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Hyvinkääläinen Luusuaniemi
kuuluu kirkkoon. Hän arvostaa
seurakunnan työtä nuorten ja
perheiden hyväksi

Tähtiä tavattavissa
Antti Luusuaniemen perustama Red Carpet -elokuvafestivaali on käynnissä parhaillaan. Toista kertaa Hyvinkäällä
järjestettävä festivaali tarjoaa monenlaista menoa elokuvan
ja musiikin uusillekin ystäville.

T

änä vuonna Red Carpet -elokuvafestivaalilla nähdään
nelisenkymmentä kotimaista
elokuvaa. Kaikkien tekijät ovat
itse paikalla.
– Pari vuotta sitten huomasin,
että Suomesta puuttuu kotimaisen mainstream -elokuvan festivaali.
Red Carpet on suunnattu kaikelle kansalle.
Elokuvien katsojat tapaavat elokuvien tekijöitä, mitä herkkua on harvoin tarjolla elokuvafestivaalien ohjelmassa. Viime vuonna
ensimmäistä kertaa järjestetty Red Carpet
–festivaali keräsikin konsertteineen 20 000
kävijää, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Antti Luusuaniemi.
Festivaaleilla esitetään pitkiä fiktioelokuvia, lyhytelokuvia ja elokuvadokumentteja.
– Ennakkonäytöksenä on Markku Pölösen comeback -elokuva Oma maa. Hän ei
ole tehnyt elokuvia kymmeneen vuoteen.
Ennakkojuhlanäytöksessä on myös Timo
Koivusalon ohjaama elokuva legendaarisesta laulaja Olavi Virrasta. Juhlaennakkona on lisäksi Tuukka Temosen ohjaama
Valmentaja, joka kertoo Jari Sarasvuosta.
Suomalainen elokuva on Luusuaniemen
mielestä hyvässä vauhdissa.
– Suomessa on paljon uusia ohjaajia, jotka
tekevät elokuvia sisältö edellä. He eivät halua matkia kansainvälisiä tuotantoja. Tekijät
kertovat elokuvissaan heitä itseään kiinnostavia tarinoita. Mitä enemmän panostetaan
hyvään käsikirjoitukseen, sitä parempia
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elokuvia tehdään. Pienistä budjeteista huolimatta kotimainen elokuva kiinnostaakin
myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Luusuaniemi nostaa esille uusia suomalaisia ohjaajia. Eräs heistä on Hannaleena
Hauru, joka palkittiin Red Carpetissa viime
vuonna.
– Hauru on hyvinkääläislähtöinen ohjaaja, jonka elokuva Lauri Mäntyvaaran tuuheat ripset nähtiin festarilla viime vuonna.
Olen itse seurannut hänen uraansa. Vielä
haluan mainita Selma Vilhusen ja AnttiJussi Annilan, jotka tekevät omannäköistänsä elokuvaa.
Hyvinkääläislähtöinen Luusuaniemi asuu
perheineen Helsingissä.
– Unkarilaisen vaimoni nimi on Lili ja
meillä on kaksi lasta, Luna ja Ella. Itse kävin Hämeenkadun ala-astetta kolmannesta
luokasta kuudenteen luokkaan. Pohjoispuiston yläasteen jälkeen kävin Hyvinkään
yhteiskoulun lukion. Ylioppilaaksi kirjoitin
vuonna 1997.
Luusuaniemi pelasi pesäpalloa Tahkon
joukkueessa Suomen mestaruustasolla ja
kävi armeijan Riihimäen Viestirykmentissä.
Palo teatteriin syttyi varhain.
– Hain lapsena paljon huomiota. Sitten
huomasin, että esiintymällähän sitä saa.
Hyvinkäällä toimi nuorisoteatteri Flame,
jota veti Tapani Mononen. Tyttöystäväni
näytteli siinä, ja minä menin mukaan. Ajatus alalle hakeutumisesta vahvistui ja pääsin Teatterikorkeakouluun vuonna 2000.

HENKILÖKUVA
ANTTI LUUSUANIEMI
Teatteritaiteen
maisteri (2004)
ja Suomen
Kansallisteatterin
näyttelijä (2005-),
josta virkavapaalla.
Näytellyt mm.
televisiosarjoissa
Pelkkää lihaa, Morsian,
Uutishuone, Helsingin
herra, Syke ja Mustat
lesket sekä elokuvissa
Kuudes kerta ja
Kaiken se kestää.
Ks. festivaali:
redcarpetfilmfestival.fi

Kaikkien
elokuvien
tekijät ovat
itse paikalla

Luusuaniemi kuuluu kirkkoon. Hänen mielestään seurakunnat tekevät todella tärkeää
työtä nuorten ja tukea tarvitsevien perheiden parissa.
– Kävin rippikoululeirin Posiolla, pappina oli Tapio Turunen. Leiristä minulla
on hienoja muistoja. Luusuaniemen omat
vanhemmat Jari ja Helena asuvat edelleen
Hyvinkäällä, samoin veli Lauri, joka vastaa
Red Carpet -festivaalin musiikista.
– Minulla on tuttuja, jotka eivät ole koskaan käyneet katsomassa elokuvateatterissa
kotimaista elokuvaa. Haluan, että ihmisten
on mahdollisimman helppo nähdä kotimaisia elokuvia ja tavata sen tekijöitä.
– Meillä on paljon tapahtumia Kauppakeskus Willan torilla. Tarjolla on ilmaisohjelmaa, esimerkiksi workshopeja ja käsikirjoituskilpailuja nuorille.
– Haluan, että nuoret oppivat katsomaan
kotimaista elokuvaa ja että alalle löytyy lahjakkaita tyyppejä myös tulevaisuudessa.
30.8.–2.9. järjestettävä Red Carpet marssittaa esiin myös musiikkitaivaan tähdet.
Tänään Kirkonmäki-lehden ilmestymispäivänä 31.8. soi Villatehtaalla Marzi Nyman
Red Carpet All Stars –esiintyjäkaarti, johon
kuuluu Suomen lahjakkaimpia muusikkoja
kuten Jukka Perko ja Osmo Ikonen solisteinaan Pete Parkkonen, Michael Monroe,
Janna, Yona, Hanna Pakarinen ja Aarne
Pelkonen.
Loppuillasta Reino Nordin vetää kesän
viimeisen keikkansa oman bändinsä kanssa.
Toisessa konsertissa lauantaina 1. syyskuuta ovat mukana muun muassa Samuli
Edelmann Suora lähetys -orkesterin kanssa, Jean S. ja Kaija Koo.

Seppo Ylönen

PÄÄKIRJOITUS | 31.8.2018
Ilkka Järvinen
kirkkoherra,
lääninrovasti

Kohti vaalisyksyä
KULUNUT KESÄ on puhuttanut erityi-

sesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta
ja hurjimmat visiot ovat ankeita. Viisaat
laskevat, paljonko ihmiskunnalla on
aikaa ellei muutosta tapahdu? Koskeeko
tämä meitä?
JOKAINEN VOI alkaa viimeistään nyt

miettiä omia arkisia tottumuksiaan ja
tuhlailevan elämäntavan seurauksia.
Helposti tuudittaudumme siihen, että
eihän yksittäinen ihminen nyt paljoa
voi näin isoissa asioissa. Luonnon viljelemiseen ja varjelemiseen kuuluu myös
se, että ihminen pyrkii kehittämään kestäviä ja tulevia sukupolvia hyödyttäviä
ratkaisuja kulutuksessa. Vain siten myös
nuoret parit voivat ja uskaltavat hankkia
lapsia tähän maailmaan ja uskoa muu-

Seurakuntavaaleissa
on vielä
aikaa asettua
ehdolle.

tenkin tulevaisuuteen. Seurakunta jatkaa työtänsä yhteisönä rakentaa vakaata
ja turvallista elämää, johon kuuluu suhde Jumalaan, lähimmäiseen ja luontoon.
SYKSY TUO mukaan kahdet vaalit. Es-

poon hiippakunnan piispa valitaan
ja marraskuussa on seurakuntavaalit.
Tässä lehdessä on seurakuntavaaleihin
liittyen juttua ja piispanvaalista löytyy
tietoa verkkosivuilta. Piispaehdokkaita
on neljä eikä enää enempää tule. Tulevan piispan etunimi on joko Kaisamari,
Juhani, Leena tai Sammeli.
KUKA HEISTÄ on tuleva tukemaan

meidänkin seurakuntaamme tulevaisuuden haasteissa ja oleva hengellinen
johtajamme? Se selviää syksyn aikana.

Tervetuloa vaikka 17.9. klo 18 tapaamaan
ehdokkaita Kirkonmäelle.
SEURAKUNTAVAALEISSA ON vielä aikaa

asettua ehdolle – ei kylläkään kovin paljon. Seurakunnan jäsenenä sinä voisit
olla juuri se oikea henkilö toimimaan
päättäjänä tässä yhteisössä. Ehdokasasettelu seurakuntavaalia varten päätyy
17.9. ja silloin on ehdokaslistat jätettävä
vaalilautakunnalle eli käytännössä tänne
kirkkoherranvirastoon. Listoja ja ohjeita ehdokasasetteluun saa myös täältä.
Marraskuussa selviävät sitten ne nimet,
jotka kantavat vastuuta valtuutettuina
seuraavan neljän vuoden ajan omalla
paikallaan. Kirkossa on paljon vastuunkantajia eri tasoilla ja tehtävissä.

Tulkoon tie sinua vastaan, olkoon tuuli aina myötäinen,
päivä poskillesi paistakoon, sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunnes kohdataan, elämäsi jääköön käsiin Jumalan.
Virsi 979, Irlantilainen sävelmä
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä on suosikkielokuvasi?

PEKKA STENROOS
– Näistä vanhoista suomalaisista
elokuvista suosikkeihini kuuluu Edvin
Laineen vuonna 1955 ohjaama Tuntematon sotilas. Se on pakko katsoa joka
vuosi. Vuosi sitten kävin Red Carpet
-elokuvafestivaaleilla täällä Hyvinkäällä. Pidän ulkomaalaisista seikkailuelokuvista. Viimeksi olin katsomassa
Lahdessa elokuvaa 007 Spectre, jonka
on ohjannut Sam Mendes (2015).

HENRI INKINEN
– Eräs suosikkielokuvistani on Puhallus, jonka on ohjannut George Roy
Hill (1973). Pääosissa ovat Paul Newman ja Robert Redford. Suomalaisista
elokuvista nostan esiin Risto Jarvan
vuonna 1977 ohjaaman elokuvan
Jäniksen vuosi. Se perustuu Arto Paasilinnan romaaniin. Viime kesänä en
osallistunut Red Carpet -filmifestivaaliin, mutta nyt saatan mennä mukaan.

IDA PÄÄRNI
– Minä pidän elokuvamusikaaleista.
Tällä hetkellä suosikkini on Phyllida
Lloydin ohjaama ja Catherine Johnsonin käsikirjoittama Mamma Mia!
(2008), jossa on Abban musiikki.
Juuri tänä iltana (13.8.) menen katsomaan Mamma Mia! Here we go again
-elokuvaa Biorexiin. Suomalaisista
elokuvista suosikkini on Napapiirin
sankarit. Näin kolmososan viime vuoden lopulla.

IIDA KEISU
– Noin seitsemänvuotiaana katsoin
vanhempieni kanssa televisiosta Viimeinen mohikaani -elokuvan. Vuosi
sitten voitin Red Carpet -arvonnasta
kaksi elokuvalippua. Katsoin silloin
elokuvan, jossa Antti Luusuaniemi
näytteli. Viimeksi olen nähnyt Biorexissä Aku Louhimiehen ohjaaman
Tuntematon sotilas -elokuvan. Se oli
vaikuttava ja taitavasti tehty.

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: 2.11. ja
14.12.
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KOLUMNI

Katso luontoa ja huomaa,
että Luojan luomaa
parantaa ei voi.

Syksyn tuulia
ELÄMME MONEN mielestä ankeinta vuodenaikaa.

Kesän valoisuus ja vehreys hiipuvat ja tilalle tulevat pimenevät illat ja putoavat lehdet. Luonto valmistautuu
pikkuhiljaa pitkään pimeään ja synkkään kauteen.
Syksy on luopumisen aikaa. Kesän valosta ja lämmöstä on pakko luopua ja hyväksyä syksyn vesi- ja
räntäsateet. Kesäloma on ohi. Ainoastaan kesän mukavat muistot lämmittävät mieltä päivien viiletessä.
Syksy tuo kuitenkin meille hiljaista lohtua. Lehtipuut pukeutuvat kirjavaan asuunsa ja metsä tarjoaa
antimiaan. Syksyn viileä tuuli hyväilee kasvoja ja kuiskaa luonnossa kulkijalle: ”Älä sure, pian alkava pimeys
ei ole ikuista. Kun vain jaksat muutaman kuukauden,
on edessä jälleen uusi valoisa aika.”
Syksyn sateiden ja lähes käsin kosketeltavan pimeyden keskellä tuntee itsensä helposti yksinäiseksi ja
masentuneeksi. Edes lupaus tulevasta valosta ei riitä
vakuuttamaan siitä, että seuraava kesä odottaa jo nurkan takana. Kesän aikana kootut voimavarat tuntuvat
hupenevan ensimmäisten halla-aamujen myötä. Kun
tällaisina hetkinä malttaa pysähtyä hetkeksi ihailemaan luonnon monimuotoisuutta stressi lievittyy,
mieli lepää ja voimat palaavat kuin itsestään. Paras
tapa ladata akkuja onkin päästä kiireisen viikon päätteeksi luonnon hiljaisuuden keskelle rauhoittumaan.
RANNALLA TAI METSÄN keskellä on hyvä hiljentyä ja

Kuorolaisia kaivataan lisää
Suomen ensimmäistä Kirk-

komusiikin päivää vietetään
keskiviikkona 19. syyskuuta.
Valtakunnallisen tapahtuman
on organisoinut Suomen kirkkomusiikkiliitto. Hyvinkään
kirkossa on mainittuna päivänä
kello 18 Kirkkomusiikin päivän
konsertti. Silloin nautitaan
kuorojen esityksistä, lauletaan
yhdessä ja kuullaan urkukappaleita.
– Hyvinkään seurakunnassa on kuusi kanttoria, ja
jokaisella heistä oma kuoronsa. Marjut Sipakko johtaa
Laulunaperoita, Sävelkeijuja
ja Rytmiritareita. Taru Paasio
johtaa Kirkkokuoroa ja Vehkojan kuoroa, Helena Lehtinen
Tuomaskuoroa ja Kokonaisia,
Minna Kurkola lauluryhmä
Kastepisaroita, Nuorten ryhmä
Kuvastusta (kuva kannessa) ja
kehitysvammaisten Neliapilakuoroa, johtava kanttori Anna
Helenius kertoo. Kirkkomusiikin päivän konsertin tarkoitus
on esitellä seurakunnan musiikkielämää, mukana on lähes
kaikki ryhmät.
– Konsertti on matalan kynnyksen tilaisuus, ohjelmassa on
myös yhteislaulua sekä AnnaMaija Virtaselta muutama
ihana urkukappale. Lauluissa
on tuttuja säveliä, joihin on
helppo yhtyä, mutta uuttakin
kuullaan. Tarkoitus on saada
kirkko raikaamaan laulusta.
Anna Helenius rohkaisee
laulamisesta innostuneita kuorotoimintaan.
– Kaikkiin kuoroihin kutsutaan lisää laulajia. Jokaiselle

Hanna Tarkiainen

Maarit Vallinkoski
Kirjoittaja on elinikäinen
opiskelija ja työskentelee
koulutussuunnittelijan
tehtävissä.
Hän on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Edessä Minna Kurkola ja
Anna Helenius. Takana Taru
Paasio ja Marjut Sipakko.

löytyy sopiva kuoro. Voi valita
esimerkiksi Kirkkokuoron,
jonka ohjelma on perinteistä
kirkollista kuoromusiikkia.
Tuomaskuorossa ja Kastepisarat-kuorossa lauletaan uutta
hengellistä musiikkia.
Kirkkomusiikin päivän konsertin ohjelmassa lauletaan yhdessä joitakin uusia virsiä, jotka tulivat virsikirjaan adventtina vuonna 2016. Sellainen virsi
on esimerkiksi numero 949
Kirkko olkoon niin kuin puu.
– Virren on säveltänyt argentiinalainen Pablo Sosa.
Sanat ovat virsikirjassa suomen
lisäksi myös espanjaksi ja englanniksi. Suomeksi sanat on

kääntänyt Anna-Mari Kaskinen. Virressä on kiinnostava
ajatus kirkosta puuna. Se on
kiinni syvällä maassa, mutta
oksat ovat taivaissa.
Anna Helenius on huomannut, että virret oppii aika helposti, kun niitä lauletaan muutaman kerran yhdessä. Uudet
virret ovat kiinni nykyajassa.
Seurakunnassa ollaan menossa
syyskauteen reippaalla mielellä.
Kuorojen konsertin jälkeen voi
tulla juttelemaan kanttoreiden
kanssa. Kuorolaulu on loistava
harrastus. Se on virkistävää,
sosiaalista ja voimauttavaa yhteistoimintaa.
Seppo Ylönen

”Kuuntele, myötäelä ja ymmärrä”

olla yksin omien ajatustensa kanssa. Kun luonnossa
pysähtyy ja kuuntelee hiljaisuutta, voi tuntea olevansa
osa suurta kaikkeutta.
Puhdas ja kaunis luonto on etenkin meille suomalaisille tavattoman suuri voimavara, jota emme aina
osaa arvostaa riittävästi. Käristyskupolin alla vietetyn
kesän jälkeen toivotan itse syksyn leppeät tuulet tervetulleiksi ja osaan nauttia myös sateen ropinasta. Uskon
ja toivon, että luonnon monimuotoisuus ja neljä vuodenaikaamme säilyvät jatkossakin uhkaavasta ilmastonmuutoksesta huolimatta.

Seurakunnan vapaaehtoinen – sielunhoitotyö odottaa sinua!

Seurakunta järjestää yhdessä Kirkkohallituksen kanssa sielunhoidon koulutuksen vapaaehtoisille. Koulutus Vehkojan seurakuntakeskuksessa kello 18–19.30 seuraavina syysiltoina:
• 18.9. Mitä sielunhoito on?
• 3.10. Sielunhoidollinen kohtaaminen
• 10.10. Elämän kriisit
• 30.10. Sairaus elämän kriisinä
• 13.11. Tunteet ja rajat
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä Carina Lievendahlille,
p. 040 3569 074, carina.lievendahl@evl.fi tai
Marja Liisa Liimatalle, 0408050383, marja-liisa.liimatta@evl.fi

LYHYESTI
Siivoustyönohjaaja

Virkaanasettamisjuhla

Hyvinkään seurakunnan siivoustyönohjaajana on aloittanut
Kaisa Koskelo. Hän on aikaisemmin työskennellyt palveluesimiehen tehtävissä, jolloin
asiakaskohteita olivat mm.
päiväkodit, koulut, vanhainkodit ja toimistot.
Kaisa Koskelon tehtävänä Hyvinkään seurakunnassa on muun muassa toimia kaikkien puhtaanapidon työntekijöiden
esimiehenä sekä vastata heidän perehdyttämisestä,
ohjaamisesta, työvuorosuunnittelusta ja sijaisuusjärjestelyistä.

Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi 30. toukokuuta II kappalaisen virkaan
seurakuntapastori Petra Pohjanraidon.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa pastori Petra Pohjanraidolle viranhoitomääräyksen ja
hänet asetetaan
Hyvinkään seurakunnan toisen
kappalaisen virkaan sunnuntaina
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9. joulukuuta kello 10 alkavassa
messussa Hyvinkään kirkossa.
Messun jälkeen on juhlatilaisuus ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa.
Petra Pohjanraidon vastuualueena tulee olemaan
palvelusektori ja viran tehtäviin
kuuluvat muun muassa yleinen
seurakuntatyö, vapaaehtoistyön koordinointi, Palveleva
puhelin, sururyhmätyötä,
rippikoulutyötä sekä laitoshartauksia.

Höffingan Lionsit
järjestivät
huvittelupäivän
LC Hyvinkää/Höffinga järjesti
keväällä Hotel Sveitsissä muotinäytöksen. Muotinäytös oli
menestys ja siitä jäi rahaa vielä
stipendien jakamisen jälkeen.
Höffinga haki ja sai avustusta
Lions-liiton Arne Ritarisäätiöltä perheiden yhteistä
Linnanmäki-retkeä varten.
Hanke polkaistiin käyntiin
toukokuussa ja sille näytettiin
Hyvinkään seurakunnasta heti
vihreää valoa. 15 perhettä, yh-

Mikko Saari

Roomalaiskirjettä
voisi kutsua myös
evankeliumiksi
Paavalin mukaan.

jakaa kahteen osaan siten, että yhdeksän niistä on osoitettu seurakunnille ja
neljä yksityisille ihmisille.
Paavalin kirje roomalaisille on
Raamatussamme Paavalin kirjeistä ensimmäisenä, vaikka se ajallisesti onkin
vasta kuudes niistä. Raamatussa kirjeet
onkin lajiteltu pituusjärjestykseen.
Seurakunnille osoitetuista kirjeistä
ensimmäisenä on pisin ja viimeisenä
lyhin, vastaavalla tavalla on menetelty
myös yksityishenkilöille osoitetuissa
kirjeissä. Jossakin määrin tämä järjestys kertoo myös kirjeiden tärkeydestä.
Roomalaiskirje, joka on kirjeistä pisin, on monessa mielessä myös tärkein.
Roomalaiskirjeen tärkeys johtuu ennen

muuta siitä, että Paavali antaa kirjeessä
ikään kuin yleiskatsauksen koko kristillisestä uskosta. Siksi hän keskittyy siinä
kysymykseen syntisen vanhurskauttamisesta, mikä onkin kristinuskon ydin.
Muissa kirjeissään Paavali kirjoittaa yleensä erilaisista paikallisista
ongelmista. Kuultuaan perustamiensa
seurakuntien kohtaamista ongelmista
hän antoi kirjeitse ensiapua tilanteen
korjaamiseksi.
Sen sijaan Roomassa Paavali ei ollut
käynyt siinä vaiheessa, kun hän kirjeensä kirjoitti. Niinpä hän ei antanut
yksittäisiin tapahtumiin liittyviä ohjeita,
vaan kirjoitti roomalaisille yleisesityksen kristinuskon perusteista. Siksi kirjettä voisi kutsua myös evankeliumiksi
Paavalin mukaan.

LUENNOT
JUKKA NORVANNON
RAAMATTULUENNOT
10.-14.9.
klo 17.30-19
Paavolan
seurakuntakodissa,
Aittatie 1. Perjantaina
kirkkokahvit.
Järj. Paavolan
alueneuvosto ja
evankelioimistyö

Roomalaiskirjeen merkitystä on kirkon
historiassa korostettu yhä uudelleen.
Voi perustellusti sanoa, että uskonpuhdistuskin perustui pitkälle juuri Roomalaiskirjeen sekä Galatalaiskirjeen äärellä
tehtyihin löytöihin.
Roomalaiskirjeen esipuheessa Martti
Luther totesi siitä: ”Tämä kirje on oikea
Uuden Testamentin pääkappale ja kaikkein puhtainta evankeliumia, hyvin sen
arvoinen, että kristitty ei osaa sitä vain
sanasta sanaan ulkoa, vaan käyttää sitä
sielunsa jokapäiväisenä leipänä. Sillä sitä ei koskaan lueta eikä tutkita liian paljon eikä liian hyvin; ja mitä enemmän
sitä käytetään, sitä kalliimmaksi se tulee
ja sitä paremmalta se maistuu.” En tiedä, kuinka moni nykypäivän kristityistä
osaa Roomalaiskirjeen ulkoa.
Varsin harvinaista se kuitenkin
lienee. Mutta vaikkemme sitä ulkoa
osaisikaan, niin onneksi painettuja Raamattuja on nykyään kaikkien saatavilla
ja tutkittavina, toisin kuin vielä 500
vuotta sitten.

Lähdepä opiskelemaan
Roomalaiskirjettä!
Roomalaiskirjeen alussa Paavali sanoo, että hänet oli
valittu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ilmaisu
kertoo siitä, ettei evankeliumi Jeesuksesta ole
ihmisten keksintö, vaan Jumalan valmistama mahtava
lahja meille. Hän ei kysynyt meidän mielipidettämme
asiassa, vaan hän itse päätti, miten hän tahtoi pelastaa
meidät ikuiseen elämään.

Espoon piispanvaali
Piispanvaalin ehdokkaat ovat Luterilaisen
maailmanliiton apulaispääsihteeri, TT,
pastori Kaisamari Hintikka, jumalanpalveluselämän kouluttaja, TT Juhani Holma, johtava oppilaitospappi ja kisapappi,
rovasti Leena Huovinen sekä Savonlin-

Jukka Norvanto
teol.lis., Kylväjän lähetysteologi

Eriikka Käyhkö

Tiina Gört-Laine

teensä 53 henkilöä, lähti huvittelumatkalle
Linnanmäelle. Lähtijöille kustannettiin
bussikuljetus, rannekkeet, aterialipukkeet
ja pienet eväät. Säätkin suosivat retkeläisiä, helle oli helpottanut pari päivää
ennen huvimatkaa. Retki toteutettiin
yhteistyössä Hyvinkään seurakunnan diakoniatyön kanssa.

K

un Raamatusta lukee Israelin kansan historiaa,
evankeliumikirjoja ja Apostolien tekoja, lukija voi tehdä
valtavan määrän havaintoja. Niiden havaintojen
ymmärtämiseksi tarvitsemme Uuden
testamentin kirjeitä. Niistä suurin osa
on Raamatun mukaan apostoli Paavalin
kirjoittamia. Paavalin kirjeet voidaan

Laura Ääri ja Aleksi Riikonen

nan seurakunnan kirkkoherra, TT Sammeli Juntunen.
Espoon piispana toiminut Tapio Luoma aloitti arkkipiispan tehtävässä kesäkuussa 2018. Uusi piispa vihitään virkaansa 10.2.2019 Espoon tuomiokirkossa.
Espoon piispanvaali järjestetään
rovastikunnittain 8.10. Mikäli kukaan
ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen
vaali järjestetään kahden eniten ääniä

saaneen ehdokkaan kesken 1.11. Espoon
piispanvaalissa äänioikeutettuja on noin
942. Äänioikeutetuista puolet on Espoon
hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen
puolen muodostavat maallikot.
Piispaehdokkaat ovat tavattavissa kolmessa vaalipaneelissa:
• 17.9. klo 18.30 Hyvinkään seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16. Juontajina
Aamupostin päätoimittaja Laura Ääri ja
teol. kand. Aleksi Riikonen.
• 19.9. klo 18.30 Laurentius-sali,
Kirkkokatu 6, Lohja
• 20.9. klo 18.30 Leppävaaran kirkko,
Veräjäkallionkatu 2, Espoo
Tilaisuudet alkavat kello 18 kahvitarjoilulla.
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Hyvinkään seurakunta on ollut kirkon Palvelevan
puhelimen toiminnassa viidenkymmenen vuoden ajan.
Vapaaehtoisia päivystäjiä tarvitaan lisää. Seurakunta
antaa heille tehtävään koulutuksen.

Palvelevalla puhelimella juhlavuosi
Elämämme kriiseihin ja ongelmatilanteisiin on monia
syitä. Niitä voivat olla esimerkiksi läheisten sukulaisten
tai ystävien puute ja tästä seuraava yksinäisyys,
sairaudet, masennus tai ahdistuneisuus.

K

irkon Palveleva puhelin, numero on 0400 22 11 80, on
tarkoitettu avuksi tällaisissa
kysymyksissä sunnuntaista
torstaihin kello 18–01 ja perjantaista lauantaihin kello
18–03. Palveleva puhelin on toiminut
vuodesta 1964 lähtien. Puhelinpalvelun
rinnalle on saatu verkkoauttamispalvelut: Palveleva chat ja Palveleva netti
sekä kirjepalvelu Palveleva kirje.
Kirkon seurakunnilla on yhteensä
40 Palvelevan puhelimen toimipistettä.
Hyvinkään seurakunnan Palveleva puhelin täyttää tänä vuonna 50 vuotta.
Hyvinkään seurakunnan Palvelevassa

ELOKUVA
Mestarin
molemmat puolet
Bergman – Yksi vuosi, Yksi elämä
Dokumenttielokuva 2018, 1 h 58 min
Ohjaaja Jane Magnusson

Elokuva-alan suuria nimiä on ruotsalainen Ernst Ingmar Bergman (1918–
2007). Hänen syntymästään on kulunut
100 vuotta. Kukaan muu eurooppalainen ohjaaja ei liene yhtä runsaasti
palkittu. Oscareita hänen elokuvansa
voittivat tukun, ja hän itse sai Cannesin
elokuvajuhlien arvokkaimman tunnustuksen, Kultaisen palmun.
Sopivasti Hyvinkään Red Carpet
-elokuvafestivaalin aikoihin on levityksessä ollut taidokkaasti tehty doku-
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puhelimessa on tällä hetkellä 21 vapaaehtoista päivystäjää, naisia ja miehiä.
Eräs heistä on nimimerkki Matti, joka on ollut tehtävässään viisi vuotta.
– Tulin mukaan, koska haluan olla
avuksi kanssaihmisille. Me päivystäjät
tarjoamme keskusteluapua ja tarvittaessa neuvomme ottamaan yhteyttä
seurakunnan diakoniaan tai muihin
ammattiauttajiin.
Palvelevan puhelimen päivystäjät
saavat alkukoulutuksen lisäksi jatkuvasti jatkokoulutusta. Heidän tehtävänään
on kuunnella soittajaa ja keskustella
tämän kanssa.
– Emme kysele ja ongi hänen asioistaan. Sen voi kuitenkin kysyä, onko

KIRJAT

Haluaisitko sinä tulla
mukaan kuuntelijaksi ja
vierellä kulkijaksi?
Palvelevan puhelimen ja kirkon keskusteluavun tehtäviin
kaivataan uusia vapaaehtoisia.
Tehtävään valitaan haastattelun
perusteella.
Ota yhteys Virpi Koivistoon
haastattelun sopimista varten
puh. 040 5479 615,
virpi.koivisto@evl.fi

yksinäisyydestä kärsivällä lähipiiriä tai
verkostoa, joka voi auttaa. Usein soittaja sanoo, että hänellä ei ole ketään. Hän
on aivan yksin. Itsetuhoisuuteen taipuvalle kerromme, mistä tämä voi saada

ammattiapua.
Puheluissa tulee esiin samantyyppisiä
asioita. Yksinäinen ihminen saattaa soittaa hyvin myöhään keskustellakseen hetken aikaa ennen nukkumaan menoaan.
Matti on viihtynyt tehtävässään, vaik-

ka välillä vastailu väsyttää. Ihmisten
auttaminen on tuonut myös iloa ja
rohkaisua.
– Joskus tulee esiin järkyttäviä asioita, jotka jäävät pyörimään päähän. Päivystysvuoron jälkeen pyrin nollaamaan
ajatukseni.
Päivystäjät eivät puhu kuulemistaan
asioista kenellekään ulkopuoliselle.
Heille järjestetyssä työnohjauksessa
työnohjaaja antaa ohjeita vaikeidenkin
asioiden käsittelemiseen.
– Työnohjauksessa me päivystäjät
pohdimme työnohjaajan kanssa yhdessä tähän työhön liittyviä asioita. Samalla saamme toisiltamme apua ja neuvoja
puhelintyön käytännön kysymyksiin.

Reijo Huuskonen

mentti Bergmanista. Se
keskittyy vuoteen 1957,
joka oli ”hullu vuosi” ohjaajan henkilökohtaisessa
elämässä sekä tuotannossa. Samalla tulee kuitenkin peilatuksi maailmankuulun persoonan koko
elämäntaival valoineen ja
varjoineen.
Tummaa taustaa mestarin elämästä ei puuttunut, minkä dokumentti
kertoo ja kuvittaa karun
realistisesti. Bergman oli
mitä ristiriitaisin hahmo,
patologinen valehtelija, mustasukkainen, neurootikko ja varsinkin vanhemmiten diktaattori alaisilleen. Tänä

päivänä puhuttaisiin
työpaikkakiusaamisesta. Elokuvaan on
taltioitu välähdyksiä
suuren taiteilijan
raivokohtauksista.
Bergmanin nuoruuden natsisympatiat
olivat myös ilmeiset.
Yhdessä vaiheessa
hän muutti Saksaan
verokikkailusyytösten
vuoksi. Loppuvuodet
hän vietti yksinäisen
miehen elämää Fårön
saarella. Siitä ajasta
kertoo tytär Linn Ullmann koskettavassa kirjassaan Rauhattomat.
Bergman oli viidesti naimisissa ja

hänellä oli jo tuotteliaana vuonna 1957
kuusi lasta kolmen eri naisen kanssa. Tunnetuimpia vaimoista lienevät
tähtinäyttelijät Bibi Anderson ja Liv
Ullmann sekä Ingrid von Rosen.
Suhde ankaraksi sanottuun pappis-isä
Erikiin oli traumaattinen. Naiset olivat
hänelle ikuinen salaisuus, mikä ilmeni
suoranaisena erotomaniana. Vaikeat
ihmissuhteensa Bergman käsikirjoitti
verhotusti tai suoraan mm. kuuluisimpiin elokuviinsa Mansikkapaikka
sekä Fanny ja Alexander. Koko elämän
ajan hallinnut kuolemanpelko näkyy
elokuvassa Seitsemäs sinetti. Omia
tulkintojaan elämästään Bergman avaa
teoksessa Laterna Magica (1987).
Jane Magnussonin dokumenttielokuva pitää otteessaan. Klassikkoeloku-

Seppo Ylönen

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

Puhu,
se auttaa.
kirkonkeskusteluapua.fi
Hyvinkään seurakunnan Palvelevan pu-

helimen toiminta viettää 50-vuotisjuhlaa syksyllä 2018. Vuosien varrella toiminta on palvellut ja palvelee edelleen
tarjoamalla keskusteluapua puhelimen
välityksellä elämänsä kysymyksiä pohtiville soittajille. Puhelimeen vastataan
numerossa 0400 22 11 80 joka ilta klo
18 alkaen kello 01 saakka, perjantaisin ja
lauantaisin kello 03 saakka.
Valtakunnallinen palvelu tarjoaa

luottamuksellista keskusteluapua nimettömänä myös netin välityksellä
osoitteessa www.kirkonkeskusteluapua.

vien mestarin molemmat puolet piirtyvät esiin. Rosoistaan huolimatta tai ehkä juuri niiden vuoksi Ingmar Bergman
on elokuvaohjaajana ohittamaton.

Tukahtuva
taivaslaulu
Pauliina Rauhala
Synninkantajat
Gummerus 2018, 368 s.

Pauliina Rauhalan esikoisromaani
vuodelta 2013 Taivaslaulu kohautti. Se
sai useita palkintoja, valittiin vuoden
kristilliseksi kirjaksi ja esitettiin näytelmäversiona Oulun kaupunginteatterissa ja Tampereen työväenteatterissa.
Odotettu toinen teos Synninkantajat

AJAN ILMIÖ
S to c k P h ot o

kalla mennä kenenkään luokse. Jeesus,
anna minulle edes yksi ystävä, etten
olisi näin yksinäinen.”
Palveleva puhelin on avoin kaikille.
Soittajan ei tarvitse kuulua kirkkoon.
Hänen ei tarvitse keskustella puhelun
aikana uskonasioista eikä selvittää uskontoaan tai uskontokuntaansa.
– Palvelevalla puhelimella on suuri
merkitys. Puheluja tulee ympäri Suomea. Soittajat jättävät esirukouspyyntöjä, jotka me päivystäjät kirjoitamme lapuille. Nämä toimitetaan seurakunnan
rukousryhmiin, joissa niissä olevien
asioiden puolesta rukoillaan.

Sc a n

Läheisensä kuolemaa surevaa ohjataan ottamaan yhteyttä oman seurakunnan diakoniatoimistoon. Hyvinkään
seurakunta järjestää sururyhmiä, joissa
menetyksen kokenut saa toisilta lohduttavaa vertaistukea.
Päivystäessään Matti käyttää apunaan Kotien rukouskirjaa, Raamattua
ja Virsikirjaa. Niissä on tekstejä, jotka
liittyvät erilaisiin elämäntilanteisiin.
Kotien rukouskirjassa on rukous yksinäisyyden puristuksessa olevalle:
”Olen hirveän yksin. Kaikilla muilla
on kavereita, joiden kanssa voi tehdä
kaikkea kivaa ja puhua kaikista asioista.
Kukaan ei välitä minusta. Kukaan ei halua olla minun kanssani. Enkä minä us-

fi. Puhelinsoittoihin on Hyvinkään
toimipisteessä vastaamassa noin parikymmentä koulutettua vapaaehtoista.
Monille heistä kuuntelijan ja vierellä
kulkijan tehtävä on mielekäs tapa auttaa
lähimmäistä ja pohtia yhdessä elämän
ja uskon kysymyksiä laidasta laitaan.
Uusia vapaaehtoisia toivotetaan tervetulleiksi mukaan toimintaan.
Tiedustelut Virpi Koivisto, virpi.koi-

visto@evl.fi, 040 547 9615. Myös entiset
toiminnasta jo pois jääneet päivystäjät
voivat ilmoittautua tähän numeroon
osallistuakseen 50-vuotisjuhlaan.

pysyy samassa aihepiirissä,
vanhoillislestadiolaisuudessa
ja sen aiheuttamissa ongelmissa 1970-luvulla. Kieli on
edelleen kaunista ja kukkeaa,
luontometaforat paikoin hengästyttäviä. Sitä riipaisevampaa on sisältö, uskonnollisen
yhteisön vääristävä ja traumatisoiva hengellinen hallinta.
Pohjois-Pohjanmaan hoitokokouskäytännöllä on historiallinen pohja.
Kirja kuvaa tilanteita viiden
henkilön silmin. Taisto-pappa
on lintujen, kukkien ja kalojen
tuntija, iltaisin laumastaan ahdistavaa
taakkaa kantava maallikkosaarnaaja.
Aliisa-tytär uskaltaa ajatella ja toimia

Miten kerron rakkaudesta

R

akkauden osoittamisesta
parisuhteessa puhutaan
paljon, mutta miten se
käytännössä onnistuu arjen
pyörityksessä? Miten se
onnistuu, kun olemme niin paljon
puhelimissamme kiinni? Entä jos
siitä ajasta, minkä käytämme päivässä puhelimeen, käyttäisimmekin
edes puolet kumppaniimme? Huomaammeko ja muistammeko, että
toiselle voileivän tekeminenkin on
rakkauden osoitus? Tai se, että antaa
toisenkin välillä valita illan yhteisen
elokuvan, vaikka se olisikin Rambo
kakkonen? Vaikka koti näyttäisi välillä kuin pommin jäljiltä, niin se saa
näyttääkin siltä, jos siivoamiseen varatun ajan on käyttänyt kumppanin
vieressä olemiseen.
Hyvinkää Love -konsertti on koko perheen tapahtuma lauantaina
22. syyskuuta kello 15 ja 19 Hyvinkääsalissa. Ilmaisia lippuja konserttiin on saatavilla kauppakeskus Willan Visit Hyvinkää -pisteeltä. Tähän
Love-tapahtumaan hyvinkääläiset
ovat lähettäneet paljon tarinoita
parisuhteistaan, perheestään ja läheisistään.
Kappaletoiveista osa esitetään
konsertissa. Yli 200 esiintyjää tulee
lavalle ja yllättää tarinan lähettäjien
rakkaat. Hyvinkään love -tapahtumassa yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat vahvasti läsnä. (www.
lovetapahtumat.com)
Muistetaanko arjessa kertoa, että
rakastaa, välittää ja arvostaa toista? Pienet asiat, kuten kosketukset

itsenäisesti ja
kyseenalaistaa
hoitokokoukset.
Tämän Aurooratytär on eniten
eksyksissä rajan
ylittävän rakkauden kanssa.
Lapsenlapsi Aaronin kiintymys
horjuu pappaidolin ja muiden
läheisten välillä.
Hiukan irralliseksi
jäävä kirjailijan
”matkakertomus” luo taustaa ja löytää sosiologisia
yhtäläisyyksiä mm. Amerikan amishyhteisöstä.

ohi kulkiessa, sohvalla vierekkäin
istuminen, kädestä pitäminen nukkumaan mennessä, piristävä viesti
kiireisen päivän aikana ei vie paljon
aikaa. Toisen olemassaolosta ja
yhteisistä hyvistä hetkistä voi myös
kiittää, samoin haastavista hetkistä selviämisestä. Voisiko jokaisen
viikon päättää kiittämällä siitä ja
kertoa, mikä tuntui erityisen hyvältä? Mikä sai sinut tällä viikolla
onnelliseksi?
Parisuhteesta on hyvä pitää
huolta. Tästä tarpeesta ovat kertoneet suositut seurakunnan lapsi- ja
perhetyön järjestämät Illallinen kahdelle -illat. Parisuhdetta voi myös
hoitaa tuomalla lapset lapsiparkkiin
torstaisin kello 16.30–18.30 Hyvinkään seurakuntakeskuksen kerhotiloihin.
Ilmoittautuminen on kyseisen
viikon maanantaina. Siinä kahden
tunnin aikana voi mennä kotiin ottamaan yhteiset nokoset, käydä kahvilla, ravintolassa, kävelyllä. Lisätietoa näistä seurakunnan nettisivuilla
lapset ja perheet-osiosta. Erityisen
tärkeää tämä on perheille, joiden
tukiverkosto on pieni tai kaukana
Hyvinkäältä.
Rakkauden osoittaminen ei tarvitse kukkakimppuja, suklaarasioita
tai kalliita reissuja. Se onnistuu kotona, siinä kun rakkaasi on vierelläsi.
Pysähdy, katso, silitä, kerro ja osoita
rakastavasi. Siinä vierelläsi on ihminen, jonka olet valinnut.
Laura Jokinen

Kirjan loppu, jossa Pohjanmaan joki
tulvii jääpadon vuoksi yli äyräiden ja
tempaa kurimukseensa erään henkilöhahmon, on arvoituksellinen. Varsin
ohuesti kuvattuja ovat myös monet
sivuhenkilöt, puolisot ja luterilainen
perusseurakunta. Ketkä kaikki ovatkaan
synnin kantajia?
Lestadiolaisuuden eri haaroissa on
ulkopuolisen silmin paljon hyvää ja esikuvallista: perheyhteys, toimeliaisuus,
arjen anteeksipyynnöt ja –antamiset.
Kaikki muut poissulkeva seurakuntaoppi tuo kuitenkin seurannaisinaan
väistämättä ikävyyksiä. Niistä vähäisin
ei ole hengellinen itseriittoisuus vallankäyttöineen. Rauhalan romaani on
tarpeellinen tuuletus ja muistutus muitakin kuin lestadiolaisia ajatellen.
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KIINNOSTAAKO SINUA V
Kirkon 400 seurakunnassa järjestetään 18. marraskuuta seurakuntavaalit.
Hyvinkään seurakunnassa valitaan silloin nelivuotiskaudelle uudet luottamushenkilöt, jotka päättävät muun muassa
Oletko sinä valmis vaaliehdokkaaksi? Seuraavat kolme luottamustehtävistä luopuvaa haastavat sinua vaikuttamaan.

Mahdollisuus
vaikuttaa
Pentti Helttunen on toiminut yli kaksi-

kymmentä vuotta Hyvinkään seurakunnan erilaisissa luottamustehtävissä.
– Olen ollut kirkkovaltuustossa ja
kirkkoneuvostossa 12 vuotta ja siitä
ajasta kirkkovaltuuston puheenjohtajana jo kahdeksatta vuotta. Minua ovat
kiinnostaneet ja olen kokenut omakseni
seurakunnan talous- ja hallintotehtävät.
Uutena luottamushenkilönä joutuu
perehtymään kirkon monenlaisiin säädöksiin ja seurakunnan laajaan toimintaan sekä tutustumaan seurakunnan
virkamiehiin ja työntekijöihin. Luottamustehtävästä riippuen kokouksia voi
olla usein.
Kirkkovaltuusto kokoontuu yleensä
neljä kertaa vuodessa ja kirkkoneuvosto
kerran kuukaudessa. Kirkkovaltuusto
käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa
hyväksyessään muun muassa talousarvion ja valitessaan osan virkamiehistä.
Se valitsee myös kirkkoneuvoston ja
johtokuntien jäsenet varajäsenineen.
Kirkkoneuvosto puolestaan valitsee toimikuntien ja alueneuvostojen jäsenet.
Nyt Pentti Helttunen on henkilökohtaisesti uuden edessä.
– Vaalikauden päättyessä vuoden
lopussa aion jäädä pois luottamustehtävistä. Olen antanut oman panokseni
ja toiseksi ikäkin tulee jo vastaan – täytänhän ensi talvena 75 vuotta.
Kristillinen seurakunta on hengellinen yhteisö. Sen hyvinvoinnista kiinnostuneilla on nyt hyvä mahdollisuus
asettua ehdolle seurakuntavaaleissa.
Tämä on Pentti Helttusen toive.
– Seurakunnan talous on vielä terveellä pohjalla, vaikka jäsenmäärä pienenee vääjäämättömästi. Kirkon suhtautuminen Raamattuun ja nykyiseen
kirkkomme tunnustukseen ratkaisee
paljon. Mitä enemmän kirkko luopuu
perinteisestä opistaan, sitä vähemmän
on jäseniä. Vaikka seurakuntavaaleissa
valitaan vain kirkkovaltuuston jäsenet,
muitakin luottamushenkilöitä tarvitaan
runsaasti. Näin lähes kaikille tulee jokin
paikka palvella.

HALUATKO
ASETTUA EHDOLLE
SEURAKUNTAVAALEISSA?
Ehdolle asetutaan valitsija
yhdistysten kautta. Hyvinkään
seurakunnan valitsijayhdistykset
löytyvät sivulta www.seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset

Pentti Halttunen
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Lue lisää valitsijayhdistyksen
perustamisesta sivulta 12.

VAIKUTTAMINEN?
seurakunnan toiminnasta ja varojen käytöstä.

Saa kulkea
työntekijän
rinnalla
Neljäkymmentä vuotta Hyvinkään seu-

rakunnan luottamustehtävissä palvellut
Marja-Leena Virtanen on antamassa
tilaa nuoremmille seurakuntalaisille.
– Perheemme muutti Paavolaan vähän ennen kuin seurakuntakoti valmistui vuonna 1975. Minun ja perheeni mielestä oli luonnollista, että menin mukaan
alueneuvostotyöhön. Lapsemme kävivät
seurakuntakodin päivä- ja iltapäiväkerhoa. Aluetyö antoi paljon tehtäviä.
Marja-Leena tuli valituksi kirkkovaltuuston varajäseneksi 1980-luvun alussa
ja jatkoi hiukan myöhemmin kirkkovaltuutettuna.
– Siitä lähtien olen ollut kirkkovaltuuston jäsen, mutta tänä vuonna en
ole enää ehdokkaana. Kirkkoneuvostossa olen ollut parikymmentä vuotta.
Olen käynyt esimerkiksi kirkkopäivillä
sekä oman hiippakunnan tilaisuuksissa
ja koulutuksissa. Seurakunnan työhön
hakevien henkilöiden haastatteluissakin olen ollut mukana. Olen saanut
perehtyä seurakunnan asioihin ja se on
kannattanut.
Vuosikymmeniä Hyvinkään seura-

Marja-Leena Virtanen

kuntaa vapaaehtoisesti tukenut MarjaLeena Virtanen huomioi tärkeän asian.
– Luottamushenkilöiden eräs tehtävä on kulkea seurakunnan työntekijöiden rinnalla ja kuunnella heitä.
Hänet on nähty muissakin tehtävissä
vapaaehtoisena: vanhustenkerhoissa,
jumpissa, synttärijuhlissa, temppelipalvelijana Paavolan seurakuntakodissa ja Hy-

vinkään kirkossa. Kaksikymmentä vuotta
hän on pelannut HyviGolfissa. Heinäkuussa pelattiin 9. kertaa MissioGolfkisa, jolla kerättiin rahaa seurakunnan
lähetystyöhön. Marja-Leena ei enää itse
pelannut, mutta oli mukana toimitsijana.
– Toivon, että moni nuorempikin lähtisi ehdolle seurakuntavaaleissa. Luottamushenkilötehtävä antaa paljon.

Mukaan
pyytäminen
on tärkeää
Neljä vuotta sitten Leena Vilkkaa pyy-

dettiin seurakuntavaaliehdokkaaksi, ja
hän pääsi kirkkovaltuustoon. Enää hän
ei ole ehdokkaana.
– Olemme liian arkoja pyytämään
ihmisiä mukaan. On tutkittu, että jos
ihmisiä pyydetään, he lähtevät paremmin toimintaan. Minun oli helpompi
perustaa lapsensa menettäneiden
vertaistukiryhmän, kun seurakunta oli
tullut tutuksi.
Leena Vilkka jatkaa edelleen seurakunnassa mainitun vertaistukiryhmän
ohjaajana. Kerran vuodessa hän järjestää lasten muistopäivän. Seuraava on
23. syyskuuta.
– Jatkan lisäksi Käpy ry:n puheenjohtajana. Yhdistys tarjoaa vertaistukea suruun kuolleen lapsen iästä ja
kuolinsyystä riippumatta. Olen myös
Helsingin Nuorten Naisten Kristillisen
yhdistyksen toiminnanjohtaja.
Uudet kirkkovaltuuston jäsenet ovat
innokkaita. Leena Vilkalla on heille
vinkki.
– Seurakunnassa avautuu mahdolli-

Leena Vilkka

suus moniin hienoihin tehtäviin. Halutuimpia ovat julistus-, kasvatus- ja palvelujohtokunnat. Niissä pääsee vaikuttamaan konkreettisesti seurakuntatyöhön.
Neljä vuotta Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustossa toimineella Leena Vilkalla on ehdotus myös valtuustotyöskentelyyn.
– Mielestäni valtuustotyöskentelyn
pitäisi olla keskustelevampaa ja toimia
enemmän ideariihenä kuin pelkkänä
kumileimasimena. Kysyn, miksei päätösasioita voisi hoitaa sähköisesti esi-

merkiksi Skypellä?
Kirkkovaltuustoon ja eri ryhmiin
osallistuminen on antanut hyvän käsityksen seurakunnan toiminnasta ja
ihmisistä. Hän kertoo saaneensa myös
hengellistä ravintoa.
– Olen pohtinut seurakunnan luottamustehtävissä ollessani omaa Jumalasuhdettani ja sitä, mitä kristinusko
itselleni merkitsee.
Aukeaman tekstit ja kuvat
Seppo Ylönen

minun kirkkoni
EHDOKASASETTELUA
KOSKEVA KUULUTUS
Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan
kirkkolain (KL) 23 luvun 9 § 2 momentin
mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit,
jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi
nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä
kirkkovaltuustoon.
KL 23 luvun 2 § ja 3 § mukaan
vaalikelpoinen seurakunnan edellä
mainittuun luottamustoimeen on
ehdokas,
• joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty
tämän seurakunnan läsnä olevaksi
jäseneksi,
• joka on konfirmoitu viimeistään
17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta
viimeistään 18.11.2018
• joka on kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu,
• joka ei ole vajaavaltainen,
• joka on antanut kirjallisen
suostumuksensa ehdokkaaksi
asettamiseen,
• joka ei ole tämän seurakunnan
viranhaltija tai työsopimussuhteessa
oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamis
asiakirja liitteineen mainittua vaalia
varten on toimitettava 17.9.2018
kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma – ke ja
pe klo 10.00–15.00 ja to klo 10.00–17.00
sekä 17.9.2018 kello 10.00–16.00.
Kirkkoherranviraston osoite on
Hämeenkatu 16, 05800 Hyvinkää.
Valitsijayhdistyksen perustamis
asiakirjoja liitteineen on saatavana
kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta
info.seurakuntavaalit.fi
Hyvinkäällä 12.6.2018
Hyvinkään seurakunnan vaalilautakunta

minun kirkkoni
KUULUTUS
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA
Hyvinkään seurakunnassa toimitetaan
18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on
valvonnan alaisena nähtävänä
seurakunnan jäsenille maanantaina
3.9.2018 klo 10–14 ja tiistaina 4.9.2018
klo 15–19 kirkkoherranvirastossa, os.
Hämeenkatu 16.
Äänioikeutettujen luetteloon
äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki
viimeistään 18.11.2018 16 vuotta
täyttävät kirkon jäsenet, jotka on
15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan
läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen
luettelosta saa tehdä se, joka katsoo,
että hänet on oikeudettomasti jätetty
pois äänioikeutettujen luettelosta tai
että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti
ja jätettävä 6.9.2018 klo 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, os. Hämeenkatu 16, 05800 Hyvinkää.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouk
sessaan.
Hyvinkäällä 12.6.2018
Hyvinkään seurakunnan vaalilautakunta
Lisää vaaleista sivuilla 11 ja 12.
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Seurakuntaviikolla
eletään
kelttiläisissä
tunnelmissa

The Road -yhtyeen konsertti
on lauantaina 29.9. klo 18
Hyvinkään kirkossa.

Hyvinkään seurakunta järjestää jo perin-

teeksi muodostuneen seurakuntaviikon
syyskuun viimeisellä viikolla eli 23.–29.
syyskuuta. Tänä vuonna seurakuntaviikkoa vietetään kelttiläisissä tunnelmissa diakoniasihteeri Tuija Mattilan
ja evankelioimistyöstä vastaavan pastorin Esa Kokon ideoinnin pohjalta.
Martti Luther on aikoinaan sanonut,
että se joka laulaa ei voi olla täysin onneton. Musiikki oli Lutherin lempilapsi,
jonka uskonpuhdistaja nosti evankeliumin rinnalle, koska musiikki hoitaa
ihmisen sielua. Musiikki painuu syvälle
kuulijan sieluun – monesti paremmin
kuin tuhat sanaa, toteaa pastori Esa
Kokko.
– Seurakuntaviikolla on esillä erityisesti

Tuija Mattila

Seurakuntaviikon Gospel-konsertti
The Road on Suomen vanhin samalla
kokoonpanolla esiintyvä gospelyhtye.
The Road aloitti uransa lähes 40 vuotta sitten Kankaanpään nuorisotalolta,
jossa se soitti ensimmäisen keikkansa.
Debyytin jälkeen yhtye on konsertoinut yli 3000 kertaa ympäri Suomea ja
naapurimaita.
The Road on esiintynyt useilla
gospelfestivaaleilla, kiertänyt lukuisissa seurakuntien järjestämissä

konserttitapahtumissa sekä vienyt
evankeliumia kouluihin, varuskuntiin
ja vankiloihin.

rakunnalliseen toimintaan.
Yhtyeen julkaisemia äänitteitä on
myyty yli 25 000 kappaletta.

Vuosien mittaan kankaanpääläisnuor-

The Road oli sen jäsenille yli vuosi-

ten punk-gospelbändistä kasvoi yksi
merkittävimmistä hengellisen nuorisotyön edistäjistä ja vaikuttajista
Suomessa. Lukuisat ihmiset eri puolella Suomea ovat saaneet The Roadin
kautta kipinän hakeutua mukaan seu-

Ester ja minä -näytelmässä
kohtaavat menneisyys ja nykypäivä
Kaksi naista.
Kaksi elämän tarinaa.
Paljon pelkoja.
Monta unelmaa.
Keskiviikkona 26. syyskuuta kello
19 seurakuntaviikon kirkkoteatteriillassa nähdään Tytti Jäppisen ja Rosa
Nymanin pienoisnäytelmä ”Ester ja
minä”. Hyvinkään kirkossa esitettävä,
30 minuutin mittainen näytelmä, leikittelee ajatuksella Raamatun Esterin
ja nykypäivänä elävän naisen, Essin,
kohtaamisesta. Mitä tapahtuu, kun
nämä naiset kohtaavat? ”Ester ja minä” on kertomus pelkojen ja unelmien
jakamisesta, sekä itsensä etsimisestä.
Voiko näillä eri aikakausien naisilla
olla mitään annettavaa toisilleen?
Jos rohkeasti luottaisin
Rakkaudessa kelluisin
Haasteista riemuitsisin
Pelkojani kohtaisin
Miten kävisi?

O`Pojat-bändi
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kymmenen ajan päätoiminen työ. The
Road on Suomi-gospelin ammattilainen, joka ei ole jäänyt koskaan tauolle.
Viime vuosina ammattimainen
kiertäminen on jäänyt, mutta konsertoiminen jatkuu edelleen.

Hanne Kiiveri

irlantilainen kelttiläinen musiikkiperintö, koska se tunnetusti puhuttelee
meitä suomalaisia melankolisella perusvireellään, jatkaa diakoniasihteeri Tuija
Mattila.
Viikko käynnistyy sunnuntaina 23.
syyskuuta kello 10 kelttiläisellä messulla
Hyvinkään kirkossa. Messussa ovat
mukana muun muassa O`Pojat-bändi ja
messussa laulettavat virret ovat saaneet
uuden twistin bändin toimesta.
Messun jälkeen kirkon eteisessä on
tarjolla kirkkokahvit ja kahvin ja teen
lisäksi tarjoillaan barmbrack-leipää.
Barmbrack on perinteinen irlantilainen makean makuinen leipä, jossa on
ihanan rapea kuori ja pehmeä sisus.
Messuun ja kirkkokahveille osallistuvat
voivat ostaa leipää myös kotiin vietäväksi, mikäli herkkua jää jäljelle kirkkokahvien jälkeen.
Tiistaina 25. syyskuuta kello 18
Hyvinkään kirkossa vietetään jälleen
Rahvaan kirkkoiltaa. Illan ohjelmassa
on musiikkia O`Pojat-bändin toimesta,
yhteislauluja, LC Hyvinkää Höffingan ja
diakoniatyön organisoima vaatejakelu,
kaikille ilmaiset arpajaiset sekä soppatykkiruokailu kirkon eteisessä ja etupihalla. Viime vuonna suuren suosion
saavuttanut Rahvaan kirkkoilta toteutettiin seurakunnan 100-vuotisjuhlien
merkeissä ja osallistujat toivoivat, että
se järjestettäisiin myös tänä vuonna.
Keskiviikkona 26. syyskuuta kello 19
”Ester ja minä ” – kirkkoteatteri – ilta
täyttää Hyvinkään kirkon.
Torstaina 27. syyskuuta kello 20 Iida
Elina konsertoi Oluthuone Joutsenessa,
jonne voi tulla viihtymään hyvän musiikin pariin.
Lauantaina 29. syyskuuta kello 18
kelttiviikon päättää The Road-yhtyeen
gospel-konsertti Hyvinkään kirkossa.

”Ester ja minä” vie katsojan matkalle
Esterin ja Essin ajatuksiin sekä draaman että musiikin keinoin. Esityksen

Voiko eri aikakausien
naisilla olla mitään
annettavaa toisilleen?

teksti on syntynyt kirkkoteatteriohjaaja Tytti Jäppisen ja musiikkiteatterin ammattilaisen Rosa Nymanin

yhteistyönä. Laulut on säveltänyt Rosa
Nyman.

NUORET
Sivun toimitti Laura Jokinen

kuvat Miika Hämäläinen

Millainen on sinun kirkkosi?

S

eurakuntavaalit toimitetaan
neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 400 seurakuntaan yhteensä noin 9000 uutta
luottamushenkilöä. He
päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja
pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.
Seurakuntavaalit
ovat ennen kaikkea
paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten
joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan
toimintaa seuraavalle

nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa
pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.
Seurakuntavaaleissa saavat
äänestää viimeistään
vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen
kirkon jäsenet.
Rippikoulua tai konfirmaatiota ei
edellytetä äänestämiseen,
jäsenyys riittää. Vaalipäivä
tulevissa vaaleis-

kkoni
Minun kir
uskoo
toivoo
rakastaa
uudistuu
on lähellä

sa on 18.11.2018 ja ennakkoäänestysaika
on 6.–10.11.2018.
Seurakuntavaalit ovat 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. (seurakuntavaalit.fi)

Sarianna
aikoo
äänestää

Tunnelmia
Kuutsilta

Sarianna Humppi on 16-vuotias hyvin-

Seurakunta panosti nuoriin
jälleen elokuun puolivälissä
rippikoulun käyneitten nuorten leirillä Kuutsilla. Kuutamoleiri eli Kuutsi täyttää ensi
vuonna 50 vuotta ja tulevan
vuoden leirin suunnittelu
aloitetaan jo hyvissä ajoin.
Tänä vuonna Kuutsin tee-

mana oli Cross Factor ja
leirillä nähtiin monenlaisia
kilpailijoita. Sunnuntain
messussa kaikki kuutsilaiset todettiin voittajiksi ja
palkinnoksi saimme pelastuksen. Siitä muistona jaettiin mitalit kaulaan. Kuutsit
ovat muuttuneet vuosien
varrella nuorten mukana
mutta sanoma, evankeliumi,
on pysynyt samana. Kaikki
ovat tervetulleita seurakuntaan. Seurakunnan nuorten bändi Kuvastus
(kuva kannessa) toimi esilaulajana ja
saimme laulaa Nuoren seurakunnan
veisukirjan lauluja, osa uusia ja osa
lauluista on tuttuja jo kahdenkymmenen vuoden takaa. Kuutsilla lauletaan evankeliumista ja siitä, että Jee-

Tietoa :
ös
meistä my
ku.net
www.betsa Betsku.net
kiss
ja Faceboo
Tunnelmia me:
am
toiminnasint stagram
#betsku@

Sarianna Humppi

sus Kristus kuoli, jotta me eläisimme. Kuvastukseen mahtuu mukaan
uusia soittajia ja laulajia. Tervetuloa!
Lisätietoja minna.kurkola@evl.fi tai
p. 040 186 8938.
Iloa ja riemua kokivat myös ensimmäistä kertaa Kuutsilla olevat
Senni, Jenni, Ella, Siiri ja Ida-Maria
(pomppulinnassa). Heille mieleen-

painuvinta olivat ihmiset leirillä,
konsertit: Juhani Tikkanen, Pekka
Laukkarinen Trio ja Park 7 (kuvassa). He kertoivat kuinka ihanaa
oli ihmisten ystävällisyys ja se, että
kaikki olivat innolla mukana leirillä.
Kipinä seurakunnan toimintaan on
syttynyt: he ovat ilmoittautuneet alkavaan isoskoulutukseen.

kääläinen, joka äänestää tänä vuonna
ensimmäistä kertaa seurakuntavaaleissa. Hänelle äänioikeus merkitsee sitä,
että hänellä on etuoikeus vaikuttaa
seurakunnan asioihin. Lisäksi se merkitsee itsenäistymistä ja vastuunottoa.
Ystävien kanssa on puhuttu nuortenilloissa silloin tällöin äänestämisestä ja seurakunnassa olevat ystävät
ainakin tietävät äänestysmahdollisuudesta, mutta Sarianna epäilee, että
laajemmin nuoret eivät tästä tiedä tai
eivät ole tulleet asiaa miettineeksi.
Hänen toivoo, että kirkko panostaa
paljon nuorten toimintaan. Nuorten
keskellä vallitsee reilu meininki ja hyvä yhteishenki. Ja hän toivoo tällaisen
meiningin jatkuvan vielä sittenkin,
kun hän on aikuinen.
Seurakunta merkitsee Sariannalle
hyviä ystäviä, mukavaa vapaa-ajan
viettoa ja paikkaa, jossa voi puhua
vaikeistakin asioista. Hän käy useissa
nuorten jutuissa, esimerkiksi nuortenilloissa, raamiksissa ja leireillä. Hän
kertoo olevansa tyytyväinen tämän
hetkiseen tilanteeseen tarjonnan suhteen. Kaikkea on jo riittävästi. Sarianna kiittää kaikkia työntekijöitä hyvästä toiminnasta. Aivan mahtavaa on
myös se, että seurakunnassa on niin
paljon vapaaehtoisia, jotka antavat
aikaansa ja apuansa toisille ihmisille.
Tule mukaan nuorten toimintaan,
tietoa löydät osoitteesta www.betsku.
net

etsku

NUORTEN SYKSY

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Betanian (Helenenkatu 15) viikkotoiminta:
Keskiviikkoisin
Raamis klo 15–19
Perjantaisin
AfterSchool -ilta klo 15–19
Lauantaisin
Nuortenilta klo 16.30–20.30
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Juhlakonsertti
Sunnuntaina 7. lokakuuta kello 17 vietetään Hyvinkään
kirkossa Hyvinkään Evankelisen kuoron 70-vuotisjuhlaa
sekä Sleyn Japanin lähetystoiminnan ja Hyvinkään osaston
110-vuotisjuhlaa.
Konsertissa esiintyvät Hyvinkään ja Helsingin evankeliset kuorot Sari Pyykkösen ja Kullervo Puumalan johdolla.
Puheenjohtaja Pirkko Ojala esittää avaussanat. Puhujina
ovat kirkkoherra Ilkka Järvinen ja pastori Martti Poukka,
joka myös laulaa ja soittaa huilua. Klarinettia soittaa Lauri
Vaahtoranta.
Konserttiin on vapaa pääsy. Kolehti kerätään Sleyn Japanin työlle. Juhlakahvit tarjoillaan yläsalissa (vapaaehtoinen
kahvimaksu).
Aino Tuominen perusti Hyvinkäälle tyttökuoron v. 1947, nais-

kuoron v. 1948 ja sekakuoron. Pitkäaikaisia kuoronjohtajia
olivat koulunjohtaja Aarne Vuorela (17 v.) ja musiikinopettaja Elina Kiuru (22 v.). Kuoron sanomakeskeinen ohjelmisto on puhutellut kirkoissa, lähetysjuhlissa ja erilaisissa
hoitolaitoksissa.
Kuoro on esiintynyt Ruotsissa ja Venäjällä. Helsingin
kuoron kanssa käytiin myös Kanadassa ja USA:ssa. Yhteisiä
konsertteja on pidetty Hyvinkäällä ja Helsingissä.
Sleyn osasto kiittää kaikkia johtajia, laulajia ja seurakuntaa
saamastaan tuesta, sekä lähetyspiiriä ja osastoa toiminnasta.

Oman valitsijayhdistyksen perustaminen

Pirkko Ojala
pj.

Seurakuntavaalien ehdokas-

Jari-Pekka Juurikkala

asettelu päättyy 17. syyskuuta.
Ehdokkaaksi asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Jos et
löydä seurakunnastasi itsellesi
sopivaa vaalilistaa, oman listan
voi perustaa keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan
äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.
Toimi näin:

Hyvinkään Evankelinen kuoro esiintyy juhlakonsertissa.

1. Tulosta perustamisasiakirjat
Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa itse info.
seurakuntavaalit.fi/vaalienjarjestaminen/vaaliasiakirjat tai noutaa kirkkoherranvirastosta
2. Tutustu yksityiskohtiin
Yhdistyksen listalla voi olla
ehdokkaita tietty määrä
suhteessa seurakunnan luot-

tamushenkilöpaikkoihin.
Hyvinkään seurakunnassa
on 33 jäsenen kirkkovaltuusto, joten yhdistys voi nimetä
listalleen enintään 66 ehdokasta. Sama ehdokas voi olla
vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla.
3. Valitse asiamies
Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista
yhdistyksen asiamieheksi ja
joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla
valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan
vaalilautakunnan jäseniä.
Muut valitsijayhdistyksen
perustajat ja allekirjoittajat
saavat itse olla ehdokkaita.
Asiamiehen tulee olla 18
vuotta täyttänyt.
4. Määritä teema ja anna
listallesi nimi

Valitsijayhdistyksen nimen
tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän
taustalla tai mitkä ovat sen
tavoitteet.
5. Toimita asiakirjat ajoissa
Jos haluat listalle näkyvyyttä
ennen ehdokasasettelun
päättymistä, toimita perustamisasiakirjat seurakuntaasi
ajoissa. Perustamisasiakirja,
asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus
on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään
17.9.2018 klo 16.
Lisätietoja kirkkoherranvirastosta ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi
Valitsijayhdistys kannattaa
esitellä myös verkossa esim.
seurakuntavaalit.fi/valitsijayhdistykset -sivulla.

IKKUNA MAAILMAAN

Härköset siunattiin matkaan

H

yvinkään seurakunnan uudet nimikkolähetit, pastorit Pekka ja Katri Härkönen
siunattiin Vanhan kirkon iltamessussa (5.8.)
työhön Tansaniaan. Suomen Lähetysseura
(SLS) lähetti heidät ensi kerran Afrikkaan
vuonna 2002. Ensimmäinen kohde oli Botswana.
Vuodesta 2010 lähtien lähetystyö on jatkunut Tansaniassa.
– Nykyiselle työkaudelle lähdimme vuonna 2016.
Nyt olemme ensimmäistä kertaa vierailulla Hyvinkään seurakunnan tilaisuudessa. Meillä on kaksi
aikuista tytärtä. Elina, 24, opiskelee psykologiaa Skotlannissa ja Anne, 23, politiikkaa Englannin Durhamissa, Katri Härkönen kertoo.
Suomen Lähetysseuralla on Tansanian evankelisluterilaisessa kirkossa neljä yhteistyöhiippakuntaa.
Yhteistyötä on myös Lutheran Mission Cooperation
-elimen kanssa, jossa on jäseninä 13 pohjoismaalaista,
saksalaista ja yhdysvaltalaista kirkkoa tai lähetysjärjestöä sekä Tansanian kirkon keskustoimisto ja sen
kaikki 26 hiippakuntaa. Lähetysseuran suurin kehitysyhteistyökumppani on Tanganyika Christian Refugee
Service (TCRS), joka on entinen Luterilaisen maailmanliiton Tansanian maaohjelma.
Pekka Härkönen on SLS:n itäisen Afrikan työn
aluepäällikkö.
– Alueen esimiehenä pidän yhteyttä paikallisiin
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kumppaneihin. Työntekijäresurssit ovat kirkossa valtavat, mutta eivät riittävät. Seurakunnissa on 3000
pappia. Kaikissa seurakunnissa ei ole kuitenkaan
pappia. Kirkko on ulospäinsuuntautunut, ja maallikkovastuu on ratkaisevaa. On lukuisia saarnapaikkoja,
joiden työ on evankelistojen ja maallikkojen varassa.
Maallikot kastavat ja myös hautaavat seurakuntalaisia.
Katri Härkösen mukaan Tansanian kirkon pappien koulutus on kirkon lähetysalueilla vajaata.
Suomen kirkko ja lähetysjärjestöt voisivat
tukea opiskelijoita saamaan vähintään
kandidaatti- tai maisteritason teologisen koulutuksen.
– Olen Tansaniassa kirkollisen työn koordinaattorina.
Huolehdin Suomen kirkon
seurakuntien lähettämien
varojen perillemenosta.
Projekteja on muun muassa lastenopetuksessa,
nuorisotyössä ja evankelioimisessa. KeskiTansaniassa tuemme
Katri ja Pekka Härkönen kertoivat Kulmakonditorian pöydässä elämästään. He pyysivät esirukousta
SLS:n ja tansanialaisten kumppaneiden välisen yhteistyön ja omien tyttäriensä opiskelun puolesta.

esimerkiksi kiertävän elokuva-auton toimintaa. On
albinismi-hanke, jolla suojellaan siitä kärsivien ihmisten selviytymistä. Morogorossa tuetaan seksityöläisiä
uuden elämän alkuun sekä autetaan Maasai-lapsia
esikouluissa, jotta he oppisivat lukemaan äidinkielellään ennen pakollista swahilinkielistä alakoulua.
Seppo Ylönen

Janne Rönni

YTIMESSÄ

Muistitko kiittää?

Y

ksi tärkeimmistä sanoista
taitaa olla sana ”kiitos”. Koska
olet viimeksi sanonut kiitos
niin, että se ei ole vain sananhelinää? Tai koska sinulle on
sanottu viimeksi kiitos? Miltä
se tuntui? Entäpä se, kun olet
jäänyt vaille kiitosta, vaikka omasta mielestä olisit ansainnut kiitokset? Paljon meillä
olisi aihetta kiittää ja olla kiitollinen, mutta
välillä tuntuu, että kiittäminen unohtuu ja
aletaan pitää asioita itsestäänselvyyksinä.
Entä koska olet viimeksi ollut kiitollinen?
Mistä sinä olet tänään kiitollinen? Mistä

kolmesta asiasta voisit olla kiitollinen? Kolme asiaa. Luulisi, että kolme löytyisi helposti, mutta myönnettäköön, että alkuun
niiden asioiden löytyminen saattaa olla
vaikeaa. Voi lähteä vaikka yhdestä asiasta
liikkeelle.
Yksi hyvä keino on kirjoittaa muistiin
asioita, joista on kiitollinen. Siitä on varmasti paljon hyötyä. Sen voi tehdä joko
aamulla ensimmäiseksi, jolloin saa varmasti
hyvän lähdön päivään, tai sitten illalla vii-

meiseksi, jolloin se taas antaa hyvän mielen
käydä nukkumaan, tai sekä että. Samalla
voi rukoilla ja kertoa myös Jumalalle, mistä
tänään on kiitollinen.
Välillä asiat menevät päin seiniä ja tuntuu,
ettei löydy yhtään mitään, mistä olisi kiitollinen. Tilanne, jota ei toivoisi kenenkään
kohtaavan. Entä jos silloin lähtee aivan
pienestä liikkeelle? Monesti unohdetaan
pienimmät ja yksinkertaiset asiat, joista voi
olla kiitollinen. Kiitollisuuteen ei tarvita
suuria ja hienoja asioita. Itse tulen yhä useammin kiitolliseksi aivan pienistä asioista:
luonnosta, pienistä vastaantulleista hymyistä ja kahvihetkistä.
Joskus on kiva miettiä, että mistä Jumala
olisi kiitollinen. Sekin voi nimittäin auttaa
löytämään niitä kiitollisuuden aiheita, kun
miettii toisen näkökulmasta asioita. Koska
olet viimeksi kertonut jollekin toiselle, mistä olet kiitollinen? Yhteinen jakaminen on
tärkeää. Silloin voi nimittäin oppia jotain
uutta ja se voi olla myös silmiä avaavaa, kun
kuulee mistä toiset ovat kiitollisia. Oppii
näkemään asioita toisesta näkökulmasta.

Mutta ei saa arvioida tai vähätellä sitä,
mistä toinen on kiitollinen.

Joskus on kiva
miettiä, että
mistä Jumala
olisi kiitollinen.

Voi vaikuttaa tekopyhältä ja jopa siltä, että
näin nyt kuuluu kirjoittaa. Siitäkin huolimatta kirjoitan: yhä enemmän tulee olla kiitollinen Jumalan armosta ja siitä, kuinka armoa
riittää aivan jokaiselle ja että saa heittäytyä
sen varaan ihan kaikessa ja kaikkialla. Jumalan armosta jokainen voi olla kiitollinen ja
lähteä sitä kautta löytämään niitä muitakin
aiheita, joista olla kiitollinen. Ennen pitkää
käy niin, että aiheita on pitkä lista.
Pyhä Henki ohjatkoon löytämään kiitollisuu-

den aiheita, joita meidän jokaisen elämästä
kyllä löytyy. Voi olla, että joudut opettelemaan olemaan kiitollinen. Joskus on niin,
että tarvitsee oikeasti pysähtyä miettimään
omaa elämää ja näkemään asioita uusin
silmin. Kiitollisuus on vaikea laji. Siitäkin
huolimatta ollaan kiitollisia ja muistetaan
kiittää.
Janne Rönni
Kirjoittaja on Hyvinkään seurakunnan
seurakuntapastori

Sana

Rukous

Soi kiitoslaulut

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää jumalien Jumalaa!
Iäti kestää hänen armonsa.
Hän yksin tekee suuria ihmetekoja.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän teki auringon hallitsemaan päivää.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä.
Iäti kestää hänen armonsa!
Hän antaa ravinnon kaikille luoduille.
Iäti kestää hänen armonsa!
Kiittäkää taivaan Jumalaa!
Iäti kestää hänen armonsa!
Psalmista 136

Taivaallinen Isä,
kiitos elämästä, kiitos uskosta.
Kiitos, että synnit on annettu anteeksi.
Kiitos siitä,
että Jeesus on tehnyt kuolemastakin
uuden elämän alun.
Jumala, kiitos, että sinä olet ilman sinua ei meitäkään olisi.
Kiitos armostasi.
Kiitos kiitollisuudesta,
joka karkottaa mielemme pimeyden
ja kääntää meidät
sinun kirkkauttasi kohti.
Opeta meitä olemaan kiitollisia myös pienimmistä
asioista.
Annan meidän nähdä asiat uusin, kiitollisin silmin.
Aamen.

1. On aurinko noussut taas vuorien takaa,
sai väistyä pimeys tieltä.
Ei kuolemansairaskaan vuoteellaan makaa,
kun löytyikin toivoa sieltä.
Soi kiitoslaulut ylitse maan,
on puhaltanut raikas tuuli.
Ei soitto tahdo loppuakaan,
ei ennen kuin kaikki sen kuuli.
2. Sain tilalle surun nyt elämän riemun,
on palannut uskoni voittoon.
On luvannut hän, että perille vie mun,
tuon aamusta kauneimman koittoon.
Kari Haapala
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KERHOT JA LEIRIT LAPSILLE

LAPSET JA PERHEET
Toimintakausi on alkanut. Päiväkerhoissa on vielä tilaa. Lisätietoja: tanja.
uimonen@evl.fi. Pyhäkoulu joka sunnuntai Hyvinkään kirkon ja Paavolan
seurakuntakodin klo 10 messussa sekä
Kohti-illoissa.
Perhemessut ja -brunssit su 9.9. ja
4.11. klo 11 Vehkojan srk-keskuksessa.
Perhebrunssi klo 9.30 alkaen.
Perhemessut 30.9. klo 10 Hyvinkään
kirkossa (Mikkelinpäivä) ja 3.11. klo 16
Puolimatkan kappelissa (Pyhäinpäivän
perhehartaus).

Hyvinkään seurakunnan kerhot ja leirit
koulussa oleville 7–14-vuotiaille eli eka
kasiluokkalaisille toimintakaudella syksy
2018 – kevät 2019

KERHOT
Kaikki kerhot ovat tarkoitettu sekä tytöille
että pojille, jos ei ole erikseen muuta
mainittu.
Betania, Helenenkatu 15
ti 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
Martti, Niittymäenraitti 4
ma 17.30–19 Monitoimikerho 7–12-v.
ma 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ti 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
Nuorisotalo Silta, Solbonkatu 1
Minecraft-pelikerho 7–12-v.
Jos Minecraft – kerho alkaa, siitä löytyy
tieto nettisivuiltamme
Paavola, Aittatie 1
ti 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ke 17–18.30 Kuviskerho 7–12-v.
Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16
ma 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ti 17–19 Monitoimi-kokkikerho 7–10-v.
Talvisilta, Sieponkuja 2, kerhohuone
ma 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ti 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
Työkeskus, Hämeenkatu 16,
Elokuvasali
ma 16–17.30 Näytelmäkerho 7–10-v.
ti 16.30–18 Peli-, leikki- ja askartelukerho
7–12-v.
ke 16.30–18 Näytelmäkerho 11–14-v.
Aulakahvio
ke 17–18.30 Kuviskerho 7–12-v.
Autoratakerhohuone (ei ilmoittautumista)
ma 18–20 Pienoissähköautokerho
ti 18–20 Pienoissähköautokerho
ke 18–20 Pienoissähköautokerho,
”vanhojen ryhmä”
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
Rippikoulusali
ma 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
ke 17–19 Kokkikerho 10–14-v.
Kerhohuone
ma klo 17–18.30 Monitoimikerho 7–12-v.
Kirkkosali
ma 17–18 Sählykerho 9–10-v. pojat
ma 18–19 Sählykerho 11–14-v.

ti 17–18 Sählykerho 7–8-v. pojat
ti 18–19 Liikuntakerho 7–9-v.
ti 19–20 Liikuntakerho 10–12-v.
* Muut kerhot ovat maksuttomia, lukuunottamatta Kokkikerhoa, jonka kerhomaksu
on 30 € koko kerhovuodelta. Kerhokuvaukset https://sites.google.com/view/
betsku/7-14-vuotiaat/kerhot
*Kerhoihin ilmoittaudutaan osoitteessa
https://sites.google.com/view/betsku/
7-14-vuotiaat/kerhot
Puhelimitse 28.8. klo 16–18 p. 0400 616238
tai 041 7973479. Syys- ja hiihtolomalla ei
ole kerhoja.
Kerhot ovat joulutauolla viikot 49–2.
Viimeinen kerhoviikko keväällä 2019
on viikko 17.

K12 -KURSSI
K-12 -kurssi on 12–13 -vuotiaille tarkoitettu ihmissuhde kurssi, jossa opetellaan tulemaan toimeen itsensä ja toisten ihmisten
kanssa.
Kurssipäivät ovat
ti 23.10., ti 30.10., ti 6.11. klo 17–19 ja
lauantai 27.10. klo 10–17
Kurssi pidetään Työkeskuksen aulakahviossa Hämeenkatu 16.
Kurssin ohjaajana toimii nuorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen, p. 040 5663 990,
kirsi.kupiainen@evl.fi
Kurssi on ilmainen. Seurakunta tarjoaa
lauantaina aterian ja välipalan.
Ilmoittautumiset https://sites.google.com/
view/betsku/7-14-vuotiaat/kerhot

LEIRIT
Hyvinkään seurakunnan leirejä koulussa
oleville ja perheille:
Syyslomalla tytöille ja pojille:
13–15.10. 11–14-v.
15–17.10. 7–8-v.

17–19.10. 9–10-v.
Hinta 40 €. Sisaralennus –50%
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.
Vanhempi-lapsi -leiri 16.–18.11.
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €.
Ilmoittautuminen päättyy 29.10.
Isä-poika -leiri 25.–27.1.2019
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €.
Ilmoittautuminen alkaa 1.11. ja päättyy 7.1.
Äiti-tytär -leiri 1.–3.2.2019
(Tytöt alle kouluikäisiä)
Äiti-tytär -leiri 8.–10.2.20189
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €.
Ilmoittautumiset leireille alkavat 1.11. ja
päättyvät 7.1. Jos äidillä on eri-ikäisiä
tyttöjä, hän voi ottaa kaikki tytöt mukaan
samalle leirille.
Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (poikkeukset mainittu leirikohtaisesti). Leireistä lähetetään kotiin
leirikirje n. 2 viikkoa ennen leiriä.
Leireille ilmoittautumiset https://sites
google.com/view/betsku/7-14-vuotiaat/
kerhot
Talvikauden leirien (hiihtoloma,
pääsiäinen) ilmoittautuminen alkaa
1.11.2018. Kesän leirien ilmoittautuminen
alkaa 5.3.2019.
Vapaiksi jääneitä paikkoja voi tiedustella
leirin vastuuhenkilöltä ilmoittautumisajan
päätyttyä.
Yhteyshenkilöt:
A-P Laakso p. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.fi,
Aleksi Riikonen puh. 041 7973479,
aleksi.riikonen@evl.fi (7.10. saakka) ja
Kirsi Kupiainen puh. 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi (7.10. alkaen).

KONSERTTEJA JA MUSIIKKIA
Ke 12.9 klo 19 ”Peace and Quiet” – Hetki
rauhoittumiselle Vanhassa kirkossa.
Hyvinkään Kamarikuoro konsertoi ja
haluaa tarjota kiireisen päivän jälkeen
hetken rauhoittumiseen kauniin musiikin äärellä. Konsertissa kuullaan musiikkia mm. Brucknerilta, Sarmannolta ja
Alfvénilta. Ohjelma 5 €.
Ke 19.9. klo 18 Kirkkomusiikin päivä Hyvinkään kirkossa. Seurakunnan kuorot
esiintyvät ja esittäytyvät. Ks. s. 4.
Su 23.9. klo 10 Kelttiläinen messu Hyvinkään kirkossa. O`Pojat-bändi esiintyy.
Musiikissa ja virsissä kelttiläinen twist.
Kelttiviikon tapahtuma. Ks. s. 10.
Ti 25.9. klo 18 Rahvaan kirkkoilta Hyvinkään kirkossa. O`Pojat -bändi esiintyy.
Kelttiviikon tapahtuma. Ks. s. 10.
Ke 26.9. klo 19 Ester ja minä -kirkkoteatteri-ilta Hyvinkään kirkossa. Kelttiviikon
tapahtuma. Ks. s. 10.
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To 27.9 klo 20 Iida Elina konsertoi Oluthuone Joutsenessa. Kelttiviikon tapahtuma.
Ks. s. 10.
La 29.9. klo 18 The Road -yhtyeen gospelkonsertti Hyvinkään kirkossa. Kelttiviikon tapahtuma. Ks. s. 10.
Su 7.10. klo 15 Juhlakonsertti Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään ja Helsingin evankeliset kuorot esiintyvät. Ks. s. 12.
Su 14.10. klo 15 Lauluseurat Ahdenkallion
kylätalossa, Untolantie 77. Kahvitarjoilu.
Su 14.10. klo 18 Requiem -ilta Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro
esittää osia suosituimmista sielunmessuista.
Ti 23.10. klo 19 Muuttuvat laulut -konsertti
Kytäjän kirkossa. Konsertissa esiintyvät
Jaakko Ryhänen, laulu, ja Seppo Hovi,
piano ja juonto. Kahvitarjoilu klo 18
alkaen. Konsertin järjestävät Leena ja
Reijo Pajamo. Vapaa pääsy.
Ohjelma 15 €.

Su 11.11. klo 14 Family Virtanen konsertoi
Isänpäivän konsertissa Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.
Su 11.11. klo 18 Musiikkia Ilon Kautta –
Matti Herojan muistolle Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro,
solisteja, Safarikuoro ja Hyvinkään
Kamarikuoro esiintyvät. Kolehti Suomen
Lähetyslentäjät ry:lle (MAF Suomi).
To 15.11. klo 19 Isänmaallisten laulujen ilta
Kytäjän kirkossa. Kenttäpiispa Pekka
Särkiö, Hyvinkään-Riihimäen sotaveteraanikuoro, joht. Teuvo Leutonen.
Yhteislaulua. Tilaisuuden juontaa
professori Reijo Pajamo. Kanttorina
Marjut Sipakko. Mukana kirkkoherra Ilkka Järvinen. Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Kaikkiin seurakunnan konsertteihin on vapaa pääsy. Ohjelmamaksu on mainittu
erikseen konsertin yhteydessä.

Lapsiparkki torstaisin klo 16.30–18.30
Kirkonmäellä (Hämeenkatu 16, alakerran kerhotila). Ilmoittautumiset
maanantaisin klo 12–14 välisenä aikana,
p. 040 708 5218. Peruutukset viim. edelliseen iltaan mennessä.
Muskarikirkko pe 14.9. ja 12.10. klo
10.00 Vanhassa kirkossa (Uudenmaankatu 13). Lisätiedot: Anna-Mari Tukeva,
p. 040 559 6327, anna-mari.tukeva@
evl.fi.

Illallinen kahdelle pe 21.9. klo 18–20
Ravintola Obelixissa. Ilmoittautuminen
sähköisesti www.hyvinkaanseurakunta / ajankohtaista / Lasten ja nuorten
toimintaa 14.9. mennessä. Illallinen
ravintolassa on omakustanteinen. Ravintolassa on pientä ohjelmaa pareille.
Lastenhoito Kirkonmäen kerhotilassa.
Lisätiedot: Anna-Mari Tukeva, p. 040
559 6327, anna-mari.tukeva@evl.fi.
Perhekerhot ovat alkaneet. Syysloman
perhekerhot viikolla 42 klo 9–13
ma: Martti, ti: Kirkonmäki, ke: Vehkoja,
to: Paavola ja pe: Betania.
4-v. synttärit pe 9.11. klo 18 Vehkoja
srk-keskuksessa. Ilmoittautumiset sähköisesti lähempänä ajankohtaa www.
hyvinkaanseurakunta.fi. Juhlaan kutsutaan erityisesti heinä–joulukuussa syntyneitä lapsia. Lisätiedot: Anna-Mari
Tukeva, p. 040 559 6327.
Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma
23.11. klo 9–12 Kirkonmäellä.

KUOROT
LAPSILLE
Laulunaperot (3–6-vuotiaille) keskiviikkoisin klo 17–17.30 Hyvinkään kirkossa. Ei koelaulua, ilmoittautuminen
harjoituksen alussa.
Sävelkeijut ja Rytmiritarit (7–14-vuotiaille) keskiviikkoisin klo 18-18.50
Hyvinkään kirkossa. Uusille kuorolaisille pieni koelaulu ennen harjoitusta
klo 17.40. Voit halutessasi harjoitella
säkeistön tutusta laulusta. Tiedustelut
lapsikuoroista Marjut Sipakko,
p. 0400 294 302, marjut.sipakko@evl.fi.

DIAKONIA

maankatu 13, klo 11–12.30.
Mökkilomalle Herusiin! Herusten mökin vuoroja voi hakea ajalle
8.10.2018–28.4.2019. Hakuaika 3.9.2018
asti. Mökkiä vuokrataan sosiaalisin
perustein Hyvinkäällä kirjoilla oleville
perheille. Vuokra on perheiltä 20 € /
vrk ja yksi vuokrauskerta on 2 vrk / perhe. Mökkiä vuokrataan myös ryhmille.
Vuokra ryhmiltä 70 € / kerta.Hakulomakkeen voi tulostaa seurakunnan nettisivuilta, 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 saa
diakoniatoimistosta em. aikoina
p. 019 4561 250.
Hakuaika päättyy 3.9. ja hakulomakkeet tulee palauttaa srk-keskuksen neuvontaan tai diakoniatoimistoon.
TAPAHTUMIA:
Rovastikunnallinen Kehitysvammaisten kirkkopyhä su 23.9. klo 10 Tuusulan kirkossa, Kirkkotie 34. Messun
jälkeen lounas ja juhla srk-keskuksessa,
Rykmentintie 34.
Linja-auto lähtee Hyvinkään kirkolta
klo 9 ja palaa samaan paikkaan noin klo
14.30, jossa kerätään 10 €:n ruokamaksu. Ilmoittautuminen 22.8–4.9. joko
sähköpostilla, maria.kahra@evl.fi tai
tekstiviestillä p. 040 5596 324.
Etkot ma 1.10. klo 11–14 srk-keskuksen
juhlasalissa. Vanhusten viikon etukäteistapahtuma. Ikäihmisten ohjelmallinen ruokailuhetki. Ilmoittautuminen:
17.9.–21.9. välisenä aikana soittamallaTuija Vänskälle p. 040 555 6325 (huom.
ei teksti- tai puheviestejä). Tapahtuma
on maksuton. Mukaan mahtuu 100
osallistujaa.
Vanhusten kirkkopyhä su 7.10. klo 10
Hyvinkään kirkossa. Messun jälkeen klo
11.30 Vanhustyön juhla srk-keskuksen
juhlasalissa. Juhlassa kuulemme mm.
sivistystoimenjohtaja Pentti Halosen
puheenvuoron ”Arvokas vanhuus, iloa
toimeliaisuudesta” ja kirkkoherra Ilkka
Järvisen tervehdyksen. Kahvitarjoilu.
Järjestäjinä Hyvinkään seurakunta, Hyvinkään Vanhusneuvosto ja Hyvinkään
Eläkeläistuki ry.
Seniorimessut to 11.10. klo 11–14 Kaupungintalossa. Tule mukaan tapahtumaan ”Iloa toimeliaisuudesta”.

Siioninvirsiseurat su 16.9. klo 15 Paavolan srk-kodissa ja pe 19.10. klo 18
Vehkojan srk-keskuksessa.
Kotiseurat ke 19.9. klo 18 Hannan ja
Sirkan luona Lähteenmäen lomakodissa, Palvantie 192. Puhe, Hanna Tolonen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa vanhan ajan
lämmintunnelmaisiin kotiseuroihin,
jossa puhetta, veisuuta, rukousta ja
tarjoilua!

Lähetysmyyjäiset syksyllä pe 14.9, 5.10,
2.11. ja 30.11. klo 11.20–13.30 srk-keskuksessa. Myyntipöydästä löytyy suolaisia ja makeita herkkuja. Myös arpoja
2 €:n hintaan. Alkuhartaus klo 10.20.
Kytäjä –kerho 12.9. klo 12 Kytäjän
kirkon sivusalissa, Palkkisillantie 11.
Lounas. Viime sotiemme sankarivainajien etsinnöistä kertoo evl., evp. Osmo
Eskola, Solveig Crusell. Järj. Kytäjän
aluetyö.

Lapsensa menettäneiden vertaistukiryhmä Työkeskuksen Kammarissa,
Hämeenkatu 16 kerran kuussa 28.8.,
30.10., 27.11. tiistaisin klo 18–20. Huom.
poikkeus ma 24.9. Ryhmää ohjaa Leena
Vilkka, p. 040 7627 650, leena.vilkka@
biofilos.fi. Ryhmän tehtävänä on tarjota mahdollisuus keskustella muiden
lapsensa menettäneiden vanhempien
kanssa ja näin löytää erilaisia näkökulmia suruun ja menetelmiä surun käsittelyyn. Tärkeä osa vertaistukiryhmän
toimintaa on se, että ryhmään osallistuu myös sellaisia vanhempia, joilla on
kulunut jo pidempi aika oman lapsen
kuolemasta.
Ryhmään voit tulla mukaan milloin
vain, ilmoitathan iltapalan järjestämiseksi tulostasi ohjaajalle. Tuo ryhmään
valokuva tai muu muisto kuolleesta
lapsestasi. Ryhmiin ovat tervetulleita
kaikki lapsensa menettäneet vanhemmat lapsen kuolinsyystä ja iästä riippumatta. Järj. KÄPY ry yhteistyössä
Hyvinkään seurakunnan kanssa.
Su 23.9. klo 18–19 vietämme Valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää Puolimatkan hautausmaalla.
Huom. v. 2004 syntyneet!
Ilmoittautumiset v. 2019 rippikouluihin 1.-14.10. välisenä aikana osoitteessa:
www.hyvinkaanseurakunta / Ajankohtaista. Lisätietoja: paula.kallio@evl.fi
tai p. 040 726 8788.
Kerhot, piirit ja jumpat
aloittavat toimintansa syyskuussa.
Säännöllinen viikkotoiminta
löytyy kootusti seurakunnan
Kausiesitteestä Syksy 2018.

Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen 20-vuotisjuhlaluento tiistaina 20.11. klo 18
Hyvinkään kirkossa. Lastenpsykiatrian
professori Jari Sinkkonen.
USKON ABC -kurssi kaikille kris-
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Kohti-illat syksyllä
Kohti-ilta sunnuntaisin 16.9., 21.10.

ja 25.11. klo 16.30 alkaen Hyvinkään
kirkossa. Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun luokseni.” Kohti-ilta on kohtaamispaikka Jumalan ja lähimmäisen
kanssa. Musiikkia, Jumalan sanaa ja
ehtoollinen.
Vapaamuototoisessa ja lämminhenkisessä illassa on luvassa tarjoilua
ja yhdessäoloa illan alussa ja lopussa,
rukouspalvelua ja pyhäkoulua. Suunnittelussa ja toteutuksessa on muka-

Sanna Kela

Diakoniaruokailu Hyvinkään kirkon
yläsalissa (Hämeenkatu 16) noin joka
kuukauden toinen ja viimeinen maanantai 10.9., 24.9., 15.10., 29.10., 12.11.,
26.11., 10.12. klo 11.30–13. Hinta 2 € /
hlö käteisenä.
Perjantai Pysäkki päihde – ja mielenterveyskuntoutujille Kammarissa, Työkeskus, (Hämeenkatu 16) joka toinen
perjantai 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 23.11.,
7.12. klo 9–11.
Torstaitovi käynnistyy 20.9. klo 10–14
Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Olet tervetullut viihtymään
kanssamme askartelun, jumpan, lentopallon ja saunomisen parissa tai sitten
vain viettämään aikaasi ystäviä tavaten,
pelejä pelaillen ja lehtiä lueskellen. Kello 12 on tarjolla maukas ateria 3 € hintaan. Ruokailun jälkeen ohjelmatuokio
ja kahvi. Etsimme myös joukkoomme
apulaisia vuorottelemaan ruokatarjoilussa ja keittiötehtävissä. Tiedustelut
Virpi Koivisto, p. 040 5479 615,
virpi.koivisto@evl.fi,.
Suomi – kahvilat eli suomenkielen
keskustelukerhot vuoroviikoin Kammarissa ja Paavolassa. Kammari, Hämeenkatu 16, (parittomat viikot) to
30.8. alkaen klo 18–19.30 sekä Paavolan
srk-koti, Aittatie 1 (parilliset viikot) 6.9.
alkaen klo 18–19.30.
Varttuneen väen kerho perjantaisin
31.8. alkaen Vanhassa kirkossa, Uuden-

MUUTA

Susanna Suorsa

ASIAKASVASTAANOTOT:
Diakoniatoimistossa (Hämeenkatu 16) ti 10–13 päihdetyön vastaanotto ja to ja pe 10–13 vastaanotto.
Seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16) ma 14–17 perhetyön
vastaanotto. Ajan voi varata vastaanotolle ti, to ja pe klo 10–13
puhelimitse numerosta 019 4561
250 tai käymällä em. aikana paikan
päällä varaamassa ajan.

tinuskosta kiinnostuneille Hyvinkään
Luther-talossa, Harjukatu 1. Kurssi järjestetään 7.–9.9., 22.–23.9. ja su 14.10.
Useita opettajia. Musiikkia, lähetyskipinöitä ja ruoka- ja kahvitaukoja. Lapsille
omaa ohjelmaa. Tarkempi ohjelma:
Sley Hyvinkään osasto, pj. Pirkko Ojala
p. 040 7500 682.

Ari Suomi

AIKUISILLE
Hyvinkään Kirkkokuoro torstaisin
srk-keskuksen juhlasalissa klo 18–20.
Tiedustelut kanttori Taru Paasio,
p. 040 3567 616, taru.paasio@evl.fi.
Hyvinkään Oratoriokuoro maanantaisin Hyvinkään kirkossa klo 18.30–21.
Lisätietoja: www.oratoriokuoro.net.
Lauluryhmä Kastepisarat joka toinen
torstai klo 18–19.30 seurakuntakeskuksen srk-salissa alkaen 6.9. Tiedustelut
kanttori Minna Kurkola, p. 040 186
8938, minna.kurkola@evl.fi.
Tuomaskuoro perjantaisin 7.9. alkaen klo 18–19.30 Hyvinkään kirkossa.
Tiedustelut musiikkityöntekijä Helena
Lehtinen, p. 040 844 7126,
helena.lehtinen@evl.fi.
Vehkojan kuoro torstaisin 20.9. alkaen
Vehkojan seurakuntakeskuksessa klo
15.30–17.30 Tiedustelut kanttori Taru
Paasio, p. 040 3567 616,
taru.paasio@evl.fi.

Hyvän mielen päivä ti 27.11. klo 11–14
srk-keskuksessa. Ilmoittautuminen
29.10.–6.11. Kaisa Laaksolle, p. 040 755
9364 (huom. ei teksti-tai puheviestejä).
Sähköposti kaisa.laakso@evl.fi
Bussi siirtää osallistujat kirkolta
messun jälkeen seurakuntakeskukseen.
Retkellä ei ole avustajia seurakunnan
puolesta.

Aarne Ormio

NUORILLE
Nuorisokuoro perjantaisin klo 16.30–
17.30 Vanhassa kirkossa alkaen 31.8.
Uusille laulajille pieni koelaulu ennen
harjoitusta klo 16. Tiedustelut Marjut
Sipakko, p. 0400 294 302, marjut.sipakko@evl.fi.
Nuorten ryhmä Kuvastus (15-vuotiaista ylöspäin) joka toinen torstai 30.8.
alkaen klo 18.30–20 Työkeskuksen alakerran elokuvasalissa. Tiedustelut kanttori Minna Kurkola, p. 040 186 8938,
minna.kurkola@evl.fi.

na paljon vapaaehtoisia. Tule sinäkin
vapaaehtoiseksi.
Tehdään Kohti-ilta yhdessä! Kohti-ilta
(earlier name; Get closer to Jesus and
friends -evening) is the gathering place between God and neighbour. On
Sundays 16.9., 21.10., ja 25.11. at 16.30
at Hyvinkää Lutheran Church, Hämeenkatu 16. All ages and nationalities welcome! Information in english:
www.hyvinkaanseurakunta.fi/english.
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Inkeri Toiviainen

Pöydän takana vas. Raita Kosunen,
Päivi Lievonen, Maarit Halme, Kaisa
Laakso, Tapani Iivonen ja Airi Lindfors.

Diakoniaruokailu vapaaehtoisvoimin
Hyvinkään kirkon yläsalissa saa pari kertaa
kuukaudessa maittavan lounaan kahdella eurolla.

V

uoden 2014 tammikuusta lähtien Hyvinkään
seurakunnan diakoniatyö on tarjonnut niukoilla varoilla sinnitteleville hyvinkääläisille
edullisia lounaita pari
kertaa kuukaudessa. Hyvinkään kirkon
yläsaliin (Hämeenkatu 16) on katettu
tälläkin kertaa kaunis tarjoilupöytä.
Ruokapöydillä on kukkia ja joulun aikoihin kynttilöitä. Viime ja tänä vuonna
lounasta tarjottiin myös kesäaikana.
Hinta on vain kaksi euroa.
Kalle Snäll ja Pasi Laine istuvat
ruokapöydässä vastakkaisilla puolilla. Pasin takana istuu punapaitainen
Hessu. He kaikki sanovat käyneensä
lounailla parisen vuotta. Pasi sai tiedon
edullisesta ruuasta Kallelta.
– Minä kuulin tästä ruokapaikasta

Yhteisöllisyys
ja sen kokeminen
on tärkeää.

kavereiltani. Kotona ei tule salaattia
syötyä. Täällä sitä saa. Minulla ei ole
suosikkiruokia. Olen kaikkiruokainen.
Joskus ostan kaupasta edullista lohta tai
makrillia, Kalle Snäll sanoo.
Hessu toteaa, että vähän rahaa saavalle eläkeläiselle diakoniaruokailulla
on suuri merkitys.
– Täällä käy paljon eläkeläisiä. Teen
itsekin ruokaa, mutta raha ei tahdo riittää. Joskus saan kaupasta kampelaa. Siinä on vain yksi ruoto. Minusta kampela
on maukas kala.
– Ruokana on tällä kertaa merimiespihvi, kasviksia ja salaattia. Ruoka on
erittäin hyvää. Oma suosikkiruokani on
makaronilaatikko, jota teen kotona ison
astian ja syön sitä joitakin päiviä. Toinen ruoka, jota teen, on makkarakeitto,
Pasi Laine kertoo ruuistaan.
Miehet ovat tyytyväisiä tämän ker-

taiseen lounaaseen. Sen päälle he saavat
vielä kahvia sekä ison ja herkullisen
korvapuustin.
Diakoniaruokailupäivinä useimmat

Seppo Ylönen

Kalle Snäll (vas.), Pasi Laine ja
Hessu (keskellä takana) ovat
käyneet lounailla parin vuoden ajan.
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yläsaliin tulijat osallistuvat ensin Hyvinkään kirkossa kello 11.30 alkavaan
noin viidentoista minuutin pituiseen
rukoushetkeen. Tapani Iivonen on toiminut kirkon eteisessä vapaaehtoisena
aulaisäntänä neljä vuotta. Hän neuvoo
ruokailuun tulijoita yläsaliin päin, kun
sen ovi aukeaa kello 12.
– Minä olen ohjannut sekä joskus
myös ojentanut ruokailuun tulijoita.
Yläsaliin on nyt hyvä mennä, kun hissikin on kunnossa. Kaikille ei ole annettu varallisuutta. Siksi apu on heille
tarpeellinen. Kiitos löytyy aika monen
ruokailuun tulijan sanavarastosta.
Määräaikainen diakoniatyöntekijä
Anna Rauhala vastaa seurakunnan vapaaehtoistyöstä.
– Diakonian puolella on tällä hetkellä vähän yli 100 vapaaehtoista työntekijää. He ovat seurakunnan kantava
voima. Seurakunnan ideaan kuuluu,
että työtä tehdään yhdessä. Tässä diakoniaruokailussa on kerrallaan vuoron
perään neljä tai viisi vapaaehtoista. Dia-

koniaruokailussa on iso merkitys sillä,
että ruoka on laitettu kauniisti esille ja
pöydissä on kukkia.
Ennen ruokailua haastatellut vapaaehtoiset ovat iloista ja positiivista väkeä.
Tapani Iivosen lisäksi haastattelussa
ovat Airi Lindfors, Maarit Halme ja
Raita Kosunen. Airi kertoo vapaaehtoisurastaan näin.
– Minä olin ensin monena vuonna
yövalvojana omaishoitajien ja kehitysvammaisten leireillä. Diakoniaruokailun vapaaehtoisena olen ollut kaksi
vuotta. Otan syömään tulijoilta vastaan
kahden euron maksun.
Maarit Halme sanoo jakaneensa
yläsalissa ruokaa neljä vuotta. Diakoniatyöntekijät Mari Kahra ja Päivi
Lammela pyysivät hänet mukaan tähän
toimintaan.
Raita Kosunen on ollut diakoniaruokailun vapaaehtoisena kolme vuotta.
– Olen laittanut toisten kanssa pöytiä kuntoon, olen jakanut ruokaa ja tehnyt jälkisiivouksia.
Diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso
sanoo, että enimmillään diakoniaruokailussa käy 80 henkeä. Ruokailussa
on paljon samaa väkeä, mutta uusiakin
ihmisiä tulee silloin tällöin.
– Diakoniaruokailun aikana syntyvä
yhteisöllisyys ja sen kokeminen on tärkeää, hän sanoo.
Diakoniaruokailussa toimivat Tapani, Airi, Maarit ja Raita ovat eräästä
asiasta vahvasti yhtä mieltä. Vapaaehtoistyöstä saa hyvän mielen. Heistä tuntuu mukavalta, kun ihmiset juttelevat
keskenään ja myös heidän kanssaan.
Ruokailijat lähtevät ruokailusta kiitollisina.
Seppo Ylönen

