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Toiminnanjohtaja Henrik Norrena esittelee päihdeoppitunneilla
käytettäviä kortteja. Ne haastavat
nuoria ja aikuisia avoimeen keskusteluun päihdeasioista.

”Nuorten kasvatusvastuu on vanhemmilla”
Elämäni Sankari ry:n toiminnanjohtaja Henrik Norrena
kertoo, että vuodessa tavoitetaan noin 10 000 nuorta
kasvotusten. Ehkäisevää päihdetyötä tekevä yhdistys
täyttää ensi vuonna 20 vuotta.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

holin kokonaiskulutus kasvaisi 6 prosentilla,
ja alkoholiperäiset kuolemat nousisivat 150
hengellä.

Ehkäisevälle
päihdetyölle on
jatkuva tarve

P

äihdeoppituntien järjestäminen -turnauksia vuodesta 2003 lähtien.
eri ikäisille nuorille on Henrik
–Elämäni Sankari on lisäksi kumppanina
Norrenan mukaan yhdistyksen mukana useissa muiden toimijoiden tapahtärkein toimintamuoto. Vuotumissa. Olimme lokakuussa Tyttöjen päivä
den aikana kouluissa ja muissa -tapahtumassa. Keväällä on Nuorisopalveoppilaitoksissa pidetään noin
lujen kanssa Ysiltä elämään -tapahtuma.
500 päihdeoppituntia. Niissä
Koordinoimme ja järjestämme joka kevät
tavoitetaan yli 10 000 ihmistä kasvotusten.
myös Päihdekupla -tapahtumaa täällä HyPäihdeoppitunteja toteutetaan myös rippivinkäällä ja Keravalla. Kaikki 6. luokkalaiset
(12-v.) käyvät sen läpi.
leireillä.
– Viime aikoina olemme käyttäneet tunneilla apuna päihdekortteja, joissa on eriElämäni Sankari ry tekee myös eri verkoslaisia päihteisiin liittyviä väittämiä. Pienissä toissa tapahtuvaa vaikuttamistyötä. Tällairyhmissä keskustelijat vastaavat kysymyknen on esimerkiksi ehkäisevää päihde- ja
mielenterveystyötä koordinoiva EHKÄPÄseen, onko jokin väite totta vai tarua. Näityöryhmä. Siinä ovat mukana kaupungin
den pohjalta keskustelu ryhmässä etenee.
Päihdeoppitunteja on pidetty Hyvinkään eri vastuualueiden keskeiset toimijat sekä
yhdistysten, seurakunnan, oppilaitosten ja
lisäksi pääkaupunkiseudulla ja muuallakin
Suomessa. Etelä-Karjalassa yhdistys on teh- poliisin edustajat.
–Vuoden 2016 alusta tuli voimaan ehkäinyt 10 kunnan alueella kohtaamistyötään
vuodesta 2005 lähtien.
sevän päihdetyön laki EPT. Se edellyttää,
– Meillä on töissä kolme vakituista työnettä kunnalla on tästä huolehtiva toimielin.
Hyvinkään kaupunki on tässä toiminnassa
tekijää ja yksi ostopalvelusopimuksella.
Toimintaa tukee lisäksi järjestön asiantunti- tärkein kumppanimme. Kuulumme myös
javerkosto. Rahoitus tulee 70-prosenttisesti valtakunnalliseen EPT-verkostoon. Siinä on
jäseninä 45 vaikuttavinta terveys- ja sosiaaVeikkaukselta ja loput 30 prosenttia saadaan yhteistyökumppaneilta, sopimuksista
lialan järjestöä.
ja muista tuotoista.
Henrik Norrena saa olla ennalta ehkäiseKoululaisten kesäleirejä yhdistys on pitä- vässä päihdetyössään näköalapaikalla. Yhnyt Hyvinkäällä vuodesta 2005 lähtien. Joka distys on ottanut toisten toimijoiden kanssa
kesä on kaksi leiriä eri kouluilla. Kolme
kantaa muiden muassa uuden alkoholilain
kertaa on ollut myös syyslomaleiri. Tämän
valmisteluprosessiin.
vuoden syysleiri oli Puolimatkan koululla.
–Emme kannata alkoholilakiehdotukses–Leireillä liikumme, pelaamme ja esittesa esitettyä uudistusta, jonka mukaan allemme hyviä harrastuksia. Olemme vieneet koholijuomien saatavuutta parannetaan ja
nuoria myös Rentto-hallissa toimivaan
alkoholin prosenttipitoisuuksia nostetaan
Youmove-liikuntakeskukseen.
kaupasta ostettaville tuotteille. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan
Yläkoululaisille on ollut Sankari-sähsen toteutuminen merkitsisi sitä, että alkolyturnauksia ja yrityksille Sankari Golf
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HENKILÖKUVA
HENRIK NORRENA
Vaimo Katarina
ja neljä lasta
Valmistui
liikunnanohjaajaksi
Vierumäeltä 1992
Työskennellyt mm.
vapaa-aikaohjaajana,
liikunnanopettajana,
Suomen kaukalopalloliitossa koulutus- ja
valmennuspäällikkönä sekä Suomen
Valmentajat ry:n
toiminnanjohtajana.
Elämäni Sankari ry:n
toiminnanjohtaja
vuodesta 1998

Nuorten alkoholinkulutuksessa on ollut
pitkään nähtävissä laskeva suunta. Sen pelätään muuttuvan.
– Me teemme pääkumppaneidemme alueella joka vuosi yläkoululaisille suunnatun
hyvinvointikyselyn. Tämän syksyn kyselyn
perusteella ilmeni, että tilanne päihteiden
osalta olisi muuttumassa huonompaan
suuntaan. Sen tähden ehkäisevälle päihdetyölle on jatkuva tarve.
Koululaiskyselyssä oli Hyvinkäällä 1200
vastaajaa. Eräs kysymys kuului: ”Käytätkö
alkoholia humalahakuisesti?” Seitsemäsluokkalaisten kohdalla tässä on ollut usean
vuoden ajan laskeva käyrä. Nyt käyrä on
noussut, sillä 9 prosenttia kertoi käyttävänsä alkoholia humalahakuisesti. Sama nouseva trendi oli myös 8. ja 9. luokkalaisten
kohdalla. Edellisten prosenttilukema oli 18
ja jälkimmäisten 30. Henrik Norrenan mukaan syitä on vaikea löytää.
–Nuorten tupakointi on myös lisääntynyt. Tupakoinnin kasvu selittyy ensisijaisesti laittomasti Suomessa myytävän nuuskan
käytön lisääntymisellä. Nuuskassa on 20
kertaa enemmän nikotiinia kuin tupakassa.
Se koukuttaa helposti nikotiinituotteiden
pariin.
Henrik Norrenalla on itsellään neljä
10–24-vuoden ikäistä lasta. Hän tuntee ne
haasteet, joita kasvattajilla on. Nuoret käyttävät paljon älylaitteita, puhelimia, konsoleita ja tietokoneita. Yläkouluissa on iso
porukka, joka menee arkisin nukkumaan
puolenyön jälkeen. Nuorten liikuntakin voi
jäädä vähäiseksi. Jaksaakseen nuoret ostavat kaupoista piristystuotteita.
– Pääkumppaneidemme alueella käymme kaikkien koulujen vanhempainilloissa,
joissa keskustellaan avoimesti näistä ja
muistakin kasvatukseen liittyvistä asioista. Koti on tärkein ehkäisevän päihdetyön
yksikkö. Kasvatusvastuu on vanhemmilla.
Koulut, harrastus- ja muut järjestöt sekä
poliisi tukevat sitä toimintaa.

PÄÄKIRJOITUS | 15.12.2017
Ilkka Järvinen
kirkkoherra,
lääninrovasti

Joulumieltä
HYVINKÄÄLLÄ JA KOKO SUOMESSA

on vietetty paljon juhlaa. Onkin hyvä
välillä pysähtyä ja juhlia, silloin kun
syytä on, ilman suorittamisen painetta.
Vietämme syntymäpäiviä, perhejuhlia ja
työhön liittyviä juhlia jokainen omalla
tavallamme ja perinteiden mukaan. Tämä koskee myös joulua.
Vanhastaan joulun vietossa on paljon
yhteisiä ja totuttuja tapoja, mutta moninaistumista on. Usein kuultu sanonta
”luterilaisen yhtenäiskulttuurin aika on
ohi” tarkoittaa, että erilaiset tavat ja mo-

Kristitty joulu
näkyköön yhä
kirkkaammin.

nikulttuurisuus ovat todellisuutta. Tutun ja turvallisen muuttuminen koetaan
välillä uhkaksi. Kun kaikki on muutoksessa, moni huokaa: Älkää viekö meiltä
kristillistä jouluamme!
JOULUMIELI EI lisäänny siitä, että vali-

tamme kaiken pirstoutumista ja nopeaa
muuttumista. Joulumieli kasvaa, kun
joulua saa viettää jouluna, kun antaminen ja jakaminen sekä keskinäinen
kunnioitus sytyttävät valoa tässä maailmassa. Kristitty joulu näkyköön yhä

kirkkaammin kaikkialla.
Mikä sitten saakin ihmisen joulumielelle on jokaisen oma juttu, mutta
joulu kuuluu kaikille. Niin Jumala itse
päätti, kun Hän lähetti Poikansa maailmaan.
LEHTEMME KANSIKUVASSA juhlavuoden
kunniaksi kauniisti valaistu Hyvinkään
kirkko kutsuu meitä joulunajan tilaisuuksiin. Jouluvalot syttyvät ja kirkot avaavat
ovensa jokaiselle; tule sisälle sanan ääreen
ja elä joulun sanoma todeksi.

Kuului laulu enkelten, kautta avaruuksien,
vuoret kertas kaiullaan riemulaulun taivaisen:
Gloria in excelsis Deo!
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä antaisit lahjaksi 100-vuotiaalle seurakunnalle?

JENNY OLKKONEN
– Antaisin lahjaksi seurakunnalle ihmisten aktiivisempaa osallistumista.
Minulla on yhdentoista kuukauden
ikäinen poika. Olen käynyt hänen
kanssaan seurakunnan äiti-lapsi -tapahtumissa. Toivon ihmisten osallistuvan avoimin mielin seurakunnan
toimintaan. Oma joululahjatoiveeni on
hyvä ruoka ja rauhallinen joulu. Joulumaa on suosikkijoululauluni.

JOHN HAVERINEN
– Kun ajatellaan seurakunnan historiaa, antaisin lahjaksi sikafarmin ja
kalalammen. Ne antaisivat hyödyllistä
työtä. Käyn kirkossa suvun jäsenten
rippijuhlissa ja häissä. Pääasia on joulukirkko. Suosikkisäveltäjäni on Bach
ja -virteni numero 621 (”Matkamiehen
mieli palaa kauas kotiin rakkaaseen.
Sielunikin päästä halaa määränpäähän
taivaaseen…”).

SARI JUHOLA
– Vaikea sanoa, mitä antaisin lahjaksi
seurakunnalle, mutta voisin laittaa rahalahjani seurakunnan kolehtiin. Kun
maksan kirkollisveroa, saan seurakunnalta palveluja. Jos minulla olisi valta,
niin seurakunnan henkilökunnalle
antaisin enemmän virkistysretkiä.
Joululahjatoiveeni on saada vakituinen
laitoshuoltajan paikka. Nyt teen sijaisuuksia.

JOUKO HOLOPAINEN
– Jos minulla olisi valtaa, antaisin
seurakunnalle viisaita päättäjiä. Monet
arvostelevat seurakuntaa, vaikka se tekee esimerkiksi arvokasta nuorisotyötä. Toivon, että seurakunnan päättäjät
saisivat pitää toiminnat käynnissä eikä
niitä lakkautettaisi. Oma joululahjatoiveeni on saada työpaikka. Suosikkijoululauluni on Petteri Punakuono.

Hyvinkään seurakunnan lehti | www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ | PL 29, Hämeenkatu 16, 05801 Hyvinkää | p. 040 8050 200
Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. 040 8050 210, ilkka.jarvinen@evl.ﬁ. Toimitussihteeri Inkeri Toiviainen, p. 040 3537 659, inkeri.toiviainen@evl.ﬁ.
Viestintätoimikunta: Mirva Jääskeläinen, Leo Karppinen, Aarre Peltonen, Maarit Vallinkoski ja Leena Vilkka. Toimituskunta: Reijo Huuskonen, Laura Jokinen, Tuija Mattila,
Hanna Tolonen, Anssi Tähtinen ja Seppo Ylönen. Paino: Botnia Print, Kokkola Julkaisija: Hyvinkään seurakunta. Painos 22 000 kpl. ISSN 1239-2456.
Vuoden 2018 lehdet ilmestyvät: 2.2., 23.3., 1.6., 31.8., 2.11. ja 14.12.
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KOLUMNI
Aarre Peltonen
Kirjoittaja on
yhdistystoiminnan
moniottelija ja
seurakunnan viestintätoimikunnan jäsen.

Toivoni murtui – murhe
saapui ja isänmaan
puolesta rakkaani kaatui.

Joulun aikaan
TAAS MEILLÄ on joulu tulossa. Kristityt viettävät joulua Jeesuksen syntymän muistoksi. Raamatussa Jeesuksen syntymästä kerrotaan Matteuksen ja Luukkaan
evankeliumeissa, mutta kummassakaan ei kerrota,
mihin aikaan vuodesta se tapahtui. Monet kansat ovat
kuitenkin viettäneet vanhoista ajoista alkaen juhlaa
talvipäivän seisauksen aikaan. Meillä Suomessa on
jouluun liittynyt myös vuodenvaihdejuhla kekri. Näin
on joulunvietosta syntynyt Suomeen pitkälti suuri perhejuhla eri perinteineen.
Jokaisella meistä on omia kauniita muistoja joulun
vietosta. Itse muistan sodan jälkeiset jouluni Lopella.
Isovanhempieni kanssa tekemäni joulukirkkomatkat,
jotka tehtiin reellä aisakellon soidessa pakkasaamussa.
Myöhemmällä iällä jouluuni kuuluu käynti Lopella
suvun haudoilla ja isän sankariristillä sytyttämässä
kynttilä hänen muistokseen. Näin tein myös runsaat
kolmekymmentä vuotta sitten äitini kanssa. Äitini
nukkui vähän ja herättyään hänellä oli tapana kirjoitella runoja. Niin myös tuolloin 24.12.1986:

Kauneimmat Joululaulut 45 vuotta!
Kauneimmat Joululaulut kajahtavat kirkoissa

tänä jouluna jo 45. kerran. Suomen suurimmasta vuosittaisesta musiikkitapahtumasta on
muodostunut jouluperinne, joka kerää vuosittain yli miljoona suomalaista yhteen laulamaan
rakkaimpia joululauluja. Hyvinkään seurakunnan entisen kanttorin Matti Herojan ideasta
ja silloisen Suomen Lähetysseuran musiikkisihteerin Martti Kauppisen toimesta Suomen
Lähetysseura käynnisti vuonna 1973 perinteen,
josta on tullut joulunajan suosituin yleisötapahtuma.
Jouluun kuuluu antamisen ilo. Niin myös Kauneimpiin Joululauluihin. Keräyksen avulla Suomen Lähetysseura auttaa heikoimmassa asemassa
olevia kehitysmaissa. Viime vuonna keräys tuotti
yli miljoona euroa kolehtilahjoituksin, myyjäisissä, verkkosivujen ja yritysten kautta unohdetuille
lapsille kehitysmaissa. Tänä vuonna keräyksen
tuotto sijoitetaan nuoriin. Tutustu tämän vuoden keräyskohteeseen Kauneimmat joululaulut
-vihkossa olevien tarinoiden kautta ja anna lahja,
joka muuttaa nuoren elämän!
Kauneimpia joululauluja lauletaan Hyvinkäällä 3. adventtisunnuntaina 17.12.:
10.00 Joululaulukirkko Paavolan srk-kodissa.
Janne Rönni ja Marjut Sipakko. Kahvitarjoilu.
14.00 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa. Janne Peltokorpi, Anne Blomqvist, Hyvinkään Työväen Mieskuoro, johtaa Taru Paasio.
14.00 Lasten Kauneimmat joululaulut
Vehkojan srk-keskuksessa. Marjut Sipakko,
Marja Vainikka, Terhi Makkonen, Tytti Jäppinen
ja Lapsikuorot.
1.00 Hyvinkään kirkossa. Anna-Maija
Virtanen, Kosti Kallio, Johanna Rantalankila,
Lauluyhtye HaTs.
1.00 Vanhassa kirkossa. Janne Peltokorpi,
Anne Blomqvist, Kirkkokuoro.
1.00 Kytäjän kirkossa. Reijo Pajamo, Jyrki
Rauhala, Kide-kuoro, johtaa Pertti Utriainen.

Sinun haudallasi kuljin tyhjin käsin – kiitollisin mutta
nöyrin sydämin, poikasi sytyttämin joulukynttilöin ja
muistoja kaipaavin joulutervehdyksin. Joulun kauneus
maan, ristisi – siinä nimesi paikallaan, on sinun lahjasi ainoastaan.
Muistan nuorena sen ainoan kesän kun sain kulkea
jäljessä sun, yli pehmeäin peltosarkain pohjaa vaon jo
auratun. Kulki lapsesi silloin jo samaa matkaa, sitä
yhdessä halusimme jatkaa. Muusta tiennyt en – olin
onnellinen, päivä paistoi ja lintuset lauloi.
Kun luotamme lähdit, oli päivä pilvinen, sitä kuitenkaan arvata voinut en, tuota tunnetta turvallista
minä enää koskaan kokisi en. Toivoni murtui – murhe
saapui ja isänmaan puolesta rakkaani kaatui.
Olen huonosti hoitanut leiviskäin ja mitään minusta ei jäljelle jää. Vain uskoni ja isänmaan rakkauteni
jätän perinnöksi lapsellein. Rakas muistosi näin elää
mielessäin – näin ajatuksin haudalles nyt polvistun.

1.00 Ridasjärven Päivölässä, Päivöläntie 52.
Helena Lehtinen ja Saija Lottonen. Tuomaskuoro ja -bändi. Kahvio.
18.00 Hyvinkään kirkossa. Anna-Maija
Virtanen, Kosti Kallio, Johanna Rantalankila,
Naiskuoro Solina, johtaa Nina Melasalmi,
Hyvinkään Mieslaulajat, johtaa Seppo Nietula.
18.00 Vanhassa kirkossa. Marjut Sipakko,
Anne Blomqvist, KokoNainen.
20.00 Hyvinkään kirkossa. Anna-Maija
Virtanen, Kosti Kallio ja Johanna Rantalankila.
Hyvinkään Oratoriokuoro, Lauluyhtye Lumina
ja Hyvinkään Kamarikuoro, johtaa Erkki
Hannonen.
Loppiainen, .1.2018
17.00 Kauneimmat joululaulut vielä kerran
Vanhassa kirkossa. Anna-Maija Virtanen ja
Petra Pohjanraito.

Isänä ihmeelle -joulunäytelmä
Minkä nimisiä lampaita paime-

net kedolla vartioivat?
Selvisivätkö tietäjät matkastaan kinastelematta?
Miltä isästä tuntuu, kun
hänen vastasyntyneelle
lapselleen ennustetaan
suurta tulevaisuutta?
Jouluaattona esitetään
Hyvinkään kirkossa koskettava, hauska ja lämminhenkinen joulunäytelmä
– ISÄNÄ IHMEELLE. Näytelmä johdattaa meidät halki
joulun tuttujen tapahtumien,
mutta tällä kertaa niitä tarkas-

YLLÄ OLEVA ”Ajatuksia jouluyönä” -runo, ajasta ennen

syntymääni on minun paras joululahjani äidiltäni.

tellaan Joosefin näkökulmasta.
Kertomusta rytmittävät musiikki ja laulut, joista osaan saavat myös katsojat halutessaan
yhtyä. Näytelmä avaa joulun
sanomaa puhuttelevalla tavalla ihan kaikenikäisille.
Esitykset Hyvinkään kirkossa 24.12. klo 14 ja klo 16.
Näytelmän kesto on n. 30
minuuttia.
Näyttelijät: Teatteri Beta
Musiikki: Helena Lehtinen
ja lauluryhmä
Käsikirjoitus ja ohjaus: Tytti
Jäppinen.

LYHYESTI
Hanna Tolonen

Kuvassa vasemmalta oikealle: Riitta Puttonen, Tiina GörtLaine, Raija Relander, Tuija Mattila, Liisa Kankkunen ja
Terhi Makkonen.
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Vauvasukkia
pienille hyvinkääläisille

Ilkka Järvinen
Tuusulan lääninrovastiksi

Lions Club Hyvinkää Höﬃnga lahjoitti Hyvinkään seurakunnan diakoniatyölle sekä
varhaiskasvatukselle 58 paria vauvasukkia toimitettavaksi pienille hyvinkääläisille. Hyvinkää
Höﬃnga vietti 25-vuotisjuhliaan 13.1. ja juhlassa kummiklubi Lions Club Järvenpää / Ainot
haastoi Hyvinkään Höﬃngan kutomaan sukkia
Suomi 100 -hengessä. Sukkia oli neulomassa
noin 10 klubilaista.
Höﬃnga toimitti yhtä suuren sukkalähetyksen myös Hyvinkään sairaalan synnytysosastolle. Sukkia olivat vastaanottamassa johtava
varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen
ja diakoniasihteeri Tuija Mattila.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että Espoon hiippakunta jaetaan 1.1.2018
alkaen kolmeen rovastikuntaan: Espoon tuomiorovastikunta (yhdistetään nykyiset Espoon
tuomiorovastikunta ja Tapiolan rovastikunta),
Lohjan rovastikunta (pysyy nykyisessä muodossa) ja Tuusulan rovastikunta (yhdistetään
nykyiset Tuusulan ja Nurmijärven rovastikunnat).
Tuomiokapituli on nimittänyt Tuusulan rovastikunnan lääninrovastiksi
1.1.2018–31.12.2021 kirkkoherra Ilkka Järvisen.

Kaisa Kaatra

Vuoden Selväsanainen -palkintoa
olivat vastaanottamassa Riitta Kuusi,
Maria Sten ja Sixten Ekstrand Suomen
evankelis-luterialaisesta kirkosta.

Kirkko on Vuoden selväsanainen

S

uomen evankelisluterilainen
kirkko on saanut Selkokielen
neuvottelukunnan myöntämän
Vuoden selväsanainen -tunnustuspalkinnon. Perustelujen
mukaan kirkko on tehnyt pitkäjänteistä
ja tavoitteellista työtä selkokielisten
aineistojen tuottamisessa ja kirkon saavutettavuuden edistämisessä. Helpompi selkokielinen suomi on suunnattu
ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea ja
ymmärtää yleiskieltä.
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöntekijä Maria Kahra on iloinen kirkon saamasta tunnustuksesta.
– Selkokieli on osa kirkon saavutettavuutta. Siitä hyötyvät esimerkiksi
vanhukset, maahanmuuttajat ja erilaiset vammaisryhmät. Meidän seurakunnassa on käytetty selkokieltä jo
vuosia kehitysvammaisten hartauksissa,

Vuoden Paavolalainen
Paavolassa on jo 20 vuoden ajan valittu
vuoden Paavolalainen, joka tänä vuonna on Marika Löytty.
Marika on ohjannut 20 vuoden ajan
joka toinen viikko kehitysvammaisten
musiikkikerhoa Paavolan seurakuntakodissa. Hän on toiminut seurakunnan
Aino Löytty lastenohjaajana ja pitänyt
lapsille kokkikerhoa
muutamana talvikautena. Hän on
toiminut Paavolan
alueneuvostossa
ja ollut jumalanpalveluksissa temp-

rippikouluissa, ryhmissä ja erilaisissa
kirkkohetkissä. Myös vanhustyössä on
käytetty selkokielistä Raamattua. Palkinto on hieno tunnustus, mutta paljon
on mielestäni vielä tehtävää etenkin selkosanaisuuden eli ymmärrettävyyden
eteen. Käytämme paljon sanoja, jotka
eivät aukea kuin ”sisäpiirille”.
Uudenmaan alueen seurakunnissa (ilman
Helsinkiä, Espoota ja Vantaata) toimii
kaksi kehitysvammaistyön pappia. He
ovat Sanna Ylä-Jussila ja Päivi Säämänen. Heistä Sanna Ylä-Jussila tekee työtään myös Hyvinkään seurakunnassa.
– Selkokieltä käyttäessäni kehitysvammainen kuulee uskonasioista kielellä, jota hän ymmärtää. Vanhurskauttamisen selittäminen vaatii useita sanoja,
mutta niiden pitää olla kuulijoille tuttuja. Teen työtä diakoniatyöntekijä Maria

pelipalvelijana, sekä esiintynyt
useissa tilaisuuksissa hanuria
soittaen ja laulaen.

Mariitta Leskinen
eläkkeelle 1.1.2018
Mariitta Leskinen aloitti Hyvinkään seurakunnassa 19.1.1999
talonmies-siivooja-vahtimestarin ja
suntion tehtävissä Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
– Olen tuntenut Vehkojan seurakuntakeskuksen omakseni sen monipuolisen toiminnan johdosta. Myös
muut Hyvinkään seurakunnan kiinteistöt ovat tulleet tutuiksi. Yhteistyö

Kahran kanssa. Pidämme kehitysvammaisille rippikouluja ja leirejä. Viime
kesänä oli Janakkalan Rantalahdessa
rippikoulu, jossa oli myös hyvinkääläisiä nuoria. Joulukuun alussa pidettiin
Sääksissä talvileiri.
Hyvinkäällä Sanna Ylä-Jussila vierailee pyyntöjen mukaan ryhmäkodeissa ja
käy kehitysvammaisten kerhossa. Työhön kuuluu myös jumalanpalveluksia,
sielunhoitoa ja kirkollisia toimituksia.
– Kirkon työntekijöinä voimme olla
ylpeitä saadusta tunnustuspalkinnosta.
Olemme tehneet työtä selkokielisyyden
hyväksi. Internet-osoitteessa selko.evl.
fi on Kirkon selkokieliset sivut. Sieltä
löytyy esimerkiksi jokaiselle kirkkovuoden sunnuntaille selkokielinen raamatunteksti. Sivuilla voi tutustua myös
selkokieliseen Usko ja elämä -kirjaan,
jonka pohjana on käytetty piispa Eero

kiinteistötoimen mahtavien osaajien ja muiden
seurakunnan työntekijöiden kanssa antoi minulle
pohjan vahvalle työhön
sitoutumiselle ja työssä
jaksamiselle.
– Olen aidosti viihtynyt
työssäni! Nyt elämässäni kääntyy
uusi lehti. Aikaa on enemmän kodille,
harrastuksille ja varsinkin neljälle lapsenlapselleni. He ovat elämäni siunaus
ja lahja.
Seurakunta kiittää Mariitta Leskistä
hänen työpanoksestaan seurakunnan
hyväksi ja toivottaa siunausta uuteen
elämänvaiheeseen.

Huovisen katekismusta.
Sanna Ylä-Jussilan mukaan selkokielestä hyötyvät kehitysvammaisten
lisäksi maahanmuuttajat, lapset, muistisairaat ja vanhukset.
– Pidän selkokielisiä messuja enkä
ole saanut niistä kielteistä palautetta.
Tavalliset seurakuntalaiset sanovat
minulle, että nyt ymmärsin hyvin, mitä
puhuttiin. Vuoden selväsanainen -palkinto on kirkolle kannustimena tuottaa
edelleen selkokielistä materiaalia ja tehdä selkokielistä työtä.
Kirkon selkosivut (selko.evl.fi) kertovat
selkokuvineen kirkosta, Raamatusta,
uskosta, kirkollisista toimituksista ja
kirkkovuoden tapahtumista. Uusin aineisto on selkokuvat, jotka valmistuivat
vuosina 2016–2017.
Seppo Ylönen

Meditatiivinen
taidepolku
Näyttelyn teokset kertovat tarinaa Sielun värejä -kurssilla viime syksynä koetuista hetkistä. Kurssilla pysähdyttiin
kristinuskon sanoman äärelle luovasti
eläytyen, maalaten, keskustellen ja hiljentyen. Syksyn aikana olemme kokeneet monia värikkäitä, mutta synkempiäkin sävyjä. Tärkeä osa työskentelyä
on ollut yhteinen jakaminen aiheesta
syntyneiden maalausten äärellä.
Näyttely teoksista on Hyvinkään
kirkon yläsalissa 19.12.2017 alkaen tammikuun loppuun asti. Uusi kurssi alkaa
ensi vuonna. Katso sivu 15.
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Hyvinkään sotaveteraanit ry:n
puheenjohtaja Juhani Skyttä on
sytyttänyt muistokynttilän Kytäjän
kirkon hautausmaalla olevan
sankarivainajien muistomerkin edessä.

Veteraanien arvokas perintö
Suomessa on tällä hetkellä noin 17 000 sotaveteraania, miehiä ja naisia. Heidän hyvinvoinnistaan
huolehtiminen kuuluu kaikille suomalaisille.

S

uomen tasavalta täytti 6.
joulukuuta 100 vuotta. Sotiemme veteraanit saivat
kunniapaikan juhlapäivän
tilaisuuksissa ympäri maata.
Kuulimme myös edesmenneen veteraanin ja säveltäjän Kalervo
Hämäläisen Veteraanin iltahuuto -laulun, joka alkaa näin:

ELOKUVA

”Rannalle himmeän lahden / aurinko
laskenut on / Kutsu jo soi iltahuudon /
Taakka jo laskettu on / Taattoa muista
sa silloin / Askel jo uupunut on / Lapset
ja lastemme lapset / Teidän nyt vuoronne on.” --- ”Hoivatkaa / kohta poissa on
veljet / Muistakaa / heille kallis ol´ maa
/ Kertokaa lastenlapsille lauluin / Himmetä ei muistot koskaan saa!”

TEATTERI

Ohjaus: Aku Louhimies
Tuotanto: Elokuvayhtiö Suomi 2017 Oy
Käsikirjoitus: Aku Louhimies ja Jari Olavi
Rintala
Merkittävissä rooleissa mm. Eero Aho,
Jussi Vatanen, Johannes Holopainen, Paula
Vesala, Aku Hirviniemi ja Samuli Vauramo
Kesto 2 h 59 min, K 16 (13)

Sveitsin uuden elämyskeskuksen suurin
elokuvasali tulee lähes täyteen. Pääosa
katsojista on nuoria aikuisia tai keskiikäisiä. Sama tilanne toistuu ympäri
Suomen. Marraskuun puoleenväliin
mennessä elokuvan on nähnyt yli puoli
miljoonaa ihmistä. Loppu- ja alkuvuoden aikana se saattaa yltää kymmenen
katsotuimman joukkoon.
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dissa mukana olleille veteraaneille, miehille ja naisille, jotka antoivat panoksensa maamme itsenäisyyden puolesta.
Tämän vuoden alussa sotien 1939–45
veteraaneja oli elossa vielä noin 17 000
henkilöä. Sotainvalideja heistä oli noin
1800. Veteraanien keski-ikä on noin 92
vuotta.
Hyvinkäällä on useita veteraanien
hyväksi toimivia yhdistyksiä ja muita
tahoja, jotka vaalivat heidän perintöään:
Hyvinkään Sotaveteraanit ry, Hyvinkään Rintamaveteraanit ry, Hyvinkään
Veteraanitalosäätiö, Rintamanaisten

Liiton Hyvinkään kerho, Sotainvalidien
Veljesliiton Hyvinkään osasto ry, Muistojuhlatoimikunta ja Hyvinkään veteraanityön perinneveljet.
Hyvinkään sotaveteraanit ry:n puheen-

johtaja Juhani Skyttä sanoo, että yhdistys täytti viime keväänä 60 vuotta. Se
on Suomen vanhin veteraaniyhdistys.
– Hyvinkään sotaveteraanit ry perustettiin Yhdistyneiden Villatehtaiden
ruokalassa, osoitteessa Hämeenkatu 13
– 17. Suunnilleen tuolla paikalla on tällä
hetkellä Villateollisuuden muistomerkki
– Ossian Donnerin obeliski.

Reijo Huuskonen

Tuntematon sotilas
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Me suomalaiset olemme kiitollisia so-

Onko tarpeen, että saman romaanin
pohjalta tehtiin jo kolmas elokuvaversio? Tätä on pohdittu, ja niin myönteisiä kuin vahvan kriittisiä arvioita on
kuultu. Kun katseli ja aisti Bio Rexin
nuorekasta katselijakuntaa, tuntui
että ainakin pari tekijöiden tavoitetta
täyttyi. Yhtäältä sodan kauheus, tappamisen mielettömyys ja pohja vuosikymmenien traumoille kävi selväksi.
Ja samalla porautui mitä ilmeisimmin
mieliin oman maan puolustamisen
merkitys, terve isänmaallisuus. Itsenäisen Suomen vapaus ei ole selviö.
Ymmärrän myös niitä Helsingin Sanomien haastattelemia veteraaneja, jotka
sanovat: Ei se tuollaista ollut! Oma isäni,
samoissa Syvärin maisemissa pitkään tapellut konekivääriryhmän johtaja, kuun-

teli nauhalta Väinö Linnan romaanin
luentaa ja niin ikään vierasti kuulemaansa. Häntä uskovaisena häiritsi jatkuva
kiroilu, mutta myös kokonaisuus. Eli se
jokaiseen itsenäisyyspäiväämme kuuluva
Tuntemattoman ensimmäinen versio
on vain yksi näkökulma; nyt se avautuu
hieman eri tavalla.
Nykyversiossa hyödynnetään uuden
tekniikan mahdollisuuksia. Välillä räiske ja veriroiske on huumaava. Sitten
kuvaus siirtyy rauhaisaan luonnon johonkin yksityiskohtaan, lintuun, valoon
joka siivilöityy puiden lomasta. Pääosin
ollaan rintamaolosuhteissa, mutta
aikaisempaa enemmän pääsee kotirintama kuviin. Jopa Helsingin tuomiokirkko, silloinen suurkirkko, on sotilashääjuhlan puitteena. Tutuissa kohdissa

Tammenlehvän eli veteraanitunnuksen omistavia henkilöitä on Hyvinkään
kaupungin alueella 105, joista lähes
puolet on naisia. Hyvinkään sotaveteraanit ry:ssä on 64 jäsentä, joista puolet
on miehiä ja puolet naisia. Kuukausitapaaminen pidetään Veteraanitalolla
Asemakatu 42:ssa.
– Juomme kahvit. Ohjelmassa on
musiikkia ja esitelmiä erilaisista aiheista. Muutama vuosi sitten paikalla oli
joka kerta noin 70 henkeä. Tällä hetkellä Veteraanitalolla käy noin 40 henkeä.
Viime vuosina ”viimeiseen iltahuutoon
kutsuttujen” määrä on ollut huomattava.
Juhani Skyttä jatkaa, että Hyvinkään
sotaveteraanit ry:n tehtävä on huolehtia
veteraaneista niin kauan kun yksikin
sotaveteraani on elossa.
– Sen jälkeen siirrytään perinneaikaan. Jo nyt ollaan laatimassa
valtakunnallista vuosien 1939–1945
sodissa mukana olleiden veteraanien
perinneyhdistystä. Sen käynnistämiseen ei käytetä senttiäkään Hyvinkään
sotaveteraaniyhdistyksen varoja. Kaikki
veteraaneille suunnatut varat käytetään
heidän hyvinvointinsa edistämiseksi.
Juhani Skyttä oli itse Puolustusvoimien
palveluksessa 30 vuotta ja jäi eläkkeelle
luutnantin vakanssilta Riihimäen Elektroniikkakeskuskorjaamolta vuonna
2002. Viiden vuoden ajan hän toimi
kriisinhallinta- ja rauhanturvatehtävissä Siinain alueella, Israelin Golanilla,
Makedoniassa, Kosovossa ja Afganistanissa.
– Isäni Lauri (k. 1973) oli mukana
sekä talvi- että jatkosodassa. Hän oli
Mannerheim-ristin ritari ja palveli sotaaikana Hämeen ratsurykmentissä. Olen
syntynyt Lappeenrannassa. Isäni toimi
siellä aliupseerina Uudenmaan rakuunapataljoonassa. Ollessani aivan pieni
hän osti Kytäjältä vanhempiensa tilan,
jonne perheemme muutti.
Juhani Skyttä suoritti asepalveluksen
Uudenmaan jääkäripataljoonassa Santahaminassa ja jäi sinne vakituiseen palvelukseen. 1970-luvulla elettiin aikaa,
jolloin veteraanien kunnioitus oli hyvin
alhaalla. Nyt se on korkealla.
Perheen äiti Katri Skyttä (k. 2008)
toimi sota-aikana lottana. Poika sai
isänmaallisuudelleen rakennusaineita
isän lisäksi myös häneltä.
– Sota-aikana naisten työpanos oli
merkittävää. Lotat hoitivat sotilaiden
vaate- ja sairaanhoitoa sekä muonitus-

ta. He työskentelivät myös ammustehtaissa, ilmavalvonnassa ja viestitehtävissä. Viimeisenä palveluna he huolehtivat
kaatuneiden huoltamisesta kotiseuduille. Äitinikin oli näissä tehtävässä jonkin
aikaa.
Lapsuudenkodin perintönä myös
veteraaniasiat tulivat Juhani Skytälle
selviksi.
– Tapasin useita isän aseveljiä, rintamasotilaita ja Mannerheim-ristin ritareita. Toimin rauhanturvaajana valtioissa, joissa infrastruktuuri oli tuhottu,
eikä niissä ollut laillista yhteiskuntajärjestystä. Rauhanturvatehtävät antoivat
minulle pohjaa sille, että osaan kunnioittaa järjestäytynyttä yhteiskuntaa.
Juhani Skyttä kehuu näkemäänsä
Aki Louhimiehen ohjaamaa uusinta
Tuntematon sotilas -elokuvaa.
– Nykyajan tekniikka toi esiin esimerkiksi sen, miten Koskela jännitti
poterossa. Leppoisasta Rokasta tuli
häikäilemätön taistelija. Jussi Vatasen
(Koskela), Eero Ahon (Rokka) ja Aku
Hirviniemen (Hietanen) roolisuoritukset olivat hyviä. Jotkut veteraanit
kehuvat ja jotkut moittivat elokuvaa.
Uskon tämän johtuvan siitä, millaisella
rintamalohkolla he ovat itse taistelleet.
En vertaa tätä elokuvaa Edvin Laineen
ohjaamaan elokuvaan. Siinä oli mukana
sodankäyneitä miehiä.
Seppo Ylönen

Veteraaneille
lisää tukea
Suomen itsenäisyyden juhla-

vuonna 2017 veteraanien kotona asumista tukevia palveluja
vahvistetaan. Tavoitteena on
järjestää heille tarpeen mukaiset maksuttomat kotiin annettavat avopalvelut perinteisten
kuntoutuspalvelujen lisäksi.
Valtiokonttori jakaa kunnille
ja kuntayhtymille määrärahat
niissä asuvien veteraanien
määrän mukaisesti yksityiskohtaisten ohjeiden kanssa.
Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat määrärahojen käytöstä.
Lähde: stm.fi/veteraanit-sotainvalidit

AJAN ILMIÖ

K

irkonmäki-lehti
haastatteli kenttäpiispa Pekka
Särkiötä kodin,
uskonnon ja
isänmaan merkityksestä.
Miten isänmaallisuus
näyttäytyy tämän päivän
varusmiesten keskuudessa?
Varusmiehet saavat
tietoa maan historiasta
ja turvallisuuspolitiikasta. Tämä
vahvistaa käsitystä puolustusvoimien
merkityksestä maan turvallisuudelle
ja vakaudelle. Suomalaisten maanpuolustustahto on kansainvälistä
kärkeä. Se kuvastaa myös varusmiesten isänmaallisuutta. Itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuoden aikana on
nostettu esille sotiemme veteraanien
ratkaiseva osuus maan itsenäisyyden säilymisessä. Nuoret arvostavat
korkealle veteraanipolvea. Veteraanit
ovat heille paitsi kiitollisuuden kohde
myös velvoittava esimerkki.
Vieläkö tunnuslause Koti, Uskonto ja
Isänmaa toimii Suomessa?
Haluaisin uskoa, että nämä arvot
ovat edelleen tärkeitä suurimmalle
osalle suomalaisia. Sodan aikana 75
vuotta sitten Kodilla, Uskonnolla
ja Isänmaalla tiivistettiin se, minkä
vuoksi maata puolustettiin hyökkääjää vastaan.
Koti merkitsee lähintä elämänpiiriä, perhettä ja sukua, paikkaa,
jossa asua, levätä ja kasvattaa lapsia.
Uskonto taas merkitsee toivoa tätä
elämää ja iankaikkista tulevaisuutta
varten. Uskonto antaa arvoperustan
jokaisen ihmisen arvosta, elämän

kunnioittamisesta, hyvän ja
pahan erottamisesta, rehellisyydestä, ahkeruudesta ja
lähimmäisestä välittämisestä. Näistä asioista suomalaiset tunnetaan maailmalla,
vaikka suomalaiset itse eivät
aina tunnista, että ne ovat
uskonnon tuottamaa hedelmää. Isänmaa puolestaan
viittaa yhteiskuntaan, jota
on yhdessä rakennettu satoja
vuosia. Sen pohjalta on synnytetty
demokraattinen hallinto, vapaudet,
työn kautta kasvavaa vaurautta, kulttuuria ja sivistystä. Nykyisin siihen
kuuluu kasvavassa määrin puhtaan
luonnon arvostus ja suojelu.
Suomalaiset jakautuvat yhä
enemmän arvojen osalta. Uskonnon
merkitys vähenee, mikä näkyy arvoperustassa. Yhteiset arvot vaihtuvat
yksilöiden erillisiksi arvoiksi. Yhä
useammat etsivät nautintoa ja elämyksiä, joita saa rahalla. Kiinnostus
lähimmäisiin, yhteisten asioiden
hoitoon tai luonnon vaalimiseen
jää harvempien asiaksi. Myös koti
ja perhe menettävät tällöin merkitystään. Jokaisen sukupolven on kuitenkin rakennettava isänmaata.
Suomi on osallistunut rauhanturvaami-

seen ja kansainväliseen kriisinhallintaan 60 vuoden ajan. Alkuvuosikymmeninä Suomi oli rauhanturvaamisen
suurvalta. Suomalaiset ovat yhä enemmän asiantuntijatehtävissä kouluttajina ja tarkkailijoina sekä esikuntien
johtotehtävissä. Siksi suomalaisten
merkitys rauhanrakentajina on edelleen maan kokoon nähden vahva.
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kajahtaa Jumala ompi linnamme, ja Isä
meidän tulee luetuksi.
Televisiosta ja viihteestä tutut näyttelijät suoriutuvat osistaan ammattitaitoisesti. Eero Aho Rokkana, Jussi
Vatanen Koskelana ja Aku Hirviniemi
Hietasena ovat vakuuttavia. Upseerit
Lammio ja Karjula esitetään, jos mahdollista, entistä vastenmielisempinä
sotakurin ja –kiihkon ruumiillistumina.
Paula Vesala Antin Lyyti-puolisona surumielisyydessään pehmentää kuvaa.
Hallussani on Väinö Linnan kirje
hänen esikoisteoksensa Päämäärä
(1947) kustantajalle. Siinä Linna kertoo
neljästä vuodestaan rintamalla sekä
kuvaa kirjailijan tuskaista alkutaivalta.
”Sodan aikana en paljoa kirjoittanut.
Ajan hullutuksen ja oman lapsellisuu-

teni vaikutuksesta kirjoitin tosin naivin
sotaromaanin, jonka te kuitenkin palautitte…” Henkisen ja kirjallisen kamppailun ja kypsymisen jälkeen meillä nyt
kuitenkin ovat kansallisina ikoneina
niin Tuntematon sotilas kuin Täällä
pohjantähden alla, molemmat kirjoina
ja elokuvaversioina.

Punainen rubiini
Kreivitär Marina de Heydenin tarina
KulkuriTeatteri
Dramatisointi ja ohjaus: Charlotta Kivistö
Käsikirjoitus: Benita Kivistö, Leena K. Lehto,
Katri Lehto ja Anu Lahtinen
Pääosassa: Auli Hyyrynen
Kesto väliaikoineen n. 2,5 tuntia

Hyvinkääläisellä harrastajapohjaisella

Kulkuriteatterilla on haastava
ja mittava tavoite: elävöittää
kotiseudun historiaa draaman ja musiikin keinoin.
100 vuotta täyttäneen
Hyvinkään kulttuuritarjontaan hanke sopii enemmän
kuin hyvin.
Tähänastisiin näytelmiin
yleisö on vastannut täysin salein. Kytäjän Hjalmar Constantin
Linderistä kertonut esitys Kamariherra oli lisänäytöksineen loppuunmyyty. Punainen rubiini ei jääne jälkeen.
Ensi vuoden puolella on luvassa tunnetuimman Hyvinkäällä asuneen taiteilijan kuva: Jää hyvästi Helene.
Kuusiosainen Marina de Heydenin
tarina koskettaa katsojaa erityisesti

Pietarin
aateliston
pukuloistolla,
tansseilla
ja musiikilla.
Hyvinkään
osuuksissa
toki rahvaskin vilahtaa.
Monilukuinen
näyttelijäjoukko panee
parastaan, alkunäytöksessä osin repliikkejä hakien. Loppua kohden näyttelijätyö varmasti hioutuu huippuunsa,
kuten tapahtui toisen paikallisen draamaryhmän, Teatteri Päivölän Miehen
kylkiluun viimeisessä esityksessä.
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En etsi valtaa, loistoa
En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan,
mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan.
Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo.
Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan.
Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu,
Jumalan sanan valoa, joss´ sieluin kirkastuu.
Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin,
Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa.
Luo köyhän niin kuin rikkahan saa, joulu ihana!
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa!
Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja taivahan.
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo!
Sävel: Jean Sibelius
Sanat: Sakari Topelius
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JOULUN
RAUHAA
KOTONA

H

uopanan kuusihenkinen perhe
viettää jouluaan Hyvinkäällä.
Perheeseen kuuluu isä Timo, äiti
Saija ja lapset Tomi 7 v., Tinja 5
v., Tianna 3 v. ja Tami 1 v. Viime
vuoden joulusta on hyvä tovi,
mutta pienen miettimisen jälkeen
lapsetkin alkavat muistella, mitä
heidän jouluunsa on yleensä kuulunut. Lahjat tulevat ensimmäisenä mieleen. Saija-äiti kuitenkin toivoo, ettei tavaramäärä
kotona kovasti lisääntyisi. Pakettien määrän ei tarvitsisi
olla valtava. Ja Tomikin toteaa, että hän on toivonut niin
mahdottomia, ettei välttämättä niitä saa. Salaisuudeksi
jääkin, mitä joulupukin kirjeeseen on tullut kirjoitettua. Eiköhän kuusen alta jokin mieluinenkin paketti
löydy.
Mitä jouluna syötäisiin? Tomi toivoisi mak-

karaa, hänestä se olisi hyvä jouluruoka,
vaikkei olekaan kuulunut heidän joulupöytään. Kinkkua ei viime jouluna syöty,
kun se ei ole maistunut. Sen sijaan
paistettiin härkää. Timo-isä kertookin jouluruuan suunnittelun olevan
mukavaa hommaa. Pipareita leivotaan ennen joulua, koristellaan kotia,
haetaan kuusi, sytytellään kynttilöitä,
ripustetaan jouluvaloja ja maistellaan
glögiä. Joulu on täynnä ihania makuja
ja tuoksuja.

Jouluun valmistaudutaan käymällä
pohjoisessa mummoloissa jo hyvissä
ajoin ennen joulua. Varsinainen joulunaika rauhoitetaan ja vietetään kotona
ilman stressiä joulusiivouksista tai kyläilyistä.
Joulukirkossa on käyty myös etukäteen, pikkulapsiperheiden joulukirkot kutsuvat perheitä
kuulemaan joulunsanomaa tänäkin vuonna. Kirkonmäki-lehden ilmestyessä pidetään vielä seuraavat
pikkulapsiperheille tarkoitetut joulukirkot: Perjantaina
15.12. Vanhassa kirkossa kello 9.15 ja 10.15., ja maanantaina 18.12. Vehkojan seurakuntakeskuksessa kello 10.30.
Jouluna Huopanat koristelevat kuusen, käyvät joulu-

saunassa ja jännittävät kuka saa tänä vuonna mantelin
joulupuurosta. Mantelin löytäjän palkinto on suklainen
joulupukki.
Joulussa parasta on kiireettömyys, rauhoittuminen,
maut, tuoksut, yhteinen aika perheen kanssa ja pidemmät vapaat töistä ja koulusta.
Rauhallista joulunaikaa kaikille!

Laura Jokinen
jatkuu ›››
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yvinkään Martin kaupunginosassa on Martinkaari
-niminen asumispalvelutalo.
Sen toisessa kerroksessa on
kerhotila, jota sanotaan Kulmakammariksi. Vapaaehtoisista koottuun kaupungin Hyvän arjen kuriirit
-ryhmään kuuluva Eeva Vänskä pitää
siellä joka toinen keskiviikko senioriasukkaille Meidän kerhoa. On erilaista
ohjelmaa, pelataan bingoa ja lauletaan.
Kerhossa käy soittajia ja laulajia. Kahvitarjoilu on tärkeä asia.
– Meidän kerhossa käy keskimäärin
viisi senioriasukasta. Jostakin syystä
miehiä ei tahdo saada mukaan. Seurakunnan diakoniatyöntekijät käyvät
myös Meidän kerhossa ja tuovat pullat
mukanaan, Eeva Vänskä kertoi.
Haastattelupäivänä oli tuolijumppaa,
keskustelua joulunvietosta ja päälle kahvitarjoilu.
Martinkaaren senioreista oli tullut
kerhoon Anja, Heikki, Hilkka, Tuulikki ja Antti. Joukossa oli myös Hyvinkään
seurakunnan ystäväpalvelun vapaaehtoinen Anita Myllymäki, joka käy katsomassa Tuulikkia kerran viikossa.

Kerhoon osallistujilta tiedusteltiin,
millainen heidän joulunsa on. Haastattelukierros alkoi Anjasta, joka on
asunut Martinkaaressa sen avaamisesta
lähtien eli kuutisen vuotta. Anjan mukaan miehet toivoivat kerhotilaan eli
Kulmakammariin kahvitarjoilua. Hän
ryhtyikin sitten kahvinkeittäjäksi. Keväästä 2012 lähtien Eeva Vänskä keitteli
vuoroviikoin Anjan kanssa kahvia ja piti
myös Meidän kerhoa. Anja sanoi, että
jos Eeva ei olisi nyt pitämässä kerhoa,
heillä ei olisi mitään.
– Minulla on neljä perheellistä lasta
ja yksi lapsenlapsi. Mieheni on haudattu Puolimatkan hautausmaahan. Käyn
joulunaikaan hänen haudallaan lasten
kanssa. Lapset käyvät katsomassa minua täällä. He tuovat ruokaa ja lahjoja.
Toivon mukaan saan lahjaksi taas jonkin

Meidän kerhossa otettiin esiin joulukoristeita ja laulettiin
joululaulua. Kerholaiset vasemmalta alkaen:Heikki, Anja,
Hilkka, Tuulikki ja Antti. Takana ovat Anita (vas.) ja Eeva.

Meidän kerhossa odotetaan joulua
äänikirjan, koska kuuntelen niitä mielelläni. Maa on niin kaunis on mielestäni
kaunein joululaulu.
Myös Heikki arveli viettävänsä tulevaa joulua Martinkaaressa.
– Minulla ei ole vielä mitään joulusuunnitelmia. Katson televisiosta
joulunajan ohjelmia. Tuskin käyn joulun aikana missään. Minulla on vain
serkkuja, mutta en ole ollut tekemisissä
heidän kanssaan. Tulin asumaan tähän
taloon toukokuussa 2015.
Eeva Vänskä jatkoi, että Meidän kerhon
pikkujoulua vietetään keskiviikkona 20.
joulukuuta. Silloin lauletaan joululauluja ja syödään riisipuuroa hedelmäkiisselin kanssa. Tulevasta joulunvietostaan
Eeva sanoi näin:
– Tyttäreni asuu Hyvinkäällä, ja hänellä on kolme lasta. Käymme mieheni
Aarren kanssa tyttäremme perheen
kotona joulun aikana. On tärkeää, että
jouluna on hyvä mieli. Olen syntyisin
maanviljelijäperheestä Pohjois-Karjalan

Tuupovaarasta. Joulupukki toi minulle
lapsena lahjaksi vihkoja, kyniä ja kumeja. Minun suosikkijoululauluni on
Sydämeeni joulun teen.
Anita Myllymäki pitää Maa on niin
kaunis -joululaulusta. Toinen hänelle rakas kappale on Konsta Jylhän Joululaulu.
– Kun Maa on niin kaunis -laulua
lauletaan kirkossa, syntyy joulun tunnelma. Siinä tulee esiin sukupolvien
ketju. Monena jouluna olen ollut poikani perheessä Janakkalan Leppäkoskella.
Pojallani on uusioperhe, jossa on kuusi
lasta iältään 10 – 25 vuotta. Siellä on
jouluna vilskettä.
Hilkka on asunut talossa neljä vuotta.
– Viime vuonna olin jouluna tyttären perheen vieraana Vantaalla. Tulevan joulun aattona olen pojan perheen
kotona täällä Hyvinkäällä. Minun
suosikkijoululauluni on Varpunen jouluaamuna.
Martinkaari on ollut Tuulikin kotitalo pian kaksi vuotta
– Olen Sievin tyttö, sillä vietin lap-

suuteni Sievissä. Meitä oli viisi lasta.
Niistä lapsuuden jouluista jäi hyvät
muistot, kun saatiin olla perheenä yhdessä. Joulut 2015 ja 2016 makasin sairaalassa. Neljä lastani ja tuttavani kävivät
minua katsomassa. Lapset käyvät minun
luonani joka pyhä. Myös lastenlapsia on
mukana. Minulla on kuusi lastenlasta,
joista nuorin on 7 kuukauden ikäinen.
Tulevaa joulua vietän poikani perheen
kotona Riihimäellä. Minäkin pidän Maa
on niin kaunis -joululaulusta.
Maa on niin kaunis on myös Antin
suosikki.
– Minä olen asunut talossa kaksi
vuotta. Kodinhoitajat käyvät kolme kertaa päivässä luonani. Minulla on kaksi
poikaa ja tyttö, jotka asuvat Hyvinkäällä,
Espoossa ja Helsingissä. He saattavat käydä katsomassa minua jouluna. Minä en
lähetä joulukortteja. Armeijassa ollessani
lähetin kotiin yhden kortin, jossa pyysin
rahaa. Rauha tekee joulusta joulun.
Seppo Ylönen

Asunnottoman joulu

J

oulu on suomalaisille tärkeä
juhla ja silloin kokoonnutaan
perheen ja suvun kanssa yhteen. Kaikilla ei kuitenkaan ole
perhettä ja sukua ympärillään
jouluna. Kaikilla ei ole myöskään kotia,
jossa voisi jouluansa viettää. Kirkonmäki -lehti haastatteli marraskuussa kahta
hyvinkääläistä asunnotonta.
Kari 67 v.

Olen ollut asunnottomana nyt noin
kahdeksan vuotta. En ole vuosiin jaksanut, enkä edes halunnut hakea asuntoa
itselleni. Yöt vietän ”märkäpäässä” ja
päivät kuluvat pääasiassa kadulla tai
kauppakeskuksessa. Olen eläkkeellä ja
suurin osa rahasta menee alkoholiin
ja sitten ruokaan. Tupakkaa en polta.
Entinen vaimoni asuu Nurmijärvellä ja
aikuiset lapset perheineen Helsingissä.
Olen vuosien aikana osallistunut
seurakunnan diakoniatyön retkille ja
leireille, Herusten puutalkoisiin, Vehkojan saunaryhmään ja käynyt diakoniaruokailuissa kirkon yläsalissa.
Sateisilla ja kylmillä ilmoilla olen
käynyt istumassa kirkossa. Siellä on lämmintä ja turvallista ja urkujen soittoa on
ihanaa kuunnella. Välillä olen käynyt Pe-

10

Kirkonmäki Nro 6 | 15.12.2017

lastusarmeijassa pyytämässä apua.
Joulua vietän kuten mitä tahansa muutakin päivää: yövyn
”märkäpäässä” ja kävelen kaupungilla sen mukaan miten kipeillä
jaloillani jaksan. Lasteni luokse
Helsinkiin en voi, enkä kehtaa mennä. Heillä on siellä omat joulunsa
enkä voi mennä sinne tällaisena heitä
häiritsemään.
Olen aikaisemmin käynyt diakonian
järjestämässä päihdetyön joulujuhlassa
Vehkojalla, mutta nykyisin en jaksa niin
kauas enää kävellä.
Toivoisin Hyvinkään seurakunnalta,
että täällä keskustassa voisi olla joku sellainen tilaisuus, jossa voisi olla sisällä lämpimässä ja saisi syödä jouluista ruokaa.
Pekka 49 v.

Tällä kertaa asunnottomuuteni on
kestänyt yhdeksän kuukautta. Lähdin
helmikuussa reissun päälle ja sillä tiellä
ollaan. Tänään piti olla työkkärissä aktivointisuunnitelma, mutta ilmoittivat,
että se aika onkin peruttu. Sosiaaliohjaajan Matalasta kynnyksestä piti
tulla myös palaveriin, mutta sekin asia
peruuntui. Kuulemma ilmoittavat sitten
milloin on uusi aika. Tarkoitus oli siinä

palaverissa keskustella asunnon hakemisesta uudestaan.
Olen vuosien aikana ollut monta
kertaa asunnoton, välillä olen asunut
Mäntylässä ja välillä vuokralla eri puolilla kaupunkia. Asunnottomana ollessa
vietän yöt ”märkäpäässä” ja joskus kavereilla. Elän työmarkkinatuella ja lääkkeet maksaa Kela. Kävin Metsolassa ja
viimeksi ostamani lääkesatsi ja vaatteet
jäivät sinne. Suurin osa rahasta menee
alkoholiin ja tupakkaan. Pesulla käyn välillä Karin tavoin esim. Toimarissa.
Minäkin olen osallistunut vuosien
aikana diakonian järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Viimeksi olin
mukana Asunnottomien yössä ja pidin

siellä puheenkin.
Mua on kyllä elämäni aikana jeesattu monella tavoin, mutta itse mä
olen asiani sössinyt.
Joulu kuluu kuten muutkin päivät eli yövyn varmaan ”märkäpäässä”
ja päivät kuluvat miten kuluvat.
Kirkon tilaisuuksissa varmaan käyn,
jos ne ovat ilmaisia. Konsertteihin menen mielelläni, mutta pääsylippuihin
ei ole rahaa. Joululta odotan sitä, että
kaikilla lapsilla olisi hauskaa.
Minulla ei ole muuta joululahjaa
antaa kenellekään paitsi, että äidin haudalle Puolimatkaan vien kynttilän.
Tuija Mattila

Toimari ry:
Asuntola, ensisuoja
(märkäpää ), päiväkeskus
Mäntylä ry:
Päihdehuoltopalveluja, asuntola
Metsola:
Kuntouttavaa palveluasumista

Mikko Roininen

NUORET
Teksti Anssi Tähtinen

M

itä sinulle tulee mieleen
partiosta? Solmujen
tekoa? Nuotiolla istumista? Veistelyä? Nämä ovat
ehkä ne stereotyyppiset
kuvat partiosta. Mutta partio on paljon
muutakin! 65000 partiolaista Suomessa, ja yli 45 miljoonaa koko maailmassa
keksivät jos jonkinlaista tekemistä.
Solmut, tulenteko ja puukon käyttö toki
tulevat partiolaisille tutuksi alusta saakka, mutta mukaan mahtuu myös ensiaputaitoja, yhteiskunnallista vaikuttamista, ruoanlaittoa, selviytymistaitoja,
bileitä ja paljon muuta. Lista tekemisistä voisi jatkua melkeinpä loputtomiin.
Monesti sanotaankin, että partio on
maailman monipuolisin harrastus.
Hyvinkäällä partiotoimintaa toteutetaan neljässä lippukunnassa: Nummenpojissa, Metsätytöissä, Miilupartiossa
ja Martin partiossa. Seurakunta tukee
jokaista neljää lippukuntaa eri tavoin:
taloudellisesti, tarjoamalla tiloja ja
mahdollisuuksien mukaan osallistumalla lippukuntien toimintaan. Partio
kannustaa nuoria etsimään omaa hengellisyyttään ja kehittämään myönteistä
suhdetta uskontoon. Siinä työssä seurakunta pyrkii olemaan apuna.
Partiossa opitaan tekemällä. Yksin
ei kenenkään tarvitse jäädä, vaan tukea
on aina tarjolla. Partio onkin oiva harrastus myös aikuisille, jotka monesti

Tokko partiomieles tallella on?
ovatkin lippukunnissa juuri nuorempien johtajien tukena ja apuna. Retkillä ja
leireillä vanhemmat partiolaiset auttavat nuorempiaan ja iän ja kokemuksen
karttuessa myös vastuun määrä kasvaa.
Se on partion tapa kasvattaa.
Partioharrastuksessa on tilaa kaiken-

laisille lahjoille: voit toimia esimerkiksi
ryhmänjohtajana, ryhmänjohtajien
tukena, muonittajana leirillä, lippukunnan sihteerinä, taloudenhoitajana,
verkkosivuista vastaavana tai vaikka
lippukunnanjohtajana. Etkö tiedä
partiosta mitään, etkä voi siksi lähteä

mukaan? No ei hätää, partiolaiset järjestävät Tervetuloa partioon -kursseja,
missä kerrotaan kaikki tarpeellinen. Ja
matkan varrella oppii lisää.
Kiinnostuitko partiotoiminnasta? Katso lisää
osoitteesta www.partio.fi ja lähde mukaan!

Aapo Rainio
Ossi Hokkanen

Partio on…
KAVEREITA:

Ystäviä ja yhdessäoloa.
Jokainen toimii ryhmässä.
65 000 partiokaveria Suomessa.
45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa.

YHDESSÄ TEKEMISTÄ:

Seikkailuja ja elämyksiä maalla,
metsässä, merellä ja ilmassa.
Tavoitteellista toimintaa omassa
ikäryhmässä 7–22-vuotiaille.
Opitaan uusia taitoja itse tekemällä.
Otetaan vastuuta.
Johtamistaitoja.
Viikoittaisia kokoontumisia,
viikonloppuretkiä ja pidempiä leirejä.
Kansainvälisiä kokemuksia ja leirejä.

KAIKILLE AVOINTA:

Toimintaa kieleen, uskontoon
ja taustaan katsomatta.
Edullinen harrastus.
Toimintaa myös erityistä tukea
tarvitseville.
Vapaaehtoistoimintaa:
Aikuisille monipuolisia mahdollisuuksia.
Tarjoamme koulutusta,
aiempaa kokemusta ei tarvita.

www.partio.fi
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Hanna Tolonen

Yhteisvastuukeräys
torjuu nälkää ja
köyhyyttä
Vuoden 2018 Yhteisvastuukeräys käynnistyy 4.2. Yhteisvas-

tuu -messulla. Lipaskeräysviikko on viikolla 6: 5.–10.2. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla torjutaan nälkää ja köyhyyttä
sekä Suomessa että ulkomailla. Tuotosta 20 % käytetään
paikallisseurakunnan avustustyöhön ja 20 % Kirkon Diakoniarahaston kautta taloudelliseen avustamiseen ja 60 %
tuotosta ulkomaille katastrofiapuun Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Hyvinkään keräyspäällikkönä on Mika Viitanen ja
keräyssihteereinä Päivi Lammela ja Kaisa Laakso.
Varaa jo helmikuun keräysajankohta kalenteriisi ja tule
lipaskerääjäksi – tehdään hyvää yhdessä! Yhteisvastuu löytyy myös Facebookista ja Instagrammista.

Sinua tarvitaan.
Tule lipaskerääjäksi!

Vierailijoiden suosikkiteokset olivat
Ilona Treimanin Muistojen paratiisi
(oik.) ja Liisa Björnin Äidin syli.

Minun uskoni
– hiveli silmiä ja kosketti sydäntä
”Minun uskoni” Hyvinkääläisten

taiteilijoiden näyttely pidettiin
27.10.–19.11. Hyvinkään kirkon
yläsalissa. Hyvinkään seurakunnan 100-vuotisjuhlavuoden
viimeinen taidenäyttely järjestettiin yhteistyössä Hyvinkään
Taiteilijaseuran kanssa. Näyttelyssä oli esillä 41 teosta hyvinkääläisiltä taiteilijoilta.
Hyvinkään Taiteilijaseuran
ja seurakunnan taidetoimikunnan jäsen Reijo Puranen oli
tyytyväinen näyttelyyn:
– Hyvinkääläisten ammattija harrastajataiteilijoiden yhteinen näyttely oli kokonaisuudessaan onnistunut ja monipuolinen. Runsas yleisö on kiitellyt
näyttelyn sisältöä. Hieno bonus
oli kirkon valaistus värivaloilla
marraskuun alussa – se kruunasi näyttelyn.
– Minun uskoni tuli monin

eri tavoin esille taiteen keinoin,
suurin osa maalauksina, mutta
myös erinomaisia veistoksia
oli näyttelyssä mukana. Minun
uskoni avautui taiteilijoiden
teoksista eri tavoin, symbolistisesti tai hyvin suoraan esittävän
taiteen keinoin.
Näyttelyn avajaisissa kirkkoherra Ilkka Järvinen teemoitti
näyttelyä raamatunlauseella:
”Korvat kuulemaan ja silmät
näkemään, molemmat on Herra luonut (Snl. 20:12).” Luojamme on luonut meille aistit, että
niiden kautta voimme ymmärtää jotain Jumalan luomistyöstä
luomakunnassa.
Kävijät saivat äänestää myös
suosikkiteostaan näyttelyssä.
Vierailijoiden selkeitä suosikkeja olivat kaksi eniten ääniä
saaneet teokset: Ilona Treimanin teos, Muistojen paratiisi

ja toisena Liisa Björnin, Äidin
syli. Kolmanneksi suosituin oli
Tiina Torkkelin, Metsän poika
mie oon. Martti Tuomisen
Psalmi 130, Anna Rauhalan
Getsemane ja Pekka Ryynäsen, Kotimaisemista Lapin
tuntureille olivat myös monien
vierailijoiden suosiossa.
– Näyttely oli onnistunut ja
upea. Olen iloinen, että Taitelijaseura lähti mukaan niin suurella panostuksella, kommentoi
Järvinen näyttelyn jälkeen.
Näyttely oli menestys, sillä
vieraskirjaan kertyi noin 400
nimeä. Alakouluille ja päiväkodeille suunnatun Kirkkoseikkailun puitteissa näyttelyyn
kävi tutustumassa monia lapsiryhmiä, jotka olivat kirjoittaneet kauniit kiitoksensa vieraskirjaan: ”Kiitos, kivaa oli.”
Hanna Tolonen

IKKUNA MAAILMAAN

Mungu wangu

O

lohuoneesta kuuluu ”Mungu wangu!”. Se
on swahilia ja tarkoittaa: Oi Jumalani!
Juoksen äkkiä katsomaan mikä nyt on niin
kamalaa, että pitää ihan Jumalankin nimi
lausua.
Mama Happyn sitruunamehulasi on juuri kaatunut pöydälle. Hän yrittää käsillään estää mehun
leviämistä pöydällä lojuviin käsitöihimme. Martha
pidättää nurkassa nauruaan. Hän on noussut pikaisesti pöydästä ja vetäytynyt hyvän välimatkan päähän.
Mama Happy jatkaa ”munguwangutteluaan” ja
minä pysäytän mehuvaltameren laajenemisen käteeni
jostain osuneella huivilla. Martha ei pysty enää pidättämään nauruaan vaan hohottaa vatsastaan kiinni
pitäen: ”Mama Happy kaatoi mehulasin tahallaan,
koska pelkäsi, että siinä on myrkkyä”. ”Ei se niin ollut”,
Mama Happy puolustautuu loukkaantuneena. ”Minä
vain vetäisin askartelulankaa liian pitkäksi, käteni osui
lasiin ja se kaatui”. Nyt minuakin jo naurattaa. Katsomme Martan kanssa Mama Happya ja hänkin tajuaa, ettei kukaan oikeasti syytä häntä. Remahdamme
kaikki hersyvään nauruun.
Joulu on tulossa ja naiset valmistautuvat joulumyyjäi-

siin käsitöitään tehden. Tähdenmuotoinen muovinpala saa päälleen monivärisen helmikoristelun. Värien
kirjo loistaa kaikissa sateenkaaren sävyissä. Katson
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pöydällä olevia valmiita tähtiä ja ajatukseni lennähtää
hetkeksi kauas, Pohjantähden alle.
Nielaisen tutun ikävän tunteen ja katson hymyillen

näitä kauniita ja niin ylväitä naisia. Joulun lapsen vanhemmat ovat jo lähteneet liikkeelle ja kolkuttelevat
talojen ovia. Kuka avaisi ja antaisi yösijan vastasyntyneelle? Aivan kuin Mama Happy lukisi ajatukseni.
Hän sanoo hiljaisella äänellä: ”Niin voisi oikeasti tapahtua, että joku laittaisi myrkkyä minun mehuuni.” Katson häntä ihmetellen,
no ei kai nyt sentään! Mama Happy
jatkaa: ”Jeesus on minun paras kaveri. Rakastan joulua ja toivotan
silloin kaikki kulkijat tervetulleeksi kotiini. Mutta on ihmisiä, jotka eivät halua minun
tekevän niin. Heille Jumalan rakkauden jakaminen
on vierasta ja pelottavaa.
He haluaisivat minusta ja
tavoistani eroon.”
Mama Happyn sanat
mielessäni ajattelen tätä
Tähdenmuotoinen muovinpala
saa päälleen monivärisen helmikoristelun.

joulua. Kunpa oppisimme rakastamaan ja ymmärtämään toisenlaisia tapoja. Oi Jumalani, Sinua rukoilen,
armahda meitä.
Pastori Katri Härkönen
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti
Arusha, Tansania

YTIMESSÄ

Ovi jouluun

P

ieni punainen ovi, pikkuruinen
postilaatikko ja tulitikuista
rakennetut tikkaat suuntaavat
katseeni olohuoneen lattialistan tasolle. Ovi näyttää olevan
tarkoitettu jollekin todella
pienelle. Ystäväni kertoo onnellisena, kuinka on askarrellut yhdessä lasten
kanssa joulutontulle oman sisäänkäynnin.
Tänä vuonna joulutontun ei tarvitse kiipeillä ikkunoista sisään tai laskeutua savupiipusta alas tarkkaillakseen kilttejä lapsia.
Sen sijaan tomera tonttu voi hämärän tullen raottaa ovea ja hipsiä sisään. Tervetuloa
joulutonttu ja joulunaika, tässä kodissa
ollaan valmiita.
Jäin jälkikäteen kotona miettimään pien-

tä joulutontun ovea lattian rajassa. Se kertoikin adventin ajasta ja joulun sanomasta
enemmän, mitä ensi silmäyksellä voisi uskoa. Ovi, joka on melkein piilossa katseilta,
avaa merkityksen suuremmalle. Yhtälailla
sydämestämme löytyy ovi. Jos annamme
sen olla raollaan, voi joulutunnelman lisäksi
astua sisimpäämme joulun suurin sanoma;
usko, toivo ja rakkaus – Kristus itse.
Ystäväni kodissa minun piti kumartua
alaspäin, jotta pystyin näkemään oleellisen.
Samalla tavoin Jeesuksen ratsastaessa nöyränä aasilla Jerusalemiin, kansa kumartui
Kuninkaansa edessä. Ihmiset levittivät vaatteita sekä palmunlehviä ja huusivat ”Hoosianna, Daavidin poika, auta meitä!”
Jeesus Kristus on Vapahtaja, joka saapui

Ihmiset
levittivät
vaatteita sekä
palmunlehviä
ja huusivat
”Hoosianna,
Daavidin poika,
auta meitä!”

kutsumaan meitä tielle, jonka päätepisteenä
on mitä kaunein ovi. Se on kotiovi, jonka
ovenpieleen on kirjoitettu kyltti: Tämä on
sinun kotisi, tänne olet tervetullut. Olet
rakastettu.
Elämän matkan varrella on välillä hyvä
pysähtyä ja laittaa Taivaan Isän postilaatikkoon tervehdys rukouksen muodossa.
Isälle, joka näkee sinut joka hetki. Hänelle
voit puhua kaikesta ja Hän puhuu Sinulle.
Rukouksessa voit avata sisimpäsi Jumalalle
ja jättää omat asiasi Hänen käsiinsä.
Siunattua adventinaikaa ja rauhaisaa
joulun odotusta jokaisen sydämeen!
Saija Lottonen
Kirjoittaja on Hyvinkään
seurakunnan seurakuntapastori

Sana

Rukous

Virsi

Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan
vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa
evankeliumi, jota minä julistan, sanoma
Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä! Nyt se on saatettu julki ja annettu
ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa
kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille,
jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas,
Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen! Aamen.
Room. 16: 25–27

Jeesus, meidän Herramme. Sinä saavuit
kerran aasilla ratsastaen Jerusalemiin ja
riemuitsevat kansanjoukot tervehtivät
sinua palmunlehviä ja oksia heiluttaen.
Tänään mekin tahdomme toivottaa sinut
tervetulleeksi koteihimme ja sydämiimme.
Tule, Jeesus, luoksemme. Valmista meissä
tilaa juhlan odotukselle ja joulun ilolle.
Sinua me ylistämme. Aamen.

Avaja porttis, ovesi,
käy Herraas vastaan nöyrästi,
kun itse taivaan Kuningas
sun tahtoo olla vierahas.
Suo ilovirtes kaikua,
on siitä riemu taivaassa.
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.

Virsi 2:1

(Pieni rukouskirja, toim. Heikki Kotila)

Kirkonmäki Nro 6 | 15.12.2017

13

JOULUNAJAN TILAISUUKSIA
PERJANTAI 15.12.
9.15 ja 10.15 Pikkulapsiperheiden ja
päiväkotien joulukirkko Vanhassa
kirkossa. Marja Vainikka, Anna-Maija
Virtanen ja Anna-Mari Tukeva.

3. ADVENTTISUNNUNTAI 17.12.
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa. Virpi
Koivisto, Kosti Kallio, Janne Peltokorpi.
Pyhäkoulu.
10.00 Joululaulukirkko Paavolan srkkodissa. Janne Rönni ja Marjut Sipakko.
Kirkkokahvit.

MAANANTAI 18.12.
10.30 Pikkulapsiperheiden ja
päiväkotien joulukirkko Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Marja Vainikka, Janne Peltokorpi
ja Anna-Mari Tukeva.
18.00 Runo vie jouluun Vanhassa kirkossa.
Nuoren Voiman Liiton Hyvinkään Siiven
Lausujat.

TIISTAI 19.12.
10.30 Kehitysvammaisten joulukirkko
Vanhassa kirkossa. Jyrki Rauhala, Minna
Kurkola, Mari Kahra ja Neliapila-kuoro.

TORSTAI 21.12.
18.00 Joulua kohti - ehtoollis- ja
joululauluhetki Vanhassa kirkossa.
Hyvinkään seurakunnan nuoret aikuiset
järjestävät kaikille avoimen ehtoollis- ja
yhteislauluhetken. Mukana Hyvinkään
seurakunnan Nuorisokuoro,
Jussi Hokkanen, Petteri Kerko ja
Marjut Sipakko.

JOULUPÄIVÄ,
MAANANTAI 25.12.

18.00 Joulunodotuskirkko Martin srk-talossa.
Marja Vainikka ja Helena Lehtinen.
22.00 Yömessu Paavolan srk-kodissa.
Jussi Hokkanen, Janne Peltokorpi ja
Johanna Rantalankila.

07.00 Joulukirkko Vanhassa kirkossa.
Antti Kurkola, Jyrki Rauhala, Marjut
Sipakko ja Hyvinkään Työväen Mieskuoro.
09.00 Joulukirkko Kytäjän kirkossa.
Virpi Koivisto ja Anna-Maija Virtanen.
Piia Virtanen, viulu.
10.00 Joulukirkko Hyvinkään kirkossa.
Kosti Kallio, Petteri Kerko, Helena
Lehtinen ja Janne Peltokorpi. Hyvinkään
Kirkkokuoro, johtaa Janne Peltokorpi.
11.00 Perhekirkko Vehkojan srk-keskuksessa.
Marja Vainikka ja Minna Kurkola.

JOULUAATTO, SUNNUNTAI 24.12.

TAPANINPÄIVÄ, TIISTAI 26.12.

10.00 Messu Hyvinkään kirkossa. Anne
Blomqvist, Janne Rönni ja Marjut Sipakko.
14.00 ja 16.00 Joulunäytelmä Isänä Ihmeelle
Hyvinkään kirkossa. Lämminhenkinen
tarina kuljettaa kaikenikäiset katsojat
Jooseﬁn matkassa halki ensimmäisen
joulun tapahtumien. Käsikirjoitus ja
ohjaus: Tytti Jäppinen. Musiikki: Helena
Lehtinen ja lauluryhmä. Ks. s. 4.
14.00 ja 15.30 Jouluaaton hartaus Kytäjän
kirkossa. Virpi Koivisto ja Janne
Peltokorpi.
14.00 Jouluaaton hartaus Rauhannummen
kappelissa. Marja Vainikka ja Minna
Kurkola. Jari Kangas, laulu. Kuljetus.
15.00 Julbön i Gamla kyrkan. Anne Blomqvist
ja Anna-Maija Virtanen.
17.00 Jouluaaton hartaus Vanhassa kirkossa.
Jyrki Rauhala ja Anna-Maija Virtanen.
17.00 Avoin jouluaatto Vehkojan srkkeskuksessa. Joululauluja, hartaus ja
jouluateria. Esa ja Birgitta Kokko sekä
Sini Usmi. Jouluaterialippuja (10 €)
seurakunnan neuvonnasta.
18.00 Jouluaaton hartaus Puolimatkan
Sankarihaudalla. Antti Kurkola ja
Marjut Sipakko.
23.00 Jouluyön messu Hyvinkään kirkossa.
Paula Kallio, Jussi Hokkanen ja
Minna Kurkola. Elina Salin, viulu.

10.00 Messu Hyvinkään kirkossa.
Jussi Hokkanen, Kosti Kallio,
Marjut Sipakko ja Anna-Maija Virtanen.
Lauletaan joululauluja.
18.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa.
Lauletaan Viisikielinen-laulukirjasta.
Sanaa ja rukousta, Jari Araneva. Juontaa
Arja Suikkanen. Mukana Petteri Kerko ja
Minna Kurkola. Kolehti Suomen Ev. lut.
Kansanlähetykselle. Kahvitarjoilu.

AATONAATTO, LAUANTAI 23.12.

PERJANTAI 29.12.
18.00 Jouluseurat Vanhassa kirkossa.
Ari-Pekka ja Kaisa Laakso (HerättäjäYhdistys)

23.00 Uudenvuodenaattohartaus Hyvinkään
kirkossa. Kosti Kallio ja Anna-Maija
Virtanen. Tilaisuus alkaa glögitarjoilulla.

UUDENVUODEN PÄIVÄ,
MAANANTAI 1.1.2018
10.00 Sanajumalanpalvelus Vanhassa
kirkossa. Petteri Kerko ja Taru Paasio.
Kirkkokahvit.

LOPPIAINEN, LAUANTAI
6.1.2018
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa.
Virpi Koivisto, Kosti Kallio ja
Anna-Maija Virtanen. Messun
jälkeen kappalainen Kosti
Kallion eläkkeellelähtöjuhla
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa.

SUNNUNTAI 7.1.
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa.
Virpi Koivisto, Esa Kokko ja Anna-Maija
Virtanen. Pyhäkoulu.
10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan
srk-kodissa. Paula Kallio ja Taru Paasio.
Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
18.00 Iltamessu Vanhassa kirkossa.
Jussi Hokkanen ja Taru Paasio.

UUDENVUODENAATTO,
SUNNUNTAI 31.12.

LINJA-AUTOKULJETUS
RAUHANNUMMEN
HAUTAUSMAALLE JOULUAATTONA
SUNNUNTAINA 24.12.

10.00 Messu Hyvinkään kirkossa.
Hanna Tolonen, Saija Lottonen ja
Anna Helenius. Kirkkokahvit.
12.00 Messu Paavolan srk-kodissa.
Petteri Kerko ja Anna-Maija Virtanen.
Kirkkokahvit.
19.00 Raamattuluento Vanhassa kirkossa.
Jari Araneva opettaa. Tilaisuuden juontaa
Arja Suikkanen. Kolehti: Suomen Ev-lut.
Kansanlähetys.
20.30 Messu Vanhassa kirkossa. Petteri Kerko
ja Anna-Maija Virtanen.

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

N U O R T E N T O I M I N TA

Loppiaisen nuorten leirillä on vielä tilaa! Ilmoittautuminen päättyy 17.12.
Betskun pikkujoulut 16.12. klo 16.30–20.30.
Tämän jälkeen Betskun viikkotoiminta jää joulutauolle.
Viikkotoiminta jatkuu taas 10.1. klo 15 Raamiksessa.
Betskun uuden vuoden vastaanotto klo 18 alkaen.
Kotiin lähdetään sitten jossain vaiheessa ensi vuoden puolella :)
Nuorisotyö toivottaa kaikille hyvää joulua ja siunattua vuotta 2018!
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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JOULUKONSERTTEJA
Pe 15.12. klo 19 Katri Helenan joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa. Liput 29 €
Ticketmasterista (sis. palvelumaksun).
La 16.12. klo 17 Koko perheen joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa. Lapsi-ja
nuorisokuorot sekä soitinyhtye, johtaa
Marjut Sipakko. Konsertissa esiintyy
myös Sara Kurkola, joka on tuttu
Voice of Finland- ja Idols
-kilpailuista.
Vapaa pääsy.
Ti 19.12. klo 18 Hiljaa,
hiljaa helkkyellen
-joulukonsertti
Vanhassa kirkossa.
Minna Kurkolan
laulunoppilaat
esiintyvät. Säestys,
Minna Kurkola.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Pe 22.12. klo 19 Hyvinkään
Kamarikuoron joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa. Johtaa Erkki Hannonen.
Hyvinkään Salonkiorkesteri, johtaa
Emily Wagoner. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.

Hyvinkään
seurakunnan
diakoniatyö kiittää
kaikkia seurakuntalaisia ja
yhteistyökumppaneita kuluneesta
vuodesta ja toivottaa jouluiloa
sekä siunausta vuodelle 01.
Joulukorttien sijaan olemme
tukeneet Lukutaito-opetusta
kehitysmaissa
Kirkon Ulkomaanavun
Toisenlaisen lahjan kautta.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Maalaus Anna Rauhala

Viikkotiedote
muuttuu
Kuukausitiedotteeksi
Vuoden alusta seurakunta siir-

tyy viestinnässä uuteen aikaan!
Seurakunnan tilaisuuksissa jaettu
Viikkotiedote muuttuu Kuukausitiedotteeksi. Uusi kuukausitiedote
ilmestyy jokaisen kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Tiedotteeseen on koottu kyseisen kuukauden
sunnuntaiden tapahtumat ja muut
viikolla järjestettävät konsertit ja
erikoistapahtumat. Kesällä julkaistaan kesätiedote.
Lisäksi julkaisemme uuden Kausiesitteen kaksi kertaa vuodessa toimintakauden alussa: tammikuussa
ja syyskuussa. Se sisältää seurakunnan piirit, kerhot, jumpat ym. kootusti yhdessä esitteessä.
Molempia esitteitä on jaossa seu-

rakunnan jumalanpalveluksissa ja
tapahtumissa.

Sielun värejä - uskon maisemia kurssi jatkuu
Kurssilla pysähdytään kristinuskon
sanoman äärelle luovasti eläytyen,
maalaten, keskustellen ja hiljentyen.
Aiheeseen liittyviä tekstejä luetaan tai
kuunnellaan musiikkia. Kuvan toteutuksessa on jokaisen oma jälki tärkeä.
Maalaaminen voi olla leikkiä tai sukeltamista, vaikka pelkkää väriä. Kurssi
on tarkoitettu niin aloittelijoille kuin
kokeneillekin kuvantekijöille.

Kurssin vetäjinä toimivat taiteilija,
TM, Anna Rauhala ja pastori, psykoterapeuttiopiskelija Petra Pohjanraito.
Syksyllä alkanut kurssi jatkuu tiistaina
9.1.2018 kello 18–20.30 ja kokoontuu
tiistaisin. Viimeinen kerta on toukokuun
alussa. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 12 osallistujaa. Paikkana on
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasali 2. krs., Hämeenkatu 16.

Seurakunnalla on pullovärejä ja työskentelyvälineitä sekä rullapaperia, mutta on hyvä ottaa omia välineitä mukaan.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
2.1.2018 mennessä pastori Petralle
petra.pohjanraito@evl.fi tai 040 748
1960. Myös Annalle voi ilmoittautua
040 529 0181. Kurssin hinta on 50 €.
Maksuvapaudesta voi neuvotella Petran kanssa.

POIMINTOJA
SURU- JA ERORYHMÄT

Sururyhmä 5–10-vuotiaille lapsille.
Kokoontumiset Vehkojan srk-keskuksen takkahuoneessa, Yli-Anttilantie 3.
Kokoontumiset ke 4.4., ke 18.4., la 21.4.,
ke 25.4. Kokoontumisia on sekä lasten
kanssa että yhdessä lasten ja aikuisten
kanssa.
Ryhmää ohjaavat nuorisotyönohjaaja
Ari-Pekka Laakso ja varhaiskasvattaja
Laura Jokinen. Tiedustelut Ari-Pekka
Laakso, p. 0400 616 238. Ilmoittautumiset viimeistään 16.3., ari-pekka.laakso@
evl.fi tai laura.jokinen@evl.fi. Lisätietoa
nettisivultamme.
Seurakunta järjestää kolme eroryhmää lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat ovat jo muuttaneet erilleen. Ei ole
väliä, onko kyseessä vanhempien aviovai avoero.
• Nuorten eroryhmä rippikoulun käyneille tiistaisin 16.1.,23.1., 30.1., 13.2.,
klo 17–19 ja la 20.1. klo 10–17. Ilmoittautumiset viim. pe 12.1.
• 7–10 -vuotiaille tiistaisin 27.2., 6.3.,
13.3., ja 20.3. klo 10–17 sekä la 10.3. klo
10–17. Ilmoittautumiset viim. ma 12.2.
• 11–14-vuotiaille tiistaisin 4.9., 11.9.,
18.9., ja 25.9. klo 10-17 sekä lauantaina
22.9. klo 10–17. Ilmoittautumiset viim.
ti 28.8.
Kaikissa eroryhmien tapaamisissa tulisi
olla mukana. Ryhmiä ohjaa eroryhmien
vetämiseen kouluttautunut nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen. Ryhmissä
käsitellään toiminnallisten menetelmien avulla eron herättämiä tunteita ja etsitään keinoja käsitellä niitä. Ryhmässä
etsitään voimavaroja selvitä eron mukanaan tuomista elämän muutoksista ja
tunteista. Ryhmät kokoontuvat seurakuntakeskuksen iltapäiväkerhotilassa,
Hämeenkatu 16. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kirsi Kupiainen p. 040 5663
990, kirsi.kupiainen@evl.fi. Lisätietoa
nettisivultamme.
K–12-kurssi järjestetään syksyllä 2018.
12 tuntia kestävä toiminnallinen K12kurssi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi varhaisnuorille eli
11–13-vuotiaille. Lisätietoa myöhemmis-

Isä-poika -leiri 2.–4.2.
Leirin vastaava työntekijä
A-P Laakso p. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.fi
Hinnat 40 € aikuinen, 15 € lapsi. Ei
sisaralennusta. Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2018 osoitteessa www.betsku.
net -> 7–14-vuotiaat -> Leirit ja retket
varhaisnuorisotyö

sä lehdissä. Lisätietoa:www.betsku.net ->
7–14-vuotiaat -> Kouluikäisten kerhot.
Tiedustelut Kirsi Kupiainen puh. 040
5663 990, kirsi.kupiainen@evl.fi
Kaikki sururyhmät ja K-12-kurssi
ovat osallistujille maksuttomia. Seurakunta tarjoaa lauantaipäivän kokoontumisissa lounaan ja välipalan.

PÄÄSIÄINEN HIIHTÄEN
JA LASKETELLEN LAPISSA

HIIHTOLOMALEIRIT

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

TYTTÖJEN JA POIKIEN
SEKÄ PERHEIDEN
TALVILEIRIT SÄÄKSISSÄ
Äiti-tytär -leiri 19.–21.1.
(ohjelma alle kouluikäisille)
Leirin vastaava työntekijä Anna-Mari
Tukeva puh. 040 5596 327, anna-mari.
tukeva@evl.fi

Äiti-tytär -leiri 27.–29.1.
(ohjelma 7–14-vuotiaille)
Leirin vastaava työntekijä Kirsi Kupiainen puh. 040 5663 990, kirsi.kupiainen@evl.fi
Jos perheessä on eri-ikäisiä tyttöjä,
perhe ei voi ilmoittautua molemmille
leireille samalla kokoonpanolla. Äiti voi
hakea molemmille leireille eri tytön /
tyttöjen kanssa, jos perheen tytöt ovat
kovin eri-ikäisiä.
Hinnat 40 € aikuinen, 15 € lapsi. Ei
sisaralennusta. Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2018 osoitteessa www.betsku.
net -> 7–14-vuotiaat -> Leirit ja retket
varhaisnuorisotyö

Tervetuloa
joulujuhliin!
Ti 19.12 klo 18 Vehkojan vastuunkantajien
ja liikuntaryhmäläisten perinteinen
joulupuuro Vehkojan srk-keskuksessa.
Isäntänä aluepastori Esa Kokko.
Ke 20.12. klo 18 Lähetyksen,
evankelioimistyön ja pienpiirien
joulujuhla srk-keskuksen juhlasalissa.

28.3.–3.4.2018 nuorille ja perheille
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. Ilmoittautuminen:
www.betsku.net -> 7–14-vuotiaat ->
Kouluikäisten leirit ja retket. Viimeinen ilmoittautumis- ja maksuton peruutuspäivä on 23.2. Leirille otetaan
ensisijaisesti hyvinkääläisiä. Ohjaajana
Kirsi Kupiainen, p. 040 5663 990, kirsi.
kupiainen@evl.fi.
Matti Herojan syntymäpäiväkonsertti ja -juhla 19.1.2018 on peruttu
sairauden takia. Kiitos rukoustuesta!

Mukana nimikkolähettimme Pasi
Hujanen Venäjältä sekä Esa Kokko,
Kosti Kallio ja Johanna Rantalankila.
Su 24.12. klo 17 Avoin jouluaatto
Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3. Ohjelmassa:
joululauluja, jouluhartaus,
jouluateria ja glögit. Aterialipukkeita
(10 €) saatavissa srk-keskuksen
neuvonnasta. Mukana Esa ja
Birgitta Kokko sekä Sini Usmi.
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Talousjohtaja Kati Yrttiaho
esittelee seurakunnan ensi
vuoden talousarvioesitystä.

”Seurakunta on aktiivinen toimija”
Uudella talousjohtaja Kati Yrttiaholla on mielessä
talouteen, johtamiseen ja tiedottamiseen liittyviä
ideoita.

K

auppatieteiden maisteri
Kati Yrttiaho aloitti syyskuun alussa tarmokkaasti
työnsä Hyvinkään seurakunnan uutena talousjohtajana.
– Asun Riihimäellä pienessä mummonmökissä yhdessä kaksivuotiaan tyttäreni Edlamarin kanssa.
Tyttäreni on minun työssä ollessani
sekä perhe- että vuoropäivähoidossa.
Yli kolmen kuukauden työjakso Hyvinkään seurakunnassa on antanut Kati
Yrttiaholle jo tuntumaa siitä, millaiseen
paikkaan hän on tullut työhön. Seurakunnallisiin talousasioihin hän perehtyi
aikaisemmin oltuaan vuosina 2004–2011
Kiimingin seurakunnan talousjohtajana.
Siellä työhön kuuluivat laajasti myös
kiinteistöjen kunnossapitoasiat.
–Hyvinkään seurakunta on mielestäni
hyvin aktiivinen toimija. Ihmisten motivoituneisuus ja innokkuus työn tekemiseen näkyy. Täällä ollaan sitoutuneita.
Hänen mielestään seurakunnassa on
sellaisia talouteen ja johtamiseen liittyviä asioita, joita pitää tarkastella kriittisesti. Kysymys on siitä, millä tavalla
toimintaa voidaan tehostaa.
– Sisäinen tiedottaminen, esimerkik-
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si intranetin käyttöön saaminen voisi
olla yksi lähitulevaisuuden tehtävä.
Haluan kehittää myös nykyisten sähköisten järjestelmien tehokkaampaa
hyödyntämistä. Lisäksi taloushallinnon
raportointia on kehitettävä.
Yli-Iissä syntyneen Katin isä Lauri Yrt-

tiaho on sähköteknikko, joka jäi eläkkeelle Iijoen ja Isohaaran vesivoimaloiden kunnossapitopäällikön tehtävistä.
Äiti Elle toimi kiertävänä kodinhoitajana ja vanhuspalveluohjaajana. Katin
isosisko Sari on hammaslääkäri ja asuu
perheineen Oulussa.
– Lukion jälkeen valmistuin Oulusta
kauppatieteen maisteriksi kansantaloustieteen puolelta. Kesätöiden jälkeen
ensimmäinen vakituinen työpaikkani
oli videoneuvottelualan pk-yrityksessä
Videra Oy:ssä, jossa olin Business
Controllerina. Yritys kehitti ja toimitti esimerkiksi vanhuksille koteihin
videoneuvottelulaitteita. Yhteistyötä
tehtiin yhdysvaltalaisten ja saksalaisten laitetoimittajien kanssa. Nykyinen
Elisavidera tuottaa videoneuvottelujärjestelmiä kaikkialle; yrityksiin, kuntiin
ja myös muun muassa sairaaloille. Vaativan leikkauksen aikana suomalaisesta

Nuorena istuin usein
Iijoen rannalla
miettien
syntyjä syviä.”
sairaalasta voidaan olla opetusmielessä
videoneuvotteluyhteydessä vaikkapa
amerikkalaiseen sairaalaan.
Videra Oy:n jälkeen seurasi jo edellä
mainittu työ Kiimingin seurakunnassa.
Seuraava työpaikka oli Mäntsälän kunnan Mustijoen perusturvan talouspäällikkönä, johon kuuluivat myös Pornaisten kunnan perusturvan asiat. Vuodesta
2012 lähtien tämän vuoden elokuulle
saakka Kati Yrttiaho työskenteli Riihimäen kaupungin tekniikan ja ympäristön
toimialan hallintopäällikön virassa, josta
siirtyi Hyvinkään seurakuntaan.
Kati Yrttiahon mukaan Luojan luoma
metsä äänineen on hänelle paras hiljentymisen ja rauhoittumisen paikka. Hän
harrastaa muun muassa maisemien maalaamista akryyliväreillä ja remontointia.
– Nuorena istuin usein Iijoen rannalla miettien syntyjä syviä. Käydessäni

viimeksi vanhempieni luona Iissä, sain
syödä savustettuja nahkiaisia. Ne maistuvat ylimurean kananlihan ja maksan
välimuodolta.
On haasteellista sovittaa yhteen
työssäkäynti ja pienen Edlamarin hoitaminen.
– Tyttäreni pitää laulamisesta, loruista ja leikeistä. Päiväkodissakin on
huomattu, että hän on mukana musiikissa. Olen saanut Riihimäellä Mannerheimin lastensuojeluliitosta lapsenhoitoapua, kun Edlamari on sairaana, ja
minun on mentävä työhön. Hoitoapua
saan myös käydessäni asioilla. Olen
harkinnut muuttoa Hyvinkäälle, mutta
täällä ei ole MLL:n lastenhoitopalvelua.
Kati Yrttiaho on käynyt tyttärensä
kanssa Riihimäellä seurakunnan kerhoissa ja tilaisuuksissa. Lapsen kasvaessa hän toivoo saavansa olla enemmän
mukana seurakunnallisessa elämässä.
– Kun käyn arkisin työssä Hyvinkään seurakunnassa, niin olen ollut
muutaman kerran mukana kirkossa
pidettävässä lyhyessä rukoushetkessä.
Tunnen olevani muiden työntekijöiden
kanssa etuoikeutettu, kun meillä on
mahdollisuus käydä hiljentymässä.
Seurakunnan uusi talousjohtaja on
tyytyväinen työpaikkaansa. Hän sanoo
viihtyvänsä hyvin.
– Ihmiset ovat ottaneet minut vastaan avoimin mielin ja hymyssä suin.
Seppo Ylönen

