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Sanna-Kaisa Patjaksen Orvokkikoiran valjaiden merkeissä kerrotaan avustajakoiran varoittavan
kohtauksesta. Niissä kielletään
myös koiraan koskeminen.

”Orvokki on elämäni pelastaja”
Hyvinkääläisen Sanna-Kaisa Patjaksen elämää rasittavat
EDS-sidekudossairaus ja CRPS-kipuoireyhtymä.
Hän saa tukea arkeensa avustajakoira Orvokilta.

H
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SANNA-KAISA PATJAS
Oppi nuorena isältään
poronhoidon

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

yvinkääläisessä omakotitalossa asuva Sanna-Kaisa
Patjas toivottaa toimittajan
tervetulleeksi hymyillen,
pyörätuolissa istuen. Hänen
seuranaan ovat henkilökohtainen avustaja Janina Lempinen sekä avustajakoira labradorinnoutaja
Orvokki ja Lapin porokoira Sina.
– Toukokuussa 2015 Avustajakoirakoulun opettaja Laila Parantola toi minulle
Orvokin, joka käveli viereeni ja jäi siihen
istumaan. Yhteistyömme alkoi saman tien.
Sanna-Kaisaa vaivaa harvinainen EDS
eli Ehlers-Danlosin oireyhtymä, jonka aiheuttaa kollageenien geeneissä esiintyvä
mutaatio. Kipuja on nivelissä, lihaksissa
ja luissa. Nivelet ovat yliliikkuvia. Hänen
toinen vaivansa CRPS (Complex Regional
Pain Syndrome) tarkoittaa kroonista kipua.
Sanna-Kaisalla on selkäydinvamma, minkä
vuoksi hän on pysyvästi pyörätuolissa.
– Orvokki tietää mielialani. Suurinta on,
että Orvokki ilmoittaa milloin olen saamassa kipukohtauksen, kouristuskohtauksen
tai happivajeen. Silloin koira tökkii vasenta
kättäni tai nostaa sitä kuonollaan. Kouristukset johtuvat niskavauriosta.
Pyörätuolin sivulla on Sanna-Kaisan kehittämä punainen SOS-patukka. Sen sisältä
löytyvät toimintaohjeet lähellä olevia varten, jotta nämä osaavat auttaa kohtauksen
tullessa.
– Orvokki antaa minulle juuri oikean
lääkkeen, jota tarvitsen. Happivajeen tullessa koira vetää pyörätuolin takaa happiletkun. Kun lähden Orvokin kanssa pyörätuolilenkille, kerron avustajalle, mihin aiomme

HENKILÖKUVA

mennä. Jos kohtaus on tulossa lenkillä,
Orvokki asettuu eteeni. Silloin käännymme
heti takaisin kotiin avustajan luo, joka saa
auttaa.
Sanna-Kaisa Patjas syntyi Rovaniemen

maalaiskunnassa Ilpo ja Taina Riskilän
perheeseen. Perheen isä oli poromies. Jo
viisivuotiaana Sanna-Kaisa kulki isän mukana porometsässä.
– Äitini teki työtä kehitysvammaisten parissa ja opiskeli viimeksi sosiaaliohjaajaksi.
Vanhempani perustivat Sirmakko-nimisen
ohjelmapalveluyrityksen. Siskoni Hanna
pitää nyt miehensä kanssa Sirmakkoravintolaa. EDS:n ja CRPS:n kivut vaivaavat
myös isääni ja siskoani. Sairaus on perinnöllistä. Minä olen kärsinyt lapsesta saakka
samoista kivuista.
– Olin leikkaussalin sairaanhoitajana
Lapin keskussairaalassa. Maaliskuun 3. päivänä vuonna 2000 olin lähdössä töihin, kun
toinen käteni halvaantui täysin. Sain siihen
vain fysikaalista hoitoa.
Sanna-Kaisalla on ensimmäisestä avioliitostaan kaksi lasta, Arttu ja Noora. Poika
opiskelee Tampereella sairaanhoitajaksi.
Tytär on koulunkäynnin ohjaajana Tuusulassa. Toisen avioliittonsa Sanna-Kaisa
solmi vuonna 2008 SPR:n Lapin piirin
valmiuspäällikkönä olleen Hannu Patjaksen kanssa, jolla on lapsia myös edellisestä
avioliitostaan.
Rovaniemellä Sanna-Kaisa makasi sairauksiensa vuoksi kolme vuotta kotinsa
sängyssä.
– Hannu oli työssä ja kävi antamassa

On kärsinyt lapsesta
saakka kivuista.
Sai avustajakoira
Orvokin maaliskuussa 2015
Valittiin viime
vuonna kaupunginvaltuustoon (vihr.)
On Hyvinkään
vammaisneuvoston
puheenjohtaja
Vetää Hyvinkään
Invalidien Harvinaisten sairauksien
vertaistukiryhmää

Orvokki tietää
mielialani. Hän
herättää minut
ottamaan
lääkettä, jos
kohtaus on
tulossa.

minulle välillä ruokaa. Olin hirveän kipeä
enkä saanut kunnollisia kipulääkkeitä. Lapin keskussairaalalla ei ollut varaa hoitaa
minua, koska se vaatii usean eri lääkäriasiantuntijan yhteistyötä. Hoidon puute oli
eräs syy siihen, että muutimme Hyvinkäälle
vuonna 2011.
Hyvinkäällä Sanna-Kaisan sairaus otettiin taistelujen jälkeen todesta.
– Onneksi Hyvinkään sairaalasta löytyi
kipulääkäri, joka hoiti minua yhdessä fysiatrin kanssa. Sain HUS:in eri sairaaloista
asiantuntija-apua. Äärettömän harva lääkäri tunnistaa EDS:n ja CRPS:n. Harvinaista
EDS:aa sairastavia löytyy myös Hyvinkäältä.
– Hyvinkään Invalidien käsityökerhossa tapa-

sin ihania ihmisiä. Sain käytännön vinkkejä
esimerkiksi siihen, miten käsiä voi säästää
ja tehdä solmuja. Nyt kädet eivät kestä tekemistä.
Viime vuonna Sanna-Kaisa valittiin Hyvinkään kaupunginvaltuustoon Vihreiden
edustajana. Hän on Keski-Uudenmaan
Soten henkilökohtaisen avustajakeskuksen
projektiryhmässä vammaisten edustajana.
Hyvinkään keskustan suunnitteluryhmässä
hän vaikuttaa esteettömyysasioihin.
Lapissa kasvaneelle Sanna-Kaisalle lestadiolainen kristillisyys on tuttua äidin suvun
kautta.
– Minä olin lapsena usein mummon
mukana seuroissa. Rippileirillä olin vuonna
1987. Mielivirteni on siellä oppimani Jumalan kämmenellä. Usko Jumalaan ja Jeesukseen merkitsee minulle lohtua ja jaksamista.
Sanna-Kaisan mies Hannu on työssä Hyvinkään sairaalassa lääkintävahtimestarina.
Aikaisemmin he kiersivät matkailuautolla
Eurooppaa. Viime vuosina matka on suuntautunut Viron Pärnuun, jossa on esteetön
leirintäalue. Hannu sanoo, että he molemmat ovat hetken lapsia.
– Elämme tässä ja nyt. Etsimme yhdessä
elämän valoisia puolia.
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Ilkka Järvinen
kirkkoherra,
lääninrovasti

Kirjojen kirja
RAAMATTU ON maailman levinnein ja

luetuin kirja. Se on kokonaan käännetty
674 kielelle, Uusi Testamentti 1515 kielelle ja jokin yksittäinen Raamatun kirja
1135 kielelle. Maailman väestöstä yli 80
% voi lukea sitä omalla äidinkielellään.
Raamatunkäännöstyö jatkuu ja sekin on
osa kirkon lähetystehtävää. Tätä työtä
seurakuntammekin tukee mm. Suomen
Pipliaseuran kautta.
Rippikoulussa nuoret oppivat käyttämään Raamattua. Hyvinkäällä käy
tänä vuonna 400 nuorta rippikoulun.
Heille ja jokaiselle kristitylle Raamattu
on pyhä kirja, joka on myös kristityn
matkaopas. Elämme tilanteessa, jossa
Raamattu ja sen sisältö ovat ihmisille
yhä vieraampaa ja asenteet vaihtelevat
suuresti. Onneksi Suomessa sentään
osataan Mikael Agricolan ansiosta lukea
sujuvasti. Lukutaito on yhteiskunnan

Mobiili
sovellukset
tulevat entistä
enemmän
palvelemaan
ihmisiä.

perusta. Raamatun käännöstyö ja opetus edistävät ihmisten elämää kehittyvissä maissa. Kaikki eivät toki voi oppia
asioita lukemalla ja silloin tarvitaan
muita tapoja opettaa ja oppia. Vanhan
ajan pänttäämisen tilalle ovat tulleet
uudet tavat kuten yhteisöllinen oppiminen. Tämä sopiikin seurakuntaan mitä
parhaiten.
Kaikki eivät enää kasva kirjojen
parissa ja niitä ei hankita niin kuin
ennen vaan nykyaikana etsitään lukemista netistä. Mobiilisovellukset tulevat
entistä enemmän palvelemaan ihmisiä. Esimerkiksi Suomen Pipliaseuran
DigiUT on uudenlainen, käyttäjälähtöinen Uuden Testamentin käännös
mobiiliympäristöön. Mielenkiintoinen
on myös Domini Life -sovellus, jonka
Sansa ja KRS ovat kehittäneet. Niitä voi
selailla kotona, mökillä tai missä vain.

Mutta yhtä asiaa ei voi korvata millään
nykytekniikan sovelluksella. Kokoontuminen jumalanpalvelukseen yhteen
ja ehtoollispöytään on ja pysyy kaiken
keskipisteenä. Niin on ollut kirkon synnystä lähtien.
RAAMATTU ON kirkkomme perus-

kirja. Se on Jumalan ilmoitusta ja sen
sanoma on aina ajankohtainen. Tarvitsemme elämässä ja sen eri tilanteissa
Raamattua matkaoppaaksi syntymästä
kuolemaan ja senkin jälkeen Raamatun
näköalat antavat toivoa. Tärkein on armon sanoma. Jumalan rakkaus ihmistä
kohtaan on Raamatun keskeinen sisältö.
Eipä kaduta, että on tullut tartuttua juuri tähän kirjaan. Kirjat kuuluvat monen
ihmisen kesään. Jos Raamattu ei kuulu
niihin, niin ainahan voi aloittaa siihen
tutustumisen.

Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
Ps. 23:2
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä aiot lukea kesällä?

SOILE MUSTONEN (VAS.)
JA MIRJA TAMMI
Naiset lähtevät pian yhdessä Italian
Amalfiin rantalomalle. Soile lukee
kesällä dekkareita. Menossa on islantilaisen Arnaldur Indridasonin dekkari
Mies järvessä.
– Pidän Henning Mankellin dekkareista ja romaaneista, joista viimeisin
oli Juoksuhiekkaa.
Mirja lukee vain vähän kirjoja. –
Luen kesällä aikakauslehtiä ja teen
ristikoita.

KONSTA ARIKE
– Kesällä kertaan todennäköisesti englannin ja japanin kieliä, koska matkustan loppukesällä ulkomaille ja Japaniin
saakka. Tokiossa on mangafestivaali ja
mangapiirtäjien näyttelyjä, joita aion
käydä katsomassa.
– Osaan puhua jonkin verran
japania. Olen ollut pitemmän aikaa
mangapiirrosten fani. Piirrän itsekin
manga-sarjakuvia japanilaiseen piirustustyyliin.

KATJA PETTERSSON
– Aion lukea kesällä kaunokirjallisuutta, mutta en osaa vielä sanoa mitä.
Suosittelen luettavaksi Erkka Mykkäsen kirjaa Something not good. Kirjassa
kerrotaan nuoren miehen seikkailuista
Suomessa ja Thaimaassa.
– Kesällä lukupaikkoja ovat kotisohva ja piha. Espanjan lomamatkalle
otan joko kotimaista tai ulkomaista
luettavaa.

TIMO ESKELINEN
– Kesällä en jaksa keskittyä kirjoihin
vaan luen Iltalehteä. Vuosia sitten
luin Winston Groomin kirjan Forrest
Gump. Olen nähnyt myös siitä tehdyn
elokuvan. Molemmat olivat hyviä.
– Olen lukenut myös joitakin Leon
Urisin kirjoja, jotka liittyvät juutalaisvainoihin. Eräs Urisin kirja on Mila
. Siinä kerrotaan, kuinka saksalaiset
sotilaat purkavat Varsovassa juutalaisten ghettoa.
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KOLUMNI
Leo Karppinen
Eläkkeellä oleva
diplomiinsinööri
Viestintätoimikunnan jäsen

Ihmiselle tarve puhua ja tulla
kuulluksi on todella suuri.

Haaveena pienyhteisö
MONILLA IHMISILLÄ on lemmikkieläimiä, ja määrä

kasvaa nopeasti. Kertooko se siitä, että myös perheissä
yksinäisyys on lisääntynyt? Pyritäänkö sitä kompensoimaan hankkimalla lemmikkejä, jotka pitävät seuraa, ja joita voi helliä?
Ihmisten lisääntynyt yksinäisyys tulee vastaan
myös seurakuntien diakoniatyössä. Se ei rajoitu tiettyyn ikäluokkaan. Erityisen hälyttävää on lasten yksinäisyys. Vanhusten kohdalla taas monet sairaudet ja
liikuntakyvyn rajoittuminen lisäävät yksinäisyyttä ja
turvattomuutta. Seurakunnassamme diakoniatyön ystäväpalvelu, torstaitovi, kotikäynnit ja erilaiset toimintapiirit tarjoavat apua yksinäisyyden kipuun. Palveleva
puhelin on toiminut jo pitkään yksinäisten auttajana.

Kun kirkkoteatteriohjaaja Tytti

Jäppinen seurasi viime kesänä
Palopuron kesäteatterinäytelmää, syntyi idea alkaneen
kesän näytelmästä.
– Jouni Laineen ohjaamassa Suomen piispa – Henrik
-näytelmässä oli sivurooleissa
paljon innokkaita ja reippaita
lapsia. Keksin, että voisin dramatisoida näytelmän vuosien
aikana kokoamieni lapsuusmuistojen pohjalta. Näytelmän,
jossa lapset pääsevät päärooleihin.
Syntyi kesäteatterinäytelmä
Liina Harja – Pappilan pikkuinen pellavapää.
– Näytelmä sijoittuu
pieneen maaseutupitäjään
1980-luvun Suomessa. Siinä
katsotaan pienen kylän ja pienen seurakunnan elämää kaksitoistavuotiaan tytön näkökulmasta. Nuoren Liina Harjan
roolissa on Inga Vedenpää ja
aikuisen Liina Harjan roolissa
Katri Kangas-Pusa. Liina
Harjan veljiä Joonasta, Samuelia ja Albertia esittävät Onni ja
Toivo Pusa sekä Ella Jäppinen
ja pikkusisko Roosaa Milla
Arenius. Perheen vanhempia,
Anjaa ja Juhania, näyttelevät
Carita Lehto ja Arto Vedenpää. Lapsia työryhmässä on
kaikkiaan noin kymmenen ja
aikuisia kaksikymmentä.

Noin puolitoista tuntia kestävä

Liina Harja – Pappilan pikkuinen pellavapää -kesänäytelmä
esitetään Kirkonmäellä Hyvinkään kirkon ja seurakuntakeskuksen välisellä alueella

Kesäteatterissa nähdään mm. Katri Kangas-Pusa (vas.), Onni Pusa, Inga Vedenpää, Arto Vedenpää, Carita Lehto, Milla Arenius ja
Toivo Pusa (edessä). Oikealla ohjaaja Tytti Jäppinen.

kesäkuun lopulla ja heinäkuun
alussa yhteensä kuusi kertaa.
– Katsomo tulee parkkipaikalle. Tekstissä, musiikissa,
puvustuksessa ja maskeerauksessa on 1980-luvun nostalgiaa.
Näytelmä on lavastettu niin
kevyesti, että vesisateen sattuessa näytelmä voidaan esittää
kirkossa. Näytelmä on tarkoitettu kaikenikäisille katsojille.
Vanhemmille katsojille se
tarjoaa sukelluksen muistoihin,
nuoremmille välähdyksiä menneisyydestä.
Helena Lehtinen ja Joona
Laukkanen vastaavat esitysten
musiikista ja he säestävät näytelmässä esiintyvää lauluryhmää. Näytelmän musiikkina
on tuttuja lauluja 1980-luvulta

sekä muutama Helena Lehtisen
oma sävellys.
– Tämä on ensimmäinen
käsikirjoittamani ja ohjaamani
kesäteatteriesitys. Toivon, että
se ilo, jonka kautta näytelmää
on työryhmässä työstetty,
välittyy katsomoon asti, Tytti
Jäppinen sanoo.
Liina Harja – Pappilan pikkui-

nen pellavapää -kesäteatterinäytelmän ensi-ilta on tiistaina
26. kesäkuuta kello 18.30. Muut
näytökset ovat keskiviikkona
27.6. ja perjantaina 29.6. kello
18.30, lauantaina 30.6. ja sunnuntaina 1.7. kello 17 sekä tiistaina 3.7. kello 18.30. Ks. s. 14
Seppo Ylönen

Uskon maisemissa -näyttely
Uskon maisemissa -näyttely kertoo tarinaa Sielun värejä – uskon maisemia -kurssilla koetuista
ja maalatuista hetkistä. Lähtökohtina on luettu
ja tutkittu aiheeseen liittyviä tekstejä ja pysähdytty niiden sanoman äärelle.
Kuvan toteutuksessa on ollut jokaisen oma
jälki ja kokemus tärkeä. Olemme kokeneet
monia värikkäitä, mutta synkempiäkin sävyjä.
Tärkeä osa työskentelyä on ollut yhteinen jakaminen aiheesta syntyneiden maalausten äärellä.
Näyttely on avoinna Hyvinkään kirkon eteistiloissa 5.6.–15.8. kirkon aukiolo-aikoina (joka päivä klo 9–16). Avajaiset ovat ke 6.6. klo 18–20.

Hanna Tarkiainen

LEMMIKKIELÄIMILLÄ ON todettu olevan monenlaisia hyviä vaikutuksia ihmisen henkiselle ja fyysiselle
terveydelle. Pelkkä eläimen koskettaminen lievittää
läheisyyden kaipuuta. Eläimen kanssa seurustelu ja
leikkiminen antaa omistajalleen naurun- ja ilonaiheita,
jotka voivat olla yksinäisellä ihmisellä muuten vähissä.
Lemmikki hyväksyy ihmisen sellaisenaan. Se ei liioin
arvostele tai puhu pahaa selän takana.
Puhekyvyn puuttuminen on samalla lemmikkien
suurin rajoitus. Ihmiselle tarve puhua ja tulla kuulluksi
on todella suuri. Kun Jumala oli luonut Aadamin, hän
havaitsi, että ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Niinpä
hän toi Aadamin luo kaikki eläimet, jotta hän antaisi
niille nimet. Mutta Aadam ei saanut eläimistä lohtua
yksinäisyyteensä, joten Jumala päätti luoda hänen seurakseen toisen ihmisen, Eevan.
Mielessäni on ollut haave noin 8–12 ihmisen pienyhteisöistä, jotka koostuisivat eri-ikäisistä ja eri elämäntilanteissa olevista ihmisistä. He voisivat pitää yhteyttä
haluamillaan tavoilla, mutta kuitenkin säännöllisesti, ja
näin tukea toisiaan sekä yksinäisyyden vaivatessa että
arjen haasteissa. Vaikka en koe olevani yksinäinen, kuuluisin mielelläni tuollaiseen pienyhteisöön. Kotieläimiä
minulla ei olekaan. Paitsi muurahaisia.

Liina Harja seikkailee Kirkonmäellä

Voimaantunut olo, Laura Jokinen

LYHYESTI
Etsitään kylämummeja
ja -vaareja

Rukoushelmet
ja helmirukoukset

Pikku-Veturi on Hyvinkään kaupungin avoin kohtaamispaikka alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Pikku-Veturissa käy kuukausittain yhteensä jopa
500 lasta ja heidän vanhempaansa.
Mukana on jo vuosia ollut myös kylämummi, joka on
antanut lapsille aikaa, leikkiseuraa ja syliä. Oletko sinä etsimämme kylämummi tai -vaari? Tule rohkeasti mukaan!
Toimintaa järjestää MLL Hyvinkään yhdistys:
pj.hyvinkaanyhdistys@mll.fi tai p. arkisin kello 17 jälkeen
045 123 1700. Olet lämpimästi tervetullut kahvitilaisuuteen keskiviikkona 6.6. klo 17 (os. Hämeenkatu 21-23,
2. krs).
Ilmoittautuminen em. sähköpostiin tai puhelimeen
viestinä viimeistään 4.6.

”Elämän kirjo – helmirukoukset maalaten”
-kurssi 4.–5.7. klo 10–17 srk-keskuksen juhlasalissa (Hämeenkatu 16, 2. krs.) ja ulkona mahdollisuuksien mukaan.
Rukoushelmet ovat Martin Lönnebon
kehittämä tapa hoitaa hengellistä elämää
ja rukoilla –niistä avautuu koko elämän
kirjo.
”Rukoushelmet antavat hengellisyydelle fyysisen muodon. Jos kuuntelee
ja katselee koko olemuksellaan, kokee
Jumalan läsnäolon myös ruumiillisesti.”
(Martin Lönnebo)
Kurssilla tehdään rukoushelmet. Rukous-
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helmet ja niihin liittyvät helmirukoukset ovat
pohjana maalaamiselle.
Hinta on 40 € (sis. kurssin, tarvikkeet, välipalan ja kahvin. Lounastauko
(omakustanteinen). Lisätiedot
ja ilmoittautumiset 30.6.
mennessä:
Petra Pohjanraito,
p. 040 748 1960 tai
Anna Rauhala,
p. 040 529 0181,
etunimi.sukunimi@
evl.fi.

Hyvinkään seurakunnan
kirkkoherra Ilkka Järvinen toivoo,
että mahdollisimman moni
seurakuntalainen tulisi mukaan
seurakuntavaaliehdokkaaksi.
Hän haastaa erityisesti nuoria.

Miksi olisin seurakuntavaalin ehdokas?
Marraskuun 18. päivänä on jälleen seurakuntavaalit.
Seurakuntalaiset pääsevät valitsemaan
kirkkovaltuuston, joka käyttää tulevina neljänä
vuotena seurakunnan ylintä päätäntävaltaa. Vaalien
ennakkoäänestys on 6.–10. marraskuuta.

H

yvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen sanoo, että ehdokkaista tullaan
valitsemaan vaaleissa 33 henkilöä kirkkovaltuustoon.
– Valtuuston tehtävänä on muun
muassa päättää joka vuosi kirkollisverosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Se valitsee myös jäsenet kirkkoneuvostoon, joka johtaa seurakunnan
toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.
Kirkkoneuvosto sekä myös julistuksen,
palvelun ja kasvatuksen johtokunnat
ovat tärkeitä vaikuttamisen paikkoja

Missio-Golf
lähetystyön hyväksi
Tiistaina 24.7. pelataan Hyvinkään Golfin kentällä jo 9. kertaa lähetystyön
hyväksi. Ilmoittautuminen
kello 7.45, avaus kello 8.00
Kosti Kallio ja kilpailuinfo,
Topi Suosilta, yhteislähtö
klo 8.30. Pelimuoto pistebogey (max hcp 36).
Pelimaksu on Hyvigolfin
pelioikeudet omaavalle jäsenelle tai vuokraoikeudet omaavalle 25
€ ja vieraspelaajille 60 € (sis. keiton).
Puttikisa A: (pelaajille) heti kierroksen jälkeen, maksu 2 €. Puttikisa B: (ei

seurakunnassa. Lisäksi nostan esiin
viisi alueneuvostoa, joissa seurakunnan
luottamushenkilöillä on mahdollisuus
vaikuttaa aluetyöhön.
Ilkka Järvinen sanoo, että sellaisen

henkilön kannattaa lähteä ehdokkaaksi
seurakuntavaalissa, joka haluaa antaa
oman panoksensa kotiseurakuntansa
hyväksi.
– Siihen kyllä kannustan. Ehdokkaaksi voi lähteä, jos henkilö on konfirmoitu seurakunnan jäsen ja ikää on
vähintään 18 vuotta. Vaalissa voivat
äänestää 16 vuotta täyttäneet.
Yksin ei voi asettua ehdolle. Ehdok-

pelaajille) klo 10-13, maksu 2 € (max. 3
kertaa). Sarjat: Greencardin suorittaneet ja muut. Tule kokeilemaan puttausta ja innostu golfista!
Ilmoittautuminen alkaa 25.6.
ja päättyy 22.7. klo 12 Hyvigolfin toimistoon, p. 0400
935 358 tai toimisto@
hyvigolf.fi. Maksusuoritus pankkiin ennen
pelin alkua tilille: FI13
1586 3000 0200 28, saajaksi merkitään Hyvinkään
seurakunta ja viestikenttään
pelaajan nimi ja sana Missiogolf. Lisätietoja: Kosti Kallio: p. 050 563 9809
tai kosti.j.kallio@gmail.com.

kaaksi pääsee liittymällä johonkin valitsijayhdistykseen. Näiden yhdistysten
takana voi olla herätysliike, poliittinen
puolue, asumisalue tai yhteinen näkemys siitä, miten kirkon asioita tulisi
hoitaa ja uudistaa.
– Joka tapauksessa toivomme mukaan nuoria ehdokkaita, koska nuorissa
on tulevaisuus. Olisi täysin mahdollista,
että nuoret perustaisivat oman valitsijayhdistyksen, jos he eivät halua mennä
mukaan jo olemassa oleviin valitsijayhdistyksiin. Tämän lehden keskiaukeamalla on ”tiekartta” ehdokkaaksi asettumisesta sekä vaaliaikatauluista. Siellä on
myös vaalilautakunnan puheenjohtajan
eli minun ja sihteerin yhteystiedot. Vastaamme mielellämme kysymyksiin.
Kirkkovaltuuston jäsenyys ja esimerkiksi johtokunnassa toimiminen ei ole
kirkkoherra Ilkka Järvisen mukaan
mikään ylivoimainen tehtävä, vaikka se
vaatiikin aikaa.

– Se voi olla myös näköalapaikka
kirkon elämässä. Yhteistyössähän me,
luottamushenkilöt ja viranhaltijat,
viemme näitä seurakunnan asioita
eteenpäin.
Kirkkoherra haluaa korostaa sitä,
että hän ei lähde arvottamaan, kuka on
hyvä tai huono ehdokas seurakuntavaaliin.
– Ehdokkaaksi ryhtyvän ei tarvitse
olla kaiken osaaja. Tärkeintä on tuoda
esiin tietoja arkipäivän haasteista ja
omista näkemyksistä seurakunnan yhteiseksi hyväksi. Ehdokas voi ja saa ajaa
nimenomaan itselle tärkeitä asioita.
Esimerkiksi jonkun nuoren vanhempi
haluaa varmaan tuoda esiin seurakunnan kasvatustyötä. Yhteiskunnassamme
on aika yleinen ”tauti”, että ei haluta
sitoutua. Toivon kuitenkin, että ihmiset
antaisivat jotakin näkemyksistään ja
ajastaan omalle kotiseurakunnalleen.
Seppo Ylönen

Saattohoidon
tukihenkilö -koulutus
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta Hyvinkään sairaalassa,
vuodeosastoilla, hoivakodeissa tai
kotona olevien saattohoitopotilaiden
ja heidän läheistensä rinnalla?
Sairaalasielunhoito tarjoaa ensi
syksynä viisi iltaa käsittävän saattohoidon tukihenkilö -koulutuksen, jossa kouluttajina ovat lääkärit, hoitajat
ja sairaalapapit. Koulutusta ennen on
henkilökohtainen haastattelu. Kysy
rohkeasti lisää! Lisätietoja antavat:
sairaalapastorit Marja Liisa Liimatta,
p. 040 8050 383, marja-liisa.liimatta@

evl.fi tai Carina Lievendahl,
p. 040 3569 074, carina.lievendahl@
evl.fi.
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Palopuron kylä on valm
Alkukesän vihreät pellot
ja kukkivat tuomet
tervehtivät Palopurolle
tulijaa. Hyvinkään ja
Jokelan puolivälissä
sijaitsevassa yli
viidensadan asukkaan
kylässä on kolme
aktiivista toimijaa:
Salonkiravintola Neilikka,
Knehtilän Luomutila ja
Yhden Tähden Tarina.
Ne tarjoavat juhla- ja
kokoustiloja ruokineen
sekä luomumaatalous
tuotteita ja majoitusta.
Kannattaa tutustua!

Knehtilän luomutilan emäntä
Minna Sakki-Eerola esittelee
puodissa myytävänä olevia
luomutuotteita: ryynejä, hiutaleita
ja jauhoja.

Knehtilän tila tuottaa luomua

A

urinkoinen sää herättää
toiveita kauniista kesästä ja
hyvästä peltosadosta. Palopuron Haapasaarentien
varrella olevan Knehtilän
luomutilan isännällä Markus Eerolalla on kiireitä peltotöissä.
Emäntä Minna Sakki-Eerola valmistautuu toukokuun kevätmarkkinoihin.
Ennen ulkotöihin lähtemistään
Markus Eerola kertoo Itämeren ympäristöystävällisimmän maatilan palkinnosta, jonka Maailman luonnonsäätiön
(WWF) myönsi tilalle vuonna 2015.
– Tilalla on 50 omaa ja 320 hehtaaria vuokrapeltoa. Maan kasvukunnon
hoito on ollut mielikohteeni. Itämeren
yhdeksän maan kilpailuvoittoon vaikutti se, että huolehdimme tilalla suojavyöhykkeistä ja viljelymaan rakenteesta,
jolloin ravinnevalumia on mahdollisimman vähän.
Luomutilalla viljellään kauraa, ohraa,
vehnää, ruista, tattaria, rypsiä ja hernettä. Luomun viljelykierrossa tarvitaan
myös apilaa. Markus Eerola käyttää
viljelyssä apunaan tietotekniikkaa. Eri
peltoalueiden maaperän rakenne ja ra-

KIRJAT

Veli-Pekka Toiviainen

Mystinen maestro
Raine Haikarainen
Seppo A. Teinosen pitkä pyhiinvaellus
Kirjapaja 2018, 500 s.

Seppo A. Teinonen (1924–1995) oli
1960–1980-lukujen ”teologian toreadori”, Helsingin yliopiston teologisen
tiedekunnan dogmatiikan professori,
jonka viimeiseksi areenaksi muodostui
Espanjan Aurinkorannikko. Hän oli
kuin aikansa kirkollis-teologisen kentän
Paavo Noponen, palavasieluinen selostaja, joka selvitti taustat ja tulokset,
puhalsi koitoksiin hengen. Luentosalit
täyttyivät ja painotuotteet, artikkelit,
kirjat ja lehdet kysyivät, haastoivat ja
vastasivat.
Teol. tri. Raine Haikarainen on
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vinnetilanne ovat koko ajan tiedossa.
– Hyvä keino toteuttaa kestävää
ja kehittyvää maataloutta on monien
sidosryhmien välinen yhteistyö. Yhteistoimintamme nimenä on Palopuron
Agroekologinen Symbioosi. Tänne
ollaan rakentamassa biokaasulaitosta.
Loppuvuonna avataan tankkauspiste
140 henkilöauton tarpeisiin.
Palopurosymbioosiin kuuluvat lisäksi Lehtokummun vihannestila ja
tulevaisuudessa rakennettava Samsaran
luomuleipomo. Alueella on jo toiminnassa luomukanala. (Ks.www.palopurosymbioosi.fi).
Entiseen navettaan on tehty avara
juhla-, kokous- ja työskentelytila, jossa
on takka-leivinuuni sekä kahvilakeittiö.
Tätä kokonaisuutta hoitaa Minna Sakki-Eerola. Edesmenneen kuvanveistäjä
Terho Sakin tyttären taiteellinen kipinä
syttyi jo lapsena. Minnan äiti Maija
Sakki, 87, asuu perheen pihapiirissä.
– Jäin leskeksi vuonna 1999. Nykyisessä perheessämme on kaksi aikuista
poikaa sekä pienimmät tyttö ja poika,
jotka ovat koululaisia. Opiskelin Lahden
muotoiluinstituutissa ja olen tekstiili-

suunnittelija. Markus on myös koulutukseltaan lasimuotoilija. Vuonna 2003
kunnostimme vanhasta sikalasta puodin,
jossa oli myytävänä sisustus-, kangas- ja
lasituotteita sekä ystävien design-tuotteita. Nyt sieltä voi ostaa tilamme ryynejä,
hiutaleita ja jauhoja. Koko ajan kehitämme uusia tuotteita, kertoo Minna.
– Kun koulu lakkautettiin, kylän
yhteisöllisyys heräsi ja perustettiin
Palopuron kyläyhdistys, joka toimii
vireästi. Olemme antaneet juhlatilaamme kyläyhdistyksen käyttöön. Se on
mukana myös meidän markkinoilla.
On järjestetty seurakunnan Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia. On ollut
useita häitä, ristiäisiä, syntymäpäiviä,
rippijuhlia ja muistotilaisuuksia. Tilalla
on myös vanha lato, jossa muun muassa
meidät on vihitty. Olen sisimmältäni
maalaistyttö ja vietin kouluiän kesiä
enoni luona Kytäjällä. Palopuron ympäristö on minusta hyvin kotoisa.
Katso lisätietoja: www.knehtilantila.fi, sähköposti: minna.knehtila@
gmail.com, puhelin: +358 40 561 9797,
Facebook: Knehtilän Luomutila, osoite:
Haapasaarentie 75, 05470 Hyvinkää.

siilissa 1962–65.
Jälkimmäinen
ohjasi hänet lopulta eroamaan
niin kotimaansa
luterilaisesta
kirkosta kuin sen
pappisvirastakin
ja liittymään roomalaiskatoliseen
kirkkoon.
Ero toi tullessaan myös
fransiskaanisen
hurskauden ja
espanjalaisen
mystiikan peruskirjojen suomentamisen ja niiden hengellisen annin – spiritualiteetin – avaamisen. Teinosen

mystinen puoli löysi niistä
kasvualustan, samoin
kokonainen sukupolvi sai
niistä Hengen ravintoa.
Valtaisa kirjoitustyö
ei olisi ollut mahdollista
käsin kuivamustekynällä
aamuöisin kirjoittavalle
caballerolle ilman (huhtikuussa kuollutta) Riittapuolisoa puhtaaksikirjoittajana ja toimittajana. He
kirjoittivat myös yhdessä
kaikkiaan 13 kirjaa.
Niin´ikään Espanjan
kävijät ja asujat saivat
käsiinsä Olé-kustantamon julkaisemia
opaskirjoja ja kulttuurijuttuja Espanjasta
ja Andalusiasta. Kirjoittaminen rytmitti

Reijo Huuskonen

ollut vaativan tehtävän edessä kootessaan 500-sivuisen elämäkerran, ”pitkän
pyhiinvaelluksen” ja on onnistunut
siinä hyvin. Teos jäsentyy selkeästi ja
siitä on kuivuus kaukana. Käsillä on
tosi kertomus elämästä, jota värittävät
mm. sodan jäljet Kannaksella ja Lapissa, jälleenrakennusleiri Beetlehemissä,
unelmat lähetyksen ja kirkkojen yhteysliikkeen etenemisestä, Merikarvian
silakat ja Jokioisten rastaat, professorin
tutkimus- ja opetustehtävät, paratiisi
nimeltä Andalusia – vain joitain keskeisiä etappeja mainitaksemme.
Kaksi elämänsä käännekohtaa
Teinonen itse nostaa esiin: osallistumisensa jatkosodan loppuvaiheeseen
Kannaksella ja Lapin sotaan sekä tarkkailija-toimittajuus Vatikaanin 2. Kon-

iina kesään

AJAN ILMIÖ

Neilikassa aistitaan
aitoja makuja

A

lkukesän maalaismaisema
on sykähdyttävän kaunis.
Vihreiden peltojen keskellä Palopurolla sijaitseva
Salonkiravintola Neilikka
avattiin neljä vuotta sitten.
Hyvinkään keskustasta sinne on matkaa
kuusi kilometriä. Tasokkaan juhla- ja
kokouspaikan yrittäjä Heidi Vanhatalo
ottaa asiakkaansa vastaan iloisena.
– Haluamme tarjota tunnelmallisen
ympäristön perhejuhliin ja luoviin kokouksiin. Meille on tärkeää, että ruoka
on tehty itse laadukkaista raaka-aineista. Kesäisin saamme läheiseltä Lehtokummun tilalta tuoreita vihanneksia.
Käytämme pääsääntöisesti kotimaisia
raaka-aineita.
Heidi on opiskellut restonomiksi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.
Vuoden ajan hän oli opiskelijavaihdossa

Malesiassa ja tapasi opiskelupaikassa
Intiasta kotoisin olevan tulevan miehensä. Heillä molemmilla on ravintolaalan tutkinto ja työkokemusta useista
helsinkiläisistä ravintoloista.
– Teemme itse mausteseokset ja
kastikkeet intialaisiin ruokiin. Valmistamme ruokia myös avotulella, koska se
pyöristää intialaisia mausteita.
Uusia ihmisiä on tullut ravintolan
asiakkaiksi, vaikka paikkaa ei ole paljon
mainostettu. Perhejuhlia järjestetään tasaisesti. On kastetilaisuuksia, konfirmaatiojuhlia, häitä, syntymäpäiviä ja muistotilaisuuksia. Eräs ravintolavieras on jäänyt
erityisesti Heidi Vanhatalon mieleen.
– Pari vuotta sitten Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma oli täällä
syömässä seurakunnan edustajien kanssa. Hän aloittaa nyt kesäkuun alussa uutena arkkipiispana.
jatkuu sivulla 10 ›››

Salonkiravintola Neilikan
yrittäjä Heidi Vanhatalo
opastaa asiakkaansa idyllisen
ravintolansa pöytiin. Tilaa riittää
kuudellekymmenelle hengelle.

Unohtunut iltarukous?
Hengellisyys ja rukous ovat henkilö-

kohtaisia asioita. Niistä harvemmin
puhutaan kahvipöydissä. Onko
iltarukous unohtunut perinne vai
elääkö se hiljaisena kodeissa?
Iltarukous on yksi tapa rauhoittua päivän kiireiden jälkeen ja jättää
huolet Jumalan käsiin. Lapsena opittu iltarukous voi kantaa läpi elämän.
Toiset ovat oppineet isovanhemmiltaan iltarukouksen, toiset keksivät
rukouksensa itse. Iltarukoukseen voi
liittää myös hyvän yön toivotukset
kaikille läheisilleen. Niille, jotka käyvät nukkumaan saman katon alle ja
niille, jotka ovat kauempana. Rutiinit helpottavat nukahtamista ja tuttu
iltarukous rauhoittaa.
Iltarukousnoppa oli mielenkiintoi-

nen projekti kohta viisivuotiaan
kummityttöni kanssa. Rukous ei ollut hänelle vieras asia, mutta noppa
oli uusi ja jännittävä. Nopan rukoukset luettiin tarkkaan ja niitä liimaillessa mietittiin minkälainen kuva
mihinkin rukoukseen sopii. Sitten
odotettiin ikuisuudelta tuntuva aika. Milloin liima on kuiva ja pääsee
piirtämään ja heittämään noppaa.
Illalla sadun, laulun ja nopan heiton
jälkeen oli rauhallista nukahtaa.
Rukouksen ei tarvitse olla temppuja
täynnä, mutta lasten kanssa unohtuneen perinteen voisi herättää
eloon vaikka nopan avulla. Sängyn
vieressä olevat rukoushelmetkin voi-

päivät. Teinosen syvin ajatus oli, että
kaikki tieto palvelisi loppujen lopuksi ihmisen sisäistä ja hengellistä kasvua.
Hengellinen ohjaaja saati esikuva
hän ei tahtonut olla, pikemminkin
kyseenalaistaja ja ravistelija kaikilla toreadorin aseilla, osallistuihan hän puolisonsa kanssa taurologian eli härkätaistelukulttuurin kahden lukukauden
kurssillekin Malagan yliopistossa.
Jumala-todellisuudesta Teinonen antoi omannäköisensä käsityksen istuessamme messun jälkeen Benalmádenan
kirkkoaukion kahvilassa. Hän kysyi:
– Tiedätkö, mikä on paras todiste Jumalan olemassaolosta? Jäin odottamaan
jatkoa. – Se on siinä, että Kirkko on
ja pysyy, meistä Hänen todistajistaan
huolimatta.

Narsismin vuoristorata
Laura Manninen
Kaikki anteeksi
WSOY 2018, 322 s.

”Rakkaus tekee sokeaksi.” Tämä klisee
on valitettavan totta. Joka päivä jossakin nainen ihastuu hurmaavaan, herkkään ja kaikin puolin täydellisen mieheen. Tai toisinpäin. Kunnes vähitellen
tai sitten kerralla kulissit kaatuvat. Tunteiden vuoristorata päätyy vääjäämättä
henkiseen ja ruumiilliseen väkivaltaan,
eristäytyneisyyteen, elämän voimien
kuihtumiseen.
Laura Mannisen esikoisteos Kaikki anteeksi kulkee tuttua latua, kun
muistaa monia viime vuosien narsismin uhrien omakohtaisia kirjallisia

kertomuksia. Teos on
kuitenkin harvinaisen kypsä, sulateltu.
Kirjailija hyppää
välillä kaksikasvoisen
miehen farkkuihin
ja hakee selitystä
sille, miksi rakastunut kestää ja kestää.
Uusperheen sisäiset
prosessit on kuvattu
uskottavasti.
Kirjan nimi Kaikki
anteeksi on ironiaa.
Mikään ei muutu vakuutteluista
huolimatta. Nimi ei viittaa myöskään
lestadiolaisuudesta tuttuun sloganiin.
Sovitusta ja anteeksiantamusta, todel-

vat auttaa keskittämään ajatukset ja
rukoukset. Olisi hyvä hiljentyä illalla
omien ajatusten kanssa, ilman älylaitteita. Rukous on sydämen puhetta Jumalalle. Ei tarvita hienoja sanoja
eikä ajatuksia. Ristinmerkillä voi siunata ajatukset, tunteet ja kätten työt.
Se on lyhyt hetki Jumalan kanssa,
mutta siitä voi aloittaa. Jumalalla on
aikaa kuunnella, jos joskus innostuu
enemmänkin juttelemaan.
”Älkää olko mistään huolissanne,
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan
rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja
ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:6)
Suomen pyhäkoulun ystävät ry on yh-

teistyössä muhoslaisen Laserpojatnimisen yrityksen kanssa tehnyt iltarukous- ja ruokarukousnopat. Puisia
upeita rukousnoppia voi tilata itselleen nettikaupasta, mutta litran maito/mehutölkeistä pystyy tekemään
nopan myös kotona. Hyvinkään
seurakunnan nettisivuilta löydät valmiiksi kirjoitettuja rukouksia (Toiminta ja palvelut / Seurakuntatyö /
Lapset ja perheet) mutta jos niistä ei
löydy sopivia, voit kirjoittaa itsellesi
sopivat. YouTubessa Lysti Lampaan
kanavalla on myös videoituna askarteluohjeet.
Laura Jokinen

lista tai kuviteltua
ei löydy. Turvatalon
viisas ammattilainen
avaa lopulta radalta
suistuneen silmät
näkemään rehellisesti
tilanteensa ja tekemään johtopäätökset.
Kivut säilyvät.
Kirjan epilogi
pohtii lähisuhdeväkivallan yleisyyttä.
Metoo-kampanja sekä
tämäntapaiset teokset
auttavat ehkäisemään
ennalta alkavia luisuja. Meistä kaikista löytyvä perisynnin
pohjamuta tarvitsee kuitenkin kovempia lääkkeitä.
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SUUNNISTA TIEKARTAN A
Sinustako seurakuntapäättäjä?
Tule päättämään siitä kuinka kirkollisverot käytetään
monipuoliseen paikalliseen seurakuntaelämään.
2.

1.
Pohdi,
millaisia arvoja
ja asioita haluat
päättäjänä
edistää.

Jos et kuulu kirkkoon,
liity viimeistään 17.9.!

Et löydä sopivaa ryhmää:
Perusta oma valitsijayhdistys
vaaleja varten.

Tutustu nykyisiin
valtuustoryhmiin ja niiden
edistämiin asioihin.
Katso oman seurakuntasi verkkosivuilta tai
seurakuntavaalit..

A

B

Vaalien tulos se
vaalipäivän ilt

Järjest
vaalivalvojaise

Löydät sopivan ryhmän:
Ota yhteyttä ryhmän
vetäjään, kysy lisää ja
ilmoittaudu mukaan.

Kerää mukaan 10
äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä.

Pyydä mukaan
muitakin ehdokkaita.
Täyttäkää yhdessä valitsijayhdistyksen perustamispaperit 17.9. klo 16
mennessä paikallisen
ohjeen mukaan.

Nosta esille
asioita, joihin
haluat
vaiku�aa!

Kerro
ystäville ja
tu�aville!

Muista myös
Facebook ja
muut somekanavat!
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3.

Aloita v
kampanja
kun olet pä
lähteä eh
kaaks

AVULLA EHDOKKAAKSI!

tä
et!

vaalia heti,
äättänyt
hdoksi.

Hyvä yritys!

Et tullut valituksi: Hyvä yritys!
Jää kuulolle, saatat päästä muihin
luottamustehtäviin. Ja tervetuloa
mukaan kirkon toimintaan!

H

Muista myös itse
käydä äänestämässä.
Varsinainen
vaalipäivä
18.11.

Ennakkoäänestys
6.–10.11.
7.

Seurakunta pitää
vaaleja esillä
monella tavalla
– ole myös itse
aktiivinen.

8.

6.

Pidä ehdokkuuttasi esillä
ja kannusta
tuttaviasi
äänestämään.

1.10.
Äänestysnumerot
selviävät
– tee itsellesi
numerollinen
vaalimainos.
5.

Tee esittelyvideo ja
muuta vaalimateriaalia.
4.
Täytä
vaalikone.

Grafiikka Valpuri Tauriainen

elviää
tana.

Onnea!

Tulit valituksi: Onneksi olkoon!
Kautesi alkaa 1.1.2019,
tervetuloa vaikuttamaan
ja päättämään!

Seurakuntavaalien
ehdokkaaksi voit asettua
liittymällä ehdokaslistalle,
perustamalla oman
valitsijayhdistyksen tai
kertomalla kotiseurakunnan
kirkkoherranvirastoon
kiinnostuksestasi toimia
kirkon päättäjänä. Vaalitietoa löytyy helposti www.
seurakuntavaalit –sivuilta.

seurakuntavaalit.

aluatko vaikuttaa
omassa kotiseurakunnassasi? Oletko kiinnostunut seurakunnan
toiminnasta, hallinnosta ja päätöksenteosta?
Pohditko sitä, millainen on sinun kirkkosi
tulevaisuudessa?
Asettumalla ehdolle ja äänestämällä
seurakuntavaaleissa voit vaikuttaa esimerkiksi siihen, mihin kirkollisverot käytetään.
Seurakuntavaaleissa valitaan Hyvinkään
kirkkovaltuuston jäsenet.
Valittavat luottamushenkilöt päättävät
monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä
asioista. Luottamushenkilöt päättävät myös
talousarvioista ja muista talousasioista
sekä rakennushankkeista, avustuksista,
työntekijävalinnoista sekä uusista viroista,
seurakunnan toiminnan painotuksista ja
seurakunnan tilojen käytöstä.
Mitä aiemmin olet liikkeellä ja mainostat itseäsi, sitä varmimmin tulet valituksi.
Hyvinkään seurakunnan vaalilautakunta
• Puheenjohtaja: kirkkoherra Ilkka Järvinen, p. 040 805 0210, ilkka.jarvinen@
evl.fi
• Sihteeri: hallintosihteeri Ritva Marjamäki, p. 040 5797 625, ritva.marjamaki@evl.fi
• Varsinaiset jäsenet: Pentti Helttunen,
Esa Hintikka, Eeva-Liisa Paananen, Liisa
Pulli, Martti Sarjanen, Arja Suikkanen,
Jaana Willbrandt ja Marja-Leena Virtanen.
• Varajäsenet: Marja Jantunen, Harri Jokirinne, Risto Kaipainen, Esa Kivikangas,
Ritva Rousi, Merja Taipale, Timo Wartiovaara, ja Pirkko Vilppunen.
Tärkeitä päivämääriä
• Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
klo 16.00.
• Varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018.
Äänestyspaikka on Hyvinkään kirkko.
• Ennakkoon voi äänestää 6.–10.11.2018
(Äänestyspaikat ilmoitetaan myöhemmin).
• Vaaleissa voivat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät
kirkon jäsenet. Vaaleissa voi asettua ehdolle kun täyttää 18 vuotta viimeistään
18.11.2018.
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Salonkiravintola Neilikassa palvellaan asiakkaita tasaisesti ympäri vuoden, mutta erityiset piikit ovat touko-,
kesä- ja elokuussa sekä pikkujoulujen
aikaan marras- ja joulukuussa.
– Yritykset järjestävät keväällä ja
syksyn alussa tiimipäiviä, joiden yhteydessä olemme pitäneet muun muassa
intialaisen ruuan kokkikursseja.
Ravintola elää vuoden sesonkiaikojen mukaan, mikä vaikuttaa menuihin.
Tällä hetkellä ovat parhaimmillaan
luonnon kasvit kuten nokkonen ja maitohorsma.
Heidi Vanhatalon äiti Tuula Vanhatalo hakee raaka-aineita pientuottajilta.
Hänen omalta äidiltään perimillä resepteillä valmistuvat perinteiset suomalaiset ruoat.
Kunnallispolitiikasta hyvinkääläisille
tutuksi tullut Tuula Vanhatalo seuraa
myös kylän kehittymistä.
– Palopuro on ollut tähän saakka
melko hiljainen kylä, mutta osayleiskaavatyö on käynnissä. Jos uusi juna-asema
avataan Palopurolle, kylään rakennetaan
2030-luvulla asuntoja tuhansille ihmisille.
Heidi Vanhatalo sanoo, että Salonkiravintola Neilikka tekee yhteistyötä
seurakunnan kanssa.
– Aloimme toimittaa tarvitseville
yli jäänyttä ruokaa vuodenvaihteesta
lähtien. Teemme yhteistyötä myös Palopuron ja Kaukasten kyläyhdistysten
kanssa. Kesällä ravintolalla on laajemmat aukioloajat.
Lisätietoja Salonkiravintola Neilikasta (Haapasaarentie 60) saat nettisivuilta: www.ravintolaneilikka.fi. Puhelinnumero: 020 735 0180. Sähköposti:
myynti@ravintolaneilikka.fi.

Majoitus- ja matkailualan
yrittäjä Laura Mäkinen esittelee
Hostelli Palopuron toimintaa
iloisella mielellä. Rockfest 2018
-tapahtuman ajaksi majoitustilat
varattiin jo vuosi sitten loppuun.

Yhden Tähden Tarina palvelee
Seitsemän vuotta sitten
Palopuron koulun oppilaat hyvästelivät viimeisen kerran opinahjonsa,
mutta Hyvinkään
kaupungin omistaman
rakennuksen elämä
jatkuu virkeänä.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

T

alossa toimii Hostelli Palopuro, jonka virallinen nimi
on nykyisin Yhden Tähden
Tarina.
– Olen asunut Palopurolla vuodesta 2008 lähtien. Maaseudun idylli auttaa minua majoitus- ja
matkailualan yrittäjänä. Toukokuun
puolivälissä oli Villatehtaalla Steelfest
Open Air 2018, minkä vuoksi majoitustilamme olivat täynnä. Ensi viikolla
on Hyvinkään lentokentällä Rockfest
2018, johon majoitustilat varattiin jo
vuosi sitten, sanoo Laura Mäkinen,
joka pyörittää hostellia yhdessä aviomiehensä ja yhtiökumppaninsa Pekka
Mäkisen kanssa.
Hostelli Palopurossa on lounasravintola, sauna ja yhdeksäntoista
vuodepaikkaa; yhden, kahden tai
kolmen hengen huoneissa. Alakerran
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jumppasalissa järjestetään esimerkiksi lastenkutsuja. Yläkerran näyttämöluokassa pidetään häitä, ristiäisiä,
konfirmaatio- ja syntymäpäiväjuhlia
sekä kursseja ja koulutuksia.
– Näitä tilaisuuksia varten kaikki
viikonloput on jo myyty lokakuulle
saakka. Lasten synttäreille on vielä
tilaa arkipäivinä. Tarjoamme asiakkaillemme myös pitopalvelua.
Hostelli Palopuron toiminta alkoi

vuonna 2014 Lauran ja hänen edellisen miehensä toimesta. Uudeksi
nimeksi tuli viime kesänä Yhden Tähden Tarina.
– Neljä vuotta sitten aloimme tehdä
ruokaa Hyvinkään Kirkonmäellä
syksyisin pidettävää Asunnottomien
yö -tapahtumaa varten. Järjestämme
seurakunnan kanssa täällä hostellissa
Suvilinnun yhteislaulut –tilaisuuden
tiistaina 3. heinäkuuta kello 18 ja
tarjoamme pullakahvit. Toivomme
mahdollisimman paljon osallistujia.
Laura Mäkinen esittelee tiloja ja
kertoo:
– Talo toimii tarvittaessa turvakotina. Olemme ottaneet tänne
asumaan tulipalossa asuntonsa menettäneitä. Haluan auttaa ihmisiä,
koska olen kokenut itsekin vaikeuksia elämässäni. Tarkoitus on tarjota
myöhemmin myös hoivaa ja keskusteluapua yksinäisille.

Avioero oli Lauran kohdalla iso
prosessi, mutta kaikki on kääntynyt
hyvään suuntaan. Laura ja ex-mies
ovat hyvissä väleissä, ja neljä lasta
ovat vuoroviikoin äidin ja isän luona.
Kaksi vanhinta lasta käyvät Hakalan
koulua ja kaksi nuorempaa ovat Hakalan päiväkodissa.
– Olen kirjoittanut nuoresta asti päi-

väkirjaa. Kirjoitan Facebookiin Yhden
tähden tarinoita. Saan niistä viikoittain palautetta, Laura Mäkinen jatkaa.
Hän pitää arkisin kello 6–10 Hyvän
Olon Asemaksi nimetyllä Jokelan asemalla aamukahvilaa. Aviomies Pekka
tekee sinne korvapuustit, croissantit
ja sämpylät. Kahvila sai Lauran kirjoittamaan:
”Hei Jokelan frendit, kamaan!
Katsokaapa, miten aurinko saa aseman hehkumaan! Se on kuin sinä.
Hymyilet, kun aseman ovesta sisään
kävelet. Se on kuin ystävä, joka halaa
ja rutistaa.”
Katso lisätietoja: www.yhdentah-

dentarina.fi, sähköposti: info@
yhdentahdentarina.fi, puhelin: +358
50 4321 896 ja osoite: Jokelantie 349,
05470 Hyvinkää.
Palopuron teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Tervetuloa perhekerhoon

E

nnen kuin Jeesus nousi taivaaseen Jumalan luo, hän antoi
opetuslapsilleen, ystävilleen
tehtävän; ”Menkää kaikkialle
maailmaan ja kertokaa Jumalasta. Kastakaa ihmisiä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.” Luulen, että
opetuslapsia saattoi jännittää niin suuri
tehtävä. Onneksi Jeesus lupasi olla heidän kanssaan joka päivä maailman loppuun asti. Heidän ei siis tarvinnut olla
yksin, Jeesukseen sai turvata, vaikka
hän ei enää kulkenut näkyvänä heidän
kanssaan.
Jeesuksen antama lähetys- ja kastekäsky on yksi syy miksi seurakunta tarjoaa perheille monenlaista toimintaa ja
miksi me kerhoissa puhumme Jeesuksesta. Kun yhtenä päivänä kerroimme
kaste- ja lähetyskäskystä päiväkerhossa,
lapset katsoivat ikkunasta ja pohtivat
ovatkohan vastapäisen kerrostalon
ihmiset kuulleet Jeesuksesta. Ollaanko teidän talossa kuultu Jeesuksesta?
Onneksi kirkko on avoinna kaikille ja
kaikki halukkaat saavat tulla kuulemaan
minkälainen on taivaan Isä. Yksi paikka, johon olette lämpimästi tervetulleita on kesäperhekerho.
Perhekerhoissa voitte viettää haluamanne ajan, ihan kuin kahvilaan
tulisi. Joko pitkäksi aikaa tai hetkeksi.
Mikä aika on sinun perheellesi hyvä?
Ero muihin kahviloihin on se, että ette
maksa kahvista ja puurosta vaan seurakunta tarjoaa ne. Ja näissä kahviloissa
on myös tarjolla monenlaista tekemistä. Perhekerhoissa käy kaiken ikäisiä
lapsia huoltajineen. Isovanhemmat,
kummit, kaikki lapselle tärkeät aikuiset

Terhi Hartikka
Koivu.

ovat tervetulleita. Leikitään, askarrellaan, hiljennytään Raamatun äärelle,
lauletaan, lorutellaan, syödään aamupuuro ja juodaan päiväkahvit.
Voitte viettää vaikka koko viikon
perhekerhoissa ja näette samalla seurakunnan eri toimitiloja. Syksyllä perhekerhot jatkuvat taas normaaliin tapaan
ja kesällä kierrellessä löydät itsellesi
mieluisan kerhopaikan. Seuraa siis seurakunnan ilmoituksia. Lapsi- ja perhetyön löydät myös facebookista ”Hyvinkään seurakunnan lapset ja perheet”. Ja
lystinlauma löytyy instagramista.
Kesällä perhekerhoja vetävät Hyvinkään seurakunnan varhaiskasvattajat
Terhi Hartikka ja Nonna KotkanenKoivu. He kertovat, että parasta perhekerhoissa on ihmisten kohtaaminen.
Muiden ihmisten kohtaaminen on
myös perhekerholaisten mielestä tärkeää. Saa nähdä muita lapsiperheitä,
keskustella, leikkiä ja viettää kiireetöntä
aikaa yhdessä lasten kanssa. Sivulla 7
on juttu iltarukouksesta. Kesäperhekerhoista saatte valmiiksi kirjoitettuja
iltarukouksia, joista voitte askarrella
perheellenne nopan iltahetkiin. Voitte
myös tuoda mukananne
kaksi tyhjää litran maito/mehutölkkiä ja
tehdä nopan kerhot
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Lysti Lampaalla on oma
kanava YouTubessa. Kirjoita
hakukenttään Lysti Lammas
ja kurkkaa mitä kaikkea sieltä
löytyy. Voit vaikka kuunnella
kesäisen Ötökkä-laulun tai laulun
Kylväjä-vertauksesta.

anenja Nonna Kotk

Kesällä perhekerhot

kokoontuvat kolme viikkoa
koulujen loppumisen jälkeen,
juhannusviikon torstaihin
saakka 4.6.–21.6. klo 9–13.
Maanantaisin Martin srk-talossa
(Niittymäenraitti ), tiistaisin
Lasten kammarissa (Helenenkatu
– D), keskiviikkoisin
Vehkojan srk-keskuksessa
(Yli-Anttilantie ), torstaisin
Paavolan srk-kodissa (Aittatie
), perjantaisin Kirkonmäellä
srk-keskuksen alakerrassa
(Hämeenkatu ). Tervetuloa!
Lisätietoja kasvatuksen
toimistosta, p. 040 528 7236.
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Mihin seurakunnan varat käytetään?

H

yvinkään väkiluku oli
vuoden 2017 lopussa 46
739 henkilöä, ja seurakunnassa oli 32 280 jäsentä
(69 %). Kuntaverollinen
seurakuntalainen maksaa
kirkollisveroa keskimäärin 222 euroa
vuodessa. Summa on laskenut vuoden
2015 lukemasta, 250 eurosta.
– Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan tulisi pärjätä pienemmällä
rahamäärällä. Tehtävänä on turvata
palvelut ja toiminta tuleville vuosille,
talousjohtaja Kati Yrttiaho sanoo.
Viime vuonna seurakuntatyöhön
käytetyt toimintakulut olivat noin viisi
(5) miljoonaa euroa ja toimintatuotot
680 000 euroa. Näissä summissa ei ole
mukana kiinteistötoimi, hautaustoimi,
yleishallinto eikä ruokapalvelut. Toimintatuottoihin kuuluvat esimerkiksi korvaukset muilta seurakunnilta ja kunnilta
sekä asiakasmaksutulot. Kaikki henkilöstökulut olivat 5,7 miljoonaa euroa.
Seurakunnassa on 101 vakinaista työnte-

kijää, joista 97 kokoaikaista ja neljä osaaikaista. Lisäksi oli 33 henkilöä, jotka
eivät olleet vakituisessa työsuhteessa.
– Seurakuntatyön työpanoksesta
52 prosenttia käytettiin kasvatuksen
tehtäväalueille, esimerkiksi rippikoulutyöhön, päivä- ja iltapäiväkerhoihin sekä
varhaisnuorisotyöhön. Eräs suurimpia
alueita seurakuntatyössä on diakoniatyö,
johon kului viime vuonna 10,6 prosenttia
kokonaiskustannuksista. Diakoniatyön
asiakkaille myönnettiin taloudellista tukea
noin 90 500 euron edestä.
Kati Yrttiaho kertoo, että tulevat
investoinnit ovat merkittäviä. Vuodessa
kirjanpidolliset poistot ovat jo lähes
700 000 euroa. Poistoilla on riski kasvaa tulevina vuosina, koska seurakunta
tulee investoimaan lisää.
– Vuoteen 2022 mennessä investoinnit tulevat olemaan kiinteistöille 6,9 miljoonaa euroa. Esimerkiksi kirkon katto ja
työkeskus ovat laajojen peruskorjauksien
tarpeessa. Seurakunnan tehtävä ei ole
ylläpitää kiinteistöjä niiden itseisarvon

Vaellusreissu
Lappiin

tai huoltaja on kiinnostunut lähtemään
mukaan alle 15-vuotiaan kanssa, niin
siitä pyydetään ottamaan yhteyttä reissun vetäjään.
Pystymme järjestämään eritasoisille
vaeltajille sopivia reittejä, jolloin matka
ei jää kuntotasosta kiinni. Reissulle
osallistuminen ei vaadi aiempaa vaelluskokemusta. Matkan hinta on 150 €,
sis. bussikuljetuksen ja opastuksen.

S

uomen kesä, erämaan rauha
ja hulppeat maisemat, voisiko se olla sinun juttusi?
Jos vaeltaminen ”jänkhillä”,
uiminen tunturipuroissa ja
yöpyminen teltassa kiinnostaa, niin tämä reissu sopii juuri sinulle.
Hyvinkään seurakunta järjestää vael-

lusreissun Muotkatunturin maisemiin
27.7.–4.8. Reissu on tarkoitettu eri-ikäisille, kaikille yli 15-vuotiaille. Jos perhe

Toimintakulut päätehtävittäin 2018
(ilman sisäisiä vuokria)
Kiinteistötoimi
16 %

Yleis- hallinto
13 %

Hautaustoimi
10 %

Ruokapalvelut
8%

Tämän vuoden
toimintakate eli
toiminnan kulut,
tuotot vähennettynä, on noin 6,3
miljoonaa euroa,
josta seurakuntatyön osuus on 53
prosenttia.

Seurakuntatyö
53 %

Yleis- hallinto

Seura- kuntatyö

Hautaus- toimi

Kiinteistö toimi

Ruoka- palvelut

vuoksi vaan siksi, mitä toimintaa niissä
tarjotaan seurakuntalaisille.
Syksyn seurakuntavaalit lähestyvät,
ja seurakunnalla on haasteita kehittää
palveluja.

Ilmoittautuminen: www.betsku.net. Vii-

meinen ilmoittautumis- ja peruutuspäivä on 15.6.

– Toivon seurakunnan toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita osallistumaan
vaaleihin ja tulemaan vaaliehdokkaiksi,
talousjohtaja Kati Yrttiaho sanoo.
Seppo Ylönen

Reissulle
osallistuminen
ei vaadi
aiempaa
vaellus
kokemusta.

Lisätiedot: Juike Hakkarainen,
p. 040 5451 194,
juha.hakkarainen@evl.fi.

IKKUNA MAAILMAAN

Hujambo! Terve!

M
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Lapsia avustetaan omissa kodeissaan tai sijaisperheissä. Näin he pysyvät yhteisöjensä jäseninä, mikä on
erittäin tärkeätä kenialaisessa kulttuurissa. Avustus
kattaa lapsen koulutuksen, ruuan ja terveydenhoidon.
Lasten sairastellessa, kulut luonnollisesti nousevat ja
peruskummimaksu ei riitä kattamaan sairaalakuluja.
Hankkeessa on myös muita kuluja, joita kummituki
ei kata, esimerkiksi paikallisten työntekijöiden täydennyskoulutus ja diakonissojen matkakulut heidän
liikkuessaan tapaamassa lapsia.
Tässä ote yhden kummilapsen kirjeestä kummilleen:
”Kiitän teitä paljon, sillä nyt tunnen,
että minullakin on vanhemmat, niin
kuin muilla lapsilla. Vanhempieni
kuoleman jälkeen en voinut käydä
koulua. Mutta nyt tukenne turvin, voin käydä koulua ja oppia
samalla tavalla kuin lapset joiden vanhemmat ovat elossa.
Kiitän Kenian luterilaista
kirkkoa työstä, jota he
ovat tehneet puolestani.
He ovat auttaneet minua
Tarkoituksena on, että lapset eivät asuisi
kovin kauaa orpokodissa. Heille yritetään löytää paikka sukulaisten luota.

hengellisesti. Nyt voin elää tietäen, että Jeesus Kristus
on minunkin pelastajani ja että Jeesus on kuollut puolestani. Siunatkoon Jumala teidän työnne.”
Hyvinkään seurakunnan yksi tukikohde on orpolap-

sityö Keniassa, jota tuetaan Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen (Sley) kautta. Lisätietoja saa
lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta.
Johanna Rantalankila

Paavo Markkula

atongo on pieni kylä länsi-Keniassa,
noin 50 kilometriä Kisumusta etelään.
Sinne lähetystyöntekijä Anja-Maija
Vanhanen perusti yhteistyössä Kenian
evankelis-luterilaisen kirkon kanssa
Immanuel-kodin orpolapsille. Koti sai nimensä orpopojan mukaan, jonka Anja-Maija oli ottanut kotiinsa
asumaan.
Nyt yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin kodissa on paikka 24 orpolapselle. Nuorimmat lapset ovat
noin vuoden ikäisiä. Orpokodilla työskentelee viisi
”mamaa” eli äitiä, kokki, puutarhuri, sosiaalityöntekijä, pihavahti ja kodin johtaja.
Viikolla päivärytmin luo koulun lukujärjestys.
Lapset käyvät esikoulua ja ala-astetta. Yhdessä lapset
juoksevat koulupuvuissaan kouluun. Lounaan lapset
syövät yhdessä orpokodilla. Illalla syödään ja sitten
mennään nukkumaan. Vanhemmat lapset auttavat
pienempiään arkirutiineissa.
Sunnuntaisin mennään yhdessä kirkkoon ja pyhäkouluun. Tarkoituksena on, että lapset eivät asuisi
kovin kauaa orpokodissa, vaan heille yritetään löytää
paikka sukulaisten luota. Joskus näin käy piankin, joskus taas lapset asuvat vuosia orpokodilla.
Orpolapsityön piirissä on myös noin 500 orpolasta. Yhden lapsen tukisumma on 240–480 €/vuosi.
Tarkoituksena on auttaa suoraan kaikkein köyhimpiä.

YTIMESSÄ

Ikuinen, muuttumaton, aina uusi

N

ostossa olevan tekstin
mukaan kaikuisi suvivirsi keskellämme ellei mikään milloinkaan muuttuisi. Virren sanoma on
toki vielä ymmärrettävä
ja erikoisella tavalla kaunis. Vuoden 1701 virsikirjan virsistä se
lienee yksi niistä, josta aika on vähiten
ajanut ohi. Samalla miettii, minkä verran nykyisen suvivirren sanat ovat ymmärrettävät tämän ajan lapsille. Armas
aika? Luopi? Elohon? Vaikka sanat eivät
jokapäiväisiä olekaan, on nykyisen suvivirren tunnelma silti turvallinen ja kaunis. Virren kiitollinen sanoma välittyy
myös uusille sukupolville ja on suuri ilo,
että suvivirsi edelleen kaikuu kouluissa
ja kevään juhlissa. Ilman sitä eivät kevät
ja kesä tunnu kunnolla tulevan.
Loputon ristiriita on siinä, minkä pitäisi ja mikä ei saisi muuttua. Usein on
hyvin vahvana vallalla ajattelu: ennen

kaikki oli paremmin. Onko todella niin?
Jos olisikin, uskon aarteet eivät tuolla
perusteella saisi muuttua vain museoesineiksi. Kristinuskon ydinsanoma on
myös tätä ja tulevaa aikaa varten, se
puhuttelee ja koskettaa ihmistä myös
tänään, mutta omat rakenteemme ja
lukkiutuneet ajattelutapamme ovat
usein esteenä. On vaara, että olemme
jo jääneet turvaamaan vain itsellemme
tuttua ja kadotamme heidät, jotka eivät
sanojamme ymmärrä. Kipeä kysymys
on, ketkä kaikki me tänään suljemme
ulkopuolelle muutosta ja erilaisuutta
pelätessämme.
Sama ikuinen Jumala on kohdattavissa

kaikkina aikoina kuten kirkon oma
historia todistaa. Uudet virret kaikuvat samaa ikuista sanomaa Jumalan
hyvyydestä ja pelastavasta työstä aina
uusille sukupolville ja uusille ihmisille.
Jeesuksen sanoma on jatkuvaa liikkeellä

Raamatun
sana
Älkää enää menneitä muistelko,
älkää muinaisia miettikö!
Katso: minä luon uutta.
Nyt se puhkeaa esiin
-- ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
ja joet kuivuuden keskelle.
(Jes. 43:18-19)

oloa. ”Menkää, minä lähetän teidät.”
Jeesuksen sanoma on sanomaa uusin
sanoin uusille ihmisille. ”Te olette kuulleet sanotuksi, mutta minä sanon teille.”
Kristityksi kääntymisen tapahtuma on
muutoksen sanomaa. ”Katso vanha on
kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Uudeksi minä luon kaiken ja annan suuhunne uuden virren.”
Ikuinen Jumala on suuren muutoksen
Jumala. Kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa meidät tahtoo kohdata Jumala,
joka on Jeesuksessa sama eilen, tänään
ja ikuisesti. Todellista turvaa on se, että
kaiken muutoksen keskellä tämä Jumala
on ja että saamme olla hänen. Jumalan,
joka luo koko ajan uutta.

Virpi Koivisto
Kirjoittaja on Hyvinkään
seurakunnan kappalainen

Rukous
Laupias Jumala
Sinä olet lähettänyt Pyhän Hengen,
joka avaa kaikille kansoille
tien luoksesi.
Uudista meidät Pyhän Hengen
runsailla lahjoilla.
Yhdistä kirkkosi ja koko ihmiskuntasi
ylistämään sinua
ja sinun suuria tekojasi.
Kuule meitä Jeesuksen Vapahtajamme
tähden.
Aamen.

Jo joutuu armas aika
ja suvi suloinen
joll kauniist
kaiken paikan
kaunistaa kukkainen.
Nyt armas aurink meitä
taas lähtee
lähemmäks,
hän kuolleet
hautoo heitä
jäll tekee eläväks.

Virsi 571
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon.
Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta.
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POIMINTOJA

Teatteri Betan kesäteatteri
siirtyy Kirkonmäelle!

AVOIN YLEISÖILTA

L

Hanna Tarkiainen

uvassa on nostalgista ja
vauhdikasta menoa 1980-luvulta hurmaavan Liina
Harjan – pappilan pikkuisen
pellavapään näkökulmasta.
Näytelmä sopii kaikenikäisille ja lapsiperheille.
Liina Harja – pappilan pikkuinen
pellavapää -näytelmä.

Esitysajat ja paikka: Kirkonmäki,
Hämeenkatu . Sateen sattuessa
esitykset sisätilassa.
Ti 26.6.
klo 18.30
Ke 27.6.
klo 18.30
Pe 29.6.
klo 18.30
La 30.6.
klo 17.00
Su 1.7.
klo 17.00
Ti 3.7.
klo 18.30
Näytelmän kesto on väliaikoineen
n. 1,5 tuntia. Lippujen varaukset puhelimitse p. 044 9431 735. Lippujen
ennakkomyynti seurakunnan neuvonnasta, Hämeenkatu , arkisin
klo 9–15.

HIKI PINTAAN LENKILLÄ
JA SAUNASSA!

Lähde saunalenkille kesäteologi Katja
Saarikosken kanssa. Katja vetää mukavan juoksulenkin Sääksin maisemissa
Sääksin yleisöilloissa 11.7., 25.7. ja 8.8.
Lenkille lähdetään bussin tultua Sääksiin.Noin tunnin lenkin jälkeen ehtii
vielä saunoa ja viettää iltaa. Iltahartaus
on klo 20. Sääksiin pääset linja-autolla!

Lippujen hinnat:

Aikuiset 15 €, lapset, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 10 €.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Tytti Jäppinen. Ryhmässä on noin 10 lasta ja 20
aikuista.
Pappilan iloinen pellavapää seikkailee Kirkonmäellä.
Tule seuraamaan kivaa kesäteatteria!

KIITOS

Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Suomi) kiittää: Matti Herojan muistorahastoon kertyi yhteensä 2.603 €.

MUSIIKKIA JA YHTEISLAULUTILAISUUKSIA
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. Konsertin alkupuolelle
on valittu urkusäestyksellisiä rakkaita
suomalaisia virsi- ja koraalisävellyksiä, ja konsertin pianosäestyksellinen
loppupuoli puolestaan tarjoaa monipuolisen kuvan Suomessa sävelletystä
hengellisestä musiikista itsenäisyyden
alkuajoista näihin päiviin. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.
To 14.6. klo 19 ”Italialainen kesäilta” Vanhassa kirkossa. Hyvinkään Orkesterin
puhallinkvintetissä soittavat: Kirsi Tuunainen, huilu. Kaisa Koivula, klarinetti.
Sini Repo, oboe. Timo Jäntti, fagotti.
Anu Salminen, käyrätorvi. Vanhan
kirkon leppeässä kesäillassa kaikuvat
italialaiset sävelet kuin toscanalaisesta
kyläkirkosta... Saapasmaan musiikista
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Sääksin leirikeskuksessa keskiviikkoisin 6.6.–29.8. Saunat ja kanttiini ovat
auki klo 17–21. Kesäillan hartaus
kappelissa klo 20. Linja-auton ajoreitti
Sääksiin: Kirjavatolppa klo 17 (Ortodoksisen kirkon pysäkki), Asemankatu, Aleksis Kiven katu, Vaiveronkatu,
Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu,
Alttarikivi klo 17.20, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään
kirkolta (seurakuntakeskuksen pihalta)
klo 17.25, Torikatu, Pavinmäenkatu,
Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu,
Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen
Kehäkatu, huoltoaseman pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon kautta leirikeskukseen. Paluukuljetus klo 20.30.
Edestakainen matka 5 € aikuisilta ja 2,5
€ lapsilta. Ajo-ohje Sääksiin: Ajetaan
Hyvinkäältä Hankoon päin, käännytään
Rajamäkeen ja sieltä oikealle Kiljavantietä noin 4 km, jonka jälkeen viitoitus
oikealle leirikeskukseen.

SURURYHMÄ SYKSYLLÄ
vastaavat Orkesterin puhaltajat - italialaisittain, naturalmente! Ohjelma 10 €.
Su 17.6. klo 18 Suvilinnun yhteislaulut
Vanhan kirkon pihalla. Saija Lottonen ja
Taru Paasio. Kolehti: Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.
Säävaraus: sateella kirkossa.
To 28.6. klo 18 Yhteislaulutilaisuus Kirkonmäellä, Hämeenkatu 16. Minna Kurkola
ja Marjut Sipakko. Tilaisuus pidetään
kirkkoteatterin katsomossa.
Säävaraus: sateella kirkossa.
Su 1.7. klo 19 Yhteislaulujen ilta Kytäjän
kirkossa. Illan juontaa professori Reijo
Pajamo. Iltaa vietetään Oskar Merikannon ja Sakari Topeliuksen juhlavuoden
merkeissä.
Ti 3.7. klo 18 Suvilinnun yhteislaulut Yhden
Tähden Tarinassa (ent. hostelli), Jokelantie 349, Petra Pohjanraito ja Aleksi
Riikonen.
Su 8.7. klo 18 Lauluilta Vanhan kirkon pihalla. Ilkka Järvinen ja Minna Kurkola.

Seurakunta järjestää sururyhmän
syys-lokakuussa 2018. Ryhmään kutsutaan lähikuukausina menetyksen
kohdanneita omaisia. Sururyhmä kokoontuu Kirkonmäellä (Hämeenkatu
16) työkeskuksen Kammarissa (käynti
seurakuntakeskuksen ja työkeskuksen
välistä matalan talon taakse) klo 17.30–
19.00 keskiviikkoisin 12.9., 19.9., 26.9.,
3.10., 10.10., 24.10. sekä 9.1.2019. Ryhmän ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijät Maria Kahra ja Johanna Tontti.
Kokemus on osoittanut, että surun
jakaminen ja yhdessä käsitteleminen voi
tuoda lohtua ja auttaa eteenpäin. Sururyhmä perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten jakamiseen
keskustelemalla. Esille nousevat surun
eri vaiheet ja suruun liittyvät tunteet,
voiman ja lohdun löytämisen kokemukset sekä kristillinen näkökulma kuolemaan ja suruun. Sururyhmässä roh-

NUORTEN KESÄ
Betania on remontissa kesän ajan!
Kaikki nuortentoimintajärjestetään
kesän ajan seurakuntakeskuksen
kerhotilassa, Hämeenkatu 16.
Keskiviikkoisin: Nuorten ilta klo 16–20
Torstaisin: Raamis klo 16–20

Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Inkeri Toiviainen

Perinteinen juhannusjuhla
Juhannusaattona perjantaina 22.6. Sääksin leirikeskuksessa
Ohjelma
16.00 Saunat ja kanttiini avoinna klo 21
saakka, grillipaikat käytössä.
16-19.30 Ohjelmaa lapsille
17.00
Yleisöinfo
17.30
Jouni Laineen monologi
Hyvinkään kappelissa
18.00
Lipunnosto
18.15
Juhannusaaton rukoushetki
18.30
Yhteislaulua ja ohjelmaa
19.30
Iltahartaus Nurmijärven
kappelissa
20.00
Kokko syttyy Hyvinkään
rannassa (säävaraus)
Alue suljetaan klo 21.
Kuljetus Hyvinkäältä
Sääksiin juhannusaattona pe .:
Auto : Lähtö srk-keskuksesta (Hämeenkatu 16) klo 15, Kauppalankatu,
Urakankatu, Riihimäenkatu, Jussilankatu, Vaiveronkatu, Aleksis Kiven katu,
Nummisillankatu, Talvisillankatu, Läntinen yhdystie ja Kytäjän kirkon kautta
Sääksiin.
Auto : Lähtö Alttarikiveltä klo 16.15,
Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeen-

kaisemme toisiamme eteenpäin surun
tiellä. Ilmoittautuminen sururyhmään
6.–30.8. Johanna Tontille, p. 040 8050
371. Ryhmään otetaan 10 osallistujaa.

KIRKKOJEN AUKIOLOJAT:

• Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16,
on avoinna joka päivä 9-16. Arkipäivän rukoushetki Hyvinkään kirkossa
ma-pe klo 11.30-11.45.
• Kytäjän kirkko, Palkkisillantie 11, on
avoinna tutustumista varten heinäkuussa seuraavasti: 8.7., 15.7., 22.7. ja
29.7. klo 13-16. Kirkossa on opastus.

päällä varaamassa ajan. Suljettu juhannusaattona 22.6.
Diakoniaruokailu Hyvinkään kirkon
yläsalissa klo 11.30–13.00. Ruokailu on
tarkoitettu vähävaraisille hyvinkääläisille. Hinta 2 € käteisellä. Kesän ruokailupäivät: 11.6., 16.7., 30.7., 13.8. ja 27.8.
Mielenterveysleiri Leiriniemessä
15.–17.8. Leirillä mukana diakoniatyöntekijät Kaisa Laakso ja Johanna Tontti. Leirin hinta 60 €, sisältää ruokailut,
ohjelman ja bussikuljetuksen leirille.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kaisalle,
p. 040 755 9364 tai kaisa.laakso@evl.fi
27.7. mennessä. Tervetuloa!

SEURAKUNNAN PITOPALVELUN MAISTUVA LOUNAS

ma–pe klo 10.30–13.30 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, 2. krs.
Hinta 9,80 €. Pitopalvelu on suljettu
..–.. keittiöremontin takia. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutuvaa haittaa.

SEURAKUNTA
OTTELUISÄNTÄNÄ

Tahkon naisten ja miesten
superpesisotteluissa:
• Tahkon Leidit
– Lapuan Virkiä 5.6. klo 18
• Hyvinkään Tahko – Kiteen Pallo
ti 26.6. klo 18.

DIAKONIA
Diakonian vastaanotto seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.
* Ma 14–17 perhetyön vastaanotto
* Ti 10–13 päihdetyön vastaanotto
* To ja pe 10–13 vastaanotto.
Ajan voi varata vastaanotolle ti, to ja
pe klo 10–13 puhelimitse 019 4561 250
tai käymällä ti, to, pe klo 10–13 paikan

Lämmin kiitos kaikille vuoden 2018
Yhteisvastuukeräykseen eri tavoin osallistuneille!

LAPSET JA PERHEET
Pyhäkoulua ei pidetä kesän messuissa.
Pyhäkoululaisten, pyhäkoulun pitäjien ja ystävien yhteinen kevätretki
Sääksiin su 3.6. klo 15–18. Ohjelmassa
pyhäkoulua, saunomista ja uimista,

nyyttärit sekä seurakunnan tarjoamat
makkarat ja mehut nuotiolla. Lisätiedot:
Anna-Mari Tukeva, p. 040 559 6327.
Kesäperhekerhot 4.6.–21.6. Ks. s. 11.
Ekaluokkalaisten siunaaminen su 5.8.
klo 18 Hyvinkään kirkossa.
Perheiden retkipäivä Sääksin leirikeskukseen su 19.8. klo 10–16. Ilmoittautumiset 10.8. mennessä sähköisesti www.
hyvinkaanseurakunta.fi / ajankohtaista
/ lasten ja perheiden kesä. Hinta: aikuiset 10 €, lapset (3–12-v.) 5€ ja alle 3-v.
maksutta. Lounas, kahvi, makkarat ja
mehut sisältyvät hintaan. Maksu peritään paikan päällä käteisenä! Retkelle
saavutaan omilla kyydeillä. Lisätiedot:
Terhi Makkonen, p. 040 779 7781, terhi.
makkonen@evl.fi
Ekaluokkalaisten siunauskirkko su
5.8. klo 18 Hyvinkään kirkossa.
Perhekerhot, päiväkerhot ja muskarit
aloittavat toimintansa elokuussa viikolla 33.
Lasten kesäleireillä vielä tilaa!
• 9–10 -v. leiri Sääksissä 26.–28.7.
Hinta 40 €.
• 7–8 -v. leiri Sääksissä 30.7–1.8.
Hinta 40 €. Ilm. päättyy 15.7.

katu, Hyvinkään kirkolta (seurakuntakeskuksen pihalta) klo 16.30, Torikatu,
Pavinmäenkatu, Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu, Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen Kehäkatu, huoltoaseman
pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon
kautta Sääksiin. Edestakaisen matkan
hinta: aikuiset 5 € ja lapset 2,5 €. Paluulähtö Sääksistä kaikille reiteille klo 21.
Ajo-ohje Sääksiin: Ajetaan Hyvinkäältä Hankoon päin, käännytään Rajamäkeen ja sieltä oikealle Kiljavantietä noin
4 kilometriä, jonka jälkeen viitoitus
oikealle leirikeskukseen (Hyvinkään
seurakunnan leirikeskus on rannalle
tultaessa oikealla). Hyvinkään keskustasta on noin 22 kilometriä Sääksin
leirikeskukseen.
Huom! Sääksin yleisen uimarannan
parkkipaikalta järjestetään non-stop
bussikuljetus leirikeskukseen. Pikkubussit kulkevat P-paikan ja leirikeskuksen välillä non-stoppina tarpeen
mukaan.
Juhannusjuhla järjestetään yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan kanssa.

• Kummi-kummilapsipäivä Sääksissä
4.8. Hinta 20 € aikuinen, 5 € lapsi.
• Isovanhempi-lapsenlapsipäivä Sääksissä 5.8. Hinta 20 € aikuinen, 5 € lapsi.
Ilmoittautuminen päättyy 15.7.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot : www.
betsku.net / 7–14 -vuotiaat / leirit ja
retket 7–14 –vuotiaille. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje n. 1–2 viikkoa
ennen leirin alkamista.

SEURAT JA VEISUUT
Siioninvirsiseurat ja arkiveisuut
• Pe 15.6. klo 18 Siioninvirsiseurat Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie .
• Ke 18.7. klo 12 Arkiveisuut Rautatienrakentajien hautausmaalla, Sandelininkatu .
• Pe 10.8. klo 18 Siioninvirsiseurat Puolimatkan kappelissa, Aholankatu .

VAIVERON MYLLYTILA

Su 17.6. klo 12 Kansanlaulukirkko Vaiveron Myllytilalla klo 12. Virpi Koivisto
ja Marjut Sipakko. Marika Löytty, harmonikka, Essi Sipakko, viulu, Tapani
Riddarström, basso. Kirkkokahvit.
Vaiveron kesäpäivien kuljetus: Linjaauto lähtee kirkonmäeltä (Hämeenkatu
16) klo 11.15, Kauppalankatu, Riihimäenkatu, Jussilankatu, Paavolan seurakuntakoti (Aittatie 1) klo 11.30. Auto
lähtee takaisin Myllytilalta klo 14.

Pihaseurat
Tervetuloa pihaseuroihin tiistaisin klo 18.
Pihaseurat pidetään
• 5.6. Viljasaarella, Päivöläntie .
• 19.6.Koski-Sipilässä, Koskenmaantie .
• 3.7. Yhden Tähden Tarinassa (ent. hostelli),
Suvilinnun yhteislaulut, Jokelantie .
• 17.7. Harjanteella, Harjanteentie .
• 24.7. Hannan ja Sirkan seurat, Lähteenmäen

lomakoti, Palvantie .
• 31.7. Ahdenkallion kylätalossa,
Untolantie .
Pihaseurojen ohjelmassa hartauspuhe, yhteislaulua ja kahvitarjoilu.
Vapaaehtoinen kolehti.
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Kirkolla on annettavaa
tämän ajan ihmiselle.

Ajatuksia taitekohdassa
Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on valittu
Suomen ev. lut. kirkon arkkipiispaksi. Hänet asetetaan
virkaan Turun tuomiokirkossa 3. kesäkuuta.
Teksti Tapio Luoma

Kuva Eija Harju

T

yöhuoneeni ikkunasta Espoon
tuomiokapitulissa havaitsee
selvästi vuodenaikojen vaihtelun. Juuri nyt Espoonjoen
toisella puolella sijaitsevan
tuomiokirkon pääty on peittynyt näköpiiristä, kun puut alkavat vihertää
uusien lehtien myötä. Kirkko ilmestyy
jälleen näkyviin, kun kesä ja alkusyksy
ovat jääneet taakse ja puut ovat tiputtaneet lehtensä. Sitä en ole itse enää
näkemässä.
Kuusi vuotta Espoon hiippakunnan

piispana on kulunut nopeasti. Suureksi
yllätyksekseni sain kutsun tähän virkaan, vaikka olin ollut hiippakunnan
alueella jokseenkin tuntematon. Papin
työ Etelä-Pohjanmaalla oli opettanut
paljon seurakuntaelämästä ja ihmisten
kohtaamisesta. Tätä oppia olen tarvinnut jatkuvasti piispan virassa.
Olen suorastaan nauttinut työstäni

16
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hiippakunnassamme. Kirkon asema ja
rooli eteläisessä Suomessa on tuonut
mukanaan paljon kysymyksiä ja haasteita, joihin olemme etsineet vastauksia
yhdessä tuomiokapitulin työntekijöiden ja seurakuntien kanssa. Koen, että
seurakuntakokemukseni on voinut
hyödyttää tuomiokapituliamme sen
työskennellessä toimintalinjauksensa
mukaisesti seurakuntien tukemiseksi ja
ohjaamiseksi.
Parasta Espoon hiippakunnan piispan
virassa ovat olleet lukuisat kohtaamiset
erilaisten ihmisten kanssa. Kirkkoherrojen, taloudesta vastaavien ja luottamushenkilöiden kanssa olen pohtinut
seurakunnan johtamiseen ja hallintoon
liittyviä kysymyksiä. Seurakuntalaisia
tavatessani olen päässyt keskustelemaan monista arkisista asioista ja vaihtamaan kuulumisia.
Hyvinkään seurakunta tuli minulle

Mieleeni ovat
jääneet monet
vierailut Hyvinkäällä.

tutuksi jo silloin, kun työskentelin Seinäjoella kirkkoherrana. Ennen seurakuntaliitoksia Seinäjoki kuului samaan
kirkkomme seurakuntien verrokkiryhmään Hyvinkään kanssa. Muistan, että
monissa asioissa otimme selvää, miten
Hyvinkäällä asioita oli hoidettu ja pidimme eri tavoin yhteyksiä yllä.
Tätä kaikkea nyt ajattelen haikeutta
mielessäni. Kaiken kaikkiaan takana on
antoisa ja hieno ajanjakso elämässäni.
Olen ollut iloinen ja myös ylpeä siitä,
että olen saanut palvella juuri Espoon
hiippakuntaa. Mieleeni ovat jääneet
monet vierailut Hyvinkäällä, jossa
tuomiokapituli on järjestänyt useita
merkittäviä tapahtumia, mm. piispainkokouksen ja hiippakunnan pappien
synodaalikokouksen. Vaivojaan säästä-

mättä seurakunta on ottanut vierailijat
vastaan ja hoitanut heitä erinomaisesti.
Kesäkuun alussa siirryn uusiin tehtäviin. Arkkipiispan virka on vaativa ja
tehtäväkenttä laaja. Jotakin jo tiedän
tulevasta, mutta paljon jää opeteltavaa
tuleville kuukausille ja vuosille. Olen
iloinen monenlaisesta kannustuksesta, jota olen pitkin kevättä saanut. Se
rohkaisee ja kertoo siitä, että yksin ei
uudessakaan tehtävässä tarvitse yrittää
selviytyä.
Kirkolla on annettavaa tämän ajan ih-

miselle. Jumalan rakkaus on tarkoitettu
kaikille. Tiedän, että seurakunnissa
tämän hyväksi toimitaan lakkaamatta. Juuri seurakunnissa kirkon työ ja
elämä käytännössä toteutuvat. Jatkuva
tavoitteemme kirkon työssä on toimia
niin, että seurakunnat olisivat seurakuntalaisille turvallisia ja voimaannuttavia yhteisöjä. Yhä uudestaan on vain
muistettava, että seurakunta koostuu
sen kaikista ja kaikenlaisista jäsenistä,
ei vain palkatusta henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä.
Hyvät seurakuntalaiset Hyvinkäällä. Kiitän teitä yhteisistä vuosista ja
toivotan niin seurakunnallenne kuin
jokaiselle erikseenkin Jumalan runsasta
siunausta.

