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Sara-Maaria Asp

Muusikko Sami Asp on asettunut
talviseen kuvaan perheen
isosveitsinpaimenkoira Asbelin
kanssa. Huhtikuussa Sami toimii
esilaulajana Hyvinkään kirkon
metallimessussa.

Musiikki on Sami Aspin juttu
Musiikin ammattilainen Sami Asp kertoo avoimesti
elämästään. Nuorena miehellä oli vaikeuksia päihteiden
ja okkultismin siteissä, mutta Jeesus nosti hänet elämään
Jumalan armon varassa.

L

auantaina 14. huhtikuuta kello
19 jyrähtää Hyvinkään kirkossa
käyntiin metallimessu, jossa
lauletaan tuttuja virsiä bändin
säestyksellä. Esilaulajana on
muusikko Sami Asp, 40. Hän
oli laulajana myös lokakuussa
samassa paikassa pidetyssä metallimessussa.
– Minusta on tosi mukava laulaa Hyvinkään kirkossa. On hienoa, että bändi on koottu paikallisista nuorista muusikoista. Eräs
virsi, joka lauletaan tulevassa messussa, on
numero 77: ”Käy yrttitarhasta polku, vie Golgatalle se. On Hengen viitoittama sen joka
askele...”, kitaristi ja laulaja Sami Asp sanoo.
Huhtikuun metallimessun bändissä ovat
soittajina Lassi Salin (koskettimet), Allan
Välimaa (kitara), Saalas Ruokangas (kitara), Niklas Väyliö (basso) ja Akseli Aalto
(rummut).
Viitasaarelainen Sami kiinnostui musiikista jo nuorena. Peruskoulun jälkeen hän
opiskeli lyhyen aikaa Kuopion musiikkiopistossa.
– Kitaratunteja piti olla alun perin neljä
viikossa, mutta opetus supistui viiteentoista minuuttiin viikossa. Se oli iso pettymys.
Lähdin opistosta ja opiskelin kitaransoittoa
itsenäisesti. Kahdeksantoista ikäisenä muutin Hollywoodiin ja opiskelin kitaransoittoa
arvostetussa Musicians Institute -musiikkioppilaitoksessa. Soitin sooloprojekteissa esimerkiksi Derek Sherinianin ja Virgil Donatin kanssa. Soitin A Tribute to Jason Becker
-kokoelmalevylle, jonka tuotolla autettiin
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ALS-tautiin sairastuneen Beckerin perhettä.
Kun Sami palasi vuonna 1997 Suomeen
hän aloitti siviilipalveluksen Viitasaaren
seurakunnassa. Hän oli mukana erilaisissa
musiikkiprojekteissa. Vuodesta 1999 lähtien
hän on toiminut musiikkialan yrittäjänä
omalla nimellään. Viime vuosina hän on
keskittynyt gospel-musiikkiin.
– Asun perheeni kanssa Tampereella.
Viime vuosina työni on ollut keikkailua ja
studiotyötä. Olen toiminut levyjen tuottajana. Ylöjärvellä on Akun Tehdas, jossa olen
tehnyt gospel-levyjä. Toissa kesänä olin työstämässä Ratinan stadionille Eppu Normaalin
40-vuotiskonsertin taltiointia. Viime vuonna
kiersin Simojoen Pekan kanssa Kansanlähetyksen 50-vuotissynttärikiertueella.
Sami sanoo lopettaneensa kaksikymmentä vuotta sitten oman musiikin tekemisen.
Syynä oli se, että hänen ensimmäisen levynsä tekeminen keskeytyi Jyväskylän studiolla.
– Nyt minulla on parhaillaan pohdinnassa oma levy. Olen ruvennut jo hahmottelemaan ensimmäisiä biisejä.
Nuoruus oli Samille vaikeaa aikaa. Hän

sanoo pilanneensa silloisen elämänsä okkultismin ja alkoholin kanssa, joista hän
varoittaa tämän ajan nuoria.
– Minun selviytymiseeni pahan syövereistä vaikutti kaksi Pekkaa. Sain kuulla evankeliumin jo mainitun Simojoen Pekan suusta
Viitasaaren teatterissa pidetyssä Exitin konsertissa. Myös viitasaarelainen Hyppösen

HENKILÖKUVA
SAMI ASP
- Asuu Tampereella
vaimonsa SaraMaarian sekä
lastensa Leonelin
ja Elean kanssa
- Tekee gospel-levyjä
Akun Tehtaassa
Ylöjärvellä
- Pitkän linjan
muusikko, kitaristi
ja laulaja
- Kertoo nuorille
sudenkuopista, joita ei
ole pakko käydä läpi

Sain mennä
nuorten
raamattupiiriin
ja ahmia siellä
Raamattua.

Pekka kertoi minulle evankeliumin Jeesuksesta. Kun olin käynyt hänen kanssaan
keskusteluja, panin kädet ristiin ja rukoilin:
”Jeesus, jos olet olemassa, niin auta minua!”
Ja hän auttoi. Juomisen ja okkultismin kahleet jäivät siihen. Sain mennä nuorten raamattupiiriin ja ahmia siellä Raamattua.
Samin elämään liittyy myös Mikko Goes
to Heaven -gospelyhtye, joka perustettiin
vuonna 1997. Hän on ollut Mikko Nikulan
mukaan nimensä saaneen bändin kitaristina ja laulajana. Yhtye on tehnyt kiertueita
Japanissa, Brasiliassa, Italiassa, Venäjällä,
Ruotsissa ja Etu-Aasiassa.
– Vuoden 2002 Japanin kiertueella tapasin eräässä hississä Sara-Maaria Hukarin,
jonka kanssa menin naimisiin vuonna 2006.
Vaimoni on Japanissa lähetystyössä olleiden
Arto ja Mirja Hukarin tytär. Hän osaa hyvin japania. Meillä on kaksi lasta: Leonel, 5
ja Elea, 3. Lisäksi perheessämme on kaksi
koiraa, isosveitsinpaimenkoira Asbel ja sekarotuinen labradorinnoutaja Sulo.
Kolme vuotta sitten hän muutti vaimonsa
ja lastensa kanssa Viitasaarelta Tampereelle.
Perhe käy Kansanlähetyksen lähetystapahtumissa ja Luther-talossa Sley:n messuissa.
– Minua lohduttaa se, että tällaisesta ihmisestä on maksettu valtava hinta Golgatan
ristillä. Jeesus on antanut myös lähetyskäskyn, jota olen saanut toteuttaa tekemällä
gospel-musiikkia. Olen paljon mukana nuorisotyössä. Kerron nuorille, että kaikkia elämän sudenkuoppia ei ole pakko käydä läpi.
Perhe on musiikin kanssa työtä tekevälle
Samille tärkeä ja voimaa antava asia.
– Helmikuun hiihtoloman aikana olin
Mikko Nikulan kanssa esiintymässä Kansanlähetysopiston Raamattu-lomalla Ryttylässä. Minun ja Mikon perheetkin olivat
mukana, mikä oli oikein mukavaa.
Seppo Ylönen
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Ilkka Järvinen
kirkkoherra,
lääninrovasti

Sota repi seurakuntaa
TÄNÄ KEVÄÄNÄ on muistettu vuoden
1918 sisällissotaa. Vaikka Suomen ev.lut.
kirkko ei ollut sodan varsinainen osapuoli, sota kosketti ja repi syvästi. Niin
valkoiset kuin punaiset olivat tuolloin
kirkon jäseniä. Raamatullisia kuvia
sodasta, oikeudenmukaisuudesta, tuomioista ja rangaistuksista käytettiin molemmilla puolilla.

teloitetun käyttäneen noita samoja
sanoja.

Sisällissota
on ollut julma
ja ankara
opettaja.

RAAMATUSTA NOSTETTIIN esille
yleisesti muun muassa uhrin ajatus.
Sankariuhri antoi henkensä isänmaan
itsenäisyyden puolesta ja haudoissa
lepäävät vapaussodan uhrit. Punaisella
puolella oli esillä ne kaatuneet, jotka
uhrasivat itsensä paremman huomisen
puolesta. Uhriin liitettiin myös anteeksiannon ajatus. Jeesus lausui ristillä:
”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät
tiedä, mitä tekevät”. Kerrotaan monen

HYVINKÄÄLLÄKIN SISÄLLISSOTA vaati
paljon uhreja. Kaupungin ja seurakunnan viime vuonna julkaisemat 100-vuotishistoriikkikirjat kertovat omalla karulla tavalla myös vuoden 1918 vaikeista
ajoista. Paikallishistoriasta kiinnostuneet
voivat ostaa seurakuntamme historiateoksen kirkkoherranvirastosta. Eräs
traaginen tarina muiden joukossa on
luettavissa sisällissodasta kertovassa luvussa. Kirkkoväärti ja pakkamestari O. S.
Heinonen kuoli 19.2.1918 nykyisen Veteraanitalon lähellä. Tämä ja monet muut
väkivallanteot olivat täysin turhia. Niihin
syyllistyttiin sodan molemmilla puolilla.
PIAN ELÄKKEELLE jäävä arkkipiispa Kari
Mäkinen lausui sisällissodan muistovuo-

den avauksessa Kallion kirkossa tammikuussa: – Sisällissota on ollut julma ja ankara opettaja. Opetus on yksinkertainen:
vallan saamista ja voittoa tärkeämpää on
rauha ja sovinto. Arkkipiispa puhui myös
siitä, että sisällissota ja sen pitkä jälki,
jossa on paljon vaiettua, voisi alkaa näkyä
yhteisenä perintönä. Voisiko kirkon rooli
olla, että se luo yhteisiä muistin ja kertomisen paikkoja ja tiloja? Sisällissodan
käsittely on kirkolle tärkeää.
KANSAKUNNAN HISTORIASSA on oma
kärsimystie. Sitä ei saa unohtaa. Samoin
jokaisella meistä löytyy elämästä aika,
jolloin kärsimys ja suru ovat totta ja läsnä. Tänään ajattelemme jokaista surevaa
ja kaipaavaa, jolla suru voi olla juuri nyt
suurin asia elämässä. Kärsimysviikko eli
hiljainen viikko on edessä. Jumala tuli
Jeesuksessa yhdeksi meistä.

Armon Jumala, sytytä meidän sydämiimme rauhan liekki.
Anna sen polttaa pois viimeisetkin
vanhojen kaunojen jäljet.
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Uskotko Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen?

EIJA VUORELA
– Uskon Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Molemmista tapahtumista kerrotaan Raamatussa monessa
paikassa. Uskominen on minulle sydämen asia. Minun lapsuudenkodissani
oli kristillinen kasvatus. Jeesuksen
ylösnouseminen hämmentää. Samalla
se on positiivinen asia. Se kertoo, että
me kaikki ihmiset nousemme aikojen
lopussa kuolleista.

EEVALIISA KURKI
– Uskon, koska ne perustuvat meidän uskontunnustukseen ja siihen,
mitä Raamatussa kerrotaan. Minut on
kasvatettu tähän uskoon lapsuudenkodissani Joutsenossa. Ristinkuoleman
kautta Jeesus vapautti meidät synneistämme. Pääsiäinen on iloinen asia,
kun Jeesus nousi haudasta. Lapsena
odotin pääsiäistä, sai mämmiä ja pääsiäismunia. Kylässäkin käytiin.

HELGE VOUTILAINEN
– Uskon. Uskon Jumalaan ja Jeesukseen. Raamatussa kerrotaan Jeesuksen
ristinkuolemasta ja pääsiäisaamun
ylösnousemuksesta. Vietän pääsiäistä
yhdessä vaimoni kanssa. Helsingissä
asuva tyttäremme tulee käymään silloin
meillä miehensä kanssa. Sairastuin
kolmisen vuotta sitten ALS-tautiin.
Molemmat käteni ovat voimattomat.
Ainoastaan Jeesus voi minut parantaa.

JUSSI HERRANEN
– Kyllä uskon, että nämä asiat ovat
jollakin tavalla tapahtuneet. Siinä on
totuutta, joka nousee Raamatusta,
vaikka en usko kaikkiin asioihin, mitä
siinä kirjassa on. Olen autoalan yrittäjä, ja pääsiäinen merkitsee minulle
vapaapäiviä. Lapsena tuli käytyä palmusunnuntaina virpomassa. Siitä jäi
minulle hyvät muistot.

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, Petra Pohjanraito,
Hanna Tolonen, Anssi Tähtinen ja Seppo Ylönen. Paino: Botnia Print, Kokkola Julkaisija: Hyvinkään seurakunta. Painos 22 000 kpl. ISSN 1239-2456. Lehti ilmestyy: 1.6.,
31.8., 2.11. ja 14.12.
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KOLUMNI

Pääsiäisestäkin on
tulossa ennen kaikkea
kulutusjuhla, ja varsinainen
sanoma hämärtyy.

Suklaamunia
ja pääsiäispupuja
PÄÄSIÄINEN ON kaikkialla jo todella aikaisin. Kauppoi-

hin ilmestyvät pääsiäisen herkut ja koristeet heti kun
joulusta on selvitty. Suklaamunia ja -pupuja on tarjolla
jos minkälaisissa kimaltelevissa kuorissa. Eri supersankareille on omat munansa, jääkiekon, kimalteiden ja
satuhahmojen ystäville omansa. Muna uuden elämän
symbolina on näkyvästi esillä. Pääsiäinen ei voi siis
mennä huomaamatta ohi, vai voiko?
Markkinatalous ottaa juhlapyhistä kaiken irti. Kaupallista pääsiäistä ei pääse pakoon ja vaikka suuri osa
myytävästä krääsästä ja herkuista on ajatuksellisesti
lähtöisin kristillisistä lähtökohdista, ei se todennäköisesti kaikille kaupoissa asioiville muistu mieleen tai ole
tiedossa. Pääsiäisestäkin on tulossa ennen kaikkea kulutusjuhla, ja varsinainen sanoma hämärtyy. Monille
pääsiäinen onkin vain kiva ylimääräinen neljän päivän
vapaa ja kaikille ei edes sitä, koska yhteiskunta palveluineen pyörii pääsiäisenä lähes kuten muulloinkin.
Sanoma on ehkä myös hieman joulun sanomaa
hankalammin tavoitettava: kuljetaanhan iloon kuoleman kautta ja varsinkin lapsille osa pääsiäisen kuvastosta voi olla melko rankkaa. Vaikka pääsiäiseen
liittyy surua, se on loppujen lopuksi ilon juhla. Kuinka
siis tavoittaa pääsiäisen sanoma, kuinka hengähtää
ihmeen äärellä?
Itse olen viettänyt lähes puolet elämäni pääsiäisistä Lapissa laskettelemassa. Hyvinkään seurakunnan
nuorten pääsiäisleirillä noin 15 vuotta sitten vietimme
yhdessä paikallisten kanssa iltahartautta metsässä
tulen ääressä. Hanki kantoi, mutta tuli lämmitti, ja putoilimme yksi kerrallaan lumesta läpi, mikä sai meidät
nauramaan. Laulamamme virsi ja tuo iloinen tunnelma jäivät elävästi mieleeni. Tässä tuosta virrestä (105)
kolmas säkeistö:
Kesälinnut taivaan alla iloisina lentävät.
Sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset.
Elämä ja autuus loistaa Herran seurakunnassa.
Aurinko on ristin päällä valkea ja punainen.

Musiikkimatka Pimeydestä valoon
Hyvinkään seurakunta tarjoaa
pääsiäisaikaan liittyvän draamallisen musiikkimatkan, jonka nimi on Pimeydestä valoon.
Se esitetään Vehkojan seurakuntakeskuksessa tiistaina 27.
maaliskuuta kello 18.
Kirkkoteatteriohjaaja Tytti
Jäppinen ja musiikkityöntekijä
Helena Lehtinen ovat luoneet
noin 45 minuuttia kestävän
ohjelmakokonaisuuden, joka
on tarkoitettu kaikenikäisille
seurakuntalaisille. Erityisesti
on huomioitu lapset. Esiintyjinä on neljä Teatteri Betan
näyttelijää.
– Musiikillisesti esitystä
kuljettaa KokoNainen -lauluyhtye. Osa lauluista lauletaan
yhdessä. Liikkeelle lähdetään
palmusunnuntaista. Sitten
mennään surun ja hämmennyksen kautta pääsiäisen iloon,
Tytti Jäppinen sanoo.
Draamakasvatusta opiskellut ohjaaja kertoo tehneensä
aikaisemminkin osallistavia
esityksiä, joissa on mukana
lapsia.
– Kokemisen kautta voi oppia ja tuntea jotakin pääsiäisen
tapahtumista. KokoNainen
laulaa upeita pääsiäisajan
lauluja. Joissakin lauluissa on
lapsille tekemistä. Palmusunnuntain kohdalla lapset pääsevät levittämään palmunoksia.
Kysymyksessä on rento pääsiäiskonsertti. Yhteislaulut ovat
monille tuttuja.
Hyvinkään seurakunnan
musiikkityöntekijä Helena Lehtinen on sovittanut Pimeydestä
valoon -esityksen virret, kirk-

Hanna Tarkiainen

Mirja Jääskeläinen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen

komuskarilaulut ja kevyemmän
hengellisen musiikin aivan
uudella tavalla.
– Vastaavaa esitystä ei ole
aikaisemmin ollut. Seurakuntalainen voi osallistua omalta
paikaltaan esityksen kulkuun.
Helena Lehtisen johtama
KokoNainen -lauluyhtye on
Pimeydestä valoon -esityksessä tärkeässä roolissa. Viime
marraskuussa yhtyeellä oli
Vanhassa kirkossa 10-vuotisjuhlakonsertti, jossa esitettiin
pelkästään virsiä. KokoNainen
-lauluyhtyeen synty on erikoinen.
– Kaksitoista vuotta sitten
järjestettiin Hyvinkään kirkossa ja Vanhassa kirkossa naisille
KokoNainen -iltoja. Niissä oli

vierailijoita ja tarjoilua. Iltoihin
toivottiin musiikkia. Siellä oli
jo laulajia ja kutsuin heitä lisää.
Näin syntyi KokoNainen -lau-

luyhtye, jossa on tällä hetkellä
seitsemän naista. Se esittää
kaikenlaista musiikkia. Esiintymispaikkoina on ollut kirkkojen lisäksi esimerkiksi kaupungintalo, tori ja Kauppakeskus
Willa.
– Pimeydestä valoon, pääsiäisen musiikkimatkan nimi
on otettu Risti ja pääsiäinen
-nimisestä muskarilaulusta.
Jouluakin juhlitaan, mutta
pääsiäinen tuo esiin erilaisen
sävyn. Se on iso kevään juttu.
Seppo Ylönen

Miten kerron lapselle pääsiäisestä
Jeesus ratsasti aasilla pääsiäisjuhlille.
Iloisena ihmiset heiluttelivat palmunoksia ja kertoivat Jeesukselle
pitävänsä hänestä.
Mutta kaikki ihmiset eivät
pitäneet Jeesuksesta. He olivat
sitä mieltä, että vain he saavat
kertoa muille Jumalasta.
Jeesus söi ystäviensä kanssa
pääsiäisaterian, jolloin hän siunasi
leivän ja viinin.
Sen jälkeen he lähtivät puutarhaan rukoilemaan. Sotilaat löysivät ja vangitsivat Jeesuksen.
Ihmiset jotka eivät pitäneet hänestä, tuomitsivat

hänet ja hän kuoli ristillä.
Jeesuksen ystävät olivat hyvin surullisia.
Jeesus haudattiin ja haudan suulle vieritettiin suuri kivi.
Kun Jeesuksen ystävät menivät
haudalle he yllättyivät. Kivi oli vieritetty pois ja enkeli kertoi Jeesuksen
elävän. Jeesuksen ystävät lähtivät kertomaan tuota ilosanomaa kaikille.
Katso mitä pääsiäismunista löytyy ja kuuntele Youtubesta; lauletaan pääsiäiskertomus.
Laura Jokinen

LYHYESTI
Taideterapiakurssilla etsimme omia tärkeitä voiman,
elämänilon ja -rohkeuden
lähteitämme maalaten ja
kirjoittaen, liikkuen, hengitellen ja keskenämme
jakaen. Mitään ns. taiteellisia taitoja et tarvitse, ne
löytyvät sinusta itsestäsi
ekspressiivisen taideterapian menetelmien myötä.
Ohjaajana taideterapeutti,
hengitysohjaaja, pastori
Terhi Varjoranta, Mukana
pastori Petra Pohjanraito.
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Kokoontumiset la 7.4.
klo 12–18 ja su 8.4. klo
12–17, Hämeenkatu 16. Hinta 35 € sis. taidetarvikkeet ja
tee/kahvitarjoilun.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen ke 4.4. mennessä Petra Pohjanraidolle
p. 040 748 1960 tai petra.
pohjanraito (at) evl.fi. Järj.
Hyvinkään seurakunta ja
Opintokeskus.
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Sururyhmä
Seurakunta järjestää sururyhmän huhti-toukokuussa. Ryhmään kutsutaan lähikuukausina menetyksen kohdanneita
omaisia. Ryhmä kokoontuu
klo 18–19.30 srk-keskuksen
2. krs. keskusteluhuoneessa
(Hämeenkatu 16): to 12.4., to
19.4., to 26.4., ke 2.5., to 17.5.
ja to 24.5. Ohjaajina toimivat
sairaanhoitaja Mervi Ahola
ja teologian maisteri Tiina
Vuorenniemi-Raappana.
Surulla on monet kasvot.
Kokemus on osoittanut, että

surun jakaminen ja yhdessä
käsitteleminen voi tuoda
lohtua ja auttaa eteenpäin.
Sururyhmä perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen
ja kokemusten jakamiseen
keskustelemalla.
Ilmoittautuminen 3.4.
mennessä p. 040 8050 200.
Ryhmään otetaan enintään
kymmenen osallistujaa.
Tiedustelut: virpi.koivisto@evl.fi, 040 5479 615.

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Elämän voimaa etsimässä

Myös Hyvinkään
seurakunnassa on pidetty
rippikouluja ja kastettu
turvapaikanhakijoita.

Kenen usko kelpaa?
Evankelisluterilaisen kirkon työntekijät eri puolilla
Suomea ovat kohdanneet ja auttaneet turvapaikanhakijoita eri yhteyksissä. Monet turvapaikanhakijat ovat
halunneet myös saada opetusta kristinuskosta.

M

oni turvapaikanhakija
kertoo pettyneensä
omaan uskontoonsa jo
kotimaassaan, toisten
kiinnostus kristinuskoon
taas on syttynyt täällä Suomessa. Osa
kertoo kiinnostuksensa heränneen, koska kristityt ovat auttaneet heitä ja osoittaneet rakkautta ja huolenpitoa. Se on
saanut kyselemään, että mikä on tämä
uskonto, joka saa ihmiset kohtelemaan
heitä näin. Joku on saanut suomalaiselta Raamatun omalla kielellään, ja sen
lukeminen on alkanut muuttaa häntä.
Kertomuksia on monia.
Myös Hyvinkään seurakunnassa
on pidetty rippikouluja ja kastettu
turvapaikanhakijoita, sekä tuettu seu-

rakuntaamme kääntymisen jälkeen
mukaan tulleita. Kastetta edeltää aina
useamman kuukauden opetus ja seurakunnan toimintaan osallistuminen.
Seurakunnan työntekijöiltä on myös
pyydetty lausuntoja maahanmuuttovirastolle kristityiksi kääntyneiden oman
kertomuksen tueksi. Lausuntoja ei
koskaan anneta kevein perustein, vaan
tunnemme suurta vastuuta niitä kirjoittaessamme. Kokemuksemme mukaan
nämä ihmiset ottavat uskonsa vakavasti, osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja
haluavat oppia lisää. Se on ollut hyvin
puhuttelevaa ja koskettavaa.
Julkisuudessa on ihmetelty, miksi kris-

tinuskoon kääntyminen on esitetty pe-

rusteluna vasta ensimmäisen kielteisen
päätöksen jälkeen ja annettu ymmärtää
tämän heikentävän kääntymyksen aitoutta. Oman uskon hylkääminen ja
uuden omaksuminen on usein pitkä
prosessi. Turvapaikkahaastattelun ja
siitä saatavan päätöksen välinen aika
on pitkä, ihmiset ehtivät sinä aikana
miettiä asioita ja on luonnollista, että
kääntyminen tapahtuu vasta ensimmäisen haastattelun jälkeen. Siksi tämä
asia tulee esille vasta valitusvaiheessa.
Turvapaikanhakijoilla on lisäksi hyvin
tiedossa se, että myös kristityt saavat
kielteisiä päätöksiä ja heitä käännytetään takaisin.
Erityisen vaikea tämä prosessi on
muslimeille siksi, että kääntymisen, tai
usein jo sen epäilyn, seurauksena moni
saa kokea häirintää, jopa vainoa toisten
muslimien taholta. Häirintää tapahtuu
täällä Suomessa esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, kouluissa jne. mutta
myös kotimaassa, tiedon kulkeuduttua
sinne. Tunnemme monia ihmisiä, jotka

Arkkipiispaksi Tapio Luoma

Metallimessu

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi. Vaalin tulos vahvistettiin 2.3.2018 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa.
Tapio Luomaa äänesti 56,1 % ja vastaehdokasta Björn Vikströmiä 43,9 % valitsijoista. Hylättyjä ääniä oli 2. Äänestysprosentti arkkipiispan vaalissa oli 89,6.
Äänioikeus oli vaalin toisella kierroksella 1527 äänestäjällä.
Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään 1.6.2018. Virkaan asettaminen järjestetään Turun tuomiokirkossa 3.6.2018.
Espoon hiippakunnan piispanvaali järjestetään loka-marraskuussa. Äänioikeus vaalissa on hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä yhtä monella maallikkovalitsijalla. Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee maallikkovalitsijat toukokuun kokouksessa.

Lauantaina 14. huhtikuuta kello
19 vietetään Hyvinkään kirkossa
Metallimessua. Messun liturgina
on pastori Paula Kallio ja saarnan
pitää kirkkoteatteriohjaaja Tytti
Jäppinen. Avustajana on pastori
Jussi Hokkanen. Laulajana musiikin ammattilainen Sami Asp.
Bändissä Saalas Ruokangas, kitara,
Allan Välimaa, kitara, Niklas Väyliö, basso, Lassi Salin, koskettimet
ja Akseli Aalto, rummut. Messussa
kuullaan mm. virret Kosketa minua
Henki ja Käy yrttitarhasta polku
metallisovituksina. Lisää s. 2.

ovat joutuneet oman perheen hylkäämäksi kristityksi kääntymisen vuoksi
ja heitä on uhkailtu. Paluu kotimaahan
asettaisi heidät väkivallan tai jopa
kuoleman vaaraan. Tästä kertoo myös
Mari Turusen kirja Kääntyneet – Exmuslimien painostus Suomessa.
Näiden kertomusten vuoksi on vaikea
uskoa kenenkään kääntyvän vain turvapaikan saadakseen, ilman vilpitöntä ja
aitoa halua. Siksi tuntuu kohtuuttomalta, että nämä ihmiset joutuvat tämän
painostuksen lisäksi kokemaan vielä
suomalaisen yhteiskunnan ja viranomaisten taholta epäilyä kääntymisensä
aitoudesta. Toivomme, että seurakuntalaiset osallistuvat rukoukseen turvapaikanhakijoiden puolesta, että he saisivat
kokea seurakuntayhteyttä ja kasvaa
uskossaan.
Päivi Lammela
diakoniatyöntekijä
Virpi Koivisto
kappalainen
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Hyvinkäällä 1918 sodassa kuolleiden punaisten
hautapaikka vuonna 1920 sijaitsi lähellä Puolimatkan
koulua. Vainajat siirrettiin ja siunattiin toukokuussa
1939 yhteishautaan Puolimatkan hautausmaalle.

Sisällissota Hyvinkäällä
Hyvinkään seudun sisällissodassa jouduttiin todistamaan kevättalven 1918 aikana sekä punaisten että
valkoisten harjoittamaa terroria ja väkivaltaa.

V

uoden 1917 loppuun tultaessa valtaosassa Suomen
kunnista toimi sekä suojeluskunta että työväenkaarti.
Teollisuusväestön paikkakuntana Hyvinkää oli muuttumassa väriltään painokkaan punaiseksi.
Kun Suomi ajautui 27. tammikuuta 1918
sisällissotaan, vastakkain olivat porvarilliset yhteiskuntaluokat ja sosialistinen
työväenpuolue, valkoiset ja punaiset.

OOPPERA
Ei punaista
eikä valkoista
Tampereen oopperan Veljeni vartija
-ooppera Tampere-talossa. Musiikki
Olli Kortekangas. Libretto ja ohjaus
Tuomas Parkkinen. Lavastus Kati Lukka.
Puvut Tarja Simone. Valosuunnittelu
Ville Syrjä. Koreografi Osku Heiskanen.
Kuorokapellimestari Heikki Liimola. Tampere
Filharmonia, Tampereen oopperan kuoro
sekä Tampereen oopperan lapsikuoro,
joht. Jouni Rissanen. Musiikinjohto SanttuMatias Rouvali. Rooleissa: Tuuli Takala,
Ville Rusanen, Tuomas Katajala,
Juha Kotilainen, Päivi Nisula, Erica Back,
Virpi Räisänen, Suvi Väyrynen,
Kristjan Mojsnik sekä Tuomas Parkkinen.

6
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Kirkko asettui pääosin valkoisten
puolelle. Vaikka monet papit osoittivat ymmärtämystään työväenliikkeen
yhteiskunnallisia vaatimuksia kohtaan,
niin ristiriita marxilaisen sosialismin
vaikuttamaksi tulleen työväenliikkeen
ja perinteisen kristillisyyden välillä
muodostui liian suureksi.
Kun punaiset ampuivat sairaana
olleen Lopen kirkkoherra Juho Heikki Tuorin pappilan sänkyyn, veriteko

Seurakuntaelämän kannalta synkin päi-

vä oli 18. helmikuuta, jolloin punaisten
uhreiksi joutui kahdeksan hyvinkääläistä. Heidän joukossaan olivat asemamiesten esimies Jalmari A. Tamminen
ja pakkamestari Otto Sigfried Heinonen. Molempia miehiä paikkakuntalaiset pitivät rauhanmiehinä sekä raittiusja seurakunta-aktiiveina. Kirkkoväärti

Heinonen oli lisäksi erityisellä tavalla
edistänyt hyvinkääläisten maallista ja
hengellistä hyvinvointia.
Hyvinkään seurakuntaan kuului
merkittävä määrä punaisten leskiä ja
punaorpolapsia. Pelkästään Hyvinkäällä
ammuttiin 142 henkilöä. Seurakunnan
jäseniä kaatui 27, murhattiin 11, mestattiin 78, vankileireillä kuoli 44, tapaturmaisesti tai tuntemattomalla tavalla
kuoli 10 henkilöä. Lisäksi ihmisiä hävisi
pari kolmekymmentä.
Täsmällisten lukumäärien laskeminen on hankalaa, koska osa sodassa
kuolleista hyvinkääläisistä oli liikkuvaan työväestöön kuuluvina kirjoilla
sodan aikana jossain muualla.

too rap-artisti Cheekin ja tämän veljen
lapsuusajasta.
Veljeni vartija on Tampereella
asuvan Olli Kortekankaan – edesmenneen Paavo-piispan pojan – kymmenvuotisen sävellystyön tuotos.
Libretisti ja ohjaaja Tuomas Parkkisen
kädenjälki näkyy luonnollisesti vahvasti. Kortekankaalle oopperasävelteos on
jo kahdeksas. Tampere filharmonialla,
oopperakuorolla sekä lapsikuorolla on
ollut haasteellinen tehtävä musiikin toteutuksessa. Orkesteria ja kuoroja johti
laajakaarisesti ja taidolla kansainvälistä
mainetta saanut nuori ylikapellimestari
Santtu Matias Rouvali. Viimeisessä
esityksessä kaikki sujui hiotusti ja tarkasti.
Ooppera kuvaa nousevien odotusten

teollisuuskaupunkia ja sodan tapahtumia kahden eri puolille ajautuvan sisaruksen näkökulmasta. Sopraano Tuuli
Takalan tulkitsema Amanda Rossi päätyy punaisiin säätynsä vastaisen avioliiton vuoksi. Tenori Ville Rusanen Eemil
Rossina liehuu valkoisissa, kun taas
baritoni Juha Kotilainen isä Johanneksena, kirkonmiehenä ja pasifistina koettaa pysyä sivussa. Nämä roolit kantavat
oopperaa. Tuomas Katajalan, Päivi
Nisulan ja Erica Backin ja muiden solistien hahmot jäävät hajanaisemmiksi.
Tampereen taistelut olivat tunnetusti veriset. Oopperassa riittääkin räiskettä, rummut ja torvet pauhaavat valo- ja
äänitehostein varsinkin Kalevankankaan hautausmaakohtauksessa. Sopivia
suvantoja toki on, aarioita, duettoja

kiihdytti osaltaan laajalle levinneitä
perättömiä huhuja punaisten pappeihin
ja kirkkoihin kohdistamista häpäisemisistä. Punaisetkin osasivat propagoida
ja levittivät huhua, että papit riehuvat
aseet käsissään lahtarijoukkojen etumiehinä.

Reijo Huuskonen

”Olenko minä veljeni vartija?” Näin
kysyy huonoa omaatuntoa kantava Kain
Raamatun ensilehdillä. Abel-veljen veri
huutaa maasta. Syyllisyyden ja vastuun
kipuilevaa suhdetta on kuvattu kautta
aikain niin romaaneissa, näytelmissä
kuin elokuvissa. Nyt myös ensi kertaa
kotimaisessa oopperassa. Minulla oli
tilaisuus osallistua Veljeni vartijan viimeiseen esitykseen.
Vuoden 1918 tapahtumien satavuotismuisto elää erityisellä tavalla Tampereella. Ei olekaan ihme, että kaupungissa esitettiin oopperan kanssa samaan
aikaan musikaalia Tytöt 1918 Anneli
Kannon romaanin Veriruusut pohjalta.
Oopperan kanssa täsmälleen samanniminen elokuva on myös levityksessä,
mutta se ei liity sisällissotaan, vaan ker-

Hyvinkään kaupunginmuseo

AJAN ILMIÖ
Hyvinkään historian kirjoittaneen
Anu Lahtisen mukaan sotasurmatietokannasta ilmenee, että Hyvinkäällä
oli vuoden 1918 aikana 169 sotasurmien
uhria. Heistä oli paikkakunnalla kirjoilla 80. Hyvinkäällä kirjoilla olleita kuoli
eri puolilla maata samojen luetteloiden
mukaan 234. Asuinkunnan mukaan
määriteltynä hyvinkääläisiä vainajia oli
173. Luvussa ovat mukana myös muualla taisteluissa ja vankileireillä kuolleet.
Kirkkoherra Akseli Renvall selvitti

poliitikko Kaj Donner, joka oli vaikuttanut merkittävästi Suomen itsenäisyyspyrkimyksiin mm. jääkäriliikkeessä.
Sisällissodasta puhuttaessa käytetään montaa eri nimeä: heimosota,
kansalaissota, luokkasota, punakapina,
vapaussota, veljessota ja uskonsota.
”Savuavilta raunioilta” päästiin Hyvinkäälläkin palaamaan vähitellen arkeen
ja uuteen elämään.
Solveig Crusell
Lähde: Hyvinkää – Takamaista teollisuuskaupungin seurakunnaksi

seurakunnan luottamustahojen kanssa
erityisen kipeää kysymystä, joka koski
punaisten puolella kaatuneiden tai
sodan johdosta teloitettujen punaisten hautoja. Niitä oli paikkakunnan
hautausmaiden ulkopuolella ainakin
kolmessa eri paikassa.
Seurakunnan luottamuselimet
saivat kunnanvaltuustolta 1920 käsiteltäväkseen anomuskirjelmän, jossa
Hyvinkään ”Sosialistinen Naisyhdistys”
esittää hautojen aitaamista. Osa haudoista oli kuitenkin Valtionrautateiden
maa-alueella, johon rautatiehallitus oli
kieltänyt hautausmaiden perustamisen.
Vain Sahanmäessä olleet haudat ”Surujen puisto” voitiin aidata, sillä ne olivat
yksityisellä maalla. Aidattu ”Veljeyden
hauta” Puolimatkan hautausmaan ulkopuolella sijaitsi n. 70 metriä koulun
pihasta.
Senaatin kirkollis- ja opetustoimikunta
määräsi jo 4. elokuuta 1918 päivätyssä
kirjelmässään, että sisällissodassa punaisten puolella kaatuneiden ja kapinan
johdosta teloitettujen haudat tulisivat
soveliaalla tavalla sekä siunattaviksi että
aidattaviksi. Asiaa käsiteltiin seurakunnassa useaan otteeseen. Asia ratkesi
vasta kun hallintoviranomaiset ottivat
asian hoitaakseen 1930-luvun lopulla.
Haudatut siirrettiin valtiovallan toimesta ja kustannuksella seurakunnan
lahjoittamaan Puolimatkan yhteishautaan, johon heidät siunattiin 21.5.1939.
Ruumiita oli toistasataa. Siunauksen
toimitti kappalainen Väinö Peltonen.
Haudalla on vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden muistokivi, jossa lukee
”Hyvinkään ja sen ympäristön työläisiltä v. 1939”.
Hyvinkään valtauksen kolmantena vuosipäivänä 21.4.1921 paljastettiin Hyvinkään Aseman puistossa 1918 kaatuneiden saksalaisten hauta ja muistomerkki.
Kaatuneita sotilaita oli 15. Tilaisuudessa
paljastuspuheen piti kieltentutkija ja

Yhteisestä kärsimyksestä
sovintoon

100
Hyvinkään seurakunnan 100-vuo-

tishistoriikki, Hyvinkää – Takamaista teollisuuskaupungin seurakunnaksi, on myytävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa
viraston aukioloaikoina, ma–ke
10–15, to 10–17 ja pe 10–15. Kirjan ja Epilogin yhteishinta 25 €
(käteismaksu). Kirjan koko 368 s.,
Epilogi 23 s.
Epilogi, joka korjaa esiin tulleita asiavirheitä ja täydentää kirjaa,
ilmestyi vuodenvaihteessa. Jos
olet hankkinut kirjan aikaisemmin, voit noutaa siihen kuuluvan
Epilogin kirkkoherranvirastosta.

vuotta
sitten
sisällissota
runteli
Suomea ja konkretisoitui Hyvinkäällä kaupunkilaisten asettuessa kahteen leiriin. Verinen sota jätti jälkeen
vain häviäjiä, läheisiään murehtivia,
häpeäviä, rikkirevittyjä perheitä ja
sukuja. Sisällissodan molempia osapuolia yhdistää syyllisyys, kärsimys
ja häpeä muistoineen, vaikka syyt
voivat olla erilaisia.
Arkkipiispa Kari Mäkinen nosti
esiin sisällissodan 100-vuotismuistopuhessaan 20.1.2018, että unohtamisen sijaan meillä on sadan vuoden
muisti. ”Tunne- ja kokemusmuisti
on muisteista pisin, se kulkee sukupolvelta toiselle... On kaikki se
suru ja ne haavat, joita on kannettu
sielussa ja ruumiissa, suvuissa, sosiaalisessa elämässä, yhteiskunnassa
ja kirkossa. Tätä yhteiskuntaa on
rakennettu sen muistin varassa,
tietoisesti tai tiedostamatta, sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi,
tasa-arvoisemmaksi ja ehjemmäksi.”
Sisällissota on kivuliaan oppikoulun
kautta opettanut jälkipolvia toimimaan eri tavalla.
Sota oli verisyydessään kauhistuttava, sillä kolmimiljoonaisesta väestöstä sodassa menehtyi 36500 ihmistä ja se jätti jälkeensä yli 20 000
sotaorpoa. Teoksessaan Suomen
luterilainen kirkko sisällissodassa
dosentti Ilkka Huhta tuo esiin sen,

sekä virrenomainen kuoro Tampereen
Johanneksenkirkon eli nykyisen Tuomiokirkon lavasteissa. Ei voi olla ihailematta oopperakuoron valmiutta mitä
moninaisimpiin hetkessä vaihtuviin
muodostelmiin.
Lapsikuorolaiset täyttävät omat vaativat esiin tulemisensa hienosti. Visuaalisesti näyttävä kohtaus on, kun Hugo
Simbergin fresko Köynnöksenkantajat
herää eloon. Kuorot laulavat: mustaa,
mustaa Ei ole punaisia tai valkoisia, on
vain pelkkää mustaa.
Oopperassa on yllättävänkin paljon
kevennettyjä ja koomisia leikkauksia
vakavaan aiheeseen. Jotkut dialogit
kalskahtivat tyylirikoilta. Yksi ammuttavista punaisista joutuu itse avustamaan loppuaan, kun tohelo aseenkäyt-

että kansankirkko ei ollut puolueeton vaan kahtiajakautunut sodan
myötä. Kirkko oli tiiviisti ”sisällä”
sodassa, sillä kirkon jäsenet osallistuivat sotaan ja taistelivat toisiaan
vastaan.
Dosentti Niko Huttunen on
(Uhrin politiikka) kiinnittänyt huomioita siihen, että Kristus on ollut
sisällissodan symbolina sekä punaisilla että valkoisilla. Kristuksen
kärsimys ja uhriluonne on korostunut eri tavoilla. Symbolilla on ajettu
yhtäältä omia motiiveja ja käytetty
puolin ja toisin jopa päinvastaiseen tarkoitukseen; kannusteena
ja oikeutuksena vihalle ja kostolle.
Toisaalta Kristusta on käytetty
myös oikeassa merkityksessään:
anteeksiannon, rauhan ja sovinnon
symbolina.
Kristus on sovinnon ja rauhan
tuoja ihmiseksi tulleena Jumalana.
Hän sovitti – kuolemallaan ja kärsimyksellään – kaksi sotivaa kansaa
keskenään ja rauhan tuova yhteys
Jumalaan korjattiin. Riippuessaan
ristillä hän anoi anteeksiantoa syyllisille: ”Isä, anna heille anteeksi,
sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.”
(Luuk. 23:34.) Syyllisyys, kärsimys ja
kipeät muistot syvällä muistimme
kerrostumissa ovat yhteisiä kokemuksia. Toivottavasti anteeksianto
ja sovinto parantavat haavat – sekä
menneet että tulevat, ettei historia
enää toista itseään.
Hanna Tolonen

täjä epäonnistuu. Kevennyksissä lienee
kysymys ohjaajan varmistelusta; jokaiselle jotakin.
Veljeni vartija on kunnioitettava
yritys käsitellä kipeää aihetta, haavoja, jotka aristavat vielä sadan vuoden
jälkeen. Arvioinnit oopperasta ovat olleet pääosin myönteisiä. Yhdyn niihin,
joiden mielestä keskeiseen syyllisyysja sovituskysymykseen olisi voinut
sukeltaa vielä syvemmälle. Oopperallisen aineiston runsaus sivujuonine
ja kertomuksineen ja mahtavine musiikkeineen jäi nyt päällimmäiseksi.
Loppukuoron toivomus, ettei samaa
verenvuodatusta enää koskaan tulisi,
on varmasti kaikkien sisällissotaamme
muistavien harras rukous. Olemme
veljiemme vartijoita.
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Hiljaisen viikon aikana
kuljemme Jeesuksen
Kristuksen kanssa
pitkäperjantain
kärsimyksen ja
ristinkuoleman kautta
pääsiäisaamun iloiseen
ylösnousemiseen.

”Ihmisten tekijästä tuli ihminen.
Sen tähden tähtien valtias imee
äidinmaitoa.
Elämän leipä huutaa nälkää.
Elävällä vedellä on jano.
Valo vaipuu uneen.
Tie uupuu matkalle.
Totuus saa vastaansa väärät
todistajat.
Elävien ja kuolleiden tuomari kuulee
tuomionsa kuolevaiselta tuomarilta.
Väärät langettavat tuomionsa
Oikeudelle.
Oikeudenmukaisuus revitään
ruoskaniskuin.
Viinipuu kruunataan
orjantappuroin.
Maailman perustus ripustetaan
ristille
Itse Voima heikkenee
Pelastus on haavoille lyöty.
Elämä kuolee.”

SYMBOLIT
KIRKASTAVAT
KRISTUSTA

Ote Augustinuksen pääsiäissaarnasta 191,1,
suom. Timo Nisula.

Tunnetko tuttujen
pääsiäissymbolien
hengellisen merkityksen ja
syntyhistorian? Symbolin
voisi ajatella ikkunana, joka
paljastaa jotain hämärän
lasin takana piilossa olevasta,
katseltavasta asiasta.
8
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Narsissi on suosittu pääsiäistä kuvaava
kukka, joka saksankielellä on nimeltään
pääsiäiskello. Se on sipulikasvi, jonka
sipuli on haudattu maan alle. Pääsiäisen
aikaan maan alle upotetusta sipulista,
puhkeaa esiin elävä varsi. Kuolemaa uhmaten se nostaa vartensa esiin routaisesta maasta, pinnistellen kohti valoa ja
elämää. Siksi siitä on tullut Kristuksen
ylösnousemuksen ja kuoleman voittamisen vertauskuva. Jeesus kuvaa omaa
kuolemaansa ja ylösnousemustaan opetuslapsille näin: ”Jos ei nisun jyvä putoa
maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon
hedelmää (Joh. 12:24).”

T

K

ristilliseen pääsiäiseen liittyy
monia symboleja.
Symbolien taakse
kätkeytyy rikas
hengellinen maailma, joka syvenee
ja avautuu rukouk
sessa ja kristityn
vaelluksessa – ymmärryksen kasvaessa. Katsotaan muutaman symbolin
taakse, mitä ne avaavat pääsiäisen salaisuudesta – Kristuksesta, Pelastajasta,
Vapahtajastamme!
Pääsiäiseen kuuluu monia eri perinteitä, esineitä, ruokia ja tapoja. Virpomisvitsat, narsissit, tulppaanit, rairuohot, pääsisäismunat ja -puput, mämmi
ja lammasruoat ovat meille tuttuja.
Symboleilla on kuitenkin hengellinen

Pajunkissat ovat ensimmäinen uuden

ja pääsiäistä selittävä merkitys. Usein
merkitykset sekoittuvat ja maallistumisen myötä jopa unohtuvat tai jäävät
taka-alalle.
Symboli tarkoittaa mm. vertauskuvaa. Vertauskuvana symbolin avulla
selitetään tai avataan jotakin asiaa helpommin ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla. Symboli voi olla hyvin
selkeä, kuten risti tai se kuvaa löyhästi
vertauskuvaansa, kuten pääsiäismuna,
narsissi tai pajunoksa.
Pääsiäismuna on ollut eri kulttuureissa

ja uskonnoissa hedelmällisyyden, uuden
kasvun ja luomisen symboli. Erityisesti
ortodoksit sekä läntisen kirkkokunnan
kristityt ovat maalanneet pääsisäismunia. Varhaiskristityille muna symbolisoi
salattua uudestisyntymisen tapahtumaa, joka on enemmän uskon kuin

näkemisen asia. Munan kovan kuoren
alla on piiloon kätkettynä elämää.
Elämä murtautuu esiin kuolleen kuoleman kuoren alta. Ihmisen kuolema ja
ylösnousemus kiteytyvät munan symboliikassa. Kristityistä riisutaan itsekäs
ja kova luonto, jota kananmunan kuori
kuvaa, että uusi uudestisyntynyt Jumalan lapsi voi murtautua esiin, kasvaa ja
kaunistua Jumalan työnä.
Ylösnousemus on Jumalan ihmeellinen

ja salattu uudelleenluominen, joka ylittää ihmisen ymmärryksen. Siksi muna
sopii eritoten pääsiäiseen kuvaamaan
Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta.
Munia maalattiin perinteisesti jo lauantaina (lankalauantaina), sillä pääsiäisyö
on ylösnousemuksen päivä, jolloin
odotettiin Jeesuksen takaisintuloa ja
vietettiin riemujuhlaa.

elämän ja kevään merkki. Palmusunnuntain venäjänkielinen nimi on pajusunnuntai. Pajunoksa on täten Pohjolan
palmu. Virpominen viittaa palmunoksien heiluttamiseen ja niiden heittämiseen Jeesuksen eteen, kun hän ratsasti
Jerusalemiin. 300-luvulta lähtien kristityt kokoontuivat palmusunnuntaina
Öljymäelle, jossa laulettiin ja kuunneltiin päivään liittyviä Raamatunkohtia ja
kulkueena palattiin kotiin palmuoksia
heilutellen. Perinne on siirtynyt suomalaiseen traditioon Venäjän ortodoksisuuden kautta.
Palmusunnuntaina ortodoksipappi
siunaa pajunoksat ja jakaa siunauksia
virpomalla eli oksia heiluttamalla seurakuntalaisten edessä. Näistä sai alkunsa virpominen ja Itä-Karjalan virposunnuntai, jolloin lapset käyvät virpomassa
sukulaisiaan ja naapureitaan. Virpoloru
kuuluu: ”Uudella vitsalla virvotan, vanhan kuoren kirvotan, enkä suurta palkkaa vaadi, enkä velkakirjaa laadi. Jumala
sinua siunatkoon.” Tämä palauttaa mieleen virpomisen todellisen merkityksen,
Jeesus syntien sovittajana ja kuoleman
voittajana. Jeesus virpoo itseasiassa
ihmisen pääsiäisenä ristinkuolemansa
ja ylösnousemuksensa kautta. Vanha on
kuollut ja uusi on tullut sijalle. Palmunoksa tai kotoisa pajunoksa viittaa näin
Kristuksen kuninkuuteen ja voittoon
ja on hänen seuraajilleen iankaikkisen
elämän tunnus.
Virpominen on esimerkki pääsiäistraditiosta, joissa kristillinen merkitys on kaventunut ja jopa unohtumassa.
Itäinen kristillinen virpomisperinne ja
läntinen Pohjanmaalla alkanut pääsiäisnoitaperinne kristillisine värityksineen
ovat sekoittuneet keskenään. Pääsiäislauantaina ajateltiin pahuuden voimien
ja noitien olevan vahvimmillaan ja
pelättiin niiden vainoavan ihmisiä ja
kotieläimiä. Niitä karkotettiin Pohjanmaalla polttamalla pääsiäiskokkoja.
Pääsiäisnoitina olivat alun perin kylän
syrjäytyneet naiset, mutta ajan myötä
perinne muutti muotoaan.
Nykyään palmusunnuntaina lapset
pukeutuvat pikkutrulleiksi tai –noidiksi. Virpominen on viime vuosina
yhä enemmän saanut vaikutteita
muun muassa Harry Potter -sarjasta ja
Halloween-juhlinnasta. Trullit kulkevat ovelta ovelle toivottaen terveyttä
antaen koristellun pajunvitsan ja saavat
palkaksi makeisia. Jumalan siunauksen
toivottamisen sijasta nykylorussa ei siunata vaan vaaditaan palkkaa ”vitsa sulle,
palkka mulle” vitsan uhalla. Siunauksen
toivotus ja pääsiäisen sanoman ilmaisuus – lahjaluonne ei enää välity kirkkaasti muuttuneessa perinteessä.
Hanna Tolonen
Lähteet: Pentti Lempiäinen,
Pyhät ajat ja Wikipedia.
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Seppo Ylönen

Julia (vas.), Maria, Mikko ja Elli Pyykkönen ovat
pääsiäiskukkien ja koristeiden keskellä. Oli liian
haasteellista saada kuvaan myös eloisa Tilda-kissa,
Taavi-pupu ja kaksi pehmoista chinchillaa.

Pääsiäinen tuo iloa perheeseen
Risti, kananmuna, rairuoho ja pajunoksat viestivät
pääsiäisen ilosanomaa eli evankeliumia maailman
Vapahtajasta.

M

ikko ja Maria
Pyykkönen sekä
lapset Julia, 7 ja
Elli, 4, viettävät
kevättä ja hiljaista
viikkoa monille
tutuin menoin.
Perhe muutti kesällä 2016 Hämeenlinnasta Hyvinkäälle.
Perheen äiti kertoo, miten lapset koristelevat hyvissä ajoin ennen pääsiäistä
viilipurkkeja tai muita rasioita kirkkain
värein. Niihin laitetaan multaa ja rairuohon siemeniä.
– Lapsista on hauskaa seurata,
miten ruoho kasvaa. Ruohon päälle
laitamme sitten tipuja ja pupuja. Pajunoksiakin keräämme ja koristelemme.
Lapset käyvät palmusunnuntaina virpomassa naapureiden ovilla ja lähitaloissa.
Pitkäperjantai on hiljentymisen aikaa.

10
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muna, josta kuoriutuu pieni tipu, symboloi kylmään kallioluolaan haudatun
Jeesuksen Kristuksen pääsiäisaamuna
tapahtunutta ylösnousemista. Sekin
on tapana, että Julia ja Elli etsivät
pääsiäisaamuna kodin huoneisiin kätkettyjä suklaamunia.

Perheen kirjahyllyssä on kirja
Kirkkovuosi lasten kanssa.
– Siitä luemme pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumista, Maria kertoo.

Vehkojan seurakuntakeskus

Aikaisemmin hän oli Hä-

meenlinnassa perhepäivähoitajana. Työ oli fyysisesti
raskasta, mikä aiheutti selkävaivoja. Kuuden vuoden ajan
Maria on syönyt voimakkaita
kipulääkkeitä fibromyalgiaan. Hän
toivoo paranemista ja osa-aikaisen
päiväkerhotyön saamista.
Mikko toimi aikaisemmin hämeenlinnalaisessa palvelutalossa lähihoitajana. Hyvinkäällä hän jatkaa samoissa
tehtävissä. Mikkokin on miettinyt pääsiäisajan sanomaa.
– Pitkäperjantaina on synkkää,
mutta Jeesuksen ylösnousemus on kuin

kevät. Nurmikko alkaa kasvaa, ja siihen
nousee kukkasia. Me ihmisetkin heräämme keväällä kuin uuteen elämään.
Perheessä maalataan pääsiäisen aikana kananmunia. Kanaemon hautoma

on lähellä Pyykkösten kotia.
Elli käy siellä kolmena päivänä
viikossa päiväkerhoa. Julia on
Anttilan päiväkodin esikoululainen.
– Lisäksi minä käyn maanantaisin Ellin kanssa seurakuntakeskuksen avoimessa perhekerhossa.
Siellä tarjotaan aamupuuroa, askarrellaan, leikitään, lauletaan ja pidetään
aamuhartaus. Seurakunnan tapahtumat
ovat pieniä hetkiä, mutta on tärkeää tavata muita ihmisiä, Maria jatkaa.
– Seurakunta on koko meidän perheelle voimavara. On hyvin tärkeää, että kuuluu johonkin, perheen isä Mikko
lisää.
Seppo Ylönen

NUORET
Nuorten sivun toimitti Hygezinen toimittaja
Theresa Willberg

Mitä tehtäis maanantaina?
Maanantaina on
Nuorisotalo Sillassa paljon
toimintaa muun muassa
Nuorten nettilehden
Hygezinen kokous, jossa
tehdään Hyvinkään
nuorten nettilehti
Hygezineä ja Hyvinkään
Nuorten Radiota.

H

ygezine ei ole kuitenkaan
ainoa kerho, joka toimii
maanantaisin. Sillan maanantai-illoissa toimii myös
Makerspace, jossa tehdään
robotteja, 3d-tulostusta ja kaikkea muuta elektronista ja digitaalista värkkäilyä.
Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä,
on Warhammer-kerho, jossa pelataan
Warhammeria.
Itse olen maanantaisin tekemässä
Hygezineä ja radiota. Miten kaikki
sitten alkoi? Kävin läpi Wilmassa lukuisia myöhästymisiäni ja löysin sieltä
sattumoisin tiedotteen Hygezinestä,
johon etsittiin lisää toimittajia. Lähetin
sähköpostia ja sainkin hyvin nopeasti
vastauksen, jossa kerrottiin, että voin
tulla mukaan seuraavaan kokoukseen.
Kokous oli mukava ja minut otettiin
ilolla mukaan toimintaan.
Puoli vuotta vierähti ja sain kokea
mahtavia asioita. Puolen vuoden jälkeen ohjaaja vaihtui. Tämä huolestutti
tietenkin minua, mutta uusi ohjaaja
onkin ihan mukava ja hauska tyyppi
ja olen päässyt tekemään vielä mahtavampia juttuja. Eikä siinä vielä kaikki.
Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin,
mikä on helpottanut minua olemaan
rentoutuneempi uusissa ympäristöissä
ja toimimaan yhteistyössä monenlaisten
ihmisten kanssa.
Nuorisotalo Sillan ohjaajiin en ole
sen enempää tutustunut, mikä ehkä
harmittaa minua pikkuisen, mutta joka
kerta kun tulen sisään Sillan ovesta, joku
tervehtii minua. Useimmiten kyseessä ei
edes ole itselleni tuttu henkilö ja itsekin

morjestan jo jokaista sisään tulevaa.
Ystäviäkin olen saanut useampia, jotkut
ovat vanhoja tuttuja ja jotkut ovat uusia.
Ehkä haluatte kuulla myös muiden
mielipiteitä kuin minun. Haastattelin
Elinaa Hygezinen toimittajaa, sekä Niiloa Warhammer-kerhon pitäjää eräänä
maanantaina ja kyselin heiltä Sillan
maanantai-illoista.
Mitä te teette täällä maanantaisin?
– Maanantaisin mä oon täällä Hygezinessä tekemässä nuorten nettilehteä,
kertoo Elina. – Mä vedän Warhammerkerhoa, sanoo Niilo.
Mikä saa sinut tulemaan tänne?
– Noku ei mul oo muutakaa, tokaisee Elina.
Millä fiiliksillä tulet tänne?
– Hyvällä, koska jos mulla olis huono fiilis en mä tänne tulis, sanoo Elina.
– Hyvällä fiiliksellä mä tänne tulen,
kertoo Niilo.
Millä fiiliksillä sinä lähdet täältä?
– Hyvillä fiiliksillä, toteaa Elina.

– Yleensä vielä paremmalla, kertoo
Niilo.
Mitä mieltä olet täällä olevista
ihmisistä (henkilökunta, ohjaajat,
nuoret)? – Ihmiset ovat täällä mukavia
ystävällisiä ja hauskoja, kertoo Elina. –
Ihmiset ovat mukavia ja viihdyn täällä,
sanoo Niilo.
Kerron tähän vielä oman kommenttini ennen kuin tämäkin kirjoitus on
kirjoitettu. Pari kuukautta sitten minulla oli paha mieli, mutta halusin tulla
silti käymään kokouksessa, koska tunnetusti se on kohentanut mielialaani.
Puhuin pahasta mielestäni ohjaajalleni
ja vaikka tuntui, että puheeni meni ohi
korvien muiden toimittajien hölöttäessä, tuli Whatsappiin viesti ohjaajalta,
jossa hän kysyi, miten voin ja pahoitteli
kun ei oikein kuullut asiaani. Vaikka en
sen enempää halunnut vatvoa asiaani
hänen kanssaan, ele lämmitti sydäntäni
ja tunsin itseni tärkeäksi.
Olen myös löytänyt musiikin tämän

lehden ja radion toimittamisen kautta.
Sillä vanha ohjaajani järjesti kesällä
Katumusa-leirin ja osallistuin siihen.
Opin soittamaan kitaraa, tutustuin uusiin ihmisiin leirin aikana ja pääsimme
lopuksi keikalle ja sen jälkeen kävimme syömässä. Lopuksi soitettiin vielä
kirjastoaukiolla musiikkia. Syksyllä
päädyimme jatkamaan bändi muodossa joka keskiviikkoilta ja olen päässyt
keikkailemaan moneen kertaan, mikä
on ollut todella hauskaa ja olen voittanut oman lavapelkoni ja uskallan
jo esiintyä. Huomaan, että olemme
kehittyneet hurjasti siitä pienestä Katumusa-leiristä. Olen myös menossa
samalle riparille bändi- ja lehtitoiminnassa mukana olevan ystäväni kanssa.
Jos sinua jäi mietityttämään jokin
asia tai olet kiinnostunut maanantaikerhojen toiminnasta, löydät meidät
maanantaisin Nuorisotalo Sillasta
18–20.30.

SEURAKUNTAVAALIT K-16
Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa jo
16-vuotiaalla on äänioikeus. Jos olet vaalipäivään 18.11.2018
mennessä täyttänyt 16 vuotta, saat äänestää. Käytä ääntäsi –
sillä on merkitystä. Seurakuntien päätöksentekijöistä suurin osa
on varttunutta väkeä – juuri sinulla on mahdollisuus vaikuttaa
tähän. Näytetään yhdessä, että nuorten ääni kuuluu.
www.seurakuntavaalit.fi
Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii edistääkseen
nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksia
kirkossa. www.naviryhma.fi

Kirkonmäki Nro 2 |23.3.2018

11

Jorma Ersta

Vavahduttava
Matteus-passio
J. S. Bachin Matteus-passio esitetään palmusunnuntaina 25.

maaliskuuta kello 17 Hyvinkään kirkossa.
Sisällöltään kolme ja puolituntia kestävä suurteos on
Kristuksen kärsimyshistoriaan sävelletty esitys, kaksoiskuorojen, solistien ja kaksoisorkesterin yhdessä ja erikseen
esille tuoma Jeesuksen viimeisen viikon, ns. hiljaisen viikon,
kärsimystie Betaniasta Jerusalemiin sellaisena kuin Matteuksen evankeliumin 26. ja 27. luku sen esittävät. Matteuspassion on sanottu olevan protestanttisen kirkkomusiikin
suurin luomus.
Hyvinkään Oratoriokuoroa ja Hyvinkään Orkesteria
johtaa Eric-Olof Söderström. Diskanttikuorona esiintyy
Hyvinkään seurakunnan nuorisokuoro Marjut Sipakon
valmentamana.
Solisteina kuullaan Jeesuksen roolissa Esa Ruuttusta ja
evankelistana Heikki Kuloa. Muina solisteina ovat Hedvig
Paulig, sopraano, Essi Luttinen, altto, Petri Vesa, tenori ja
Markus Nieminen, basso.

Esityskieli on saksa. Vapaa pääsy. Ohjelma maksaa 25 euroa.

Seurakuntavaalit pidettiin
viimeksi isänpäivänä 9.11.2014.
Vaalipäivän Vaikuta ja virkisty
-tapahtumassa tarjottiin
isänpäivän kakkukahvit.

Seurakuntavaalit syksyllä
Seurakuntavaalit toimitetaan

neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 400 seurakuntaan yhteensä noin 9000 uutta
luottamushenkilöä.
Kiinnostaako sinua vaikuttami-

nen omassa Hyvinkään seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti
ehdolle, huomisen kirkkoa
tehdään nyt!
Seurakuntavaaleissa 18.11.2018

valitaan seurakuntaasi uudet
luottamushenkilöt. He päättävät mm. siitä, ketkä valitaan
seurakunnan työntekijöiksi,
minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään, mihin
seurakunnan rahoja käytetään
ja myös siihen, ketä maallikkojäseniä kirkolliskokoukseen
valitaan. Nyt on mahdollisuus
vaikuttaa!
Ehdokkaaksi voit asettua
liittymällä ehdokaslistalle,
perustamalla oman valitsijayhdistyksen tai kertomalla
kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon kiinnostuksestasi

toimia kirkon päättäjänä.
Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia
ehdokaslistoja. Ehdokkaita
voi asettaa valitsijayhdistys,
johon kuuluu vähintään 10
seurakunnan äänioikeutettua
jäsentä.
Monien listojen taustalla on
herätysliike tai poliittinen
puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä
voivat olla esimerkiksi kirkon
uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman
vahvistaminen kirkossa
Selvitä valitsijayhdistyksen
teemat ja tavoitteet ja varmista, että voit olla niiden takana.
Ehdokkaaksi voi asettua konfir-

moitu kirkon jäsen, joka täyttää
18 vuotta viimeistään 18.11.2018
ja joka on seurakunnan jäsen
viimeistään 17.9.2018. Lisäksi
ehdokkaan on annettava kirjallinen suostumus ehdokkaaksi
asettumisesta.

16 vuotta täyttävät evankelisluterilaisen kirkon jäsenet.
Rippikoulua tai konfirmaatiota
ei edellytetä äänestämiseen,
jäsenyys riittää.
Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii edistääkseen nuorten ja nuorten
aikuisten vaikuttamismahdollisuuksia kirkossa. Tutustu toimintaan www.naviryhma.fi
Ehdokasasettelu päättyy

17.9.2018.
Ennakkoäänestys järjestetään 6.–10.11.2018.
Varsinainen äänestyspäivä
on 18.11.2018.
Vaalipäivänä voit äänestää
vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on
kello 11–20.
www.seurakuntavaalit.fi

Seurakuntavaaleissa saavat ää-

nestää viimeistään vaalipäivänä

IKKUNA MAAILMAAN

Olen suuri ihme!

O

len rakastettu, Jumalan suuri ihme. Tämän
sanoman tunnemme Raamatusta. Mutta
liian harva Intian vähäosaisista voi lukea
rakastavasta Jumalasta omalla kielellään.
Intia on tuhansien kielien ja kulttuurien
maa. Yli miljardin asukkaan tasavallassa puhutaan
arviolta 1 600 eri kieltä ja niiden lisäksi saman verran
erilaisia murteita. Pipliaseura on julkaissut Intiassa
koko Raamatun 70 kielellä ja näiden lisäksi Uuden
testamentin 75 kielellä. Intiassa Pipliaseuran työ
painottuu vähemmistökielien parissa tehtävään raamatunkäännöstyöhön, sokeiden ja näkövammaisten
auttamiseen sekä naisten ja leskien tukemiseen.
Intian koillisosassa asuu galon kieltä puhuva, 80
000 ihmisen vähemmistöryhmä. Heistä 30 000 on
kristittyjä.
Myös Pastori Doke on galonkielinen. Hän kasvoi van-

hempiensa kuoltua sisartensa hoivissa. Aikuiseksi
vartuttuaan hänen elämänsä oli vaikeaa ja toivotonta,
kunnes tapahtui ratkaiseva käänne. Doke tapasi enonsa, joka kertoi Jeesuksesta ja siitä, kuinka Hän antaa
rauhan. Hän teki päätöksen. – Otin Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanani. Doken elämä sai uuden
suunnan. Kuitenkin edessä oli uusi haaste. Raamattua
ei ollut galon kielellä. Doke sai sydämelleen kääntää
evankeliumin omalle kielelleen. Kymmenen vuotta
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sitten valmistui galonkielinen Uusi testamentti. Raamatunkäännöstyö on edelleen kesken. Niinpä Doken
työ on saanut jatkoa, ja pian galot voivat pidellä käsissään koko Raamattua.
Doke oli orpolapsi, joka löysi evankeliumista tulevaisuuden ja toivon. Nyt hän on pastori ja raamatunkääntäjä. Jumalan rakkaus tavoitti aikoinaan Doken,
ja nyt se voi tavoittaa yhä useamman galonkielisen
sydämen. Jokainen heistä on arvokas, Jumalan suuri ihme!
Intian raamatunkäännöstyön painopiste on tällä

hetkellä Koillis-Intian
vähemmistökansojen
keskuudessa. Kristinusko kasvaa
siellä voimakkaasti, ja siksi
tarve vähemmistökielten
Raamatuille
on suuri. Mo-

Pastori Doke käänsi
evankeliumin galon kielelle.
Raamatunkäännöstyö on vielä
kesken.

nien Intian kielivähemmistöjen asema on heikko. Sanoman lisäsi raamatunkäännöstyö luo vähemmistöille
kirjakielen. Lukutaidon myötä syntyy hyvinvointia
lisäävät kerrannaisvaikutukset. Kun Raamatun sanoma kohtaa ihmisen, syntyy muutosta ja uutta elämää.
Tämä siunaus kestää tulevillekin sukupolville!
Hyvinkään seurakunta tukee Suomen Pipliaseuran
kautta Intiassa ja Thaimaassa tehtävää raamatunkäännöstyötä
Erika Niemelän Suomen
Pipliaseuran kuulumisista
koonnut
Johanna Rantalankila

YTIMESSÄ

Vanhasta uuteen

P

almusunnuntain evankeliumissa kuvataan Jeesuksen ja temppelin välirikkoa rahanvaihtajien
pöytien kaatamisineen ja myyjien ulosajamisineen. Siinäpä
räväkkä alku hiljaiselle viikolle.
Israel oli rakentanut temppelin Jumalan läsnäoloa ja kohtaamista
varten. Temppeli oli oman aikansa uljaimpia luomuksia. Tänä päivänä Jerusalemissa
Jeesuksen aikaiseen kaupungin pienoismalliin tutustuva saa jonkinlaisen käsityksen
laajasta temppelialueesta.
Vanha temppeli uhrijumalanpalveluksineen ei kuitenkaan kyennyt ratkaisemaan
ongelmaa pyhän Jumalan ja hänestä vieraantuneen ihmiskunnan väliltä. Pyhiin
kirjoituksiin liittyen Jeesus viestitti kuulijoilleen kansan lankeemuksesta: ”Minun
huoneeni on oleva rukouksen huone.
Mutta te teette siitä rosvojen luolan.”
Profeettojen aikana oli kyllä ollut paljon
”temppelipuhetta”, hoettiin ”tämä on Her-

ran temppeli” mutta silti sydämet jäivät
paatuneiksi.
Tänä päivänä on paljon ”kirkkopuhetta”
mutta sitä emme niinkään tarvitse vaan
ennemminkin puhetta Jumalasta, yksinkertaista hyvää sanomaa Jeesuksesta. Tämän
maailman menoon mukautumisen sijaan
tarvitsemme Jumalan sanan palauttamista
sille kuuluvalle paikalle.
Golgata ja pääsiäisaamu ovat temppelialueen välikohtauksen jälkeen muutaman
päivän päässä. Jeesuksen risti ja ylösnousemus olivat merkki koko maailmalle. Vanhasta temppelistä siirrytään uuteen. Tulee
uusi Jumalan kohtaamisen ja löytämisen
paikka, joka ei ole ihmiskäsin tehty. Tämä
temppeli on Jeesus Kristus, joka antaa itsensä maailman elämän puolesta. Hän on
tuonut ja tuo suuremman puhtauden ja
pyhyyden kuin mitkään ajallisen temppelin
palvontamenot.
Pääsiäinen kertoo kuinka vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan. Kaikille kansoille

Pääsiäisen
ilo raivaa
sydämessä
tilaa uudelle
ja kestävälle.

avautuu mahdollisuus pelastukseen Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen
tähden. Elävän Jumalan kohtaaminen,
kääntyminen hänen puoleensa ja sydämen
usko tuovat elämään syvimmän ilon ja kauneuden ja kantavat myös armahtavaisuuden
hedelmää.
Pääsiäisen valo paljastaa ja murtaa
omatekoisia ja pinttyneitä rakennelmia.
Pääsiäisen ilo raivaa sydämessä tilaa uudelle
ja kestävälle. Jeesuksen ylösnousemuksen
jälkeen Jumalaa ei enää rakasteta vain tietyllä vuorella tai uljaassa temppelissä vaan
evankeliumin uskomisessa ja lähimmäisen
palvelemisessa, Kristuksen tuntemisessa ja
seuraamisessa, hänen ruumiinsa eli seurakuntansa yhteydessä. Se on ”pyhien yhteisö,
jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja
sakramentit oikein toimitetaan.”
Jyrki Rauhala
Kirjoittaja on Hyvinkään
seurakunnan kappalainen

Raamatun sana

Rukous

Virsi 194:6

Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki
myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän
kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja
kyyhkysenmyyjien jakkarat ja sanoi
heille: ”On kirjoitettu: ’Minun huoneeni
on oleva rukouksen huone.’ Mutta te
teette siitä rosvojen luolan.” Jeesuksen
luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja,
ja hän paransi heidät.
(Matt.21:12-14)

Pyhä Jumala,
siunaa alkava hiljainen viikko ja
lähestyvä pääsiäisaika.
Pysäytä meidät ajattelemaan Poikasi
kärsimystä ja kuolemaa.
Auta meitä tunnistamaan ihmiskunnan
kärsimyksessä hänen kasvonsa
ja varjele, ettemme koskaan unohtaisi niitä.
Anna meidän kokea ristin sanomassa rakkautesi.
Kiitos, että johdatat meitä surusta
pääsiäisaamun iloon.
Kiitos, että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa.
Kiitos, että ylösnoussut Vapahtaja
on kanssamme joka päivä.
Aamen.

Sydämeni avaa,
ota majaksesi,
temppeliksi Hengellesi,
että Isän kasvot,
Kristus, kirkastaisit,
minussakin muodon saisit.
Kaikessa katsella
anna hyvyyttäsi,
elää edessäsi.
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Anna Rauhala, Getsemane 2017

HILJAINEN
VIIKKO JA
PÄÄSIÄINEN

POIMINTOJA
Lähetysmyyjäiset pe 6.4. klo
10.30–13.30 srk-keskuksen yläsalissa,
Hämeenkatu 16. Hartaus klo 10.20.
Myynnissä leivonnaisia, arpoja 2 €/
kpl. Ruokailumahdollisuus Pitopalvelussa 9,80 e.

PERJANTAI 23.3.
9.15 ja 10.15 Pikkulapsiperheiden pääsiäiskirkko Hyvinkään kirkossa. Merja Telsavaara, Taru Paasio ja Anna-Mari Tukeva.
11 Raamattupiiri srk-keskuksessa, Esa Kokko.
11.30 Arkipäivän rukoushetki Hyvinkään
kirkossa.
13 Raamattupiiri Vanhassa kirkossa,
Esa Kokko.
17 Avoin rukouspiiri srk-keskuksen kappelissa.
18 Kirkkokahvila Vanhassa kirkossa.
19 Lux perpetua – Everlasting Light
– Ikuinen valo – Hyvinkään Kamarikuoron
konsertti Hyvinkään kirkossa. Ks. s. 15.

LAUANTAI 24.3.
20.30 Musiikkiopiston opettajien konsertti
The Earth Hour -hengessä Vanhassa
kirkossa. Vapaa pääsy. Valot sammuvat
kaikkialla maailmassa ilmaston puolesta.
www.earthhour.fi

PALMUSUNNUNTAI 25.3.
– KUNNIAN KUNINKAAN
ALENNUSTIE
10 Perhemessu Hyvinkään kirkossa. Petteri
Kerko, Merja Telsavaara, Taru Paasio,
Marjut Sipakko ja lapsikuorot.
10 Messu Paavolan srk-kodissa. Anne Blomqvist ja Anna-Maija Virtanen. Pyhäkoulu.
Kirkkokahvit.
14 Elämäni on lauluni. 50 vuotta laulaen Leo
ja Sari Louhivaara Vehkoja-päivässä Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
17 J. S. Bach: Matteus-passio Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro,
Hyvinkään Orkesteri ja Hyvinkään seurakunnan nuorisokuoro. Ks. s. 12.

HILJAISEN VIIKON MAANANTAI 26.3.
– JEESUS GETSEMANESSA
10.30 Pikkulapsiperheiden ja päiväkotien
pääsiäiskirkko Vehkojan srk-keskuksessa.
Merja Telsavaara ja Marjut Sipakko.
11.30 Arkipäivän rukoushetki Hyvinkään
kirkossa.
11.30 Diakoniaruokailu Hyvinkään kirkon
yläsalissa. Hinta 2€.
18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srk-kodissa.
18.30 Israel Raamattu- ja rukouspiiri
srk-keskuksen juhlasalissa. Pastori
Marko Pihlajamaa Sansasta kertoo
juutalaisten pääsiäisestä.
19 Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa. Petteri Kerko ja Anna Helenius.
19 Pergolesin Stabat Mater Kytäjän kirkossa.
Ks. s. 15.

HILJAISEN VIIKON TIISTAI 27.3.
– JEESUS TUTKITTAVANA
8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-talossa.
11.30 Arkipäivän rukoushetki Hyvinkään
kirkossa.
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HERUSTEN MÖKIN
VUOROJEN HAKU

18 Lapsensa menettäneiden vertaistukiryhmä työkeskuksessa.
18 Pimeydestä valoon -draamallinen musiikkimatka pääsiäisen tapahtumiin
Vehkojan srk-keskuksessa. Seurakuntalaiset voivat osallistua esitykseen omilta
paikoiltaan. Ks.s. 4.
19 Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa kirkossa. Merja Telsavaara ja Anna-Maija
Virtanen.

HILJAISEN VIIKON KESKIVIIKKO 28.3.
– JEESUS TUOMITAAN
11.30 Arkipäivän rukoushetki Hyvinkään
kirkossa.
18 Hiljaisen viikon iltamessu Kaukasten
juhlatalossa, Jokipadontie 6. Anne Blomqvist ja Taru Paasio.
19 Hiljaisen viikon iltakirkko Vanhassa
kirkossa. Esa Kokko ja Marjut Sipakko.

KIIRASTORSTAI 29.3.
– PYHÄ EHTOOLLINEN
12 Pyhimysmonologi Willan Robert´s Coﬀeen
lavalla, Jouni Laine. (Huom. Ei rukoushetkeä Hyvinkään kirkossa).
15 Kiirastorstain messu Vanhassa kirkossa.
Hanna Tolonen ja Anna-Maija Virtanen.
Piia Virtanen, viulu.
18 Suomi-kahvila Betaniassa, Helenenk. 15.
19 Messu Hyvinkään kirkossa. Antti Kurkola,
Virpi Koivisto ja Anna-Maija Virtanen.
Piia Virtanen, viulu.
19 Messu Kytäjän kirkossa. Ilkka Järvinen ja
Minna Kurkola. Lassi Mäkeläinen, sello.
19 Messu Paavolan srk-kodissa.
Jyrki Rauhala ja Taru Paasio. Kirkkokuoro.
19 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
Petra Pohjanraito ja Anna Helenius.
Kide-kuoro.

PITKÄPERJANTAI 30.3.
– JUMALAN KARITSA
10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa.
Jussi Hokkanen, Esa Kokko, Minna
Kurkola ja Taru Paasio. Kirkkokuoro.
15 Ristinjuhla Vanhassa kirkossa. Pastorit
Jukka Niemelä ja Jyrki Rauhala.
Hyvinkään Evankelinen kuoro, joht.
kanttori Sari Pyykkönen.
Järj. Hyvinkään seurakunta ja Sley

HILJAINEN LAUANTAI 31.3.
– KRISTUS ON VOITTANUT
KUOLEMAN
23 Pääsiäisyön messu Hyvinkään kirkossa.
Anne Blomqvist, Saija Lottonen ja Minna
Kurkola. Elina Salin, viulu.

PÄÄSIÄISPÄIVÄ 1.4.
– KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT!
10 Messu Hyvinkään kirkossa. Hanna Tolonen, Jyrki Rauhala ja Anna-Maija Virtanen. Hyvinkään Kamarikuoro. Pyhäkoulu.
Kirkkokahvit yläsalissa
10 Messu Paavolan srk-kodissa. Virpi Koivisto ja Taru Paasio. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
12 Messu Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Ilkka Järvinen ja Taru Paasio. Vehkojan
kuoro.
14 Hartaus Rauhannummen kappelissa,
Antti Kurkola ja Anna-Maija Virtanen.
Linja-autokuljetus.
15 Hartaus Puolimatkan kappelissa,
Petra Pohjanraito ja Minna Kurkola.

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ, MAANANTAI 2.4.
– YLÖSNOUSSEEN KOHTAAMINEN
10 Messu Hyvinkään kirkossa.
Merja Telsavaara, Ilkka Järvinen ja
Taru Paasio. Pyhäkoulu.
15 Perhemessu Martin srk-talossa.
Merja Telsavaara ja Taru Paasio.
18 Pääsiäiskonsertti Hyvinkään kirkossa.
Nuorisokuoro, Sävelkeijut, Rytmiritarit,
solistit ja soitinyhtye. Johtaa Marjut
Sipakko. Juonto Hanna Tolonen.

LINJA-AUTOKULJETUS RAUHANNUMMEN HAUTAUSMAALLE
PÄÄSIÄISENÄ 1.4.:
Linja-auto lähtee Hyvinkäänkylästä klo 13.
Reitti: Uudenmaankatu, Rautatieasema,
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.

30.4.–30.9.2018. Hakuaika 12.–29.3.
Mökkiä vuokrataan sosiaalisin perustein Hyvinkäällä kirjoilla oleville
perheille. Vuokra perheiltä 20 € / vrk
ja yksi vuokrauskerta yleensä 2 vrk
/ perhe. Mökkiä vuokrataan myös
ryhmille. Vuokra 70 € / kerta. Hakulomakkeen voi tulostaa: www.hyvinkaanseurakunta.fi/ajankohtaista tai
hakea seurakuntakeskuksen neuvonnasta ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15
tai diakoniatoimistosta ma klo 14–17
tai ti, to ja pe klo 10–13, Hämeenkatu
16. Lisätietoja diakoniatoimistosta
em. aikoina p. 019 4561 250. Hakuaika
päättyy 29.3. Hakulomakkeiden palautus srk-keskuksen neuvontaan tai
diakoniatoimistoon.

LASTEN TOIMINTAA

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
1.3.– 31.3. Ilmoittautuminen ja lisätiedot kaudelle syksy 2018–kevät
2019 osoitteessa: www.hyvinkaanseurakunta.fi/ajankohtaista. Päätökset
kerhopaikoista lähetetään toukokuun
aikana. Tiedustelut kerhopaikoista
p. 040 5287 236.
Muskarikirkko pe 13.4. ja 25.5. klo 10
Vanhassa kirkossa.
Perhemessu ja -brunssi su 15.4.
klo 11.00 Vehkojan srk-keskuksessa,
brunssi alk. klo 9.30.
Illallinen kahdelle pe 27.4. klo 18–
20. Ilm. sähköisesti 20.4. mennessä.
Äitienpäivän perhemessu su 13.5.
klo 10.00 Paavolan srk-kodissa.
Perheiden retkipäivä Sääksin leirikeskuksessa su 27.5. klo 10–16. Puuhastelua, leikkejä, pelejä ym. Ilm.pe
18.5. mennessä www.hyvinkaanseurakunta.fi. Hinta: aikuiset 10 €, lapset
(3–12 v.) 5 € ja alle 3-v. maksutta.
Lounas, kahvi, makkarat ja mehut sisältyvät retken hintaan. Maksu peritään paikan päällä käteisenä! Retkelle
saavutaan omilla kyydeillä.Lisätiedot:
terhi.makkonen@evl.fi,
p. 040 779 7781
Pyhäkoululaisten kevätretki Sääksin leirikeskuksessa su 3.6. klo 15–18.
Lisätiedot: anna-mari.tukeva@evl.fi,
puh. 040 559 6327.
Kasvatuksen perhepäivä ”Mäkilähtö kesään” Kirkonmäellä su 6.5.
klo 10–15. Perhemessu klo 10.
Erilaisia toimintapisteitä.

N U O R I S O T Y Ö N K E VÄT
BETANIAN VIIKKOTOIMINTA:
Keskiviikkoisin Raamis klo 15–19
Perjantaisin AfterSchool -ilta klo 15–19
Lauantaisin Nuortenilta klo 16.30–20.30
BETANIAN osoite: Helenenkatu 15
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

S

eurakunnan kanttorit järjestävät YV-keräyksen hyväksi ”Oi
kiitos sä Luojani armollinen”
-konsertin, jossa kuullaan Oskar Merikannon sävellyksiä.
Konsertti pidetään keskiviikkona 25.
huhtikuuta kello 19 Vanhassa kirkossa.
Esiintyjinä ovat Minna Kurkola, Taru
Paasio, Janne Peltokorpi, Marjut Sipakko ja Anna-Maija Virtanen.
– Minusta on kiva järjestää konsertti
yhdessä. Tämän konsertin idea sai alkunsa viime syksynä kuullessani Matti
Herojalta, että Oskar Merikannon syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi
150 vuotta, Minna Kurkola sanoo.
Marjut Sipakon mukaan Merikantoa
on ollut seurakunnan tapahtumissa
ennenkin.
– Matin kanssa olemme esittäneet
monia Merikannon yksinlauluja konserteissa. Merikannon musiikkia on
helppo kuunnella ja ymmärtää. Ihmiset
pitävät siitä. Oopperalaulaja Jorma
Hynninen on levyttänyt useita hänen
laulujaan. Kaiken kaikkiaan Merikanto

LASTEN KESÄ

*4.–5.6. Junnuleiri 6–8-v. Sääksissä.
Hinta 20 €.
*5.–6.6. Junnuleiri 6–8-v. Sääksissä.
Hinta 20 €. Em. Sääksin junnuleirien
ilm. päättyy 13.5.
*10.–16.6. Kulta 9 -leiri Lapissa 11–14v
Hinta 130 €. Ilm. päättyy 1.5.
*28.–30.6. 11–14-v. leiri Leiriniemessä.
Hinta 40 €. Ilm. päättyy 3.6.
*26.–28.7. 9–10-v. leiri Sääksissä.
Hinta 40 €.
*30.7.–1.8. 7–8-v. leiri Sääksissä.
Hinta 40 €.
*4.8. Isovanhempi–lapsenlapsi -päivä
Sääksissä. Hinnat isovanhemmat 20 €,
lapset 5 €. Ei sisaralennusta.
*5.8. Kummi–kummilapsi -päivä
Sääksissä. Hinnat kummit 20 €, lapset
5 €. Ei sisaralennusta. Neljän edeltävän
Sääksin leirin ilm. päättyy 15.7.
Leirien hinnat sisältävät kuljetukset
leirille ja takaisin, ateriat, majoituksen,
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Kulta -leiristä voi saada vain osittaisen
maksuvapautuksen.
Lisätiedot ja leireille ilmoittautuminen www.betsku.net 7–14-vuotiaat
Leirit ja retket. Mahdollisesti vapaiksi
jääneitä leiripaikkoja voi tiedustella
ilmoittautumisajan jälkeen leirin vastuuhenkilöltä. Vastuuhenkilöt näkyvät
nettisivuilla.
7–10-vuotiaiden koululaisten kesäkerhot. Hyvinkään seurakunnan kerhot
pienille koululaisille. Kesäkerhoja 5.–
22.6. klo 9–15 Martissa, Kirkonmäellä,
Paavolassa ja Vehkojalla. Kerhon hinta
on 100 €. Hintaan kuuluu lounas, välipala ja tapaturmavakuutus. Ilmoittautuminen 3.4. alkaen www.hyvinkaanseurakunta.fi. Lisätiedot Terhi Makkonen,
p. 040 779 7781.
Vaellusreissu Lappiin Muotkatunturin
maisemiin 27.7.–4.8. Reissu on tarkoitettu kaikille yli 15-vuotiaille. Hinta 150 €.
Ilmoittautuminen 15.6. mennessä
betsku.net.
Lisätietoja: Juike Hakkarainen,
p. 040 545 1194, juha.hakkarainen@evl.fi

on säveltänyt noin 150 yksinlaulua.
Taru Paasio kertoo, että Oskar Merikanto on ollut menneinä vuosina ”kotien säveltäjä”.
– Sibelius oli sinfonikko, mutta
Merikanto sävelsi tavallisille ihmisille.
Oskar Merikanto suuntautui sävellyksissään kansanomaiseen musiikkiin.
Vs. kanttori Anna-Maija Virtanen
säestää pianolla muiden kanttoreiden
laulua. Hän aloitti viime vuoden kesäkuussa Hyvinkään seurakunnan johtavan
kanttorin Anna Heleniuksen osittaisen
sijaistamisen, mikä jatkuu näillä näkymin
elokuun loppuun. Hän on opiskellut
Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikkia
ja valmistunut musiikinmaisteriksi. Parhaillaan hän suorittaa siellä toista maisterintutkintoa urkujen soitossa.
– Oskar Merikanto on minun lempisäveltäjäni, jos puhutaan suomalaisista
säveltäjistä. Hän sävelsi hienoja pianokappaleita. Soitan konsertissa ainakin
Merikannon Idyllin ja Valse lenten.
Merikannolla on myös hienoja urkukappaleita.

Seppo Ylönen

Kanttorit esittävät
Merikannon musiikkia

Kanttorit Marjut Sipakko (vas.), Janne Peltokorpi, Taru Paasio, Minna Kurkola ja
Anna-Maija Virtanen esittävät 25.4. kello 19 Vanhassa kirkossa Oskar Merikannon
musiikkia. Ohjelmaesite maksaa 10 euroa. Konsertilla tuetaan YV-keräystä.

Janne Peltokorpi on valmistunut
myös Sibelius-Akatemiasta musiikinmaisteriksi. Hän on tulossa Hyvinkään
seurakuntaan kesäkanttoriksi kesäheinäkuun ajaksi.
– Laulan Marjut Sipakon ja Minna
Kurkolan kanssa muutamia duettoja.
Eräs niistä on ”Oi kiitos sä Luojani armollinen”. Soitan myös pianolla jonkin

Merikannon kappaleen. Monet hänen
sävellyksensä ovat vaikeita ja haasteellisia soitettavia.
Taru Paasio sanoo antaneensa Jannelle haasteen.
– Hän voisi soittaa konsertissa
minun lempikappaleeni, Merikannon
Romanssin.
Seppo Ylönen

KONSERTTEJA JA YHTEISLAULUJA
Pe 23.3. klo 19 ”Lux perpetua - Everlasting
Light - Ikuinen valo” Hyvinkään Kamarikuoron konsertti Hyvinkään kirkossa.
Erkki Hannonen, baritoni ja Annamaria
Hannonen, sopraano. Anna-Maija
Virtanen urut ja piano.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
La 24.3. klo 20.30 Musiikkiopiston opettajien
konsertti The Earth Hour -hengessä
Vanhassa kirkossa. Valot sammuvat kaikkialla maailmassa ilmaston puolesta.
www.earthhour.fi
Su 25.3. klo 14 Elämäni on lauluni. 50 vuotta
laulaen Leo ja Sari Louhivaara Vehkojapäivässä Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Su 25.3. klo 17 J. S. Bach: Matteus-passio
Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro, Hyvinkään Orkesteri ja Hyvinkään
seurakunnan nuorisokuoro (valm. Marjut
Sipakko). Johtaa Eric-Olof Söderström.
Vapaa pääsy. Ohjelma 25 €. Ks. s. 12.
Ma 26.3. klo 19 Pergolesin Stabat Mater
Kytäjän kirkossa. Solisteina: Satu Strömberg, sopraano ja Seija Strömberg, altto,
Hyvinkään Salonkiorkesteri. Johtaa Emily
Wagoner.
Ma 2.4. klo 18 Pääsiäiskonsertti Hyvinkään
kirkossa. Lauluja ylösnousemuksen ilosta.
Nuorisokuoro, Sävelkeijut, Rytmiritarit &
soitinyhtye, johtaa Marjut Sipakko.
Kukka ja Lassi Salin, laulu. Hanna
Tolonen, juonto. Vapaa pääsy. Ohjelma
10 €.
Ke 25.4. klo 19 ”Oi, kiitos sä luojani armollinen!” Vanhassa kirkossa. Kanttoreiden

konsertti YV:n hyväksi. Ks. juttu tällä
sivulla.
To 26.4. klo 18 Varaslähtö äitienpäivään
-runoilta Vanhassa kirkossa. Nuoren
Voiman Liiton Hyvinkään Siiven Lausujat
Su 6.5. klo 16 Naiskuoro Solinan konsertti
Vehkojan srk-keskuksessa. Kuoro esittää
jousikvartetin kanssa Mårten Janssonin
Missa Popularis.
Helatorstaina 10.5 klo 19 Yksi nimi ylitse
muiden -kuorokonsertti Hyvinkään kirkossa. Mukana Tuomaskuoro, joht. Helena Lehtinen, lauluryhmä Kastepisarat,
joht. Minna Kurkola ja bändi. Konsertti
koostuu Pekka Simojoen Ylistys-levyn
lauluista, joihin myös yleisö saa osallistua.
Vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuulle.
La 12.5. klo 17 Koko perheen kevätkonsertti
Hyvinkään kirkossa. Lapsi- ja nuorisokuorot sekä soitinyhtye keväisissä tunnelmissa. Johtaa Marjut Sipakko. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 €.
Su 13.5. klo 14 Äitienpäiväkonsertissa Jouko
Mäki-Lohiluoma Vehkojan srk-keskuksessa.
Ma 14.5. klo 18 Jousien juhlaa Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston jousisoitinoppilaat.
La 19.5. klo 15 Iloinen hyvän mielen kevätkonsertti Hyvinkään kirkossa. Neliapilakuoro ja lauluntekijä Jukka Salminen
esiintyvät yhdessä. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.
Su 20.5. klo 15 Pieni kevään pyhitys -konsertti Vanhassa kirkossa. Lauluyhtye
HaTs.

Su 27.5. klo 15 Trio Valon Sinivalkoisia säveliä
-konsertti Vanhassa kirkossa. Tia Svanberg, sopraano, Kirsi Ruotsala, viulu ja
Marja Turu, kantele. Ohjelmassa kuullaan
kesäisiä, tuttuja ja vähemmän tunnettuja
suomalaisia kansan- ja yksinlauluja mm.
Oskar Merikannolta, Erkki Melartinilta ja
Heino Kaskelta. Vapaa pääsy. Ohjelma
10 €.
To 31.5. klo 19 Keväinen laulumatinea Vanhassa kirkossa. Minna Kurkolan laulunoppilaat esiintyvät. Säestys Anna-Maija
Virtanen. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Su 10.6. klo 18 Ehtookellojen soidessa
-konsertti Vanhassa kirkossa. Taina Piira,
sopraano ja Janne Hovi, urut ja piano.
Sopraano Taina Piira laulaa virsi- ja koraalisovituksia urku- ja pianosäestyksellä.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

OlenNainen -naistenpäivä
Päivä olennaisten asioiden äärellä. Tu-

le mukaan! Naisten kohtaamispaikka,
jossa elämää, arkea ja uskoa tarkastellaan naisen näkökulmasta. Raamatun
tekstien pohjalta käydään läpi eri naisten henkilökuvia, elämää ja käsitellään
siitä nousevia erityiskysymyksiä.
Anne Pohtamo-Hietanen: ”Kuinka selviytyä naisena tässä alati muuttuvassa ja maallistuvassa yhteiskun-

nassa?” ja ”Raamatun nainen;
Ruut”
Aino Viitanen: ”Naisena arvojen ristiaallokossa” ja ”Nainen,
joka ei sanonut sanakaan”
Puhujina evankelista, Anne
Pohtamo-Hietanen ja julistustyön
aluejohtaja Aino Viitanen.
Päivä päättyy messuun.
Martin seurakuntatalossa lauantai-

na 21.4. kello 11–17. Järj. Martin aluetyö ja Suomen Raamattuopisto. Tilaisuudessa hyvin varustettu kirjapöytä.
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Maija Oinonen (oik.) on vetänyt Paavolan
seurakuntakodissa tuolijumppaa yli kymmenen
vuotta. Kuvaan mahtuivat myös: Paula Sipiläinen
(vas.), Raimo Ojansuu ja Esko Mäkinen.

Maija oli Paavolan srk-kodin emäntä
Yli 30 vuotta Paavolan seurakuntakodissa emäntänä
toiminut Maija Oinonen piti työstään. Nyt hän seuraa
kotinsa ikkunasta kevään etenemistä.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

V

uodenvaiheessa paavolalainen Maija Oinonen
jätti Paavolan seurakuntakodin emännän
tehtävät seuraajalleen
Raija Huoviselle. Hänet saatetaan kuitenkin
nähdä talossa vapaaehtoisen tehtävissä.
Keskiviikkoisin hän vetää siellä kello 12
alkavaa tuolijumppaa.
– Perheeni muutti Paavolaan vuonna
1972. Seurakuntakoti valmistui vuonna
1975. Leena Ahrenberg oli siellä ensimmäisenä emäntänä kymmenen vuotta.
Minut palkattiin tehtävään hänen jälkeensä vuonna 1985. Tehtäviini kuului
pyhän ja juhlapäivien kahvitarjoilun
järjestäminen.
Alkuaikoina emäntä ja hänen vapaaeh-

toinen apulaisensa valmistivat myös
kahvipöydän leivonnaiset. Nykyään ne
tulevat seurakunnan pitopalvelusta.
– Emäntänä sain olla tekemisissä
eri-ikäisten kanssa. Olen tykännyt aina
lapsista ja nuorista. Minä tein emännän
työtä Paula Sipiläisen kanssa. Hän
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huolehtii edelleen uuden emännän
kanssa tarjoilujen järjestämisestä.
– Olen aina kehunut, että olen henkeen

ja vereen karjalainen, sanoo vuonna
1943 Karjalan Kirvussa Antti ja Aili
Veijalaisen perheeseen syntynyt Maija
Oinonen. Kun hän oli kaksivuotias,
perhe joutui lähtemään vuonna 1945
evakkoon Forssan seudulle. Sieltä muutettiin vuonna 1950 Kytäjälle.
– Isäni teki Kytäjän kartanossa metsätöitä. Äitini oli navettatöissä ja lypsi
lehmiä. Perheessämme oli kuusi lasta.
Veljeni Antti kuoli kymmenvuotiaana
jäätyään pyöräillessään kuorma-auton
alle. Veljeni Seppo ja siskoni Tuija asuvat Jyväskylässä. Toiset siskoni, Seija ja
Sirpa asuvat Helsingin seudulla.
Maija Veijalainen kävi kolme vuotta Rytkön koulua. Kun perhe muutti
vuonna 1953 Hyvinkäälle, opintie jatkui
Puolimatkan koulussa.
– Neljäntoista vuoden ikäisenä
menin jo työhön Rajamäen Alkon ruokalaan. Sen jälkeen olin työssä Ahjon
Hopealyhdyn keittiössä ja baarissa. Jat-

Minä olen
tykännyt asua
Paavolassa.
koluokat kävin iltakouluna.
Naimisiin Maija meni vuonna 1963
Veikko Oinosen kanssa. Perheeseen
syntyi kolme lasta: Leila (s. 1964), Timo
(s. 1966) ja Juha (s. 1970). He kaikki
ovat naimisissa. Maijalla on viisi lastenlasta.
– Mieheni Veikko oli Finnairilla
työnsuunnittelijana. Hän kuoli vuonna
2010.
Lasten pieninä ollessa Maija Oinonen oli kotona kahdeksan vuotta,
minkä jälkeen hän meni kymmeneksi
vuodeksi työhön Metallipuristamo
Laakkoselle. Samoihin aikoihin hän
aloitti myös Paavolan seurakuntakodin
emäntänä.
– Kun muutimme Paavolaan, vanhin
lapsista aloitti Paavolan koulun ensimmäisen luokan. Toinen lapsista oli viisivuotias ja nuorin kaksivuotias. Siihen
aikaan kaikki paha tuntui tapahtuvan
täällä. Nyt ei ole samanlaista. Minä
olen tykännyt asua Paavolassa. Paikat ja
ihmiset ovat tuttuja. Ikkunasta on kiva

katsella, kun lehdet puhkeavat keväällä
lähipuihin. Lintujakin seuraan. Pidän
punatulkuista, mutta niitä on nyt vähän. Jos en tunne jotakin lintua, katson
lintukirjasta.
On eräs asia, joka on pitänyt Maija
Oinosen virkeänä. Hän on ollut intohimoinen liikkuja.
– Nuorena pelasin Paavolan koulun
kentällä lentopalloa. Olen pyöräillyt
paljon. Nuorempana pyöräilin Kajaanissa asti yhdessä kaverini Tuula Jokisen kanssa. Kymmenen päivää pyöräilin
hänen kanssaan myös Unkarissa.
Maija Oinonen on toiminut Hyvinkään kuntoliikunta ry:n ohjaajana. Ohjaustehtäviä on edelleenkin.
– Keskiviikkoisen seurakuntakodin
tuolijumpan jälkeen ohjaan vielä samaa
lajia kello 14 Onnensillassa Hyvinkään
invalideille. Perjantaina kello 15 ohjaan Veteraanitalolla vesivoimistelua
kuulonhuollon väelle. Harmittaa, kun
minulla on polvi- ja selkävaivoja. Siksi
käyn sunnuntaiaamuisin uimalassa invalidien vesivoimistelussa.
Seurakuntaelämään Maija Oinonen
tutustui Kytäjällä, kun hän kävi äitinsä
kanssa joulukirkossa. Ripille Maija pääsi Vanhassa kirkossa vuonna 1958. Tunteja piti Pentti Pirhonen. Rippipappina
oli Heimo Eskola
– Pidän Suvivirrestä ”Jo joutui armas
aika…” Nyt keväällä katseeni on tulevaisuudessa ja kesässä.

