia samanaikaisesti.
Koskettavaa oli kuulla, miten läheisen teknisen
collegen opiskelijoita on saatu sisään kirkkoon. Sen
sijaan että he tupakoivat kirkon ikkunoiden alla, heille
annetaan välipalaa ja samalla puhutaan elämän tärkeimmistä asioista.
Mikkelinpäivän juhlaan toi Inkerin kirkon on-

nittelut piispa Aarre Kuukaupin estyneenä
ollessa lääninrovasti Ivan Hutter. Myös
paikallinen katolinen pater toi tervehdyksen, samoin kaupungin edustaja. Juhlatarjoilu oli vaatimaton,
mutta maittava.
Seurakunnan kirkkoherra
Dmitri Petrov sekä kirkkoneuvoston edustajat kertoivat seurakunnan iloista
ja tarpeista. Maksavia
jäseniä on vajaa 50, joten
vapaaehtoisella väellä on
suuri merkitys. Pikku hiljaa on tiloja kunnostettu.
Pyhän Mikaelin seurakunnan
kirkkoherra Dmitri Petrov ja
lääninrovasti Ivan Hutter.

Suurin huoli tällä hetkellä ovat neuvostoaikaiset vuotavat putket käyttövesijärjestelmässä. Vesilammikko
lattialla saattaa yllättää jumalanpalveluksen alussa.
Seurakunta haluaa kuitenkin satsata ihmisiin, ei
niinkään seiniin. Tupakan sijasta tarjotaan pitempikestoista ja terveellistä hengellistä ravintoa.
Reijo Huuskonen

Reijo Huuskonen

285 vuotta! Sen verran kunnioitettavaa ikää on Pyhän

Anniina Mikama

YTIMESSÄ

Siinä on rakkaus
- ei siinä,
että me rakastimme
Jumalaa, vaan siinä,
että Jumala
on rakastanut
meitä ja lähettänyt
Poikansa syntiemme
sovitukseksi.
1. Joh. 4: 10

Jumalan pyhät ovat maan päällä

L

utherin aikana ajateltiin, että
pyhät ovat taivaassa ja syntiset
maan päällä. Luther ajatteli,
että Kristuksessa pyhät ja itsessään syntiset asuvat maan päällä. Kristitty on samalla kertaa
sekä syntinen että pyhä: vanhan
luontonsa perusteella kristitty pysyy syntisenä mutta uuden luontonsa perusteella
hän on pyhä. Tässä piilee lohdutus kuollessa ja ilo eläessä: mikään pelastuksen asiassa
ei jää riippumaan meistä.
Kun turvaudumme synnin hädässämme
siihen, mitä Kristus on tehnyt hyväksemme,
Jumala lukee Kristuksen vanhurskauden
hyväksemme. Jumala näkee tällöin meidät
Kristuksen kaltaisina. Luther ajattelee, ettei
pyhäin päivänä pidä haikailla kuolleiden
pyhien puoleen vaan muistaa, miksi saamme pitää itseämme elävinä pyhinä. Siitä
evankeliumikin kertoo.
Ensiksikin autuaita eli pyhiä ovat hengessään köyhät. Fariseukset olivat mieles-

tään hengellisesti rikkaita. He kuvittelivat
omistavansa pyhyyttä, joka kelpaa Jumalan
edessä. He jäivät itseriittoisuudessaan
taivaan ulkopuolelle. Sisäpuolelle Kristus
päästi syntiset, jotka eivät ajatelleet itsestään liikoja. Hengessään köyhät ovatkin
Kristuksessa rikkaita, koska saavat omistaa
Kristuksen vanhurskauden!
Toiseksi autuaita ovat syntejään murehtivat, sillä he saavat lohdutuksen evankeliumin saarnassa ja Isältä Jumalalta. Jumala
torjuu luotaan vain ylimieliset, joita eivät
heidän syntinsä murehduta. Elämänsä
taakan alle taipuvia Kristus lohduttaa: itsessään syyllinen luetaan syyttömäksi Jumalan
Pojan tähden.
Kolmanneksi autuaita ovat kärsivälliset,
sillä he saavat periä maan. Nykyinen maailma katoaa, mutta kärsivälliset valmistavat
uuden tulemista. He tekevät työtä hyvinä
palvelijoina, kunnes heidän Isäntänsä saapuu.
Neljänneksi autuaita ovat vanhurskautta

Lohdutus
kuollessa ja
ilo eläessä:
Mikään
pelastuksen
asiassa ei jää
riippumaan
meistä.

etsivät, jotka ravitaan, armeliaat, jotka armahdetaan, puhdassydämiset, jotka saavat
nähdä Jumalan, ja rauhantekijät, joita kutsutaan Jumalan lapsiksi.
Viidenneksi autuaita ovat uskonsa
tähden vainotut, sillä heidän on taivasten
valtakunta. Myös länsimaissa vainotaan
Kristuksen seuraajia, sillä on vallalla abCuskonnollisuus: anything but Christianity.
Kuudenneksi autuaita ovat ne, joita vainotaan, koska he tunnustavat Kristuksen
nimeä. Tämä on totta myös tänä trollaamisen luvattuna aikana. Paholainen tahtoo
mustamaalata kristittyjä ja siten heikentää
Kristuksen valtakuntaa.
Seitsemänneksi olet autuas, kun sinua
vainotaan maan päällä uskosi vuoksi. Saat
riemuita siitä, että osoittaudut Jumalan
lapseksi.
Esa Kokko
Kirjoittaja on Hyvinkään
seurakunnan seurakuntapastori

Raamattu

Rukous

Virsi 318

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden
vuoksi vainotaan: heidän on taivasten
valtakunta. Autuaita
olette te, kun teitä minun tähteni
herjataan ja vainotaan ja kun teistä
valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka,
jonka te taivaissa saatte, on suuri.
Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen
teitä.
Matt. 5: 10-12

Herra, kiitos, että vaikka itsessämme
olemme syntisiä ja kadotettuja, saamme
uskoa, että Kristuksessa olemme pyhiä ja
kelpaavia!
Amen.

Jeesus, sä ainoa
heikkojen auttaja,
anteeksiantaja uupumaton!
Pyhyys ja puhtaus,
rakkaus, virvoitus,
totuus ja armahdus sinussa on.
Kun uuvun, haavoitun,
huomassas, Herra, sun,
suuren ja siunatun, levätä saan.
Toiset jos hylkäävät,
kasvosi lempeät
puoleeni kääntyvät rohkaisemaan.
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POIMINTOJA

Pääsiäinen hiihtäen
ja lasketellen Lapissa
28.3.–3.4.2018
nuorille ja perheille

LAPSET JA PERHEET

Perhemessuja:
• 4.11. klo 16 Pyhäinpäivän perhehartaus Puolimatkan kappelissa
• 12.11. klo 10 Isänpäivän messu Paavolan srk-kodissa
• 19.11. klo 11 Perhemessu ja -brunssi klo
9.30 alkaen Vehkojan srk-keskuksessa
• 3.12. klo 10 Perhemessu 1. Adventtisunnuntaina Hyvinkään kirkossa
• 25.12. klo 11 Perheiden joulukirkko
Vehkojan srk-keskuksessa

Hinnat: aikuiset 320 €, 16–18-v. opiskelijat 210 €, 12–15-v.
180 €, 7–11-v. 150 €, alle 7-v. 100 €.
Alle rippikouluikäiset voivat lähteä leirille mukaan aikuisen tai vanhemman sisaruksen kanssa ja alle 12-vuotiaat
aikuisen kanssa. Leirimaksusta voi hakea osittaista maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Hakemuksia saa seurakunnan neuvonnasta ja leirin ohjaajalta. Leirin
hinta sisältää kuljetuksen Hyvinkäältä Lappiin leirille ja
takaisin Hyvinkäälle, päivittäiset kuljetukset majapaikasta
Levin hiihtokeskukseen ja takaisin, ateriat (aamiainen,
eväät päiväksi, päivällinen, iltapala), yhteismajoituksen
Muotkavaarassa, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.

Illallinen kahdelle – pikkulapsiperheiden vanhemmille pe 10.11.
klo 18–20 ravintola Obelixissa. Lastenhoito on järjestetty Kirkonmäen kerhotilassa klo 17.30–20. Lapsille pientä
iltapalaa. Ilmoittautuminen alkaa ma
30.10. klo 8 www.hyvinkaanseurakunta.
fi. Ilmoittautumiset pe 3.11. mennessä.
Illallinen ravintolassa on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2017 osoitteessa www.bets-

ku.net -> 7–14-vuotiaat -> Kouluikäisten leirit ja retket.
Leiriläiset leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksuton peruutuspäivä
on 23.2.2018. Leirille otetaan ensisijaisesti hyvinkääläisiä.
Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautuja saa tiedon,
onko ilmoittautuja päässyt suoraan leirille vai jäänyt varasijalle. Leirin ohjaaja ottaa yhteyttä, jos paikkoja vapautuu.
Leirin työntekijä: Kirsi Kupiainen, p. 040 5663 990,
kirsi.kupiainen@evl.fi.

MUSIIKKIA
La 28.10. klo 18 Sovinnon tie -tukikonsertti Hyvinkään kirkossa juutalais- ja
arabikristittyjen toiminnan tukemiseksi
Israelissa. EtCetera -kuoro laulaa Pekka
Simojoen johdolla. Mukana evankelista
Ilkka Puhakka. Kolehti. Ohjelma 10 €.
Vapaa pääsy.
Su 29.10. klo 16 Hyvinkään Oratoriokuoron
40-vuotisjuhlakonsertti Hyvinkään kirkossa Händelin Messias-oratorio suomeksi. Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri. Johtaa Tuomas Pirilä.
Kuoron valmennus Matti Heroja. Sirkka
Lamminen, sopraano, Tuula Paavola,
altto, Jukka Heroja, tenori ja Johann
Tilli, basso. Vapaa pääsy. Ohjelma 20 €.
Tervehdyksiä ja onnitteluja otetaan vastaan klo 15 alkaen kirkon aulassa.
To 9.11. klo 18 Luther-virsien yhteislauluilta Hyvinkään kirkossa. Reijo Pajamo.
Su 12.11. klo 14 Isänpäivän kahvikonsertti
Vehkojan srk-keskuksessa. Konsertoimassa Sami Saarinen.
Su 12.11. klo 18 ”Kiitos Agricola!” -konsertti Vanhassa kirkossa. Lauluyhtye
iHMeTyS esittää suomalaisia lauluja
1800-luvulta nykypäivään.
To 16.11. klo 19 Isänmaallisten laulujen ilta
Kytäjän Maapirtillä, Palkkisillantie 28.
Mukana Hyvinkään Työväen Mieskuoro,
johtaa Taru Paasio ja Hyvinkäänkylän
Puhallinorkesteri, johtaa Jukka Palonen.
Yhteislaulua, juontaa professori Reijo
Pajamo. Kahvitarjoilu (3 €) alkaen
klo 18. Ohjelma maksuton.
La 18.11. klo 17 KokoNainen -lauluyhtyeen
10-vuotiskonsertti Vanhassa kirkossa.
Lauluyhtye KokoNainen juhlistaa kym-

TIETOA
ÖS:
MEISTÄ MY

To 30.11. klo 17 Kide
-kuoron joulukonsertti
Vanhassa kirkossa.
Perinteisiä ja uudempia joululauluja.
Pe 1.12. klo 18 Kirkko
bailaa! Audile, GFM ja
Mikko Vaismaa Hyvinkään kirkossa. Tervetuloa
juhlimaan nuorekasta
100-vuotiasta! Ks. s. 12.
Arja Koriseva ja
La 02.12. klo 16 HyvänJouni Somero
tekeväisyyskonsertti
Hyvinkään kirkossa.
Suomi 100v. Hyvinkää 100v. Hyvinkään
Sami Saarinen
seurakunta 100v. Esiintyy mm. Mika
Ikonen ja Neliapila-kuoro. Konsertin
menvuotista taivaltaan konsertoimalla
tuotto Hyvinkään Kehitysvammaisten
teemalla ”tähän on tultu, tässä olemTuki ry:n hyväksi ja Kirkon Ulkomaame”. Tule kuulemaan miten vuodet ovat
navun kautta maailman kehitysvammuokanneet musisointiamme! Tilaimaisille lapsille. Järj. Hyvinkään Kehisuuden jälkeen tarjoilua sivusalissa
tysvammaisten Tuki ry ja Hyvinkään
Su 19.11. klo 14 Suomalaisia yksinlauluja
seurakunta.
Vanhassa kirkossa. Bel Canton ystävät
Su 3.12. klo 18 Adenttivesper Vanhassa
ry:n laulajat esittävät suomalaisia
kirkossa. Kosti Kallio ja Minna Kurkola.
yksinlauluja.
Ke 6.12. klo 18 Finlandia -urkukonsertti,
Ti 28.11. klo 19 Arja Korisevan ja Jouni SoHyvinkään kirkossa. Suomalaista urkumeron joulukonsertti Hyvinkään kirkosmusiikkia mm. Sibeliuksen Intrada ja
sa. Ohjelma/lippu 25 €, lapset alle 16-v.
Oskar Merikannon sävellyksiä. Anna10 € (käteismaksu) ovelta tuntia ennen
Maija Virtanen, urut.
esitystä tai ennakkoon: Uudenmaan
Pe 8.12. klo 18 Lauluyhtye iHMeTyS esitSeuramatkat, Uudenmaankatu 5-9 ja
tää suomalaisia joululauluja SibeliukKotijoukkue, Torikatu 2 B 5. Hyvinkään
sesta nykypäivään Vanhassa kirkossa.
kirkon aulassa on Kotijoukkueen glöSu 10.12. klo 15 Christmas Carols in the Old
gi- ja piparitarjoilu. Konsertin tuotto
Church of Hyvinkää at 3 p.m. You are
Hyvinkään lasten, nuorten ja vanhusten
warmly welcome!
hyväksi. Järj. LC Hyvinkää/Höﬃnga ja
Su 10.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään seurakunta
Ahdenkallion kylätalossa, Untolantie 77.
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Lapsen oikeuksien päivänä Tänä iltana olen pieni -tapahtuma ma 20.11.
klo 18 Vanhassa kirkossa. Suomen lasten runotar ja Suomen lasten runoaarteisto tarjoavat satumaailman ajatonta
kimmellystä. Runot tarjoavat värssyjä
veijareille, haaveilijoille ja huliviliviikareille. Mukana on aurinkoista musiikkia, jossa seikkailevat karhut ja tiikerit,
hieno enkeli Tilta ja ... Pieni ihminen.
Esiintymässä Hilda, Hulda ja Tilta sekä
juontajana Koikkalainen. Tilaisuus sopii
jokaiselle, vauvasta vaariin.
Lapsiparkki torstaisin klo 16.30–18.30
Kirkonmäellä. Ilmoittautumiset maanantaisin klo 12–14 välisenä aikana,
puh. 040 708 5218. Hinta 5 € / lapsi.
Peruutukset keskiviikoiltaan mennessä.

VARHAISNUORET

Tyttöjen, poikien ja perheiden
talvileirit 2018 Sääksissä
• Äiti-tytär -leiri 19.–21.1. (ohjelma
alle kouluikäisille). Leirin vastaava
työntekijä: Anna-Mari Tukeva, p. 040
5596 327, anna-mari.tukeva@evl.fi
• Äiti-tytär -leiri 27.–29.1. (ohjelma
7–14-vuotiaille). Leirin vastaava työntekijä: Kirsi Kupiainen p. 040 5663
990, kirsi.kupiainen@evl.fi
Jos perheessä on eri-ikäisiä tyttöjä,
perhe voi ilmoittautua yhdelle leirille,
mutta ei molemmille leireille samalla
kokoonpanolla. Äiti voi hakea molemmille leireille eri tytön / tyttöjen kanssa,
jos perheen tytöt ovat kovin eri-ikäisiä.
• Isä-poika -leiri 2.–4.2. Leirin vastaava työntekijä: A-P Laakso. p. 0400
616 238, ari-pekka.laakso@evl.fi.
Hinnat leireille: 40 € aikuinen, 15
€ lapsi. Ei sisaralennusta. Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2017 ja päättyy
7.1.2018 osoitteessa www.betsku.net –>
7–14-vuotiaat –> Leirit ja retket varhaisnuorisotyö

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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Jumala. Armo. Elämä.

Hanna Tarkiainen

Luther
– Aika on tullut
Sunnuntaina 5.11. kello 18 Teatteri Beta esittää Refor-

maatiovuoden juhlanäytelmän Luther – Aika on tullut, Hyvinkääsalissa, Kauppatori 1.
Teksti: Hannu Järventaus. Ohjaus: Jouni Laine.
Musiikki: Helena Lehtinen. Lavastus: Marika Laine. Lutherina: Mika Valtonen. Muissa päärooleissa
näyttelevät Juho Lehto, Timo Salonen, Marko Lindholm ja Tanja Hietakangas.
Näytelmä kertoo, kuinka suomalaisopiskelija Pietari
Särkilahti löysi uskonpuhdistuksen ytimen. Ollessaan
Erasmus Rotterdamilaisen – maailmankuulun sosiaalifilosofin – luennolla 1517 Rostockissa, he saivat
kuulla, että tohtori Martti Luther on hakannut 95
teesiä anekauppaa vastaan Wittenbergin linnankirkon
oveen. Teeseistä ihastuneina he päättivät lähteä Wittenbergin yliopistoon kuulemaan teesit kirjoittanutta
professoria. Tälle luennolle näytelmän yleisö pääsee
osallistumaan.
Luennon myötä selviää, etteivät läheskään kaikki
ole Lutherin ajatusten kanssa samaa mieltä. Hänen
haastajaksi nousee kardinaali Johann Eck.

ensimmäisiä avioliittoon vihittyjä pappeja ja todennäköistä on, että vihkijä oli Martti Luther.

den käynnistämää uskonpuhdistustyötä.

Särkilahden suuri kynnyskysymys oli pappien seli-

Suomeen palattuaan 1522 Särkilahti aloitti välittömästi

puhdistuksen riemujuhlaa.
Liput: Aikuiset 10 €. Lapset: alle 16-v. 5 €. Liput ennakkoon Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta sekä
tuntia ennen Hyvinkääsalin aulasta.

baattimääräys, jonka Luther tuomitsi täysin ja mahdollisti Särkilahdelle avioliiton. Näytelmä on siis myös
rakkaustarina. Pastori Pietari Särkilahti on tiettävästi

Hiihtolomaleirit
• 17.–19.2. 11–14-vuotiaille. Vastaava
työntekijä: Satu Rytilahti, p. 040 7797
785, satu.rytilahti@evl.fi.
• 19.–21.2. 7–8-vuotiaille. Vastaava työntekijä: A-P Laakso, p. 0400
616 238, ari-pekka.laakso@evl.fi.
• 21.–23.2. 9–10-vuotiaille. Vastaava
työntekijä: Kirsi Kupiainen, p. 040
5663 990, kirsi.kupiainen@evl.fi.
Hinta on 40 €, sisaralennus –50%.
Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2017. ja
päättyy 28.1.2018. osoitteessa www.
betsku.net –> 7–14-vuotiaat –> Leirit ja
retket varhaisnuorisotyö.

Martti Luther, Margareta Korneliuksen
äiti ja Erasmus Rotterdamilainen. Taustalla vastavihityt Pietari Särkilahti ja
Margareta.

uskonpuhdistuksen Suomen kirkossa. Hän toimi Turun katedraalikoulun rehtorina. Myöhemmin hänen
oppilaansa oli Mikael Agricola, joka jatkoi Särkilah-

RAAMATTUPÄIVÄT
VANHASSA KIRKOSSA

Piirijohtaja Jari Araneva luennoi Kolossalaiskirjeestä. Raamattuluennot pidetään kahtena viikonloppuna 4.–5.11.
ja 11.–12.11. Lauantaisin klo 16–18 ja
sunnuntaisin klo 14–16.
Luentojen aiheet:
• La 4.11. klo 16 Taivaaseen talletettu
toivo ja klo 17 Yksin Kristuksessa
• Su 5.11. klo 14 Kristus teissä, kirkkauden toivo ja klo 15 Viisauden ja tiedon
aarteet kätkettynä Kristukseen.
• La 11.11. klo 16 Kristuksessa eläväksi
tehty ja klo 17 Ankkuroituna Kristukseen.
• Su 12.11. klo 14 Kristukseen kastettu ja
klo 15 Kristukseen kätketty.
• La 4.11. tilaisuuden juontaa Jaakko
Uronen ja 5., 11. ja 12.11. Arja Suikkanen.
Mukana Esa Kokko. Kanttoreina Janne Peltokorpi ja Anna-Maija Virtanen.
Kolehti Kansanlähetyksen työlle.
Järj. Suomen Ev-lut. Kansanlähetys

KRISTUSPÄIVÄ TURUSSA 2.12.

Kristuspäivä 2017 kutsuu rukoilemaan
Suomen ja suomalaisten puolesta.

TEE HYVÄÄ -ILTAPÄIVÄ

su 3.12. klo 14-16 uudessa Mäntykodossa, Sähkökatu 28.
Vietämme yhdessä aikaa ensimmäisen adventin merkeissä. Lämpimästi
tervetuloa vapaaehtoiset perheineen ja
asukkaiden läheiset! Ilmoittautumiset
1.12. mennessä: Suvi Kurikka, suvi.kurikka@evl.fi, p. 040 559 6319 tai Carina
Lievendahl, carina.lievendahl@evl.fi,
p. 040 356 9074.

Vielä 500 vuoden jälkeenkin saamme viettää uskon-

Tiedustelut ja varaukset pääemäntä
Anne Silvánilta p. 040 8050 240 tai hyvinkaansrk.pitopalvelu@evl.fi

Lähde la 2.12. mukaan bussimatkalle
rukoustapahtumaan Turkuun. Lähtö
Hyvinkään kirkon parkkipaikalta klo 9
ja paluu n. klo 23. Matkan hinta 50 €.
Ilmoittautuminen 2.11. mennessä
seurakunnan neuvontaan p. 040 805
0200. Lisätiedot: rukouspäivän vetäjä
Kosti Kallio, p. 040 547 9621, www.
kristuspaiva.fi Huom. Älä ilmoittaudu
netissä; Kosti ilmoittaa kaikki yhtenä
ryhmänä.

SEURAKUNNAN
PITOPALVELU

• Seurakunnan pitopalvelun maistuva
lounas ma-pe klo 10.30–13.30 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, 2.
krs. Hinta 9,80 €.
• Tervetuloa viettämään perhe- ja
muita juhlia seurakunnan pitopalvelun viihtyisiin tiloihin.

• Tilaa jouluherkut ajoissa! Leivonnaiset, laatikot ja muut herkut vaivattomasti seurakunnan pitopalvelusta,
p. 040 8050 240. Tilaukset keskiviikkoon 13.12. mennessä.

MYYJÄISIÄ

• Pitopalvelun lähetysmyyjäiset perjantaina 3.11. ja 1.12. klo 10.30–13.30
seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16.
• Kätevä-piirin myyjäiset lauantaina
25.11. klo 10–13 Vanhassa pappilassa,
Pappilankatu 14, lähetystyön hyväksi.

Lapsen
oikeuksien päivän
perhetapahtuma
pe 24.11. klo 9–12 Kirkonmäellä (Hämeenkatu 16).
Tarjolla mukavaa ohjelmaa ja yhdessäoloa koko
perheelle. Rastirata, kasvomaalausta, askartelua,
muskarikirkko, kahvia, mehua ja pikkupurtavaa.
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– Maaliskuussa vuonna 1962 tapasin
tässä Hyvinkään kirkon sakastissa
kirkkoherra Väinö Peltosen,
musiikkineuvos Matti Heroja
muistelee.

Musiikin ja lähetyksen mies
Musiikkineuvos ja lähetystyön ystävä Matti Heroja
täyttää 8. marraskuuta 80 vuotta.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

M

usiikkineuvos
Matti Heroja
sai ensimmäiset
musiikilliset vaikutteensa isältään
Ilmarilta, joka toimi Rääkkylän seurakunnan kanttorina vuosina 1934–58.
– Isäni, samoin kuin äitini Vilma
(o.s. Heiskala) olivat kotoisin Kuortaneelta, Etelä-Pohjanmaalta. Soitin
ensin pianoa, mutta 10–11-vuotiaana
aloin soittaa myös kirkon urkuja.
Ensimmäiset kirkonmenot soitin
11-vuotiaana. Syynä oli se, että isä oli
kirkkokuoron kanssa Ruotsin Rättvikissä, Matti Heroja kertaa elämän varhaisempaa historiaa Hyvinkään kirkon
sakastissa.
Joensuun lyseota käydessään hän sai
soittaa pianoa myös vuokra-asunnossaan. Nuori mies esiintyi esimerkiksi
messuilla. Jännittävintä oli soittaa radion
suorissa lähetyksissä. Raahen opettajaseminaarin jälkeen oli vuorossa armeija
ilmavoimien viestipataljoonassa Hämeenlinnassa. Syksyllä 1959 hän aloitti
opiskelun Sibelius-Akatemiassa ja suoritti siellä ensin kanttorin tutkinnon.

16
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Vastavalmistunut Matti Heroja tuli
vuoden ajaksi Hyvinkään seurakunnan
vt. kanttoriksi maaliskuussa 1962 vakituisen kanttorin Kalle Soinin jäätyä
virkavapaalle. Kun tämä ei palannut
tehtäväänsä, nuorimies sai keväällä
1964 vakituisen viran vaalien kautta.
Työvuosia on kertynyt seurakunnassa
41. Välillä on ollut muutamia vuosia
muita musiikillisia tehtäviä.
– Tapasin tulevan vaimoni Eeva-Liisan Sallassa. Rovasti Tuure Vapaavuori
vihki meidät 8. kesäkuuta 1963 Pietarsaaren kirkossa. Vaimoni sai Hyvinkäältä erityisopettajan paikan Ratakadun
koulusta. Meillä on kolme poikaa ja
seitsemän lastenlasta.
Matti Heroja on opiskellut myös
kapellimestariksi ja suorittanut diplomitutkinnot urkujen ja pianon soitossa
sekä laulussa. Hän on ollut kahdeksan
vuotta Suomen Lähetysseurakunnan
johtokunnassa ja pitänyt urkukonsertteja lähetystyön hyväksi. Hänen
ideoimansa Kauneimmat joululaulut
-tapahtuma on innostanut kansaa kautta maan joululaulujen maailmaan. Tämä on tuottanut lähetystyölle runsaasti
varoja. Eläkkeelle armoitettu musiik-

Vain sinä
tunnet minut,
Vapahtaja ja
tiedät lääkkeen
kaikkiin haavoihin.

kimies jäi marraskuussa vuonna 2007,
minkä jälkeen hän on jatkanut työtä
oratoriokuoron kanssa.
– Nuorena minua puhutti aatos, että
kenelläkään meillä ei ole oikeutta kuulla evankeliumia kahdesti ennen kuin
kaikki ihmiset ovat kuulleet sen edes
kerran.
Matti Herojan vuonna 1977 perustama Hyvinkään Oratoriokuoro täyttää
40 vuotta. Juhlakonsertti pidetään
Hyvinkään kirkossa sunnuntaina 29. lokakuuta kello 16. Valitettavasti kuoron
perustaja on itse sairastunut.
– Sain tietää 29. syyskuuta, että nenässäni on pahanlaatuinen melanooma.
Aion kuitenkin harjoituttaa oratoriokuoroa. Suomeksi esitettävän Händelin Messias-oratorion johtaa kuoron

kanssa esiintyvän Hyvinkään orkesterin
kapellimestari Tuomas Pirilä.
Matti Herojalla on pian myös syntymäpäivät. Hän täyttää 8. marraskuuta
80 vuotta. Sairastumisen vuoksi juhlapäivän viettoa on siirretty. Syntymäpäiväkonsertti järjestetään Hyvinkään
kirkossa perjantaina 19. tammikuuta,
minkä jälkeen tarjotaan seurakuntakeskuksessa kakkukahvit.
Musiikki on asia, joka lohduttaa
Matti Herojaa tässäkin hetkessä. Johan
Sebastian Bach on H-mollimessullaan,
Matteus-passiollaan ja viulukonsertoillaan hänestä sykähdyttävin säveltäjä. Lisäksi tulevat Mozart, Verdi ja
Brahms.
– Kauneimpia virsiä on 339: ”Halleluja, kiitos Herran, suuren voitonruhtinaan.” Toinen tämän veroinen on virsi
289: ”Vain sinä tunnet minut, Vapahtaja, ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin.
Jos luoksesi en pääse voittajana, saan
tappioni tuoda kuitenkin.”
Kanttorina toimiessaan hän on huomioinut kirkon penkeissä istuvien seurakuntalaisten toiveet.
– Kansa ärsyyntyy, jos se ei pysy virsiä veisatessa mukana. Kanttoreita on
opetettu transponoimaan. Se tarkoittaa sitä, että melodia voidaan soittaa
alempaa kuin nuotistoon on merkitty.
Kanttorin työ on kuin hevosmiehen
hommaa. On eri asia soittaa nopeasti ja
rauhallisesti kuin nopeasti ja hätäisesti.
Soiton pitää hengittää.

