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Marja-Liisa Tereska
Hyvinkään yhteiskoulun
musiikinopettaja
– Rakastaa työtään
intohimoisesti
– Pitää juoksemisesta

Hyvinkään
yhteiskoulun
musiikkiluokassa
on runsaasti
kitaroita ja muita
soittimia, jotka
ovat kovassa
käytössä.
Oppilaat pitävät
soittamisesta ja
laulamisesta.

Musiikista saa henkistä voimaa ja lohtua
Varkautelaiseen insinööri- ja sairaanhoitajaperheeseen syntynyt
Marja-Liisa Tereska kasvoi lapsena
ja nuorena musiikin keskellä.

I

sä Kaarlo Hilander teki sivussa kanttorin töitä ja johti kuoroja. Äiti Pirkko
soitti urkuja ja kannusti jälkikasvua
musiikkiharrastusten pariin.
– Me lauloimme paljon pienestä pitäen. Isä ja äiti valitsivat meille instrumentit. Musiikin harrastaminen oli meidän
kodissamme niin vahvaa, että menin pyrkimään ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen
Sibelius-Akatemiaan.
Marja-Liisa Tereska on tehnyt 23 vuot-

ta musiikinopettajan työtä Hyvinkäällä. Ensin hän oli kahdeksantoista vuotta Vehkojan
koululla ja viimeiset viisi vuotta on hurahtanut Hyvinkään yhteiskoulun peruskoulun
yläluokkien ja lukion oppilaiden kanssa.
Marja-Liisan mies Erkki Tereska on
kaupungilla maalarina. Antti käy lukion
toista luokkaa ja Saara on peruskoulun yhdeksännellä.
– Mielestäni ihmisen pitäisi pyrkiä elämään tasapainoisesti. Iän myötä huomaa,
mitkä asiat ovat elämässä tärkeitä. On suuri
merkitys sillä, että minulla ja miehelläni on
töitä. Toinen yhtä tärkeä asia on se, että on
perhe, koti ja saa olla terve.
Mutta työtään musiikin parissa hän sanoo rakastavansa intohimoisesti.
– Olen etuoikeutettu, kun saan tehdä

Oi kiitos sä Luojani armollinen, Soi kunniaksi Luojan ja Herraa hyvää kiittäkää ovat
musiikinopettaja Marja-Liisa Tereskalle lapsuudenkodista jääneitä rakkaita lauluperintöjä.
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työtä, josta nautin. Saan musiikista henkistä
voimaa ja lohtua.

peuttinen merkitys. Tykkään juosta yksin ja
nautin hiljaisuudesta.

Musiikilla käsitellään tunteita

Seurakunnan kanssa yhteistyötä

Marja-Liisa Tereska panee soimaan Aale
Tynnin runoon säveltämänsä laulun Sade.
Useimpiin sävellyksiinsä hän on saanut sanat
äidiltään, joka harrastaa runojen lukemista.
Useita joululauluja on syntynyt muun muassa Immi Hellenin runoihin.
– Sade on Hyvinkään yhteiskoulun Tuulen taion laulamaan -levyltä, joka ilmestyi
syksyllä 2004. Äänitys tehtiin Vanhassa kirkossa, ja levy on ensimmäinen Hyvinkään
koulumaailman tuottama. Saimme myytyä
sitä hyvin, ja kustannuksista yli jäänyt raha
käytetään oppilaiden musiikkitoimintaan.
Jotkut Marja-Liisa Tereskan oppilaista
ovat päätyneet ammattimuusikoiksi esimerkiksi Sibelius-Akatemian kautta. Hän on
huomannut oppilaiden pitävän kovasti soittamisesta ja laulamisesta.
– Musiikin avulla on helppo käsitellä erilaisia tunteita. Soittaminen opettaa keskittymistä. Sitä kautta pystyy kokemaan positiivisia elämyksiä. Kun oppilas oppii vähitellen
soittamaan esimerkiksi kitaraa, se tuo onnistumisia ja mielihyvää. Joku tutkija on sanonut, että musiikki koskettaa ihmistä syvemmältä kuin mikään muu taide.
Oppilaidensa kanssa Marja-Liisa Tereska
on hoitanut useita kertoja Vanhassa kirkossa
pidettyjä Kauneimmat joululaulut -tapahtumia ja työttömien torstain joulujuhlia.
Päivätyö pelkän musiikin ja äänen parissa vaatii vastapainoa. Kuusi vuotta sitten hän
löysi juoksun.
– Rakastan juoksemista. Käyn kolme
neljä kertaa viikossa vajaan kymmenen kilometrin juoksulenkillä. Pysyn fyysisesti ja
henkisesti hyvässä kunnossa, jaksan paremmin työssä. Raskaan koulupäivän jälkeen
juoksulenkki tyhjentää pään. Sillä on tera-

– On ollut hienoa, että koulun musiikinopettajana olen voinut tehdä yhteistyötä Hyvinkään seurakunnan kanssa. Työttömien
torstait ja muut tapahtumat ovat hyviä perinteitä. Olen iloinen, että oppilaita halutaan
esiintymään. Heille on tärkeää tutustua elämän eri puoliin ja saada myös esiintymiskokemusta.
Haastattelupäivänä Marja-Liisa Tereska
harjoittelee 28. tammikuuta Varkauden seurakunnan työkeskuksessa pidettävää isänsä
Kaarlo Hilanderin 80-vuotisjuhlakonserttia
varten. Hän säestää siellä sisaruksia ja soittaa uruilla kolme Bachin urkukappaletta.
– Minulle läheisin soitin on urut. Kun
opiskelin Sibelius-Akatemiassa, isäni kehotti
minua kysymään Harald Andersenilta mahdollisuutta opiskella lisäksi kanttoriksi. Se
toteutuikin.
Isän syntymäpäivillä esiintyvät myös
Marja-Liisan isoveli Juha Hilander, joka on
Kuopion musiikkilukion lehtori. Nuorempi
veli Esko on Kuopion kaupunginorkesterin
konserttimestari. Seija-sisar tekee myyntityötä Turo Taylorilla, ja Hyvinkäällä asuva
Mari-Anni on laulupedagogi ja kuorojen
johtaja sekä yhteiskoulun toinen musiikinopettaja.
– Samalla tavalla kuin musiikki periytyi
lapsuudenkodistani myös usko, joka on tullut sieltä lähtien elämäni perusasiaksi, vaikka
en ole aktiivinen seurakuntalainen. Olemme
oppilaiden kanssa esiintymässä eri tilaisuuksissa ja uskon, että musiikin kautta moni
kuulija on saanut helpotusta omaan ahdistukseensa.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup
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Millainen on hyvä vanhuus?
Roni Järvinen

Pekka Wahlsten

– Hyvä vanhuus on turvattua ja
tasapainoista elämää, että vanhuusikään päässyt saisi työelämän palkkatuloista sellaisen
eläkkeen, jolla tulee juttuun. Ihmisen olisi tärkeää asettaa elämälleen arvot, joilla pystyy puntaroimaan arkea ja opastamaan
jälkikasvua. Hyvään vanhuuteen
liittyy kanssakäyminen sukulaisten ja ystävien kanssa. Terveys on tärkeä ja itsekin toivon
pääseväni eläkkeelle terveenä.

Seurakunta ja
vanhempi väki

– Mielestäni yli kuusikymmentävuotias
ihminen on vanha.
Tärkeää on hyvä terveys ja toimeentulo.
Ei ole hyvä asia, että
vanhuksille syötetään
laitoksissa liikaa lääkkeitä. Tällä tavalla
tarvitaan vähemmän
hoitohenkilökuntaa.
Olisi varmaan hyvä,
jos vanhana olisi elämänkumppani elossa.

J

uuri päättyneissä presidentin vaaleissa keskusteluun nousi monia useita päivänpolttavia kysymyksiä koskien mm. lasten ja nuorten asemaa, syrjäytymistä, työttömyyttä tai
eläkeläisten olosuhteita yhteiskunnassamme.
Sen sivistyksen yhtenä mittarina voi pitää sitä,
miten kohdellaan heikoimmassa asemassa olevia tai niitä ihmisiä, jotka eivät selviä omin
avuin päivittäisistä rutiineista. Heitä on tuhansia ja joukko kasvaa koko ajan. He ovat palvelleet yhteiskuntaa vuosikymmeniä ja heille kuuluu arvokas vanheneminen ja asialliset palvelut
yhteiskunnan taholta. Me kaikki, jos elinpäiviä
annetaan, kohtaamme kerran vanhuuden. Moni stressaantunut huokailee työelämässä, että
pääsisi edes eläkkeelle ja saisi olla vapaa tehtävistä, joita nuoremmilla on ja saisi tehdä, mitä
on aina toivonut. On hienoa, että meillä on
unelmia vielä vanhuuteen asti ja jopa mahdollisuuksia siihen, mitä monet haluaisivat vaikkapa matkusteluun.
läheisten kanssa ovat perheasiat
kunnossa ja on muitakin ystäviä.
– Oma äitini kuoli 99 vuotiaana. Hän oli Paavolan vanhainkodin Vanha kartano -osastolla
viisi vuotta. Se oli kodinomainen paikka, jossa oli hyvä olla.
Siellä oli hyvä hoitohenkilökunta.

Olli Vepsäläinen

Susanna Ollila
– Turvallisuus on hyvää vanhuutta, että ei tarvitse olla yksin. Olisi hyvä olla läheisiä ihmisiä. Ihmisillä tulisi olla aikaa
vanhuksille ja näistä tulisi välittää. Vanhukset tarvitsevat hyvää hoitoa. Monesti vanhat ihmiset ovat hyvin yksinäisiä.
Laitoksissa tulisi olla tarpeeksi
hoitajia, joilla on aikaa kuunnella ja jutella. Itsekin mietin,
miten kestäisin laitoksessa, jos
hoitajilla ei ole aikaa.

– Terveys on tärkeää. Talouden
pitäisi myös olla kunnossa. Toivon saavani vanhana hoitoa, jos
tulee terveysongelmia. Minulla
on paljon ystäviä ja uskon, että
niitä on myös silloin, kun tulen
vanhemmaksi.

Ulla Wright

Mari Eskelinen
– Hyvä vanhuus on sellainen,
että saa olla terve ja asua kotona. Siihen liittyy vielä hyvät ihmissuhteet. Tarkoitan sitä, että

– Turvallinen, rauhallinen ja
huoleton olo liittyvät mielestäni
hyvään vanhuuteen. Kun ihminen on tehnyt monta kymmentä
vuotta töitä, hänen ei vanhana
tarvitsisi enää huolehtia lääkäripalvelujen saamisesta, asunnosta ja ruoasta. Kaikille suomalaisille pitäisi taata perusturvallisuus vanhanakin. Itselleni toivoisin vanhana hyvää fyysistä
kuntoa, että jaksaisi olla eläkkeellä.

Aina ei kuitenkaan käy niin kuin on odotettu.
Terveys pettää tai tulee muuta surua ja murhetta. Masennus ja tarpeettomuuden tunne
voivat olla seurausta yksinäisyydestä.
Myös läheisten ongelmat saattavat suorastaan musertaa mielen. Omien lasten vaikeudet
seuraavat jatkuvasti vanhempia. Toisaalta on
upeaa seurata jälkipolven onnistumisia ja tavoitteiden saavuttamista.
Mikä osa seurakunnalla on eläkkeellä olevien
ihmisten elämässä? Nyt olisi ainakin aikaa
osallistua tilaisuuksiin. Jumalanpalvelus on latautumisen paikka ikään katsomatta.
Seurakunnan työntekijän kanssa voi jakaa
elämänsä kiitosaiheita ja kipuja. Heidän toimenkuvaansa kuuluu lähteä matkaan, kun kutsu käy. Monissa tilanteissa syntyy myös luonnollinen yhteys kotiseurakunnan työntekijään.
Papit käyvät vielä syntymäpäiväkäynneillä sekä
kutsumme päivänsankareita kolme kertaa vuodessa yhteisiin juhliin seurakuntakeskukseen.
Vapaaehtoistyötä on halukkaille tarjolla.
Aika vie ja aika tuo uutta. Sen vaihteluissa seurakunta merkitsee yhteyttä Luojaan ja lähimmäisiin. Toivomme, että jokaisen on helppo ja
turvallista tulla seurakunnan tilanteisiin mukaan. Myös diakoniatyöntekijää tai pappia voi
pyytää luokseen.
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Rippikoululaisilla oli oma sunnuntai

V
Ä

skettäin pidetyistä presidentinvaaleista jäi mieleen, miten kaikki ehdokkaat
puolustivat suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Ymmärrämme hyvinvoinnilla
pääasiassa aineellista hyvinvointia, joka länsimaissa on noussut erittäin korkeaksi. Kuten tiedämme, ihminen ei kuitenkaan elä
eikä voi hyvin yksin leivästä. Yltäkylläisyyden keskellä koemme väsymystä, sairastumme masennukseen, olemme yksinäisiä ja
etsimme turvaa. Työpaikoilla kiire ja arvostuksen puute ahdistavat, kodeissa perheen
vähäinen yhteinen aika stressaa sekä lapsia
että vanhempia.
Emme voi kiistää, etteikö käytettävissä
olevalla rahalla olisi suuri merkitys ihmisen
elämänlaadulle. Ravinto ja asunto ovat välttämättömiä, rahalla voimme hankkia mukavuuksia, mutta onnellisuuteen tarvitsemme
totisesti jotain muuta. Aineellista hyvää tähystäessämme katveeseen on edelleen jäänyt jotain oleellista hyvään elämään kuuluvaa.
Filosoﬁ Aristoteles pohti aikanaan hyvän
elämän kriteerejä. ”Kultaisen keskitien” keksijä uskoi hyvän elämän cocktailiin kuuluvan
työn tuoman vaurauden lisäksi opiskelua,
osallistumista politiikkaan, harrastuksia, ystävien kanssa seurustelua, leikkiä ja perheelämää, kaikkia sopivassa suhteessa. Liioittelu oli pahasta, mutta yhdenkin osa-alueen
puuttuminen johti yhtälailla epätyydyttävään olotilaan. Aristoteleen ihanne on hyvin
lähellä kristillistä ajattelua. Jos lisäämme luetteloon ihmisen yhteyden Jumalaan, kokoelma on valmis.
Nyky-yhteiskunnassa ihmisten aidon kohtaamisen tärkeys näyttää unohtuneen. Rakennamme järjestelmää joka kyllä lääkitsee,
kouluttaa maistereita ja maksaa sosiaaliapua
pulaa kärsiville. Ihmisten kohtaamiseen järjestelmämme ei kehota. Miten paljon iloa
elämään tuokaan ystävien tapaaminen, arvostuksen osoittaminen kollegalle tai lasten
kanssa leikkiminen. Hyvän elämän eliksiiriä
on ihmisten yhteys toisiinsa.
Miksi siis Aristoteleen luetteloon tarvitaan yhteys Jumalaan? Koska käsky katsoa
lähimmäistä kasvoihin tulee Jumalalta. Lähimmäisenrakkaus on Jeesuksen itsensä
meille osoittama tie. Henkisen hyvinvoinnin
työkaluja ovat puhe, myötätunto ja armo,
kaikki Jeesuksen useasti käyttämiä. Matka
hyvinvointivaltiosta paremminvointivaltioon tehdään kuuntelevan korvan ja ymmärtävän sydämen opastamana.

Antero Rönkä
teologi
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kirkkoherra Ilkka Järvinen.
– Kirkkodraamassa nuorten suurin
kysymys saarnaajalle oli ”Kuka siten on
minun lähimmäiseni?” Sitä kysyttiin monta kertaa, ja kysymysten jälkeen oli draamaa. Päähenkilöt eivät meinanneet hyväksyä lähimmäisiksi köyhää, sairasta ja onnetonta ihmistä, Jouni Laine kertoi draaman ideasta.
Nuoret lukivat jumalanpalveluksessa
vuorolukuna Raamatun tekstejä. Musiikki
oli myös nuorekasta. Mukana olivat kaikki
tämän kevään ja tulevan kesän rippikoululaiset eli yhteensä noin viisisataa nuorta.
Rippikouluryhmiä on kaksikymmentä.

Jorma Ersta

Hyvinvointivaltiosta
paremminvointivaltioon

altakunnallista rippikoulusunnuntaita vietettiin 29. tammikuuta myös
Hyvinkään seurakunnassa. Rippikoulusunnuntain perusideana oli huomioida rippikoulun aloittanut nuori ja hänen
läheisensä kotiseurakunnassa. Hyvinkään
kirkon messussa oli rippikoululaisia, heidän vanhempiaan ja sukulaisiaan sekä
muita kirkkovieraita noin seitsemänsataa
henkeä.
Messun saarnan toteuttajana oli Teatteri Beta Jouni Laineen johdolla. Hän ohjasi seitsemää nuorta Pia Perkiön kirjoittamassa kirkkodraamassa Kaikesta sydämestä. Kirkkodraaman saarnaajana oli

Konﬁrmaatio on koko perheen juhla. Kuva heinäkuulta 2003.

– Messun jälkeen oli kirkkokahvit, ja
rippikoululaiset saivat tietopaketin tulevasta rippikoulu-urakasta. Monet rippikouluryhmät kokoontuivat tilaisuuden
päätyttyä erikseen.

Kristityn kasvu
alkaa kasteesta
Kirkkohallituksen puolesta rippikoulutyöstä vastaavan Jarmo Kokkosen mukaan rippikoulusunnuntain tehtävänä oli
tarjota nuorelle yksi mahdollisuus yhteisölliseen osallistumiseen ja toimintaan
seurakunnassa.
– Oma sunnuntai muistuttaa, että jokaisella riparilaisella on kotikirkko. Olisi
hienoa, että nuori tulisi tutuksi seurakuntansa, kirkkonsa ja jumalanpalveluksen
kanssa.
Rippikoulussa nuori halutaan ottaa
vastaan sellaisena kuin hän on, omana itsenään. Kristillinen kasvatustyö, joka
päättyisi konﬁrmaatioon ja tekisi nuoresta
täysivaltaisen ja oppineen kristityn, ei ala
vasta rippikoulussa.
– Kristillinen kasvu alkaa kasteesta.
Rippikoulu on siitä yksi vaihe, jossa seurakunta tulee nuorta vastaan ja tarjoaa hänelle eväitä ja tukea eteenpäin, Jarmo
Kokkonen jatkoi.
Rippikoulusunnuntaita vietettiin nyt
toista kertaa. Edellisen kerran vuonna
2004 sunnuntai ajoitettiin lokakuun loppuun.

Teksti: KT ja toimitus

Auringonpaistetta Mummon kammarissa

M

ummon kammarin seinällä hehkuu maanläheisissä väreissä uusi kangaspuissa kuvakudostekniikalla
toteutettu seinätekstiili. ”Elämän
aurinko” -niminen työ on valmistettu Hyvinkään kaupungin työkeskuksessa. Tekijä on Satu Järviluoma ja ohjaajana on toiminut
Sirpa Niemi. Työn on suunnitellut Miija Nurmela. Käyttöönottokahveja juotiin kammarissa
0..2006.
– Kävimme loppukeväästä
2005 tutustumassa tekstiilin sijoituspaikkaan ja mietimme mitat ja värit. Teimme kuvakudok-

sesta kaksi eri vaihtoehtoa. Itse työn tekemiseen meni parisen viikkoa.
Hyvinkään kaupungin työkeskuksessa on oma tekstiiliosasto, jossa on
mm. seitsemät kangaspuut ja myymälä.
Tilaustöiden lisäksi osastolla valmistetaan monenlaisia neulonta-, ompelu-,
ristipisto- ja paperimassatöitä.
”Elämän aurinkoa” voi käydä ihailemassa Mummon kammarissa osoitteessa Helenenkatu 34 D.
Kammari on auki maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 2 – 5 ja
torstaisin on perhepäivä klo 9 – 2.

Teksti ja kuva
Anna-Maija Ahovaara

Ikäihmisten diakonisen avun tarve kartoitettiin

S

eurakunnan diakoniatyön vanhustyön kenttätutkimus valmistui joulukuun lopussa 2005. Siinä selviteltiin
laitoksissa ja asumisyksiköissä kuten palvelutaloissa asuvien ikäihmisten diakonisen avun tarve.
Tutkimus tehtiin loka – joulukuun aikana ja siinä haastateltiin sataakahtatoista
Mäntykodon palvelutalossa, Kauniston
vanhainkodissa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla yksi ja kaksi, Vanhan Martin
vuokratalossa, Pirkonkodissa ja Lepovillan palvelutalossa asunutta tai hoidossa
ollutta ikäihmistä. Lisäksi haastateltiin
Hoitokoti Petriinan johtajaa. Haastattelijoina toimivat diakoniatyöntekijät Päivi
Lammela ja Pirkko Saarinen.
Vanhustyön kenttätutkimuksessa kartoitettiin ikäihmisten elämäntilannetta
fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten, hengellisten ja taloudellisten elämänalueiden
osalta. Tulosten mukaan vastaajien mieltä
painoivat erityisesti: elämänmuutoksiin
liittyvät asiat kuten puolison pitkäaikainen hoitaminen, oma sairastuminen,

puolison kuolema, muutto omasta kodista esimerkiksi palvelutaloon (33 prosenttia), yksinäisyys
(23), sielunhoidon ja hengellisen
elämän hoitamisen tarve (5) ja
taloudelliset huolet (0).
Ikäihmisten keskuudessa
suoritettu kenttätutkimus oli jatkoa diakoniatyön keväällä 2005
tekemään vanhustyön kyselytutkimukseen, jossa tutkittiin 70 –
90-vuotiaiden kotona ja palvelutaloissa asuvien odotuksia seurakunnan toimintaa kohtaan. Diakoniatyö pyrkii kehittämään tutkimuksista saatujen tulosten valossa diakonisen vanhustyön sisältöä ja menetelmiä yhdessä
seurakunnan muiden työalojen
sekä paikkakunnalla toimivien
yhteistyötahojen kanssa.

Tuija Mattila

Haavoittunut
ihminen voi
eheytyä

– Olen ollut Vehkojan saunaryhmän retkillä täällä Sääksissä ja Rytkössä. Saunaretkellä putsautuu kroppa ja mieli, Seppo
Hänninen sanoo.

Elämässä on muutakin kuin päihteet
Sääksin leirikeskuksen emäntä
Krisse Haaparanta tarjoilee
seitsemälletoista saunaryhmäläiselle ruokaa ennen illan saunomista. Ollaan muistelemassa
elokuista päihteetöntä leiriä.

vuotta, mutta join huilun kurkusta alas.
Nykyään ajan ja treenaan ravihevosia
Nopossa.

Mies lopettaa juomisen

Veturi-projektin työntekijä Pentti Nikander on Hyvinkään Toimarin työntekijä, joka ymmärtää päihderiippuvuuaunomisen lisäksi keskustel- den kirot. Hän sanoo aloittaneensa uulaan, on tietovisa, paistetaan den elämän vuonna 988.
makkaraa ja pidetään har– Viinan himo pitää kiinni ryyppäätaushetki.
misessä. Lopetin juomisen, jota olin
– Olen ollut Vehkojan harrastanut noin kaksikymmentäseitsesaunaryhmän retkillä täällä män vuotta. Viimeiset kymmenen vuotSääksissä ja Rytkössä. Saunaretkellä put- ta elin radanvarsiporukassa tekemättä
sautuu kroppa ja mieli, sanoo Seppo yhtään mitään. Nykyinen vaimoni oli iso
Hänninen, joka on tehnyt elämäntyön- ”syy” juonnin lopettamiseen. Hän oli ihsä ammattimuusikkona.
minen, joka näki minun lävitseni.
– Äitini oli omaa sukuaan MerikanPentti Nikander oli eronnut aikaito, ja äidinisä oli Oskari Merikannon semmasta avioliitostaan aikoja sitten,
serkku. Siitä kai se musiikki on tullut. koska halusi ryypätä. Perhe yritti turMinulla oli laulussa kymppi ja olin Can- haan rajoittaa ryyppäämistä.
tores Minores -kuorossa. Viisitoistavuo– Kymmenen vuotta sitten Tallimietiaana menin Helsingin varuskunnan henkadulla oli asuntola, jossa oli märkäsoittokuntaan huilistiksi. Soitin myös ja kuivapää. Muutaman kuukauden jälsaksofonia ja klarinettia.
keen muutin nykyisen vaimoni kanssa
Sotilassoittokunnan ylikapellimesta- asumaan Ridasjärvelle. Olin perustarina oli Armassa koko perheen voivo Kuikka.
malla Teatteri Päivölää.
SoittokeikAluksi näyteltiin lasten
– Haluamme tukea ihmisiä
koja oli Urkanssa mukana. Ristin tie ho Kekkoarjessa heidän omassa ym- näytelmässä olen ollut riksen ja Maukaana miehenä.
päristössään. Jokainen on
no KoivisKun ryyppääminen lopton aikana
pui vuonna 988, Pentti NiJumalan edessä arvokas ja
presidenkander pääsi rakennustöitärkeä.
tinlinnassa.
hin.
Lentoken– Työpäivät kestivät
tällä soitettiin valtiovieraille kuten Hrut- kahdeksan yhdeksän tuntia, ja sitten oli
sheville ja Brezneville.
uusi perhe. Nyt olen mukana Raha-au– Olin soittokunnassa yhdeksän tomaattiyhdistyksen tukemassa Veturi-
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projektissa. On käyty Korkeasaaressa ja
HPK–Blues-lätkämatsissa. Alkusyksystä
oltiin leirillä Rytkössä, ja pian olemme
menossa Fazerille.

Seurakunta tukena
Kirkkohallitus hyväksyi elokuussa kirkon päihdestrategian. Strategiassa painotetaan yhteisöllisyyttä, johon liittyvät
erilaiset ryhmätoiminnat ja vertaistuki.
Seurakunta tarjoaa ihmisille yhteisön,
jossa on esillä armon ja toivon näkökulma. Seurakunnan kaikilla työntekijöillä
on valmiuksia kohdata päihteidenkäyttäjiä ja heidän läheisiään. Samaan tehtävään sitoutuvat myös seurakunnan luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset työntekijät. Päihteiksi lasketaan alkoholin lisäksi tupakka, huumeet ja väärinkäytetyt lääkkeet.
Diakoni Kristiina Leinonen vastaa
Hyvinkään seurakunnan päihde- ja kriminaalityöstä. Hän kertoo, että marraskuinen Sääksin saunaretki on perinne.
Seurakunta tarjoaa paikan ja ryhmän,
mihin tulla. Kristillinen sanoma on voimakas elämää ravitseva asia.
– Haluamme tukea ihmisiä arjessa
heidän omassa ympäristössään. Jokainen on Jumalan edessä arvokas ja tärkeä. Meidän tilaisuuksiamme kysellään
ja niitä odotetaan. Saunaryhmä on joka
toinen viikko Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Saunaryhmä on tarkoitettu
niille, joilla ei ole kotona saunomismahdollisuutta. Samalla se on sosiaalinen
tapahtuma. Saunaryhmässä on ollut
noin kymmenen henkeä, miehiä ja naisia.

Lahtelainen pastori Petri Välimäki tulee pitämään
Hyvinkään Vanhaan kirkkoon eheytymisseminaarin sarjan 3. – 5. maaliskuuta. Perjantaina 3. maaliskuuta kello 8 – 2.5 aiheena on Mitä tunteet
ovat ja miksi ne haavoittavat? Lauantaina kello 2
– 7.30 keskitytään masennuksesta selviytymiseen
ja itsetunnon haavoittumiseen. Sunnuntaina luennoitsija Petri Välimäki saarnaa Hyvinkään kirkossa
kello 0 messussa ja jatkaa Vanhassa kirkossa 3 –
7.30 puhumalla haavoittuneen tunne-elämän ja
itsetunnon tervehtymisestä.
Ihmisen henkisen haavoittumisen juuret juontavat entistä useammanlaisista syistä. Yksi syvimpiä kokemuksia ihmiselle on rakkaan läheisen menettäminen. Surun lisäksi vakava fyysinen sairaus,
avioero, työttömyys, vararikko tai mielenterveyden haavoittuminen voivat johtaa suureen muutokseen. Joskus ihminen ei löydä mitään syytä ahdistukseensa, masennukseensa tai haavoittumiseensa, mutta tunnetasolla hän on kuitenkin syvässä kriisissä.
Kriisissä oleva ja särkynyt ihminen kyselee sisimmässään, onko olemassa mitään toivoa, voiko
kukaan auttaa, välittääkö kukaan.
Avun saaminen on mahdollista, mutta se edellyttää usein kokonaisvaltaisen ihmiskuvan pohjalta
nousevaa ihmisen tilanteen todesta ottamista ja
tietoa erilaisista avun saamisen mahdollisuuksista.
Pastori ja kirjailija Petri Välimäellä ja hänen
vaimollaan Mariannella on yli kymmenen vuoden
kokemus haavoittuneiden ihmisten vierellä kulkemisesta kriisipalvelutyössä. Heidän lähtökohtanaan on kristillinen usko Jumalan armoon ja rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa. Pariskunta on
kirjoittanut yhdessä useita sielunhoidollisia kirjoja
muun muassa masennuksesta, riippuvuuksista vapautumisesta, seksuaalisuudesta ja erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten auttamisesta. Heillä on ollut elämässään henkilökohtaisia kriisejä kuten
oman lapsen kuolema, vakava sairaus ja taloudellinen vararikko. Näistä selviytyminen sai heidät uskomaan, että täysin toivotonta ihmistä ei ole. Haavoittuneita voidaan auttaa, vaikka keskellä kriisiä.
Eheytymisseminaarien sarja on kaikille avoin,
ja sen järjestäjinä ovat Hyvinkään seurakunta sekä
Kansanlähetys ja Kansanlähetysopisto. Mukana
ovat myös rovasti Pertti Niiranen ja Uudenmaan
Kansanlähetyksen piirijohtaja Eero Ahonen. Lopussa on tarjoilua ja mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Laaja virsikirjatietopankki nyt
verkossa
Kirkon evl.ﬁ-verkkosivuilla on julkaistu laaja ja eurooppalaisessa mittakaavassa harvinainen virsiaineisto. Verkkovirsikirja on tietopankki, joka palvelee
tavallista seurakuntalaista, kirkkomuusikkoa tai tutkijaa. Verkkovirsikirjassa on mahdollisuus etsiä virsi
tekstin katkelman, numeron, teeman, säveltäjän tai
sanoittajan nimen sekä raamatunkohdan tai virsikirjaan liittämisvuoden mukaan.
Sivuilta saa myös tietoa yksittäisen virren syntyprosessista ja virsikirjan vaiheista. Virrestä voi olla
linkki kirkkovuoden kohtaan tai myös Sibelius-Akatemian vanhoihin nuottikäsikirjoituksiin, joka esittelee varhaisimpia Suomessa muistiinkirjoitettuja versioita sävelmästä.
– Vastaavan virsikirja-aineiston kokoaminen on
poikkeuksellista jopa eurooppalaisessa mittakaavassa. Suomessa kirkko kantaa itse vastuun virsikirjan
uudistamisesta. Sillä on yksittäisten oikeudenomistajien lisäksi tekijänoikeudet kirkollisiin kirjoihin”,
kertoo johtaja Kai Vahtola Kirkon jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksiköstä Kirkkohallituksesta.

Verkkovirsikirjaa toivottu pitkään
Seurakunnista on esitetty toiveita verkkovirsikirjan
kaltaisesta palvelusta jo pitkään. Vahtola huomauttaa, että Internet sopii hyvin aineiston esilletuloon.
Verkko tuo monipuolisesti esille virteen ja virsiperinteeseen liittyvät asiat: sanoitus- ja sävelmäarkiston, laajat taustatiedot ja viittaukset läheisiin aihepiireihin.
Jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan
yksikön vastuulla ollut projekti alkoi virallisesti
vuonna 2003. Verkkovirsikirjassa on kaikki virsikirjan 632 virttä ja jumalanpalvelusliitteen laulut, yhteensä 856 sävelmää.
– Verkkovirsikirjaan tulee taustatiedot kaikista
virsistä, mutta niistä, joihin ei ole myönnetty julkaisuoikeutta tietoverkossa, puuttuvat nuottikuvat tai
sanoitus. Sanat puuttuvat muutamasta, sävel noin
kymmenestä virrestä, kertoo kanttori Timo Lehtonen, joka on teknisesti suunnitellut ja toteuttanut
Verkkovirsikirjan.
Palvelun sisältöä kehittäneessä työryhmässä on
toiminut joukko arvostettuja hymnologeja eli virsitutkijoita: Reijo Pajamo, Tauno Väinölä, Hannu
Vapaavuori, Erkki Tuppurainen, Pekka Kivekäs ja
Markku Kilpiö. Kirkkohallituksesta mukana työryhmässä ovat olleet sisältövastaavana musiikkisihteeri
Ulla Tuovinen ja asiantuntijana projektisihteeri
Hanna Koskinen.

Virsi edistää yhteislaulua
Alun perin virsi oli laulettua rukousta, mutta siihen
on liittynyt uusia merkityksiä.
– Virsi on yhtä aikaa musiikkiteos, lyriikkaa,
kulttuurihistorian ikkuna ja henkilöhistoriaa valottava esimerkki, Vahtola luonnehtii.
Vahtolan ja Tuovisen mukaan virren ajankohtaisuutta lisää se, että se ylläpitää yhteislaulun perinnettä.
– Näinä yksilökeskeisinä aikoina kun yhteislaulua kuuluu vain urheilukilpailuissa, kuppiloissa ja
kesätapahtumissa, voi virsien laulamista pitää eräänlaisena vastakulttuurina, naurahtaa Tuovinen.
Verkkovirsikirja on osoitteessa http://evl.ﬁ/virsikirja. (KT)
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Valoa pimeän keskelle

Y

ksi koskettavimpia viime syksyn
kirjoista itselleni on ollut viime kesänä edesmenneen hyvinkääläisen
professorin Timo Veijolan kuoleman
jälkeen julkaistu teos. Kirja koostuu
muutaman vuoden sisällä vuosituhannen vaihteessa syntyneistä päivittäisistä
muistiinpanoista. Kirjoittaja teki itse
toimitustyön ja laati esipuheen; näin liian intiimit ja henkilökohtaiset kohdat
päiväkirjoista on jätetty pois.
Kaikkia ajatelmia taustoittaa kirjoittajaa myöhemmällä iällä kohdannut syvä
ahdistus ja masennus – sitä vastaan taisteleminen tai ajoittainen helpotus, vapautus ja ilo. Timo Veijola ei peitellyt
läpikäymäänsä depressiota, vaan luennoi ja kirjoitti siitä sekä tieteellisissä yhteyksissä että kansantajuisesti. Muutama
vuosi sitten myyntiin tuli hänen suomentamansa ja toimittamansa Christian
Scriverin masentuneille osoitettu saarna
(Pieni kirja masentuneelle).
Vanhan testamentin professorilla oli
kollegoihinsa nähden poikkeuksellinen
tapa: hän luki aamulla Päivän tunnussa-

nasta kaksi raamatunjaetta ja mietiskeli niitä heprean, kreikan ja usein
myös latinankielisten käännösten
avulla. Syntyneitä ajatuksia ja oivalluksia sekä aivan arkisiakin tuntemuksia lukija saa mietiskellä nyt postuumin kirjan sivuilta.
Timo Veijolan elämänmakuinen
tutkimus ja opetus koskettivat myös
opiskelijoita, minkä osoituksena hänet äänestettiin 2004 teologisen tiedekunnan vuoden opettajaksi. Tässä
kirjassa kuten muissa myöhemmissä
julkaisuissaan hän asettautuu selvästi
eri leiriin kuin pappiskoulutusta viime vuosikymmenet hallinnut jokseenkin ylimielinen Raamattua pilkkova eksegeettinen ohjelma.
Lopuksi näyte Veijolan ytimekkäästä ja koskettavasta tavasta kirjata
kokemuksiaan; lyhyt lainaus päiväkirjamerkinnästä 6.6.200:
Ahdingossani minä huusin avuksi
Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan
kohdusta minä huusin apua, ja sinä kuulit ääneni.

Kristillinen mediateko
-palkinto Ilkka Kastepohjalle

R

adiolähetysjärjestö Sanansaattajien
kehityspäällikkö, FM Ilkka Kastepohjalle on myönnetty ensimmäinen Kristillinen mediateko -palkinto.
Hän sai tunnustuksen yli 20-vuotisista
ansioistaan kristillisen radiotyön taustavaikuttajana. Palkinnon myönsi Kristillinen Medialiitto 25. tammikuuta Helsingissä.
– Tämä on rohkaiseva tunnustus,
josta olen kiitollinen ja joka tekee nöyräksi. Koen, että oma kutsumukseni on
toimia taustalla ja auttaa muita ihmisiä
julistamaan evankeliumia median kautta, Ilkka Kastepohja sanoo.
Kristillisen Medialiiton mukaan Ilkka Kastepohja on keskeinen vaikuttaja

suomalaisen sähköisen kristillisen viestinnän rakennemuutoksessa. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajissa hän on työskennellyt vuodesta 994.
Ilkka Kastepohjan rooli on ollut
merkittävä Sanansaattajien tuottaman
Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelman synnyssä ja kehittämisessä. Palkitsemistilaisuudessa huomioitiin myös
ohjelman toteutuksesta vastaavat pastori Jukka Norvanto ja toimittaja IngaLill Rajala.
Hyvinkäällä keskustoimistoaan pitävä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat
r.y. (SANSA) on vuonna 973 perustettu
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
lähetysjärjestö. Sen erityisalana on ra-

Timo Veijola
KOLKUTTAKAA NIIN
TEILLE AVATAAN
Päiväkirjamerkintöjä ahdistukse
ja ilon ajalta
253 s. Kirjapaja 2005
Joona 2: 3
Tämä on minunkin pelastushistoriani. Kuoleman kidasta minä huusin apua,
ja hän pelasti minut.

Reijo Huuskonen
Kai Aalto

dion ja muiden sähköisten viestimien
välityksellä tehtävä lähetystyö. Sanansaattajat kustantaa kristillisiä radio-ohjelmia Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan
40 kielellä.

Parisuhteessa suositellaan
halauksia neljästi päivässä

”

Parisuhteessa puhuminen peittää
enemmän kuin paljastaa. Arimmat
ja herkimmät seikat pukeutuvat valepukuihin”, sanoi perhe- ja seksuaaliterapeutti Sirkku Tukiainen puhuessaan
seurakuntien perheneuvojille. Tampereella pidetyille päiville kokoontui 29
perheneuvojaa 43:sta seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksesta.
Puhuessaan kiintymyssuhteeseen tulevista säröistä Sirkku Tukiainen listasi
viisi seikkaa, joita vaimo odottaa mieheltään ja mies vaimoltaan. Vaimon viisi
odotusta ovat kiintymys ja hellyyden
osoittaminen, keskustelu, vilpittömyys
ja avoimuus, taloudellinen vastuu sekä
perheelle antautuminen. Mies taas toivoo vaimoltaan seksuaalista täyttymystä,
vapaa-ajan ja muun kaveruuden jakamista, viehättävää puolisoa, vastuuta
kodinhoidosta sekä arvostusta ja ihailua.
– Näin ollen naisen ja miehen toiveet menevät arjessa helposti ristiin.
Vaimo odottaa hetkensä tulleen, kun
hän laittaa illallisen kynttilöiden ja hyvän viinin kera. Nyt vihdoinkin keskustellaan! Mutta mies toivookin yhdyntää,
jonka jälkeen se vaimo olisi ihan kiva ottaa siihen viereen ja jutella. Miehen seksuaalisuus eroaa naisen seksuaalisuudesta, fysiologistenkin seikkojen takia.
Naisen olisi hyvä pitää tämä mielessä,
Sirkku Tukiainen esitti.

Esimerkkiä joutsenista
Sirkku Tukiainen on lintubongari, jonka
lempilintuja ovat joutsen ja lehtokurppa.
Joutsenet ovat pariuskollisia lintuja. Ne
kaulailevat ja sukivat toisiaan alinomaa.
Ne eivät ole pelkkiä isiä ja äitejä. Ihmisillä on todettu, että koskettelu, halailu
tai orgasmi lisäävät oksitosiini-nimisen
hormonin tuotantoa, millä on monia
terveyttä edistäviä vaikutuksia.
Lapsia on Tukiaisen mukaan hyvä
halata ainakin neljä kertaa päivässä. Luku sopii myös aikuisiin. Halaaminen
auttaa lapsia keskittymään ja heille kehittyy myös itsetunto. Sirkku Tukiainen
kehottaa parisuhteessa eläviä huomioimaan päivän neljä tärkeää hetkeä. Niihin pitäisi oikein panostaa. Ensimmäinen on herääminen. Kannattaa kiittää
siitä, että saadaan puolison kanssa herätä vuoteesta terveinä ja toinen toistaan
tukien.
Toinen tärkeä hetki on töihin tai
harrastuksiin lähtö: ”Tsemppiä, vanha
sotaratsu” tai ”Siellä on varmaan liukasta”. Kolmas ja neljäs hetki ovat kotiinpaluu ja nukkumaan meneminen. Päivän
aikana olisi voinut tapahtua mitä tahansa, elämää ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Hyvästä parisuhteesta on varmasti
kymmeniä määritelmiä.
Sirkku Tukiainen mielestä hyvässä
parisuhteessa molemmat puolisot voivat
vuorotellen olla heikoilla.

Hyvän vanhemmuuden
edellytykset
Professori Tuula Tammisen mukaan
kiintymyssuhteessa riippuvuus kasvattaa itsenäisyyteen ja itsenäistyminen
kypsyttää kyvyn sitoutua uuteen kiintymyssuhteeseen. Kiintymyssuhteet määrittävät myöhempien ihmissuhteiden
laatua. Hyvä vanhemmuus tarkoittaa
turvallisuuden rakentumista hyvässä
riippuvuussuhteessa.
Vanhemmuus on ihmissuhde lapsen
ja aikuisen välillä. Tavoitteena on synnyttää ja mahdollistaa inhimillistä kasvua ja kehittymistä. Hyvä vanhemmuus
on myös sidottu aikaan ja sen arvoihin.
Tavoitteena on terve ja tasapainoinen
jälkeläinen.

Teksti KT ja toimitus

Narnia kiehtoo

Kuvat: BUENA VISTA INTERNATIONAL

C.S. Lewisin fantasiasarja valkokankaalle

N

arnia lumoaa taas! Viime viikkoina ovat lapset ja lapsenmieliset sukeltaneet fantasiamatkalle ilkeän Jade-velhon ja
Aslan-leijonan maahan. Hyvinkäänkin elokuvasali täyttyi
kaikenikäisistä katsojista. Hollywoodin tehokeinoin väritetty satutarina kesti yli kaksi
tuntia. Näytti siltä, että elokuva puhutteli,
vaikkei Tolkienin Sormus-sarjan loputonta
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rytinää tai Harry Potterien hirvityksiä katsojan korviin ja silmiin vyörytettykään.
Jo useampi sukupolvi on nauttinut brittiläisen kirjailijan ja tutkijan Clive Staples Lewisin seitsenosaisesta Narnia-sarjasta. C.S.
Lewis kirjoitti paljon muutakin, ja erityisesti
hänet tunnetaan kristillisen uskon puolustajana; entisenä ateistina, joka kääntyi kristityksi. Hänen aikuisille kirjoittamistaan fantasiakirjoista lienee kuuluisin Paholaisen

NARNIAN TARINAT:
Velho ja leijona
Walt Disney -tuotanto
ohjaus Andrew Adamson
143 min, K-11
kirjeopisto. Jos Lewisistä hakee tietoa internetistä, löytyy valtava määrä tutkimusta,
keskustelua, ihailijayhdistyksiä ja muuta vastaavaa.
Elokuva kertoo neljästä lapsesta, jotka
kartanon vaatekaapin takaa löytävät ihmeellisen Narnian maan, jota kauhea ja kaunis
Jadis-velho pitää jäädytettynä vallassaan.
Siellä on pieniä ihmisiä, mutta myös puhuvia
eläimiä ja taruhahmoja. Animaatiotekniikka
saa elävät ihmiset ja satuolennot seikkailemaan keskenään. Elokuvan loppuosa toi
mieleen Sormus-elokuvien sotaspektaakkelit. Kirjassa Velho ja leijona taistelua ei tällä
tavoin pitkitetä – tässä kaiketi Hollywoodin
myönnytys ajan hengelle. Alussa, elokuvan
kehyksenä ja aikarattaan pyörähdyksenä
taaksepäin on välähdys Toisen maailmansodan ilmataistelusta Lontoon yllä.
Kaikki eivät ole ihastuneina vastaanottaneet elokuvaa. Olen lukenut enemmän tai
vähemmän kriittisiä kannanottoja. On selvää, että se joka tietää Lewisin kristillisen
taustan ja mieluusti vastustaa kaikkea hen-

gellistä hapatusta, saattoi pitää ainakin ennakolta Velhoja ja leijona -elokuvaa julistuksellisena, suorastaan propagandana.
Tosiasiassa elokuva on, kuten Narniakirjatkin, monitasoinen elämys. Sitä on hyvä
katsoa lempeän jännittävänä satuna, kuten
lapset tekevät, mutta ulottuvuuksia riittää
syvyyssuunnassa. Hyvän ja pahan kamppailu
saa ratkaisun, joka on mitä raamatullisin:
viaton kärsii syyllisen puolesta, ja juuri sillä
tavalla voittaa pahuuden. Ilman Aslan-leijonan apua lapset olisivat jääneet jäätävään
lumoukseen. Raamatullista kuvastoa tunteva
löytää helposti Kristus-hahmon, profetiat
pelastuksesta, uhrikuoleman, ylösnousemuksen ja helluntain tapahtumat.
Aineistoa C.S. Lewisin Narnia-sarjassa
riittää useampaankin elokuvaan. Tiettävästi
suunnitteilla on neljä osaa. Kun tänä aikana
lapsia vedetään peli- ja internet-maailmassa
mitä synkimpiin ja suorastaan saatanallisiin
syövereihin, on hyvä että taiten tehtyä, arvopohjaltaan tervettä vastapainoa on tarjolla.
C.S. Lewisin suomalainen kustantaja Otava
on luonnollisesti ottanut Narnia-kirjasarjasta uusia painoksia. Lisäksi on saatavana ainakin kaksi kristillisestä näkökulmasta Narniaa kommentoivaa kirjaa; niistä uusin
Kathryn Lindskoogin Matka Narniaan (Perussanoma 2006).

Reijo Huuskonen
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Ihmisarvoinen vanhuus on
meidän kaikkien toive
Tasavallan presidentti avaa yhteisvastuukeräyksen Suomen
kansallisrunoilijan Johan Ludvig
Runebergin (1804 - 1877) syntymäpäivänä, sunnuntaina 5.
helmikuuta. Keräyksen teemana
on ”Ihmisarvoinen vanhuus”.

P

residentin avauspuhe lähetetään
TV:ssä kello .35, minkä jälkeen
esitetään dokumentti ”Parasta ennen”. Dokumentissa vieraillaan sekä Suomessa että Angolassa, joita yhdistää näennäisestä erilaisuudestaan huolimatta
ainakin yksi asia: vanhusten yksinäisyys
ja avun tarve. Tämänvuotinen yhteisvastuukeräys auttaa yksinäisiä ja turvattomissa oloissa eläviä vanhuksia sekä kotimaassa että kehitysmaissa.

Suomen yksinäiset vanhukset
Uutena ideana toteutetaan tänä keväänä
alkava kolmevuotinen yhteisvastuuhanke
yhteistyössä seurakuntien ja paikkakunnilla toimivien yhteistyöverkostojen
kanssa. Kevään 2006 aikana projektiin
valitaan kymmenen paikkakuntaa eri
puolilta Suomea.
Ne seurakunnat, jotka eivät ole mukana tässä hankkeessa, toimivat uusia
toimintamuotoja kehittäen vanhusten
elämän helpottamiseksi. Näin tehdään
myös Hyvinkään seurakunnassa.
Yhteisvastuukeräyksellä koetetaan
lievittää seurakunnissa vanhusten yksinäisyyttä. Tavoitteellisen kotikäyntityön
kehittämisellä autetaan erityisesti avun
ulkopuolelle jääviä vanhuksia. Seurakunnissa kartoitetaan vanhusten tarpeita erilaisilla tutkimuksilla ja kehitetään verkostoja yhdessä vanhustyössä toimivien muiden tahojen kanssa. Kotikäyntityön kautta kehitetään myös malleja päihde- ja
mielenterveysongelmista kärsivien vanhusten auttamiseksi ja maahanmuuttajavanhusten kohtaamiseksi.
Seurakuntien vapaaehtoiset ovat tär-

Nestori Siekkinen ottaa itselleen
ruokaa Palvelutalo Lepovillan
ravintolassa. Happirikastinta
hän kuljettaa rollaattorilla.

keä lenkki kotikäyntityössä. Heillä on aikaa arjen asioiden jakamiselle. He voivat
olla myös viemässä vanhenevia ihmisiä
toisten pariin.

Vanhukset autettavina
ja auttajina
Angolassa tuetaan pitkän sodan jälkeen
kylien jälleenrakennusta ja Angolan kirkkojen neuvoston rauhan- ja sovinnonohjelmia. Yhteisvastuu tukee aineellisesti
haavoittavissa oloissa eläviä vanhuksia.
Terveysasemien ja kaivojen rakentaminen helpottaa myös vanhusten elämää.
Sairaustapauksissa ei enää tarvitse lähteä
pois omasta kylästä ja vedenhakumatkakin on lyhyt. Yhteisvastuuvaroin tullaan
toteuttamaan Mucondan, Leuan ja Cameian alueilla kehittämishanke, jossa kyläläisiä kannustetaan vapaaehtoiseen lähimmäispalveluun vanhusten hyväksi.
Osa Sambian pakolaissiirtokunnissa
asuvista angolalaisista vanhuksista on
elänyt niissä yli 30 vuotta. Esimerkiksi
Meheban pakolaisleirillä elää 200 vanhuksen joukko, jolla ei ole lähiomaisia.
Mehebassa jaetaan yhteisvastuuvaroin
vanhuksille ruoka-apua sekä avustetaan
heitä veden ja polttopuiden haussa. Vanhukset puolestaan pitävät huolta lukuisista orpolapsista. Vanhukset palautetaan
kotimaahansa viimeisten joukossa, jotta
olosuhteet Angolassa saadaan heille suotuisiksi.
Ugandassa yhteisöjen toimeentulo ja
sosiaalinen turvaverkosto on aidsin leviämisen takia oleellisesti heikentynyt tai
murtunut. Tämän vuoksi vanhuksilla on
usein kaksinkertainen taakka. He hoitavat aidsiin sairastunutta aikuista lastaan
tai lapsiaan sekä huolehtivat lastenlapsista. Yhteisvastuu tukee yhteisökeskeistä
aids-työtä, jossa tärkeä osa on orpolapsista huolehtivien vanhusten auttaminen.
Yhteisvastuuvaroin annetaan myös henkistä ja aineellista tukea sekä oikeusapua.
Eniten tarvitseville rakennetaan kunnon
taloja huonokuntoisten savimajojen tilalle. Kyläyhteisöissä annetaan aids-valistusta sekä koulutetaan tukihenkilöitä ja
oma-apuryhmiä.

E

ntinen maanviljelijä Nestori Siekkinen,
67, muutti vaimonsa Anna-Marian kanssa Pihtiputaalta Hyvinkäälle seitsemän
vuotta sitten. Elämä ei ole kohdellut kumpaakaan maataloustyötä tehnyttä hellästi.
Nestorilla on ammattitautina homepölykeuhko sekä
myöhemmin saadut sokeritauti, sydämen vajaatoiminta ja kihti. Puoliso sairastaa myös maatalon työssä tullutta astmaa sekä sokeritautia useiden muiden
vaivojen lisäksi. Mies antaa vaimolleen kolme kertaa
päivässä insuliiniruiskeen, koska tämä ei siihen itse
pysty. Nestori harmittelee, että omaishoitajatuki on
häneltä lakkautettu. He asuvat Palvelutalo Lepovil-
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lassa.
– Homepölykeuhko oli toistakymmentä
rauhassa ja selvisin lääkkeillä. Mutta nyt ol
kolmetoista kuukautta happirikastimen
Täällä kotona happi tulee isosta pullosta pit
kun kautta. Kun lähden syömään, otan pien
pipullon mukaan, Nestori Siekkinen sanoo.
Nestori Siekkinen on hyväntuulinen ja
rintajuinen mies kuten hänen vaimonsakin.
– Jos sairauksien kanssa rupeaa surkei
en jaksa olla. Puhun näistä sairauksista j
kanssa. Joulun edellä jouduin sairaalaan keuh
meen vuoksi. Lääke auttoi keuhkokuum

Pirkko Saarinen (edessä) ja Kristiina Leinonen kiinnittävät
julistetta. Tumma mies vetoaa meitä antamaan liiastamme edes
pienen osan vanhusten elämän parantamiseksi.

Nestori Siekkinen: Ihmisellä ei ole
viimeistä käyttöpäivää

Minulla on hyvä
vanhuus tässä
asemassa

H

yvinkään seurakunnassa yhteisvastuukeräyksestä vastaavat
diakonissa Pirkko Saarinen ja diakoni Kristiina
Leinonen kiinnittävät taululle keräyksen julistetta,
jossa on teksti: Ihmisellä ei
ole viimeistä käyttöpäivää.
Yhteisvastuukeräys
aloitetaan sunnuntaina, 5.
helmikuuta kello 0 alkavalla Hyvinkään kirkon
messulla, minkä jälkeen on seurakuntakeskuksessa kahvitilaisuus
ja keräyksen avaus. Kaupungilla liikkuu vuoden kuudennen viikon aikana sekä lista- että lipaskerääjiä. Kymmenen prosenttia
keräystuotosta menee oman seurakunnan vanhustyön hyväksi.
– Toivoisin ihmisiltä ymmärtävää asennoitumista kerääjiä
kohtaan. He keräävät rahaa sitä varten, että toisilla olisi helpompi
elää. Viikon aikana toteutetaan lipaskeräys myös hyvinkääläisissä
liikkeissä. Liikkeiden edustajat toivottivat keräyksen myönteisesti tervetulleeksi, Pirkko Saarinen sanoo.
Hän korostaa sitä, että yhteisvastuukeräyksessä on kysymys
välittämisestä.
– Meillä suomalaisilla on mistä antaa. Hyvinkään keräystulos
oli viime vuonna vain 0,49 euroa seurakuntalaista kohti. Pellon
seurakunnassa tulos oli 8 euroa per seurakuntalainen. Siellä yhteisvastuukeräys on koko seurakunnan tapahtuma.

Nuoret keräävät lippailla

ä vuotta
len ollut
varassa.
tkän letnen haphuumo-

ilemaan,
jokaisen
hkokuumeeseen,

mutta selästä jalkaan lähtevä iskiashermo teki nilkat
kipeäksi. Vieläkään en meinaa pysyä jaloillani.

Nestori oli
yhteisvastuukerääjä
Hyvinkäälle muuttoa Nestori Siekkinen sanoo jännittäneensä.
– Arvelin sitä, miten sitä viihtyy kaupungissa ja
miten tutustuu uusiin ihmisiin. Mutta ei ole ollut
valittamista. Poikani Jarkko on suntiona seurakunnassa. Hän vei minut vapaaehtoisten joukkoon. Tein
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vuoden päivät seurakunnassa sekalaisia töitä. Siivosin esimerkiksi kellarissa imurilla seiniä ja kattoja
sekä järjestelin astialaatikoita.
Nestori Siekkinen oli myös yhteisvastuukerääjänä, mutta kahteen vuoteen hän ei ole enää kyennyt
olemaan mukana. Siekkisillä on yhdeksän lastenlasta, joiden kasvun seuraaminen on heidän harrastuksenaan.
– Yhteisvastuukerääjänä ajattelin tekeväni
oman osuuteni ihmisten auttamisessa, koska minusta ei ole ulkomaille lähtijäksi.
Palvelutalo Lepovillaan pääsemistä hän pitää hyvänä asiana.
– Täällä on reilusti viriketoimintaa. Kun olin paremmassa kunnossa ennen joulua, olin mukana ohjatussa jumpassa kolme kertaa viikossa. Salissa saa
käydä muulloinkin. Täällä käy kuoroja ja ohjelmaryhmiä. On keskustelukerho. Äänestyskin järjestyi.
Kuka pääsee liikkumaan, hän voi käydä ulkona.
Pihtiputaalla Siekkisellä oli parhaimmillaan parikymmentä lypsylehmää ja samanlainen määrä nuorta karjaa. Nestorin harrastuksena oli myös mustikoiden ja vaapukoiden poiminta.
– Minulla on hyvä vanhuus, kun olen tässä asemassa. Tästä saadaan lähteä käymään kirkossa, teatterissa ja konserteissa, kun jaksetaan.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Yhteisvastuukeräys jatkuu huhtikuun loppuun saakka, mutta Hyvinkään seurakunnassa satsataan yhteen tehoviikkoon. Isoskoulutuksessa mukana olevat nuoret tempaisevat keräämällä rahaa
lippailla.
– Yhteisvastuukeräyksen kautta voidaan vahvistaa nuorten ja
vanhusten välistä yhteyttä. Avajaispäivän iltana (5.2.) kello 8 lauletaan Vanhassa kirkossa Runebergin sanoittamia virsiä. Siellä on
puhujana pastori Jyrki Rauhala, Kristiina Leinonen sanoo.
Hän vastaa seurakunnan päihdetyöstä ja on huolestunut joidenkin vanhusten päihteiden käytöstä.
– Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autamme myös päihde- ja
mielenterveysongelmista kärsiviä vanhuksia. Syksyllä oli seurakunnassa yleisöluento vanhusten päihteiden käytöstä.
– Odotamme messun jälkeiseen yhteisvastuukeräyksen
avaustapahtumaan paljon väkeä ja uusia kerääjiä. Myös seurakunnan luottamushenkilöitä on lähdössä aktiivisesti lipaskeräykseen.
Suomessa on noussut esiin vanhusten yksinäisyys. Pirkko
Saarinen viittaa Vanhustyön keskusliiton vuoden 2004 tutkimukseen, joka osoitti, että kaikista 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista runsas kolmasosa kärsii toisinaan yksinäisyydestä,
Yksinäisyyden lievittämiseksi sosiaalisten verkostojen lisääminen on tärkeä asia. Seurakunnassa ja muidenkin tahojen piirissä pohditaan sitä, miten vanhusten kokemaa turvattomuutta voitaisiin vähentää.
– On suuri kysymys myös valtakunnallisella tasolla, miten
yhteiskunnan resurssit riittävät tulevaisuudessa, kun vanhusten
määrä kasvaa valtavasti. Puhutaan kolmannen sektorin avusta,
mutta mistä sekään saa resursseja.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Matkaevästä

Mirja Saksa.

Suu kiinni!

K

amala meteli. Joka paikassa, koko ajan.
Kaupoissa ja ravintoloissa soi, kotona
on päällä televisio tai radio, parhaassa
tapauksessa molemmat, eikä kumpaakaan
seurata. Päiväkodeissa ja kouluissa taistellaan
suunvuorosta äänenvoimakkuudella. Työpaikalla puhelin soi ja ovi käy. Moni kulkee korvalappustereot korvillaan ja kuuntelee kaikki
liikenevät hetket musiikkia. Ihmiset huutavat
ja puhuvat toistensa päälle, hiljaisuus tuntuu
kiusalliselta ja ahdistavalta. Hississä ihmiset
ovat erityisen vaivautuneita. Pieni tila ja
monta ihmistä, eikä mitään sanottavaa.
Ei osata olla hiljaa. Tai jos osataan, niin
ympäristö ei anna. Joulun alla ajattelin monta
kertaa, että minun ostointoni olisi paljon
suurempi ilman hirvittäviä teknorenkutusversioita vanhoista joululauluista. Ravintolassa menetän ruokahaluni, kun korvissa raikaa
musiikki niin kovalla, ettei se peity keskustelun alle vaan peittää keskustelun alleen. Metelissä ei kuule edes omia ajatuksiaan.
Kotona huomaan hämmästyväni jos on
hiljaista. Jotain on pielessä, jos ääniä ei kuulu.
Kun kaikki nukkuvat ja kaikki koneetkin on
sammutettu, voi istua alas, sytyttää kynttilän
ja vajota ajatuksiinsa. Jos en välillä pysähdy ja
kuuntele, en kuule mitä minulle halutaan sanoa. Hiljaisuudessa Jumala puhuu.
Vanhan testamentin profeetta Elia sai Jumalalta käskyn asettua ulos vuorelle (. Kun 9).
Jumala lupasi kulkea Elian ohitse. Raju myrsky pauhasi ympärillä, mutta Jumala ei ollut
myrskyssä. Myrsky laantui ja sitä seurasi
maanjäristys, mutta Jumala ei ollut maanjäristyksessäkään. Maanjäristystä seurasivat
tulenlieskat, mutta niissäkään Jumala ei ollut.
Tulen jälkeen kuului hiljaista tuulen huminaa. Silloin Jumala puhui Elialle.
Jumala ei tullut tulessa, myrskyssä eikä
järinässä. Jumala puhui Elialle hiljaisessa tuulen huminassa, metelin tauottua. Järistykset
ja jylinät osoittivat Jumalan voiman. Mutta
Jumala ei osoittanut läsnäoloaan voimakkaissa, pelottavissa tilanteissa vaan hiljaisuudessa.
Jumala harvoin nostaa korvalappua korvalta ja huutaa asiansa musiikin yli. Harvemmin hän tulee television ääreen keskeyttämään ohjelman. Jumala voi kyllä silloinkin
puhua, mutta kuulemmeko me? Ehdimmekö
ja jaksammeko keskittyä siihen mitä Hänellä
on sanottavanaan? Kiinnostaako se meitä?
Kun Jumala puhui Elialle, ei Elialla ollut
vaihtoehtoa. Jumala puhui ja Elian oli kuunneltava. Jumalan voi kohdata hiihtoladulla,
puistossa, sohvanreunalla, kirkonpenkissä.
Jos Hänen ääntään hätistelee pois tai valittelee kiirettään, voi kovempikin jylinä mennä
ohitse. Hiljaisella Betlehemin kedolla paimenet yllättyivät kokonaisen taivaallisen sotajoukon alkaessa ylistää Jumalaa. Mutta hiljaisuudessa, pienemmillä sanoilla ja eleilläkin
sanottuna viesti on sama: Jumalan tahto ihmistä kohtaan on hyvä. Hän tahtoo puhua ja
tahtoo auttaa. Hän on hyvä!
”Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan!” (Ps. 37: 7).

Maria Siekkinen

Pieni poika työntää rautalanka-autoaan Etiopiassa.

Elämää Etiopiassa:

Köyhästä äidistä
kodittomien auttaja

P

ohjois-Etiopiassa syntynyt ja
kasvanut Mulu meni naimisiin
ja muutti miehensä kanssa ItäEtiopiaan afari-heimon keskuuteen. Enimmäkseen paimentolaisista muodostuvan
heimon parissa pariskunnalla oli kauppa
ja majatalo. Etiopialaisittain heillä oli hyvä
toimeentulo. Kristityt todistivat Mululle
uskosta, mutta tämä ei halunnut kuullakaan sellaisesta. Sairastuttuaan Mulu
kääntyi monien noitien puoleen, mutta
hän ei saanut apua vaivoihinsa. Lopulta
luutuberkuloosiksi osoittautunut tauti
saatiin hallintaan lääkkeiden avulla.
Mululla oli kristitty naapuri, jossa
häntä kiehtoi jokin selittämätön asia. Neljätoista vuotta sitten naapuri sai houkuteltua Mulun hengelliseen tilaisuuteen. Siellä
Mulu koki Jumalan voiman, ja ihmeellinen rauha laskeutui hänen sydämeensä.
Hän oli polvillaan lattialla, kun ihmiset
tulivat sanomaan tilaisuuden loppuneen.
Mulu ei olisi kuitenkaan halunnut lähteä
mihinkään. Hän ajatteli, että tuo rauha
olisi vain siellä.

Kovaa elämää
Addis Abebassa
Kuultuaan Mulun uskoon tulosta hänen
miehensä suuttui. Mies otti eron, kun vaimo ei suostunut luopumaan uskostaan.

0

Mulu ei halunnut riidellä omaisuudesta,
vaan lähti tyhjin käsin vuokra-asuntoon.
Nuorin lapsista oli äidin mukana, muut
jäivät isän luokse. Elämä oli tiukkaa. Kerran Mulu oli lapsensa kanssa neljä päivää
syömättä, mutta lapsi ei sairastunut. Sen
jälkeen joku tuttu tuli käymään, toi ruokaa
ja antoi vähän rahaakin.
Viiden vuoden eron jälkeen mies suostui päästämään lapset asumaan Addis
Abebaan muuttaneen äitinsä luokse. Suurelle perheelle oli toisinaan inzera-leivän
kastikkeena vain suolavettä. Vanhin poika
oli äidilleen vihainen, koska tämä piti lapsiaan nälässä. Mulu pyysi poikaa menemään isänsä luo. Poika suunnitteli ennen
menoaan tappavansa äitinsä. Kerran lasten isä tuli käymään ja solvasi Mulua vieraiden kuullen. Pojan mieli muuttui, eikä
hän halunnut enää lähteä isänsä mukaan.
Hän alkoi käydä kirkossa ja hänestäkin tuli kristitty.

Mulu sai tehtävän
Kun Mulu näki kadulla asuvia lapsia, Jumala alkoi puhua hänelle heidän auttamisestaan. Mulu ihmetteli, miten se olisi
mahdollista, koska hän oli rutiköyhä.
Mutta uskollisena saamalleen kutsulle hän
aloitti työn.
Asuntona Mululla on pieni saviseinäinen huone, jossa asuu myös osa autetta-

vista, yhteensä kymmenen henkeä. Pienimmät lapset Mulu yrittää saada kouluun. Isommille hän järjestää asunnon ja
maksaa sen vuokran, mutta heidän on itse
hankittava toimeentulonsa. Uuden elämäntavan opettaminen lapsille ja nuorille
vaatii paljon kärsivällisyyttä. Monet kadulla eläneistä mieluummin kerjäisivät
kuin tekisivät työtä. Mulun oma esimerkki
ja vaatimaton elämäntapa on vahva todistus. Jotkut autettavista tosin lähtevät pettyneinä pois, mutta monet jäävät. Lapsille
ja nuorille todistetaan Jumalan voimasta
ja halusta auttaa heitä. Monet heistä ovatkin tulleet uskoon ja käyvät lähiseudun
kirkossa.
Tällä hetkellä autettavia on kaksitoista. Osa heistä on aids-orpoja, yhdellä tytöistä on itsellään aids ja yksi on kehitysvammainen. Erästä kotoaan pois ajettua
lasta koetetaan auttaa sukulaisten luokse,
jotta hän voisi käydä koulua. Mulu itse säteilee iloa ja todistaa Jumalan suuruudesta
ja mahdollisuuksista monien vaikeuksien
keskellä. Käytännön työssään hän saa apua
kolmelta ihmiseltä. Rahallisesti häntä tukevat muun muassa eräät entiset yleiset
naiset. Mulun elämäntarina osoittaa,
kuinka Jumalan kädessä pienestäkin tulee
suurta.

Lähetystyöntekijä
Taina Taskila, Etiopia

Vehkojan seurakuntakeskuksessa
Työttömien torstaina tunnettu
toimintapäivä on saanut vuoden
alusta nimekseen Torstaitovi.

N

imenmuutoksella halutaan sanoa painokkaasti, että kello 0
– 4 välisenä aikana Hyvinkään seurakunta tarjoaa kaikille avointa ohjelmallista toimintaa. Pastori Hannu Tiaisella on paljon uusia ideoita Torstaitovia
varten. Hän on itse innostunut kahdenkymmenen muun kanssa kiinalaisesta aamuvoimistelusta (Taiji), jota hyvinkääläinen urheiluvalmentaja Timo Heikkilä ohjaa.
– Yleisajatus on, että Torstaitovi on kaikille avoin päivä. Olennaista on päivään liittyvä edullinen lounas, josta Britta Toiviainen vastaa. Hänellä on pari kolme apulaista,
jotka kaikki tekevät arvokasta työtä. Toivon,
että moni voisi tulla syömään vaikka ystävien kanssa, Hannu Tiainen sanoo.
Kevään aikana ihmiset saavat harrastaa
myös puhumista. Haastattelupäivänä pari
ihmistä on tuonut mukanaan esineen, joista
he kertovat. Olympialaisten alla vaihdetaan
kokemuksia omista voitoista ja tappioista.
– Iltapäivällä täällä kokoontuu alakouluikäisten iltapäiväkerho. Uutta toimintaa on
se, että torstaitovilaiset menevät kerholaisten kanssa askartelemaan. Miehet voivat pelata lasten kanssa sählyä. Tarkoitus on pitää
kevään aikana myös muutama yhteislaulutilaisuus. Laulamme esimerkiksi pääsiäisvirsiä. Toukokuussa mennään päiväksi siivoamaan Sääksin leirikeskukseen.

Jätettyään työelämän Kalevi Alajoki on löytänyt harrastuksekseen puutyöt. Hänellä on menossa jo kolmas kaappikello.

Torstaitovi on kaikkien virkistykseksi
Kiinalainen aamuvoimistelu
auttaa rentoutumaan
Kiinalaisen aamuvoimistelun ohjelmaan ottaminen tuli Hannu Tiaisen mieleen lajin
vetäjän äidin kautta, joka kävi aikaisemmin
olleessa Työttömien torstaissa.
– Liikkeet ovat uusia ja tuntemattomia.
Siksi vaatii ainakin yhden kevätkauden, että
voi muodostaa tarkemman mielipiteen lajis-

ta. Mutta ollessani nyt mukana kolmatta
kertaa, voimistelu tuntuu hyvältä. Siinä oppii hallitsemaan tasapainoa. Pukeutumisenkin voi aloittaa tasapainoisesta asennosta.
Timo Heikkilä kertoo, että Vehkojan
seurakuntakeskuksessa hän vetää tunnista
puolet kiinalaista aamuvoimistelua ja toisen
puolen kuntopiiriä, jolla kehitetään verenkiertoelimistöä ja lihaskuntoa. Lopussa on
vielä tärkeä venyttely, että paikat eivät tule
Pastori Hannu
Tiainen on
innostunut
kiinalaisesta
aamuvoimistelusta, jota voi
harrastaa
Torstaitovissa
Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.

kipeäksi.
– Olen asunut Kiinassa seitsemän vuotta. Suoritin siellä kiinan kielellä liikuntatieteiden tutkinnon ja valmistuin samalla urheiluvalmentajaksi. Valmennan työkseni urheilijoita ja toimin Hyvinkäältä käsin. Annan
kokonaisvaltaista valmennusta kamppailussa ja esimerkiksi jääkiekkoilijoille valmennusta, jolla lisätään voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja ketteryyttä. Taiji´tä tarjoan yhteisöille ja yrityksille.
Timo Heikkilä löysi Kiinasta myös vaimon, joka opiskelee tällä hetkellä suomen
kieltä. Kiinalaisesta aamuvoimistelusta hän
sanoo, että laji näyttää vaikealta, mutta harjoitellessa se muuttuu yhä helpommaksi.
– Se kehittää tasapainoa ja koordinaatiota fyysisellä puolella. Taiji auttaa samalla
rentoutumaan sekä fyysisesti että henkisesti.
Stressi helpottuu.

Puutöiden tekeminen
hyödyllistä ajankulua
Seurakuntakeskuksen salissa torstaitovilaiset saavat niveliinsä muutakin liikuntaa kuin
kiinalaista aamuvoimistelua. Isossa salissa
pelataan sählyn lisäksi myös lentopalloa.
Alakerrassa on sauna, johon on varattu vuorot miehille ja naisille.
Talon alakerrassa on saunan lisäksi etenkin miesväen suosima puutyöpaja. Puutyös-
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tä innostuneita miehiä ja joskus myös naisia
ohjaa tarvittaessa Yrjö Freese.
– Lähemmäs kymmenen vuotta olen vetänyt täällä puutöitä. Kävijät ovat etupäässä
miehiä. Joskus joku nainen on tullut korjaamaan jotakin puuesinettä. Keskimäärin täällä on viisi kuusi henkeä.
Ahkerat koneiden kanssa ahkeroivat
miehet tekevät esimerkiksi kaappikelloja,
kirstuja ja sorvaustöitä. Puutavara täytyy
tuoda itse. Yrjö Freese sanoo tekevänsä milloin mitäkin pientä puuesinettä.
Samassa paikassa toimii seurakunnan
ukkopiiri maanantaisin ja keskiviikkoisin.
Kolmatta kaappikelloa tekevä Kalevi Alajoki on eräs ukkopiiriläisistä. Torstaisin hän
tulee Torstaitovin puutyöryhmään ja käy iltapäivällä vielä kansalaisopiston puutyöpiirissä tekemässä joitakin kaappikellon osia.
Poikansa kahdeksanvuotiaalle tytölle hän
nikkaroi lipaston.
– Neljäkymmentä vuotta meni ilman
puutöitä. Aloitin tämän harrastuksen, kun
jäin pois työelämästä vuonna 996. Kaappikellon mallit olen saanut kansalaisopistolta.
Puutyö on hyvää ajankulua. Pikkupojasta asti olen ollut siitä kiinnostunut. Kolmekymmentäkolme vuotta työelämässä oli kuitenkin kaikkea muuta.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen



Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

N

eljäkymmentä vuotta Hyvinkäällä asunut Helve Heino
on ollut koko ajan aktiivinen
seurakuntalainen. Hän on
puurtanut muun muassa ystäväpalvelussa, yhteisvastuukerääjänä ja lähetysmyyjäisissä. Mummon
kammarikin on hänen paikkansa auttaa.
Helve Heino paljastuu myös vaatimattoman
ja yksinkertaisen elämäntavan kannattajaksi.
– Kiitokset seurakunnalle, joka hoitaa
vapaaehtoistyöntekijöitä hyvin. Meitä koulutetaan, viedään retkille syksyisin ja keväisin, hän sanoo.
Aviomies Pentti nukkui pois kuusi vuotta sitten. Heidän neljästä lapsestaan nuorin
asuu Hyvinkäällä.
– Mieheni kanssa pelasin shakkia. Tiistaisin olen vapaaehtoistyössä Mummon
kammarissa, ja sielläkin aloin pelata ensin
jonkun miehen kanssa shakkia. Sitten tuli
naisiakin mukaan.
Helve Heino asuu Hyvinkään keskustassa sijaitsevan kerrostalon yksiössä. Hänellä
on huoneessaan joka puolella itse tehtyjä
käsitöitä. Villasukkia ja pannulappuja syntyy
jatkuvasti. Hän on tyytyväinen ihminen.
– Monet nykyajan ihmiset eivät ole tyytyväisiä, vaikka heillä on kaikki. Olen sanonut ystäville, että tässä huoneessa on kaikki,
mitä omistan. Varastossa on vielä kuokka ja
harava. Silti minulta ei puutu mitään.

Helve
kirjailtu käsityö.

Helve Heino vastustaa kuluttamista
”Nuo eivät ole meitä varten”
Pian kahdeksankymmentä vuotta täyttävä
reipas rouva ei omista televisiota, ei kännykkää eikä mikroaaltouunia. Radio hänellä
sentään on.
– Mainokset eivät vaikuta minuun. Meidän pitäisi päästä eroon kulutuskierteestä ja
ajatuksesta, että minunkin pitäisi saada samaa mitä naapurilla on. Kuuntelen radiosta
etupäässä Radio Dein kanavaa ja Yleisradion ykköskanavaa, josta tulee hartauksia ja
esitelmiä.
– Jokainen saa elää niin kuin itse tahtoo,
mutta minun ikäiseni saa pudota pois kuluttamisen kärryistä. Nuorin tyttäreni muistaa
hyvänä opetuksena, kun kävelimme hänen
pienenä ollessaan katselemassa näyteikkunoita. Sanoin tytölle, että nuo tavarat eivät
ole meitä varten.
Pieksämäellä syntyneen Helve Heinon
isä oli ammatiltaan räätäli. Isä auttoi äitiä
pienen kyläkaupan pitämisessä. Kodissa
elettiin vaatimattomasti.
– Olin alle kaksikymppinen, kun istuimme toisen tytön kanssa tien penkalla ja lauloimme hengellistä laulua ”Oi minkä onnen

autuuden, se usko myötään tuo”. Ohikulkevat ihmiset puistivat päätään ja ajattelivat
varmasti, että olimme päästämme vialla.
Tänä päivänä ihmeteltäisiin varmasti vielä
enemmän.
Helve Heino sai jo nuorena tyttönä uskon sydämeensä.
– Onneni on olla Herraa lähellä. Radio
Deissä puhunut Karjalohjan kirkkoherra sanoi ihmisen olevan onnellinen, kun on armosta turvaan siepattu. Mutta uskoa ei voi
antaa kenellekään valmiina. Siinä auttaa
vain rukous. Näyttää siltä, että kun usko annetaan ilmaiseksi, se ei kelpaa.

Seurakunnassa on
jokaiselle jotakin

Raamatussa kerrotaan rahanhimosta: ”Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa
havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista
kärsimystä.” (. Tim. 6: 0). Helve Heinon
mieleen tulevat myös Jeesuksen sanat: ”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin?” (Matt. 6: 26).
– Luopumisen lahja on ihana
asia, ja se tulee ylhäältä.
Helve Heino pitää edesmennyttä Äiti Teresaa esimerkillisenä
kristittynä, joka auttoi köyhiä.
– Tämä maailma olisi paratiisi, jos auttaisimme toinen toistamme. Nyt ajatellaan vain, että
kaikki minulle ja heti.
Seurakunnan toimintaa hän
suosittelee kaikille lämpimästi.
Seurakunnassa on jokaiselle jotakin tekemistä. On raamattu- ja
rukouspiirejä. Kerran kuukaudessa on Hyvinkään seurakuntakeskuksessa lähetysmyyjäiset.
Mummon kammarissa Helve Heino on pelannut
Mummon kammarissa tehshakkia sekä miesten että naisten kanssa. Shakin
dään
maanantaisin käsitöitä. Tiispelaaminen pitää ajatukset terävänä vanhanakin.
taisin pelataan shakkia, kuullaan
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Kommentti

Yksinkertainen elämäntapa

M

onet työttömät, pieneläkeläiset ja
opiskelijat ovat köyhinä pakotettuja yksinkertaiseen elämäntapaan. Jotkut antautuvat vapaaehtoisesti
samaan voidakseen auttaa varoillaan lähetys- ja kehitysyhteistyömaissa olevia
köyhiä.
Laskiaissunnuntaista, 26. helmikuuta,
alkaa pääsiäiseen jatkuva paasto. Hiljaisuuden Ystävät -yhdistys, joka toimii
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tunnustuksen pohjalta ekumeenisessa
hengessä, edistää paastoa ja hiljaisuutta.
– Yksinkertainen elämäntapa, huolenpito luonnon tasapainosta ja lähimmäispalvelu kuuluvat paastoon. Paaston
sisällössä on paljon samaa kuin ekoaktivistien tavoitteissa – vastustetaan liikaa
kulutusta. Maailmanlaaja näkökulma on
syytä pitää mielessä paastotessa, kiteyttää
kirkon diakoniatyön johtaja Juhani Veikkola.
Kaarinan kunnan Morbackassa toimiva Sinapinsiemen-yhdistys, joka järjestää
Hiljaisuuden ystävien tavoin retriittejä,
kutsuu pohtimaan ja toteuttamaan vastuullisia eettisiä, ekologisia ja ekonomisia
ratkaisuja. Miten ihmisen käy, kun hän
haluaa enemmän? Mitä tarkoittavat jakajotakin puhujaa tai lauletaan virsiä. Keskiviikkona on voimistelua. Torstaisin on perhepäivä. Perjantaina on juuri alettu pitää
ikääntyvien ruoka- ja virkistyskerhoa.
Helve Heino kuuntelee mielellään radiosta hengellistä musiikkia. Hän on oppinut virsiä ja hengellisiä lauluja jo lapsena.
– Sanon aina, että virsiä on kauniita ja

minen, kohtuullisuus, luopuminen?
Yksinkertaisuutta on vaalittu ennenkin. Kirjailija Juhani Aho kirjoitti körttipuvusta nähtyään sen Lapuan herättäjäjuhlilla 90: ”Se ikään kuin tulkitsee Suomen maalaisväestön parasta puolta: vakavuutta, yksinkertaisuutta, lujuutta, omintakeisuutta ja omistaan elämistä.” Yksinkertainen elämäntapa oli heränneitten
omana elämäntapana.
Yksinkertainen elämäntapa kuuluu
myös ortodoksisen kirkon perintöön.
Kirkon opetuksen mukaan itse Kristus,
apostolit ja eri aikakausina eläneet pyhät
ovat antaneet kristityille mallin yksinkertaisesta elämäntavasta.
Kristinuskon perusopetuksiin liittyy
yksinkertaisen elämäntavan noudattaminen. Jeesus neuvoi ja neuvoo edelleen
seuraajiaan: Älkää siitä murehtiko, mitä
söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä
kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat;
teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa,
niin te saatte myös kaiken tämän. (Luuk.
2: 29 - 3).

Seppo Ylönen
vielä kauniimpia. Virsi 275 on sellainen: ”Mä
elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut mä autuutta, se tuotiin taivahista.
Tää lohdutus on ainoa: mä elän laupeudesta.”

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Raamattu & usko

Lukijat kysyvät

Kysymys:

Lähetä kysymyksesi
osoitteeseen: ”Lukijat kysyvät”,
Kirkonmäeltä-lehti PL 29,
05801 Hyvinkää
tai sähköpostilla:
jorma.ersta@evl.ﬁ.

Voiko Uuden testamentin historiallisiin
tietoihin mitenkään
luottaa? On löydetty
Raamatun ulkopuolisia lähteitä, jotka
ovat ristiriidassa
koulussa meille opetetun kanssa. Esimerkiksi Ilkka Remes nostaa esille viime joulun kirjassaan Tuomaan evankeliumin ja Kuolleen
meren löytöjen salaiset kääröt.

Vastaus:
Raamattu on maailman tutkituin kirja. Sen
syntyvaiheet, tekstit, käännökset kielestä
toiseen ja vaikutushistoria on analysoitu ja
seulottu tarkemmin kuin mikään muu antiikin kohde. Raamatun henkilöt ovat paremmin varmennettuja kuin vaikkapa Sokrates,
Kleopatra tai Aleksanteri Suuri. Tutkinnassa
on tietysti syntynyt koulukuntia, ja tulokset
ovat kirjavia. Mutta onneksi tiedeyhteisössä
virheet ja ylilyönnit ajan mittaan yleensä
korjataan. Raamattu on pitänyt pintansa.
Myös kaikki mahdolliset aikalaistekstit on
tutkailtu alta ja päältä, ja koko ajan niistäkin
väsätään väitöskirjoja. Tietysti jotakin uutta
on löytynyt ja saattaa vielä löytyä erämaan

hiekasta tai luolien
kätköistä. Qumranin
ruukkujen hämmästyttävän vanhat tekstikatkelmat, joihin
päästiin käsiksi 940luvun lopulta lähtien,
ovat pikemmin vahvistaneet Raamatun luotettavuutta kuin paljastaneet sensaatioita. Sama koskee kristillisvaikutteisia 00-luvun tekstejä, joista suomennokseksikin on päätynyt esim. Jeesuksen
salaiset sanat: Tuomaan evankeliumi (Yliopistopaino 992).
Jos itse lukee ja vertaa keskenään Uuden testamentin sisälle eli kaanoniin päässeitä tekstejä ja muita sen ajan kirjoituksia, maalaisjärjellä ja arvostelukyvyllä näkee selvän eron.
Ne jotka eivät tunne tutkimushistorian perusteellisuutta tai haluavat muuten vain
päästä otsikoihin, repäisevät silloin tällöin
juttuja varsinkin gnostilaisten eli oman aikansa salatieteen väitteistä.
Näin teki Dan Brown kohukirjassaan Da
Vinci -koodi, jota Timo Eskola viime vuonna
ansiokkaasti arvioi tässä lehdessä. Kirjailijan
mielikuvituksen tuotokset saivat monet
epäileväksi uskomme perusteiden totuudellisuudesta. Eli pimittikö varhaiskirkko sitä ja
tätä? Ei pimittänyt, mutta jos on ”vahva us-

ko” omiin ennakkoajatuksiin tai pikemmin
vastenmielisyys liian kohti käyvälle kristillisen uskon haasteelle, niin sivupoluille on
helppo harhautua.
Suhteessa Raamattuun ei useimmiten peruskysymys liene se, onko se totta vai tarua. En-

nemmin kenkä puristaa siitä, haluanko ja
suostunko sen sanoman puhuteltavaksi.
Raamatussa Jeesus itse rohkaisee heittäytymistä kokemaan ja kokeilemaan, ”onko tämä
oppi Jumalasta”.

Reijo Huuskonen

Sanaristikko /2006

Sanaristikon 1/2006 vastaukset lähetetään ma 27.3.2006 mennessä osoitteeseen
Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Viime kerralla sanaristikon täytti 27 osallistujaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Leena Forsmania ja Jarna Hyvöstä. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä. Onnea voittajille!

Hyvinkään seurakuntalehti  /2.2.2006
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Piirros ja tehtävä: Eija Viitanen

Lasten nurkka

Ulkoilupäivä
perheille
laskiaissunnuntaina 26.2.
klo 11 – 15 Hyvinkään ja Nurmijärven
seurakuntien Sääksin leirikeskuksissa
(Sääksjärventie 144, Kiljava)

Messut Kytäjän kirkossa
Keväällä 2006 järjestetään messuja
Kytäjän kirkossa seuraavasti:
• sunnuntaina 5.2. klo 13
• sunnuntaina 5.3. klo 13
• kiirastorstaina 13.4. klo 18
• pääsiäispäivänä 16.4. klo 13
• äitienpäivänä 14.5. klo 13

Seurakuntaseniorit keväällä 2006
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3
Keskiviikkoisin klo 14–15.30:
15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 19.4.
• Hartautta, keskustelua eri teemoista, yhteislaulua ja
päiväkahvit
• Ohjelmasta vastaavat Pirkko ja Eero Ojala, puh. 040 7500 682
• Kokoontumiset ovat kaikille avoimia

• Ilmaista hevosajelua lapsille
• Perttulan pilkkijät esittelevät toimintaansa
• Pulkkamäki, partiolaiset erätulilla
• Hiljentymishetkiä ja askartelua

OMAISHOITAJIEN

Ruokailumahdollisuus kummallakin puolella
klo 11 – 14.30, tai niin kauan kuin ruokaa riittää:
hernekeitto + pannari 3,50 €, lapset 4 – 12 v. 1,50 €,
alle 4 v. ilmaiseksi.

Helsingin
kristilliselle opistolle
ma 8.5. klo 8–17

Lisäksi myynnissä
kahvia, mehua,
pullaa ja makkaraa
eurolla, pullakahvit
1,50 €.

Päivän ohjelmaan sisältyy
mielenkiintoisia alustuksia ja
keskusteluja sekä tietenkin
toinen toisemme hyvää
seuraa ja herkullista ruokaa.
Retken hinta 10 €.

Tervetuloa
ulkoilemaan!

Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p. 456 1250
ma, ti, to ja pe klo 10–13
pe 21.4. mennessä.
Tervetuloa!

RETKI
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Tule mukaan!

Kytäjän kerho

keväällä 2006

Kytäjän kirkon sivusalissa
keskiviikkoisin klo 11 – 13
(aika sopii palvelubussin aikatauluihin):
22.2., 22.3., 26.4. ja kevätjuhla 31.5.
Kerhossa keskustellaan
ajankohtaisista asioista ja
mukana on usein vieraileva alustaja.
Tarjolla on myös ruokaa 2 euron hintaan.
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HELMIKUU - MA ALISKUU 2006
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

HELMIKUU
Torstai 2.2.

• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa,
Raili ja Pekka Tiihonen kertovat
työstään Ranskan Marseillessa

Perjantai 3.2.

• klo 10.30 – 13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas srk-keskuksessa
• klo 18.30 Opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten ilta Harjutalossa, Harjukatu 1

Sunnuntai 5.2./
Kynttilänpäivä

Kristus, Jumalan
kirkkauden säteily/
Yhteisvastuukeräys alkaa
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 11.30 Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksen aloitus
srk-keskuksessa
• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 13.00 Messu
Kytäjän kirkossa, kirkkokahvit
• klo 18.00 ”On meillä aarre verraton” - Runebergin virsien ilta
Vanhassa kirkossa, ks. s. 14

Tiistai 7.2.

• klo 13.00 Sanan ja sävelen
hetki Mummon kammarissa, Salme Laitinen ja Unicef
• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa, vierailijana Jyrki Rauhala

Keskiviikko 8.2.

• klo 19.00 Luentosarja ”Täältä
ikuisuuteen” Vanhassa kirkossa,
Ari Niemi

Torstai 9.2.

• klo 14.00 Näkövammaisten
kerho srk-keskuksessa
• klo 14.00 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 17.45 Vapaaehtoistyön
koulutusilta srk-keskuksessa,
toimittaja Matti Saarimäki alustaa
aiheesta ”Luova rohkeus”
• klo 19.00 Valoa! Ylistyksen ja
rukouksen ilta Martin srk-talossa

Perjantai 0.2.

• klo 13-16 Ruoka- ja virkistyskerho Mummon kammarissa

Lauantai .2.

• klo 14.00 4-vuotiaiden juhla
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 20.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa (ei rippikoulumerkintöjä)

Sunnuntai 2.2./
3. sunnuntai ennen
paastonaikaa

Ansaitsematon armo/
Pohjalaisten kirkkopyhä
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 11.30 Kirkkokahvit ja juhla
srk-keskuksessa, Kosti Kallio kertoo työstään sairaalapastorina

Seurakunnassa tapahtuu
Sunnuntai 2.3./
2. paastonajan sunnuntai

• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Kaukasten palvelutalossa
• klo 15 Kirkkohetki perheille ja
lapsille Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa

Maanantai 3.2.

• klo 18.30 Israel-ilta Vanhassa
kirkossa, Irina ja Slomo Kaikovitch,
Pekka T. Lyyränen
• klo 19.00 Paavolan raamattupiiri, Jaakko Uronen

Tiistai 4.2.

• klo 13.00 Laulutuokio Mummon kammarissa, lauletaan ystävänpäivän lauluja ja virsiä
• klo 18.00 KokoNaisen ilta Vanhassa kirkossa
• klo 18-20 Miesten palloiluilta
Vehkojan srk-keskuksessa, pelailua, saunomista

Lähetysmyyjäiset ja -lounas
keväällä 2006

Seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16
Pe 3.2., 3.3., 7.4. ja 5.5. klo 10.30 – 13.30
Myytävänä leivonnaisia,
eineksiä ja arpoja

Tervetuloa!
• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan srk-keskuksessa, ks. s. 14
Hyvinkään seurakunnan lähetystyö
• klo 14.00 Päihteetön naistenryhmä työkeskuksen aulakahviossa
• klo 19.00 Luentosarja ”Täältä
jäiset ja -lounas srk-keskuksessa
Perjantai 24.2.
ikuisuuteen” Vanhassa kirkossa,
• klo 18-21.15 Eheytymissemi• klo 13-16 Ruoka- ja virkistysTimo Junkkaala
naari Vanhassa kirkossa, ks. s. 5
kerho Mummon kammarissa
• klo 18.30 Opiskelijoiden ja
Torstai 6.2.
nuorten aikuisten ilta HarjutaSunnuntai
26.2./
• klo 13.00 Vanhan kirkon lähelossa, Harjukatu 1
Laskiaissunnuntai
tyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa,

Perjantai 7.2.

• klo 18.30 Opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten ilta
Harjutalossa, Harjukatu 1

Sunnuntai 9.2./
2. sunnuntai ennen
paastonaikaa

Jumalan sanan kylvö
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Maanantai 20.2.

• klo 13.30 Kehrääjänkadun
kerho, kerhohuone, Kehrääjänk. 6

Tiistai 2.2.

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
• klo 13.00 Sanan ja sävelen
hetki Mummon kammarissa,
Terttu ja Tapani Heinämäki

Keskiviikko 22.2.

• klo 11-13 Kytäjän kerho Kytäjän kirkon sivusalissa, ks. s. 14
• klo 19.00 Luentosarja ”Täältä
ikuisuuteen” Vanhassa kirkossa,
Ilkka Rytilahti

Torstai 23.2.

• klo 14.00 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin srk-talossa

Hyvinkään seurakuntalehti  /2.2.2006

Jumalan rakkauden uhritie
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa, kirkkokahvit
• klo 11-15 Ulkoilupäivä perheille Hyvinkään ja Nurmijärven seurakuntien Sääksin leirikeskuksissa,
ks. s. 14.
• klo 18.00 Kirkkoilta (Raamattuopisto) Vanhassa kirkossa

Maanantai 27.2.

• klo 12.00 Runotuokio Mummon kammarissa, Katri Huotari:
Elias Lönnrot
• klo 19.00 Paavolan raamattupiiri, Jaakko Uronen

Tiistai 28.2.

• klo 13.00 Sanan ja sävelen
hetki Mummon kammarissa, ”Hänen kanssaan, hänen kauttaan,
hänessä”, Sirpa Kallio
• klo 18-20 Miesten palloiluilta
Vehkojan srk-keskuksessa, pelailua, saunomista

MAALISKUU
Keskiviikko .3.

• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 19.00 Tuhkakeskiviikon
messu Abraham Achreniuksen
muistoksi Vanhassa kirkossa

Torstai 2.3.

• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa,
Inkeri Keinänen johdattaa Sanaan

Perjantai 3.3.

• klo 10.30 – 13.30 Lähetysmyy-

Maanantai 3.3.

• klo 19.00 Paavolan raamattupiiri, Jaakko Uronen

Keskiviikko 5.2.

Riikka Pyylampi laulattaa ”oudompia” virsiä ja lauluja
• klo 18.30 Sanan ja rukouksen
ilta Hyvinkään kirkossa

Rukous ja usko/Sotiemme
veteraanien kirkkopyhä
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 11.30 Kirkkokahvit ja juhla
srk-keskuksessa
• klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Kaukasten palvelutalossa
• klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa

Lauantai 4.3.

• klo 12-17.30 Eheytymisseminaari Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 5.3./
. paastonajan sunnuntai

Jeesus, kiusausten voittaja
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 13.00 Messu
Kytäjän kirkossa
• klo 13-17.30 Eheytymisseminaari Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Kirkkoilta
Vanhassa kirkossa

Tiistai 7.3.

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
• klo 13.00 Laulutuokio
Mummon kammarissa

Keskiviikko 8.3.

• klo 14.00 Päihteetön naistenryhmä työkeskuksen aulakahviossa
• klo 19.00 Yhteislauluilta Vanhassa kirkossa, paastonajan virsiä,
laulattajana Matti Heroja

Torstai 9.3.

• klo 14.00 Näkövammaisten
kerho srk-keskuksessa
• klo 14.00 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 19.00 Valoa! Ylistyksen ja
rukouksen ilta Martin srk-talossa

Tiistai 4.3.

• klo 13.00 Sanan ja sävelen
hetki Mummon kammarissa,
vieraita Pelastusarmeijasta
• klo 18-20 Miesten palloiluilta
Vehkojan srk-keskuksessa, pelailua, saunomista

Keskiviikko 5.3.

• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 19.00 Konsertti Hyvinkään
kirkossa, paastonajan musiikkia,
Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro,
Järvenpään Kamarikuoro, soitinyhtye, solisteja, johtajat Martti
Antila ja Heikki Hinssa

Torstai 6.3.

• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhan kirkon sivusalissa,
”Kanttorina lähetystyössä”, Matti
Heroja
• klo 18.30 Sanan ja rukouksen
ilta Hyvinkään kirkossa

Perjantai 7.3.

• klo 18.30 Opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten ilta Harjutalossa, Harjukatu 1

Sunnuntai 9.3./
3. paastonajan sunnuntai

Jeesus, Pahan vallan voittaja
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 15 Kirkkohetki perheille ja
lapsille Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa

Maanantai 20.3.

• klo 13.30 Kehrääjänkadun
kerho, kerhohuone, Kehrääjänk. 6

Tiistai 2.3.

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
• klo 13.00 Sanan ja sävelen
hetki Mummon kammarissa,
paastonajan lauluja ja virsiä

Keskiviikko 22.3.

• klo 11-13 Kytäjän kerho
Kytäjän kirkon sivusalissa
• klo 19.00 Konsertti Hyvinkään
kirkossa, Sibelius-Akatemian kamarikuoro, joht. Timo Nuoranne

Perjantai 0.3.

• klo 13-16 Ruoka- ja virkistyskerho Mummon kammarissa
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” Y h t ey s s e u ra k u n t a a n o n t u l l u t y r i t t ä j i l l e p e r i n t e e k s i .”

Marja-Leena
Hurskainen kannustaa yrittäjiä ja
muitakin osallistumaan erilaisiin
seurakunnan
tilaisuuksiin, jotka
eivät ole ikäviä vaan
kannustavia.

Yrittäjänkin on hyvä hiljentyä

Hyvinkään Yrittäjät täyttää tänä
vuonna 80 vuotta. Vuodenvaihteessa yhdistyksen jäsenmäärä
ylitti ensimmäisen kerran historiansa aikana viidensadan rajan.

V

reensä keskellä.
– Ihminen kaipaa vastapainoa liian kiireiselle elämälle, jota nykymeno vaatii. Ei
olisi pahitteeksi, että yrittäjäkin hiljentyisi
välillä pohtimaan muutakin kuin yrittämistä. Meillä on juhlavuoden aikana kuusitoista erilaista tapahtumaa.

Yksin toimivia

iidettä vuotta puheenjohtajana yrittäjiä on paljon
jatkava Marja-Leena Hurskainen kertoo innostuneesti juhlavuoden tapahtumista, jotka Hyvinkään Yrittäjät on Uudenmaan Yrittäalkoivat 25. tammikuuta yhdes- jien 3 yhdistyksen joukosta suurin 50 jäsä seurakunnan kanssa järjes- senellään. Suuren yhdistyksen toiminnan
tetyllä Hiljenny hetkeksi -tapahtumalla onnistuminen on hallituksen harteilla, joka
Sääksin leirikeskuksessa.
on puheenjohtajan mielestä hyvä ja sitou– Meitä oli liki 40 yrittäjää ystävineen. Ko- tunut työhönsä.
koonnuimme nuotion ympärille. Tilaisuus
– Teimme viime syksynä yhdistyksen
oli erittäin leppoisa, ja se antoi meille kai- vuoteen 200 tähtäävän strategian, joka on
kille todella paljon ajattehistorian ensimmäinen.
lemisen aihetta. LapTyöstimme sitä hallitukpeenrantalainen rovasti
sen kanssa syksyllä kahMatti J. Kuronen ja häden päivän ajan. Hyvin”Osaammeko laittaa
nen vaimonsa Tellervo
kään Yrittäjät ottaa aktiielämänarvoja järjestyk- visesti osaa talousalueen
osasivat mahtavalla tavalla kertoilla ihmissuhteikehittämiseen. Annamseen vasta vakavan
den kiemuroista.
me lausuntoja ja teemme
sairauden yllättäessä.”
Marja-Leena Hursaloitteita esimerkiksi
kainen kiittää illan onnispalvelujen ja hankintotumisesta myös kirkkojen kilpailuttamisessa
herra Ilkka Järvistä, passekä kaavoitustyössä.
tori Hannu Tiaista ja kaikkia osallistujia,
Marja-Leena Hurskainen on ollut yli
jotka halusivat kokea erilaisen illan kii- kaksikymmentä vuotta työssä Osuuspank-
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kisektorilla. Viime kesänä tuli kymmenen
vuotta siitä, kun hän aloitti oman kiinteistövälitystoimiston pidon. Hänellä on laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) tutkinto.
– Kilpailu välittäjien kesken on kova.
Rautaisen ammattitaidon saa kokemuksen
kautta. Pienillä yrittäjillä on yhtä hyvä ammattitaito kuin suurillakin. Työskentelen
kotona yksin ja kiinteät kulut ovat pienemmät. Etu tulee suoraan asiakkaalle.
Hyvinkään Yrittäjien jäsenistä yksin
toimivia yrittäjiä on 4,6 prosenttia, 2 – 3
hengen yrityksiä on 24,6 prosenttia, 4 – 5
hengen 3 ja 6 – 7 hengen yrityksiä 5,5 prosenttia sekä sadan tai sitä suuremman
työntekijäjoukon yrityksiä 0,2 prosenttia.
Suurin joukko Hyvinkään yrittäjistä eli
36 prosenttia on iältään 5 – 60 vuotta.
Korkeintaan 30-vuotiaita yrittäjiä on 3,4
prosenttia. Iältään 4 – 50-vuotiaita yrittäjiä on 28,7 prosenttia.
Hyvinkään yrittäjistä miehiä on 74, ja
naisia 25,9 prosenttia.

Yhteys seurakuntaan on perinne
Vuosi sitten helmikuussa Hyvinkään Yrittäjät järjesti Vanhassa kirkossa kirkkoillan.
– Siellä lauloi Niina Melasalmen johtama Hyvinkään Kamarikuoro ja tarjottiin
kirkkokahvit. Puhujana oli pastori Pekka
T. Lyyränen. Toivon, että perinne jatkuisi,
vaikka tänä vuonna se ei toteutunutkaan,

koska meillä on paljon juhlavuoden tilaisuuksia.
Hyvinkään Yrittäjien reipas puheenjohtaja muistelee aikaa, jolloin hänen lapsensa
olivat pieniä. Hän piti seurakunnan pyhäkoulua yhdessä toisten kanssa. Marja-Leena Hurskaisen mukaan yhteys seurakuntaan on tullut yrittäjille perinteeksi.
– Olemme pitäneet yhdessä seurakunnan kanssa Sääksin iltoja useamman vuoden ajan. Vastuu on ollut vuoron perään
seurakunnalla ja yrittäjillä. Ne ovat olleet
tosi pidettyjä tapahtumia. On ollut hyviä
luennoitsijoita, jotka ovat puhuneet kiireen
keskellä jaksamisesta ja ihmissuhteista.
Sääksissä on ollut lentopalloturnauksia,
kyykänheittoa ja saunomista. Lopuksi on
ollut pieni iltahartaus.
Marja-Leena Hurskainen on sitä mieltä, että meidän seurakuntalaisten pitäisi
käydä kirkossa muulloinkin kuin jouluna ja
pääsiäisenä. Mutta yrittäjän ja monen
muunkin ihmisen on vaikea pysäyttää oravanpyörää. Hän kysyy, osaammeko laittaa
elämänarvoja järjestykseen vasta vakavan
sairauden yllättäessä.
–Ihmiset kuvittelevat seurakunnan tilaisuudet liian raskaiksi, mutta se ei pidä
paikkaansa. Toivon, että seurakunnan tilaisuuksissa edes joku meistä löytäisi kipinän
ja näkisi elämässä muutakin kuin kiirettä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

