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Kuva Jorma Ersta

Olli Taipale

löysi valoa tunnelin päästä
Piispa Mikko Heikka: ”Google ei korvaa kotia” — sivu 2.

Anne-Maria Kankaanpää
3 lapsen äiti
lastentarhanopettaja

Kruununpuiston päiväkodissa on
huomattu, että lastentarhanopettaja Anne-Maria Kankaanpää
pitää laulamisesta. Hän on syntynyt Keski-Pohjanmaalla, Nivalassa. Kirjoitettuaan vuonna
1986 ylioppilaaksi Kokkolasta hän
lähti opiskelemaan lastentarhanopettajaksi Helsinkiin, silloiseen
Ebeneseriin (hepr. Avun kivi).
Anne-Maria on kolmen lapsen,
Artun, 11, Eetun, 10 ja Siirin,
6, äiti. Vuonna 2000 perhe muutti
Hyvinkäälle.

A

nne-Maria Kankaanpään Sievissä asuvat vanhemmat Matti ja
Pirkko ovat körttejä. Hän sanoo olleensa lapsenuskossa koko elämänsä ajan, mutta muutamia vuosia sitten tapahtui jotakin erikoista.
– En käynyt koskaan kirkossa enkä
muistanut kiittää. Rukoilin, kun minulla oli
hätä. Olin tapakristitty. Kolme vuotta sitten
ajauduin elämässäni sellaiseen kriisiin, että
uuvuin työssäni, äitinä ja koko elämässäni.
Rimpuilin kaikkiin suuntiin. Ajattelin olevani väärällä alalla ja luin jo yliopiston pääsykokeisiin. Avioliittoni kariutui siinä hötäkässä. Erosin lasteni isästä kaksi ja puoli
vuotta sitten, ja meillä on yhteishuoltajuus.

Kyyneleitä ja hymyä
– Minulla oli vain paha olla, mutta sen keskellä minulla oli selvä suunta, josta hain
apua. Kävelin Hyvinkään pääkirkkoon. Siitä
tuli minulle rakas. Katsoin tarkasti, että kukaan tuttu ei näe minua. Siellä istuin ja itkin.
Itkin paljon. Ajattelin kirkossa käymisen
riittävän.
Sitten Anne-Maria sanoo eksyneensä
Vanhan kirkon Tuomasmessuun.
– Siellä oli tuttuja kuten lasten koulukavereiden vanhempia. Avasin suuni ja kysyin,
voisinko tulla Tuomaskuoroon. Siitä asti
olen laulanut kuorossa. Vähän myöhemmin
liityin myös Kirkon Kamarikuoroon.
Tuomaskuoron hoitavat laulut ovat virkistäneet häntä jo kolme vuotta.
– Tuomaskuorossa on tosi hyvä henki,
iloista, nauravaa ja nuorekasta väkeä. Meillä
on mukavaa harjoituksissa ja messuissa. Jokainen laulu on kuin pieni rukous. Helena
Lehtinen on persoonallinen ja kannustava
kuoronjohtaja.

Löysin rauhan
Mezzosopraano Anne-Maria on ottanut viisi vuotta yksinlaulutunteja. Hän tutustui
tunneilla myös yksinlaulua harrastavaan
seurakunta-aktiiviin Matti Seppäseen, joka
pyysi häntä tasan vuosi sitten Lohjan Vivamossa pidettyyn rukoustapahtumaan.
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Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen uskovan Anne-Maria Kankaanpään on vaikea ymmärtää, mitä Pyhä Henki on. Messussa hän on
kokenut, että jotakin voimaa antavaa ja yhdistävää liikkuu ihmisten keskellä. – Olen miettinyt, voisiko sitä kutsua Pyhäksi Hengeksi, hän
kyselee.

Löysin kiitoksen aiheita
ja rauhan elämääni
– Päätin lähteä, mutta ajattelin, että minun ei tarvitse olla yhdessäkään tilaisuudessa mukana. Kuinka ollakaan, siellä tapahtui
jotakin tärkeää. Valitsin Leena Lehtisen
työskentelykanavan Särkyneen rukous. Sen
aikana minussa aukesi jokin pato. Tarkkailin
kovasti ihmisiä ja kummastelin sitä, että he
ylistävät kädet ylhäällä. Sisääni tuli rauha.
Minusta alkoi pulputa rukousta Jumalalle.
Löysin kiitoksen aiheita ja rauhan elämääni.
Siitä on noin vuosi, kun sanoin ensimmäisen kerran, että minä uskon Taivaalliseen
Isään.

sani ja kaikessa työssäni, mutta päiväkodin
uskontokasvatuksessa kunnioitamme vanhempien vakaumusta. Kerran eräs lapsi otti
kiinni kaulassani olevasta rististä ja sanoi,
että ”tällä lentokoneella lennettiin etelään”.
Minä sanoin, että tällä lentokoneella pääsee

Tällä lentokoneella lennetään
Anne-Maria Kankaanpää pitää Kruununpuiston päiväkodissa tekemäänsä työtä erittäin haasteellisena. Helsingissä asuessaan
hän oli työssä malmilaisessa päiväkodissa,
jonka lapsista yli puolet oli maahanmuuttajaperheistä. Häntä huolettaa vanhempien
jaksaminen työssä ja yksityiselämässä.
– Arvostan vanhemmuutta ja koen sen
tukemisen tärkeäksi. Päiväkodissa paras
työväline on minun oma persoonani. Laulamalla voi tuudittaa uneen, rauhoittaa äidin
perään itkevää, puhaltaa pipejä pois sekä ilmaista riemua, iloa ja kiitollisuutta.
– Uskoni näkyy olemuksessani, arvois-

Anna-Maria Kankaanpäälle on Hyvinkään
kirkko tullut rakkaaksi.

paljon kauemmaksi.
Päiväkodissa tehdään työtä yhdessä seurakunnan kanssa, joka järjestää kerran kuukaudessa pyhäkoulun. Lisäksi välitetään
suomalaista kulttuuriperintöä juhlimalla
joulua ja pääsiäistä.
Elämän kriisien kohdatessa Anne-Maria
Kankaanpää neuvoo keskustelemaan asioista esimerkiksi seurakunnassa olevien ystävien kanssa.
– Jumalalle voi puhua ja hänelle voi kapinoida. Hän kestää meidän kipumme ja
keskeneräisyytemme. On tärkeää, että meillä on läheisiä ihmisiä, ammattiauttajia tai
pappeja. Elämää rasittavat asiat pitää puhua
ulos.
Anne-Marialle usko on heittäytymistä.
On olemassa jokin suurempi voima, joka
meitä kannattelee.
– Ajattelen myös omia lapsiani, joilla on
kaksi kotia. Minulle on ollut vaikein pala
purtavaksi ja suurin läksy se, kun rukoilemme Isä meidän -rukouksessa ”tapahtukoon
sinun tahtosi”. Siihen liittyy luottamus Jumalaan. Uskon ja luotan siihen, että minun
askeleitani ja lapsiani johdatetaan. En ymmärrä vieläkään kaikkea.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Mitä mieltä olet luonnononnettomuuksista?
Syksyn satoa

A

lkanut syksy tuo mukanaan mielenkiintoisia tapahtumia omassa seurakunnassamme. Sunnuntaisin on pääkirkossa paljon eri järjestöjen kirkkopyhiä. Vierailevista puhujista mainittakoon Turun piispanvaalissakin jatkoon selvinnyt Seppo Rissanen,
teol. tri Juhani Forsberg ja poliisipappi Carita
Pohjolan-Pirhonen. Työmme perustana
on toki se, että paikalliset työntekijät palvelevat uskollisesti seurakuntaa kukin omalla
paikallaan, mutta vierailevat puhujat ja muusikot tuovat oman arvokkaan lisänsä tilaisuuksiin.

Eila Nuuttila
– Luonnononnettomuudet ovat ihan
hirveitä. Niitä tulee enemmän ja enemmän, ja Suomessakin ne ovat lisääntyneet. Meidän pihallakin tuulee koko ajan.
Ennen ei tuullut tällä tavalla. Jokin kasvihuoneilmiö tämä on. Muutama vuosi
sitten Hyvinkään keskustassa oli kaatunut iso mänty. Siskoni asuu Joutsenossa.
Siellä on aika usein myrskyjä. Erään
myrskyn muistoksi sinne pystytettiin
patsas.

Syksyllä pääkirkossa vierailevat mm. Eino
Grön, Petri Laaksonen, Mari Palo ja Tommi
Metsäketo. Tapahtumia on runsaasti. On
seurakuntatapahtumaa, kotikirkkoviikkoa ja
muita yksittäisiä tilaisuuksia vaikka kuinka
paljon. Voi sanoa, että seurakunta toimii.
Työalat kantavat vastuuta ikäryhmä- ja
muusta toiminnasta. Päiväkerhot, nuorten
ryhmät, kuorot tai työttömien toiminta ovat
tästä esimerkkinä. Oman paikan löytäminen
kotiseurakunnassa ei pitäisi olla mahdotonta.

Risto Pesonen

– Luonnonkatastroﬁt
johtuvat
myrskyistä ja
ilmaan lähetetyistä laitteista. Kerran
olin kolme
kuukautta
Ukrainassa ja
näin kaukana
pellolla tulevan pyörteen.
Se tuli maalaiskylään ja
nosti ilmaan kadun varresta riveittäin
katukiviä. Ihmisten pitäisi lopettaa teollisuuskaasujen päästöt.

Pirjo Häti
– Minua eivät
luonnonkatastroﬁt pelota.
Ihmiset itse
aiheuttavat
näitä osaltaan. Vaikuttaako esimerkiksi sademetsien hakkuut ilmastoon? New
Orleansissa
on tiedetty,
että tällainen
taifuunivaara on. Luin, että Yhdysvaltain
kongressi ei ole antanut tarpeeksi määrärahoja. Ihminen ei voi vaikuttaa kuitenkaan kaikkeen.

Joskus on kyselty, voiko kirkko kohdata
ihmiset ja erityisesti nuoret, jotka elävät aivan toisenlaisessa maailmassa kuin heidän
parissaan työtä tekevät kirkon työntekijät?
Onko niin, että kirkko toiminnallaan houkuttelee vain kovin kapeaa kansanjoukkoa? Toivoa sopii, että me kykenemme tavoittamaan
erilaisia ihmisiä.

Jarmo Komulainen

– Luonnononnettomuudet ovat ikäviä tapauksia. On tullut mieleen, että joku korkeammalta taholta muistuttaa olemassaolostaan
ja hävittää ihmisiä omalla tavallaan, koska
meitä on liikaa. Ei toivoisi sellaisen sattuvan
omalle eikä muidenkaan kohdalle. Olisi hyvä, jos niitä pystyttäisiin estämään ennakolta.

Maija Seppänen

– Ei voi enää tajuta, että tällaisia
luonnononnettomuuksia tapahtuu jatkuvasti. Myrskyä on
ollut Yhdysvaltojen
lisäksi
myös Kiinassa ja
Japanissa. Se on
kumma, kun
New Orleansin
ihmiset eivät
lähde pois, vaikka vesi on saastunut. Siellä on kuollut monta ihmistä. Kaupunkiin tuotiin 25 000 ruumispussia.
– Tiedemiehet sanovat, että kun merivesi lämpenee, se aiheuttaa myrskyjä. Meillä
Suomessakin on ollut myrskyjä ja puita on
kaatunut monia hehtaareja. Myrskyt ovat
vain pahentuneet.

Toivo Ruhanen
– Katastroﬁt ovat ihan luonnollisia ja odotettuja. Sekin
Aasian tsunamin aiheuttanut maanjäristys oli etukäteen tiedossa. Tsunamia ei
voitu ennustaa, ja se olisi
voinut jäädä tulemattakin.
Onnettomuutta lisäsi puuttuva hälytysjärjestelmä.
– Muutama vuosi sitten
Puulavedellä olevan kesämökkini yli meni myrsky.
Pihalta kaatui neljä puuta,
koivuja ja mäntyjä. Tuli sahaustöitä. Olin hyvilläni siitä, että olin sisällä. Puut olisivat voineet kaatua päälle.
Trombi kesti parisen minuuttia. Lahdella nousi ylös
puolen metrin vesikielekkeitä. En ole nähnyt koskaan
sellaista

Kun kuulee sanan kirkko, moni ajattelee
– kaavoihin kangistunutta ja tylsää joukkoa.
Tämä mielikuva ei vastaa tämän päivän todellisuutta. Kirkon elämä on rikasta ja monipuolista. Mutta parantamisen varaa on.
Työntekijöiden jaksaminen ja uudistuminen
ovat avainasemassa.
Seurakunnan visio on pelkistetty ajatukseen: Hiljentymistä ja juhlaa arjen keskellä.
Tätä me nykyajan kiireiset ja stressatut ihmiset tarvitsemme. Niin kuin saamassani kortissa luki ajatus ”Elämä ilman juhlaa on kuin
pitkä taival ilman majataloa.”
Tervetuloa mukaan. Lisää voit lukea tästä
lehdestä, jota olemme uudistaneet niin ulkoasun, rakenteen kuin sisällönkin osalta. Toivomme, että Kirkonmäeltä-lehti näin uudistettuna entistä paremmin palvelisi lukijoitamme.
Jumalan siunausta elämääsi!

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.ﬁ
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.ﬁ
Tiedotustoimikunta:

Hyvinkään
seurakuntalehti

Toimituskunta:

Petrus Grönroos, Pekka Kiuttu, Riitta Miettinen,
Inga-Lill Rajala, Tapani Yli-Saunamäki

Anna-Maija Ahovaara, Reijo Huuskonen,
Antti Pohjanraito, Seppo Ylönen

Kustantaja Suomen Kirkko-Mediat Oy. Ulkoasu Suomen Kirkko-Mediat Oy.
Paino Salon Lehtitehdas. Painos 21 600. ISSN 1239-2456.
Seuraava lehti ilmestyy 3.11.2005.
Aineisto toimitukseen 20.10.2005 mennessä.

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 22.9.2005

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Kuinka suomalaisista tuli kristittyjä?
Miksi hän ei
tervehtinyt?

M

uutamat tuttavani ovat kertoneet
minulle surullisina, miten joku ystävä, sukulainen tai työtoveri on
lakannut tervehtimästä heitä. Työpaikallakin ystävällinen hymy ja hyvän päivän toivotukset saattavat joskus vaihtua mykkyyteen ja lämmin katse jäätävään vilkaisuun.
Lähimmäisenrakkaus muuttuu hiljaiseksi
vihamielisyydeksi.
Kirjailija Tapani Suonto kuvaa eräässä kirjoituksessaan tapausta, joka on mielestäni
koominen. Hän oli kerran vieraillut musiikkiryhmän kanssa seurakunnassa, jossa
paikallinen pappi oli tullut hyväntuulisena
juttelemaan kahvipöytään. Suonto kirjoittaa: ”Kesken leppoisan keskustelun hän kysäisi, mistä seurakunnasta me olimme lähtöisin. Kun kävi ilmi, että joukossamme oli
sekä helluntailaisia että luterilaisia, pastori
nousi hitaasti pöydästä ja sanaakaan sanomatta käveli ulos. Kahvi jäi juomatta.”
Mihin jo lapsena opitut hyvät tavat katosivat? Entä mihin ne häviävät meiltä, kun
tapaamme ”hankalan tyypin”?
Se, joka ei kykene tervehtimään lähimmäistään, saattaa olla pettynyt, loukkaantunut ja katkera. Hän voi hyväksyä työtoverinsa, tuttavansa tai sukulaisensa niin kauan kuin tämä ei tuota pettymystä, mutta
hylkää ihmisen, joka ei täytä hänen vaatimuksiaan. Hän osoittaa rakkautta vain samanmielisille.
Minusta on mielenkiintoista, että Raamattu puhuu enemmän tervehtimisestä ja
terveisten lähettämisestä kuin terveydestä
tai sairaudesta. Tervehtiminen ei siis voi
olla mikään yhdentekevä, maallinen tapa,
vaan jotakin paljon syvempää. Onko siinä
ehkä pieni sipaisu taivasta? Onko niin, että
lähimmäisen arvostaminen, josta tervehtiminen kertoo, unohtui jo alkuseurakunnan
jäseniltä? Raamatun sivuilta voimme lukea,
miten Paavali joutui aikoinaan muistuttamaan seurakuntalaisia tervehtimisestä ja
ystävällisyydestä.
Jeesus sanoo Matteuksen mukaan, että
ystävien tervehtimisessä ei ole mitään erinomaista, sillä niin tekevät pakanatkin. Tervehtimisen koetinkivi onkin omassa sydämessä. Onko siinä tilaa sitä kohtaan, joka ei
täytä omia vaatimuksia ja toiveita?
Onneksi on olemassa yksi, joka ei hylkää, vaikka joutuu päivittäin pettymään
meihin ihmisiin. Hän tuli maailmaan täyttämään kaikki Jumalan antamat käskyt ja
vaatimukset, sillä kukaan meistä ei ole koskaan pystynyt täyttämään niitä. Jeesus oli
täydellinen ihminen; hän rakasti niin vihollisiaan kuin
ystäviään, jotka pettivät hänet. Hän hyväksyi syntisen ja antoi
tämän synnit
anteeksi – niin
kuin hän antaa meille tänäänkin. Ja
hän tervehtii
sanoen: rauha
teille.

Inga-Lill Rajala
Kirjoittaja on radiotoimittaja
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K

ristinusko on vaikuttanut Suomessa
ainakin 850 vuotta, ja siksi on meneillään juhlavuosi. Perimätiedon
mukaan Ruotsin kuningas Eerik ja piispa
Henrik tekivät ristiretken Suomen heimon
keskuuteen vuonna 55. Nykyinen tutkimus on kuitenkin voinut osoittaa, että ensimmäiset kristilliset vaikutteet ovat tulleet tänne jo varhaisempina vuosisatoina.
Vuosisatoja kestänyt roomalais-katolisuus vaihtui kuninkaan myötävaikutuksella luterilaisuudeksi 500-luvulla. Esi-isiemme ja -äitiemme aikaa, 600 - 800-lukua, leimasi puhdasoppisuuden aika, pietismin rantautuminen maahamme ja
myöhemmin merkittävien kansanherätysten aika. Kaikilla näillä on vielä tänäänkin
heijastusvaikutus kirkossamme, ehkä
myös koko yhteiskunnassamme?
Oma vuosisatamme – 900-luku – on
ollut monien haasteiden ja murrosten
vuosisata. Kirkkomme on joutunut sen aikana myös ennen kokemattomien haastei-

den eteen. Mitä ne ovat?
Näitä ja muita kirkkomme historian
koukeroita on tarkoitus käsitellä juhlavuo-

den innostamana kolmena keskiviikkoiltana Hyvinkään Vanhassa kirkossa klo 9.
Luennoitsijana toimii seurakuntapastori
Juha Koivulahti.
* 28.9. Kristinusko saavuttaa Pohjoisen
maan (00 - 500)
* 5.0. Luterilaisuuden kylvöaika (600
- 800)
* 9.0. Suomen kirkko ja mureneva
yhtenäiskulttuuri (900-luku)
Juhlavuoteen ja luentosarjaan liittyen
uskonpuhdistuksen muistopäivänä su
6.0. klo 0 alkavassa messussa Hyvinkään kirkossa saarnaa luterilaisuuden tuntija ja tutkija TT Juhani Forsberg. Messun jälkeen on seurakuntakeskuksessa
kirkkokahvit, jonka aikana Forsberg puhuu aiheesta: Kaikuja kaukaa menneisyydestä vai ajatonta asiaa - mitä annettavaa
Martti Lutherilla on 2000-luvulla?

Teksti Juha Koivulahti

Upea kuoromatka Kroatiaan

K

utinan kaupungissa, noin tunnin
ajomatkan päässä Zagrebista, työskentelee Hyvinkään seurakunnan
nimikkolähetti ja Kroatian evankelisen
kirkon toinen johtavista papeista, ylivikaari Seija Uimonen. Hän ryhtyi järjestelemään matkaamme työparinsa Raili Tapion kanssa.
Viikon kestänyt kuoromatka alkoi
torstaina 9.6. peräti 47 matkalaisen ja Kalle Välimaan harmonikan kanssa (tarvitsi
oman paikan). Kuorolaisten lisäksi matkalla oli viisihenkinen soittajien ryhmä,
muutama laulajan puoliso sekä Hyvinkään
seurakunnan kolmihenkinen edustus.
Matkaa tehtiin Ivanin linja-autolla kaikkiaan 2500 kilometriä.
Konsertit onnistuivat erinomaisesti.
Seija Uimonen kirjoittaa jälkikäteen: ”Vierailunne teki vaikutuksen kaikilla paikkakunnilla, joilla vierailitte ja Kutinan kirkkopäivän kautta muuallakin. Televisiossa
ja radiossa siitä oli lyhyet uutiset ja ”näytöt” useaan kertaan. Jatkuvasti kuulen
mainintoja upeasta musiikista, jota esititte.”
Lehtiarvostelu kiitti kuoroamme erityisesti kroatiankielisistä lauluista sekä
laadukkaasta esiintymisestä. Suomen kieli
ihmetytti ja samalla myös ihastutti kuulijoita, joita oli satamäärin jokaisessa konsertissa. Solistien ja soitinyhtyeen antia
myös kiitettiin. Ryhmämme nähtiin sillanrakentajaksi kahden erilaisen kansan ja
kulttuurin välillä.
Kuoron ja soitinyhtyeen johto oli
maestro Matti Herojan ja Mauri Tallbergin taitavissa käsissä. Alun perin varattu

hotelli vaihtui Daruvarin kylpyläksi, jonka
tiloissa saimme myös rentoutua vapaa-aikoina kuumien lähteitten syleilyssä.
Matka Plitvicka-järville ja pääkaupunkiin Zagrebiin antoivat osaltaan kuvan
kauniista ja kehittyvästä Kroatiasta.
Monin paikoin koimme 0 - 5 vuoden
takaisen sodan. Sirpaleiden jättämät jäljet,
tuhoutuneet rakennukset, miinavaarat ja
uudet talot tuhottujen paikalla kertoivat
rajuista taisteluista. Seija ja Raili kertoivat
elävästi noista surullisista ajoista, jotka he
olivat kokeneet taistelujen keskellä. Ei ihme, että heitä pidettiin ”hullun rohkeina
naisina”. Tuhon keskellä he elivät, hoitivat
asioita ja auttoivat ihmisiä voimiensa mukaan.
Kroatian ystävälliset ihmiset, kirkon
avoin ja rohkea toiminta sekä ennen kaik-

kea Seijan ja Railin mahtava työpanos lähensivät myös meitä nimikkolähettimme
varsinaiseen työhön, Jumalan Sanan kylvöön Kroatiassa. Sain itse saarnata kahdessa jumalanpalveluksessa ja kokea yhteyttä seurakuntiin. Monipuolisia yhteyksiä luotiin ja niitä jo muutamilla oli ennestään kummilapsen koulukustannusten
maksajina sekä muutoinkin lähetysjärjestö
Sanansaattajien tukijoina.
Pieninä ystävyyden sillan rakentajina
mekin viikon ajan olimme. Tästä on hyvä
jatkaa eteenpäin onnistunutta matkaa
muistellen ja uusiin haasteisiin astuen.

Tapio Turunen
rovasti ja kuorolainen
Kuva Leo Karppinen

Inkeriläisvanhuksen kohtaaminen

R

ovasti Hannu Pelkonen toimi heinäkuussa Pietarissa Pyhän Marian
seurakunnassa kirkkoherra Juhani
Pörstin lomittajana. Silloin hän vieraili
mm. tapaamassa inkeriläisvanhusta Eila
Sherbakovaa kaukana Pietarin ulkopuolella. Tästä asiasta olivat vanhukselle lähettäneet viestin Hyvinkäällä asuvat sukulaiset.
Saavuimme puolentoista tunnin junamatkan jälkeen Nurman asemalle ja aloimme etsiä saamamme valokuvan kanssa oikeaa taloa, jossa Eila Sherbakovan oli määrä asua. Kuljimme polkuja pitkin ja haimme inkeriläiskylää. Lopulta tapasimme
kolme asemalle matkalla ollutta ihmistä,
jotka heti tunsivat talon ja sen asukkaat ja
alkoivat huhuilla meille opasta.
Saavuttuamme etsimäämme taloon
löysimme pyörätuolissa istuvan vanhuksen, joka oli menettänyt puhe- ja liikuntakykynsä mutta ei ymmärrystään. Kerroim-

me hänelle terveisiä Hyvinkäältä ja Suomesta. Ilon ja eroikävän kyyneleet alkoivat
vieriä Eila-vanhuksen poskille. Kolme venäjänkielistä sanaa ”ei, kyllä ja tänään” kertoivat jotain viestiemme perille menosta.
Vanhus ilmaisi myös halunsa saada
osallistua ehtoollisen viettoon. Avattuamme virsikirjan ennen ehtoollista hän lausui
neljännen sanan ”kniga” = kirja. Tytär haki
äidilleen virsikirjan ja Raamatun. Veisasimme virren 299, jonka Eila Sherbakova,
puhekykynsä menettänyt, lauloi alusta
loppuun meidän kanssamme. Samoin hän
osasi suomen kielellä yhtyä ehtoollista vietettäessä Isä meidän -rukoukseen. Halattuamme vanhusta ystävällisen tarjoilun
jälkeen oli aikamme lähteä junalle.
Piispa Aarre Kuukaupin mielestä
edellisen kaltaisia inkeriläisvanhuksia on
Venäjällä satoja.

Teksti ja kuva Irja Pelkonen

Laitoksissa asuvien diakonia-avun
tarve selvitetään

Diakoni ja
sosionomi
Tiina Heiskanen esittelee
tutkimustaan,
jossa on
selvitetty
hyvinkääläisten 70 - 90vuotiaiden
elämänlaatua
ja toiveita
seurakuntaa
kohtaan. Yllättävää on,
miten
hyväkuntoisia
ja hyvinvoivia
myös
iäkkäimmät
vastaajat ovat,
hän ihmettelee.

”Kyllä sieltä appuu
saap ku tarvitsoop!”
Näin hauskan otsikon diakoni
ja sosionomi Tiina Heiskanen
sai ”Eläkeläis- ja vanhustyön
tutkimus Hyvinkään seurakunnassa” -selvitykseensä eräältä
haastattelemaltaan henkilöltä.
Viime syksynä hän postitti 70 90-vuotiaille hyvinkääläisille
472 kirjettä. Vastauksia tuli
226 kappaletta. Lisäksi hän
teki kymmenelle henkilölle syvemmän haastattelun.
– Kolmekymmentä prosenttia vastanneista sanoo ettei osallistu seurakunnan
toimintaan. Vastaajat eivät odota välttämättä seurakunnalta yhteydenottoa,
mutta he tietävät saavansa sieltä tarvitessaan apua. Yllättävää on, miten hyväkuntoisia ja hyvinvoivia myös iäkkäimmät vastaajat ovat. Oletimme, että vastauksista nousisi enemmän yksinäisyyttä ja turvattomuutta.
Vastaajista suuri osa ilmoitti tapaavansa muita ihmisiä joka päivä tai lähes
joka päivä. Vain muutama sanoi tunte-

vansa itsensä yksinäiseksi.
– Heillä on runsaasti ihmissuhteita
ja harrastuksia. Lähellä yhdeksääkymmentä olevatkin ovat sosiaalisesti virkeitä.
Tiina Heiskasen kyselystä nousi Hyvinkään seurakunnan diakoniatyölle jatkotutkimusaihe, joka toteutetaan lokajoulukuun aikana. Siinä selvitetään esimerkiksi sitä, kärsivätkö laitoksissa olevat ikäihmiset yksinäisyydestä.
– Minulla on sellainen oletus, että
laitoksissa on enemmän yksinäisyyttä.
Ikäihmiset eivät jaksa lähteä huonon
kuntonsa vuoksi liikkeelle. Henkilökunnalla ei riitä aikaa sosiaaliseen aktivointiin.

Iäkkäillä on hiljaista tietoa
– Tutkimukseni lähti vanhuuden arvostamisesta. Tutkimuksella pyritään
nostamaan vanhenevan väestön ääni
kuuluviin, sanoo Tiina Heiskanen, joka
valmistui viime keväänä diakoniksi ja
sosionomiksi Järvenpään diakonia-ammattikorkeakoulusta.
Hän valitsi opiskeluihinsa liittyen
suuntautumisvaihtoehdokseen vanhuuden.
– Vanhuus on elämänvaiheena kiehtova ja meidän yhteiskunnassamme
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Työ iäkkäiden ihmisten parissa on seurakunnassa
tärkeää. Vuodenvaihteessa 2003 - 2004 diakonia- ja
sairaalatyön johtokunta päätti selvittää, mitä iäkkäät
ihmiset odottavat vanhustyöltä. Silloin, aivan kuin
tilauksesta, diakoni- ja sosionomiopiskelija Tiina
Heiskanen otti yhteyttä diakoniasihteeri Tuija Mattilaan.
– Hän halusi tehdä päättötyön vanhustyöstä.
Perustimme ohjausryhmän, johon kuuluivat Tiina
Heiskasen lisäksi diakoniatyöntekijä Pirkko
Saarinen, diakoniapappi Hannu Tiainen ja minä,
Tuija Mattila kertoo.
Tiina Heiskanen teki opiskeluihinsa liittyen
tutkimuksen ”Eläkeläis- ja vanhustyön tutkimus
Hyvinkään seurakunnassa”. Tutkimus johti myös
siihen, että seurakunnan kirkkovaltuusto myönsi
lisämäärärahaa laitoksissa asuvien iäkkäiden
ihmisten diakonisen avun tarpeen kartoittamiseen.
Asiaa selvittävät loka-joulukuussa diakoniatyöntekijät
Päivi Lammela ja Pirkko Saarinen.
– Yllättävää oli, että 78 prosenttia vastanneista ei
käyttänyt kotisairaanhoidon tai päivätoiminnan
palveluja. Odottamatonta oli myös se, että neljä
viidesosaa ei tuntenut itseään juuri koskaan
turvattomaksi, Tuija Mattila viittaa tutkimukseen.
Tutkimuskyselyyn vastanneiden suurimmat
huolenaiheet olivat vuodepotilaaksi joutuminen,
oma heikentynyt toimintakyky ja yleinen
maailmantilanne. Eniten osallistuttiin jumalanpalveluksiin, muihin kirkollisiin toimituksiin ja
musiikkitilaisuuksiin. Papeilta ja muilta seurakunnan
työntekijöiltä odotettiin kiireetöntä aikaa.
Diakoniasihteeri Tuija Mattilan mukaan
diakoniapuolella lisätään tiedottamista ja jatketaan
edelleen kodeissa käymistä. Laitoksissa olevien
ikäihmisten avuntarpeen jatkotutkimuksen
odotetaan auttavan diakoniatyötä eteenpäin.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Diakoniasihteeri Tuija Mattila odottaa apua työhönsä loka-joulukuussa toteutettavasta tutkimuksesta,
jossa selvitetään laitoksissa asuvien ikäihmisten
elämisen laatua.

usein liian vähän arvostettu. Meillä keskitytään tuottavuuteen ja tehokkuuteen
eikä nähdä sitä rikkautta, elämänkokemusta ja hiljaista tietoa, jota elämä tuo
mukanaan. Itse en ajattele, että seitsemänkymmentävuotias olisi vielä vanhus.
Kyselylomakkeiden lisäksi tutkimukseen liittyi syventävä osuus. Tiina Heiskanen haastatteli tämän vuoden tammikuussa viittä miestä ja viittä naista.
– Osa heistä tuli diakoniatoimistoon
ja osaa haastattelin kotona. Minulla oli
kuusi kysymystä. Osa koski diakoniaa ja
toisessa osassa kyselin elämänlaadusta
ja seurakunnan vaikutuksesta siihen.
Kun kysyin diakoniasta, se tunnettiin
heikosti. Monilla oli sellainen kuva, että
diakonit käyvät mittaamassa verenpainetta. Tässä on tärkeä viesti seurakunnan diakoniatyölle.
Kirkkojärjestyksessä sanotaan, että
diakoniatyössä autetaan niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta.
Hyvinkään seurakuntakin auttaa taloudellisesti monia ihmisiä ja pitää esimerkiksi Mummon kammaria ja Työttömien torstai -toimintaa.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

Aivojumppaa ja sorminäppäryyttä
diakonialeirillä

Jo toista kertaa katkesi Äidin ja minun alkusyksy
mieluisasti. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö
kutsui vanhuksia viettämään parin päivän aktiivilomaa seurakunnan leirikeskukseen Sääksiin.
Kutsussa luvattiin virkistymistä, hiljentymistä ja
leppoisaa yhdessäoloa. Kaikkea tätä leiriläiset saivat
ja paljon muutakin. Kaunista huomioimista, iloista
naurua ja reipasta otetta joskus vanhusten vaikeisiinkin asioihin.
Anna-Kaisa Kuokkanen ja Pirkko Saarinen
järjestivät meille ohjelmaa monipuolisesti. Päivät
täyttyivät mukavasti, mietimme ryhmässä mm. värien merkitystä tai pelasimme mölkkyä syksyisen
luonnon keskellä. Ja kaikki pääsivät mukaan!
Yhteiset lauluhetket valoisassa leirikeskuksen salissa piristivät, kun lauloimme tuttuja lauluja ja virsiä. Lisämausteena lauluhetkissä oli vielä se, että laulukirjoja oli kahta eri sorttia! Laulut olivat pitkälti
samoja, mutta pientä aivojumppaa ja sorminäppäryyttä harrastettiin, ennen kuin kirjoista löytyivät
kaikille samat laulut.
Leiri antoi paljon myös hieman nuoremmalle
osallistujalle. Siellä muisti ja ehkä hieman oppikin,
mitä hiljentyminen merkitsee.
Lämpimät kiitokset leirin vetäjille sekä toivotuille vieraille, papille ja kanttorille, sanovat myös Laina
Kilpeläinen ja Pirkko Koivisto.

Teksti Pirkko Koivisto
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Juurilla Karjalassa
I
Kirkkovaltuusto valitsee uuden kappalaisen 12.
lokakuuta.

Kappalaisen virkaan
neljä hakijaa

Hyvinkään seurakuntaan tuli auki viidennen kappalaisen virka Pentti Kakkosen jäätyä sairauseläkkeelle. Virkaa ovat hakeneet Hyvinkään seurakunnan
seurakuntapastorit Laura Maria Latikka ja Jyrki
Rauhala sekä teologian tohtori Kauko Raikas ja
Kirkon lähetyssihteeri Hannu Paavola. Virkaa hakeneet ovat toimittaneet vuorollaan elo-syyskuussa
sunnuntain iltakirkossa messun. Messun jälkeen he
esittäytyivät seurakunnan päättäjille, jotka tekivät
heille kysymyksiä. Hakijoille järjestetään vielä yhteinen haastattelutilaisuus, jossa kirkkovaltuuston ja
-neuvoston jäsenet ovat läsnä. Kirkkoneuvosto tekee
esityksensä valinnasta saman päivän kokouksessaan,
ja kirkkovaltuusto suorittaa kappalaisenvaalin 2. lokakuuta.

Turvakytkin -yhtye esiintyy Hyvinkään kirkonmäellä
11.-12.11. seurakuntatapahtumassa.

Turvapaikkaa
etsimässä

Hyvinkään kirkonmäelle on tulossa . - 2. marraskuuta seurakuntatapahtuma ”Turvapaikkaa etsimässä”. Ohjelmaa on kaikenikäisille alkaen perjantaina
klo 8 ja päättyen lauantaina klo 20 alkavaan tilaisuuteen. Tapahtumassa esiintyy nelihenkinen Turvakytkin -yhtye. Puhujina ovat mm. Hannu Kippo, Jouni
ja Eija Koskela, Arto Hukari, Ilkka Rytilahti, Juha
Koivulahti, Matti Korpiaho, Anne Alakuortti ja
Ilkka Järvinen. Hyvinkään seurakunnan lisäksi järjestäjinä ovat Sanansaattajat, Suomen ev. lut. Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Suomen Raamattuopisto. Tapahtuman aikana
on esillä järjestöjen kirjallisuutta kirjapöydillä.

Väkivallaton viikko
16. - 22.10.
Viikon teemana on väkivaltakulttuuri lasten ja nuorten maailmassa. Tätä ovat mm. mediaväkivalta, koulukiusaaminen, rasismi sekä perheväkivalta lapsen ja
nuoren kannalta nähtynä. Miten ehkäistä väkivaltaa?
Miten puuttua? Onko väkivallalle vaihtoehtoa? Teemaan liittyen Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö
toteuttaa väkivallasta sovintoon -tapahtuman 25.
marraskuuta klo 9 Hyvinkään kirkossa. Tapahtuman puhujana toimii Ilkka Puhakka ja musiikista
vastaa Juha Tapio. Väkivallasta sovintoon on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aloitteesta käynnistetty yhteistyöhanke. Kampanjan tavoitteena on
nostaa viesti rauhasta, väkivallattomuudesta ja sovinnosta laajasti suomalaisten tietoisuuteen.
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hmisten kiinnostus omiin juuriinsa on
edelleen vahvassa kasvussa. Yhä useampi haluaa tietää, mistä se suku oikein on lähtöisin, ketkä ovat isovanhempani, minkälaista elämää ja minkälaisissa oloissa he ovat eläneet? Kaikkien
näiden kysymysten perimmäinen tarkoitushan on selvittää itselle, mistä on ja
mihin kulttuurisesti kuuluu.
Olen Karjalan evakkojen jälkeläinen.
Yhdeksi mielenkiinnon kohteeksi on
minullekin noussut sukututkimus. Sen
myötä myös kotiseutumatkailu on tullut
läheiseksi. On halu käydä katsomassa
vanhempien muisteluksista tuttuja paikkoja, paikkoja, joissa suku on saattanut
elää satoja vuosia. Tähän liittyy toki
myös kanssakäyminen Karjalan nykyasukkaiden kanssa. Olin elokuussa käymässä vanhempieni kotikylässä Ruskealan Alalammilla.

Talon nykyiset asukkaat
Vanhempieni koti sijaitsi vastapäätä
Alalammin asemaa. Nyt tilaa viljelevät
Nikolai ja Olga. Vaaran mäelle saavuttuani Nikolai tulee kalasta suurta haukea kiduksista riiputtaen. Kalaa nousee
hyvin lisäsärpimeksi.
Nykyasukkaat ovat muuttaneet Vaaralle 7 vuotta sitten Pietarista. He halusivat Karjalaan sen kauneuden ja rauhallisuuden vuoksi. Valtio on antanut
heidän viljeltäväkseen kotitilani maita. Maasta saadaan elanto, mutta mihinkään ylimääräiseen ei ole rahaa.
Perheellä on hyvät naapuruussuhteet Suomeen. Vierailuista iloitaan. Olgan mielestä on hyvä asia, etteivät täältä
pois joutuneet ole unohtaneet sukujuuriaan ja synnyinseutujaan.
Käyn rannassa Alalammen vettä kokeilemassa. Vesi on varmasti roiskunut,
kun vanhempieni sukupolvi on polskinut hiekkapohjarannassa puhtaan veden
syleilyssä. Tämä kaunis järvimaisema
lahdekkeineen tulee luontaisetuna Vaaran väelle.
Meiltä puuttuu yhteinen kieli. Mutta
ei hätää. Hyvinkäällä työskentelevä Natalia on kääntänyt minulle muutaman
kysymyksen. Pari kysymyksistä on melko henkilökohtaisia, kuten kysymys uskonnosta. Ortodokseja he ovat, niin
kuin arvelinkin. Tosin vain harvoin on
mahdollista päästä kirkkoon.
Kysymykseeni, olivatko asiat paremmin Neuvostoliiton aikana kuin nyt, Nikolai vastaa kiertelemättä: Neuvostoaikana kaikilla oli työtä ja palkkaa. Mutta

Vahvarakenteinen työhevonen on
käyttökelpoinen Vaaran tilan maataloustöissä. Vierellä emäntä Olga ja
isäntä Nikolai.

toisaalta nyt Venäjällä on mahdollista
olla yrittäjä ja omistaa maata. On vain
tehtävä paljon työtä, jos haluaa pärjätä.

Uusi kirkko nousee sittenkin
Jatkan matkaa Ruskealan kirkonmäelle.
Sieltä avautuvat hulppeat näkymät. Entisen kirkon perustusten viereen ollaan
rakentamassa uutta kirkkoa. Hanke on
ekumeeninen. Kirkon on tarkoitus toimia sekä luterilaisten että ortodoksien
jumalanpalveluspaikkana. Rakennustyö
on kesken. Väliaikaisessa kirkkotilassa
on sekä perinteinen alttaritaulu että
Kristus-ikoni. Kukin voi palvella Jumalaa oman perinteensä mukaan.

Karjalan kunnaat ovat
muistoissa meidän
Kotiseutumatkailijoihin ovat viime vuosina liittyneet nyt keski-iässä olevat ja
heidän lapsensa. Ja kyllä se on niin, että

jokainen sukupolvi löytää Karjalansa
uudelleen. Siksi siellä kuljetaan kesäisin
ristiin rastiin. Silti karjalainen identiteetti ja kulttuuri eivät ole aikaan ja
paikkaan sidottuja. Ne elävät siellä, missä karjalaiset ovat.
Ehkä nimenomaan meille evakkojen
lapsille on tarpeen käydä katsomassa
Karjalan kunnaita, järviä ja vaaroja, vanhempien asuinsijoja. Ne vakuuttavat
meille, että ne ovat totta, ne ovat todella
olleet olemassa ja että tietyllä tavalla ne
ovat yhä meidän omaamme, meidän
muistiamme.
Nähtyäni vanhempieni kotikylän
voin sanoa löytäneeni juureni. Tunnen
kuuluvani johonkin samaan, mihin vanhempanikin ovat kuuluneet, sellaiseen
mitä kukaan ei voi ottaa Karjalan lapsilta pois.

Teksti ja kuva Pentti Kakkonen
Kirjoittaja on Hyvinkään
eläkkeellä oleva kappalainen

Kirkonmiehet sahaamassa omaa oksaansa?

K

aikki pääsevät taivaaseen! Tuomiota ei koskaan tule. Jeesuksen neitseestäsyntyminen on myytti. Ruumiillinen ylösnousemus on mahdottomuus. Raamattu ei ole opin ohje. Uskontunnustus ei sido ketään.
Tällaisia ajatuksia ja teesejä on
kuultu kirkon pappien suusta viime
vuosina tihenevään tahtiin. Niiden
esittäjät saavat runsaasti julkisuutta.
Perinteiseen kristilliseen opinkäsitykseen
pitäytyvät leimataan fundamentalisteiksi,
ajastaan jälkeen jääneiksi kummajaisiksi.
Mitä kirkossa on tapahtumassa?
Mistä radikalismin teesit nousevat?
Riihimäkeläinen teologi, Suomen
teologisen instituutin tutkija ja dosentti
Timo Eskola on tarttunut ajankohtaiseen
ja kiperään kysymykseen pamﬂetillaan
ATEISTIT ALTTARILLA. Eskola on
aikaisemmin julkaissut kirjoja mm.
Jeesuksesta, Paavalista ja Qumranin
löydöistä.
Kirjan haastava nimi osoittautuu
ainakin sikäli perustelluksi, että vanhalta

Timo Eskola
ATEISTIT ALTTARILLA
Miksi papit kiistävät uskonoppeja?
224 s., Perussanoma 2005
suomalaiselta julkkisateistilta V.T.
Aaltoselta löytyy hämmästyttävän
samankaltaisia
lausumia
kuin
suomalaisilta radikaalipapeilta. Eskola

esittää runsaan määrän suoria lainauksia
professori Räisäsestä kohupiispa
Spongiin. Hän asettaa radikaaliväitteet
pitkään linjaan, joka lähtee valistuksen
ajasta 200 vuoden takaa.
Onko vanha apostolinen uskontunnustus neitseestäsyntymis- ym.
väitteineen todellakaan enää vakavasti
otettava? Tarvitsemmeko uskonkäsitysten vallankumousta, jota mm. piispa
Spong on käynyt Suomessa pariin
kertaan julistamassa? Timo Eskolan
näkemyksen mukaan radikalismin
ohjelma jää kovin kevyeksi. Se ei pysty
vastaamaan nykyihmisen suurimpiin
kysymyksiin kärsimyksestä, pahuudesta
ja kuolemasta. Se ei tunnusta synnin
todellisuutta; hylätessään helvetin se
menettää samalla taivaan.
Arvelen, että tästä kirjasta tullaan
syksyn aikana keskustelemaan. Pamﬂetti
ihastuttaa ja vihastuttaa. Hanki, lue ja
ota itse kantaa!

Reijo Huuskonen

Tuomaskuoro harjoittelee Vanhassa kirkossa, jossa järjestetään myös Tuomasmessut. Aluksi kuorossa oli 12 laulajaa. Nyt kuorolaisia on noin 40 ja joukkoon odotetaan lisää miehiä.

Tuomaskuoro on virkistänyt
lauluillaan viisi vuotta
Tuomaskuoron perusti syksyllä
kirkossa pidettävissä Tuomasmesvuonna 2000 Hyvinkään seurasuissa kevyttä hengellistä musiikkunnan musiikkityöntekijä Helena kia muiden esiintymisten lisäksi.
Lehtinen. Kuoro laulaa Vanhassa – Musiikkimme on laajasti käsitettynä suomalaisia gospellauluja, joihin teen kuoroso-

vituksen. Syyskuun 29. päivänä on Tuomaskuorolla Hyvinkään pääkirkossa kello 20
konsertti. Syyskuussa ei ole erillistä Tuomasmessua. Konsertilla vietämme kuoron viittä
toimintavuotta, Helena Lehtinen sanoo.
Jo ennen kuoron perustamista Vanhassa
kirkossa oli pidetty Tuomasmessuja ainakin
kuuden vuoden ajan.
– Silloin aika oli kypsä kuoron aloittamiseksi. Siihen asti Tuomasmessuissa oli ollut
bändi, ja jotkut muutkin kuorot olivat käyneet vierailulla. Alussa kuorossa oli mukana
kaksitoista vahvaa laulajaa. He vetivät omalla tekemisen innollaan uutta porukkaa mukaan. Peruskuorolaiset ovat edelleen mukana.

Tuomasbändi soi mukana
Kuoro on kasvanut tasaisesti ja toiminta on
nousujohteista. Tällä hetkellä laulajia on
noin neljäkymmentä.
– Viimeisen vuoden aikana olemme vierailleet muilla paikkakunnilla. Äitienpäivänä
oli konsertti Riihimäellä. Heinäkuussa vierailimme Pieksämäellä Sanansaattajien kesä-

Musiikkityöntekijä Helena Lehtinen kertoo,
että Tuomaskuoro viettää viittä toimintavuottaan konsertilla. Tämän vuoksi
syyskuussa ei ole erillistä Tuomasmessua
Vanhassa kirkossa.
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Tuomaskuoron konsertti
Hyvinkään kirkossa
torstaina 29.9. klo 20.
päivillä. Siellä oli kirkko aivan tupaten täynnä. Kuoromme on naisvoittoinen ja mieslaulajia odotetaan lisää.
Kuoro laulaa enimmäkseen Tuomasbändin säestyksellä. Helena Lehtisellä on kuoron johtamisen lisäksi bändin kosketinsoittajan tehtävät. Rumpuja soittaa Osmo Turunen, bassoa Pekka Kiuttu, selloa Mikko
Råman, viulua Charlotta Kivistö ja kitaraa
Mikko Karppinen.
– Ensi adventtina Tuomaskuoro on mukana messun jälkeen Hyvinkään kirkossa
pidettävässä Sirpa Kallion suunnitteleman
ja tekemän ryijyn käyttöönottotilaisuudessa.
Ryijy tulee yläsaliin. Tätä tilaisuutta varten
olen säveltänyt musiikin, jossa on minun ja
Sirpa Kallion yhteistyössä tekemä sanoitus.
Vanhassa kirkossa pidetään syksyn aikana kello 8 alkavia Tuomasmessuja seuraavina päivinä: 6. lokakuuta ja 3. marraskuuta.
Joulukuu on vielä hieman auki.
– Uudet laulajat voivat tulla rohkeasti
katsomaan harjoituksiin. Tuomaskuoro on
hyväntuulen porukka.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Vasemmalla istuva Essi Melender ja
hänen kaverinsa Sarianna Humppi ovat
molemmat kolmen vuoden ikäisiä. Heille
avoimen perhekerhon tilaisuudet ovat
tulleet tutuksi. Ensin kuultiin ja nähtiin
yläkerran kappelissa, mitä kaste merkitsee. Nyt on aika syödä pullaa ja juoda
mehua päälle.

Seurakunnan lapsi- ja perhetyön toimisto sijaitsee
Hyvinkään pääkirkon takana
olevassa työkeskuksessa.
Lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikillä on kerrottavana
iloinen uutinen, joka on tarkoitettu lapsiperheille.
– Alamme pitää Vanhassa kirkossa
sunnuntaisin kello 5 alkavia puoli
tuntia kestäviä kirkkohetkiä, jotka on
tarkoitettu lapsiperheille. Sunnuntaihetkissä on havainnollistettuja raamatunkertomuksia, kerrotaan esimerkiksi kirkon esineistön merkityksestä ja tavoista. Kirkkoontulokynnys
madaltuu, kun tiedetään, mitä siellä
tapahtuu.
Kirsi Väliheikki on ollut nuori

”Antakaa lasten tulla!”

Uusin juttu on lapsiperheiden kirkk
sotyönohjaaja Ari-Pekka Laakson
kanssa jumalanpalveluskasvatus
-koulutuksessa, ja sunnuntaihetket
ovat siihen liittyvä työ. Ensimmäinen
Vanhan kirkon hetki on sunnuntaina
25. syyskuuta. Paikka on aina sama,
paitsi joulukuussa. Lokakuun hetki
on 30.0. ja marraskuun hetki 27..
Joulukuun hetken korvaa Vehkojan
seurakuntakeskuksessa . joulukuuta kello 5 pidettävä Kauneimmat
joululaulut -tilaisuus.

Perhekerhosta sanan
jyvänen
Kun johtavalta lapsityönohjaajalta
Tuija Vänskältä kysyy laajan ja monia työllistävän lapsityön luonteesta,
hän sanoo, että ”työ on säpinää”. Hä-

nen itsensä on hallittava laajoja alueita ja pidettävä kaikki työmuodot
sormissaan. Lasten kautta seurakunnalla on kosketus kaikenikäisiin ihmisiin, vauvoista vaareihin ja mummuihin.
Lapsityöntekijöiden työntekijäjoukkoon kuuluvat vielä lapsityön
pastori Virpi Koivisto sekä 27 lastenohjaajaa ja 25 pyhäkoulunopettajaa.
– Avoimia aikuisten ja lasten yhteisiä perhekerhoja on eri puolilla
kaupunkia yksitoista. Ne ovat perheiden toimintahetkiä. Kerhot aloitetaan pienellä kirkkotuokiolla ajatellen sitä, että minkä lapsi ymmärtää, siitä aikuinenkin saa pienen
sanan jyväsen arkensa voimaksi. Kerhoon sisältyy myös laulu- ja leikki-

hetki. Samoja lauluja ja leikkejä
voidaan jatkaa sitten kotona, Tuija
Vänskä sanoo.
Hänen työparinaan oleva lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki pitää
työtä hektisenä ja haastavana.
– Täytyy elää ajan hermolla.
Mikään päivä ei ole samanlainen.
Nautin suunnattomasti, kun saan
painaa työtä tuolla kentällä.
Samalla tavalla ajan hermolla
elävän lapsityön sihteeri Sari
Mäkelän osuutta molemmat naiset
pitävät hyvin merkittävänä. Hän
hoitaa esimerkiksi lastenohjaajien sijaiset, pitää kirjaa lapsiryhmistä sekä
huolehtii kerhomaksujen laskutuksesta ja tarvikkeiden hankinnasta.
Lisäksi Sari Mäkelän tehtäviin kuuluu ottaa vastaan puheluja ja antaa
neuvoja kyselijöille.

Triangelin ääni rauhoitti itkevät lapset

I

rma Kortelainen aloitti viime syksynä
seurakunnan kerhojen pidon. Tästä
syksystä lähtien hänen vastuullaan on
ollut päiväkotien seurakuntahetkiä ja
Martin seurakuntatalon iltapäiväkerhoja.
– Olin juuri päiväkodissa, johon tuli
kaksi uutta lasta. He itkivät äitinsä perään,
mutta rauhoittuivat, kun soitin triangelia.
Seurakuntahetki aloitetaan aina triangelin soitolla, jonka joku lapsi saa
tehtäväkseen. Lapsille opetetaan samalla,
että kolme soittoa merkitsevät Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
– Soittoja seuraa rukous, jonka jälkeen
on raamatunkerronta. Raamatuntekstiä
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havainnollistetaan käsinukeilla ja ﬂanellokuvilla, joita lapset haluavat kosketella.
Lapsityöntekijät valmistavat havaintovälineitä itse. Muutama vuosi sitten
syntyivät valaskala ja Joona.
– Eilenkin oli ihan mukavaa Allinkodin seurakuntahetkessä. Pieni tuttisuinen
tyttö sanoi laulun jälkeen: lisää! Minusta
on hieno juttu, että täällä Hyvinkäällä on
päiväkodeissa seurakuntahetkiä. Tällaista
ei ole kaikissa seurakunnissa. Tämä on
hyvä jatkumo, kun ajatellaan lasten kouluun siirtymistä, työhönsä antautunut Irma Kortelainen sanoo

Päiväkerhot
ovat monitoimipaikkoja
Seurakunnassa on alle kouluikäisille eli 4
- 5-vuotiaille päiväkerhoja, joita lastenohjaajat pitävät.
Niissä on askartelua,
luovaa ilmaisua, hartaustuokioita, ulkoilua sekä erilaisia retki-, leiri- ja tutustumiskäyntejä. Kerhot
kokoontuvat kolme
kertaa viikossa kolme
tuntia kerrallaan.
– Päiväkerhoryh-

miä on neljätoista. Ryhmät ovat
käyneet tutustumassa esimerkiksi
Uudenmaan maaseutuopistoon ja
kirjastoon. Kouluikäisille eli ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille on
kaksitoista iltapäiväkerhoa. Vanhempien koululaisten iltakerhotoiminta kuuluu seurakunnan varhaisnuorisotyölle, Tuija Vänskä jatkaa.
Päiväkerhoissa on myös esiopetuksen suuntaista toimintaa.
– Lapset opettelevat esimerkiksi
oman nimen kirjoittamista. Meillä
on seurakunnassa erilaisia teemakerhoja, joissa keskitytään luontoon,
kädentaitoihin, liikuntaan tai musiikkiin ja ilmaisuun. Ilmoittautuminen
on kesäisin. Monesti kerhopaikka on
lähellä kotia, mutta jotkut vanhemmat haluavat lapsensa esimerkiksi
liikunta- tai kädentaitoja harjoittavaan päiväkerhoon.

Lapsi- ja varhaisnuorisotyöllä o
yhteisenä tehtävänä kouluttaa ke
honohjaajia ja pyhäkoulunopettaji
Ohjattavat saavat tällä tavalla pät
vyyden molempiin tehtäviin.
– Minun tehtäviini kuuluu va
tata erilaisista leireistä ja päiväkotie
retkipäivistä esimerkiksi Sääksin le
rikeskukseen. Minulle kuuluu y
dessä ohjaajien kanssa myös avointe
perhekerhojen suunnitteleminen
ohjaajista huolehtiminen. Teemm
paljon yhteistyötä pyhäkoulunope
tajien kanssa.
Heti elokuun alettua Kirsi Vä
heikille soitettiin muutamas

Päiväkodeissa on seurakuntahetkiä

Kirsi Väliheikki vastaa pyhäkouluista
ja päiväkotiyhteyksistä. Hän käy pitämässä kolmen lastenohjaajan kanssa seurakuntahetkiä yli kolmessakymmenessä päiväkodissa. Useissa
päiväkodeissa on isoille ja pienille
omat hetkensä.
– Syyskuussa meillä on ollut aiheena maailman luominen. Lokakuussa aiheena on enkelit, marraskuussa kaste ja joulukuussa me
pidämme joulukirkkoja seurakunnan
tiloissa ja päiväkodeissa. Tänä vuon- Marja Hautakangas kertoo seurakun
na myös päiväkodit osallistuvat jou- avoimeen perhekerhoon tulleille la
lukirkon toteuttamiseen.
sijasta hän pitelee sylissään nukkea

Neljävuotiaat juhlivat
seurakunnassa
Hyvinkään seurakunnan
lapsityö järjestää kolme
kertaa vuodessa nelivuotissyntymäpäivät kaikille
kyseisenä vuonna neljä
vuotta täyttäville. Seuraavat
syntymäpäivät ovat lauantaina 1. lokakuuta kello 14
Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Syntymäpäiväsankareille lähtee seurakunnasta henkilökohtainen
kutsu. Odotettavissa on
jälleen suosittu tapahtuma.

kohetki

on
eria.
te-

asen
eihen
ja
me
et-

päiväkodista ja kysyttiin, milloin aletaan pitää jälleen seurakuntahetkiä.
Vastaavaa seurakunnan ja päiväkotien yhteistyötä ei ole läheskään
jokaisella paikkakunnalla.
– Eräs lastentarhanopettaja sanoi
näkevänsä lapsista erilaisen puolen,
kun hän istuu heidän kanssaan siinä
hetkessä. Se on käsittämätöntä, miten hiljaa lapset ovat. Moni päiväkodin työntekijä sanoo, että on hyvä
asia, kun välillä tulee hiljentymisen
ja rauhoittumisen hetki.

älista

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Jumalan ja kavereiden
kanssa Kuutsilla

K

uutsi on pop, myös aika rock, ja kun ne pistää yhteen niin siitä
tulee pop-rock. Kuutsi on heavy, myös aika
metal, ja kun ne pistää
yhteen niin siitä tulee heavy metal...

Mikä kumman Kuutsi?
Hyvinkään seurakunnan kesän rippikoulujen yhteinen jatkoleiri
Kuutsi kokosi 9. - 2.8. Längelmäen Päiväkumpuun lähes 300 nuorta. Monivuotisen perinteen mukaan Kuutsilla riitti tekemistä kaikille: ohjelmaan kuului bändejä,
kanavia, työpajoja, raamattuopetusta, iltaohjelmaa ja hiljentymistä.
Vaihdelleesta säästä huolimatta
tunnelma oli katossa – erityisesti
iltaohjelman aikaan, sanovat leiriläiset Jarna Immonen ja Antti
Korpi. Bändien tahdissa poukkoilun vastapainoksi saatiin rauhoittua lauantain iltamessuun ja sunnuntain jumalanpalvelukseen, ja
leirikeskuksen Riihikirkkoon rakennetussa hiljaisessa huoneessa
oli mahdollista poiketa koko leirin
ajan.

Avustajia ja hyvää ﬁilistä
Yli kahdensadan leiriläisen lisäksi
Kuutsilla oli lähes 50 avustajaa,
joista suurin osa oli tämän ja edellisten kesien isosia. Ensimmäistä
kertaa avustajina olleiden Jero
Parkkisen ja Heli Örnin mielestä
uusi rooli oli mielenkiintoinen ja
oli hienoa olla luomassa hyvää
henkeä.
– Avustajana voi antaa muille
itsestään jotain hyvää, sanoo Jero.
Leiriläisiä molemmat avustajat haluavat kutsua seurakunnan toimintaan.
– Siellä on hyvä ﬁilis, eikä tarvitse esittää mitään. Seurakunnalla
on paljon annettavaa. Avustajilla oli monenlaisia tehtäviä.
He huolehtivat leirialueen
siivouksesta, järjestivät
iltaohjelmaa, avustivat keittiössä, pitivät huolta
järjestyksestä, somistivat paikan,
olivat innostamassa ja
rauhoittamassa

leiriläisiä. Ruokailujen ja leiriläisten ohella avustajan työ on Jeron ja
Helin mielestä parasta Kuutsissa.

Nuorten elämä
kanavien aiheena
Lauantaina leiriläiset pääsivät osallistumaan kahteen valinnaiseen
kanavaan, joissa käsiteltiin erilaisia
nuoren elämään ja uskoon liittyviä
aiheita. Kanavissa aiheina olivat
mm. ammatinvalintakysymykset,
masennus, Raamattu sekä tyttöjen
ja poikien suhteet.
Itsetuntokanavassa käsiteltiin
minuutta, puhuttiin itsetunnosta ja
tehtiin erilaisia harjoitteita, esimerkiksi kerrottiin omalle peilikuvalle kuinka kaunis se on ja listattiin omia kykyjä.
Lauantai-iltapäivän työpajoissa
päästiin ilmaisemaan itseä teatterin, musiikin ja tanssin keinoin sekä pelaamaan, leikkimään ja askartelemaan.

Musiikkia moneen
makuun

Kunnon festareiden tapaan Kuutsilla kuultiin useampaa bändiä,
joista nimekkäin oli konemusiikkia
soittava Kisko. Lisäksi lavalla nähtiin kolme Hyvinkään seurakunnan
omaa bändiä, Eleos, Opal ja Kanava, joista ensin mainitulla on jo
kaksi demolevyä. Myös Kanava on
ollut studiossa, ja tuloksia voi kuulla bändin nettisivuilla. Keikkojen
aikaan kattoon nousi tunnelman
lisäksi yleisöstä lähtenyt meteli –
desibelejä mitattiin jopa 5 – ja
lavan edessä oli tungosta. Eleoksen
perustajajäsen Mikko Kuri kertoo,
että bändi tekee musiikkia kertoakseen evankeliumia Jeesuksesta
Kristuksesta. Kuutsilla esiintyminen on tullut Eleokselle
tutuksi jo aiempina vuosina;
tämä oli kolmas kerta.
– Tunnelma oli hyvä
ja kotiyleisön edessä oli
kiva soittaa, sanoo Mikko.

Jumalan kämmenellä
Kuutsilla

Vaikka päivät olivat täynnä monenlaista ohjelmaa, naurua ja kyyneleitä, oli pääasia kuitenkin Jumala. Hänestä opittiin uutta ja Hän oli
mukana niin työpajoissa kuin messussakin. Leirillä olleen Pia Juddin
sanoin: – Jumala pitää huolta, rakastaa, kuuntelee aina ja on turvana.

Teksti Tanja Kuri ja
Johanna Rajala
Kuvat nuorilta

ntakeskuksen kappelissa kasteesta
apsille ja aikuisille. Kastettavan vauvan
a. Tilanne tuntuu ihan aidolta.

Hyvinkään seurakuntalehti 4 / 22.9.2005
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Sadonkorjuun aika

M

aanviljelijät ja kasvimaan hoitajat
ovat ahkeroineet viime viikkoina
tyytyväisinä pelloilla ja palstoilla
korjaamassa työnsä hedelmiä. Meillä, joilla ei
maata ole palaakaan, olemme saaneet nauttia
syksyisestä maisemasta ja metsän antimista:
sienistä ja marjoista, joita Luoja suo ilmaiseksi. Mikä onkaan kauniimpi näky kuin
puolukasta punaisena hohtava mäntykangas
järvenrantaan laskevalla rinteellä! Sitä katsellessa sisin täyttyy aivan itsestään kiitollisuudesta ja hyvästä mielestä, kun vielä tietää,
miten herkullisia metsän antimet ovat talven
mittaan nautittuina.
Sadonkorjuun aika tulee kerran koko ihmiskunnalle. Silloin meidän kaikkien tekemiset ja laiminlyönnit punnitaan. Vertauksessa sadonkorjuusta Jeesus käyttää uskovasta nimitystä vilja ja kieltäjästä rikkavilja
(Matt.3: 24 - 30). Molemmat saavat kasvaa
yhdessä ja elää elämäänsä omalla tavallaan.
Taivaallinen Isä ei siis suosi uskovia tämän
elämän asioissa eikä hän myöskään rankaise
epäuskoisia ”kuumilla kivillä” kuten vanhaan
aikaan väärin opetettiin. Vasta elonkorjuun
aikaan, viimeisen tuomion aikaan, isäntä antaa käskyn: ”Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Sitten
korjatkaa vehnä aittaani.”
Kylväjä-vertauksessa Jeesus opettaa meitä ymmärtämään, miten kylvetty Jumalan
sanan siemen vaikuttaa kuulijoissa eri tavalla. Se joko parantaa hänet, joka sen ottaa
vastaan ja uskoo tai paaduttaa toisen, joka
sen torjuu. Rikkauden petolliset houkutukset, maailman huolet ja muut mielihalut ovat
Jeesuksen mukaan eniten viemässä ihmisiä
pois uskosta.
Sadonkorjuun aika on myös aina silloin,
kun joku siirtyy ajasta ikuisuuteen. Onko sen
tuleminen sinulle ja minulle mieluisa vai vastenmielinen? Vastauksemme riippuu täysin
siitä, miten suhtaudumme Jeesukseen. Onko
hän meille Kristus Vapahtaja, jolta saan joka
päivä syntini anteeksi ja voimaa kristityn elämään. Onko hän kenties vain K(o)ristus, jota
käytän, kun on juhlaa ja sitten piilotan arkielämässä. Vai onko hän kenties jäänyt aivan
vieraaksi ja tarpeettomaksi, kun elämän
muut tekijät ovat vallanneet sydämeni? Kysymyksiin vastaaminen on tärkeää juuri nyt,
sillä vielä ei ole Jumalan suorittama sadonkorjuun vaan armon ja anteeksisaamisen aika. Vielä ei tuomita ketään vaan jokaiselle
tarjotaan mahdollisuus parannuksen tekemiseen ja mielenmuutokseen. Jeesuksen ”erityistarjous” kuuluu: ”Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu
tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään.” (Joh 5: 24).
Se, joka saa hyvän sadon palstaltaan tai
marjametsästä, saa myös hyvän mielen lisän
siitä, että lahjoittaa sadostaan osan toisille.
Samoin kristityn ilo kasvaa, kun hän saa olla
välittämässä eteenpäin sanomaa Jumalan
rakkaudesta sanoin, sävelin ja teoin.

Jaakko Uronen
eläkerovasti

Ollin oppivuodet - vaikeastakin
masennuksesta voi parantua

O

lli Taipale syntyi Espoossa luopumaan sekä työstään että vaimostaan
40 vuotta sitten tavalliseen ja pienestä pojastaan. Ne olivat ankaria
perheeseen, johon kuului iskuja. Ollin elämä oli lähes täysin umpiisä, äiti, isoveli ja isosisko. kujassa, valoa ei juuri näkynyt missään.
Lapsuus sujui
Tänä päivänä valoa on
ilman sen kumalkanut onneksi kajastaa
mempia ongelmia, mitä vilk- – Minusta tuntuu pitkän pimeän tunnelin
kaalla pojalla yleensä on. Jo
Elämäniloa on taas
ja tiedänkin, että päässä.
parikymppisenä Olli löysi itlöytynyt ja toimintakyky papuolestani on
selleen aviopuolison ja he perantunut huomattavasti. Tärustivat ensimmäisen kotinsa paljon rukoiltu ja mä kuulostaa melkoiselta
Kaitaalle meren rannalle. Olli
ihmeeltä!
nähty vaivaa.
lähti opiskelemaan ravintola– Minusta tuntuu ja tiealalle, menestyi hyvin opindänkin, että puolestani on
noissaan ja sai hyvän työpaikan
paljon rukoiltu ja nähty vaikohoten lopulta ravintolapäälliköksi. Pian vaa. Minulla on ollut monia hyviä hoitajia
nuoripari muutti omaan kotiin Vantaalle. ja myös uskovat vanhempani ovat minua
Vaikka elämä tässä vaiheessa näytti paljon auttaneet. Kun olin nuorena seuraruusuiselta, rahaa tuli jos menikin, alkoi kunnan rippisleireillä isosena, korostin
taivaalle hiipiä huomaamatta tummia pil- enemmänkin itseäni Jumalan sijasta. Sitviä. Vauhti oli yksinkertaisesti liian kova. ten tuli työ ja urheilu, jotka vähitellen vieOlli ei osannut juurikaan sanoa ei työnan- raannuttivat minut Jumalasta ja uskonasitajalleen ja niinpä jo viiden vuoden kulut- oista. Sairauteni alkuaikoina siskoni vei
tua seurauksena oli työuupumus ja nope- minua silloin tällöin Tuomasmessuun Agasti paheneva masennustila. Hän joutui ricolan kirkkoon. Mutta uskon siemen oli
sairaala- ja lääkekierteeseen peräti kym- sittenkin tallessa ja se on erityisesti Hymeneksi vuodeksi, jonka aikana joutui vinkäälle muuton jälkeen alkanut jälleen

Tietoa masennuksesta
Masentunut mieliala on terveen ihmisen perusreaktio
henkiseen pahaan oloon. Elämään liittyy usein erilaista surua ja tuskaakin, mihin on täysin normaalia reagoida masentuneella mielialalla. Pitkään jatkuessaan masennus
voi kuitenkin olla sairaus, joka
pahimmillaan on uhka elämälle.
Tälläkin hetkellä noin 6 %

0

suomalaisista sairastaa hoitoa
vaativaa depressiota. Suomalaisista noin 20 % sairastuu
vakavaan depressioon jossain
elämänsä vaiheessa, monet
useamman kerran. Naisilla
depressiota esiintyy hieman
enemmän kuin miehillä. Tulevaisuudessa depression oletetaan lisääntyvän.
Lisätietoa: tukiasema.net.

kasvaa sisälläni. Siitä olen hyvin kiitollinen.
Olli on päässyt vapaaksi sairautensa
aiheuttamasta katkeruudesta vasta viime
aikoina. Nyt hän haluaa unohtaa sen, mikä on takanapäin ja elää uutta elämää Jeesuksen yhteydessä. Hän on saanut rauhan
sydämeensä, löytänyt oman paikkansa kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa ja
hänelle tärkeässä ehtoollispöydässä sekä
Vanhan kirkon raamattu- ja rukouspiirin
hoitavan yhteyden. Ollin oppivuodet ovat
lopultakin kääntyneet kivikkoisilta poluilta parempaan suuntaan, Jumalan armon
ja hyvän suunnitelman mukaisesti.
– Lopuksi haluan kannustaa Kirkonmäeltä-lehden lukijoita, että jos sinä kärsit
parhaillaan masennuksesta, lähde rohkeasti hakemaan apua ja tukea myös kotiseurakunnastamme. Täällä on hyviä työntekijöitä, jotka ymmärtävät ja kuuntelevat
sinua ilman mitään ennakkoehtoja. Kukaan meistä ei selviä yksin, vaan tarvitsemme myös toisia ihmisiä, sanoo Olli
Taipale lopuksi.

Teksti Antti Pohjanraito
Kuva Jorma Ersta

DIAKONIATYÖN
SYKSY 2005
Päivystysvastaanotto

● ilman ajanvarausta diakoniatoimistossa,
Hämeenkatu 16, klo 10 - 13 ma, ti, to ja pe,
p. 4561 250

Päihdetyön vastaanotto

● ilman ajanvarausta diakoniatoimistossa
tiistaisin klo 13.30 - 15.30

Kerhot ja ryhmät
Näkövammaisten kerho

seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16,
kokoussali klo 14 - 16
torstaisin: 6.10., 10.11.
● vetäjä: Pirkko Saarinen p. 040 555 6325

Kehrääjänkadun eläkeläiskerho

Kehrääjänkadun kerhohuone,
Kehrääjänkatu 6, klo 13.30
maanantaisin: 17.10., 21.10.
● vetäjä: Pirkko Saarinen p. 040 555 6325
Akkojen klubi toimii Martin seurakuntatalossa. Klubi on auki joka tiistai kello 17.30 - 19.00. Sinne ovat kaikki naiset tervetulleita. Klubiillan aikana
Lindberg-Miettinen (takana oik.).

Akkojen klubista
on tullut suosittu

M

artin alue on
kasvanut kohisten ja vetänyt
asukkaikseen
runsaasti lapsiperheitä etenkin
pääkaupunkiseudulta. Martin
alueneuvosto sai pyynnön, että
naisille pitäisi järjestää omaa toimintaa. Hankkeen työnimeksi
tuli Akkojen klubi, joka hyväksyttiin käyttöön. Klubi kokoontuu Martin seurakuntatalossa
(Niittymäenraitti 4) joka tiistai
kello 7.30 - 9.00. Sen vetäjänä
on Mervi Lindberg-Miettinen,
ja leikki-ikäisiä lapsia aktivoi eri
huoneessa lastenohjaaja Maria
Silván.
– Täällä perheiden naiset voivat
tavata ja tutustua toisiinsa. Akkojen klubi on tarkoitettu nimenomaan naisille. Se ei ole perinteinen avoin perhekerho, jossa äidit ja lapset ovat yhdessä.
Kaikki naiset ovat tervetulleita,
myös lapsettomat, Mervi Lindberg-Miettinen sanoo.
Hänen mukaansa jokaiseen
klubi-iltaan pyritään saamaan
naisia kiinnostavaa toimintaa
kristillisyyttä unohtamatta.
– Tällä kertaa tänne piti tulla
kirkkoherra Ilkka Järvisen meitä
laulattamaan, mutta hänelle tuli
este. Lähiviikkojen tiistai-iltoihin on tulossa rentoutusharjoituksia ja kosmetiikkaesittelyjä,
jolloin jokainen voi kokeilla
tuotteita asiantuntijan opastuksella. Tulossa on myös luontaistuoteterapeutin luento ja musiikkivieraita.

Martissa asuu uusia
hyvinkääläisiä
Ensimmäisellä kerralla tuli klubiin neljä äitiä ja viisi lasta, toisella kerralla yksitoista äitiä ja
kolmetoista lasta. Haastattelua
tehtäessä (6.9.) on menossa kolmas klubi-ilta, jolloin paikalla on
viisi äitiä ja kolmetoista lasta.
Useimmat naiset ovat asuneet
perheineen Martissa vasta lyhyen aikaa. Esimerkiksi Tiina Toimisen perhe muutti PohjoisHelsingistä heinäkuussa.
– Kun muutimme tänne Hyvinkäälle, ajatuksena oli, että
mies voi säilyttää työpaikkansa
lentokentällä. Täällä on huomattavasti edullisempi asunto. Meillä on kolme lasta, joista vanhin

meni juuri eskariin.
Kolmelapsisen Anna Pasosen perhe muutti Marttiin pääsiäisenä Espoosta.
– Akkojen klubissa näkee
muita äitejä. Mieheni tekee matkahommia. On kiva tulla tänne
lasten kanssa. Se on minulle
hengähdyshetki, hän sanoo.
Minna Koskelainen on asunut Martissa yhden vuoden. Perheessä on myös kolme lasta, jotka ovat äidin mukana Akkojen
klubissa.
– On tärkeää, että saa tavata
toisia äitejä. Tämä on hyvä paikka niille, jotka eivät ole hyvinkääläisiä. Jos perheessä ei ole
puistoikäisiä lapsia, muita äitejä
ei ole helppo tavata.
Kahden lapsen äidin Ritva

MUMMON
KAMMARI
Maanantaisin

* avoimet ovet, käsitöitä ja
askartelua klo 11 - 14

Tiistaisin

* avoimet ovet,
shakin peluuta klo 11 - 13
* yhteislaulu- ja musiikkituokio klo 13 - 14
* diakoniatyöntekijän
päivystys klo 10 - 13

Keskiviikkoisin

* avoimet ovet klo 11 - 14
* jumppatuokio klo 12
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Lyhytkurssi Mummon kammarilla keskiviikkoisin klo 19:
19.10., 26.10. ja 2.11.
* vetäjä: Kaisa Uronen ja
Anna-Kaisa Kuokkanen
* lisätiedot: Anna-Kaisa Kuokkanen, p. 040 559 6319

Torstaisin

* perhepäivä klo 9 - 12

Paavolan seurakuntakoti, Aittatie 1,
klo 13 - 14.30 tiistaisin: 4.10., 18.10., 1.11.,
15.11. 29.11.
● vetäjä: Britta Toiviainen p. 488 260

Paluumuuttajien tapaamiset

seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16,
klo 14.00 maanantaisin: 24.10., 21.11.
● Ilmoita tulostasi Päivi Lammelalle tai
1.10. alkaen Tuula Liivolalle p. 4561 254,
040 5596 318

Kehitysvammaisten
seurakuntakerho

Vuoren perhe on asunut Hyvinkäällä seitsemän vuotta. Uusi
koti löytyi Martista, jossa on
asuttu reilut puoli vuotta.
– Käyn työssä Helsingin keskustassa. Kun näin lehdessä Akkojen klubi -ilmoituksen, ajattelin tulla mukaan. Martti on mukava paikka asua, vaikka itse
olen kotoisin Helsingin keskustasta.
Anne Brusilalla on Hyvinkäästä jo kymmenen vuoden kokemus. Lapsien kautta hän sanoo tutustuneensa seurakunnan
kerho- ja perhekahvilatoimintaan. Perhe, jossa on kaksi poikaa, muutti Marttiin elokuussa.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

Vapaaehtoistyön
koulutusilta
Tuomasmessujen
rukousalttarien
rakentaminen

Paavolan eläkeläiskerho

torstaina 27.10. klo 18
aihe: Vanhusten päihteiden
käyttö
* lisätiedot Mummon kammarin toiminnasta:
Anna-Kaisa Kuokkanen
p. 040 559 6319

HERUSTEN MÖKIN
VUOKRAUS

* Vapaista mökkivuoroista voi
tiedustella diakoniatoimistosta päivystysaikoina ma, ti, to
ja pe klo 10 - 13, p. 4561 250

Martin seurakuntatalo, Niittymäenraitti 4,
klo 18 - 19.30 torstaisin: 22.9., 20.10., 17.11.
● vetäjä: Mari Kahra,
p. 040 559 6324

Päihteetön saunaryhmä

Vehkojan seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie
3, klo 14 - 18 joka toinen torstai: 22.9.,
6.10., 20.10., 1.12., 15.12.
● vetäjä: Kristiina Leinonen,
p. 0400 804 252

Päihteetön naisten ryhmä

työkeskuksen aulakahviossa,
Hämeenkatu 16, klo 18 - 20
keskiviikkoisin: 12.10., 9.11., 7.12.
● vetäjä: Kristiina Leinonen,
p. 0400 804 252

Kansainvälinen naistenkerho

Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie 1
torstaisin klo 10 - 12
● lastenhoito ja tulkkaus järjestetty
● lisätiedot: Päivi Lammela, 1.10.2005
alkaen Tuula Liivola, p. 040 559 6318

Leirit ja retket
Päihteetön retki Sääksiin

torstaina 17.11. klo 15
● lisätiedot: Kristiina Leinonen,
p. 0400 804 252

Mielenterveysleiri

Sääksin leirikeskuksessa 23. - 25.11.
(ke - pe), hinta 34 euroa
● leirillä mukana Kaisa Laakso ja
Hannu Tiainen
● lisätiedot: Kaisa Laakso,
p. 040 755 9364



Ajan ilmiö

V

ehkojan seurakuntakeskuksessa
on alkanut poikien sählykerho.
Nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka
Laakso viheltää pilliä pelin tiimellyksessä ja antaa innokkaille
pelaajille ohjeita. Toisena ohjaajana on lukiolainen Mikko Salo, 6, joka alkaa vetää kerhoa ensimmäistä kertaa. Mikko
tiedetään kaveriksi, joka hallitsee myös tietokonemaailmaa. Hän sanoo, että tietokoneilla pelaavien lasten olisi hyvä käydä välillä ulkona liikkumassa.
Mikko Salo aloitti elokuussa opiskelun
Hyvinkään Sveitsin lukiossa, jossa käytetään
melko paljon tietokonetta.
– Minun perheessäni on ollut tietokone
kolme neljä vuotta ja minulla oma tietokone
pari vuotta. Aluksi pelailin kuudenteen
luokkaan asti tietokoneella yksinkertaisia
lasten pelejä.
Ala-asteella Mikko joutui laskemaan tietokoneella laskuja ja harjoittelemassa tekstinkäsittelyä. Yläasteella atk-kurssien taso
tuli vaativammaksi. Opeteltiin taulukkolaskentaa ja lisää tekstinkäsittelyä. Siihen aikaan Mikko sanoo tutustuneensa ensimmäistä kertaa HTML-koodiin, jota käytetään verkkosivuja tehtäessä.
– Minulla on ollut omat nettisivut kolmisen vuotta. Alussa ne olivat alkeelliset.
Tällä hetkellä siellä on pieni tietopätkä
omasta itsestä. Jossakin vaiheessa laitan sinne tietokoneella muokkaamiani kuvia.

Mediakurssilta lähti
päivitystehtävä
Viime vuoden helmikuussa Mikko Salo oli
rippileirillä Saariselällä. Sen jälkeen hän meni kaksivuotiseen isoskoulutukseen, johon
liittyi mediakurssi. Osanottajia oli viisi.
– Nuorisonohjaaja Jari Seppälän kanssa
aloimme suunnitella www.betsku.net -sivuston ulkoasua. Sitten Jari pyysi minua
päivittämään sivuja. Aloin tehdä sitä elokuussa. Olen uudistanut sivujen ulkoasun

Hyvinkään Sveitsin lukion elokuussa aloittanut Mikko pitää Vehkojan seurakuntakeskuksessa 7 - 9-vuotiaiden poikien sählykerhoa. Hän
on sitä mieltä, että jatkuva tietokoneen ääressä istuminen ei ole terveellistä aikuiselle eikä lapselle. Välillä kannattaa rentoutua liikkumalla.

Mikko Salo kehottaa lapsinörttejä liikkumaan

Vanhemmilla on vastuu
lapsistaan
Tietokoneen kanssa askartelu ei ole lapsille
aivan harmiton asia.
– Kun olin nuorempi, vanhemmat kehottivat minua pois tietokoneen äärestä, jos
olin puuhannut sen kanssa kauan. Internetissä on sivustoja, jonne lasten ei kannattaisi
mennä.
Mikko Salon mielestä vanhempien tulisi
kuitenkin neuvoa lapsilleen tietokoneen
käytön perusteita. Tietokoneisiin voi asentaa estoja, että lapset eivät pääse heille sopimattomille sivuille.
– Itse käytän tietokonetta tiedotusvälineenä. Käytän sähköpostin lisäksi IRC:iä
(Internet Reality Chat) ja Messenger-viestejä. Keskustelen tietokoneella tuttujen kanssa.
Mikko Salolla on nörteille neuvo:
– Välillä kannattaa käydä pihalla ja liikkua. Itse olen nyt aloittamassa ensimmäistä
kertaa poikien sählykerhon pidon täällä
Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Sähly on
kouluissakin yleisin ja suosituin sisäliikuntapeli.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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”Google ei korvaa kotia” sanoo piispa Mikko Heikka

E

spoon hiippakunnan piispa
Mikko Heikka otti kantaa tietokonetta käyttävien lasten turvallisen kasvun puolesta, kun hän puhui piispainkokouksen avajaisissa Espoossa 3. syyskuuta.
– Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö keräävät nuoria, jotka tulevat kirkon tilaisuuksiin suoraan tietokoneen
ääreltä. Tämän päivän rippikoululeirillä kohdataan paraikaa kamerapuhelimien ja digitaalisten kameroiden
synnyttämät tietosuojaongelmat. Vaikenemmeko tietotekniikan ja biotekniikan synnyttämistä eettisistä ongelmista, hän kyseli piispainkokouksessa.
Kirkon lapsi- ja nuorisotyössä tulisi ottaa nykyistä enemmän huomioon, että 62 prosenttia suomalaisista
lapsista käyttää tietokonetta. Keskiarvo Euroopassa on 50 prosenttia.
– Suomalaisille vanhemmille on
annettava tunnustusta valveutuneisuudesta, sillä 4 prosenttia suomalaisista vanhemmista antaa internetin käyttöä koskevia ohjeita lapsille. Euroopan keskiarvo on
24 prosenttia.

Teknologiasta vapaita
vyöhykkeitä
Piispa Mikko Heikka on huolestunut niistä
kodeista, joissa lapset saavat käyttää internetiä vailla aikuisen ohjausta.
– Millaisen maailmankuvan nämä lapset rakentavat internetin rajattomasta

Sami Suni/Photocabinet

mediakurssin suunnittelun pohjalta. Pidän
yllä myös hyvinkääläisen Kanava-gospelbändin sivuja www.kanavamusic.tk.
Mikko Salolla on digikamera. Hän
muokkaa tietokoneella ottamiaan kuvia.
– Kuvaan maisemia ja luonnon yksityiskohtia. Kuvaamiseen ja niiden käsittelyyn ei
tahdo kuitenkaan jäädä tarpeeksi aikaa lukion käynnin rinnalla. Tulevaisuudessa haluaisin käyttää työssäni tietokonetta ja kameraa.

maailmasta. Kuka opettaa heitä lukemaan
oikein nettiä. Näkisin, että kirkon kasvatustyöllä on oma vastuunsa teknologian
pelisääntöjen luomisessa.
Aikuisen ohjaava merkitys lasten ja
nuorten kasvulle on tärkeä.
– Lopultakin lienee niin, että it-maailmassa elävä lapsi tarvitsee eniten aikuista,
jolla on aikaa lapselle, myös koneen ruudun äärellä lapsen vierellä istuen. Nettiä
käyttävä lapsi tarvitsee kokemusta aikuisesta, joka antaa sääntöjä ja turvaa. Kasvattajan vastuuta ei voi luovuttaa koneelle.
Google ei korvaa kotia.

Hyvinkään seurakuntaakin kaitseva
piispa Mikko Heikka suosittelee vanhemmille ja lapsille hyvää tekeviä arvoja ja tekniikasta vapaita vyöhykkeitä.
– Näitä ovat hiljaisuus, ystävyys, anteliaisuus, kävelyretket, rakkaus, hyvänsuopaisuus ja itsensä kohtaaminen. Hyvä elämä niin teknologisessa todellisuudessa
kuin niiden ulkopuolella on kirkon päämäärä. Ne toteutuvat vain päättäväisen ja
suunnitelmallisen kasvatuksen kautta.

KT/Kirkonmäeltä-lehden toimitus

Hyvinkäälle perustetaan
abortti-vertaistukiryhmä

Hyväntekeväisyys-

KIRKKOKONSERTTI

H

yvinkäälle perustetaan vertaistukiryhmä, jossa abortin kokeneet naiset
käyvät läpi henkilökohtaisia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Keskusteluissa käytetään runkona työkirjaa ”Armahdettu ja vapautettu”. Idea on lähtöisin
Tampereen NNKYn Itu-projektista.
Naiset saattavat kokea häpeää, syyllisyyttä ja surua, josta seuraa syvää masennusta ja ahdistusta. Itsemurhariski liittyy
läheisesti tähän. Muistojen estämiseksi pystytetään kieltämisen suojamuuri, joka saattaa kestää vuodesta vuosikymmeniin. Nainen voi kantaa vaieten syyllisyyden taakkaa
jopa lopun elämäänsä.
Kieltämisen muuri saattaa murtua toisen raskauden yhteydessä. Uskoontulo, jokin tv-ohjelma tai lehtiartikkeli muistuttaa
tapahtumasta.
Abortin vuoksi nainen voi olla vihainen
itselleen, Jumalalle tai niille, joita rakasti ja
joihin luotti eniten päätöksensä aikana. Vihasta saattaa nousta katkeruus.
Varsinkin itselle anteeksiantaminen on
ensimmäinen askel parantumisessa. Nainen
saattaa hakea apua moniin henkisiin ja fyysisiin vaivoihin monilta auttajilta, mutta oireita hoidettaessa ei huomioida abortin tuomaa ratkaisematonta tuskaa. Menneisyyttä
ei voi muuttaa, mutta on tärkeää päästä parantumaan ja vapautumaan. Vuosia abort-

KESKIVIIKKONA
19.10.2005
ALKAEN KLO 18.00
KAHVITARJOILULLA
Hyvinkään kirkossa

Ohjelma alkaa klo 19.00
Esiintyjinä

Asta Siekkinen
ja Eino Grön
Ohjelma ja kahvitarjoilu
10 euroa

Ulla Kiiski

tiin liittyvät käsittelemättömät tunteet jäävät
taka-alalle ja tilalle tulevat ilo ja uudet voimavarat, jotka ehkä pitkäänkin ovat olleet
kadoksissa.
Vertaistukiryhmä kokoontuu yhdeksän
kertaa Mummon kammarissa alkaen torstaina 6.0. klo 8. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ulla Kiiski, puh. 040 724 9333.

Tuotto lasten ja nuorten hyväksi
Järjestäjä
LC Hyvinkää Viertolan ry

Sanaristikko 4/2005

Viime kerralla 26 osallistujaa lähetti oikean ratkaisun. Arpaonni suosi tällä kertaa Kirsti
Simontschukia ja Hannu Jukkalaa. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä.
Onnea voittajille. Sanaristikon 4/2005 vastaukset lähetetään ma 24.10. mennessä.
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Nimi:
Osoite:
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Mieskuorojen kirkkokonsertti

Paavolan raamattupiiri syksyllä 2005

la 24.9. klo 17 Hyvinkään kirkossa

tiistaisin klo 19
Paavolan srk-kodissa, Aittatie 1
Pitäjänä Pekka T. Lyyränen

● Harjavallan Työväen Mieskuoro, joht. Martti Nissilä
● Hyvinkään Työväen Mieskuoro, joht. Kalevi Toropainen
● Mieskuoro Kisailijat Kotka, joht. Marja Kuusinen ja Kari Wilenius,
● Nokian Työväen Mieskuoro, joht. Keijo Rantanen
● yksinlaulua Aarno Rantanen, säestys Matti Heroja, piano

Isänmaallisten laulujen ilta
to 6.10. klo 19 Kytäjän kirkossa

● Mukana Reijo Pajamo, Helsingin Sotaveteraanikuoro,
joht. Arvo Kuikka, Matti Heroja, Ilkka Järvinen.
● Kahvitarjoilu klo 18 - 19.
● Klo 18.30 kouluneuvos Henrik Korpikallas esittelee kirkon
puolella Kytäjän kirkkoa, kertoo sen vaiheista, hautausmaasta ja
sankarimuistomerkistä.
Bussikuljetus: lähtö Paavolan seurakuntakodilta klo 17.45, Hyvinkään kirkko, Vanha kirkko ja Kirjavatolppa, paluu tilaisuuden päätyttyä. Edestakaisen matkan hinta 4 euroa.
Sydämellisesti tervetuloa!

Syksyn ohjelmaa
Hyvinkään Harjutalossa,
Harjukatu 1
Runon ja musiikin iltapäivä
sunnuntaina 2.10. klo 14
* Lausuntaa Lea Laiho ja
Aarre Kiveinen
* Musiikkia Mäkisen sisarukset:
Jaakko piano, Lauri saksofoni,
Mikko käyrätorvi ja Annastiina
viulu, juonto Pirkko Ojala
* Yhteislaulua ja iltapäiväkahvit
* Kolehti Sirkka ja Tapio Kuulan
työlle Keniassa
* Saatavana Aarre Kiveisen runokirjaa ”Onnellinen vanki”
Järj. Evankeliumiyhdistyksen
Hyvinkään osasto

Hyvinkään Evankelinen kuoro
kokoontuu maanantaisin
klo 18 - 19.30.
Kaikkiin ääniin otetaan uusia
laulajia. Missä luuraavat tenorit?
* Yhteystiedot Pirkko Ojala,
puh. 040 750 068.
Lähetysillat tiistaisin klo 18
Raamattuopetusta, yhteislaulua,
lähetysasiaa, kahvia ja iloista
yhdessäoloa.

Piirros ja tehtävä Eija Viitanen

Tule sinäkin,
kaikki lämpimästi tervetuloa!
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Nuorten
viikkotoimintaa

Tiistaisin
klo 18.30 klubi-ilta Betaniassa,
Helenenkatu 15
Keskiviikkoisin
klo 18 peli-ilta Vehkojan srkkeskuksessa, Yli-Anttilantie 3
Perjantaisin
klo 18 raamis Betaniassa
Lauantaisin
klo 18 nuortenilta Betaniassa
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten

Raamattu- ja
keskustelupiiri

Hyvinkään Harjutalossa,
Harjukatu 1 joka toinen torstai
klo 18.30
* Iltaan sisältyy raamatunlukua,
keskustelua, rukousta, laulua
ym. yhdessäoloa teekupposen
äärellä.
* Iltaan on tervetullut jokainen,
joka etsii, epäilee tai uskoo.
* Kokoontumiskerrat: 29.9.,
13.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja
8.12.
Järj. Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys

Seurakuntaseniorit
syksyllä 2005

Sunnuntain
kirkkohetki

Vehkojan srk-keskuksessa
keskiviikkoisin klo 14 - 15.30
5. 10. Mitä pelkäisin?
19. 10. Pitäisikö olla rohkea?
2. 11. Jotain pysyvää
16.11. Myrskyä vesilasissa
30.11. Kulkua juhlasta juhlaan
• Ohjelmassa sanaa, yhteislaulua, keskustelua ja pullakahvit
• Ei kannata jäädä aina kotiin,
hyvässä seurassa mielikin virkistyy!
• Vastuuhenkilöt Pirkko ja Eero
Ojala
Tervetuloa!

Pyhäkoulut
ovat alkaneet
Pyhäkoulut kestävät tunnin
ajan. Pyhäkouluun voivat tulla
kaikki 4 vuotta täyttäneet ja sitä
vanhemmat lapset.
Pyhäkoulupisteet:
✶ Hakalanmäki klo 12,
Ahmankatu 2
✶ Pappilankatu 14 klo 11
✶ Paavolan seurakuntakoti
klo 13, Aittatie 1
✶ Rauhanyhdistyksen toimitalo
klo 11, Paavolankatu 3
✶ Talvisilta klo 11, Sieponkuja 2
✶ Vehkojan seurakuntakeskus
klo 12, Yli-Anttilantie 3
✶ Seurakunnan työkeskus
klo 10.00, Hämeenkatu 16,
kokoontuu jumalanpalveluk
sen ajan. Pyhäkouluun voi
tulla heti sen alkaessa tai
siirtyä sinne kirkosta saarnan
alkaessa
✶ Martin maja lauantaisin
klo 10 - 12 Martin seurakuntalossa, Niittymäenraitti 4

Lasten nurkka

Kehitysvammaisten
rovastikunnallinen
kirkkopyhä
su 23.10.2005

Kauneimmat joululaulut
Su 11.12. klo 15
Vehkojan srk-keskuksessa

Hei Nainen!

Messu klo 10
Hyvinkään kirkossa
* liturgi Hannu Tiainen
* saarna Jarno Hellström
* kanttori Helena Lehtinen
* Teatteri Beta
* Nuorisokuoro
* Tuomaskuoro

Kaipaatko eloosi ilon pisaroita
lokakuisen harmauden
keskellä?

Vastuuhenkilö Maria Kahra
Messun jälkeen ruokailu ja
juhla Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3
Hinta 10 e/hlö (sis. ruoka ja
kahvi)
Sydämellisesti tervetuloa!

(kesto noin 30 min.)
Lapsiperheet tervetuloa!
Sunnuntaisin klo 15
Vanhassa kirkossa (25.9.,
30.10. ja 27.11.)

”KOKONAISEN MEININKI”
keskiviikkona 12.10.
klo 19 Vanhassa kirkossa
Meininkiä kaikenikäisille ja
-kiloisille naisille
Illan aikana saamme nauttia,
laulaa ja nauraa - iloita yhdessä
Luojan luomina kokoNaisina.
Kipase kaverin kanssa
Vanhaan kirkkoon!

Lähetysmyyjäiset
ja -lounas
Seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16
Perjantaina klo 10.30 - 13.30:
7.10., 4.11. ja 2.12.

”Naiset toivon lähteellä”

Hanna-ryhmä
joka toinen maanantai

klo 18 - 19.30 työkeskuksessa,
Hämeenkatu 16

Hanna-projekti on naisten maailmanlaajuinen rukousliike. Hyvinkään seurakunnan Hanna-ryhmässä tutkimme Raamattua, rukoilemme ja jaamme tietoutta
muualla maailmassa elävien naisten tilanteesta. Kustannamme
mahdollisuuksien mukaan ”Naiset toivon lähteellä” -radio-ohjelmia.
Syksyn 2005 kokoontumiset:
26.9., 10.10., 24.10., 7.11. 21.11. ja 5.12.
Järj. Hyvinkään seurakunnan aikuistyö

Tervetuloa!

Syyskuu - marraskuu 2005

Muutokset mahdollisia! Seuraaa kirkollista ilmoittelua.

SYYSKUU
Torstai 22.9.

• klo 10- 15 Työttömien torstai
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 14.00 Sotiemme veteraanien keskustelupiiri srk-keskuksessa, Seppo Karttunen
• klo 14-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksessa, ks. s. 11.
• klo 18.00 Kehitysvammaisten
seurakuntakerho Martin srktalossa
• klo 18-21 Miesten keskustelu- ja saunailta Sääksin leirikeskuksessa (jos tarvitset kyytiä, ota
yhteyttä Matti Seppäseen 040
5502 156)
• klo 18.30 Ruut -naistenpiiri
Vehkojan srk-keskuksen piharakennuksessa

Lauantai 24.9.

• klo 17.00 Mieskuorojen konsertti Hyvinkään kirkossa, ks. s.
14
• klo 18.00 Rauhanyhdistyksen iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 25.9./9.
sunnuntai helluntaista

Rakkauden kaksoiskäsky
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Anu Rask fagotti
• Paavolan srk-kodissa ei ole
jumalanpalvelusta
• klo 12.00 Messu Kaukasten
palvelutalossa
• klo 15.00 Kirkkohetki lapsille
ja perheille Vanhassa kirkossa,
ks. s. 14
• klo 18.00 Sana soi -ilta Hyvinkään kirkossa, Pauli Tuohioja,
Tuula Portin, Kalle Välimaa, harmonikka, Kati Välimaa, viulu ja
piano. Illan päätteeksi kirkon
yläsalissa kahvi- ja teetarjoilu
sekä arpajaiset Raamattuopiston
työn tukemiseksi.

Poliisien kirkkkopyhä
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
• klo 11.30 Kirkkokahvit
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa, kirkkokahvit
• klo 12.00 Messu Vehkojan srkkeskuksessa, kirkkokahvit
• klo 14.00 Runon ja musiikin
iltapäivä Harjutalossa, ks. s. 14
• klo 15.00 Messu
Kytäjän kirkossa
• klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta
Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Rautatien soittajien
konsertti Hyvinkään kirkossa

Maanantai 3.0.

• klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16

Torstai 6.0.

Keskiviikko 28.9.

Perjantai 7.0.

Torstai 29.9.

• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhassa kirkossa
• klo 18.30 Opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten Raamattuja keskustelupiiri Harjutalossa,
Harjukatu 1, ks. s. 14
• klo 20.00 Tuomaskuoron ja
-bändin konsertti Hyvinkään
kirkossa

LOKAKUU
Sunnuntai 2.0./
Mikkelinpäivä
(Enkelien sunnuntai)

Jumalan sanansaattajat /
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Keskiviikko 5.0.

• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan srk-keskuksessa, ks. s.
14
• klo 19.00 Kirkkohistorian
luento Vanhassa kirkossa, ”Luterilaisuuden kylvöaika” (1600 1800)

• klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas srk-keskuksessa

Sunnuntai 9.0./2.
sunnuntai helluntaista

Jeesuksen lähettiläät/
Seurakunnan lähetyspyhä
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
• klo 11.30 Lähetysjuhla ja kirkkokahvit srk-keskuksessa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• klo 18.00 Konsertti Hyvinkään
kirkossa, Hyvinkään Oratoriokuoro, joht. Matti Heroja

Maanantai 0.0.

• klo 18.00 ”Naiset toivon lähteellä” Hanna-ryhmä työkeskuksessa

Keskiviikko 2.0.

• klo 18.00 Päihteetön naisten
ryhmä työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16, ks. s. 11
• klo 19.00 Naisten ilta Vanhas-
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• klo 18.30 Opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten Raamattuja keskustelupiiri Harjutalossa, Harjukatu 1
• klo 18.00 Lapsi- ja nuorten
kuoron konsertti Vanhassa
kirkossa, Helena Lehtinen

Lauantai 29.0.

• klo 18.00 Rauhanyhdistyksen iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 30.0./24.
sunnuntai helluntaista

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa,
Pentti Kakkonen näyttää matkakuvia

• klo 18.00 ”Naiset toivon lähteellä” Hanna-ryhmä työkeskuksessa, ks. s. 14

• klo 17.30 Vesper Kauniston
vanhainkodissa ja klo 18.30
Veteraanitalossa, Hyvinkään
Kirkon Kamarikuoro
• klo 19.00 Kirkkohistorian
luento Vanhassa kirkossa, ”Kristinusko saavuttaa Pohjoisen
maan” (1100 - 1500), Juha Koivulahti, ks. s. 4
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Tiistai 4.0.

• klo 14.00 Näkövammaisten
kerho srk-keskuksessa, neuvotteluhuone 2
• klo 14-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 19.00 Isänmaallisten laulujen ilta Kytäjän kirkossa, Reijo
Pajamo, Helsingin Sotaveteraanikuoro, joht. Arvo Kuikka, Matti
Heroja, Ilkka Järvinen. Bussikuljetus, kahvitarjoilu klo 18 - 19, klo
18.30 Henrik Korpikallas esittelee kirkkoa, ks. s. 14
• klo 19.00 Valoa! Ylistyksen ja
rukouksen ilta Martin srk-talossa

Maanantai 26.9.

Seurakunnassa tapahtuu
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sa kirkossa, Sirpa Kallio, ks. s. 14

Torstai 3.0.

• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhassa kirkossa, aiheena Kroatia, Matti Korpiaho ja
Predrag Gazibara
• klo 18.30 Opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten Raamattu- ja
keskustelupiiri Harjutalossa,
Harjukatu 1

Sunnuntai 6.0./
Uskonpuhdistuksen
muistopäivä

Uskon perustus
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, saarna Juhani Forsberg
• klo 11.30 Juhla srk-keskuksessa, esitelmä Juhani Forsberg
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta
Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa

Maanantai 7.0.

• klo 13.30 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho, Kehrääjänkatu 6
kerhohuone
• klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16

Tiistai 8.0.

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa

Keskiviikko 9.0.

• klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 19.00 Kirkkohistorian luento Vanhassa kirkossa, ”Suomen

kirkko ja mureneva yhtenäiskulttuuri” (1900-luku)
• klo 19.00 Hyväntekeväisyyskirkkokonsertti Hyvinkään kirkossa, Asta Siekkinen, Eino Grön,
kahvitarjoilu alk. klo 18, ohjelma
ja kahvi 10 €, ks. s. 13

Torstai 20.0.

• klo 14-18 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 18.00 Kehitysvammaisten
seurakuntakerho Martin srktalossa
• klo 19.00 Valoa! Ylistyksen ja
rukouksen ilta Martin srk-talossa

Sunnuntai 23.0./23.
sunnuntai helluntaista

Antakaa toisillenne anteeksi/
Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä
• klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, ruokailu ja juhla Vehkojan srk-keskuksessa messun jälkeen, ks. s. 14
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa,
kirkkokahvit
• klo 16.oo Yhteislaulutilaisuus
Paavolan srk-kodissa
• klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa
kirkossa, Raamattuopisto

Maanantai 24.0.

• klo 18.00 ”Naiset toivon lähteellä” Hanna-ryhmä
työkeskuksessa

Keskiviikko 26.0.

• klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa

Torstai 27.0.

• klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhassa kirkossa

Kahden valtakunnan
kansalaisena/
Sleyn kirkkopyhä
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 11.30 Lähetysjuhla
kirkon yläsalissa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• klo 15.00 Kirkkohetki lapsille
ja perheille Vanhassa kirkossa
• klo 18.00 Yhteislauluilta
lähetystyön hyväksi Hyvinkään
kirkossa

Maanantai 3.0.

• klo 18.00 Raamattuilta Vanhassa kirkossa ”Minä tulen
pian”
• klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16

MARRASKUU
Tiistai ..

• klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
• klo 18.00 Raamattuilta Vanhassa kirkossa ”Kohti uutta
kaupunkia”

Keskiviikko 2..

• klo 14.00 Seurakuntaseniorit Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 19.00 Kirkkokonsertti
Hyvinkään kirkossa, Petri Laaksonen ja yhtye, Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro, liput 12 €/
henkilö, ks. s. 16

Torstai 3..

• klo 19.00 Valoa! Ylistyksen
ja rukouksen ilta Martin srktalossa

Perjantai 4..

• klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas srk-keskuksessa

Sunnuntai 6../25.
sunnuntai helluntaista

Kuolemasta elämään/
Karjalaisten kirkkopyhä
• klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
• klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa
• klo 12.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
• klo 15.00 Messu
Kytäjän kirkossa
• klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta
Vanhassa kirkossa
• klo 19.00 Yhteiskristillinen
lähetysjuhla Hyvinkään kirkossa
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”Ilman kuulijoitani säveltelisin vain pöytälaatikkoon ja laulaisin suihkussa.”

Konsertti

Hyvinkään kirkossa
keskiviikkona 2.11. klo 19.00
Petri Laaksonen, yhtye ja Hyvinkään
Kirkon Kamarikuoro.
Liput 12 e/henkilö. Hintaan
sisältyy ohjelma. Lippuja saatavana
ennakkoon Jussintorin kukasta
ja seurakunnan neuvonnasta
(Hämeenkatu 16). Ryhmäja yrityslippuja saa kuoron
puheenjohtajalta Asko Rauramolta,
puh. 0400 483 344
(asko.rauramo@pp.inet.ﬁ)

Petri Laaksonen ja yhtye konsertoi Hyvinkään Kirkon Kamarikuoron kanssa

Kestohittien tekijän laulut eivät ole päiväperhosia
Laulaja ja laulujentekijä Petri
Laaksonen lähtee lokakuussa
Eläköön elämä -kiertueelleen,
jolla hän juhlistaa kahtakymmentä musiikillista vuottaan. Kiertueen päätyttyä on keskiviikkona 2.
marraskuuta kello 19 Hyvinkään
pääkirkossa Petri Laaksosen ja
Hyvinkään Kirkon Kamarikuoron
yhteiskonsertti.

K

onsertin ohjelmistossa on Petri Laaksosen kauneimpia hengellisiä lauluja, joista peräti
kahdeksan esitetään yhdessä
kamarikuoron kanssa. Mukana on muun muassa Riemuvuoden 2000 ekumeenisessa pääjuhlassa
Turussa yleisön sydämiä liikuttanut sävellys ”Meri on sydän”, jonka laulun tekijä esitti ”Toivon laivan” kapteenina. Ehkä tunnetuin ja odotetuin hänen lauluistaan on
”Täällä Pohjantähden alla”.
Petri Laaksonen esiintyi viimeksi Hyvinkään kirkossa syksyllä vuonna 2000 ja
sali täyttyi ääriään myöten. Samanlaista
menestystä konsertille odotetaan myös
marraskuun alussa.
– Konsertointi erilaisten kokoonpanojen kanssa tuo työhöni ilahduttavaa vaihtelua. Lauluista tulee esille myös uusia piir-
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teitä, kun instrumenttien lisäksi sävelmiä - Lohdutuksen lauluja” (200).
tulee rikastuttamaan kuoro. Säveltäjän näVuonna 2000 Petri Laaksonen teki uukökulmasta tämä on myös palkitsevaa. den aluevaltauksen ja sävelsi musikaalin
Odotan mielenkiinnolla tulevaa yhteistyö- ”Silkkikivi”, jota Paimion kesäteatteri alkoi
tämme, Petri Laaksonen kommentoi tule- esittää kesällä 2000.
vaa esiintymistään HyvinEnnen Hyvinkään konkään Kirkon Kamarikuoron
serttia olevan Petri Laaksokanssa.
”Eläköön elämä” -juh– Olen saanut tehdä sen
Kuoroa johtaa Hyvinlakiertueen konserttien
kään seurakunnan kanttori tätä hyvin mielenkiin- vierailijoina nähdään Sonja
Heikki Hinssa, kosketinja Virve Rosti.
toista työtä hienojen ja Lumme
soittajana on Matti PaatelKiertue käsittää 3 konsertma. Kitaraa ja huilua soittaa lahjakkaiden tekstittä- tisalia.
Markus Bäckman, joka on
Lumme oli esittäjien, sovittajien, tuot- jänä,Sonja
myös sanoittanut laulut
kun Petrin ensimmäi”Hyvää matkaa” ja ”Aamu- tajien ja muusikoiden nen julkinen sävellys ”Eläyö”. Molemmat kuullaan
kanssa. Kiitos heille! köön elämä” edusti Suomea
Petri Laaksosen ja kuoron
euroviisuissa 985. Sijoitus
yhteisesityksenä. Laulut
oli yhdeksäs. Petri oli tuolovat kokoelmasta ”Janoinen sydän” (995). loin 22-vuotias.
Lisäksi yhtyeessä soittaa viulisti Charlotta
Lähellä oli myös viisuedustus vuonna
Kivistö. Heikki Hinssa istahtaa myös muu- 2000, jolloin Anna Erikssonin laulama
tamissa kappaleissa ﬂyygelin ääreen.
”Oot voimani mun” jäi maamme euroviisukarsinnoissa täpärästi kakkoseksi, mutta
voitti sittemmin eurooppalaisten viisufaniEläköön elämä -konsertti
en Second chance -äänestyksen. Tämä onkolmessatoista salissa
kin toistaiseksi Suomen ainoa ”euroviisuPetri Laaksonen on tuottelias hengellisen voitto”.
musiikin säveltäjä. Erityisesti yhteistyö kirjailija ja sanoittaja Anna-Mari Kaskisen Monipuolinen musiikkimies
kanssa on ollut hedelmällistä. Erilaisia kokonaisuuksia on syntynyt peräti viisi levyl- Monet suomalaiset taiteilijat, kuten Jari
listä: Mukulamessu (993), Sininen hetki - Sillanpää, Katri Helena, Anneli Saaristo,
hiljaisuuden lauluja (995), Lauluja särky- Anna Eriksson, Virve Rosti, Eino Grön ja
neille - Hiljaisuuden lauluja (999), Uusia Arja Koriseva ovat halunneet ottaa ohjelmukulalauluja (200) sekä ”On toinen maa mistoonsa ja levyilleen Petri Laaksosen sä-

velmiä. Hänen laulujaan yhdistää melodisuus ja vahva musiikin harmonian intensiivisyys, joka pitää kuulijan otteessaan. Samalla hän on ollut erittäin tarkka tekstien
laadukkuudesta. Laulut voivatkin ruokkia
kuulijaansa aina uudelleen, eikä niistä ole
tullut kepeitä ”päiväperhosia”.
Esiintyjänä ja tulkitsijana persoonallisen ja vahvan äänen omaava Petri Laaksonen jättää harvoin kuulijoitaan kylmäksi.
Joillekin kuulijoille saattaa yllätyksenä tulla
hänen kykynsä ottaa kuulijansa spontaanilla huumorillaan tiheän tunnelmoinnin lisäksi. Tämä koettiin esimerkiksi kolmen
suomalaisen ”pop-tenorin”, Fredi, Pepe
Willberg ja Petri Laaksonen, kiertueilla
vuonna 2003.
Vuonna 2002 julkaistusta kokoelmalevystään ”Eläköön elämä - 40 laulua Pohjantähden alta” Petri Laaksonen on sanonut
näin:
– Olen saanut laulaa suurten konserttitalojen lavoilla, eduskunnan juhlaistunnossa, pääministerin häissä, juhlavien katedraalien holveissa aina Karigasniemen pieneen kappeliin asti sekä iloita musiikkini
kautta juhlivien kanssa ja lohduttaa surevia
ja sairaita. Suurin kiitos kuitenkin sinulle,
joka haluat laulujani kuulla. Ilman sinua
säveltelisin vain pöytälaatikkoon ja laulaisin suihkussa.

Teksti Pirkko Vakkila/
Kirkonmäeltä-lehden toimitus

