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Adventti – jouluun
valmistautumisen aikaa
Joulu on hengellinen juhla. Se on ihmismielen rauhankaipuun ja
eheyden kannalta suurenmoinen aika. Nyt ei vaadita minulta mitään vaan annetaan lahjaksi. Paras joulun uutinen on, että Jumala
antoi oman Poikansa maailman lunastajaksi.
Joulua edeltää adventti. Sana on saatu latinankielestä sanonnasta adventus Domini, Herran tuleminen. Jumalan pelastushistoriassa Jeesuksen syntymää edelsi odotuksen ja kaipuun aika, jolloin luettiin ennustuksia pelastajasta. Samalla tavalla ennen joulua
on odotusaika, adventti, jolloin seurakunta uudelleen muistaa nämä
lupaukset ja ennustukset.

Mikä on parasta joulussa?

Helena Ollikainen
Helena Ollikainen on ostamassa lörtsyjä ja pakkaa niitä lumisateelta suojaavan myyntikatoksen
alla kassiinsa.
– Minusta joulussa on tärkeintä
perheen yhdessäolo. Minulla on
lapsia ja lastenlapsia. Olemme
kaikki kiireisiä työelämässä, mutta joulu pyritään rauhoittamaan
yhdessäoloon.

Olavi Falck
Varkautelainen Olavi Falck
myy leivonnaisia Jussintorilla.
– Jouluna pysähdytään vähäksi
aikaa miettimään niitä elämän
perusasioita. Muistetaan toisia ihmisiä pienillä sanoilla, käydään
vanhusten luona, hiljennytään
toisten kanssa, oleskellaan ja jutustellaan. Itse en pidä markettien
joulutohinasta.

Päivi Manninen
Päivi Manninen esittää monien
kiireisten äitien joulutoiveen.
– Jouluun kohdistuu lapsiperheessä paljon odotuksia. Toivomukseni on, että joulu olisi rauhallinen perhejuhla. Mutta se ei
aina onnistu neljän lapsen kanssa. Joulun sanoma on tärkeä, mutta se tahtoo välillä unohtua.

Anne Öhman
Hyvinkää-salin lippukassalta
tuleva Anne Öhman on heti valmis vastaamaan kysymykseen.
– Perheen kanssa vietetty aika
on minulle jouluna tärkeintä. Lasten joulun odottamisesta syntyy
hyvä tunnelma. Jouluaattona
olemme isolla joukolla mummon
ja vaarin luona. Neljän sisaruksen
perheissä on yhteensä yhdeksän
lasta.

Jari Pöntinen
Liikennelentäjä Jari Pöntinen
on ulkoiluttamassa perheen labradorinnoutaja Allia.
– Meillä on 13-vuotias poika ja
10-vuotias tyttö. Tärkeintä joulussa on perheen kanssa rauhoittuminen. Vaimo ja tytär paistavat leivinuunissa piirakat ja laatikot.
Joulussa on tärkeää myös kinkku
ja karjalanpaisti, jotka minä teen.

Piia Mustonen
Härkävehmaan koulun 8-luokkalainen Piia Mustonen kulkee
torin poikki.
– Joulussa ovat tärkeitä tuoksut
kuten piparin tuoksu. Joulun valot ovat ihania. Kuusi ja sen tuoksu tuovat joulun tunteen. Kun perheen jäsenet viettävät yhdessä aikaa, se on tärkeää.

Kaiken melun ja kiireen keskellä yksityinen ihminen saa odottaa todellista lahjaa, joka annetaan ylhäältä hengellisesti köyhille.
Lahjaa ei tarvitse niinkään sellainen, jolla jo ennestään on mielestään kaikki. Tuntee itsensä hyväksi ja onnistuneeksi sekä omillaan
toimeen tulevaksi. Ei aukea joulun sanoma silloin, vaikea on tätä
hengellisyyttä ymmärtää. Mutta toisaalta sellaiselle, joka odottaa
ja toivoo jotain syvempää, hengellistä sanomaa ja lohdutusta, joulu tulee varmasti.
Toivon meille rikasta adventtiaikaa. Ei vain aineellisessa mielessä vaan hengellisessä. Uskon, että tätä rikkautta maailma kaipaa. Mikä lahja olisikaan, jos riitakumppanit sopisivat tai vanhempien ja lasten välit korjautuisivat, jos joku oivaltaisi vastuunsa laajemmin kuin vain itsestä huolehtimalla tai kysyisi lähellä elävältä:
”Kuule, miten sinulla todella menee?” Lahja on sekin, kun sanoo
kiitos tai anteeksi.
Eikä maksa paljon.
Ilkka Järvinen
kirkkoherra

”Joulun tähti”
adventtiajan
nukkehartaus
koko perheelle
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Kun elämä ahdistaa

ma 13.12. klo 18.00
Martin seurakuntatalossa
Niittymäenraitti 4

Palveleva puhelin
100 71

Jouni Laine
avustajineen

on kuuntelevana korvana
joka ilta kello 21 - 01
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Kauneimmat joululaulut herkistävät
joulunviettoon
Kauneimmat joululaulut
Kohta on taas se ”riemun raikkahin aika” ja Suomen kansa ryhtyy valmistautumaan joulun juhlintaan. Yhdeksi yhä tärkeämmäksi osaksi valmistautumista on yli
30 vuoden aikana tullut Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet kaikissa kirkkomme seurakunnissa.
Lähetysseuran musiikkisihteeri
Päivi Granström kertoo, että
Kauneimmat joululaulut -lauluvihkoja alettiin valmistella jo helmikuussa. Vihkoja on painettu
700.000 kappaletta ja niitä lähetetään ulkosuomalaisille yli 40
maahan.

Miten joululaulut
valitaan?
Päivi Granströmin rinnalla valintaraadissa on muutamia kanttoreita eri puolilta Suomea. Joululaulut ovat suurimmaksi osaksi
niitä perinteisiä, tuttuja ja rakkaita, joita itsekin olen jo lähes 60
vuotta joulujuhlissa laulanut. Vain
muutama laulu vaihtuu vihkosessa vuosittain ja ihan uusia joululauluja on yleensä pari kolme.
Lauluvalintaan vaikuttavat
myös laulutilaisuuksien erilaiset
esityspaikat: kirkot, varuskunnat,
vankilat, koulut, työpaikat, jopa
ravintolat. Ja vielä se, että niitä
lauletaan paljon ulkomaillakin.
Runoilija Anna-Mari Kaskinen

tarkastaa laulujen ulkoasun ja tarvittaessa myös sanoittaa uusia lauluja Kauneimmat joululaulut -vihkoon.

Kauneimmat
joululaulut tukevat
lähetystyötä

Kauneimpien Joululaulujen idean
isä on oma kanttorimme Matti
Heroja. Hyvinkäällä järjestettiin
ensimmäinen laulutilaisuus jo
1971. Tarkoituksena oli luoda uusi
jouluinen ja musiikillinen koko
perheen seurakuntatapahtuma
sekä kerätä samalla rahaa Lähetysseuran työn hyväksi. Kun suomalaisista noin kymmenesosa
osallistuu näihin laulutilaisuuksiin, ovat ohjelma- ja kolehtitulot
merkittävä tuki lähetykselle. Viime vuonna tuotto oli 579 500 euroa. Tänä vuonna on mahdollista
tilata muutamia lauluvihkon lauluista myös soittoääneksi kännykkäänsä (muun muassa ”Maa on
niin kaunis”, ohjeet löytyvät Kauneimmat joululaulut -lauluvihkosta)!
Hyvä lukija, olet lämpimästi
tervetullut laulamaan Kauneimpia
Joululauluja ja samalla tukemaan
Lähetysseuran maailmanlaajuista
lähetystyötä! Laulutilaisuuksien
ajat ja paikat ovat näkyvillä tässä
lehdessä ja seurakunnan ilmoituksissa.
Teksti Antti Pohjanraito

Hyvinkäällä su 12.12.
• klo 10.00 Paavolan seurakuntakoti, Messu Kauneimpien joululaulujen merkeissä, Jouni Salko, Vehkojan kuoro, joht.
Riikka Pyylampi.
• klo 12.00 Kaukasten palvelutalo, Maria Talola,
Vehkojan kuoro, joht. Riikka Pyylampi.
• klo 14.00 Martin seurakuntatalo, Anita Passilahti,
Heikki Hinssa, Kannel-kuoro, joht. Mervi Kanerva.
• klo 15.00 Kytäjän kirkko, Hannu Tiainen, Riikka Pyylampi, Kaj Forsman, Petri Levänen ja Ulla Vivolin, laulu, Liisa Utti, laulu
ja Kalle Välimaa, piano. Kytäjän Martat tarjoavat jouluglögit.
• klo 16.00 Hyvinkään kirkko, Tauno Tuominen,
Matti Heroja, urut, Rautatien Soittajat, joht. Hannu Simoinen, Satu
ja Seija Strömberg, laulu, Sirut-tertsetti, Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro, joht. Heikki Hinssa.
• klo 16.00 Vanha kirkko, Antti Pohjanraito, Marja-Liisa
Tereska ja HYK:n musiikkiryhmä.
• klo 18.00 Hyvinkään kirkko, Tauno Tuominen, Matti
Heroja, urut, Hyvinkään musiikkiopiston kuoro, joht. Marianne
Murtoniemi-Uusitalo, Hyvinkään musiikkiopiston klarinetisteja
(valm. Risto Kaisla), Hyvinkään Kide-kuoro, joht. Kalevi Toropainen,
Naiskuoro, joht. Mari-Anni Hilander, avustaa Salonkiorkesteri
(valm. Charlotta Kivistö), Hyvinkään Työväen Mieskuoro, joht. Aki
Junnila, Hyvinkään Mieslaulajat, joht. Mari-Anni Hilander.
• klo 18.00 Vanha kirkko, Pertti Niiranen, Hyvinkään
Kirkon Kamarikuoro, joht. Heikki Hinssa.
• klo 20.00 Hyvinkään kirkko, Tauno Tuominen,
Matti Heroja, urut, Hyvinkään Kamarikuoro, joht. Niina Melasalmi,
Sami Hautakangas ja Petteri Oksanen, laulu, Hyvinkään Oratoriokuoro, joht. Matti Heroja.
Kauneimpien joululaulujen lauluvihko on ilmainen. Tilaisuudessa kerätään
vapaaehtoinen kolehti Suomen Lähetysseuralle.

Useimmat lukijat varmaan
muistavat, että yksi keskeinen

Ensi vuonna kirkko Suomessa 850 vuotta

Vanhassa kirkossa kuullaan kirkon historiasta

E

nsi keväänä 12. tammikuuta alkaen seurakuntapastori Juha Koivulahti alkaa pitää Hyvinkään
Vanhassa kirkossa Kristinuskon historiaan liittyvää luentosarjaa. Aloitusluennon aiheena
on Taisteleva kirkko: varhaiskirkosta valtionkirkkoon. Illan aikana päästään noin vuoteen 399 jälkeen Kristuksen syntymän.
Juha Koivulahti on itse innostunut kirkkohistoriasta.
– Olen puolittanut virkani kevääseen saakka ja tutkin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 1700-luvun hartauskirjallisuuden käyttöä Etelä-Pohjanmaalla. Historiaa opiskellaan sen
takia, että siitä opittaisiin jotakin.
Kansakunnalla ei ole tulevaisuutta ilman muistia, hän sanoo.
Kirkkohistoria antaa hänen
mielestään taustaa ymmärtää kirkon toimintaa omassa ajassamme.
– Kirkollekin on vahingoksi, jos
sen muisti pätkii. Vuosi 2005 on
kirkossamme juhlavuosi. Kristinusko tuli Suomeen 850 vuotta sitten. Kevään aikana pitämäni luentosarja liittyy juhlavuoden teemaan. Tarkoitus on käydä läpi
kirkkohistorian maailmanlaajuisia
taitekohtia alkukirkosta tähän päivään. Pyrkimys on yleistajuisuuteen.

Luterilaista ja
ortodoksista
kirkkohistoriaa
Virikeaineistoina luennoilla
lauletaan eri aikakausien virsiä ja
kuullaan eri vuosisatojen teologien ajatuksia sekä rukouksia. Syksyllä on tarkoitus jatkaa luentosarjaa Suomen kirkon historialla.
Ensin on pari yleistä luentoa, minkä jälkeen mennään Hyvinkään
seurakunnan historiaan alkaen
vuodesta 1917.
– Historiaa käydään läpi virassa olleista kirkkoherroista käsin.
Peilataan heidän toimintakausiaan
ja yleisemmin Hyvinkään seurakunnan kehittymistä. Ajatuksena
on, että luennoilla olisi mukana
myös aikaisemmin virassa olleita
ja paikkakunnalla asuvia kirkkoherroja.
Syksyn 2005 luentoja on tarkoitus pitää vuorokeskiviikoin ortodoksien kanssa.
– Väliviikkoina Hyvinkään ortodoksisen seurakunnan edustaja
esittelisi kirkon historiaa idän kirkon näkökulmasta.
Vuonna 2005 juhlitaan teemaa
Kirkko Suomessa 850 vuotta ekumeenisesti. Järjestäytyneen kristillisen ja kirkollisen toiminnan alkuna on pidetty vuotta 1155, jolloin Ruotsin kuningas Eerik tuli

-teeman tavoitteena on nostaa
esiin kristinuskon ja kristillisten
kirkkojen vaikutus suomalaiseen
yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä
historiassa että nykyajassa. Samalla huomataan monia kiitollisuuden aiheita siitä, että Suomessa eletään kristinuskon ja sen arvojen vaikutuspiirissä.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kristinuskon historia
Luentosarja Vanhassa kirkossa
keskiviikkoisin klo 18
tammikuu - huhtikuu 2005
• 12.01. Taisteleva kirkko: varhaiskirkosta valtionkirkkoon
(noin vuoteen 399).
• 19.01. Kristinuskon voittokulku:
kristillinen Eurooppa syntyy
(noin vv. 400 - 999).

Seurakuntapastori Juha Koivulahden haaveena oli tulla historianopettajaksi, mutta tutkijana hän saa perehtyä teologisessa tiedekunnassa 1700-luvun hartauskirjallisuuden käyttöön Etelä-Pohjanmaalla.
Keväällä hän alkaa pitää Vanhassa kirkossa kaikille kiinnostuneille
luentosarjaa kirkon historiasta.
piispa Henrikin kanssa Suomeen
ensimmäiselle ristiretkelle. Mutta itäisempään osaan Suomea kristinusko oli levinnyt jo ennen sitä
ortodoksimunkkien toimesta. Näi-

den toiminta kiihdytti lännen katolista kirkkoa ja Ruotsin hallitsijaa jatkamaan ristiretkitoimintaa
kauemmas itään.
Kirkko Suomessa 850 vuotta

• 09.02. Pimeä vai monimuotoinen
keskiaika? (noin vv. 1000 - 1499).
• 16.02. Lännen kristikunta repeää:
reformaatio ja sen seuraukset
(noin 1500 - 1600-luvut).
• 09.03. ”Veljekset” valistus ja pietismi
(1700-luku).
• 16.03. Kirkko modernin kynnyksellä
(1800-luku).
• 06.04. Kirkko suurten koettelemusten maailmassa (1900-luku).
• 13.04. Miten kristinusko nyt makaa?
Kirkko tänään.
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DraamaHelmen näyttelijöihin kuuluva
Raija Kurki käsikirjoitti esittämänsä
draaman Sylieläin, jossa oli aiheena uskovaisen ja yksinäisen naisen suhde
seurusteluun.

Joulupäivä 25.12.

”Avaja porttis,
ovesi...”

T

ämän ihanan adventtivirren sanat ja sävel alkoivat soida sydämessäni tätä kirjoitusta miettiessäni. Perheemme kyläily erään ystäväperheen luokse on parina viime vuotena osunut juuri adventin aikaan.
Siinä jutteluiden lomassa, kahvipöytään käydessämme,
olemme isommat ja pienemmät yhdessä laulaneet: ”…käy
Herraas vastaan nöyrästi, kun itse taivaan kuningas, sun
tahtoo olla vierahas. Suo ilovirtes kaikua, on siitä riemu
taivaassa. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, hän saapuu luokse syntisen.”
Ei vain joulu, vaan myös sen odotus on juhlaa. Adventin aika on Jumalan armon ja hyvyyden aikaa. Kristus
tulee syntisen juhlavieraaksi. Siinä on evankeliumin ydin,
kaikkein syvin kiitoksen aihe. Maailman Vapahtaja ottaa
köyhän ihmissydämen majapaikakseen. Evankeliumin ilosanomassa Kristus lähestyy, tulee luoksemme, antaa synnit anteeksi ja lahjoittaa itsensä, meille valoksi ja elämäksi. Se pikkuinen Jumalan Poika tuli kerran taivaasta katsomaan, miten kuoleman vangit täällä elävät. Hän voi ”tuskat tuimat sammuttaa” ja huojentaa kuormaamme. Hän
hallitsee armolla ja laupeudella. Hän voi tuoda pimeyden,
surun ja kärsimyksenkin keskelle hiljaisuuden ja toivon.
Jumala muistaa.
Adventin aika, odotuksen aika, Kristuksen tulemisen
aika. Näinä päivinä olemme vielä kuin eteisessä ja odotamme, että ovet aukeaisivat suureen saliin, että ne aukeaisivat sinulle ja minulle ja saisimme käydä suureen juhlaan ja nauttia Jumalan hyviä lahjoja, armon antimia. Avaja
porttis, ovesi. Jo Vanhan liiton matkamiehet lauloivat:
”Avatkaa minulle vanhurskauden portit! Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.” Jeesuksen syntymää edelsi pitkä odotuksen aika, jolloin profeetat välittivät Jumalan
kansalle lupaukset Messiaan tulosta. Herran palvelija toisi mukanaan rauhan ja ilon. Jumalan kansaa rohkaistiin
katsomaan sitä Herran porttia, joka kerran avautuisi ja toisi
maailmaan valon. Autuas on se kansa, kaupunki ja koti,
jossa Herra saa asua.
Sinua ja minua kehotetaan avaamaan sydämen portit Vapahtajalle. Saamme pyytää turvallisesti, että tule Kristus luokseni, tule omaan arkeeni, tule elämäni eri vaiheisiin, tule myös läheisteni ja rakkaitteni luo, ole toivoni
silloinkin, kun tuntuu ettei toivoa ole. Tule kaikkien hädässä olevien lähimmäisten luokse. Muista kaikkia vaivattuja ja murheellisia. Anna rauha tähän väkivallan maailmaan. Jumala lupaa kuulla. Hänellä on isot ja rakastavat
korvat. Mutta kuitenkin, yksin Jumala voi avata sydämen
oven ja lahjoittaa rauhan, vapauden ja ilon. Evankeliumin
porteista saamme käydä sisälle Jumalan pyhyyksiin. Jumala avaa tien, joka vie perille asti. Saamme ihmetellä
Jumalan täyttynyttä lupausta Pojassaan ja uskon silmillä
katsella Hänen kirkkauttaan.
Kristityn elämässä tulisi aina myös olla se näkökulma, että vielä on odotuksen aika. Kerran ”Hän saapuu riemusaatossaan”. Siksi valvominen kuuluu uskonelämään,
koska ennen Herran tuloa voi tapahtua oma lähtöni. ”Sun
lamppus olkoon palava”, muistuttaa virrenlaulaja. Taivas
on jotain, joka saadaan lahjaksi, Jumalalta, uskon kautta.
Taivas on lähellä jo nyt, Kristuksen ansion tähden. Jumalan sytyttämä valo, uskon ja toivon hiljainen liekki, kantaa kuolemankin yli. Se valo valaisee koko elämän, tien
ja matkan.

Kirkkodraamat kertoivat
ihmisenä elämisestä

S

uomen historian neljäs
kirkkodraamakatselmus
toteutettiin toista kertaa
peräkkäin Hyvinkäällä.
Lauantaina 6. marraskuuta nähtiin yhteensä kymmenen
esitystä sekä kirkossa että Willanäyttämöillä. Ohjaaja Antti Sevanto, taiteen maisteri Timo Sinivuori ja freelance-näyttelijä
Sanna Majanlahti antoivat esiintyjäryhmille palautetta.
Kirkkodraamoissa oli tällä kertaa enemmän kirjoa kuin viime
vuonna. Hyvinkään kirkossa nähtiin aivan aluksi Jouni Laineen
Pia Perkiön tekstiin muokkaama
Samalla mitalla -kirkkodraama,
josta vastasivat Ridasjärven koulun 5 – 6-luokkien seitsemän oppilasta opettaja Maija Honkasalon johdolla. Tarinassa vahvat ihmiset torjuivat avun heikoilta,
mutta huomasivat olevansa itsekin heikkoja.
– Viime vuonna ei ollut yhtään
kirkkotilaan tehtyä esitystä. Nyt
niitä oli kolme, joissa nuoret ja
varttuneemmat toivat esiin ihmisen arjen kysymyksiä, Antti Sevanto sanoi.
Kirkossa esitettiin toisena OllaRiitta Seppäsen kirjoittama ja
Jokiläänin kirkkonäytelmäpiirin
esittämä Siivooja saarnastuolissa.
Sen ohjasi ja urkuja soitti Riikka
Jaakkola. Draamassa siivooja
opasti viisaasti kirkkoon tulleita
ja antoipa lopuksi hääparin tapaamisesta myöhästyneelle papille
neuvon saarnata hengellisestä sokeudesta. Kolmanneksi Irja Mäkinen esitti kirjoittamansa monologin Vankilaan valmis mies, jossa käytiin läpi Pietarin suhdetta
Jeesukseen.

Tekstit Raamatusta
ja arjesta

Jyrki Rauhala
vs. seurakuntapastori
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DraamaHelmet on kesällä 2000
aloittanut harrastajanäyttelijäryhmä, joka on tehnyt tilaustöitä. Sen
tuottama Willa-Studiossa nähty
Sylieläin oli aivan uudenlaista
kirkkodraamaa, jonka aiheena oli
uskovaisen naisen rakastetuksi tulemisen kaipuu. Käsikirjoittaja

Sokea (Timo Salonen) ja rampa
(Marko Lindholm)
tapaavat ja päättävät auttaa toisiaan.
He kohtaavat kulkueen, jossa Jeesusta viedään ristiinnaulittavaksi.
Molemmat miehet
paranevat, mutta
heidän reaktionsa
siihen ovat erilaiset.

Raija Kurki esitti naista, joka
pesi jalkansa, laittoi hiuksensa,
meikkasi ja pukeutui parhaimpiinsa puhuen koko ajan akuutista
kysymyksestään. Lopuksi soi ovikello, esitys loppui. Sylieläin oli
koskettava ja tosi.
Kirkkodraamakatselmuksen
eräs vaikuttavimmista esityksistä
oli Willanäyttämöllä oli Jouni
Laineen ohjaama Teatteri Betan
Sokea ja rampa, joka perustui
Dario Fon tekstiin. Sokea (Timo
Salonen) ja rampa (Marko Lindholm) tapasivat. He keksivät, että
sokea voisi kantaa rampaa. Rampa neuvoi sokealle tietä.
Yhdessä he lähtivät kerjäämään
Via Dolorosalle, jota pitkin Jeesusta vietiin ristiinnaulittavaksi.
Tapahtui ihme. Sokea sai näkönsä ja oli siitä kiitollinen. Rampa
sai kyvyn kävellä, mutta oli vihainen, koska joutui parannuttuaan
tekemään työtä. Draama oli puhetta suhteestamme Jumalan armoon ja apuun. Puvustus oli Eeva
Mantereen, maskeeraus Elina
Lappalaisen ja valot Mikko Pirisen.

Ainutlaatuisia
kokemuksia
Willa-Studiossa esitettiin lisäksi
Teatteri Agapen lapsille suunnattu Uutisista - hyvää iltaa, Irja

Mäkisen Suomen Raamattuopiston draamaryhmälle kirjoittama
Päästä meidät pahasta sekä Willanäyttämöllä Mäntsälän eläkeläisten Jumalan mies, Helsingin
evankelisen opiston Sopimus ja
lopuksi seinäjokelaisen Kristillisen teatteriyhdistyksen Maailman
loppuun asti. Viimeksi mainitussa täysimittaisessa kirkkodraamassa, jonka ohjasi Kimmo Kovanen, oltiin Ilmestyskirjan
näyissä ja käytiin läpi neljän naisen elämää. Ihmisten arki kohtasi
jumalalliset asiat. Esityksen puvut, lavasteet, valaistus ja musiikki olivat upeita ja vaikuttavia.
Tamperelainen näyttelijä Sanna
Majanlahti, joka oli arvosteluraadissa, oli ensimmäistä kertaa kirkkodraamakatselmuksessa.
– Katsomme kaikki läpi ja
teemme muistiinpanoja. Tarkoituksena on antaa esiintyjille kannustavaa ja eteenpäin vievää palautetta näyttelijän ja ohjaajan näkökulmasta. Tämä ei ole kilpailu
vaan katselmus. Näyttelijän tehtävä on antaa myös kirkkodraamassa yleisölle suora ja ainutlaatuinen kokemus. Se tapahtuu vain
hetken. Jokainen esitys ja jokainen katsojan kokemus ovat ainutlaatuisia, hän sanoi.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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– Juttusarja seurakunnan työmuodoista

Hyvä taloudenhoito luo pohjan
seurakunnan toiminnoille
H

yvinkään seurakunnan taloustoimisto sijaitsee seurakuntakeskuksen alakerrassa,
osoitteessa Hämeenkatu 16.
Henkilökuntaan kuuluvat kirjanpitäjä Anne Pitkänen, kassanhoitaja Raili Reilio, palkanlaskija Marja-Leena Rilla, toimistovirkailija Kirsti Penttilä sekä
pääosin yleishallinnollisia tehtäviä hoitavat toimistosihteeri Maritta Maltio-Laine ja toimistovirkailija Marita Sorvari.
Yksikön toiminnasta vastaa talousjohtaja Jouni Lätti. Tiimin
vahvuuksia ovat hyvä ammattitaito ja osaaminen eri tehtävissä.

Toiminta tarkasti
ohjattua
Taloustoimisto tuottaa talous-,
henkilöstö- ja yleishallintopalveluja sekä kehittää ja ylläpitää tietohallintoa. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto ohjaa hallintoelimenä toimiston työskentelyä ja
työtä ohjaavia hallinnollisia määräyksiä sisältyy muun muassa talousarvioon, taloussääntöön sekä
virka- ja työehtosopimuksiin.
– Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimisprosessit ovat vuosittaisia
suuren työpanoksen vaativia tehtäviä. Toimin myös palkka-asiamiehenä. Uutta haastetta tuo se,
että minut on kutsuttu kirkolliskokouksen talousvaliokunnan sihteeriksi vuodesta 2004 alkaen.
Tehtävä tarjoaa mielenkiintoisen
näköalapaikan kokonaiskirkon ja
erityisesti sen talousasioiden kehittymiseen, kertoo talousjohtaja
Jouni Lätti.

Laajat palvelut
asiakkaille ja omalle
henkilökunnalle
Heti seurakuntakeskuksen
ovesta sisään astuttaessa on vasemmalla neuvonta, josta saa vastauksen kysymyksiinsä niin asiakas kuin omakin henkilökunta.
Kysymykset vaihtelevat päivän
ruokalistasta veroprosentin hintaan ja kaikkeen siltä väliltä. Marita Sorvarin työpisteessä hoidetaan opastus- ja neuvontapalvelujen lisäksi puhelinvaihde sekä tuleva ja lähtevä posti. Työhön kuuluu myös mm. laskutusta ja tilastojen kirjaamista.
– Työni on hyvin monipuolista,
aamulla ei tiedä mitä päivä tuo
tullessaan, sanoo toimistosihteeri
Maritta Maltio-Laine.
Hän toimii talousjohtajan ja
kiinteistöpäällikön sihteerinä,
avustaa heitä sekä ylipuutarhuria
ja seurakuntaemäntää erilaisissa
valmistelu- ja toimeenpanotehtävissä. Kopiokoneiden ja liukuvan
työajan seurantajärjestelmän pää-

Taloustoimiston tiimi huolehtii talous-, henkilöstö- ja yleishallintopalveluista sekä kehittää ja ylläpitää tietohallintoa. Vasemmalta: talousjohtaja Jouni Lätti, toimistovirkailija Marita Sorvari, kassanhoitaja Raili Reilio, kirjanpitäjä Anne Pitkänen, palkanlaskija Marja-Leena Rilla,
toimistovirkailija Kirsti Penttilä ja toimistosihteeri Maritta Maltio-Laine.
käyttäjän tehtävät kuuluvat myös
toimenkuvaan.
Kirjanpitäjä Anne Pitkäsen tehtäviin kuuluu kirjanpidon, ostoreskontran sekä käyttöomaisuusja irtaimistokirjanpidon hoitamista. Hän laatii tilinpäätöksen ja
avustaa talousjohtajaa talousarvioesityksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen laadinnassa.
– Kirjanpitäjän työ on itsenäistä ja voin rytmittää sitä sopivasti.
Ruuhkahuippu osuu kevättalveen
tilinpäätöksen aikaan, sanoo Anne
Pitkänen.
Palkanlaskija Marja-Leena Rilla hoitaa palkanlaskennan ohella
henkilöstöasioita ja nimikirjaa
sekä tuottaa talousarvion palkkaliitteen ja henkilöstökertomuksen
tiedot. Työhön kuuluu myös erilaisten ilmoitusten ja tilastojen
laatimista ulkopuolisille tahoille.
Palkanlaskija toimii lisäksi atkjärjestelmän pääkäyttäjänä ja atktukihenkilönä.
– Tämän vuoden yksi isoimmista työtehtävistäni on ollut seurakunnan työntekijöiden eläketarkistus vuonna 2005 voimaan astuvan eläkeuudistuksen takia, kertoo Marja-Leena Rilla.
Seurakunnan kassakirjanpidosta, käteisvaroista ja myyntireskontrasta vastaa kassanhoitaja
Raili Reilio. Hän hoitaa maksut,

huolehtii maksuvalmiudesta sekä
laskuttaa seurakunnan palveluista. Lisäksi kassanhoitaja tekee
hautainhoitorahaston tilinpäätösajot ja täsmäytykset sekä avustaa
vuokrasopimusasioissa.
– Meillä asiakas voi vielä maksaa esim. pitopalvelu- ja haudanhoitolaskun suoraan kassaan,
mikä alkaa olla nykyaikana jo
harvinaisempaa, kertoo 14 vuotta
”rahakirstunvartijana” työskennellyt Raili Reilio.
Toimistovirkailija Kirsti Penttilä laskee palkkoja sekä avustaa
henkilöstöhallinto-, kassanhoitoja kirjanpitotehtävissä.

Koulutus pitää
ajan tasalla
Taloushallinnon työntekijän
koulutusohjelma seurakuntaopistossa Järvenpäässä (ensimmäinen
laatuaan) alkoi toukokuussa 2004
ja päättyy maaliskuussa 2005.
Koulutukseen ovat osallistuneet
Maritta Maltio-Laine, Anne Pitkänen ja Marja-Leena Rilla. Kurssin aiheita ovat muun muassa seurakunnan perustehtävä ja taloushallinto sekä perehtyminen lainsäädäntöön ja kirkkohallituksen
ohjeisiin.
– Koulutus tuli minun kohdaltani hyvään aikaan, olen saanut
kurssilta laajan tietopaketin seurakunnan toiminnasta, kiittelee

toukokuussa 2003 toimistosihteerin työt aloittanut Maritta MaltioLaine.
Koulutuksen alueella seurakunta on viimeisen vuoden aikana
panostanut merkittävästi myös
tietohallintoon ja yhteiseen henkilöstökoulutukseen.

Lähitulevaisuuden
haasteita
Lähivuosien tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi atk:n tehokkaampi hyödyntäminen ja sähköiseen
taloushallintoon siirtyminen
(verkkolaskujen vastaanotto, sähköinen laskujen kierto, laskujen
arkistointi elektronisesti). Atk on
sekä ”siunaus että kirous”, koska
se luo koko ajan uusia mahdollisuuksia työn kehittämiseksi, mut-

ta vaatii kuitenkin ison työpanoksen toimiakseen tehokkaasti.
Syksyllä 2003 seurakunnassa
toteutettiin koko atk-laitteiston
uusiminen. Kyseessä oli iso urakka, kun melkein viitisenkymmentä työasemaa vaihdettiin uusiin.
– Atk-pääkäyttäjän tehtävät
ovat mielenkiintoisia ja monipuolisia, mutta aikaa vieviä. Kursseilla on myös käytävä, jotta pysyy
menossa mukana, toteaa MarjaLeena Rilla.
Teksti Anna-Maija Ahovaara
Kuva Jorma Ersta

Faktoja vuodelta 2003:
Palkanmaksuja
Ostolaskuja
Lähetetyt laskut

2992
5356
5957

Atk-ylläpito ja tuki:
- mikrotietokoneet 70 kpl
- atk-käyttäjätunnuksia 80 kpl
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Eläkkeellä oleva hyvinkääläinen opettaja Jukka Jarva on tehnyt ristikoita erilaisiin lehtiin 1970-luvun
lopulta lähtien. Työhuoneessaan hänellä on tietokoneen, skannerin ja tulostimen lisäksi kirjahylly, josta löytyy erilaisia ristikoiden tekemisessä tarvittavia kirjoja kuten esimerkiksi käytetyn näköisiä tietosanakirjoja.

Mies sanaristikon takana

Ristikontekijä Jukka Jarva

pohtii sanoja

K

irkonmäeltä-lehteen hän on
tehnyt ristikoita ensimmäisen kerran 1980-luvulla Solveig Crusellin aikana. Välillä oli
taukoa, mutta 1990-luvun puolivälissä hän alkoi tehdä niitä seurakuntalaisten iloksi uudestaan.
– Kirkonmäeltä-lehden ristikko
seuraa kirkkovuoden tapahtumia.
Edelliseen ristikkoon otin kuvan
vanhempieni hautakivestä. Mielenkiintoinen yhteensattuma oli,
että lehti ilmestyi 4. marraskuuta
eli isäni 100-vuotissyntymäpäivänä.
Jukka Jarvalla on Raamatun tietosanakirja, josta hän hakee ristikoihin tulevaa materiaalia.
– Kirkonmäeltä-lehteen teen
helpohkoja ristikoita, joiden täytyy sopia lehden linjaan. Otan itse
valokuvat ja teen myös piirrokset.
Skannaan piirrokset tietokoneella, samoin valokuvat. Lähetän ristikot sähköpostilla lehteen.

Oivaltaminen on
ristikoiden suola
Ristikoiden tekeminen on Jukka Jarvalle harrastus ja mukavaa
ajankulua. Syyskuussa vuonna
1978 hän sai julkisuuteen ensimmäisen ristikkonsa, joka tuli Suureen ristikkokilpailulehteen. Hän

Jukka Jarva on tehnyt ristikoita 36 vuoden ajan. Nyt hän käyttää apuna tietokonetta. Ristikoiden tekeminen on hyvää ajankulua eläkkeellä. Sanoja tulee mietittyä lähes aina. Hän on huomannut, että suomen
kielessä on yllättävän vähän at-alkuisia sanoja.

on tehnyt niitä myös Iltalehteen ja
Suomen Kuvalehteen. Vuonna
1986 hän alkoi lähettää töitään
myös Hyvinkään Sanomiin. Lehdet antavat valmiiksi ristikon mitat, joihin se täytyy sovittaa.
– Tällä hetkellä teen ristikoita

neljään viiteen lehteen kuten Kirkonmäeltä-lehteen ja Aamupostiin. Kirkonmäeltä-lehteen tulee
täytettyjä vastauksia 40 - 45 kappaletta ja Aamupostiin niitä lähettää noin 100 henkeä.
Tietosanakirjojen hakemistot

L

”Tässä seison”
- vahva elokuva
Martti Lutherin elämästä
- ohjaus Eric Till
- pääosassa Joseph Fiennes
- kesto 165 min.
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ovat ristikoiden tekemisessä tärkeitä apuvälineitä, samoin Perussanakirja ja Nykysuomen sanakirja.
– Eräs jännä kirja on Suomen
kielen käänteissanakirja, jonka
sanat on aakkostettu loppupäästä.
Aa-loppuiset sanat ovat alussa ja

yhyen ajan sisällä on kaksi peittelemättömän kristillistä elokuvaa saanut laajan levityksen ja huomion. Passions of Christ löysi katselijoita ympäri maailman, jopa muslimimaissa. Parastaikaa kiertää Eurooppaa tuore saksalainen, mutta englanninkielinen Luther-elokuva. Se ei ole ainakaan toistaiseksi herättänyt yhtä
suurta huomiota kuin Kristuksen kärsimysten
realistinen kuvaus, mutta vahva sekin on sisällöltään ja sanomaltaan.
Elokuvassa on mahdollista nopeilla välähdyksillä, leikkauksilla ja musiikilla luoda tunteita
koskettava tausta kerronnalle. Luther-elokuva on
moderniin tapaan nopeatempoinen, hetkessä siirrytään tilanteesta toiseen. Sille, joka ei tunne
Lutherin henkilöhistoriaa, saattaa olla vaikea
aika ajoin tunnistaa tapahtumien kulkua. Elokuva seuraa kuitenkin varsin uskollisesti 1500-luvun poliittista ja uskonnollista historiaa ja piirtää luotettavan tuntuisesti kehityskaaren uskonpuhdistajan elämän noin 20 vuoden hämmästyttävästä jaksosta.
Ukonilman säikäyttämä, luostariin lupautunut
nuori munkki nousee henkisten ja hengellisten
painiskelujen keskeltä ympäri Eurooppaa ja Vatikaania myöten kiistellyksi persoonaksi. Mies
nai luostarista karanneen nunnan. Kaikki huipistuu Wormsin valtiopäivillä, jossa Luther ei suostu
edes keisarin ja paavin korkean lähettilään edessä
peruuttamaan kirjojaan. Seurauksena oli aikaisemmin tuomitun pannatuomion lisäksi valtakunnankirous. Vähän myöhemmin Augsburgissa useat ruhtinaat asettuvat Lutherin puolelle. Us-

öö-loppuiset lopussa. Kirja on tarkoitettu ulkomaalaisille suomen
kielen opiskelijoille. Jukka Jarva
sai sen pojaltaan ja tyttäreltään
isänpäivälahjaksi.
Poika Vesa Jarva teki 1980-luvun alussa ristikoita samoihin ristikkolehtiin kuin hänen isänsäkin.
Hänen ammattinsa liittyy sopivasti kieleen. Vesa Jarva on tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa kielentutkijana. Hän teki pari vuotta
sitten Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys Suomen murteiden
sanastossa -väitöskirjan, jossa käsiteltiin suomen kieleen tulleita
venäläisperäisiä sanoja.
Ristikoissa on oma filosofiansa. Ne ovat joskus melko vaikeita
ja sen vuoksi mielenkiintoisia.
Niiden ratkaisemisessa tarvitaan
oivallusta. Ristikoiden täyttämisen on sanottu olevan hyvää lääkettä vanhenemista vastaan. Aivot
saavat siinä voimistelua. Jukka
Jarva antaa esimerkin.
– Kuulin kerran, että sanaristikossa olivat sanat: sopii teille. Siihen piti kirjoittaa: sorat.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

konpuhdistuksen sanoma leviää, Rooman kirkko hajoaa, vaikkei Luther siihen tähdännyt.
Raimo Mäkelä kuvaa internet-sivuilla löytyvässä elokuva-arvostelussaan Lutheria kolmen
rintaman taistelijaksi. Elokuvan syvin taso on
Lutherin henkilökohtainen kamppailu Jumalan
armosta. Se kesti pitkään. Sir Peter Ustinovin
esittämä (tunnetun näyttelijän viimeinen elokuvarooli!) Fredrik Viisas kutsui Lutherin Wittenbergin yliopiston opettajaksi, ja Raamattua luennoidessaan tälle avautui riemullinen uskonvanhurskauden sanoma.
Lutherin taistelun toinen taso oli vapaan evankeliumin löydön välittäminen aneiden ja muiden epäkohtien pahoin hapattamaan kirkkoon.
Kirkkolaiva ei valitettavasti kääntynyt. Kolmas
taso oli separatistisia hurmahenkiä koskeva.
Näiden mielestä Luther ei mennyt uudistuksissa
tarpeeksi pitkälle. Tämä joutui nousemaan sekä
miekkaan tarttuvia talonpoikia että ”sisäistä sanaa” korostavia uudestikastajia vastaan.
Koska elokuva päätyy vuoteen 1530, Lutherin perhe-elämästä, suositusta täysihoitolakodista
tai monista sairauksista ei paljoa kerrota eikä
myöskään esimerkiksi myöhemmästä konfliktista juutalaisten kanssa. Mutta se mitä kerrotaan,
on hyvin ja vauhdikkaasti kuvattu. Suosittelen
lämpimästi, mikäli (ja toivottavasti!) elokuva jatkaa kiertoaan.
Reijo Huuskonen

Sanojen takaa

Sanojen takaa
Sanojen
takaa
Sanojen takaa

Joulu lapsena ja aikuisena

J

oulu tulee joka vuosi tahdoimmepa tai emme. Joulu ei ole
koskaan ihan samanlainen. Lapsuuden joulun odotus oli hirmuisen pitkä. Kotona tuoksui parkettivaha. Kaikki ahkeroivat ikänsä ja kykyjensä mukaisesti. Isommat lapset enemmän, pienemmät hengessä mukana. Lahjat käärittiin säästettyihin joulupapereihin ja sinetöitiin kynttilänliekissä pehmennetyllä lakalla.
Se oli jännittävää puuhaa. Kuuma lakka poltti ikävästi, jos oli
varomaton. Aattoiltana ruokailun ja astioiden pesun jälkeen leikittiin piirileikkejä ja laulettiin joululauluja. Koko ajan oli mielessä: ”Milloinkahan joulupukki oikein tulee?”
Nuoruuden jouluina loma-aika oli älyttömän pitkä. Kuusi ostettiin ”Rantsusta” kuusikauppiailta. Siellä oli kuusia junanvaunut täynnä. Kuuset tuoksuivat niin, että silmät kiinni saattoi kuvitella olevansa oikeassa metsässä. Jouluaterian jälkeen kokoonnuttiin aitojen kynttilöiden valaisemaan olohuoneeseen. Lahjojen jakoa ei kiirehditty. Mielessä oli: ”Mitähän saan toivomuslistaltani lahjaksi?” Illalla ehti aloittaa lahjakirjojen lukemisen. Istuttiin ikkunassa laskemassa joulupukkeja. Oli ihanasti aikaa.
Nuorena aikuisena piti ottaa vastuu jouluvalmisteluista. Aika
alkoi jotenkin vähentyä. Tuntui siltä, ettei millään ehdi kaikkea
sitä, mitä oli ajatellut. Lapset odottivat joulua yhä samalla tavalla
kuin itse aikoinaan. Aattona käytiin hautausmaalla iltapäivällä.
Aterian jälkeen laulettiin ja pyörähdeltiin. Pukki tuli ja toi lahjoja. Joulupyhinä sukuloitiin. Perinteet säilyivät. Sitä mietti: ”Toivottavasti lapset ovat tyytyväisiä.”
Jokaisena vuonna aikaa tuntuu olevan yhä vähemmän. Silti joulumieli syntyy uudestaan jo kauan ennen aattoa. Sen synnyttävät
odotus, salaperäisyys, antamisen ilo, perheyhteys ja perinteet.
Aattoiltana istuudumme pöydän ääreen juhla-asuissamme kuuntelemaan jouluevankeliumia. Niin on tehty jokaisena joulunani.
On asia, joka pysyy samana vuodesta toiseen.
Ihmiset muuttuvat, elämä on erilaista ja jouluevankeliumikin
on saanut uuden käännöksen. Mutta sanoma on aina sama: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.” ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

Mimmu Seitsonen

Tuore väitös: Ehtoollinen on myös luterilaisen
kirkon pyhin toimitus

E

htoollinen eli kommuunio merkitsee sekä armon jakamista että
yhteyden kokemista. Luterilainen uskonpuhdistus liittyi kirkon perinteiseen oppiin, jonka mukaan ehtoollinen on sekä Kristuksen läsnäolon että kristittyjen yhteyden ateria.
Läsnäolon ja yhteyden motiivit antoivat ratkaisevan suunnan myös käytännöille.
Ehtoollisaineisiin suhtauduttiin
kunnioittavasti ja sakramentti nautittiin polvistuneena. Ylijäänyttä viiniä
ei saanut kaataa pois, vaan se tuli nauttia huollisesti loppuun. Yhteysluonteen takia ehtoollista ei voinut viettää
ilman pappia, mutta ei myöskään ilman seurakuntalaisia. Tarvittiin sekä
pappi että kansa. Näin esitetään teologian lisensiaatti Jari Jolkkosen
väitöskirjassa, jonka aiheena on opin
ja käytännön yhteys Martti Lutherin
ehtoollisteologiassa.
Luterilaisissa tunnustuskirjoissa pidetään kirkon ykseyden ehtona, että
sakramentit toimitetaan ”oikein”. Varsin vähän on kuitenkin tutkittu, mitä
ehtoollisen ”oikealla” toimittamisella tarkoitettiin. Helsingin piispan teologisena sihteerinä toimivan Jari Jolkkosen väitöskirja on ensimmäinen
suomenkielinen kokonaisesitys Martti

Lutherin ehtoollisteologiasta.

ja näkyvän todellisuuden etäisyyttä.

Lahja ihmiselle

Luther uudisti messua

Tutkimuksen mukaan ehtoollisopin
taustalla on Lutherin käsitys kolmiyhteisestä Jumalasta itsensä lahjoittavana rakkautena, joka ei vaadi hyvää,
vaan antaa ja lahjoittaa sitä. Siksi ehtoollinen ei ole Lutherin mukaan ihmisen uhri Jumalalle, vaan Jumalan
lahja ihmiselle. Näkemyksen seurauksena uskonpuhdistaja ajautui ristiriitaan uhraamista korostaneen aikansa
roomalais-katolisen opetuksen kanssa.
Toisaalta Luther pitäytyi vahvasti
katoliseen oppiin ehtoollisesta Jeesuksen läsnäolon ateriana. Luther
saattoi jopa puhua leivän ja viinin
”muuttumisesta” Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Väitöskirjan mukaan tämän korostuksen taustalla oli ristin
teologiaksi kutsuttu ajattelumuoto,
joka korosti Jumalan läsnäoloa aineellisessa todellisuudessa. Joulun sanoma ja ehtoollinen liittyvät yhteen.
Kuten Jumala syntyi ihmiseksi halpaan talliin, samoin hän lähestyy ihmisiä ehtoollisleivässä ja -viinissä.
Tämä lähtökohta ajoi luterilaisuuden
puolestaan ristiriitaan Sveitsin reformaation kanssa, joka korosti Jumalan

Väitöskirjassa käsitellään myös
Lutherin toteuttamaa jumalanpalvelusuudistusta. Luther oli pikemminkin traditionalisti kuin vallankumouksellinen.
Hän ei hylännyt roomalais-katolista messua, vaan uudisti ja muokkasi
sitä. Keskeisintä oli uskon ja rakkauden vahvistaminen. Monet uudistukset ovat tulleet vähitellen hyväksytyiksi roomalais-katolisessa kirkossa.
Tässä mielessä väitteet, joiden mukaan nykyluterilaisuus olisi omaksunut roomalais-katolisen messun, ovat
yksipuolisia. Vaikutteita on otettu
puolin ja toisin. Toisaalta Jolkkonen
kritisoi Lutheria perinteisen ehtoollisrukouksen turmelemisesta. (KT)
Jari Jolkkosen väitöskirja ”Uskon
ja rakkauden sakramentti. Opin ja
käytännön yhteys Martti Lutherin ehtoollisteologiassa” tarkastettiin lauantaina 4. päivänä joulukuuta Helsingin yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Kirsi Stjerna Gettysburgin teologisesta seminaarista ja kustoksena professori (mvs) Sammeli
Juntunen Helsingin yliopistosta.

Kirjoittaja on
Hyvinkään kaupungin
koulunkäyntiavustaja

Diakoniatyön arvontapalkinto
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyössä vireillä
olevan eläkeläis- ja vanhustyön kyselytutkimusta varten lähetettiin 500:lle 70 - 90-vuotiaalle hyvinkääläiselle kyselylomake syys-lokakuun aikana.
Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 226
hyvinkääläistä. Vastanneiden kesken arvotun Pitopalvelun lounaslippupaketin (arvo 35 e) voitti
Sinikka Koskinen. Onnea!

Mummon kammari
Helenenkatu 34 D

joulutauolla
Tervetuloa taas
mukaan toimintaan
maanantaina 10.1.2005.
Perhepäivä vielä 9. ja 16.12.2004
klo 9.00 - 12.00.
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Domus Capitulin joululevy
Vanhat tutut joululaulut alkavat jälleen kaikua kirkoissa,
radiokanavilla, marketeissa ja konserteissa. Laulu- ja soitinyhtyeen Domus Capitulin ensimmäinen joulukonsertti oli
vuonna 2001, ja heti alettiin kysellä levyä. Yhtye vastasi toiveeseen julkaisemalla 12. marraskuuta joulu.lauluja. -levyn.
Siinä soittavat ja laulavat: Helena Lehtinen, Charlotta Kivistö, Sirpa Kallio, Jouni Laine ja Jarkko Siekkinen. He antavat
erityiskiitokset Seppo Airistolle ja kaikille muillekin levyn
tekoa kannustaneille sekä tukeneille ihmisille.
– Levyn nimessä oleva piste johtuu siitä, että CDlevyllä on lauluja joulusta. Tämä on jatkoa kevään
konsertille, jonka nimi oli rakkaus.lauluja. Todennäköisesti teemme levyn myös rakkaus-teemasta,
sanoo kaksikymmentä vuotta musiikkikappaleita
tehnyt suntio Jarkko Siekkinen. Joskus nuorempana hän kertoo heiluttaneensa pitempiä hiuksia ja
soittaneensa hardrockia.
Sävellykset ovat Helena Lehtisen ja Jarkko Siekkisen kynästä. Jälkimmäinen on myös sanoittanut
lauluja, samoin kuin Jouni Laine. Lainatekstejä on
Jaakko Haaviolta, Eino Leinolta, Mika Waltarilta ja Marja-Terttu Tolamolta.

Paimenien kanssa talliin
”Mitä kuiskii paimenet, jälkeen öisen ihmeen.
Onko totta ilmoitus, niin kuin sen kuulimme…”
-sanoilla alkava Paimenten yö on Jarkko Siekkisen säveltämä ja Jouni Laineen sanoittama.
– Lähdimme joululevyn tekemisessä liikkeelle
kysymyksestä, voiko jouluun tehdä vielä lauluja.
Halusin löytää uuden näkökulman. Paimenten yö
-laulussa ei ole joulupukkia, vaan siinä mennään
paimenten kanssa konttaamaan talliin. Laulu on kirjoitettu paimenten silmin. Paimenille oli valtava
ihme se ilmoitus, jonka enkeli on sanonut. Se oli
totta, sanoo Jouni Laine, joka tunnetaan Teatteri
Betan ohjaajana ja kirkkodraamakatselmuksen
puuhamiehenä.
Laulua on esitetty aikaisemmin kahtena jouluna
seurakunnan joulunäytelmässä. Sen säveltäminen
on Jarkko Siekkiselle tyypillinen työ.
– Kun laulua tehdään, niin sanoittaja tekee oikeastaan alkusävellystyön. Hän antaa laululle tunnelman ja rytmin. Säveltäjän tehtävä on ottaa ne esille ja jalostaa esitettävään muotoon. Kun sanoitus
on hyvä, se on erittäin helppo säveltää. Se alkaa
kuulua korvissa, minkälainen kappale on. Loppu
on teknistä työtä, hän sanoo. Paimenten yö on hänen mielestään suora, yksinkertainen ja rehellinen
kappale.
Jarkko Siekkinen toivoo yhdessä muiden Domus
Capitulin jäsenten kanssa, että ihmiset tulisivat
myös heidän konsertteihinsa. Jouni Laine on kehittänyt draamalaulun, johon liittyy myös visuaalinen puoli. Tällainen on esimerkiksi Jarkko Siekkisen Eino Leinon sanoihin säveltämä tuutulaulu
Joululaulu lapselle.
– Jokaisen laulun pitäisi olla ehjä kokonaisuus.
Niissä pitää olla tarina. Anssi Kela osaa kertoa tarinoita. Myös Maija Vilkkumaalla on hyvät tarinat ja hyvää kieltä. Haluaisin kehittää meidän bändin musiikkia tähän suuntaan, Jarkko Siekkinen
jatkaa.

Tuoretta kuunneltavaa
Seurakunnan musiikkityöntekijä ja levyllä alttoa laulava Helena Lehtinen on säveltänyt jo vuosien ajan Teatteri Betan esityksiä varten. Joulule-
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Jarkko

Helena

vyn sovitukset hän on tehnyt yhteistyössä Sibelius
Akatemiassa musiikkia opiskelevan Charlotta Kivistön kanssa.
– Peruskanttorin työn lisäksi tämä laulaminen ja
säveltäminen on työtä, mutta myös harrastus. Tässä ryhmässä musiikilla voi hoitaa itseään. Olemme samanhenkisiä ja pystymme tuottamaan nopealla aikataululla uutta musiikkia muun muassa tulevaan joulukonserttiin, joka on Vanhassa kirkossa
tiistaina 21. joulukuuta kello 20.
Helena Lehtinen on innostunut joululevystä. Se
on tuoretta kuunneltavaa ja jouluista musiikkia.
– Olen saanut palautetta, että sitä voi kuunnella
jopa ympäri vuoden. Musiikin ja tekemisen sävy
ovat sellaisia.

Via Dolorosa alkaa seimeltä
Sopraano Sirpa Kallio on ollut miehensä Kosti
Kallion kanssa lähetystyössä Japanissa. Kolme
vuotta sitten he tulivat Suomeen, ja Sirpa liittyi

Domus Capituliin. Nyt hän opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulun Wetterhoffin yksikössä artenomiksi.
– Viime vuonna meillä oli joulukonsertti Pälkäneellä. Keväällä oli rakkaus.lauluja -konsertti.
Minä laulan myös Tuomas-kuorossa. Pidin Japanissakin laulukonsertteja. Täällä Suomessa minua
pyydetään laulamaan häissä ja hautajaisissa sekä
erilaisissa tilaisuuksissa, Sirpa Kallio sanoo.
Hänen perheessään on neljä lasta. Sen vuoksi
hänellä on joululevyllä aivan tietty suosikki.
– Nukkuu seimessä lapsonen on suosikkilauluni. Neljän lapsen äitinä voin päästä melodian ja
tunnelman kautta Marian osaan. Helena Lehtisen
pianosäestys on improvisoivaa. Yhdessä laulaminen ei ole pelkkää laulamista vaan elämistä laulujen kautta. Tämä ei ole tavanomainen lauluporukka. Se välittyy myös kuulijoille.
Sirpa Kallio sanoo, että Jarkon ja Jounin käsistä
lähteneet sanat ovat syntyneet aika kipeistäkin asi-

vie syvältä iloon
– Yhdessä laulaminen ei ole pelkkää laulamista vaan elämistä laulujen kautta. Tämä ei ole tavanomainen lauluporukka. Se välittyy
myös kuulijoille, sanoo oikeassa reunassa oleva Sirpa Kallio. Hänestä vasemmalle seisovat Jouni Laine, Helena Lehtinen ja Jarkko
Siekkinen. Kuvasta puuttuu Sibelius Akatemiassa opiskeleva
Charlotta Kivistö, jolla oli kuvaushetkellä musiikillisia kiireitä.

Jouni

Sirpa

Charlotta

oista. Eräs tällainen laulu on Voiko joulu tullakaan,
jossa kerrotaan yksinäisen joulusta. Joulun lapsi
antaa kuitenkin lahjansa.
– Toivon, että tuskan ja arkisen aherruksen keskellä joulu tulee joka tapauksessa. Jeesuksen Via
Dolorosa alkoi jo seimeltä kuten kuullaan levyn
Seimi ja härkien heinät -laulussa. Monta kertaa
meidän ihmisten elämä on Via Dolorosaa. Siksi
meille on syntynyt Vapahtaja.

Joululaulutango on
Charlotan suosikki
Charlotta Kivistö opiskelee toista vuotta Sibelius Akatemiassa. Hänellä on pääaineena sävellysja musiikinteoria. Hän on soittanut levylle jo useamman kerran aikaisemminkin. Eräs levytystyö oli
Willanäyttämöllä esitetty Ääri-musikaali, joka valmistui samoihin aikoihin joululevyn kanssa, elosyyskuussa.
– Minulla ei ole levyllä viulua soittaessani nuot-

teja vaan improvisoin. Jarkko Siekkisen Mika Waltarin tekstiin säveltämässä Merimiehen jouluillassa soitan sekä viulua että pianoa. Se oli hauska
kokemus. Kytäjällä vuonna 2001 pidetyssä ensikonsertissa laulusta tuli hirveän suosittu.
Merimiehen jouluilta on tango, joka on joululauluissa harvinainen tahtiala. Kletzmer-musiikkiin
viittaava piano- ja viulusäestys sekä sanat ovat
hyvin puhuttelevia. Merimies muistelee kaukana
kotimaasta lapsuutensa menneitä jouluja ja äitiään.
Tähtitaivaan alla hän polvistuu ja rukoilee, että
Herra näyttäisi tietä.
– Toivon, että pystyisin herättämään viululla erilaisia tunteita. Pidän Kletzmer-tyyppisestä musiikista ja eri maiden kansanmusiikista. Kiva, jos
pystymme välittämään sitä iloa, jota meillä kaikilla on ollut levyä tehdessämme. Toivotan kaikille
lämmintä joulua.
Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Kari Friman

Domus Capitulin levyn hinta on 12 euroa ja sitä voi ostaa
kirkkoherranvirastosta, Hämeenkatu 16.

KIRKONMÄELTÄ 9

Ikonit veivät Marjatan mukanaan

Opettaja Marjatta Aaltonen esittelee kesällä 2002 Valamon luostarissa kahdeksan viikon ikonimaalauskurssilla tekemäänsä Jeesus Kristus
-ikonia. Hänen takanaan on valmistumassa näyttelyyn tuleva suuri ikoni, jonka nimi on Ehtoollisen asettaminen.

H

yvinkääläinen Härkävehmaan koulun opettaja Marjatta Aaltonen on ollut koko syk
syn ajan vuorotteluvapaalla. Hän on maalannut ikoneja
pitääkseen Rinteen talossa ikoninäyttelyn 19. - 30. joulukuuta.
Näyttelyn nimenä on Ikkuna ikuisuuteen.
– Ajattelen, että näyttely on joululahja kaikille ihmisille. Avajaiset ovat 19. joulukuuta kello 16,
ja ortodoksipappi tulee siunaamaan ikonit ja tapahtuman. Järvenpäästä avajaisiin on tulossa
pastori Miika Heikinheimo, joka
puhuu ja laulaa.
Marjatta Aaltonen sanoo, että
ikoninäyttely on ekumeeninen.
Ikonit ovat ortodoksisia, mutta ne
ovat meidän kristittyjen yhteistä
perintöä.
– Päättäjäiset ovat 30. joulukuuta kello 18. Siinä kirkkoherra Ilkka Järvinen pitää kiitoshetken ja
jakaa ehtoollista. Siellä laulaa
Marita Mättö-Vaalamo. Tarkoitus on pitää 21. - 23. joulukuuta
näyttelyn jälkeen kello 19 alkava
hiljentymis- ja esirukoushetki,
jonka vetäjänä on Helena Litovuo.

kuivat edelleen omien käsieni
mukana. Menin kysymään Pirkolta, mitä näkemäni merkitsi. Hän
sanoi, että Kristus on tainnut tehdä sinulle työtarjouksen.
Kaksikymmentäviisi vuotta
posliininmaalausta harrastanut
Marjatta Aaltonen ei päässyt kansalaisopiston ikonimaalauskurssille kesken lukuvuotta. Mutta
häntä varten oli valittu toinen tie.
Hän sai lainaamastaan ikonikirjasta vinkin, että Uudessa Valamossa järjestetään pitkiä ikonimaalauskursseja. Nyt hän on ollut siellä kahtena kesänä kahdeksan viikon kurssilla.
– Aamupäivät olivat kello yhdeksästä alkaen ikoniteologiaa ja
iltapäivällä maalattiin kello
17:ään. Lisäksi maalattiin myös
iltaisin. Viime kesänä oli jatkokurssi. Ikoniteologia avasi ovet
siihen, mitä ikonit tarkoittavat.
Ikonimaalaus on kurinalaista toimintaa. Posliininmaalauksessa sai
tehdä, mitä halusi. Nyt piti suostua, että laitan omat halut ja tarpeet sivuun. Se oli ensimmäisen
kesän iso prosessi.

Näky kaksista käsistä

Marjatta Aaltonen ottaa käteensä ensimmäisenä kesällä 2002
maalaamansa ikonin, jonka aiheena on Jeesus Kristus. Malli on
otettu Siinailla olevan Pyhän Katarinan luostarin 500-luvulta peräisin olevasta ikonista.
– Ikonia maalatessa on Kristuksen edessä koko ajan. Siitä tulee
näyttelyni nimi: Ikkuna ikuisuuteen. Se on äärimmäisen totta.
Kun katson ikonia, katson ikuisuuteen. Sieltä ikuisuudesta katsotaan myös minua. Sitä varten on
äärettömän tärkeää, että ikoniin
tulee ikonin henki.
Ikonimaalauksessa lähdetään

Syksyllä 2001 Marjatta Aaltonen oli ystävänsä kanssa Rääkkylässä vaihtoehtohoitolassa. Siellä
häntä hoidettiin muun muassa rukouksella. Rukoilijana oli eläkkeellä ollut ja äskettäin kuollut
opettaja Pirkko Hautanen. Hän
kysyi, maalasiko Marjatta ikoneja. Se herätti tässä ihmetystä.
– Seuraava aamu oli sunnuntai.
Heräsin ja aloin katsella käsiäni.
Näin omien käsieni takana toiset
kädet. Ne olivat isommat ja niissä näkyi suonet. Laitoin silmälasit päähäni, mutta toiset kädet liik-
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liikkeelle Raamatusta. Ortodoksikirkkojen ikonit ovat kuvaohjelma. Niistä löytää evankeliumin,
koska ne on tehty kurinalaisesti.
– Näyttelyyn tulee 14 ikonia.
Minulla ei ole vielä tällä hetkellä
yhtään ikonia neitsyt Mariasta,
vaikka minulla ei ole mitään häntä vastaan.

Rukous siivittää
ikonimaalausta

Pyhä Evankelista Matteus ja Pyhä Evankelista Markus.

Kristuksen edessä
koko ajan

Ylienkeli Mikael (vas.), Kristus ja Ylienkeli Gabriel.

Marjatta Aaltonen sanoo aloittavansa ikonin maalaamisen aina
Isä meidän rukouksella. Myös
maalaamisen aikana hän ajoittain
rukoilee. Keskellä hänen kotinsa
olohuonetta on tekeillä iso ikoni
Ehtoollisen asettaminen. Jeesuksen punaista vaatetta maalatessaan
hänen mieleensä tulevat ehtoollisella lausuttavat sanat: sinun edestäsi vuodatettu… sinun edestäsi
vuodatettu, jokaisella pensselin
vedolla. Suurta ikonia maalatessaan hän näki elokuussa kuvanäyn.
– Näin harmaahiuksisen vanhan
miehen, joka oli polvillaan seinän
edessä kivisen kirkon holvissa.
Hänellä oli pieni kynttilä vieressään. En ymmärtänyt, mitä hän
teki, mutta jatkoin maalaamista.
Seuraavana päivänä näky toistui. Sama mies makasi kyljellään
vihreänruskealla kankaalla verhotulla patjalla.
– Ihmettelin näkyä. Eräälle ystävälleni tuli tieto rukoilevasta
miehestä. Hän kertoi miehen rukoilevan siksi, että saisin työni
valmiiksi. Tämä tieto teki minut
äärettömän nöyräksi. Jossakin on
sielu, joka rukoilee minun puolestani. Ikonimaalaus ei ole minulle
harrastus. Minä en valinnut ikoneja, vaan ikonit valitsivat minut.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Joulu vieraalla maalla
Joulu Ranskassa
Elämän tarkoitusta etsimässä
Hänen nimensä on Amir. Hän tuli tutustumaan
Marhaban-keskukseen heti, kun keskus oli avattu
puolitoista vuotta sitten. Siitä lähtien ystävyytemme
on alkanut kehittyä. Oli yksi syyskuun päivistä kun
hän tuli taas työkeskukselle. Kasvoista näki, että jotain oli tapahtunut. Hän alkoi kertoa Pekalle, että hänellä oli todettu vakava sairaus. Hän itki. Edessä oli
tutkimuksia, useita operaatioita ja epävarmuus siitä,
oliko kyseessä pahanlaatuinen kasvain.
Ensimmäinen operaatio paljasti sairauden tilan.
Kyseessä ei ollut pahanlaatuinen kasvain, mutta muuten vaikea tapaus, joka edellytti lisäoperaatioita. Kuukauden sisällä Amir nukutettiin kolme kertaa. Viimeisen operaation jälkeen hän sai verenvuodon ja oli
menehtyä. Muutaman päivän päästä sairaalasta pääsyn jälkeen hänellä todettiin veritulppa jalassa. Hän
joutui taas aloittamaan uuden hoitokuurin.
Koettelemukset ovat seuranneet toistaan Amirin
elämässä tänä syksynä. Hän on alkanut kysellä vakavissaan elämän tarkoitusta. Hän on alkanut etsiä Jumalaa sellaisena kuin Koraani hänet ilmoittaa. Raamatun ilmoittamaa Jumalaa hän ei uskalla lähestyä.
Hän etsii rauhaa sydämeensä. Hän etsii toivoa, joka
kantaisi häntä kaikkien niiden raskaiden asioiden
kanssa, joita hän kantaa.

Kun pahin tapahtuu
Zora tuli mukaan naisten lukutaitoryhmään kolme
vuotta sitten. Hän oli arka ja ujo ja puhui vain muutaman sanan ranskaa. Tutustuimme pikku hiljaa. Zora
kertoi tarinansa. Hän joutui Ranskaan olosuhteiden
tuomana. Hän oli kihloissa ranskalaisen miehen kanssa. Häitä suunniteltiin, juhlia valmisteltiin. Viime hetkellä sulhanen omaistensa painostuksesta perui häät.
Perhe ei halunnut miniäkseen pohjoisafrikkalaista alkuperää olevaa naista.
Hiljalleen Zora pääsi pettymyksen yli. Hänestä tuli
uskollinen lukutaitoryhmäläinen. Usein hän tuli ryhmään tuliaisten kanssa. Saimme maistella mitä herkullisempia leivonnaisia. Zora leipoi myös Marhaban-keskuksen vihkiäisjuhlaan kakut ja oli aina valmis tulemaan kokiksi, kun sellaista tarvittiin.
– Te olette ainoat ystäväni, sanoi Zora. Hän jaksoi
aina hymyillä ja olla ystävällinen, vaikka kantoi suuria huolia sisällään. Hänellä ei ollut maassa oleskeluoikeutta, koska hänellä ei ollut oleskelulupaa. Mutta
hän ei voinut myöskään palata omaan maahansa. Etsimme usein kuumeisesti ratkaisua hänen ongelmaansa, mutta sitä ei löytynyt.
Eilen Zora tuli keskukselle itkien. Edellisenä päivänä poliisi oli pidättänyt hänet. Zoralle oli annettu
kolme päivää aikaa poistua maasta. Pahin oli tapahtunut. Nyt hän tuli sanomaan meille hyvästit. Olimme järkyttyneitä ja saattelimme hänet matkaan sydän
kipeänä tietämättä tapaammeko enää koskaan. Lähtölahjaksi annoimme hänelle ranskan- ja arabiankielisen Uuden Testamentin.

Rauhaa levottomiin sydämiin
Me odotamme joulua monen ystävämme kipua kantaen. Elämän julmalta tuntuvat käänteet ja yllätykset
nostavat pintaan avuttomuuden. Keinomme auttaa
ovat vähäiset. Mutta voimme kantaa ja jättää heidät
joulun Herran eteen, kuten tekivät ne halvaantunutta
ystäväänsä kantaneet, jotka väentungoksen vuoksi
katsoivat parhaaksi kiivetä katolle. He purkivat siihen aukon ja laskivat halvaantuneen Jeesuksen eteen.
Jeesus tiesi, mitä halvaantunut tarvitsi ja antoi sitä
hänelle.
Iloitsemme siitä, että monet korttelimme asukkaat
ovat tulleet mukaan Marhaban-keskuksen toimintaan
ja saavat tavalla tai toisella kohdata siellä joulun lapsen myös tänä vuonna. Joulun sanoma levittää rauhaa särkyneisiin ja levottomiin sydämiin. ”Kunnia
olkoon Jumalalle ja maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto.”
Toivotamme kaikille nimikkoseurakuntamme jäsenille joulurauhaa.
Raili ja Pekka Tiihonen

Joulu Egyptissä

O

Joulu Japanissa

T

ehtävämme on vienyt meidät kauas kotikulmiltamme. Sen vuoksi monet asiat ovat toisin
kuin ennen. On opeteltu elämään maassa maan
tavalla. Ja maa on vaihtunut muutaman kerran. Monet perinteet ovat joutuneet uusmuokkaukseen.
Mutta joulu lähes kaikkine mausteineen on säilyttänyt asemansa. Toki jotain puuttuu. Mutta jotain
on tullut myös tilalle.
Marras-, joulukuun taitteessa kodissamme alkaa
soida joulumusiikki. On aina alkanut. Joulukoristeet ilmaantuvat näkyville. Joulukuusi, aina aitona
puuna raahataan sisälle. Piparien tuoksu leijailee
ilmassa. Kuusen juurelle sujautetaan pikku paketteja. Jonain päivänä posteljooni pudottaa postilaatikkoon ensimmäisen joulukortin...
Joulu on tavallisesti perheen yhteen kokoontumisen aikaa. Meidän kohdallamme se toteutuu tänäkin jouluna vain osittaisesti. Se on oleellinen
muutos ja puute. Mutta tilalle on saatu uudenlainen perhe. Perheen rajat laajenevat. Otamme joulun vastaan suurperheenä. Sillä koti ja seurakunta
sulavat eräässä mielessä yhdeksi kokonaisuudeksi. Monimuotoinen vilske jatkuu aina jouluaaton
iltaan, kynttiläkirkon päättymiseen asti.

Jouluna tullaan kirkkoon
Olemme täällä työssä. Meillä on ikivanha tehtävä, jonka tuoreus säilyy. Joulu joululta kerromme:
”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus Herra.” Monilta kuulijoilta puuttuvat lähes perustiedot siitä, mistä joulussa todella on kysymys. Ja jouluaattonakin heillä on takanaan tavallinen pitkä ja raskaskin työpäivä. Monet heistä kiirehtivät suoraan työpaikoiltaan uutishuoneelle, kirkkoon. Ja juuri jouluna he
tulevat tavallista monilukuisempana. Perheemme
joulun yksi lahja on siinä, että saamme nähdä: he
tulevat. Todellakin, antaessaan saa.
Mutta työmme ei koskaan, ei joulunakaan voi
olla se syvin ilonaiheemme. Sitä ei myöskään ole
perhe, joka kokoontuu yhteen täysilukuisena tai
osittaisena. Sitä ei ole pienempi tai suurempi lahjaröykkiö kuusen juurella. Sillä työ myös väsyttää, perhe erkanee pian tahoilleen ja lahjapaketit
ilahduttavat yllättävän lyhyen ajan. Mikä kantaa
arkeen ja arjessa?
Paul Gerhardt pukee sen seuraavaan asuun: ”Oi
Jeesus tänne maailmaan Et tullut itses tähden. Mua
auttamaan sä tulit vaan Mun kurjuuteni nähden.
Sä kannoit ristin raskahan Sieluni vuoksi surkean.
Sua kuinka voisin kiittää.”
Hän syntyi talliin. Talli oli viileä, vetoinen ja likainen paikka. Talli on pienoiskoossa tämä kurja
maailmamme. Mutta juuri tähän talliin Hän, Jeesus saapui. Ja tässä tallissa me saamme oppia tuntemaan hänet ja kasvaa hänen tuntemisessaan.
Niin. ”Sua Vapahtaja, rukoilen, Sit älä multa kiellä: Tää ota sydän syntinen Asuaksesi siellä Sen
valtiaana ainiaan, Niin että murheissani saan Sult
avun, lohdutuksen.”
Hyvää Joulua sinulle.
Heikkiset, Tokiosta

len saanut viettää monia jouluja Lähi-idässä,
missä ulkonaiset puitteet ovat niin toisenlaiset,
mihin lapsena on tottunut. Täällä on saanut oppia sitä, että ei jouluun välttämättä tarvita koristeita,
jouluruokia, joululahjoja jne, mikä kotimaassa kuuluu oleellisena osana jouluun. Joulua voimme viettää
sielläkin, missä ulkonaiset puitteet ovat toiset kuin
meillä Suomessa.
Egyptissä vain pieni osa väestöstä viettää joulua
Vapahtajan syntymäjuhlana. Vaan täällä sitä vietetään
kahdesti. Ensimmäinen joulu on silloin kuin Suomessakin. Vaikka täällä eletään saman gregoriaanisen
kalenterin mukaan kuin Euroopassa, Koptikirkko viettää joulua oman kalenterinsa mukaan meidän loppiaisemme aikaan.
Maa on 90 prosenttisesti islamilainen, mutta silti
joulu näkyy aika paljon liikemaailmassa. Kauppoja
koristellaan joulukoristein, tosin joskus näkee, että ne
jäävät ikkunaan koko vuodeksi. Hotellit ottavat jouluajan huomioon koristeluissaan ja ohjelmassaan.
Joissain hotelleissa tai isoissa marketeissa voi kuulla
soitettavan Suomestakin tuttuja, jopa hengellisiä joululauluja. Ja vaikka täällä ei muuten ole lunta, jouluna saattaa nähdä hotellien jouluasetelmissa joulukuusia, (joskus tosi isoja) lumilinnoja, poroja, piparkakkutaloja ja tietenkin joulupukkeja. Joulukuusia näkee
myös joissakin muslimikodeissa joulunaikaan.
Koptikirkon jouluun, kuten muihinkin juhliin, kuuluu noin kuukauden mittainen paasto ennen joulunviettoa. Tuona aikana osallistutaan miltei joka ilta
messuun kirkossa. Paaston aikana ei syödä mitään
eläinkunnan tuotteita. Paasto päättyy jouluyön messuun, minkä jälkeen kotona syödään juhla-ateria. Lapset saavat uudet vaatteet ja lahjoja. Sitä ennen koti on
siivottu perusteellisesti ja leivottu ”kahk”-nimisiä
makeita joululeivonnaisia, minkä päälle on painettu
risti.

Jouluna vieraillaan
Evankelisessa kirkossa vietetään joulua samaan aikaan kuin meillä. Heillä ei ole paastoa. Kirkko koristellaan näyttävästi, myös joulukuusi tai joulupuu kuuluu silloin kirkkoon. Useissa evankelisissa kirkoissa
esitetään joulukantaatti, mutta vasta alkuvuodesta,
esim tänä vuonna se oli 4. päivä tammikuuta. Siinä
käydään läpi joulun tapahtumat laulamalla ja Sanaa
lukemalla. Minulle se on ollut joka vuosi mahtava
elämys. Kummassakin kirkossa joulunaikaan kuuluu
lyhyet käynnit sukulaisten ja ystävien luona. Näin
käydään toivottamassa ”Hyvää Joulua”!
Nyt 7. päivänä tammikuuta joulu on kolmatta kertaa tässä maassa virallinen vapaapäivä. Täällä iloittiin, kun presidentti kolme vuotta sitten antoi tällaisen määräyksen. Nyt kristittyjen ei tarvitse lähteä työhön tai kouluun jouluna.
Täällä olen joskus jäänyt miettimään, miten Jeesuksen syntymä tapahtui arkisen elämän keskellä.
Juuri mikään ei ulkonaisesti pysähtynyt, siihen ei
monikaan kiinnittänyt huomiota. Ja kuitenkin taivaasta katsottuna se oli tapahtuma, mikä kosketti koko
maailmaa. Ajanlasku aloitettiin uudestaan. Kuninkaat
pelkäsivät valtansa puolesta, vaikka eivät olleet nähneet ollenkaan pientä vastasyntynyttä Jeesus-lasta.
Jumalalla oli tarkka suunnitelma, mistä Sanassa sanotaan, että ”kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti
Poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme
lapsen asemaan”.
Olivatpa ulkonaiset puitteet joulussamme mitkä
tahansa, iloitaan Vapahtajamme syntymästä! Vietetään sitä Hänen syntymäjuhlanaan, Hänen, ”joka
meidän tähtemme tuli köyhäksi, että me Hänen köyhyydestään rikastuisimme.” ”Kiitos Jumalalle Hänen
sanomattomasta lahjastaan!” Otetaan se kiitollisena
ja iloiten vastaan.
Jouluiloa toivottaen Ulla-Kaija Hiltunen
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Seurakunta panee suun säkkiä myöten
Sääksin leirikeskus saa kuitenkin kappelin

H

yvinkään seurakunnassa tullaan elämään lähivuodet turhia pröystäilemättä. Sen käsityksen saa, kun kuuntelee talousjohtaja Jouni Lätin kommentteja talousarviosta vuodeksi
2005 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosiksi 2005 – 2007.
Hänen mukaansa talousarvio antaa kuitenkin edelleen hyvät edellytykset toiminnan hoitamiseen.

Veroprosentti
pysyy samana
Ensi vuonna seurakunta saa työvoimaan jopa lisäystä, vaikka kahtena seuraavana vuonna siihen ei
olekaan varaa.
– Ensi vuoden alussa seurakuntaan tulee uusi papinvirka. Myös
lastenohjaajien työpanosta lisätään noin 0,4 työvuotta. Samoin
yksi diakoniavirka vakinaistetaan
vuoden alussa, Jouni Lätti kertoo.
Myös Sääksin leirikeskuksen
kappelihanke etenee.
– Sääksin kappelin suunnittelu
alkaa ensi vuoden alussa ja rakentaminen syksyllä. Sen on tarkoitus valmistua keväällä 2006 nykyisen leirikeskuksen yhteyteen.
Kustannusarvio on 340 000 euroa.
Hyvinkään seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,15 on Suomen
seurakuntien alhaisimpia ja säilyy
ennallaan vuonna 2005 sekä suunnitelmien mukaan myös vuosina
2006 – 2007.
Vuoden 2004 lopussa seurakunnassa on 35 570 jäsentä. Viimeisen kuuden vuoden aikana seurakunnan väkiluku on kasvanut vajaat 3 prosenttia. Samanaikaisesti
vakituisen henkilöstön määrä on
kasvanut 15 prosenttia. Henkilöstön kasvutrendi on ollut samansuuntaista muissakin seurakunnissa viime vuosina. Vuonna 2005
vakinaista henkilökuntaa on 107.
Kausityöntekijät mukaan lukien
työvuosia kertyy 119.

Talousjohtaja Jouni Lätti oli paikalla, kun seurakunnan aktiiviset vapaaehtoiset puurtajat järjestelivät
suosittuja lähetysmyyjäisiä. Lähetystyön hyväksi pidettyjen myyjäisten ja jouluaterian alkuhartauden piti
lähetyssihteeri Antti Pohjanraito.

Verotulojen niukkuus
puree toimintaa
Seurakunnan verotulot ovat
kasvaneet viime vuosina hyvin
niukasti. Vuonna 2003 kasvua oli
0,3 prosenttia. Ennusteen mukaan
tämän vuoden verotulot laskevat
1,3 prosenttia ja talousarvion mukainen verotulojen kasvu ensi
vuodelle 0,7 prosenttia.
– Verotulot on seurakunnan keskeinen tulonlähde. Hidas kasvu on
heikentänyt seurakunnan taloutta.
Vuosikate, joka on noin 260 000
euroa, ei aivan riitä tulevan vuoden investointien rahoitustarpeen
kattamiseen. Tänä vuonna säästöjä on syöty lähes miljoona euroa
Martin seurakuntatalon rakentamisessa. Kassavarat ovat tämän
vuoden lopussa 1,7 euroa, Jouni
Lätti jatkaa.
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Kirkkoneuvosto on reagoinut
tiukentuneeseen taloustilanteeseen esittämällä kirkkovaltuustolle, että vuosina 2006 – 2007 ei
taloudellisista syistä johtuen tehdä henkilöstölisäyksiä.
– Taustalla on se, että seurakunnan toimintakulut ovat nousseet
viime vuosina nopeammin kuin
verotuotot. Vuonna 2005 toimintakulujen kasvu on muun muassa
palkkatason nousun ja henkilökunnan kasvun vuoksi vielä 5 prosenttia.
Jouni Lätti mainitsee, että tänä

vuonna taloudellisessa jaostossa
ja kirkkoneuvostossa on jouduttu
tekemään poikkeuksellisen paljon
työtä talouden tasapainottamiseksi.

Tavoitteista
täsmällisempiä
Seurakuntalaiset muodostavat
seurakunnan. He osallistuvat jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan sekä saavat vihkimiset,
kasteet ja hautaamiset.
Hyvinkään seurakunta pyrkii
vuosien 2005 – 2007 toiminta-

suunnitelmansa mukaan siihen,
että jumalanpalveluselämä olisi
monipuolista, kiinnostavaa ja läheistä kaikille ikäryhmille. Raamattu halutaan tehdä tutuksi nykyaikaisin keinoin.
Erityisesti huolehditaan lapsista, nuorista, perheistä ja syrjäytyneistä. Lähetystyö läpäisee käytännön seurakuntatoimet ja kasvatuksen. Kuten käytännössä on
huomattu aktiiviset seurakuntalaiset innostavat yhä uusia ihmisiä
mukaan antoisaan vapaaehtoistoimintaan.
– Kirkkovaltuusto ja tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota
siihen, että henkilöstön tulisi määritellä tavoitteensa sekä niiden toteutuminen entistä täsmällisemmin eri työaloilla. Tavoitteet raportoidaan ensi vuoden lopulla
valtuustolle. Tavoitteiden täsmentämiseen ja keskeisten tavoitteiden jäsentämiseen on kiinnitetty
aiempaa enemmän huomiota.
Ensi vuonna toimitaan täysillä
muun muassa uusien kirkollisten
toimitusten kaavojen mukaan.
Samalla ne tulevat tutuiksi seurakuntalaisille.
Jumalanpalveluselämää suunnitellaan niin, että toimipisteissä on
sopiva määrä tilaisuuksia eri kohderyhmille. Ensi vuoden aikana
paneudutaan myös ainais- ja pitkäaikaishoidossa olevien hautojen
hoitotason tarkistukseen.
Jouni Lätti on talousmies, mutta hän arvostaa seurakunnan perustehtäviä. Ne pysyvät samoina
myös jatkossa. Seurakunnan missio (tehtävä) on julistaa evankeliumia sekä opettaa, palvella ja varustaa jäseniä elämään kristittyinä. Visio (näky) merkitsee hiljentymistä ja juhlaa arjen keskellä.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Viron luterilaiselle kirkolle
uusi arkkipiispa
Viron luterilaisen kirkon kirkolliskokous on valinnut uudeksi arkkipiispaksi pärnulaisen lääninrovasti
Andres Põderin, joka on toiminut
Pärnun Elisabetin seurakunnan
kirkkoherrana ja Viron kirkon
kirkkohallituksen asessorina. Hän
seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää
arkkipiispaa Jaan Kiivitiä. Äänestyksessä toiseksi tuli Tarton rovastikunnan lääninrovasti, Tarton Paavalin seurakunnan kirkkoherra
Joel Luhamets. Äänestyksessä
Põder sai 32 ääntä ja Luhamets 25
ääntä. Ehdokkaita vaalissa oli yhteensä viisi.
Andres Põder on syntynyt Haapsalussa vuonna 1949 ja vihitty papiksi 1976. Pappina hän on toiminut Viru-Nigulassa, Suure-Jaanissa ja Räpinassa. Kirkolliskokousedustajana hän on toiminut useita
kausia alkaen 1990. Pärnun rovastiksi hänet valittiin 1990. Andres
Põder on naimisissa juristi Marje
Põderin kanssa. Heillä on kaksi
lasta ja yksi lapsenlapsi.
Viron uusi arkkipiispa asetetaan
virkaan kynttilänpäivänä 2. helmikuuta 2005 Tallinnan tuomiokirkossa. (KT)

Järvenpäässä
seurakuntalaisille vinkkejä ja
ajatuksia sähköpostitse
Järvenpään seurakunta käynnistää
10.1.2005 alkaen uuden palvelun
seurakuntalaisille. Halutessaan
seurakuntalainen saa aina viikon
alussa sähköpostitse viestin, jossa
on Ajatus alkavalle viikolle ja Viikon vinkki. Palvelun myötä Järvenpään seurakunta haluaa olla
entistä enemmän mukana ihmisten
arjessa. Palvelu käynnistetään
Kirkko Suomessa 850 vuotta -juhlavuoden kunniaksi.
Ajatus alkavalle viikolle sisältää mietelmän, jolla on kestävyyttä yli yhden hetken ja yli paikan.
Viikon vinkki esittelee lyhyesti
yhden seurakunnan viikon tapahtuman, joko suuren tai pienen. Halukkaat voivat tilata palvelun maksutta Järvenpään seurakunnan kotisivulla osoitteessa: www.jarvenpaanseurakunta.fi. Palvelun voi
myös keskeyttää silloin, kun itse
haluaa.
Perinteisesti seurakuntalaisia on
lähestytty ennen kaikkea suurten
pyhien aikaan, lähinnä ennen joulua ja pääsiäistä. Aloite sähköpostipalveluun tuli seurakuntalaisilta.
”Totesimme ehdotuksen sopivan
hyvin seurakunnan tavoitteisiin.
Näin tavoitamme henkilöitä, jotka
ovat kiireisinä työelämässä tai
muuten, eivätkä välttämättä ehdi
tai jaksa tulla seurakunnan tilaisuuksiin”, kertoo Järvenpään kirkkoherra Jaakko Harjuvaara.
(KT/Järvenpään
seurakunnan tiedotus)

S

ateisena perjantaina kaksi bussilastillista hyvinkääläisnuoria suuntasi
kulkunsa Turkuun, Maata Näkyvissä -festareille.
Turkuhallissa ja Messukeskuksessa 12. - 14.11. järjestettyyn pohjoismaiden suurimpaan kristilliseen nuorisotapahtumaan osallistui noin 11000 nuorta. Vaikka
HB:n keikalta myöhästyttiinkin,
toi viikonloppu mukanaan monia
mahtavia keikkoja ja hienoja kokemuksia.
Perjantai-iltana juhlijoita odotti festarimessun jälkeen aina niin
ihana koulumajoitus. Hyvin nukutun yön jälkeen alkoivat ensimmäiset herätyskellot soida jo kuuden jälkeen. Aamutoimien nopeasti hoiduttua odotti kyyti takaisin messukeskukseen. Messukeskuksessa oli valtavat aamupalajonot, mutta hyvän ja ravitsevan aamupalan jälkeen päivä lähti nopeasti käyntiin.

Maata näkyvissä -festarit
20 vuotta!

Mukavia ihmisiä
koolla

Korvatulppia tarvittiin
Lauantaiaamun ensimmäisiä
konsertteja oli bass‘n Helenin
konsertti. Toista kertaa mukana
olleen Roy Sirniön,18, mielestä
bändi heitti hyvän keikan. Roylla
oli kolme suosikkibändiä, joita
hän oli tullut katsomaan, ja yksi
niistä olikin juuri bass´n Helen.
– Olen käyttäytynytkin ihan hyvin. Ainoa mitä olen hajottanut on
pari tärykalvoa, kertoo Roy.
Tärykalvot todella olivat vaarassa ja korvatulppiakin tarvittiin,
kun bändit soittivat täysillä. Lauantai-illan pääkonsertissa soitti
Seven Places (USA) ja illan päätti

Kipeän Ihana Elämä -gaala 20vuotiaiden MN-festareiden kunniaksi. Gaalassa lavalle nousivat
monet suomigospelin huipuista
kuten The Rain, Terapia ja Juha
Tapio.

Nuoret nauttivat muun muassa Normal Generation -bändin esiintymisestä. Konserttien lisäksi heille oli tarjolla monenlaista tekemistä ja pohtimista erilaisissa studioissa ja
workshopeissa.

Alas laskeutuva armo
H

yvinkään seurakunnan nimikkolähettiä Seija Uimosta voi kutsua lähetystyön
veteraaniksi. Hän on toiminut Sanansaattajat-radiolähetysjärjestön
palveluksessa entisen Jugoslavian alueella, nykyisessä Kroatiassa yli 20 vuotta.
Marraskuussa vietettiin lähetin
lämmintä syntymäpäiväjuhlaa
Crikvenicassa, Adrianmeren rannalla. Päivänsankari näytti siltä,
että tiivis työ ja vaivannäkö ei
häntä suinkaan ole loppuun väsyttänyt, vaan suorastaan nuorentanut.
Parikymmenpäisenä matkalaisjoukkona vietimme syvästi mieleen painuneen marraskuun viikon Kroatiassa. Yhdessä noin 70
muun kahta kansallisuutta edustaneen henkilön kanssa opiskelimme Paavalin Efesolaiskirjettä
ja Psalmeja Crikvenican kaupungin ”Life Center” -lomakeskuksessa.
Välimeren pohjukka kristallinkirkkaine vesineen oli parinkymmenen metrin päässä, mutta viileässä ja tuulisessa säässä vain
yksi uskaltautui uimaan. Parasta
oli monen mielestä yhdessäolo
kristittyjen kanssa, joita ei ennestään tuntenut ja joiden kieltä ei
ymmärtänyt. Silti yhteys syntyi.

Sodan traumat näkyvät
Kysymyksessä oli Raamattuopiston ja radiolähetysjärjestö

muistojuhlaksi. Noin sadan ihmisen tapahtumasta festarit ovat paisuneet valtavaksi, uskovia yhdistäväksi tapahtumaksi.
– Surujuhla on muuttunut ilojuhlaksi. Taivaassa meitä odottavat juhlat, joihin jokainen on kutsuttu ja jotka eivät lopu koskaan.
Näitä juhlia odotellessa voimme
juhlia Maata Näkyvissä -festareita, sanoi Juha Heinonen, MN festareiden ja Sleyn nuorisotyön
johtaja.
– Usko Jeesukseen on arvokas
juhlavaate. Pidetään huolta, että
meillä kaikilla on tämä juhlavaate päällä.

Sanansaattajien järjestämä matka,
vetäjinä rovasti Reijo Huuskonen ja pastori Martti Poukka. Se
suuntautui maahan, jossa on Suomea huomattavasti pitemmät kristilliset perinteet, mutta joka tunnetusti viime vuosikymmenellä
sai osansa Balkanin niemimaan
kärsimyksistä.
Yhä edelleen sodan traumat
tuntuivat ja näkyivät, mutta myös
haavojen paranemista on tapahtumassa. Siitä osoituksena oli raamattukurssillamme vieraileva
ryhmä pappeja naapurimaasta; he
edustivat slovakialaispohjaista
luterilaista kirkkoa Vojvodinan
maakunnasta.
Sanansaattajien pitkäaikainen
lähetti, Osijekin kirkkoherrana
toiminut Matti Korpiaho, jonka
oli alun perin tarkoitus lähteä
mukaan, kaatui matkan kynnyksellä ja mursi molemmat ranteensa. Hänen terveisensä otettiin kaikissa vierailupaikoissa lämpimästi
vastaan, ja suurimman suosionosoituksen keräsi kommunikaattori- eli ääniyhteys Suomesta Kroatiaan yhden illanvieton aikana.
Pitkin viikkoa kuulimme opetuksen lomassa tervehdyksiä paikallisista seurakunnista sekä henkilökohtaisia todistuksia uskon
tien löytymisestä ja sillä vahvistumisesta. Koskettavaa oli eläytyä
esimerkiksi muslimitaustalta
nousseen naisen vaiheisiin kohti
armollisen Jumalan kohtaamista.

Festari alkoi nuoren
muistojuhlasta
20-vuotta sitten ensimmäiset
Maata Näkyvissä -festarit järjestettiin edellisvuonna kesken koulupäivän kuolleen Timo Vainion

Jenni Siitonen,16 ja Emma
Contursi, 16 tulivat festareille
toistamiseen, koska viime vuonna oli kivaa.
– Täällä on myös mukavia ihmisiä, Jenni lisää. Eniten tytöt olivat pitäneen The Rainin keikasta.
Lauantaina oli konserttien lisäksi tarjolla myös monenlaista tekemistä ja pohtimista erilaisissa studioissa ja workshopeissa. Illalla
uni maittoi. Sunnuntaiaamuna
ohjelmassa oli muun muassa jumalanpalvelus ja festareiden viimeiset konsertit.
Maata Näkyvissä -festarit järjestettiin jälleen noin tuhannen
talkoolaisen voimin, joista valtaosa on nuoria. Maata Näkyvissä
onkin tapahtuma, jonka nuoret rakentavat nuorille.
Teksti ja kuvat
Mirva Keski-Jyrä
ja Sanna Rauhala

Lähettimme vietti syntymäpäiväjuhlaa Kroatiassa
Tapaturman vuoksi matkalta pois jäänyt
Matti Korpiaho lähetti Seija Uimoselle
ja seurakunnalle terveisiä Suomesta
kännykän välityksellä.

pun ajan.
Pienestä, vaatimattoman oloisesta kaupungista on säteillyt vuosien varrella evankeliumin vaikutuksia ympäri Balkania, varsinkin
viikoittaisten radio-ohjelmien välityksellä.

Laitapuolen miehille
ehtoollista

Käytiin Kutinassa
Hengellisen ohjelman lisäksi
kuului matkaan luonnollisesti
myös hiukan Kroatian kauniin
luonnon ja turistikohteiden katsastusta. Mieleen jäävin oli Opatijan
kaupunki Adrianmeren rannalla.
Tuosta kaupungista alkoi itse
asiassa tuon Välimeren tienoon
turismi. Kun rautatie valmistui
1800-luvulla Wienistä Opatijan
viereiseen Rijekaan, alkoivat Itävalta-Unkarin kuninkaalliset ja
aateliset viettää lomiaan alueella.
Heidän huvilansa ovat nyt upeina

rantahotelleina. Kaupungissa on
aivan omanlaisensa tunnelma.
Raamattukurssi Efesolaiskirjeen Kristus- ja armokeskeisten
näköalojen äärellä sekä Psalmeja
ryhmissä tutkien kesti maanantaista perjantaihin.
Lähtöhalausten jälkeen suuntasimme sisämaahan, Kutinan kaupunkiin, joka on varsinkin Sanansaattajien lähetysystäville tullut
tutuksi kirjeiden välityksellä. Itsekin sain 1990-luvulla vierailla
Kutinan kirkossa raamattukoulun
kurssiopettajana yhden viikonlo-

Sunnuntaina olimme olla mukana kahdessa jumalanpalveluksessa, joissa matkanjohtajapapeilla
oli saarnavuoro. Jälkimmäisessä
ehtoollisjumalanpalveluksessa
kosketti monia näky, jossa kaksi
laitapuolen kulkijaa polvistui ehtoollispöytään. Olimme Efesolaiskirjeen äärellä juuri oppineet, miten Jumalan armo laskeutuu aivan
alas.
Itselläni valitettavasti liikahti
fariseuksen sydän, kun nämä miehet astuivat kirkkoon. ”Mitä nuo
täällä tekevät?” Saarnani aikana
toinen heistä vielä nukahti, ja häneltä pääsi kuorsaus. Mutta he olivat mukana loppuun asti, saivat
ehtoollisen ja sanan evästä.
Kirkkokahveilla totesi Seija Uimonen, että juuri tällaisten ihmisten kanssa he aloittivat seurakunnan. ”Serbejä ja syntisiä” ei ajettu ulos. Vain sairaille ja syntisille
armo kelpasi ja kelpaa.
Teksti ja kuva
Reijo Huuskonen
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Lasten
nurkka

Auta äitiä joulukiireissä
ja koristele joulupiparit
herkullisen näköisiksi.

Joulujuhlia
Raamattupiirien
yhteinen jouluateria

Työttömien torstain
joulujuhla

pe 10.12. klo 14.00
seurakuntakeskuksen
kokoussalissa
Hämeenkatu 16

to 16.12. klo 11 - 14
Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
Yli-Anttilantie 3

* Esa Kokko.

* Jouluinen ohjelma.
* seurakunnan tarjoama
jouluateria.

* Tervetuloa!

* Ovet suljetaan tasan kello
11. Ole ajoissa paikalla!

Tiedotus: Kriminaalija päihdetyö / Vehkojan
saunaryhmäläiset:

Piirros ja tehtävä Eija Viitanen

* Tervetuloa diakoniatyön
joulujuhlaan Vehkojan
seurakuntatalolle ke 15.12.
klo 17.00.
* Ohjelmassa joulupuuroa.
* Yhteislaulua ym.
* Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon pe 10.12. mennessä (ma, ti, to ja pe klo 10 - 13,
puh. 4561 250).
* Tervetuloa!
Diakoniatoimiston
joulunajan aukioloajat
* vko 52 ma, ti, to klo 10 - 13,
pe 24.12. ei päiv.vast.ottoa
* vko 53 ma, ti, to ja pe klo
10 - 13
* vko 1 ma, ti, pe klo 10 - 13,
to 6.1. ei päiv.vast.ottoa

* Tervetuloa!

Maahanmuuttajien
joulujuhla

* Jouluista ohjelmaa ja
syötävää.
* Joulupukki ja muori
vierailevat.
* Ilmoittautuminen 10.12.
mennessä Päivi Lammelalle, puh. 040 559 6318.
* Järjestäjinä Hyvinkään
kaupunki, 4H-yhdistys ja
Hyvinkään seurakunta.

Raamattuopiston
ystävien ja Sahanmäen palvelukeskuksen virkistysryhmän kävijöiden
pieni joulujuhla

* Tervetuloa!

* Tervetuloa!

Kurssi I sunnuntaisin klo 13.30 - 16.30 (Helenenkatu 15)
13.2., 20.2., 27.2., 6.3., 13.3. ja 20.3.
Kurssi II (myös lapsiperheille) su klo 14 - 17, la klo
10 - 17 (Helenenkatu 15) 3.4., 10.4.,17.4., la 23.4. ja 24.4.
Ilmoittautumiset Virpi Koivistolle, puh. 040 5479 615,
virpi.koivisto@evl.fi. Kurssin hinta 20 e/pariskunta.
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Pe 24.12. klo 15.00
ja 16.30
Aattohartaus
Kytäjän kirkossa
Hannu Tiainen

La 25.12. klo 9.00
Sanajumalanpalvelus
Kytäjän kirkossa
Hannu Tiainen

Pitopalvelu

la 18.12. klo 14.00
Kanasella
Sandelininkatu 3 B 13
* Joulupuuroa ynnä muuta.

Hyvinkään seurakunta järjestää seuraavat
parisuhdekurssit 18 - 30-vuotiaille nuorille aikuisille:

Su 12.12. klo 15.00
Kauneimmat joululaulut
Kytäjän kirkossa
Hannu Tiainen ym.

* Rovasti Pekka Halme
kertoo varhaiskirkon
lähetystyöstä.
* Leila Kallas ja Marjatta
Puisto kertovat Tansanian
matkastaan.
* Pertti Niiranen.
* Pirkko Ojala.
* Antti Pohjanraito.
* Musiikkia: Heikki Hinssa
ja Hyvinkään Kirkon
Kamarikuoro.
* Jouluinen tarjoilu.
* Tervetuloa!

-suhdekurssit nuorille pareille keväällä 2005

Hyvinkään
seurakunnan

to 16.12. klo 18.30
seurakuntakeskuksessa
Hämeenkatu 16

to 16.12. klo 18.00
Sahanmäen palvelutalossa Munckinkatu 65

Virtaa välillämme

Kytäjän joulun aika

Lähetystyön ja
pienryhmien
joulujuhla

Ammattitaidolla ja tyylikkäästi
• Perhejuhlat ja muut tilaisuudet
• Kahvi- ja ruokatarjoilut seurakunnan tai asiakkaan tiloissa

Tiedustelut ja varaukset
(019) 456 1234

Joulukuu 2004 - helmikuu 2005
JOULUKUU
Torstai 9.12.
klo 18.30 Rukoushelmien
ryhmä Puolimatkan kappelissa
Perjantai 10.12.
klo 14.00 Raamattupiirien
yhteinen jouluateria
seurakuntakeskuksen
kokoussalissa
klo 19.00 ”Joulu joutsenten
siivin” -konsertti, Nurmijärven musiikkiopiston kuoro
Laulujoutsenet Hyvinkään
kirkossa
klo 19.00 Opiskelija- ja
nuorten aikuisten ilta
Harjutalossa, Harjukatu 1, Sley
Sunnuntai 12.12. /
3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 14.00 Raamattuluentosarja
”Uskon perusasioita 2.
Korinttilaiskirjeessä” Vehkojan
srk-keskus, Per-Olof Malk
Kauneimmat joululaulut:
klo 10 Paavolan srk-koti (messu)
klo 12 Kaukasten palvelutalo
klo 14 Martin seurakuntatalo
klo 15 Kytäjän kirkko
klo 16 Hyvinkään kirkko
klo 16 Vanha kirkko
klo 18 Hyvinkään kirkko
klo 18 Vanha kirkko
klo 20 Hyvinkään kirkko
ks. sivu 3
Maanantai 13.12.
klo 18.00 Hanna-ryhmä
työkeskuksessa, Hämeenk. 16,
joulujuhla
klo 18.00 ”Joulun tähti”
-nukkehartaus koko perheelle,
Martin seurakuntatalossa
klo 18.30 Hanukka-juhla
Helluntaitemppelissä,
Sillankorvankatu 37
Tiistai 14.12.
klo 18.30 Israel-raamattu- ja
rukouspiiri helluntaitemppelissä, Sillankorvankatu 37
Keskiviikko 15.12.
klo 17.00 Paavolan eläkeläiskerhon joulujuhla Paavolan
seurakuntakodissa
Torstai 16.12.
klo 11.00 Työttömien torstain
joulujuhla Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3
klo 18.00 Maahanmuuttajien
joulujuhla Sahanmäen palvelutalossa, Munckinkatu 65
klo 18.30 Lähetystyön ja
pienryhmien joulujuhla
seurakuntakeskuksessa

klo 19.00 Joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, Laura
Voutilainen ja Tomi Metsäketo
Sunnuntai 19.12. /
4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu ja
kauneimmat joululaulut
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, kahvit
klo 14.00 Kynttiläkirkko
Hyvinkään kirkossa
klo 16.00 Joulujuhla
Ahdenkallion nuorisotalossa
klo 18.00 Hyvinkään Kamarikuoron joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa
Tiistai 21.12.
klo 20.00 Joulukonsertti
Vanhassa kirkossa, Domus
Capitul
Keskiviikko 22.12.
klo 18.00 Kansainvälinen
jouluhartaus Vanhassa kirkossa
klo 20.00 ”Joulun ihme”
-monitaidejoulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään
Kirkon Kamarikuoro
Torstai 23.12.
klo 22.00 Aatonaaton yömessu
Paavolan srk-kodissa, kahvit
Perjantai 24.12. / Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
klo 14.00 Aattokirkko
Hyvinkään kirkossa
klo 16.00 Aattokirkko
Hyvinkään kirkossa
klo 14.00 Aattohartaus
Rauhannummen kappelissa
klo 15.00 ja 16.30
Aattohartaus Kytäjän kirkossa
klo 16.00 Julbön i Gamla
kyrkan
klo 17 - 20 Avoin jouluaatto
Vehkojan srk-keskuksessa
klo 18.00 Aattohartaus
Puolimatkan kappelissa
klo 23.00 Yömessu Hyvinkään
kirkossa
Lauantai 25.12. / Joulupäivä
Nyt Betlehemiin!
klo 06.00 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa
klo 08.00 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa
klo 08.00 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
klo 09.00 Sanajumalanpalvelus
Kytäjän kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 16.00 Joulupäivän
konsertti Hyvinkään kirkossa

(Muutokset mahdollisia! Seuraa kirkollista ilmoittelua.)
Sunnuntai 26.12. / Tapaninpäivä
Kristuksen todistajat
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa

klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa

Perjantai 31.12. /
Uudenvuodenaatto
Aikamme on Jumalan kädessä
klo 19.00 Uudenvuodenaaton
tilaisuus Vanhassa kirkossa,
raamattuluento, tarjoilua, SEKL
klo 23.00 Yömessu Hyvinkään
kirkossa

Keskiviikko 19.1.
klo 18.00 Kristinuskon historia
-luentosarja Vanhassa kirkossa

TAMMIKUU 2005
Lauantai 1.1. /
Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
klo 18.00 Bach-konsertti
Hyvinkään kirkossa,

Sunnuntai 23.1. / 3. sunnuntai
ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 18.00 Kristittyjen
ykseyden rukousviikon päätös
Hyvinkään kirkossa
Maanantai 24.1.
klo 18.00 ”Naiset toivon
lähteellä”, Hanna-ryhmä
työkeskuksessa

Sunnuntai 2.1. / 2. sunnuntai
joulusta
Herran huoneessa
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa, kahvit
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 15.00 Messu Kytäjän
kirkossa
klo 18.00 Konsertti Hyvinkään
kirkossa, Kamarikuoro Gaudete

Keskiviikko 26.1.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa

Torstai 6.1. / Loppiainen
Jeesus, maailman valo
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
klo 18.00 Kauneimmat
joululaulut vielä kerran
Vanhassa kirkossa

HELMIKUU

Sunnuntai 9.1. / 1. sunnuntai
loppiaisesta
Kasteen lahja
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Kaukasten
palvelutalossa
klo 18.00 Messu Martin
seurakuntatalossa
Keskiviikko 12.1.
klo 18.00 Kristinuskon historia
-luentosarja Vanhassa kirkossa
Torstai 13.1.
klo 19.00 Sanan ja rukouksen
ilta Hyvinkään kirkossa
Sunnuntai 16.1. / 2. sunnuntai
loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen
voimansa
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, uusien työntekijöiden
tehtäväänsiunaaminen
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan srk-kodissa, kahvit

Sunnuntai 30.1. / Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily
klo 10.00 Perhekirkko
Hyvinkään kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa, kahvit
klo 18.00 SRO:n kirkkoilta
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 2.2.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa
Perjantai 4.2.
klo 18.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa
Sunnuntai 6.2. /
Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Yhteisvastuukeräyksen
aloitus
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 15.00 Messu Kytäjän
kirkossa
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa
Maanantai 7.2.
klo 18.00 ”Naiset toivon
lähteellä”, Hanna-ryhmä
työkeskuksessa
Keskiviikko 9.2.
klo 18.00 Kristinuskon historia
-luentosarja Vanhassa kirkossa

Seurakunnan
osoitteet ja
puhelinnumerot
Postiosoite:
PL 29,
05801 HYVINKÄÄ
Käyntiosoite:
Hämeenkatu 16,
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 456 11
Telefax 456 1201
Suuntanumero: 019

Kirkkoherranvirasto
Avoinna: ma-ke 9 - 16,
to 9 - 18 ja pe 9 - 15
Puh. 456 1200

Taloustoimisto
Avoinna: ma-to 9 - 16
ja pe 9 - 15
Puh. 456 1224

Diakoniatoimisto
Avoinna: ma, ti, to ja pe
10 - 13, Puh. 456 1250

Nuorisotoimisto
Avoinna: ti ja to 15 - 17,
Puh. 456 1240
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SANARISTIKKO

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Vastaukset
lähetetään pe 5.1.2005 mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltälehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Avoin

Jouluaatto

Nimi:
Osoite:

Ristikon 5/2004 ratkaisu
Kilpailuun osallistui 34 ristikon ratkaisijaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Rauha Piikkilää ja Iivari Alasta. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä. Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistumisesta.

pe 24.12.2004 klo 17 - 20

Vehkojan seurakuntakeskuksessa
Yli-Anttilantie 3
Ohjelmassa
• tietovisailu, joululauluja ja glögibaari
• klo 18.00 jouluateria plus kahvit ja tortut
• klo 19.30 jouluhartaus
• Illan isäntäpari on Esa ja Birgitta Kokko
• Jouluaterialipukkeita, 10 e/kpl,
saatavana seurakuntakeskuksen
neuvonnasta pe 17.12. saakka,
Hämeenkatu 16, puh. 456 11.
Järj. Hyvinkään seurakunta
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KIRKONMÄELTÄ-LEHTI TOIVOTTAA
LUKIJOILLEEN RAUHAISAA JOULUA!

