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Kärsimyksestä iloon
Kirkkovuosi seuraa Raamatun pelastushistoriaa - keskiaukeama

Hannele
Karppisen
takana seinällä
ovat mayaintiaaneilta
aiheensa saanut
seinävaate ja
risti, jotka ovat
peräisin
Meksikosta.

Hannele Karppinen
–terveyskeskuslääkäri
– ollut sairaalatyössä Swazimaassa
– laulaa kuoroissa ja viihtyy
raamattupiirissä

Swazimaan kautta lääkäriksi Hyvinkäälle
Hannele Karppinen asuu miehensä Leon kanssa omakotitalossa kahdestaan, koska kolmella
aikuisella lapsella on omat perheensä. Hannele toimii lääkärinä
Hyvinkään terveyskeskuksessa.
Leo on diplomi-insinööri ja ahertaa atk-päällikkönä Helsingin
evankelisessa opistossa (HEO).

K

arppiset muuttivat kesällä 1990
Hyvinkäälle Swazimaasta. Pariskunta oli Etelä-Afrikan ja
Mosambikin välillä sijaitsevassa
maassa kuusi vuotta Trans
World Radio’n työssä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien lähettämänä.
– Siihen aikaan Swazimaan radioasemalta lähetettiin kristillisiä radio-ohjelmia päiväntasaajan eteläpuoliseen Afrikkaan kahdellakymmenellä eri kielellä. Nyt asemia on
Afrikassa paljon enemmän ja lähettimet ovat
tehokkaampia, Hannele Karppinen sanoo.
Lähetystyö tuli kokkolalaiselle Hannelelle tutuksi seurakunnan tyttökerhossa.
– Lukiossa ollessani koulussamme kävi
nykyisin Hyvinkäällä asuva Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä Marjatta Puisto. Hän puhui bushmanien naksuttelukieltä.
Se teki minuun syvän vaikutuksen.
Hannele opiskeli lääkäriksi Oulun yliopistossa ja viihtyi Ylioppilaslähetyksen toiminnassa. Hän tapasi siellä sotkamolaisen
Leo Karppisen. Mies johti kuoroa, jossa
myös Hannele lauloi. Molemmat liittyivät
oululaisen lääkärin Anneli Leinosen lähetysrenkaaseen. Pariskunta meni naimisiin
vuonna 1977.
– Me sytyimme radiolähetystyölle asuessamme Iisalmessa valmistumiseni jälkeen.



Sen jälkeen asuimme kaksi vuotta Siilinjärvellä ja vuoden Kokkolassa, josta lähdimme
Swazimaahan.

Lämpöä ja
rakkautta
Swazimaan aikaa Hannele Karppinen muistelee lämmöllä. Sieltä heillä on kodissaan
paljon muistoesineitä.
– Trans World Radio´n työssä oli hyvin
kansainvälinen joukko. Ihmiset olivat eri
kirkkokunnista, mikä opetti käytännön ekumeniaa. Se oli rikasta aikaa. Oppi senkin,
että asioita voidaan tehdä monella eri tavalla. Siellä sai lähettitovereilta rakkautta ja
lämpöä.
Leo Karppinen teki radioaseman töitä.
Hannele oli sairaalassa osa-aikaisena lääkärinä, koska perheessä oli pienet lapset. Nuorin lapsista syntyikin Swazimaassa.

– Työssä opin sen, että ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Näin köyhyyttä ja
eriarvoisuutta, jota on valitettavasti myös
Suomessa.
Hannele Karppinen on kolmatta kautta
kirkkovaltuustossa.
– Laulamme mieheni kanssa sekä Oratoriokuorossa että Tuomaskuorossa, hän sanoo.

Latauspaikkoja
tarvitaan
Hannelesta ja Leosta on tullut isovanhempia. Heidän vanhin poikansa Mikko on mediatekniikan insinööri, yrittäjä ja teologian
opiskelija. Hänen vaimonsa Tanja on myös
teologian opiskelija. Mikolla ja Tanjalla on
kolmen kuukauden ikäinen Joonatan-poika.
Perhe asuu Hyvinkäällä viiden minuutin kävelymatkan päässä isovanhempien talosta.

Hyvinkään
Oratoriokuorossa ja
Tuomaskuorossa
laulava
Hannele
Karppinen
tarttuu
välillä myös
kitaraan.

Hanna-tytär on naimisissa meksikolaisen Rubén Cantún kanssa. Heillä on neljän
kuukauden ikäinen tytär, Sara. Nuori perhe
asuu Meksikossa, jonne isovanhemmat ovat
yhteydessä internetin kautta.
Karppisten nuorin poika Esa on naimisissa Kirsin kanssa ja opiskelee Helsingin
evankelisessa opistossa valtiotieteitä pyrkiäkseen lukemaan alaa yliopistoon.
Hannele Karppinen myöntää, että lapset
ja heidän hyvinvointinsa ovat lähes aina mielessä. Hänelle itselleen on tullut elämän varrella tärkeäksi Jumalan armo.
– Jumala on tullut Jeesuksessa ihmiseksi
ja sovittanut meidän synnit. Kelpaan Jumalalle tällaisena ihmisenä kuin olen.
Hänen mieleensä tulevat Armoa kaikk´
on, armoa vaan -laulun sanat. Neljännessä
säkeistössä lauletaan: ”Mutta sun armoon
turvautuen, Uskossa nauttien lämpöä sen,
Mullasta nousee painunut pääni, Pontta ja
voimaa mä saan elämääni, Herralta voimaa
mä saan elämääni.”
Perhe, jumalanpalvelus ja Tuomas-messut ovat Hannelen latauspaikkoja. Hannele
ja Leo Karppinen ovat myös jäseninä parin
kolmen viikon välein kokoontuvassa raamattupiirissä, joka on taakkojen kantamisen
paikka.
– Siellä parannetaan maailmaa, nauretaan paljon ja välillä itketään, luetaan Raamattua, rukoillaan sekä syödään yhdessä.
Hannele Karppinen pitää lääkärin työstä,
koska siinä saa olla tekemisissä ihmisten
kanssa. Hän myöntää, että työ on raskasta.
Rukouksesta on tullut hänelle tärkeä asia.
– Joskus vien työasioitakin Jumalan
eteen. Koen, että on olemassa Jumala, joka
kuulee rukoukset. Emme voi käskeä Jumalaa, mutta kuitenkin hän kuulee meitä.

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Millainen on sinun pääsiäisesi?

– Olen varmaan kotosalla ja
käyn ulkoilemassa. Saatan
mennä kalalle ja tehdä kaikkea sellaista mukavaa. Minulla on verkot järvessä
Pihlajavedellä. Hyvällä ilmalla olen pilkillä. Asun Savonlinnassa, lapsia tulee
pääsiäisenä sinne kylään.

S

uomen ev.lut. kirkko on taas linjannut tulevaisuuden suuntaviivoja vuoteen 2015. Jokaisen seurakunnan tehtävänä on jatkossa
miettiä, miten vastaamme muuttuvassa maailmassa paikallisesti haasteisiin. Työryhmän kirkkohallitukselle laatimassa esityksessä on päädytty kuuteen kohtaan viitoittamaan tietä meille,
jotka seurakunnissa kannamme vastuuta tulevaisuudessa kirkon työstä.
Nämä ovat: 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2.
Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa 6. Kirkon uudistuminen
jatkuu.

Kaija Raitala

– Vietän viisivuotiaan lapseni Roopen kanssa pääsiäistä
kotona. Lapset käyvät virpomassa palmusunnuntaina ja
syömme suklaamunia. Nautimme vapaasta. Jos on hyvät kelit, olemme ulkoilemassa. Jos tulee vielä lunta,
niin olemme pulkkamäessä.

Jani Mikkonen

– Toivottavasti mukava.
Olen pääsiäisenä kotona
ison Mison ja Viirun kanssa.
Syön pääsiäisenä perinteistä
kotiruokaa eli perunoita,
jauhelihakastiketta ja salaattia, juon punaista maitoa.
Hauskaa pääsiäistä pojalleni
Ismolle!
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Meidän kirkko
– osallisuuden yhteisö

Heikki Heljoranta

Maarit Nylander

Hyvinkään seurakuntalehti

– Minulla on hyvin yksinkertainen pääsiäinen. Neljä lastani
asuu Hyvinkäällä, yksi Tampereella ja yksi Mustiossa. Joku
heistä saattaa tulla käymään. Olen moniallerginen ja joudun
valikoimaan ruokani. Syön kalaa, kanaa, vihanneksia ja juureksia. Vanhin tytär saattaa kutsua minut pääsiäisenä kylään
Ridasjärvelle.

Kauko Tuominen

Anni Hyppönen

– Puran rakennuksia Myllykylässä, kun tytär alkaa rakentaa uutta taloa. Mämmi
ja kananmunat ovat minun
pääsiäisherkkujani. Syön
mämmiä maidon kanssa.
Pääsiäisenä ulkoilen myös
koirani Pikin kanssa.

– Opiskelen Vaasassa kosmetologiksi, mutta vietän
pääsiäistä perheeni luona
Hyvinkäällä. Äiti tekee hyviä
pääsiäisruokia esimerkiksi
pashaa. Mämmi ostetaan
kaupasta. Käydään ulkoilemassa Eppu-koiran kanssa.

Kaikki kohdat ovat tärkeitä ja nousevat ajasta,
jossa elämme. On tärkeää, että kirkko on tulevaisuudessakin kirkko, eli sillä on oma ainutlaatuinen tehtävänsä elämässä. Senkin on kyettävä
uudistumaan niin, että ihmiset kaiken tarjonnan
ja tiedon tulvan keskellä voivat sekä tulla mukaan
toimintaan että elää rohkeasti kristittyinä maailmassa. Meidän kirkko-osallisuuden yhteisö korostaa, että me yhdessä kannamme vastuuta niin
seurakuntalaisina, luottamushenkilöinä kuin
työntekijöinäkin. Miettimistä on paikallistasolla
työryhmän ajatuksessa, että ”luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme
vapaaehtoisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia.” Kirkon työntekijöitä ajatellen on haastavaa, kun sanotaan, että ”rakennamme osallisuuden kirkosta unelmien työpaikkaa”.
Pian on hiljainen viikko ja sitten seuraa pääsiäinen. Aikojen halki kaiken lähtökohta ja ydin
nousee sanomasta ja sen viemisestä eteenpäin.
Jumala ei jättänyt meitä yksin painimaan ongelmiemme kanssa vaan on kanssamme. Meitä
kaikkia kutsutaan mukaan iloitsemaan ja kiittämään suurimmasta sanomasta, mitä ihmiskunta
on kuullut koskaan. Se on todellisuutta myös tänään ja tulevaisuudessa. Sitä odottavat ja kaipaavat ja siitä kiittävät ihmiset muodostavat kirkon
– osallisuuden yhteisön.
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Pääsiäisajan musiikkia
Afar-heimo
Etiopiasta

T

ämä pienehkö heimo asuu Etiopian
pohjoisosan laaksossa, joka on osa koko Afrikan läpikulkevaa hautavajoamaa. Se on hyvin kuumaa ja kuivaa, suomalaisen silmiin täysin asumiskelvotonta hiekkaerämaata. Meille suomalaisille kontrasti
on suuri, kun vertaamme aluetta korkeammalla merenpinnasta oleviin viileämpiin
maakuntiin.
Heimo on jäänyt koulutustasossa jälkeen
muista etiopialaisista ja harvat osaavat
lukea. Koulutusta on hankala järjestää näille
hyvien laidunmaiden perässä liikkuville paimentolaisille, koska koulut pysyvät perinteisesti paikallaan. Afareilla moskeijakin siirtyy kätevästi kamelin selässä paikasta toiseen. Tosin se ei meidän länsimaisten
mielestä näytä muuta kuin risukasalta, mutta se ajaa hyvin tehtävänsä. Ehkä afareilta on
tullut sanonta: ”Käännymme kristityiksi sitten, kun voimme kuljettaa kirkon kamelin
selässä mukanamme.”
Eräs afar-heimon jäsen pääsi kuitenkin kouluun, mutta hänen piti asua kaukana kotoa
aivan toisenlaisessa ympäristössä. Hän asui
luterilaisen kirkon koululaisille pitämässä
asuntolassa, ja siellä hän oppi tietämään,
mitä kaikkea luterilainen kirkko tekee Etiopiassa. Kun hän aikanaan pääsi koulusta ja
sai hyvän viran valtion hallinnossa, niin hän
haastoi kirkon erilaisiin projekteihin oman
heimonsa alueelle. Näin sai alkunsa työ afarheimon parissa, johon liittyi alusta lähtien
hyvin radion käyttö.
Radion välityksellä myös afareille saadaan kerrottua sanoma armahtavasta Jumalasta, joka ei vaadi palvontaa ja uhria vaan
rakastaa meitä. Tämä Jumala kehottaa meitä
rakastamaan kaikkia ihmisiä ja kohtelemaan
toisiamme tasa-arvoisina. Tämä Jumala tuli
radikaalilla tavalla maailmaan meidän tavallisten ihmisten keskelle ja sovitti meidän
syntimme.
Näitä kristillisiä radio-ohjelmia tekee
eräs kristityksi kääntynyt afar-heimon jäsen,
joka haluaa innokkaasti saattaa tiedon
armahtavasta Jumalasta myös omalle
heimolleen.
Työ afar-heimon parissa on hieno esimerkki
siitä, miten afrikkalainen kirkko oma-aloitteisesti tekee työtään omalla tavallaan omassa maassaan. Se on myös esimerkki siitä,
miten radiota käytetään siellä, missä muiden viestimien käyttö on vaikeaa tai jopa
mahdotonta. Työ menee tosin hitaasti
eteenpäin, mutta afrikkalaiset sanovatkin:
”Jos haluat mennä nopeasti eteenpäin, niin
mene yksin, mutta jos haluat päästä pitkälle,
tee se yhdessä toisten kanssa.”
Hyvinkään seurakunta tukee afarinkielisiä
radio-ohjelmia Etiopiassa.

Timo Reuhkala

Pääsiäisenä Hyvinkäällä saadaan nauttia monipuolisesta
musiikkitarjonnasta. Paikalliset
kuorot ja muusikot sekä vierailijat ovat yhdistäneet voimansa
seurakunnan kanttorien kanssa.
Tuloksena kuullaan uutta ja vanhempaa
musiikkia konserteissa, joista musiikinystäville löytyy varmasti mieluinen vaihtoehto. Toki lähteä voi aivan jokaiseen konserttiin. Tervetuloa Hyvinkään kirkkoon
pääsiäisajan musiikin pariin!

Johann Sebastian Bach:
Matteuspassio
Pitkäperjantain vesperit olivat 1720-luvun
Leipzigin musiikkielämän kohokohtia.
Vespereiden musiikillisen ytimen muodostivat passiot eli Kristuksen kärsimyshistorian musiikilliset tulkinnat. Vuodesta
1723 Tuomaskirkon kanttorina toimineen
Johann Sebastian Bachin passiot syntyivät

tämän perinteen jatkeena, joskin ne edustivat
uutta, totuttua laajempaa oratoriopassion perinnettä.
J. S. Bachin kolme
passiota (Johannespassio
1724, Matteuspassio 1727
ja kadonnut Markuspassio 1731) eivät syntyneet
tyhjästä. Passion historia
on lähes yhtä vanha kuin
järjestäytynyt kristillinen
kirkko. Jo kirkkoisä Augustinus kertoo vuoden
400 vaiheilla, että pitkäperjantaina luetaan juhlallisesti kärsimyshistoria.
Matteuspassio tunnettiin Bachin kotona
’suurena passiona’. Suuruuteen viitoittaa paitsi
sen kesto, myös sen rakenne: esityskoneisto on
jaettu kahteen orkesteriin ja kuoroon. Suureen
passioonsa
Bach sisällytti koko barokin musiikin rikkauden: italialaisen oopperan resitatiivit ja aariat,
koraalifantasian, cantus
firmus-osat, polyfonisen
motetin ja koraalin.
Vaikka orkesterin kokoonpano ei poikkeakaan (kaksoiskokoonpanon lisäksi) perinteisestä, Bach käyttää sen
mahdollisuuksia rikkaasti. Erityisesti soitinten solistinen rooli aarioissa on rikasta.
Passion runkona on
luonnollisesti Matteuksen evankeliumin kärsimyshistoria, jonka kertoo evankelista.
Matteuspassio Hyvinkään kirkossa Palmusunnuntaina 16.3. klo
18.00. Teoksen esittävät
Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri Matti Heroja
johdolla. Mukana myös
Kalle Välimaa, urut ja
Hyvinkään musiikkiopiston kuoro Volare
(valmennus Marianne
Murtoniemi). Solisteina
Ilona Jokinen, sopraano, Essi Luttinen, altto,
Mati Turi, tenori, Priit
Volmer, basso, Markus
Nieminen, basso ja Jukka Heroja, tenori. Ohjelma 20 euroa. Myynnissä: Ennakkoon seurakuntakeskuksen neuvonnasta sekä ovelta tuntia
ennen konserttia.

Arvo Pärt:
Johannespassio
Perinteisesti pääsiäisenä
esitettävästä passiomusiikista suuri osa on barokin ajan musiikkia,
kuten J.S. Bachin passiot. Uudempaa 1900-luvulla sävellettyä passiomusiikkia esitetään kirkoissa vähemmän. Arvo
Pärtin Johannes-passio,
joka on sävelletty vuonna 1982, on tullut kuiten-



kin tunnetuksi ympäri maailman.
Vaikka teos onkin sävelkieleltään moderni, sen sointimaailmassa on paljon tuttua kuulijoille. Hyvin vähäeleinen musiikki
tuo Raamatun tekstin kauniisti esiin, ja
harkitusti rakennetut nousut tehostavat
sanojen sisältöä. Aika tuntuu pysähtyvän
Arvo Pärtin maailmassa.
Teosta esittämässä Hyvinkään kirkossa kuullaan Lumen Valo -lauluyhtyettä:
Evankelistoina Titta Lampela, sopraano,
Hanna Graeffe, altto, Kari Turunen, tenori ja Juha Suomalainen, basso. Pilatuksen osan laulaa Aaro Haapaniemi, tenori,
ja Jeesuksen osan Juha-Pekka Mitjonen,
baritoni. Kuorona on Hyvinkään Kamarikuoro Erkki Hannosen johdolla.
Mukana olevassa soitinyhtyeessä soittavat Emily Wagoner, viulu, Kristiina
Hirvonen, sello, Annika Leppälä, oboe,
Eero Purhonen, fagotti ja Matti Vaakanainen, urut.
Pitkäperjantaina 21.3. klo 19.00 Hyvinkään kirkossa alkavan esityksen kesto on
noin tunti ja 10 minuuttia. Ohjelman hinta
on 10 euroa.

John Rutter:
Requiem
Pääsiäispäivänä 23.3. klo 18.00 Hyvinkään
kirkossa kuullaan yksi kuuluisimmista nykypäivän Requiemeista kahden kuoron,
urkujen ja orkesterin esittämänä. John
Rutter sävelsi tämän teoksen isänsä muistolle 1985 ja pelkästään Amerikassa sitä oli
esitetty, vain puolivuotta julkaisustaan, jo
yli 5000 kertaa.
Suomessakin tätä teosta on ehditty
esittää jo vähintäänkin useita kymmeniä
kertoja ja nyt tämän ”nykypäivän Requiemin” voi kuulla myös Hyvinkään kirkossa.
Musiikkia on kuvailtu niin koskettavaksi, herkäksi, runsaasti tunne-elämän ja
kokemisen kontrasteja sisältäväksi kuin
myös perienglantilaiseksi ja melodiseksi.
Yhtenä innoittajana Rutterilla on ollutkin
pääseminen tutkimaan Faurén Requiemin
alkuperäispartituuria Bibliothèque Nationaleen, Pariisiin.
Amadeus-kuoro Nurmijärveltä ja Hyvinkään Kirkkokuoro ovat yhdistäneet
voimansa tämän suurteoksen esittämiseksi. Urkurina toimii Eero Annala, Sopraanosolistina Leena Liimatainen. Teoksen
johtaa Keimo Joensuu Tuusulasta.
Ennakkomyynti seurakunnan neuvonta (Hämeenkatu 16) ja Jussintorin kukka.
10 euroa/7 euroa, perhe 15 euroa. Ovelta
tuntia ennen konserttia.

Ruukunkantajassa edetään
kärsimyksestä iloon

J

eesuksen kärsimystie Getsemanen, Golgatan ja haudan kautta
pääsiäisaamun ylösnousemuksen riemuun on kiteytetty Hyvinkään kirkossa kaksi kertaa
nähtävään Ruukunkantaja-passiodraamamusikaaliin. Ensimmäisen
kerran Ruukunkantajaa seurattiin viime
kevään hiljaisella viikolla. Esitykset ovat
tällä kertaa keskiviikkona 19. 3. kello 19
ja pitkänäperjantaina 21.3. kello 16.
Seurakunnan Tuomaskuoron ja bändin jäsenet kertovat harjoituksissa,
että he ovat itsekin vaikuttuneita esityksensä sanomasta.
– Ruukunkantajan laulut ovat hyvin
koskettavia ja läheisiä. Ne kertovat vaikuttavasti pääsiäisaikaan liittyvät tapahtumat. Eräs koskettavimmista lauluista
on Katsokaa tuskiaan, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Lasse Heikkilä, sanoo tuomaskuorolainen Seija Huovinen, joka on lastenhoitajana Klaukkalan
Tähkärinteen ympärivuorokautisessa
päiväkodissa.
Hän on laulanut aikaisemmin Pielavedellä koulujen kuoroissa ja seurakunnan nuorisokuorossa.
– Sielläkin pidettiin Tuomasmessu,
jossa lauloin. Täällä menin reilu vuosi
sitten anopin kanssa Tuomasmessuun ja
sen jälkeen liityin Tuomaskuoroon.
Hengelliset asiat ovat elämäni ohjenuora.
Ruukunkantajan laulujen sävellyksiä
on Tuomaskuoroa johtavalta musiikkityöntekijä Helena Lehtiseltä sekä Lasse
Heikkilältä, Asko Pollarilta ja Kari
Haapalalta.
– Kahteen minun sävellykseeni on
sanat tehnyt Jouni Laine. Toinen niistä
on Claudian laulu, jossa Claudia moittii
Pilatusta. Toinen on Maria Magdalenan
laulu, Helena Lehtinen sanoo.
Hän pitää kaikkien laulujen sanoituksiakin puhuttelevina.
– Kuorolle laulut ovat avautuneet
tänä vuonna vielä paremmin. Melodiat
tukevat tekstien sisältöä erinomaisesti.

Kaikki ovat vaikuttavia lauluja ja sopivat
tähän passiodraamaan.

Ohjaajakin
on yllättynyt
Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine on
dramatisoinut Ruukunkantaja-passiodraamamusikaalin Anna-Maija Raittilan kirjoittaman Ylös Jerusalemiin -pääsiäisvaelluksen pohjalta.
– Olen muuttanut vaellustyyppisen
käsikirjoituksen yhdellä näyttämöllä
tapahtuvaksi. Haasteena on ollut nivoa
esitys yhteen paikkaan.
Ruukunkantaja nähtiin ensimmäisen
kerran viime vuoden hiljaisella viikolla.
Tällä kertaa Jouni Laine on täydentänyt
passiodraamamusikaalia uusilla kohtauksilla. Esityksen kesto on noin kolmekymmentäviisi minuuttia.
– Helena Lehtinen kutsui minut
tähän ohjaustehtävään. Oli mielenkiintoinen haaste ohjata kuoroa näyttämöllä. Molempina vuosina harjoitussessio

on aloitettu draamailmaisun harjoituksilla.
Kuorolaisten piti opetella aivan ensimmäiseksi laulujen sanat ulkoa.
– Kuorolaisista oli aluksi outoa jättää nuotit ja sanat pois käsistä. Mutta
koreografiaan päästiin vasta silloin, kun
papereista päästiin eroon.
Jouni Laine sanoo, että Ruukunkantaja vie katsojan väkevästi ja lempeästi
ristin kärsimyksen ytimeen, sitten tulee
helpotus ylösnousemuksen ihmeessä.
– Passiodraama tarkoittaa kärsimysnäytelmää. Se saa olla surullinen, suru
hoitaa katsojaa. Se on suru, jossa saa
levätä. Itsekin olen yllättynyt, että tästä
on tullut vaikuttava esitys. Kuorolaisten
omistautuminen on ollut vahva, josta
olen myös vaikuttunut. Uskon, että Ruukunkantaja tulee olemaan myös katsojille upea kokemus.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Vielä voit osallistua
Yhteisvastuukeräykseen!
Lauantaina
29.3. pidetään
seurakuntakeskuksen
isossa salissa
taulujen, taidelasien ja
Arabian astioiden myyntitapahtuma
Yhteisvastuun hyväksi
klo 11 - 14. Luvassa on myös
tarjoilua, arpajaiset ja värikästä ohjelmaa. Tapahtumaa varten toivotaan vielä lahjoituksia:
uusia ja käytettyjä Arabian astioita, taidelasia sekä
tauluja otetaan vastaan seurakunnan neuvonnassa.
Koko myyntituotto Yhteisvastuun hyväksi!
Henkilöautojen kesärenkaanvaihtotempaus on
lauantaina 12.4. klo 9-14 Hyvinkään ammattioppilaitoksella, Karankatu 3-5 (ajo Munckinkadun puolelta). Autopuolen oppilaat vaihtavat kesärenkaat edellisvuoden tapaan. Vaihtaminen ja renkaiden pesu
yht. 20 €, joka maksetaan käteisenä. Ajanvaraus seurakunnan vaihteeseen 7. - 11.4. puh. (019) 456 11 viimeistään 11.4. klo 14. Lauantaina voi tulla ilman ajanvarausta, mikäli vapaita aikoja jäljellä klo 13 jälkeen.
Tervetuloa!
Yhteisvastuun kiitosjuhlaa ja messua vietetään
sunnuntaina 20.4. klo 10 Hyvinkään kirkossa. Kirkkokahvit kirkon yläsalissa.
Yhteisvastuukeräyksellä autetaan tänä vuonna
suomalaisia kehitysvammaisia sekä maataan jälleenrakentavia liberialaisia.
Lisätietoja Yhteisvastuukeräyksestä: Keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola p. 0400 934 552 tai s.alapaavola@pp.inet.fi ja diakoniatyöntekijä Maria Kahra, p. 040 5596 324, maria.kahra@evl.fi, Hyvinkään
seurakunnan diakoniatyö, www.hyvinkaanseurakunta.fi ja www.yhteisvastuu.fi

”Kanssasi, Siskoni”
-naistenpäivän tapahtuma
lauantaina 10.5. klo 11-19 Martin seurakuntatalossa,
Niittymäenraitti 4. Tervetuloa kaiken ikäiset naiset!
Ohjelmassa matkoja Raamatun naisten maailmaan,
musiikkia, yhdessäoloa, jakamista, kätten töitä. Lastenhoito ja ruokailut järjestetty. Päivä päättyy yhteiseen ehtoollisen viettoon.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen Hyvinkään seurakunnassa
Palmusunnuntai 16.3.
• 10 Messu, Hyvinkään kirkko Jyrki
Rauhala, Laura Maria Latikka,
Marjut Sipakko, Helena Lehtinen,
nuorten kuoro ja Sirpa Kallio.
• 10 Messu, Paavolan srk-koti, Ilkka
Järvinen, Matti Vaakanainen,
mukana päivä- ja iltapäiväkerholaisia. Kahvitarjoilu.
• 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa, Kimmo Hujanen, Erkki
Hannonen.
• 17 J. S. Bach: Matteuspassio,
Hyvinkään kirkossa, ks. sivu 4.
Hiljaisen viikon
maanantai 17.3.
• 18 Avoin Raamattupiiri,
Paavolan seurakuntakoti,
Jaakko Uronen.
• 19 Hiljaisen viikon iltakirkko, Vanha kirkko, Esa
Kokko, Erkki Hannonen.

Laakso, Marjut Sipakko, Sävelkeijut, Rytmiritarit, Laulunaperot.
• 18 Lähetysilta, Luther-talo, Miksi
syytön tuomitaan?, Aarre Kiveinen ja Outi Selin (Sley)
Hiljaisen viikon
keskiviikko 19.3.
• 13 Kehitysvammaisten pääsiäiskirkko, Hyvinkään kirkko, Helena
Lehtinen, Tiina Peippo ja Mari
Kahra
• 18 Hiljaisen viikon iltaehtoollinen, Kaukas, Petra Pohjanraito, Heikki Hinssa,
Satu Strömberg
sopraano ja
viulu.
• 19 Pääsiäismusikaali
”Ruukunkantaja”, Hyvinkään
kirkko, ks. yllä.

Hiljaisen viikon
tiistai 18.3.
• 13 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan seurakuntakoti
• 18”Polku pääsiäiseen”,
Vanha kirkko, hiljaisen
viikon kirkkohetki perheille, Ilkka Järvinen, Ari-Pekka
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Kiirastorstai 20.3.
• 10-12 Kansainvälinen naisten kerho,
Paavolan seurakuntakoti, Pääsiäisen
merkitys, Jyrki Rauhala.
• 14 Sotiemme veteraa-

•
•
•
•
•
•

nien keskustelupiiri, srk-keskuksen Neuvottelu 2, Seppo Karttunen.
15 Messu, Vanha kirkko, Laura
Maria Latikka, Erkki Hannonen.
18 Messu, Kytäjän kirkko, Saija
Lottonen, Marjut Sipakko.
18 Nukkepassio Eerolan navetan
vintillä, Haapasaarentie 75. Teatteri Beta.
19 Messu, Vehkoja, Esa Kokko,
Erkki Hannonen, Vehkojan kuoro.
19 Messu, Hyvinkään kirkko, Virpi
Koivisto, Jyrki Rauhala, Heikki
Hinssa, Hyvinkään Kirkkokuoro.
20 Messu, Paavola, Kimmo Hujanen, Matti Vaakanainen.

Pitkäperjantai 21.3.
• 10 Sanajumalanpalvelus, Hyvinkään kirkko, Pertti Niiranen, Petra
Pohjanraito, Marjut Sipakko,
Kide-kuoro, joht. Kalevi Toropainen.
• 15 Ristinjuhla, Vanha kirkko, Pasi
Hujanen, Esa Kokko, Heikki Hinssa, Svetlana Musina, sopraano,
Hyvinkään Evankelinen kuoro,
joht. Eeva-Liisa Haapakka.
• 16 Pääsiäismusikaali ”Ruukunkantaja”, ks. yllä.
• 19 Arvo Pärt: Johannes-passio,
Hyvinkään kirkko, ks. sivu 4.

• 19 Konsertti Luther-talossa, Harjukatu 1, Svetlana Musina laulu ja
Larisa Kirillova piano. (Sley)
Lauantai 22.3
• 23 Pääsiäisyön messu ja pääsiäisateria, Hyvinkään kirkko, Jyrki
Rauhala, Erkki Hannonen, Vehkojan kuoro. Messun jälkeen pääsiäisateria kirkon yläsalissa. Aterialiput: aikuiset 8 € ja lapset 5 €.
• Pääsiäispäivä 23.3.
• 10 Messu, Hyvinkään kirkko,
Kimmo Hujanen, Maria Siekkinen, Matti Vaakanainen.
• 10 Messu, Paavolan seurakuntakoti, Laura Maria Latikka, Helena
Lehtinen
• 12 Messu,
Vehkojan
seurakuntakeskus, Virpi
Koivisto, Erkki
Hannonen.
• 13 Messu
Kytäjän kirkko, Kimmo
Hujanen,
Matti Vaakanainen. Koko
perheen
Nukkepassio,

Teatteri Beta.
• 14 Pääsiäishartaus, Rauhannummen kappeli, Jyrki Rauhala, Erkki
Hannonen
• 18 John Rutter: Requiem Hyvinkään kirkko, ks. sivu 4.
2. Pääsiäispäivä,
maanantai 24.3.
• 10 Messu, Hyvinkään kirkko,
Petra Pohjanraito, Esa Kokko,
Matti Vaakanainen.
• 15 Koko perheen pääsiäismessu,
Martin seurakuntatalo, Saija
Lottonen, Helena Lehtinen.
Nukketeatterin keinoin pääsiäisen tapahtumat.



Elina Huusko

Sinisen
salin iltapäiväkerholaiset ovat
askarrelleet
allergiaystävällisiä
kukkia,
joilla voi
virpoa.
Lastenohjaajat Mia
Sormunen
(vas.) ja
Laura
Jokinen
ovat myös
kuvassa.

Perttulassa oli vilinää
Torstaina 28.2. ”annettiin palttua” epävakaiselle säälle
ja lumen vähäisyydelle, sillä Perttulan kentällä oli riemullinen koko perheen talvitapahtuma.
Hyvinkään seurakunnan kirkonmäen liikuntapäiväkerhon lapset nauttivat talven iloista hiihtämällä
hauskojen muumitaulujen opastuksella. Tauluissa
muumit neuvoivat miten hiihtolenkkiä edetään ja tasapainoa kartutetaan sukset jalassa. Liukurimäessä
hankittiin punaiset posket ja aikuisetkin saivat kokea
vauhdin hurmaa. Reipas ulkoilu toi niin paljon liikettä, jotta vatsatkin kurnivat nälästä. Tähän saatiin helpotus paistamalla maukkaita makkaroita.
Tapahtuman kohokohtana lapsille oli pääsy luistelemaan oikeaan jääkiekkokaukaloon. Siellä oli monta
taitoluistelijaa ja tulevaa jääkenttien kuningasta.
Liikuntatapahtuma tavoitti 56 henkeä ja jopa entiset kerholaisetkin innostuivat tulemaan sisarustensa
mukaan.

Tuija Vänskä

Henkilökuntavaihdoksia
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.1.2008 maahanmuuttajatyöhön suunnattuun diakonian virkaan
diakoni Päivi Lammelan. Aiemmin virkaa hoitanut
Tuula Liivola siirtyi uusiin tehtäviin Riihimäelle. Päivi
Lammela aloittaa työnsä 1.1.2009. Virkaa hoitaa vuoden loppuun asti diakoni Anu Valkama. 1.4.2008 lukien perustettuun uuteen vanhus- ja perhetyöhön suunnattuun diakonian virkaan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 20.2.2008 diakonissa Päivi Lievosen.
Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan virkaan Olli Savolaisen. Maria Pusa,
joka hoiti virkaa aikaisemmin, siirtyi nuorisotyöhön
Tampereelle.
Lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki on siirtynyt
Lopen seurakuntaan vastaavaan tehtävään (tässä vaiheessa virkavapaalla Hyvinkäältä 31.5.2008 saakka).
Lapsi-työnohjaajan tehtävää hoitaa samaan ajankohtaan saakka nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso.
Hänen sijaisenaan varhaisnuorisotyössä vuorostaan
ahertaa nuorisotyönohjaaja Sanna Rauhala.
Seurakuntapastori Anita Passilahti on poissa
31.12.2008 saakka ja hänen tehtävässään toimii Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä vuoden 2008 loppuun saakka pastori
Kimmo Hujanen.
Kappalainen Laura Maria Latikka on palannut
hoitovapaalta työhön 1.1.2008.
Seurakuntapastori Heidi Kajander-Maavuori jää
äitiys- ja vanhempainlomalle 17.3.2008 lukien. Rippikoulupapin tehtäviä hoitaa 1.3.2008 lukien teologian
ylioppilaana ja maisterina 7.6.2008 saakka Kalle Leppälä. Hänen on määrä saada pappisvihkimys 8.6.2008,
josta alkaen hän jatkaisi vs. seurakuntapastorina Heidi
Kajander-Maavuoren äitiys- ja vanhempainloman
päättymiseen saakka (28.1.2009).
Kasvatuksen vastuukappalaisen Pertti Niirasen
poissaolon aikana (tammi–maalis-kuussa) sijaisena on
toiminut ja toimii maaliskuun loppupuolelle saakka
pastori Tarja Tomminen.
Kanttorin viran täyttö (Matti Herojan jäätyä eläkkeelle 1.12.2007 lukien) on vielä kesken, koska tuomiokapitulin antamasta kelpoisuuspäätöksestä on valitettu.



Nyt tehdään allergiaystävällisiä virpomisvitsoja

M

artin seurakuntatalon
Sinisen salin kymmenen iltapäiväkerholaista tarttuu saksiin ja liimapurkkeihin. He ovat
saaneet lastenohjaaja
Laura Jokiselta tehtäväkseen valmistaa
allergiaystävällisiä virpomisvitsoja. Lastenohjaaja Mia Sormunen ja lastenohjaajaharjoittelija Noora Lainio ryhtyvät
auttamaan lapsia työssä. Noora Lainio
opiskelee Järvenpään seurakuntaopistossa lastenohjaajaksi. Hänellä on menossa kuuden viikon työharjoittelujakso
Hyvinkään seurakunnassa.
– Tällä kertaa teemme allergiaystävällisiä virpomisvitsoja. Nosta kätesi
ylös, jos haluat tehdä tulppaanin, Laura
Jokinen kysyy lapsilta.
Toisena vaihtoehtona on narsissi.
Tomas, Aleksi, Elina, Julia, Taru,
Reetta, Roosa, Ruut, Aaro ja Valtteri
valitsevat omat kukka-aiheensa. Sen jälkeen pöydille asetetaan vahakankaat,
joiden päälle nostetaan vihreää paperia,
puutikkuja ja kartonkia.
Sinisen salin lapset ovat iältään 7–11vuotiaita. Yhteensä ryhmään kuuluu
kolmetoista lasta, mutta tällä kertaa kolme on poissa.

Askartelu sujuu lapsilta mainiosti.
Laura Jokinen lukee virposinrunon, joka
on hieman erilainen kuin tavallisesti
käytetyt runot. Se kuuluu näin:
”Virvon varvon tuoreeksi terveeksi,
tulevaksi vuodeksi, Jeesuksen Jerusalemiin matkustamisen muistoksi. Jumala
sinua siunatkoon!”
Lastenohjaajien käytössä on hauska
munanmuotoon tehty vihko, jossa on
muitakin kivoja runoja, esimerkiksi tällainen:
”Aurinko tanssii ja uusi laulu soi! On
kevät tullut ja luonto karkeloi! Aurinko
tanssii ja uusi laulu soi! Pääsiäisaamu se
riemun toi.”

Vapaata leikkiä
ja hiljentymistä
Lastenohjaaja Mia Sormunen kertoo, että iltapäiväkerho on kello 12–16.
– Aluksi lapsilla on kello 12–13.30
vapaata leikkiä. Kello 13.30–14 on pieni
rauhoittumishetki, jolloin luetaan kirjaa
ja torstaisin on hartaushetki. Kello 14–
14.30 on välipala. Kello 14.30–15 on yhteinen hetki. Silloin leikitään, pelataan
tai askarrellaan. Joskus teemme yhteisiä
satuja. Perjantaina lapset äänestävät, mi-

tä silloin tehdään. Aivan lopuksi on vielä
kello 15–16 vapaata leikkiä.
Sinisen salin huone pannaan joskus
pimeäksi ja aletaan leikkiä piilosta. Vain
vihreä hätätievalo kajastaa hiukan.
Martin seurakuntatalo on kovassa
käytössä sekä viikolla että viikonloppuna. Seurakunnan lapsi- ja perhetyön järjestämä toiminta on mitoiltaan vaikuttava. Maanantaina on kello 9–11 aikuisille
ja lapsille tarkoitettu Tutun tupa. Tiistaista keskiviikkoon kello 8.30–11.30 on
3–4-vuotiaiden päiväkerho. Tiistaista
torstaihin kello 8.30–11.30 on 4–5-vuotiaiden päiväkerho. Maanantaista perjantaihin kello 12–16 on Sinisen salin iltapäiväkerhon lisäksi kaksi muutakin
iltapäiväkerhoa. Ne ovat Oranssitupa ja
Vihreä kammari. Tiistaisin on vielä Akkojen klubi naisille ja lapsille kello
17.30–19.
Lisäksi Martin seurakuntatalossa on
varhaisnuorten ja kehitysvammaisten
kerhoja sekä partiotoimintaa. Viikonloppuisin suoritetaan paljon kasteita, on
syntymäpäiviä sekä nuorten aikuisten ja
muitakin messuja.
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Piispa tarkastelussa

”P

iispa on harakan näköinen lintu!” ” Piispa on kuin kärpäslätkä.” ”Piispa on frispii.” - näin
riemukkaasti aloittaa Tampereen piispa
Juha Pihkala tuoreen kirjansa. Ryhmä
Kärkölän päiväkerholaisia oli saanut
kertoa, mikä otus heidän mielestään
piispa on.
Hyvinkään seurakuntaan on tulossa
syksyllä piispantarkastus. Varmaan moni on halukas tarkemmin tietämään, mitä tai ketä silloin tarkastetaan, mistä
moinen instituutio on saanut alkunsa ja
mihin sillä tähdätään. Silloin kannattaa
tarttua piispan tehtävänsä pian päättävän kirkonmiehen kirjaan, vaikka onkin
kysymys naapurihiippakunnasta.
Piispa Pihkala on tunnettu ilmaisuvoimaisena, persoonallisena sanankäyttäjänä. Tämä kirja ei tuota pettymystä.
Usein piispojen puheille on ominaista
papillinen pyöreys ja kirkkopoliittinen
korrektius, mistä saa kiinni kuin saunasaippuasta. Juha Pihkala sanoo mitä
ajattelee. Hänen kriittiset kannanotton-

Juha Pihkala
PIISPA
249 s.,
Minerva 2007
sa Nokia-missioon tulivat tunnetuksi,
samoin väännöt naispappeuskiistoissa.
Mitä kamppailuja mies mielessään jou-

tui käymään, siitä kertovat kirjan muutamat luvut.
Kristillisen opin historia on piispa
Pihkalan hallussa. Kirjasta avautuvat
piispuuden teologiset ulottuvuudet, hallinnon kiemurat kummallisine tuomiokapituleineen sekä piispan asema pappien kaitsijana ja sielunhoitajana. Alkupuoli opusta käsittelee piispuutta yleensä, toisessa osassa havisee historia ja
kolmannessa on piispa paljaimmillaan:
mitä yksitoista vuotta on antanut ja
opettanut.
Itse en ole omasta hengellisestä viitekehyksestäni käsin aina yhtynyt piispa
Pihkalan näkemyksiin. Valtiopäivien
avajaissaarna helmikuussa oli täyttä asiaa. Olisiko niin, että kun pian on valjaista vapaa, uskaltaa ammentaa Raamatusta entistä suoremmin; tarvittaessa heiluttaa lain piiskaa ja pelästyneille vuodattaa evankeliumin palsamia.

Reijo Huuskonen

Tamás ja Andrea
Bazsinka laittavat
pääsiäisviikon
lauantai-illaksi
lapsilleen
Kamillalle (vas.)
ja Jázminille
yllätyksen.

Unkarissa pääsiäinen on suurin uskonnollinen juhla

Paaston jälkeen herkutellaan

P

ääsiäisen lähestyessä vierailemme
unkarilaisessa Bazsinkan perheessä ja kyselemme, miten suuri
kristillinen juhla otetaan vastaan
sukulaiskansamme keskuudessa.
Bazsinkat muuttivat Hyvinkäälle
Unkarin Mohácsista vuonna 2006. Hyvin
suomea puhuva Tamás-isä on ammatiltaan
kemisti-teknikko. Hän on käynyt Suomessa
ensimmäistä kertaa vuonna 1985 ja opiskellut suomen kieltä yhdeksän vuotta. Äiti Andrea on erikoissairaanhoitaja ja etenee kielen oppimisessa koko ajan. Heidän kaksi tytärtään ovat reippaita suomen oppijoita.
Kamilla, 6, käy Vehkojan päiväkodin esikoulua. Jázmin, 3, on lähellä kotia perhepäivähoidossa.
– Unkarissa pääsiäistä edeltää suuri viikko. Silloin ihmiset yrittävät puhdistua henkisesti kaikenlaisista ongelmista ja pahoista
ajatuksista. He yrittävät päästä Kristuksen
kautta lähemmäksi toisiaan, Tamás Bazsinka
sanoo.
Suuren viikon torstaina kirkonkellot ja
urut hiljenevät. Sen jälkeen ei saa syödä lihaa eikä voita. Ihmiset menevät
kirkkoon ja käyvät myös pitkänperjantain messuissa.
– Hiljaisen lauantain iltana
noin kello 21 on kirkolla juhlakulkue. Se tarkoittaa, että Jeesus voitti kuoleman ja on ylösnoussut. Sinä iltana järjestetään
lapsille perheissä pääsiäisjuhla.
Pääsiäisen aikoihin Unkarissa on
kevät. Hiljaisena lauantaina leikataan pihalta tuoretta ruohoa, josta lapset laittavat kotiin pesän.
Se koristellaan kevään kukilla.
Maalla pesä voidaan laittaa
ulos. Siihen laitetaan maalattuja munia.
– Aikuiset kätkevät pesään
lapsille pieniä lahjoja, pehmojäniksiä, suklaamunia ja yllätysmunia. Itävallasta ja Saksasta Unkariin tuli uusi muoti, että pääsi-
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äisenä koristetaan pajusta saatu oksa. Siihen
ripustetaan maalattuja munia, pieniä kaupasta ostettuja tipuja ja jäniksiä.

Tytöt saivat
vettä niskaan
Tamás Bazsinka kertoo, että ensimmäisenä
pääsiäispäivänä vieraillaan sukulaisten ja ystävien luona.
– Pääsiäinen on Unkarissa suurin uskonnollinen juhla. Pääsiäislauantai-iltana lihan
ja voin syömisen kielto loppuu. Laitetaan
juhla-ateria, jonka aikana syödään kinkkua,
keitettyjä munia, salaatteja, juustoja, kylmiä
ruokia ja lihan kanssa raastettua piparjuurta,
johon lisätään majoneesia. Pöydässä on
myös vehnästä tehtyä kakkua.
Tamás Bazsinka sanoo, että juhla-aterialla syödään hirvittävä määrä sipulia ja erityisesti kevätsipulia sekä juodaan viiniä.
– Varsinkin aikaisempina vuosina maalla
asuneet nuoret pojat menivät pääsiäismaanantaina samanikäisten tyttöjen luo taloon,
johon nämä olivat kokoontuneet. Poika kaatoi ämpärillisen kylmää vettä sen tytön päälle, joka häntä miellytti.
Edelleenkin tämä tapa on
voimassa, mutta nyt pojat
suihkuttavat tyttöjen päälle
parfyymejä lausuen samalla
runoja.
– Sen jälkeen pojat
saavat tyttöjen tai heidän vanhempiensa
maalaamia munia. Heille tar-

jotaan myös kakkua, viiniä ja annetaan vähän rahaa.

Seurakunta auttoi
Tamás ja Andrea aikovat järjestää myös
omille tyttärilleen lauantai-illaksi jonkin pienen yllätyksen. Perheen ruokapöytään laitetaan tyypilliseen unkarilaiseen tapaan kinkkua, munia, juustoa, salaatteja, kevätsipulia
ja raastettua piparjuurta.
– Suomen kaupoista saa tavallisesti kaikkea ruokatavaraa unkarilaista keittiötä varten, mutta paprikapastaa ja karpi-kalaa täältä ei löydy, Andrea Bazsinka sanoo.
Pääsiäispäivänä perhe aikoo mennä Hyvinkään kirkkoon. Tamás Bazsinka sanoo,
että seurakunnan apu on ollut hänen perheelleen hyvin merkittävä.
– Kun tulimme Suomeen olimme huonossa taloudellisessa tilanteessa. Seurakunta
auttoi meitä sekä henkisesti että taloudellisesti, saimme jopa vuokra-apua. Pääsimme
kirkon juhliin ja tutustuimme pastoreihin ja
muihin seurakunnan työntekijöihin.
Viime kesänä perheen äiti Andrea Bazsinka oli lasten kanssa lomalla Unkarissa.
Tamás Bazsinka tutustui Hyvinkään Lähetysjuhlilla unkarilaiseen pastoriin Márta
Pintériin ja Espoon hiippakunnan piispaan
Mikko Heikkaan.

Tamás Bazsinka oli Unkarissa työssä sairaalan laboratoriossa ja sen jälkeen erään
suuren kroatialaisen elintarvikeyrityksen
laatupäällikkönä. Suomessa hän yrittää saada koko ajan ammattiaan vastaavaa työtä,
mutta on ehtinyt olla jo pakkaajana Myllyn
Paras Oy:ssä ja kaasupullojen täyttäjänä järvenpääläisessä Woikoski Oy:ssä.
Andrea Bazsinka on työharjoittelussa
terveyskeskuksen akuuttiosastolla ja on saanut juuri kuuden viikon määräaikaisen työn
Sahanmäen palvelukeskuksessa.
– On hyvä olla työssä, mutta minun pitää oppia vielä enemmän suomen kieltä. Sahanmäen palvelukeskuksessa työ on helpompaa, koska se on perushoitotyötä, hän
sanoo.
Unkari on tunnettu suurista säveltäjistään, kuoroista ja Zoltán Kodályn kehittämästä musiikinopetusmenetelmästä. Andrea
Bazsinka on laulanut synnyinmaassaan kuoroissa yli viisitoista vuotta. Hyvinkäälläkin
hän haluaisi jatkaa samaa harrastusta.
Tamás Bazsinkalla on sellainen tieto, että
Hyvinkäällä asuisi tällä hetkellä pari unkarilaissyntyistä ihmistä hänen perheensä lisäksi.
– Luulen, että Suomessa on ehkä kaksituhatta unkarilaista. Espoossa ja Helsingissä
heitä on yli sata perhettä. Meillä on unkarilaisia tuttuja Hämeenlinnassa, Oulussa ja
Teerijärvellä.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen



Kirkkovuosi on mielenkiin
Joulu ja pääsiäinen ovat kaikkein tutuimpia kirkkovuoden
juhlapäiviä, joista puhuvat
nekin, jotka käyvät kirkossa
hyvin satunnaisesti. Elämme
parhaillaan paastonaikaa, joka
ennakoi kiirastorstaita, pitkäperjantaita, hiljaista lauantaita
ja pääsiäistä. Jeesuksen ylösnousemusjuhla, pääsiäinen,
kestää oikeastaan viisikymmentä päivää ja päättyy helluntaihin, jolloin opetuslapset
saivat Pyhän Hengen.

S

eurakuntapastori Juha Koivulahti esittelee Reijo Mattilan ja Jouko Kääriäisen
koostaman Kirkkovuosi-kuvion, josta paljastuu monta
yllättävää asiaa.
– Adventista alkava kirkkovuosi ottaa varaslähdön suhteessa kalenterivuoteen. Kirkkovuosi-käsite on peräisin
kristillisen seurakunnan ensimmäisiltä
vuosisadoilta. Jos seurakuntalainen osallistuu kirkkovuoden kirkolliseen elämään, niin hän käy samalla vuoden aikana läpi myös Jeesuksen elämän, Juha
Koivulahti sanoo.
Kirkkovuosi on lähtenyt siitä, että
evankeliumin tekstejä on haluttu laittaa
järjestykseen. Se on Juha Koivulahden
mielestä hieno ja looginen kokonaisuus.
Kirkkovuosi alkaa adventista, joka
tarkoittaa Jeesuksen odottamista. Odottaminen täyttyi ensimmäisenä jouluna
Jeesuksen syntyessä, mutta adventti
merkitsee myös Jeesuksen toisen tulemisen odottamista.
– Joulu on sen asian juhla, että Jumala puuttuu konkreettisesti ihmisten
elämään ja lähettää oman poikansa maailmaan. Loppiaisaika on vielä joulunaikaa ja liittyy joulun sanomaan. Siinä puhutaan Jeesuksen lapsuudesta ja vanhemmista.
Joulu pitää sisällään pääsiäisen. Kristillinen kirkko opettaa, että Jeesus syntyi
kuollakseen ja ylösnoustakseen.

Paasto ei ole
laihdutuskuuri
Loppiainen jatkuu laskiaiseen saakka,
josta alkaa pääsiäiseen valmistava neljänkymmenen päivän paastonaika. Juha
Koivulahti sanoo, että paasto ei ole mikään kirkon laihdutuskuuri.
– Ainakaan luterilaisessa kirkossa
paastossa ei ole kysymys mistään asketismista. Paastossa kieltäydytään asioista, jotka
orjuuttavat omaa ajatusta ja elämää. Niitä
paastoaja yrittää hillitä ja keskittyy Jeesukseen. Paasto on itsensä tutkimista ja Kristuksen kärsimyksen hengellistä katselemista.
Pääsiäisajan huipentuma ei ole pitkäperjantai, mutta ilman Jeesuksen kärsimistä ja
kuolemaa ei ole myöskään pääsiäisaamun
iloa ja Jeesuksen ylösnousemusta.

Mikä on
ahtisaarna?
Vaikka Juha Koivulahti joutuu melkoiseen
tenttiin, hän selviytyy siitä hyvin. Hänellä on
vastaus myös kummalliselta vaikuttavaan
käsitteeseen ahtisaarna.
– Hiljainen viikko eli piinaviikko alkaa
palmusunnuntaista. Maanantaista keskiviik-



Paastonajan liturginen väri on violetti, mikä näkyi Vanhan kirkon käyttöönottomessussa 2.maaliskuuta.

koon käydään iltakirkoissa läpi Jeesuksen
kärsimysvaiheet ahtisaarnoissa. Maanantaina Jeesus rukoilee Getsemanessa, josta hänet vangitaan. Tiistaina Jeesus on tutkittavana Pilatuksen ja Herodeksen edessä. Keskiviikkona saarnataan hänen tuomitsemisestaan ja Golgatalle viemisestään.
Ensimmäinen ahti on erikoisesti kiirastorstai-iltana, jolloin Jeesus asettaa ehtoollisen. Maanantai on toinen, tiistai kolmas ja
keskiviikko neljäs ahti.
Pitkäperjantaina on kaksi ahtia. Jumalanpalveluksessa puhutaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, joka on viides asti. Kuudes
ahti on illalla, jolloin saarnan aiheena on Jeesuksen hautaaminen.
Tietosanakirjan mukaan vanha ahti-sana
merkitsee kärsimyksen kuvausta evankeliumikirjassa. Se on lähtöisin sanasta actus
eli näytös tai osa, joka keskiajalla tarkoitti
ennen kaikkea kärsimysnäytelmän osaa.

Kirkkovuoden
huipentuma
Kirkkovuosi huipentuu pääsiäisen riemuun
siitä, että Jeesus on ylösnoussut haudasta.
Pääsiäisajan ilo jatkuu viisikymmentä päivää
päättyen helatorstain kautta helluntaihin.
– Helatorstaina puhutaan Jeesuksen taivaaseenastumisesta. Hän antoi silloin lupauksen siitä, että ei jätä seuraajiaan orvoiksi.
Jeesus lupasi lähettää Pyhän Hengen ihmisten keskelle. Helluntai on Pyhän Hengen
vuodattamisen juhla ja kristillisen kirkon
syntymäpäivä, Juha Koivulahti jatkaa.
Sen jälkeen seuraa kirkkovuodessa pitkä,
niin sanottu vihreä aika, joka merkitsee kasvun ja arjen aikaa. Silloin käydään läpi Jeesuksen puheita ja tekoja.
– Kirkkovuoden juhlajakso kestää puoli
vuotta, samoin kuin arkijakso. Jälkimmäisessä jaksossa on niin sanottuja pistepyhiä. He-

ti helluntain jälkeen on Pyhän kolminaisuuden päivä. Sitten seuraavat juhannus, apostolien päivä, kirkastussunnuntai ja syyskuussa Mikkelinpäivä, jolloin puhutaan lapsista
ja enkeleistä.
Marraskuun pyhäinpäivää seuraavat uskonpuhdistuksen muistopäivä, valvomisen
sunnuntai ja tuomiosunnuntai.
– Myös tuomiosunnuntain väri on vihreä eli kasvun väri. Kristukselle vieraille tuomio on surun päivä, mutta hänen seuraajilleen suuren ilon eli iankaikkisen elämän
päivä. Meitä seurakuntalaisia muistutetaan
siitä, että elämme edelleen armon ajassa.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Jorma Ersta

ntoinen kristityn almanakka

Hyvinkään seurakuntalehti 2/13.3.2008



Matkaevästä
Mustasta
valkoiseen

K

uoleman pimeyden väri on musta.
Pitkäperjantai on Jumalan Pojan ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen
musta päivä. Kirkon alttarilla ja saarnatuolissa on musta liina, papin asun vaihtuvat tekstiilit ovat mustat. Urut ovat hiljaa.
Perjantaista laskettuna kolmantena
päivänä, sunnuntaina, aurinko nousee.
Pääsiäisaamu on täynnä valoa. Kirkkotekstiilit ovat valkoiset. Urut soivat taas.
Molli on muuttunut duuriksi, murhe iloksi. Monilla on tapana viettää pitkäperjantai kotona ja vasta sunnuntaina lähteä
liikkeelle, kirkkoon ja kyläilemään. Tavallaan mustat päivät ollaan kotoa liikkumatta ”kuolleita”, valon aamuna taas ”herätään
eloon”.
Kuoltuaan Jeesus astui alas tuonelaan.
Se oli Jeesuksen ajan juutalaisuudessa
maan alla sijaitseva kuolleiden pimeä vankila. Tuonelasta ja Jeesuksen käynnistä
siellä ei ole Raamatussa tarkkoja selostuksia. Jeesukseen uskovat eivät kuoltuaan
joudu pimeään vankilaan eivätkä ikuiseen
kadotukseen. Ilmestyskirjassa Kristus sanoo: ”Minä olin kuollut, mutta nyt minä
elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on
kuoleman ja tuonelan avaimet.”
Jeesuksen ruumis vietiin hautaan, jossa se
ei kuitenkaan ollut enää sunnuntaiaamuna. Hän oli herännyt eloon. Jumalan valtakunnassa elämä alkaa kuolemasta. Elämä Jumalan omana alkaa kasteesta, jossa
ihminen vertauskuvallisesti kuolee ja herätetään kuolleista yhdessä Kristuksen
kanssa. Maanpäällisen kuolemansa jälkeen kristityt herätetään ikuiseen elämään
taivaan valtakunnassa.
Pyhän kasteen muistaminen on osa
pääsiäisen viettoa, koska kasteessa ihminen tulee osalliseksi Kristuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.
Paavalin sanoin ”vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta
tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa
emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka
on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta.” Varhaiskirkossa seurakunnan jäsenet kastettiin yleensä pääsiäisen
jumalanpalveluksessa. Tämä tapa on otettu uudelleen käyttöön joissakin seurakunnissa. Varhaiskirkossa kasteeseen valmistautuville opetettiin uskoa ja Raamattua
pääsiäispaaston jumalanpalvelusten yhteydessä. Kasteelle valmistautuvat omaksuivat näin kristillisen uskon ja kasvoivat
osaksi seurakuntaa. Pääsiäisenä heidät
kastettiin ja puettiin valkoisiin vaatteisiin.
Palavat kynttilät käsissään he kulkivat alttarille osallistuakseen ensi kertaa pyhälle
ehtoolliselle. Leipä ja viini, Kristuksen
ruumis ja veri, yhdistivät heidät toisiin
kristittyihin.
Pääsiäinen, kaste ja ehtoollinen muuttavat
edelleen mustan valkoiseksi.

Laura Maria Latikka
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Pääsiäinen ja lähetys

K

ristuksen kirkon suurin juhla
on Pääsiäinen, jolloin rakas
Vapahtajamme nousi kuolleista, ”kuolemalla kuoleman
voitti ja haudassa oleville elämän antoi”. Evankelista Johannes kertoo tästä ihmiskunnan historian käänteentekevästä tapahtumasta näin:
”Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen:
”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt
minut, niin lähetän minä teidät.” Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte
synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi
annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon,
hän ei saa syntejään anteeksi.”
Näin Jeesus lähettää opetuslapsensa
maailmaan jakamaan Hänen sovitustyönsä hedelmää, syntien anteeksiantamisen
kallisarvoista lahjaa. Lähetystehtävä tulisi
olemaan vaikea tai inhimillisesti katsoen
jopa mahdoton. Sen tähden Jeesus antaa
heille lupaamansa Pyhän Hengen, toisen
Puolustajan, joka johdattaa heitä työssään
ja varjelee Saatanan kavalilta juonilta. Sielunvihollinen ei voi sietää sitä, että Jeesuksen ristillä Pahan valloista saamaa voittoa
kerrottaisiin yhdellekään ihmiselle. Niinpä hän pyrkii kaikin tavoin pimittämään
pääsiäisen todellisen merkityksen harhauttamalla ihmiset uskomaan, että puput, tiput, kananmunat ja jopa noidat riittävät pääsiäisen sisällöksi!

Lupaus
voimasta

Tyhjä hauta
todisteena

Vaikka Jeesus antoi varsinaisen lähetyskäskynsä vasta helatorstaina juuri ennen
astumistaan taivaaseen Isänsä luo, on Hän
laittanut lähetystyön jo pääsiäisen sisälle
niin kuin kananpoika on munan sisällä
odottamassa kuoriutumistaan. Evankelista Luukas on tallentanut ylösnousseen
Herramme tärkeän lupauksen: ”Mutta te
saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja
maan ääriin saakka.”
Näin Jumalan pelastussuunnitelma
eteni askelen kerrallaan kohti Helluntaita,
Kristuksen kirkon syntymäpäivää. Pyhä
Henki vuodatettiin 120 opetuslapsen päälle, jotka ”tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja
alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki
antoi heille puhuttavaksi.” Tapahtui tuo
merkillinen Helluntain kieli-ihme, jossa
kaikki helluntaijuhlille eri puolilta Rooman valtakuntaa kokoontuneet diasporajuutalaiset saivat kuulla pelastuksen evankeliumin omalla äidinkielellään!
Jumala alkoi näin purkaa sitä kirousta,
jonka Hän oli langettanut Baabelin tornia
rakentaneelle ihmiskunnalle, sekoitettuaan heidän kielensä ja hajotettuaan kapinoitsijat ympäri maailmaa (1. Ms. 11.luku).
Hän lähetti vanhat ja uudet kristityt julistamaan Jeesuksen ristillä saamaa täydellistä voittoa Saatanasta ja synnin hirmuvallasta, ja kokoamaan yhteen sekä juutalaiset että pakanat Uuden Liiton kansaksi.

Pääsiäinen, ristin ja ylösnousemuksen ainutlaatuinen juhla, on vahvana perustana
kaikelle evankeliumin julistamiselle lähellä ja kaukana. Jos Jeesuksen hauta ei olisi
jäänyt tyhjäksi, kuten Hänen opetuslapsensa saivat omin silmin nähdä, ei olisi
mitään kristinuskoa. Jos Jeesus ei ihka elävänä olisi ilmestynyt opetuslapsilleen, ei
olisi enää lähetystyötä. Tämä tuntuu ehkä
itsestään selvältä asialta, mutta joidenkin
nykyteologien mielestä riittää, että opetuslapset vain uskoivat pääsiäisen tapahtumiin – vaikka ne eivät olisi oikeasti edes
tapahtuneet! Tuttu lähetysvirsi (426 säk.2)
kertoo totuuden ytimekkäästi: ”Menkää
julki julistamaan, ristin riemusanomaa.
Voitonsankarimme suusta Golgatalla kajahtaa: ’Täytetty jo kaikki on’! Siihen tyytyy rauhaton.”
”Herra Jeesus, ristiinnaulittu ja kuolleista noussut Herramme. En voi kyllin
ylistää Sinua voitostasi ja uhristasi. Sydämeni laulaa kiitoslaulua. Kaikesta heikkoudesta huolimatta olen toivoa täynnä, sillä
Sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Kiitos, että annoit itsesi ja
valmistit meille syntisille vanhurskauden,
josta ei puutu mitään. Siunaa kaikki papit,
saarnaajat, opettajat ja lähetystyöntekijät,
jotta he aina kertoisivat Sinun uhristasi
kertakaikkisena ja täydellisenä sovintouhrina. Ylistän Sinua, että olet verelläsi minutkin pyhittänyt. Aamen. (Seppo Suokunnas: Jokapäivän rukoukset)

Teksti Antti Pohjanraito

Lasten ja nuorten hyväksi lähes kaksi miljoonaa
Hyvinkään seurakunnan talousjohtaja Jouni Lätti ottaa eteensä
paksun paperipinkan ja alkaa luetella vuoden 2007 talouslukuja.
Viime vuosi meni hyvin, sillä Vanhan kirkon peruskunnostus voitiin
rahoittaa kokonaan vuoden 2007
tuloilla.
Numerot kiinnostavat yleensä aika harvoja,
mutta niiden taakse kätkeytyy seurakuntalaisia hyödyttäviä tekijöitä. Seurakunnan
laajat työsektorit palvelu, kasvatus ja julistus
pyörittävät paljon rahaa. Kasvatus sisältää
lapsi- ja nuorisotyön lisäksi rippikoulut, jotka ovat säilyttäneet suosionsa. Seurakunta
käytti viime vuonna kasvatukseen eli lasten
ja nuorten hyväksi kaikkiaan 1,9 miljoonaa
euroa.
Palvelusektori on hyvin tärkeä seurakunnan työalue, jonka merkitys avautuu yleensä
kriisin hetkellä. Siihen kuuluvat diakonia,
sairaalasielunhoito, yhteiskuntatyö, perheneuvonta ja palveleva puhelin. Näihin kaikkiin käytettiin rahaa viime vuonna noin
800 000 euroa.
Julistustyö on seurakunnan vanhaa ja
taattua perustoimintaa, jossa seurakuntalaiset voivat saada myös katetta maksamalleen
kirkollisverolle. Alue jakautuu jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen, muihin kirkollisiin toimituksiin, musiikkityöhön,
lähetystyöhön, evankelioimiseen ja kirkkoteatteriin.
– Julistustyön viime vuoden toimintakulut olivat 1,2 miljoonaa euroa. Siitä Lähetysjuhlien nettokulut olivat noin 200 000 euroa, Jouni Lätti sanoo.
Viime vuoden alussa käyttöön otetun
hallinnonuudistuksen vuoksi palvelun, kasvatuksen ja julistuksen kentille on tullut käytännön toimintaa hyödyttävää joustavuutta.
– Taloudellista päätösvaltaa on siirretty
eri johtokunnille. Esimerkiksi julistusjohtokunta päättää kuoroavustusten jaosta eri
kuorojen kesken ja lähetysmäärärahoista eri
lähetysjärjestöjen kesken. Joustavuutta on
pyritty lisäämään siten, että johtokuntaan

Pojat pelaamassa Paavolan seurakuntakodin kerhossa kesällä 2005.

kuuluvien työalojen välillä voidaan tehdä
määrärahasiirtoja johtokunnan päätöksellä.
Toukokuussa järjestettävässä seminaarissa seurakunnan luottamushenkilöt ja viranomaiset arvioivat hallinnonuudistuksen
onnistumista. Seminaarin työskentelyyn liittyy myös osallistujille tehtävä kysely.

Jäsenmäärä
väheni hieman
Kirkosta eroamisesta on kohistu paljon eikä
Hyvinkään seurakuntakaan ole jäänyt siitä

ilmiöstä syrjään. Seurakunnasta erosi 384 ja
liittyi 113 henkeä. Jäseniksi kastettiin 438 lasta, kuolleita oli 321. Kun otetaan huomioon
kaikki tekijät, niin Hyvinkään seurakunnan
jäsenmäärä väheni viime vuoden aikana 67
hengellä. Viime vuoden lopussa Hyvinkään
asukasluku oli 44 559 henkeä. Tästä määrästä seurakuntaan kuuluu 79,8 prosenttia.
Talousjohtaja Jouni Lätti luettelee viime
vuodesta, että käyttötalous toteutui erittäin
hyvin eli budjetin mukaisesti. Toimintakulut
olivat yhteensä 7,8 miljoonaa, toimintatuotot 2,2 miljoonaa ja toimintakate 5,6 miljoo-

Kouluikäisille on kesällä kerhoja,
leirejä ja retkiä
V
s. nuorisosihteeri Kirsi Kupiainen on
innostunut kertomaan seurakunnan
tarjoamasta kouluikäisten vapaa-ajan
toiminnasta. Tulevana suvena Paavolan ja
Martin seurakuntakodeissa sekä Vehkojan ja
kirkonmäen seurakuntakeskuksissa on 7–12vuotiaille kesäkerhoja. Kuhunkin kerhopaikkaan otetaan päivää kohti kaksikymmentä
lasta.
Jorma Ersta

– Kesäkerhot alkavat 2. kesäkuuta ja ovat
arkipäivisin kello 9–14. Viimeinen kerho pidetään 19. kesäkuuta eli juhannuksen aatonaattona. Kesäkerhoissa ollaan ulkona, leikitään, pelataan ja askarrellaan. Saatetaan tehdä retkiä ja ruokaa. Vetäjinä on lastenohjaajia ja harjoittelijoita.
Sääksin leirikeskuksessa on kesällä kolme leiriä. Ensimmäiselle leirille 3.–4. kesäkuuta otetaan 25
lasta, joiden ikä
on 6–8 vuotta.
Kahdelle seuraavalle leirille pääsee kummallekin 32 lasta.
Näistä ensimmäinen 4.–6.
elokuuta on tarkoitettu 7–9vuotiaille, ja toinen 7.–9. elokuuta on 10–12vuotiaille. Sääksin leirit ovat
perinteisiä kesäleirejä. Ohjelmaan kuuluu
ulkoilua, askarTytöt askartelupuuhissa Paavolan kesäkerhossa kesällä 2005.

Hyvinkään seurakuntalehti 2/13.3.2008

telua, saunomista, uimista, syömistä ja pelaamista.
Kirsi Kupiainen suunnistaa 11–14-vuotiaiden kanssa Saariselän maastoon Tievatuvalle Kulta-leirille 9.–15. kesäkuuta. Mukaan
mahtuu 22 varhaisnuorta.
– Siellä huuhdomme tietenkin kultaa ja
käymme nuuskimassa tunturi-ilmaa. Minäkin aion nukkua teltassa niin kuin kaikki
muutkin.
Kesän eksoottista antia lisää 10–12-vuotiaille tarkoitettu kesäretki Kalakukkojen
laulumaille. Kirsi Kupiainen ei paljasta etukäteen mihin ollaan menossa, mutta nimestä
voi aavistaa jotakin. Päivämäärät ovat 15.– 17.
heinäkuuta. Mukaan pääsee 25 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä.
– Kun seurakunta järjestää toimintaa siinä on aina mukana myös hartauselämä, Kir-

naa euroa.
– Kirkollisveroja kertyi 6,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5,7 prosenttia. Yhteisöveron tuotto oli lähes miljoona euroa, jossa
oli kasvua 37 prosenttia. Toteutuneet investoinnit olivat hieman alle 700 000 euroa.
Siitä Vanhan kirkon osuus oli noin 500 000
euroa. Viime vuoden vuosikate oli noin miljoona euroa ja tilikauden ylijäämä 420 000
euroa.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Jorma Ersta

Vs. lapsityönohjaaja AriPekka Laakso
(vas.), vs.
nuorisosihteeri Kirsi
Kupiainen ja
tammikuussa
nuorisotyönohjaajana
aloittanut Olli
Savolainen
esittelevät
kerhojen ja
leirien
kalustoa.

si Kupianen jatkaa.
Lapset ovat innoissaan leireistä, joissa ollaan
yötä aivan kuin partiolaisetkin tekevät.
– Kasvatuksellisesti leirit ovat merkittäviä, koska isoset ja aikuiset elävät lasten
kanssa yhdessä. Se on kuin pienoismaailma,
joka opettaa elämään yhdessä kristittyinä.
Hän mainitsee tutkimuksesta, joka paneutuu kirkosta eroamisen taustoihin. Vähiten kirkosta eroavat ne ihmiset, jotka ovat
olleet 7–14-vuotiaina seurakunnan kerho- ja
leiritoiminnassa sekä sen lisäksi toimineet
kerhonohjaajina ja isosina.
– Seurakunnan kerho- ja leiritoiminnalla
on siis merkitys ihmisenä kasvamiselle ja
myös kirkolle.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Ruokapalvelun tuotesuunnittelija Kirsi Turunen
(vas.) ottaa salaattiannoksen kaupungintalon
kahvilanhoitajan Kirsti
Tuomisen pöydästä.

Hyvinkään kaupungintalon Syöstävän kahvilanhoitaja Kirsti Tuominen laittaa vauhdilla tarjottavat
ruuat esille lounastajia varten,
joita on päivittäin 50–60 henkeä.
Eräs ruokailijoista on kaupungin
ruokapalvelun tuotesuunnittelija
Kirsi Turunen. Hänen vastuullaan on päiväkotien, koulujen,
vanhustenhuollon ja kaupungin
henkilöstön ruokalistat, jotka laaditaan työryhmässä. Ruokapalvelu
toimittaa viidestätoista keittiöstä
päivittäin lähes 10 000 ruoka-annosta. Sen palveluksessa on reilu
sata henkeä.

Terveellisen ruuan suosio kasvussa
Oleellinen osa Kirsi Turusen työstä on tuotannonohjausjärjestelmä.
– Teen tietokoneohjelmalla reseptejä ja
tarkistan ravintoainesisältöjä. Saan ruokalistoille myös hinnan.
Ruokalistojen suunnittelun taustalla ovat
yleiset ravitsemussuositukset, jotka löytyvät
kenen tahansa tutkittaviksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nettisivuilta (wwwb.
mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta).
– Rasvan laatu ja määrä on määritelty.
Käytämme pehmeitä rasvoja. Toinen tärkeä
asia ovat hiilihydraatit ja ravintokuidut. Siksi
suosimme runsaskuituista ruisleipää ja muita täysjyvätuotteita.
Riittävän proteiinin saamiseksi päivän
aikana on käytettävä tarpeeksi maitotuotteita, mieluummin vähärasvaisia. Suolan määrää seurataan koko ajan.
– Tavoitteemme on monipuolinen ja täysipainoinen ateriakokonaisuus ja siihen
päästäänkin. Vanhusten puolella ruoka koostetaan eri perusteilla. He tarvitsevat energiaa. Vanhukset suosivat perinteistä kotiruokaa esimerkiksi silakkalaatikkoa sekä läskisoosia ja perunoita.

Kouluissa on
välipalatarjontaa
Kirsi Turunen pitää terveellisestä ruuasta
puhumisesta. Häntä on pyydetty muun muassa vanhempainiltoihin.

– Tämän päivän vanhemmat ymmärtävät terveellisyyden merkityksen, mutta yläasteikäiset eivät välttämättä arvosta kouluruokaa. Koululaiset alkavat ymmärtää kunnon ruuan merkityksen hiukan vanhempina.
Ruokapalvelussa yritetään pitää huolta
siitä, että koululaisilla olisi myös ravitsevaa
välipalaa makeiden limonadien, karkkien ja
sipsien sijasta.
– Järjestämme kouluille välipalatarjontaa. Sitä saa ostettavilla lipukkeilla ja rahalla.
Kokeilu aloitettiin Sveitsin lukiossa pari
vuotta sitten ja on laajentunut useimpiin
kouluihin. Kouluissa ei ole enää karkki- ja
virvoitusjuoma-automaatteja, mistä olemme
erittäin iloisia.

Pyttipannusta
pidetään
Joulun jälkeen Hyvinkään kouluissa järjestettiin oppilaille kysely mieliruuista. Vastauksissa piti jättää pois niin sanotut pikaruuat
eli pizzat, tortillat ja hampurilaiset. Viiden
suosikin joukkoon nousivat: pyttipannu, pinaattiohukaiset, makaronilaatikko, tomaattiliha-makaronilaatikko ja puurot. Koululaiset
syövät mieluummin perussalaatteja eli tomaattia, kurkkua ja amerikansalaattia. Jos
salaattia on sekoitettu liikaa, tulee helposti
palautetta.
– Koulujen seitsemän viikon listalla on

kaksi kertaa ohrapuuroa tuoremarjakeiton
kanssa sekä leipää ja leikkelettä. Se on hyvin
suosittu ruoka. Rinnalle nousee myös ekstramannapuuro.
Ruoka halutaan suunnitella sellaiseksi,
että se syödään. Syömätön ruoka ei ravitse.
Kaupungin ruokapalvelussa ei kannateta
pikaruokaa, mutta joskus se järjestää lasten
toivomia teemapäiviä. Lähenevän vapun aattona on tiedossa tortillaa. Kirsi Turunen syö

Älä syö enemmän kuin kulutat!
Syöminen on ihmisen suurimpia nautintoja. Ruoka maistuu varsinkin silloin, kun takana on ruumiillista työtä tai pitempi aika
ruuan nauttimisesta. Sota-aikana ja sen jälkeen eläneet muistavat, miten kaikesta oli pula. Ruoka-aineetkin olivat kortilla. Sotaaikaisessa keittokirjassa on kakkureseptejä, joissa lukee vähän
väliä jonkin tarvittavan kakkuaineen kohdalla ”jos on”.
Tänä päivänä me ahdamme suustamme alas ruokaa ja juomaa ylittäen tarvittavat kalorimäärät moninkertaisesti. Pikaruokakulttuuri yhdessä fyysisesti keveiden töiden kanssa takaavat, että meillä on niin sanottuja paino-ongelmia.
Lihominen on Stakesin (Sosiaali- ja terveysalan tutkimis- ja
kehittämiskeskus) huolenaihe. Kehossamme oleva rasvan suuri
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määrä aiheuttaa terveysongelmia. Lihavuudella on yhteys ainakin aikuistyypin diabetekseen, sepelvaltimotautiin, verenpainetautiin, sappikiviin, useisiin syöpiin, metaboliseen oireyhtymään
ja nivelrikkoon. Lihomme, koska ruuasta saatu energiamäärä on
suurempi kuin energian kulutus. Apuna ongelmaan on energiansaannin eli syömisen rajoittaminen tai kulutuksen lisääminen
ruumiillisella työllä tai liikunnalla.
Ylipainon taustalla saattaa olla myös ruokaan liittyvä riippuvuushäiriö. Silloin ihminen säätelee syömällä omaa psyykkistä
tilaansa. Ruoka toimii päihteen tavoin. Se tuo lohtua, karkottaa
tyhjyyden, masennuksen, yksinäisyyden, ahdistuksen, pettymyksen, epävarmuuden ja mielipahan tunteita.

itse harvoin pikaruokaa, mutta ei pidä sitä
aivan huonona, jos se sisältää kasviksia ja
kokoviljatuotteita.
– Päiväkoti- ja kouluruoka ei lihota ketään. Lihominen tulee makeista välipaloista
ja kaikesta siitä, mitä syödään koulun ulkopuolella.
Kirsi Turunen pitää ruuanlaitosta, mutta
ei katso television lukuisia ruokaohjelmia.
– Kala on ruokana hyvää. Se voi olla lohta tai harjusta, joka on minun suosikki. Sen
kanssa tarjoan kevyttä ja hyvin maustettua
salaattia.
Ruokapalvelussa on käytössä vakioidut
reseptit, mutta kotioloissa Kirsi Turunen ei
niitä tutki. Ruoka syntyy helposti muutenkin.
– Hyvässä seurassa syöminen on nautinto. Minusta ruuanvalmistuksessa on tärkeintä, että sydän on mukana. Meidän kaikkien
pitäisi syödä päivällä lounasruoka. Säännöllisyys ruuassa on tosi tärkeää.

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

Kaisa on kasvanut
kiinni seurakuntaan

H

yvinkään yhteiskoulun lukion ensimmäistä vuosikurssia käyvä Kaisa Kahra, 16, alkoi tutustua seurakunnan
toimintaan nelivuotiaana pyhäkoulussa. Rippikoulun jälkeen hän on ehtinyt olla jo rippikoululeirin isosena ja sama homma jatkuu
tulevanakin kesänä. Hän on miettinyt itselleen opettajan ammattia.
– Pyhäkoulusta muistan kertomukset,
triangelin soiton ja kynttilöiden sytyttämisen. Isompana, ehkä kymmenvuotiaana
olin Vanhassa pappilassa näytelmäkerhossa.
Esitimme näytelmiä Aladdinista ja Röllistä.
Hänen ohjelmaansa on kuulunut pienempänä lasten kesäleirit sekä syys- ja hiihtolomaleirit. Usmissa pidetyt 8–10-vuotiaiden pyöräleirit ovat jääneet erityisesti
hänen mieleensä. Kerhonvetäjät ja -ohjaajat
ovat olleet mukavia. Kaisalle tuli ajatus
pyrkiä itsekin samanlaisiin tehtäviin.
– Kävin Lähetysseuran järjestämän rippikoulun Päiväkummussa kesällä 2006. Viime kesänä olin Joutsa ykkösellä isosena.
Isosena oleminen oli mukavaa, koska siinä
sai pitää raamiksia ja järjestää muita aktiviteetteja.
Ensi kesäksi Kaisa aikoo hakea jälleen
isoseksi. Hän menee myös juhannuksen jälkeen pidettävälle kehitysvammaisten rippikoululeirille avustajaksi.
Kaisa Kahra on ollut Hyvinkään kirkon
joulunäytelmässä ja pääsiäisnäytelmässä.
Muutama vuosi sitten hän näytteli myös

Lars Levi Laestadiuksesta kertoneessa
näytelmässä Suomen Rautatiemuseon puistossa.
Kaisan isänisä ja -äiti sekä isän molemmat siskot ovat opettajia. Hän harkitsee itselleenkin samaa ammattia kunhan pääsee
ylioppilaaksi.

Joululahjaksi
tuli Raamattu
Kaisa Kahra on tullut juuri lukion tunneilta.
Hän juo kahvia ja kertoo suhteestaan Raamattuun. Ensimmäisen Raamatun hän muistelee saaneensa kahdeksanvuotiaana. Rippiraamattu on ehtinyt mennä risaksi kovasta
käytöstä.
– Raamatun kertomukset ovat sellaista
tietoa, johon on hyvä uskoa. Kun luen ja
opiskelen Raamattua, selvitän sitä samalla
itselleni. Nyt minulla on vetoketjullinen
Raamattu. Pyysin sitä isovanhemmiltani
Jaakko ja Kaisa Uroselta joululahjaksi.
Reipas ja avoin Kaisa ei ole häkeltynyt
siitä, että on saanut joskus huomautuksia
omasta maailmankatsomuksestaan.
– Jos joku keskustelee kanssani uskostani, voin vaihtaa siitä mielipiteitä. Kaverit tietää, että olen uskossa, mutta en ala
väitellä, jos joku sanoo siitä jotakin tyhmää.
Hän on alkanut opiskella kitaransoittoa
Hyvinkään kansalaisopistossa. Keskiviikkoisin Kaisa on seurakunnan nuorten peli-il-

Lukiolainen Kaisa Kahra on ollut aktiivi seurakuntalainen pyhäkouluikäisestä lähtien. Ensi
kesänä hän on taas isosena.

Polun pää
loissa Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Siellä on kello 18 alkaen erilaista tekemistä,
pelataan sählyä ja ultimate-peliä.
– Joskus käyn Betaniassa perjantai-illan
raamiksessa ja lauantaina kello 17 alkavassa
nuortenillassa. Molempina iltoina siellä pyö-

Seitsemän kysymystä pääsiäisestä

rii aika paljon isoskoulutuslaisia.
Kaisa lukee nuorisokirjoja. Taru Sormusten herrasta ja Narnia-sarja ovat hänelle tuttuja. Hän miettii hetken, kun on sanottava
jokin omaan elämään liittyvä johtoajatus.
– Luin juuri Nuotasta Pekka Simojoen
artikkelin, jossa hän sanoo jotenkin tähän
tapaan ”tee parhaasi, Jumala tekee loput”.
Minusta se on hyvä ajatus.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Raamattuvisa

Tämän kertainen Raamattuvisa
käsittelee pääsiäistä. Vanhan testamentin ennustukset viittasivat
tulevan Vapahtajan kärsimyksiin
ja Uusi testamentti kertoo pääsiäisen ilosanomasta.
Mikä olisi Raamatusta löytyvä vaihtoehto
seuraavaan seitsemään kysymykseen?
Omaa Raamattua tai raamatunselitysopuksia voit käyttää apuna, jos et suoralta
kädeltä osaa vastata.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan
kaksi kirjapalkintoa. Seuraavassa numerossa kerrotaan vastausrivi sekä palkinnon saajat.
Kysymykset laati Reijo Huuskonen. Vastaukset lähetetään perjantaihin 2.5.2008
mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801
Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Raamattuvisa”.
Seitsemän kysymystä pitkäperjantaista ja pääsiäisestä
1.

2.

3.

Kuka Vanhan testamentin profeetta
kuvaa kärsivää Herran palvelijaa
näin: Rangaistus oli hänen päällään,
että meillä rauha olisi?
a.Miika
b. Jesaja
c. Jeremia
Mistä Raamatun kirjasta nousevat
Jeesuksen ristillä lausumat sanat:
Jumalani, Jumalani, miksi minut
hylkäsit?
a. Hoosean kirjasta
b. Sakarjan kirjasta
c. Psalmien kirjasta
Kenet Pilatus vapautti Jeesuksen
sijasta?
a. Barabbaan (suomeksi ”Isän poika”)
b. Barnabaan (suomeksi ”Kehotuksen

Hyvinkään seurakuntalehti 2/13.3.2008

poika”)
c. Barsabbaan (suomeksi ”Sapatin
poika”)
4.

5.

Kenen valmiiseen hautaan Jeesuksen
ruumis pantiin?
a. Simon Kyreneläisen
b. Josef Arimatialaisen
c. Juudas Jaakobinpojan

6.

7.

Keille ylösnoussut Jeesus ilmestyi
ensimmäisenä Matteuksen mukaan?
a. Pietarille ja Johannekselle
b. Magdalan Marialle ja toiselle
Marialle
c. Emmauksen tien kulkijoille
Kuinka monta silminnäkijää kaikkiaan
kohtasi ylösnousseen Paavalin mukaan?
a. 24 henkilöä
b. 70 henkilöä
c. yli 500 henkilöä

Raamattuvisa
1/2008
Viimekertaisen Raamattuvisan
seitsemän oikein rivi on seuraava:
b,a,c,a,a,c,a

Kirjapalkinnon voittivat:
Missä Jeesus oli Raamatun mukaan
Eeva-Liisa Rinne ja Eija Pajula.
kuolemansa ja ylösnousemisensa
välisen ajan?
a. Tuonelassa
b. Paratiisissa
c.Taivaassa
Nimi __________________________________Osoite _________________________________________________
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Lasten nurkka

Äitienpäivälounas

Kiitos ruoasta

Äiti ja isä leipokaa yhdessä lapsen
kanssa helpot teeleivät.
Sekoita ensin seuraavat
aineet:
4 dl vehnäjauhoja
2tl leivinjauhetta
1 tl sokeria
noin ½ tl suolaa
Lisää sitten:
½ dl öljyä ja 1,5 dl kylmää maitoa.
Sekoita aineet varovasti, jottei taikina sitkisty. Tee pieniä pyöreitä
leipiä ja pistele ne haarukalla. Paista 225 asteessa noin 15 minuuttia.

sunnuntaina 11.5.2008 klo 11.30 – 15.30
Seurakuntakeskuksessa Hämeenkatu 16
• Seisovasta pöydästä
• Ei pöytävarauksia
• Hinta aikuiset 25 euroa
• Lapset alle 10 v. 14 euroa

Palveleva
puhelin
Päivystys on avoinna koko
maassa su-to klo 18 – 01
sekä pe ja la klo 18 -03

2. - 19.6. Kesäkerhot 7–12-v
kerhopaikat:
• seurakuntakeskus – Hämeenkatu 16
• Paavolan seurakuntakoti – Aittatie 1
• Martin seurakuntakoti – Niittymäenraitti 4
• Vehkojan seurakuntakeskus – Yli-Anttilantie 3
Kerhot kokoontuvat arkisin klo 9 - 14. Kerhomaksu 5 € / päivä
sisältää aterian ja välipalan. Voit tulla koko ajaksi tai varata paikan jollekin viikolle.
9. - 15.6. Kulta-leiri Lapissa 11–14-v
Telttaleiri Tievatuvan pihapiirissä, Saariselän alueella.
Tule kokemaan yötön yö ja Lapin taika 150 muun ikäisesi
kanssa Hyvinkään lähikunnista ja kaupungeista.
Hinta 120 €. Mahdollisuus osittaiseen maksuvapautukseen.
Leirit Sääksin leirikeskuksessa
3. - 4.6. Kesäleiri 6–8-v
UUTUUS! Tule opettelemaan leireilyä! Sinulle,
joka olet menossa eskariin, ekaluokalle tai
olet ensimmäisellä luokalla!
Hinta 15 €.
4. - 6.8. Kesäleiri 7–9-v
7.- 9.8. Kesäleiri 10–12-v
Lähde nauttimaan hyvästä ruuasta, hiekkarannasta ja yhdessäolosta omaan hienoon leiripaikkaamme.
Kummankin leirin hinta 35 €.
15. - 17.7. Kesäretki 10-12 v
”Lähe mukkaan, peruja syömään, kalakukkoja kohtoomaan!”
Retken hinta 50 €. Ei maksuvapautusmahdollisuutta.
Toiminnastamme on mahdollisuus hakea maksuvapautusta ja meillä on käytössä sisarale -50%, ellei
muuta mainita.
Toimintaan ilmoittautuminen ti, ke, to klo 12 - 17.
Ilmoittautuminen alkaa ti 25.3. klo 12
puh. 0400 162743
Tervetuloa! Hyvinkään seurakunta - varhaisnuorisotyö
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Tervetuloa yksin tai perheesi ja ystäväsi kanssa!

Apua työssä ja elämässä jaksamiseen

TUOMASMESSU
Sunnuntaina 20.4.2008 klo 18.00.
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
Yli-Anttilantie 3, Hyvinkää

Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti
Hyvinkään seudun terveydenhoitohenkilökuntaa
perheineen

Matka Raamatun maihin ja
psalmien syntysijoille.

Hyvinkään seurakunnan
kesä 2008 varhaisnuorille

HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN PITOPALVELU

01019 0071

Lasten nurkka: Tuija Vänskä

Lähde Toiviomatkojen matkalle Israeliin ja
Egyptiin 6 - 15.11.2008. Kohteina mm. Siinai,
Kairo, Jerusalem, Tiberias.
Tiedustelut Jyrki Rauhala, 040 753 8322,
jyrki.rauhala@evl.fi

Tervetuloa maittavalle äitienpäivälounaalle
Tiedustelut pääemännältä, puh. 4561 234

Sururyhmä

itsemurhan
tehneiden
omaisille
• Hyvinkään seurakunta
järjestää sururyhmän
itsemurhan kautta
omaisensa menettäneille. Ryhmässä käsitellään
luottamuksella vaikeaa
menetystä. Samaa kokeneitten vertaistuki on
tärkeä. Ryhmään otetaan 4 - 8 henkeä. Myös
ulkopaikkakuntalaiset
ovat tervetulleita.
• Kokoontuminen tiistaisin klo 18.00 - 19.30.
Ensimmäinen kokoontuminen 22. 4. Sen jälkeen
noin viikon välein yhteensä 7 kertaa. Ilmoittautumisen yhteydessä
saa tarkemmat tiedot.
• Ohjaajat: kriisityöntekijä
Leena Kallio sekä sairaalapastori Kosti Kallio,
jolle tiedustelut ja ilmoittautumiset 040 547
9621 kosti.kallio@evl.fi
(lomalla 20.3 - 6.4.)

Sururyhmä

• Uusi sururyhmä alkaa
29.4. klo 18 - 19.30. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa.
• Kokontumispaikka diakoniatyön kokoushuone
• Ohjaajat: Sairaalapastori
Merja Olin ja osastonhoitaja Mervi Ahola
• Ilmoittautumiset ja tiedustelut seurakunnan
vaihteeseen puh. 456 11

• Sairaalapastori Kosti Kallio puhuu aiheesta:
”Sovinto voimanlähteenä”
• Liturgina pastori Juha Koivulahti
• Avustavat: sairaalateologit Merja Olin ja Marja-Liisa Holopainen sekä vapaaehtoisten
ryhmä
• Tuomaskuoro ja bändi esiintyy musiikkityöntekijä Helena Lehtisen johdolla.
• Lapsille oma hiljentymishetki
• Messun jälkeen kahvi- tee- ja mehutarjoilu
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Järjestää Hyvinkään ev.lut. seurakunta/ sairaalasielunhoito

Paljon ihmisiä oli kuuntelemassa Jeesuksen opetuksia. Päivä oli jo
tullut iltaan ja kaikille tuli kova nälkä. Jeesuksen läheiset ihmiset
huolestuivat ja sanoivat, että Jeesuksen tulisi lähettää ihmiset hakemaan syötävää, sillä ihmisillä ei ollut eväitä mukanaan. Jeesus ihmetteli, että eikö kenelläkään ole ruokaa mukanaan? ”On täällä pieni
poika, jolla on viisi leipää ja kaksi kalaa”, Jeesukselle vastattiin. .Jeesus
sanoi: ”Antakaa ne minulle.” Hän otti kalat ja leivät käteensä ja kiitti
niistä Jumalaa taivaassa. Tämän jälkeen Jeesus mursi leivät ja antoi
ne opetuslapsilleen jaetavaksi väkijoukolle. Samoin hän teki kaloille.
Kaikki saivat syödä vatsansa täyteen ja ruokaa jäi vielä kaksitoista
korillista. Myöhemmin Jeesus sanoi olevansa elämän leipä ja kehotti
kaikkia ihmisiä seuraamaan häntä.

MA ALIS-HUHTIKUU 2008

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu

Maaliskuu

sotalo
•18 3vartin messu Vanha kirkko

Torstai 13.3.

Pääsiäisyön messu
ja pääsiäisateria

•9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
•10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
•10 Torstaitovi,
Vehkojan srk-keskus
•13 Vanhan kirkon Lähetyspiiri,
Vanha kirkko
•14-17 Käteväklubin kevätmyyjäiset, Mummon kammari
•14 Näkövammaisten kerho,
srk-keskus
•18.30 Keskusteluilta: Usko ja
elämä, Kytäjän kirkon kerhohuone
•18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus
•18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus, piharakennus

lauantaina 22.3. klo 23
Hyvinkään kirkossa
Jyrki Rauhala
Erkki Hannonen
Vehkojan kuoro.
Messun jälkeen pääsiäisateria kirkon yläsalissa.
Aterialiput: aikuiset 8 € ja
lapset 5 €.

Perjantai 14.3.

•11 Raamattupiiri, srk-keskus
•13 Raamattupiiri, Vanha kirkko
•18 Nuorten Raamis, Betania
•18 Veisuut, Mummon kammari

konsertti Hyvinkään Luthertalossa (Sley)

Palmusunnuntai 16.3

Lauantai 22.3

•23 Pääsiäisyön messu ja pääsiäisateria, Hyvinkään kirkko.

•10 Messu, Hyvinkään kirkko
•10 Messu Paavolan srk-koti
•18 Iltakirkko, Vanha kirkko,
musiikkilinjan kansanmusiikkiyhtye (SRO)

Pääsiäispäivä 23.3.

Maanantai 31.3.

•10 messu, Hyvinkään kirkko
•10 messu, Paavolan srk-koti,
mukana päivä- ja iltapäiväkerholaisia. Kahvitarjoilu.
•12 messu Vehkojan srk-keskus
•17 J. S. Bach: Matteuspassio,
Hyvinkään kirkko, ks. s. 4.

Hiljaisen viikon
maanantai 17.3.

•18 Avoin Raamattupiiri,
Paavolan srk-koti
•19 Hiljaisen viikon iltakirkko,
Vanha kirkko.

Hiljaisen viikon
tiistai 18.3.

•13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
•18 ”Polku pääsiäiseen”, Vanha
kirkko, hiljaisen viikon kirkkohetki perheille
•18 Lähetysilta, Luther-talo
(Sley)

Hiljaisen viikon
keskiviikko 19.3.

•13 Kehitysvammaisten pääsiäiskirkko, Hyvinkään kirkko.
•18 Hiljaisen viikon iltaehtoollinen, Kaukas.
•19 Pääsiäismusikaali ”Ruukunkantaja”, Hyvinkään kirkko,
ks. s. 5.

Kiirastorstai 20.3.

•10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti.
•15 Messu, Vanha kirkko
•18 Messu, Kytäjä
•19 Messu, Vehkoja
•19 Messu, Hyvinkään kirkko
•20 Messu, Paavola

Pitkäperjantai 21.3.

•10 Sanajumalanpalvelus,
Hyvinkään kirkko
•15 Ristinjuhla, Vanha kirkko
•16 Pääsiäismusikaali ”Ruukunkantaja”, Hyvinkään kirkko
•19 Arvo Pärt: Johannes-passio,
Hyvinkään kirkko. Ks. s. 4.
•19 Pasi Hujasen 50-vuotisjuhla-

•10 Messu, Hyvinkään kirkko
•10 Messu, Paavolan srk-koti
•12 Messu, Vehkojan srk-keskus
•13 Kytäjä, messu
•14 Pääsiäishartaus,
Rauhannummen kappeli
•18 John Rutter: Requiem Hyvinkään kirkko. Ks. s. 4.

2. pääsiäispäivä,
maanantai 24.3.

•10 Messu, Hyvinkään kirkko
•15 Koko perheen pääsiäismessu, Martin srk-talo

Tiistai 25.3.

•11-15 Mummon kammari
•18 Lähetysilta, Luther-talo
(Sley)
•18.30 Israel-ilta, srk-keskus,
aulakahvio

Keskiviikko 26.3.

•11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
•12-15 Mummon kammari
•18 Käteväklubi, Mummon kammari

Torstai 27.3.

•9-12 Mummon kammari, perhepäivä
•10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
•10 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
•13 Vanhan kirkon Lähetyspiiri,
Vanha kirkko
•11 Kytäjän kerho, Kytäjän kirkon sivusali
•18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus
•18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus, piharakennus

Perjantain 28.3.

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

Hyvinkään seurakuntalehti 2/13.3.2008

Sunnuntai 30.3.

•12-15 Mummon kammari
•18 Avoin Raamattupiiri,
Paavolan srk-koti

Huhtikuu
Tiistai 1.4.

•11-15 Mummon kammari
•13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
•18 Lähetysilta, Luther-talo
(Sley)

Keskiviikko 2.4.

•11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
•12-15 Mummon kammari, klo
13 ruokapiiri

Torstai 3.4.

•9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
•10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
•10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
•9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
•17.30 Kehitysvammaisten
kerho, Martin srk-talo
•18.30 Tuomaspiiri,
Vehkojan srk-keskus
•18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus, piharakennus
•To 3.4. klo 18.30 Tätikerho Kytäjän kirkon kerhohuone Järj.
Kytäjän alueneuvosto

Perjantai 4.4.

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

Sunnuntai 6.4

•9 Aamuveisuut, Hyvinkään
kirkon yläsali

Maanantai 14.4.

•12-15 Mummon kammari
•18 Avoin Raamattupiiri,
Paavolan srk-koti
•18.30 Israel-ilta, Vanha kirkko

Tiistai 15.4.

•11-15 Mummon kammari
•13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
•18 Lähetysilta, Luther-talo
(Sley)

Keskiviikko 16.4.

•11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
•12-15 Mummon kammari,
klo 13 ruokapiiri

Torstai 17.4.

•10 Messu, Hyvinkään kirkko
•10 Messu, Paavolan srk-koti
•12 Mukulamessu, Vehkoja, klo
14 Avoin yleisöluento ”Penseys”, rovasti Matti J. Kuronen.
•14 Inkeri-kerho, srk-keskus
•19 Et ceteran konsertti,
Hyvinkään kirkko

•9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
•10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
•10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
•15 Päihteetön saunaryhmä,
Vehkojan srk-keskus
•18.30 Tuomaspiiri,
Vehkojan srk-keskus
•18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus, piharakennus

Maanantai 7.4.

Perjantai 18.4.

•12-15 Mummon kammari
•18.30 Israel-ilta, srk-keskus,
aulakahvio

Tiistai 8.4.

•11-15 Mummon kammari
•18 Lähetysilta, Luther-talo
(Sley)

•11 Raamattupiiri, srk-keskus
•13 Raamattupiiri, Vanha kirkko
•18 Nuorten Raamis, Betania
•18 Siioninvirsiseurat, Laaksoilla

Sunnuntai 20.4

•11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
•12-15 Mummon kammari
•18 Käteväklubi,
Mummon kammari

•10 Messu, Hyvinkään kirkko.
Yhteisvastuun kiitoskahvit
•10 Paavola, messu
•14 Messu, Hyvinkään kirkko.
Joutsan talvirippikoulun
konfirmaatio
•18 Tuomasmessu, Vehkoja,
terveydenhuoltohenkilökunnan kirkkopyhä

Torstai 10.4.

Maanantai 21.4.

Keskiviikko 9.4.

•9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
•10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
•13 Vanhan kirkon Lähetyspiiri,
Vanha kirkko
•14 Näkövammaisten kerho,
srk-keskus, kokoussali
•18.30 Tuomaspiiri, Vehkojan
srk-keskus
•18.30 Ruut-naistenpiiri, Vehkojan srk-keskus, piharakennus

•12-15 Mummon kammari
•13.30 Kehrääjänkadun eläkeläiskerho, kerhotila
•18.30 Israel-ilta, srk-keskus,
aulakahvio

Tiistai 22.4.

•11-15 Mummon kammari
•18 Lähetysilta, Luther-talo
(Sley)

Keskiviikko 23.4.

Perjantai 11.4.

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

•11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
•12-15 Mummon kammari
•18 Käteväklubi,
Mummon kammari

Lauantai 12.4.

Torstai 24.4.

•9-14 Kesärenkaiden vaihtotempaus Ammattioppilaitoksella
Yhteisvastuu hyväksi

Sunnuntai 13.4

•10 Messu, Hyvinkään kirkko.
Päiväkummun talvirippikoulun
konfirmaatio
•10 Messu, Paavola
•15 Messu, Martti
•15 Seurat, Ahdenkallion nuori-

•9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
•10-12 Kansainvälinen naisten
kerho, Paavolan srk-koti
•10 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
•13 Vanhan kirkon Lähetyspiiri,
Vanha kirkko
•18.30 Tuomaspiiri,
Vehkojan srk-keskus

15

” S a k s a s s a Tu o m a s m e s s u o n e v a n k e l i s e n k i r k o n u u d i s t u s l i i k e .”

Pekka Kiuttu
(vas.) kyselee
Olli Valtosen
suosikkilauluja,
jotka lauletaan
Tuomaskuoron
perjantaivierastapahtumassa
perjantaina
11.4. Hyvinkään
kirkossa kello
19.30 alkaen.

Tuomasmessun 20-vuotisjuhlakutsu:

”Maailman kaikki syntiset, liittykää yhteen!”

V

uosi 1988 oli merkittävä suomalaisen kristillisyyden historiassa, koska silloin alettiin pitää
Tuomasmessuja helsinkiläisessä Agricolan kirkossa. Sen Tuomasmessussa käy noin kuusisataa henkeä, jotkut heistä tulevat Hyvinkäältä saakka.
HelsinkiMission toiminnanjohtaja Olli
Valtonen oli eräs messuidean puuhamiehistä.
– Kun Tuomasmessu täyttää kaksikymmentä vuotta, meidän tunnuslauseemme
on: ”Maailman kaikki syntiset, liittykää yhteen!”, Olli Valtonen sanoo HelsinkiMission
toimistossaan. Hän tulee Hyvinkään kirkkoon Tuomaskuoron perjantaivieras -tapahtumaan perjantaina 11. huhtikuuta kello
19.30.
Tuomasmessuperinteen aattona Olli
Valtonen alkoi lähettää Miikka Ruokasen
kanssa kirjeitä ihmisille, joilla oli erilaisia
hengellisiä taustoja.
– Ei oltu kiinnostuneita teologiasta
vaan halusimme järjestää sunnuntaisin jumalanpalveluksen, joka kiinnostaisi eri liikkeiden ihmisiä. Jotkut korostavat uskoontuloa, toiset rehellisyyttä ja niin edelleen.
Otimme messuun vaikutteita sekä idän että
lännen kirkollisista traditioista. Ortodoksien jumalanpalveluksissa on ”pyhä kaaos”.
Sen halusimme esirukousjaksoon. Silloin
seurakunta lähtee vaeltamaan alttareille.
– Toive on, että Agricolan kirkko luovutetaan vuoden 2009 alusta käyttöömme.
Rakennamme siitä elävän kansalaistoiminnan keskuksen. Minun tunnuslauseeni on
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”What next?” eli mitä seuraavaksi, Olli Valtonen kiteyttää.

Saksalaiset mukana
Viimeisten tietojen mukaan Suomessa on
Tuomasmessuja 150 paikkakunnalla.
– Saksassa Tuomasmessuja on neljässäkymmenessä kaupungissa. Hampurin piispa sanoi, että Tuomasmessu on evankelisen
kirkon merkittävin uudistusliike meidän
aikanamme.
Tuomasmessuissa ei ole yhtenäistä opillista korostusta. Ne ovat hengellisten virtausten yhteenliittymä.
– Jumalanpalvelussaarnan merkitys ei
ole samanlainen kuin luterilaisessa kirkossa. Meille ehtoollisen sakramentti on merkittävä. Se on syntisten ruokapöytä. Sitä ei
pysty saarnalla selittämään.
Agricolan kirkon yksi Tuomasmessu
vaatii noin seitsemänkymmenen vapaaehtoisen panoksen. Joka sunnuntai on mukana eri tiimi. Musiikki on kaikkialla menestystekijä.
– Tuomasmessurekisterissä on Helsingissä peräti 150 muusikkoa. Sen vuoksi jokaisessa messussa on erilaista musiikkia,
klassista, jazzia tai gospelia. Pian toteutetaan Tuomasmessu, jossa on irkkumusiikkia.

Masennusta vastaan
Euroopan suurkaupungeista messuun tulleet ulkomaalaiset kyselivät, mitä tuomasmessulaiset tekevät köyhien hyväksi.

– Olimme antaneet siihen saakka kolehtituoton köyhien maiden avustuskohteille. Kerran toimitimme Afrikkaan lentokoneen. Tuli ajatus, että messu ei riitä. On
tärkeää, mitä tehdään viikolla.
Agricolan kirkon kryptaan perustettiin
ruokakaappi, josta sai messun jälkeen ruokaa mukaansa. Kun ruokakaapin pito lopetettiin, tuomasmessulaiset tekivät neljä
vuotta sitten Helsingin Kaupunkilähetyksen kanssa yhteistyösopimuksen.
– HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, ja Tuomasmessu toteuttaa hengellistä
tehtävää. Rekisterissä on 800–900 vapaaehtoista, joista olemme iloisia.
HelsinkiMissio järjestää kampanjoita,
joilla puututaan ihmisten hätään. Digikummi-ideakin lähti liikkeelle sen piiristä. Eräänä kohderyhmänä ovat vanhukset. Meneillään on hanke, jossa vapaaehtoiset käyvät
katu kadulta yli 75-vuotiaiden luona kysymässä heidän haaveitaan.
– Jostakin voi löytyä rouva, joka haluaa
käydä lapsuusseudullaan Pohjanmaalla.
Sitten otetaan yhteys johonkin vapaaehtoiseen, joka toteuttaa toiveen.
Sosiaaliturvaa on alettu purkaa, mikä
näkyy arjessa. Vanhusten ja nuorten masennus on vakava asia. Siksi HelsinkiMissio
tekee vanhustyötä esimerkiksi Senioripysäkeillä, jollainen toimii myös Hyvinkäällä.
– Jos olet eläkkeellä ja olet masentunut,
sinua ei oteta ammattiauttajan luona enää
vastaan. Joka toinen päivä joku yli 65-vuotias tekee itsemurhan. Suurimpana syynä
on yksinäisyydestä johtuva masennus.

Hyvinkään Tuomasmessut

Hyvinkään seurakunnan Tuomasbändissä
neljä vuotta bassoa soittanut insinööri ja
yrittäjä Pekka Kiuttu käy HelsinkiMissiossa ja kyselee, mitä lauluja Olli Valtonen toivoo Hyvinkään tapahtumaan.
– Olli Valtonen valitsi kolme laulua,
jotka hän esittelee sitten 11. huhtikuuta Hyvinkään kirkossa, Pekka Kiuttu kertoo.
Hän pitää etuoikeutena saadessaan
soittaa Tuomasbändissä. Hänestä runsas
musiikki ja yhteislaulut ovat tärkeitä messun elementtejä, ne puhuttelevat.
Seurakunnan musiikkityöntekijä Helena Lehtinen sanoo, että Hyvinkään seurakunnan Tuomasmessut alkoivat vuonna
1993. Ensimmäisenä Tuomaspappina oli Jari Kemppainen ja kuorona nelikymmenhenkinen nuortenkuoro.
– Aluksi messut olivat Hyvinkään kirkossa, mutta kolmen neljän kerran jälkeen
ne siirtyivät Vanhaan kirkkoon. Tuomasmessuja on siellä sunnuntaisin on 7–8 kertaa vuodessa. Tuomasbändi oli mukana
alusta saakka. Tuomaskuoro perustettiin
vuonna 2000. Siinä on nyt 40 laulajaa.
Hyvinkään Tuomasmessun järjestäjänä
on työtiimi, jossa on Helena Lehtisen lisäksi papistoa ja dieakoniatyöntekijöitä. Vapaaehtoiset tekevät rukousalttarit diakonissa Anna-Kaisa Kuokkasen johdolla. Tuomaskuorolainen Maritta Maltio-Laine
vastaa teetarjoilun järjestämisestä saaden
avukseen tärkeitä vapaaehtoisia. Diakoniapuoli huolehtii lastenhoidosta.

Teskti ja kuva Seppo Ylönen

