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Mikko Pirinen
alkoi opiskella
Teatterikorkeakoulussa valosuunnittelua
syksyllä 2005.
Hän valmistuu
tänä keväänä
teatteritaiteen
kandidaatiksi,
mutta aikoo
suorittaa vielä
maisterin
tutkinnon.

Mikko Pirinen
– opiskelee valosuunnittelua
Teatterikorkeakoulussa
– kiintyi alaan Jouni Laineen
produktioissa

Mikko Pirinen näkee teatterin arvon sisältä päin

J

os kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin Mikko Pirinen valmistuu
tänä keväänä Teatterikorkeakoulusta
teatteritaiteen kandidaatiksi. Mutta
miten hänen tiensä teatterimaailmaan alkoi?
Ollessaan Pohjoispuiston koulun yläasteella hän ajautui samalla luokalla olleen
Kalle Ihalaisen kanssa koulun juhlien äänija valohommiin.
– Aika äkkiä seurakunnassa nuorten
draamoja ohjannut Jouni Laine paikallisti,
että täällähän on pari kaveria, jotka puuhastelevat äänen ja valon kanssa. Teimme vuonna 1996 Kallen kanssa valot Jonen ohjaamaan
Jäljettömät näytelmään, Mikko Pirinen kertoo Lasipalatsin Java Cafen pöydän ääressä.
Hän sanoo, että ei ole montakaan Jounin
ohjaamaa esitystä, joissa hän ei olisi ollut



mukana.
– Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1998 ja
opiskelin sen jälkeen vajaan vuoden Helsingin ammattikorkeakoulussa Stadiassa elektroniikkaa. Sitten tein monta vuotta valo- ja
äänihommia Hyvinkääsalissa.
Teatterin valo ja ääni ovat Mikko Pirisen
kokemuksen mukaan mielenkiintoinen sekoitus luovaa työtä ja teknologista osaamista. Valo- ja äänihenkilöstön työt alkavat paljon aikaisemmin kuin näyttelijöiden harjoitukset.

Kirkkodraamassa
kaiken ikäisiä
Hyvinkään seurakunnan tuottamat ja Teatteri Betan toteuttamat kesäteatterit ovat
työllistäneet Mikkoa, joka vastasi viime ke-

sänä Martti Rautasen elämästä kertoneen
näytelmän äänitekniikasta.
– Hyvinkääsalin Ristin tiessä olen ollut
alusta saakka mukana. Sitä tehtiin vuodesta
1998 lähtien vuoteen 2006 saakka joka vuosi.
Ristin tie -produktio on tarjonnut hänelle kiinnostavan suunnittelutyön lisäksi vuosittain aikaa rauhoittua pääsiäiseen.
– Ristin tiestä ja Kuninkaasi tulee -jouludraamasta on tullut itselleni perinne, joista
on ollut vaikeaa luopua.
Mikko Pirinen kehuu Hyvinkään seurakunnan kirkkodraamatoimintaa, koska siihen sisältyy nuorisonäytelmiä, kesäteatteria
ja kausinäytelmiä.
– Jonen kanssa on mukava työskennellä,
ja olemme tehneet paljon töitä yhdessä.
Meillä on molemmin puolin vahva luottamus.
Mikko Pirinen näkee teatterimaailman pintaa syvemmältä. Kirkkodraamallakin on monipuoliset keinot
herättää katsojien mielenkiinto.
– Katsojat näkevät vain
lopputuloksen, mutta meille
tekijöille se on kokonaisvaltaista toimintaa. Usein on
kysymys isoista näyttelijäryhmistä. Kesäteatterissa on
mukavaa, kun siinä on näyttelijöitä muutaman vuoden
ikäisistä lapsista seitsemänkymppisiin, naisia ja miehiäkin.
Kaikki kunnioittavat toisiaan eikä ole sukupolvien
välisiä kuiluja.
– Jouni Laine pitää oikein
hyvän työrauhan. Hänestä

aistii, että ei tarvitse kantaa huolta siitä, miten ensi-ilta menee. Se menee hyvin joka
tapauksessa.
Virkistävintä Teatteri Betan kirkkodraamojen tekeminen on ollut silloin, kun on
päästy esiintymään Hyvinkään ulkopuolelle.
Jäljettömät-näytelmää esitettiin vuonna 1996
Lappeenrannassa ja Henrik Renqvistiä
Svartholmassa kesinä 2002–03.

Opiskelua ja
työtä riittää
Kaksi vuotta Mikko Pirinen kävi Teatterikorkeakoulun valo- ja ääniopinnoissa Tampereella. Viime syksynä laitos muutti Helsinkiin.
– Teatteri Päivöläänkin olen tehnyt useita juttuja. Syksyllä tein lavastuksen ja valosuunnittelun Pessiin ja Illusiaan.
Koko kevään ajan hän on toteuttanut
opiskelujen ohella teknistä tuotantoa Baltic
Circle -teatterifestivaalia varten. Ryhmiä siihen tulee Saksasta, Sveitsistä, Ruotsista ja
Norjasta. Erikoisin esitys on saksalaisen Rimini Protokoll -ryhmän Call cutta in a Box,
joka nähdään Kiasman aulassa. Esittäjä on
Intiassa ja katsoja Kiasmassa.
Teatterikorkeakoulussa Mikko on tehnyt
kouluproduktioita, joten muita töitä on pitänyt karsia. Viimeksi hän toteutti valosuunnittelun Terhi Kokkosen kirjoittamaan näytelmään Norsunluunokkainen tikka.
– Sitä esitettiin Teatterikorkeakoulun
studiossa kahdeksan kertaa. Se oli täysipainoinen opiskelutuotanto. Kaikki tekijät olivat kolmannen vuosikurssin opiskelijoita,
jotka tähtäävät maisterin tutkintoon.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Mikä oli parasta rippikoulussa?
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Jo joutui armas aika

T

oukokuun loppu on kiireistä aikaa. Ennen kesälaitumille pääsyä pitää tehdä
paljon asioita. Kokoukset on pidettävä,
projektit saatava valmiiksi tai siihen malliin,
että kesän jälkeen on hyvä jatkaa ja mitä
kaikkea itse kullakin on tehtävänä ja mietittävänä kevään vaihtuessa kesään. Luonnon
herääminen ja kasvu antavat voimaa ja virkeyttä toivottavasti jokaiselle lomaa odotellessa. Tämä koskee tietysti työelämässä olevia monissa paineissa eläviä äitejä ja isiä,
mutta unohtaa ei sovi myöskään eläkeläisiä
ja monia muita, jotka tarvitsevat lomaa siinä
missä me kaikki. Toinen tarvitsee aikaa lepäämiseen ja itsensä kokoamiseen, toinen
vaihtelua arkeen. Ei ihme, että sää ja loma
puhuttavat meitä paljon. Odotukset ovat
suuret.

Pekka Värn
– Olin Korson seurakunnan
järjestämässä leiririppikoulussa Lapissa vuonna 1979.
Se oli parasta, että oltiin niin
kaukana ja päästiin irti arjesta.

Pirkko Mannerjoki
Sakari Kosonen

– Olin rippikoululeirillä
Punkaharjulla vuonna 1998.
Parasta olivat kaverit. Kun
laitetaan 20–30 nuorta viikoksi samaan paikkaan, niin
sehän on mukavaa. Se jäi
mieleen, että lauloimme kovasti nuotiolauluja. Eräs
niistä oli Tilkkutäkkilaulu.

– Olen syntynyt Sortavalan maalaiskunnan Tulolan saaressa.
Isäni Vilho Peltonen oli ortodoksi ja kävin sodan jälkeen Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan rippikoulun. Parasta oli
kirkkoveisujen opettelu ja erikoisinta papille ripittäytyminen. Koska seurakunnalla ei ollut vielä omaa kirkkoa, kävimme rippikoulua Taulumäen kirkon siunauskappelissa. Se
painui mieleen, että arkkipiispa Herman oli meidän rippikirkossa toimittamassa jumalanpalvelusta.

Toisten lähtöä seuraa toisten tulo. Tulohaastattelut liittyvät tässä lehdessä viransijaisiin,
Hanna ja Kalle Leppälään sekä uuteen diakoniatyöntekijäämme Päivi Lievoseen. Päivi
aloittaa vanhus- ja perhetyössä. Siinä onkin
tärkeä ja kasvava työsarka. Virka on kokonaan uusi. Seurakunta on perinteisesti ollut
vahva toimija tällä alueella, mutta uusia
haasteita riittää.

Ulla Viuhkonen
Keijo Aho

– Kävin rippikoulun Talvisillan kerhotilassa 1980-luvulla. Tapio Ikäheimo antoi
minulle kerhon pidon samassa tilassa. Parasta oli se,
että päästiin ripille. Tuntui
siltä, että ollaan miehen iässä. Rippi-isänä oli pastori
Juntumaa.

Tässä lehdessä on kahden pitkäaikaisen seurakuntamme työntekijän eläkkeellelähtöhaastattelut. Rovasti Pertti Niiranen ja lähetyssihteeri Antti Pohjanraito tilittävät tuntojaan työuran päättyessä. Kirkon työstä jäädään eläkkeelle lähes samoilla periaatteilla
kuin mistä muualta tahansa yhteiskunnassa.
Eläkeikä on hieman noussut ja ihmisiä kannustetaan myös kirkossa jatkamaan pidempään työssä. Samalla toivottavasti panostetaan myös työpaikoilla eli seurakunnissa
jaksamista kannustaviin toimiin kuten liikuntaan ja muuhun työkykyä edistävään toimintaan. Seurakunta on haastava työpaikka
ja kun ihmisten parissa ja kanssa ollaan, se
myös antaa paljon elämään.

– Kävin iltarippikoulun joskus 1970-luvulla täällä Hyvinkäällä. Se oli varmasti
parasta, kun tutut luokkakaverit olivat samassa rippikoulussa. Piti osata ulkoa
käskyt ja Isä meidän rukous.
Tytär kävi viime kesänä rippikoulun. Hänen konfirmaationsa oli rennompi tapahtuma kuin minun aikanani.

Sanna Heliranta

– Kävin laskettelurippikoulun Muotkavaarassa talvella
2005. Parasta oli se, kun sain
uusia kavereita. Sain olla
myös Lapissa, jossa en ollut
koskaan käynyt. Olen nyt
kauppaoppilaitoksessa ja sen
ohella työssä. Nyt olen menossa autokouluun sihteeriksi.

Laskin muuten, että touko-kesäkuun vaihteessa seurakunta on mukana noin neljässäkymmenessä kevätjuhlassa koulujen ja päiväkotien kanssa. Suvivirsi kaikuu yhä raikkaana ja toivottuna! Kiitämme kuluneesta
toimintakaudesta Taivaan Isää ja pyydämme
siunausta kesään ja varjelusta poluillemme,
missä ikinä kuljemmekin.
Tässä lehdessä on paljon mielenkiintoisia
haastatteluja ja juttuja. Kannattaa lukea. Tiedät, mitä seurakunnassa tapahtuu vaikkapa
tulevana kesänä.
Hyvää kesää!

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
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Hautausmaat henkivät Hyvinkään historiaa

O

len ollut seurakuntapolitiikassa mukana eli seurakunnan luottamushenkilönä vuodesta 1995 lähtien. Menossa oleva neljäs valtuustokausi jatkuu vuoden
2010 loppuun. Koko kuluneen ajan 14 vuotta olen ollut ns. vallan kahvassa eli kirkkoneuvostossa, tosin vain puheoikeudella. Ensin olin neuvostossa kuusi vuotta valtuuston
varapuheenjohtajan ja nykyisin kuudetta
vuotta valtuuston puheenjohtajan ominaisuudessa. Valtuustokautta on jäljellä vielä
kaksi ja puoli vuotta. Perhepiirissä pitkään
asiaa pohdittuamme olen päätynyt siihen,
että kuluva valtuustokausi saa jäädä viimeiseksi minun osaltani. Ilmoitin myös jo helmikuussa kirkkovaltuuston kokouksessa,
että en enää myöskään jatka valtuuston puheenjohtajana kuin tämän vuoden loppuun.
Loput kaksi vuotta haluan kokeilla ihan rivivaltuutettuna toimimista.
Isänikin toimi aikanaan seurakunnan luottamustehtävissä, joten ehkä toiminta tuli
ikään kuin veren perintönä ja kutsumuksena. Aikansa kuitenkin kutakin, sanoi pässi
kun päätä leikattiin. Näin toteaa vanha sananlasku. 16 vuotta on pitkä aika. Vanhin
lapsenlapseni on 2010 saman ikäinen. Siinä
ajassa oppii tuntemaan kirkon, hiippakunnan ja oman seurakunnan. Kaikki ovat yhtä
hitaita kääntymään uudistuksiin kuin suuret
laivat. Siihen aikaan mahtuu myös kolmen
kirkkoherran ja yhden vt. kirkkoherran valtakaudet. Kaikki he ovat erilaisia.
Hyvinkään seurakunnan jäsenmäärä on vielä jonkin verran kasvanut, vaikka eroamisluvut ovatkin ennätyslukemissa. Syntyneitä ja
paikkakunnalle muuttaneita on onneksi vielä eronneita enemmän. Kirkon ja seurakunnan tulee kuitenkin pysyä nykymenossa
mukana. Olen voimakkaasti ollut tukemassa
kirkkoteatteria ja nykyaikaista messua. Tyytyväisyydellä voi todeta että sellaiset henkilöt kuin kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine ja
musiikkityöntekijä Helena Lehtinen ovat vakiinnuttaneet paikkansa seurakunnan työyhteisössä. Viimeksi heidän työnsä palkittiin
Tuomas-kuoron kanssa Järvenpäässä valtakunnallisissa Pääsiäisnäytelmä-festivaaleissa. Uusia tuulia ovat myös pastori Virpi Koiviston ideoimat joululaulut ravintoloissa ja
kanttori Heikki Hinssan johtama Kirkkokuoron Jatsiyhtye.
Ensi vuoden alussa siis siirryn seurakunnan
luottamustehtävissä uuteen rooliin. Samaan
aikaan myös työelämässäni tapahtuu muutoksia, kun uusi Keski-Uudenmaan poliisilaitos aloittaa ja Hyvinkään poliisilaitos siirtyy historiaan. Poliisiasema sentään säilyy
paikallaan.
Seurakuntaelämä ei häviä missään tapauksessa elämästäni. On vaan pikku hiljaa
aika ryhtyä tavalliseksi seurakuntalaiseksi.
Siunattua kevättä!

Pekka Laine
kirkkovaltuuston pj.

R

Maata kartanosta
Tutkija Marina Bergströmin mukaan Rautatien rakentajien hautausmaa syntyi, kun
1857 alettiin rakentaa Helsinki – Hämeenlinna -rataa. Ratatöiden aikana kuolleita
vainajia haudattiin aluksi Nurmijärven
seurakunnan hautausmaahan, mutta nurmijärveläiset pitivät sitä liian pienenä.
– Nurmijärveläiset lähettivät pyynnön
Porvoon tuomiokapitulille, että voisiko
rautatiejohtokunta perustaa Hyvinkään
aseman läheisyyteen hautausmaan. Maata
saatiin Erkylän kartanon vapaaherra Reinhold Munckilta aluksi noin sata neliömetriä.
Hyvinkäälle oli tuotu radan rakentajaksi Saimaan kanavan rakennustöissä raataneita vankeja, joita varten perustettiin
työsiirtola ja erityisseurakunta. Papiksi
määrättiin Nurmijärven kirkkoherran
apulainen Johannes Vitikka.
– Porvoon tuomiokapituli sanoi, että
tämä pappi saisi vihkiä hautausmaan. Vih-

Tutkija Marina Bergström valmistuu pian teologian maisteriksi pääaineenaan kirkkohistoria. Hän on inventoinut Rautatien rakentajien hautausmaan haudat, joita on yli
kolmesataa.

kiminen tapahtui todennäköisesti toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa vuonna
1858.

Kolmas hautausmaa
Rautatien rakentajien hautausmaata olisi
pitänyt laajentaa, mutta lähelle perustetun
Hyvinkään Sanatoorion johto vastusti
hanketta.
– Sen vuoksi Hyvinkään Rukoushuonepiiri ryhtyi etsimään sopivaa hautausmaa-aluetta radan länsipuolelta, Hyvinkään matkailuopas Solveig Crusell kertoo.
Sopiva alue löytyi Yli-Hyyppärän mailta. Hilda ja J. E. Heleniuksen kanssa tehtiin 22.5.1907 kaupat, jolla rukoushuonetoimikunta osti hautausmaaksi kahden
hehtaarin suuruisen palstan Isonummesta. Nurmijärven kappalainen H. J. Pastinen vihki hautausmaan helatorstaina 28.5.1908.

Aluetta laajennettiin vielä 1930-luvulla
ja 1940-luvun lopulla. Hautausmaan koko
pinta-ala on nyt 4,4 hehtaaria.
– Nimi Uusi hautausmaa väistyi vähitellen ja muuttui Puolimatkan hautausmaaksi, kun seurakunta osti vuonna 1965
Erkylän kartanolta 12 hehtaaria uudeksi
hautausmaa-alueeksi, joka sai nimekseen
Rauhannummi, Solveig Crusell lisää.
Marina Bergström jatkaa vielä, että
Puolimatkan hautausmaan perustaminen
jätti Rautatien rakentajien hautausmaan
hoidon yksityisten ihmisten varaan. VR:n
Keskuspuutarha huolehti hautausmaasta
vuodesta 1924 vuoteen 1989 saakka. Vuoden 1999 lain perusteella Rautatien rakentajien hautausmaa siirtyi Hyvinkään seurakunnalle vuonna 2000. Alueen koko on
kasvanut puoleksi hehtaariksi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Muutoksia hautainhoitosopimuksissa
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto
päätti 12.12.2007 pidetyssä kokouksessa
yksimielisesti laskea 50 vuoden hoitohautojen sekä ainaishoitohautojen hoitotasoa
kattamaan haudan perushoidon. Samalla
päätettiin, että ainaishoitosopimukset
muutetaan 15 vuoden sopimuksiksi
1.1.2008 alkaen. Päätöksen mukaisesti
hautojen hoitotaso pidetään nykyisellään
vuodet 2008 ja 2009. Hoitotason lasku toteutetaan vuonna 2010. Perushoidolla tarJorma Ersta

Mennyttä ja
tulevaa

autatien rakentajien hautausmaa
täyttää 150 vuotta ja Puolimatkan
hautausmaa 100 vuotta.
– Hyvinkään seurakunnan vanhin näkyvä muistomerkki on Rautatien rakentajien hautausmaa. Hautausmaan juhlaa
vietetään sunnuntaina 25. toukokuuta kello 14 paikan päällä, sanoo seurakuntapastori Juha Koivulahti. Juhla alkaa hartaudella, jossa on mukana muun muassa Rautatieläisten soittokunta.
Samana päivänä kello 16 kaupungin
kulttuurihistoriallisen osaston amanuenssi
Lea Bergström ja Suomen Rautatienmuseon amanuenssi Marina Bergström pitävät Vanhassa kirkossa hautausmaata
käsittelevän esitelmän.
Puolimatkan hautausmaa perustettiin
1900-luvun alussa. Satavuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 18. toukokuuta kello 15
alkaen hautausmaan kappelissa.
– Aluksi Hyvinkään matkailuopas Solveig Crusell kertoo hautausmaan historiasta. Seuraavaksi on juhlahartaus, minkä
jälkeen juodaan kahvia, Juha Koivulahti
jatkaa ja kehottaa seurakuntalaisia mukaan.

koitetaan haudan pinnan koneellista ruohonleikkuuta sekä pinnan haravointia.
Niille omaisille, joiden osoitetiedot
ovat olleet seurakunnan saatavilla, on asiasta ilmoitettu kirjeitse maaliskuussa
2008. Niiden hoitosopimusten osalta, joiden omaisten osoitetietoja ei ole seurakunnan tiedossa, ilmoitus hautatunnuksineen sekä sopimusnumeroineen tulee
25.5.2008 ilmestyvään Aamupostiin. Lisäksi kyseisille haudoille laitetaan asiaa

koskeva ilmoitus.
Syynä toimenpiteisiin on, että sopimuksista aikanaan peritty maksu ei ole
pitkään aikaan riittänyt sopimusehtojen
mukaiseen hoitoon ja hautoja on jouduttu
hoitamaan kirkollisverovaroin. Muita seurakuntia koskevissa päätöksissä korkein
hallinto-oikeus on hyväksynyt seurakuntien toimenpiteet hoitotasojen laskuissa,
sopimusaikojen lyhentämisessä tai sopimusten irtisanomisissa. Kirkkolain mukaan seurakunnat saavat käyttää
varojaan vain varsinaiseen toimintaan. Hautainhoito on erillinen, myytävä palvelu, jonka vuoksi sitä ei lueta seurakunnan varsinaiseen toimintaan kuuluvaksi.
Syynä ainaishoito- sekä 50
vuoden hoitosopimusten tappiollisuuteen on lähinnä 1970 sekä
1980 lukujen voimakas inflaatio,
jonka vuoksi hoitokustannukset
ovat nousseet enemmän, kuin aikanaan osattiin arvioida. Näiden
varalta on kaikissa kirjallisissa
hoitosopimuksissa teksti:”Mikäli
hoitokustannukset nousevat, on
seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävissä olevien varojen mukaiseksi”.
Lisätietoja antaa: ylipuutarhuri
Markku Husso, p. (019) 4561 235
ja 0400 475 641.



Abraham Achrenius oli värikäs persoona

T

eatteri Betan kesäteatterinäytelmä on Abraham Achrenius
– Viimeinen pasuuna. Ensi-ilta on Suomen Rautatiemuseon puistossa lauantaina 21.
kesäkuuta kello 18. Viimeisin kahdeksasta esityksestä on 6. heinäkuuta.
Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine
vetää seitsemättä kesäteatterikautta
rautatiemuseon puistossa.
Abraham Achrenius -näytelmän
pohjana on Jaakko Haavion teos Siionin vanki vuodelta 1945.
– Haavion teksti on kaunista ja herkullista. Achreniusta pidetään varhaisherätyksen isänä. Hän rakensi siltaa
yltiöherännäisyyden ja kirkon välille.
Achrenius toi herätyskristillisyyden
uudella tavalla osaksi kirkkoa.
Jouni Laine kertaa tunnettuja tapauksia Abraham Achreniuksen elämästä. Papin sanotaan nousseen saarnatuolissa ilmaan. Hän on jopa vihkinyt

Harjoitukset Betaniassa: Abraham Achrenius (oik. Olli Viitasalo), appivanhemmat kirkkoherra ja rouva Degerman (Osmo Kosonen ja Maija Honkasalo) ja 1. vaimo Anna (Tanja Hietakangas).

itsensä avioliittoon.
– Virsikirjassa on edelleen
Achreniuksen virsiä. Hän oli yksi
aikansa merkittävistä runoilijoista.
Luulen, että Achrenius tulee olemaan ilahduttava löytö 1700-luvulta, sillä kaikki ilo ja riemu eivät ole
1800-luvun herätysbuumissa.

Achrenius aloitti
rippikoulut
Värikäs persoona Abraham Achrenius on tehnyt vaikuttavaa jälkeä
kristillisen tiedon opettamiseksi.
– Hän aloitti rippikoulujen pidon, jolle ei uskottu olevan mitään
mainittavaa tulevaisuutta. Nyt tiedämme, että rippikoulu on yksi
kirkon kultakimpale.
Näytelmän Abraham Achreniusta näyttelee Olli Viitasalo ja
ensimmäistä vaimoa Annaa Tanja
Hietakangas.
– Tämä on mielenkiintoinen
haaste. Tekstiä ja vastuuta on paljon. Viime kesänä olin Teatteri Päivölän esityksessä Onks koira kotona? ja syksyllä Pessissä ja Illusiassa.

Piispantarkastus
syyskuussa
Hyvinkään seurakunnassa pidetään piispantarkastus 1.–7. syyskuuta. Seurakunta liitettiin Helsingin hiippakunnasta jaettuun Espoon hiippakuntaan vuoden 2004 alusta.
Piispa Mikko Heikka pitää siis seurakunnan ensimmäisen piispantarkastuksen hiippakunnan vaihdon jälkeen. Helsingin piispa
Eero Huovinen piti piispantarkastuksen
edellisen kerran vuonna 1996.
– Piispantarkastusohjelma valmistuu
kesäkuussa ja tarkastukseen liittyvä laaja
taustamateriaali elokuussa, kirkkoherra Ilkka Järvinen toteaa.
– Tarkastuksessa ovat piispan lisäksi läsnä asessori, lääninrovasti ja notaari sekä
eräissä tilanteissa hiippakuntasihteerit. Tilaisuuksia on sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Myös vierailut kuuluvat ohjelmaan. Tarkastus päättyy Hyvinkään kirkossa sunnuntaina 7.9. klo 10 alkavaan piispanmessuun.

Piispa Mikko
Heikka Hyvinkään
Lähetysjuhlilla
kesäkuussa 2007.
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Olen pyrkimässä Teatterikouluun, viime kevään ylioppilas Olli Viitasalo sanoo.
Jouni Laine vei Teatteri Betan 18.–
19. huhtikuuta valtakunnallisiin pääsiäisnäytelmäfestivaaleihin Järvenpäähän, jossa tuli menestystä.
– Mukana oli yksitoista pääsiäisnäytelmää. Teatteri Beta esitti Nukkepassion ja Ruukunkantajan, jonka esittämisestä Tuomaskuoro sai ryhmäpalkinnon. Erityismaininta tuli sille naiselle, jolla oli keppi. Hän oli Maija Honkasalo. Toisen ryhmäpalkinnon sai
Riihimäen seurakunnan näytelmä Kuninkaan yö, Jouni Laine jatkaa.
Järvenpäässä jaettiin myös kaksi
näyttelijäpalkintoa. Miesnäyttelijäpalkinnon sai Marko Lindholm nukkemonologista Pääsiäisen ihme. Naisnäyttelijäpalkinto meni Joensuuhun.
Seuraava valtakunnallinen kirkkodraamakatselmus on Helsingin evankelisella opistolla ensi vuonna pääsiäisen
jälkeen.

Keväällä 2006 Hyvinkään Vanhassa kirkossa pidettiin luentosarja ”Hyvinkään seurakunnan kirkkoherrat
ja heidän aikansa”.
Yhtenä luennoitsijana toiminut Hyvinkään entinen kappalainen, Pälkäneen
kirkkoherra Jari
Kemppainen ehdotti, että seurakunnan ensimmäisen kirkkoherran,
Akseli Renvallin
vuosina 1916 1944 pitämä päiväkirja julkaistaisiin kirjaksi. Hänen
mielestään päiväkirja antaisi hyvän ajankuvan nuoren Hyvinkään seurakunnan seurakuntaelämästä
sekä myös Hyvinkään paikallishistoriasta.
Toimituskunta, johon kuuluivat seurakunnan
entinen tiedottaja Solveig Crusell, Akseli Renvallin pojanpoika Heikki Keravuori ja seurakunnan
pastori Juha Koivulahti, toimittivat päiväkirjan
Rakentajapapin päiväkirja 1916 - 1944 -nimiseksi
kirjaksi. Toimituskunta on pyrkinyt säilyttämään
mahdollisimman pitkälle dokumentin alkuperäisen
luonteen. Kirjassa on paljon kuvia ja sivuja 128. Kirjan ulkoasusta vastasi Inkeri Toiviainen.
Rakentajapapin päiväkirjan julkistamistilaisuus
pidetään Hyvinkään Vanhassa kirkossa sunnuntaina 1.6. kello 18. Tilaisuudessa ovat mukana kirjan
toimittajat ja kirkkoherra Ilkka Järvinen. Tilaisuuden jälkeen on kahvitilaisuus kirkon sivusalissa.
Kirjaa voi ostaa paikan päällä tai myöhemmin seurakunnan neuvonnasta (Hämeenkatu 16) hintaan
15 euroa.

Helluntain jälkeinen aika:

Katekumenaatti
–aikuinen usko

A Tervetulon
aika

• Mistä tulen,
mihin olen menossa
Tervetulo–
jumalanpalvelus

Helluntai:

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

D Yhteyden
aika

Joulujakso:

B Kasvun
aika

• Uskon salaisuus
Lähettämisen
jumalanpalvelus

• Yhteisellä vaelluksella
kohti aikuista uskoa
Pääsiäisjakso:

Vesi ja luonto
Hyvinkään kirkossa
on 23.-25.5. esillä moni-ilmeinen konserttija näyttelykokonaisuus, joka avaa elämän lähteiden syviä
ulottuvuuksia.
Musiikkia kuullaan jo valokuvanäyttelyn avajaisissa, joita
vietetään perjantaina
23.5. klo 19.00 kirkon
yläsalissa. Itse konsertti monine esiintyjineen on sunnuntaina 25.5. klo 18.00.
Näyttely on avajaisten jälkeen auki
lauantaina klo 9 - 16 ja sunnuntaina
klo 9.00 alkaen aina illalla olevan
konsertin loppuun asti.
Näyttelyn avajaisissa perjantaina
on tavattavissa valokuvaaja Aarne
Laasonen. Jotkut muistanevat hänet
Hyvinkäällä kaksi vuotta sitten esillä
olleesta valokuvanäyttelystään Linnut, joka sai hyvän vastaanoton. Hyvinkään Kirkkokuoro esittää avajaisissa aiheeseen liittyvää kansanlauluohjelmis- toaan johtajanaan Heikki Hinssa. Avajaisiin on vapaa pääsy.
Sunnuntai-illan konsertissa Hyvinkään Kirkkokuoro esittää aiheen
mukaisia pienimuotoisia lauluja
kirkkomusiikin klassikoista aivan
uusimpiin lauluihin asti. Erityisen

Rakentajapapin päiväkirja

C Syventymisen
aika

Kutsun
jumalanpalvelus

• Aikuinen usko
Pääsiäisyön
messu

Katekumenaatti
– löytöretki aikuiseen uskoon

runsaasti ohjelmassa on kuorolta
usein toivottua suomalaista gospelmusiikkia.
Konsertissa kuoron kanssa esiintyy bändi jossa soittavat Suvi Tuominen huilu, Joonas Pohjasniemi
basso, Vilma Talvitie piano, Markus Saari perkussiot sekä Mikael
Saari kitara. Ohjelmassa tullaan
kuulemaan mm. Mikaelin omaa tuotantoa sovitettuna bändille ja kuorolle. Muitakin esiintyjiä konserttiin
on luvassa.
Konsertin ohjelmat maksavat
10/7 euroa, valokuvanäyttelyyn on
vapaa pääsy. Konsertti ja näyttely
ovat osa kaupungissa järjestettävää
Yhden päivän juttu -tapahtumaa
(www.hyvinkaa.fi).

Syksyllä 2008 alkaa seurakunnassamme kurssi, joka
sopii niin hengellisille etsijöille kuin jotain jo löytäneille. Kurssilla voi suorittaa aikuisrippikoulun tai
muuten etsiä suuntaa eteenpäin omalla uskonpolullaan. Kurssiin sisältyy pienryhmätyöskentelyä ja
jumalanpalveluksia. Se kestää alkusyksystä loppukevääseen. Kurssin nimi ”katekumenaatti” tulee
Uuden testamentin kreikan sanasta, joka merkitsee
ohjaamista, opastamista ja opettamista.
Katekumenaatti perustuu kirkon pitkään perinteeseen, sen juuret ovat jo alkukirkon kasteopetuksessa. Kirkkovuosi rytmittää vaellusta, jota kuljetaan 4–10 hengen ryhmässä, ja jonka aikana pohditaan yhdessä uskon ja elämän kysymyksiä.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ollaan
ottamassa vanha menetelmä uudelleen käyttöön
monissa maissa saatujen hyvien kokemusten innoittamana. Maallistuva, monikulttuurinen ja moniuskontoinen yhteiskunta asettaa seurakunnille
koko ajan uusia haasteita. Vaikka ihminen olisi
etääntynyt kirkosta, uskon mysteeri ja elämän suuret kysymykset askarruttavat.
Lisätiedot pastori Laura Maria Latikka 040 743
7856, laura.latikka@evl.fi)



Seksuaalisuus on ihmisen sisäinen ominaisuus, herkkä ja
näkymätön, muuttuva voimavara. Sen kautta tavoitellaan
läheisyyttä, turvallista yhdessäoloa, hellyyttä ja nautintoa.
Se vetää lähelle ja saa luottamaan. Se ilmenee hyvin eri
tavoin erilaisissa kehitysvaiheissa ja eri yksilöillä. Seksuaalisuus muuttuu ja kehittyy
portaittain, koko elämän ajan.
Mihinkään ei ole kiire, vaan
Raisa Cacciatore
jokainen porras on arvokas ja
hyvä ja portaita voi myös hypähdellä alaspäinkin.
Lapsuuden seksuaalisuus on uteliaisuutta, leikillisyyttä ja avoimuutta. Sen suojaaminen ja arvostaminen on oleellisen tärkeää seksuaaliselle kehitykselle. Lapsi kaipaa aikuiselta pysyvyyttä ja hellyyttä. Myös nuori tarvitsee suojaa, oman harkinnan vahvistamista ja oikeaa tietoa.
Harva aikuinen on saanut itse asiallista, riittävää ja ikään sopivaa seksuaalikasvatusta. Vaikea sitä
voi olla itsekään antaa. Monet aikuiset kaipaavat
malleja puhua tunteista, sekä keinoja vahvistaa lapsia ja nuoria omassa kehitysvaiheessaan, jotta median, internetin ja kavereiden painostus tai negatiivinen tieto eivät johtaisi virheratkaisuihin tai turhaan kiiruhtamiseen. Miten suojata lapsia riskikäyttäytymisen poluilta, ja opettaa lasta ja nuorta hallitsemaan tunteitaan? Seksuaalisuuden portaat kuvaavat lapsen rakkauden voimaa ja sen erilaisia
kohteita. Lapsuuden innokas uteliaisuus vaihtuu
nuoruuden hämmennyksen kautta hiljalleen varhaisaikuisuuden rohkaistumiseksi ja aikuisen seksuaalisuuden hallinnaksi.
Näistä asioista voi kuulla ja oppia lisää lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren luennolla Hyvinkään
seurakunnan seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu
16, tiistaina 20.5.2008 klo 18. Tervetuloa!

Yhteisvastuulla jälleen
hyvään tulokseen
Tämän vuoden yhteisvastuukeräykseen varojamme
antamalla olemme tukeneet sodan runteleman Liberian jälleenrakentamista ja oman maamme kehitysvammaisten työllistämistä. Diakoniatyöntekijä ja
YV-keräyssihteeri Maria Kahra on iloinen Hyvinkään seurakunnan keräystulokseen.
– Se on vähän päälle 18 000 euroa, joka on hyvin lähellä viimevuotista tulosta. Lopullinen tulos
saadaan kesäkuussa. Kiitämme Hyvinkään ammattioppilaitoksen oppilaita ja opettajia renkaidenvaihtotempauksesta sekä lipas- ja listakerääjiä. Kiitämme myös seurakuntalaisia, jotka lahjoittivat tavaraa
myyjäisiin.
YV-keräyspäällikkö Sinikka Ala-Paavola on
myös tyytyväinen tulokseen.
– Kaikenikäisten ryhmät osallistuivat keräyksen
toteutukseen. Olemme iloisia siitä, että kerääjissä
oli entistä enemmän seurakunnan työntekijöitä,
mutta suurimman työn tekivät seurakuntalaiset.
Suuri kiitos heille.
Sinikka Ala-Paavola pani merkille, että keräystapahtumat olivat hauskoja. Naisille järjestettiin
rentoutusviikonloppu. Renkaidenvaihtotempaus oli
jo tuttua edelliseltä vuodelta. Viime vuoden keräystempaus, jossa myytiin hattuja ja koruja sai tällä
kertaa jatkokseen
taulujen, taiteen ja
Arabian astioiden
-myyntitempauksen.
– Siinä oli mukava olla mukana.
Ihmiset ymmärsivät Liberian jälleenrakentamisen
ja kehitysvammaisten työllistämisen tarpeet.

Kalle ja Hanna ovat samassa
pappiskoulutuksessa

E

spoon hiippakunnassa on harvinaislaatuinen tilanne, kun aviopari
on samassa pappiskoulutuksessa.
Koulutettavina ovat Hyvinkään seurakuntaan kutsun saaneet Kalle ja Hanna
Leppälä. He ovat kotiutuneet Hyvinkäälle hyvin yhdessä esikoisensa kesällä
kolme vuotta täyttävän Elsan kanssa.
Kalle on ollut maaliskuun alusta rippikouluteologina jatkaen samaa työtä vihkimyksen jälkeen pappina. Kesällä hän
vetää kaksi rippikoululeiriä. Hanna
aloittaa kesällä nuorten aikuisten pappina. Molempien työpestit ovat äitiyslomansijaisuuksia.
Mies on kotoisin Kokkolasta ja vaimo Haukiputaalta.
– Ihastuimme ja rakastuimme opiskelujen aikana. On ollut hyvin hedelmällistä jakaa mielipiteitä, keskustella
avoimesti, Kalle Leppälä sanoo.
Molemmat puolisot tulevat suurista
perheistä. Kallen lapsuudenkodissa pyöri viisi ja Hannan kodissa kuusi lasta.
– Me olemme aikoneet järjestää
pappisjuhlan perhepiirissä. Se merkitsee
ainakin viittäkymmentä vierasta. Olemme tottuneet, että eletään ihmisten keskellä, yhteisöllisesti, Hanna Leppälä kertoo.
Hän harrasti ennen teologian opiskelujaan aktiivisesti sekä teatteria mutta
varsinkin tanssia.
– Minusta piti tulla tanssija, veri veti
taiteen pariin. Muutin nuorena PohjoisSuomesta Helsinkiin ja olin oppilaana
Tanssivintillä. Mutta sitten aloin miettiä
syvemmin elämäntehtävääni ja pyrin
teologiseen. Näin jälkeenpäin tietysti
ymmärtää, että tämä oli johdatusta.
Hänen mielestään pappi on ensisijaisesti hengellinen matkakumppani.
– Me kaikki kuljemme kristittyinä
samaa päämäärää kohti. Pappien tulisi
uskaltaa heittäytyä yhdessä seurakuntalaistensa kanssa kyselemään ja ihmettelemään.
Hanna on miettinyt tulevaa työ-

Kalle ja Hanna Leppälä ovat asettuneet kesällä kolme vuotta täyttävän tyttärensä
Elsan kanssa valokuvaan seurakunnan pappien kuvien alle. – Liisa hymyilee,
sanoo Elsa nukestaan.

alaansa nuorten aikuisten parissa.
– Minulla on unelma, että nuoret aikuiset löytäisivät hengellisen kotinsa
kirkon piiristä ja kokisivat sen paikkana,
johon ovat aina tervetulleita.

Töihin kävely
oli unelma
Kalle Leppälä hakeutui teologiseen sen
monipuolisen opetustarjonnan vuoksi.
– En ole osannut suhtautua elämään
koskaan kovin kevyesti. Ihmiselämän
perimmäisiä kysymyksiä olen aina pohtinut innolla. Siksi teologinen ala oli
luonteva valinta.
Kalle ja Hanna Leppälä lukivat molemmat viidessä ja puolessa vuodessa
teologian maistereiksi. Kalle oli välillä
puoli vuotta opiskelemassa teologiaa ja
saksan kieltä Wienin yliopistossa. Hanna oli äitiyslomalla. Kallen haaveena on
tehdä teologista jatkotutkimusta luterilaisesta perhe- ja seksuaalietiikasta jos-

D

iakonissa Päivi Lievonen on
aloittanut toukokuun alussa työnsä aivan uudessa diakonisen vanhus- ja perhetyön virassa. Aikaisemmin
hän oli pitkään diakonissana Hausjärven
seurakunnassa.
– Olen syntynyt Hausjärvellä, asunut vähän aikaa Riihimäellä, mutta suurimman osan Hyvinkäällä. Mieheni Juha-Pekka Lievonen on työssä Viestirykmentissä. Meillä on neljä poikaa. Juho, 19, kirjoittaa ylioppilaaksi, Jaakko
on 17, Jukka 13 ja Jari-Pekka 11 vuotta.

Hyvinkään kaupunki ja sen seurakunta on tullut hänelle kolmenkymmenen vuoden aikana tutuksi.
– Seurakunnan työntekijätkin ovat
tuttuja. Tiedän, että diakoniatiimi on
osaava ja taitava. Saan siltä opastusta
moniin tehtäviini. Saan apua muiltakin
seurakunnan työntekijöiltä.
Tähän saakka seurakunnan diakonista vanhustyötä on tehnyt noin 1,5
henkilöä. Päivi Lievonen on tullut jakamaan yhä kasvavaa työtaakkaa.
– Tarkoitus on löytää ne vanhukset,

Teksti
Seppo Ylönen
Toukokuun alussa uudessa virassa aloittanut diakonissa Päivi Lievonen haluaa
löytää ne vanhukset, jotka ovat vielä seurakunnan avun ulkopuolella.



kus tulevaisuudessa.
– Työtilanteesta voimme olla erittäin
kiitollisia, että saimme molemmat kutsun Hyvinkään seurakuntaan. Tuntui
hyvältä päästä pienelle paikkakunnalle,
lähelle Helsinkiä. Unelma töihin kävelemisestä toteutui. Täällä on hyvä kasvattaa lasta, kun kaupungissa on olemisen
ja tekemisen väljyyttä.
Pariskunta käy usein teatterissa. Isän
ja tyttären yhteinen harrastus on uinti.
Kaikki kolme ulkoilevat paljon yhdessä.
Kallen mielestä elämän syvin ilo ovat
toiset ihmiset.
– Saan ihmisistä voimaa ja elämän
iloa. Elämäntarinat kiinnostavat minua.
Ihminen on luotu yhteyteen. Tarvitsemme toisiamme jakamaan ja kokemaan.
Yhteys synnyttää rakkautta. Missä rakkaus, siellä Jumala.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Päivi aloitti diakoniatyön uudessa virassa

Chris Herwig

Veikko Somerpuro/WSOY

Lapsi ja nuori
seksuaalisuuden portailla
– miten tuen, miten suojaan?

jotka ovat vielä seurakunnan avun ulkopuolella. Tehtäviini kuuluu myös kotikäyntityö. Käyn niiden vanhusten luona,
jotka tarvitsevat tukea. Vanhustyöhön
liittyvät messut, tapahtumat, retket ja
leirit. Ne ovat myös diakonisen perhetyön ohjelmassa.

Ihmisten rinnalla
kulkeminen kannustaa
Päivi Lievonen sanoo panevansa työssään pääpainon verkostoyhteistyölle.
Seurakunnan kanssa toimijoina ovat
kaupunki ja vapaaehtoisjärjestöt.
– Koen, että minua kannustaa tässä
työssä ihmisten rinnalla kulkeminen.
Toisena kannustimena on seurakunnan
sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta, jota voidaan jakaa.
Hän on ylpeä Hyvinkään seurakunnasta, että se on edelläkävijänä vanhustyön kehittämisessä.
– Seurakunta on nähnyt tarpeelliseksi perustaa tässä ajassa uuden diakoniaviran.
Hausjärven seurakunnasta Päivi Lievoselle jäi lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta monia lämpimiä muistoja.
Sinnekin hänellä on terveisensä.
– Hausjärven seurakunnalle olen kiitollinen, että olen saanut tehdä monia
erilaisia töitä. Sieltä saatu oppi kantaa
minua Hyvinkäälläkin.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Pertti Niiranen on huomannut, että vaikka ihmiset ovat nykyään kriittisempiä kuin aikaisemmin, he kaipaavat kuitenkin yhteyttä Jumalaan ja Jeesukseen, joka antaa synnit anteeksi.

Pertti Niirasella oli sisältörikas ja antoisa työ

H

yvinkään seurakunnan kappalainen Pertti Niiranen jää kesäisten vuosilomapäivien jälkeen eläkkeelle elokuun alusta
lukien.
– On ollut hyvä kohdata
seurakuntalaisia erilaisissa tilanteissa. Ihmisten pariin halusin työhön. Työyhteisönä
Hyvinkään seurakunta on erittäin hyvä. Ongelmia ja jännitteitä on niin kuin kaikissa
työpaikoissa, mutta kun ne kohtaa, niistä
selviää. Pitää myös nousta niiden yläpuolelle
ja keskittyä hoitamaan ydintehtävät. Tulee
katsoa toiveikkaasti eteenpäin ja pyrkiä antamaan oma myönteinen panos.
Raja-Karjalan Värtsilän pitäjässä syntyneen Pertti Niirasen pappisuran taustana
ovat lapsuuden koti, pyhäkoulu ja partiotoiminta. Käydessään Joensuussa lukiota hänellä oli syvä elämäntarkoituksen kriisi- ja
etsintävaihe. Elämänuran löytäminen tuntui
mahdottoman vaikealta. Hän mietti jo silloin
teologian opiskelua. Varusmiespalvelus vuosina 1963–64 vei hänet Ylämyllylle, Lappeenrantaan ja Haminan reserviupseerikouluun.
– Haminassa meille kaikille lahjoitettiin
Uudet testamentit. Kirjaan tutustuessani minulle tuli sellainen tuntu keväällä 1964, että
haen lukemaan Tampereen yliopistoon
psykologiaa ja Helsinkiin teologiaa. Tampereelle pääsin suoraan, mutta teologista varten minun oli luettava pääsykoekirjoja. Niitä
lukiessa valkeni usko Jeesukseen Kristukseen Vapahtajana. Kun pääsin teologiseen,
jäin Helsinkiin enkä lähtenyt Tampereelle.
Niirasella oli ollut monta vuotta hengellistä etsintää ja hän oli uskonut Jumalaan,
mutta Jeesuksen merkitys ei ollut hänelle
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avautunut.
– Uskon mukana sain myös sisäisen kutsun Jumalan valtakunnan työhön. En vielä
tiennyt, ryhtyisinkö papiksiko vai johonkin
muunlaiseen tehtävään.

ja vierailuja seurakunnissa eri puolilla Suomea. Hän tutustui myös järjestön työhön
ulkomailla, muun muassa Jugoslaviassa.

Henkien taistelua

Perusseurakuntatyö oli ollut Pertti Niirasen
ajatuksissa pappisuran alusta asti. Ja kun Hyvinkään seurakuntaan perustettiin uusi kappalaisen virka vuoden 1985 alusta, hän haki
sitä. Silloin vielä seurakuntalaiset saivat suoraan äänestää kappalaisen vaalissa.
– Seurakuntatyö on hyvin sisältörikasta
ja antoisaa, vaikka työtä on tavattoman paljon ja välillä se on hyvin hektistä. Toivottavasti olen saanut toimia ihmisten auttamiseksi ja rohkaisemiseksi. Suuressa seurakunnassa tapahtuu paljon. Melkein koko
ajan, liiankin kauan, minulla on ollut vastuu
evankelioimistyöstä. Sen lisäksi olen
toiminut pyhäkoulu- ja lapsityön sekä lähetystyön pappina. Viimeiset puolitoista
vuotta olen työskennellyt kasvatussektorin vastuukappalaisena.
– Keskeistä papin työssä ovat jumalanpalvelukset ja muut kirkon pyhät toimitukset. Samoin rippikoulu.
Hän on myös huomannut, että ihmiset
ovat avoimempia kuin aikaisemmin. Heidän
kanssaan on helpompi keskustella. Mutta
moniarvoisuuskin on lisääntynyt.
– Ihmiset ovat tulleet kriittisemmiksi ja
katsovat tulevansa toimeen omillaan.
Suhteellisuusajattelu on lisääntynyt koko
ajan. Pinnan alla on kuitenkin sama ihminen, joka kaipaa yhteyttä Jumalaan, Luojaansa. Ihmiset ottavat edelleen vastaan
kristillisen sanoman syntien anteeksian-

Opiskeluaikana Pertti Niiranen oli viiden
vuoden ajan tiiviisti mukana Helsingin Ylioppilaslähetyksessä. Elettiin kulttuuriradikalismin ja poliittisen liikehdinnän aikaa.
– Aatteiden myllerryksen keskellä halusimme viedä evankeliumin sanomaa
opiskelijamaailmaan.
Opintojen jälkeen Pertti Niiranen kutsuttiin Oulun Evankelisluterilaisen Ylioppilaslähetyksen palvelukseen opiskelijoiden
ja koululaisten papiksi. Piispa Hannes Leinonen vihki hänet papiksi Oulun Tuomiokirkossa kesäkuussa 1970.
– Oulussa oli voimakkaat henkien taistelut. Politiikka, erityisesti taistolaisuus, vaikutti yliopisto- ja koulumaailmassa. Mutta
oli myös paljon innokkaita uskovia opiskelijoita, joiden kanssa oli hyvä tehdä työtä.
Maailmanlaajuisen lähetystyön kysymykset
olivat myös keskeisesti esillä, pidettiin seminaareja. Moni opiskelija lähti valmistuttuaan
lähetystyöhön.
– Tehtäviini sain lisäintoa opintomatkalta Israelista. Tutustuin opiskelijapappina
myös vastaavaan työhön Englannissa.
Oulusta Pertti Niiranen siirtyi Hyvinkäällä keskustoimistoaan pitävän Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kotimaantyön sihteeriksi yli viideksi vuodeksi. Työhön sisältyi toiminnan organisointia, hallintotehtäviä

Palvelua ihmisten hyväksi

tamuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta.
Ja saavat siitä lohdutusta ja voimia.
Rippikoululaisillekin opetettava raamatunlause Joh. 3:16 on Pertti Niiraselle läheinen.
– Siitä käy ilmi, että Jumala on rakkaus.
Hän sovitti Jeesuksessa ihmisten synnit. Jeesus armahtaa ja antaa anteeksi. Jumala antaa
Jeesuksessa armon, rauhan ja voiman. Siitä
kumpuaa laajasti seurakunnan palvelutyö ja
kristillinen lähimmäisenrakkaus. Jeesuksen
rakkaus on se, jolla lähimmäistä palvellaan.
Heinäkuun jälkeen eläkkeelle jäävä Pertti
Niiranen on ollut pappina 38 vuotta, josta
ajasta 23 vuotta Hyvinkään seurakunnassa.
Hän aikoo jatkaa puutarhan hoitoa ja kunnon kohotusta lenkkeilemällä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Pertti Niirasen eläkkeellelähtöjuhlaa vietetään sunnuntaina 18.5. kirkonmäellä. Niiranen pitää
lähtösaarnan Hyvinkään kirkon klo 10 alkavassa messussa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja juhla seurakuntakeskuksessa. Kaikki ovat sydämellisesti
tervetulleita juhlaan
mukaan.



Kesäseurakunta tarjoaa
palvelua ja virkistystä

H

yvinkään seurakunnan tuleva kesä
on perinteikkään rikas paketti. Perustana ovat kirkon messut ja Vanhan kirkon sunnuntaiset iltakirkot.
Lapset ovat kerhoissa ja leireillä,
nuoret uurastavat rippikouluissa.
Ohjelmaa täydentävät Sääksin leirikeskuksen keskiviikkoillat, joiden suosio on jatkunut vuodesta toiseen. Seurakunnan pienryhmistä ollaan kesälomalla,
mutta syksyllä jatketaan uusin voimin.
– Kesää sävyttävät ennen kaikkea konfirmaatiot.
Hyvinkään kirkossa niitä on 29. kesäkuuta lähtien joka pyhä kaksi kertaa elokuun 24. päivään saakka.
Seurakunnassa on vuodessa yli kaksikymmentä rippikoulua, kappalainen Tauno Tuominen sanoo.
Yhdessä Nurmijärven seurakunnan kanssa järjestettävä juhannusjuhla on juhannusaattona, perjantaina, 20. kesäkuuta Sääksin leirikeskuksessa kello 16:
sta eteenpäin.
– Se on suuri tapahtuma, jossa on ohjelmaa ja
kokon sytyttäminen.
Sääksin leirikeskus on mieluisa virkistäytymispaikka monille seurakuntalaisille keskiviikkoisin.
Keskiviikkoillat alkavat 4. kesäkuuta kello 17. Illat
aloitetaan saunomisella, minkä jälkeen nautitaan iltapala ja osallistutaan hartauteen noin kello 20.
– Seurakunta järjestää kesä- ja heinäkuun aikana
pihaseuroja Ridasjärven, Ahdenkallion ja Kaukasin
alueilla. Seurat ovat arkipäivinä ja niistä saa tietoa
seurakunnan ilmoituksista.
Tauno Tuominen mainitsee vielä iltakirkon, jota
pidetään Vanhassa kirkossa sunnuntaisin.
– Paavolassa on myös joka sunnuntai kello 10
messu samaan aikaan, kun Hyvinkään kirkossa on
konfirmaatiojumalanpalvelus. Rauhannummen ja
Puolimatkan siunauskappeleissa on viime kesän tavoin musiikkitapahtumia.
Kesään kuuluvat myös iloiset ja surullisetkin tapahtumat. Vihkiäisiä ja hautaamisia on lauantaisin.
Lapsia kastetaan pyhäpäivinä.

kana (Hämeenkatu 16). Diakoniatyöntekijä
on tavattavissa muinakin aikoina. Hänen puhelinnumeronsa on (019) 4561 250.
Kahden sairaalapapin työ sairaalassa, terveyskeskuksessa ja vanhusten laitoksissa ei
tunne kesätaukoja. Pastorit Kosti Kallio ja
Merja Olin ovat sekä potilaita että heidän
omaisiaan varten.
Sairaalapappien yhteystiedot ovat Kosti
Kallio 040 5479 621 ja Merja Olin 040 350
6716. Perjantaisin voi ottaa yhteyttä myös sairaalateologi Marja-Liisa Holopaiseen,
050 543 8208.
– Laitoksissa asuville vanhuksille järjestetään jo perinteeksi muodostunut kesäinen
ehtoolliskirkko 8. heinäkuuta kello 13 Vanhassa kirkossa. Vanhukset, heidän omaisensa
ja laitosten henkilökunta ovat tervetulleita
tähän kirkkohetkeen, Virpi Koivisto lisää.

Herusten mökki
on suosittu
Kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettu Herusten lammen rannalla oleva mökki on varattu
kesäksi täyteen, mutta peruutuksia voi tiedustella diakoniatoimistosta, jonka puhelinnumero on (019) 4561 250. Mökkiä voi varata
edulliseen hintaan diakonisin perustein. Etusija on perheillä, joilla ei ole muita loman-

Diakonista
apua saa
Kappalainen Virpi Koivisto listaa seurakunnan palvelusektorin kesätoimintaa.
– Ihmiset tarvitsevat kesälläkin diakoniatyön tukea henkisissä, hengellisissä ja taloudellisissa kysymyksissä. Asiakasvastaanotto on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja
perjantaina klo 10 - 13 ilman ajanvarausta kirkonmäen matalassa keltaovisessa rakennuksessa kirkon ta-

Kesämenoon mukaan kutsuvat lapsija nuorisotyöntekijät Kirsi Kupiainen
(takana), Jani Jussila, Olli Savolainen,
Sanna Rauhala ja Venla Vänskä.
Nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen esittelee tulevan kesän pelivälinettä.



a sanaa,

Nuorisotyönohjaaja Olli Savolainen aloitti virassaan huhtikuun alussa.

viettomahdollisuuksia. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Kannattaa seurata lehti-ilmoituksia syksyn hakuajan osalta.
Seurakunta tarjoaa Sääksin leirikeskusta
eri yhdistysten ja ryhmien retkikäyttöön ennakkovarausten mukaan. Asiaa voi tiedustella aikuistyön papilta Laura Maria Latikalta numerosta 040 7437 856.
Syksyllä 12.–14. syyskuuta miehille on tarjolla jälleen suosittu purjehdusviikonloppu.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut hoitaa Kalle
Leppälä numerossa 040 739 8555. Naisten
purjehdusviikonloppu 19.– 21. syyskuuta. Ilmoittautumiset ja tiedustelut suunnataan Laura Maria Latikalle numeroon 040 7437 856.
Varaa paikkasi ajoissa!

– Minä olen ollut nuorisotyöntekijänä Hyvinkään
seurakunnassa viime vuoden heinäkuusta lähtien ja
virassa lokakuusta lähtien. Tässä seurakunnassa on
mukavat työtoverit ja mukavat aktiiviset nuoret, Outi kehuu.
Lahdessa edelleen asuva Olli valmistui joulukuussa Pieksämäen Diak ammattikorkeakoulusta.
Hän on kihloissa Marin kanssa, ja heidät vihitään
elokuussa. Olli Savolainen on ollut seurakunnan
nuorisotyössä vuoden alusta ja virassa huhtikuun
alusta lähtien. Hänkin kehuu nuoria aktiivisiksi ja
mukaviksi. Ympärillä oleva työtiimikin on mukava.
– Haluaisin vaikuttaa siihen, että nuorten toiminta ei olisi niin koulutuskeskeistä. Nuorille olisi annettava mahdollisuus kohdata Jumala, Olli painottaa.

Uskon, en usko,
uskon …

Outi ja Olli ovat kollegoidensa tavoin tiukasti kiinni
nuorten kesätoiminnassa. Kesällä pyörii viikkotoiminta keskiviikosta 4. päivästä kesäkuuta alkaen.
– Sääksin leirikeskuksessa on keskiviikkona kello
18 alkaen peli-ilta, johon on bussikuljetus Vanhalta
kirkolta kello 18, Outi Korppinen alkaa luetella nuorten kesäohjelmaa.
Torstaisin on Betaniassa päivystys kello 16–17.
Sitä pitävät nuorisotyöntekijät tai kesätyöntekijät.
– Päivystykseen voi tulla kysymään mistä vaan.
Se voi olla jotakin henkilökohtaista tai vaikkapa kysymys isospalkkioista. Päivystyksen jälkeen jatketaan
kello 17–20 nuorten illalla, jossa lauletaan. Perjantaina on Betaniassa Raamis kello 18. Siellä luetaan Raamattua, keskustellaan luetusta, joskus lauletaan.
Sunnuntaina nuorten ohjelmaan on merkitty jumis eli kirkon messu kello 10.
Kesäkauden lopuksi on 15.–17. elokuuta on Kuutsi Orivedellä, Päiväkummun leirikeskuksessa. Kuutsiin on osallistunut joka kesä yli kaksisataa nuorta.
Orivedelle järjestetään bussikuljetus.
Kuutsille ilmoittaudutaan 7. elokuuta mennessä
tekstiviestillä: KUUTSI, KOKO NIMESI, OSOITTEESI, PUHELINNUMEROSI, ALLERGIASI, SAIRAUTESI. Viesti lähetetään numeroon 0400 162 743.
Leirin hinta on 30 euroa. Jos olet ilmoittautunut ja
osallistumisellesi tulee este, tee peruutus ennen 7.
elokuuta mennessä. Näin vältyt turhalta laskulta.

– Syksyllä 2008 alkaa seurakunnassamme
kurssi, joka sopii niin hengellisille etsijöille
kuin jotain jo löytäneille. Kurssilla voi suorittaa aikuisrippikoulun tai muuten etsiä suuntaa
eteenpäin omalla uskonpolullaan. Kurssiin sisältyy pienryhmätyöskentelyä ja jumalanpalveluksia, joilla juhlistetaan yhteisen vuoden taitekohtia. Se kestää alkusyksystä loppukevääseen, Virpi Koivisto ennakoi. Kurssin nimi
”katekumenaatti” tulee Uuden testamentin
kreikan sanasta, joka merkitsee ohjaamista,
opastamista ja opettamista. Lisätietoja antaa
pastori Laura Maria Latikka, puhelin 040 743
7856.
Mutta jo nyt toukokuussa eli perjantaina
23. päivä järjestetään Katekumenaattikoulutus
Herusten mökillä. Lähtö on kirkonmäeltä
kimppakyydeillä kello 16.30. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus saunomiseen.

Outi ja Olli
aloittivat haasteen
Nuorisotyönohjaajat Outi Korppinen ja Olli
Savolainen ovat aivan tuoreita työntekijöitä,
joiden haasteena on luotsata nuoria seurakunnan tulevan kesän rientoihin.
Lappeenrannasta kotoisin oleva Outi on
valmistunut ammattiinsa Diakin Kauniaisten
yksiköstä.
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Nuorten kesää

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen



Matkaevästä

Jorma Ersta

Jos Jumala
olisi talo,

se sijaitsisi metsässä, olisi vaatimaton, ja varustettu yhdellä pienellä ikkunalla sekä ovella. Moni tulee talon läheisyyteen, kurkkii
ikkunasta ja poistuu kohta paikalta. Näin on
itsensä Jumalan kanssa. Moni suostuu siihen, että Jumala on salattu eikä huomaa, että
ovi on avattu.
Jos Jumala olisi talo, niin ovi olisi Jeesus
Kristus. Jumalan tuntemiseen ei ole muuta
sisäänkäyntiä kuin Kristus. Hänen kauttaan
pääsemme osalliseksi syntien anteeksiantamuksesta ja (koti)rauhasta. Jeesuksen kautta
talosta tulee myös iankaikkinen kotimme.
Jumala-talon ovessa lukee ”Tervetuloa kotiin!”.

Tällainen olisikin helppo selitys, mutta Jumala ei päästä helpolla. Hän on salattu Jumala, mutta samalla hänen toimintansa ihmisen pelastamiseksi edellyttää ”kolmiyhteyttä”. Tätä sanaa ei ole Pyhässä Kirjassa,
mutta kuitenkin hänen toiminnassaan on
löydettävissä kolminaisuuden jäljet. On Isä,
joka on Luoja. On Jumalan Poika, syntiemme sovittaja. On Pyhä Henki, josta Jeesus
itse puhuu persoonana, ja joka tekee Jumalan töitä. Yksi kolmessa ja kolme yhdessä
löytyy lukuisista, lähes huomaamattomista
raamatunlauseista: ”Tulkoon teidän kaikkien
osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo,
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!”
(2. Kor. 13:13).
Jumala ei päästä meitä helpolla, mutta salattunakin kutsuu meitä rakkautensa osallisuuteen. Siis: jos Jumala olisi talo…

Juha Koivulahti

Eläkkeelle siirtyvä lähetyssihteeri Antti Pohjanraito:

”Hyvin rukoiltu on puoliksi tehty”

K

aksikymmentäkolme vuotta
Hyvinkään seurakunnan lähetyssihteerinä palvellut
Antti Pohjanraito on jäämässä eläkkeelle kesälomiensa jälkeen syyskuun alusta.
Hänellä on työhuoneessaan paljon kuvia
ja esineitä, jotka kertovat tarinoita muista
kulttuureista. Eräs vaikuttavimmista on
namibialaisen naisen jalassa ollut kiloja
painava nilkkarengas.
– Arvelisin, että messinkinen rengas
painaa ainakin kaksi- kolme kiloa. Sen antoi seurakunnalle Suomen Lähetysseuran
lähetti Eeva Halminen. Hän oli lähetystyössä Namibiassa ja ehti lahjoittaa renkaan ennen tapaturmaista kuolemaansa
vuonna 1985. Eeva Halminen lahjoitti seurakunnalle useita muitakin namibialaisia
esineitä.
Lähetyssihteerin tehtäviin kuuluu nimikkolähettisopimusten tekeminen ja yhteyden pitäminen lähetteihin esimerkiksi
sähköpostilla. Hän järjestää lähettien lähtö- ja tulojuhlia sekä perinteisiä pienryhmien lähetys-, joulu- ja kevätjuhlia. Sääksin leirikeskuksessa vietetään lähetyspyhää elokuussa. Lokakuussa on ekumeeninen lähetyspyhä, jonka on korvannut parina vuonna yhteiskristillinen rukoustapahtuma.
– Teen kerran kuukaudessa lähetysrengaskirjeen, joka menee noin 260 lähetystyön kannattajalle, joillekin työtovereille ja kaikille nimikkoläheteille. Kokoan
siihen välähdyksiä nimikkoläheteiltä saamistani kirjeistä. Hyvinkään seurakunnalla on viisitoista nimikkosopimusta, joukossa kolme kenttäsopimusta. Lähetit
ovat Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Esirukouksessa
on voimaa
Antti Pohjanraito ottaa käteensä namibialaisen naisen jalasta pois otetun painavan
nilkkarenkaan. Se symbolisoi vahvasti perinteisiin tapoihin liittyvistä epäkohdista,
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jotka väistyvät lähetystyöntekijöiden viemän evankeliumin vaikutuksesta. Rengas
kuvaa myös synnin kahleen murtumista,
kun ihminen turvautuu Jeesuksen sovitustyöhön.
– Henkilökohtaisesti minulle on tärkeintä esirukous. Joka aamu muistan rukouksessa erityisesti lähetystyötä ja nimikkolähettejä. Lähetystyön eli mission
pitäisi olla kirkon ja seurakuntien tärkein
tehtävä, mutta Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ei ole sisäistetty vielä riittävän
hyvin.
Sanan, rukouksen ja
ylistyksen illoissa
Antti Pohjanraito
aikoo
jatkaa
eläkkeelle jäätyäänkin. Samoin esirukoustehtävä
säilyy samanlaisena. Seurakunnassa
oleville työtovereille hän
haluaa heittää
haasteen: ”Hyvin rukoiltu
on puoliksi
tehty.”
– Minä
sain vaimoni
Annukan
kanssa Eeva
Halmiselta
perinnöksi

en
Ylön

Kristillisen uskon mukaan Jumala ja hänen
olemuksensa löytyvät Raamatusta. Sanassa
sanotaan, että Jumala on pyhä ja peljättävä,
mutta myös anteeksiantava, rukouksia kuuleva ja rakkaus. Näiden määritelmien mukaan Jumala on jotenkin ”haltuun otettavissa”. Mutta sitten on tuo Jumalan vaikeus.
Hän ilmaisee itsensä yhtenä Jumalana, jossa
kuitenkin on kolme Persoonaa. Ei kolmea
Jumalaa, vaan yksi kolmessa: 1+1+1=1. Moni
epäilee moisen matemaattisen mahdottomuuden äärellä, että kyseessä on kristittyjen
hämäys.

Antti Pohjanraito kukitti ahkerat lähetysmyyjäisten palvelijat Pirkko Kiveisen (vas.), Kirsti Äikään, Helve Heinon, Aino Kanasen, Raija
Maurialan ja Kaija Pinniojan.

Seppo

Yksi ikkuna ja avoin ovikaan eivät luovuttaisi paljoa valoa talossa. Jos siis Jumala olisi
talo, niin silloin Pyhä Henki olisi talon valaistus. Vasta tämän valon avulla Jumala
näyttäytyy sellaisena, kuin hän on. Talon sisällä meille paljastuu talon Henki. Sisällä on
lepo, rauha, kodinomainen ja armollinen
tunnelma. Valo, Pyhä Henki, valaisee meidän kannalta tärkeimmän. Kätköihin jää
nurkkia ja kaappeja, mutta ne eivät muuta
ilmapiiriä. Olo on turvallinen.
Jumala ei ole talo eikä edellä oleva vertauskuvakaan paras mahdollinen. Se on vain
eräs pieni yritys ymmärtää suurta ja monin
tavoin salattua Jumalaa. Vaikka Jumala osin
jääkin salatuksi, niin silti hän on myös paljastanut itseään.

myös Vanhan kirkon rukouspiirin. Se on
meille edelleenkin tärkeä piiri ja jatkamme sen pitoa keskiviikkoisin kello 11.30,
vaikka jäänkin eläkkeelle. Siellä käy tällä
hetkellä noin kymmenen henkeä, välillä
on ollut lähes kaksikymmentäkin.
Rukouspiirissä luetaan Raamattua järjestyksessä ja rukoillaan erityisesti seurakunnan lähetystyön ja nimikkolähettien
puolesta. Ihmiset antavat myös omia rukousaiheitaan. Antti Pohjanraito säestää
kitaralla yhteisiä lauluja.
Hän sanoo lukeneensa juuri uutisen,
että Etiopian luterilainen Mekane Yesus kirkko on perustanut oman lähetysjärjestön.
– Se kertoo siitä, että
tulevaisuudessa Suomeen tulee lähetyssaarnaajia Afrikasta ja
Aasiasta. Eurooppalaiset eroavat kirkoistaan. Jos ei synny herätystä, Herran täytyy
lähettää tänne herättäjiä muualta.
Antti Pohjanraito ei
halua asettua tässä asiassa kenenkään yläpuolelle
arvostelijaksi. Eurooppalaisten kansojen hengellinen
taantuma koskettaa kaikkia
kristillisiä tahoja yhteisesti.
– Me olemme penseitä emmekä aina innokkaita Herran työssä. Hyvinkäälläkin on rukoiltu herätystä vuosien ajan esimerkiksi Sanan ja rukouksen illoissa. Tämä kuluva vuosi on kristillisten kirkkojen,
seurakuntien ja järjestöjen Rakas rukous
-teemavuosi.

Seppo Ylönen
Namibialaisen naisen jalasta irti murrettu
painava nilkkarengas todistaa väkevästi
myös Jeesuksesta, joka vapauttaa ihmisiä
synnin kahleista ja antaa ilon elää
iankaikkisen elämän toivossa.

SANSA:n
keskustoimistossa uutta äänityslaitetta testaamassa ovat
radioraamattukoulun johtaja
Jukka Norvanto,
lähetysjohtajan
avustaja Tuula
Korpiaho,
radiotoimittaja
Merja Kauppinen, lähetysjohtaja Juha
Auvinen ja va.
tiedottaja Raili
Paul.

Sähköinen viestintä avaa ovia evankeliumille
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat täyttää 35 vuotta
Radio- ja satelliittitelevisio-ohjelmien sekä internetin kautta välitetty evankeliumi tavoittaa ihmisiä
suljettujen ovien takana kaikissa
maanosissa. Kristillisiä radio- ja
televisiolähetyksiä seuraa kuukausittain 2,5 miljardia ihmistä.
Tänä vuonna 35 vuotta täyttävä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA), jonka
keskustoimisto on Hyvinkäällä, on suomalaisten kanava tämän työn tukemiseksi. On
ihmeellistä, että kristilliset radio-ohjelmat
ovat olleet alkuna seurakunnille esimerkiksi
Intiassa ja Kiinassa. Sanansaattajilla on menossa Kiina-teemavuosi, joka vaihtuu Iisalmessa 27.–29. kesäkuuta pidettävillä Radiolähetystyön kesäpäivillä Lähi-idän -teemavuodeksi.
– Kesäkuun 8. päivänä on Hyvinkään
kirkonmäellä Sanansaattajien 35-vuotiskirkkopyhä. Vieraanamme on silloin Lähi-idästä
muun muassa hepreankielisten radio-ohjelmien tuotannosta vastaavan Netivyah-järjestön johtaja Joseph Shulam, SANSA:n lähetysjohtaja Juha Auvinen sanoo.
Kirkon virallisiin lähetysjärjestöihin kuuluva SANSA haluaa viedä Kristus-keskeistä
evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä
kuulleet. Järjestössä on ollut 35 vuoden aikana noin viisikymmentä lähetystyöntekijää,
jotka ovat palvelleet eri puolilla maailmaa
yhteistyökirkkoja ja -järjestöjä Hollannissa,
Itävallassa, Monacossa, Ranskassa, Swazimaassa, Keniassa, Japanissa, Englannissa,
Filippiineillä, Saipanin saarella, Israelissa,
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Kyproksella, Jugoslaviassa ja nykyisessä
Kroatiassa sekä Slovakiassa.
Nykyisin Sanansaattajat tukee kristillistä
radiotyötä noin 40 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Lisäksi se on mukana
muun muassa arabian- ja turkinkielisessä televisiotyössä.
– Työllämme on laaja seurakuntien ja
myös yksityisten kristittyjen tuki. Kannatuksesta noin 52 prosenttia on seurakuntien ja
48 prosenttia yksityisten varassa. Ihmiset
ovat nähneet, mitkä mahdollisuudet radiolla
ja muilla sähköisillä viestimillä on.

Raamattua
kannesta kanteen
Sanansaattajilla on tällä hetkellä yhteensä 34
työntekijää, joista lähetystyöntekijöitä on
kymmenen. Hyvinkään keskustoimistossa
toimii viisitoista työntekijää. Lisäksi järjestö
tukee maailmalla 12 kansallisen työntekijän
työtä.
Kun järjestö perustettiin vuonna 1973,
elettiin vielä kylmän sodan aikaa. SANSA
tuki aluksi Neuvostoliittoon lähetettäviä
kristillisiä ohjelmia ja pian oli kiinankielisten
ohjelmien vuoro.
– SANSA tuki 1970-luvun alussa jo yhtätoista radio-ohjelmaa Kiinaan. Perustavassa
kokouksessa tehtiin myös päätös lähettää lähetystyöntekijöitä Itävallassa olevien jugoslaavien keskuuteen. Painopiste siirtyi 1980luvulla muslimimaihin.
Mukaan tulivat Pohjois-Afrikkaan lähetetyt arabiankieliset ja Keski-Aasiaan suunnatut farsinkieliset ohjelmat. Intiassa tehtävän radiotyön tukeminen alkoi vuonna 1987.
Lähettien määrä oli huipussaan 1980–90-luvuilla, ja yhteistyö alkoi Unkarin ja Slovakian

luterilaisten kirkkojen kanssa.
– Tärkeäksi osaksi tuli myös Inkerin luterilaisen kirkon viestintätyön kehittäminen,
jota Ilkka Kastepohja tekee edelleen. Olemme tukeneet myös Viron luterilaisen kirkon
viestintätyötä, Auvinen kertoo.
Radioraamattukoulun johtaja Jukka
Norvanto alkoi toimittaa vuonna 1997 alkaen Puolasta ja myöhemmin Pietarista lähetettyä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa
Suomeen. Tällä hetkellä ohjelma kuullaan
muun muassa Radio Dein taajuuksilta maanantaista perjantaihin kello 21 ja uusintoina
kello 6. Raamattu kannesta kanteen -ohjelmalla on viikoittain ainakin 250 000 kuulijaa.
Juha Auvinen mainitsee myös lauantaisin kello 11.45 lähetettävän Naiset toivon
lähteellä -ohjelman sekä keskiviikkoisin kello 17.30 radioitavan Lähetysaika-ohjelman,
joka uusitaan sunnuntaisin kello 16.05.

Seurakuntia
syntyy
Kuusi vuotta SANSA:n lähetysjohtajana olleelle pastori Juha Auviselle viestintä on tuttua useista aikaisemmista tehtävistä lehti- ja
televisiotoimittajana sekä kustantajana kotija ulkomailla. Lähetystyökokemus sekä tehtävät Suomen lähetysneuvostossa ja Kirkon
lähetystyön keskuksessa lisäsivät myös tietoa
maailmanlaajuisesta lähetyskentästä.
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat on
ainoa Espoon hiippakunnan alueella keskustoimistoaan pitävä kirkon lähetysjärjestö.
Hyvinkään seurakunta on saanut usein ensikäden tietoa maailman lähetystilanteesta.
– Hyvinkään seurakunta on alusta pitäen
tukenut yhteistyösopimuksin maailmalla

olevia lähettejämme. Arvostamme avointa ja
mutkatonta yhteistyötä seurakunnan kanssa.
Ehkä SANSA:kin on voinut tuoda jotakin
seurakunnan työhön, Auvinen sanoo vaatimattomasti.
Sanansaattajien työssä kysymys ei ole
pelkästään kristillisten radio- ja televisio-ohjelmien lähettämisestä. Eri maissa asuvien
kuulijoiden ja katsojien jälkihoitotyö on hyvin tärkeää.
– Jälkihoitotyötä tekevät paikalliset järjestöt ja kirkot. Ihmisiä ohjataan paikallisiin
seurakuntiin ja kirkkoihin. Esimerkiksi hindujen ja buddhalaisten keskellä vähemmistöinä eläviä kristittyjä ohjelmat rohkaisevat
erityisen paljon, Juha Auvinen jatkaa.
Hän on useissa lähetystyökohteissa nähnyt, miten ihmiset saavat ohjelmista apua ja
ovat löytäneet uskon Kristukseen. Kristillinen usko vaikuttaa myös ihmissuhteita
eheyttävästi. Elämään löytyy toivo ja ihmisarvo. Tästä on hyvänä esimerkkinä Intia,
jonne lähetetään ohjelmia 15 eri kielellä. Samanlaisia esimerkkejä on arabiankielisistä
maista ja Keski-Aasiasta.
– Radio on välineenä hyvin henkilökohtainen. Missä kristinusko ei ole sallittu tai
siihen suhtaudutaan torjuvasti, ihminen
kuuntelee ohjelmia salaa. Joku on sanonut,
että radio on hänen kirkkonsa, valon ja toivon tuoja.
Juha Auvinen on nähnyt konkreettisesti
Raamatun lupauksen pitävän.
– On totta, että Jumalan sana ei palaa
tyhjänä. Sana tekee työtä. Palautteet osoittavat sen. Radion ja muiden sähköisten tiedotusvälineiden kautta viety sana synnyttää
uutta elämää, uusia seurakuntia ja kirkkoja.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Aamupostin
toimituksessa
Matti Marjamäelle tuli puhelu
kesken kaiken.
Pentti Halenius
ja Elise Saarikko
asettuivat sen
vuoksi hänen
työpöytänsä
tuntumaan
yhteistä kuvaa
varten.

Aamupostin toimittajat pohtivat:

Mikä on median valta ja rooli?

A

amupostin toimittajat Pentti
Halenius, Matti Marjamäki ja
Elise Saarikko pohtivat kiireidensä keskellä omaa ja median suhdetta seurakuntaan. He
kaikki arvostavat seurakunnan
tekemää päiväkerho- ja diakoniatyötä.
Nurmijärven seurakuntaan kuuluva
Pentti Halenius käy kirkossa vain silloin tällöin, mihin hänellä on perustelunsa.
– Vierastan tätä uudistettua jumalapalveluskaavaa. Erityisesti rauhan tervehdys on
keinotekoinen temppu, joka on laitettu sinne
väliin. Satunnainen kirkossa kävijä tuntee
sen vuoksi olonsa kiusaantuneeksi. Luther
piti ankarat puheet ristin kantamista vastaan. Haluaisin säilyttää perinteisen karun ja

rauhallisen jumalanpalveluksen.
Matti Marjamäki on myös Nurmijärveltä
ja mainitsee olevansa kolmannen polven pakana, joka ei kuulu kirkkoon. Seurakunnan
palveluja perheessä käytettiin niin, että lapset olivat kouluikäisinä päiväkerhossa.
Kaikkien toimittajien mielestä lehti tekee
seurakunnasta juttuja samoin kuin muistakin yhteisöistä tai yrityksistä. Elise Saarikon
mukaan Aamuposti pyrkii kertomaan seurakunnan asioista asiallisesti eikä iltapäivälehtien tavoin lööppejä tehtaillen.
– Itse olen tyytyväinen, että saan tehdä
asiallisia juttuja, jotka palvelevat seurakuntalaisia. Haluaisin kirjoittaa siitä, mitä seurakunta antaa rippikoulunsa käyneille nuorille,
jotka eivät ole perustaneet vielä perhettä.

Toinen kiinnostava aihe on kirkon yhteiskuntavastuu.

Media vaikuttaa
ihmisiin
Pentti Haleniuksen perusasenne seurakuntaa kohtaan on myönteinen. Toimittaja neuvoo, että seurakunnan pitäisi lopettaa itsensä häpeäminen. Sen olisi tuotava reippaasti
esiin omaa asiaansa.
– Jesajan kirjan 1. ja 2. luvuissa on merkittäviä kannanottoja turhaa hurskaudenharjoitusta vastaan ja oikean kuuliaisuuden
vaatimista. Niitä seurakunnan pitäisi pitää
esillä. Seurakunnalla on Raamattu käsikirjana.

Televisio panee toimimaan
MTV3:n 45 minuuttia -ohjelman vastaava tuottaja Jussi Eronen,
35, aloitti toimittajanuransa Kotimaa-lehden kesätoimittajana
vuonna 1995. Hyvällä tutkivalla journalismilla on hänen mielestään maailmaa parantava vaikutus. Huono journalismi voi taas
pilata yksittäisten ihmisten maineen ja elämän. Vastuu on kova.
Medialla on valtaa päättää puheenaiheista.
– Syksyllä kerroimme 45 minuuttia -ohjelmassa sairaanhoitopiirien vaarallisista potilasasiakirjaohjelmista, minkä jälkeen asiaan puututtiin. Raportoimme teurashevosten julmasta kohtelusta.
Se nostatti kansanliikkeen teuraseläinten puolesta. Kun uutisoimme homepäiväkotien ongelmista, pian ministeriö perusti kansallisen hometyöryhmän.
Uutisoidessaan kirkosta media tarttuu ristiriitoihin ja epäkohtiin samoin kuin kertoessaan politiikasta tai talouselämästä. Ihmisten uutisnälkä menee niin, että ”mies puri koiraa” kiinnostaa
enemmän kuin ”mies ulkoilutti koiraa”.
Kirkon ja seurakuntien olisi kerrottava sanomansa selkeästi
onnistumisia esillä pitäen. Erityisesti olisi muistettava nettisukupolven reaaliaikaiset vaatimukset, koska verkko on sekä kirkon
että median tulevaisuuden kenttä.
– Suomen mediakentällä, paikallislehdet mukaan lukien, saa
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kirkko perustyötään hyvin esille. Ruohonjuuritasolla uutisoidaan
ihmisiä koskettavista kirkon palveluista, vaikka valtakunnallisissa
lehdissä pinnalle nousisivatkin kirkolliset kiistat kuten kysymys
suhtautumisesta Nokia Missioon.
Kriisiaikoina kirkon merkitys uutisoinnissa korostuu, mikä on
nähty niin tsunamissa, Jokelan murhenäytelmässä kuin Espanjan
bussiturmassakin.
– Kirkon työntekijöiden näkyvä rooli näissä Suomea järkyttäneissä tapahtumissa on sekä auttanut uhrien omaisia että vahvistanut kirkon julkista kuvaa.
Jussi Erosella on kokemus, että seurakuntien laajat toimintamuodot jäävät tavalliselta seurakuntalaiselta hahmottamatta. Hän
uskoo median välittämään kuvaan diakoniatyöstä yhteiskunnan
turva-aukkojen paikkaajana.
– Päiväkerhoja pidän erittäin korkealaatuisina, perheeni on
tässä kohdassa kirkon palvelujen suurasiakas. Lapsille ne ovat viikon kohokohtia, ja niillä on tässä maassa iso kasvatuksellinen merkitys.
Jussi Erosen tuottamista ohjelmista voi lukea internetistä:
http://blogit.mtv3.fi/kolmevarttia.

Oikeudenmukaisuuden näkökulmaa tuli
hänen mielestään korostaa, koska uskon näkökulma on seurakunnassa kiistanalainen,
kaikkihan eivät usko.
Millainen on sitten median valta? Media
edustaa Elise Saarikon mielestä myönteistä
valtaa silloin, kun se pystyy nostamaan keskusteluun vaikeita asioita.
– Julkkisjutut eivät ole sellaisia, mutta
lastensuojelu- ja kouluasiat ovat tärkeitä, samoin vanhusten asemaa koskevat jutut.
Niissä media voisi näyttää valtansa ja tehdä
lööppejä.
Pentti Haleniuksen mielestä on toivottavaa, että media on jakamassa valtaa.
– Tilanne, jossa media ei ole jakamassa
valtaa, on hirvittävä. Esimerkiksi Venäjällä
medialla ei ole riippumatonta osaa vallasta.
Matti Marjamäki sanoo, että paikallislehdellä on tiivis side seurakuntaan ja kuntalaisiin, mistä on esimerkkinä Aamupostissa
julkaistava hartauskirjoituspalsta. Hän
myöntää, että lehden toimittajat vaikuttavat
juttujensa kautta ihmisten mielipiteisiin, puheenaiheisiin ja kenties äänestämiseenkin.
Mutta vaikuttamisen määrää on vaikea sanoa.
– Jos onnistumme pudottamaan laittomasti toimineen poliitikon jalustalta tai
saamme jonkin tuotteen syystä boikottiin,
niin silloin median vallankäyttö on perusteltua.
Toimittajan ja papin työssä hän on huomannut erään yhtäläisyyden.
– Isäni Jussi, joka kuoli yhdeksän vuotta
sitten, ei kuulunut myöskään kirkkoon. Hänet siunasi Tampereen Hervannan seurakunnan pastori Leino, joka kyseli äidiltäni ja
minulta isäni elämästä. Hän veti meidän
molempien tarinat yhteen ja piti muistotilaisuudessa hyvän puheen, samalla tavalla kuin
toimittaja onnistuessaan tekee jutun lehteen.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Britta saa virkeyttä vapaaehtoistyöstä

V

ehkojan seurakuntakeskuksen torstaitoveissa käy 40–60 naista ja miestä.
Heille tarjoilee ruokaa yhdessä toisten
vapaaehtoisten kanssa juuri 70 vuotta täyttänyt Britta Toiviainen kuudentoista vuoden
kokemuksella.
– Jäätyäni pois T-kaupan kassan töistä
vuonna 1992 kuulin Pentti Kakkosen vetämästä työttömien torstaista. Täytin seuraavana vuonna 55 vuotta, ja siitä lähtien olen
ollut emäntänä edesmenneen Hilma Jaatisen

ja muiden kanssa. Samoihin aikoihin menin
myös Mummon kammariin tekemään käsitöitä.
Työttömien torstaista torstaitoviksi
muuttunut tapahtuma on avoin kaikille kello
10–14.30. Siellä voi askarrella, jumpata, pelata pelejä tai lentopalloa, saunoa, lueskella ja
mikä tärkeintä jutella toisten kanssa. Keskipäivällä tarjotaan 2,50 euron hintainen lounas, jonka jälkeen on Vartti-ohjelmatuokio.
Torstaitovi loppuu kahvitarjoiluun. Toimin-

Britta Toiviainen on ollut Hyvinkään seurakunnan vapaaehtoistyössä kuusitoista vuotta.
Torstaitovin loppupuolella tarjotaan kahvia.

nassa on kesätauko, ja Torstaitovi alkaa taas syyskuussa.
Vuosina 1996–97 Britta Toiviainen kävi Marja Kärpäsen kanssa aikuisohjaajakurssin Jaakkiman kristillisessä opistossa Ruokolahdella.
– Ennen sitä vuonna 1994 aloin vetää
Paavolassa eläkeläisten kerhoa, joka on parillisen viikon tiistaina kello 13 Paavolan seurakuntakodissa.

Sotalapsena olo
oli rikkaus
Britta Toiviainen (os Hongisto) syntyi yksitoistalapsisen perheen kahdeksantena lapsena vuonna 1938.
– Isä oli sota-aikana kotijoukoissa ja
työssä kalkkitehtaalla, koska hänellä oli iso
perhe elätettävänä. Pidimme ulkorakennuksessa sikaa, ja äiti vei ”tytinää” kauppaan, että
sai ruokalaskua pienemmäksi.
Vuosina 1942–46 Britta ja hänen veljensä
Seppo olivat sotalapsina Ruotsin Svenljungassa.
– Tulimme sieltä pois vuonna 1946. Talvet kävimme koulua Lappeenrannassa, mutta kesät vietimme edelleen Ruotsissa samassa perheessä. Vieläkin vaihdan kuulumisia
ruotsalaisen perheen miniän kanssa. Ruotsissa olo on ollut minulle rikkaus.
Britta Toiviaisen vanhemmat Joonas ja
Ellen (os Sjöberg) Hongisto kuuluivat esikoislestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Perhe
kävi liikkeen rukoushuoneella, jossa oli lapsille pyhäkoulu. Sodan jälkeen vanhemmat
perustivat lyhyttavarakaupan.

Seitsemän kysymystä helluntaista ja seurakunnan synnystä

Raamattuvisa käsittelee ajankohtaista helluntaita ja kristillisen seurakunnan syntymistä.
Helluntailla oli Vanhassa testamentissa oma
sisältönsä, mutta kristityille se on Jumalan
Pyhän Hengen vuodattamisen juhla, kristillisen
kirkon syntymäpäivä.
Etsi Raamatustasi vastaus seuraaviin seitsemään kysymykseen. Hakuteoksia voit mainiosti halutessasi käyttää. Kaksi oikean
vastausrivin lähettänyttä palkitaan kirjapalkinnolla. Seuraavassa lehdessä kerrotaan oikeat vastaukset ja palkinnon saajat.
Kysymykset laati Reijo Huuskonen.
Lähetä vastausrivisi kortilla tai kuoressa, os. Kirkonmäeltä-lehti, PL
29, 05901 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä ”Raamattuvisa”.
1. Missä yhteydessä Raamatussa mainitaan ensimmäisen kerran Jumalan
Henki?
a. luomiskertomuksessa
b. syntiinlankeemuskertomuksessa
c.vedenpaisumuskertomuksessa
2. Kuka VT:n henkilö rukoili: ”Älä
ota minulta pois Pyhää Henkeäsi?”
a. Aabraham
b. Mooses
c. Daavid
3. Kuinka pitkä aika kului Jeesuksen
ylösnousemuksesta helluntaihin?
a. seitsemän päivää
b. neljäkymmentä päivää
c. viisikymmentä päivää

Hyvinkään seurakuntalehti 3/15.5.2008

4. Mitä kieltä opetuslasten kuultiin puhuvan helluntain Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä?
a. hepreaa, kreikkaa ja arameaa
b. kaikkia, eri puolilta silloista maailmaa tulleiden
juhlijoiden kieliä
c. erityistä, ei-ymmärrettävää hurmoskieltä

Polun pää
– Kävin rippikoulun Lappeenrannassa
keväällä 1953. Urho Kuusela oli tiukka ja vaativa pappi. Ripillepääsy oli harras tilaisuus, ja
se otettiin vakavasti.
Koska Brittan äidillä oli sisaruksia Helsingissä, tytön oli helppo mennä sinne töihin. Myyjän paikka löytyi Sokoksen kemikalio-osastolta. Hän tutustui tulevaan mieheensä, hyvinkääläiseen Seppo Toiviaiseen,
joka oli saman talon rakennustarvikeosaston
myyjänä. Heidät vihittiin Brittan kotona
Lappeenrannassa vuonna 1956.
– Tulimme asumaan Hyvinkäälle. Meidän neljä lastamme kävivät seurakunnan pyhäkoulua ja kerhoja. Olin kotiäitinä kymmenen vuotta. Siinä sivussa ompelin vaatteita.
Kun nuorin lähti kouluun, menin ensin osaaikaiseksi Pyrhöselle ja sitten Paavolaan Tkauppaan, jonka kassalla olin noin 20 vuotta.
Hän on kiitollinen, että lapset ovat työssä
käyviä ihmisiä. Lastenlapsia on yhdeksän.
Usko merkitsee Britta Toiviaiselle paljon.
– Olen neuvonut lapsille, että usko on
kaiken elämän perusta, jota ilman ei tule toimeen. Turvaudun siihen vaikeuksien keskellä. Hyvinä aikoina olen kiittänyt siitä, että
olen saanut voimia.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Raamattuvisa
5. Keneen VT:n profeetoista Pietari viittasi
selittäessään kieli-ihmettä helluntaisaarnassaan?
a. Joeliin
b. Hesekieliin
c. Jesajaan
6. Kuinka paljon ihmisiä liittyi kasteen kautta
seurakuntaan ensimmäisenä helluntaina?
a. 153
b. n. 3000
c. n. 10 000
7. Mihin asti evankeliumi tulisi etenemään Jeesuksen
lupauksen mukaisesti?
a. Kaikkialle missä juutalaisia asuu
b. Ympäri sen ajan tunnetun maailman
c. Maan ääriin

Raamattuvisa 2/2008
Viimekertaisen Raamattuvisan
seitsemän oikein rivi on seuraava:
bcababc
Kirjapalkinnon voittivat:
Elvi Inkinen ja Kristiina Leipälä.

Lukijapalautetta

Lukijat ovat kysyneet miksi Kirkonmäeltä -lehdessä ei ole enää sanaristikkoa.
Sanaristikon laatija lopetti ristikoiden
teon ja uutta tekijää ei ole löytynyt.
Toimitus ottaa vastaan vinkkejä
mahdollisista tekijöistä.

Nimi __________________________________Osoite ___________________________________________________________
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Tekijät: Susanna Kemppi, Maarit Rytkönen ja Riikka Hautakoski

Lasten nurkka
Äiti pelastaa Mooses-vauvan

Eräässä talossa äiti katseli vastasyntynyttä poikaansa. Egyptin kuningas Farao oli antanut käskyn surmata kaikki israelilaisten vastasyntyneet poikalapset. Äiti ei voinut totella Faraon käskyä, vaan
piilotti pojan. Lapsen ollessa kolmen kuukauden ikäinen äiti punoi
kaislakorin ja laittoi hänet siihen. Sitten äiti laski korin Niilin rantakaislikkoon.
Äiti palasi kotiin, mutta isosisko Mirjam jäi katsomaan, mitä korille
tapahtuu. Faraon tytär tuli joelle kylpemään ja huomasi korin. Hänen palvelijattarensa meni hakemaan sen. Faraon tytär katsoi koriin
ja nosti pojan syliinsä. Silloin Mirjam astui esiin ja sanoi: ”Menenkö
hakemaan naisen joka voi imettää ja huolehtia pojasta”. Faraon tytär
vastasi: ”Mene vain”. Niin Mirjam juoksi kotiin hakemaan äitinsä.
Näin äiti sai huolehtia lapsestaan, kunnes hänet oli määrä viedä
Faraon tyttärelle hoviin, jossa poika sai nimekseen Mooses.
Kertomus on 2. Mooses 1:1-10 pohjalta
Voidaan laulaa lastenvirsi 79

Askartele kevätkukkanen

• leikkaa kartongista kukkanen
• liimaa keskustaksi paperirypistyksiä
• halutessasi voit tehdä kukalle varren

Kesäseuroja
• ti 10.6. klo 18.30 Ojalalla,
Kattopeitteentie 142
• ti 17.6. klo 18.30 Koski-Sipilällä,
Koskenmaantie 279
• ti 24.6. klo 18.30 Kerttulassa
• ti 1.7. klo 18.30 Harjanteella,
Harjanteentie 156
• ke 9.7. klo 18.00 Martin srktalossa, Niittymäenraitti 4
• ti 15.7. klo 18.30 Heimosella,
Tynintie 145
• ti 22.7. klo 18.30 Halmelassa,
Koskenmaantie 151

”Sinuhun turvaan Jumala..”

Psalmivirsien ilta
Vanhassa kirkossa
su 8.6.2008 klo 18.00.
Tervetuloa veisaamaan!

Miesten purjehdus 12.-14.9. ja
naisten purjehdus 19.-21.9.
Purjehdimme kotkalaisella kaljaasi Vivanilla kauniilla
Suomenlahdella, saaristoon ja sen pieniin kyliin
tutustuen. Laivalla nukutaan makuupusseissa yhteisessä tilassa. Lämpimät vaatteet.
Miesten mukana past. Kalle Leppälä (040 739 8555),
naisten mukana past. Laura Maria Latikka (040 743
7856). Hinta 90 €, sis. bussikulj. Kotkaan.
Ilmoittautumiset seurakunnan neuvontaan
(019) 45611), Leppälälle tai Latikalle.

Musiikin siivin
Su 25.5.2008 klo 15.00
Vehkojan srk-keskuksessa
Yli-Anttilantie 3

• Keppinukke-esitys, Raamatunkertomus, yhteislaulua
• Esa Kokko, Liisi Portin, SirkkaLiisa Huhtinen, Ojalan perheyhtye, säestykset Jaakko Mäkinen
• Kahvi- ja mehutarjoilu
Järj.: Hyvinkään srk ja Sley

Syksyn
sururyhmiä

Syyskuu
• Ryhmän
ohjaajana
Virpi Koivisto
• Kokoontumispaikkana keskusteluhuone,
srk-keskus, 2. krs. Hämeenkatu 16
• Kokoontumisajat klo 18
ke 10.9., ti 16.9., ke 24.9.,
ke 1.10., ke 8.10., to 16.10.
• Ilm. 5.9. mennessä Virpi Koivisto, p. 040 547 9615.
LOKAKUU
• Sururymä alkaa 15.10. klo
9.30 Veteraanitalossa. Ryhmä kokoontuu yhteensä
seitsemän kertaa keskiviikkoaamuisin.
• Vetäjäjinä Marja Orenius ja
Kosti Kallio.
• Ilm. Veteraanitalolle p. 020
775 1410 tai Kosti Kalliolle
040 547 9621.

Diakoniatyön kesä 2008
Päivystysvastaanotto
diakoniatoimistossa
Hämeenkatu 16, p. 4561 250
• ma, to ja pe klo 10–13, ti klo 10–
13 päihdetyön päivystys.
Mummon kammari
kesätauolla 31.8. saakka.
Ystäväpalvelu
• Tied. diakoniatyöntekijä AnnaKaisa Kuokkaselta, p. 040 559
6319.
Herusten mökki
• Tied. mahdollisista vapaista
vuoroista diakoniatoimistosta
päivystysaikoina.
Retket
• Päihdetyön retki Lappeenrannan seudulle ma 2.6., lähtö kirkonmäeltä klo 8.30. Hinta 5 € /
hlö. Sitova ilm. 27.5 menn. diakoniatyöntekijä Kristiina Leinonen p. 0400 804 252
• Maahanmuuttajien Retkipäivät Sääksiin 16.8 ja 17.8.2008.
Ilm. ja tied. ajalla 29.7.–1.8. p.
040 823 8129.
• Paluumuuttajien Retki Sääksiin 23.8.2008 klo 10–16.00.
Bussikuljetus lähtee klo 9.00
Paavolasta. Tied. ja ilm. ajalla
12.8.–18.8. diakoniatyöntekijä
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Anu Valkama, p. 040 559 6318
tai Irja Pelkonen, p. 040 550
5712. Ruokamaksu 4 €.
• Retki kehitysvammaisten
kirkkopyhään Nurmijärvelle
su 28.9. (ruoka maksullinen). Ilm.
diakoniatoimistoon 12.9. menn.
Leirit
• Päihdetyön kesäleiri Hirvijärvellä pe–su 15.–17.8. Leirimaksu
20 € maksetaan diakoniatoimistoon 1.8. menn. Ilm. ja tied. diakoniatyöntekijä Kristiina Leinonen, p. 0400 804 252.
• Nuorten kehitysvammaisten
leiri 15–30-vuotiaille Sääksissä.
5.–7.9. Hinta 34 € / hlö. Ilm. diakoniatoimistoon 22.8. menn.
• Omaishoitajien leiri Sääksissä
12.–13.8. Ilm. diakoniatoimistoon 28.7. menn. Tied. diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso, p. 040
755 9364.
Kerhot
• Kehitysvammaisten seurakuntakerho Martin seurakuntatalolla alkaa 21.8. klo 17.30–19. Muut
kerrat 18.9./ 16.10. / 13.11.
• Kansainvälinen naistenkerho
jää kesätauolle. Kokoonnumme
jälleen Paavolan srk-kodissa to
4.9. klo 10–12. Tervetuloa!

Kesäillan
musiikkia

- Koko perheen iltapäivä

Donkkis
Big Night

toimintailta 7 - 13-vuotiaille
Paavolan srk-kodilla, Aittatie 1
pe 23.5. klo 17.30 - 20.
• Luvassa mukavaa yhdessäoloa: laulujen, Raamattuopetuksen ja erilaisten toimintapisteiden parissa
• Sään salliessa toimintapisteet ulkona
• Illan päätteeksi arvonta
ja pientä purtavaa
Vapaa pääsy!
Myös vanhemmat ovat
tervetulleita.
Järj. Ev.lut. Kansanlähetys ja
Hyvinkään seurakunta

Vanhassa kirkossa ja Puolimatkan hautausmaan kappelissa:
3.6.
17.6.
1.7.
6.7.
		
15.7.
29.7.
12.8.
26.8.

Kesäillan musiikki klo 19 Vanhassa kirkossa
”Kiitos muistoista” klo 19 Puolimatkan kappelissa
Kesäillan musiikki klo 19 Vanhassa kirkossa
Yhteislaulutilaisuus Reijo Pajamon johdolla
Kytäjän kirkossa klo 19, vieraana Pia Perkiö
”Kiitos muistoista” klo 19 Puolimatkan kappelissa
Kesäillan musiikki klo 19 Vanhassa kirkossa
”Kiitos muistoista” klo 19 Puolimatkan kappelissa
Kesäillan musiikki klo 19 Hyvinkään kirkossa

Tervetuloa nauttimaan kesäillan musiikista!

KESÄ-HEINÄKUU 2008

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu

Hyvinkään kirkko on avoinna
kesällä klo 9-18.
Kytäjän kirkko on avoinna
heinäkuun jokaisena sunnuntaina ja elokuun 1. su klo 12-16.

Sääksin yleisöillat

Toukokuu

Hyvinkään seurakunnan
Sääksin leirikeskuksen avoimet yleisöillat alkavat keskiviikkona 4. kesäkuuta
klo 17.00.

keskiviikkoisin 4.6.–27.8. klo 17-21

Torstai 15.5.

• Kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto suljettu.
• 9-12 Mummon kammari,
perhepäivä
• 18.00 Miesten ilta Sääksissä,
Tuomaspiiri

• Leirikeskus sijaitsee Sääksjärven rannalla noin viisi kilometriä Rajamäen keskustasta.
• Ohjelmaan kuuluu saunomista, uintia, seurat, iltanuotio
jne. Pientä purtavaa voi ostaa
leirikeskuksen kanttiinista ja
omia makkaroita saa paistaa
rannan grillikatoksessa.
• Yleisöiltoihin on järjestetty
linja-autokuljetus, jonka reitti
alla.
• Perinteistä juhannusjuhlaa
vietetään Sääksissä juhannusaattona perjantaina 20.6.

Perjantai 16.5.

• 18 Nuorten Raamis, Betania
• 18.30 Pienryhmien ja lähetystyön kevätjuhla srk-keskuksessa.

Sunnuntai 18.5.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Pertti Niirasen lähtösaarna ja
–juhla. Linja-autokuljetus. (Paavolassa ja Kaukasissa ei ole
messua). Ks. s. 7.
• 12 Seppeleenlasku
Puolimatkan hautausmaalla
• 15 Puolimatkan hautausmaan 100-vuotisjuhla
Puolimatkan kappeli
• 18 Tuomasmessu,
Vanha kirkko

Maanantai 19.5.

heen iltapäivä Vehkojan srkkeskus (Sley)
• 16 Rautatierakentajien hautausmaan historia, Vanha
kirkko
• 18 Hyvinkään Kirkkokuoron
konsertti ja Valokuvanäyttely, Hyvinkään kirkko
• klo 18 Sanan, rukouksen ja
ylistyksen ilta, Vanha kirkko

• 12 Mummon kammari
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri, työkeskuksen
aulakahvio

Maanantai 27.5.

Tiistai 20.5.

Keskiviikko 28.5.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo (Kevään viimeinen
kerta. Seur. kerta 9.9.)
• 11 Mummon kammari
• 18 Luento: Lapsi ja nuori
seksuaalisuuden portailla.
Miten tuen, miten suojaan?
Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, srk-keskus, ks. s. 6.
• 18 Kevätjuhla,
Luther-talo (Sley)

Keskiviikko 21.5.

• 12 Mummon kammari
• 18 Yhteislaulutilaisuus
Paavolan srk-koti

Perjantai 23.5.

• 17.30 Donkkis Big Night,
Paavolan srk-koti
• 19 Valokuvanäyttely Vesi ja
luonto, Hyvinkään kirkon yläsali. Ks. s. 5.

Lauantai 24.5.

• 9-16 Valokuvanäyttely Vesi ja
luonto, Hyvinkään kirkon yläsali

Sunnuntai 25.5.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Hengellisten laulujen
messu, Paavolan srk-koti
• 14 Rautatierakentajien hautausmaan 150-vuotisjuhla
• 15 Hengellisten laulujen konsertti, Vanha kirkko (Hyvinkään Karjala-seura)
• 15 Musiikin siivin, koko per-

• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 14 Sääksi 3:n konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkko
• 16 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto
• 19 Reijo Pajamon yhteislaulutilaisuus Kytäjän kirkossa,
vieraana Pia Perkiö

• 12-15 Mummon kammarin
kevätlaulajaiset
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
• 11 Kytäjän kerhon kevätjuhla, Kytäjän kirkon sivusali
• 18.30 kirkkovaltuusto, srkkeskus
• 19 Raamattuluento,
Vanha kirkko

Kesäkuu
Sunnuntai 1.6.

• 10 Messu, Hyvinkään kirkko
mielenterveysyhdistys Verson
kirkkopyhä, kirkkokahvit isossa
salissa
• 10 Messu, Paavolan srk-koti,
kirkkokahvit
• 14 Inkeri-kerho,
työkeskuksen aulakahvio
• 18 Akseli Renvallin päiväkirjan julkistaminen,
Vanha kirkko. Ks. s. 5.

alkaen klo 18.00.
• Sääksin yleisöillan linja-autokuljetuksen ajoreitti: Kirjavatolppa klo 17.30, Asemankatu, Aleksis Kiven katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta,
Kauppalankatu, Munckinkatu, Alttarikivi klo 17.50, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu,
Hämeenkatu, Hyvinkään
kirkolta klo 17.55, Torikatu
(alas asti), Ilveksenkatu, Sillankorvankatu, Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen
kehäkatu (huoltoaseman
pysäkki), Jokelankatu, Vanha
kirkko, Uudenmaankatu,
Hyvinkäänkylä ja Nopon
la”. Psalmivirsien ilta, Vanha
kirkko

Tiistai 10.6.

• 18.30 Pihaseurat
Ojalalla, Kattopeitteentie 142

Sunnuntai 15.6.

• 10 Messu, Hyvinkään kirkko,
Sääksi 1:n konfirmaatio
• 12 Kansanlaulumessu, Vaiveron myllytila, Myllytilantie 34
• 14 Päivärippikoulun konfirmaatiomessu, Hyvinkään
kirkko
• 18 Iltamessu, Vanha kirkko

Maanantai 16.6.

• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri, aulakahvio

Tiistai 17.6.

• 18.30 Kesäseurat Koski-Sipilällä (Koskenmaantie 279)
• 19 Kiitos muistoista –musiikkihetki, Puolimatkan kappeli

Keskiviikko 18.6.

• 17-21 Yleisöilta,
Sääksin leirikeskus

Perjantai 20.6.
Juhannusaatto

• 18 Juhannusjuhla, Sääksin
leirikeskus. Linja-autokuljetus.

Lauantai 21.6.
Juhannuspäivä

• 19 Kesäillan musiikki
Vanha kirkko

• 10 sanajumalanpalvelus,
Vanha kirkko
• 18 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto (ensi-ilta)

Keskiviikko 4.6.

Sunnuntai 22.6.

Tiistai 3.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus

Sunnuntai 8.6.

• 10 Messu, Hyvinkään kirkko
Sanansaattajat ry:n kirkkopyhä,
saarna Juha Auvinen, kirkkokahvit ja juhla isossa salissa
• 10 Messu, Paavolan srk-koti
• 15 Messu, Martin srk-talo
• 18 ”Sinuhun turvaan, Juma-

Hyvinkään seurakuntalehti 3/15.5.2008

• 10 Messu, Hyvinkään kirkko
• 10 Messu, Paavolan srk-koti
• 16 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

Tiistai 24.6.

• 18 Lähetysjuhla
Luther-talossa (Sley)
• 18.30 Kesäseurat Kerttulassa

Maanantai 7.7.

• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri, aulakahvio

Tiistai 8.7.
kautta leirikeskukseen. Paluukuljetus klo 21.00. Edestakainen matka 5 euroa aikuisilta
ja 2,5 euroa lapsilta.
• Ajo-ohje: Hyvinkää-RajamäkiRöykäntie 4 km, viitoitus
oikealle leirikeskukseen.

• 13 Ehtoolliskirkko hoitolaitosten asukkaille ja heidän avustajilleen, Vanha kirkko

Keskiviikko 9.7.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus
• 18 Seurat Martin srk-talo

Sunnuntai 13.7.
Keskiviikko 25.6.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus
• 18 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Virolahti 1:n konfirmaatio
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 14 Joutsa 1:n konfirmaatiomessu, Hyvinkään kirkko
• 18 Iltakirkko, Vanha kirkko

Tiistai 15.7.
Lauantai 28.6.

• 12 Sääksi 2:n konfirmaatiomessu, Hyvinkään kirkko
• 18 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

Sunnuntai 29.6.

• 10 Messu, Hyvinkään kirkko,
Vaellusrippikoulun konfirmaatio
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 14 Aholansaari 1:n konfirmaatiomessu, Hyvinkään
kirkko
• 16 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto
• 18 Iltakirkko, Vanha kirkko
• 18 Seurat ja ehtoollinen
Kytäjän kirkko

Heinäkuu
Tiistai 1.7.

• 18.30 kesäseurat Harjanteella
(Harjanteentie 156)
• 19 Kesäillan musiikki,
Vanha kirkko

Keskiviikko 2.7.

• 17-21 Yleisöilta,
Sääksin leirikeskus
• 18 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

Lauantai 5.7.

• 18.30 kesäseurat
Heimosella (Tynintie 145)
• 19 Kiitos muistoista –musiikkihetki Puolimatkan kappeli

Keskiviikko 16.7.

• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus

Lauantai 19.7.

• 12 Sääksi 4:n konfirmaatiomessu, Hyvinkään kirkko

Sunnuntai 20.7.

• 10 Messu, Virolahti 2:n konfirmaatio, Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 14 Sääksi 5:n konfirmaatiomessu, Hyvinkään kirkko
• 18 Iltakirkko, Vanha kirkko

Tiistai 22.7.

• 18.30 kesäseurat Halmelassa
(Koskenmaantie 151)

Perjantai 25.7.

• 18.30 Israel-ilta, Vanha kirkko

Sunnuntai 27.7.

• 10 Messu, Aholansaari 2:n
konfirmaatio, Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 13 Messu Kytäjän kirkko
• 18 Iltakirkko, Vanha kirkko

Maanantai 28.7.

• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri, työkeskuksen
aulakahvio

• 18 Viimeinen Pasuuna, kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puisto

Tiistai 29.7.

Sunnuntai 6.7.

Keskiviikko 30.7.

• 10 Messu, rovastikunnallisen
kehitysvammarippikoulun
konfirmaatio Hyvinkään kirkko

• 19 Kesäillan musiikki,
Vanha kirkko
• 17-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskus
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” S o t a i n v a l i d i t p i t ä v ä t m i n u a k u i n k u k k a a k ä m m e n e l l ä .”

Pirkonkodin
isännöitsijä ja
Uudenmaan
Tukipalvelut
Oy:n toimitusjohtaja Mervi
Nikkanen
tutkii Pirkonkodissa
asuvan Anni
Talosen
kanssa päivän
Aamupostia.

Monille rakas Pirkonkoti joutuu remonttiin
Hyvinkään seurakuntakeskuksen
naapuriin vuonna 1963 rakennettu säätiöpohjainen Pirkonkoti
tarjoaa edullista asumista 42
asukkaalle. Talossa on 40 asuntoa, kaksioita ja yksiöitä.
– Kauppiaan leski Pirkko Jäärailo antoi tämän talon rakentamista varten viisi miljoonaa markkaa. Wilhelmiinakotisäätiö
lahjoitti samansuuruisen summan. Hyvinkään kauppala ja seurakunta antoivat molemmat 100 000 markkaa lainaa, mutta
lahjoittivat rahat säätiölle vuonna 1989,
Pirkonkodin isännöitsijä ja Uudenmaan
Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mervi
Nikkanen sanoo.
Hän on ollut isännöitsijänä vuodesta
2004 lähtien.
– Isoja remontteja ei ole talossa tehty,
mutta nyt on sen aika. Remontin kustannusarvio on yli kaksi miljoonaa euroa. Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt avustuksen, mutta käymme lisäksi keskusteluja
kaupungin ja seurakunnan kanssa, jos ne
voisivat auttaa. Otamme myös lainaa.
Mervi Nikkanen on tullut Pirkonkodin
yhteiseen oleskelutilaan yhdessä Anni Talosen, 77, kanssa, joka on asunut talossa
kahdeksan vuotta.
– Olen hoitanut karjaa ja olin kaksikymmentä ja puoli vuotta työssä Säterin
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lankatehtaalla Valkeakoskella. Teen käsitöitä ja pitkiä kävelylenkkejä. Joskus käyn
syömässä seurakuntakeskuksessa, Anni
Talonen kertoo elämästään.
Ikävää on, että remontin vuoksi asukkaat irtisanotaan heinäkuun lopussa. Jokainen täyttää asuntohakemuksen uuden
vuokra-asunnon saamiseksi. Moni on esittänyt toiveen päästä remontin jälkeen entiseen asuntoonsa. Anni Talonenkin on
pitänyt Pirkonkodissa asumisesta.
– Parasta on halpa vuokra. Toivossa
on, että pääsen tänne takaisin. Talossa on
mukavia ihmisiä.

Tukipalvelut syntyi
tarpeeseen
Syntyjään jyväskyläläinen Mervi Nikkanen
hakeutui koulun jälkeen työhön kaupungin
kotipalveluun hoitamaan vanhuksia ja alkoholisteja. Valmistuttuaan Tampereelta
kodinhoitajaksi hän oli pitkään työssä Jyväskylän maalaiskunnassa. Hän opiskeli
lisäksi lähihoitajaksi ja teki projektiluontoisia töitä maahanmuuttajien parissa. Oltuaan Riihimäellä päihdetyössä hänestä
tuli Uudenmaan Tukipalvelut Oy:n toimitusjohtaja vuonna 2004.
– Olen myös Hyvinkään Sotainvalidien
sihteeri ja toiminta-avustaja sekä Hyvinkään Tukikillan sihteeri. Tukikilta on yhdistys, joka kerää varoja rintamaveteraaneille.
Uudenmaan Tukipalvelut perustettiin

vuonna 1999 sosiaalineuvos Risto Vilkan
aloitteesta.
– Hän asui omakotitalossa, mutta ei
saanut sairastuttuaan mistään apua talon
pitoon. Hänelle nousi ajatus, että pitää perustaa yritys, josta saisi apua saman katon
alta vammaisille, vanhuksille ja sotainvalideille.
Uudenmaan Tukipalveluissa on yhdeksän osakasta. Suurin omistaja on Hyvinkään Sotainvalidit. Muita osakkaita ovat
Hyvinkään Ensiapu, Veteraanitalosäätiö,
Työtuki, Vapaaehtoistoiminnan Tuki, Arnisat Oy ja Hyvinkään Sotainvalidien tukikilta. Lisäksi on kolme henkilöjäsentä.
– Minun lisäkseni on viisi muuta työntekijää: toimistotyöntekijä, lähihoitaja ja
kolme siivoojaa. Yksityiset ihmiset, Hyvinkään Sotainvalidit ja Hyvinkään kaupunki
ostavat meiltä tuki- ja siivouspalveluja sekä
kiinteistönhoitoa.
Kiinteistönhoito ostetaan ostopalveluna. Tarvitseville tehdään remontteja, nurmikon leikkausta, lumitöitä ja lamppujakin
vaihdetaan.

Sodan käyneet
ovat herrasmiehiä
Mervi Nikkanen tietää, että Hyvinkäällä
elää vielä noin seitsemänkymmentä sotainvalidia. Hän hoitaa heidän asioitaan
Valtionkonttoriin päin. Sotainvalidit saavat
lounassetelejä, korvauksia sairauskuluihin,
kuntoutusta ja arkisen elämän apua.

– Minä käyn katsomassa heitä kotona.
Tein viime vuonna noin kuusikymmentä
kotikäyntiä. Kerran viikossa tiistaisin kello
10–11 pidän täällä Pirkonkodin toimistossani vastaanottoa.
Mervi Nikkaselle tämä työ on läheinen
asia. Hän käy laskemassa seppeleitä ajan
rajan taakse päässeiden sotainvalidien
hautajaisissa.
– Sotainvalidit pitävät minua kuin kukkaa kämmenellä. He ovat herrasmiehiä,
itsenäisiä ja oman tiensä raivanneita, jotka
eivät pyydä mitään. Monilla fyysinen kunto on vielä hyvä. Kerran vuodessa heillä on
mahdollisuus kuntoutukseen. Teen hakemukset ja hoidan kyydit.
Veteraanit ovat vahvistaneet Mervi
Nikkasen isänmaallisuutta ja intoa tutkia
Suomen historiaa.
– Pirkonkodin ja sotainvalidien kautta
olen yhteistyössä seurakunnan kanssa. Järjestämme yhteisen joulujuhlan ja keväällä
yhteisen retken. Diakoniatyön kanssa on
myös yhteistyötä. Kirkkoherra on puolestaan mukana Pirkonkodin hallituksessa
joten peruskorjausprojekti on hänelle tuttua asia.
Mervi Nikkanen huolehtii työssä jaksamisestaan ulkoilulla ja fyysisellä työllä.
– Kun olen päivän mittaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä, hoidan vastapainoksi pihaa ja leikkaan pensasaitaa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

