Seppo Ylönen

Hyvinkään seurakuntalehti 1

31.1.2008
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on mieluisa
työpaikka
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Anna-Maija Leander
- eläkkeellä oleva uskonnon ja
psykologian lehtori
- asuu Palvelutalo Mäntykodossa

Anna-Maija
Leander
tervehtii Kari
Koskea.
Takana ovat
Tellervo
Packalén ja
Pentti Saari.

Anna-Maija Leander:

”Minä olen taivaan Isän lellikakara”

H

yvinkään Sähkökadulla sijaitseva Palvelutalo Mäntykoto on
ollut vakavista sairauskohtauksista kärsineen Anna-Maija
Leanderin, 52, koti helmikuun
alusta 2004 lähtien. Hänellä
on mies ja tytär, mutta jatkuvan avuntarpeen
vuoksi hän pitää nykyistä asumispaikkaansa
kätevämpänä.
– Olen syntynyt Järvenpäässä. Rippikoulun jälkeen kävin vuosien ajan kirkossa. Seurakunnassa oli rento meininki, hyvät ja kannustavat työntekijät. Kerran nuorten ilta

jouduttiin keskeyttämään, kun naapurikoulussa esiintyi Hurriganes. Minäkin olin siellä
konsertissa.
Aluksi hän haaveili oikeustieteen opinnoista.
– Mutta vaihdoin lain evankeliumiin ja
menin opiskelemaan teologiaa. Opiskelin
teologisessa tiedekunnassa vuosina 1975–81
ja suoritin arvosanan myös psykologiassa.
Vuonna 1982 Anna-Maija asettui asumaan Hyvinkään Paavolaan ja aloitti työnsä
uskonnon ja psykologian lehtorina Jokelan
koulukeskuksessa.
– Minä tykkäsin työstäni
ja laitoin koko persoonani likoon. Vuonna 1983 toukokuussa menin naimisiin ja
lokakuussa minulta leikattiin
aivokasvain. Sädehoito vaikutti lapsettomuuteen. Sain
lääkitystä, ja joulukuussa
1990 syntyi tyttö, Saara. Hän
on parhaillaan Hyvinkään
seurakunnan isoskoulutuksessa.
Paavolan seurakuntakoti
tuli Anna-Maija Leanderille
hyvin tutuksi paikaksi. Hän
perusti sinne yhdessä Liisa
Pulkkisen kanssa äiti- ja lapsipiirin. Samana vuonna syntyi Martta Anttosen pyynnöstä myös syöpäyhdistys.
Aktiivinen Anna-Maija
Leander on hyvin suora ja
mutkaton ihminen. Hänellä
on eräs hauska muisto, joka
liittyy hänen entisiin oppilaisiinsa.
– Olin 1990-luvulla paikallisilla olutfestareilla ja eräs
entinen lukio-oppilaani tuli
vastaan. Tämä puhui puhelimeen ja sanoi kaverilleen,
Kuvassa Anna-Maijan isältään saama vuoden 1845
että ”tuossa Leander tuli
Perheraamattu.



tölkki kädessä vastaan”. Mielestäni voi käydä
olutfestareilla, mutta ei tarvitse olla sikakännissä.

Halvaantuminen
Vuonna 2002 marraskuussa Anna-Maija
Leander sai aivoinfarktin, hän halvaantui.
– En päässyt sängystä ylös. Seuraavana
vuonna sain toisen aivoinfarktin ja jäin eläkkeelle.
Anna-Maija Leanderilla on valoisa luonne ja kyky auttaa muita vierellään eläviä.
– En ole kuollut syöpään enkä kahteen
aivoinfarktiin. Vasen puoli ei toimi. Mottoni
on, että Jumala on rakkaus. Nyt voin keskittyä rukoukseen ja toisten ihmisten lohduttamiseen. Valvoessani öisin rukoilen kaikkien
läheisteni puolesta.
Palvelutalossa on parhaillaan ainakin
seitsemän yli 90-vuotiasta vanhusta. Yhteisissä tiloissa kuulee eri murteita.
– Oppilaat tykkäsivät siitä, kun käytin
koulussa slangia ja sanoin usein peace (rauha).
Anna-Maija Leander istuu pyörätuolissa
kahvion pöydän äärellä. Hän huomaa harakan, joka lentelee pihalla.
– Minä nautin jokaisesta päivästä, jonka
saan elää. Se minua joskus ihmetyttää, että
tutut ovat aina tulossa katsomaan, mutta eivät ehdi. Joskus he tosin yllättävät.

Jokelan tapaus
pani rukoilemaan
Tietokoneella pelaaminen on eräs AnnaMaija Leanderin harrastuksista, mutta lukea
hän ei enää jaksa.
– Katson televisiosta kaikki sarjat ja ohjelmat sekä puhun puhelimessa. Pidän salapoliisisarjoista ja vanhoista suomalaisista
elokuvista, jotka ovat naiiveja, mutta niistä
näkee vanhaa elämänmenoa. Pidän myös
dokumenteista.

Jokelan koulukeskus täytti lokakuussa
viisikymmentä vuotta. Anna-Maija Leander
kirjoitti juhlakirjaan artikkelin, jonka otsikkona oli Rauhaa, rakkautta ja uskontoa. Hän
oli juhlassa mukana tavaten tuttuja. Pari
viikkoa juhlan jälkeen, 7. marraskuuta, siellä
oli traaginen ampumistapaus.
– Minulle tuli kauhea tuska, mutta ei
kyyneleitä. Tein muistokirjoituksen Aamupostiin. Olen rukoillut kaikkien lasten puolesta, myös ampujan perheen puolesta. Pekka-Eric Auvisen vanhempia ei voi syyllistää.
Anna-Maija Leander teki teologian opintoihinsa liittyen gradun, jonka kysymyksenä
oli Milloin, miksi ja miten ortodoksit paastoavat?
– Kävin arkkipiispa Paavalin luona Kuopiossa. Tykkään ikoneista ja teen ristin merkin. Minulla on myös Vatikaanista tuotu risti. Kun isäni Esko Tuomala joutui Järvenpäässä palvelukodista vanhainkotiin, sain
häneltä 1845 painetun paksun Perheraamatun. Vanhin veli luovutti sen minulle. Raamattu on minun pöydälläni.
Uskonnonopettajana Anna-Maija Leander perehdytti oppilaitaan maailman eri uskontoihin. Hänellä on pienessä asunnossaan
myös Koraani, Toora ja pieni Buddha-patsas.
– Minun Jumalani on rakastava isä. Minä olen taivaan isän lellikakara.
Anna-Maija Leanderilla on valoisa usko.
Opettajana ollessaan hän päätti usein päivänavauksen sanoilla ”jälleennäkemisen uskossa”.
– Minun lempilauluni on Tapio Rautavaaran kappale ”En päivääkään vaihtaisi
pois”. Siinä ovat sanat: ”Sain lahjaksi elämän
yhden vain. Sen elää voin päivän vain kerrallaan. Se lahjoista suurin on mun kohdallain,
kun tänne mä syntyä sain.”

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Ketä pitäisi auttaa eniten?
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Helmikuun alkaessa

L

Sirkka Kivenne

askiaissunnuntai on 3. helmikuuta ja sen
aiheena on Jumalan rakkauden uhritie.
Laskiaistiistain jälkeen alkaa ns. paastonaika, joka kestää aina pääsiäiseen asti. Sana
”laskiainen” ei tulekaan ehkä sanasta laskettelu vaan sanasta laskea. Siis alamme laskea tästä ajankohdasta päiviä pääsiäiseen. Laskiaiseen kuuluvat liukumäet ja hevosajelut tai
moottorikelkka-ajelut totta kai, mutta varsinaisesti kaiken iloisuuden keskellä ajattelemme jo paastoon laskeutumista.

– Minä auttaisin ensin kotimaan apua tarvitsevia. Kehitysvammaiset on jätetty hunningolle kaikissa asioissa. Televisiosta seurasin Sudanin pakolaisleirin elämää. Hekin ovat
siellä avun tarpeessa. Sitten on
vielä aidsin uhreja, jopa lapsia.

Aki Klemm
Jukka Rautaruoho

– Suomessa ei ole ehkä niin
paljon autettavia, mutta mieleeni tulevat varsinkin Venäjällä olevat katulapset. Heitä
pitäisi auttaa. Sotaveteraanit
tulevat myös mieleen niin kauan kuin heitä on jäljellä. Vanhuksille pitäisi saada lisää hoitopaikkoja. Heitä asuu liikaa
huonokuntoisina kotonaan.

– Mielestäni pitäisi keskittyä Suomen vähäosaisiin ja yksinhuoltajiin. Itselle on työttömänä tullut kokemuksia suomalaisesta sosiaalihuollosta. Jos menet hakemaan sossusta rahaa, joudut odottamaan kuukausia. Köyhiä riittää maailmallakin, mutta ensin on saatava kotimaan asiat kuntoon.

Kaisa Sorri

Mika Lönnquist
– Ensimmäisenä tulevat mieleen kehitysmaat. Niiden ihmiset tarvitsevat eniten apua,
joilla ei ole edes puhdasta vettä tai ravintoa. Joilla on mahdollista auttaa, heidän pitäisi
antaa rahaa tai omaa aikaansa.
Itse osallistun erilaisiin keräyksiin. Joulun aikana annoin
rahaa Pelastusarmeijan joulupataan.

– Lapsia ja naisia eli kaikkein
heikko-osaisimpia olisi autettava. Heillä ei ole itsellä voimia
eikä resursseja ajaa asioitaan.
On väärin sekin, kun maailmassa on paljon köyhiä, joilla
ei ole edes perustarpeita. Me
törsäämme ja elämme yltäkylläisyydessä. Olen seurannut
kehitysyhteistyössä olevien toimia. Afrikan köyhät maat ovat
eniten esillä.

Pirkko-Liisa
Laitinen

– Suomessakin on paljon
köyhiä, mutta pahimmassa
tilanteessa ovat Afrikan sotaakäyvien maiden naiset ja
lapset. Laki on kaikkien
puolella, mutta sitä jätetään
noudattamatta. Hyvä esimerkki on vammaisten kuljetuspalvelulaki. Siinä on
puutteita. Ihmisiä pitäisi
opettaa myös itse auttamaan
itseään, mutta miten sekin
tehdään.

Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
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Keskiviikko 6.2. on Tuhkakeskiviikko, jolloin
jo puhutaan kirkossa katumuksesta ja paastosta.
Tuhka ei ole katoavaisuuden vaan myös
puhdistautumisen vertauskuva. Sitä käytettiin
entisajan pyykinpesussa. Mitä jos alkavana
paastonaikana lähtisimme mukaan esim. jumalanpalveluksiin, joita seurakuntamme kirkoissa pidetään! Kuulisimme jokainen itse
hyvän ja vapauttavan sanan. Moni kaipaa vapauttavaa sanaa taakkojensa alla. Käyn jumalanpalveluksessa siksi, että siellä julistetaan
syntien anteeksiantamus.
Helmikuu on myös perinteisesti Yhteisvastuun kuukausi. Keräyksestä kerrotaan tässä
lehdessä lisää. Kutsu yhteisvastuutalkoisiin on
jo tavoittanut monet vapaaehtoiset ja vielä on
tilaa sinullekin varmasti tulla mukaan. Jumalanpalveluksesta 3.2.lähdemme liikkeelle.
Helmikuussa on myös kirkollisvaalit eli 96
edustajaa valitaan kirkolliskokoukseen ja hiippakuntiin hiippakuntavaltuustot. Kirkkovaltuustomme kokoontuu meidän osaltamme
toimittamaan vaalit 11.2. Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappisedustajaa. Kirkolliskokoukseen valitaan Espoon osalta 6 maallikkoa ja 3
pappia. Saisimmepa Hyvinkäältä edustajat
molempiin sekä hiippakuntavaltuustoon että
kirkolliskokoukseen! Valtuutetut ja papit: äänestäkää hyvinkääläisiä.
Helmikuu merkitsee myös sitä, että hyvinkääläisille rakas Vanha kirkko on taas
käytössä remontin jälkeen. Käyttöönottojuhla
on 2.3.2008.
Kirkonmäeltä-lehden lukijoille oikein hyvää
kevättä.
Rukoilemme:
”Ole kanssamme, Herra,
kun päivä murtautuu esiin,
kun leipää murretaan, kun
elämämme murtuu,
kun sydämemme murtuu,
kun toivomme murtuu.
Ole kanssamme, Herra,
Sinä yksin voit tehdä meidät terveiksi.”
(Tuhkakeskiviikon rukous)

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
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Petri ja Riikka vihitään
remontoidussa Vanhassa kirkossa
Kun mikään ei riitä
– vai riittääkö?

K

ello soi aamulla kuudelta ja uusi toimintaa täyteen survottu päivä alkaa.
Vajaassa tunnissa on hoidettava perheen aamutoimet ja oma habitus esiintymiskuntoon. Ja sitten junaan, jossa jo seitsemän aikaa alkaa työpäivä tekstiviesteineen ja paperien selaamisineen. Mieltä
painavat jo työt, jotka pitää ehtiä heti tehdä
työpaikalla ennen ensimmäistä asiakastapaamista.
Päivä pyörähtää käyntiin pyörremyrkyn lailla ja jatkuu samalla vauhdilla ainakin neljään viiteen. Jokainen päivä on myös
varannut yllätyksen tai pari, jotka sotkevat
täysin muutenkin hataran ja liian optimistisen päivän työsuunnitelman.
Jossain välissä olisi mukava sanoa pari
ystävällistä sanaa työkavereille tai todella
kuunnella koulusta palanneen lapsen puhelua, kun ehtisi. Tai laittaa tekstiviestinä
nimipäiväonnittelu ystävälle tai varata aika
hammaslääkärille. Kun ehtisi.
Kotimatkalla painaa jo mieltä kotijääkaapin täydennystarve, vaikka ajatukset vielä
listaavat niitä päivän töitä, jotka jäivät tekemättä ja jotka on hoidettava heti huomenna aamulla. Lasten kyyditsemiset harrastuksiin odottavat. Koulupäivän ja työpäivän uutiset odottavat kuuntelijaa ja kokeisiin lukija kuulustelijaa. Pitäisi ehtiä
liikkua, valmistaa terveellistä ruokaa ja
harrastaa jotain vastapainona työlle. Ja ne
pesukoneet, jotka iloisesti piipittäen kutsuvat tyhjentämään. Jos jaksaisi, pitäisi vielä avata tietokoneen näyttö ja tehdä huomisesta työpäivästä vähän helpompi.
Lopulta saapuu armollinen ilta ja voi
kaivautua peiton alle, tyhjentää ajatukset
hyvän kirjan seurassa ja paeta kiirettä unten mailla.
Jos jaksaisi, voisi ennen nukahtamista
miettiä, mitä tästä päivästä jäi jäljelle. Jos
tämä olisi ollut viimeinen päiväni, tuliko se
käytettyä oikein ja kenen kannalta oikein?
Ja tästäpä pääseekin kepeään aiheeseen:
mikä oikeastaan on elämän tarkoitus? Ja
mikä elämää kannattelee, jos jokin olennainen elementti kuluneesta päivästä poistuu: työ, terveys, läheinen ihminen tai ne
kaikki yhdessä.
Onneksi jokaiseen päivään sopii iso joukko
pieniä ihania onnen murusia, jotka saavat
hymyn huulille ja antavat puhtia jatkaa
eteenpäin. Onneksi on läheisiä ihmisiä,
jotka tarvittaessa juoksevat rinnalla ja välittävät. Onneksi on asioita, joita osaa ja
haluaa tehdä, joissa haluaa olla mukana ja
vaikuttaa, joista saa voimaa arkeen – siihen
arkeen, joka iloineen ja suruineen on sitä
oikeaa elämää. Onneksi voi tuntea kuuluvansa jonnekin, onneksi voi rakastaa ja
saada rakkautta.
Yöpöydän kello näyttää 5.59…siitä se taas
alkaa.

Tuija Palonen

L

auantaina, helmikuun 2. päivänä Petri Sainio ja Riikka Vähämaa astelevat Vanhan kirkon käytävää alttarille
häämarssin soidessa. He ovat ensimmäinen suositussa hääkirkossa vihittävistä pareista kesäkuussa aloitetun ja tammikuun
lopussa päättyneen remontin jälkeen.
– Siellä on oltu monien ystävien häissä. Vanhan kirkon korjauskin houkutteli
meidät valitsemaan sen vihkipaikaksi, Petri sanoo.
Riikka lisää, että aluksi he suunnittelivat vihkimistä maistraatissa, mutta päätyivät sitten kirkkoon.
– Me kuulumme molemmat Hyvinkään seurakuntaan. Vanha kirkko on mielestäni tunnelmallinen ja kaunis kirkko.
Vihkijäksi tulee pastori Petra Pohjanraito.
Haastattelua tehtäessä Petri ja Riikka

tä puuttuu jotakin, jos en saa Petriltä jotakin hempeää tekstiviestiä, Riikka vahvistaa.

Vihkiminen on
sitoutumista
Petri Sainiota ja Riikka Vähämaata yhdistävät samantyyppiset taustat. Elämäntavoitteetkin ovat samoja. Molemmat haluavat perheen ja kodin, josta kuuluu lasten
ääniä.
– Riikalla on huumorintajua ja jalat
maassa. Hän on realistinen. Riikan kanssa
on helppo tulla toimeen, Petri sanoo.
– Pete on minun mielestäni rehellinen.
Arvostan sitä, että hän osaa tehdä käsillään vanhassa omakotitalossamme remonttitöitä. Hän on vankka kallio, johon
voi luottaa, Riikka sanoo ja katsoo tulevaa
miestään.
Petri Sainion mielestä avioliittoon vihkiminen on merkki siitä, että puolisot ovat
valmiita sitoutumaan toisiinsa. Se tuntuu
hänestä luonnolliselta asialta.
– Minustakin tulee sitten Riikka Sainio. Ja jos saamme lapsia, niin heilläkin on
sama sukunimi, Riikka yhtyy tulevan miehensä ajatukseen avioliitosta.
Petri ja Riikka ovat viihtyneet yhdessä
myös Hyvän Kunnon kuntosalilla. Petri
aikoo lähteä haastattelun jälkeen Hyvinkään Kehonrakentajien, HYKE:n salille
treenaamaan. Riikan omana kuntoilulajina
on uimalan vesijuoksu.
Lauantaisen vihkimisen ja kodissa vietettävän pienimuotoisen hääjuhlan jälkeen
Petrin ja Riikan on riennettävä lentokentälle. Aamuyöstä 3. helmikuuta lentokone
vie heidät kahden viikon häämatkalle
Thaimaaseen, jossa Phuketin +30 asteen
lämpötila odottaa.

Petri ja Riikka vaihtoivat maistraattivihkimisen kirkolliseen vihkimiseen.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Vanha kirkko sai uutta tekniikkaa
Vanha kirkko on hyvinkääläisille
tärkeä kokoontumispaikka, joka
yhdistää sekä vanhoja että nuoria.
Siellä pidetään jumalanpalveluksia, raamattupiirejä, seurakuntatapahtumia ja
vihkimisiä. Tammikuun viimeisenä päivänä urakoitsija luovutti kirkon jälleen seurakunnan käyttöön entistä ehompana.
Seurakunnan erityisammattimies Reijo Lamminkangas on ehostanut kirkon
26 kirkonpenkkiä, jokaiselle penkille mahtuu kahdeksan henkeä.
– Salin katto ja seinät on maalattu valkeaksi, lattiat ruskeaksi. Kattokruunut on
kunnostettu ja puhdistettu. Kristalliskruunuihin on laitettu uusia kristalleja. Laittelen parhaillaan tauluja, ryijyjä ja naulakoita paikoilleen, hän sanoi.
Urkuparvelle on saatu sähkötöiden
uusimisen jälkeen uusia valopisteitä. Kuorojen on helpompi laulaa, kun laulajat näkevät paremmin nuotteja.

Seurakuntasalista
tuli aivan erilainen
Kesäkuussa alkanut remontti päättyi 31.
tammikuuta. Peruskorjausbudjettiin oli
varattu 610 000 euroa. Seurakunnan kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme seurasi
kirkon korjausta tarkasti.
– Remontti meni ihan odotusten mukaisesti. Lahokorjauksia tuli, mutta ne olivat jo tiedossa. Kellotapuli on edelleen
hieman vinossa ja se vaatii tukea.
Kirkon yläpohjaan tehtiin uusi läm-



eivät tiedä vielä, mitkä häämarssit vihkitilaisuudessa soitetaan. Häitä juhlitaan pienellä joukolla heidän kotonaan.
– Sitten kesällä pyydämme kavereita ja
ystäviä kylään, kun päästään pihalle ja on
lämpimämpää, Petri sanoo.
Syntyjään järvenpääläinen Petri Sainio
on Hyvinkään RTV:llä myymäläesimiehenä. Riikka Vähämaa on Leafilla menekin
edistäjänä. Hän kiertää ympäri Etelä-Suomea ja huolehtii, että myymälöissä riittää
karamellejä myytäväksi. He näkivät toisiaan ensimmäisiä kertoja RTV:n myymälässä vuoden 2005 lopulla. Heidän seurustelunsa alkoi seuraavan vuoden alussa.
– Ensi alkuun vaihdoimme keskenämme satoja tekstiviestejä kuukaudessa. Yksikään niistä ei ollut turha, Petri sanoo
iloisesti virnistäen.
– Edelleenkin tuntuu siltä, että päiväs-

Erityisammattimies Reijo Lamminkangas laittoi kirkon entisiä kalusteita paikoilleen,
kun kirkon maalaustyöt olivat ohi.

möneristys, joka on matalaenergialuokkaa. Sähkö- ja äänentoistolaitteet sekä palohälytysjärjestelmä uusittiin. Kirkkosaliin
tuli valvontakamera.
– Vanha kirkko sai kaukolämmön
vaihtimen, minkä vuoksi lämmitys paranee. Nyt pystytään säätämään eri tiloihin
erilainen lämpötila. Sakasti laajeni pari
neliömetriä. WC-tilat uusittiin, ja samalla
tehtiin inva-WC, jossa on myös lapsenhoitopaikka.
Seurakuntasalin tyyli palautettiin samaan henkeen kirkkosalin kanssa. Salin
seiniin laitettiin lisälämmöneristys ja paneeleja. Seurakuntasali sai myös uudet kalusteet. Tavaroita varten tuli kaapit. Va-

laistusta parannettiin uusilla lampuilla.
Kirkon pihalle rakennettiin aikaisemmin viime vuoden puolella sadeojaviemäröinti. Ulkoseinien valkoiset osat maalattiin. Vanhojen portaiden tilalle tehtiin
uudet graniittiportaat. Pihavalaistus uusittiin myös täydellisesti.
– Remontin aikana kävin Vanhan kirkon saneeraustyömaalla lähes joka päivä.
Sanoin työmiehille, että mitään ei panna
umpeen ennen kuin olen tarkastanut, mitä on tehty, Olli-Petri Halme kertoi työperiaatteestaan.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Alfa-kurssi saa Ulla Bremerin hihkumaan

U

lla Bremer on eläkkeellä oleva sairaanhoidon opettaja, joka on asunut miehensä Juhanin kanssa
Hyvinkäällä vasta neljä kuukautta. Heidät veti Tikkurilasta Hyvinkäälle lähellä
asuva pojan perhe, johon kuuluvat kymmenen ja neljän vuoden ikäiset pojat.
– Olin Tikkurilan seurakunnassa Alfa-kurssilla. Se on minun sydäntäni lähellä. Kun sain kuulla, että täälläkin alkaa Alfa-kurssi, niin se oli hienoa, Ulla
Bremer kertoo innoissaan.
Hyvinkään seurakunnan ensimmäinen Alfa-kurssi, jossa käydään läpi kristinuskon perusasioista, alkoi Paavolan
seurakuntakodissa 8. tammikuuta. Ilmoittautuneita oli 29. Muodostettiin
neljä ryhmää, joissa on kussakin kaksi
vetäjää. Ulla Bremerkin on vetäjänä.
Ryhmät kokoontuvat kymmenen kertaa.
Joka kerta on alustus. Ensimmäisen kerran aiheena oli Kuka Jeesus on?
– Yhtenä lauantaina meillä on Pyhän Hengen seminaari. Kaiken päätteeksi on vielä juhlailta, johon saa ottaa
yhden vieraan.
Alfa-kurssille on helppo tulla eikä
sinne pääsemiseksi edellytetä mitään
erityisosaamista. Ulla Bremer pitää parhaana asiana sitä, että kurssilla on vapaa
ilmapiiri eikä tarvitse pelätä tulevansa
nolatuksi.
– Kaikki perustuu Raamatun sanaan
ja Jeesuksen Kristuksen ilosanomaan.
Jeesuksen lunastustyö koskee meitä
kaikkia. Se on totta, että Jeesus on elänyt ja kärsinyt ristinkuoleman meidän
tähtemme. Hän on sovittanut uhrillaan
meidänkin syntimme, että meillä on toivo iankaikkisesta elämästä ja rauha Jumalan edessä.

Tämä on meidän ryhmä
Ulla Bremer on ollut Tikkurilassa asuessaan aktiivi seurakuntalainen ja laulanut

Ulla Bremer esittelee Alfa-kurssilla käytettävää kirjasta.

kuorossa. Hän on ollut Suomen Raamattuopistolla Timoteus-koulutuksessa,
josta tuli hyvää pohjaa vapaaehtoiseen
työhön seurakunnassa.
– Alfa-kurssilla on tärkeää, että
maallikot saavat olla mukana. Siinä tarvitaan ihmisiä monenlaiseen puuhaan.
Ilta aloitetaan aina aterialla. Ruokailukin
tapahtuu omassa pikkuryhmässä. Sitten
lauletaan ja kuullaan illan alustus.
Puolen tunnin alustuksen jälkeen
lauletaan ja jakaannutaan ryhmiin.
– Kokemukseni mukaan Alfa-kurssilla on tullut aina sellainen olo, että tämä on juuri meidän ryhmä. Kaikessa on
Jumalan johdatus, vaikka ryhmän jäsenyys arvottiin. Sama ryhmä pysyy loppuun saakka.
Ihminen, joka ei ole ollut aikaisemmin mukana oman seurakuntansa toiminnassa, saattaa arastella mukaan tulemista. Ulla Bremer rohkaisee tällaista
ihmistä.

– Ryhmässä ei kukaan kaada tietoa
niskaan, vaan kysymyksessä on vuorovaikutustilanne. Olemme kaikki oppimassa toisiltamme. Tutkitaan illan teemaa yhdessä myös Raamattua käyttäen.
Mietimme, miten Raamatun opetusta
voi soveltaa omaan elämään.
On suuri hetki, kun ihminen pääsee
ymmärtämään sen, kuinka Jumala puhuu Raamatun kautta.
– Se on mielenkiintoista, kun ympärillä on aivan uusia ihmisiä. Syntyy ystävyyssuhteita. Alfa-kurssiin liittyy jokin
Jumalan salaisuus, se on ihmeellistä.
Tikkurilassa ihmisiä tuli kurssin kautta
mukaan seurakunnan toimintaan, esimerkiksi kuoroihin ja vapaaehtoistöihin.
Toivottavasti Hyvinkäällä järjestetään
jatkossakin Alfa-kursseja.
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Pulputinpannu pulputtaa
koko perheen Puuhapäivässä

K

oko perheelle on luvassa musiikkia ja mukavaa tekemistä Puuhapäivässä, joka pidetään lauantaina
9. helmikuuta kirkonmäellä. Hauskuus
alkaa kello 12 Pulputinpannun konsertilla Hyvinkään kirkossa.
Konsertissa kuullaan myös kanttori
Marjut Sipakon johtamia lapsikuoroja:
Sävelkeijuja, Rytmiritareita ja Lauluna-
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peroita. Konsertin jälkeen siirrytään toimintapisteisiin, jotka pidetään kello 1316 seurakuntakeskuksessa ja työkeskuksessa. Niissä on monipuolista puuhaa ja
tekemistä kaikenikäisille. Tiedossa on
nukketeatteria, laulua ja leikkiä, temppurataa ja askartelua. Toimintapisteissä
on lisäksi tarjoilua ja yllätyksiä. Konserttiin ja toimintapisteisiin on vapaa pääsy.

Tervetuloa mukaan Puuhapäivään koko
perheen voimalla!

Mikä on Pulputinpannu?
Se on sulomelodinen Minttu-kissa (Elina Löytty), monimetkuinen Meeri-koira (Merja Salonen) sekä sekaraitainen
Septimi-seepra (Mirga Mykkänen).
Vuonna 2000 perustettu Pulputinpannu esittää tamperelaisen Merja Salosen
kirjoittamia leikkilauluja, joihin aina koko
eri-ikäinen yleisö
osallistuu iloiten ja irrotellen. Yhtyeen
kappaleiden säveltäjinä Jukka Salmisen
lisäksi ovat ahkeroineet muun muassa
Janne Louhivuori,
Marjatta Meritähti
ja Marjut Sipakko.
Pulputtajat ovat
esiintyneet Pikku
Kakkosen ”Soittorasia”-ohjelmassa muutama vuosi sitten. Siinä esitetyt laulut soivat Pulputinpannun
hittikappaleista kootulla CD-levyllä.

Anna-Mari Kaskinen
Tuomaskuoron vieraana
Anna-Mari Kaskinen tulee Hyvinkäälle Tuomaskuoron ja -bändin vieraaksi perjantaina 8. helmikuuta.
Hyvinkään kirkossa kello 19.30 alkavassa tilaisuudessa
Kaskista haastatellaan ja yleisölläkin on mahdollisuus
esittää hänelle kysymyksiä.
Lohjalla asuva Anna-Mari Kaskinen tunnetaan
kirjailijana, runoilijana, sanoittajana ja käsikirjoittajana. Erityisesti seurakunnissa Kaskinen tunnetaan gospel-sanoituksista, jotka on tehty Pekka Simojoen ja
Petri Laaksosen sävelmiin. Kaskinen on kirjoittanut
yli kolmekymmentä messua, musikaalia ja musiikkinäytelmää. Niistä kuuluisimpia lienevät Liekit-musikaali sekä kultalevyn saanut Hiljaisuuden messu.
Laaja tuotanto käsittää lastenkirjoja, runoja, sanoituksia, messuja ja musikaaleja, hartauskirjoja, pakinoita, lehtikolumneja, käännöksiä ym.
Illassa on lisäksi yhteislaulua ja se päättyy noin
kello 20.30 teehetkeen. Illan isäntänä toimii kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Tervetuloa tutustumaan Anna-Mari Kaskiseen ja
laulamaan Tuomaslauluja Hyvinkään kirkkoon. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Nuorten aikuisten messu
= 3vartin messu
Viime syksynä käynnistyneet nuorille aikuisille suunnatut jumalanpalvelukset ovat saaneet uuden nimen.
Nimi ”3vartin messu” valittiin syksyn mittaan tulleiden nimiehdotusten joukosta. Se kuvaa hyvin sitä,
että kyse on varsin lyhyestä ja ytimekkäästä jumalanpalveluksesta. Nimessä on hyvää myös se, ettei se
rajaa ulkopuolelle mitään ikäryhmää. Iästä riippumatta jokainen, joka haluaa tulla raikkaaseen ja rentoon jumalanpalvelukseen, on tervetullut!
Kevään myötä muuttuu muutakin kuin nimi. Ensimmäiset kaksi 3vartin messua ovat 10.2. ja 9.3. totutusti klo 15 Martin seurakuntatalossa.

Huhtikuussa vaihtuu
aika ja paikka:
13.4. ja 11.5. pidettävät messut ovat
Vanhassa kirkossa ja kellonaika
on 18.
Lapset ovat tervetulleita messuun, mutta
messun ajaksi on järjestetty myös lastenhoito.
Messun jälkeen on teetarjoilu.
Lisätietoja nuorten
aikuisten pappi Maria
Siekkiseltä, puh.
0400 585 571 tai maria.siekkinen@evl.fi
P.S. messu = ehtoollisjumalanpalvelus



Jouni Laine jatkaa vahvaa kirkkoteatteria

H
Raija Laukkanen, Raija Relander ja Marja-Liisa Montell
jakamassa takkeja.

Talvitakit tarpeen
vesisateesta huolimatta
Kulunut leuto talvi on ollut pimeä, vettä on satanut
joka viikko. LC Hyvinkää Höffinga halusi kuitenkin
muistaa niitä, joilla ei ole varaa ostaa uutta talvitakkia.
Höffingan naiset järjestivät tammikuussa seurakunnan
diakoniatyön kanssa talvitakkien jakamisen.
Kolmen päivän aikana 34 hyvinkääläistä asioi diakoniatoimiston päivystysvastaanoton avustuspisteessä. LC Hyvinkää Höffinga oli kerännyt 126 miesten,
naisten ja lasten talvitakkia. Näistä 83 takkia löysi uuden omistajan.
LC Hyvinkää Höffinga on tehnyt aiemminkin yhteistyötä diakoniatyön kanssa. Yhdistys lahjoitti ennen
joulua diakoniatyölle 27 joulukassia, jotka annettiin
päivystysvastaanotolla perheille jouluavustuksina.

Omaishoitajat ymmärtävät
toistensa arkea

Aarne Sormunen ja Eeva Käki ovat puolisoidensa
omaishoitajia. Molemmat ovat saaneet paljon hyvää
tietoa ja vertaistukea Riihimäen Seudun omaishoitajat
ja läheiset -yhdistyksestä.
– Olen ollut vuodesta 1992 lähtien vaimoni Sirkan
omaishoitaja. Hänellä on ollut useita aivoinfarkteja.
Viime talvena tuli kolmas. Se oli niin voimakas, että
siitä aiheutui puhe- ja nielemisvaikeuksia, Aarne Sormunen kertoo. Sirkka Sormunen siirrettiin Paavolan
vanhainkotiin, jossa hän on edelleen.
– Minä käyn katsomassa häntä melkein joka päivä.
Omaishoitajana olo on ollut rankkaa, varsinkin tämä
luopumisaika.
Eeva Käki on hoitanut toistakymmentä vuotta
miestään Viljoa.
– Hänellä on sokeritauti ja Alzheimerin tauti. Hän
kaatui vuosi takaperin ja joutui ensin sairaalaan, sitten
terveyskeskukseen ja huhtikuussa Paavolan vanhainkotiin. Minä olen käynyt vuodesta 2001 lähtien
omaishoitajien tilaisuuksissa. Omaishoitaja tarvitsee
kärsivällisyyttä ja hoidettava hyvänä pitoa.

Veteraanitalolla
on oma pysäkki
Riihimäen Seudun omaishoitajat ja läheiset -yhdistyksessä on reilut 200 jäsentä. Menossa on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti, jossa huolehditaan esimerkiksi omaishoitajien ja hoidettavien edunvalvonnasta.
– Annamme myös henkilökohtaista ohjausta ja
neuvontaa. Omaishoitajien vertaistukiryhmät ovat
keskeistä toimintaa, projektivastaava Juha Viitanen
sanoo. Hyvinkäällä omaishoitajilla on oma pysäkkinsä
Veteraanitalolla. Se on auki keskiviikkoisin kello 9–15.
– Siellä voi piipahtaa kahvilla ja saada vastauksia
kysymyksiin. Pysäkillä tapaa myös toisia omaishoitajia.
Loppuvuoden päivystäjänä on yhdistyksen hallituksen
jäsen Anja Manninen-Ojalehto.
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Omaishoitajat Aarne Sormunen (vas.) ja Eeva Käki,
kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine ja projektivastaava
Juha Viitanen olivat mukana omaishoitajien tapahtumassa joulun alla 2007.



yvinkään seurakunta teki
historiallisen teon, kun kirkkovaltuusto päätti 13. joulukuuta 2007 vakinaistaa kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laineen viran. Se toteutui kirkon seurakunnissa ensimmäistä kertaa. Koulutukseltaan Laine on nuorisotyön- ja teatteri-ilmaisun ohjaaja.
– Olin opiskellut 1980-luvun alussa Järvenpään Lutheropistossa draamaa, joka
kuului siihen aikaan nuorisonohjaajan
tutkintoon. Seurakunnassa ohjasin aluksi nuorten joulujuhlaan ohjelmaa vuonna 1982. Nuoret pyysivät, että tehdään
lisää. Siitä kehittyikin nuorisotyöhön
dynaaminen toimintamuoto.
Kirkkodraamoja alkoi syntyä nuorisonäytelmän keinoilla. Jouni Laine kirjoitti itse käsikirjoituksia. Aiheet nousivat nuorten maailmasta. Näytelmien
niminä oli muun muassa Seitsemän hetki, Megaseteli ja Muovipeili, jotka olivat
varsin räiskyviä ja voimakkaita esityksiä.
Niiden myötä alkoi kehittyä näyttämötekniikan eli valojen ja äänentoiston käyttö.
– Hyvinkää on ollut aina moderni
seurakunta. Jo 1950-luvulla nuorisotyö
tuli vahvaksi työmuodoksi. Uudistuksen
murroskin käytiin silloin. On totuttu siihen, että täällä käytetään uusia menetelmiä.
Seurakuntalaisilta saatu palaute on
kannustanut Jouni Lainetta jatkamaan
kirkkodraaman sektorilla. Tuki on ollut
vielä voimakkaampaa vaikeina aikoina.
– Jotkut vanhemmat ovat sanoneet,
että kun heidän nuorensa ovat mukana
näytelmäproduktioissa, he eivät ole tippaakaan huolestuneita. Nuoret kutsuvat
vanhempansakin katsomaan kirkkodraamaa. Nuori toteuttaa konkreettisesti yleistä pappeutta lähipiirissään.

Teatteri Beta syntyy
Seurakuntaan perustettiin vuonna 1997
Teatteri Beta, kun samaan aikaan vanhaa rukoushuonetta Betaniaa remontoitiin. Sinne valmistui erinomainen tila
teatterin harjoituksille. Betania palvelee
edelleen tuossa tarkoituksessa.
– Ensimmäinen Teatteri Betan iso
produktio oli Ristin tie vuonna 1998. Sitä
esitettiin Hyvinkään torilla pääsiäisenä.
Näyttelijöitä koottiin eri harrastajateattereista. He pyysivät, että ohjaa meille
seuraavakin.
Ja näytelmiä alkoi tulla. Talvella 1999
oli vuorossa Bonhoeffer, jonka kanssa
Teatteri Beta meni Porin kirkkopäiville

Jorma Ersta

esiintymään.
– Sali oli tupaten täynnä, ja
kirkon silmäätekeviä oli paikalla. Minulla on sellainen
käsitys, että silloin
kirkkoteatterin
ovet
aukesivat
Hyvinkään seurakunnassa. Minusta
tehtiin päätoiminen, määräaikainen
kirkkoteatteriohjaaja. Määräaikaisuudet jatkuivat
viime vuoden loppuun saakka.
Jouni Laine on
ohjannut tähän
mennessä Hyvinkään seurakunnassa 113 näytelmää.
Hänellä on kymmenestä kahteentoista näytelmäohjausta vuodessa.
– Ohjaan kolmella pajalla. Meillä on seurakunnassa nukketeatteri,
nuoriso-teatteri ja Jouni Laine luo pelin henkeä näyttelijäryhmälleen Nakamkirkkoteatteri.
bale-näytelmän harjoituksissa.

Täyspitkät
näytelmät
Hyvinkääsalissa oli
syksyllä 2000 täyspitkä uskonpuhdistusnäytelmä Pietari
Särkilahti. Särkilahti oli Lutherin oppilas, joka toi uskonpuhdistuksen Suomeen. Hänen oppilaansa oli Mikael Agricola.
– Kyseisestä näytelmästä teen parhaillaan kesäteatterisovitusta tulevaisuutta varten.
Vuonna 2001 Hyvinkään seurakunta
aloitti kesäteatterit Suomen Rautatiemuseon puistossa. Jouni Laine alkoi
ohjata siellä hienoa sarjaa Suomen herätysliikkeiden johtohenkilöistä. Ensimmäinen näytelmä oli N. K. Malmberg –
Paleleva kerjäläinen. Sitten seurasi kahtena kesänä 2002 ja 2003 esitetty Henrik
Renqvist – Saaren vanki. Näytelmä esitettiin myös kirkkopäivillä Suomenlinnassa 2003.
Vuonna 2004 oli kesäteatterissa Lars
Levi Laestadius, vuonna 2005 Paavo
Ruotsalainen – Erämaan profeetta, 2006
Franciscus Assisilainen ja 2007 Martti

Rautanen – Nakambale. Ensi
kesänä tulee vuoroon varhaisherätyksen isä Abraham Achrenius – Viimeinen pasuuna.
– Minun tavoitteeni kirkkodraamassa on evankeliumi eli se, että katsoja
löytäisi draaman avulla sellaisen armon,
jossa hän saa levätä. Sitten hän voi viedä
laupeuden ja armon sinne omaan elinpiiriinsä.
Jouni Laine sanoo, että hänen
mielestään Jumala on rakkaus, anteeksiantamus ja armo.
– Kirkkodraama on ihan oikeasti
evankeliumin palveluksessa. Se on osa
kirkon saarnavirkaa.
Abraham Achrenius – Vimeinen pasuuna. Kesäteatteriensi-ilta Hyvinkään
Rautatiemuseon puistossa la 21.6. klo 18.
Liput ennakkoon seurakunnan neuvonnasta.

Teksti Seppo Ylönen

Onnellisesti onneton
Upeampi kirja kuin muistinkaan! Näin
koin, kun luin yli 30 vuoden jälkeen uudestaan Mika Waltarin romaanin Feliks
onnellinen. Ja miksi suosittelen kirjaa
lämpimästi muillekin? Muun muassa
sen vuoksi, että kirjan ilmestymisestä
tulee juuri kuluneeksi 50 vuotta. Tekijän
itsensä syntymästä on samalla kulunut
100 vuotta. Kirjailijan elämäntyötä
muistetaan ja juhlitaan tänä vuonna monin tavoin.
Maailmankuulun,
erityisesti
Sinuhesta tunnetun Mika Waltarin monipuolisen tuotannon yksi vahva juonne
olivat uskon kysymykset, hengellinen
etsintä. Hän ei päässyt siitä koskaan irti.
Hänen ensimmäinen tuotoksensa oli
Merimieslähetysseuran tilaustyö Jumalaa paossa. Viimeinen paksu historiallinen kaksiosainen tiiliskivi oli puolestaan Rooman valtakunnan varhaiskristityistä kertova Ihmiskunnan viholliset. Ja
siinä välissä huomiota herätti mm.
Jeesuksen aikaan sijoittuva Valtakunnan
salaisuus. Waltari oli hämmästyttävä islamin vaiheiden tuntija.

Uskonnollinen
etsintä paljaimmillaan – mutta myös
löytäminen – avautuu kirjailijan 50vuotispäiväksi ilmestyneessä Feliks onnellisessa. Kirjan
päähenkilö, ujo ja
arka, eräänlainen antisankari on tilastovirkailija Feliks Tienhaara. Tätä vaivaa
pakkomielle. Hänen
on sanottava joka
päivä
jollekulle
tapaamalleen vieraalle ihmiselle: ”HerMika Waltari
ra etsii sinua. Syntisi
FELIKS ONNELLINEN
ovat anteeksianWSOY 9. p. 1997
netut, jos vain tahdot.” Päähenkilön
elämänhistoriaan
mahtuu avioero ja psyykkinen romahdus, eikä hän ole todellakaan mikään
altis Herran soturi, päinvastoin.

Ihmeellisiä asioita
kuitenkin tapahtuu; monet
tulevat Feliksin välityksellä
kosketetuiksi, jopa parantuvat sairauksistaan. Feliks
itse vaipuu yhä syvempään
epätoivoon. Hänen kamppailuaan Waltari kuvaa
niin katkeransuloisesti kuin
hän vain osaa. Loppuratkaisussa armon ja levon
todellisuus piirtyy kuitenkin kirkkaampana kuin
missään tuntemassani nykyromaanissa.
Waltariin on suuri syy
tänä vuonna tarttua. Eikä
lukeminen vähällä lopu.
Hyvinkään kirjastossa hänen tuotantoaan löytyy kolmisen hyllyllistä, arkistossa
varmaan lisää.

Reijo Huuskonen

Nuorisomusiikki

O.P.A.L.:in jäsenet Konsta Mönkkönen (vas.), Mika Sipilä ja Mikael Saari harjoittelevat bändikämpässä. Kuvasta puuttuvat Olli Savolainen ja Joonas Haikonen.

K

irkonmäen työkeskuksen kellari
on ollut vuosikausia nuorten
soittajien mekka, josta on kuulunut kaukaisesti milloin mitäkin tyylisuuntaa edustavaa nuorisomusiikkia. Ilmaisessa bändikämpässä harjoittelevat Eleos, Kanava, Metalenkelia, O.P.A.L. ja Panicles. Bändikämpässä soittanut DB (Dictionary Bob) sai uuden harjoittelupaikan Muottikadulta.
O.P.A.L.:in jäsenet Mikael Saari, Konsta
Mönkkönen ja Mika Sipilä ovat tulleet tuttuun paikkaan harjoittelemaan. Bändin kaksi jäsentä ovat poissa. Ykköslaulaja Olli Savolainen on käymässä Lahdessa, ja basisti
Joonas Haikonen on armeijassa, Isosaaressa.
– Nyt kun Joonas tulee armeijasta, minä
menen samaan rannikkovartiostoon Isosaareen, Mikael Saari sanoo. Mika Sipilä oli armeijassa viime vuonna.
O.P.A.L. perustettiin syksyllä 2003. Soittajat ovat vaihtuneet vuosien aikana. Rumpali Mika Sipilä on jäljellä alkuperäisestä
kokoonpanosta. Laulaja ja kitaristi Mikael
Saari aloitti vuonna 2004 ja kitaristi Konsta
Mönkkönen vuonna 2005.
Keikoilla O.P.A.L. esittää ainoastaan
omia kappaleitaan. Paikalla olevat soittajat
nimeävät musiikin pop-, rock-, heavy -hengelliseksi musiikiksi. Kaikki osallistuvat säveltämiseen ja sanoittamiseen.
– O.P.A.L. on esiintynyt suurimmaksi
osaksi Hyvinkään seurakunnan jutuissa Betaniassa. Esiinnyimme myös Lähetysjuhlilla.
Pari kertaa olemme olleet Kuutsilla. On käyty esiintymässä myös Helsingin ja Klaukkalan nuorisotaloilla, Mika Sipilä luettelee.
Viimeisen vuoden sisällä O.P.A.L.:illa on
ollut ainoastaan kaksi keikkaa.

Kanava esiintyy
Hyvinkääsalissa
Nuorten bändikämpän seinustat ovat täynnä
vahvistimia, soittimia ja piuhoja. Rummut ja
äänentoistolaitteet ovat seurakunnan omaisuutta. Kitara- ja bassokamat ovat omia.
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Bändikämppä kovassa käytössä

Mikael
Saari soittaa
ja laulaa myös
Kanavassa. Siinä
ovat hänen lisäkseen jäseninä Lassi Salin (koskettimet), Joonas Pohjasniemi (basso), Turkka Inkilä (huilu, kitara ja
laulu) ja Markus Saari (rummut).
– Kanava esittää proge-gospelia. Sen
kaikki jäsenet ovat abeja ja siksi esiintymisiä
on harvoin. Aikaisemmin on ollut paljon
keikkoja. Olemme esiintyneet ympäri Suomea, Saarijärvellä saakka. Isoksi osaksi esiintymiset ovat olleet seurakunnan tukemia.
Toukokuun 10. päivänä lähdemme Poriin
nuorten gospel-tapahtumaan, Mikael Saari
kertoo soittamisestaan Kanavassa.
Kanavan seuraava keikka on Hyvinkääsalissa 8. helmikuuta kello 19. Konsertin nimi
on Miten huutaa minulle avaruus. Esiintyjinä ovat Kanavan lisäksi Vilma Talvitie (laulu, piano), Konsta Mönkkönen (klassinen
kitara), Miika Pelkonen (taikuri, Talentissa
nähty), Diandra & Deirdre Flores, Tallahazzie-bändi, Dictionary Bob, Tapainlinnan
veljeskuoro Tavaton ja HYK:n lauluyhtye,
joka tukee Kanavan kappaleita.
– Konsertin takana ovat Hyvinkään kaupungin sivistystoimi, Nuorisovaltuusto ja
Tapainlinnan koulu. Seurakunnaltakin saamme paljon apua Miten huutaa minulle avaruus -konsertin järjestämiseen.

Soittajista tulee
ehkä opettajia
O.P.A.L.:in paikalla olevista jäsenistä Konsta
Mönkkönen on lukion ensimmäisellä, ja Mikael Saari on tämän vuoden abiturientti. Mika Sipilä opiskelee Järvenpään diakonia-ammattikorkeakoulussa kirkon nuorisotyöntekijäksi. Hän valmistuu
kolmen vuoden kuluttua.
– Vuoden parin
aikana O.P.A.L.
oli täällä

musiikkiopistossa klassisen kitaran tunneilla, aikoo hakeutua myös musiikin alan opettajaopintoihin.
– Aion hakea Sibelius Akatemiaan ja
Opettajien kasvatuslaitokseen. Jälkimmäisessä voisin ottaa sivuaineeksi musiikin.
O.P.A.L. harjoittelee seuraavaa keikkaansa varten. Se pidetään lauantaina 29. maaliskuuta Hakalan nuorisotalossa. Bändin kolme
jäsentä miettii hetken yhdessä, kun heidän
pitäisi antaa lehteen näyte sanoituksistaan.
Sitten he keksivät. Eräässä O.P.A.L.:in kappaleessa ovat sanat, joilla viitataan varovasti
kristilliseen toivoon: ”Pelkää en enää pimeää, sillä tiedän sen, en koskaan yksin jää.”

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

bändikämpässä ainoa bändi, joka
kävi harjoittelemassa. Viime kesästä lähtien tänne on
tullut uusia bändejä,
Mika Sipilä sanoo.
Mikael Saaren mukaan
on hyvä asia, että seurakunta
tarjoaa ilmaisen soittopaikan
yhä uusille musiikkia harrastaville nuorille. Näillä ei olisi muuten mitään mahdollisuuksia niin
hyvään paikkaan. Mikael aikoo pyrkiä
Sibelius Akatemiaan tai Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan musiikkikasvatusta.
– Eräänä vaihtoehtona on ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiikka.
Konsta Mönkkönen, joka käy Hyvinkään



Asiakkaat kysyvät:

H
Yhteisvastuukeräyksellä tukea
kehitysvammaisille ja liberialaisille

Y

hteisvastuukeräys käynnistyy sunnuntaina 3. helmikuuta kello 10 Hyvinkään kirkossa alkavalla jumalanpalveluksella ja sen jälkeisellä yläsalin kirkkokahvilla.
Tällä kertaa tuemme keräyksellä suomalaisten kehitysvammaisten työllistämistä ja Liberian jälleenrakentamista. Suomen seurakunnissa vapaaehtoisia lipasja listakerääjiä lähtee matkaan noin 40 000.
Kehitysvammaisten Haluan töihin! -kampanja kestää vapunpäivään saakka. Keräysvaroilla tuetaan heidän työllistymistään tavallisille työpaikoille, ja palkkaajiksi on haastettu yli 4000 suomalaista yritysjohtajaa. Seurakuntien piirissä pyritään myös lisäämään
kehitysvammaisten työntekijöiden määrää. Seurakuntalaisia kannustetaan kirjoittamaan myös kirjeitä
kunnanvaltuutetuilleen. Suomen Yhteisvastuu 2008
-hankkeen toteuttavat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Nuorten Ystävät ja Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl.
Niin sanotun tuetun työllistymisen mallissa kehitysvammaisella on henkilökohtainen työhönvalmentaja, jonka
palvelu on ilmaista.
– Työhönvalmentaja räätälöi tehtävät niin, että työnantajan tarpeet ja työntekijän kyvyt kohtaavat. Hän auttaa molempia
osapuolia työllistämisen joka vaiheessa, sanoo erikoissuunnittelija
Marika Ahlstén Kehitysvammaliitosta.
Hän mainitsee, että kehitysvammaisten työllistymisen esteenä
ovat usein ympäristön asenteet sekä tiedon ja työhönvalmentajien
puute. Viranomaiset, työnantajat ja kehitysvammaisten henkilöiden omaiset tarvitsevat myös tietoa siitä, mihin tehtäviin kehitysvammaiset pystyvät ja miten heidän työllistämisensä käytännössä
toteutetaan.

Liberialaiset omavaraisuuteen
Tämänvuotisen yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena kohteena on
länsiafrikkalainen Liberia, joka toipuu neljätoista vuotta kestäneestä ja arviolta 150 000–200 000 ihmishenkeä vaatineesta sisällissodasta. Sodan aikana suurin osa väestöstä joutui jättämään
kotinsa ja kotiseutunsa, osa pakeni maan rajojen ulkopuolelle.
Tiet, sillat, koulut ja terveysasemat sekä kokonaiset yhteisöt tuhoutuivat pahoin. Jopa 60 prosenttia nuorista liberialaisista on
jäänyt vaille koulutusta ja ammattitaitoa.
Liberialaisia tuetaan Yhteisvastuuvaroilla muun muassa kehittämään ruokatuotantoa ja maanviljelystä, järjestämän ammattikoulutusta sekä myöntämällä yhteisöille pienlainoja. Avun vie
perille Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuuvaroista käytetään 60 prosenttia Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun, 20 prosenttia
menee kehitysvammaisten suomalaisten työllistämiseen ja loput
20 prosenttia kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.
Yhteisvastuukeräys on Suomen suurin vuosittainen kansalaiskeräys. Sen suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen ja esimiehenä Porvoon piispa Gustav Björkstrand.



orseWell Fysio Healing Oy on
ollut Toni Karhusen, 42, työpaikkana kahdeksan vuotta. Aikaisemmin Hyvinkään Työkeskuksessa työskennellyt mies on
saanut nykyisessä työpaikassaan Rääkänkadulla paljon vastuullisia tehtäviä ja autolla asioimista. Asiakkaat tarvitsevat hänen voimaansa
rehusäkkien autoon nostamisessa.
– Käyn hakemassa pakettiautolla esimerkiksi
hevosille tarkoitettuja vehnälesesäkkejä Helsingin
Myllystä Haarajoelta. Hoidan myös posti- ja matkahuoltokeikat. Minulle kuuluu pihan kunnossapito ja talvella osa lumitöistä. Laitan etikettejä erilaisiin tuotteisiin, hän sanoo.
Toni Karhunen lähtee näyttämään työtehtäviään eri puolilla tukkua. Tuotteiden etikettien laitto
käy häneltä sujuvasti ja 25 kilon rehusäkki nousee
hartioille vaivatta. Muut työntekijät kysyvät usein
häneltä, onko jotakin tuotetta saatavana. Toni sanoo, että hänellä täytyy olla koko ajan tiedossa
tukkuvaraston tilanne. Tuotteita tuodaan maahan
Ruotsista, Englannista, Irlannista, Saksasta, Ranskasta ja vähän muistakin maista.
– Minulla on mennyt täällä HorseWellissä hyvin. Olin tätä työpaikkaa ennen Hyvinkään työkeskuksessa. Täällä on kivempaa kuin siellä, koska
saan tehdä ruumiillista työtä. Minulle pakettiautolla liikkuminen ja asioiden hoitaminen on nautinto. Ajokortin sain vuonna 1989.
Toni Karhunen on työssä maanantaina, tiistaina sekä torstaina ja perjantaina kello 9 - 15.
– Keskiviikkona minulla on vapaata. Silloin laitan kotona ruokaa ja siivoan. Minulla on 61,5 neliön omistusasunto.
Toni harrastaa paljon erilaisia lajeja kuten salibandya, uintia, lenkkeilyä ja pyöräilyä. Hän on
myös ratsastanut ja teatterikin on eräs suosikeista.
– Pelaan salibändiä Dream Team -joukkueessa ja olemme voittaneet neljä kultaa,
kaksi hopeaa ja yhden pronssin. Olen ylpeä neljästä kullasta. Pitäisi aloittaa myös
kuntosalilla käynti.

Yrittäjä on
Tonille kuin
isoveli
Fysio Healing Oy perustettiin alunperin
hevosten fysioterapiayritykseksi vuonna 1990.

HorseWell
Fysio
Healing
Oy:n
toimitusjohtaja
Ismo
Haapanen
(vas.) on
työllistänyt Toni
Karhusta
kahdeksan
vuotta.

Kysynnän kasvun myötä Fysio Healing aloitti hevosten ja koirien lisäravinteiden ja hoitotuotteiden
maahantuonnin ja tukkumyynnin Suomessa. Yrityksen tuotevalikoima on lisääntynyt hevosten hyvinvointiin liittyvillä tuotemerkeillä. Koska yrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Ismo Haapasen
harrastus on ravihevosten lisäksi lännenratsastus,
tulivat tukkutoimintaan mukaan lännenvarusteet.
Ismo Haapanen on tyytyväinen Tonin työpanokseen.

– Aluksi y
essä. Naapuris
joka oli Toni K
tulla meille ka
noin, että tott
le nuorelle mi
Kahdeksi
työharjoittelu
deksi.
– Toni sa

Kehitysvammaiselle palkka ja en

T

ämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen
keräyspäällikönä on Sinikka Ala-Paavola. Hän puolustaa kehitysvammaisten
palkallista työllistämistä sekä pitkäaikaisesta sodasta selviytyneen länsiafrikkalaisen Liberian jälleenrakentamista ja
lapsisotilaiden auttamista. Jälkimmäisen avun kanavina ovat Kirkon Ulkomaanapu ja Luterilainen
maailmanliitto.
– Lievästi kehitysvammaisten omanarvontunnolle on äärimmäisen tärkeää, että he ansaitsevat
itse elantonsa ja maksavat palkastaan veroa. Työ
räätälöidään heidän oman jaksamisensa ja kykyjensä mukaan.
Yritykset saavat täyden vastineen maksaessaan
palkkaa kehitysvammaisille, joiden on huomattu
vaikuttavan myönteisesti työpaikkojen ilmapiiriin.
– Seurakuntien ja kuntienkin olisi syytä tarkistaa suhteensa kehitysvammaisiin. Yksityisellä puolella kehitysvammaisiin työntekijöihin suhtaudutaan paremmin. Esimerkkinä on Helsingin seudun
HOK-Elanto, joka on ottanut työsuhteeseen kuusikymmentä kehitysvammaista, hän sanoo.
Kehitysvammatyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Maria Kahra sanoo, että Suomessa on 3000
työkykyistä ja työhön haluavaa kehitysvammaista.
Sinikka Ala-Paavola on tämän vuotisen yhteisvastuukeräyksen keräy
Heistä vain 200–300 käy palkkatyössä.
– Perinteisestä työtoiminnasta tai avotyöstä ei kö.

”Onhan Toni täällä?”
Ministeri Elisabeth Rehn kertoo
tuoreet terveiset Liberiasta Runebergin
päivänä 5.2. klo 18 srk-keskuksen
isossa salissa.

Yhteisvastuutalkoot
Hyvinkäällä

yrityksen toimitilat olivat Sahanmässa olevan yrityksen Anne Surakka,
Karhusen tuttava, kysyi, voisiko tämä
ahdeksi päiväksi työharjoitteluun. Satahan toki tällaiselle mukavanoloiseliehelle jotakin tekemistä löydetään.
päiväksi tarkoitettu Toni Karhusen
u on virunut jo noin kahdeksaksi vuo-

aattaa olla auttamassa minua myös

työaikansa ulkopuolella. Hän haravoi ja leikkaa
nurmikoita tai auttaa muuttohommissa. Vuosien
varrella meille on muodostunut ystävyys. Minulla
on kuin isovelitunne häntä kohtaan. Tapaan myös
Tonin vanhempia ja olin muun muassa hänen 40vuotispäivillään kuin sukulainen konsanaan.
Ismo Haapanen on yhteydessä Hyvinkään työkeskukseen jatkuvasti. Siellä hän tapaa muitakin
yrittäjiä, joilla on työssä kehitysvammaisia.
– Nämä vuodet ovat tehneet sekä meidän että

Tonin kannalta siteen, jota tuntuisi hyvin epämukavalta katkaista. Meille tulee joskus asiakkaita,
jotka kysyvät: ”Onhan Toni täällä?” Uskon, että
olemme ja pysymme osana Tonin elämää.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

ntiselle lapsisotilaalle koulutus
makseta palkkaa. Kehitysvammaiset eivät kilpaile muiden työttömien työpaikoista. He ovat valmiita tekemään yksinkertaisia
töitä, joihin ei löydy muita tekijöitä. Kehitysvammaisille mieluisia töitä olisivat esimerkiksi keittiö-, kiinteistö- ja puhdistustyöt.
Maria Kahra kertoo esimerkkinä TV-tuotantoyhtiö Broadcastersin, jolla on palveluksessaan kehitysvammainen mies. Tämä kerää roskat, jakaa postin, täyttää tulostimet paperilla, käy
pesulassa ja kaupassa.
Hyvinkään seurakunnassa järjestetään vuoden aikana kehitysvammaisille kaksi leiriä ja muutama retki. Heille on myös
kirkkovuoden mukaisia selkokielimessuja.
– Käyn pitämässä Hyvinkään toiminta- ja työkeskuksessa
seurakuntaryhmiä. Kehitysvammaisille on myös erityisrippikouluja. Tänä vuonna on kaksi rippikoulua. Toinen on kesällä Leiriniemessä. Vaikeavammaisten leiri on syksyllä Martin seurakuntakodissa, Maria Kahra sanoo.

Elisabet Rehn
kertoo Liberiasta

yspäällik-

Oltuaan yli kymmenen vuotta Suomen Unifemin (YK:n naistenrahasto) varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana Sinikka AlaPaavola on tutustunut myös ministeri Elisabet Rehniin, joka on
juuri palannut yhteisvastuukeräyksen kohdemaasta, länsi-afrikkalaisesta Liberiasta. Rehn tapasi siellä jälleen ystäväänsä presidentti Ellen Johnson Sirleafia. Elisabet Rehn ja Liberian presidentti tekivät aikaisemmin YK:lle selvityksen maailman krii-

Hyvinkään seurakuntalehti 1/31.1.2008

sikohteiden naisten asemasta aseellisten kriisien ja jälleenrakentamisen aikana.
Elisabet Rehn tulee kertomaan Liberian
tilanteesta seurakuntakeskuksen isoon saliin
tiistaina, 5. helmikuuta kello 18. Sitä ennen on
kello 17.30 alkava kahvitarjoilu.
Vaikka Liberia on luonnonvaroiltaan Afrikan
rikkaimpia maita, yli 70 prosenttia maan ihmisistä
on köyhiä. Bruttokansantulo on vain 120 euroa henkeä kohti vuodessa, kun se on Suomessa 33 000 euroa. Ihmisten
elinikäodote on 42 vuotta.
– Sota loppui vuonna 2003. Pienimmät sotilaat olivat kymmenvuotiaita. Kaikkein tärkein autettavien ryhmä ovatkin
15 000 lapsisotilasta.
Osa teki sodan aikana hirmutöitä huumattuna ja osa pakon
alla. Nyt heille on pidetty terapialeirejä. Heitä on opetettu leikkimään ja pelaamaan pelejä. Samoja traumoja on myös naisilla.
– Yhteisvastuukeräyksellä tuettava kampanja, joka keskittyy
näiden sotilaiden ammatilliseen kouluttamiseen, on suunnattu
oikein. Sekin antaa maassa toivoa, että liberialaiset miehet tekevät kylissä peltotöitä, mikä on monissa afrikkalaisissa maissa
naisten käsissä.

Aukeaman tekstit Seppo Ylönen

• Messu ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus
sunnuntaina 3.2.2008 klo 10 Hyvinkään
kirkossa. Messun liturgina toimii pastori
Virpi Koivisto ja saarnaajana kirkkoherra
Ilkka Järvinen. Lisäksi seurakunnan kaikki diakoniatyöntekijät ovat mukana messussa. Yhteisvastuun keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola kertoo keräyskohteista. Kirkkokahvit tarjoillaan kirkon yläsalissa. (Paavolasta on tilataksikuljetus Hyvinkään kirkkoon.)
• Lipaskeräys seuraavissa liikkeissä: Prisma,
Citymarket-Areena, Euromarket, S-market, Vehkojan Pyrhönen, Paavolan Valintatalo ja ABC-huoltoasema. Näissä liikkeissä
voi osallistua Yhteisvastuukeräykseen
maanantaista 4.2. lauantaihin 9.2. asti.
• Ministeri Elisabeth Rehn kertoo Liberian tilanteesta tiistaina 5.2. klo 18 seurakuntakeskuksen isossa salissa. Elisabeth
Rehn ja Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf ovat tehneet laajan YK-raportin naisista aseellisten konfliktien keskellä
sekä naisten asemasta jälleenrakentamisessa. Keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola
kertoo yhteisvastuukeräyksestä ja seurakunnan puolesta ministerin toivottaa tervetulleeksi diakoniasihteeri Tuija Mattila.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
• Naisten YV-virkistyspäivät Sääksin leirikeskuksessa. Virkistyspäivät alkavat perjantaina 7.3. klo 17 ja päättyvät lauantaina
8.3. klo 15. Yhteisvastuun keräyspäällikkö
Sinikka Ala-Paavola kertoo naisten asemasta Liberiassa. Mukana myös diakoniatyöntekijät Maria Kahra ja Anna-Kaisa
Kuokkanen. Sääksissä voi nauttia hiljaisuuden huoneesta, saunasta ja tietenkin
hyvästä ruoasta! Tule virkistymään ja
nauttimaan! Osallistumismaksu 30 €.
Ilmoittautumiset 29.2. mennessä seurakunnan neuvontaan, puh.
(019) 45611.
• Taulut, taidelasi ja
Arabian astiat -rieha seurakuntakeskuksen isossa salissa
la 29.3.2008 klo 11-14.
Yhteisvastuuriehassa
luvassa tarjoilua, arpajaiset ja värikästä ohjelmaa. Uusia ja käytettyjä tauluja, taidelasia ja Arabian astioita voi lahjoittaa Yhteisvastuun myyntiin. Tavaroita
otetaan vastaan seurakunnan neuvonnassa, Hämeenkatu 16. Myyntituotto Yhteisvastuukeräykseen.
• Talvirenkaan vaihto -tempaus lauantaina
12.4. klo 9-14 Hyvinkään ammattioppilaitoksella. Hinta 20 €. Ajanvarauksesta ilmoitetaan myöhemmin.
• Yhteisvastuun kiitosjuhla ja messu sunnuntaina 20.4. klo 10 Hyvinkään kirkossa.
Kirkkokahvit kirkon yläsalissa.
• Yhteisvastuukeräyksen tuotto 2007 Hyvinkään seurakunnassa oli 17.141,24 €.
• Lisätietoja: Keräyspäällikkö Sinikka AlaPaavola p. 0400 934 552 tai s.alapaavola@
pp.inet.fi ja diakoniatyöntekijä Maria Kahra, p. 040 559 324 tai maria.kahra@evl.fi,
www.hyvinkaanseurakunta.fi tai www.yhteisvastuu.fi



Matkaevästä

Matti Nummela

Laskiaisesta
alas paastoon

P

ian olemme laskiaissunnuntaissa ja laskiaistiistaissa. Ehkä ajattelemme pulkkamäkeä, hernekeittoa ja pannukakkua
– tai kenties iloista hevosajelua. Hauskanpitoa ja laskiaisriehaa.
Alkuaan sana laskiainen on tarkoittanut
”laskeutumista alas” paastonaikaan. Alkaa
yksinkertaisten elämäntapojen ja itsensä
kieltämisen aika. Laskiaisriehan, hernekeiton ja makeiden laskiaispullien jälkeen.
Nykyaikana olemme unohtaneet vanhat
paastotavat. Itsensä kieltäminen ei taida
kuulua moderniin sanavarastoon. Mutta
kun helpon ja mukavuudenhaluisen elintavan haittavaikutukset ovat tulleet näkyviin,
alamme ymmärtää paastoa. Ymmärrämme,
miten myönteistä on tinkiä velttoilusta ja
mukavuuden tavoittelusta. Ja miten terveellistä on vaikkapa riittävän rasittava liikunta
tasapainoisen elämän edellytyksenä.
Vapahtajamme Jeesus paastosi itse ja
oletti oppilaidensakin paastoavan. Hän
myös puhui rukouksesta ja paastosta vahvana apuna taistelussa pahaa vastaan. Paasto
vapauttaa meidät hiljentymään, miettimään
ja rukoilemaan. Se auttaa meitä kuulemaan
Jumalan puhetta Raamatussa ja ottamaan
vastaan hänen armonsa. Paastoaminen auttaa panemaan elämäämme oikeaan arvojärjestykseen.
Jeesus ei tehnyt paastosta lakia eikä tahdo meidänkään tekevän siitä numeroa. On
kyse vapaaehtoisesta luopumisesta. Luovumme jostain sellaisesta, mikä itsessään on
sallittua ja hyvää. Luovumme jostakin, jotta
vapaudumme palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä.
Paastotessa osoitamme itsellemme ja Jumalalle, että voimme omistaa jotain tai olla ilman sitä. Kun käytämme tätä maailmaa,
meillä on oikeus iloita sen hyvyyksistä. Mutta niiden ei pidä sitoa tai kahlita meitä. Mikään ei saa tulla tärkeämmäksi kuin Herramme ja Vapahtajamme.
Kun luovumme jostakin, voimme sijoittaa aikaamme tai rahaamme esimerkiksi pian alkavaan yhteisvastuukeräykseen. Ja niin
autamme vaikeuksissa ja köyhyydessä eläviä
ihmisiä.
Sisimmältään paasto on iloinen asia.
Luovumme omastamme Kristuksen rakkauden tähden. Hänen, joka rakkaudessaan antoi itsensä kärsimykseen ja ristinkuolemaan,
meidän syntiemme sovitukseksi. Samalla
paasto on salaisuus meidän ja Herramme
välillä, jotain sellaista, minkä syvimmältään
vain hän tietää.
Kun kohta laskeudumme paastonaikaan,
perimmäinen tavoitteemme on ”nouseminen ylös”. Ensin paastonaikana seuraamme
Vapahtajamme voittoisaa taistelua pimeyden valtoja vastaan ja hänen kulkuaan kärsimystiellä kohti Golgatan ristiä. Sieltä sitten
saamme suunnata katseemme kohti pääsiäisen ihmeellistä ylösnousemuksen aamunkoittoa.

Pertti Niiranen
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Kummilapsityön lääkäri Fekadu vierailulla kummilapsen kodissa Dessiessä, Etiopiassa.

Hannane-tyttö
sai uuden toivon

M

e kaikki tiedämme, että
maailmassa on paljon
pahaa, kärsimystä ja surua. Mutta sen vastapainoksi löytyy onneksi hyvyyttä, rakkautta ja iloa.
Kiinalainen tuttu sanonta kuuluu: ”Älä valita maailman pimeyttä, vaan sytytä yksi
kynttilä!” Jeesus muotoilee asian Vuorisaarnassaan näin: ”Ei lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville.” Kirkon ja kristittyjen tehtävänä on levittää Jeesuksen valoa ja rakkautta kärsivään maailmaan.
Lähetystyö on tässä tehtävässä tärkeä
kanava. Kotiseurakuntamme tekee lähetystyötä 11 maassa, joista vanhin ja suurin
lähetyskenttämme on Etiopia, yksi maailman köyhimmistä maista. Yli 70 miljoonan asukkaan Etiopiassa on paljon lapsia
ja nuoria, joiden elämä on usein vaikeaa
alusta lähtien muun muassa ruoan, puhtaan veden niukkuuden ja monien sairauksien takia.
Me kaikki voimme olla auttamassa
etiopialaisia, lahjoittamalla heille vaikkapa
lampaita. Oma perheeni antoi kaksi karitsaa Suomen Lähetysseuran kautta viime
jouluna. Meille se oli pieni uhraus, mutta
Etiopiassa se voi antaa yhdelle perheelle
uusia elinmahdollisuuksia. Välitän teille
tuoreen kertomuksen erään paljon kärsineen etiopialaistytön elämästä ja kuinka
hän sai uuden toivon ja tulevaisuuden lähetystyön kautta:
Suomen Lähetysseuran työntekijä Regina Hantikainen Etiopiasta kertoo: Tyttöjen opetukselle on todella huutava tarve.

Yhden riipaisen tarinan kuulin Hannanenimiseltä nuorelta tytöltä. Hannane (”Olet
kaunis”) istuu toimistossamme kasvot säteillen. ”En tiennyt että osaan tehdä tällaista”, hän sanoo ihmetellen. Hän tuli
edellisellä viikolla naistyön toimistoomme
kyselemään apua.
Hannane on invalidi: hänen vasen jalkansa on kokonaan amputoitu ja tilalla on
kokoproteesi. Oikea jalka ei myöskään ole
ihan terve. Siihen on tehty monia ihonsiirtoja ja leikkauksia. Kysyin, voisiko hän
kokeilla käsitöiden tekemistä Lyydia-talollamme. Hän kertoi, ettei ole ikinä pitänyt neulaa kädessään, mutta suostui yrittämään. Lyydia-talon koordinaattori Rooza opetti häntä, ja jo ensimmäinen pieni
kukkaliina kertoi sen, että hän on taitava
käsistään ja oppii nopeasti. Hannanen elämä muuttui. Iloa tuli kasvoille, syntyi usko
huomiseen ja luottamus siihen, että Jumalalla on sittenkin hänelle jotain hyvää varattuna. Tähänastinen elämä oli usein
näyttänyt hänelle vain nurjat puolensa.
Hannane syntyi yksinhuoltajaäidille.
Kun hän oli vuoden ja kolmen kuukauden
ikäinen, hänen kotiinsa tuli äidille uusi
mies. Eräänä päivänä äidin lähtiessä hakemaan risuja tuo mies pyysi äitiä laittamaan
tulen ennen lähtöään. Hän sanoi palelevansa. Äiti sytytti tulen tietämättä sen surullisista seurauksista ja lähti risuja hakemaan. Sillä aikaa uusi mies otti pienen
Hannanen, roikotti häntä tulen yläpuolella ja poltti tytön jalat. Äiti saapui takaisin
hirveään tilanteeseen. Hannane vietiin
sairaalaan, jossa hän oli yli vuoden ja mies
vangittiin.
Sairaalasta paluunsa jälkeen Hannane

oli isoäidin hoivissa maalla ja pystyi liikkumaan ainoastaan ryömien ja vetäen käsillään itseään eteenpäin. Hannanen ollessa viidentoista Mettun sairaalaan tuli kaksi kirurgia, jotka suorittivat useita leikkauksia hänelle. Lopulta hän sai pääkaupungista jalkaproteesin ja opetteli sen kanssa
kulkemaan. Tällä hetkellä hän sairastaa
vielä tubia, mutta on saanut siihen lääkkeet ja on jo paranemaan päin. Kuuntelin
tarinaa mykistyneenä. Ja sydämeni huusi:
”Hyvä, armahtava Taivaan Isä, kiedo nyt
tämä kärsinyt lapsesi syliisi ja osoita hänelle rakkauttasi.” Suljettehan hänet esirukouksiinne. Hannane on tehnyt jo monia
liinoja Lyydia-talolla ja ompelee hyvin taitoa vaativia ristikuvioliinoja. Tulokset ovat
todella kauniita. Hän käy myös rippikoulua. Kun juttelen hänen kanssaan, hän sanoo kasvot onnellisena: ”Jeesus on minulle niin hyvä, en voi muuta kuin kiittää
Häntä.”
Tämä kertomus osoittaa kauniisti,
kuinka tärkeää on yhden kärsivän ihmisen
auttaminen. Se raivaa tietä Kristuksen
evankeliumille ihmissydämiin ja kirkastaa
Häntä Jumalan kirkkauden säteilynä Kynttilänpäivän otsikon mukaisesti. Kun tämä
vuosi on kristittyjen yhteinen ”Rakas rukous” teemavuosi, saamme muistaa lukuisia ”hannaneja” Etiopiassa ja muualla, että
Jumala lähettäisi rakastavia lähimmäisiä
heitä hoitamaan. Ja myös pyytää, ettemme
itsekään sulkisi sydäntämme ja kukkaroamme apuamme tarvitsevalta!

Teksti Antti Pohjanraito

Jokelan kouluturman
kriisiapua annettiin yhteistyössä

V

iime vuoden marraskuun 7. päivänä Jokelan koulukeskuksessa
ollut ampumistapaus sai sekä
Hyvinkään seurakunnan että
kaupungin virkamiehet yhteiseen kriisikokoukseen. Torstaiaamuna, 8. marraskuuta kello 8.30 kirkkoherra, kaupunginjohtaja, sivistystoimen johtaja, diakoniasihteeri, koulutyön pastori sekä
nuorisotyöntekijä, vs. nuorisosihteeri, kaksi
nuorisotyöntekijää, nuorisopastori ja suntiovahtimestari olivat seurakuntakeskuksessa
kriisikokouksessa.
– Jokelan tapauksesta opimme sen, että
on tärkeää pitää yhteistyöverkostot päivitettyinä. Kriisitilanteessa täytyy olla joustava ja
valmis tarttumaan toimeen, diakoniasihteeri
Tuija Mattila sanoo.
Seurakunnan työntekijät toimivat kriisissä mahdollisimman ripeästi. Koulutyöntekijät olivat kouluilla ja erityisnuorisotyöntekijät sekä kouluilla että kaduilla.
– Nuorisopuolen työntekijät pitivät Hyvinkään kouluissa aamuhartauksia. Seurakunnan rooli kaikenikäisten ihmisten kuuntelijana ja asioiden jakajana oli tärkeä.
Osa diakoniatyöntekijöistä oli antamassa
torstaista alkaen neljänä päivänä kriisiapua
Lepolan koulussa Jokelassa sekä Kolsan ja
Jokelan päiväkodeissa.
– Jokelan koulukeskuksen tapahtuma säteili myös päiväkoteihin, joissa koululaisten
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nuorempia sisaruksia oli. Se oli myös päiväkotien työntekijöille kova paikka.
Torstai-iltana kello 19 pidettiin kirkossa
muistohetki, ja paikalla oli kymmenen seurakunnan työntekijää. Tilaisuuteen saapui
120 hyvinkääläistä. Tuija Mattilan mukaan
tilaisuus oli hyvin koskettava.
Hän huokaa, että elämä on ihmeellinen
asia.
– Me ihmiset olemme haavoittuvia ja
hauraita. Koskaan emme voi tietää, mitä toisen ihmisen sisällä tapahtuu. Tulee mieleen,
että tällaisen teon tekijä voi olla kuka tahansa.

Nuorten mielenterveyteen
lisäresursseja
Torstaiaamuna, 8. marraskuuta nuorisotyöntekijä Ari-Pekka Laakso piti jo päivän
avauksia ala-asteilla lohduttaen koululaisia
ja opettajia. Hyvinkään kirkko oli auki hiljentymistä varten torstaina, perjantaina ja
lauantaina. Siellä oli paikalla kahden tunnin
vuoroissa kaksi seurakunnan työntekijää antamassa keskusteluapua ja sielunhoitoa.
Vs. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen oli
vuorollaan päivystämässä seurakunnan nuorisotalossa Betaniassa, joka oli nuoria varten
auki torstai-, perjantai- ja lauantai-iltaisin.
Jokaisena iltana pidettiin iltahartaus, jossa
luettiin psalmeja.

– Pidimme esillä psalmeista nousevaa
ajatusta, että kaikesta tällaisesta huolimatta
maailma on Jumalan kädessä. Betanian päivystäjät sopivat etukäteen, että he eivät aloita keskustelua Jokelasta, vaan aloitteen olisi
tultava nuorilta. Betaniaan tulleet nuoret
keskustelivatkin välillä tapauksesta, mutta
sitten he päättivät yhdessä olla puhumatta
siitä.
Perjantai-iltana seurakunnan erityisnuorisotyöntekijät ja kaupungin nuorisotyöntekijät olivat nuorten apuna Jokelassa.
– Kaupungin nuorisotoimen kanssa ovat
rivit tiivistyneet. Pyrimme saamaan yhteistä
kriisikoulutusta kaupungin ja seurakunnan
nuorisotyönohjaajille.
Rivinuorisotyöntekijöille nuorten mielenterveysongelmat ovat tulleet silmille ainakin kahdeksan vuoden ajan. Nuorille on
vaikea saada apua. Sen Kirsi Kupiainen on
nähnyt työssään.
– Toivottavasti kaikkialla Suomessa annetaan jatkossa enemmän resursseja nuorten mielenterveyden hoitamiseen.

On iankaikkisen
elämän toivo
Koulutyön pastori Juha Koivulahti oli Jokelan tapauksen viikolla päivänavausvuorossa
Hyvinkään yläkouluissa ja lukiossa. Keskiviikkona, iltapäivällä selvisi tilanteen vaka-

vuus.
– Pidimme torstaiaamuna koulutyöntekijän Satu Rytilahden kanssa kriisihartauden Sveitsin lukion liikuntasalissa. Sen jälkeen pidin samanlaisen hartauden Hyvinkään yhteiskoulussa keskusradion kautta ja
Satu oli mukana Tapainlinnan koululla järjestetyssä hetkessä. Perjantaina erityisnuorisotyöntekijä Nina Laurén ja Satu kävivät
hartaudenpidossa ammattioppilaitoksessa ja
olivat siellä jonkin aikaa tarjoten keskusteluapua, Juha Koivulahti kertaa tapahtumia.
– Pidin perjantaina kriisihartauden myös
Puolimatkan koulussa. Olen ymmärtänyt,
että koulut kokivat yhteistyön tässä tapauksessa hyvänä seurakunnan kanssa.
Torstaiaamuna seurakuntakeskuksessa
pidetyssä seurakunnan ja kaupungin yhteisessä kriisikokouksessa ollut sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen laittoi kaupungin
nettisivuille ja koulujen työntekijöille seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot. Tämä
helpotti paljon kriisiavun pyytämisessä.
– Torstai, 8. marraskuuta oli surullinen
aamu. Siitä ei mihinkään pääse. Meillä kristityillä on kuitenkin iankaikkisen elämän toivo. Se on meidän vastaus odottamattomiin
kriiseihin, Juha Koivulahti tiivistää.

Teksti Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Talous- ja
velkaneuvojat
Esko Mäkitalo ja
Marjaana
Lipsonen
korostavat rahaasioissa
talonpoikaisjärjen käyttöä. On
elettävä suu
säkkiä myöten.

Velkaneuvojat kantavat
velkaantuneiden taakkoja

H

yvinkään kaupungin talous- ja
velkaneuvojat Marjaana Lipsonen ja Esko Mäkitalo ovat
nähneet työssään, millaisessa
kurimuksessa velkaantuneet
elävät jopa vuosikymmeniä.
Jotkut velkaantuneet työttömät eivät uskalla
hakeutua työhön, koska ulosottomies lohkaisee nettotuloista kolmanneksen pois.
Nuoret voivat velkaantua otettuaan useita
pikaluottoja. Ihminen velkaantuu useimmissa tapauksissa koska ei tule miettineeksi tulojensa määrän riittävyyttä.
Vuodessa velkaneuvojat kirjaavat noin
kolmesataa asiakaskäyntiä. Viime vuonna
kirjattiin lisäksi viisisataa puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse annettua neuvontaa.
Neuvojat auttavat eri asemassa olevia ja eriikäisiä ihmisiä, joilla on velkaa pienempiä ja
isompia määriä.
– Seurakunnan diakoniatoimiston kanssa teemme osittain samantyyppistä työtä.
Joskus pelkkä keskustelu auttaa velkaantunutta ihmistä. Silloin tällöin huomaan, että
ihminen tulee ahdistuneena ja lähtee iloisena pois, Marjaana Lipsonen sanoo.
Velkaneuvontaa hän on tehnyt kaksitoista vuotta ja on nyt osa-aikaeläkkeellä. Aikaisemmin Marjaana Lipsonen toimi vientialalla ja Reka-kaapelin vientipäällikkönä.
– Ensimmäiseksi saatan antaa neuvoja
puhelimessa ja sähköpostilla. Suurimmalle
osalle annan ajan. Ensimmäisellä kerralla
kartoitetaan, mistä on kysymys ja mitä voisi
tehdä. Jos velkamäärä on kohtuullinen, voin
avustaa lyhennyssopimusten tekemisessä
velkojien kanssa. Useampia korkeakorkoisia
luottoja voidaan yhdistää takuusäätiön takaamaksi pienikorkoiseksi lainaksi.
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Joskus isoa velkamäärää on neuvoteltava
Luoton antaminen on hyvä bisnes, ja sikpienemmäksi, koska mainitun säätiön ta- si pikaluottoyrityksiä on ainakin kahdeksankuun maksimiraja on 34 000 euroa kahdek- kymmentä. Velkaa saa kätevästi myös tekstisan vuoden maksuajalla. Korkoja saatetaan viestillä.
neuvotella kokonaan pois, koska ne voi– Missä korot
vat olla vanhassa velassa 2/3 velan salovat toistakymdosta. Silloin takauslainalla maksetaan
mentä prosenttia,
pelkkä pääoma. Joskus velkoja saattaa
”Kenenkään ei pidä tunnolliset velan
luopua osittain tai kokonaan koroista ja
ajatella, että hänellä takaisinmaksajat
kuluista.
maksavat tappiotkin, joita tulee
on liian pieni tai
maksukyvyttömien
Velkaantumiselle on
liian
suuri
velka,
taholta.
yhteiskunnallinen syy
Kun lainsääliian pienet tai liian däntö
Esko Mäkitalo on tehnyt velkaneuvonantaa velallisuuret tulot.
taa viisi ja puoli vuotta. Hän aloitti
selle mahdollisuuForssassa ja on jatkanut viime vuoden
den selvitä ylivelNämä eivät ole
toukokuusta lähtien Hyvinkäällä.
kaantumisesta, se
Viime vuonna tuli käyttöön Hyvin- esteenä velkaneuvon- omalta osaltaan
kään kaupungin myöntämä sosiaalihillitsee pikaluotottaan tulemiselle.”
luotto, jonka hakemisessa Esko Mäkitatamista. Velkaneulo avustaa asiakasta. Luoton maksimivonta tukee ylivelsumma on 3000 euroa. Lainalla voidaan
kaantumisen taaauttaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät saa toi- kan alla olevia ihmisiä, mistä hyötyy koko
meentulotukea tai pankkilainaa. Sillä mak- yhteisö.
setaan pois vanhoja velkoja tai hankitaan
– Yhteiskunta saa takaisin velkaneuvonesimerkiksi kodinkone.
taan sijoitetut rahansa säästyneinä toimeenViime vuoden syyskuussa Esko Mäkitalo tulo-, sairaanhoito- ja lastensuojelukuluina,
kävi Marjaana Lipsosen kanssa esittelemässä Esko Mäkitalo korostaa.
sosiaalista luottoa seurakunnan työntekijöille. Velkaneuvojat tekevät yhteistyötä seura- Elä tulojesi mukaan!
kunnan lisäksi kaupungin sosiaalitoimiston
kanssa. Joskus asiakkaille saadaan apua myös Marjaana Lipsonen on sen tyyppinen ihmiPunaiselta Ristiltä ja Lions Clubilta.
nen, että hän voi ehdottaa velkojaa antamaan
– Kun velkaantunut ihminen kokee syyl- anteeksi koko velan. Tavarantoimittajilta
lisyyttä, mietin sitä, että meitä ei ole valmen- löytyy silloin tällöin sellaista myötätuntoa,
nettu valuutta- ja lainamarkkinoiden vapau- että ehdotus hyväksytään.
tumiseen. Mielestäni velkaantumisen syy on
– Tämä on antoisaa ja erittäin mukavaa
yhteiskunnallinen, Esko Mäkitalo sanoo.
työtä. Olen kohdannut sellaisia ihania ihmi-

siä, joita en olisi muuten tavannut. Velkaneuvonta on raskasta, mutta samalla palkitsevaa. Jos onnistumme, siitä tulee puolin ja
toisin mukava tunne. Se pitää muistaa, että
aina voidaan tehdä jotakin.
Joskus velkamäärä on niin iso, että sen
hoitamiseksi ei voi ajatella takuusäätiön takaamaa luottoa eikä sosiaaliluottoa. Silloin
voidaan hakea käräjäoikeuden velkajärjestelyä.
– Kenenkään ei pidä ajatella, että hänellä
on liian pieni tai liian suuri velka, liian pienet tai liian suuret tulot. Nämä eivät ole esteenä velkaneuvontaan tulemiselle.
Marjaana Lipsonen ja Esko Mäkitalo tekevät luottamuksellista työtä. Velan rasittamien ihmisten yksityisasioita ei levitellä, se
olisi virkavirhe.
– Ulkopuolinen silmä voi nähdä paremmin tilanteestaan ahdistuneen velallisen tilan. Pelkkä käynti meidän luonamme saattaa
selkeyttää asiaa. Otamme yhteyttä velkojiin
aina velallisen antamalla valtakirjalla. Käräjäoikeuteen päin toimimme kuin oikeusavustajat, Marjaana Lipsonen sanoo.
Hän on samaa mieltä Esko Mäkitalon
kanssa siitä, että velanotto on tehty tänä päivänä liian helpoksi. Marjaana Lipsosen mielestä talousasioista pitäisi alkaa puhua lapsille kodin lisäksi jo päiväkodeissa.
– Usein pienituloinen saattaa selvitä elämässään hyvin, jos hänellä on taloudellinen
ajattelutapa. Minulla on motto: rahaa voi
käyttää korkeintaan sen verran kuin sitä tulee.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Onnekas junamatka
Tampereelta Helsinkiin
Etsikkoaikana Jumala kutsuu
ihmistä luokseen aivan erityisen
voimakkaasti. Mikko Hurskainen
vastasi tähän kutsuun junamatkalla. Tuo hetki muutti miehen
elämän suunnan.
Kun Kajaanissa vuonna 1971 syntynyt Mikko
Hurskainen oli nelivuotias, perhe muutti
Hyvinkäälle. Poika kävi Paavolan ala-asteen,
Vehkojan lukion ja ahersi vielä Hyvinkään
kauppaoppilaitoksessa laskentaa. Hän jatkoi
opiskelua Helsingin kauppakorkeakoulussa
ja suoritti kaupallisen BBA-tutkinnon.
– Edesmennyt isäni oli rakennusyrityksissä projektipäällikkönä. Olimme tavallinen
perhe, mutta minun isäni opetti minulle iltarukoukset. Vietin kesiä mummon kanssa
Kajaanissa. Hän kertoi minulle Jeesuksesta.
Muistan vieläkin mummoni virsien hyräilyn.
Elämä vei sitten eteenpäin. Mikko Hurskainen sanoo turvanneensa Jumalaan ja Jeesukseen silloin, kun tuli hätä jostakin. Muuten eivät hengelliset asiat häntä kiinnostaneet. Hän oli ollut viitisen vuotta ohjelmistotalo HansaWorldin palveluksessa. Syntyi
oma yritys, ja konsulttitöitä tietokonealan
ohjelmistojen myynnin kanssa riitti.
– Olin pyörittänyt omaa yritystäni kolme
kuukautta, kun isäni kuoli maaliskuussa
2003. Hänen kuolemansa pysäytti, koska isä

Polun pää
oli ollut minulle hyvin läheinen henkilö. Se
toi surua ja alakuloisuutta.

”Tännepäin, tännepäin!”
Saman kevään toukokuussa Mikko Hurskainen oli tekemässä Tampereella tietokonejärjestelmän päivitystä. Työnsä tehtyään hänelle tuli Tampereen asemalla puhelu ja asiakas
valitti, että kaikki ei ole kunnossa. Hoidettuaan vian Mikko palasi taas asemalle, mutta
ei ehtinyt pikajunaan, johon oli aikonut. Hän
hyppäsi seuraavaan paikallisjunaan.
– Allapäin ja väsyneenä kävelin vaunussa
etsien paikkaa. Papinliperit kaulassa istuva
mies alkoi huutaa minulle: ”Tännepäin, tännepäin!” Hän oli porilainen rovasti Matti
Vuolanne. Aloimme jutella ja rukoilimme
yhdessä. Matti kertoi minulle Venäjän avustushommista.
Mikko Hurskaista alkoi kiinnostaa Venäjällä tehtävä avustus- ja evankeliointityö,
koska hän oli ollut itsekin työssä Siperian öljykentillä.
– Matista huokui iloisuus ja lämminhenkisyys. Joltakin asemalta tuli vaunuun humalaisia, jotka alkoivat mekastaa. Matti sanoi heille muutaman sanan, ja mekastajat
alkoivat kuunnella hänen puhettaan.
Matti Vuolanne oli menossa Pasilaan,

Mikko Hurskaisen takana on novosibirskiläisen taideopettajan Svetlana Abramovan
tauluryhmä.

jossa hän myi näyttelyssä venäläisten taiteilijoiden tekemiä tauluja. Niistä saaduilla tuloilla rahoitetaan Venäjällä tehtävää avustusja evankelioimistyötä.
– Kun pääsin junasta pois, soitin hyvinkääläiselle Sami Pennaselle. Kerroin, että
minulle on tapahtunut jotakin ihmeellistä.
Sami sanoi: ”Mikko, nyt Jeesus on tulossa
elämääsi!”
Mikko oli viime kesänä Matti Vuolanteen mukana paljon antaneella Siperian matkalla. Elokuussa hän muutti Helsingistä Hyvinkäälle. Mikon kihlattu on apteekkialalla
työskentelevä Marjo Jussila. Häitä he aikovat viettää ensi kesänä morsiamen kotipitäjässä, Lappajärvellä.
– Olimme käyneet Helsingissä Tuomas-

Seitsemän kysymystä luomisesta

Kirkonmäeltä -lehdessä ristikko
tekee tänä vuonna tilaa uudelle
kilpailulle: RAAMATTUVISALLE.
Myös tähän kisaan voi lehden
toimitukselle lähettää vastauksia
– nyt riittää vain vastaajan mielestä oikean rivin kirjoittaminen
annetuista vaihtoehdoista.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Seuraavassa numerossa
kerrotaan vastausrivi sekä palkinnon saajat. Kysymykset laatii Reijo Huuskonen.
Vastaukset lähetetään perjantaihin
7.3.2008 mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL
29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä
”Raamattuvisa”.
Ensimmäisellä kerralla aloitetaan aikojen alusta eli luomisesta ja lankeemuksesta. Mikä olisi Raamatusta löytyvä vaihtoehto seuraavaan seitsemään kysymykseen?
Omaa Raamattua tai raamatunselitysopuksia voit käyttää apuna, jos et suoralta
kädeltä osaa vastata.
1. Mikä seuraavista on
Raamatun luomiskäsitys?
a. Jumala loi järjestyksen alkukaaokseen
b. Jumala loi kaiken tyhjästä, sanallaan
c. Jumala pani liikkeelle hitaan
evoluutiokehityksen
2. Mitä Jumala loi ensimmäisen
luomispäivänä?
a. Valon
b. Auringon ja kuun
c. Alkumeren
3.Mistä puusta Jumala kielsi
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Aadamia ja Eevaa syömästä
paratiisissa?
a. Elämän puusta
b. Omenapuusta
c. Hyvän ja pahan tiedon puusta
4. Mikä oli välitön seuraus
Jumalan tahdon rikkomisesta
paratiisissa?
a. Häpeä, pelko ja piiloutuminen
b. Sairaus ja kuolema
c. Paratiisin muuttuminen
vastakohdakseen
5. Kenelle Jumala ilmoitti
arvoituksellisella tavalla jo
paratiisissa taistelusta ihmissuvun ja paholaisen välillä ja myös
taistelun lopputuloksesta?

messussa. Huomasimme, että täälläkin on
Tuomasmessu. Saimme kuulla Vehkojan
raamattupiiristä ja lähdimme mukaan myös
solutoimintaan.
Mikko Hurskainen on aidosti huolissaan
niistä seurakunnan jäseniksi kastetuista, joilla ei ole henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen. Nämä ihmiset luulevat, että Jeesus ei
auta heitä täällä maan päällä.
– Kunpa he tietäisivät, että Jeesuksen
tunteminen auttaa. Monet asiat selviävät, ja
ihminen välttyy stressiltä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Raamattuvisa
Sanaristikko
6/2007
Kirkonmäeltä-lehden
viimeisen sanaristikon
täytti 44 osallistujaa.
Arpaonni suosi tällä
kertaa Tapio Kaukosta ja Pirjo Korkeilaa.
Heille lähetetään kirjapalkinnot.
Onnea voittajille!

a. Käärmeelle
b. Miehelle ja naiselle
c. Paratiisia vartioivalle kerubille
6. Mitä luomakunta tekee Uuden
testamentin mukaan tällä hetkellä?
a. Odottaa ilmaston lämpenemisen
myötä uutta vedenpaisumusta
b. Jatkaa luonnonlakiensa mukaista
olemassaoloaan
c. Huokaa eli myötäkärsii ihmisen
kanssa ja odottaa Jumalan lasten
vapautusta
7. Mikä on universumimme
lopullinen kohtalo?
a. Nykyinen häviää ja Jumala luo
sanallaan uudet taivaat ja uuden
maan
b. Kaikki elollinen sammuu aikanaan
eli hidas lämpökuolema
c. Elämän kiertokulku jälleensyntymisineen kestää ikuisuuksiin
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Lasten nurkka

Tervetuloa Tutun tupaan!

Perhekerho

Askarrelkaa leijona kartongista.

”Rakkauden, armon lähde..”

Virsilauluilta
Vanhassa kirkossa
su 3.2.2008 klo 18.
Jyrki Rauhala ja
Erkki Hannonen.
Tervetuloa veisaamaan!

Yö leijonien luolassa

Kuningas Dareioksen virkamiehet
vakoilivat kuninkaan palveluksessa
olevaa Danielia. Nämä miehet
eivät halunneet, että Danielista
tulisi heidän johtajansa. Miehet
halusivat osoittaa, että Daniel
toimii väärin ja he halusivat Danielille kovan rangaistuksen. Juonittelevat miehet kehottivat kuningasta määräämään, että valtakunnassa ei saanut rukoilla ketään
muuta jumalaa kuin kuningasta.
Se, joka rikkoisi käskyn, heitettäisiin nälkäisten leijonien eteen.
Daniel tiesi tämän määräyksen,
mutta hän ei voinut olla rukoilematta Jumalaa. Danielille määrät-

tiin tuomio ja hänet heitettiin
leijonien luolaan. Kuningas ei olisi
halunnut tehdä tätä, mutta hän ei
voinut peruuttaa käskyään. Unettoman yön jälkeen hän meni huutamaan Danielille: ”Daniel, elävän
Jumalan palvelija! Onko Jumalasi
pystynyt pelastamaan sinut?”
Kuninkaan hämmästykseksi Daniel
vastasi olevansa vahingoittumaton. Daniel päästettiin pois luolasta ja kuningas antoi uuden käskyn,
jonka mukaan kaikkien tuli palvella Danielin Jumalaa.
Äiti tai isä, voit lukea tämän kertomuksen Raamatusta Dan. 6.

Sururyhmät 2008
Surulla on monet kasvot, mutta monien surevien kokemus on, että surussa on aina kaikille
sureville yhteisiä piirteitä. Kokemus on osoittanut, että surun jakaminen ja yhdessä käsitteleminen tuo lohtua ja auttaa eteenpäin.

Palveleva
puhelin
01019 0071

on avoinna joka päivä,
myös joulunpyhinä.
Suomenkielinen päivystys
on avoinna koko maassa
sunnuntaista torstaihin
kello 18 - 01 sekä
perjantaina ja lauantaina
18 - 03.
Ruotsinkielinen päivystys
on joka ilta kello 20 - 24.

MAALISKUU

• Ryhmän ohjaajat: Petra Pohjanraito ja Kristiina Leinonen
• Kokoontumispaikka: Hämeenkatu 16 srk-keskus, keskusteluhuo-ne, 2. krs.
• Kokoontumisajat: klo 18
seuraavina päivinä: ti 4.3., ti 18.3.,
to 27.3., ke 2.4., to 10.4., ti 15.4. ja
to 8.5.
• Ilmoittautuminen: 26.2. mennessä. puh. (019) 456 11 arkisin
klo 9 - 15

HUHTIKUU
RYHMÄ ITSEMURHAN
TEHNEIDEN OMAISILLE
• Ryhmän ohjaajat: Kosti Kallio ja
Leena Kallio
• Tiedustelut Kosti Kallio,
puh. 040 5479 621.

Touhutovi

2 - 3-vuotiaille lapsille ja heidän kanssaan oleville aikuisille. Touhutovissa liikutaan,
lauletaan, leikitään ja askarrellaan. Lapsi ja aikuinen tekevät
kaiken yhdessä. Keskiviikkoisin klo 15-17 seurakunnan työkeskuksen (Hämeenkatu 16) kerhotilassa.

Piltti-porukka

kokoontuu Pappilassa (Pappilankatu 14) maanantaisin klo
13.30-15.30. Toiminta on tarkoitettu ensimmäisen lapsensa saanneille vanhemmille ja heidän lapsilleen. Piltti-porukka tarjoaa vertaistukea
vanhemmuuteen totutteleville aikuisille.

Tutun Tupa (ent. avoin perhekerho):

• Betania ma 9-11 Helenenkatu 15
• Hakalanmäki ke 9-11 Ahmankatu 2 p. 415 731
• Kaukas ke 9-11 Palvelutalo 470 144
• Kytäjä (joka kk:n 1. ke) ke 9-11 Kytäjän kirkon kerhohuone
• Martti Vihreä kammari ma 9-11 Niittymäen raitti 4 p. 040 867 9402
• Paavola ma 9-11 Aittatie 1 p. 430 362
• Puskintie ti 9-11 Puskintie 4
• Srk-keskus, alakerta ke 9-11 Hämeenkatu 16 p. 456 1202
• Talvisilta ma 9-11 Sieponkuja 2 p. 436 313
• Vehkoja ma 9-11 Yli – Anttilantie 3 p. 434 741
• Veikkari ma 9-11 Vatvuorentie 1 p. 0400 529 545

Martin Akkojen Klubi

• Sininen kammari (naiset) ti 17.30 –19.00 Niittymäen raitti 4
p. 040 867 9402, Vihreä kammari (lapset)
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Tutun tupa aloittaa
Kytäjän kirkon
kerhohuoneessa
keskiviikkona 6.2. klo 9-11.
Ohjaajana toimii Riitta Vainio.
Ryhmä kokoontuu joka kk:n
1. keskiviikkona

Oletko sinä etsimämme henkilö?
• Pidät lapsista ja olet kiinnostunut
seuraamaan heidän taitojaan ja
kehittymistään.
• Haluat päiviisi antoisaa sisältöä
tai suunnittelet opiskelua kasvatusalalle.
• Tule tekemään sijaisuuksia alle
kouluikäisten päiväkerhoihin,
Tutun tupiin ja koululaisten iltapäivätoimintaan.
• Ota pikaisesti yhteyttä Hyvinkään
seurakunnan lapsi- ja perhetyön
toimistoon, puh. (019) 456 1244 tai 0400 364 239.

D i a ko n i a n l e i r e jä
Kehitysvammaisten
seurakuntaleiri
Sääksissä 29.2. - 2.3.2008
(pe-su).
Hinta 34 e. Ilmoittautuminen 11.2. mennessä
diakoniatoimistoon: ma,
ti, to ja pe 10–13,
p. (019) 4561 250.
Lisätiedot: Maria
Kahra, p. 040 5596 324.
Mielenterveysleiri
Sääksissä 6. - 8.5.2008.

Ilmoittautuminen
18.4. mennessä
diakoniatoimistoon ma, ti, to ja
pe klo 10-13 p.
4561 250. Leirin
hinta 34 e sis.
täysihoidon, ohjelman ja kuljetuksen. Leirillä
mukana diakoniatyöntekijät
Anna-Kaisa Kuokkanen ja Kaisa
Laakso. Lisätiedot: Kaisa Laakso, p. 040 7559 364.

Kansainvälinen naisten kerho - kevät 2008
Paavolan seurakuntakodissa torstaisin klo 10 - 12

Donkkis
Big Night
toimintailta Hyvinkäällä
7 - 12-vuotiaille
Paavolan srk-kodilla
os. Aittatie 1
perjantaina 14.3.2008
klo 17.30 - 20.00.

• Luvassa paljon erilaista ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa.

Vapaa pääsy!
Myös vanhemmat ovat
tervetulleita.
Järj. Ev.lut. Kansanlähetys ja
Hyvinkään seurakunta

• 31.1. Korujen tekoa,
Saila Holm Hyvinkään kaupungin nuorisopalvelusta
• 7.2. Yhteisvastuuteema,
Sinikka Ala-Paavola
• 2.2. Ystävänpäivä: Nauruterapiaa tarjoaa Sisko Liukka
• 2.2. Hiihtolomaviikko: Paavolan koulun jumppasalissa Talentkilpailu. Lapset mukaan!
• 2.2. Retki Sääksin leirikeskukseen klo 9-14. Ilmoittautuminen
kerhossa. Maksu 4 euroa.
• 6.3. Naisen asema eri kulttuureissa, alustus Kirsti Mauranen
• 13.3. Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
• 20.3. Pääsiäisen merkitys, pastori Jyrki Rauhala
• 27.3. Tietovisa / afgaanit
• 3.4. Lasten ja nuorten
kasvatus ja huolenpito
• 10.4. Hemmotteluhetki,
kauneudenhoitotuotteiden
esittely
• 17.4. Nyyttikestit ja naisten
omaa ohjelmaa
• 24.4. Tietovisa / muut maat
• (5.5. EI KERHOA – VAPPU)
• 8.5. Tulipalon alkusammutusharjoitukset, Antti Salonen
• 15.5. Kevätretki

Toteuta haaveesi ja lähde pyhälle maalle ja psalmien syntysijoille.

Lähde Toiviomatkojen matkalle
Egyptiin ja Israeliin 6. - 15.11.2008
• Kohteina mm. Siinai, Kairo, Eilat, Kuollutmeri, Jerusalem ja Galilea
asiantuntevien oppaiden johdolla.
• Matkanjohtajina pastori Jukka Palola Huopalahden seurakunnasta ja
pastori Jyrki Rauhala Hyvinkään seurakunnasta.
• Matkan alustava hinta 1350 e + retket.
• Tiedustelut Jyrki Rauhala, 040 753 8322, jyrki.rauhala@evl.fi

HELMIKUU 2008

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
• 09 Mummon kammari,
perhepäivä,Helenenkatu 34 D
• 10 Torstaitovi, Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 18.30 Ruut-naistenpiiri,
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus

Perjantai 1.2.

• 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja –lounas, srk-keskus
• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri,
Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis, Betania

Lauantai 2.2.

• 17 Nuortenilta, Betania

Sunnuntai 3.2.
Laskiaissunnuntai

• 10 messu Hyvinkään kirkko,
Yhteisvastuukeräyksen avaus,
kirkkokahvit
• 11.30-15 Laskiaisrieha Sääksissä
• 14 Inkeri-kerho, työkeskus,
aulakahvio
• 18 Virsilauluilta, Vanha kirkko
”Rakkauden, armon lähde”

Maanantai 4.2.

• 12 Mummon kammari, käsitöitä, askartelua, Helenenkatu 34 D
• 18 Avoin Raamattupiiri, Paavolan srk- koti

Tiistai 5.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 11 Mummon kammari, shakkipiiri, 13 ohjelmatuokio,
Helenenkatu 34 D
• 13.00 Paavolan eläkeläiskerho, Paavolan srk-koti
• 18.00 Yhteisvastuu-ilta: Elisabeth Rehn kertoo Liberian
tilanteesta srk-keskus, iso sali

Keskiviikko 6.2.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha
kirkko
• 12 Mummon kammari,
jumppaa 13 ruokakerho,
Helenenkatu 34 D
• 19 Raamattu- ja seurakuntakoulu, Jeesus-seminaari, Hyvinkään kirkko

Torstai 7.2.

• 09 Mummon kammari, perhepäivä, Helenenkatu 34 D
• 10 Torstaitovi, Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho, Martin srk - talo
• 18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus
• 19 Sanan ja rukouksen ilta
Hyvinkään kirkko, Seppo Juntunen

Perjantai 8.2.

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus

• 13 Raamattupiiri,
Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis, Betania
• 19.30 Tuomaskuoron
vieraana Anna-Mari Kaskinen,
Hyvinkään kirkko

Laskiaisrieha
Sääksissä
sunnuntaina 3.2.2008
klo 11.30 - 15.00

• 17 Nuortenilta, Betania

Sunnuntai 10.2. 1.
paastonajan sunnuntai

• 10 messu, Hyvinkään kirkko
• 10 messu, Paavolan srk koti
• 15 3vartin messu Martin
srk-talo, kts. s. 5
• 15 lauluseurat,
Ahdenkallion nuorisotalo
• 18 iltakirkko, Vanha kirkko (Sley)

Maanantai 11.2.

• 12 Mummon kammari,
Helenenkatu 34 D
• 18.30 Israel-piiri, työkeskus, aulakahvio

Tiistai 12.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 11 Mummon kammari, shakkipiiri, 13 ohjelmatuokio,
Helenenkatu 34 D

Keskiviikko 13.2.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri,
Vanha kirkko
• 12 Mummon kammari,
jumppatunti, Helenenkatu 34
D
• 18 Käteväklubi,
Mummon kammari
• 19 Raamattu- ja seurakuntakoulu, Jeesus-seminaari,
Vanha kirkko

Torstai 14.2.

• 09 Mummon kammari, perhepäivä, Helenenkatu 34 D
• 10 Torstaitovi, Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon Lähetyspiiri, Vanha kirkko?
• 14 Näkövammaisten kerho,
srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä,
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus

Perjantai 15.2.

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri, Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis, Betania

Lauantai 16.2.

• 17 Nuortenilta, Betania

Sunnuntai 17.2. 2.
paastonajan sunnuntai

• 10 messu, Hyvinkään kirkko
• 10 messu, Paavolan srk-koti
• 12 messu, Vehkojan srk-keskus

Hyvinkään seurakuntalehti 1/31.1.2008

• 18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus

Perjantai 29.2.

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri, Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis, Betania

Lauantai 9.2.

Järj. Hyvinkään seurakunnan ja Nurmijärven seurakunnan lapsi- ja perhetyö.

Torstai 31.1.

Seurakunnassa tapahtuu

Maaliskuu 2008
Lauantai 1.3.

• 17 Nuortenilta, Betania

Sunnuntai 2.3. 4. paastonajan sunnuntai
• Ulkoilupäivä perheille, Sääksin leirikeskuksissa,
Sääksjärventie 144, Kiljava.
• Ohjelmassa ilmaista hevosajelua lapsille, partiolaiset erätulilla,
pulkkamäki, hiljentymispolku ja askartelua.
• Ruokailumahdollisuus sekä Nurmijärven että Hyvinkään leirikeskuksen puolella kello 11.30 - 14.30 (tai niin kauan kuin ruokaa riittää), hernekeitto+ pannari 4 euroa, lapset 4 - 12-v.
2 euroa, alle 4 v. ilmaiseksi.
• Lisäksi myynnissä kahvia, mehua, pullaa ja makkaraa eurolla.
Tervetuloa ulkoilemaan!
• 18 Suomen Raamattuopiston kirkkoilta, Vanha kirkko

Maanantai 18.2.

• 12 Mummon kammari, käsitöitä, askartelua, Helenenkatu 34 D
• 13.30 Kehrääjäkadun eläkeläiskerho, Kehrääjäkatu 6
• 18 Avoin Raamattupiiri, Paavolan srk-koti

Tiistai 19.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 11 Mummon kammari, shakkipiiri, 13 ohjelmatuokio,
Helenenkatu 34 D
• 13 Paavolan eläkeläiskerho,
Paavolan srk-koti

Keskiviikko 20.2.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha
kirkko
• 12 Mummon kammari,
jumppatunti, 13 ruokakerho, Helenenkatu 34 D
• 19 Raamattu- ja seurakuntakoulu, Jeesus-seminaari,
Vanha kirkko

Torstai 21.2.

• 09 Mummon kammari, perhepäivä, Helenenkatu 34 D
• 10 Torstaitovi, Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan koululla
• 18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus

Perjantai 22.2.

• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri, Vanha kirkko

Sunnuntai 24.2. 3.
paastonajan sunnuntai

• 10 messu Hyvinkään kirkko,
Karjalaisten kirkkopyhä,
kirkkokahvit
• 18 Tuomasmessu Vanha kirkko
• 10 messu, Paavolan srk-koti
• 13 messu, Kytäjän kirkko
• 18 Tuomasmessu, Vanha
kirkko

Maanantai 25.2.

• 12 Mummon kammari, käsitöitä, Helenenkatu 34 D

Tiistai 26.2.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 11 Mummon kammari, Helenenkatu 34 D
• 18.30 Israel-piiri, työkeskus,
aulakahvio
• 17.45 Diakoniatyön vapaaehtoisten koulutusilta, srkkeskus

Keskiviikko 27.2.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha
kirkko
• 11 Kytäjän kerho, Kytäjän
kirkon sivusali
• 12 Mummon kammari,
jumppatunti, Helenenkatu 34
D
• 18 Käteväklubi, Mummon
kammari

Torstai 28.2.

• 09 Mummon kammari, perhepäivä Helenenkatu 34 D
• 10 Torstaitovi, Vehkojan srkkeskus
• 9.00 lähtö Paavolan srk – kodilta Kansainvälisen naistenkerhon retkelle Sääksiin
• 13 Vanhan kirkon Lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 15 Päihteetön saunaryhmä,
Vehkojan srk-keskus

• 10 messu Hyvinkään kirkko,
Pohjalaisten kirkkopyhä,
kirkkokahvit
• 10 messu, Paavolan srk-koti
• 12 messu, Vehkojan srk-keskus
• 14 Inkeri-kerho, työkeskus,
aulakahvio
• 18 messu, Vanhan kirkon
käyttöönottojuhla

Maanantai 3.3.

• 12 Mummon kammari, käsitöitä, Helenenkatu 34 D
• 18 Avoin Raamattupiiri, Paavolan srk-talo

Tiistai 4.3.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 11 Mummon kammari, shakkipiiri, 13 ohjelmatuokio,
Helenenkatu 34 D
• 13 Paavolan eläkeläiskerho,
Paavolan srk-koti

Keskiviikko 5.3.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri, Vanha
kirkko
• 12 Mummon kammari,
jumppatunti 13 ruoka-ja
virkistyskerho, Helenenkatu
34 D
• 19 Raamattu- ja seurakuntakoulu, Jeesus-seminaari,
Vanha kirkko

Torstai 6.3.

• 09 Mummon kammari, perhepäivä Helenenkatu 34 D
• 10 Torstaitovi, Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon Lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 15 Päihteetön saunaryhmä,
Vehkojan srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho, Martin srk - talo
• 18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus

Perjantai 7.3

• 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja –lounas, srk-keskus
• 11 Raamattupiiri, srk-keskus
• 13 Raamattupiiri, Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis, Betania
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” Tu n t u u h i e n o l t a h o i t a a o m a a l a s t a . O l e n o i k e i n o n n e l l i n e n .”

Raimo
Lahden
mielestä
kunta ja
seurakunta
voisivat
lisätä
yhteistyötä
vanhusten
palvelussa ja
kansainvälisissä
hankkeissa.

Kaupunginjohtaja Raimo Lahti:

Seurakunta täydentää kunnan työtä

N

Miia Lahti.

eljä vuotta sitten Raimo
Lahti, 48, tuli Kuusankoskelta Hyvinkään talousjohtajaksi. Vuoden 2006 elokuusta lähtien hän oli apulaiskaupunginjohtajana ja
aloitti vuoden 2007 joulukuun alussa kaupunginjohtajan viran hoidon.
– Olen syntynyt Jokioisilla ja opiskelin
Tampereella aluetiedettä taloudellis-hallinnollisessa tiedekunnassa. Vaimoni Miia
on Yleisradion toimittaja. Esikoisemme
Max on kolmen kuukauden ikäinen.
Kaupunginjohtaja joutuu paneutu-
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maan työssään hyvin moniin asioihin. Tällä hetkellä eräs tärkeimmistä on Hyvinkään liikekeskustan kehittäminen. Toisena
Lahti mainitsee kuntien yhteistyöhankkeet, joihin liittyy Hyvinkää osana Helsingin metropolia.
Kaupungin tehtäviin kuuluu lainsäädännön perusteella ihmisten auttaminen
taloudellisissa, sosiaalisissa ja kasvatusasioissa. Hänen mielestään on merkittävää,
että näissä tehtävissä Hyvinkään seurakunta on kaupungin kanssa vahvasti yhteistyössä.
– Minä näen seurakunnan työn tosi
tärkeäksi. Sillä voidaan
paikata sellaisia aukkoja,
mitä kunnan toiminnalta
jää.
Kuntasektorilla toiminta on määrätty tarkasti, mutta seurakunnan toimintapa on vapaampi.
Vaikka seurakunnan taloudelliset voimavarat
ovat pienemmät, se voi
usein keskittyä paremmin
asioihin.
– Kaupungin toiminta
on niin laaja-alaista, että
valitettavasti ihminen ei
välttämättä saa yksilönä

Lahden perheen
esikoinen Max tutkii
uutisia yhdessä isän
kanssa.

tarvitsemaansa apua.
Ollessaan Hyvinkään Palloseuran puheenjohtajana Raimo Lahti näki, miten
hyvin urheiluseuran, kaupungin ja seurakunnan yhteispeli sujuu euroliigan kuvioissa. Liiga aloitetaan ja lopetetaan aina
Hyvinkään kirkossa.

Raimo Lahti mainitsee kaupungin
hankkeen solmia ystävyyskuntasopimus
kiinalaisen Kunshanin kaupungin kanssa.
Epävirallista yhteistyötä on viritelty myös
kenialaiseen Kisumun kaupunkiin.
Koska kaupungin ja seurakunnan päättäjät ovat pitkälti samoja henkilöitä, näiden kahden tahon välillä voisi hänen mielestään olla enemmänkin yhteistyötä.
Seurakunnalla on
– Meillä on kaupungin ja seurakunnan
erityisosaamista
yhteistyöstä esimerkkinä Pirkonkoti, jossa
Raimo Lahti mainitsee Jokelan tapauksen asuu vanhuksia. Yhteistyön kasvun painoesimerkkinä siitä, kuinka seurapistealueita ovat vankunnan panos oli erityisesti
husten palveleminen ja
lapsia ja perheitä koskettaneeskansainväliset hanksa kriisissä merkittävä.
keet.
– Minä näen
– Siinä huomasi, että seuraRaimo Lahden perhe
seurakunnan työn on ehtinyt jo käyttää
kunnalla on osaamista, joka
täydentää kunnan työtä. Seurajonkin verran hyväkseen
tosi tärkeäksi.
kunnan mukana oleminen ihHyvinkään seurakunnan
misten surussa on parempaa Sillä voidaan paikata palveluja.
kuin kaupungin tuki. Kun suru
– Olen hyvin tavallija tuska on päällä, siinä tulee
nen suomalainen enkä
sellaisia aukkoja,
seurakunnan apu vahvimmin
koe itseäni uskonnollimitä kunnan
esille.
seksi, mutta kaikki suSekin on Raimo Lahden
kulaiseni kuuluvat kyllä
toiminnalta jää.
mielestä etu, että seurakunta
kirkkoon. Vaimoni isä
voi auttaa ihmisiä myös alueenHeikki Hämäläinen toisa ulkopuolella. Kaupunkihan
mi pitkään Kokemäen
auttaa ihmisiä vain rajojensa sisäpuolella.
seurakunnan kirkkoherrana. Hän oli pap– Seurakunnalla on kaukaisissa maissa pina myös Tuusulassa.
tehtävässä lähetys- sekä kehitysyhteistyösKaupunginjohtaja Raimo Lahdella on
sä sellaista osaamista, jota kaupungilla ei työssään tuhat rautaa tulessa. Perhe-elämä
ole ollenkaan. Siihen kuuluu erilaisten antaa siihen mieluista ja rentouttavaa vaskulttuurien ja kielten tunteminen. Kunnil- tapainoa.
la on vastaavasti pitkät ystävyyskuntape– Tuntuu hienolta hoitaa omaa lasta.
rinteet, vaikka lähialueiden ja pohjoismai- Olen oikein onnellinen.
den kanssa tämä onkin vähenemässä. Nykyään luodaan suhteita pääasiassa EurooTeksti ja kuva Seppo Ylönen
pan ulkopuolelle.

