KIRKONMÄELTÄ
Hyvinkään seurakuntalehti

nro 1

29.1.2004

Kuva: EASTPRESS/Seppo J. J. Sirkka

Mikko Heikka

Etsivän ja
epäilevän
piispa

Espoon hiippakuntaliite s. 12

www.evl.fi/srk/hyvinkaa

KIRKONMÄELTÄ

Kirkonmäki-Gallup
Mitä sana hiippakunta tuo mieleesi?
Kirkonmäeltä-lehti päätti vuoden alkajaisiksi kysellä hyvinkääläisten mielikuvia sanasta
hiippakunta. Koska tämäkin
lehti kertoo lukijoille uudesta
Espoon hiippakunnasta ja sen
johtajasta, piispa Mikko Heikasta, tiedustelimme myös,
minkälaisia ominaisuuksia hyvällä piispalla pitäisi olla. Hyvin tuntuivat gallupiin osallistuneet tunnistavan uuden hiippakunnan ja sen johtajan.

Hiippakunta tukee seurakuntia
Tämän vuoden alusta Hyvinkään seurakunta on kuulunut Espoon uuteen hiippakuntaan, josta tässä lehdessä on hyvä esittely.
Hiippakunta on tietysti hallinnollinen yksikkö piispan johdolla,
mutta paljon siihen liittyy toimintaakin. Odotamme hiippakunnaltamme apua mm. koulutustilaisuuksien järjestämisessä. Papiston
tai muiden työntekijäryhmien neuvottelut ovat tärkeäksi koettuja
tapaamisia.
Vaikka Suomen kirkon visiot ja suuntaviivat luodaan koko kirkon hallinnon tasolla, niin toteuttaminen jää hiippakuntiin ja seurakuntiin. Esimerkiksi jumalanpalvelusuudistus ajettiin Suomessa
läpi pitkälti hiippakuntien koulutustoimintana tai rippikoulun kehittäminen hiippakunnallisten ”konsulttien” kautta. Hiippakunta
varustaa meitä entistä paremmin palvelemaan seurakuntalaisia,
toivon. Sehän tässä ideana onkin. Mitä varten tarvitaan jotakin tasoa kuten nyt hiippakunta tai vaikkapa urheiluelämässä piiritaso?
Perustyöhän tapahtuu seuroissa eli kirkollisessa kentässä seurakunnissa! Hyvä ”piiritaso” merkitsee elävää liikettä ja rikkautta
vastavuoroisesti.
Urheiluelämän termeillä ”piiri” ei vain vie parhaita päältä ja lypsä seuroja vaan toisinpäin. Olisiko jotain tästä ihanteesta vanhastaan toteutunut hiippakunta-seurakunnat -akselilla. Piispa ilmentää alueensa seurakuntien yhteyttä. Hän ohjaa, tukee ja kehittää.
Espoon hiippakunta elää alueella, jossa on paljon henkistä ja hengellistä etsintää.
Toivomme täältä Hyvinkäältä käsin uudelle hiippakunnallemme ja sen piispalle siunausta.
IlkkaJärvinen
kirkkoherra

Marja Saarinen vastaili Kirkonmäeltä-lehden kysymyksiin mattotelineeltä. Hän kertoo olevansa
jonkin verran mukana Hyvinkään
seurakunnan elämässä, joten
myös hiippakunta-sana oli hänelle jossain määrin tuttu.
– Hiippakunta on suurempi hallinnollinen alue, joka muodostuu
rovastikunnista. Suomessa on
muutama hiippakunta, jonka jokaisen johdossa on piispa. Poikkeuksena on Turun arkkihiippakunta, jota johtaa koko kirkon johtaja, arkkipiispa.
Marja Saarinen kertoi seuranneensa tiedotusvälineistä uuden,
Espoon hiippakunnan perustamista.
– Espoon piispana on entinen
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Mikko Heikka, hän mietti.
Saarinen luonnehti hyvää piispaa karismaatikoksi.
– Hyvällä piispalla on itsellään
omat vahvat mielipiteet, mutta
hän ottaa myös muiden ajatukset
huomioon. Lisäksi hänen pitää
olla valveutunut sekä henkisesti
että taloudellisesti, Saarinen totesi.

Mikkelin piispan
armeijakaveri
Kun elämä ahdistaa

Palveleva puhelin
100 71
on kuuntelevana korvana
joka ilta kello 21 - 01

”Naiset toivon lähteellä”
Hanna-ryhmä kokoontuu työkeskuksessa Hämeenkatu 16
maanantaisin 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 19.4., 3.5. ja 17.5.
klo 18 - 19.30
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– Hiippakunta on kirkollinen,
hallintoon kuuluva alue. Suomessa on muutama hiippakunta, joita
jokaista johtaa piispa, kauralyhteiden kanssa liikkunut Paavo Talman totesi.
Hän arveli ensin Hyvinkään
kuuluvan Helsingin hiippakuntaan, mutta muisti pian myös uuden Espoon hiippakunnan.
Talmanilla itsellään on omakohtaisia kokemuksia suomalaisista
piispoista.
– Mikkelin nykyinen piispa oli
armeijakaverini. RUK:ssa palvelimme samassa komppaniassa,
vaikka ei hän enää taitaisi minua
muistaa, mies kertoi.
Talmanilla oli selkeä kuva hyvän piispan ominaisuuksista.
– Hyvä piispa tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Hän on
karismaattinen, mutta samalla
myös kirkollinen auktoriteetti ja
hyvä esikuva. Lisäksi piispan pitää olla hyvä hallinnossa, Talman
sanoi ja jatkoi vielä:
– Piispa on puoliksi hengellinen, puoliksi hallinnollinen johtaja. Hän on seurakuntalaisten
johtaja sekä maallisessa että hengellisessä mielessä.

Myös Jorma Tuohelalle hiippakunta oli tuttu sanana ja käsitteenä, joskin hän piti hankalana sanan määrittelyä yhtäkkisesti.
– Suomi on jaettu osiin, hiippakuntiin, jotka ovat ikään kuin
eräänlaisia läänejä. Helsingin
hiippakunta jaettiin juuri kahdeksi pienemmäksi hiippakunnaksi.
Hyvinkää siirtyi uuteen Espoon
hiippakuntaan, jota piispa Mikko
Heikka johtaa, Tuohela totesi.
Hän piti hyvää piispaa nimenomaan ihmisläheisenä.
– Uusi piispa tuntuu erittäin ihmisläheiseltä, mutta sellainen on
myös Helsingin piispa Eero Huovinen. Tärkeää on, että piispa tulee lähelle kansaa, lähelle seurakuntalaisia. Lisäksi on hyvä, että
hän on sopivan ikäinen, Tuohela
sanoi ja määritteli piispalle sopivaksi iäksi keski-iän.

Piispa johtaa
hyvään ja oikeaan

Hyvä piispa on uskova
Anna-Kaarina Skyttä oli lauantaina Hyvinkään torilla lapsenlapsensa Terhin kanssa.
– Hiippakunta on minusta
eräänlainen alueellinen toimintapiste, johon kuuluu useita seurakuntia yhdessä. Hyvinkää kuuluu
Espoon hiippakuntaan, mutta uuden piispan nimeä en muista,
Skyttä mietti.
Hänestä hyvä piispa on uskova,
asiat hallitseva sekä uudestisyntynyt henkilö.

Kansanläheinen
johtaja

– Onpa vaikea määritellä. Hiippakunta on sellainen alueellinen
kokonaisuus, johon kuuluu useampia seurakuntia, Kaisa Honkaharju tuumi Kirkonmäeltä-lehden kysymystä.
– Suomeen perustettiin juuri
uusi hiippakunta, Espoo. Katsoin
televisiosta, kun uusi piispa Mikko Heikka vihittiin. Oli erittäin
mielenkiintoinen tilaisuus, Honkaharju vielä jatkoi.
Hänen mielestään tärkeintä on,
että piispa tulee kaikkien seurakuntalaisten kanssa toimeen ja
että häntä on helppo lähestyä.
– Hyvä piispa tulee kansan pariin. Lisäksi hän osaa johtaa meitä hyvään ja oikeaan.
Teksti ja kuvat Heidi Hänninen
Hiippakunta
Hiippakunta on piispan ja tuomiokapitulin
johtama kirkollinen hallintoalue. Suomessa
on yhdeksän luterilaista hiippakuntaa: Turku, Tampere, Oulu, Mikkeli, Porvoo, Kuopio, Lapua, Helsinki ja Espoo (perustamisvuoden mukaisessa järjestyksessä).
Turun arkkihiippakunnassa on sekä arkkipiispa että piispa. Arkkipiispan ensisijaisena vastuualueena ovat Turun tuomiorovastikunnan sekä Naantalin ja Mynämäen rovastikunnat. Muut seurakunnat kuuluvat piispan
vastuualueeseen. Molemmat toimivat täysin
piispallisin valtuuksin sovitun työnjaon puitteissa.
Hiippakunnan seurakunnat ovat hallinnollisesti jossain määrin piispan ja tuomiokapitulin alaisia. Hiippakunnan papit ovat tuomiokapitulin valvonnan alaisia. Tuomiokapituli
toimii myös hallintotuomioistuimena: seurakuntien hallintoelinten päätöksistä tehdyt valitukset käsitellään ensisijaisesti tuomiokapitulissa. Hiippakunnallista toimintaa ja koulutusta varten hiippakunnissa on pääsihteerin virka sekä hiippakuntasihteerin virkoja.

Että äidinrakkaus toteutuisi

riittämättömän ja negatiivisen
vuorovaikutuksen kautta.
• Odottavien äitien kohtaaminen
Hyvinkäällä on päätetty panostaa odottavien äitien kohtaamiseen. Siksi on perusteltua tukea
kaikkia niitä tahoja, jotka jo työskentelevät tällä sektorilla.
Anna omastasi, että äidinrakkaus toteutuisi sielläkin, missä
sen toteutumista estää päihderiippuvuus.

HYVINKÄÄLLÄ
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hteisvastuukeräyksen tuloksesta 10 % annetaan paikallisiin projekteihin. Paikallistasolla etsitään projekti, joka aiheeltaan sopii keräyskohteeksi.
Hyvinkäällä kohteeksi on tulossa
toisaalta jo olemassa olevaa toimintaa päihteistä kärsivien äitien
hyväksi, ja toisaalta uusi projekti
tällä sektorilla.
• Tuki- ja koulutustapahtuma
Hyvinkääläisten keräystuotolla
pyritään järjestämään tuki- ja koulutustapahtuma niille kaupungin
ja seurakunnan työntekijöille, joiden tehtävät liittyvät ennaltaeh-

käisevään päihdetyöhön. Koulutuksella pyritään tukemaan sitä,
että työntekijä kohdatessaan päihderiippuvaisen odottavan äidin
osaisi ottaa ongelman puheeksi.
• Materiaalipaketteja
Toinen keräyksen kohteemme
Hyvinkäällä on suunnitelmien
mukaan Raivaajatalon/Kumppanuuskeskus Avainaseman ryhmätoiminnan tukeminen. Toimipisteeseen, joka sijaitsee Vaiveronkadulla vanhassa Raittiustalossa,
hankitaan Ensi- ja turvakotien liiton materiaalipaketteja.

Vuosien 2002 ja 2003 tulos
Tuusulan rovastikunnassa

V

uodet vaihtelevat. Yhteisvastuukeräyksen tulos ei ole koskaan ollut seurakunnassamme edes rovastikunnallista huippua, saati sitten että olisimme pärjänneet valtakunnallisesti. Oheiset taulukot
paljastavat laskevat kehityksen. Seurakuntamme ei ole ”yhteisvastuuseurakunta”. Valinta on tehty lähetyksen hyväksi, mikä ei ole huono
valinta.
Yhteisvastuullisena haasteenamme olkoon silti se, että lasku pysähtyy. Näin älköön tapahtuko keräysmaineemme vuoksi, vaan siksi, että
keräyksen kautta osoittaisimme lisääntyvää rakkautta vaikeuksissa eläville äideille. Meitä kaikkia kutsutaan aktiiviseen toimintaan keräyksen
hyväksi.
Riveistämme on poistunut muutamia viime vuosien ahkeria ovelta
ovelle kerääjiä. Viime vuonna saimme tilalle runsaasta nuoria, sillä isoiskoulutuksessa olevat nuoret ryntäsivät lippaat kourassa valtaamaan
Marttia. He antoivat meille kaikille haasteen. Ota sinäkin lipas kouraan
ja lähde liikkeelle!

• Apua päihderiippuvaisten äitien lapsille
Keräyksen kautta pyritään tiedostamaan päihderiippuvaisten
äitien lasten ongelma. Tutkimusten mukaan päihteiden väärinkäytöstä kärsiviä äitejä on 6 % odottavista äideistä. Vuosittain 3600 –
6000 sikiötä on vaarassa vaurioitua äidin päihderiippuvuuden takia.
Yhteisvastuun projektissa keskitytään raskaus- ja pikkulapsiaikaan, jonka on todettu olevan naisille erityinen hoidollinen mahdollisuus. Mikäli äiti työskentelyn
tuloksena vähentää tai lopettaa
raskausaikana päihteiden käytön,
se vaikuttaa suoraan sikiön terveyteen. Jokainen päihteetön päivä auttaa. Myös lapsen ensimmäi-

sinä elinvuosina voidaan varhaiseen vuorovaikutukseen panostamalla vaikuttaa merkittävästi lapsen kehitykseen ja vanhemmuuden kasvuun.
Lapsen kannalta varhainen huolenpito on äärimmäisen tärkeää,
koska vauvan kehitys tapahtuu
ihmissuhteiden varassa. Voimakkaimmin keskushermosto kehittyy sikiöaikana ja kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana. Varhaisen hyvän hoivan merkitys on
niin suuri, että sillä on voitu jopa
korjata joitakin raskaudenaikaisen
päihteiden käytön aiheuttamia
vaurioita lapsen aivoissa. Vauvan
ja äidin vuorovaikutussuhteeseen
vaikuttamalla voidaan katkaista
yli sukupolvien jatkuva syrjäytymisen ketju, joka usein välittyy

TUUSULAN ROVASTIKUNTA
Tulos 2003
Tuusula
16 325,86
Nurmijärvi 22 994,75
Mäntsälä
13 355,38
Orimattila 12 613,67
Hyvinkää
21 301,00
Järvenpää 28 212,81
Kerava
37 717,06
Sipoon suom. 13 010,20
Rk yht
165 530,73

e/jäsen
0,59
0,79
0,91
1,00
0,60
0,96
1,56
1,55
0,91

Tulos 2002
15 647,41
26 435,93
14 853,94
11 777,32
25 298,63
31 611,23
40 339,37
12 952,78
178 916,62

TUUSULAN ROVASTIKUNTA
Tulos 2002
Tuusula
15 647,41
Nurmijärvi 26 435,93
Mäntsälä
14 853,94
Orimattila 11 777,32
Hyvinkää
25 298,63
Järvenpää 31 611,23
Kerava
40 339,37
Sipoon suom. 12 952,78
Rk yht
178 916,62

e/jäsen
0,57
0,93
1,02
0,93
0,72
1,08
1,68
1,61
1,00

Tulos 2001
11 594,88
19 965,02
12 333,86
10 856,54
27 355,08
27 174,16
33 107,75
13 017,74
155 405,03

Hannu Tiainen
diakoniapastori

Heng Pou leipoo pienlainan
avulla makeita kakkusia myyntiin. Neljän lapsen nuori leskiäiti
pystyy lähettämään lapsensa
kouluun kakuista saadulla tuotolla.
KAMBODZASSA päämääränä on
äitien elämänhallinnan, itseluottamuksen ja turvallisuuden lisääminen.
Valistusta annetaan naisten keskustelupiireissä, joissa perehdytään terveyteen, hygieniaan, ravitsemukseen ja
erilaisiin tulonhankkimiskeinoihin.
Viime vuosikymmenten tapahtumat ovat olleet Kambodzassa levottomia ja verisiä. Erityisen vaikeaa aikaa oli punaisten khmerien valtakausi 1975 - 79. Tämän hirmuhallinnon
aikana jopa miljoonan ihmisen arvellaan saaneen surmansa. Rauhattomuuden kierteen jälkeen Kambodza
on yksi maailman miinoitetuimmista
maista. Miinaongelma heikentää entisestään perheiden toimentuloa.
Maaseudun kehitysohjelmalla tuetaan sisäisten levottomuuksien takia
autioituneen, pensoittuneen ja miinoitetun maaseudun uutta käyttöönottoa.
Yhteisvastuukeräys käynnistyy
sunnuntaina 1.2.2004. Sen suojelijana toimii Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja esimiehenä Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi.

Kirkolliskokous saa uudet edustajat helmikuussa

E

vankelisluterilainen kirkko
osallistuu omalta osaltaan
vuoden 2004 vaalirumbaan
helmikuun yhdeksäntenä päivänä,
kun uudet kirkolliskokousedustajat
valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi. Hyvinkää kuuluu vaaleissa
ensimmäistä kertaa Espoon hiippakuntaan, josta valitaan yhteensä
kuusi maallikkoedustajaa ja kolme
pappisedustajaa. Kaikkiaan kirkolliskokousedustajia on 109.

Hiippakuntavaltuusto
johtamaan toimintaa
Kirkolliskokousvaalien kanssa
samanaikaisesti valitaan myös ensimmäisen kerran hiippakuntavaltuustojen jäsenet. Hiippakuntien
hallinto uudistui vuoden alussa.
Uudistuksen mukaisesti hiippakunnan toimintaa ja taloutta johtaa jatkossa hiippakuntavaltuusto, johon

kuuluu 14 maallikkoa ja 7 pappia.
Samalla aiemmin pidetyt hiippakuntakokoukset lakkautetaan. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa luottamushenkilöiden hallinnollista asemaa.
Sekä uusi kirkolliskokous että
hiippakuntavaltuustot aloittavat toimintansa toukokuun ensimmäisenä
päivänä. Molempien toimikauden
pituus on neljä vuotta. Kirkolliskokous kokoontuu Turussa yleensä
viikon kestävään istuntoonsa kahdesti vuodessa touko- ja marraskuussa, hiippakuntavaltuustojen on
määrä kokoontua kahdesta neljään
kertaan vuodessa.

Tutut nimet ehdolla
Hyvinkäältä
Sekä kirkolliskokouksen että
hiippakuntavaltuuston maallikkojä-

senten vaalissa äänioikeutettuja
ovat seurakuntien kirkkovaltuutetut.
He antavat äänensä oman hiippakuntansa ehdokkaille kirkkovaltuuston kokouksessa. Pappisjäsenten valinnasta vastaavat puolestaan
hiippakunnan papit.
Hyvinkäältä kirkolliskokouksen
maallikkoedustajiksi pyrkivät insinööri Pekka Kiuttu sekä pyhäkoulusihteeri Pirkko Ojala. Kiuttu on ollut mukana myös toimikauttaan päättävässä kirkolliskokouksessa. Kirkkoherra Ilkka Järvinen
on puolestaan ehdolla kirkolliskokouksen pappisedustajaksi.
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäseniksi ovat Hyvinkäältä asettuneet ehdolle pyhäkoulusihteeri
Pirkko Ojala, komisario Pekka
Laine ja radiotoimittaja Inga-Lill
Rajala. Pastori Tauno Tuominen
pyrkii pappisjäseneksi.

Pekka Kiuttu

Pirkko Ojala

Inga-Lill Rajala

Pekka Laine
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Dosentti Sammeli Juntunen:

Luterilainen kirkko ei saa eristäytyä
ongelma on kokonaiskirkon tasolla.
– Suomen luterilainen kirkko ei
juurikaan harjoita sellaista teologista työskentelyä, jossa evankeliumin sanoma kohtaisi aikamme
haasteet. Syynä on myös se, että
protestanttisissa maissa on kadotettu usko sanoman julkiseen totuuteen. Uskon totuus on pelkästään henkilökohtaista, ei enää yksilöiden välistä, julkista totuutta.
Juntunen näkee ongelman heijastuvan erityisesti siinä, että kokonaiskirkko näyttäytyy mediassa kosiskelevasti ja pinnallisesti.

Systemaattisen teologian
dosentin Sammeli Juntusen mielestä luterilaista uskoa ei voida väittää ainoaksi oikeaksi uskoksi. Hän korostikin alustaessaan Hyvinkäällä, että luterilainen
kirkko ei saa ryhtyä omaksi
uskontokunnakseen tai lahkokseen.
– Kirkon ykseys ei toteudu vain
epävirallisissa yhteyksissä, uskovien ”sydänten ekumeniana”.
Kaste on julkinen asia, samoin
evankeliumi, ehtoollinen, kirkon
jäsenyys, virat ja usko. Siksi ekumeniallakin pitää olla virallinen
ulottuvuutensa, Juntunen sanoi.
– Kristittyjen on päästävä muutenkin kuin yksilöiden sydämissä
yksimielisyyteen siitä, mitä pelastava evankeliumi on.
Sammeli Juntunen alusti Hyvinkään seurakunnan yhteiskunta- ja aikuistyön johtokunnan kutsusta. Aikamme ja Raamattu -tilaisuus järjestettiin vastaukseksi
paikkakunnalla käytyyn kiistelyyn raamatun tulkinnasta ja luterilaista tunnustusta koskevista
asioista. Keskustelu kiinnosti hyvinkääläisyleisöä.

Marian
kunnioituksessa
on hyvääkin
Sammeli Juntunen muistutti,
että luterilaisuus syntyi tilanteessa, jossa raamatullista uskoa piti
puolustaa kirkkoon tunkeutuneita vaikutteita – politiikkaa, valtapeliä, rahanhimoa - vastaan. Lutheriin liittyneet Saksan johtajat
painottivat Augsburgin tunnustuksessa, että vain usko Kristukseen
pelastaa, eivät aneet, hyvät teot,
paasto tai luostari. Tunnustusta ei
hyväksytty, ja luterilaiset erotettiin kirkosta.
– Mutta tämä ei merkinnyt, että
Kristus olisi hylännyt katoliset ja
sitoutunut vain luterilaisiin; myös
katolinen kirkko uudistui.

Julkisuuskuva
evankeliumista

Systemaattisen teologian dosentti Sammeli Juntusesta on hyvä, että seurakunnassa keskustellaan raamatullisen uskon kysymyksistä.
Juntusen mukaan hienoin hedelmä tästä uudistumisesta syntyi
vuonna 1999, kun katolinen kirkko ja Luterilainen maailmanliitto
allekirjoittivat Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta eli siitä, että ihminen pelastuu vain uskosta Kristukseen. Samalla hän
muistutti, että myös luterilainen
kirkko on yhteisen julistuksen
ansiosta palannut aiempaa lähemmäs Lutherin alkuperäistä opetusta.
Juntunen nosti samassa yhteydessä esiin myös Hyvinkäällä
hiertäneet kysymykset katolisten
Maria-kultista, kiirastulesta ja
paavista.
– Niissä on toki kritisoitavaa,
mutta onko Hyvinkäällä myyty
niin paljon aneita tai ovatko paavin lähettiläät houkutelleet Marian palvontaan niin, että lehtikir-

H

SAAKO PAHA
PALKKANSA?
Matti Yrjänä Joensuu
HARJUNPÄÄ JA PAHAN PAPPI
327 s., Otava 2003
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joittelun suoraselkäisen luterilainen reaktio katolisia vastaan olisi
aiheellinen? Juntunen viittasi ennalta saamiinsa lehtileikkeisiin
Hyvinkään keskustelusta.
Juntunen itse painotti, että esimerkiksi katolisten Marian kunnioittamisessa on hyviäkin piirteitä. Hänestä neitsyt Maria on todistus Kristuksen inkarnaatiosta ja
siitä, että Jumalan Poika tuli lihaksi eli ihmiseksi tavalla, joka on
enemmän kuin esimerkiksi eettistä esimerkillisyyttä.

Heikkous heijastuu
pinnallisuutena
Sammeli Juntusesta Hyvinkäällä on aiheesta oltu huolissaan siitä, että Suomen evankelisluterilainen kirkko on menettänyt otettaan
evankeliumin opettamisesta ja
ajautunut liiaksi ajan pintailmiöi-

yvän ja pahan kampailu kulkee ikiaikaisena teemana kirjallisuudessa
– erityisellä tavalla tietysti rikosromaaneissa ja dekkareissa. Viime
syksyn kirjasesongin myyntilistojen kärkituotteissakin asia oli jo nimeä
myöten pinnalla.
Kun kirjailija-poliisi Matti Yrjänä Joensuulta on viime vuosikymmeninä ilmestynyt uutta, on teos lähes aina ollut tapaus itsessään.
Viimeisin odotus kesti kymmenen vuotta, sitä ennen oli kuuden vuoden
väli. Kirjailija on palkittu kirkon taholta, ja paljon muutakin ansaittua
tunnustusta on miehelle kertynyt.
Itse en ole ihmetellyt, miksi kirjoittajan alkuvauhti: vuosi/kirja harveni
1990-luvulla. Niin vereslihaisesti, itseään likoon pannen Joensuu kirjoittaa. Hän eläytyy harvinaisella intensiteetillä rikosten tekijöiden, uhrien ja
tutkijoiden sielun arkeen ja elämänhistoriaan. Jotain samaa on ruotsalaisten Euroopan valloittajien Sjöwall-Wahlön ja Henning Mankellin
yhteiskunnallisesti paneutuneissa dekkareissa sekä tamperelaispoliisi
Seppo Jokisen paikallisväritteisissä rikosromaaneissa. Joensuu tunkeutuu mielestäni kuitenkin näitä syvemmälle. Harjunpää-tarinat eivät todellakaan ole vain viihdettä, vaikka ne ovatkin viihdyttäviä lukukokemuksia.
En ole huomannut, että Pahan papin arvioinneissa olisi paneuduttu
Joensuun teräviin havaintoihin postmoderniksi kutsutun maailmamme
uskonnollisesta luonteesta. Samalla kun kristillinen vaikutus heikkenee,
vahvistuu ihmisten usko muuhun yliluonnolliseen. Haetaan ”ihmeitä ja
merkkejä”, ihmiset metsästävät ”hyviä fibroja” kätten päälle panijoilta ja
kaatajilta. Joensuu kuvaa yhtä tällaista voimamiestä. Aluksi etsijöiden
vilpitön avautuminen tuntemattomalle palkitsee, mutta todellisuudessa
ihminen tulee sidotuksi. Joensuun romaanissa itse pahan pappi lopulta
niittää mitä on kylvänyt.

hin. Hän ei kuitenkaan usko analyysiä siitä, että tämä olisi seurausta katolisuuden korostuksesta,
Marian palvonnasta tai Euroopan
unionista.
– En myöskään usko, että ongelma liittyy paikallisseurakunnan tasoon. Vai ovatko pappinne
täällä Hyvinkäällä oikeasti niin
toivottomia hymistelijöitä, kuin
lehtikirjoittelusta voisi päätellä?
Juntunen provosoi.
Hän korosti samalla, että papin
oikea rohkeus ei synny lopun aikojen ennustamisesta tai tulevan
EU:n pääsihteerin kutsumisesta
antikristukseksi.
– Papin rohkeutta on evankeliumin opettaminen ja sakramenttien jakaminen niin, että ihmiset
löytävät Kristuksen yhteyteen ja
pysyvät siinä.
Juntunen uskookin, että kirkon

– On oikeasti olemassa vaara,
että kirkon toiminnan kehittäminen luisuu tahoille, jotka eivät
ymmärrä, mitä Kristuksen evankeliumi on. Ne tahot eivät ole kuitenkaan ekumeeninen liike tai katolinen kirkko.
Juntusen mielestä vuoropuhelu
muiden kirkkokuntien kanssa voi
vahvistaa klassista kristinuskoa
Suomessa ja muistuttaa, että kirkon murrosikäinen flirttailu julkisuuden kanssa on väärä tie.
– Kirkon on luotava oma, rohkeammin Kristuksen evankeliumista nouseva julkisuuskuva ja
itseymmärrys.
Siksi Juntusesta on hienoa, että
Hyvinkäällä on herätty keskustelemaan raamatullisen uskon ja aikamme haasteiden kysymyksistä.
Juntusen alustus herätti hyvinkääläisyleisössä muutamia kommentteja ekumeniasta sekä omasta uskosta. Kirkkoherra Ilkka
Järvinen korosti omassa puheenvuorossaan ekumenian merkitystä.
– Se ei kuitenkaan edellytä, että
kaikkea olisi pidettävä oikeana
oppina.
Teksti ja kuva Heidi Hänninen
Dosentti Sammeli Juntusen alustuspuheenvuoro saatavissa kokonaisuudessaan seurakunnan neuvonnasta
maksutta.

Tietysti aidossa, Jumalan sanan synnyttämässä uskossa on aina yliluonnollinen ulottuvuus. Mutta ”näyttävyys” ei ole siinä pääasia vaan
hiljainen luottamus, seurauksena lähimmäisenrakkaus ja arkinen palvelu. Joensuu kuvaa kauniisti, miten rikosylikonstaapeli Harjunpään elämisen voima ammentuu perheyhteydestä ja pienistä hyvistä hetkistä.
Mutta saako paha sitenkään palkkaansa viimeisimmässä Harjunpäässä? Tekijä jättää kysymyksen osaksi auki. Voodoo-tyylistä kostoa hankkinut iskee näet vielä kuolemansa takaa. Joensuu ottaa joka tapauksessa
pimeyden vallan todellisuuden vakavasti; persoonallinen paha ei ole vain
kuin pikantti, esoteerinen mauste Heleena Lönnrothin tai Sirpa Tabetin dekkarien tapaan. Nähtäväksi jää, onko ”hyvyyden voiman suojalla”
sanansa sanottavana, jos Harjunpää-sarja vielä jatkuu.
Viime syksyn toisessakin listasuosikissa eli Taavi Soininvaaran
Ikisesti paha -toimintajännärissä luvataan hyvän ja pahan dilemmaan
sukeltautumista. Titteli kuitenkin pettää; en ymmärrä sen liittymistä
kirjan sisältöön. Juoni on vauhdikkuudessaan yhtä epäuskottava kuin
tekijän aikaisemmissa tarinoissa; erityisesti ihmiskuvaus tökkii. Kirja
vertautuu lähes väkisin saman syksyn Ilkka Remeksen action-romaaniin Ikiyö. Molemmissa kamppailun kohteeksi, jopa ihmiskuntaa uhkaavaksi vaaraksi nousee uusi geeniteknologia. Geenimanipulaatiolla voitaneen pian säädellä perimää ja ihmisen luonteen ominaisuuksia – ellei
ihmisen Luoja pane kättään väliin. Soininvaaran jännäri sipaisee tätä
prosessia ja uhkakuvaa pinnalta; Remes taas rakentaa taitavan, kansainvälisesti kilpailukykyisen ja ajattelemaan panevan romaanin. Syvyyssuunnassa action-romaanit eivät yllä kuitenkaan samaan kuin Joensuun
viipyilevä dekkari.

Reijo Huuskonen

Nimikkolähettiemme kuulumisia
timme anteeksi. Ja vasta sitten
alettiin kertoa, että ”siihen aikaan
antoi keisari Augustus käskyn…”
– Ehkäpä on niin, että siellä missä eletään vähemmistönä Kaidan
Tien kulkijoina, nähdään ja eletään todeksi kokonaisuudessaan
joulun sanoma. Onhan totta, että
meillä ei ole joulua ilman pitkäperjantaita ja pääsiäistä sekä päinvastoin. Toivotan Hyvinkään lähetysystäville siunausta alkaneelle vuodelle ja kiitän kaikesta
muistamisesta kuluneena vuonna!

Ulla-Kaija Hiltunen, Egyptin
nimikkolähettimme, kertoo joulukuun rukouskirjeessään Kairon
miljoonakaupungin joulunajasta:
– Perjantaina puolenpäivän aikaan Kairon vilkkailla kaduilla on
melko hiljaista. On päivärukoushetken aika täkäläisenä lepopäivänä. Jotkut liikkeet ovat kiinni.
Suuri osa ihmisistä, erikoisesti
miehistä, on moskeijassa päivärukoushetkessä. Kadullakin tulee
joku vastaan kantaen rukousmattoaan. Muutamat viettävät vapaapäiväänsä tee- tai kahvituvassa.
Luonto ei täällä kerro joulun tulosta. Aurinko paistaa ja varsinkin päivällä on lämmintä. Liikkeissä se näkyy: joulukoristeita on
asetettu näytteille. On uusia leluja ja vaatteita. Näyteikkunoihin on
valkoisella spraylla tehty joulumaisemia. Ja arvatkaapa, mitä
niissä kuvataan: lumisia maisemia
poroineen! Muutamien kukkakauppojen edessä on kuin vihreä
metsä, joulukuusia (=sypressejä)
on myytävänä, samoin mahtavia
joulutähtiä.
Ulla-Kaija kertoo, miten häntä
kosketti joitain vuosia sitten erään
kairolaisen lastentarhan joulukuvaelma, jossa enkeli Gabriel selvitti pikkuenkeleille taivaassa
syytä siihen, miksi Jeesuksen tuli
lähteä maan päälle. Syynä oli ihmisten lisääntynyt pahuus, jota ei
voinut Jumalan edessä sovittaa
muutoin kuin, että Jeesus, Jumalan ainoa Poika syntyy ihmiseksi,
kuolee puolestamme ja avaa näin
meille mahdollisuuden saada syn-

Eva ja Hasse Rönnlund, Keskiidän lähettimme, kertovat kirjeessään työkentälle saapuvien uusien lähettien tiiviistä oppimiskaudesta. Heidän on muun muassa
opittava:
• pukeutumaan: erityisesti naisille voi tuottaa hankaluuksia
isoon huiviin verhoutuminen
• kävelemään: ei ole katujen nimiä eikä tienviittoja
• puhumaan – uusi kieli outoine äänteineen kääntyy toisille helpommin, toisille suuren työn tuloksena
• syömään – älä haukkaa leipää
tai kakkua, vaan murenna suuhun
pantava palanen kerrallaan
• pysymään lämpimänä: öljy- ja
puukamiinoiden käyttö ei ole aivan yksinkertaista
• olemaan turvallisuustietoinen:
kotiinpaluu on aika monelle totuttua aikaisempi
• kohtaamaan ylipääsemättömät
tarpeet: köyhyys on silmiinpistävää. Keitä auttaa ja miten parhaiten?
Eva ja Hasse palaavat tammikuun keskivaiheilla Suomeen lyhyelle työjaksolle huhtikuun loppupuolelle asti ja toivovat tapaa-

vansa myös monia Hyvinkään lähetysystäviä, kuukauden alkulomansa jälkeen.

Sanojen takaa

Sanojen takaa
Sanojen
takaa
Sanojen takaa

Matkailu mielessäin...

M

Seija Uimonen, Kroatian nimikkomme, kertoo Kutinan pappilan
vieraidensa, Suvi ja Hannu Keräsen, vierailun aikaisten havaintojensa pohjalta laatimastaan esirukouksesta lähetin puolesta:
”Taivaan Isä, Sinä tiedät, millaisten paineiden alla lähettimme
elää. Siksipä pyydän hänelle:
• kärsivällisyyttä ottaa vastaan
aina uudet eteen tulevat asiat
• rakkautta kohdata ihmiset ja
heidän tarpeensa
• näkökykyä laatia oikea tärkeysjärjestys työn paljoudessa
• varjelusta liikenteessä ja kaiken muunkin pahan varalta
• terveyttä jaksaa päittäisessä
työssä
• ystäviä, jotka auttavat häntä
jaksamaan vieraissa oloissa
• pieniä ilon pisaroita vaikeisiinkin päiviin
• huumoria, joka auttaa jaksamaan ja suhteellistamaan asioita
Taivaan Isä, pyydän siis Sinun
suojaavaa, ohjaavaa ja varjelevaa
kättäsi lähettimme elämän kaikkiin hetkiin!”
Hyvät lähetysystävät, muistakaamme siis rukouksin ja kirjein
nimikkolähettejämme ja oman
seurakuntamme lähetystyötä! Lähetystyön puolesta kiitän Sinua
yhteistyöstä ja toivotan Sinulle
Siunattua Uutta Vuotta!

atkailu avartaa, kiehtoo, tarjoaa elämyksiä – tai villitsee,
joskus sitoen kuin huume vieden viimeisetkin rahat. Olen
tätä kirjoittaessani palannut juuri MATKA 2004 -messuilta. Helsingin messukeskuksen käytävät kuhisivat vaeltelijoita muovikassien sangat esitteiden painosta venyen. Kumiseva perulainen latinomusiikki ja intialainen surumielinen sävelmä sekoittuivat suomalaiseen iskelmään. Tiskien takana ja yleisön joukossa
kulki jos jonkinlaiseen rekvisiittaan pukeutuneita kohteidensa
mannekiineja. Perinneherkkujen, poron paistin tai kahvin tuoksu
pelmahti välillä vastaan.
Aamuposti kertoi muutama päivä sitten, että kohta alkavan hiihtoloman etelänmatkat ovat jotakuinkin loppuunmyydyt. Helsingin Sanomien matkailusivujen tarjonta näyttää aina vain laajenevan. Itsekin lähden pian taas johtamaan matkaa Välimeren alueelle, kuten olen tehnyt eri vuodenaikoihin parinkymmenen vuoden ajan. Myös kotimaassa olen yksityisreissujen ohella vetänyt
sekä seurakuntamatkoja että luontoliikuntaretkiä.
Mistä kertoo se, että ihmiset ovat auliita avaamaan kukkaronsa, antamaan aikaa ja näkemään vaivaakin, että pääsee pois kotoa? Itseäni edeltävä sukupolvi ei juuri edes kotomaata kiertänyt,
mitä nyt pakollisia evakko- ja sotareissuja. 1960-luvulta alkaen
rupesivat Pohjoismaat tulemaan monelle tutuiksi, sitten muu Eurooppa. Lapsemme ylittävät sujuvasti maanosien rajoja; itse asiassa yhä useampi ”jokamies” on Kanarian kokemusten jälkeen
hakenut jo eksotiikkaa Thaimaasta, Tunisiasta tai Karibialta.
Matkailun motiivit lienevät monet. Yksi on uuden kokeminen,
sen omakohtainen aistiminen, minkä kuvat ovat aikaisemmin eteen
loihtineet. Historia alkaa elää, kun kirjoista luetun itse näkee. Arjen
katkaisee parhaiten, kun pääsee irti totutuista ympyröistä. Tosin
joidenkin matkafilosofia näyttää olevan, että kirkot kierretään
kaukaa, museot katsotaan ulkopuolelta, kapakat sisältä. Mutta eipä
sitten paljoa muistikuvia kerrattavaksi ja uudelleen eläydyttäväksi jääkään.
Kristillisessä kirkossa ja itse Raamatussa matkoilla on oma arvonsa. Pyhiinvaelluksia on tehty kautta aikojen, ja Psalmin kirjoittaja pitää onniteltavina niitä, joilla on mielessä pyhät matkat.
Itsessään pyhiinvaellus ei varmastikaan ole – kuten islam opettaa
- pelastuksen ehto tai lisäansio. Taivaskelpoisuutta ei lisää hiukkaakaan, onko kulkenut Jeesuksen tai Paavalin jalanjälkiä. Mutta
mitä tulee Raamatun maiden ja aikojen ymmärtämisen lisääntymiseen, olen kokenut että Kreikan, Turkin, Italian tai Israelin auringon alla tuhansien vuosien taakse ajatuksissa palaaminen on
ollut mitä antoisinta.
Lopuksi on todettava, että matkalaisiahan kaikki olemme, riippumatta siitä miten kauas kodista satumme liikkumaan. Elämä
on matka, yhdensuuntainen. Elämänarvomme, valintamme arjessa viittaavat aina johonkin. Ikuisuuden kannalta tärkein kysymyksemme on se, minne olemme menossa. Tiedätkö, tiedänkö sen?

Antti Pohjanraito
lähetyssihteeri
Reijo Huuskonen

Ilosanoma RAAMATTU- JA SEURAKUNTAKOULU
Ilosanoma
Vanhassa kirkossa
Ilosanoma
Ilosanoma
Ilosanoma
Ilosanoma
Tervetuloa!
maailman kansoille

Kirjoittaja on Suomen
Raamattuopiston opettaja
ja kustannustoimen
tuotantopäällikkö

Näköaloja tämän päivän
lähetystyöhön Raamatun valossa

Hartaita
säveliä

maailman kansoille

ke 4.2. klo 19 Maailmanlähetys Raamatussa ja tänään
- menestystä ja vainoja

su 21.3.2004 klo 15.00

maailman kansoille ke 11.2. klo 19 Seurakunnan lähetysvastuu

Kytäjän kirkossa

- työtä kaukaisen lähimmäisen hyväksi

Dir.cant. & mus.

ke 18.2. klo 19 Lähetystyön arkea Raamatussa
ja lähetyksen eturintamassa tänään
maailman kansoille

Teuvo Leutonen, laulu

- iloa ja ahdistusta

maailman kansoille

maailman kansoille

Luennoitsijana teologian tohtori

Juhani Lindgren

Kahvit seurakuntasalissa
alkaen klo 14.00

Kvartetti:
Sinikka Tapanainen, sopraano
Maija Honkasalo, altto
Olli Pernaa, tenori
Erkki O. Koivisto, basso
Säestykset:
Olli Pernaa, piano
puhe Hannu Tiainen
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Seurakuntanuorista ulos kasvaneet koolla Sääksissä

Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorisotyön

Leirejä ja retkiä
keväällä ja kesällä 2004

Muistojen jakamista ja
kuulumisten päivitystä

Hiihtoloma
13 - 14 v
7-9v
10 - 12 v

(Nämä leirit on tarkoitettu jo koulussa oleville)

14. - 16.2. Sääksi
16. - 18.2. Sääksi
18. - 20.2. Sääksi

Äiti-tytär -leiri 5. - 7.3.
isoäiti, tyttö 15 e

Konkareiden
leirillä leikkikin
sai sijansa.

35 e
35 e
35 e

Sääksi

30 e äiti/

Pääsiäisretki Lappiin Levin liepeille
perheille, nuorille, kaikille 7. - 13.4.
hinnat:
aikuiset 250 e
12 - 18 v 190 e
alle 12 v 110 e
Kesäleirit
10 - 12 v
28. - 30.6. Sääksi
35 e
7-9v
1. - 3.7. Sääksi
35 e
11 - 14 v
6. - 10.7.
90 e
rovastikunnallinen telttaleiri Uukuniemellä
Kesäretki
10 - 12 v

R

iparilla nuori aktivoituu
ehkä hyvinkin vahvasti tulemaan seurakunnan toimintaan mukaan, jatkaa jopa useita vuosia isosena ja niin edelleen
– kunnes parinkymmenen ikävuoden tietämillä katoaa jonnekin.
Naamaa ei enää näy ja ikävä on
ehkä molemminpuolinen.
Seurakunnan tiiviistä nuorisotoiminnasta kasvaa pikkuhiljaa
ulos, eivätkä seurakunnan muut
aktiviteetit tunnu vastaavan sitä
tekemisen ja olemisen tarvetta,
joka aikuiseksi muuttuneella nuorella on. Kun suhteet seurakuntaan
ohenevat, katoavat myös monet
ystävyyssuhteet, joka on suuri menetys sekin. Uusilla asuin- ja opiskelupaikkakunnilla suhdetta seurakuntaan ei välttämättä enää löydy, vaikka sitä etsisikin.

Mukana jo
jälkikasvuakin
Hyvinkäällä päätettiin kokeilla
sitä, Laakson A-P:n organisoima-

na, mitä muuallakin on jo tehty.
Kerättiin porukka entisiä nuoria ja
lähdettiin leirille, nostalgisesti tietysti Sääksiin. Konkarit-leiriläiset
olivat tällä kertaa noin 10 vuotta
sitten toiminnassa mukana olleita
nuoria, tällä hetkellä 25 ikävuoden molemmin puolin olevia aikuisia. Tosin matkassa mukana oli
myös kaksi aivan pikkuista leiriläistä – toinen reilun vuoden ja
pienempi vain vajaan kuukauden
ikäinen.

Rentoa yhdessäoloa
Leirille lähdettiin viettämään
rentoa viikonloppua, jolloin olisi
tilaa ja aikaa vaihtaa kuulumisia,
hiljentyä arjesta, muistella menneitä ja pohtia nykyisyyttä. Niinpä Konkareiden leirillä juteltiin,
saunottiin, katseltiin valokuvia,
pidettiin hartautta ja jumalanpalvelusta. Oma osansa oli leikillä –
aikuiseksi kasvaneilla on edelleen
tarve leikkiä, nauraa, riehaantua.
Leikit, jotka naurattavat tämän

päivän riparilaisia, ovat entisille
nuorille yhtä lailla uusia ja hauskoja. Hyvä talvikeli mahdollisti
ulkona olemisen leirillä – sitä hyödynnettiin laskemalla pulkalla
mäkeä.
Kymmenen vuotta ei ole kadottanut ihmisten tarvetta pitää yhteyttä vanhoihin ystäviin, tuttuihin ja seurakuntaan. Leiri koettiin
palautteen perusteella erittäin positiivisesti ja esitettiin toiveita siitä, ettei tämä viikonloppu jäisi ainoaksi. Konkarit-leiri saa jatkoa
joskus tulevaisuudessa ja leirillä
ollut porukka tapaa toisiaan nyt
muutenkin. Tulevissa tapaamisissa on tilaa tutustua uusiinkin ihmisiin, joten toivottavasti seurakunnan aikuistuva nuoriso löytää
paikkansa konkareiden joukossa,
kun nuorisotoiminta ei enää tunnu vastaavan omaan tarpeeseen
olla seurakunnassa mukana.

1. - 3.6.
50 e
Ähtäri-Oulu-Kuopio

Kesäkerhot
7 - 10 v 31.5. - 18.6., kesäkerhot Paavolassa
ja Kirkonmäellä 5 e/
päivä
Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon ti ja to klo
15 - 17 puh. 019 456 1240.

Teksti ja kuva
Ari-Pekka Laakso

”RAATAJAN SERENADI”
- lAULUJA ELÄMÄSTÄ JA YHTEISKUNNASTA

SU 15.2.2004 KLO 14.00
VEHKOJAN
SEURAKUNTAKESKUKSESSA

Luigi Cherubini
REQUIEM c
Ludwig van Beethoven
FANTASIA c opus 80
su 8.2.2004 klo 18.00 Hyvinkään kirkossa

Hyvinkään Oratoriokuoro
Vihdin Kantaattikuoro ja Vihdin Kapelli
johtaa Martti Kilpeläinen
Matti Heroja, piano
Ohjelma 8 euroa

Kahvit klo 13.30
Lastenhoito

yhteiskuntatyö
6 KIRKONMÄELTÄ

trubaduuri
mikko perkoila

Hyvinkään
seurakunnan

Pitopalvelu

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

Tiedustelut ja varaukset
(019) 456 1234

Tammikuu - Huhtikuu 2004
TAMMIKUU
Torstai 29.1.
klo 19.00 Israel-ilta Hyvinkään
kirkossa, Sakari Kähkönen,
Pekka T. Lyyränen ym.
Perjantai 30.1.
klo 18.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa
Lauantai 31.1.
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa, Rauhanyhdistys
HELMIKUU
Sunnuntai 1.2. / 4. sunnuntai
loppiaisesta
Jeesus auttaa hädässä/
Yhteisvastuukeräys alkaa
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 11.30 Yhteisvastuukeräyksen avaus ja kirkkokahvit
kirkon yläsalissa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 15.00 Kahvikonsertti
seurakuntakeskuksen isossa
salissa, Kati Tuominen, viulu,
Naoko Ichihashi, piano,
konsertin lopuksi kahvitarjoilu,
ohjelma 5 euroa, tuotto lähetystyölle
klo 15.00 Messu Kytäjän
kirkossa
klo 18.00 Uusia Siionin virsiä
Vanhassa kirkossa, Hannu
Tiainen
Keskiviikko 4.2.
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, Juhani Lindgren
Perjantai 6.2.
klo 10.30 Lähetysmyyjäiset ja
lounas seurakuntakeskuksessa
Sunnuntai 8.2. / Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 15.00 Raamattuluento
Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
klo 16.00 Perhekirkko
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 18.00 Cherubini:Requiem,
Beethoven: Fantasia
Hyvinkään kirkossa, Oratoriokuoro, Vihdin kantaattikuoro,
Vihdin kapelli
Maanantai 9.2.
klo 18.00 Kirkkovaltuusto
seurakuntakeskuksessa
Keskiviikko 11.2.
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, Juhani Lindgren

Sunnuntai 15.2. / 2. sunnuntai
ennen paastonaikaa
Jumalan sanan kylvö
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 14.00 ”Raatajan serenadi”
Yhteiskunnallisten laulujen
iltapäivä Vehkojan seurakuntakeskuksessa, trubaduuri Mikko
Perkoila, kahvit klo 13.30
klo 16.00 Kotiseurat
Rouhiaisella, Palkkisillantie 195,
Virpi Koivisto
klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa
Keskiviikko 18.2.
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, Juhani Lindgren
Sunnuntai 22.2. / Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 12.00 Messu Kaukasten
palvelutalossa
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa
Keskiviikko 25.2. / Tuhkakeskiviikko
Katumus ja paasto
klo 19.00 Tuhkakeskiviikon
messu Vanhassa kirkossa
Lauantai 28.2.
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa, Rauhanyhdistys
Sunnuntai 29.2. / 1. Paastonajan
sunnuntai
Itsensä tutkiminen
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 15.00 Siioninvirsiseurat
Vanhassa kirkossa, Pentti
Simojoki, Simo Rundgren ym.
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa
MAALISKUU
Keskiviikko 3.3.
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, Ilkka Rytilahti,
Suomen Raamattuopisto
Perjantai 5.3.
klo 10.30 Lähetysmyyjäiset ja
lounas seurakuntakeskuksessa
Sunnuntai 7.3. / 2. Paastonajan
sunnuntai

Rukous ja usko
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Marttojen kirkkopyhä
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 15.00 Raamattuluento
Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa
kirkossa, Ilkka Rytilahti,
Suomen Raamattuopisto
Keskiviikko 10.3.
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, Ilkka Rytilahti,
Suomen Raamattuopisto
Sunnuntai 14.3. / 3. Paastonajan
sunnuntai
Jeesus, pahan vallan voittaja
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Veteraanien kirkkopyhä
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 14-18 Kevättapahtuma
Vanhassa kirkossa, Kansanlähetys
klo 18.00 Kevättapahtuman
kirkkoilta Vanhassa kirkossa
Maanantai 15.3.
klo 18.00 Kevättapahtuma
Vanhassa kirkossa, Kansanlähetys
Tiistai 16.3.
klo 18.00 Kevättapahtuma
Vanhassa kirkossa, Kansanlähetys
Keskiviikko 17.3.
klo 18.00 Kevättapahtuma
Vanhassa kirkossa, Kansanlähetys
Sunnuntai 21.3. / 4. Paastonajan
sunnuntai
Elämän leipä
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, SLEYn kirkkopyhä
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 15.00 Raamattuluento
Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
klo 15.00 Hartaita säveliä
Kytäjän kirkossa, Teuvo
Leutonen, laulu, laulukvartetti,
säestys Olli Pernaa, piano, puhe
Hannu Tiainen, kahvit
seurakuntasalissa klo 14.00
klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa
Tiistai 23.3.
klo 18.30 ”Elämää ja
työelämää” Yleisötilaisuus
seurakuntakeskuksessa,
kirjailija, pastori Jaakko
Heinimäki, Pentti Kakkonen,
kahvit klo 18.00

Keskiviikko 24.3.
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu Vanhassa
kirkossa, Ilkka Rytilahti,
Suomen Raamattuopisto
Sunnuntai 28.3. / Marian
ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, VAJEen kirkkopyhä
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa
kirkossa, Reijo Huuskonen,
Suomen Raamattuopisto
Keskiviikko 31.3.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa
HUHTIKUU
Perjantai 2.4.
klo 10.30 Lähetysmyyjäiset ja
lounas seurakuntakeskuksessa
Sunnuntai 4.4. / Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Pohjalaisten kirkkopyhä
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 15.00 Raamattuluento
Vanhassa kirkossa, Esa Kokko
klo 16.00 Matteuspassio
Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään
Oratoriokuoro ja Hyvinkään
Orkesteri, joht. Matti Heroja
Maanantai 5.4./Hiljaisen viikon
maanantai
Jeesus Getsemanessa
klo 19.00 Ahtikirkko Vanhassa
kirkossa
Tiistai 6.4./Hiljaisen viikon
tiistai
Jeesus tutkittavana
klo 19.00 Ahtikirkko 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

KIRKONMÄELTÄ
Hyvinkään
seurakuntalehti
Päätoimittaja:
Ilkka Järvinen
puh. (019) 456 1210
email:ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri:
Jorma Ersta
puh. (019) 456 1233
email:jorma.ersta@evl.fi
Tiedotustoimikunta:
Petrus Grönroos, Heidi Hänninen, Riitta Miettinen, Inga-Lill
Rajala, Tapani Yli-Saunamäki

Toimituskunta:
Keskiviikko 7.4./Hiljaisen
viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan
klo 19.00 Ahtikirkko Vanhassa
kirkossa

Anna-Maija Ahovaara, Reijo
Huuskonen, Antti Pohjanraito

ISSN 1239-2456
Kustantaja:
Suomen Kirkko-Mediat Oy
Taitto:
Jorma Ersta
Paino:
Salon Lehtitehdas
Painos:
21500
Seuraava lehti ilmestyy:
25.3.2004
Aineisto toimitukselle:
11.3.2004

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
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SANARISTIKKO

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Vastaukset
lähetetään ma 8.3.2004 mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltälehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

Ristikon 6/2003 ratkaisu
Kilpailuun osallistui 31 ristikon ratkaisijaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Hilkka Vuorenmaata ja Raimo Simosta. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä. Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistumisesta.

www.evl.fi/srk/hyvinkaa
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