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Uskotko Jeesuksen
ylösnousemukseen?

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

P

arhaillaan menossa oleva paastonaika huipentuu
pian hiljaiseen viikkoon ja pääsiäiseen. Kovin riipaiseva on psalmin huudahdus: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Kristus kärsi ihmisten ja Jumalan edessä tuomion.
Tässä hän otti kantaakseen kaikkien meidän ahdistuksemme ja velkamme. Hän on niiden kanssa, joiden elämässä kärsimys, hätä, vääryys ja ylivoimaiset vaikeudet
ovat pysähdyttäneet tai tuoneet rajat vastaan. Usein todellisuus on jotain aivan muuta kuin unelmiemme elämän käsikirjoitus. Mutta ihmeen rauhallisesti monet ottavat vastaan vaikeudet ja yllättävät elämän muutokset.
Ovat nähneet kauemmaksi ja pintaa syvemmälle! Vaikeudet ja ahdistus kasvattavat ehkä enemmän kuin menestys ja kunnia. Toisaalta monen kohdalla tarvitaan apua
ja masennuksen hoitoa eikä sitä pidä empiä tai hävetä.
Se ei ole raskauttavaa, että tapahtuu mokia tai muuta järisyttävää vaan se, että ei tee mitään asioille. Kuinka moni on mielessään ajatellut, ei kannata ja antaa mennä? Tai
peräti, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Mihin sitten pitäisi mielensä suunnata ja mitä kohti katsoa ja kulkea? Elämä ottaa ja antaa. Kannattaa muistaa,
että autossa ei ole vain taustapeiliä vaan ikkuna eteenpäin ajamista varten. Menneisyyden tunteminen on tärkeää, mutta tulevaisuuteen katsominen vielä tärkeämpää.
Kristus etsii heikot ja syrjäytyneet ja siinä on kirkon yksi perustehtävä. Olla toivon yhteisö. Hiljainen viikko ja
pääsiäinen on sinun tilaisuutesi!
Yksityisen ihmisen elämästä voi nostaa ajatuksiaan vielä korkeammalle ja pohtia kirkon tehtävää ja olemusta.
Kirkko elää muutosten keskellä siinä kuin koko yhteiskunta. Mutta pääsiäisen sanomaan liittyen voi kysyä aiheellisesti tänään, onko tämä toivon yhteisö? Lähivuosien suuri haaste meille on uuden yhteisöllisyyden löytyminen ja jäsenyyden vahvistaminen. Tulevaisuudessa
minun kirkkoni antaa lepoa ja suojaa sekä tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia suuntia, uusia päämääriä ja uusia matkakumppaneita. Kuuluu siis sanoma Jumalan lahjoittamasta pelastuksesta. Armon maailmassa ihminen ei
ole suoritustensa vanki vaan lahjan vastaanottaja. Kotikirkkosi puolesta toivotan sinulle lukija: vaeltaja, koditon, yksinäinen, tyhjä, liian rikas,
syntinen, onnellinen,
kiittävä, kuka tahansa
– Hyvinkäänkin kirkko on kuin telttamaja, jonne kuka tahansa
saa tulla.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Jouko Tuomi

Igor Lednev

Timo Latostenmaa

– Kyllä minulla on ollut lapsesta
saakka usko johonkin korkeimpaan, joka voi olla Jumala. Uskon
myös Jeesuksen ylösnousemukseen. Vietän pääsiäisajan perhepiirissä kahden lapsen ja viiden
lapsenlapsen kanssa.

– Kotini on Petroskoissa ja olen
ollut Suomessa vasta neljä päivää
ystäväni luona. Viime kesänä soitin harmonikkaa Hyvinkääsalissa Olemba-ryhmässä. Olen ortodoksi ja uskon siihen, että Jeesus
on ylösnoussut. Käyn Petroskoissa joka sunnuntai jumalanpalveluksessa Aleksander Nevskin katedraalissa.

– En usko mihinkään Jeesukseen.
Sellainen henkilö on kenties ollut, mutta hänen tekonsa ovat
ﬁktiota. Jeesus on ollut varmasti aikansa parhaita ﬁlosofeja. Rakasta lähimmäistäsi on hyvä käsky. Jeesuksen yliluonnollisuus on
kirkon keksimä asia.

Seija Suuvonen ja
Lauri Kuittinen

Raija Salmu

Heikki Moisio

– Ihan varmasti uskon Jeesuksen ylösnousemukseen. Voimallisin elämykseni liittyy Jerusalemiin, josta minut ja mieheni vietiin Paimenten kedolle. Siellä luettiin jouluevankeliumi. Koin, että se oli totta. Uskon vilpittömästi Jeesuksen syntymään ja ylösnousemukseen. Mieleeni tulee
Kari Suomalaisen piirros Jumalan olemassaoloa pohtivista herroista. He eivät huomaa istuvansa Jumalan kämmenellä.

– Asia on henkilökohtainen. Uskon uskontoon omalla tavallani.
Jouluna tulee käytyä kirkossa.
Joskus muulloinkin, mutta siinä
täytyy olla jokin konsertti tai tapahtuma. Olen käynyt kuuntelemassa seurakuntasaleissa luentoja. Pääsiäisenä olen viikon ajan
Lapissa hiihtämässä.

– Uskon Jeesuksen ylösnousemukseen. Käyn joskus kirkossa. Pääsiäisenä saatan osallistua
seurakunnan tilaisuuksiin. Jos on
hyvät ilmat, voin mennä myös
mökille.
Seija Suuvosen Hämeenkadun
koulun 2D-luokkaa käyvä lapsenlapsi Lauri Kuittinen haluaa
myös vastata:
– Uskon Jeesuksen ylösnousemukseen. Siitä on puhuttu koulussa.

Virolainen vieras kirkonmäellä

Kun elämä ahdistaa

Palveleva puhelin 100 71
on kuuntelevana korvana
joka ilta kello 21 - 01
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Virolaisen Põltsamaan seurakunnan pastori Arho Tuhkru vieraili Hyvinkäällä 7.3. Paluumatkallaan Ilomantsista seurakuntavierailulta hän ehti tutustua Hyvinkään seurakunnan toimintaan ja
tiloihin. Samalla hän sai tavata
syyskuussa Põltsamaalla käyneitä hyvinkääläisiä. Eri alojen työntekijät esittelivät Tuhkrulle seurakuntakeskusta, työkeskusta ja
kirkkoa sekä kertoivat seurakunnan toiminnasta.
Arho Tuhkru välitti kuulumisia

Põltsamaan seurakunnasta, jossa
hän nuoresta iästään huolimatta
on ehtinyt olla kahdeksan vuotta pappina.
Monille hyvinkääläisille tuttu
Põltsamaan edellinen kirkkoherra Joel Luhametsa on nykyään
tuomiorovastina Tartossa.

Teksti Yrjö Ala-Paavola
Kuva Jorma Ersta
Arho Tuhkru

PÄÄSIÄINEN 2005
HYVINKÄÄN SEURAKUNNASSA
Sunnuntai 20.3./Palmusunnuntai

● klo 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa, Lasten ja nuorten kuoro
● klo 10.00 Perhekirkko Paavolan seurakuntakodissa,
kirkkokahvit
● klo 12.00 Messu Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
kirkkokahvit
● klo 16.00 J. S. Bach: Matteuspassio Hyvinkään kirkossa

Hiljaisen viikon maanantai 21.3.
Kanttori Riikka Pyylampi on viihtynyt hyvin Hyvinkään seurakunnassa. Pääsiäinen on kirkollisen
musiikkityön juhlavinta aikaa, joka tarjoaa seurakuntalaisille konsertteja ja draamallisia elämyksiä.

Musiikki vie kuulijansa
pääsiäisajan tapahtumiin
Hyvinkään seurakunnan kirkkomusiikista ja kuoroista
vastaavat työntekijät ovat
pääsiäisen aikana täystyöllistettyjä. Palmusunnuntaina Hyvinkään oratoriokuoro,
Musiikkiopiston kuoro Volare
ja Hyvinkään orkesteri sekä
kuusi solistia esittävät Hyvinkään kirkossa kello 16 Johann Sebastian Bachin Matteuspassion.
– Volare-kuoroa on valmentanut
Marianne Murtoniemi-Uusitalo.
Uruissa on Kalle Välimaa. Solisteina ovat Catarina Lundgren
(sopraano), Ulla Sippola (altto),
Juha Moisio (tenori), Jeesuksen
osan esittää Johann Tilli (basso),
Erkki Rajamäki (basso) ja evankelistana on Jukka Heroja (tenori), sanoo teosta johtava kanttori
Matti Heroja.
Matteuspassiota on voitu kuulla vuodesta 1994 lähtien ensin
Hyvinkääsalissa ja viime vuosina pääkirkossa. Vuonna 1999 teos esitettiin ensimmäisen kerran
kokonaisuudessaan.
– Kuoro pyrkii vuodesta toiseen yhä parempaan ilmaisuun.
Vaikka nuottikuva pysyy samanlaisena, tempot saattavat vaihdella. Meillä on pääharjoitus palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina.
Matteus-passio on kärsimysnäytelmä. Se pyrkii antamaan
käsityksen siitä, mistä pääsiäistä edeltävällä kärsimysviikolla
on kysymys. Matti Heroja antaa
kiitokset seurakunnalle siitä, että

suurteoksen esittäminen tulee taloudellisesti mahdolliseksi.
– Toivon, että ihmiset huomaisivat Matteuspassiomme ja tulisivat runsaslukuisesti mukaan.

Ristin tiessä on
paljon lauluja
Musiikkityöntekijä Helena Lehtisen pääsiäisajan työt alkavat
myös jo palmusunnuntaina. Hän
johtaa Hyvinkään kirkon messussa Lapsi- ja nuorisokuoroa
yhteistyössä vs. kanttori Riikka
Pyylammen kanssa, joka soittaa urkuja.
Helena Lehtinen on tehnyt Ristin tie -passiodraamaan runsaasti
lauluja, taustamusiikkia ja äänikulisseja. Hän on sovittanut soittajien sello- ja viuluosuudet sekä
harjoituttanut solistit.
Kahden viikon ajan ennen hiljaista viikkoa on useita harjoituksia.
– Esitykset ovat Hyvinkääsalissa. Ne alkavat tiistaina 22. ja
keskiviikkona 23. maaliskuuta,
molempina päivinä kello 19. Pitkänäperjantaina 25. maaliskuuta
on kaksi esitystä, kello 16 ja 19.
Lankalauantaina 26. maaliskuuta
esitys on kello 19, Helena Lehtinen tiedottaa.
Palmusunnuntaina vs. kanttori Riikka Pyylampi on pääkirkon
messussa urkurina. Hiljaisen viikon maanantaina (21.3.) hän on
kanttorina Martin seurakuntatalon ahtikirkossa.
– Kiirastorstaina olen päivällä pääkirkossa pidettävässä koulukirkossa. Illalla kello 19 olen
Vehkojan seurakuntakodissa eh-

toolliskirkossa kanttorina ja johdan myös Vehkojan kuoroa. Pitkänäperjantaina kello 15 olen ristinjuhlassa Vanhassa kirkossa.

Kirkon kamarikuorolla
ylösnousemuskonsertti
Kanttori Heikki Hinssa keskittyy Kirkon kamarikuoron kanssa pääkirkossa toisena pääsiäispäivänä (28.3.) kello 18 pidettävään ylösnousemuskonserttiin sekä kiirastorstai-illan messuun.
– Ylösnousemus-konsertti tehdään yhdessä Hyvinkäänkylän- ja
Musiikkiopiston puhallinorkesterien kanssa. Laulusolistina on baritoni Sami Hautakangas.
Ylösnousemuskonsertin ohjelma sisältää uudempaa suomalaista pääsiäisajan musiikkia sekä mm. G.F. Händelin vesi- ja
ilotulitusmusiikkia. Suomalaisia säveltäjänimiä ovat Jaakko
Mäntyjärvi, Ilkka Kuusisto, Jorma Hannikainen, Jaakko Hulkkonen, Jouko Linjama ja Jukka
Kankainen.
Viime vuosisatoina on keskitytty enemmän passioiden esittämiseen. Siitä johtuen varsinaisen
pääsiäisajan musiikkia on olemassa hyvin niukasti. Erityisesti kirkollista puhallinmusiikkia ei
ole oikeastaan ollenkaan. Tähän
konserttiin on kuitenkin onnistuttu löytämään hienosti pääsiäisen
ilosanomaa välittävää musiikkia.
Konsertin johtavat Jukka Palonen ja Heikki Hinssa.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

● klo 19.00 Ahtikirkko Martin seurakuntatalossa

Hiljaisen viikon tiistai 22.3.

● klo 19.00 Ahtikirkko Vanhassa kirkossa,
Liisa Utti,laulu, Kalle Välimaa, piano
● klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa

Hiljaisen viikon keskiviikko 23.3.

● klo 19.00 Messu Kaukasten palvelutalossa
● klo 19.00 Ahtikirkko Martin seurakuntatalossa
● klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa

Kiirastorstai 24.3.

● klo 15.00 Messu Vanhassa kirkossa
● klo 19.00 Messu Vehkojan seurakuntakeskuksessa
● klo 18.00 Messu Martin seurakuntatalossa
● klo 19.00 Messu Hyvinkään kirkossa
● klo 20.00 Messu Kytäjän kirkossa,
Anna Mantere, oboe
● klo 20.00 Messu Paavolan seurakuntakodissa

Pitkäperjantai 25.3.

● klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa,
Pietarin Serenadi-kuoro
● klo 15.00 Ristinjuhla Vanhassa kirkossa,
Pietarin Serenadi-kuoro
● klo 16.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa
● klo 19.00 Luukas-passio Hyvinkään kirkossa,
Pietarin Serenadi-kuoro, vapaa pääsy, kolehti
● klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa

Hiljainen lauantai 26.3.

● klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa
● klo 23.00 Yömessu Hyvinkään kirkossa

Sunnuntai 27.3./Pääsiäispäivä

● klo 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa
● klo 10.00 Messu Paavolan seurakuntakodissa
● klo 12.00 Messu Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
kirkkokahvit
● klo 14.30 Pääsiäishartaus Rauhannummen
kappelissa
● klo 15.00 Pääsiäispäivän musiikkihartaus Kytäjän
kirkossa, Irina Kim, viulu, sana Marjatta Puisto.
Lapsille pääsiäismunien etsimistä. Kahvitarjoilu
● klo 18.00 Messu Martin seurakuntatalossa
● klo 18.00 Pääsiäiskonsertti Hyvinkään kirkossa,
Hyvinkään Kamarikuoro, joht. Niina Melasalmi.

Maanantai 28.3./2. pääsiäispäivä

● klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa,
Hyvinkään Kide-kuoro, joht. Kalevi Toropainen
● klo 18.00 Ylösnousemus-konsertti
Hyvinkään kirkossa
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Pääsiäinen

Kiitos
kun pysyit ristillä!

J

ulkisen toimintansa alussa ja lopussa Jeesus koki erityisiä kiusauksia. Alussa kiusaaja tuli hänen luokseen ja
pyysi häntä näyttämään voimansa ihmeiden muodossa
(Matt. 4: 1 - 11). Kolmisen vuotta tämän jälkeen samankaltaiset kiusaukset uusiutuivat Jeesuksen elämässä. Kun
juutalaisten pääsiäisjuhlille matkalla olleet pyhiinvaeltajat kulkivat Golgatan ohi, he päätään nyökyttäen sanoivat ristiinnaulitulle Jeesukselle: ”Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!”
Pian samankaltaisia huutoja alkoi kuulua juutalaisesta sivistyneistöstä, joka oli tullut katsomaan Jeesuksen teloitusta. Papit, lainopettajat ja vanhimmat järkeilivät: ”Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen.”
On johdonmukaista ajatella, että siihen, minkä näkee, voi
uskoa. Mutta Jeesus jäi ristille. Sen huomatessaan rohkenivat lopulta Jeesuksen vierellä kuolemanrangaistustaan
kärsivät rosvotkin pilkata häntä (Matt. 27: 40 - 44).
Jeesuksen kokemissa kiusauksissa oli niin alussa kuin lopussa yhteinen piirre: häntä houkuteltiin tekemään ihme, jotta hänen voimansa näkyisi. Erämaassa Jeesus oli
tämän ajatuksen kohdattuaan jättänyt kivet maahan. Jerusalemin temppelin harjalla hän oli jäänyt paikalleen.
Nyt Golgatan ristinpuuhun naulittuna hän pysyi ristillä
eikä astunut alas.
Jotkut olisivat kyllä voineet Golgatalla sanoa näinkin:
”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman
synnin!” Mutta kukaan ei sanonut näin. Opetuslapset olivat jättäneet hänet edellisenä yönä. Ne, jotka olivat saaneet häneltä syntinsä anteeksi ja ne, jotka hän oli parantanut taudeistaan, olivat hiljaa tai muualla.
Mutta miksi Jeesus ei käyttänyt tarjolla olleita tilaisuuksia näyttääkseen voimansa? Eikö se olisi rohkaissut opetuslapsiakin astumaan esiin?
Ehkä Jeesus jätti ihmeet tekemättä siksi, että näkemiseen
perustuva usko lakkaa, kun ei ole mitään nähtävää. Hän
oli selvillä siitä, että ristiltä alas astuminen ei olisi auttanut
meitä ihmisiä mitenkään. Jos hän olisi astunut alas ristiltä, Jerusalemissa olisi kyllä voinut puhjeta herätys ja moni olisi voinut uskoa häneen. Mutta mitä hyötyä olisi ollut
herätyksestä ja uskosta, jossa olisi palvottu ristiltä alas astunutta Jeesusta? Mitä meillä olisi nyt, kuoleman hetkellä
ja viimeisellä tuomiolla, jos Jeesus olisi tehnyt Golgatalla
sellaisen ihmeen, jota häneltä odotettiin?
Meillä olisi hänestä hieno muisto. Mutta vaikka Jeesus
olisi astunut alas ristiltä sata kertaa, se ei meitä mitään
hyödyttäisi. Me tarvitsemme syntiemme Sovittajaa, ristin
alttarilla uhrattua Jumalan Karitsaa, joka antoi henkensä
meidän puolestamme. Tässä on paikallaan muistaa Jeesuksen kerran esittämä kysymys: ”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman
mutta menettää sielunsa?” (Matt. 16: 26). Maailmaan kuuluu kaikki se,
mikä näkyy. Se voi herättää uskoa. Mutta Jeesuksen mukaan ”autuaita ovat ne, jotka uskovat,
vaikka eivät näe”. Usko
joka syntyy ilman näkemistä on Pyhän Hengen
antamaa. Ja se, minkä Jumala antaa, kestää.
Per-Olof Malk
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Varhaisnuorten leirillä askarreltiin yhteisvastuun hyväksi.

Varhaisnuoret auttamispuuhissa hiihtolomalla
Sääksin leirikeskuksessa pidettiin hiihtoloman kunniaksi kaksi leiriä varhaisnuorille eli kirkon työssä 7 - 14vuotiaille. 7 - 9-vuotiaat viipyivät leirillään pari vuorokautta ja tiistaista perjantaihin pulkkamäestä ja loistavasta ruuasta nauttivat 10
- 14-vuotiaat.
Leiriläisiä oli yhteensä 31. Lomailun lisäksi leiriä ”työllisti”
yhteisvastuukeräys. Auttamises-

ta ja toisten ihmisten kohtelusta Jeesuksen ohjeiden mukaisesti
puhuttiin hartauksissa ja raamattuhetkissä. Eikä niistä vain puhuttu vaan pistettiin tuulemaan.
Työskentelyn jäljet olivat nähtävissä viime sunnuntaina ja torstaina yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestettyjen konserttien
myyntipöydillä. Leiriläisten kädet taikoivat helmikoruja sekä
batiikkitöitä, tyynyliinoja ja Tpaitoja.
Laskin, että koska jokainen
lapsi teki ainakin yhden tuotteen,
niiden myynnistä saatavilla ra-

hoilla voisi kalustaa Kakuman
pakolaisleirillä Keniassa ainakin
neljä luokkaa! Tai rahoilla voisi palkata Intiaan slummikoulun
opettajan 19 kuukaudeksi.
Leirin hitiksi nousivat yhteisvastuun rannekenauhat. Jo niiden ostamisella kalustettiin yksi
luokka ja palkattiin opettaja 2,5
kuukaudeksi.
Pienistä puroista kasvaa joki.
Auttamalla vähän autat paljon.

Kirsi Kupiainen
nuorisotyönohjaaja

Yhteisvastuukeräys
tavoitteensa puolivälissä

T

ämän vuoden yhteisvastuukeräys alkoi sunnuntaina 6. helmikuuta
messulla. Kirkkokahvien jälkeen lähes 70 isoskoulutuksessa olevaa nuorta ryntäsi pareittain lippaat käsissään keräämään
Mustanmännistön alueen. Hieno
tempaus saisi toistua ensi vuonnakin. Myös monet vanhemmat
seurakuntalaiset ottivat alkamispäivänä lippaita ja listoja ja alkoivat kerätä omilla alueillaan.
Kahtena seuraavana viikonvaihteena noin 50 henkilöä suoritti lipaskeräystä hyvinkääläisten
kauppaliikkeiden kassoilla. Joukossa oli ilahduttavan runsaasti seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä kirkkoherra
mukaanlukien.
Musiikki-ihmiset Matti Herojan johdolla järjestivät ”Kauneimmat hengelliset laulut”
-konsertin kirkkoon 6. maaliskuuta. Yhteisvastuun kohteesta
Kalkutan slummeissa kertoi Tiina
Kröger Hämeenlinnasta ja väkeä
oli yli 250 henkeä. Onnistunut tilaisuus, mistä kolehtiakin kertyi

yli 600 euroa.
Lapsi- ja nuorisokuoro järjesti
puolestaan kahvikonsertin Paavolan seurakuntakodissa 10. maaliskuuta. Vetoankin siis Martin,
Vehkojan, Hakalan ja Puolimatkan piireihin. Löytyisikö teidänkin alueeltanne voimia pienen tapahtuman järjestämiseen? Keräystiimi on valmis antamaan ohjelma-apua. Samalla esitän mahdollisuuden esim. kaupungin monille eläkeläiskerhoille, Martoille, Rotareille ym. Jos teillä on
pulaa ohjelmasta, me YV-tiimi-

läiset olemme valmiita pitämään
pienen ohjelmahetken, missä kerromme mm. keräyksen yli 50vuotisesta historiasta.
Rahaa on tähän mennessä kertynyt noin 11 000 euroa. Siitä on
hyvä ponnistaa kohti tavoitettamme, joka on puoli euroa/hyvinkääläinen eli noin 21 000 euroa.
Jos koet itselläsi olevan aikaa ja
voimia, nouda seurakunnan taloustoimistosta lipas, valitse sopiva alue itsellesi ja suorita keräys.
Keräämättömiä alueita on vielä
runsaasti jäljellä.
Keräysaikaa on vappuun asti.
Silloin pidetään keräyksen päätösmessu ja -juhla. Uskon, että
siihen mennessä olemme päässeet tavoitteeseemme.
Kevätterveisin

Jaakko Uronen
vuoden 2005 keräyspäällikkö
PS. Osallistua voi myös puhelimitse. Keräyspuhelin on 0600
12005.

TULLAAN TUTUKSI!
- Juttusarja seurakunnan työmuodoista

Antti Pohjanraito (vas.) ja
Pertti Niiranen
eivät ujostele tarjota lähetystyöhaastetta nuorille seurakuntalaisille.
Lähetystyö on
merkittävästi
vapaaehtoisen
kannatuksen
varassa.

Hyvinkää vahva
lähetysseurakunta
Hyvinkään seurakunta on
Espoon hiippakunnan ”tuottavimpia” lähetysseurakuntia. Lähetyskannatus oli 425
316 euroa vuonna 2003 ja on
kasvusuunnassa. Kannatus
muodostuu kirkon lähetysjärjestöjen seurakuntalaisilta
saamista suorista lahjoituksista sekä seurakunnan pitopalvelun, lähetysrenkaan, lähetyspiirien, lähetyskolehtien yms. tuotosta. Merkittävä tulonlähde lähetystyölle
on talousarviomääräraha, joka on 2,2 % seurakunnan verotuloista
Miksi tehdä
lähetystyötä?
– ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…”. Tämä käsky on Raamatun mukaan edelleen voimassa ja koskee kaikkia kristittyjä,
muistuttaa lähetyssihteeri Antti Pohjanraito Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Vuodesta 2000 Antti Pohjanraito on ollut lähetystyöstä vastaava viranhaltija. Työalan pappi on Pertti Niiranen.

– Lähetystyölle on sekä hengellinen että sosiaalinen tilaus.
Julistus, opetus ja palvelu ovat
lähetystyön kolme keskeistä osaaluetta. Lähettien työ sisältää tänään yhä enemmän diakoniaa,
joten Pelastusarmeijan iskulause ”Soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa” pitää paikkansa lähetystyössäkin. Maailmassa on noin
6,5 miljardia ihmistä, joista kolmannes on kristittyjä, joten haastetta ja työsarkaa riittää!

Sopimukset
lähetysjärjestöjen kanssa
– Kun tulin seurakunnan palvelukseen vuonna 1985 oli lähetystyöllä viisi nimikkosopimusta ja
nyt niitä on viisitoista. Yhteistyö
kirkon lähetysjärjestöjen kanssa on sujunut hyvin, kertoo Antti
Pohjanraito.
Aloite nimikkosopimuksista tulee lähetysjärjestöjen kautta. Hyvinkäällä on tällä hetkellä sopimukset kaikkien kirkon suomenkielisten lähetysjärjestöjen
kanssa: Kansanlähetyksen, Kylväjän, Pipliaseuran, Sanansaattajien, Suomen luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen
Lähetysseuran. Lähetysjärjestöt
hoitavat omien lähetystyöntekijöidensä osalta käytännön työn:
lähettien hankinnan, koulutuk-

sen, palkkauksen, työnohjauksen
ja kehittämisen.
Nimikkoläheteille, lähetystyöntekijöille, järjestetään kotimaanjaksolla tulo- ja lähtöjuhlia sekä
vierailuja mm. seurakunnassa ja
kouluissa. Hyvinkään seurakunnalla on kymmenen lähettiä.
– Läheteillä on kaksi linkkiä
kotimaahansa; lähetysjärjestöt ja
oma seurakunta. Yhteydenpito
omiin lähetteihimme sujuu paremmin, koska puolet heistä on
hyvinkääläisiä. Tämä on merkittävä kotikenttäetu lähetystyöllemme.

Vapaaehtoiset
lähetysystävät tärkeitä
Hyvään tulokseen pääsemisessä
auttavat merkittävästi vapaaehtoiset lähetyskannattajat.
Harjutalon ja Vanhan kirkon
lähetyspiirit sekä Lähetysjärjestö Sanansaattajat järjestävät vuosittain useita myyjäisiä. Tärkeänä voimavarana työssä ovat ”lähetyskonkarit”, entiset ja nykyiset lähetit, joita seurakunnassamme on peräti 35.
Lähetysrenkaan jäsenmäärä on
noin 265 henkilöä. Heille lähetetään kirje ja pankkisiirtolomake
kuukausittain ja taloustoimisto
hoitaa tilisiirrot lähetysjärjestöille neljän kuukauden välein.

Lähetyslounaita ja -myyjäisiä
pidetään syksystä kevääseen kerran kuukaudessa seurakuntakeskuksessa. Pitopalvelussa toimii
noin 25 vapaaehtoista työntekijää ja se on ollut yksi lähetystyön
tärkeä kulmakivi jo yli 30 vuotta.
Pitopalvelun tuotto lähetystyölle
oli 71.566 euroa vuonna 2004.

Kolmen mantereen
lähetyskentät
Lähetyskohteet ovat jakautuneet
kolmelle mantereelle: Eurooppaan, Afrikkaan ja Aasiaan. Euroopan osuus on kasvussa, esim.
muslimisiirtolaisia on Euroopan
maissa yli kymmenen miljoonaa.
Työtä tehdään Ranskassa, Kroatiassa ja Venäjällä. Afrikan koh-

teita ovat seurakunnan lähetystyön painopistealue Etiopia, Kenia ja Lähi-itä. Intia, Japani, Keski-Aasia ja Thaimaa ovat Aasian
työkenttiä.

Nuoria tarvitaan
– Hyvinkään seurakunnan lähetystyön tilanne on tällä hetkellä
hyvä, tulevaisuus kuitenkin huolestuttaa. Monet vapaaehtoiset lähetyskannattajat ovat jo ikääntyneet, sen vuoksi olisi tärkeää saada nuoremmatkin ikäluokat paremmin toimintaan mukaan, pohtii Antti Pohjanraito työalansa tulevaisuudennäkymiä.

Teksti Anna-Maija Ahovaara
Kuva Jorma Ersta

Faktoja vuodelta 2004:
Lähetyskannatus (v. 2003) 425 316 e
Lähetysrengas: 265 jäsentä, tuotto 12 895 e
Lähetyspiirit 2 kpl, 42 jäsentä
Lähetystapahtumia 77 kpl, osallistujia 6730 henkilöä
Lähetyslounaat ja myyjäiset 14 kpl
Nimikkosopimuksia 14 kpl, yhteissumma 169 155 e
Palkattuja työntekijöitä 1 hlö, vapaaehtoisia 35 hlöä
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Joel Hallikainen Hyvinkään kirkossa:

Kirkko on syntisten sairaala
Laulaja Joel Hallikainen sekä terapeutti Seppo Jokinen
ovat pitäneet reilun vuoden aikana yli neljäkymmentä ”Kuka kuivaa kyyneleen?”
-konsertti- ja ihmissuhdeiltaa. Järjestäjinä ovat olleet
paikallisseurakunnat ja Kansan Raamattuseura.
– Näissä illoissa voi puhua turvassa. Kysymys ei ole hurskastelusta. Tämä on minulle valtava lisäarvo, että olen voinut laajentaa omia estradeja. Olen löytänyt uuden yleisön. Kirkon kynnyksen ylittäminen kesti minulla kolmekymmentä vuotta. Tämä
on tullut suuremmasta voimasta.
Voin etsiä, epäillä ja kysellä. Olen
haastanut ”pääsäveltäjän” kisaan.
Minun käsitykseni on, että kirkko
on syntisten sairaala kuten Luther sanoo. On hyvä, että meillä
on tällainen paikka, Joel Hallikainen tunnustaa.

Isättömyys vaivaa
monia ihmisiä
Hyvinkään kirkko on lähes täynnä kuulijoita, jotka elävät koko ajan mukana. Kysymykset
yksinäisyydestä, isättömyydestä,
hylätyksi tulemisesta, avioerosta ja alkoholismista puhuttelevat.
Joel Hallikainen ja Seppo Jokinen ovat saaneet nähdä sekä kokea itsekin, miten kyyneleet ovat
lähteneet vierimään.
– Kyyneleet alkavat siitä, mihin sanat loppuvat, Joel Hallikainen kiteyttää.
Joel Hallikainen, 44, ei ole saanut koskaan istua oman isänsä sylissä. Kysymys on askarruttanut
tunnettua viihdetaiteilijaa paljon.
Pari vuotta sitten hän jätti televisioesiintymisensä ja päätti keskittyä tärkeimpään eli perheeseensä. Samalla hän alkoi etsiä vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin. Hänellä on viisi lasta,
jotka ovat saaneet olla viime aikoina lähempänä isää.
– Tämä kiertue on ollut hieno
kokemus. Olen puhunut omasta isättömyydestäni ja arjestani.
Asioista puhuminen on antanut

niille nimiä. Olen voinut samalla
alkaa käsitellä niitä. Joka ilta olen
huomannut, että olen voinut jakaa
asioita ihmisten kanssa. Kuulijoita on ollut jo 40 000.
Hänen mukaansa Suomessa on
puoli miljoonaa isätöntä tyttöä ja
poikaa.
– Onko olemassa rankempaa
kokemusta kuin hylätyksi tuleminen. Siitä versoo syrjäytyminen
ja alkoholismi. Ihminen alkaa etsiä syliä, mistä tahansa.

Ihmissuhdeillat ovat
Joel Hallikaisen idea

si rakkauden?” Sitä varten Joel
Hallikaiselta ilmestyy levy, Rakkautta etsimässä. Seppo Jokinen
julkaisee vastaavasti samannimisen kirjan, joka on häneltä jo kahdestoista teos.

Pieni toivon kipinä
Seppo Jokinen puhuu rauhallisesti, turhia elehtimättä. Hän on tehnyt yli kolmenkymmenen vuoden
ajan terapiatyötä. Hän kertoo illan aikana omasta avioerostaan
ja alkoholismistaan. Apu on tullut
Jumalalta. Mies on vakuuttava.

Seppo Jokinen kysyy illan lopussa, onko kirkkosalissa sellaisia ihmisiä, joiden puolesta hän
voisi rukoilla. Näyttää siltä, että
kaikki nousevat ylös penkeistä.
Hetki on koskettava.
– Haluamme välittää ihmisille
pienen toivon kipinän. Haluamme pistää olkapäämme ihmisten
tueksi kyynelten ja kivun kantamisessa. Emme ole saaneet niitä
kaikkia kuivattua, mutta olemme
saaneet ainakin vuodatettua niitä. Siinä on tullut nöyräksi ihmisten surun ja kivun keskellä, Seppo Jokinen sanoo.

Jätettyään televisioesiintymisensä Joel Hallikaisella oli pallo hukassa. Hän meni kuuntelemaan
Seppo Jokisen luentoa isän ikävästä. Se oli merkittävä tapahtuma. Alkoi syntyä uusia lauluja.
– Joel Hallikainen tuli juttelemaan luennon jälkeen minun
kanssani. Hän sanoi, että olisi
hauskaa järjestää tällainen ilta yhdessä. Kokeilimme
sitä helmikuussa vuonna 2003 Paraisten kirkossa. Yhteisvastuuiltaan tuli lumisateesta huolimatta viisisataa ihmistä.
Vuoden aikana rakensimme
”Kuka kuivaa
kyyneleen?”
-konserttija ihmissuhdeillalle sisällön, Seppo Jokinen
sanoo.
Joel Hallikainen julkaisi viime
vuoden alussa Suurin niistä on rakkaus levyn, jolla olevia
lauluja hän on esittänyt ihmissuhdeilloissa nyt yli vuoden ajan. Uuden ohjelmakonseptin mukainen kiertue lähtee
liikkeelle 24. huhtikuuta Lahden Joutjärven kirkossa. Aiheena on ”Kuka sytyttäi-

Lama ei synnyttänyt hänen
mielestään Suomessa toisista välittämisen halua, päinvastoin.
– Ihmisistä tuli narsisteja. Ajatellaan, että kunhan minun työpaikkani säilyy, mitä muista.
Puolustamme omia oikeuksiamme. Tänä päivänä muista piittaamaton elämäntyyli on tässä yhteiskunnassa aika vahva. Kaipaamme lähimmäisyyttä.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

Joel Hallikainen (vas.) ja Seppo Jokinen ovat järjestäneet
reilun vuoden aikana yli
40 ”Kuka kuivaa kyyneleen?” -konsertti- ja ihmissuhdeiltaa. Kiertueen
idea syntyi heidän yksiin
menevästä ajatuksestaan
tarjota olkapäätä ihmisille,
joilla on
elämässään
solmukohtia.

IRTIOTTO ARJEN RUTIINEISTA

Äidit ja tyttäret leirillä Sääksissä

Äiti-tytär-leirillä viettivät aikaa yhdessä Johanna (vas.), Jenna ja
äiti Sari Herva sekä Minna Kalmari Iitan ja Reetan kanssa.
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Perjantaina 4.2. matkasi kolmetoista äitiä tyttärineen kohti Sääksin leirikeskusta äiti-tytär-leirille. Porukkaa luotsasivat isosten
avustuksella nuorisotyönohjaajat Kirsi Kupiainen ja Nina
Laurén. Viikonlopun ideana oli
yhdessä tekeminen ja yhteisen
kokemuksen jakaminen.
Sari Herva Hyvinkäältä oli
leirillä yhdeksänvuotiaan Johannan ja seitsemänvuotiaan Jennan kanssa.
– Mukavaa, kun saa vain olla ja rauhoittua ja pääsee valmiiseen pöytään. Tämä on irtiottoa
arjen rutiineista. On kiva myös
viettää aikaa perheen isompien

lasten kanssa. Olin oman äitini
kanssa vastaavanlaisella leirillä
25 vuotta sitten.

Sopivasti
ohjelmaa

Järjestettyä ohjelmaa leirillä oli
sopivasti: ulkoilua, askartelua ja
pieniä hartaushetkiä. Innokkaissa käsissä syntyivät monenlaisista materiaaleista hienot ystävänpäiväkortit ja kranssit. Lauantaiilta päättyi saunomisen jälkeen
isosten esittämään Prinsessa Ruusunen -näytelmään.
Vatsan täyttäminen usein on
leireihin kuuluva tärkeä ohjelmanumero, niin tälläkin kertaa.

Minna Kalmari oli Sääksissä tyttäriensä Reetan ja Iitan
kanssa.
– Olemme äiti-tytär-leirillä ensimmäistä kertaa. Olin lapsena
seurakunnan leireillä Iisalmessa ja nyt omat tytöt on jo ilmoitettu hiihtolomaleirille. Kotona
isä pitää kolmevuotiaan poikamme kanssa omaa ”selviytymisleiriä”!
Sääksissä oli rauhallinen ja leppoisa tunnelma ja aikaa jäi myös
lepoon, leikkiin ja jutteluun. Leiri
päättyi sunnuntaina 6.2. messuun
Hyvinkään kirkossa.

Teksti Anna-Maija Ahovaara

Sanojen takaa
Sanojen
takaa
Sanojen
takaa
Sanojen takaa
Hyvästi kotiäitiys
Palasin hiljattain töihin yli neljän vuoden kotiäitiyden jälkeen.
Ennen töihinpaluuta pohdin, mahdanko enää kyetä älyllistä ajattelua vaativaan työhön. Mietin, miten pystyn vastaamaan eri puolilta tuleviin odotuksiin. Eniten minua kuitenkin huolestutti se, miten ehtisin työpaikalle aamukahdeksaksi, hiukset ojennuksessa ja siistit vaatteet yllä.
Rauhannummen hautausmaa talvisessa asussa. Kuva Pekka Kandelin.

Hautausmaiden kolopesijät
television luontosarjaan

Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto on myöntänyt Yleisradio TV2:een työskentelevälle
Tuotantoyhtiö Tekstivirralle luvan kuvata hautausmaiden kolopesijöiden elämää. Edellytyksenä on, että kuvaus ei aiheuta
häiriötä siunaus- ym. toimituksille tai hautausmaan muulle toiminnalle.
Kuvausasiasta yhteyttä ottaneen toimittaja Jari Ikävalkon
mukaan kevään ja kesän aikana kuvataan kuusiosaista Noakin
arkki -luontosarjaa, jossa esitellään hautausmaita urbaanin eläinlajiston rauhallisina levähdys- ja
pesintäpaikkoina. Muita todennäköisiä kuvauskohteita ovat muun
muassa Malmin, Porvoon ja Nur-

mijärven hautausmaat.
– Liikumme erittäin kevyellä
kalustolla ja kuvausryhmän muodostaa pari henkilöä, jotka ovat
ammattimaisia ja päteviä luontoelokuvaajia, Jari Ikävalko sanoo.
Noakin arkki –televisiosarja on
suunnattu lapsille ja perheille, joten myös sen tapa käsitellä aiheita on hienotunteinen, mutta samalla välitön. Hyvinkäällä halutaan kuvata etenkin Hyvinkään
lintutieteellisen yhdistyksen projektiin liittyen kolopesijöitä, jotka asuttavat yhdistyksen yhteistyössä seurakunnan kanssa hautausmaan alueelle sijoittamia pesäpönttöjä.
Kytäjän ja mahdollisesti myös
Puolimatkan hautausmaan luona

vierailevat valkohäntäpeurat kiinnostavat niin ikään kuvauskohteena, samoin Rauhannummen
rohkea ukkometso, jos se on vielä tänä keväänä paikalla. Lisäksi tavoitteena on saada kuvattua
alueella liikkuvia siilejä, jäniksiä, oravia ja kenties myös kettuja sekä hautausmaan kukissa pörrääviä hyönteisiä ja alueen kasvillisuutta.
Hautakivien nimet eivät tule
näkymään sarjan editoidussa versiossa, mutta kristillinen symboliikka on vahvasti mukana. Syntymän ja kuoleman ihme toistuu jatkuvasti elollisessa luonnossamme.

Seurakunnassa kartoitetaan
työturvallisuusriskejä
Työturvallisuuslaki velvoittaa
myös seurakuntia tunnistamaan
eri työalojensa vaaratekijöitä. Hyvinkään seurakunnan työsuojelun
toimintaohjelman mukaan riskien
kartoitusta tehdään vuosina 2003
- 2005.
– Jokainen työntekijä joutuu
pohtimaan työpaikallaan olevia
todellisia riskejä. Tällä pyritään
ennakoimaan, että ei syntyisi vaaratilanteita. Nyt olemme siis kenttätyövaiheessa, sanoo kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäinen, joka
toimii myös seurakunnan työsuojelupäällikkönä.
Hyvinkään seurakunta on jaettu yhteentoista työmuotoon. Eri
työaloilla työturvallisuuteen liittyvät sekä fyysiset että henkiset asiat.
– Riskilajeja ovat fysikaaliset
vaaratekijät, tapaturmavaarat, ergonomia, kemialliset ja biologiset vaaratekijät sekä henkinen
kuormittuminen.
Ensin listataan asioita, jotka
ovat vaaratekijöitä. Arviointivaiheessa tulee mukaan myös työterveyshuolto.
– Riskien suuruus luokitellaan
haittojen mukaan yhdestä viiteen. Pienet ja selvät asiat hoidetaan prosessin aikana. Vaikeille
ja rahaa vaativille asioille sovitaan tietty korjausaikataulu. Pro-

Hyvinkään seurakunnan kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäinen
hoitaa myös työsuojelupäällikön
tehtäviä. Kevään aikana eri työalojen esimiehiä perehdytetään
vaarojen tunnistamisprosessiin.
Jokainen työntekijä joutuu miettimään työpaikallaan olevia todellisia työturvallisuusriskejä.
sessissa on mukana myös vakuutusyhtiö.

Liukastuminen on
vaaratekijä
Eräs varsinkin talviaikana esiin
tuleva vaaratekijä on ulkoalueilla

tapahtuva liukastuminen.
– Asiakaspalvelussa olevien
riskeinä ovat väkivaltaiset asiakkaat. Tällaista kohtaavat erityisesti diakoniatyössä olevat, Juha
Kääriäinen jatkaa.
Hyvinkään seurakunnassa työturvallisuusasiaa on jo käsitelty
esimiestasolla. Maaliskuun 16.
päivänä esimiehiä perehdytetään
vaarojen tunnistamisprosessiin.
Eri työaloilla on heinäkuun loppuun asti aikaa etsiä henkilökunnan kanssa näitä vaaratekijöitä.
– Yksi tärkeä tarkoitus prosessilla on se, että ihmiset ryhtyisivät itse miettimään työturvallisuusasioita. Kun asioista tiedotetaan, se auttaa. Vältytään onnettomuuksilta ja tapaturmilta. Voi olla, että löydetään jotakin sellaista, johon ei voi vaikuttaa. Kaikkia
riskejä ei voi poistaa, mutta niiden tiedostaminenkin auttaa.
Juha Kääriäinen lainaa vielä lopuksi Työterveyslaitoksen tekstiä.
– ”Hyvät työolot eivät synny sattumalta ikään kuin työnteon ohessa.” Seurakunnan työntekijöinä me voimme yhdessä kehittää sekä fyysisiä että henkisiä
työolojamme.

Teksti ja kuva
Seppo Ylönen

Nyt on muutama viikko työelämää takana. Olen jo huomannut, että uuteen elämänrytmiin totuttelu ei käy hetkessä, ei lapsilta eikä itseltäni.
Töissä arvostan sitä, että saan omassa huoneessani keskittyä aikuisten asioihin eikä koko ajan ole joku keskeyttämässä. Vähintään yhtä hyvältä tuntuu se, että saan syödä
ja juoda päiväkahvini kaikessa rauhassa.
Toisaalta kaipaan kotivuosien kiireettömiä aamuja ja väljää aikataulua. Kotiäitinä päivän sai rytmittää niin kuin itse
halusi, joskin yleensä noudatimme tuttua ja turvallista kaavaa. Aamupäivät oli varattu ulkoilulle ja kerhoille, iltapäivät vietimme kotona. Kun kaipasin vaihtelua tai hoitoapua,
saatoin pakata katraani junaan ja lähteä mummolaan.
Ennen esikoisen syntymää en tuntenut Hyvinkäältä montakaan ikäistäni, mutta lasten myötä ihmissuhteiden solmiminen helpottui. Päivittäiset aikuiskontaktit olivat tärkeitä, ilman niitä olisin tuskin jaksanut hoitaa lapsia kotona näinkään pitkään.
Kotiäitiydessä oli monenlaisia jaksoja. Välillä elämä oli
tasapainoista ja onnellista, välillä itkua ja hammastenkiristystä.
Luultavasti muistelen myöhemmin kaihoisasti kotiäitivuosia, ihan niin kuin nyt muistelen opiskeluaikaa. Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin siltä, että oli aika siirtyä askel eteenpäin, työssäkäyvän äidin rooliin.
Vaikka moni asia on työpaikalla muuttunut, suurin muutos
on tapahtunut omassa elämässäni. Nyt minulla on velvoitteita, jotka menevät kaiken muun edelle. Lapset on haettava päiväkodista, vaikka työt jäisivät kesken. Tai jos lapsi on
sairas, omat suunnitelmat saavat luvan joustaa.
Kotiäitiys tai -isyys on raakaa ruumiillista työtä kelloon
katsomatta. Kotivuosina en ehtinyt levätä ja kerätä voimia
kiristynyttä työelämää varten. En liioin käyttänyt vähäisiä
vapaahetkiäni opiskeluun tai muuhun kehittävään. Silti
opin paljon uutta ja kasvoin ihmisenä. Toivon, että työnantajatkin osaisivat arvostaa vanhemmuuden tuomaa henkistä pääomaa.
Toivon työelämältä myös armoa meitä pienten lasten vanhempia kohtaan. Jos lapset ovat yöllä valvottaneet, voi
työtehossa olla aamulla toivomisen varaa. Lapset vaativat
osansa ja välillä enemmänkin, joten aina ei meille vanhemmille jää aikaa ladata omia akkuja. Toisaalta töitä jaksaa tehdä paremmin silloin, jos päivän päätteeksi on hyvä syy lähteä töistä kotiin.

Annaleena Pakkanen
Kirjoittaja on tiedottaja sekä
2,5- ja 4-vuotiaiden
tyttöjen äiti
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Ristin tie -passiod
Suuret tunteet
koetaan katsomossa
Jo kolmatta kertaa helsinkiläinen
teatteri-ilmaisun ohjaaja Tommi P.
Pesonen valmistautuu esittämään
Ristin tie -passiodraaman Jeesusta.
Jokaisen näytännön aikana näyttelijät aistivat, miten yleisö on herpaantumatta mukana.
Hyvinkääsalin draama kiehtoo Jeesuksen osan esittäjää erityisesti musiikillisesti. Sävellykset ovat suureksi osaksi Helena Lehtisen kynästä. Tämä osaa Tommi P.
Pesosen mukaan säveltää teatteriin sopivaa musiikkia.
– Uutuutena laulan alkupuoleen sijoittuvan laulun Aarre lapsosen. Laulun sanat on tehnyt Jouni Laine, Tommi P. Pesonen sanoo.
Työryhmässä on hänen mielestään erittäin hyvä tunnelma.
– Sen aistii, että työ on esittäjille tärkeä.
On hyvä olla mukana. Ristin tie -passio-

draama menee eteenpäin, vaikka sitä on
esitetty jo monta vuotta. Ilta illan jälkeen
tapahtuu kehittymistä.

Teatterilla voidaan
vaikuttaa
Oikeastaan Tommi P. Pesonen on ammatiltaan Länsi-Pasilassa olevan Hertta -nimisen päiväkodin johtaja. Työnsä ohessa
hän on mukana soveltavan teatterin Draamaräätälit-osuuskunnassa.
– Teemme paljon tilaustöitä esimerkiksi kouluille. Meillä on eräänä työmuotona
Forum-teatteri. Esitämme kouluissa kahdenkymmenen minuutin näytelmiä, jotka päättyvät kärjistykseen. Aihe voi liittyä esimerkiksi päihteiden käyttöön. Näytelmän jälkeen oppilaat voivat tulla näyttämään, miten jokin roolihenkilö olisi voinut toimia toisinkin. Näin syntyy vilkasta
keskustelua.

Ristin tietä
tehdään nöyränä

Tenho Göös esittää Ristin tiessä Barabbasta, joka vapautetaan kahleista. Kansa
vaatii ylipappien yllytyksestä Jeesusta ristiinnaulittavaksi.
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Ristin tie -passiodraamaan Tommi P. Pesonen suhtautuu ammatillisesti. Jeesuksen vuorosanat ovat suoraan Raamatusta,
joka panee hänet pohtimaan meidän ihmisten arkea.
– Siellä on hyvin paljon viisauksia, joita
me ihmiset emme ole vielä pystyneet noudattamaan. Jeesus puhuu esimerkiksi rauhasta. Kun katsoo nykyajan menoa, niin se
pistää ajattelemaan.
Näyttelijäkään ei voi ilta illan jälkeen
mennä aivan täysillä kärsivän Jeesuksen
rooliin, sillä sitä hän ei kestäisi. Ristin tiessä esiintyvät kulkevat Hyvinkääsalissa
Via Dolorosalla yleisön joukossa. Esiintyjät näkevät yleisön tunteet ja reaktiot hyvin läheltä.

– Olen miettinyt Jeesuksen kärsimystä. Olen huomannut, että tunne menee minun kauttani katsojille. Suuremmat tunteet koetaan siellä katsomossa. Tätä työtä tekee nöyränä, kun aistii, miten katsojat
siihen reagoivat.

Ristin tien näytökset
Hyvinkääsalissa:
ti 22.3., ke 23.3., la 26.3. klo 19
ja pe 25.3. klo 16 ja 19.
Vapaa pääsy, paikkaliput Hyvinkääsalin lipunmyynnistä, avoinna ti - to
klo 15 - 19, la klo 10 - 14 sekä tuntia ennen esitystä, puh. (019) 459
2359, varaukset myös Lippupisteestä, puh. 0600 900 900 klo 7 - 22
joka päivä.

draama koskettaa

Tommi P.
Pesonen
harjoittelee vuorosanojaan
viimeisen
ehtoollisen kohtaukseen.

Barabbas pääsee vapaaksi

Tenho Göös
laulaa Barabbaana:
”Miksi hän,
jonka kädet
puhtaat on,
sovittaa saa
murhaajan
tuomion?”

Maaherra Pontius Pilatus ei löytänyt niin
painavaa syytä, jonka mukaan Jeesuksen
olisi voinut ristiinnaulita. Mutta hän päästi Jeesuksen sijasta vapaaksi Barabbaan ja
luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi ylipappien ja kansan vaatimuksesta.
Ristin tie -passiodraaman Barabbaana
on jo kuudetta kertaa Tenho Göös. Hän
myöntää, että Ristin tie imaisee jokaisen
esiintyjän mukaansa.
– Esiintymistilanne elää joka kerta. En
tiedä vaikuttaako yleisö siihen.
Barabbas oli kapinan johtaja, joka oli
tehnyt murhan. Barabbas oli ilmeisesti
hyvin tunnettu henkilö, koska kansa vaati
häntä vapaaksi Jeesuksen sijasta.
– Evankeliumin mukaan anteeksiantamus kuuluu kaikille. Ristin tiessä Barab-

baan rooliin liittyy ajatus, että hän olisi
avautunut ottamaan vastaan evankeliumin,
Tenho Göös jatkaa.
Barabbaalla on passiodraamassa Mikko
Kuustosen sanoittama laulu, jonka Tenho Göös esittää. Teksti on hyvin puhutteleva.
– Laulu tulkitsee hyvin Barabbaan osan.
Barabbas laulaa: ”Miksi hän, jonka kädet
puhtaat on, sovittaa saa murhaajan tuomion.” ”Hänet ristillä nään, mutta minä
elää saan.”

Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Jorma Ersta
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Mikko
Karppinen
esittää Hyvinkääsalin
Ristin tie passiodraamassa ryöväriä ja Simon Kiivailijaa, joka on valmis tarttumaan vaikka miekkaan.

PROFIILI

Mikko Karppinen
- nuori monitoimimies ei pelkää haasteita

Pian mediatekniikan insinööriksi valmistuva Mikko Karppinen miettii
parhaillaan lopputyönsä aihetta, joka liittyy 3D-tekniikkaan. Hämeen
ammattikorkeakoulun Riihimäen
yksikössä neljättä vuotta opiskeleva nuorimies kihlautui viime heinäkuussa Joensuussa teologiaa opiskelevan Tanja Kurin kanssa. Naimisiin
he aikovat mennä kesäkuussa.
– Minua on kiinnostanut aina tekniikka ja
media. Siksi hakeuduin Hämeen ammattikorkeakouluun. Käytännössä todellinen
osaaminen tulee siitä, mitä itse tekee. Perustimme kolmen kaverin kanssa vuoden
2004 alkupuolella Forceimage-nimisen
ﬁrman, hän sanoo.
Yrityksen perustana töiden suhteen on
kristillinen moraali. Yritys taittaa muun
muassa Opiskelija- ja koululaislähetyksen Eväspaperi-lehteä.
– Forceimage toimii akselilla Suomi Japani. Japanista tulee silloin tällöin työtarjouksia, joissa pitäisi tehdä mainoksia jollekin ei-kristilliselle uskonnolliselle
järjestölle. Me emme ota niitä vastaan.
Mikko Karppinen haaveilee voivansa
tehdä joskus erikoiskuvatehosteita elokuviin ja televisio-ohjelmiin. Hän kuvasi, leikkasi ja äänitti viime kesänä valmistuneen elokuvan Kaiken se kestää, jonka
aiheena on nuorten ihmissuhteet ja seksuaalisuus.
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Tanja tuli tutuksi
rippikoululeirillä
Toissa vuonna Mikko Karppinen oli yövalvojana Sääksin rippikoululeirillä. Samaan aikaan siellä oli isosena Tanja Kuri.
Silloin he tutustuivat toisiinsa paremmin.
Ensi kesäkuussa heidät vihitään.
– Tanja on sellainen henkilö, jonka
kanssa viihdyn, jota rakastan ja jonka
kanssa haluan olla lopun elämääni. Tahtominen on iso asia avioliitossa. Me molemmat tiedämme, että aina ei tule olemaan helppoa. Hyvänä pohjana on se, että me olemme kristittyjä. Jumala voi meitä auttaa ja auttaakin.
Mediatekniikan lisäksi Mikko Karppinen on kiinnostunut teologiasta, jota myös
Tanja opiskelee Joensuun yliopistossa.
– Saattaa olla niin, että jossakin vaiheessa alan opiskella teologiaa ja minusta tulee pappi.

taa eteenpäin.
Pääsiäisenä Mikko Karppinen on kolmatta kertaa mukana Ristin tie -näytelmässä. Hän on sekä Simon Kiivailijan että
ristinryövärin rooleissa. Simon on äkkipikainen juutalainen kiihkoilija, joka on valmis tarttumaan vaikka miekkaan.
– Olen myös se ryöväri, joka ei ota vastaan armoa. Hän vain haukkuu Jeesusta. Kyllä jokaisessa esityksessä saa miettiä Jeesuksen kuolemaa ristillä. Ei olisi mitään järkeä missään ellei Jeesus olisi kuollut ristillä ja noussut ylös pääsiäi-

senä. Ilman sitä me kaikki olisimme menossa suoraa päätä helvettiin eikä meillä
olisi toivoakaan pelastuksesta.
Mikko Karppisella on seurakuntanuorille ja rippikoululaisille terveiset.
– Haluan sanoa rohkaisuksi, että jos
kristinuskoon liittyvät asiat askarruttavat, niin kannattaa mennä avoimin mielin
nuorteniltoihin ja rippikouluun.

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

Seurakuntanuorilla on
hyvä meininki
Kuutisen vuotta sitten Mikko Karppinen
alkoi toimia enemmän Hyvinkään seurakunnan nuorissa. Sitä ennen hän oli mukana Helsingissä opiskelija- ja koululaislähetyksen toiminnassa.
– Kun tulin mukaan seurakunnan nuoriin, toiminta oli pienimuotoisempaa. Toimintamuodot ovat lisääntyneet ja laajentuneet. Seurakunnan nuorisotiimi on toimiva. Suurena plussana on viedä toimin-

Monitoimimies Mikko Karppisella on aina jokin projekti menossa. Hänen haaveenaan on tehdä joskus erikoiskuvatehosteita elokuviin ja televisio-ohjelmiin. Musiikki on eräs tärkeä harrastus. Hän soittaa kitaraa, laulaa ja säveltää.

PÄÄSIÄISEN ILO

näkyi lasten piirustuksissa
Kirkonmäeltä-lehden lasten piirustuskilpailuun ”Pääsiäisen ilo”
saapui määräaikaan 18.2. mennessä yhteensä 50 piirustusta. Alle 7-vuotiaiden sarjassa oli viisi
osallistujaa ja 7 - 13-vuotiaiden
sarjassa 45 osallistujaa.
Suurin osa piirtäjistä oli 8-vuotiaita. Muutama osallistuja oli ko-

toisin Hyvinkään ulkopuoleltakin. Iloisuutta lasten piirustuksissa ilmensivät kirkkaat värit ja
hohtava aurinko.
Seurakunnan taidetoimikunta
katsasti taideteokset. Alle kouluikäiset osanottajat palkitaan kaikki. Isompien lasten sarjassa valittiin kolme voittajaa: Saku Pirinen 8 vuotta Hyvinkäältä (Palopuron koulu), Jesse Manninen 8
vuotta Kalajoelta (Vuorenkallion
ala-aste) sekä Ella Turpiainen 8

vuotta Hyvinkäältä (Ridasjärven
koulu). Palkinnot, kirja ja piirustusvälineitä, toimitetaan voittajille postitse.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin kaksi kirjapalkintoa.
Onnetar suosi Oona Tuppelaa
Kalajoelta (Vuorenkallion ala-aste) ja Pietari Similää Hyvinkäältä (Ridasjärven koulu).

Ayla Kocabiyik

Piirustuskilpailun
tulokset

Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!
Ella Turpiainen

Kirkonmäeltä -lehti toivottaa lukijoilleen hyvää
pääsiäistä Ayla Kocabiyikin piirustuksen myötä.
Saku Pirinen
Jesse Manninen

Pietarin Serenadi esittää pitkänäperjantaina Luukas-passion
Pushkinin kaupunkia, Tsarskoje Seloa kotipaikkanaan pitävä Kamarikuoro Pietarin Serenadi saapuu seitsemännelle konserttimatkalleen Suomeen. Kamarikuoro
esittää Hyvinkään kirkossa Luukas-passion pitkänäperjantaina 25. maaliskuuta
kello 19.00.
Mainetta niittäneen kuoron perusti
vuonna 1991 sitä johtava ja ansioitunut
Olga Zaharova. Hän on toiminut kuoroopettajana ja kuorojen johtajana Pietarin
lisäksi myös Suomessa ja Saksassa. Vuonna 1996 Pietarin Serenadi sai valtakunnallisen kamarikuoron arvon.
Kamarikuoro Pietarin Serenadin tyyli on ollut alusta asti omaleimainen, ja se
on saanut nopeasti kuulijoita Pietarin lisäksi myös Suomessa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Marraskuussa vuonna 2001 kuoro sai 18. kansainvä-

lisessä Franz Schubertin kuorokilpailussa Wienissä Blaguss Travel International
- erikoispalkinnon.
Kuoron ohjelmistossa on paljon eurooppalaisen renessanssin, barokin, Saksan romantismin, läntisen sekä venäläisen hengellisen musiikin kappaleita. Ohjelmistossa on myös kansanmusiikkia sekä lauluja 1930 - 1950-luvuilta. Hengellisestä osuudesta voidaan mainita esimerkiksi
Tšeshokovin ja Tserebninin liturgia, Bortnjanskijn kuoromusiikki, Palestrinan ja
Balakirevin kirkolliset miniatyyrit, SaintSaënsin jouluoratorio sekä Sancti Spiriti
-messu kuorolle ja uruille. Pietarin serenadi -kuoron ohjelmistossa on myös teatterimusiikkia, joissa musiikki liittyy näyttelemiseen. Kuorolta on ilmestynyt jo neljä CD-levyä. Viimeisellä levyllä (2004) on
myös suomenkielisiä lauluja.
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Piispa Mikko
Heikka tervehtii
kirkkokansaa elokuussa 2004. Kirjoittaja toivoo, että
virta kirkosta pois
kääntyisi takaisin
kirkkoon päin.

Miksi kirkko
on olemassa
Mitä maksaisit siitä, että kirkon työntekijän kanssa käydyn sielunhoidollisen keskustelun jälkeen keskusteluapuun hakeutunut kokee
olonsa helpottuneeksi? Entä siitä, että nuorisonohjaaja kulkee puoli vuotta elämältään kadoksissa olevan
nuoren rinnalla ja voi lopulta
olla auttamassa hänet toivottomuudesta takaisin elämään?
Mitä olisit valmis maksamaan
välittämisen ja Jumalan kohtaamisen tunteesta, jonka juuri kouluiän saavuttanut poika tai tyttö kohtaa varhaisnuorten kerhossa? Millaisen hintalapun liimaisit
tuotteeseen nimeltä rippikoulussa
saatu elämän eväs karikoiden varalle? Mitä maksaa pysähtyminen
yksinäisen vanhuksen rinnalle ja
rukoileminen hänen puolestaan?
Millainen hinta on kasteella, var-
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sinkin jos siinä saadaan oikeasti
jotain enemmän kuin vain pelkkä nimi? Millainen €-lappu tulisi olla siunauksen päällä? Maksaisitko puhuttelevasta jumalanpalveluksesta jotain? Entä kirkkokonsertista, jossa sävel ja sanat yhdessä syvähoitaisivat rikkonaista sielua?
Sanot ehkä: mikä mieletön kysymys, eihän tuollaisia asioita voi
rahassa mitata. Juuri niin, ei minunkaan mielestäni! Mutta kysyn ja mittaan, koska näinä päivinä yhä kiihtyvässä määrin ihmiset eroavat kirkosta ja olen ymmärtänyt, että kirkollisvero mahdollistaa myös kaiken sen kirkon
ruohonjuuritason työn, joka ei
myönteisenä saavuta iltapäivälehtien lööppejä. Joskus kirkossa
jopa onnistutaankin.
Kirkon ongelma on siinä, että
sen jäsenten ja sitä erollaan kritisoivien pitäisi yrittää nähdä metsä puilta ja miettiä, keistä kirkko
lopulta rakentuu. Myönnän, et-

tä itsekin kamppailen tämän asian kanssa.

Kauhukuva kirkon
tulevaisuudesta
Jos ja kun kirkko vielä enemmän menettää jäseniään, niin sen
myötä kirkossa on pakko leikata ja lakkauttaa. Ahtaasti tulkiten julistus ja sielunhoito aiheuttanevat vähiten kustannuksia, joten niihin johdettaisiin kait virtaa viimeisinä. Diakoniatyö kuuluu myös kirkkolain piiriin, mutta monet diakoniatyön osa-alueet olisi tiukassa tilanteessa pakko lopettaa. Nuorisotyön piirissä
kirkkolaki määrää vain rippikoulujen pitämisen. Synkässä tulevaisuudessa leiririppikoulut olisivat pian säästösyistä kirkkohistoriaa, ja jos niitä pidettäisiinkin,
niin hinta saattaisi olla noin 1 000
euroa leiriläiseltä.
Tiukassa tilanteessa kirkon lähetysjärjestöt saisivat jäädä omil-

?

leen. Kirkkohan ei itse varsinaisesti tee lähetystyötä, vaan on delegoinut sen useamman lähetysjärjestön hoidettavaksi. Jos käyttövarat omaan toimintaan dramaattisesti niukkenisivat, kuka
enää olisi kiinnostunut evankeliumin rahoittamisesta ulos. Nykyisin on nähtävissä jo selvä
asennemuutos lähetystyöhön.
Evankeliumia ei saisi ”tuputtaa”
toisille, pikemmin kirkon tehtävänä olisi pitää oma suunsa tukossa ja ”kynttilä vakan alla”,
mutta ennen muuta suvaitsevaisuuden nimissä toimia muiden
uskontokuntien puolestapuhujana ja edistäjänä. Suvaitsevaisuus
on toki kristillistä, mutta suvaitsevaisuus, joka vallankumouksen
tavoin syö omat lapsensa tuottaa
pystyyn kuolleen kirkon.
Jos koko Suomessa kirkkoon
kuuluisi enää vaikkapa neljännes
kansasta, niin miten kävisi päiväkerhotyölle, aikuistyölle, surupiireille, perheneuvonnalle, kiinteistöille... Yhtäkkiä työmarkkinoil-

la olisi merkittävä määrä entisen
kirkon eri ammattialojen osaajia. Erilaiset uskonnolliset yhdyskunnat saisivat valmiita tiloja
käyttöönsä. Uskonnollinen ihminenhän ei häviä kulumallakaan!
Siksi myös valtion pakkolunastamissa entisissä siunauskappeleissa papit kävisivät pitämässä
keikkapalkkioilla kristillisiä siunaustoimituksia niille, jotka niitä kaipaisivat.
Entä vapautuminen kirkollisverosta? Sen yhteiskunta kantaisi toisen nimisenä kasvaneessa
kunnallisverotuksessa, kun sen
hoidettavaksi olisi tullut sellaista, minkä ihmisille mitään antamaton kirkko oli iät ja ajat aiemmin hoitanut.
Mutta eihän kirkkoa syvimmiltään pidä pystyssä raha? Eihän?
Aika näyttää! Jumala armahda!

Teksti Juha Koivulahti
Kuva Jorma Ersta

Opimmeko historiasta?

Kutsu
sururyhmään

Pysäyttävä sotaelokuva Saksasta
PERIKATO
Ohjaus Oliver Hirschbiegel,
150 min., K 15/13
Kyynisen sanonnan mukaan historiasta opitaan se, ettei historia
opeta mitään. Eli jokainen sukupolvi toistaa edellisten erehdyksiä. – Aivan kaikissa asioissa ei toki näin tarvitse olla. Toinen maailmansota on piirtynyt
meidän sitä kokemattomienkin
mieliin erilaisten dokumenttien
välityksellä, ja sen kauhut lienevät opettaneet ainakin jotakin varomaan. Kuitenkin löytyy edelleen niitä, jotka väittävät vaikkapa juutalaisten joukkotuhoa suureksi valheeksi. Siksi on hyvä,
että esim. Auswitzin keskitysleirin vapauttamista 60 vuotta sitten
muistettiin näyttävästi.
Lukemattomien Hollywoodsotaﬁlmien jälkeen tuntuu tervetulleelta, että Saksassa on tehty
toisen maailmansodan päätösvaiheesta ja nimenomaan kansallissosialismin romahtamisesta mittava, asiallinen ja pysäyttävä elokuva. Hitler on ollut ymmärrettävästi vaikea aihe, eikä soraäänittä nytkään ohjaajan näkemystä ole otettu vastaan. Mutta tosiasiat tunnustava saksalainen itsekritiikki – ja samanlainen myös

muilta omien luurankojensa suhteen – vapauttaa ja varustaa taisteluun sitä pahuutta vastaan, joka ei tässä maailmanajassa koskaan kuole.
Tekomaassaan elokuva onkin ollut puhutuin vuosiin. Avajaisviikonloppu keräsi Saksassa
vajaa puoli miljoonaa katsojaa,
kahdessa viikossa 1,8 miljoonaa.
Helsingissä Untergang eli Tuho
tai Perikato nousi ensimmäisellä viikolla kolmanneksi katsotuimmaksi huolimatta vain yhdestä esityspaikasta. Suuri sali
oli lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä silläkin kertaa, kun istuin katsomossa.
Bruno Ganzin, Hitleriä esittävän näyttelijän kerrotaan opetelleen Führerin arkipuhetta Imatran
Immolassa aikanaan salaa nauhoitetusta keskustelusta marsalkka Mannerheimin kanssa. Propagandapuheitahan Hitleriltä on
säilynyt runsaasti, ja elokuvasta tunnisti hyvin raivoavan johtajan ja kansankiihottajan puheen nuotin.
Toisaalta Hitler esiintyy elokuvassa myös sävyisästi, suorastaan rakastettavasti. Hänen psykopaattiseen persoonakuvaansa
sopii tämä kaksijakoisuus. Mitä varmemmin Saksan tuho näyt-

ti toteutuvan, sitä sairaammiksi kävivät Hitlerin visiot ja määräykset.
Joissakin elokuvan kohtauksissa tuntui siltä, että sama teho olisi välittynyt pitkittämättä kuvausta, kuten nyt tapahtui. Esimerkiksi Goebbelsin vaimon harkittua viiden lapsensa myrkyttämistä seurataan piinallisen yksityiskohtaisesti. Epätoivoisten, Hitleruskossaan pettyneiden itsemurhia
näytetään kaikessa verisyydessään. – Se mikä elokuvassa jää
suuremmatta huomiotta, oli Hitlerin tunnettu mieltymys astrologiaan ja mytologiaan. Kun klassinen kristinusko oli pantu viralta, muu uskonnollisuus nosti heti
päätään, kuten aina käy. Saksassa
yksi harvoista kansallissosialismin vastavoimista oli ns. tunnustuskirkko, jonka edustajista mm.
Dietrich Bonhoeffer sai maksaa
vakaumuksestaan hengellään.
Elokuvan kehyksenä on Hitlerin henkilökohtaisen sihteerin
Traudl Jungen yli kolmen vuoden palvelu Führerin lähipiirissä
johtajan itsemurhaan asti. Loppukuvissa pitkän elämän saanut
Traudl tilittää sotavuosia heittäen
arkkitehti Speerin tapaan ilmaan
syyllisyydensekaisen kysymyksen: Miksi pysyin rinnalla, vaik-

Olet menettänyt läheisen ihmisen kuoleman kautta. Tahdomme ottaa osaa suruusi kutsumalla sinut Hyvinkään seurakunnan järjestämään sururyhmään. Surulla
on monet kasvot. Kukin elää
sen omalla tavallaan. Kokemus on osoittanut, että surun
jakaminen ja yhdessä käsitteleminen tuo lohtua ja auttaa eteenpäin. Suruun kätkeytyy myös tietty rikkaus ja
mahdollisuus.
Sururyhmä alkaa tiistaina
12.4.2005 kello 18 - 19.30
seurakuntakeskuksen lepohuoneessa 2. kerros, Hämeenkatu 16. Jatkossa kokoonnumme tiistaisin kerran
viikossa 5 kertaa. Viimeinen
kokoontuminen on 17.5.

Bruno Ganz tekee vaikuttavan
roolisuorituksen Hitlerinä.
ka tiesin – vai tiesinkö, uskoinko sittenkään? Katsoja jää pohtimaan, kuinka itse asennoituu ja
toimii vallan, edun ja omantunnon ristitulessa?

Reijo Huuskonen

Pyydämme ennakkoilmoittautumista 31.3. mennessä, diakoniatyöntekijät Maria Kahra puh. 040 5596
324, tai Päivi Lammela puh.
040 5596 318. Mikäli emme vastaa, jätä viesti äänimerkin jälkeen.

idän suunnan miljooniin. Heillekin kuuluu evankeliumin ihmistä
vapauttava ilosanoma. Ja vaikka
ovet sulkeutuisivat ulkomaiselta
lähetystyöltä, siemen on nyt syvällä maaperässä.

Jos perhepiirissäsi on joku
toinen henkilö, joka kokee,
että sururyhmä olisi hänelle
sopiva, hänkin on tervetullut
mukaan!

Evankeliumia suomensukuisille
Juha Väliaho
VOLGAN JA URALIN
VÄLILLÄ
Lähetystyötä suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa. 178 s.,
Suomen Lähetysseura 2004
Mareja uhkaa sulauttaminen ja
tukahduttaminen! Tällainen hätähuuto sisältyi vastikään valtalehdissä julkaistuun vetoomukseen
Keski-Venäjällä elävän, noin 670
000 asukasta käsittävän suomensukuisen marilaisen kansan puolesta. Allekirjoittajina oli joukko
arvovaltaisia kulttuurin ja politiikan vaikuttajia Suomesta ja naapurimaista. Venäjän 89 talousalueesta Marin tasavalta on kaikkein
köyhin. Sen nimikkoväestön kieli
ja kulttuurinen omaperäisyys on
vaarassa tuhoutua uusien hallinnollisten toimien paineessa.
Marinmaalla sijaitseva Joshkar-Olan kaupunki on ainakin nimenä tullut tutuksi monelle hyvinkääläiselle 1990-luvun alkupuolelta asti. Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti Juha Väliaho on vaimonsa Anun kanssa
asunut tuossa kaupungissa kahteen otteeseen ja tehnyt uraauurtavaa pioneerityötä paitsi marien myös monien muiden sukukansojen parissa. Yksi alkusysäys tähän työhön tuli marilaisen
historianprofessori Valeri Patrushevin Suomen vierailuista - tämä
kastettiin perheineen Hyvinkään
Vanhassa kirkossa marraskuussa 1992. Patrushev on sittemmin
ollut suurena apuna monien muiden eri alojen asiantuntijoiden ja
taitajien kanssa evankeliumin sanoman etenemisessä.
On arvokas palvelus, että Juha Väliaho on tiiviiden työjaksojen keskellä pystynyt koostamaan kirjan heimokansojem-

me lähetystyön uudesta noususta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Teoksen ilmeisen pitkän ja
kivuliaankin synnytyksen jäljiltä
on ulkoisesti kauniiseen kirjaan
jäänyt päällekkäisyyksiä ja sisällöllis-teknistä horjuvuutta, mutta se ei kirjan antia vähennä. Alkupuolella kerrotaan ja kerrataan
suomalais-ugrilaisten kansojen ja
kielien tiedossa olevaa historiaa
Volgan kuulun mutkan tienoilla
Moskovasta itään ja kaakkoon.
Yhteyksiä kaukaisiin sukulaisiin
on toki pidetty kauan, ja myös lähetystyötä suunniteltu ja aloiteltu jo 1800-luvulla. Suomen Lähetysseuralla oli useampaan otteeseen heimotyö ikään kuin ykköskohteena; historian myllerryksissä tuli vain esteitä. Nyt
noin 15 vuoden aikana tapahtumat ovat edenneet paikoin kuin
nopeutetussa ﬁlmissä, seurakuntien synty ja kasvu on ollut hämmästyttävää.
Hyvinkään seurakunnan eläkkeellä oleva kirkkoherra Hannu
Pelkonen vilahtelee kirjan sivul-

la varsin usein. Hän onkin tehnyt yksin tai vaimonsa kanssa lukuisia opetusmatkoja eri puolille laajaa Venäjän maata, pitänyt
rippikouluja ja kastanut aikuisia
ja lapsia. Välillä hän on tarttunut suomalaisten rakentajaryhmien kanssa myös kirveen varteen.
Kirkkojen ja seurakuntatilojen rakentamisessa on ulkomainen apu
ja asiantuntemus ollut ainakin alkuvaiheessa välttämätöntä. Väliahot itse olivat ensin Tuomasmessun ja oman yhdistyksen turvin työssä, nyttemmin Lähetysseuran lähetteinä.
Kirjassa solmiutuu kertomus
Väliahojen värikkäistä työkausista asiatietoihin eri sukukansojen
ja uskontoryhmien lukumääristä,
sijoittumisista ja tulevaisuuden
näkymistä. Mitenkään alleviivaamatta tekijä kuvaa myös tunnettua elintasokuilua Suomen ja Venäjän välillä. Alkoholin, vodkan
ja kotipontikan kiroihin ei naapurissa voi olla jatkuvasti törmäämättä. Moraalin rappio ja talouden korruptio lyövät leimaansa
kaikkeen elämänmenoon, myös
seurakunnissa. Jollekulle lukijalle voi olla yllättävää, että muutamien sukulaiskansojen keskuudessa elää vanha luonnonuskonto
palvontamenoineen. Tosin nuoriso on siitä irtautumassa. Henkinen tyhjiö ja hämmennys kommunismin jälkeen ovat tuoneet
klassisen kristinuskon sanomalle etsikkoajan.
Kaikki kirjassa kerrottu on jos Jumala lähetykselle aikaa antaa - kuitenkin vain alkua, kuten
tekijä toteaa. Väliahot suuntaavat Joshkar-Olan jälkeen suunnitelmansa mukaan yhä idemmäksi. Inkerin kirkon Uralin rovastikunta, joka lienee Euroopan
suurin tällainen yksikkö, tähyää

Sururyhmä perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen
ja kokemusten jakamiseen.
Ryhmässä keskustelemme
mm. seuraavista aiheista: surun eri vaiheet ja suruun liittyvät tunteet, mistä löydän
voimaa ja lohtua, kristillinen näkökulma kuolemaan
ja suruun.

Reijo Huuskonen

Lämpimästi tervetuloa!
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Piirros ja tehtävä Eija Viitanen

LASTEN NURKKA

Teol. tri, dosentti Timo Eskola
Suomen Teologisesta Instituutista
luennoi romaanista

”Da Vinci -koodi”
ke 4.5. klo 19.00 Vanhassa kirkossa

Ristinjuhla

Ke 20.4. klo 19.00

Häämusiikki-ilta

Vanhassa kirkossa

Pitkäperjantaina 25.3. klo 15.00
Vanhassa kirkossa
Ilkka Järvinen, Pasi Hujanen,
Teemu Haataja,
Pietarin Serenadi-kuoro,
johtaa Olga Zaharova

Evankeliumi- ja lähetysjuhla
Su 3.4. Hyvinkään kirkossa
▼ klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa
▼ klo 11.30 Juhla kirkon yläsalissa,
Ilkka Järvinen, Teemu Haataja,
Riikka Pyylampi, Eero Ojala,
Hyvinkään Evankelinen kuoro,
johtaa Antti Pyylampi.
Kirkkokahvit lähetystyön hyväksi

Magdalan Maria on menossa pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalle, mutta tulikohan hänelle oikeat tavarat mukaan?

Varhaisnuorisotyön

kesä 2005

6. - 23.6.
Kesäkerhot
arkisin (ei la - su) klo 9 - 14
Paavolan seurakuntakoti ja
kirkonmäen seurakuntakeskus.
Hinta 5 e/pv, sisältää lämpimän aterian.
13. - 15.6.
Kesäleiri 7 - 9 v. Sääksissä, hinta 35 euroa.
20. - 22.6.
Kesäretki 10 - 12 v. Vuonislahti-Ruunaa-Lieksa-Koli-Savonlinna. Hinta 50 euroa. Ohjelmassa mm. elämyspiha, koskenlasku, maisemakierros, savusauna, luontokirkko jne.

RAAMATTUKURSSI
Ilmestyskirjasta
Ilmestyskirja - sanoma tulevaisuudesta ja toivosta
8. - 10.4. Vanhassa kirkossa
Luennoitsijana raamattukouluttaja, teologian ja
yhteiskuntatieteiden maisteri Pirkko Valkama
Pe 8.4. klo 18 - 20.45
La 9.4. klo 12 - 17.30

Lähetysmyyjäiset
La 16.4. klo 10 - 12
Vanhassa kirkossa

Leivonnaisia, eineksiä,
arpoja. Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Vanhan kirkon lähetyspiiri

Mummon kammarin

kevätmyyjäiset
Ma 18.4. klo 11 - 14
Helenenkatu 30 - 34 D
Tule tekemään löytöjä!
Kahvipannu kuumana ja
tuoretta pullaa tarjolla!
Myytävänä myös
yhteisvastuutuotteita.

Su 10.4. * klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa
* klo 12.30 - 16.45 Vanhassa kirkossa
● Mukana myös Pertti Niiranen ja Eero Ahonen
● Säestys Hanna Tuunanen
● Lapsille ohjelmaa ja askartelua sivusalissa
● Ei osanottomaksua, kahvista vapaaehtoinen maksu
● Kirjapöytä
Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet!
Järj. Hyvinkään seurakunta ja Kansanlähetys

Vappumyyjäiset
Ke 30.4. klo 10 -13
Hyvinkään Harjutalossa,
Harjukatu 1

29.6. - 4.7.
Hiippakuntaleiri 10 - 14 v. Partaharju, hinta 100 euroa.

Simaa, munkkeja ja
muuta hyvää tarjolla!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset seurakunnan nuorisotoimistoon tiistaisin klo 14 - 16.30, puh. 4561 240.
Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorisotyö

Omaishoitajien retki
Hauholle Ilorantaan
ke 27.4.
● Lähtö kirkonmäeltä (Hämeenkatu 16) klo 9.
● Paluu Hyvinkäälle noin klo 17.30.
● Matkan hinta 20 e/hlö.
● Retkellä mukana Kaisa Laakso.
● Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon
ma, ti, to ja pe klo 10 - 13, puh. 4561 250.
Tervetuloa virkistymään!
Järj. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö
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HERUSTEN MÖKIN VUOKRAUS
21.3. - 1.4. voi hakea Herusten mökkiä
ajaksi 2.5. - 25.9.2005
Mökkiä vuokrataan diakonisin perustein Hyvinkäällä
kirjoilla oleville
● yksityishenkilöille (vuokra 12 €/vrk) ja
● enintään 10 henkilön ryhmille (vuokra 60 €/vrk)
● Hakukaavakkeita on saatavana Hämeenkatu 16:sta
diakoniatoimistosta päivystysaikoina eli ma, ti, to ja
pe klo 10 - 13 sekä seurakunnan neuvonnasta ma - to
klo 8 - 16 ja pe klo 8 - 15
Lisätietoja asiasta voi kysellä diakoniatoimistosta päivystysaikoina, puh. 4561 250.

Lämpimät
kiitokset
Hyvinkään seurakunnalle, työtovereille ja seurakuntalaisille
vuosista 1984 - 2004. Jään työtapaturman vammojen vuoksi sairauseläkkeelle kappalaisen virasta.
Armorikkaita vuosia kaikille!
Pentti Kakkonen, rovasti

Maalis - huhtikuu 2005
Maaliskuu
Torstai 17.3.

▼klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhassa kirkossa,
Jaakko Uronen
▼klo 14.00 Sotiemme veteraanien keskustelupiiri srk-keskuksessa, Seppo Karttunen
▼klo 18.30 Rukoushiljaisuuden
ryhmä Puolimatkan kappelin
sivusalissa

Perjantai 18.3.

▼klo 18.00 Varttikirkko
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 20.3./
Palmusunnuntai

Kunnian kuninkaan alennustie
▼klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Lasten ja nuorten kuoro
▼klo 10.00 Perhekirkko Paavolan
srk-kodissa, kirkkokahvit
▼klo 12.00 Messu Vehkojan
srk-keskuksessa, kirkkokahvit
▼klo 16.00 Seurat Ridasjärven
koulussa, tarjoilua
▼klo 16.00 J. S. Bach:
Matteuspassio Hyvinkään
kirkossa, ks. s. 3

Maanantai 21.3./
Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa

▼klo 19.00 Ahtikirkko
Martin srk-talossa

Tiistai 22.3./
Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana

▼klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
▼klo 19.00 Ahtikirkko Vanhassa
kirkossa, Liisa Utti, laulu, Kalle
Välimaa, piano
▼klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa

Keskiviikko 23.3./
Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan

▼klo 19.00 Messu
Kaukasten palvelutalossa
▼klo 19.00 Raamattupiiri
Paavolan srk-kodissa
▼klo 19.00 Ahtikirkko
Martin srk-talossa
▼klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa

Torstai 24.3./
Kiirastorstai

Pyhä ehtoollinen
▼klo 15.00 Messu
Vanhassa kirkossa
▼klo 19.00 Messu
Vehkojan srk-keskuksessa
▼klo 18.00 Messu
Martin srk-talossa
▼klo 19.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
▼klo 20.00 Messu Kytäjän
kirkossa, Anna Mantere, oboe
▼klo 20.00 Messu
Paavolan srk-kodissa

(Muutokset mahdollisia! Seuraa kirkollista ilmoittelua.)

Perjantai 25.3./
Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa

▼klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa,
Pietarin Serenadi-kuoro
▼klo 15.00 Ristinjuhla Vanhassa
kirkossa, Pietarin Serenadi-kuoro
▼klo 16.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa
▼klo 19.00 Luukas-passio
Hyvinkään kirkossa, Pietarin
Serenadi-kuoro, vapaa pääsy,
kolehti
▼klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa

Lauantai 26.3./
Hiljainen lauantai
Jeesus haudassa

▼klo 19.00 Ristin tie -passiodraama Hyvinkääsalissa
▼klo 23.00 Yömessu Hyvinkään kirkossa, Sami Hautakangas, baritoni

Sunnuntai 27.3./
Pääsiäispäivä

Kristus on ylösnoussut!
▼klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
▼klo 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
▼klo 12.00 Messu Vehkojan srkkeskuksessa, kirkkokahvit
▼klo 14.30 Pääsiäishartaus
Rauhannummen kappelissa
▼klo 15.00 Pääsiäispäivän
musiikkihartaus Kytäjän kirkossa,
Irina Kim, viulu, sana Marjatta
Puisto. Lapsille pääsiäismunien
etsimistä. Kahvitarjoilu
▼klo 18.00 Messu
Martin srk-talossa
▼klo 18.00 Pääsiäiskonsertti
Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään Kamarikuoro, joht. Niina
Melasalmi

Maanantai 28.3./
2. pääsiäispäivä

Ylösnousseen kohtaaminen

lähetyspiiri Vanhassa kirkossa,
Martti Vainionkulma

Huhtikuu
Perjantai 1.4.

▼klo 18.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 3.4./
1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia

▼klo 10.00 Messu
Hyvinkään kirkossa
▼klo 11.30 Evankeliumi- ja
lähetysjuhla kirkon yläsalissa,
kirkkokahvit lähetystyön hyväksi
▼klo 10.00 Messu Paavolan
srk-kodissa, kirkkokahvit
▼klo 12.00 Messu Vehkojan
srk-keskuksessa, Siilinjärven
Lauluveikot, joht. Juha Hilander,
Hyvinkään Mieslaulajat, joht.
Mari-Anni Hilander
▼klo 15.00 Messu
Kytäjän kirkossa
▼klo 15.00 Raamattuluento Jesajan kirjasta Vanhassa kirkossa,
Esa Kokko
▼klo 19.00 Konsertti Hyvinkään
kirkossa, EtCetera-kuoro

Maanantai 4.4.

▼klo 18.00 Hanna-ryhmä
työkeskuksessa

Tiistai 5.4.

▼klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
▼klo 19.00 Musiikki-ilta
Hyvinkään kirkossa, Salonkiorkesteri, joht. Charlotta Kivistö

Keskiviikko 6.4.

▼klo 18.00 Kristinuskon historia
-luentosarja Vanhassa kirkossa,
”Kirkko modernin kynnyksellä
- 1800-luku”, Juha Koivulahti
▼klo 19.00 Raamattupiiri
Paavolan srk-kodissa

Torstai 7.4.

▼klo 18.00
Kehitysvammaisten
seurakuntakerho
Martin srk-talossa

▼klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa,
Hyvinkään Kide-kuoro, joht.
Kalevi Toropainen
▼klo 18.00 Ylösnousemuskonsertti Hyvinkään kirkossa, ks.
s. 3

Perjantai 8.4.

Tiistai 29.3.

Lauantai 9.4.

▼klo 13.00 Sanan ja sävelen
tuokio Mummon kammarissa,
”Matkakertomus jostakin”,
Sinikka Seppälä
▼klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksessa, Pekka
Lyyränen

Keskiviikko 30.3.

▼klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan srk-keskuksessa,
”Verkot veteen”
▼klo 19.00 Raamattupiiri
Paavolan srk-kodissa

Torstai 31.3.

▼klo 13.00 Vanhan kirkon

▼klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja -lounas
srk-keskuksessa
▼klo 18.00 Luennot Ilmestyskirjasta Vanhassa kirkossa, Pirkko
Valkama, ks. s. 14
▼klo 12.00 Luennot Ilmestyskirjasta Vanhassa kirkossa,
Pirkko Valkama

Sunnuntai 10.4./
2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä paimen

▼klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu
Hyvinkään kirkossa,
Muotkavaara
▼klo 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
▼klo 12.00 Perhekirkko
Kau-kasten palvelutalossa
▼klo 12.30 Luennot Ilmestyskirjasta Vanhassa kirkossa,
Pirkko Valkama
▼klo 14.00 Raamattuluento

Vehkojan srk-keskuksessa,
Per-Olof Malk
▼klo 14.00 Konﬁrmaatiomessu
Hyvinkään kirkossa, Nurmo
▼klo 18.00 Messu
Martin srk-talossa

Maanantai 11.4.

▼klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksessa,
Pekka Lyyränen

Tiistai 12.4.

▼klo 13.00 Sanan ja sävelen
tuokio Mummon kammarissa,
”Dementian ennalta ehkäisy,
tunnistaminen ja hoito”,
Marjo Martikainen

Keskiviikko 13.4.

▼klo 14.00 Seurakuntaseniorit
Vehkojan srk-keskuksessa,
”Hyvyyttä se on”, Ilkka Järvinen
▼klo 18.00 Musiikkiopiston lapsikuoron matkallelähtökonsertti
srk-keskuksessa
▼klo 18.00 Kristinuskon historia
-luentosarja Vanhassa kirkossa,
”Kirkko ja koettelemusten 20.
vuosisata - entä mitä edessäpäin?”, Juha Koivulahti
▼klo 19.00 Raamattupiiri
Paavolan srk-kodissa

Seurakunnan
osoitteet ja
puhelinnumerot
Postiosoite:
PL 29, 05801 HYVINKÄÄ
Käyntiosoite:
Hämeenkatu 16, 05800
HYVINKÄÄ
puh. (019) 456 11
fax (019) 456 1201
Kirkkoherranvirasto
Avoinna:
ma-ke 9 - 16, to 9 - 18 ja
pe 9 - 15
puh. (019) 456 1200
Taloustoimisto
Avoinna:
ma-to 9 - 16 ja pe 9 - 15
puh. (019) 456 1224
Diakoniatoimisto
Avoinna:
ma, ti, to ja pe 10 - 13
Puh. (019) 456 1250
Nuorisotoimisto
Avoinna:
ti ja to 14 - 16.30,
puh. (019) 456 1240

Torstai 14.4.

▼klo 13.00 Vanhan kirkon lähetyspiiri Vanhassa kirkossa
▼klo 14.00 Näkövammaisten
kerho srk-keskuksessa

Perjantai 15.4.

▼klo 18.00 Varttikirkko
Vanhassa kirkossa

Lauantai 16.4.

▼klo 10-12 Lähetysmyyjäiset
Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 17.4./
3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä

▼klo 10.00 Konﬁrmaatio-messu
Hyvinkään kirkossa, Päiväkumpu
▼klo 10.00 Messu
Paavolan srk-kodissa
▼klo 12.00 Messu Vehkojan
srk-keskuksessa, kirkkokahvit
▼klo 16.00 Seurat
Ahdenkallion nuorisotalossa
▼klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa

Maanantai 18.4.

▼klo 14.00 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho, Kehrääjänk. 6-8
▼klo 14.00 Paluumuuttajatapaaminen srk-keskuksessa, ”Uskonnolliset yhteisöt Suomessa”,
Jyrki Rauhala
▼klo 18.00 Hanna-ryhmä
työkeskuksessa

Tiistai 19.4.

▼klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa

Keskiviikko 20.4.

▼klo 19.00 Paavolan raamattupiiri Paavolan srk-kodissa
▼klo 19.00 Häämusiikki-ilta
Vanhassa kirkossa

Lauantai 23.4.

▼klo 18.00 Rauhanyhdistyksen
iltakirkko Vanhassa kirkossa

Hyvinkään seurakuntalehti

Päätoimittaja:
Ilkka Järvinen
puh. (019) 456 1210
email:ilkka.jarvinen@evl.ﬁ
Toimitussihteeri:
Jorma Ersta
puh. (019) 456 1233
email:jorma.ersta@evl.ﬁ
Tiedotustoimikunta:
Petrus Grönroos,
Pekka Kiuttu,
Riitta Miettinen,
Inga-Lill Rajala,
Tapani Yli-Saunamäki
Toimituskunta:
Anna-Maija Ahovaara,
Reijo Huuskonen,
Antti Pohjanraito
ISSN 1239-2456
Kustantaja:
Suomen Kirkko-Mediat Oy
Taitto:
Suomen Kirkko-Mediat Oy
Paino:
Salon Lehtitehdas
Painosmäärä:
21 500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
19.5.2005.
Aineisto toimitukselle
4.5.2005
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SANARISTIKKO 2/2005

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Sanaristikon 2/2005 vastaukset lähetetään ma 9.5.2005 mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

RISTIKON 1/2005 RATKAISU
LEIRIKESKUKSEN KESÄISÄNTÄ SEKÄ
SIIVOOJAN OSA-AIKAINEN TOIMI
Hyvinkään seurakunta hakee 2.5. - 2.9.2005 väliseksi
ajaksi kesäisäntää Sääksjärven leirikeskukseen sekä osaaikaista siivoojaa.
Isännän tehtäviin kuuluu mm. erilaisia yleisiä järjestelytehtäviä, kiinteistöjen hoito- ja korjaustöitä sekä saunan
siivous. Siivoojan siivousalueena on Sääksin leirikeskus
(työtunnit n. 20 h/vk) sekä Herusten mökki (työtunnit 2 h/
vk kesäkuun alusta alkaen).
Arvostamme ammatillista peruskoulutusta, aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, hyvää yhteistyökykyä ja soveltuvuutta palveluammattiin. Palkkaus on C04hinnoitteluryhmän R16-palkkaluokan mukainen (1 441 1 715 €/kk), mistä siivoojan palkka on 52 % (kesäkuun
alusta 58 %).
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 31.3.2005 klo 12.00 mennessä osoitteella Hyvinkään
seurakunta, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Lisätietoja isännöitsijän toimesta antaa kiinteistöpäällikkö
Juha Kääriäinen, puh. (019) 4561 230 tai 0400 475 640 ja
siivoojan osa-aikaisesta toimesta siivoustyönohjaaja Sonja
Peltonen, puh. 040 5683 298.

16

Kilpailuun osallistui 42 ristikon ratkaisijaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Ulpu Kronlundia ja Kirsti Iivosta. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä. Onnea voittajille ja kiitos kaikille
osallistumisesta.

