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E

lämän matkalla meille tapahtuu erilaisia asioita.
Odotamme, että ne olisivat voittopuolisesti hyviä ja rohkaisevia. Ihmissuhteidemme, terveytemme ja taloutemme kohdalla toivomme vakautta ja turvallisuutta. Siksi kaikki heilahtelut koskettavat meitä syvältä. Ikääntyminen vaikuttaa esimerkiksi sen, että muutoksia välttämättä tulee. Olemme tottuneet ajattelemaan, että muutokset ja kehityskriisit kuuluvat lapsuuteen ja nuoruuteen näkyvästi, kun taas aikuisuus ja vanhuus ovat seestynyttä aikaa. On löytynyt jo oma tapa elää ja oma maailmankatsomus on selkiytynyt. Tämä on kuitenkin
usein pelkkää näköharhaa.
On helppoa puhua uskostaan silloin, kun mikään
ei paina. Mutta kun elämään astuu matkaseuraksi
sairaus tai suru väliaikaisesti tai pysyvästi, niin meitä koetellaan monella tavalla. Sekin on henkilökohtaista ja vaihtelevaa. Totta on sekin viisaus, että menettäessään jotain rakasta ja arvokasta, voi tilalle
astua uusia asioita rikastuttamaan elämää. Sen rajallisuus pakottaa kysymään totuuden ja tulevaisuuden perään. Kristityn vaelluksella tämän elämän läpi tulee koviakin paikkoja, mutta usko kolmiyhteiseen Jumalaan kantaa.
Entinen arkkipiispa John Vikström kertoi, kuinka
surussa hän sai ystäviltään kortin: ”Wenn du dich
nicht fallen lässt, kannst du nicht erfaren, dass du
getragen wirst.” Siis: ”Ellet suostu putoamaan, et
pääse kokemaan, että sinua kannetaan.” Hän jatkaa: On hyvin raskasta yrittää olla vahva. On paljon helpompaa, kun suostuu olemaan heikko. Vasta silloin on vahva, sillä vahva on se joka uskaltaa
tunnustaa ja kohdata heikkoutensa.
Entä mikä on viesti sinulle, joka olet ottanut seurakuntalehden luettavaksi? Varmasti kaikki jutut tässäkään lehdessä eivät samalla tavalla kosketa. Kerromme paljon siitä, miten seurakunta toimii Hyvinkäällä. Mitä tarjoamme kesällä lapsille ja nuorille jne. Sinulle on
paikka omassa kotikirkossasi. Ei ole mikään pakko ajatella, että tämä ei kuulu minulle. Olen liian tavallinen ja syntinen. Tai riittävän
vahva, ei siihen Jumalaa tarvita. Olipa miten vain, meitä, siis sinuakin, kantavat iankaikkiset käsivarret.

Mitä toivot seurakunnalta vastineeksi
maksamallesi kirkollisverolle?

Hannu Oikarinen

– Seurakuntaan kuulumista en
ole kyseenalaistanut. Maksan kirkollisveron, rahaa voisi mennä
turhempaankin. Mielestäni kirkon tarjonta on kehittynyt mielenkiintoisemmaksi. Ei ole pelkkiä jumalanpalveluksia vaan on
konsertteja ja luentoja. Minulla
on kaksi lasta, jotka ovat käyneet
rippikoulun. On pidetty myös
kolmen lapsenlapsen ristiäiset.
Sillä tavalla kirkko on ollut meille konkreettisesti lähellä. Kun arki ja kirkon toiminta kohtaavat,
sitä parempi.
– Itse olen aikuiskouluttajana
Työväen Sivistysliitossa. Opintojärjestö järjesti Hyvinkäällä
1990-luvun loppupuolella kulttuurikatselmuksen, johon tuli iso
tartolainen kuoro. Silloinen kirkkoherra Tapio Turunen tarjosi
kuorolle yösijan ja aamupalan
Sääksin leirikeskuksessa. Tämän
tyyppistä yhteistyötä toivoisin lisää seurakunnan ja eri yhteisöjen kanssa.

Työttömien torstaille mukavasta
kahvihetkestä 28.4. Vehkojalla.
Teidän, Palvelevan puhelimen,
yhteiskuntatyön johtokunnan, seurakunnan yleishallinnon ja työtovereiden kauniit muistolahjat sekä kaikkien mukanaolo lämmitti suuresti mieltäni. Saamani villiintynyt kello teksteineen kuvaa hyvin
nykyistä olemistani.
Pentti Kakkonen
eläkeläisrovasti
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– En ole hirveästi käyttänyt seurakunnan palveluja. Nuorena olin
kahdella rippileirillä isosena ja
yhdellä varhaisnuorten leirillä.
Vehkojan seurakuntakeskuksessa olen vetänyt varhaisnuorten
kokkikerhoa.
– Minulla on kolmevuotias tyttö. Lapsiperheille voisi olla perhekerhoja. Naapuri kertoi, että
Vehkojalla on äiti- ja lapsikerho.
Niistä pitäisi tiedottaa lehdessä.
Jouluna käyn laulamassa Hyvinkään kirkossa kauneimmat joululaulut.

Jyri Similä

– Minä en tiedä, mitä lisätarjontaa seurakunnalla voisi vielä olla. Nuorille on paljon tarjottavaa. Seurakunta järjestää leirejä
ja kyydityksiä tapahtumiin kuten
Turun Maata näkyvissä -festariin.
Nuorille on koko ajan ohjelmaa,
kiitos aktiivisten vetäjien.

Rauni Rahkonen

Tea Konttinen

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Kiitokset

Salla Mankila

Juhani Koukku

– Seurakunnan tarjonta riittää minulle. Siellä on minun mielestäni paljon toimintaa. Itse en käy
seurakunnan tilaisuuksissa. Jumalanpalveluksessa olen käynyt
viimeksi pari vuotta sitten, jolloin
nuorin poika pääsi ripille.

Hyvinkään seurakuntalehti
Päätoimittaja: Ilkka Järvinen
puh. (019) 456 1210
email:ilkka.jarvinen@evl.ﬁ

– Seurakunnalla on kerhoja, ja
toivon, että ne säilyisivät. Minulla on kaksi lasta. Joskus olemme käyneet yhdessä Ahmankadun perhekerhossa. En käy aktiivisesti seurakunnan tilaisuuksissa. Seurakunnassa voisi olla
enemmän lapsille tarkoitettuja tilaisuuksia, silloin tulisi mentyä
enemmän mukaan. Luulen, että
ihmiset ovat pääosin tyytyväisiä
seurakunnan tarjontaan.
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– Minä kuulun Hausjärven seurakuntaan, mutta asumme lähellä Hyvinkään rajaa, ja lapset ovat
käyneet rippikoulunsa Hyvinkään
seurakunnassa. Säännöllisesti en
osallistu toimintaan, mutta joskus menen mukaan. Jumalanpalveluksissa käyn harvoin. Kauneimpia joululauluja olen käynyt
kuuntelemassa mieheni kanssa
Hyvinkäällä, Hausjärvellä ja Riihimäellä.
– Olen tyytyväinen seurakunnan toimintaan ja palveluihin,
mutta sitä en oikein ymmärrä,
kun ihmisen kuoltua täytyy vielä maksaa hautapaikasta. Kuitenkin jokainen seurakuntalainen
on maksanut kirkollisveroa koko
elämänsä ajan.

Kannen kuvassa ohjaaja Jouni
Laine (oik.)
opastaa Timo Salosta
(vas.), Henrik Siidorovia ja Tiia
Ketosta näytelmäharjoituksessa.

Aluetyö on lähellä seurakuntalaisia
Hyvinkään seurakunnassa
tehdään aluetyötä viidessä
kaupunginosassa. Aluejaolla on pyritty luomaan tasapuolinen mahdollisuus kaikille seurakuntalaisille saada kirkollisia palveluja lähellä omaa kotiansa. Alueneuvostot ja vastuussa olevat työntekijät ovat ideoineet juuri oman näköistänsä toimintaa.

Kytäjän kirkon
saarnatuoliin
vuonna 1939
ikuistetut kirkon rakennustoimikunnan
jäsenet edustivat oman aikansa aluetyöaktiiveja.

Uusi lasiseinä eristää hyvin
ääntä.

Rauhaisampaa
asiakaspalvelua
kirkkoherranvirastoon

Kaukasten aluetyö

Kaukasten aluetyön kevään aikana aloittanut pastori Jyrki Rauhala on mielenkiintoisen haasteen edessä.
– Haluan nostaa esille kesäseurat, joiden pitämisen perinne jatkuu. Kaukasten palvelutalolla on
pidetty syys- ja kevätkausilla jumalanpalvelus kerran kuukaudessa, hän sanoo.
Talvikaudellakin on ollut säännöllisesti seuroja.
– Mielestäni papin tehtävä
on kohdata ihmisiä pitäen esillä
evankeliumin sanomaa.
Kaukasten alue käsittää Kaukasten kylän lisäksi Ridasjärven,
Ahdenkallion ja Ylentolan kylät sekä Myllykylän ja Uusikylän. Kaukasten palvelutalon seurakunta ja kaupunki omistavat
puoliksi.

Kytäjän aluetyö

Seurakuntaan huhtikuun alussa tullut pastori Petra Pohjanraito on aloittelemassa Kytäjän
aluetyön pappina, joten hänelläkin on menossa sisäänajovaihe. Ennen Hyvinkään seurakuntaan tulemistaan hän on ollut papin työssä Halikon ja Kymin seurakunnissa.
– Kytäjän alueneuvosto tekee
suunnitelmia jumalanpalveluksista ja erilaisista tilaisuuksista,
joita ihmisille järjestetään. Pappi-

na haluan palvella ihmisiä ja viedä evankeliumia eteenpäin.

Martin aluetyö

Martti sai viime vuonna aluetyönsä keskipisteeksi seurakuntatalon, joka on Martintalon, koulun ja päiväkodin läheisyydessä.
Uudessa Martin seurakuntatalossa pidetään jumalanpalveluksia,
yksityisten ihmisten perhejuhlia
ja kaikenikäisten kerhoja. Talossa
on lisäksi lasten päiväkerhoja ja
koululaisten iltapäivätoimintaa.
Martin aluetyöstä vastaa pastori
Anita Passilahti tukenaan vireä
alueneuvosto.
– Tapaan ihmisiä etupäässä
kastetoimitusten yhteydessä. Haluamme Martin alueneuvostossa, että seurakunnassa on myös
sellaista toimintaa, jota ihmiset
odottavat. Pidämme tärkeänä, et-

tä seurakunnan kynnys pysyisi
mahdollisimman matalana, pastori Anita Passilahti sanoo.

Paavolan aluetyö

Paavolan aluetyön keskuksena on
vuonna 1975 valmistunut seurakuntakoti. Seurakunnallisen toiminnan ytimen muodostaa kahdeksanjäseninen alueneuvosto,
joka järjestää erilaisia tilaisuuksia kuudesta kahdeksaan kertaa
vuodessa. Niistä voi mainita esimerkkinä vapun vastaanoton ja
jouluaaton yömessun. Jumalanpalvelus on pääsääntöisesti kerran viikossa sunnuntaisin. Paavolan aluetyöstä vastaa toukokuun loppuun asti pastori Pekka
Lyyränen.

Vehkojan aluetyö

Vehkojan aluetyö keskittyy vuon-

na 1981 valmistuneeseen Vehkojan seurakuntakeskukseen. Aluepappina on pastori Esa Kokko.
– Painopisteenä on jumalanpalveluselämä ja raamattuopetus. Kuoro on vahvasti mukana
jumalanpalveluksissa. Niiden yhteydessä meillä on myös kirkkokahvit, mikä on lisännyt merkittävästi kävijöiden määrää. Toivomme alueen ihmisiltä ideoita ja halukkuutta yhteiseen tekemiseen,
hän sanoo.
Seurakuntakeskuksessa pidetään viikolla lasten päiväkerhoja, työttömien torstai, seurakuntaseniorien kokoontuminen sekä
erilaisia liikunta- ja harrasteryhmiä. Viikonloppuisin kirkkotilassa järjestetään seurakunnallisten tilaisuuksien lisäksi vihkimisiä, kasteita sekä perhe- ja muita juhlia.

Seurakuntakeskuksessa Hämeenkatu 16:ssa on saatettu toukokuun
aikana päätökseen taloustoimiston tilojen saneeraus. Remontissa
taloustoimistosta poistettiin tarpeettomiksi käyneet asiakaspalvelutiskit ja tilalle asennettiin lasiseinä. Taloustoimiston sisätilat
sisustettiin aiempaa väljemmiksi, seinäpinnat saivat uuden maalin ja lattiamatto uusittiin. Avokonttorityyppinen työympäristö
muuttui viihtyisämmäksi myös
viherkasveja lisäämällä.
Remontin yhteydessä toteutettiin myös henkilökunnan pitkään
odottama uudistus kirkkoherranviraston puolella. Virasto sai aulatilan jakavan lasiseinän, joka
eristää ääntä ja rauhoittaa asiakastilat hälyltä. Kaste-, hää-, hautaus- ja muissa asioissa vierailevat seurakuntalaiset saavat näin
asioida entistä rauhallisemmassa tilassa.
– Remontti vietiin läpi reilussa
viikossa ja siitä on tullut paljon
myönteistä palautetta. Muutostyöt istuvat hyvin seurakuntakeskuksen ilmeeseen, kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäinen sanoo.

Teksti Seppo Ylönen

Kohti Kiinteää yhteyttä
- Oulussa tavataan!
Kirkkopäivät on kirkon suurtapahtuma, joka järjestetään
joka toinen vuosi eri puolilla
Suomea. Kirkkopäivät toteutetaan paikallisseurakunnan
ja Kirkkopalvelujen yhteishankkeena.
27. - 29.5.2005 Oulussa pidettävien Kirkkopäivien teemana on
Kuuluminen ja kuulluksi tuleminen. Kirkkopäivien tunnuslauseena on Kiinteä yhteys. Teeman
alla järjestetään yli 230 eri tilaisuutta. Seminaareissa pohditaan
muun muassa kirkon jäsenyyttä ja tehtävää 2000-luvun yhteiskunnassa.
Ohjelman suunnittelussa on
huomioitu kaikenikäiset vieraat,
esimerkiksi nuorille ja lapsille on
ihan oma ohjelmansa.
Lapset viihtyvät Merilinnassa, jossa tarjolla on laulua, leikkiä, nukketeatteria, nikkarointia
ja askarteluja. Majakka Isoloistossa taas voi koko perhe levähtää kuuntelemaan kehtolauluja ja

Raamatun kertomuksia. Lapsille on järjestetty myös ulkoleikkiä, jalkapalloa ja omat elokuvanäytännöt.
Nuorten ohjelmaan mahtuu
mm. gospel-karaokea, tekstariseikkailua ja lyhytelokuvien tekoa, mutta myös pohdintaa elämän isoista kysymyksistä.
Kirkkopäivät on myös kulttuuripäivät. Tapahtuma tarjoaa elämyksiä niin musiikin, näyttämötaiteen, kuvataiteen kuin elokuvankin ystäville.
Kaikille yhteiset Suuret juhlat kokoavat väen juhlatelttaan
perjantaina avajaisjumalanpalvelukseen ja Alakko nää mua -juhlaan. Lauantaina kirkkopäiväkulkue johdattaa kansan telttaan Kirkon 850-vuotisjuhlaan ja sunnuntaina Pallaillaan yhdessä teltalle
Jumalan suurperheen yhteiseen
päätösjuhlaan.
Koko ohjelma osoitteessa
www.kirkkopaivat.ﬁ.
Kirkkopäiväkulkue Helsingissä
vuonna 2003.

Sääksin
luontopolkuopas
valmistui
Pitkään työn alla ollut Sääksin
leirikeskuksen luontopolkuopas
on valmistunut ja otettu käyttöön.
Leirikeskuksen alueelle on tehty
puolentoista kilometrin pituinen
polku, jossa on kymmenen tolpparastia. Luontopolkuopas kertoo
jokaisen rastin kohdalla maaston
erityispiirteistä.
Oppaan tekstin on laatinut tunnettu hyvinkääläinen luontoasiantuntija Matti Helminen. Kuvitus on Asta Nykäsen tekemä.
Opasta voivat käyttää Sääksin
eri leiriläiset ja ryhmät vetäjiensä johdolla.
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Jumalan
salattu olemus

O

nko Jumalaa olemassa? Kysymys, johon ihmisen sisin kaipaa vastausta. Kirkkoisä Augustinus
pohdiskeli Jumalan olemassaoloa 300-luvulla.
Hänelle kirkastui, että Jumalan olemus on täysin ihmiskäsitteiden ja sanojen ulkopuolella. Jumalasta oli kuitenkin puhuttava, ”koska ei voitu vaietakaan”. Jumala on
liikkumaton liikuttaja, luonnehtivat keskiajan skolastiset
teologit, Tuomas Akvinolainen etunenässä. He kysyivät,
mitä ja miten Jumala voi olla? Tänään pohdimme seurakunnassa samaa eri-ikäisten ihmisten kanssa. Rippikoululaisille Jumalaa määritellään nesteen kolmen olomuodon kautta. Jää, vesi ja vesihöyry ovat selvästi yhtä. Ne
ovat samaa ainetta, mutta eri olomuodoissa, ja kuvaavat
Jumalan kolmea persoonaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Tällainen konkreettinen määritelmä toimii, se herättää ajatuksia, raottaa salaisuutta. Meidän on siis puhuttava Jumalasta, sillä me tarvitsemme inhimillisiä tapoja ymmärtää Jumala. Meidän tulee kuitenkin välttää
määritelmiä, joilla Jumala typistetään ihmisen näköiseksi ja kokoiseksi.
Ketä Jumala tänä päivänä liikuttaa? Usein ajatellaan, että
uskonnollinen usko on haihattelua ja vastoin luonnontieteellisiä tutkimustuloksia. Tällainen on ”yhden totuuden
ihmisten” mielipide maailmasta, joka sisältää moninaisuutta ja monia eri tasoja. Hengellisellä tasolla ihmisen
perustarpeena on kokea Jumalan läsnäoloa. Jumala todellisesti liikuttaa meitä. Hänessä me elämme, liikumme
ja olemme, kuten Paavali esitti omana aikanaan. Meillä on oikeus uskoa ja kokea näkymätön maailma näkyväisen kuvastimessa.
Jumala on Kolmiyhteinen. Jumalassa on salattua moninaisuutta. Jumalan toiminta historiassa tarvitsee Isää,
Poikaa ja Pyhää Henkeä. Isä on luonut kauniin maailmamme. Häntä voisi kutsua myös Äidiksi, sillä Isä on
määritelmä, joka kertoo Jumalan huolenpidosta ja Hänen vanhemman rakkaudestaan. Hän lahjoittaa meille
jatkuvasti uutta elämää. Poika, Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumala. Hän on rakastavan Jumalan kädenojennus syntiselle ja kärsivälle ihmiskunnalle. Hän tuli ihmiseksi kokemaan kipua, tuskaa ja vaivaa, mutta myös ihmisen iloa, onnistumisia ja oivalluksia. Jumala näki, että ihminen tuhoaa elämää kaikkialla, siksi Hän samastui
ihmisen kärsimykseen ja tuskaan ristillä voittaen synnin
ja kuoleman. Kristuksen läsnäolo tulee synnin ytimeen.
Jumala ei ole enää poissa sieltä, missä on syntiä. Hän
armahtaa syntisen ihmisen. Puolustajamme Pyhä Henki
tuo Kristuksen tuoksun ja läsnäolon keskellemme. Hän
liikuttaa meitä Jumalan rakkauden Henkenä.
Määritelmien jälkeen ihmisen osaksi jää hiljainen ihmettely, sanaton aavistelu Jumalan kasvojen edessä. Jumala
on salattu. Jumala on kätkenyt itsensä palavaan pensaaseen, enkelien viesteihin, omaan poikaansa ja ihmisyyteen, ääneen:”Minä olen Se, joka olen.” Näissä kätköissä mekin saamme kohdata salatun Jumalan!
Kun olet epävarma uskossasi, ja tunnet että Jumala on kaukana eikä vastaa, voit luottaa Jumalan
olevan läsnä myös
tyhjyyden,
pimeyden ja hiljaisuuden
keskellä. Hän on läsnä epäilevän Tuomaan
uskossa. Meidän uskoamme ei mitata sen
määrällä, vaan pienikin huokaus Jumalan
puoleen muuttuu Pyhän Hengen suloiseksi rukoukseksi puolestamme. Toivon, että
Jumala liikuttaa sinua
tänään!

Petra Pohjanraito
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Pastori Pekka T. Lyyränen näyttää Martin Gilbertin Jewish History -kirjan karttaa, jossa osoitetaan
juutalaisten siirtolaisten määrät eri puolilla Rooman valtakuntaa 100 - 300 jälkeen Kristuksen.
Hänen mukaansa monet teologit ja papit ovat kiinnostuneita Israelista.

Uudenmaan Israelin
Ystävät 20 vuotta
”Kaikki perustuu Israelissa armolupauksiin. Te ystävät ette kannata Israelia
sen vuoksi, että se olisi täydellinen”, sanoi Benjamin
Turkia, joka luennoi Uudenmaan Israelin ystävien seminaarissa lauantaina 16. huhtikuuta.
Vehkojan seurakuntakeskuksessa oli samalla Israelin Ystävien
Uudenmaan piirin 20 vuotisjuhla. Juhlasta vastasi Eila Piiroisen
johtama Israelin ystävien Hyvinkään paikallisosasto.
– Nyt on maailmassa paljon

Israelin vastaista propagandaa.
Suomessa on kuitenkin vanhaa
Israelin kannatusta. Se huomataan myös Israelissa, sanoi Jerusalemissa asuva Benjamin Turkia.
Hyvinkään seurakunnan pastori Pekka T. Lyyränen piti luennon kadonneista juutalaisista.
Geenitutkimus avaa juutalaisten
alkuperän tutkimiseen uuden näkökulman.
Juutalaiset olivat jo laajalti lähteneet kotimaastaan ennen ajanjaksoa 100 - 300 jKr. Suurin
juutalaisalue oli Egypti, jossa
oli miljoona juutalaista. Rooman
valtakunnan eri paikkakunnilla
heitä asui noin 4 - 7 miljoonaa.

Pekka T. Lyyränen kertoi, että
Venäjän armeijassa palveli 1800luvun puolivälissä juutalaisia,
joilla oli palveluksen jälkeen oikeus jäädä Suomeen.
– Suomen Lähetysseura syntyi vuonna 1859 ja ensimmäinen
ajatus lähetystyöstä juutalaisten
keskuudessa vuonna 1862. Pikku
hiljaa alkoi juutalaislähetystyö.
Israelin Ystävät Suomessa perustettiin vuonna 1908. Alkoi syntyä
myös paikallisosastoja.
Suomessa on eri kirkkokunnilla ja järjestöillä omaa Israel-työtä raamattu- ja rukouspiireineen.
Näin on myös Hyvinkäällä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Sairaus pakottaa Pekka Lyyräsen eroamaan

Paavolan aluepappina 25 vuotta
Hyvinkään seurakunnan ensimmäisenä seurakuntapastorina vuodesta 1980 lähtien
ollut Pekka Lyyränen on sanonut itsensä irti työstään 1.
kesäkuuta lähtien.
Hänestä Hyvinkään seurakunnassa on hyvät työntekijät ja luottamushenkilöt, mutta hän joutuu
jättämään seurakunnan terveydellisistä syistä. Kirkkohallitus ei ole
myöntänyt hänelle eläkettä.
– Olin sairauslomalla marraskuusta 2002 viime vuoden loppuun diabeteksen ja siitä johtuvien vaivojeni takia. Tulin työhön tammikuun alussa. Jo helmikuussa huomasin, että voimani
eivät riitä. Samaan aikaan myös
Helsingissä asuvan äitini terveys petti ja olen hoitanut häntä vapaapäivinäni.
– Oma terveyteni ei ole kunnossa. En halunnut jäädä enää
sairauslomalle tai virkavapaalle,

joten sanoin itseni irti.
Pekka Lyyränen on ollut Hyvinkään seurakunnan työssä lähes 25 vuotta.
– Seurakunta tekee paljon hyvää ja arvokasta työtä. Minä olen
ollut koko ajan Paavolan aluepappi. Sen lisäksi olen ollut 15
vuotta päiväkerho- ja lapsityön
pappina. Olen tykännyt lapsityöstä. Se siirtyi minulta pois sairauslomani aikana.
Hänen mielestään kaikki myönteiset ja iloiset sekä myös ikävät
asiat liittyvät ihmisiin. Hän on todennäköisesti ensimmäinen Hyvinkään seurakunnan pappi, joka
sanoo itsensä irti menemättä muihin tehtäviin. Kesäkuussa hän aikoo ryhtyä kuntouttamaan itseään
ja toimimaan äitinsä omaishoitajana Hyvinkäältä käsin.
– On katsottava Jumalaan ja
Jeesukseen. Sieltä löytyy kiitollista mieltä.

Seppo Ylönen

Pekka Lyyräsen
lähtösaarna
sunnuntaina 22.5.
klo 10 messussa
Hyvinkään kirkossa.

Messun jälkeen

lähtöjuhla

seurakuntakeskuksessa.
Linja-autokuljetus
Paavolasta klo 9.30 ja
paluukuljetus klo 13.30.

Betania
nuorten
olohuoneena

Perheneuvojat yhteispotretissa: Raili Yli-Saunamäki (vas.),
Veli Matti
Helminen ja
Anne Anttonen.

Hyvinkään seurakunnan Nuorisotalo Betania kokoaa viikoittain
satoja nuoria. Betaniassa riittää
toimintaa jokaiselle päivälle.
Betaniassa on tiloja nuortenilloille, kokkauksille, kursseille ja
muillekin kokoontumisille. Betanialle ominaista on sen omakotitalomaisuus; suuri olohuonemainen oleskelutila, pienryhmätila
sekä eteinen ja keittiö. ”Olohuoneen” sohvilla jutellaan rennosti
tuttujen ja tuntemattomien kanssa, ohessa voi pelata erän biljardia, pöytäjalkapalloa tai lautapelejä. Seiniä koristavat nuorten itsensä tekemät seinäkoristeet.
Nuoret tulevat nuorisotaloon
nähdäkseen toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Nuoria kiinnostaa kristillinen sanoma sekä seurakunnan ylläpitämät arvot. Betaniassa opetetaan erilaisia asioita Raamatusta ja kristillisestä uskosta. Samalla opitaan
tulemaan toimeen erilaisten nuorten kanssa.

TULLAAN TUTUKSI!

Klubi-ilta

- Juttusarja seurakunnan työmuodoista

Ihmissuhteiden hoitaminen on taitolaji

- hae apua ongelmiin ajoissa
Mitä tehdä, kun suhde puolisoon ei toimi, koko perhe
kärsii, selvittämättömät asiat painavat mieltä ja erokin
on käynyt monta kertaa ajatuksissa? Tai kun psyykkiset ongelmat vievät ilon elämästä? Apua voi hakea Hyvinkään-Riihimäen alueen
perheasiain neuvottelukeskuksesta.

P

erheasiain neuvottelukeskus on Hyvinkään ja Riihimäen seurakuntien ylläpitämä.
Se aloitti toimintansa
vuonna 1998. Ostopalvelusopimuksin palveluja tarjotaan myös
Nurmijärvelle, Lopelle ja Hausjärvelle. Perheneuvojia on kolme: Anne Anttonen, Veli Matti Helminen ja Raili Yli-Saunamäki. Toimipisteet ovat Hyvinkäällä ja Riihimäellä.

Luottamuksellista
ja maksutonta

Palvelu on maksutonta, ja se on
tarkoitettu yksittäisille ihmisille
ja pariskunnille (avio- tai avoliitossa eläville) sekä perheille. Perusperiaatteisiin kuuluu ehdoton
vaitiolovelvollisuus. Ihmiset ottavat yhteyttä perheneuvontaan
hyvin monista syistä. Yhteisenä nimittäjänä on kuitenkin, että
ongelmat liittyvät läheisiin ihmissuhteisiin. Parineuvottelun osuus
koko toiminnasta on noin 40 prosenttia. Keskimäärin pariskunta käy 5 - 6 kertaa vastaanotolla noin puolen vuoden ajan, tosin
vaihtelua tässä on paljon. Yksittäiselle henkilölle varataan vastaanottoaikaa kerrallaan noin yksi
tunti ja pariskunnalle noin puolitoista tuntia. Jonotusaika on tällä
hetkellä puolentoista kuukauden

verran. Jos asiakas toivoo, voidaan keskustella myös hengellisistä asioista.
– Yleisimmät syyt yhteydenottoihin ovat parisuhteen vakava kriisiytyminen ja eron uhka,
uskottomuus sekä erilaiset yksilölliset psyykkiset vaikeudet esimerkiksi uupumus, masennus ja
päihteiden käyttö, kertoo perheneuvoja Veli Matti Helminen.
– Meillä ei ole kuitenkaan
mahdollisuutta pitkiin terapioihin, vaikka niitäkin usein kysytään. Keskusteluavuntarve on
niin suuri, että olemme selkeästi erikoistuneet ihmissuhteiden
vaikeuksiin, parisuhteiden ongelmiin sekä muuhun kriisiauttamiseen. Seurakunnan palvelumuotona tämä on luonteva painotus.
Näin kirkko vihkiessään avioliittoon haluaa olla myös tukemassa parisuhdetta ja auttaa ihmisiä
eteenpäin ihmissuhteiden karikoissa, sanoo Anne Anttonen
Perheneuvojan virkaan valittu
sitoutuu suorittamaan kirkon järjestämän kolme ja puoli vuotta
kestävän perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen.

Ensiapua
puhelimessa

Ajanvarauksen yhteydessä käydään ensimmäinen alustava keskustelu asiakkaiden ongelmista.
– Apua vaikeuksiin kannattaa
hakea ajoissa. Jo ensimmäinen
yhteydenotto puhelimitse sekä
asian kertominen voi tuoda helpotusta ja rauhoittaa. Puhelinkeskustelu on hyvä ensiapu ja pelinavaus. Vaikka on jonoja, aina
kannattaa soittaa, kannustaa perheneuvoja Raili Yli-Saunamäki.

Vastaukset löytyvät
ihmisestä itsestään

Ristiriidat ovat voineet syntyä hyvinkin pitkän ajan kuluessa, joten

niiden ratkaiseminenkaan ei käy
hetkessä. Joskus ollaan juututtu
hankalaan ”asemasota”-vaiheeseen. Vastaanotolla voidaan yhdessä keskustellen etsiä erilaisia
mahdollisuuksia ongelmiin.
– Kyky omaan työskentelyyn
on tärkeää, ihmisen itsensä ulkopuolelta ei yleensä tule kestäviä ratkaisuja ja uudistuksia. Vastuun ottaminen oman itsensä hoitamisesta on oleellista. Se voi olla joskus aika vaikeaa, koska ihmiset voivat olla kovin ymmällään elämäntilanteestaan, sanoo
Veli Matti Helminen.
– Pyrimmekin perheneuvonnassa siihen, että syntyisi ylipäänsä ymmärrystä siihen, mistä oikein on kysymys. Aina tosin
sekään ei ole mahdollista.

Perhe on
kokonaisuus

Neuvottelukeskuksen asiakastyön pääpaino on aikuisissa, mutta työntekijä ottaa lapset aina vähintään puheeksi. Vastaanotolle
voi tulla yksin, yhdessä puolison
kanssa tai koko perhe.
– Aikuisten väliset ristiriidat
koskettavat väistämättä myös
perheen lapsia. Vanhempien on
hyvä miettiä, mitä heidän ratkaisunsa merkitsevät lasten kannal-

ta, sanoo Veli Matti Helminen.

Tukea
eroryhmästä

Eron kokeneiden ryhmiä on järjestetty neljä kolmen viime vuoden aikana. Ryhmässä on ollut
seitsemän henkilöä ja kokoontumiskertoja on ollut kymmenen.
– Eron kokeneiden vertaistukiryhmistä on saatu myönteisiä
kokemuksia. Keskustelun lisäksi käytetään toiminnallisia menetelmiä. Seuraava ryhmä järjestetään todennäköisesti talvella 2006, kertoo Raili Yli-Saunamäki.

Teksti Anna-Maija Ahovaara
Kuva Jorma Ersta

Hyvinkään-Riihimäen
perheasiain
neuvottelukeskus:
– Pappilankatu 14, Hyvinkää
– Temppelikatu 9 B,
Riihimäki
Muuttunut ajanvarausaika
1.5. lähtien:
ma - to klo 9 - 11,
puh. (019) 4561 239

KIRKON PERHENEUVONTAA
VUODESTA 1944 LÄHTIEN
Tampereen Aamulehdessä julkaistiin 19.11.1944 pieni ilmoitus: ”Älkää ottako avioeroa - tarjoamme apua vaikeuksissanne.” Vaatimattoman alun jälkeen perheneuvonta on
kasvanut 60 vuodessa koko maan kattavaksi verkostoksi.
Työtä tehdään 41 keskuksessa 146 perheneuvojan voimin.
Kirkon perheneuvonnan arvioidaan tekevän noin 10 prosenttia kaikesta Suomessa tehtävästä avohoidollisesta mielenterveystyöstä.

Tiistaisin klo 18.30 - 21.00 Betaniassa on klubi-ilta, joka toimii
kahden vapaaehtoisen nuoren aikuisen voimin. Illassa on läsnä
Betanian isäntä, Mika Valtonen
ja emäntä Laura Jokinen sekä
seurakunnan nuorisotyönohjaaja.
Illat koostuvat vapaasta yhdessäolosta, pelaamisesta, leikkimisestä, laulamisesta ja hartaudesta sekä rukoushetkestä.

Nuorten raamattupiiri
(raamis)

Nuoret kokoontuvat Raamatun
sanan äärelle perjantai-iltaisin klo
19.00 - 20.30. Raamiksessa luetaan tiettyä raamatunkohtaa. Illan
aikana kohdasta keskustellaan ja
heränneisiin kysymyksiin koetetaan löytää yhdessä vastauksia.
Keskustelun lomassa nautitaan
kupponen teetä tai kahvia ja ilta
päätetään hiljentyen hetkeksi.

Nuortenilta

Nuortenillat ovat lauantaisin klo
18.00 - 21.00. Jokaisessa nuortenillassa on jokin teema, johon
sisältyy työntekijän alustus/opetus, jonka pohjalta illan aikana
keskustellaan ja/tai työskennellään. Illat sisältävät myös paljon
laulua, leikkiä ja ennen kaikkea
yhdessäoloa. Nuortenilta päättyy
yhteiseen hartauteen.

Päivystys

Nuorisotyö päivystää torstaisin
klo 14.00 - 16.30. Päivystyksen
puhelinnumero on (019) 4561
240. Päivystyksen aikana Betanian ovet ovat avoinna ja oleskelu siellä vapaamuotoista. Päivystyksessä on mahdollisuus tavata
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyönohjaajia.

Kokkaukset

Nuorisotyö tarjoaa kokkaukset
erikseen pojille ja tytöille. Poikien kokkaus on tiistaisin klo 17.00
- 18.30 ja tyttöjen kokkaus lauantaisin klo 16.30 - 18.00. Kokkauksissa harjoitellaan ruuan laittamista ja esillelaittoa. Oleellisena asiana ovat hyvät pöytätavat
ja kristillinen perinne aterian siunaamisessa.

Teksti Lauri Kontkanen,
Pasi Loikkanen ja Mikko Salo
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Kesä on

kirkkohäiden aikaa
K

irkot ovat varsinkin kesäisin
avioliittoon vihittävien suosiossa. Siksi nämä tekevätkin varauksen usein jo
vuotta aikaisemmin. Hyvinkään
seurakunta ei ota pääsääntöisesti
sitä pitempiä varauksia. Vuosi on
pitkä aika. Jos vihkiparin suunnitelmat muuttuvat, varaus olisi peruutettava mahdollisimman
ajoissa, sillä kirkon kysyjiä vihkimistä varten riittää. Peruutuksia ei Hyvinkäällä ole tullut kovinkaan monta.
Ehdottomasti suosituin vihkipaikka on Hyvinkään vanha kirkko. Sinne otetaan kesälauantaisin varauksia kello neljästätoista
eteenpäin. Eräs hieno vaihtoehto on Kytäjän kirkko, johon kannattaa tutustua. Vihkiminen voidaan toimittaa myös kotona, kesämökillä tai muussa sopivassa
paikassa.
Vaatimattomatkin kirkkohäät
ovat yksinkertaisuudessaan kauniit. On tärkeää, että vihkipari
keskustelee ennen vihkimistä papin kanssa ja yhdessä järjestetään
vihkiharjoitus, jossa käydään läpi vihkitoimitus ja otetaan huomioon vihittävän parin toiveet.
Häämusiikista neuvotellaan yhdessä kanttorin kanssa.

Uusia tuulia
kaavoihin

Kirkollisten toimitusten kaavoja on uudistettu. Vihkikaavassa
kaikki vanha ja hyväksi koettu on
edelleen tallella. Uusia tekstejä
on tullut muun muassa aviopuolisoiden siunaamisen yhteyteen ja
yhteisiin esirukouksiin. Kun vihityt polvistuvat papin eteen, heidät voidaan siunata esimerkiksi
näin: ”Jumala, taivaallinen Isä,
antakoon teille ilonsa ja siunauksensa. Jumalan ainoa Poika olkoon hyvyydessään teidän kanssanne niin ilon kuin murheen päivinä. Jumala, Pyhä Henki, asukoon teissä ja vuodattakoon lakkaamatta rakkautensa teidän sydämiinne. Siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika
ja Pyhä Henki.”
Yhteiseen esirukoukseen voivat osallistua esimerkiksi vihittävien isä tai äiti, sisarukset, kummi tai ystävä. Vanhempien rukoilema esirukous voi kuulua esimerkiksi näin: ”Sinä annoit meille kerran lapsemme. Kiitämme
siitä ilosta, jota he ovat tuoneet
elämäämme. Siunaa heitä, kun he
rakentavat omaa kotia ja perhettä. Varjele heitä kaikelta pahalta.
Anna heille sovinnollinen mieli
ja opeta heitä pyytämään ja antamaan anteeksi.”

Vihkiminen on yhteisen
matkan alku

Mika Lindbergin ja Pia Tuomisen vihkipappi Virpi Koivisto puhui vihittäville matkasta,
jota he tekevät avioliitossa sekä
omaan sisimpäänsä että yhdessä
toistensa kanssa.
– Matka omaan itseen on välillä vaikea eikä matka omaan puo-
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Uusia
vihkilauluja
Kesävihkimisten suosikissa
Hyvinkään vanhassa kirkossa on käytössä uusia virsikirjoja, joiden lisäosasta löytyy uusia vihkilauluja. Lauluissa on vanhat tutut sävelmät. Joukosta löytyy muun
muassa laulu (numero 821),
joka lauletaan virren 334bsävelmällä. Sanat ovat Pirjo Vahtolan, joita on muokannut Niilo Rauhala. Laulu kuuluu näin: ”Kiitos, hyvä Jumala, rakkauden lahjasta. Kiitos tästä hetkestä
alttarisi edessä. Annoit meidän kohdata, toisiamme tuntea, ystävyyden alkavan, rakkauden kasvavan. Tänään liiton solmimme, ”tahdon”-sanat sanoimme. Siunaa meitä, Jumala, täytä meidät ilolla. Anna rakkautesi jokaiselle
lahjaksi. Kiitos tästä hetkestä
alttarisi edessä.”

Häämusiikkivinkkejä
internetistä

lisoon ole yhtään sen helpompi.
Samalla tuo matka voi olla elämämme kaikkein ihanin, kaikkein onnellisin ja kaikkein tärkein matka. Parhaimmillaan se
kestää koko elämän ajan. Oman
puolison rinnalla myös oma elämä tuntuu saavuttavan täyden
merkityksensä ja tarkoituksensa,
hän sanoi.
Myöhemmin Virpi Koivisto lisäsi, että meidän ihmisten elämä
ei ole omassa varassamme. Kaikki, mitä meillä on, on lahjaa Ju-

malalta. Jumala tahtoo, että rukoilemme häneltä apua, ja hän
tahtoo auttaa meitä.
Pastori Virpi Koivisto kertoi,
että seurakunnassa iloitaan jokaisesta vihkiparista, joka tulee
Jumalan kasvojen eteen. Myös
siviiliavioliiton solmineet voivat saada kirkollisen siunauksen
avioliitolleen.
– Tämä seremonia on yhtä kaunis kuin avioliittoon vihkiminen.
Näitäkin on Hyvinkään seurakunnassa melko paljon.

Virpi Koivisto piti hyvänä ideana sitä, että useat seurakunnan papit, kuten esimerkiksi entinen kirkkoherra Tapio Turunen, ovat laittaneet pitämänsä
vihkipuheen uudelle avioparille
ojentamansa vihkiraamatun väliin. Vihkipuhetta luetaan yhdessä vielä kymmenenkin avioliittovuoden jälkeen.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Laura Visapää

Internetistä löytyy paljon
häämusiikkiaiheisia sivuja, joiden luetteloissa on lisää häihin sopivaa musiikkia. Tässä muutamia osoitteita: www.naimakaupat.
com, www.uta.ﬁ/~laura.talja, www.studio42.ﬁ/haaopas/
musiikki, www.naimisiin.info, kotisivu.mtv3.ﬁ/marko.
hakanpaa. Joillakin sivuilla on mahdollista kuunnella
musiikkinäytteitä.

Pia ja Mika
halusivat kirkkohäät
Vapunaattona Pia Tuominen ja
Mika Lindberg sanoivat toisilleen tahdon Hyvinkään vanhassa kirkossa. Pian kaasona oli Tiia
Toropainen ja pikkukaasona Mikan tytär, yhdeksänvuotias Laura Lindberg. Mikan best manina oli hänen veljensä Veli-Pekka Lindberg ja pikku best manina oma poika, seitsenvuotias Joni Lindberg. Vihkimisen toimitti pastori Virpi Koivisto.
Häälauantaita edeltävällä viikolla pariskunta kävi kaasoineen
ja best maneineen harjoittelemassa vihkitoimitusta.
– Halusin kirkollisen vihkimisen, koska olen haaveillut siitä
pienestä saakka. Se oli itsestään
selvää, että menemme naimisiin
kirkossa, Pia Tuominen sanoi.
– Minunkin mielestäni vihkimisen tulee tapahtua kirkossa.
Ystävät ja läheiset on vihitty kirkossa. Se on sellainen rituaali. Ei
se tunnu samalta, jos meidät vihittäisiin muualla, Mika Lind-

berg lisäsi.
Hänen mielestään avioliittoon
vihkiminen oli heidän juttunsa.
– Miksei mentäisi avioliittoon,
jos tuntuu siltä, että haluamme
elää toistemme kanssa.
Mika Lindberg vihittiin toiseen
avioliittoon.
– Avioliitto muuttaa minun elämääni. Tietyllä tavalla se lähentää meitä, kun on yksi nimi postilaatikossa.

Taksiautoilu
yhdisti parin
Hyvinkääläinen Pia Tuominen
valmistui vuonna 2003 tradenomiksi ja tekee liikealan töitä. Ollessaan työssä Hyvinkäällä sijaitsevassa taksikeskuksessa hän tutustui Mikaan, joka ajoi viraapelityönä taksia Riihimäellä.
– Minä olen ammatiltani konduktööri. Toimipaikkani on Helsinki ja olen lähiliikenteen junis-

Pia Tuominen ja Mika Lindberg kuuntelevat tarkasti, kun pastori
Virpi Koivisto selittää vihkimisen kulkua.
sa. Junissa työskentely on mukavaa, Mika Lindberg sanoi.
Pariskunta ajatteli ensin vihkimispaikaksi Kytäjän kirkkoa,
mutta Hyvinkään vanha kirkko
on paremmalla paikalla. Mika
Linbergin pari serkkuakin on vihitty siinä.
Pia Tuominen tunnusti, että
häntä jännittää hiukan.
– Vihkiminen ei tule muuttamaan paljonkaan arkielämää,
mutta uusi nimi on opeteltava.

Töissä asiakkaat kysyvät minua
vanhalla nimellä. Sen joutuu heille sitten selittämään. Minulla on
häiden jälkeen viikon loma.
Pia ja Mika Lindberg astuivat
hääjuhlan jälkeen arkeen. Parilla on jo menossa yhteinen projekti. He rakentavat mökkiä Lopen Nyynäisiin. Siinä puuhassa menevät mukavasti kaikki vapaa-ajat.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Sanojen takaa
Sanojen
takaa
Sanojen
takaa
Sanojen takaa
Tervetuloa
hyvät tavat!
M
Juhani ja Iiris Nousiainen kutsuvat kuulijoita Kytäjän kirkossa 28. - 29. toukokuuta pidettäviin kevätseuroihin. – Uskovainenkin ihminen on syntinen. Tarvitaan tätä evankeliumin sanomaa eli syntien anteeksiantamista. Se on sitä elämän vettä ja leipää, jota matkalla nautitaan. Saadaan uutta uskonvoimaa, Juhani Nousiainen lohduttaa.

Hyvinkään Rauhanyhdistys
kutsuu kevätseuroihin
Hyvinkään Rauhanyhdistys
järjestää 28. - 29. toukokuuta kevätseurat Kytäjän kirkossa. Juhani ja Iiris Nousiainen toivovat Jumalan Sanan ääreen muitakin kuin
yhdistykseen kuuluvia. Yhdistys perustettiin vuonna
1973, ja kevätseuroja on pidetty jo seuraavasta vuodesta lähtien.
– Kytäjälle on kutsuttu puhujia
kauempaakin. Eräs heistä on Eero Lumijärvi, joka on eläkkeellä oleva Sahalahden kirkkoherra.
Lauantain iltakirkossa ja ehtoollisessa sekä sunnuntain jumalanpalveluksessa on mukana oman
seurakunnan pappi, Juhani Nousiainen sanoo. Seuroissa lauletaan sekä virsiä että Siionin lau-

luja. Lauantaisen iltakirkon jälkeen on alustus.
Lestadiolaisuus on vanha herätysliike, jolle evankeliumin saarna on keskeinen asia. Synnit saarnataan anteeksi Jeesuksen käskyn mukaan. Juhani Nousiainen
on saanut parannuksen armon
vuonna 1953.
– Teemme paljon työtä vankiloissa. Itse olen käynyt Riihimäen, Hämeenlinnan ja Kylmäkosken vankiloissa. Meitä on viiden
miehen ryhmä. Vangit kuuntelevat erittäin tarkasti ja parannuksen tekijöitäkin on ollut, hän sanoo.
Iiris Nousiainen on ollut uskovainen lapsesta saakka. Nousiaiset ovat asuneet Hyvinkäällä
1950-luvun alusta. Heillä on viisi lasta, 32 lastenlasta ja neljä lastenlastenlasta.
– Kun lapset olivat vielä kotona, ei ehtinyt tulla hämähäkin-

verkkoja ulko-oveen. Olin kotona 19 vuotta ja läksin sitten työelämään. Viimeksi olin Puustellin sihteerinä. Nyt olemme molemmat olleet jo kymmenisen
vuotta eläkkeellä, Iiris Nousiainen sanoo.
Hyvinkään Rauhayhdistyksellä
on säännöllistä toimintaa Paavolankatu 3:ssa. Perjantaina on kello 18.30 lauluseurat. Sunnuntaina on kello 17 seurat. Joka kuukauden viimeisenä lauantaina on
iltakirkko Vanhassa kirkossa kello 18. Tätä seuraavana pyhänä
on seurat Riihimäellä. Lisäksi
on kerran viikossa pyhäkouluja,
päiväkerhoja ja raamattuluokka.
Suuret Rauhanyhdistyksen Suviseurat ovat jälleen 1. - 4. heinäkuuta Perhossa, jonne odotetaan
ainakin 70 000 seuravierasta.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Pekka Simojoen ja
Anna-Mari Kaskisen
25-vuotisjuhlakiertueen konsertti

”Taivas on tie”

eitä suomalaisia pidetään huonotapaisina
moukkina. Metsäläisinä, jotka eivät osaa edes
eurooppalaista poskisuudelmaa. Pukeutumisemmekin on aina pielessä. Tuulipuvut, valkoiset tennissukat ja jopa tasavallan presidentin lippalakki on televisiosta tuttujen ja verokalenteriin päässeiden tapakonsulttien sormien heristelyn kohteena.
Vielä 1960-luvulla ja sitä ennen hyvät käytöstavat olivat
niin itsestään selviä, ettei niitä ymmärretty pitää arvossa. Lapsetkaan eivät ehtineet kiukutella kun heidät pantiin kaitsemaan nuorempiaan, pilkkomaan saunapuita tai
hoitamaan perheen ruokaostoksia.
Sitten tuli ihmisille kiire. Vapaan kasvatuksen apostolit
opettivat samanaikaisesti, että lapsen pitää saada kasvaa
rauhassa. Heille on annettava tilaa. Uuden ajan aatteet
olivat oiva tekosyy niille vanhemmille, joille ura työelämässä, harrastukset ja seuraelämä nousivat päällimmäisiksi. Lapsia ei saa syyllistää, vaikka he olivat olleet pahanteossa. Heitä ei saa pakottaa menemään nukkumaan
ajoissa. Telkkaristahan voi tulla kiinnostava iltayön ohjelma. Heitä ei saa komentaa eikä ainakaan rangaista. Vastuunkantamista edes omista teoista ei pidä vaatia.
Jälki oli sen näköistä. Ruokapöydästä sai ottaa ennen
vieraita. Syödä sai pipo päässä omassa huoneessa. Puoleksi syödyt lautaset voi huoletta jättää siihen missä sattuivat olemaan. Vieraita tervehtiessä ei tarvinnut ojentaa kättä eikä katsoa silmiin sohvalta nousemisesta puhumattakaan. Anteeksi-sanan lausuminen oli ymmärrettävästi mahdotonta, mutta kun ei edes kiitos ja hyvää päivää!
Nyt ovat hyvät tavat tulossa vauhdilla takaisin. Onni ettei niitä ulkoistettu Brysseliin. Kun katsoo omien lasten
kaveripiiriä, niin yhä useammin kohtaa kaikkialla hyvin
käyttäytyviä, iloisia, määrätietoisia, opintonsa hyvin hoitaneita ja harrastuksissaan menestyviä nuoria.
Tapakulttuurissahan on lopulta kyse kohteliaisuudesta,
johon kaikissa maailman kulttuureissa kuuluu toisesta
ihmisestä välittäminen ja lähimmäisen huomioon ottaminen. Tapojen osaaminen vahvistaa itseluottamusta ja
itsehillintäkykyä, myös aikuisilla.
Yksinkertaisimmillaan hyviin tapoihin kuuluvat sanat kiitos, anteeksi, hyvää päivää ja näkemiin. Eikä aina tarvita edes sanoja. Hyviä tapoja voidaan osoittaa vaistoamalla toisen toiveet, tarjoamalla auttava käsi tai lämmin katse.

pe 20.5. klo 19
Hyvinkään kirkossa
■ EtCetera-kuoro ja Exit-yhtye esiintyvät
Pekka Simojoen johdolla,
■ Johanna Aarnio ja Markku Perttilä, laulu,
■ Anna-Mari Kaskinen ja Arto Myllärinen,
juonto
■ Pertti Niiranen, Antti Pohjanraito.

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 euroa - Tervetuloa!
Hyvinkään seurakunnan evankelioimis- ja lähetystyö

Tapani Yli-Saunamäki
Kirjoittaja on
yhteiskunnan
monitoimivaikuttaja
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Nuoresta Paavosta
kasvaa herätysjohtaja
Teatteri Betan vuonna 2001 alkanut kesäteatterisarja suomalaista
herätysliikkeistä on tullut herännäisyyteen. Lauantaina, 18. kesäkuuta kello 18 on kahdeksan
kertaa esitettävän Paavo Ruotsalainen – Erämaan profeetta -näytelmän ensi-ilta Suomen Rautatiemuseon puistossa. Näytelmä
kiinnostaa ihmisiä ja varauksia
on tullut ympäri Suomea. Lippuja
voi kysellä Hyvinkään seurakunnan neuvonnasta (019) 456 11 ja
Rautatiemuseosta 030 725 241.
– Näytelmän näkökulmassa on
erikoista se, että siinä kerrotaan
nuoresta Paavo Ruotsalaisesta.
Yleensä Paavo on totuttu näkemään Ukko-Paavona. Nyt hän on
nuori, kyselevä ja epävarma poika. Näytelmä kuvaa hänen kasvuaan ja kipujaan yhdeksi Suomen historian merkittävimmistä
herätysjohtajista, sanoo näytelmän ohjaaja ja dramatisoija Jouni Laine. Näytelmän teksti on
Matti Pajulan kynästä.
Näytelmässä tapahtuu Paavo
Ruotsalaisen hengellinen kypsyminen.
– Paavon kipuilusta rakentuvat herännäisyyden tunnuspiirteet kuten esimerkiksi ”ikävöivä
usko” ja ”murhehuoneeseen laskeutuminen”.

Palasista syntyy
näytelmä

Hyvinkään seurakunnan tuottamat ja Teatteri Betan esittämät aikaisemmat herätysliikkeistä kertoneet näytelmät ovat olleet myös
menestyksiä. Kesällä 2001 esitettiin Paleleva kerjäläinen, jossa
kerrottiin Niilo Kustaa Malmbergin tarina. Kesinä 2002 -2003 oli
vuorossa Henrik Renqvist – Saaren vanki. Viime vuoden kesäteatterinäytelmänä oli Lars Levi
Laestadius – Huutavan ääni.
Paavo Ruotsalainen – Erämaan
profeetta -näytelmän rakenne on
saatu August Oravalan samannimisestä teoksesta.
– Tämän takia näytelmässä on
Paavon elämän merkkipaaluja,
kuten pakomatka Puolaan, Jouni
Laine jatkaa.
Hyvinkään seurakunnan musiikkityöntekijä Helena Lehtinen on säveltänyt näytelmään
kolme virttä, joiden sanat ovat
Jouni Laineen ja sovitukset AriPekka Laakson. Lisäksi esityksessä on kaksi vanhaa virttä. Puvustus on Eeva Mantereen ja
tekniikasta vastaa Mikko Pirinen. Joukkokohtauksia ja tanssiosuuksia toteuttavat seurakunnan

Paavo Ruotsalainen on
tullut kysymään seppä
Högmanilta
apua sielun
hätäänsä.
draamakurssin oppilaat.
Paavo Ruotsalaista esittää
Henrik Siidorov, hänen puolisoaan Riittaa Tiia Ketonen, seppä Högmania Timo Salonen ja
Niilo Kustaa Malmbergia Kari Isola. Kaikki ovat näytelleet
Teatteri Betassa ja Teatteri Päivölässä jo pitkän aikaa. Kari Isola on näytellyt myös Hyvinkään
teatterissa.
– On ollut valtavan riemastuttava kokemus tehdä tätä näytelmää. Kaikki näyttelijät, joita
on yhteensä noin viisikymmentä,
odottavat innoissaan, millainen
näytelmä tästä on syntymässä.

Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Jorma Ersta

Vuodesta 1981 lähtien H
vinkään seurakunnan lap
sityössä ollut Anu Vänsk
on näytellyt koko ikänsä
oli mukana Hyvinkään t
atterissa sen lopettamisee
(1997) saakka.

Hyvinkään Näyttelijä -yhdisty
seen (HYNÄ) kuuluva näyttel
juhli juuri kolmeakymmentävii
taiteilijavuottaan Willanäyttämö
lä Myrskyluodon Maijana (5
- 29.4.). Nuorin Maija oli La
ra Wacker ja hiukan vanhem
Tuija Salonen. Ohjaus oli Ta
na Karhusen ja musiikki Ma
ti Puurtisen.
Ensimmäisen kerran Anu Vän
kä näytteli Myrskyluodon vanh
Maijaa Kurun Maisalassa 199
luvun loppupuolella.
– Näytelmä on Maijan selvi
tymistarina ja kertomus siitä, m
ten paljon hän rakasti perhettä
ja luontoa. Näytelmässä on kys
mys ihmisten välisestä lähimm
senrakkaudesta. Maijalla on k
ko ajan usko Jumalaan, joka a
taa ja ottaa.

Elämässä on
rakkautta ja surua

Henrik Siidorov (Paavo Ruotsalainen, vas.) ja Kari Isola (Niilo
Kustaa Malmberg) harjoittelemassa vuorosanojaan.
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Iloisesta Anu Vänskästä näke
että hän ottaa näyttelemisen tos
saan. Hänen äidinpuoleista sla
vilaista sukuaan on tutkittu 160
luvulle saakka ja on päädy
Turkkiin saakka. Anu Vänskä s
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Anu Vänskä juhli 35 vuottaan näyttelijänä

Myrskyluodon Maijassa
on ripaus omaa elämää
noo, että näyttelijätovereista tulee
harjoitusten ja esiintymisten aikana hyvin rakkaita.
– Näyttelijä etsii näytelmässä
kosketuspintoja roolihenkilön ja
oman itsensä välillä. Parhaimmillaan, kun oppii tuntemaan roolihenkilöä, oppii tuntemaan myös
itseään.
Kevään Myrskyluodon Maija
oli suosittu. Sitä esitettiin kaksitoista kertaa. Katsojia tuli bussilla jopa Porvoosta saakka.
– Näytelmän Maija sanoo, että
”elämä voittaa, miten sanotaankaan, muttei kukaan kai sitä tullut
voittamaan.” Sitten hän laulaa:
”Elämä vain elämään opettaa, eikä elämättä mitään opikaan.”
Näyttelijä kertoo saaneensa
omassa elämässään paljon rakkautta ja myös suruja.
– Maijalla on lopussa kipeä
kohta, jolloin hän joutuu lähtemään rakkaalta saareltaan. On
kuin nykymaailmassa, kun vanhat ihmiset luokitellaan joukkoon, joka halutaan pois näkyvistä. Vanhojen ihmisten arvostus pitää saada nousemaan. Minun äitini Laura, 92, oli Myrskyluodon Maijan ensi-illassa. Hän
on pirteässä kunnossa ja edusti katsomossa vanhempaa ikäluokkaa.

Lapsityö
tukee perheitä

Hyvinkäätä Anu Vänskä pitää kotikaupunkinaan, jonka hyväksi
hän haluaa tehdä työtä kuten Raa-

matussa kehotetaan. Hän viihtyy
lasten parissa.
– Kolme vuotta olen käynyt
pitämässä kirjastossa satutuntia
syksystä kevääseen. Puolen tunnin aikana esitän loruja, satuja, runoja ja tanssia. Viimeksi oli
paikalla yhdeksäntoista lasta ja
kahdeksan aikuista. Usein on sellainen määrä väkeä satutunnilla
kerran viikossa.
Seurakuntayhteys on hänelle
hyvin tärkeä. Aloitettuaan vakituisen työnsä seurakunnassa, hänellä oli ensin lasten iltapäiväkerhon pitämistä. Iltaisin oli teatteriharjoitukset ja näytännöt. Musiikki-ilmaisutaidon kerhon ohjaus alkoi viitisen vuotta sitten.
– Seurakunnan lapsityö on minulle sydämenasia ja elämäntehtävä. Hoidamme koko perhettä.
Työ on tullut vuosi vuodelta vaikeammaksi. Olemme lähes sata
tuntia kuukaudessa lasten kanssa. Onneksi meille on tullut työnohjausta. Siellä on saanut käsitellä elämän kriisitilanteita. Kaikki seurakunnan kerhot ovat kädenojennus perheille, hän sanoo.

Lapset ja teatteri
tulivat elämään

Joensuussa seitsenlapsisen perheen toiseksi vanhimpana syntynyt Anu keksi satuja ja tarinoita
sekä luki runoja nuoremmille sisaruksilleen. Hän pelasi myös jalkapalloa, jota hän pelaa edelleenkin. Aviomies oli kotoisin Lieksasta. Hyvinkääläistynyt näytteli-

jä viettää edelleen kesäisin useita
viikkoja Pielisen Suvisaaressa lukien runoja ja soudellen. Hän on
nähnyt siellä, miten laajan järven
vesi lyö myrskynä rantaan.
– Kun astun mökin ovesta ulos,
niin edessä avautuvat Kolin vaarat. Luonnon keskellä ja hiljaisuudessa tuntee itsensä pieneksi.
Huomaa, miten luonto rauhoittaa ja eheyttää ihmistä. On kiitollinen mieli, että olen saanut tehdä tämän Myrskyluodon Maijan roolin.
Kolmeenkymmeneenviiteen
näyttelijävuoteen mahtuu rooleja
ilotytöstä Tulitikkuja lainaamassa -näytelmän Anna-Liisa Ihalaiseen.
– Joensuussa kuuluin kirkkokuoroon jo kuusitoistavuotiaana.
Nuoresta lähtien minulla oli teatterikipinä. Ensimmäinen pieni
roolini oli Joensuun kaupunginteatterin näytelmässä Pikku Pyhimys. Myöhemmin pääsin Helsingissä Intimiteatteriin, mutta
se ura samoin kuin lastenhoitajakoulu jäivät kesken, kun menin
nuorena naimisiin.
Hän muutti Hyvinkäällä vuonna 1971, mutta sitten matka vei
miehen työn mukana Lähi-idän
maihin. Toinen asettuminen Hyvinkäälle vuonna 1981 toi Anu
Vänskän elämään sekä näyttelemisen että työn lasten parissa.
Hän muistelee Arvo Ylpön sanoneen, että aina pitää opiskella. Viisi vuotta hän on käynyt kesäisin Kajaanissa, Oulun kesä-

yliopiston järjestämillä lausuntakursseilla. Viime kesänä hän
sai stipendin lauluopintoja varten
Unkariin, jossa hän oli tasokkailla kursseilla Balatonjärven rannalla. Anu Vänskä on Suomen
Lausujainliiton jäsen.
– Olin eräässä tilaisuudessa
lausumassa runoja. Minut esiteltiin siellä olleelle Åke Lindmanille sanoen, että ”tässä on
Hyvinkään Myrskyluodon Maija”. Sen jälkeen emme meinanneet päästä hänen kanssaan pois
Myrskyluodolta, koska juutuimme meille molemmille rakkaaseen aiheeseen.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
Myrskyluodon Maijan
mainoskuva Sari Mannila,
kuvankäsittely Jorma Ersta

Musikaalinen näyttelijä ja lastenohjaaja Anu Vänskä on Villatehtaalla koiransa Sande-Pörrön kanssa. - Seurakunnan lapsityö on
minulle sydämenasia ja elämäntehtävä. Hoidamme koko perhettä, hän sanoo.
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Namibiassa ja
Tansaniassa
lähetystyössä
ollut Marjatta
Puisto viihtyy
lapsuudenkaupungissaan Hyvinkäällä. Rakkain Afrikasta
tuotu esine on
kärsivää Kristusta esittävä
veistos.

Lähetystyöntekijä Marjatta Puisto:

Suomalaisten ihmiskäsitys on muuttunut

Tultuaan vuonna 1996 Hyvinkäälle lähetystyöntekijä
Marjatta Puisto on opetellut
tuntemaan kotikaupunkiaan
uudelleen. Hän kävi Suomen
Lähetysseuran lähetyskurssin vuonna 1964 ja oli lähetystyössä Namibiassa vuosina 1965 - 1970 sekä Tansaniassa 1974 - 1996.
– Tulin Suomeen lama-aikana, henkinen ilmapiiri oli masentava. Kävin aikuislukion, pyrin
teologiseen ja pääsin sinne. Aloitin opiskelun vuonna 2000. Olen
tehnyt gradun tansanialaisista kirkon naistyöntekijöistä.
Marjatta Puiston ja hänen Tansanian aikaisen työtoverinsa Leila Kallaksen jakamassa huoneistossa on paljon Afrikasta tuotuja
esineitä kuten mattoja ja tauluja.
Marjatta Puistolle rakkain esine
on ebenholzista tehty kärsivän
Kristuksen kuva.
– Ihmettelin Suomeen tullessani ihmiskäsityksen muuttumista. Ihminen on syntinen -käsitys oli hävinnyt. Ei ole enää syn-
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tiä, on vain pahaa oloa. Tässä tilassa on vaikea löytää armollinen Jumala.

Usko löytyi
seurakunnassa
Marjatta Puisto oli rippikouluikäisenä kesätöissä Kiljavalla ja
osti saamillaan rahoilla Raamatun, jota luki vuosikausia. Hän oli
kristityn kodin tytär, mutta henkilökohtaisen uskonkäsityksen löytyminen kesti vuosia.
– Usko aukesi minulle 21-vuotiaana. Ymmärsin, että Jeesus
elää ja on Vapahtajani. Ollessani 1960-luvun alkupuolella nuorisotyössä Tampereella sain lähetyskutsun.
Hänellä oli vaihtoehtona jäädä
kertomaan suomalaisille lapsille
ja nuorille lähetystyöstä, mutta
kutsu vei myös Afrikkaan.
– Seurakunta merkitsee minulle paljon. Olen saanut löytää uskon todellisuuden sen keskellä. Marjatta Puisto arvostaa Hyvinkään seurakunnan työtä, joka
ulottuu monille elämänaloille.
– Nuorisolla on retkiä, leirejä
ja teatteria. Diakoniatyö on monipuolista ja monikerroksista osal-

listumista ihmisten vaikeuksiin,
samoin seurakunnassa tehtävä aikuistyö. Suuri osa seurakunnan
työntekijöiden työstä on näkymätöntä, toisin sanoen siitä ei toreilla kuuluteta. Esimerkiksi sekä
yksityinen että ryhmissä tapahtuva sielunhoitotyö on salattua ja
julkisuudesta piilossa. Vapaaehtoisten merkitys on tosi suuri ei
vain lähetystyössä vaan kaikessa
muussakin seurakunnan toiminnassa, myös hallinnossa.

Mwakalelin kylä
sai kurssikeskuksen
Marjatta Puiston ja Leila Kallaksen viimeisin työ Tansaniassa
kesti kaksitoista vuotta. He vastasivat hiippakunnallisen kurssi- ja
koulutuskeskuksen rakentamisesta sekä maallikoitten kouluttamisesta Mwakalelin kylässä.
Koulutuspaikassa on toimiston
lisäksi ruokala ja luokkahuoneet.
Sieltä valmistuu muun muassa
päiväkerhonohjaajia. Keskuksessa pidetään naistyön seminaareja, kursseja tytöille, yksinäisten
nuorten äitien kursseja sekä parisuhdekursseja. Rahastonhoitajat, opettajat ja evankelistat saa-

vat lisäkoulutusta. Keskuksessa
annetaan myös ammattiopetusta
tietokoneisiin ja nuorille ompeluopetusta.

Jumalaa ei
tarvitse lepyttää
– Evankeliumi ylittää rajat. Afrikkalaisten on helppo ymmärtää ylösnousemus jo perinteisen
ihmiskäsityksen mukaan, jonka
kokonaisuuteen kuuluvat elävät
kuolleet, nyt elävät ja tulevat elävät. Heidän perinteisessä uskonnossaan on paljon sellaista, mikä
on valmistanut kristinuskon vastaanottamiselle, Marjatta Puisto jatkaa.
Afrikkalaisille Jumalan käsittäminen Isänä, jonka Kristus kirkastaa, on uutta ja se, että Jumalaa ei tarvitse lepyttää uhrein. Eli
mitään uhria ei ole asettaa Kristuksen rinnalle tai sijaan. Ansioton armo on vaikeaa ansioajatteluun kasvaneelle. Armollisen Jumalan kohtaaminen on suuri ihme ja aina Pyhän Hengen työ,
niin siellä kuin täälläkin.
– Afrikkalaista kulttuuria näyttää hallitsevan häpeä syyllisyyden sijaan ja siinä onkin kyseltä-

vää, miten evankeliumi viestitetään niin, että se vastaa tähän ongelmaan. Syyllisyys konkretisoituu ilmitulossa, mutta ahdistus
nousee juuri ilmituloa seuraavasta häpeästä. Ihmisten yhteisöllisyyteen kuuluu, että häpeä koskettaa kaikkia. Häpeää on vaikea kantaa.
Marjatta Puiston Afrikassa tekemä lähetystyö alkoi PohjoisNamibiassa bantunuorten parissa työvuosina 1965 - 1970. Kiinnostavin vaihe liittyi kuitenkin
samanaikaisesti San-heimon parissa tehtävään pioneerilähetystyöhön.
– Näitä ihmisiä Etelä-Afrikan valkoiset kutsuivat pensastolaisiksi eli bushmanneiksi, josta haukkumanimestä he haluavat
päästä eroon. Olin siellä siihen aikaan, kun amerikkalaiset menivät
ensimmäisen kerran kuuhun. Oli
täydenkuun aika, tuijottelimme
kiertävää satelliittia ja keskustelun jatkuessa minulta kysyttiin:
”Minkä takia he menivät kuuhun? Eikö heidän ollut hyvä olla
täällä maan päällä?”

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Seurakunta ja
kaupunki
lasten tukena
Hyvinkään seurakunta teki viime
vuonna kaupungin kanssa iltapäivätoiminnan järjestämisestä avustussopimuksen, jonka mukaan kaupunki maksaa iltapäivätoiminnalle avustusta valtionavun perusteella. Kirkkoherra Ilkka Järvinen kertoi, että yhteistyötä tehdään myös
esimerkiksi nuoriso- ja diakoniatyössä.
– Koululaitoksen piirissä suhtaudutaan
hyvin myönteisesti perinteisiin tapoihin
kuten koululaiskirkkoihin ja aamunavauksiin. Seurakunta järjesti viime vuonna
koululaisille kevät- ja joulukirkot.
Lisäksi ovet ovat seurakunnalle auki päiväkotipyhäkoulujen muodossa, joiden määrä kasvoi edellisvuodesta selvästi, kohoten viiteenkymmeneen. Päiväkotipyhäkoulujen kautta tavoitettiin yli
1500 lasta.
Seurakunnassa oltiin tyytyväisiä myös
siihen, kun kaupunki vastasi myöntävästi
haasteeseen ryhtyä kolmanneksi toimijaksi Hyvinkäällä kesällä 2007 järjestettäviin
Suomen Lähetysseuran juhliin.
Kirkkovaltuusto perusti viime vuonna päihde- ja kriminaalityöhön suunnatun viran, mikä oli kirkkoherran mielestä tärkeä päätös.
– Tällä tavalla seurakunta halusi osoittaa voimavaroja työalalle, jossa työtä riit-

Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Ilkka Järvinen
käy tervehtimässä
kirkon luona leikkiviä lapsia. Iloisten leikkijöiden äidit ovat tyytyväisiä
seurakunnan tarjoamiin palveluihin
kuten iltapäiväkerhoihin sekä äiti- ja
lapsipiireihin. Mutta aina on kehittämisen varaa.
tää. Lisäksi perustettiin yksi papin virka,
mikä osaltaan tukee papiston ja seurakunnan muiden työntekijöiden jaksamista.
Valtuusto päätti jatkaa myös kirkkoteatterityötä ainakin vuoden 2007 loppuun.
Evankeliumin viestiminen eteenpäin
lähellä ja kaukana on seurakunnan perustehtävä. Valtuuston päätöksellä seurakunta ryhtyi yhdeksi Kirkon Mediasäätiön perustajajäseneksi.

Hyvinkääläiset kuuluvat
isoon hiippakuntaan

Hyvinkään seurakunta liitettiin viime vuoden alusta perustettuun piispa Mikko Heikan johtamaan Espoon hiippakuntaan,
jonka alueella asuu noin 557 000 ihmis-

tä. Hiippakuntaan kuuluu kuusi seurakuntayhtymää ja 24 seurakuntaa. Hyvinkään
seurakunta on näistä toiseksi suurin Espoon tuomiokirkkoseurakunnan jälkeen.
Rovastikuntia on viisi. Hyvinkään seurakunta muodostaa Nurmijärven ja Mäntsälän seurakuntien kanssa Nurmijärven rovastikunnan.
– Meille hyvinkääläisille oli merkittävää viime vuoden elokuussa (17. - 22.8)
toteutunut piispa Mikko Heikan ja tuomiokapitulin jäsenten vierailu. Piispa tutustui seurakunnan ja kaupungin elämään.
Hän antoi käynnistään lausunnon, joka on
liitetty viime vuoden toimintakertomukseen, kirkkoherra Ilkka Järvinen kertoi
Nurmijärven rovastikunnan papeilla on
ollut jo yhteisiä kokoontumisia muun mu-

assa uuden Kirkollisten toimitusten kirjan tiimoilta.
Sääksin kappelin rakentamisesta luovuttiin toistaiseksi. Päätös herätti intohimoista keskustelua puolesta ja vastaan.
Martin seurakuntatalon valmistuminen
oli tärkeä etappi. Kirkkoherra on seurannut mielenkiinnolla muutaman vuoden
toimineen Martin alueneuvoston työskentelyä. Neuvosto on lähtenyt innolla toteuttamaan seurakunnallista näkyä.
– Hyvinkäällä on seurakunnan työssä mukana paljon innostuneita ihmisiä,
niin seurakuntalaisissa kuin työntekijöissä. Seurakunnassa on haluttu ja halutaan
edelleen palvella hyvinkääläisiä elämän
eri tilanteissa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Seurakunnan talous
takaa nykyisen toiminnan
Hyvinkään seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2004 on valmistunut.
Kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan
talous on tällä hetkellä tasapainossa eikä
vaadi erityisiä toimenpiteitä.
Talouden kehityssuunta oli kuitenkin
vuonna 2004 heikkenevä. Nykyiset palvelut ja resurssit voitaneen silti turvata,
mutta toiminnan laajentamiseen on vain
vähäiset mahdollisuudet.
Tilinpäätös osoitti numeroina, että seu-

Iltapäiväkerhot
Iltapäiväkerholaisia oli 245,
joista jokaisesta seurakunnan kustantama osuus oli
3032 euroa/vuosi, 319 euroa/kk.
Tuloja seurakunta sai iltapäiväkerhomaksuina ja valtionosuutena keskimäärin
547 euroa/lapsi/vuosi.

rakunnan kassavarat vähenivät 1,0 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa eli seurakunnan
jokaista jäsentä kohti 39 euroa. Merkittävin kohde oli Martin seurakuntatalon valmistuminen.
Veroprosentti 1,15 oli seurakuntien kahdeksanneksi alhaisin. Vuoden 2004 lopussa seurakunnassa oli 35 485 jäsentä eli
81,6 prosenttia hyvinkääläisistä.

Rippikoulut
Rippikoulun kustannukset
seurakunnalle olivat 1137
euroa/nuori.
Rippikoululaisen osuus oli
keskimäärin 111 euroa/nuori.
Talousasioista saa lisätietoja
Hyvinkään seurakunnan kotisivuilta www.evl.ﬁ/srk/hyvinkaa. Hallinto ja toimistot/
Talous ja tilastot.

Tuotot ja kulut
Kirkollisvero
5 367 667 euroa
Osuus yhteisöveron tuotosta
615 999 euroa
Toimintatuotot
1 467 288 euroa
Toimintakulut
-6 658 765 euroa
Vuosikate
357 837 euroa
Poistot
-640 209 euroa
Tilikauden alijäämä
-277 914 euroa
* Seurakuntalainen maksaa vuodessa kirkollisveroja keskimäärin 169 euroa
* Ohessa kaksi esimerkkiä seurakunnan kustannuksista ja osallistujilta
perittävistä maksuista
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KIRJAT
Naimisiin unelman
kanssa - entä sitten?
Eija ja Jouni Koskela:
Avioliiton ajo-ohjeita
129 s, kovakantinen,
Perussanoma 2005
Avioliitto ei ole kuoleva instituutio, vaikka niin välillä ennustellaan. Kesä on häitten kulta-aikaa. Hyvinkäänkin kirkot
ja parhaat häidenpitopaikat on
varattu moneksi lauantaiksi.
Avioliitto on kuitenkin tietyllä tapaa uhkayritys. Onnellisten, pitkäikäisten avioliittojen ohella on syvästi onnettomia, repaleisia liittoja, kariutumisia, yhä uudelleen yrittämisiä ja pettymisiä. Avosuhteet ja
niiden solmut eivät ole yhtään
vähemmän kipeitä.

Avioliiton
”autokouluja”

Kestävämpien ja sisältörikkaampien liittojen hyväksi voi
onneksi toimia, ja jokaisella
avioparilla on mahdollisuus
vahvistaa oman liittonsa pitävyyttä sekä hyvinvointia. On
perheneuvoloita, avioliittoleirejä ja -ryhmiä, kirjallisuutta
ja lehtiä. Seurakunnat järjestävät suosittuja ”Virtaa välillämme” -kursseja.
Mäntsäläläistä avioparia Jouni ja Eija Koskelaa voi pitää
avioliitto- ja perhetyön veteraaneina. He ovat johtaneet lukuisia avioliittoleirejä ja yksittäisiä tapahtumia parisuhteen tiimoilta. Heillä itsellään on kuusi lasta, joista useimmat ovat jo
aikuisia.
Kokemustensa pohjalta Koskelat ovat kirjoittaneet railakkaan, huumorin ryydittämän
avioliiton opaskirjan. Heidän
perusteesinsä on, että suhteen
hyväksi on nähtävä vaivaa. Yhteiselon auvo ei koskaan ole itsestäänselvyys, ovathan mies
ja nainen niin toisistaan poikkeavia. Yhteen sovittautumisessa on kuitenkin tiettyjä lainalaisuuksia, kommunikaation
pelisääntöjä, joiden tuntemus
auttaa suuresti. Koskeloiden
ajo-ohjeissa vuorottelevat mielenkiintoisesti mies- ja naisnäkökulma.

Pitävät perusteet
Raamatusta

Koskelat löytävät keskeisiä,
kokemuksen varmentamia
avioliiton ajo-ohjeita raamatullisista periaatteista. Ne eivät
ole heidän mukaansa millään
tavalla vanhentuneet, vaan arjessa sovellettuina elämää suojelevia. Romantiikka, eroottinen lataus ja seksuaalisuus ovat
Jumalan työtä. Mutta jos ihminen puoleltaan on pilannut ja
turmellut näitä töitä, on anteeksiantamus Raamatusta löytyvin
perustein tie uuteen alkuun.
Koskeloitten asiantuntemukselle on nyt kysyntää. Kristillinen televisiokanava suunnittelee tiettävästi ohjelmasarjaa teoksen
pohjalta.

Reijo Huuskonen
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Anu ja Juha Väliaho perinteisissä marilaisissa asuissa.

Juha ja Anu Väliaho
siirtyvät Bashkiriaan
Juha ja Anu Väliaho ovat
Suomen Lähetysseuran lähettejä, jotka kiertävät parhaillaan kahtakymmentäneljää seurakuntaa Suomessa,
minkä jälkeen on seurakuntakierros Virossa.

J

uha Väliaho on ollut 12
vuotta Marin tasavallan
pääkaupunkiin vuonna
1993 perustetun JoshkarOlan seurakunnan kirkkoherrana ja Anu Väliaho maallikkovastuukoulutuksen ohjaajana.
Seurakunnassa ja kolmessa kappeliseurakunnassa on 230 konﬁrmoitua jäsentä ja lisäksi lapsia.
Syyskuussa he siirtyvät seurakuntatyöhön Birskin kaupunkiin,
Bashkirian tasavaltaan.
– Joshkar-Olan seurakunta on
valmis jatkamaan omillaan. Tänä keväänä valmistui oma paikallinen pappi. Aikaisemmin työssä on ollut diakoneja, Juha Väliaho sanoo.
Hän on myös lääninrovastina

Uralin rovastikunnassa, joka kattaa Marin ja Bashkirian lisäksi
Mordvan, Tshuvassin, Udmurtian, Komin ja Tatarian tasavallat.
Anu Väliaho pitää Joshkar-Olan
aikaa fyysisesti rasittavana, mutta samalla henkisesti ja hengellisesti antoisana.
– Jumalanpalvelukset, lähetystyö ja pyhäkoulutyö ovat olleet
juhlaa. Sekin on minulle juhlaa,
kun saa käydä vanhusten luona.
Olemme saaneet olla myös marilaisten uhrijuhlissa.
Uralin juurella sijaitsevassa
Bashkiriassa asuu 4,5 miljoonaa
ihmistä. Asukkaista 115 000 on
marilaisia, joiden esi-isät pakenivat sinne 300 - 400 vuotta sitten venäläisten ortodoksien pakkokäännytystä ja -verotusta.
– Bashkirian marilaisista 90
prosenttia on luonnonuskonnon
harjoittajia. Lähellä Birskiä asuu
lisäksi 24 000 udmurtia, jotka
ovat kaikki pakanoita, Juha Väliaho jatkaa.
Marilaisilla on vielä pakanauskonto, johon liittyy luonnonjumalien ja haltijoiden palvonta uhrilehdoissa kuten meillä suoma-

laisilla noin 1 000 vuotta sitten.

Bashkirian
seurakunta kasvaa
– Uralin rovastikunnan alueella
on lähes 300 000 kastamatonta
luonnonuskonnon harjoittajaa ja
sukukansojemme naapurissa viisimiljoonaa muslimia, jotka ovat
pääosin tataareja ja bashkireja,
Juha Väliaho toteaa.
Kahdentoista vuoden aikana
rovastikuntaan on syntynyt kaksitoista rekisteröityä seurakuntaa ja yhtä monta kappeliseurakuntaa.
– Uralin rovastikunnassa on
noin 700 konﬁrmoitua jäsentä, ja
lisäksi lapsia. Nopein kasvu on
ollut uudessa paikassamme Bashkirian tasavallassa. Pakanuuden
ja luonnonuskonnon tausta on
vastaanottavainen maaperä. Neljän työvuoden aikana Bashkiriassa on luterilaisia jäseniä lähes yhtä paljon kuin Marin tasavallassa
kymmenen vuoden työn tuloksena. Birskin kaupungin lisäksi marinkielinen seurakuntatyö kohdistuu seitsemään ympäröivään ma-

rikylään. Kaksi vuotta sitten kastettiin läheisen Bahtibaevon kunnanjohtaja.
– Kunnanjohtaja kävi teologista peruskurssia ja on nykyään maallikkosaarnaaja. Aikaisemmin hänen 1 500 asukkaan
kylässään oli vain yksi kastettu. Nyt kylässä on parikymmentä kastettua.
Juha ja Anu Väliaho tarvitsevat
suomalaisten ja virolaisten lähettäjiensä esirukousta ja taloudellista tukea. Anu Väliahon mukaan
työ Birskissä ei tule olemaan aivan yksinkertaista.
– Se ajatteluttaa, että meille tilanne siellä on aika uusi. Vaikka
työtä ei tarvitsekaan aloittaa alusta, se ei tule olemaan helppoa.
Olemme kiitollisia siitä, että Hyvinkään eläkkeellä oleva kirkkoherra Hannu Pelkonen on lähes
neljän vuoden ajan ollut avustajana juuri näillä seuduilla.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Jorma Ersta

hautaoikeus
osasto-rivi-hauta
113B-010-007
113B-010-012
113B-010-035
113B-010-038
113B-011-014
113B-011-022
113B-011-028
113B-011-032033
113B-011-041

KUULUTUS
Seuraavien Hyvinkään seurakunnan Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmailla sijaitsevien hautojen hautaoikeusaika (=hallinta-aika) on päättynyt. Hautaoikeusajan
päättymisestä on ilmoitettu vuonna
2004 haudalle asetetulla ilmoituksella. Hautaoikeuden haltijalle tarjotaan hautaustoimilain mukaisesti tilaisuus poistaa haudalta muistomerkki.
Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu 30.11.2005 mennessä, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 475/2003 14 § 3 mom).

Rauhannummen
hautausmaa

Hautaoikeutta koskevan sopimuksen voi myös uusia.
Niille haudoille, joita tämä ilmoitus koskee, on asetettu myös asiasta
kertova kuulutuskyltti.
Lisätietoja ja neuvoja:
* Kirkkoherranvirasto
p. (019) 456 1200,
Hämeenkatu 16,
05800 Hyvinkää.
Avoinna: ma-ke 9.00-16.00,
to 9.00-18.00, pe 9.00-15.00.
* Ylipuutarhuri
p. (019) 456 1235,
0400 475 641.
Hyvinkäällä 3.3.2005
Kirkkoneuvoston taloudellinen
jaosto

Puolimatkan
hautausmaa
osasto-rivi-hauta
1009-001-021
1009-002-021022
1009-002-024
1009-002-035
1009-002-048
1009-002-049
1009-003-034
1009-004-033
1009-004-036
1009-004-043
1009-005-014
1009-005-023
1009-005-035
1009-005-036
1009-006-029
1009-006-032
1009-006-035
1009-006-045
1009-007-006
1009-007-009
1009-007-014

hautaoikeus
päättynyt
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1987
1987
1987
1987
1988
1987
1988
1988
1989
1989
2001
1989
1990
1990
1990

1009-007-015016
1009-007-022
1009-008-001
1009-008-012
1009-008-021
1009-008-030
1009-008-034
1009-008-036
1009-008-044
1009-009-028
1009-009-037

1990
1990
1992
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1994
1994

1010-006-033
1010-006-034

1981
1981

Puolimatkan hautausmaa kevätasussa. Kuva Jorma Ersta.
osasto-rivi-hauta
1011-001-022
1011-001-033
1011-001-033a
1011-001-054
1011-002-057
1011-003-033
1011-003-033034
1011-003-047
1011-003-048

hautaoikeus
päättynyt
1978
1979
1980
1978
1980
1971
1981
1981
1981

1014-001-012
1014-001-013
1014-001-015
1014-001-020
1014-002-025
1014-002-042
1014-002-043
1014-002-046
1014-003-011
1014-003-013
1014-003-035
1014-003-041
1014-004-019
1014-004-036
1014-005-027
1014-005-034
1014-005-035036
1014-005-042
1014-006-020
1014-006-023
1014-006-024
1014-006-030
1014-006-035
1014-006-036
1014-006-042
1014-007-004
1014-007-014
1014-007-022
1014-007-043
1014-007-048
1014-008-012
1014-008-015

1998
1998
1998
1998
1997
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1996
1995
2001
1994
1993
1993
1992
1994
1995
1995
1994
1993
1993
1992
1992
1993
1995
1993
1993
1996
1996

osasto-rivi-hauta
1014-008-016
1014-008-018
1014-008-027
1014-008-032
1014-008-040
1014-008-044

hautaoikeus
päättynyt
1996
1996
1996
1996
1995
1995

1016-002-021
1016-003-013
1016-003-031
1016-003-032
1016-004-003
1016-004-007
1016-004-017
1016-006-007
1016-006-010
1016-006-013
1016-006-016
1016-006-017
1016-007-011

1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001

1017-001-006007
1017-001-009
1017-001-028
1017-002-001
1017-002-004
1017-002-014
1017-003-007
1017-003-014
1017-003-015
1017-003-016
1017-003-018
1017-003-027
1017-003-029
1017-004-010

1994
1995
1996
1998
1998
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2002

107B-003-012
107B-004-011
107B-004-017
107B-005-008
107B-006-006
107B-006-007

2002
2002
2002
2002
2002
2002

päättynyt
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999

osasto-rivi-hauta
2001-002-004
2001-004-004
2001-005-002
2001-005-003004
2001-005-007
2001-006-010
2001-009-008
2001-009-009
2001-010-006
2001-011-004
2001-012-005
2001-015-009
2001-017-007
2001-018-002
2001-024-002
2001-028-011
2001-028-012

hautaoikeus
päättynyt
2002
2003
1988
2003
2003
2003
1988
2003
2003
2003
1988
2003
2003
2003
1989
2003
2003

2002-003-011
2002-011-004
2002-013-007
2002-014-001
2002-015-007
2002-024-007
2002-027-003
2002-027-010
2002-027-012
2002-027-016
2002-027-018
2002-027-019
2002-028-001

1989
1990
1989
1990
1989
1991
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991

2003-003-003
2003-007-009
2003-008-001
2003-008-008
2003-013-002
2003-013-006
2003-014-004
2003-020-001
2003-020-002
2003-020-007

1995
1996
1995
1996
1996
1996
1995
1996
1996
1997

2004-006-004
2004-011-002
2004-015-005
2004-018-008
2004-022-003

1998
1998
1998
2000
1999

2005-001-005
2005-005-004
2005-006-008
2005-007-009
2005-010-004
2005-013-011
2005-014-011
2005-019-004
2005-019-007

1991
1991
1992
1991
1993
1993
1993
1992
1992

2006-003-008
2006-005-004
2006-005-009
2006-008-002
2006-010-007
2006-018-006
2006-021-006
2006-028-022

1994
1994
1994
1994
1995
2000
2000
1995

2007-003-005
2007-007-001
2007-014-008
2007-015-006
2007-017-005
2007-021-003
2007-025-005

2001
2001
2001
2001
2002
2002
2003
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LASTEN
NURKKA

”Maakuntalaulujen ilta”
su 3.7. klo 19 Kytäjän kirkossa
Mukana
● Reijo Pajamo,
säestys Riikka Pyylampi
● Hartaushetki Petra Pohjanraito
● Kahvitarjoilu klo 18 - 19
Bussikuljetus: Lähtö Paavolan seurakuntakodilta klo
17.45, Hyvinkään kirkko, Vanha kirkko ja Kirjavatolppa, paluu tilaisuuden päätyttyä n. klo 20.30. Edestakaisen matkan hinta 4 euroa.

Piirrokset ja tehtävät
Eija Viitanen

PIIRRÄ

MILLAISIA KUKKIA KASVAA

TÄSSÄ RUUKUSSA.

Pihaseurat
kesällä 2005

VOIT KORISTELLA MYÖS RUUKUN.

Seurat alkavat klo 18

▼ Ti 14.6. Koski-Sipilä (Koskenmaantie 279)
▼ Ti 28.6. Kerttula/Ali-Koskela (Ahdenkalliontie 626)
▼ Ti 5.7. Lallukka (Ridasjärven kylätie 195)
▼ Ti 12.7. Halmela (Koskenmaantie 151)
▼ Ti 19.7. Heimonen (Tynintie 145)
▼ Ti 2.8. Harjanne (Harjanteentie 156)
▼ Ti 9.8. Vanhatalo (Uudenkyläntie 541)

Hyvinkään ja Nurmijärven
seurakuntien yhteinen

Juhannusjuhla

Juhannusaattona pe 24.6. klo 18
Sääksin leirikeskuksessa
MISTÄ SAMU ON NÄIN ILOINEN?
SAAT SEN SELVILLE KUN JÄRJESTÄT LAPPUJEN KIRJAIMET OIKEAAN JÄRJESTYKSEEN.

Lähde vaeltamaan Lappiin

”Korvatunturin koukaus” 29.7. - 6.8.
▼ Lähtö 29.7. klo 18.00 ja
paluu 6.8. klo 08.00.
▼ Hinta 160 e, sis. matkat,
retkiruoat ja opastuksen.
▼ Aikaisempaa vaelluskokemusta
ei tarvita.
▼ Ilmoittautuminen 9.6. mennessä nuorisotoimistoon ti ja to klo
14 - 16.30, puh. 4561 240.
▼ Lisätietoja Markku Petlin,
puh. 040 5479 624.

varhaisnuorten toimintaa

Kesäkerhot
6. - 23.6. ma - pe klo 9 - 14

Paavolan seurakuntakoti, keskustassa seurakuntakeskus, Martin seurakuntatalo, hinta 5 e/pv, sisältää ruuan, välipalan, ohjelman ja vakuutuksen.

Hiippakuntaleiri 10 - 14-vuotiaille
ke - ma 29.6. - 4.7. Partaharjulla

Hinta 100 e, sisältää matkan, ruuan, ohjelman,
majoituksen seurakunnan hyvissä teltoissa sekä
vakuutuksen.
Toiminta varhaisnuorille on tarkoitettu jo vuoden
koulussa olleille. Jos perheestä on tulossa mukaan
useampi lapsi, on sisarale 50 %.

Ilmoittautumiset

ti klo 14 - 16.30, puh. (019) 4561 240.

Sydämellisesti tervetuloa!
14

Aktiiviseen kuoroomme
otetaan sekä naisia
että miehiä.
Koelaulut srk-keskuksen
isossa salissa
(Hämeenkatu 16, 2. kerros)

to 1.9. klo 17 alkaen sekä
pe 2.9. klo 16.
Kysy kuoron tulevasta
toiminnasta, ohjelmistosta ym. suoraan kuoromme
johtajalta:
Heikki Hinssa,
puh. 0400 538 209 tai
heikki.hinssa@evl.ﬁ

Sururyhmä
Oletko menettänyt
läheisen ihmisen?
Hyvinkään seurakunta
järjestää vuosittain keskusteluryhmiä, joissa käsitellään
luottamuksellisesti menettämiseen ja suruun liittyviä
kysymyksiä. Seuraava kuusi
kertaa kokoontuva sururyhmä alkaa tiistaina 6.9.2005
klo 18.00 srk-keskuksen
keskusteluhuoneessa,
Hämeenkatu 16, 2 krs.
Sururyhmän vetäjinä toimivat pastori Anita Passilahti ja
sairaalapastori Kosti Kallio.
Ennakkoilmoittautumiset
4.9. mennessä vetäjille:
Anita 040 739 8555 ja
Kosti 040 547 9621.
Tervetuloa!

Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö

Hyvinkään seurakunnan

● Saunat lämpimänä klo 16 alkaen ja
kanttiini auki klo 17 alkaen
● Ohjelmaa klo 19.30 lähtien, mukana pastorit Anita Passilahti ja Petra Pohjanraito ym.
● Kokko sytytetään klo 21
● Liikenteenohjaus
● Linja-autokuljetukset
(tarkemmin seurakunnan ilmoituksissa)

Tervetuloa Hyvinkään
Kirkon Kamarikuoroon!

k
e
s
ä
2
0
0
5

Diakoniatyön kesä
Päivystysvastaanotto
diakoniatoimistossa
● ti, to, pe klo 10 - 13
(1.6. - 31.8.)

Päihdetyön päivystysvastaanotto (1.6. - 31.8.)
● ti klo 13.30 - 15.30

Kun elämä ahdistaa

Hämeenkatu 16, puh.
4561 250

Palveleva
puhelin
100 71

Mummon kammari (Helenenkatu 30 - 34 D)
● Säännöllinen toiminta jatkuu toukokuun.
● Kesäkuussa toimintaa ti 7.6., 14.6. ja 21.6.
klo 11 - 14.
● Syyskausi käynnistyy ma 5.9.

Retket ja leirit:

● Lisätiedot lehti-ilmoituksista ja soittamalla
diakoniatoimistoon päivystysaikoina

on kuuntelevana
korvana
joka ilta
kello 21 - 01

Seurakunnassa tapahtuu
Toukokuu - elokuu 2005
Toukokuu
Perjantai 20.5.
▼klo 19.00 ”Taivas on tie”
-konsertti Hyvinkään kirkossa, Pekka Simojoki, Anna-Mari Kaskinen, ks. s.12
Sunnuntai 22.5./Pyhän
Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala

▼klo 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa, lähtösaarna
Pekka Lyyränen
▼klo 11.30 Kirkkokahvit ja
Pekka Lyyräsen lähtöjuhla sekä Vajeen kirkkopyhän kahvit srk-keskuksessa
(ei jumalanpalvelusta Paavolan srk-kodissa, kuljetus
messuun Hyvinkään kirkkoon Paavolan srk-kodilta
klo 9.30, paluu klo 13.30)
▼klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa
Maanantai 23.5.
▼klo 18.30 Israel-raamattuja rukouspiiri työkeskuksen
aulakahviossa
Tiistai 24.5.
▼klo 18.30 Urkukonsertti
Hyvinkään kirkossa, Riikka
Pyylampi
Keskiviikko 25.5.
▼klo 11-13 Kytäjän kerho
Kytäjän kirkolla, aika sopii
palvelubussin aikatauluun
▼klo 18.00 Kevätillan musiikki Vanhassa kirkossa, Irina Kim oppilaineen
Perjantai 27.5.
▼klo 18.00 Varttikirkko
Vanhassa kirkossa
Lauantai 28.5.
▼klo 14.00 Laulukonsertti Vehkojan srk-keskuksessa,
Catarina Lundgren, laulu ja
Heikki Pellinen, piano
▼klo 16.00 Rauhanyhdistyksen kevätseurat Kytäjän
kirkossa
▼klo 18.00 Iltakirkko ja ehtoollinen Vanhassa kirkossa
Sunnuntai 29.5./
2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja
katoamattomat aarteet

▼klo 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa, isosten siunaaminen
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 10.00 Rauhanyhdistyksen kevätseurat Kytäjän
kirkossa
▼klo 14-16 Uusien hyvinkääläisten kiertoajelu ja
kahvitilaisuus, ks. s 14.
▼klo 18.00 Rauhanyhdistyksen päätösseurat Kytäjän
kirkossa
▼klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa, Suomen
Raamattuopisto

Kesäkuu
Keskiviikko 1.6.
▼klo 18-21 Yleisöiltojen
aloitus Sääksin leirikeskuksessa, bussikuljetuksen ajoreitti., ks. erillinen ilmoitus
ylhäällä
▼klo 19.00 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa, Kati Tuominen, viulu, Matti
Heroja, piano

(Muutokset mahdollisia! Seuraa kirkollista ilmoittelua.)

lujen ilta” Kytäjän kirkossa,
Reijo Pajamo, bussikuljetus,
kahvit klo 18, ks. s 14.

Sääksin yleisöillat

Tiistai 5.7.
▼klo 18.00 Pihaseurat Lallukalla (Ridasjärven kylätie 195)
▼klo 18.00 ”Kiitos muistoista” -musiikkihetki Puolimatkan kappelissa

keskiviikkoisin 1.6. - 31.8.
● Hyvinkään seurakunnan Sääksin leirikeskuksen
avoimet yleisöillat alkavat keskiviikkona
1. kesäkuuta klo 18.00.
● Leirikeskus sijaitsee Sääksjärven rannalla noin
viisi kilometriä Rajamäen keskustasta.
● Ohjelmaan kuuluu saunomista, uintia, seurat,
iltanuotio jne. Pientä purtavaa voi ostaa
leirikeskuksen kanttiinista ja omia
makkaroita saa paistaa rannan
grillikatoksessa.

● Sääksin yleisöillan linja-autokuljetuksen ajoreitti: Kirjavatolppa klo 17.30,
Asemankatu, Aleksis Kiven katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu, Alttarikivi klo 17.50, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta klo 17.55, Torikatu
(alas asti), Ilveksenkatu, Sillankorvankatu, Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen kehäkatu (huoltoaseman pysäkki), Jokelankatu, Vanha kirkko, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon kautta leirikeskukseen. Paluukuljetus klo
21.00. Edestakaisesta matkasta peritään 4 euroa/aikuiset ja 2 euroa/lapset.
● Ajo-ohje: Hyvinkää-Rajamäki-Röykäntie 4 km,
viitoitus oikealle leirikeskukseen.
Sunnuntai 5.6./
3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan

▼klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
▼klo 12.00 Jumalanpalvelus Myllytilalla, bussikuljetus ja tarjoilu
▼klo 19.00 Hyvinkään Oratoriokuoron Kroatian-matkan lähtökonsertti Hyvinkään kirkossa
Keskiviikko 8.6.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
▼klo 19.00 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa, Kati Tuominen, viulu, Matti
Heroja, piano
Sunnuntai 12.6./
4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt

▼klo 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa
Maanantai 13.6.
▼klo 18.00 Israelilaisen Netivyah-järjestön johtajan Joseph Shulamin vierailu Vanhassa kirkossa
Tiistai 14.6.
▼klo 18.00 Pihaseurat Koski-Sipilällä (Koskenmaantie 279)
Keskiviikko 15.6.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
Lauantai 18.6.
▼klo 18.00 Erämaan profeetta -kesäteatterinäytelmän ensi-ilta Rautatiemuseon puistossa,ks. s 9.

Sunnuntai 19.6./
5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (Sääksi 1) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa,
kirkkokahvit
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu (Virolahti 1) Hyvinkään kirkossa
▼klo 16.00 Erämaan profeetta -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
▼klo 18.00 Kansanlaulukirkko (Anna-Mari Kaskinen) Vanhassa kirkossa,
Ruutiralla-kansanmusiikkiyhtye, laulajia Kirkon Kamarikuorosta,
Vehkojan
kuorosta ja Tuomaskuorosta
Tiistai 21.6.
▼klo 18.00 ”Kiitos muistoista” -musiikkihetki Puolimatkan kappelissa
Keskiviikko 22.6.
▼klo 18.00 Erämaan profeetta -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
Torstai 23.6.
▼klo 18.00 ”Kiitos elämästä” -musiikkihetki Rauhannummen kappelissa
Perjantai 24.6./
Juhannusaatto
▼klo 18.00 Juhannusjuhla Sääksin leirikeskuksessa,
ks. s. 14
Lauantai 25.6./
Juhannuspäivä
Tien raivaaja

▼klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa
▼klo 18.00 Erämaan pro-

feetta -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
▼klo 21.00 Soiva kesäyö
Hyvinkään kirkossa
Sunnuntai 26.6./
Apostolien päivä
Herran palveluksessa

▼klo 10.00 Messu
Vanhassa kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 16.00 Erämaan profeetta -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
Tiistai 28.6.
▼klo 18.00 Pihaseurat Kerttulalla/ Ali-Koskela (Ahdenkalliontie 626)

Keskiviikko 29.6.
▼klo 18.00 Erämaan profeetta -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
▼klo 19.00 Kirkkokonsertti
yhteisvastuun hyväksi Hyvinkään kirkossa, Taisto Polvi, laulu ja Matti Heroja,
urut ja piano

Heinäkuu
Lauantai 2.7.
▼klo 18.00 Erämaan profeetta -kesäteatterinäytelmä
Rautatiemuseon puistossa
Sunnuntai 3.7./
7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (päivärippikoulu) Hyvinkään kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu (vaellusrippikoulu)
Hyvinkään kirkossa
klo 16.00 Erämaan profeetta
-kesäteatterinäytelmä Rautatiemuseon puistossa
▼klo 19.00 ”Maakuntalau-

Tiistai 2.8.
▼klo 18.00 Pihaseurat Harjanteella (Harjanteentie 156)
Keskiviikko 3.8.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Keskiviikko 6.7.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Lauantai 6.8.
▼klo 12.00 Konﬁrmaatiomessu (Joutsa 3) Hyvinkään
kirkossa

Sunnuntai 10.7./
7. Kirkastussunnuntai

Sunnuntai 7.8./
12. sunnuntai helluntaista

Kirkastettu Kristus

● Yleisöiltoihin on järjestetty
linja-autokuljetus, jonka reitti alla.
● Perinteistä juhannusjuhlaa vietetään Sääksissä juhannusaattona
perjantaina 24.6. alkaen klo 18.00. Ks. tarkemmin s. 14.

Elokuu

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (Sääksi 2) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu (Joutsa 1) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 18.00 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa

Itsensä tutkiminen

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (Sääksi 6) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu (Nurmo) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 18.00 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa

Tiistai 12.7.
▼klo 18.00 Pihaseurat Halmelalla (Koskenmaantie 151)

Tiistai 9.8.
▼klo 18.00 Pihaseurat Vanhatalolla (Uudenkyläntie 541)

Keskiviikko 13.7.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Keskiviikko 10.8.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Lauantai 16.7.
▼klo 12.00 Konﬁrmaatiomessu (Aholansaari 1)
Hyvinkään kirkossa

Lauantai 13.8.
▼klo 12.00 Konﬁrmaatiomessu (Lehtoniemi)
Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 17.7./
9. sunnuntai helluntaista

Sunnuntai 14.8./
13. sunnuntai helluntaista

Totuus ja harha

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (Virolahti 2) Hyvinkään kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa,
kirkkokahvit
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu (Joutsa 2) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 18.00 Iltakirkko
Vanhassa kirkossa
Tiistai 19.7.
▼klo 18.00 Pihaseurat
Heimosella (Tynintie 145)
Keskiviikko 20.7.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa
Sunnuntai 24.7./
10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen
hoitamisessa

Jeesus, parantajamme

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (Aholansaari 2)
Hyvinkään kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa,
kirkkokahvit
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu (Sääksi 7) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 18.00 Kouluun lähtevien siunaus Hyvinkään
kirkossa
▼klo 18.00 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa
Tiistai 16.8.
▼klo 18.00 ”Kiitos muistoista” -musiikkihetki Puolimatkan kappelissa
Keskiviikko 17.8.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (Sääksi 4) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu (Sääksi 3) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 18.00 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 21.8./
14. sunnuntai helluntaista

Keskiviikko 27.7.
▼klo 18-21 Yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa

Maanantai 22.8.
▼klo 19.00 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa, syventymispäivät

Sunnuntai 31.7./
11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu (Sääksi 5) Hyvinkään
kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 18.00 Kirkkoilta
Vanhassa kirkossa

Lähimmäinen

▼klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
▼klo 10.00 Jumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa, syventymispäivät

Tiistai 23.8.
▼klo 18.00 ”Kiitos elämästä” -musiikkihetki Rauhannummen kappelissa
▼klo 19.00 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa, syventymispäivät
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SANARISTIKKO 3/2005

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Sanaristikon 3/2005 vastaukset lähetetään pe 9.9. mennessä osoitteeseen Hyvinkään
seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä
”Ristikko”.

Kiertoajelu ja kahvitilaisuus
uusille hyvinkääläisille
su 29.5. klo 14 - 16

Nimi:
Osoite:

RISTIKON 2/2005 RATKAISU
Kilpailuun osallistui 27 ristikon ratkaisijaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Kirsti Laakkosta ja Maija-Liisa
Koivusaarta. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistumisesta.

Lähtö bussikierrokselle klo 14 seurakuntakeskuksen edestä,
Hämeenkatu 16. Oppaana Helena Koivisto Hyvinkään Matkailuoppaat ry:stä. Kahvi- ja tervetulotilaisuus seurakuntakeskuksessa, mukana kaupunginhallituksen jäsen Tuula Vanhatalo ja pastori Anita Passilahti.
Seurakunta lahjoittaa mukana oleville historiakirjansa ”Hyvinkään seurakunta 1917 - 1992”. Saatavilla on myös kaupungin esitemateriaalia.
Osanotto maksuton, ilmoittautuminen seurakunnan neuvontaan arkisin klo 8 - 15, puh. 456 11.
Tervetuloa tutustumaan uuteen kotikaupunkiin!
Hyvinkään kaupunki
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Hyvinkään seurakunta

