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Miten autat lähellä ja
kaukana olevia ihmisiä?

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

A

lkanut vuosi on yhdistänyt tutut ja tuntemattomat ihmiset
kantamaan huolta luonnonkatastroﬁn kärsineistä ihmisistä ja maista. Raamattu kehottaakin kantamaan toinen
toisensa taakkoja, sillä se on Kristuksen lain mukaista (Gal. 6:
2). Korjaustyöt ja jälleenrakentaminen Kaakkois-Aasian maissa
vievät voimavaroja ja vaativat aikaa. Myös henkisen tasapainon
saaminen öisten kauhukuvien piinaamille ihmisille voi kestää
ja vaatii purkautumista ja purkamista, eivätkä tuhoalueen auttajatkaan pääse niiden keskellä sen vähemmällä.
Vuodesta 1950 järjestetty Yhteisvastuukeräys on herättelemässä
meitä muistamaan avun ja tuen tarpeessa olevia lähimmäisiä lähellä ja kaukana. Kotimainen avustuskohde on työpajatoiminta,
jolla annetaan irrallaan ajelehtiville nuorille ammatillista koulutusta. Toiminnan pohjana ovat mm. yksilöllinen tukeminen ja
välittäminen. Marraskuussa on Opetusministeriölle jätetty kaupungin ja seurakunnan yhteinen hakemus perustaa Hyvinkäälle nuorten työpaja, ehkä kaksikin. Näin tahdotaan nuorille antaa sekä siivet että juuret oman elämänsä hallintaan.
Yhteisvastuukeräys ulottuu myös ulkomaille, ja nyt kotimaan lisäksi on helppo muistaa kolme muuta K:ta: Kakuma, Kairo ja
Kalkuta, siis Kenia, Egypti ja Intia. Myös näissä paikoissa tahdotaan kaikenikäisiä ihmisiä auttaa oman elämän alkuun perus- ja ammattikoulutuksen myötä.
Yhteisvastuukeräys haastaa etsimään uusia tapoja keräykselle
ja kutsuu uusia henkilöitä tulemaan mukaan, aivan kuten isoiskoulutukseen tulevat nuoret ovat vastanneet. Jos Sinä, Lukijani,
olet etsinyt konkreettista tapaa auttaa, niin ota rohkeasti yhteyttä
seurakunnan diakonia- tai nuorisotoimistoon. Keräyspisteitä on
tavarataloissa, ja niihin voit varata oman vuorosi, tai antaa ideoita johonkin aivan uuteen tapaan yhteisvastuun kantamiseen.

Tauno Tuominen
vs. kirkkoherra

KAUNEIMMAT HENGELLISET LAULUT
Yhteisvastuun hyväksi
su 6.3.2005 klo 15.00 Hyvinkään kirkossa
● Hyvinkään Salonkiorkesteri, johtaa Charlotta Kivistö
● Hyvinkään Musiikkiopiston kuoro Volare,
johtaa Marianne Murtoniemi-Uusitalo
● Oopperalaulaja Kalevi Koskinen, tenori
● Jukka Heroja, tenori
● Domus Capitul -lauluyhtye
● Hyvinkään Oratoriokuoro,
johtaa Mauri Tallberg ja Matti Heroja, urut
● Diakoniatyöntekijä Tiina Kröger HämeenlinnaVanajan seurakunnasta kertoo Kirkon Ulkomaanavun
yhteyshenkilömatkasta Intiaan
● Konsertin juonto Jaakko Uronen ja Tapio Turunen
● Yhteisvastuutuotemyynti
Vapaa pääsy ja kolehti yhteisvastuun hyväksi
Lämpimästi tervetuloa!
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Martta Koljonen
– Autan kaukana olevia ihmisiä
Suomen Punaisen Ristin kautta.
Minun mielestäni tällainen auttaminen on kätevää. Apu menee
perille ilman välikäsiä. Jumalanpalveluksissa voi antaa myös rahaa kolehtiin. Aasiassa oli luonnonkatastroﬁ. Niitä ihmisiä pitää
auttaa, sillä he menettivät kaiken.
Sota on eri asia. Se on ihmisten
vallanhimoa

Pirjo Lautanen ja
Sami Suomäki
– Ihmiset tarvitsevat avustuskohteissa ruokaa ja lääkkeitä. Olen
soittanut keräysnumeroihin ja
osallistunut myös yhteisvastuukeräykseen, kun kotiini on tullut
kerääjiä, Pirjo Lautanen sanoo.
– Kotimaassa jätkät pitäisi panna töihin. Ei auta, jos lyödään
vain korvauksia käteen, Sami
Suomäki lisää.

Liisa Airisto

Siru Svahnborg (oik.)
ja sisar
– Olen pannut rahaa Aasian katastroﬁn lasten hyväksi. Varoilla
hankitaan puhdasta vettä ja huopia ynnä muuta. Lastenklinikoiden kummit ry:lle laitan rahaa ainakin kaksi kertaa vuodessa sairaita lapsia varten. Soitin myös
SPR:n keräykseen, Siru Svahnborg sanoo.

– Kaukana ja lähellä olevia ihmisiä voi auttaa rahallisesti. Olen
laittanut rahaa katastroﬁa varten SPR:n pönttöihin ja soittanut SPR:n ja Uniceﬁn puhelimiin. Olen laittanut rahaa myös
yhteisvastuukeräykseen. Kerääjä on käynyt kotona. Auttaminen
on minulla kodin perintöä. Itse en
ole ollut keräämässä.

Matti Virolainen

Viljo Väisänen

– Jätän rahaa aina sinne, missä on
kerääjiä. Esimerkiksi Punainen
Risti kerää rahaa. Pelastusarmeijallekin annan rahaa. Suomen Punainen Risti toimittaa sitten apua
katastroﬁn uhreille. Kotona on
käynyt yhteisvastuukerääjä, jolle olen antanut pienen summan
rahaa. Minun mielestäni nuorten
työpajatoiminta on hyvä asia.

– Miten autan ihmisiä, siinäpä
pulma, riippuu tilanteesta. Isossa
luonnonkatastroﬁssa olleet ihmiset tarvitsevat ruokaa ja puhdasta vettä. Siellä tehtävät raivaushommat ovat myös isoja. Heitä
voi auttaa vain rahallisesti. Olen
laittanut rahaa kaduilla oleviin
lippaisiin.

Viikkotoimintaa
nuorille
(Viikkotoimintaa ei ole 18.-26.2.
eikä viikoilla 12, 21 ja 22.)
▼ Ti klo 17.00
Poikien kokkaus Betaniassa, Helenenk. 15
▼ Ti klo 18.30
Nuorten klubi-ilta Betaniassa
▼ Ke klo 18.00
Nuorten peli-ilta Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3
▼ Pe klo 19.00
Nuorten raamis Betaniassa
▼ La klo 18.00
Nuortenilta Betaniassa
▼ Nuorten messu klo 18.00
Vanhassa kirkossa: 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.

Nuorten ja perheiden

pääsiäisreissu
Leville 23. - 29.3.2005
Hinnat: aikuiset 250 €, 12-18 v. 190 € ja
lapset 110 €. Ilmoittautumiset ti tai to klo
14-16.30, puh. (019) 456 1240.
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö

Piirros: Heikki Ahonen/Koala Graphics Oy.

Konsertti- ja ihmissuhdeillassa kysellään

”Kuka kuivaa kyyneleen?”

M

Seurakunnan työ
on viestintää

”Seurakunta on olemukseltaan,
tehtävältään ja toiminnaltaan
viestivä yhteisö. Seurakunnan
tiedotustoiminnan tehtävänä on
luoda edellytyksiä kristillisen uskon kasvamiselle ja leviämiselle” sanotaan juuri valmistuneessa Hyvinkään seurakunnan vuosiksi 2004 – 2010 laaditussa viestintästrategian johdannossa.
Viestintästrategian laatimista varten kirkkoneuvosto perusti tammikuussa 2002 työryhmän,
johon kuuluivat toimittaja Heidi Hänninen, komisario Pekka
Laine, toimittaja Timo Leponiemi, tiedottaja Annaleena Pakkanen, toimittaja Inga-Lill Rajala,
kirkkoherra Ilkka Järvinen ja
tiedottaja Jorma Ersta.
Viestintästrategiassa painotetaan sitä, että seurakuntalaisten
olisi saatava avointa, oikeaa ja
monipuolista tietoa seurakunnan
sanomasta, tehtävästä, toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Lisäksi viestinnän on tuettava seu-

rakunnan työmuotoja, johtamista
ja suunnittelua sekä luotava edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle.
Seurakunta käyttää viestin välittämiseen paikallista, alueellista, valtakunnallista ja kristillistä
lehdistöä. Hyvinkään seurakunnalla on tätä varten myös oma
Kirkonmäeltä-lehti. Lisäksi asiaa palvelee Päre-henkilöstölehti
ja sisäiseen käyttöön otettava intranet-tietoverkko.
Seurakunta käyttää viestinsä
välittämiseen myös muita julkaisuja, kotisivuja, tietoverkkoja sekä radiota ja televisiota.
Eräänä kanavana ovat kirkkodraamat. Tärkeimpiä viestinviejiä ovat kuitenkin ihmiset: seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset.
Strategia on luonteeltaan periaatteellinen ja sen käytännön johtopäätökset vedetään seurakunnan vuosittaisissa viestintäsuunnitelmissa.

uusikko
Joel
Hallikainen ja
terapeutti Seppo Jokinen ovat suunnitelleet seurakuntasaleihin
ja kirkkoihin uudenlaisen
ohjelmakokonaisuuden,
joka koostuu elämää syvältä luotaavista Seppo Jokisen puheista ja Joel Hallikaisen koskettavista lauluista.
Kuka kuivaa kyyneleen?
-musiikillisten ihmissuhdeiltojen järjestäjinä toimivat yhdessä paikallisseurakuntien kanssa Kansan Raamattuseura ja Sana-lehti.
TV-juontajana, laulajana
ja laulujen tekijänä suomalaisille tutuksi tullut Joel
Hallikainen on innoissaan
uusista estradeista ja varsinkin uusien laulujensa
aihepiiristä.
– Viime aikoina on syntynyt levyllinen lauluja,
joista jokainen on syntynyt rukouksen seurauksena, ikään kuin ylhäältä annettuna lahjana. Uusien
laulujeni välityksellä tuon oman
panokseni tähän kokonaisuuteen,
Hallikainen sanoo.
– Olen parin viime vuoden
ajan elänyt etsikkoaikaa. Enkä
ole pelkästään etsinyt ja kysellyt, olen myös löytänyt ja saanut
vastauksia.
Iltojen puheet pitää terapeutti
Seppo Jokinen, joka on tullut tunnetuksi pari- ja ihmissuhdekursseistaan sekä samoja aihepiirejä
käsittelevistä kirjoistaan.
Jokinen on ollut ihmissuhdeiltojen ja hengellisten tapahtumien kestosuosikki jo pitkään. Salit

Joel Hallikainen ja Seppo Jokinen
Hyvinkään kirkossa tiistaina 8.3. klo 19.00
ovat täyttyneet, kun hän on puhunut koskettavista aiheista kuten
Ehyempään aikuisuuteen, Rikotusta eheä tai Isän ikävä.
– Iltojen keskeisin ajatus on
tarjota avaimia elämään, kaksikko kiteyttää.
– Kipu nostetaan pöydälle. Toivon ja rukoilen, että yhteisiin
iltoihimme tuomamme evankeliumi olisi rukiinen ja ihmisiä ravitseva, Hallikainen lisää.

Kansan Raamattuseuran varatoiminnanjohtaja Erkki Taivainen näkee Kuka kuivaa kyyneleen? -illat haasteellisena mahdollisuutensa tavoittaa ihmisiä,
jotka miettivät elämän perimmäisiä kysymyksiä kuten ihmisen
ikävää, yksinäisyyttä, rakkauden
ja Jumalan kaipuuta.

Olli Karhi

Äänet menivät tasan ja puheenjohtajan ääni ratkaisi

Sääksin kappelihanke kariutui
Hyvinkään seurakunnan Sääksin
leirikeskukseen suunnitellun kappelin rakentamishanke on siirtynyt hamaan tulevaisuuteen. Kirkkovaltuutettu Juhani Vainikainen oli jättänyt kappelin rakentamisesta valtuustoaloitteen vuonna
1997. Kirkkovaltuusto oli vuonna
2001 päättänyt rakentaa kappelin
ja hyväksyi seuraavana vuonna
sen hankesuunnitelman. Hanke
eteni ja näytti toteutuvan.
Kirkkovaltuusto äänesti 15.
joulukuuta rakennushankkeesta. Äänet menivät tasan 15/15.
Puheenjohtaja Pekka Laine äänesti rakentamista vastaan, mistä tuli kirkkovaltuuston lopullinen kanta. Kappelin rakentamista siirrettiin yli suunnittelukauden eli vuoden 2007 taakse.
Kappelin kustannusarvioksi oli
laskettu 340 000 euroa. Suunnittelun piti alkaa tämän vuoden
alussa ja rakentamisen syksyllä. Kappeli olisi ollut valmis keväällä 2006.

Kappelin
puolesta
Kappelin rakentamisesta valtuustoaloitteen jättänyt Juhani Vai-

nikainen äänesti luonnollisesti hankkeen puolesta. Hänellä
oli useita perusteluja sakraalitilan saamiselle.
– Sääksin leirikeskuksessa on
kesällä keskiviikkoiltaisin yleisöiltoja. Samaan aikaan siellä on
myös rippikouluja. Nyt yleisö ei
pääse saunaan kuin vasta kello 18
jälkeen. Kappeli antaisi rippikoululaisille enemmän tilaa. Samalla
he oppisivat käyttämään sakraalitilaa. Kappelia voisi markkinoida myös hää- ja muita perhejuhlia varten.
Hyvinkään seurakunnalla on
Sääksissä 25 hehtaaria maata ja
useita satoja metrejä rantaviivaa. Juhani Vainikaisen mielestä
aluetta pitäisi hyödyntää tulevaisuudessa enemmän.
– Olen ollut 32 vuotta seurakunnan hallinnossa mukana. Ihmettelen, että kappelihanke torjuttiin, vaikka oltiin hakemassa
jo poikkeuslupaa.

nittelukauden 2005 - 2007 ulkopuolelle. Hänen mukaansa alkuperäisessä suunnitelmassa lähdettiin melko vaatimattomasta lähtökohdasta. Leirikeskukseen ajateltiin siirtää jokin vanha rakennus,
joka voisi palvella kappelina.
– Hankesuunnitelma lähti käyntiin ja hinnaksi olisi tullut noin
pari vanhaa miljoonaa. Hintaan
olisi vaikuttanut se, olisiko tila
tullut kesä- tai myös talvikäyttöön. Seurakunta on rakentanut
ja peruskorjannut viime vuosina
melkoisesti. Ennusteet talouden
kohentumiseksi eivät ole hyvät,

vaikka tähän saakka on pärjätty.
Mielestäni on syytä pidättäytyä
hankkeista, jotka eivät ole ihan
välttämättömiä.
Raimo Perälahden mukaan seurakunnassa on monenlaisia rahaa
vieviä tarpeita. Esimerkiksi tarvittaisiin lisää kanttoreita.
– Kysyn, miksi kappeli on välttämätön. Leirikeskus palvelee
kaikkia seurakuntalaisia. Saunakin pitäisi korjata kuten on suunniteltu. Alueen luonnonarvoja pitäisi kunnioittaa. Koko leirikeskus on mielestäni sakraalitila.
Kirkkovaltuuston puheenjohta-

ja Pekka Laine ei tiennyt aluksi,
että hänen äänensä tulisi ratkaisemaan kappelin rakentamishankkeen kohtalon. Hän sanoi aavistelleensa kokouksen aikana, että
äänestys menisi tiukalle.
– Minun mielestäni tämänhetkinen taloudellinen tilanne ei
edellytä noin kallista rakentamista. En ole varsinaisesti kappelia vastaan, mutta pitäisi olla
halvempi vaihtoehto. Minun käsittääkseni päärakennuksessa on
ruokalan jatkeena sakraalitilaksi
muutettu osa.

Pekka Laine

Juhani Vainikainen

Raimo Perälahti

Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Ville Friman

Kappelia
vastaan
Kirkkovaltuutettu Raimo Perälahti teki esityksen, että kappelin
rakentaminen siirrettäisiin suun-
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Kynttilänpäivä 30.1.

VANHA SIMEON
minussa

H

änen vuoteensa vieressä oli käynyt pappi myös edellisenä vuonna. Jäljet olivat näkyvissä vieläkin. Pappi oli
jättänyt kukkasensa, vihreäkantisen, kauniin onnittelukirjan yli 90-vuotiaan, jo sokeutuneen vanhuksen yöpöydälle.
Minä, tämänkertainen seurakunnan lähettiläs, puolestani vein
värikkään kukkakimpun, nyt vuotta vanhemmalle sokealle. Onnea ja siunausta merkkipäivän johdosta. Miten lie vuoden takainen pappi tervehdyksensä välittänyt?
En tiedä.
Minä kumarruin vanhuksen vasemman korvan puoleen ja lauloin voimallisesti: ”On Jeesus nimi ihanin, sielulle uskovalle”.
Sitten kuulutin jotain muutakin mielestäni tuttua asiaa, kuten
Isä meidän ja Herran siunaus. Kovin kiitollinen vuoteessa lepäävä vanhus tuntui olevan. Kuuloa oli siis vielä tallella. Niinpä
rohkenin kysyä, että muistuisiko mieleen joku lempivirsi?
Vastaus oli, että kyllä minä muistan, mutta ei nyt tule mieleen.
Minua vastaus ensin huvitti suuresti, mutta sitten se yhtäkkiä
lohdutti. Moni asia meissä on arkista mielen tasoa syvemmälle
arkistoituna, syvästi ja luovuttamattomasti osana minua, muistinkin ulottumattomissa. Vain pinnallinen ajattelija jättää arvioimatta sen merkitystä, mille ei heti löydy selkeitä sanoja eikä
ymmärrettävää muotoa. Vain pinnallinen ajattelija – itse asiassa
meille jokaiselle kipeän tuttu liihottelija – kiirehtii rakentamaan
selkeää ja kaunista kuvaa siitä, mitä kaipaa ja odottaa.
Me olemme kuin korpivaelluksen kansa erämaassa, joka odotti
Moosesta alas vuorelta. Mutta Mooses viipyi ja viipyi. Epätietoisuudessa olevat ihmiset kiirehtivät odotustaan ja alkoivat toimia, olla aktiivisia. Aktiivisen toiminnan tulos oli kallis, mutta
merkityksetön kultainen vasikka. Kuinka paljon hylättyjä, tunkioille heitettyjä kultaisia vasikoita jäljiltämme löytyykään. Merkityksettömiksi osoittautuneita hengen tuotteita. Malttamaton
mieli on tuhlannut rahansa ja myynyt sielunsa.
Meissä asuva pinnallinen ajattelija ei malta odottaa, vaan hätäisesti muotoilee unelmansa – ja hetken kuluttua alkaa muotoilla uutta unelmaa. Kulutuksen juhlaa se kyllä on. Arjesta arkeen, ilman pyhän lepoa, odotettua ja kaivattua. Elämä on kulutuksen juhlaa. Jatkuvasti yhtä levotonta ja rauhatonta. Meidän jokaisen.
Kynttilänpäivän hahmo on vanha mies – näkikö edes kunnolla. Vanha Simeon. Papit lienevät hänenkin korvaansa laulunsa
laulaneet ja huutonsa huutaneet, temppelissä kun asui, hurskas ja jumalaapelkäävä mies. Unelmansa kohtaamista Simeonkin odotti. Mutta selvyyttä siitä, mikä ja kuka odotuksen kohde oli, hänellä ei ollut.
Pyhä Henki oli suvainnut ilmoittaa kovin niukasti vain, että Simeon näkisi Herran Voidellun ennen kuolemaansa. Aika näkemiselle oli käymässä vähiin. Mutta sitten se tapahtui. Jeesus tuli
isänsä ja äitinsä tuomana pyhäkköön. Odottajan unelma täyttyi:
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.
Vanha Simeon asuu meissä – ja odottaa. Hän ei ilahdu siitä,
mikä on tarjolla aistien palvottavaksi. Hän ilahtuu ja rauhoittuu
vain Jumalan kohtaamisesta. Hän muistaa, vaikka ei tule mieleen. Vanhan Simeonin on annettava odottaa. Odottaa sanoja,
jotka nousevat lohduttamaan. Odottaa pyhän kosketusta, joka
antaa levon levottamalle. Odottaa Jumalaa, joka ei käskystämme polvistu eteemme, mutta saapuu nöyränä rinnallemme.
Erämaan kansa, levoton kultavalimon väki. Suoriutumisen
paineiden keskellä meidän
on lupa olla suoriutumattomia. Saa sanoa, että muistan, mutta ei tule mieleen.
Saa istua kirkonpenkkiin
ja lähteä sieltä pois – vieläkin vain odottavana. Saa
odottaa ja vieläkin odottaa. Ei tarvitse vieläkään olla valmis. Se on lähtökohta lohdutukselle, joka saa
sanomaan: Herra, nyt sinä
annat palvelijasi rauhassa lähteä.

Hannu Tiainen
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”Ihminen
Diakonia (palvelu) kuuluu
kirkon perustehtäviin, jonka juuret ulottuvat alkukirkon toimintaan. 1800-luvulla diakoniatyö keskittyi diakonissalaitoksiin ja 1900-luvun alussa työ laajeni seurakuntiin.

S

uomen evankelisluterilaisessa kirkossa diakoniatyö
on osa paikallisseurakuntien toimintaa, jota hoitavat koulutetut diakoniatyöntekijät (diakonissat tai diakonit) ja vapaaehtoiset. Diakoniakoulutuksen lisäksi diakonissa on saanut terveydenhuollon ja diakoni sosiaalityön koulutuksen. Kirkkolain
mukaan jokaisessa seurakunnassa tulee olla vähintään yksi diakonian virka.
Hyvinkään seurakunnassa on
seitsemän diakonian virkaa ja lisäksi diakoniapappi. Tiimiin kuuluvat diakoniasihteeri ja esimies
Tuija Mattila sekä diakoniatyöntekijät Maria Kahra (Minna Savukosken sijainen), Anna-Kaisa Kuokkanen, Kaisa Laakso,
Päivi Lammela (Tuula Liivolan sijainen) ja Pirkko Saarinen.
Päihde- ja kriminaalityön diakonian virka on tällä hetkellä täyttämättä. Diakoniapappina toimii
Hannu Tiainen. Diakoniatoimisto sijaitsee työkeskuksessa, osoitteessa Hämeenkatu 16.

Diakoniatyö
- mitä se on?
– Diakoniatyö on käytännön toimintaa ja rinnalla kulkemista toisen ihmisen hyväksi elämän eri
vaiheissa. Kristilliseen rakkauteen perustuva henkinen, hengellinen, fyysinen ja aineellinen
apu ja tuki on hyvin laaja-alaista
ja monimuotoista. Diakoniatyössä tehdään päivittäin yhteistyötä
paikkakunnan eri viranomaistahojen ja yhdistysten kanssa, selvittää työalaa koordinoiva diakoniasihteeri Tuija Mattila.
Palvelut ovat kaikkien Hyvinkäällä kirjoilla olevien asukkaiden käytettävissä. Toiminta on
ilmaista; osa retkistä ja leireistä
on maksullisia. Diakoniatyöntekijät ovat salassapitovelvollisia
ja vain asiakkaan kirjallisen luvan perusteella voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä eri yhteistyötahoihin, esim. sosiaalitoimistoon, velkaneuvojaan, työvoimatoimistoon, KELAan.
– Jatkuvasti kasvava vanhusten
määrä on haaste myös diakoniatyölle. Keväällä 2005 valmistuu
diakoniaopiskelija Tiina Heiskasen tekemä vanhustyön kyselytutkimus, jossa selvitetään 70
- 90-vuotiaiden hyvinkääläisten
odotuksia ja toiveita Hyvinkään
seurakuntaa ja sen diakoniatyötä
kohtaan, jatkaa Tuija Mattila.

Papin rooli
– Diakoniapappi ei ole työalavastaava eikä esimies. Papin tehtävä-

TULLAAN
TUTUKSI!
- Juttusarja seurakunnan työmuodoista
nä on miettiä työalaa enemmän
teologian kuin sosiaalityön näkökulmasta. Teologisen ja hengellisen alueen säilyminen on tärkeää. Toivon, että voisin olla henkisenä tukena diakoniatyöntekijöille ja toimia välittäjänä seurakunnan muihin työmuotoihin päin.
Diakoniatyössä on myös tärkeää
pohtia mikä meidän vastuumme
ja haasteemme Hyvinkäällä nyt
on ja tulevaisuudessa. Yhteiskunnan ja kirkon rajamailla olevissa kysymyksissä vaaditaan herkkyyttä, pohtii diakoniapapin rooliaan ja työalan haasteita seura-

kuntapastori Hannu Tiainen.

Palveluja eri
elämäntilanteissa
Päivystysvastaanotot diakoniatoimistossa muodostavat toiminnan perustan.
– Asiakkaidemme ikärakenne
on muuttunut, päivystyksessä käy
paljon nuoria ja työikäisiä ihmisiä. Apu on ensisijaisesti keskusteluapua, taloudellinen tuki liittyy
usein kriisitilanteisiin ja on pääosin kertaluonteista. Koen oleva-

Faktoja vuodelta 2004:
Asiakaskontaktit
1 730
(vastaanotolla, kodeissa, muualla)
Vapaaehtoistyöntekijät
132
- Ystäväpalvelukäyntejä
3 120
Ryhmät ja kerhot
15
Retkiä
10
Leirejä
7
Ruoka-avustukset
761 (20 149 €)
Muut avustukset
57 (12 135 €)
Diakoniatyöntekijät:
Tuija Mattila, diakoniasihteeri
hallinto-, talous-, työnjohto- ja tiedotusasiat
p. 4561 252, 040 559 6314
tuija.mattila@evl.ﬁ
Maria Kahra
kehitysvammaiset
p. 4561 256, 040 559 6324
maria.kahra@evl.ﬁ
Anna-Kaisa Kuokkanen
vapaaehtoistoiminta
(Mummon kammari, ystäväpalvelu)
p. 4561 255, 040 559 6319
anna-kaisa.kuokkanen@evl.ﬁ
Kaisa Laakso
mielenterveystyö, omaishoitajat
p. 4561 253, 040 755 9364
kaisa.laakso@evl.ﬁ
Päivi Lammela
maahanmuuttajat
p. 4561 254, 040 559 6318
paivi.lammela@evl.ﬁ
Pirkko Saarinen
näkövammaiset, vanhustyö
p. 4561 257, 040 555 6325
pirkko.saarinen@evl.ﬁ
Hannu Tiainen, diakoniapappi
diakoniateologia
p. 040 536 7525
hannu.tiainen@evl.ﬁ

tavattavissa”
omasta elämästään.
– On hienoa kun on kutsumus
ja vihitty virkaan. Se auttaa jaksamaan antoisassa ja mielenkiintoisessa, mutta välillä uuvuttavassakin työssä, toteaa Pirkko
Saarinen.

Voinko mennä naimisiin
ja saada lapsia?
Erityisryhmien parissa tehtävä
työ tarkoittaa Hyvinkään seurakunnassa kehitysvammaistyötä.
Rippikoulut, kerhot, leirit ja kotikäynnit sekä kevät- ja joulukirkot
muodostavat työn rungon.
– Kehitysvammaiset ovat minulle rakas ryhmä, heidän kanssaan on helppo olla. Tärkeää on
molemminpuolinen avoimuus ja
vuorovaikutus ja se että puhutaan
vertaisten kanssa. Haluan tehdä
työtä kehitysvammaisten parissa
nimenomaan seurakunnan työntekijänä, on hyvä pohtia yhdessä kristinuskon perimmäisiä kysymyksiä. Mietimme ryhmässä
myös monille nuorille kehitysvammaisille ajankohtaisia ja kipeitä kysymyksiä, esim. mahdollisuutta naimisiinmenoon ja lapsensaantiin, kertoo työalasta vastaava diakoniatyöntekijä Maria
Kahra.

Virka haettavana

Diakoniatyöntekijät iloisina lumisateessa: Tuija Mattila (vas.), Kaisa Laakso., Maria Kahra (takana), Pirkko Saarinen, Hannu Tiainen,
Anna-Kaisa Kuokkanen ja Päivi Lammela.

ni omalla alallani juuri asiakastyössä, ihmisten kohtaaminen on
tärkeintä, olla ihminen ihmiselle,
kertoo psykiatriseen sairaanhoitoon erikoistunut diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso.
Mielenterveystyö ja omaishoitajat ovat Kaisa Laakson vastuutyöalueita. Seurakunnassa toimii neljä mielenterveysryhmää
ja leirejä pidetään Sääksin leirikeskuksessa kaksi kertaa vuodessa. Omaishoitajailtoja järjestetään yhteistyössä Veteraanitalon kanssa.
– Olen oppinut rajaamaan
työni, aina ei voi olla tavattavissa ja käytettävissä, tarvitaan
myös omat latautumisajat, kertoo Kaisa Laakso työssä jaksamisestaan.

Lähimmäisiä kaikki
ihmiset maapallolla
Paavolan seurakuntakodissa kokoontuu torstaisin klo 10-12 kansainvälinen naistenkerho, jossa
maahanmuuttajat voivat tavata
toisiaan ja suomalaisia kanssasisariaan. Kerho järjestetään yhteistyössä Hyvinkään kaupungin
ja 4H-yhdistyksen kanssa. Muita tapoja tavoittaa muualta tulleita lähimmäisiämme ovat kotikäynnit, leirit, retket ja esim. jou-

lun alla pidettävä kansainvälinen
jouluhartaus, jonka toivotaan tavoittavan myös kristittyjä maahanmuuttajia.
– Työ maahanmuuttajien parissa laittaa todella miettimään
omiakin ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan. Vaikka pakolaisilla on toisenlainen kulttuuritausta,
usko ja tavat, on heidän kohtaamisensa samaa ihmisten kohtaamista kuin muussakin diakoniatyössä. Työ on haastavaa, mielenkiintoista ja meillä on maahanmuuttajilta paljon opittavaa.
He haluavat tutustua meihin suomalaisiin, kertoo työalasta vastaava diakoniatyöntekijä Päivi
Lammela.
Hyvinkään kiintiö on noin 20
pakolaista vuosittain. Suurin osa
heistä on Iranista tai Pakistanista
tulleita afgaaneja. Työtä tehdään
tiiviissä yhteistyössä Hyvinkään
kaupungin kanssa, Päivi Lammela on esim. mukana kaupungin
maahanmuuttajatyöryhmässä.
Kansainvälinen diakonia on
toteutunut viime aikoina hyvin
konkreettisesti, kun esim. Kirkon Ulkomaanavun kautta on kanavoitu apua Aasian katastroﬁn
uhreille. Lisäksi vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen varoilla autetaan tänä vuonna nuoria kotimaassa ja ulkomailla. Keräyksestä tarkemmin keskiaukeamalla.

Mummon kammari
- kohtaamispaikka
kaikenikäisille
Vapaaehtoistoiminnasta eli Mummon kammarista ja ystäväpalvelusta vastaa diakoniatyöntekijä
Anna-Kaisa Kuokkanen. Mummon kammarin osoite on Helenenkatu 34 D. Viihtyisissä tiloissa kokoonnutaan maanantaista torstaihin. Toiminta on hyvin
monipuolista: käsitöitä, jumppaa,
kahvittelua, shakin peluuta, sanan
ja sävelen hetkiä ym. yhdessäoloa. Torstaisin klo 9 - 12 on perhepäivä, jolloin tervetulleita ovat
vanhemmat lapsineen.
– Mummon kammari on nimestään huolimatta avoin kohtaamispaikka kaikenikäisille. Toivon, että kammaritoiminta ja vapaaehtoistyö toisi ihmisille yhteisöllisyyden tunnetta ja rohkaisisi
heitä yhdessä jakamiseen, sanoo
Anna-Kaisa Kuokkanen.
Vapaaehtoisia ystäväkävijöitä
on 132, joista noin puolet toimii
aktiivisesti. He ovat vaitiolovelvollisia ja palvelu on maksutonta.
Työ voi olla esim. juttelua, kanssakulkemista ja tarvittaessa asiointiapua yhdessä apua tarvitsevan kanssa. Myös kaukana asu-

ville omaisille on tärkeää ”että
joku käy” yksinäisen lähimmäisen luona.
– Kaikki vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneet ottakaa rohkeasti
yhteyttä! Olen tavattavissa Mummon kammarissa tiistaisin klo 1013. Myös miehiä ja nuoria tarvittaisiin enemmän toimintaan
mukaan, kannustaa Anna-Kaisa
Kuokkanen.

Pitkä kokemus
diakoniatyöstä
Diakoniatyöntekijä Pirkko Saarisella on 26 vuoden kokemus Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöstä. Tällä hetkellä vastuualueina ovat vanhustyö ja näkövammaiset.
– Kun aloitin työt v. 1978, asiakkaina oli enemmän vanhuksia ja mittasin heiltä verenpainettakin. Aikaisemmin järjestettiin myös enemmän leirejä ja retkiä, oltiin ”viihdyttäjiä”. On hyvä muistaa, että diakoniatyö ei
ole vain vanhuksiin kohdistuvaa. Asiakaskunta on laajentunut ja ihmiset ovat usein moniongelmaisia. Arjen hallinnassa ja
rahan käytössä on hankaluuksia.
Pyrimme antamaan kokonaisvaltaista tukea ja apua, mutta jokaisella ihmisellä on itsellään vastuu

Kriminaali- ja päihdetyön virka on uudelleen haettavana. Diakoniatyöntekijä Birgitta Laatikainen toimi 2002 - 2004 määräaikaisessa kriminaali- ja päihdetyön diakonian virassa.
– Laatikaisen Birgitan työnkuvaan kuului mm. järjestää kriminaali- ja päihdetyön asiakkaille ryhmä-, retki- ja leiritoimintaa.
Sen lisäksi asiakkailla oli mahdollisuus tulla päihdetyön vastaanotolle kerran viikossa. Kotikäynnit, vankilavierailut ja eri
tapahtumien järjestäminen sisältyivät myös viran hoitoon, kertoo
diakoniasihteeri Tuija Mattila.

Herusten mökki
Diakoniatyön palveluihin kuuluu myös Herusten mökin ympärivuotinen vuokraus. Mökin hakuaika on kaksi kertaa vuodessa erillisellä lomakkeella. Valinta tapahtuu sosiaalisin perustein
ja etusija on hyvinkääläisillä vähävaraisilla lapsiperheillä.
Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatyöntekijään, kun tarvitset
rinnalla kulkijaa jaksaaksesi taas
eteenpäin!
Diakoniatoimiston
päivystysajat:
ma, ti, to ja pe klo 10-13
Työkeskus, Hämeenkatu 16
puh. (019) 4561 250

Teksti Anna-Maija Ahovaara
Kuva Jorma Ersta
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Rakastettu ja tunnettu
virsirunoilija

L

ina Sandell, monista hengellisistä lauluista tuttu, herkkä
ja hauras runoilija syntyi Fröderudin pappilassa, Ruotsissa vuonna 1832. Jo varhain 10 - 12 vuoden iässä hän osoitti erityistä lahjakkuutta runoilijana. Pappila oli vieraanvarainen,
isä oppinut ja rakastettu pappi, joka kokosi säännöllisesti myös
talonväen Jumalan sanan äärelle, rukoukseen ja virren veisuuseen. Linan äidistä ei tiedetä paljon muuta kuin että hän oli ahkera työihminen.
Lina oli varhaiskypsä ja oppi lukemaan pienenä. Suhteet perheenjäseniin olivat läheiset, mutta erityisen läheinen oli suhde isään. Lina sairasti paljon ja oli monesti kuoleman partaalla. Erityisen traagiseksi muodostui matka Göteborgiin. Vätterniä ylitettäessä myrskytuuli kallisti laivaa ja Jonas Sandell suistui Linan läheltä järven
aaltoihin. Isän hukkuminen oli ahdistava ja tuskallinen kokemus,
niin että Lina sairastui sekä psyykkisesti että henkisesti. Monet
kaikkein sydämellisimmistä lauluista syntyivät tuona aikana. Hän
sai purkaa suruaan kirjoittamalla.
Lina Sandell sai kutsun vuonna 1861 Evankelisen Isänmaansäätiön palvelukseen. Hänet tunnettiin laajalti kirjallisena lahjakkuutena. Lina muutti Tukholmaan, teki siellä pitkän päivätyön, avioitui ja piipahtipa miehensä Oscar Bergin kanssa häämatkalle Suomeen. Uusia runoja syntyi jatkuvasti, niin että hän kirjoitti ainakin 2000 laulua ja runoa elinaikanaan.
Onnellista elämää varjosti 1890-luvulla aviopuolison liikkeen
konkurssi. Oscar oli hyväntahtoisena taannut liikeystäviään ja joutui maksumieheksi. Varat eivät siihen riittäneet ja edessä oli muutaman kuukauden vankeus. Tuo aika oli erityisen raskasta Linalle,
mutta hän jatkoi työtään vakavaan sairastumiseensa asti.
Vuonna 1903 tuhat ihmistä kokoontui hyvästelemään Linaa Solnan hautausmaalla. Oscar-puoliso kuoli vain kolme kuukautta
myöhemmin.
Astri Valen-Sendstad on
kirjoittanut elävästi ja
kirja on samalla erinomainen hakuteos. Se
kertoo meille rakkaiden
laulujen (mm. Jonk´ on
turva Jumalassa tai Päivä
vain ja hetki kerrallansa
jne.) syntyhetkistä. Kirjan lopussa on dosentti Seppo Suokunnaksen
ansioitunut katsaus Lina
Sandell-Bergin lauluihin
Suomessa. Kannattaa tutustua tähän SLEY-Kirjojen (2004) uutuuteen.

Tapio Turunen

Kaarlo Makkonen on käynyt työttömien torstaissa vuodesta 1991 lähtien. Puutöiden lisäksi hän on harrastanut lentopalloa. Parhaillaan mies tekee kapiokirstua, johon päälle tulee
vielä maali, kukkakoristeet, raudoitus ja lukko.

Työttömien torstai
jatkuu reippaasti
Hyvinkään Vehkojan seurakuntakeskuksen työttömien torstai on säilyttänyt
suosionsa. Toiminnan alulle
pannut kappalainen Pentti
Kakkonen joutui jättämään
vetäjävastuun terveydellisistä syistä vs. seurakuntapastori Johanna Ervastille.
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– Täällä on mukana paljon eri asioita taitavia ihmisiä. Siinä on sellainen pääoma, jota me voisimme
jakaa työttömien torstaissa toinen
toisillemme. Toiminnan tarkoitus
on aktivoida kaikkia mukana olevia, Johanna Ervast sanoo.
Lehdistössä on ollut paljon
yleisöosastokirjoittelua työttömien torstaista, joka on leimautunut
kiinteästi pois jääneeseen Pentti Kakkoseen. Työntekijän vaihtuminen on ollut joillekin vaikea
asia. Siksi päädyttiin siihen, että
syksy toimittiin vielä Pentti Kakkosen toivomalla tavalla.
– Kevät on murros- ja muutoskautta työttömien torstain toiminnassa. Haemme yhdessä uutta.
Työttömien torstai rakentuu vuorokerroin jumpasta ja ulkoilusta.
Aikaisemmin miehet saivat pelata lentopalloa vain puoli tuntia.
Nyt pelaamisaikaa on koko aamupäivä, Johanna Ervast jatkaa.

Kuten aikaisemminkin alakerrassa jatketaan puutöiden tekoa
Yrjö Freesen johdolla. Aulan
pöydän ääressä on mahdollisuus
lukea päivän lehdet. Joka kerta
on myös miesten ja naisten saunavuorot. Päivän toiminta päättyy yhteiseen ruokailuun.
Johanna Ervast sanoo, että kuten esimerkiksi helsinkiläisissä
seurakunnissa myös Vehkojalla
on ihmisillä sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi mahdollisuus tavata seurakunnan työntekijä henkilökohtaisesti.

Uusia tuulia
entistä säilyttäen
Kalle Juvonen kertoo tulleensa
junalla Oitista saakka ollakseen
taas mukana työttömien torstaissa. Hän käy paikalla silloin tällöin.
– Viime vuoden elokuussa olin
retkellä Väinö Linnan Pentinkulmassa. Samalla reissulla kävimme tykistömuseossa, jossa oli
elokuvia Ihantalasta ja Ilomantsin motista. Työttömien torstai
on minusta tarpeellinen. Täällä on sosiaalista kanssakäymistä.
On puhdetyötä ja liikuntaa. Ruokakaan ei ole vähäpätöinen asia,
hän sanoo.

Sven Holm on työttömien torstaissa kuudetta vuotta.
– Työttömien torstaita ei saisi
lopettaa. Jumppa on hyvä niille,
jotka voivat olla mukana. Puuverstas on myös hyvä asia. Retket eri paikkakunnille ovat olleet kivoja.
Leo Lundgren harmittelee
hiukan, kun Pentti Kakkonen jäi
sairauden vuoksi vetovastuusta
pois. Itse hän sanoo olleensa tiiviisti mukana alusta lähtien eli
vuodesta 1990.
– Puutyön vetäjän Yrjö Freesen tunnen hyvin. Hän opetti minua kaksi viimeistä vuotta Jokelan kansakoulussa. Kannatan retkiä. Niissä voisi olla vähän enemmän omavastuuosuutta.
Maire Kulmala on aloittanut
äskettäin työttömien torstaissa
käynnin. Hänellä on aivan uusia ja tuoreita ehdotuksia toimintaan.
– Meidän täytyy mennä enemmän mukaan. Minusta olisi mukava saada tänne kuvaamataiteilijoita ja muotoilijoita. Itse teen
neuletonttuja, joille mieheni Matti Kulmala tekee kelkkoja. Teen
myös erikoisia onnittelukortteja.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Sanojen takaa
Sanojen
takaa
Sanojen
takaa
Sanojen takaa
Luonto suuri,
ihminen pieni
Hyvinkään seurakunta mukana Häämessuilla 29.1.

Avatkaa suhteenne aito laajakaista
Häämessuilla Hyvinkääsalissa
29.1. Hyvinkään seurakunnan
osastolla on esillä nuorten parien
suhdekurssi ”Virtaa välillämme”.
Kursseja järjestetään kuluvan kevään ja ensi syksyn aikana Hyvinkään, Järvenpään ja Nurmijärven seurakunnissa. Kursseille voi
ilmoittautua netissä osoitteessa
www.evl.ﬁ/virtaa. Kurssien hin-

ta on 20 e pariskunnalta.
Hyvinkäällä keväällä järjestettävät kurssit ovat jo lähes täynnä,
mutta syksyn kursseilla on vielä tilaa. Myös Nurmijärvellä 4.3.
alkavalla kurssilla on tilaa. Kursseille voi osallistua millä paikkakunnalla tahansa eikä osallistuminen edellytä seurakunnan jäsenyyttä. Kurssit on tarkoitettu

18 - 30 -vuotiaille seurusteleville,
avo- tai avioliitossa oleville pariskunnille. Alaikäraja on ehdoton, mutta yläikäraja joustaa.
Kursseihin liittyvään materiaaliin voi tutustua häämessuilla
sekä samana iltana myös Pekka
Ruuskan konsertissa Martin seurakuntatalolla klo 19.

Teksti Virpi Koivisto

Avioliittoon vihkimisen vuosipäivä
Viime vuosien aikana seurakunnalta on toistuvasti tiedusteltu mahdollisuutta järjestää erityinen juhlahetki
hääpäivän viettämisen yhteydessä.
Hyvinkään seurakunnan kappelissa onkin järjestetty juhlahetkiä, joissa esimerkiksi avioparin
lapset ovat yllättäneet vanhempansa heidän hääpäivänään järjestämällä juhlan, joka alkaa rukoushetkellä. Kirkollisten toimitusten kirjaan onkin nyt saatu uudistustyön yhteydessä rukoushetki avioliiton vihkimisen vuosipäivää varten. Tavallisinta on viettää juhlahetkeä vaikkapa hopea–
tai kultahääpäivänä, mutta se on
mahdollista muulloinkin avioparin omien toivomusten mukaan. Rukoushetki voidaan viettää kirkossa, kappelissa, kotona

tai muualla. Se voidaan sopia varaamalla pappi ja mahdolliset
tilat seurakunnan kirkkoherranviraston kautta. Rukoushetken voi toimittaa pappi,
muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.
Rukoushetki on rakenteeltaan hyvin pelkistetty. Mukana
voi olla muutamia virsiä, psalmi
ja raamatunlukua, puhe, rukous
ja siunaaminen. Toimitus päättyy
Isä meidän rukoukseen ja Herran
siunaukseen, kestoltaan se on alle puoli tuntia.
Yhteisessä rukouksessa rukoillaan esimerkiksi näin: ” Taivaallinen Isämme. Me kiitämme sinua
siitä, että saamme tänään iloita
yhdessä Matin ja Maijan avioliitosta. Olet lahjoittanut heidät toisilleen. Kiitämme yhteisistä vuosista ja elämästä, jonka he ovat
saaneet jakaa keskenään. Kiitos
onnen ja ilon päivistä, joilla olet
siunannut heidän avioliittoaan.

Kiitos siitä, että he ovat voineet
kulkea yhdessä myös vaikeitten
aikojen läpi.”
Rukoushetken yksityiskohdista
ja avioparin omista toiveista keskustellaan etukäteen yhdessä papin kanssa. Rukoushetken yhteyteen on mahdollista liittää musiikkia.

■ Lapsille pyhäkoulu sivusalissa.

Antero Rönkä
Kirjoittaja on teologian
opiskelija

Teksti Virpi Koivisto

TERVETULOA TUOMASMESSUUN!
■ Tuomasmessu on perinteistä jumalanpalvelusta
vapaamuotoisempi ehtoollisjumalanpalvelus.
■ Messussa on sijaa musiikille, sanalle ja rukoukselle.
■ Messun jälkeen on yhteinen teetarjoilu.

Luonto on suuri ja ihminen pieni. Hyvinvointiyhteiskunnassa olemme alkaneet tottua ajatukseen, että ihminen voi kontrolloida maailmaa ja katastroﬁt ovat tulosta ihmisen huolimattomuudesta tai tarkoituksellisesta halusta aiheuttaa pahaa. Vuonna 1883 tapahtui Indonesian saaristossa lähes 40 000 tuhatta uhria vaatinut Krakataun
saaren tulivuorenpurkaus. Purkauksessa saari käytännössä räjähti aiheuttaen 40 metriä korkean hyökyaallon, joka iskeytyi kuolettavana rantaan Sumatralla ja Jaavalla, eli jokseenkin lähellä viime
tapaninpäivän tuhoalueita. Tieto tuhosta saapui Suomeen useiden
viikkojen päästä, toisin kuin nyt satelliittien ja kännyköiden aikana.
Maailma on siis pienentynyt, mutta luonto ei sittenkään.
Tapahtunutta tuhoa on vaikea ymmärtää. Monien mielessä on kysymys, eikö mitään olisi ollut tehtävissä ennalta. Miten on mahdollista, että vielä 2000-luvulla luonto yllättää ihmisen varoittamatta?
Miksi apu ei ollut paikalla välittömästi? Pitäisihän olla olemassa teknisiä keinoja pelastaa ihmiset luonnonkatastroﬁn alta turvaan. Keinoja ehkä on, mutta voi myös kysyä pystyykö ihminen koskaan lopulta saamaan luontoa hallintaansa ja ennustamaan varmasti sen
käyttäytymistä. Luulen, että yhä edelleen meidän tulee hyväksyä
luonnon ylivoimaisuus ihmisen edessä.
Lähimmäisen auttaminen on kristityn velvollisuus. Kirkko on jo lähes 2000 vuoden ajan ollut lähellä siellä missä inhimillinen hätä
on esillä. Kirkon työntekijät olivat nytkin vastassa onnettomuudesta pelastuneita ja Kirkon Ulkomaanapu reagoi välittömästi taloudellisen avun toimittamisessa tuhoalueelle. Juuri näin tulee toimia.
Kirkko ei voi estää katastrofeja, mutta uhrien hoidossa voimme olla mukana, lohduttamassa, tukemassa, auttamassa elämässä eteenpäin. Tuhonkin jälkeen elämän siemen alkaa jälleen itää.
Ihmiselämä on haavoittuva ja hauras. Emme elä kaikkien turvalaitteidenkaan avulla elämää, jossa onnettomuudet ja suru voidaan sulkea pois. Mikään vakuutus ei
takaa, etteivätkö ihmiset rikkoutuisi tulevissa luonnonmullistuksissa. Mutta emme
voi myöskään elää peläten
huomista ja varoen kaikkia
mahdollisia riskejä. Lapset
unohtavat surun nopeimmin
ja näyttävät meille aikuisille esimerkkiä elämänvoimallaan. Jälleen kerran heikoin
on meistä vahvin. Ottakaamme mallia lapsista.

Hyvinkään Vanha kirkko
(Uudenmaankatu 13)

klo 18.00

Kun elämä ahdistaa

Palveleva puhelin
100 71

on kuuntelevana korvana
joka ilta kello 21 - 01

Messupäivät
kevätkaudella 2005:
13.2., 13.3., 17.4. ja 15.5.
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Yhteisvastuukeräys
nuoria elämän alku
Intian valtameren hyökyaaltokatastroﬁ on ravistellut meidät antamaan rahaa keräyksiin. Hätään joutuneen auttaminen on kristillisen opetuksen mukaista.
Auttaminen on elämän mittainen haaste. Summan suuruus ei ole tärkeä, sillä olivathan lesken rovotkin arvokkaita.

S

unnuntaina 6. helmikuuta
käynnistyvän yhteisvastuukeräyksen tunnuksena on
Siivet ja juuret 2005. Keräyksen
tuotolla autetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria Suomessa ja
Kalkutan slummeissa sekä sudanilaisia nuoria pakolaisleireissä ja
Kairon kaduilla.
Suomessa on noin 30 000 alle
25-vuotista työtöntä nuorta, joista useilla tuhansilla on vakavia
vaikeuksia arjen hallinnassa ja
toimeentulossa. Esimerkiksi heitä tuetaan yhteisvastuukeräyslippaisiin laitetuilla rahoilla.
Maamme yli 200 työpajassa
käy vuosittain noin12 000 nuorta. Projektisuunnittelija Karel
McLeod Smithin mukaan Opetusministeriölle on jätetty marraskuun lopussa Hope eli Hyvinkään nuorten työpajaa koskeva
hakemus, jonka päärahoitus tulee Euroopan Unionin sosiaalirahastosta (ESR).
– Työpaja-hankkeen yhteistyökumppaneina ovat kaupungin opetuspalvelukeskus, nuorisotoimi, työllisyyspalvelut ja työvoimapalvelukeskus sekä Hyvinkään nuorisoasuntoyhdistys. Asian pitäisi ratketa alkuvuoden aikana. Varoja on haettu luontopa-

jaa sekä kiinteistö- ja remonttipajaa varten, Karel McLeod Smith
sanoo. Jos hanke toteutuu, seurakunta on luvannut auttaa pajaa
antamalla erityisnuorisotyöntekijän työpanosta ja myös rahallisen
avustuksen.

Kerääjille
on paikkoja
Keräyspäällikkö Jaakko Uronen
pitää tärkeänä sitä, että osa yhteisvastuukeräyksessä saatavista varoista menee kotimaamme
työttömän nuorison hyväksi.
– Uudet kerääjät ovat tervetulleita Hyvinkään seurakunnan yhteisvastuukeräykseen. Heille löytyy alueita. Olen kuullut, että seurakunnan luottamushenkilöitäkin
on tulossa mukaan. Toivomme
pääsevämme hyvään tulokseen,
hän sanoo.
Siivet ja juuret -yhteisvastuukeräyksen varoilla tuetaan nuorten mahdollisuutta ammatilliseen
koulutukseen työpajoissa. Niissä
opetellaan työssä ja muussa elämässä tarvittavia taitoja. Työpajajakson aikana nuorille on tuettua
asumista, valmennusta itsenäisen
elämän aloittamiseksi ja yksilöllistä apua koulutuksessa. Keskeistä pajoissa on konkreettinen
tekeminen, henkilökohtainen tuki ja välittämisen ilmapiiri.
Vuodesta 1950 lähtien toteutetun yhteisvastuukeräyksen tarkoitus on läpäistä kaikki seurakuntien työmuodot, myös nuorisotyön.
– Isoskoulutuksessa olevat
nuoret toimivat yhteisvastuukerääjinä pareittain Martin alueella.
Heitä on yhteensä noin 80. Nuoret olivat mukana jo viime vuonna. Keräykseen osallistuminen
kuuluu osana isoskoulutukseen,

Yhteisvastuuvaroilla koulutetaan nuorista muun muassa polkupyöränkorjaajia Kakuman pakolaisleir
diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso sanoo.

Pakolaisnuoret
odottavat apuamme

Hyvinkään seurakunnan yhteisvastuukeräyksen toimikunta pukeutui kaduilla käytettäviin keräysliiveihin. Istumassa Päivi Lammela
(vas.), Kaisa Laakso ja Aino Kananen. Takana Timo Jattu (vas.),
Jaakko Uronen ja Tapio Turunen.
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Yhteisvastuukeräyksen suojelijana on tasavallan presidentti Tarja
Halonen ja esimiehenä Espoon
piispa Mikko Heikka, jolta hiippakunnan keräysisäntänä toimiva
Tapio Turunen tuo terveisiä.
– Piispa painottaa tällä hetkellä
meidän solidaarista asennettamme siihen nuorisoon, jolle haluttaisiin löytää paikka yhteiskunnassa. Solidaarisuus on tärkeää
yli rajojen. Tähän mennessä Sudanissa on kuollut pakolaisleireil-

lä 70 000 ihmistä. Kuukaudessa
siellä kuolee tällä hetkellä ruuan
puutteeseen 10 000 ihmistä, Tapio Turunen sanoo.
Intian valtameren rantavaltioita kohdannut hyökyaaltokatastroﬁ vaatii edelleen suunnattomasti akuuttia auttamista. Yhteisvastuukeräyksessä ei ole kysymys
päällekkäisestä auttamisesta.
Jaakko Uronen lisää, että Kenian yli 90 000 asukkaan Kakumassa on pakolaisleirillä 60 000
sudanilaista, joista 75 prosenttia
on alle 25-vuotiaita. Ruoka- ja
vaateavun tarve on suuri.
Kakuman pakolaisleirillä on
yli 33 000 koulua käyvää lasta ja
nuorta, joille järjestetään yhteisvastuukeräyksen varoilla perusja ammattikoulutusta. Ammatti-

koulutuskursseilla annetaan pätevyys sähkömiehen, puusepän,
peltisepän, ompelijan ja kampaajan tehtäviin. Koulutusta on
myös siipikarjanhoitoon ja saippuankeittoon. Sudanilaiset lapset
ja nuoret ovat innokkaita opiskelijoita. Heille on Kakumassa urheilumahdollisuuksia sekä sudanilaiseen kulttuuriin liittyviä taide-, näytelmä-, tanssi- ja käsityöryhmiä. Kursseja on myös teiniäideille, jotka ovat joutuneet keskeyttämään koulunkäyntinsä.

Kairo ja
Kalkutta
Siivet ja juuret 2005 -yhteisvas-

s tukee
uun
Aino Kananen muutti 1960-luvun alussa miehensä ja tyttärensä kanssa Hyvinkäälle. Vuodesta 1965 lähtien hän
on ollut yhteisvastuukerääjänä.

Neljäkymmentä vuotta
yhteisvastuun hyväksi
Yhteisvastuukeräykseen osallistumisesta saattaa tulla hyvä elämäntapa. Hyvinkääläinen Aino Kananen on tästä
esimerkkinä. Hän on tuttu keväinen vieras monen oven takana.
– Tänä vuonna tulee neljäkymmentä vuotta täyteen, kun
olen ollut yhteisvastuukeräyksessä kerääjänä. Se alkoi
vuonna 1965 eli samoihin aikoihin, kun tulin uskoon. Se
oli kimmoke, että jotakin pitäisi tehdä muidenkin hyväksi, hän sanoo.
Neljänkymmenen vuoden aikana hän kertoo saaneensa
ihmisiltä hyvää suhtautumista yhteisvastuukeräykseen. Tietysti on aina niitäkin, jotka eivät aukaise ovea. Viime vuosina on kuulemma tullut enemmän tapauksia, että ovea ei
aukaista. Kerääjää katsotaan vain ovisilmästä.
– Vuonna 1966 muutimme Sandelininkadulle ja siitä lähtien Parantolan seutu on ollut minun keräysaluettani.
Välillä kerääjä kokee myös väsymistä. Viime keväänä
Aino Kanasella oli sellainen tunne, että hän ei taidakaan
enää lähteä mukaan.
– Mutta omatunto rupesi potkimaan vastaan. Otin ensin
pienen alueen, mutta sitten kävin pyytämässä niitä lisää.

Martti Lintunen

rillä.
tuukeräyksen varoilla autetaan
myös Kairoon sotaa paenneita
sudanilaisia, että nämä sopeutuisivat paremmin egyptiläiseen yhteiskuntaan. Sudanilaisille lapsille ja nuorille annetaan perusja ammattikoulutusta, mikä auttaa heitä eteenpäin. Ammatilliseen koulutukseen liittyen nuorille opetetaan myös englannin
kieltä, tietotekniikan perustaitoja, käsitöiden tekemistä ja kodinhoitoa. Koulutus auttaa pakolaisnuoria paremman elämän alkuun, mutta heitä tuetaan säilyttämään myös omaa sudanilaista
kulttuuriaan.
Lisäksi tämänkertaisen yhteisvastuukeräyksen tuki kohdistuu Luterilaisen Maailmanliiton
(LML) kautta Kalkutan slum-

minuorten koulutuksen hyväksi.
Perheet ovat tulleet maaseudulta kansoitettuun kaupunkiin huonosti palkattujen teollisuustyöpaikkojen perässä. Mutta koska
slummeihin tulee koko ajan lisää
väkeä, miljoonat ovat työttöminä.
Nuoret turhautuvat työttömyyden kynsissä erityisesti. LML:n
kehityshankkeen tuella slumminuoret voivat valmistua esimerkiksi autonkuljettajan, sairaanhoitajan, lastenhoitajan, fysioterapeutin, kauneudenhoitajan, automekaanikon tai radio- ja televisiokorjaajan ammatteihin.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kerääjiä saisi
olla enemmän
Aino Kananen muutti miehensä ja tyttärensä kanssa Hyvinkäälle vuonna 1961. Ensin hän teki talonmiehen töitä.
Eläkkeelle Aino Kananen jäi oltuaan Kelan siivoojana 27
vuoden ajan.
– Työssä ollessani kävin keräämässä illansuussa sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. Aamupäivisin en ole käynyt keräämässä. Enkä mene kenenkään ovelle enää illalla puoli kahdeksan jälkeen. Se ei kannata, ovi ei aukea, jos ei ole tuttu paikka.
Kerääjiä saisi olla Aino Kanasen mukaan enemmän. Hän
sanoo, että osa vanhoista yhteisvastuukeräyksen ”ammattikerjäläisistä” on jo kuollut.
– Nuorisoporukkaa pitäisi saada heti keräyksen alussa
mukaan. Minä kerään helmikuun alusta huhtikuulle saakka. Aikaisemmin olen kerännyt listalla, mutta viime vuonna keräsin pelkästään lippaalla. Siihen on ihmisten helpompi laittaa pienempiäkin rahasummia.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Haavoittunut enkeli

ALKOI ELÄÄ

Lempäälästä kotoisin oleva
Annastiina Syväjärvi opiskelee Lahden muotoiluinstituutissa kolmatta vuotta graaﬁsta suunnittelua. Hän julkaisi syksyllä 2003 lastenkirjan Siipirikko ei voi lentää, joka on valittu erääksi palkinnoksi Kirkonmäeltä-lehden
järjestämään Pääsiäisen ilo lasten piirustuskilpailuun.

si voinut kertoa ajatuksiaan. Enkeli kertoo tytölle seikkailevansa
öisin kirkossa. Seurakseen hän
saa kirkkosalia kiertäviä köynnöksenkantajapoikia.
– Alun perin tarkoitukseni oli
sijoittaa tarina Ateneumiin. Mutta sitten ajattelin, että tarinani
ei voisi tapahtua siellä. Ateneumissa on yleensä liian paljon ihmisiä, jotta aikuisilta salassa tapahtuva seikkailu freskon molemmin puolin olisi mahdollista.

S

iipirikko ei voi lentää -kirja on kuin taideteos. Viime vuonna yleisö äänesti
sen vuoden kristilliseksi kirjaksi.
Oli ensimmäinen kerta, kun lastenkirja valittiin kymmenen ﬁnalistin joukkoon mukaan kilpailuun. Annastiina Syväjärvi löysi
kirjansa aiheen Tampereen tuomiokirkosta freskojen ja Hugo
Simbergin Haavoittuneen enkelin ääreltä.
Annastiina Syväjärvi juo kahvia Lahden Hämeentiellä sijaitsevassa Galleria-kahvila Oskarin Pihassa. Hänellä on kädessään
Lasten Keskukselta saamansa ensimmäinen kappale Siipirikko ei
voi lentää -kirjaa.
– Kirjan tyttö on tullut vanhempineen Lars Sonckin suunnittelemaan jugendtyyliseen Tampereen tuomiokirkkoon. Suurimman
osan kirkon freskoista on tehnyt Hugo Simberg. Yläparvella
on taiteilijan tekemä fresko haavoittuneesta enkelistä, jota pojat
kantavat. Tyttö tutustuu enkeliin.
Enkelin ja tytön malleina olivat
naapurin heleäkasvoiset pikkutytöt. Eräs kirjan sivu on täynnä
punaisia ruusuja, joita on myös
kirkon freskoissa. Kuvituksesta avautuu valppaalle lukijalle
viittaus sata vuotta kestäneeseen
Prinsessa Ruususen uneen. Tampereen tuomiokirkkokin täyttää
sata vuotta vuonna 2007.

Kirja kertoo
ystävyydestä
Kirjassa ei ole sen tekijän Annastiina Syväjärven mielestä varsinaista opetusta.
– Sen sijaan olen ajatellut, että tämä on ystävyyskirja lapsille,
jotka ovat menettäneet kaverinsa
esimerkiksi muuton yhteydessä.
Nuori graaﬁkko ja kirjantekijä
sanoo piirtäneensä koko ikänsä.
Äidin kertoman mukaan hänellä oli jo kolmevuotiaana oma piirustuslaukku kaikkialla mukana.

Lahden muotoiluinstituutissa graaﬁsta suunnittelua opiskeleva Annastiina Syväjärvi julkaisi kädessään olevan siipirikko ei voi lentää
lastenkirjan. Hänen mielestään kirja kuvaa ystävyyttä. Palautteen
mukaan aikuiset ovat lukeneet mielellään kirjaa lapsilleen.
– Kirjassa on eräs taso, jonka vain aikuinen voi ymmärtää
ja ehkä joku vanhempi lapsikin.
Kirjan tarina ei ole tarkoituksella liian helppo, eikä se avaudu
yhdellä lukemisella. Tuntuu siltä, että keski-ikäiset ihmiset ovat

myös innostuneet kirjasta. Se on
mielestäni positiivinen asia. Kirjasta innostunut aikuinen lukee
mielellään sitä lapselle ääneen.
Kirjan tarinassa haavoittuneella
enkelillä ei ole ollut ennen tytön
kohtaamista ihmistä, jolle hän oli-

Koe luomisen riemua!

– Kirkonmäeltä-lehden
piirustuskilpailu lapsille

PÄÄSIÄISEN ILO
Yksi kirkkovuoden suurimmista juhlista, pääsiäinen lähestyy.
Kirkonmäeltä-lehti julkistaa pääsiäiseen liittyvän piirustuskilpailun
lapsille. Kilpailun aiheena on Pääsiäisen ilo.
▼ Sarjoja on kaksi: alle 7-vuotiaat ja 7 - 13-vuotiaat (ala-asteikäiset)
▼ Piirustuksen tekotapa ja tekniikka on vapaasti valittavissa. Piirustuksen koko saa olla
enintään A3 (420 mm x 297 mm). Osallistujaa kohti voi olla vain yksi piirustus. Kummastakin sarjasta palkitaan kolme parasta. Sarjojen voittajat saavat palkinnoksi kirjan ja piirustusvälineitä. Lisäksi arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken kaksi kirjapalkintoa.
▼ Piirustukset lähetetään perjantaihin 18.2.2005 mennessä, os. Hyvinkään seurakunta/
Tiedotustoimisto, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Piirustuskilpailu”. Käyntiosoite on seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16. Piirustuksen mukaan nimi- ja osoitetiedot
sekä ikä ja puhelinnumero.
▼ Piirustuskilpailun raatina toimii seurakunnan taidetoimikunta.
▼ Kilpailun voittajat julkaistaan seuraavassa Kirkonmäeltä-lehdessä 17.3.
Hyvinkään seurakunta
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Kirjan piirroksista välittyy jäntevä ja varma ote. Kaikki kuvat
ovat harkittuja. Muotoiluinstituutin typograﬁan kursseilla tekijä
etsi parhaan mahdollisen Tampereen tuomiokirkon keskiaikaiseen
ja kansallisromanttiseen henkeen
sopivan kirjainfontin. Hänelle on
ollut hyötyä myös sommitteluun
ja kirjapainotekniikkaan liittyvästä opiskelusta.
– Värien käyttö on tullut työskentelyyni paljon myöhemmin
kuin piirtäminen. Kirjan kuvien
akvarellipapereille tekemissäni
originaaleissa olen käyttänyt lyijykynää ja akryylimaalia. Pidin
kuvista näyttelyn muotoiluinstituutin tiloissa vuosi sitten.
Annastiina Syväjärvellä on tarkoitus jatkaa kirjojen tekemistä, vaikka tällä hetkellä ei vielä olekaan tekeillä uutta. Kuvitustyötarjouksiakin on tullut.
- Viime kesänä tein Aamulehdelle joulukalenterin ja Lasten Keskukselle jouluseimen.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
Piirros Annastiina Syväjärvi

Kenian Maasaimaassa
nälänhätää
Maasaimaassa Kajiadossa on nälänhätä. Koko viime vuoden sademäärä jäi
noin viidesosaan normaalista eikä sadetta ole tullut vieläkään. Aika, jolloin sadetta voisi tulla normaalisti, on
nyt ohi. Pieniä toiveita antaa
vielä pieni El Nino, jonka mukana voisi tulla jonkin verran
sadetta tammikuun lopussa.
Joka tapauksessa työtämme tulee nyt kuukausiksi leimaamaan nälän torjunta.
Marraskuun aikana SLEYn toimittama keräys ja EOL:n lahjoitus mahdollistivat ruoka-avun
toimittamisen seurakuntiemme
alueelle. Nyt koulujen alkaessa
olemme voineet toimittaa 20 esikoulullemme ja ala-asteillemme
ruokaa. Näin koulut ovat päässeet
aloittamaan lukukauden.
Ilman tätä apua lapset eivät olisi pystyneet kouluihin tulemaan.
Hyvin monille koulun ruoka jää
ainoaksi päivittäiseksi ruoaksi.
Maissi, pavut ja kouluilla wimbi-velli ovat vaatimatonta ruokaa
ja maasaiden perinteisestä maitoruokavaliosta poikkeavaa. Kiitollisina he tämän avun turvin ovat
selvinneet nyt joulun ajan ja vuodenvaihteen yli. Viimeisen ruokaerän, hieman yli 10 tonnia saimme toimitetuksi juuri ennen joulua. Tämä selityksenä ja anteeksipyyntönä siihen, että joulutervehdykset jäivät lähettämättä täältä.
Kiitos teille kaikille tervehdyksistänne!

Ruokaa ja
vettä kyliin
Ruoan hankkiminen ja kuljetuksen järjestäminen on osoittautunut aikaa vieväksi ja uuvuttavaksi hommaksi. Onneksi seurakuntiemme työntekijät ja johtajat ovat osoittautuneet tehokkaiksi lopullisen jakelun järjestäjiksi. Kun saimme lopulta ruokakuorman Ilbisseliin, sovittuun
kohtaamispaikkaan, siellä olivat
vanhat Land Roverit jonossa, laatimiemme listojen mukaan ruokasäkit siirtyivät niihin ja saman
tien lähtivät seurakuntiin. Seuraavana päivänä työntekijöiden ja
vanhinten valvonnassa ruoka oli
jo jaettu perheille kaukaisimmissakin kylissä. Tämä apu oli pakko
rajoittaa niihin kyliin, joissa meillä on seurakuntia. Oli helpottunut
olo, kun apu oli saatu perille ja
tiesimme, että sen turvin kylissä
selvittäisiin reilusti joulun yli.
Vuoden alkupäivinä olemme
pitäneet tiiviisti yhteyttä YK:n
hätäruokaa järjestävään organisaatioon ja paikalliseen jakelujärjestöön. Ruoka-apu, jonka piti tulla, on pysähtynyt Kajiadon
varastoihin.
Nyt ehkä se systeemi alkaa toimia. Se ei kuitenkaan riitä, sillä sitä jaetaan vain äärimmäisessä hädässä oleville ja toiminta on
hidasta. Joudumme siis etsimään
edelleen auttavia tahoja, jottei
maasaiden elämä kurjistuisi to-

Suomalaistuella hankittu kouluruoka on mahdollistanut maasailasten kouluunpalaamisen Kajiadossa. Kuvassa koululaisia Enoosampurrumpurrista.
della pahasti. Tällä hetkellä joudumme myös miettimään, miten
järjestää vettä kyliin ja kouluihin.
Vesipaikat ovat kuivuneet ja vettä joudutaan kuljettamaan kaukana olevista porakaivoista. Tavallisesti vedenkuljetukseen käytetään aaseja, mutta nyt nekin ovat
niin heikossa kunnossa, etteivät
työhön kykene.

Heikot
heitteille
Olemme sopineet pastori Noan ja evankelistojen kanssa, että seuraavat tilannetta ja ilmoittavat heti jos joku alkaa heikentyä nälän vuoksi ja yritämme järjestää apua. Illalla myöhään Noah
oli kävellyt kotoaan pitkän matkan ilmoittaakseen meille neljästä vanhasta naisesta, jotka ovat
jääneet yksin, muun väen lähtiessä vaeltamaan karjan kanssa. Heidän vatsansa ei enää kestä maissia ja papuja.
Olemme juuri lähdössä Enoosampurrunpurin kylään ja menomatkalla pystymme toimittamaan
noille vanhuksille sopivaa ruokaa, taas sieltä Suomesta tulleiden lahjoitusten turvin. KIITOS!
Noiden vanhusten tapauksessa

näkee, että vanha nomadien tapa
jättää vaellukselle liian heikot jäsenensä, elää yhä.

Suomen koululaiset
auttavat
Kaiken tämän keskellä on kuitenkin menossa monia hyviä asioita.
Evankelistamme kiertävät seurakunnissa. Lähes kaikissa seurakunnissa on meneillään kasteluokkien opetus, näin myös uusimmassa, joulukuussa perustetussa Mopian seurakunnassa.
Siellä on myös aloittanut esikoulu.
Lenkishonin seurakuntakeskuksen ensimmäisen rakennuksen rakentaminen edistyy ja valmistunee aikataulun mukaan ensi kuun puolivälissä. Samalla
olemme saaneet vähän korjailluksi Lenkishonin koulun vanhoja rakennuksia. Kahteen luokkaan saatiin valetuksi lattiat, vielä
suurennetaan ikkunoita ja kalkitaan seinät. Tämä voidaan tehdä
Pyhäsalmen Ikosen koulun ekaluokkalaisten keräämillä varoilla. Tällaisia projekteja olemme
voineet toteuttaa toistenkin ystäväkoulujen tuen turvin.
Maasait ovat tottuneet kanta-

maan kärsimyksensä yksin. Heille on todella suuri ja ihmeellinen
asia, että joku kaukainen ihminen
välittää ja haluaa auttaa. Kun näitä asioita on tässä joulun tienoilla toimiteltu ja nähty maasaiden
helpotus ja kiitollisuus, on väsymyksen ja ahdistuksen keskellä
saanut myös kokea todellista joulumieltä, iloa. Jumalan rakkaus ja
huolenpito välittyy teidän kauttanne myös maasaille.
Siunattua uutta vuotta teille!

Anna-Riitta ja Oskari Holmström,
Kenia
(teksti ja kuva)

P.S. Myös minä toivotan Sinulle, rakas lähetystyötoverimme,
seurakuntamme lähetystyön ja
omasta puolestani siunattua armon vuotta 2005!
Kuluneen vuoden yhteistyöstä
kiittäen
Hyvinkään seurakunnan
lähetysvastaava
Antti Pohjanraito

Virsivisa
käynnistyy
kouluissa
tammikuussa
Peruskoulujen kolmasluokkalaiset ryhtyvät kisaamaan virsituntemuksessa tammikuussa viikolla
4. Valtakunnallinen Virsivisa järjestetään nyt toisen kerran ja entistä laajempana.
Virsivisaan on ilmoittautunut
360 koululuokkaa eri puolilta
Suomea. Aktiivisin on Lapuan
hiippakunta, josta kisaan ilmoittautui 72 luokkaa. Muista hiippakunnista luokkia osallistuu seuraavasti: Turku 58, Tampere 49,
Oulu 64, Mikkeli 38, Kuopio 46,
Helsinki 13 ja Espoo 20.
Kilpailun alkuvaiheissa kysymykset koskevat 30 etukäteen
ilmoitettua virttä. Finaalissa on
mukana 10 virttä lisää.
Vaikka tavoitteena onkin, että visaan valitut 30 virttä opitaan laulamaan, lauluääni ei kuitenkaan ole kilpailussa tärkeintä. Tarkoitus on tutustua virsikirjaan monipuolisesti. ”Kilpailujen
toivotaan olevan soivia tilaisuuksia. Voi kysyä, onko virsi olemassa, jos sitä ei lauleta. Virsivisalla
ei tavoitella vain teknistä oppimista vaan musiikin kokonaisvaltaista kokemista”, sanoo musiikkisihteeri Ulla Tuovinen Kirkkohallituksesta.
”Tiettyjen virsien osaaminen
on myös osa yleissivistystä. Jos
jokainen suomalainen tuntisi 30
virttä, se olisi mainiota”, Tuovinen toteaa.
Koululaiset osallistuvat Virsivisaan kolmihenkisinä joukkueina. Tammikuun koulukohtaisten
kilpailujen voittajat jatkavat helmikuussa viikolla 7 seurakuntatasolla. Maaliskuussa viikolla 11
kisataan hiippakunnan parhaimmuudesta.
Kaksi Suomen taitavinta virsijoukkuetta valitaan toukokuussa. Finaalit järjestetään 20.5.
Hemminki Maskulaisen virsikirjan 400-vuotisjuhlien yhteydessä
Turussa sekä 27.5. Kirkkopäivillä Oulussa.
Virsivisan järjestävät Seurakuntien lapsityön keskus, hiippakunnat, seurakunnat, Opetushallitus ja Kirkkohallitus. (KT)
Virsivisan virret koulu-,
seurakunta- ja hiippakuntakilpailussa:
1 Hoosianna
13 Nyt sytytämme kynttilän
15 Tiellä ken vaeltaa
21 Enkeli taivaan
30 Maa on niin kaunis
135 Jumala loi
332 (a ja b) Herraa hyvää kiittäkää
397 Kun on turva Jumalassa
484 Totuuden Henki
488 Jeesus, sinä itsekin
490 Mä silmät luon ylös taivaaseen
492 Ystävä sä lapsien
494 Luoja enkeleineen
498 Nyt kulkee halki korpimaan
499 Jumalan kämmenellä
501 Kuule Isä taivaan
502 Jeesus, meitä kosketa nyt
503 Taivaan Isä suojan antaa
517 Herra, kädelläsi
563 Ilta on tullut, Luojani
Lisätietoja: www.evl-slk.ﬁ/tyoalat/musiikki.html. Musiikkisihteeri Kaija Eerola/Seurakuntien lapsityön keskus, p. (09)
6877 4512, 0400 470 375, kaija.
eerola@lastenkeskus.ﬁ
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Herätysliikkeiden
historiasta kertova näytelmäsarja
on löytänyt paikkansa kesäteatteritarjonnassa.
Timo Salonen ja
Antti Kahra juoppolalleina näytelmässä ”Saaren
vanki”.

Teatteri Betalta vahva kesänäytelmä

Paavo Ruotsalainen
– Erämaan profeetta
Suomen Rautatiemuseon puistosta on
tullut Teatteri Betan kesänäytelmien vakiopaikka. Ensi kesänä noin viisikymmentä näyttelijää esittää kahdeksan kertaa kirkkoteatteriohjaaja
Jouni Laineen dramatisoiman ja ohjaaman näytelmän Paavo Ruotsalainen – Erämaan profeetta. Ensi-ilta on
lauantaina, 18. kesäkuuta kello 18.

– Hyvinkään seurakunnan tuottama kesäteatterisarja alkoi vuonna 2001 näytelmällä Paleleva kerjäläinen. Jo silloin kaavailtiin, että aloitettaisiin Paavo Ruotsalaisesta
kertovalla näytelmällä. Mutta koska Paavo
Ruotsalainen oli siinä vaiheessa niin paljon pinnalla ja tunnettu, niin halusimme ottaa esille muita saman tason herätysjohtajia, Jouni Laine kertoo.
Vuonna 2002 Teatteri Betan kesäteatterinäytelmänä oli Henrik Renqvististä kertova näytelmä Saaren vanki. Seuraavana
kesänä (2003) sama näytelmä oli edelleen
ohjelmistossa, koska se esitettiin myös
kirkkopäivillä Suomenlinnan valleilla.
– Näytelmä oli siellä valtavan kysytty, mutta sade vei meiltä katsojia. Heitä oli vain 49 henkeä. Itse esitys onnistui
täydellisesti. Katsojina olleet kehuivat sitä kovasti.

Laestadius ja
Ruotsalainen
Viime kesänä (2004) Suomen Rautatiemuseon puistossa Teatteri Beta esitti kauan
odotettua näytelmää Lars Levi Laestadius
– Huutavan ääni. Sen näki yli 1400 katsojaa. Heitä tuli busseilla muiltakin paikkakunnilta.
– On selvää, että tällaisen sarjan jälkeen
ei voi esittää mitä vaan. Siksi meillä oli
enää jäljellä vain Paavo Ruotsalainen –
Erämaan profeetta. Näytelmä jatkaa upe-
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alla tavalla aiemmin nähtyä sarjaa.
Jouni Laineen mukaan näytelmä seuraa
rakenteellisesti August Oravalan vuonna 1916 ilmestynyttä Erämaan profeetta -teosta.
– Kantava toimintaperiaate saa höysteekseen kohtauksia, joiden tekstiosuus on
rakennettu Matti Pajulan useista käsikirjoituksista. Näytelmän käsikirjoituksen te-

keminen oli erittäin haasteellinen tehtävä.
Näytelmässä ovat mukana Paavo Ruotsalaisen elämän merkkipaalut. Tähän August Oravalan teksti on antanut pohjan.
– Mukana on kohtauksia, joita ei ole
Paavo Ruotsalaisesta kertovissa näytelmissä ennen nähty. Tapahtumat lähtevät
liikkeelle Ruotsalaisen ja seppä Högmanin kohtaamisesta. Näytelmä päättyy kuu-

luisiin Kalajoen käräjiin. Luulen, että näytelmä puraisee ihmisiä. Kesän 2005 kesäteatteri Hyvinkäällä on peruskörtille ohittamaton paikka.

Teksti Seppo Ylönen
Kuva Jorma Ersta

Kirkon
Ulkomaanavulta
1,65 miljoonaa
euroa lisää
Aasian
auttamiseen

”Pyörre tempaa minut mukaansa!”

Tulvan teologiaa
Raamatun lehdillä
”Varjele meitä, laupias Herra
Jumala… tulipalosta ja veden vaarasta!” Näin pyydetään vanhassa litania-kirkkorukouksessa, jossa edelleen anotaan myös, ettei paha, äkillinen kuolema kohtaisi. Uudemmassa rukouksessa puolestaan: ”Anna pelastus hädässä ja vaarassa
oleville.”

H

uolimatta näistä rukouksista tapaninpäivänä 2004
menehtyi veden pyörteissä, tuhoisan tulva-aallon riepottelussa iso määrä lähimmäisiä Intian valtameren rannoilla. Se on
vienyt sanattomaksi, mutta samalla on alettu kysyä, eikö taivaan ja maan Luojalla ole kuitenkin sanoja myös tähän tilanteeseen. Ja todella: Raamatussa,
jossa Jumala itse puhuu, on yllättävänkin paljon vesiin liittyvää
opetusta. Veden vaaroissa on oltu
ennenkin, ja tuhojen hirvittävyyden äärellä ihmisen pienuus on
käynyt kouriintuntuvaksi.

Vesi tuhoaa
– ja pelastaa!
Maailmanhistorian suurin vesituho on Raamatun mukaan ollut
vedenpaisumus, jonka laista hävitystä ei siitä lähtien ole ollut –
eikä Jumalan lupauksen mukaan
tule! Kaikki vuosituhansien tulvat ovat Nooan aikaiseen verrattuna sittenkin vähäisiä. Monien
kansojen kertomusperimään on
jäänyt viitteitä 1. Mooseksen kirjan 7. ja 8. luvun kertomasta ka-

tastroﬁsta.
Kertomus hurskaasta Nooasta
pahan sukupolven keskellä puhuu
vedestä sekä tuhon että elämän
elementtinä. Veteen hukkui pääosa ihmisistä, mutta se myös kannatti arkkia, alusta, jossa ihmiskunnan uusi alku säilyi elossa.
Näiden aloittajien kanssa Jumala
solmi liiton, jonka hän sittemmin
vahvisti moneen kertaan. Uudenkin liiton tärkeänä elementtinä
on vesi, kasteena. Pietari ja muut
apostolit liittävät omassa teologiassaan ihmisen iankaikkisen pelastuksen ja kasteen vahvasti yhteen. Joka kastettuna uskoo Herraan Jeesukseen, pelastuu!

Jumala on
asettanut rajan
Kun Mooses aikanaan lähti Egyptistä liikkeelle kohti luvattua maata, vesi jälleen tuhosi ja pelasti.
Punaisen meren aallot hukuttivat
faaraon sotajoukon, mutta takaaajetut säilyivät tuholta. Mooseksen kiitosvirsi kertoo karusti: ”Sinä puhalsit jälleen, ja meri peitti heidät. Vyöryviin vesiin he upposivat kuin lyijy.” Valitettavasti Israelin kansa pian unohti ihmeen; varsinkin veden puutteesta
tuli autiomaassa nurinaa. Jälleen
Jumala kuitenkin auttoi, ja edelleenkin hän on merkillisen pitkämielinen. ”Hän on kärsivällinen
teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo,
että kaikki kääntyisivät.”
Jobin kirjassa on monenlaisten
koettelemusten keskellä kuvaus vesistä, jotka syöksyvät esiin
maan kohdusta. Samalla kuitenkin luvataan ja vakuutetaan: ”Tä-

hän asti, ei edemmäs! Tässä on
sinun ylpeiden aaltojesi raja.”
Psalminkirjoittaja taas sanoitti
hätäänsä näin: ”Vesi on noussut
kaulaani saakka. Olen joutunut
vetten syvyyksiin, pyörre tempaa
minut mukaansa. Pelasta minut,
etten vajoaisi liejuun, pelasta minut vihollisteni käsistä ja vetten
syvyyksistä!” Profeetta Joona otti sittemmin nämä sanat rukouksekseen, kun hän hengen hädässä kääntyi Jumalan puoleen meren aalloissa pedon kidassa. Psalmeista voimme löytää edelleenkin samaistumiskohteita silloin,
kun oma rukous on voimaton.

Lopun aikojen
merkkejä
Monet profeetat vertaavat maailman menoa kansojen meren pauhuun, joka pelottaa. ”Voi kansojen meren kohinaa. Ne jymisevät kuin suuret vedet. Mutta kun
Herra niille ärjäisee, ne pakenevat maan ääriin.” Virren tekijä
toteaa lähes samoin: ”Elämä on
meri, meri kauhistaa.” Juutalaiset
eivät olleet mitään merenkulkijakansaa – Välimeri tarjoaa Israelin
kohdalla vain vähän satamapaikkoja. Tämä on ehkä osaltaan taustana sille, että Ilmestyskirjassa on
ikuisen rauhan yhtenä kuvana näky: ”Merta ei enää ole!”
Yksi ja toinen Raamatun lukija on pohtinut, onko KaakkoisAasian katastroﬁ Jumalan antama erityinen lopun ajan merkki,
signaali. Varmasti on aivan oikein
muistaa tässä yhteydessä Jeesuksen lopunajallisen puheen kohta:
”Meren aallot pauhaavat jylisten,
ja maan päällä ovat kansat ah-

distuksen ja epätoivon vallassa.
Kaikki lamaantuvat pelosta…”
Juuri tällaisia asioita tapahtuu ennen Kristuksen paluuta. Ne eivät
ole kuitenkaan ratkaiseva lopun
merkki, vaan pikemmin synnytystuskien alkua, ei siis päätöstä.
Kovalla ja koskettavalla puheella Jumala on kutsumassa kaikkia
meitä luotujaan parannukseen,
ettemme joutuisi iankaikkiseen
eroon hänestä.

Olenko rakentanut
kalliolle?
Me ihmiset unohdamme ylpeydessämme helposti Luojamme
ja oman paikkamme. Käy kuten
Jesajan aikana, jolloin oli uhittelijoita: ”Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa… Kun tuhotulva vyöryy kohti, se ei saavuta meitä, sillä viekkaus on taannut
meille turvapaikan, valheen suojaan olemme piiloutuneet.” Jumalan vastaus korskeilijoille oli –
ja on edelleen – ilmoitus: ”Minä
lasken Siioniin peruskiven, kallisarvoisen kulmakiven. Joka uskoo, ei horju.” Tuo kulmakivi on
Jeesus Kristus.
Lopullinen turva niin ulkoisia
kuin sisäisiä, synnin ja syyllisyyden hyökyjä vastaan on se kalliopohja, josta Jeesus vuorisaarnassaan ilmoittaa: ”Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, on
kuin järkevä mies joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi
taloa, mutta se ei sortunut, sillä se
oli rakennettu kallioperustalle.”

Teksti Reijo Huuskonen

Kirkon Ulkomaanapu (KUA)
on myöntänyt 1,65 miljoonaa euroa lisäapua Aasian
katastroﬁn uhrien auttamiseen. Avustusmäärästä on
miljoona euroa ulkoministeriön tukea ja 650 000 euroa Kirkon Ulkomaanavun
omia keräysvaroja. Kaikkiaan KUA on myöntänyt Indonesiaan, Sri Lankalle ja
Intiaan humanitaarista apua
1,8 miljoonaa euroa.
Ulkoministeriön tuki kohdistuu kokonaan Indonesiaan, missä Kirkon Ulkomaanapu keskittyy Sumatran
pohjois- ja länsiosien vesi- ja
saniteettihuoltoon. Kirkollisten avustusjärjestöjen yhteiset toimistot ovat Jakartassa
sekä Medanissa, missä ovat
myös varastot. Medaniin on
saapunut lentorahtina ja laivoilla muun muassa kuljetuskalustoa, vedenpuhdistuslaitteita sekä vesisäiliöitä ja
-pumppuja, telttoja, huopia,
energiakeksejä ja lääkkeitä.
Paikalla on myös vesihuollon asiantuntijoita.
Vesi- ja saniteettihuoltoa
kehitetään erityisesti Sumatran länsirannikolla sijaitsevassa Meulabohissa, joka tuhoutui katastroﬁssa pahoin.
Yli kolmannes kaupungin
120 000 asukkaasta kuoli
hyökyaallossa. Puhtaan veden tarve on suuri myös Sumatran edustalla olevalla Niasin saarella.
Leireihin tilapäisesti majoittuneille kodittomille on
jaettu vettä ja ruokaa, minkä lisäksi on järjestetty vesihuoltoa ja rakennettu käymälöitä, jotta pystyttäisiin estämään suuremmat tautiepidemiat. Kodittomille on annettu myös lääkkeitä ja vuodevaatteita. Leireillä on ollut jonkun verran ripulitapauksia, minkä lisäksi ihmiset
kärsivät hengitystieinfektioista sekä lihaskivuista ja säryistä.
Kirkon Ulkomaanapu on
varautunut tukemaan vesija sanitaatiohuollon kehittämistä Sumatralla 2-3 vuoden ajan. Yhteistyötä tehdään Norjan kirkon ulkomaanavun, Sumatralla toimivien paikallisten kirkollisten
katastroﬁyksiköiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Kirkon Ulkomaanapu vetoaa lahjoittajiin Aasian katastroﬁn uhrien auttamiseksi.
Keräystilit ovat
Nordea 157230-500504 ja
Sampo 800018-223340.
Viestikohtaan merkintä
”Aasia”.
Lahjoituspuhelimet
0600-11201
(10,10 e+pvm) ja
0600-14747
(5,01 e + pvm)
Lahjoitukset netissä
www.kua.ﬁ.

(KT)
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LASTEN NURKKA

NUORISOTOIMISTO

PÄIVYSTÄÄ:
Ti 14 - 16.30
(varhaisnuorisotyö)

työkeskuksessa, Hämeenkatu 16,
puh. 456 1240
To 14 - 16.30
(nuorisotyö)

Betaniassa, Helenenkatu 15,
puh. 456 1240

Eron kokeneiden ryhmä alkaa
torstaina 3.3.2005

● Ryhmä kokoontuu kevään aikana 10 kertaa torstaisin
klo 18 - 19.30 osoitteessa Pappilankatu 14, Hyvinkää.
● Ryhmänohjaajina toimivat pastori Hannu Tiainen ja
perheneuvoja Raili Yli-Saunamäki.
● Ryhmä on maksuton ja siinä on vielä muutamia
paikkoja vapaana.
● Tiedustelut ja ilmoittautumiset ti 8.2. mennessä ark.
klo 9 - 11, puh. (019) 4561 239.

Harjutalon Lähetysillat
tiistaisin klo 18.00, Harjukatu 1.

Paavolan
raamattupiiri
Piirros ja tehtävä Eija Viitanen

Keskiviikkoisin klo 19.00
(4.5. viimeinen kerta)
Paavolan srk-kodissa,
Aittatie 1
● Luentosarja Markuksen
evankeliumista,
seurakuntapastori
Pekka Lyyränen

Ohjelmassa
● raamattuopetusta,
kertomuksia, kuvia ja kirjeitä
lähetyskentiltä
● lauletaan Siionin kannelta Anna-Maija Peltomaan
säestyksellä
● kolehti seurakunnan nimikkolähettien työlle Keniassa,
Japanissa ja Venäjällä.
● Kahvi- ja teetarjoilu.
● Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ohjelmasta vastaa
Sleyn Hyvinkään osasto.
● Yhteystiedot: Pirkko Ojala, puh. (019) 454 144,
040 7500 682.
Teemavuosi 2005:

Raamattuluennot

Mummon kammari
Helenenkatu 34 D
Avoinna ma-ke klo 11-14
ja to perhepäivä klo 9-12

Vehkojalla jatkuvat
”Jeesuksen viimeiset sanat”
Sunnuntaina
13.2., 13.3. ja 10.4. klo 14.00
Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3
● Luennoitsijana
rovasti Per-Olof Malk

Kotoinen kyläpaikka kaikenikäisille. Leppoisaa
yhdessäoloa sekä toiminta- ja ohjelmatuokioita.
Päiväkahvit hyvässä seurassa.
Ma klo 11-14
● Käsitöitä ja askartelua
Ti klo 11 - 14
● Shakkikerho klo 11 - 12.30
● Sanan tuokio parittomilla/
laulutuokio parillisilla viikoilla klo 13
Ke klo 11 - 14
● Jumppa klo 12
● Runon ja tarinan tuokio klo 10 - 12
(26.1., 9.2., 23.2. ja 9.3.)
To klo 9 - 12
● Perhepäivä
Diakonian vapaaehtoistyöstä vastaava diakoniatyöntekijä
Anna-Kaisa Kuokkanen tavattavissa Mummon kammarilla
tiistaisin klo 10 - 13, puh. 4561 259, 040 559 6319.
Tervetuloa mukaan viihtymään ja toimimaan yhdessä!

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Rukoushiljaisuuden ryhmä
kelttiläisen rukousperinteen
hengessä
Ryhmä kokoontuu neljänä
torstaina: 17.2., 3.3.,
10.3. ja 17.3.
klo 18.30 - 20.00
Puolimatkan kappelin
sivusalissa.
Oma muistikirja mukaan.
Tiedustelut
pastori Virpi Koivisto,
puh. 040 547 9615.

laskiaissunnuntaina 6.2. klo 11 - 15
Sääksin leirikeskuksessa (Sääksjärventie 144, Kiljava)
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Hei Sinä 4-vuotias tai vanhempi tyttö tai poika!

TULE MUKAAN HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN

PYHÄKOULUUN

Mukaan pääset tulemalla suoraan pyhäkouluun yksin
tai yhdessä vanhempiesi kanssa.
● Hakalanmäki klo 12, Ahmankatu 2
● Vanha pappila klo 11 (huom. uusi aika), Pappilankatu 14
● Paavolan seurakuntakoti klo 13, Aittatie 1
● Talvisilta klo 11, Sieponkuja 2
● Vehkojan seurakuntakeskus klo 12, Yli-Anttilantie 3
● Työkeskus klo 10, Hämeenkatu 16
(vanhemmat voivat osallistua pyhäkoulun aikana
messuun Hyvinkään kirkossa)
● Martin maja Martin seurakuntatalossa lauantaisin
klo 10 - 12, Niittymäenraitti 4
Tuomasmessun pyhäkoulut
sunnuntaisin klo 18 Vanhassa kirkossa:
13.2., 13.3., 17.4. ja 15.5.

Ohjelmassa ilmaista hevosajelua lapsille, Perttulan pilkkijät
esittelevät toimintaansa, pulkkamäki, partiolaiset erätulilla,
hiljentymishetkiä ja askartelua

Tervetuloa ulkoilemaan!

● 9.2. Pimeä vai monimuotoinen keskiaika?
(n. 1000 - 1499)
● 16.2. Lännen kristikunta repeää: reformaatio ja
sen seuraukset (n. 1500 - 1600-luvut)
● 9.3. ”Veljekset” valistus ja pietismi (1700-luku)
● 16.3. Kirkko modernin kynnyksellä (1800-luku)
● 6.4. Kirkko suurten koettelemusten maailmassa
(1900-luku)
● 13.4. Miten kristinusko nyt makaa? (kirkko tänään)
Luennoitsijana seurakuntapastori Juha Koivulahti

Ulkoilupäivä perheille

Ruokailumahdollisuus kummallakin puolella klo 11 - 14.30
(tai niin kauan kuin ruokaa riittää)
* Hernekeitto + pannari 3,50 €, lapset 4 - 12 v. 1,50 €,
alle 4 v. ilmaiseksi
* Lisäksi myynnissä kahvia, mehua, pullaa ja makkaraa
eurolla, pullakahvit 1,50 €

Kristinuskon historia -luentosarja
Vanhassa kirkossa keskiviikkoisin klo 18.00

● Toimintapaja,
Puskintie 4 A kerhohuone, maanantaisin
klo 18 - 19. Kokoontumiset 17.1., 31.1.,
14.2., 28.2., 14.3.,
28.3. ja 25.4.
Hyvinkään seurakunnan ja
Nurmijärven seurakunnan
lapsi- ja perhetyö

Tiedustelut
lapsityönohjaaja Kirsi Väliheikki, puh. 040 559 6327.

Tammi - maaliskuu 2005
Tammikuu 2005
Lauantai 29.1.
▼ klo 18.00 Rauhanyhdistyksen iltakirkko Vanhassa kirkossa
▼ klo 19.00 Pekka Ruuskan
konsertti ”Tahdon” Martin srktalossa. Vapaa pääsy
Sunnuntai 30.1.
Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily
▼ klo 10.00 Perhemessu Hyvinkään kirkossa
▼ klo 10.00 Messu Paavolan
srk-kodissa, kahvit
▼ klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
▼ klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa, Jouni Koskela Raamattuopistolta
Maanantai 31.1.
▼ klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksessa

Helmikuu
Tiistai 1.2.
▼ klo 13.00 Sanan hetki Mummon kammarissa, ”Suomen
UNIFEM:n toiminta kehitysmaissa”, diakoni Kristiina Leinonen
Keskiviikko 2.2.
▼ klo 14.00 Seurakuntaseniorit Vehkojan srk-keskuksessa,
”Kuljenko johdatuksessa?”
▼ klo 19.00 Paavolan raamattupiiri Paavolan srk-kodissa,
Pekka Lyyränen
Perjantai 4.2.
▼ klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja lounas srk-keskuksessa
▼ klo 18.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa
Sunnuntai 6.2.
Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
▼ klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Yhteisvastuukeräyksen aloitus
▼ klo 11.30 Kirkkokahvit srkkeskuksessa
▼ klo 11-15 Ulkoilupäivä perheille Sääksin leirikeskuksessa,
ks. s. 14
▼ klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa
Maanantai 7.2.
▼ klo 18.00 ”Naiset toivon
lähteellä”, Hanna-ryhmä työkeskuksessa
Tiistai 8.2.
▼ klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa, Pekka Lyyränen
Keskiviikko 9.2.
▼ klo 10-12 Runon ja tarinan
tuokio Mummon kammarissa,
Katri Huotari

(Muutokset mahdollisia! Seuraa kirkollista ilmoittelua.)

▼ klo 18.00 Kristinuskon historia -luentosarja Vanhassa kirkossa, ”Pimeä vai monimuotoinen keskiaika?”, Juha Koivulahti, ks. s. 14
▼ klo 19.00 Paavolan raamattupiiri, Pekka Lyyränen
Torstai 10.2.
▼ klo 14.00 Näkövammaisten
kerho srk-keskuksessa
▼ klo 18.00 Kehitysvammaisten seurakuntakerho Martin
srk-talossa
Lauantai 12.2.
▼ klo 14.00 Konsertti Vehkojan srk-keskuksessa, Jukka ja
Matti Heroja
Sunnuntai 13.2.
1. paastonajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
▼ klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, pohjalaisten kirkkopyhä
▼ klo 11.30 Kirkkokahvit srkkeskuksessa
▼ klo 10.00 Yhteisvastuumessu Paavolan srk-kodissa
▼ klo 12.00 Messu Kaukasten
palvelutalossa
▼ klo 13.00 Siionin virsiseurat
Mummon kammarissa
▼ klo 14.00 Raamattuluento Vehkojan srk-keskuksessa,
”Jeesuksen viimeiset sanat”,
Per-Olof Malk, ks. s. 14
▼ klo 15.00 Messu Kytäjän
kirkossa
▼ klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
▼ klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa
Maanantai 14.2.
▼ klo 14.00 Kehrääjänkadun
eläkeläiskerho kerhohuoneessa, Kehrääjänkatu 8
▼ klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksessa
Tiistai 15.2.
▼ klo 13.00 Sanan hetki Mummon kammarissa, pastori Juha
Koivulahti
Keskiviikko 16.2.
▼ klo 14.00 Seurakuntaseniorit Vehkojan srk-keskuksessa,
”Entä jos …?”
▼ klo 18.00 Kristinuskon historia -luentosarja Vanhassa kirkossa, ”Lännen kristikunta repeää: reformaatio ja sen seuraukset”, Juha Koivulahti
▼ klo 19.00 Paavolan raamattupiiri Paavolan srk-kodissa,
Pekka Lyyränen
Torstai 17.2.
▼ klo 18.30 Rukoushiljaisuuden ryhmä Puolimatkan kappelin sivusalissa, ks. s. 14
Lauantai 19.2.
▼ klo 18.00 Rauhanyhdistyksen iltakirkko Vanhassa kirkossa

Sunnuntai 20.2.
2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
▼ klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
▼ klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼ klo 12.00 Yhteisvastuumessu Vehkojan srk-keskuksessa
▼ klo 16.00 Mukulamessu
Martin srk-talossa
▼ klo 18.00 Inkeriläisten ja
karjalaisten kirkkoilta Vanhassa kirkossa, Elma-Lilja Miasnikova, Hannu ja Irja Pelkonen
Maanantai 21.2.
▼ klo 18.00 ”Naiset toivon
lähteellä”, Hanna-ryhmä työkeskuksessa
Tiistai 22.2.
▼ klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
Keskiviikko 23.2.
▼ klo 10-12 Runon ja tarinan
tuokio Mummon kammarissa,
Katri Huotari
▼ klo 19.00 Paavolan raamattupiiri Paavolan srk-kodissa,
Pekka Lyyränen
▼ klo 19.00 Musiikki-ilta Vanhassa kirkossa, Riikka Pyylampi
Sunnuntai 27.2.
3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, Pahan vallan voittaja
▼ klo 10.00 Konﬁrmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, kehitysvammaisten rippikoululeirin konﬁrmaatio
▼ klo 10.00 Messu Paavolan
srk-kodissa
▼ klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
▼ klo 18.00 Hyvinkään Yrittäjien kirkkoilta Vanhassa kirkossa
Maanantai 28.2.
▼ klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri työkeskuksessa

Maaliskuu
Tiistai 1.3.
▼ klo 13.00 Sanan hetki Mummon kammarissa, pastori Pekka Lyyräsen aiheena Israel
Keskiviikko 2.3.
▼ klo 14.00 Seurakuntaseniorit Vehkojan srk-keskuksessa,
”Vaivaaniko valitan?”
▼ klo 19.00 Paavolan raamattupiiri Paavolan srk-kodissa,
Pekka Lyyränen
▼ klo 19.00 Musiikki-ilta Vanhassa kirkossa, Heikki Hinssa
Torstai 3.3.
▼ klo 18.30 Rukoushiljaisuuden ryhmä Puolimatkan kappelin sivusalissa
Perjantai 4.3.
▼ klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset ja lounas srk-kes-

kuksessa
▼ klo 18.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa
Sunnuntai 6.3.
4. paastonajan sunnuntai
Elämän leipä
▼ klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
▼ klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan srk-kodissa
▼ klo 12.00 Messu Vehkojan
srk-keskuksessa
▼ klo 15.00 Messu Kytäjän
kirkossa
▼ klo 15.00 Yhteisvastuukonsertti ”Kauneimmat hengelliset laulut” Hyvinkään kirkossa, ks. s. 2
▼ klo 18.00 SRO:n kirkkoilta
Vanhassa kirkossa, Reijo Huuskonen
Maanantai 7.3.
▼ klo 18.00 ”Naiset toivon
lähteellä”, Hanna-ryhmä työkeskuksessa
Tiistai 8.3.
▼ klo 13.00 Paavolan eläkeläiskerho Paavolan srk-kodissa
▼ klo 19.00 Konsertti- ja ihmissuhdeilta Hyvinkään kirkossa, Joel Hallikainen ja Seppo Jokinen, ks. s. 3
Keskiviikko 9.3.
▼ klo 10-12 Runon ja tarinan
tuokio Mummon kammarissa,
Katri Huotari
▼ klo 18.00 Kristinuskon historia -luentosarja Vanhassa kirkossa, ”Veljekset” valistus ja
pietismi, Juha Koivulahti
▼ klo 19.00 Paavolan raamattupiiri Paavolan srk-kodissa,
Pekka Lyyränen
Torstai 10.3.
▼ klo 14.00 Näkövammaisten
kerho srk-keskuksessa
▼ klo 18.00 Kehitysvammaisten seurakuntakerho Martin
srk-talossa
▼ klo 18.30 Rukoushiljaisuuden ryhmä Puolimatkan kappelin sivusalissa
▼ klo 19.00 Yhteisvastuukonsertti Hyvinkään kirkossa,
Nuorten kuoro ja solisteja
Sunnuntai 13.3.
Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
▼ klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, sotiemme veteraanien kirkkopyhä
▼ klo 11.30 Kirkkokahvit srkkeskuksessa
▼ klo 10.00 Messu Paavolan
srk-kodissa
▼ klo 14.00 Raamattuluento Vehkojan srk-keskuksessa,
”Jeesuksen viimeiset sanat”,
Per-Olof Malk
▼ klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
▼ klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa
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SANARISTIKKO 1/2005

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Sanaristikon 1/2005 vastaukset lähetetään ma 7.3.2005 mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

RISTIKON 6/2004 RATKAISU
Hyvinkään seurakunnassa on haettavana
Päihde- ja kriminaalityöhön suunnattu

Kilpailuun osallistui 41 ristikon ratkaisijaa.
Arpaonni suosi tällä kertaa Raimo J. Lindforsia ja Jari Reiliota.
Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistumisesta!

DIAKONIAN VIRKA
Hyvinkään kaupungin asukasluku on yli 43.000 henkeä,
seurakunnassa jäseniä on n. 36.000. Toimivassa ”tiimissämme” työskentelee nyt kuusi diakoniatyöntekijää, diakoniasihteeri tiimin esimiehenä ja diakoniapastori. Haemme joukkoomme yhteistyökykyistä, päihde- ja kriminaalityön ammattilaista.
Pätevyysvaatimuksena on diakonian virkatutkinto. Palkkaus on H 28 (1.714 - 2.040). Virka tulee ottaa vastaan sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.
Työalan tehtäviä on hoidettu määräaikaisesti vuosina
2002 - 2004.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset todistusjäljennöksineen tulee toimittaa ma 14.2.2005 klo 16 mennessä, os.
Hyvinkään seurakunta, kirkkoherranvirasto, PL 29, 05801
Hyvinkää. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tiedusteluihin vastaavat diakoniasihteeri Tuija Mattila,
puh. 040 559 6314 (arkisin klo 8-16) ja vs. kirkkoherra
Tauno Tuominen, puh. 040 547 9622.
Kirkkoneuvosto
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