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Kirkonmäki-Gallup
Miten hankit joulurauhan?

Valo loistaa pimeässä
”Valo syttyi, Jeesus syntyi, enkeli sen tiedon toi.
Mahtavasti maahan asti taivaan joukon kiitos soi.
Miksi siitä en nyt kiitä, miksi riemuita en voi.”
”Juuri meille kylmenneille, Jeesus avun tuonut on.
Kiitä, kiitä Herraa siitä, toivon saa nyt toivoton.
Nyt on sulla, nyt on mulla, riemujuhla verraton.”
Virsi 28: 1, 6.
Joulupäivän jumalanpalveluksissa veisaamme kyseistä virttä,
jossa kristillinen evankeliumi näkyy yksinkertaisimmillaan. Joulupäivänä kirkoissamme luetaan seuraava evankeliumiteksti (Joh.
1: 1 - 14):

Maailma tarvitsee rauhaa. Me ihmiset kaipaamme rauhaa. Tapaamme Jussintorin tuntumassa
neljä ihmistä, joilta utelemme,
kuinka he hankkivat tai käsittävät joulurauhan.
Sormet kohmettuvat kylmässä viimassa kynää ja lehtiötä pitäessä.
Siksi Selcuk Kavuncun tarjoama
kuuma kahvi maistuu Kahvila-ravintola Kastanjassa.
– Olen syntynyt Saksassa. Sen
jälkeen asuin perheeni kanssa Istanbulin Besiktasissa, joka tunnetaan täällä jalkapalloseurastaan.
Suomessa olen asunut puolitoista
vuotta, melko sujuvasti suomea

puhuva turkkilainen nuori mies
sanoo.
Istanbulissa naapurina asuvat
kristityt syyrialaiset kutsuivat hänen perheensä jouluaterialle. Siellä tarjottiin hedelmäpuuroa ja
kalkkunaa sekä kuskus-riisiä. Lopuksi oli makeaa kurpitsasta tehtyä jälkiruokaa.
– Me muslimit emme syö sianlihaa emmekä juhli joulua vaan
uutta vuotta. Joulu on Saksassa ja
Suomessa perheiden yhdessäolon
juhla, jolloin lapset saavat lahjoja. Olen jouluna työssä, mutta sen
jälkeen menen käymään tyttöystäväni Emilian kotona Kalajoella, jossa vietetään suomalaista
joulua.
Selcuk Kavuncu painottaa sitä,
että koko maailma tarvitsee joulurauhaa. Istanbulin viimeaikaiset
pommi-iskut ovat olleet hänestä
järkyttäviä ja käsittämättömiä.
– Katsoin juuri turkkilaista televisiokanavaa, jossa puhui eräs
professori. Hän kehotti pitämään
kiinni Turkissa asuvista juutalaisista ja kristityistä, jotka ovat
maan rikkautena kuten muutkin
kulttuurit. Maassa puhutaan seitsemäätoista eri kieltä ja siellä on
monia erilaisia kulttuureja. Toivon, että Turkki saa kehittyä rauhassa.

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo
alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

Avioerot
vähentymässä

Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän
tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.
Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut
syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa,
mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella
hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.”

Toivotamme kaikille lukijoillemme siunattua joulunaikaa ja armorikasta uutta vuotta 2004!
Ilkka Järvinen ja Kirkonmäeltä-lehden toimitus

Kun elämä ahdistaa

Palveleva puhelin
100 71
on kuuntelevana korvana
joka ilta kello 21 - 01
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Yhdeksäntoistavuotias Katri
Lappalainen on opiskellut Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksessa,
mutta on tällä hetkellä työttömänä. Jatkoa hän sanoo miettivänsä
joulun jälkeen.
– Joulurauha tulee siitä, kun vietän joulua perheen kanssa. Meillä
on sellainen perinne, että menemme jouluaattona isovanhemmille,
jotka asuvat myös Hyvinkäällä.
Meitä on koolla ainakin yhdeksän
henkeä. Nuorin on pikkuveli, joka
on kaksitoistavuotias. Mielestäni
joulussa on tärkeintä perhe ja rauha sekä se, että kenelläkään ei ole
kiire minnekään.

Eläkeläinen Emppu Kurvinen
on menossa Areenan suuntaan ja
jää jututettavaksi Jussintorin parkkipaikan vieressä olevan Hyvinkään kaupunkikartan ääreen.
– Olen ollut noin neljäkymmentä vuotta tekstiilialan laitosmiehenä ja olen nyt eläkkeellä. Eikös se
joulurauha tule itsestään niin kuin
kaikkina muinakin vuosina. Olen
elänyt monta vuotta yksin. Poika
asuu samassa talossa. Minulla on
syntymäpäivä vähän ennen joulua. Tyttären perhe, poika ja veli
tulevat käymään. Samalla annan
heille vaatimattomat joululahjat.
Emppu Kurvinen on onnellinen
mies. Syykin löytyy.
– Minulla on täysin raitis joulu.
En tupakoi enkä käytä alkoholia.
Toistakymmentä vuotta olen ollut
ihan absolutisti. Huomasin, että
niin on parempi. Joulun aikana
käyn entisen vaimoni ja vanhempieni haudoilla Puolimatkan hautausmaalla.

Maritta Viitanen Mäntsälän Ohkolasta oli käynyt juuri Sveitsin
uimalassa ja karautti Jussintorille. Hän laittoi parkkimaksulapun
autonsa tuulilasin alle ja oli heti
valmis haastatteluun.
– Kävin uimassa ja avannossa.
Nyt menen ruokakauppaan. Ostan
myös tarvikkeita joulukortteja
varten. Olen vuoden loppuun papin virassa Keski-Lahden seurakunnassa ja nyt minulla on loppuvuosi lomaa.
Joulurauhaa hän sanoo hakevansa neljäntenä adenttina menemällä Hollolan Siikaniemessä pidettävään hiljaisuuden retriittiin.
– Olen vastaavissa retriiteissä
yksi tai kaksi kertaa vuodessa.
Siellä saa pysähtyä yksin Jumalan eteen omine ajatuksineen. Saa
pysähtyä sen ääreen, mikä on joulun tarkoitus. Se ei ole lahjojen
ostoa eikä kovaa syömistä. Joulurauha löytyy Jeesuksen seimen
ääreltä.
Gallupin teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

Tuoreen tilaston mukaan vuonna
2002 kirkon jäsenet solmivat 24
730 avioliittoa. Samana vuonna
11 744 paria erosi. Avioliittojen
määrä kasvoi edellisvuodesta
11%, ja erojen määrä väheni 4%.
– Julkisuudessa on usein esiintynyt virheellinen väite, että joka
toinen avioliitto päättyy eroon.
Käsitys perustuu tilastotietojen
väärään tulkintaan, ja siitä on
päästävä irti. Väärät tiedot tästä
asiasta eivät voi palvella minkäänlaisia tiedonvälityksen intressejä,
sanoo Kirkon perheasiain keskuksen johtaja Martti Esko.
Elämällä on tapana korjata virheensä. Avioerojen määrän voidaan ajatella kasvaneen siihen
vaiheeseen, että asialle täytyy tehdä jotain. Sitoutumista ja lasten
hyvinvointia on ajateltava uudelleen. Avioeroa on harkittava tarkasti ja vastuullisesti. Se ei saa
olla ongelmien ratkaisukeino yhtä
kevyin perustein kuin monessa
tapauksessa on ollut.
Kirkon perheneuvonnassa käytiin viime vuonna 90 000 keskustelua 40:ssä perheasiain neuvottelukeskuksessa.
Neuvottelukeskuksiin tulleet
henkilöt kamppailivat parisuhteen
ristiriitojen, uskottomuuden, erokriisien ja kommunikaatio-ongelmien kanssa. Martti Esko haluaa
korostaa työn hienoa tulosta: neljä viidestä parista pystyi ratkaisemaan ongelmat muulla tavoin
kuin päätymällä heti avioeroon.
KT

Kolmas adventtisunnuntai on Kauneimpien
joululaulujen sesonkiaikaa
Kauneimmat joululaulut ovat
muodostuneet lukuisten suomalaisten jouluperinteeksi.
Ensimmäistä kertaa ”Kauneimpia” laulettiin 30 vuotta
sitten vuonna 1973. Nykyisin
joululauluja kokoontuu kirkkoihin ja seurakuntataloihin
laulamaan noin miljoona suomalaista. Kauneimmat joululaulut on seurakuntien suosituin musiikkitapahtuma.

vanha ranskalainen joululaulu
Joulun lapsi sekä Anna-Mari
Kaskisen uusi suomennos Hän
seimessä nukkuu William J.
Kirkpatrickin säveltämään lauluun, joka on aiemmin tunnettu nimellä Vastasyntynyt Jeesus. Kolmas uutuus on suomalainen, musiikkipedagogi Ann-Catrin
Wulffin säveltämä ja sanoittama
laulu Jouluyönä loistivat. Suomennoksen on tehnyt Anna-Mari
Kaskinen.

K

Suomen Lähetysseura aloitti
Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet vuonna 1973. Lähetysseuran
musiikkisihteeri Martti Kauppinen ja kanttori Matti Heroja
suunnittelivat tapahtumaa. Alkuidea oli ”pienen Kauneimmat joululaulut -illan” järjestäminen.
Seurakunnissa oli jo aiemmin pidetty joululauluiltoja samalla nimellä. Nyt tilaisuudet saivat valtakunnallisen, lähetystyöhön nivotun luonteen.
Ohjelman pääsisällöksi tuli yhteislaulu. Jotta kaikkien olisi helppo osallistua, tapahtumaa varten
painettiin erillinen lauluvihko.
Tilaisuudessa kerättiin kolehti lähetystyölle.
Ensimmäisellä kerralla mukaan
ilmoittautui 140 seurakuntaa. Nykyisin lähes jokainen 582 seurakunnasta järjestää ainakin yhden
tilaisuuden.
KT/SLS

auneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään adventinaikaan. Erityisesti
kolmannen adventtisunnuntain
viikonloppu joulukuun puolivälissä on Kauneimpien joululaulujen
sesonkiaikaa. Tänä vuonna kolmatta adventtisunnuntaita vietetään 14. joulukuuta. Joissakin seurakunnissa Kauneimpia joululauluja lauletaan loppiaiseen saakka.
Kauneimmat joululaulut järjestävät yhteistyössä Suomen Lähetysseura ja paikallisseurakunnat.
Suomen Lähetysseura suunnittelee ja valmistaa lauluvihkon ja
toimittaa sen seurakuntiin. Tänä
vuonna vihkoa on painettu yhteensä 750 000 kappaletta. Lauluvihko julkaistaan sekä suomeksi
että ruotsiksi.
Tilaisuuksissa kootaan kolehti
lähetystyölle. Tänä vuonna tulot
ohjataan Etiopian Mekane Yesus
-kirkon diakonia- ja perhetyöhön

Pienestä alusta
suureksi

tai seurakunnan nimikkotyölle
Suomen Lähetysseuran kautta.
Paikallisseurakunnat järjestävät
itse tilaisuudet ja suunnittelevat
niiden ohjelman. Kaikkia vihkon
24 laulua ei ehditä laulaa, joten
valintoja on tehtävä. Lauluvihko
on kaikkialla sama, mutta tilaisuuksien ohjelma voi vaihdella
paljonkin.
Kauneimmat joululaulut -lauluvihko sisältää aina sekä vanhoja
tutuimpia joululauluja että joitakin uutuuksia. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa ovat mukana

Kauneimmat joululaulut
Hyvinkäällä su 14.12.
klo 12.00 Kaukasten palvelutalo, Anita Passilahti,
Matti Heroja.

klo 12.00 Vehkojan seurakuntakoti/
Lasten kauneimmat, Kirsi Väliheikki, Riikka Pyylampi.
klo 15.00 Paavolan seurakuntakoti, Anita Passilahti,
Helena Lehtinen, Laura ja Maija Pitko, laulu.

klo 16.00 Hyvinkään kirkko, Tauno Tuominen,
Matti Heroja.

klo 16.00 Vanha kirkko, Antti Pohjanraito, Riikka Pyylampi,
Kannel-kuoro, Vehkojan kuoro.
klo 17.00 Kytäjän kirkko, Hannu Tiainen, Helena Lehtinen,
Liisa Utti, laulu, Kalle Välimaa, säestys, Irina Kim, viulu.
Kytäjän Martat tarjoavat jouluglögit.

klo 18.00 Hyvinkään kirkko, Tauno Tuominen,
Heikki Hinssa.

klo 18.00 Vanha kirkko, Pertti Niiranen, Riikka Pyylampi,
Vehkojan kuoro.

klo 20.00 Hyvinkään kirkko, Tauno Tuominen,
Heikki Hinssa.
(Lauluvihot ja ohjelmat 4 euroa tai kolehti Suomen Lähetysseuralle)

Heikkiset siunattiin lähetystyöhön Tokioon
Seija ja Paavo Heikkinen olivat
vuosina 1986 - 1998 Hyvinkään
seurakunnan nimikkolähetteinä
Tokion Suomi-seurakunnassa.
Kolmelapsisen perheen äiti opetti englantia ja toimi jumalanpalveluksissa kanttorina. Isä teki papin töitä.
Suomessa vietetyn jakson aikana kolmikymmenmiljoonainen
Tokio ei jäänyt heidän mielistään.
Heidät siunattiin jälleen nimikkolähetteinä matkaan yhdessä Laura-tyttären kanssa Hyvinkään kirkossa marraskuun 23. päivänä pidetyn messun yhteydessä. Messun
jälkeen seurakuntakeskuksen lähtöjuhlassa esiintyi Hyvinkään
Evankelinen kuoro, ja Laura
Heikkinen lauloi kauniita yksinlauluja.
Seija Heikkinen vertasi uutta
Tokioon lähtöä seitsemäntoista
vuoden takaisen ensimmäisen
muuton tunnelmiin.
– Hyvältä tuntuu lähteä. Ensimmäisellä kerralla en oikein tiennyt,
mihin olen matkalla. Nyt tiedän,
joten siinä mielessä lähtö on arkisempi, ei samalla tavalla jännittävää kuin eka kerralla. Mutta nyt
on päällimmäisenä ajatus ja ihmettely, että ihanko tosissaan sinä

prosentti. Seija Heikkinen myöntää, että työ on todella vaikeaa,
mutta jotakin muutosta on kuitenkin tapahtunut.
– Viime vuosina olen ilokseni
huomannut, että lähetit kertovat
omassa työssään yhä useammin
myös tuloksista, uusia ihmisiä
kastetaan. Se rohkaisee.
Japanilaiset ovat suureksi osaksi shintolaisia tai buddhalaisia.
Myös esi-isien henget ovat heille
tärkeitä. Tällainen ilmapiiri tuntuu lähetystyöntekijöistä joskus
ahdistavalta, mutta työtä tehdään
Jeesuksen käskyn ja avun voimassa. Seija Heikkisen mukaan Suomessa on helpompi ”hengittää”.
– Olimme rohkaistuneita kaikesta siitä, mitä taas Hyvinkäällä
saimme kokea ja kuulla. Jumala
siunatkoon lähetystyönne seurakunnassa. Se on varmaan voimia
vievää, mutta ilman teidän lähettäjien työtä me olisimme hukassa. Ennen kaikkea rukoilkaa puolestamme.

Seija, Laura ja Paavo Heikkinen lähtötunnelmissa.

Jumala haluat meidät lähettää ja
meitä tässä tehtävässä taas käyttää?
Nyt Seija Heikkinen kokee Japanissa tärkeimmäksi tehtäväk-

seen lapsityön.
– Kun pienet tytöt ja pojat tulevat kirkolle, opetan heille englantia, mutta myös joka kerta Raamattua. Kymmenestä käskystä on

jo valmiina ensimmäinen opetustuokio.
Japania pidetään hyvin vaikeana lähetyskenttänä. Kristittyjä on
siellä väestöstä ainoastaan yksi

Teksti Antti Pohjanraito
Kuva Tauno Tuominen
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Seurakunta käyttää säästöjä rakentamiseen

Toiminta on tärkeintä

Vakaa taloudenpito turvaa nykyisen toiminnan

H

yvinkään seurakunnan suurin hanke pitkään aikaan on
lokakuussa aloitetun ja ensi
kesänä valmistuvan Martin seurakuntatalon rakentaminen. Kustannusarvio tontteineen on 1,5 miljoonaa euroa. Rakennukseen tulee monitoimisali, kolme kerhohuonetta ja pienryhmä/sakastitila
sekä tarvittavat keittiö-, huolto- ja
varastotilat.
Talousjohtaja Jouni Lätti esittelee kirkkoneuvoston hahmotteleman talousarvion vuodeksi 2004
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2004 – 2006. Kirkkovaltuusto käsittelee sen 16. joulukuuta.
Jouni Lätti uskoo seurakuntalaisten olevan tyytyväisiä siihen,
että Hyvinkään seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,15 on kahdeksanneksi alhaisin kaikista Suomen seurakunnista ja seurakuntayhtymistä.
Hän pitää hyvin tarpeellisena
Martin seurakuntatalon rakentamista.
– Ensi kesänä valmistuva rakennus palvelee alueen ihmisten tarpeita. Siellä tulee olemaan päiväja iltapäiväkerhotoimintaa sekä
nuoriso- ja aikuistyötä. Tila mahdollistaa erilaisten tilaisuuksien
järjestämisen. Martin alueneuvosto on paikallisesti tärkeä elin. Siitä osaltaan riippuu, millaiseksi toiminta uusissa tiloissa muodostuu,
hän sanoo.

Sääksiin tulee kappeli
Vuoden 2003 lopussa seurakunnalla on kassavaroja 2,2 miljoonan euroa, josta rahastojen osuus
on 0,8 miljoonaa. Ne hupenevat
suureksi osaksi Martin seurakuntataloon.
– Seurakunnan säästöjä menee
myös suunnitelmakauden 2005 –
2006 muihin investointeihin, joista isoimpia ovat Rauhannummen
hautausmaan laajentaminen ja
Sääksin leirikeskuksen kappelin

H

yvinkään seurakunnan diakoniatyö järjesti Kirkon
kansainvälisen vastuuviikon
(12. - 26.10.) aikana Reilun kaupan tempauksen Prismassa. Diakoniatyöntekijät Päivi Lammela
ja Anna-Kaisa Kuokkanen sekä
vapaaehtoiset seurakuntalaiset
Anne ja Jussi Isokuortti ja diakoniaharjoittelija Kirsi Kanerva
päivystivät tiistaina 21. lokakuuta kauppakeskuksen aulassa tarjoten Reilun kaupan kahvia ja esitellen erilaisia tuotteita.
– On menossa kirkon kansainvälinen vastuuviikko. Teemana on
Kenen leipää syöt?, Päivi Lammela kertoo.
Kahvikupposeen tarttui myös
hyvinkääläisen perhekodin isä
Arto Maliniemi.
– Reilu kauppa on tullut aina
jossakin vastaan. Sen tuotteita
olen ostanut silloin tällöin, esimerkiksi kahvia. Olen sitä mieltä, että jos tuottajan asema paranee tällä tavalla, se on hyvä asia.
Kenialaista kahvia olen joskus
ostanut. Kenia on tullut tutuksi
lähetystyön kautta.
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Luonnoskuva tulevasta
Martin seurakuntatalosta.

rakentaminen. Aikaisemmilta
vuosilta säästyneet kassavarat
käytetään kauden aikana loppuun.
Ulkopuolista lainoitusta ei tarvitse kuitenkaan ottaa, talousjohtaja
Jouni Lätti jatkaa.
Koko yhteiskunnassa on muutoksia, jotka vaikuttavat seurakunnan toimintaan. Jouni Lätti mainitsee kaikkia seurakuntalaisia ja
kaupunkilaisia koskevan 1. tammikuuta 2004 voimaan tulevan
uuden hautaustoimilain. Sen mukaan hautaukseen liittyvät maksut
ovat kaikille samansuuruiset.
– Toinen iso muutos on iltapäiväkerhotoiminnan kehittäminen,
josta odotamme ratkaisuja valtion
ja kaupungin taholta. Valtio on
aikonut lähteä mukaan iltapäiväkerhotoiminnan kustantamiseen,
joka kanavoituu kuntien kautta.

Talousjohtaja Jouni Lätti esittelee talousarvion vuodeksi 2004 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2004 – 2006. Ison seurakunnan toimintaan menee paljon rahaa. Tarkalla taloudenpidolla on
kertynyt sen verran säästöjä, että rakennusinvestointeja voidaan tehdä ilman lainarahaa.

Kirkon vastuuviikolla juotiin
Reilun kaupan kahvia

Diakoniaharjoittelija Kirsi Kanerva tarjoilee ohi kulkeville Reilun
kaupan kahvia. Diakoniatyöntekijä Päivi Lammela jakaa Reilun kaupan esitteitä. Ne, joilla on mahdollisuus käyttää internettiä, voivat
tutustua kaupan periaatteisiin osoitteessa www.reilukauppa.fi.

Kehitysmaiden
ihmisten hyväksi
Monista hyvin varustetuista
kaupoista kuten Prismasta löytyy
jo melkoinen määrä Reilun kaupan tuotteita. Ne tunnistaa norsumerkistä tai yhteiseurooppalaisesta Fairtrade-merkistä. Merkki takaa, että tuotteiden valmistuksessa noudatetaan YK:n työjärjestö
ILO:n sopimuksia, ihmisoikeuksien julistusta ja lapsen oikeuksien julistusta. Ostamalla Reilun
kaupan tuotteita asiakas on mukana edistämässä kehitysmaiden ihmisten ja luonnon hyvinvointia.
– Kaupoista löytyy Reilun kaupan tuotteita kuten kahvia, sokeria, kaakaota, teetä, hunajaa ja
banaaneja. Monilla on ennakkoasenne Reilun kaupan kahvia kohtaan, mutta nykyiset paahdot sopivat hyvin suomalaiseen makuun. Jokainen löytää varmasti
omansa, Päivi Lammela opastaa.
Reilun kaupan banaaneissa ei
ole käytetty torjunta-myrkkyjä.
Kaikki tuotteet ovat luomua.
– Tilat sitoutuvat siihen, että
niillä ei ole käytetty lapsityövoi-

Seurakunnan talousjohtaja Jouni Lätti sanoo, että nykyinen toiminta pystytään seurakunnassa
turvaamaan. Henkilökunnan määrää jopa lisätään lievästi. Musiikki- ja kuoropuolen helpottamiseksi palkataan kahdeksi vuodeksi
musiikkityöntekijä, minkä jälkeen
määräaikaisen viran tilalle on tarkoitus perustaa kanttorin vakinainen virka vuonna 2006.
Hyvinkään seurakunta on selvinnyt toistaiseksi melko pienellä pappisjoukolla, mikä osaltaan
vaikutti siihen, että myös henkilöstökulut olivat viime vuonna 6,3
prosenttia pienemmät muihin samankokoisiin seurakuntiin verrattuina. Henkilöstökulut ovat yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa,
mikä on 56,3 prosenttia kaikista
toimintakuluista.
– Toimintasuunnitelmassa ei ole
olennaisia muutoksia rahojen käytössä eri työalojen kohdalla.
Kirkkoneuvosto on hahmotellut
tulevaa toimintastrategiaa, jota
pidän keskeisenä asiana suunnitelmassa, Jouni Lätti sanoo.
Seurakunnan strateginen suunnitelma lähtee liikkeelle toiminnan perustasta, joka on kirkon
yhteinen, Raamatussa ja luterilaisessa tunnustuksessa ilmaistu
usko. Ihmisille julistetaan evankeliumia, heitä opetetaan, palvellaan
ja varustetaan elämään kristittyinä. Arjen keskelle tuodaan hiljentymistä ja juhlaa.
Strategiassa on mietitty myös
toiminnan vaikuttavuutta. Kun jumalanpalveluksesta tehdään monipuolinen ja kiinnostava, siitä voi
tulla läheinen kaikille ikäryhmille. Myös Raamattu olisi saatava
nykyaikaisin keinoin tutuksi kaikenikäisille.
Toiminnan vaikuuttavuutta lisää erityisen vastuun kantaminen
lapsista, nuorista, perheistä ja syrjäytyneistä. Kun seurakuntalaiset
innostuvat vapaaehtoisesta toiminnasta, siitä versoo tuore ja parempi elämänlaatu. Elämän tarkoitus löytyy lähimmäisen rakastamisesta.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

maa. Ne saavat tästä paremman
korvauksen. Tiloille annetaan
myös ennakkorahoitusta ja pitkä
kauppasuhde. Kehitysmaissa on
paljon osuuskuntia. Lapsille järjestetään koulukuljetuksia ja hankitaan kuorma-autoja tuotteiden
kuljettamiseksi. Reilu kauppa ei
ole hyväntekeväisyyttä vaan ihmisille maksetaan työstä oikeudenmukainen hinta.
Eri maissa järjestettävä vastuuviikko haluaa vaikuttaa hallituksiin, että syntyisi ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävää ruoantuotantoa.
– Ruohonjuuritasolla me voimme pienillä valinnoilla vaikuttaa
nälänhädän ja puutteen poistamiseen, Päivi Lammela sanoo. Hän
viittaa Prisman aulassa Reilun
kaupan pöydän äärellä Raamattuun.
– Raamattu kehottaa ruokkimaan nälkäisiä. Vastuuviikko pitää nälänhädän syitä esillä. Maailmassa riittää ruokaa, mutta se on
jakaantunut epätasaisesti.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Martin alueneuvosto mukana Martinpäivässä

Seurakuntatalon rakennustyömaalla
pidettiin rukoushetki

Martin seurakuntatalon rakennustyömaan laidassa pidettiin pimenevässä illassa rukoushetki. Martin koulun 4 A:n ja 3 B:n oppilaat
valaisivat tapahtumaa värikkäillä kynttilöillä. Takana Mirjam Ersta (vas.) ja Anita Passilahti.

H

yvinkään seurakunnan perustama Martin alueneuvosto oli ensimmäistä kertaa
mukana puuhaamassa kahdeksatta Martinpäivää. Martin koulun
urheilusalissa olivat muina järjestäjinä koulujen vanhempainyhdistys ja kaupunginosan asukasyhdistys.
Martin koulujen vanhempainyhdistys nappasi illan aluksi voiton köydenvedossa opettajien
joukkueelta.
Koulun 4 A:n ja 3 B:n oppilaat
marssivat sen jälkeen kynttilät
käsissään Martin alueneuvoston
sihteerin Anita Passilahden sekä
jäsenten Helka Muhosen ja Mirjam Erstan kanssa rakenteilla
olevan Martin seurakuntatalon
työmaan reunaan. Paikalle kertyi
myös muuta Martinpäivän yleisöä. Anita Passilahden johdolla
laulettiin ja rukoiltiin.

Toimintatiloja tulee
kaikenikäisille
– Martin seurakuntatalon rakentaminen alkoi lokakuun loppupuolella. Sisätilojen osalta sen pitäisi olla valmis 30. kesäkuuta ensi
vuonna. Pihojen pitäisi olla kunnossa 30. heinäkuuta, että toiminta
voisi alkaa elokuussa, sanoi rukoushetkessä mukana ollut seurakunnan kiinteistöpäällikkö Juha
Kääriäinen.
Tähän saakka seurakunnan päiväkerhot, joissa on ollut noin kuusikymmentä lasta, ovat toimineet
vuokralla Martin koulun tiloissa.
Uuteen seurakuntataloon tulee tiloja päiväkerhoille, lapsi- ja nuorisotoiminnalle sekä aikuistyölle.
Marttilaisten käyttöön tulee neliöitä yhteensä hiukan yli viisisataa.
Pastori Anita Passilahti on käynyt monessa perheessä kastamas-

Martin alueneuvoston jäsen Helka Muhonen jakoi pojille ilmapalloja.

sa lapsia.
– Urheilusalissa meillä Martin
alueneuvostolla on oma pöytä.
Jaamme siellä Rakasta lasta, suojele lapsuutta – kymmenen teesiä
vanhemmuudesta -vihkosta.
Helka Muhonen jakoi alueneuvoston pöydän luona myös ilmapalloja ja suojelusenkelimagneetteja.
Urheilusalissa oli koko ajan
mahdoton vilske. Pojat olivat innoissaan potkiessaan palloa, jonka nopeutta mitattiin tutkalla. Pienimpiä marttilaisia kiinnosti perinteinen onginta pikkulahjoineen.
Keilaradan keiloina oli isot limsapullot.

Martti sai
ensimmäisen
kauppansa
Martin asukasyhdistyksen tarkoituksena on toimia kyläyhteisöä
luovana välineenä ja kanavana.
– Tänne on tullut paljon asukkaita muualta kuin Hyvinkäältä ja
siksi on myös juurettomuutta.
Pyrimme tälläkin tavalla luomaan
ihmisille kohtaamismahdollisuuksia, Martin asukasyhdistyksen
puheenjohtaja Petri Vähä-Antila sanoi Martinpäivän merkityksestä.
Neljäntuhannen asukkaan Martista on tarkoitus kasvattaa kuudentuhannen asukkaan kaupunginosa. Vuonna 2006 valmistuu
Tapaninlinnan yläaste. Asukasyhdistyksen sihteeri Matti Viertokangas kehui Martin koulun merkitystä.
– Koulua käyttävät koripalloseura Hyvinkään Pontevan lisäksi sählyporukat. Asukasyhdistyksellä on omat vuorot. Martissa on
kiva asua. Olemme tyytyväisiä,
kun koulun viereen tuli Siwa-lähikauppa.
Vuoden alusta Hyvinkään itäi-

Martin asukasyhdistyksen puheenjohtaja Petri Vähä-Antila (vas.),
sihteeri Matti Viertokangas ja lähipoliisi Marko Särkkä odottavat vanhempien, koulun ja viranomaisten välisen hyvän yhteistyön jatkuvan. Martinpäivänä juhlittiin ja vaihdettiin kuulumisia.

Arto Vähä-Antila (9 v.) on Martin koulun 3 A-luokalla.
– Meillä on tänään Martin päivät, mutta minä en tunne yhtään
Marttia, hän sanoo.

sen alueen lähipoliisina ollut vanhempi konstaapeli Marko Särkkä sanoi tutustuneensa jo marttilaisiin kollegansa Riku Korpelan
kanssa.
– Ihmiset soittelevat liikenneasioista, ilkivallasta ja vahingonteoista. He kyselevät ohjeita ja
neuvoja. Käyn pitämässä kouluissa laillisuuskasvatustunteja. Alaasteella olen puhunut syksyn aikana näpistyksistä. Keväällä käyn
puhumassa yläasteella alkoholista, hän sanoi.
Marko Särkkä rohkaisi marttilaisia soittamaan pienistäkin ilkivallan teoista, että kynnys ei nousisi liian korkealle. Kun ilkivallan ja vahingonteon saa kitkettyä
pois jo alkuvaiheessa, se on kaikkien yhteinen etu. Yhteisvoimin
turvallisuus lisääntyy.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Kirkkodraamakatselmuksesta toivotaan perinnettä Hyvinkäälle

Koskettavat esitykset valloittivat yleisönsä

Kulkuriteatterin Batseba Saarenmaalla
-näytelmässä pitkästä sotilaspalveluksesta
palannut Kuigu-Ants (Jouko Tanner) pakottaa toisen miehen pauloihin joutuneen
vaimonsa Viun (Marke Eiristö) lukemaan
Raamatusta valittuja jakeita. Takana jännittynyttä tilannetta seuraa Viun äiti VanaKai (Anni Eiristö).

Kirkkodraama on kiinnostava laji, jonka nousuun uskotaan vahvasti. Asia paljastui Hyvinkään
Willanäyttämöillä marraskuun ensimmäisenä lauantaina pidetyssä kirkkodraamakatselmuksessa. Yleisöä ilmaisiin esityksiin kertyi päivän aikana noin kaksisataa. Tapahtuman järjestämisessä on ollut pitkä tauko, sillä edellinen katselmus oli Lahdessa vuonna 1989.

M

soittaa huilua, sanoi kirkkodraamakatselmuksen pääkoordinaattori Jouni Laine.

onipuolisista draamoista
vastasi seitsemän eri ryhmää kymmenellä esityksellä. Näyttelijät saivat palautetta
kahdelta teatteriohjaajalta, Marjatta Haapaselta ja Antti Sevannolta.
Tervehdyspuheen pitänyt kaupunginjohtaja Tauno Kirves toivoi, että Hyvinkäästä voisi tulla
kirkkodraamakatselmusten paikkakunta. Hankkeen puuhamies
nuorisotyönohjaaja Jouni Laine,
joka on ollut käytännössä kolme
vuotta seurakunnan kirkkoteatteriohjaaja, oli toiveikas. Hän kertoi, että ensi vuonna on tarkoitus
pitää kirkkodraamakatselmus 6.
marraskuuta.

Joulun tähti lähti
kiertueelle
Hyvinkään seurakunnan tuotantoa olivat Teatteri Betan viidentoista minuutin Joulun tähti -nukketeatteriesitys ja yli tunnin kestoinen Bonhoeffer-näytelmä.
Bonhoefferin toteuttivat maaliskuussa alkaneen miesten draamakurssin näyttelijät Jouni Laineen
ohjaamina. Kulkuriteatterin Batseba Saarenmaalla, joka perustuu
Aino Kallaksen tekstiin, oli myös
hyvinkääläisten esittämä.
Joulun tähti -esityksessä keskeisesti mukana oleva Marko Lindholm eläytyi Beetlehemin tunnelmaan ja sai kuusikymmenpäisen
lapsi- sekä aikuisyleisön valtoihinsa. Häneen puri teatterikärpänen isoskoulutuksen aikana.
– Siellä Jouni Laine sai houkuteltua minut Teatteri Betan draamakurssille. Heti, kun pääsin
kurssille, se loksahti paikalleen.
Pidän näyttelemisestä, siinä pääsee kehittymään. Koskaan ei voi
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Batseba Saarenmaalla
puhutteli

Viime keväänä ylioppilaaksi kirjoittanut Marko Lindholm kuljetti Joulun tähteä Beetlehemiin.
Ennen joulua nukketeatteriesitys
nähdään vielä kolmekymmentä
kertaa. Siinä ovat mukana myös
Jouni Laine, Anni Tsutsunen ja
huilua soittava Pauliina Kuokka.
olla täydellinen, aina on kehittymisen varaa, Marko Lindholm sanoi.
Joulun tähteä esitetään ennen
suurta juhlaa vielä kolmekymmentä kertaa. Se on Teatteri Betan kolmas nukketeatteriproduktio, jonka Jouni Laine on käsikirjoittanut ja ohjannut.
– Näytöksiä on erityisryhmille
kuten maahanmuuttajille, erityiskouluille, kehitysvammaisten ryhmille ja päiväkodeille. Joulun tähdessä toteutuu diakoninen palvelu ja kuullaan jouluevankeliumi.
Esityksessä ovat myös Anni Tsutsunen ja Pauliina Kuokka, joka

Kulkuriteatteri, jossa on mukana noin kaksikymmentä eri-ikäistä harrastajaa, täyttää ensi vuonna viisitoista vuotta. Tämän tilausteatterin vetäjän Benita Kivistön mukaan Batseba Saarenmaalla oli ensimmäinen kirkkodraamaesitys.
Voimakastunteinen draama sijoittuu saarenmaalaiseen riihitupaan, 1900-luvun alkuun. VanaKain (Anni Eiristö) tytär Viu
(Marke Eiristö) joutuu rikkaan
isännän pauloihin eikä jaksa odottaa uskollisesti miestään KuiguAntsia (Jouko Tanner), joka palaa kahdenkymmenenviiden vuoden jälkeen sotilaspalveluksesta.
– Oli aluksi vaikeaa, kun jouduin puhumaan aika pahasti Viulle, jota oma tytär näyttelee, sanoi
Anni Eiristö, joka on Kulkuriteatterin perustajajäseniä kuten Marke Eiristökin.
– Viu on haastava rooli. Olen
ollut aikaisemmin iloisemmissa ja
hauskoissa esityksissä. Tämä on
vakava näytelmä, Anni Eiristö jatkoi.
Kuigu-Antsia näytellyt Jouko
Tanner kertoi, että miehen viha
kasvaa koko ajan loppua kohti.
– Repliikkejä ei voinut säveltää
itse, vaan piti opetella vuorosanat
hyvin.

Teatterilla vanhat
juuret
Järvenpään seurakuntaopistolla
luovaa ilmaisua ja kirkkodraamaa
opettanut Marjatta Haapanen oli-

si toivonut, että jokin esitys olisi
ollut liturgiajumalanpalveluksen
yhteydessä. Ensi vuoden kirkkodraamakatselmuksessa asian uskotaan korjautuvan.
– Kirkkodraaman juuret ovat
keskiajassa. Kaikki teatteritaide
on alkanut kultista eli jumalanpal-

kertoi ohjaavansa näytelmiä seurakunnissa.
– Kirkkodraama on minulle kirkon elämään liittyvää teatteria.
Kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine, joka on ollut aikoinaan Marjatta Haapasen opissa, tuotti ensimmäisenä Hyvinkään seurakun-

Teatteriohjaajat Antti Sevanto ja Marjatta Haapanen antoivat seitsemän ryhmän näyttelijöille palautetta. Kysymyksessä ei ollut kilpailu,
joten esittäjille ei tullut turhia paineita. Kirkkodraamakatselmus antoi varmasti kaikille hyviä eväitä jatkaa antoisaa harrastusta.
velusmuodoista. Tyypillistä on,
että yli kahdessasadassa seurakunnassa tehdään pääsiäis- ja jouludraamoja isolla joukolla. Katsojia on tuhansia.
Myös kirkon suurissa tapahtumissa kuten kirkkopäivillä on aina
draamaa.
– Vuosikymmenien aikana monet nuorisonohjaajat ja lapsityöntekijät ovat saaneet draamakoulutusta. Jos he kaikki tekevät sitä
seurakunnissaan, sitä on paljon.
Teatteriohjaaja Antti Sevanto

nassa Kylväjä-kollaasin vuonna
1982.
– Vuonna 1985 aloin kirjoittaa
itse käsikirjoituksia. Marjatta
Haapanen neuvoi, miten draaman
kaari syntyy. Näitä oppeja olen
hyödyntänyt kaikissa käsikirjoituksissa. Nyt teen Laestadius-näytelmän käsikirjoitusta. Lars Leevi Laestadius - Huutavan ääni on
ensi kesän kesäteatteriesitys.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Sanojen takaa

Sanojen takaa
Sanojen
takaa
Sanojen takaa

Tulkaa lasten kaltaisiksi

U

Maria Talola ja Ville Aalo ovat hiljattain pappisvihkimyksensä saaneina työelämänsä alkumetreillä.

Nuorilla papeilla kutsumusammatti

T

änä vuonna papiksi vihityt
Maria Talola ja Ville Aalo
vahvistavat seurakunnan teologityövoimaa omilla saroillaan.
Maria toimii Juha Koivulahden
sijaisena nuoriso- ja rippikoulupastorina. Hän on ehtinyt tulla
useille tutuksi työskenneltyään
seurakunnassa kesäkuusta lähtien.
Joulukuun alusta työnsä aloittanut
Ville vastaa koululaistyöstä. Hänet valittiin seurakuntapastorin
virkaan, kun Virpi Koivisto siirtyi kappalaisen tehtäviin.

Pappisura kiinnosti
jo varhain
Maria Talola, 25, on kotoisin
Hauholta Hämeenlinnan lähistöltä. Hän on maalaistalon tyttö, talossa oli ennen lypsykarjaa, jolle
viljeltiin rehuja. Maalaistalon työt
tulivat Marialle tutuksi jo lapsena. Pitkäksi venähtänyt Maria vitsailee, että puhdas maaseudun
ilma kasvattaa pituutta. Hänellä
on kaksi sisarusta. Pappisura on
kiinnostanut häntä yläasteikäisestä lähtien.
– Olin kahdeksannella luokalla, kun ajattelin ryhtyä isompana
papiksi. Minua kiinnosti uskonnonopettajan ja tiedotuspapin tehtävät. Partiossa ollessani osallistuin raamattuvisaan ja Lempäälässä pidetyn vaellusrippikoulun jälkeen kuljin Lempäälän seurakuntanuorten porukoissa. Lukion käytyäni olin vuoden kotiapulaisena
ja lähdin sitten lukemaan teologiaa, Maria kertaa vaiheitaan.
Opintojen aikana Maria Talola
tutustui papin tehtävien eri puoliin kesäteologina Vihdissä ja
Hauholla ja pappisvihkimyksen
hän sai piispa Eero Huoviselta 1.
marraskuuta. Näyttää siltä, että
Maria on viihtynyt hyvin Hyvinkäällä.
– Hyvinkää on ollut kiva paikka, minulla on maailman paras
työhön perehdyttäjä: Virpi Koivisto, Maria Talola kiittää opastajaansa.
– Nuorisotiimiin on ollut help-

po tulla ja seurakuntalaiset ovat
ottaneet minut hyvin vastaan.
Työssä minua ei jännitä niinkään
toimitukset kuin jumalanpalvelusten pitäminen, Maria kertoo. Sitä
ei kyllä hevillä uskoisi kun näkee
hänet alttarilla tositoimissa.

Ville ei pelkää työtä
ja haasteita
Ville Aalo, 27, puolestaan on
lähtöisin Ulvilasta Porin tienoilta. Hän on syntynyt karkauspäivänä, joten Villen mukaan syntymäpäiviä on pidetty vasta seitsemän kertaa, hän on siis seitsemän
vuoden ikäinen!
– Minulla oli kunnon kristillinen koti, vaikkakaan en esimerkiksi rippikoulun jälkeen ollut isosena kuten moni muu pappisuralle lähtenyt, Ville kuvailee.
– Varsinaisesti teologin työ alkoi kiinnostaa minua lukioaikana.
Voisi sanoa, että olen kutsumusammatissa. Koululaistyö on sikälikin itseäni lähellä, koska omista
opiskeluajoistani ei ole pitkää aikaa.
Kesäharjoittelunsa Ville Aalo
on suorittanut Pirkkalassa.
– Nuorisotyö oli siellä edistyksellistä, muun muassa nuorten internet-kotisivut saivat palkinnon.
Niillä oli paljon käyttäjiä. Sain
Pirkkalassa hyvää työkokemusta,
Ville muistelee kesäharjoitteluaikaansa.
Viime toukokuussa papiksi vihitty Ville suoritti myös vuoden
mittaisen harjoittelujakson Torontossa Kanadassa.
– Olin siellä Toronton Agricolan luterilaisessa kirkossa. Sain
tehdä kaikenlaista paitsi toimituksia, se oli erittäin opettava kokemus.
Ville Aalo kertoo vaimonsa
Evan olleen myös Kanadassa.
Eva opiskeli stipendiaattina viestintää Toronton lähistöllä sijaitsevassa Peterborough’ssa. Eva-puoliso toimii nykyään viestinnän
opettajana. Ville piti Kanadan etnisesti monikulttuurisesta elämäs-

tä.
Haastatteluhetkellä vasta muutaman päivän Hyvinkäällä työssä
olleen Ville Aalon mukaan alku
menee työympäristöön tutustumisessa.
– Alkuaika menee siinä, että
katsoo missä mallissa asiat täällä
ovat. Koulut ja kasvot täytyy saada tutuiksi. Teen työtä yhdessä
nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahden kanssa. On ollut hienoa ja
haastavaa tulla tänne Hyvinkäälle. En ole koskaan työtä ja haasteita pelännyt.
– Systeemit Hyvinkäällä näyttävät hyviltä. Kouluilla on halu
olla yhteistyössä seurakunnan
kanssa, mikäli asiaa ymmärrän.
Täällä on paljon erilaisia kouluja
ja nuoria eri aloilla, siinäkin on
haastetta. Hyvillä mielillä ollaan
työtä aloittamassa, Ville Aalo toteaa.

skonto ei kuulu keskivertosuomalaisen arkisiin puheenaiheisiin. Päin vastoin, monesti uskonasioista puhumista vältellään viimeiseen asti. Tai siis me aikuiset välttelemme.
Pienet lapset ovat sen sijaan ihanan ennakkoluulottomia. He eivät vielä tiedä, mitä on sosiaalisesti sopivaa puhua missäkin yhteydessä.
On mukava lukea omille lapsille yhtä hyvin muumeista kuin
Mooses-vauvasta kertovia kirjoja. Kun juuri kolme vuotta täyttänyt esikoiseni valitsee iltadun, yhtenä iltana hän haluaa kuulla
valaan vatsaan joutuneesta Joonasta, toisena iltana Ainon vihaisesta äidistä. Uskonto ei ole lapsen mielessä vielä eriytynyt omaksi
elämänalueekseen.
Myös musiikin suhteen lapseni ovat kaikkiruokaisia. Meillä
kuunnellaan sulassa sovussa Fröbelin palikoita ja hengellisiä lastenlauluja. Klassinen musiikki soi usein, eikä kunnon poppikaan
ole vierasta. Myös unilaulut ovat yhtenä iltana ”maallisia”, toisena hengellisiä. Niinpä lapseni ovat pienestä pitäen oppineet monenlaisia lauluja. Esikoinen lauleli kaksivuotiaana paikassa jos
toisessakin ”...Herralle riemulla laulamme kiitosta, Herra, me kiitämme nimeäsi...” Se on varsin tunnettu ja ”neutraali” hengellinen laulu, eikä minulla ole mitään sen julkista laulamista vastaan.
Mutta kun kaksivuotias rupesi julkisilla paikoilla veisaamaan
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän aa-antoi...”, olin jo hiukan kiusaantunut. Oli
pakko selitellä, että kävimme pääsiäisenä perhekirkossa, josta tuo
laulu tarttui ja että kyllä meillä lastenlaulujakin lauletaan. Ettei
vain joku luulisi, että olemme outoja hurskastelijoita...
Sen verran vakavamielinen kuitenkin olen, että näin joulun alla
suosin mieluummin lauluja ja kertomuksia ensimmäisestä joulusta kuin tonttujen tohinoista. Toisaalta yhä useammin huomaan
puhuvani ikkunoiden takana kurkistelevista tontuista varsinkin
silloin, kun ruoka ei maistu tai lapset koko ajan kiukuttelevat.
Omat lapseni ovat niin pieniä, etten vielä tiedä, koska luonnollinen suhtautuminen uskontoon (ja toisaalta moniin muihinkin
elämän osa-alueisiin) muuttuu. Mutta onko suhtautumisen pakko
muuttua? Onko muutos meidän vanhempien vika, kun rupeamme
hyssyttelemään lapsia, jotka puhuvat tai laulavat mielestämme
liian avoimesti kotiseinien ulkopuolella? Entä kuinka paljon on
vaikutusta kavereilla, jotka rupeavat jossakin vaiheessa määrittelemään, mikä on tyhmää tai lapsellista?
Aikuisena tajuan, että moni asia, mikä nuorempana tuntui lapselliselta, onkin ihanan vapauttavaa ja jopa tavoittelemisen arvoista. Kunpa voisin saada takaisin lapsen avoimen mielen ja
ennakkoluulottomuuden!

Teksti ja kuva Jorma Ersta
Annaleena Pakkanen
Kirjoittaja on hoitovapaalla oleva tiedottaja

CHRISTMAS CAROLS,
PRAYER AND TEA
on Dec 15, 2003 at 7 P.M.
in the Old Church in Hyvinkää
(across the street from the
bus station)

Welcome!

Kansainvälinen jouluhartaus
15.12. klo 19 Vanhassa kirkossa.
Joululauluja, Jouluevankeliumi
eri kielillä, jouluhartaus ja teetarjoilu.
Päivi Lammela, Hannu Tiainen,
Charlotta Kivistö.
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Pikkujoulut työllistävät seurakunnan pitopalvelua joulukuun alkuviikoilla. Seurat, yhdistykset ja yritykset ovat yksityisten ohella asiakkaina. Keittiössä ahertaa kahdeksan vakinaista
työntekijää sekä 15 - 20 vapaaehtoista. Toiminnan tuotto menee lähetystyön hyväksi. Myös
Hyvinkään Inkeri-seuran jäsenet viettävät pikkujoulua seurakunnan pitopalvelun tiloissa.
Laulut kaikuvat luoden jouluista tunnelmaa.

Pitopalvelun

tuo juhlan
juhla

Keittiössä höyryävät jouluruoat, paistetaan kinkkuja,
tehdään laatikoita ja leivotaan torttuja. Inkeri-kerholla
on menossa pikkujoulu, jossa tontut jakavat joululahjoja.
– Joulu on huippukohta myös pitopalvelussa. Marraskuun puolen välin jälkeen erilaiset järjestöt ja kerhot alkavat pitää pikkujoulujaan. Joulukuun kolme
ensimmäistä viikkoa ovat hyvin työntäyteisiä, seurakuntaemäntä Aino Kuronen sanoo.
Perjantaina 5. joulukuuta oli kaikille avoin jouluateria. Aino Kuronen on tyytyväinen siihen, että ihmiset ovat löytäneet seurakunnan pitopalvelun tarjonnan. Jouluaterioilla tarjotaan kinkun ohella perinteisiä laatikoita, rosollia ja silliä sekä lohta. Juomaksi on muun muassa kotikaljaa. Jälkiruokavaihtoehtoina voivat olla luumurahka tai kahvi joulutorttujen
ja piparien kanssa.
– Neljäntenä adventtina 21. joulukuuta on jouluateria seurakunnan henkilökunnalle ja heidän perheilleen. Teemme jouluaterioita myös firmoille Hyvinkäälle, Keravalle ja muualle lähiympäristöön.
Pitopalvelulla on neljä valmista jouluateriavaihtoehtoa. Mutta se voidaan suunnitella myös asiakkaan
omien toiveiden mukaan.
– Jouluksi meiltä voi tilata kotiin laatikoita, leivonnaisia ja salaatteja. Peruna-, lanttu-, porkkana- ja
lanttulaatikoita teemme yhteensä yli 300 kiloa.

Viisituhattaviisisataa joulutorttua
Viime vuoden jouluaterioihin ja kahvituksiin tehtiin pitopalvelussa viisituhattaviisisataa joulutorttua.
Tänä vuonna menee reilut neljäsataa jouluateriaa
viikkoa kohti. Lisäksi ovat vielä lounasruokailu,
muisto- ja joulukahvitilaisuudet. Näin laajassa mitassa pitopalvelua ei ole muissa Suomen seurakunnissa.
– Arkipäivinä seurakunnan pitopalvelun lounas on
avoin kaikille kulkijoille. Jos joku haluaa tulla tekemään keittiö- ja tarjoilutyötä maailman vähempiosaisten hyväksi, niin yhteyttä voi ottaa minuun. Tervetuloa iloiseen ja nuorekkaaseen seuraan, Aino Kuronen sanoo.
Astrid Parkkonen on ollut pitopalvelun vapaaehtoistyössä yli kaksikymmentä vuotta ja tekee par-

Seurakuntaemäntä Aino Kuronen on vastannut seurakunnan pitopalvelusta
24 vuotta. Tässä hän tarkistaa, että Hyvinkään Inkeri-kerhon pikkujoulun
ruokatarjoilussa on kaikki kohdallaan.

Astrid Parkkonen on ollut pitopalvelun työssä vapaaehtoisena jo yli kaksikymmentä vuotta. Hän on erikoistunut voileipä- ja täytekakkujen tekoon.
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haillaan voileipäkakkua.
– Olin verkatehtaalla kehrääjänä yli kolmekymmentä vuotta. Tunsin pitopalvelun emännän, ja hän
pyysi minua tänne. Työ on opettanut tekemään voileipä- ja täytekakkuja. Olen tyytyväinen, kun olen
saanut käydä täällä. Työntekijät ovat mukavia. Vakituinen henkilökunta hallitsee työnsä ja heiltä saa tarvittaessa neuvoja.
Ensi vuoden alussa pääemäntänä jatkava Aino Kuronen sanoo ihmisten olevan hintatietoisempia kuin
kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin hän aloitti pitopalvelussa.
– Ihmiset tietävät myös enemmän ruoka-aineista.
Käytämme täällä vähälaktoosisia ruoka-aineita. Suolaa käytetään suositusten mukaisesti. Raaka-aineet
kuten liha ovat kotimaisia. Joulukinkut ovat tuoresuolattuja. Perunakin tulee lähiviljelijöiltä.

Inkeriläiset
pikkujoulussa
Hyvinkään Inkeri-kerhon perustaja Inkeri Sarojärvi, joka on syntynyt Inkerinmaalla, oli mukana
pikkujoulussa yhdessä poikansa perheen Timo ja
Krista Kindt-Sarojärven sekä näiden lasten Jensin ja Matsin kanssa.
– Kerho perustettiin vuonna 1986. Kun minä sairastuin, Toini Pöllänen jatkoi viisi vuotta kerhon vetäjänä. Tänä vuonna kerhoa alkoi johtaa Irja Pelkonen. Hyvinkään Inkeri-kerho on Inkerinliiton alainen ja siinä on puolisensataa jäsentä, Inkeri Sarojärvi sanoo.
Eeva Peuhkuri lausuu kirjoittamiaan runoja, joissa
käsitellään inkeriläisenä elämiseen liittyviä tuntoja.

n jouluateria

an arkeen

suomen kieltä, joka sujuu häneltä nyt loistavasti. Hän
on ollut perheensä kanssa koko ajan Inkeri-kerhon
toiminnassa, koska isoäiti haluaa opettaa lapsenlapsille Inkerin historiaa.
Lastensa kanssa Krista Kindt-Sarojärvi puhuu flaaminkieltä ja kertoo kerhon pikkujoulussa belgialaisista joulutavoista.
– Kuudentena joulukuuta Belgiassa vietetään Pyhän Nikolauksen päivää. Hän eli Espanjassa 800 vuotta sitten. Siihen liittyy tarina, että Pyhä Nikolaus (Sinterklaas) ajaa valkoisella hevosella kattojen päällä ja
pudottaa lapsille savupiipusta lahjoja. Tuhmat lapset
hän vie säkissä Espanjaan. Hollantilaiset veivät tarinan Yhdysvaltoihin, missä syntyi Santa Claus, joka
ajaa poroilla pitkin taivasta ja pudottaa myös savupiipuista lahjoja. Jouluaattona meidän pojat saavat
taas lahjoja.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Keittiöavustaja Erja Kallio tuo Inkeri-kerhon joulupöytään salaatteja.

Niin kuin moni muukin inkeriläinen hän asui sodan
jälkeen Virossa, jossa vierähti viisikymmentä vuotta. Sitten hän pääsi muuttamaan Suomeen presidentti Mauno Koiviston luvalla.
– Inkerin kerho kokoontuu kerran kuukaudessa seurakunnan aulakahviossa. Siellä käy kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen ihmistä. Tärkeimpiä kerhossa käsiteltäviä asioita ovat inkeriläisen kulttuurin vaaliminen ja suomalaisuuteen sopeutuminen, nykyinen puheenjohtaja Irja Pelkonen kertoo kerhon toiminnasta.

Belgialaista joulua
Krista Kindt-Sarojärvi tuli asumaan Suomeen
vuonna 1990 ja sanoo opiskelleensa ensin tuskaillen
Timo Sarojärvi säestää kitaralla, kun hänen belgialainen vaimonsa Krista Kindt-Sarojärvi sekä pojat Jens
(vas.) ja Mats laulavat tuttuja suomalaisia joululauluja.
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J.S. Bachin
Jouluoratorio
osat IV - VI

M

itä sinä joulussa kaipaat?
Ajatellessani joulua kaipaan sekä rakkaita perinteitä että jotain uuttakin. Kun joulukuun alussa sain astua punaisin
kynttilöin, kukin ja liinoin koristeltuun juhlasaliin, näytti kaikki niin
kauniin jouluiselta.
Joulu palauttaa lämpimiä muistoja mieleen. ”Taas kaikki kauniit
muistot mun tulee mielehen; lumivalkeat pellot, puistot ja juhla Jeesuksen”, alkaa yksi kenties kauneimmista joululauluista. Lapsuuden joulua muistellessa mieleen
nousee pihkantuoksuinen kuusi,
aattoillan pimeys ikkunaruudun takana, jännitys pukkia odottaessa. Ja
mikä makumuisto voisikaan voittaa äidin lihapullat, piparit ja joulutortut. Kun lahjat oli jaettu, alkoi
loputon papereitten rapistelu ja puheensorina kuusilapsisessa perheessä. Jollekulle paras joulumuisto voi olla vaikkapa se, että kerrankin koko perhe pelaa yhdessä lahjaksi saatuja pelejä. Jouluaamuna
istuimme hieman arkoina pienen
kyläkirkon valkoisilla, lakatuilla
penkeillä. Kuiskauksetkin kaikuivat korkealla kirkon katossa. Jouluun liittyy sekin, että rakkaat poismenneet aivan kuin palaavat luoksemme. Vuosia sitten, kun isoäitini vielä eli, hän tuli joka aattoilta
meille joulusaunaan.

Hyvinkään kirkossa adventtisunnuntaina 30. marraskuuta esitetty
Johann Sebastian Bachin Jouluoratorio osat 1 – 3 saa jatkoa loppiaisena 6.1.2004 osien 4 – 6 muodossa. Teos lauletaan saksaksi.

Esiintyjät

”Yhtäkkiä heidän edessään
seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.
Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:” Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.” (Luuk. 2: 9 - 11)

Erilaista joulun
viettoa
Joulun tavat muuttuvat hiljalleen.
Kenties sinäkin haluaisit joulusi
viettoon jotain uutta. Perinteiset
jouluruuat eivät ehkä enää maistu.
Mikä estäisi kokeilemasta uusia
ruokia. Joulun kaupallisuus saattaa
ärsyttää monia. Yksinkertainen joulun vietto voi ollakin juuri sitä parhainta joulua. Hauskalta ja hyvältä
tuntuu mainoksen toivotus: Laiskaa
joulua! Tänä jouluna olen kuullut
joidenkin haikailevan myös yksinäisen joulun perään. Läheiset huolestuvat yksinäisestä joulunviettäjästä, eivätkä aina ymmärrä että
juuri sitä voi joku kaivata. Joulua
vietetään ympäri maailmaan hieman erilaisin tavoin. Näistä tavoista
kertoo vaikkapa kirkon lähetysaiheinen näyttely ”Jouluyö, juhlayö
– ympäri maailman” (12.12. saakka).

Jumala tuli ihmiseksi
Joulun sanoma on aina sekä vanha että uusi, se on ikuinen. Se täyttää sydämemme ja sielumme kaipuun. ”Tänään on teille syntynyt
Vapahtaja.” Katekismuksesta luemme: ”Järjelle ymmärrettävällä
tavalla on mahdotonta selittää, miten Jumala tuli ihmiseksi. Jumalan
kätkeytyminen vähäiseen ja arkiseen on käsittämätön ihme, jonka
vain usko voi nähdä ja ymmärtää.”
”Nasaretin Maria suostui Jumalan ihmeeseen ja synnytti Jeesuksen. Näin hänestä tuli Jumalan äiti.
Marian usko on meille esikuva.
Hän luotti Jumalaan, vaikka ei voinutkaan käsittää hänen suunnitelmiaan ja toimintatapaansa.”

Teksti Anita Passilahti
Kuva Juhani Viitanen

Joulun sanoma:

Seimen lapsessa saamme
sen mitä kaipaamme
Yli Libanonin-vuorten nousee kuu./Kesäillassa Natsaret
uneksuu./ Jo lepää höylä Joosefin,/on hiljaista talossa mestarin./ On tehtynä päivän askaret,/ uni voittaa vanhan jäsenet.
Maria, Maria hän viipyy vaan/ tuvan sopessa ääneti, paikallaan./ Unet verhoo luomia silmien,/
hän on nuori vielä kuin tyttönen,/maan lapsi ja synnin –
puoleks vain/ ja paratiisin puolittain.
Hän on halpa ja armoon arvoton,/ hänet sentään enkeli
valinnut on,/ hän tietää Korkeimman katseensa luoneen/
hänen puoleensa joukossa vaimojen./ Ylin voima on varjonnut Joosefin huoneen/– Maria, Herran piikanen!
Hän nousee ja kulkee kuutamoon,/ulos laakson liljakartanoon./ Hän käy kuin unta nähden,/ hän on iloissaan, hän
on suruissaan/ oman ainokaisensa tähden. Hän miettii äidinonneaan: mit´ on tuleva hänen pojastaan?”
”Maria, laakson lilja, joka kuuta katselet,/ pois pyyhi
kulmiltasi kyynelet!/ On poikas kuningas Daavidin verta:/
hän voittaa maailman kerta!”
Runo: V.A. Koskenniemi
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Musiikin johdosta vastaa Matti Heroja. Solisteista sopraano
Heli Närhi ja basso Kyösti Silvennoinen ovat Suomen Kansallisoopperasta, alttona on tällä kertaa Kaisa Vuorela ja tenoriaariat
sekä evankelistan osat laulaa Jukka Heroja.
Kuoro-osuudet laulaa Hyvinkään Oratoriokuoro, jonka ohjelmistossa pääpaino on suurilla
kirkkomusiikkiteoksilla kuten
oratorioilla ja passioilla. Ohjelmassa on kevyttäkin klassillista
musiikkia. Kuoron lauluryhmä
esiintyy myös jumalanpalveluksissa.
Orkesterina on soitinyhtye Hyvinkään Orkesterin soittajista täydennettynä mm. uruilla, joita soittaa Kalle Välimaa.
Loppiaiskonsertti Hyvinkään
kirkossa 6.1.2004 klo 18.00
Kantaatit 4 – 6 esitetään joulun
jälkeen ja ne kuvaavat Kristuksen
ympärileikkaamisen juhlaa, itämaan tietäjien käyntiä, kuningas
Herodeksen järjestämää esikoispoikien surmaamista ja pakoa
Egyptiin. Viides ja kuudes kantaatti ovat Matteuksen evankeliumin luvusta kaksi.
Oratorion tekstin laulaa evankelista. Solistit katkaisevat julistuksen laulamillaan resitatiiveille,
jotka olivat ajan puhelaulua eli
eräänlaista barokin rappia, joita
seuraa usein tunnelmallinen aaria.
Niistä mainitaan usein alton laulama iki ihana kehtolaulu (numero 19) ”Uinu, rakkaimpani”,
”Schlafe, mein Liebster”. Kuoron
esittämistä koraaleista osa on tuttuja joululauluja Bachin kontrapunktisina sovituksina, osa on
maallisia sävellyksiä, mutta oratorioon on tehty aivan uusiakin
sävellyksiä kuten koraali 21 eli
enkelten laulama ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa” (”Ehre sei
Gott in der Höhe”) ja paimenten
koraali 26 ”Lähdetään Betlehemiin” (”Lasset uns nun gehen ’gen
Betlehem”).
Teos vie meidät läpi koko joulun ajan ensimmäisestä adventista loppiaiseen.
Veikko Nuotio

Mummon kammari
on joululomalla
12.12.2003 – 11.1.2004.

Kammari aloittaa
toimintansa
normaalisti
12.1.2004
alkavalla
viikolla.

Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro talvisessa ryhmäkuvassa.

Joulun

arokkikonsertti

B

arokkimusiikin ystäville on tiedossa harvinaislaatuinen konsertti Hyvinkään kirkossa torstaina 18. päivä joulukuuta klo 19.00. Kanttori Heikki
Hinssa on kutsunut Suomen barokkimuusikoiden parhaimmistoa
esittämään ranskalaisia barokkiajan joulumusiikkihelmiä. Kapellimestarina on Anssi Mattila, joka
soittaa myös continuo urkua. Konserttimestarina on Kreeta-Maria
Kentala, toinen viulu Tiina AhoErola ja sello Louna Hosia.
Kaikki instrumentit ovat alkuperäissoittimia ja konsertin viritystaso on nykyistä huomattavasti al-

haisempi. Tämä muuttaa orkesterin ja kuoron soinnin lämpimäksi
ja pehmeäksi.
Illan solisteina on sopraano
Suvi Lehto ja baritoni Heikki
Hinssa. Kuoro-osuudet laulaa
Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro.
Konsertin aloitusnumerona
kuullaan Daniel Danieliksen
(1635 - 1696) motetti Attollite
portas. Teksti on tuttu psalmista
24, joka kuullaan kirkossa yleensä aina 1. adventtina. Sen aiheista
useimmat muistavat lauseen:
”Kohotkaa korkeiksi, portit. Kirkkauden kuningas tulee”. Teosta ei
ole esitetty aikaisemmin suomessa eikä vielä kovin monesti muu-

allakaan maailmassa. Teoksen
nuotit on nimittäin vasta hiljakkoin löydetty Upsalan yliopiston
arkistoista.
Danieliksen motetin jälkeen
kuullaan kaksi André Campran
(1660 - 1744) soolokantaattia.
Campra oli alkujaan pappi, mutta
hänet muistetaan musiikistaan.
Campran musiikissa voidaan
kuulla vaikutteita sen aikaisen italialaisen musiikin sujuvasta, ilmeikkäästä melodiikasta, rytmisistä vaihteluista ja eloisuudesta.
Hänen tyyliään leimaa omintakeinen harmoniikka ja värikäs, plastinen soitinnustekniikka, jonka
katsotaan ennakoineen oopperan

”Jouluyö, juhlayö – ympäri
maailman” -lähetysnäyttely
kiinnosti lapsia ja nuoria
Kirkon yläsalissa oli joulukuun alkupäivinä kouluille, päiväkodeille ja
kerhoille tarkoitettu joulu- ja lähetysaiheinen näyttely ”Jouluyö, juhlayö -ympäri maailman.” Sen rakensivat seurakuntamme lähetystyön
vapaaehtoiset yhdessä työntekijöiden kanssa.
Näyttelyvieraat etenivät itämaisilla matoilla reunustettua käytävää pitkin kulttuurialueesta toiseen. Pienet ja isot ihmettelivät afrikkalaisia,
arabialaisia ja aasialaisia esineitä.

myöhempää kehitystä.
Tämän jälkeen kuullaan muutama Marc-Antoine Charpentierin (1645/50 - 1704) sovitus
ranskalaisista joululauluista.
Nämä sovitukset henkivät jotain
siitä minkälaista joulua vietettiin
ranskalaisessa hovissa 1600-luvun lopulla. Suomessa tunnetuin
ranskalainen joululaulu lienee
Heinillä härkien kaukalon.
Illan päätöksenä kuullaan MarcAntoine Charpentierin (1645/50 1704) kantaatti, jossa kerrotaan
Jeesuksen syntymätapahtumat Johanneksen evankeliumin mukaan.
Tässä teoksessa kuoro jakaantuu
peräti kuusiääniseksi ja kantaatin

kantavina teemoina ovat paimenet
ja enkeli. Kantaatti loppuu erittäin
kauniiseen tuutulauluun, jonka
paimenet laulavat juuri syntyneelle poikavauvalle. Tämän laulun
kauniiseen sanomaan kaikkien on
turvallista rakentaa oma joulumielensä! Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelman hinta on 12/8 euroa.
Tervetuloa!
Heikki Hinssa

Joulujuhlia
Lähetystyön ja
pienryhmien
joulujuhla
ke 17.12. klo 18.30
seurakuntakeskuksessa
Hämeenkatu 16
* Kansanlähetyksen
kotimaantyön johtaja
rovasti Pekka Jokiranta
* Pertti Niiranen
* Antti Pohjanraito
* Musiikkia: Charlotta Kivistö
* Tarjolla joulupuuroa, kahvia
ja muuta hyvää

Työttömien torstain
joulujuhla
to 18.12. klo 12 - 15
Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
Yli-Anttilantie 3

Joulujuhla
su 21.12. klo 14.00
Hyvinkään Harjutalossa
Harjukatu 1

* Ovet suljetaan tasan kello
12. Ole ajoissa paikalla!

* Ilkka Järvinen
* Reijo Arkkila
* Riikka Pyylampi
* Anna-Maija Peltomaa
* Pirkko Ojala
* Hyvinkään Evankelinen
kuoro, joht. Antti Pyylampi
* Joululehtiä
* Kahvitarjoilu

* Tervetuloa!

* Kaikki tervetulleita!

* Jouluinen ohjelma
* seurakunnan tarjoama
jouluateria
* Joululehti kotiinviemiseksi

* Tervetuloa!
Evankelioimis- ja lähetystyö
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Seurakunta sijoitti atk-laitteisiin ja -koulutukseen

Uudet koneet
– vanhat käyttäjät

T

ämän syksyn mittavimpiin muutoksiin seurakunnassa on kuulunut
atk-laitteiston uusiminen.
Kyseessä oli iso urakka,
kun melkein viitisenkymmentä
työasemaa vaihdettiin uusiin. Koneista 32 on pöytäkoneita ja 16
kannettavia. Käyttöjärjestelmänä
koneissa onWindows XP. Toimisto-ohjelmien ohjelmapaketti päivitettiin Office XP -versioon, joka
sisältää Word-tekstinkäsittelyn,
Excel-taulukkolaskennan ja PowerPoint -esitysgrafiikan. Laitteiden toimittaja on Rauhala Yhtiöt
Oy.
– Koko ruljanssi kesti arvioitua
pitempään; syyskuun lopusta marraskuun puoleen väliin. Nyt homma alkaa olla valmis. Työhön kuului uusien koneiden asennus ja
vanhojen koneiden ”putsaus”.
Noin 30 vanhaa konetta myytiin
työntekijöille. Seurakunnan eri
kiinteistöihin meneviin koneisiin
asennettiin uusi Windows XP käyttöjärjestelmä ja päivitettiin
toimisto-ohjelmat. Arvokasta
apua saatiin Reijo Tuomiselta,
joka oli suorittamassa atk-opiskeluun liittyvää työharjoittelua
”kreivin aikaan”, kertoo seurakunnan atk-pääkäyttäjä MarjaLeena Rilla.

Koulutuksella uusista
laitteista enemmän irti
Tietokoneen käyttäjille järjestettiin kolme työpäivää kestävä
koulutus Hyvinkään-Riihimäen
Aikuiskoulutuskeskuksessa Hyvinkäällä. Innostavana kouluttajana toimi Riitta Malminen. Tie-

toa saatiin uuden käyttöjärjestelmän perusteista, Word-tekstinkäsittelyohjelman hienouksista sekä
sähköpostin, kalenterin ja internetin käytöstä.
Opetusryhmät olivat riittävän
pieniä: enintään 15 henkilöä. Etenemistahti oli melko nopea, mutta onneksi useimmilla käyttäjillä
oli kokemusta tietokoneen käytöstä ennestään. Lisäksi niille henkilöille, joilla ei ollut juuri lainkaan
tietokoneen käyttökokemusta, järjestettiin puolen päivän mittainen
kurssipäivä ”Tietokone tutuksi”.
Koulutukseen kuului lähiopetuksen lisäksi myös itsenäisiä
koulutuspäivien välissä tehtäviä
harjoituksia. Työntekijöillä on jatkossa mahdollisuus hakeutua
myös atk-jatkokursseille, esim.
Kansalaisen @-korttikoulutukseen ja Word-tekstinkäsittelyohjelman jatkokurssille.
Koulutuksen käytännön järjestelyjä hoiti seurakunnan puolelta
toimistosihteeri Maritta MaltioLaine. Hän toimii myös toimisto-ohjelmien tukihenkilönä.
– Koulutusasioiden järjestelyt
hoituivat aikuiskoulutuskeskuksen kanssa erittäin hyvin, olemme olleet tyytyväisiä opetukseen
ja muihin käytännön asioihin.
Koulutuskeskuksen sijainti on
myös hyvä. Kyse on isosta satsauksesta ja paljon työtä on hankkeen takana. Atk:ta käyttävältä
henkilöstöltä edellytettiin osallistumista kolmen päivän kurssille.
Tarkoituksena oli, että oppisimme
käyttämään uusia tietokoneitamme mahdollisimman monipuolisesti. Työntekijöiden innostus jat-

Joulu Espanjassa

Atk-laitteistojen uusimisurakka on loppusuoralla ja hymy on herkässä vastuuhenkilöillä. Kuvassa vas.
Tauno Tuominen, Marja-Leena Rilla ja Maritta Maltio-Laine.

kokursseihin ei ole ollut kuitenkaan ihan odotettua, selvittää
Maritta.

Iso investointi
Talousjohtaja Jouni Lätillä on
takanaan työteliäs syksy atk-hankintojen valmistelussa.
– Yllättävän suuri työmäärä koneiden käyttöönottoon on liittynyt. Atk-asioista vastaavat työntekijämme ovat olleet lujilla. Tavoitteena on, että henkilöstöllä
olisi hyvät, toimivat ja ajanmukaiset laitteet. Lisäksi on satsattu
merkittävästi yleiseen osaamistason parantamiseen koulutuksen
avulla, tukihenkilöiden osaamista on myös parannettu. Laitehan-

J

oulu näkyy kaduilla, jossa runsaat valokoristeet
kertovat juhla-ajasta.
Ruoan hinta on pilvissä ja
ostoskassit täyttyvät jouluherkuista, kalkkunasta, monenlaisista makeisista ja leivonnaisista. Jouluna ei pihistellä ja tiedetään, että joka kolmas espanjalainen käyttää joulukuussa puolet
enemmän rahaa kuin muina kuukausina. Siksi tammikuu on uskottavasti laiha kuukausi.
Joulukuusi on muovia ja jouluseimi on kotien yleinen juhlakoriste. Joululla on siis voimakas ote
espanjalaisten elämään, vaikka
pääsiäisen aistii silti kaduilla ja
arjessa joulua paremmin. Näyttää
siltä kuin kristillisyys, eikä vain
kaupallisuus, näkyisi selkeämmin
katolisessa maassa kuin kotoisen
Suomen luterilaisessa kulttuurissa.

Suomalainen
Espanjan joulussa
Marjatta ja Aulis Savioja jouluaterialla vuonna 2002.

Joulunaika kestää Espanjassa pari viikkoa, sillä aaton riehakasta tunnelmaa riittää loppiaiseen asti. Jouluaatto on perhejuhla, jota voidaan juhlia myös kaduilla varsin iloisesti. Lahjoja
ostetaan loppiaiseen asti, jolloin ne Itäisen maan tietäjien tavoin annetaan perheenjäsenille ja ystäville.
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Seurakunnan adventti- ja jouluohjelma on varsin monipuolinen.
Kauneimmat joululaulut, konsertit, puurojuhlat ja jumalanpalvelukset ovat odotettuja. Joulumyyjäiset arpajaisineen ja monipuolisine myyntituotteineen tuovat
seurakunnan toimintaan kaivattuja varoja. Täksi jouluksi kolmen

kinnat (sisältää asennuspalvelun)
ja koulutus maksavat seurakunnalle yhteensä noin 100 000 euroa. Pyrimme siihen, että koneiden teknis-taloudellinen käyttöikä
olisi noin viisi vuotta, toteaa Jouni Lätti.
– Olemme miettineet atk-asioihin liittyviä toimintatapoja ja yksinkertaistaneet hankintakäytäntöjä. Rauhala Yhtiöiden kanssa on
tehty hankintojen puitesopimus,
joka takaa tarvittaessa laitteiden
nopean ja tehokkaan toimituksen.
Ulkoisia tukipalveluja ja käytäntöjä on myös selkiinnytetty samalla kun omaa osaamista on lisätty,
Jouni Lätti täydentää.

tunnetun suomalaistaiteilijan lahjoittamat joulukortit on saatu
myyntiin. Tilaisuuksista ei ole
puutetta ja onhan täällä noin
15.000 suomalaista, joista tosin
monet viettävät joulua Suomessa
lastensa ja lastenlastensa kanssa.
Musiikkiantia ovat rikastuttamassa myös Matti Heroja ja Taisto
Polvi joulun edellä.
Marjatta ja Aulis Savioja ovat
nyt jo pysyviä talven viettäjiä
omassa kauniissa kodissaan Torreblancassa, Fuengirolan kaupungissa. Saviojat osallistuvat seurakunnan tilaisuuksiin ja jouluaattona he syövät aaton aterian kodissaan kynttilöiden valaistessa ja
joulukonserttia kuunnellen. Lahjat jaetaan ja lasten perheitten
kanssa ollaan puhelinyhteydessä,
jolleivät he ole joulua viettämässä Espanjassa.
– Jouluateria on espanjalaistyylinen ja -makuinen monine herkkuineen. Aarikan joulupuu muistuttaa juhlasta ja Suomesta tuodut
ulkovalot luovat tunnelmaa joulun
viettoon. Usein jouluaattona on
lämmintä ja silloin voi kattaa pöydän ulos puutarhaan. Joulupäivänä ravintolat ovat auki ja silloin
espanjalaiset käyvät ulkona syömässä juhla-aterian. Joulupäivän
suomalainen messu on Los Bo-

Väriä elämään
Uusien tietokoneiden lisäksi
seurakuntaan on hankittu värikopiokone/tulostin, joka asennettiin
ja käyttäjiä koulutettiin marraskuun puolessa välissä. Laitteen
toimitti K-H Toimistopiste Oy
Riihimäeltä. Julkaisujen ja mainosten kopiointi ja tulostaminen
on nyt entistä helpompaa ja huomattavasti nopeampaa kuin ennen. Myös seurakunnan henkilökuntatiedote Päre saa värikopiokoneen myötä uuden värikkäämmän ilmeen. ”Värillä on väliä”,
kuten sanonta kuuluu.
Teksti Anna-Maija Ahovaara
Kuva Jorma Ersta

lichesin kirkossa Fuengirolassa.
Muutoin joulu sujuu lukien ja vieraita tavaten, kertovat Marjatta ja
Aulis omasta joulunvietostaan.

Papin perheellä
kiireinen joulu
Espanjalainen joulu poikkeaa
suomalaisesta joulusta. Joulusaunan voi vaihtaa uimiseen Välimeren vilpoisissa kuohuissa tai uimaaltaassa. Kynttilöitä poltetaan vain
kirkkojen alttareilla ja hautausmailla, eivätkä ne kuulu kotien
joulun viettoon. Joulun pitkä viikonloppu näkyy kauppojen myyntiluvuissa.
Meille joulu täällä on ensimmäinen. Siksi odotamme sitä erityisen kiinnostuneina. Suunnitelmissa kun on lisäksi jouluinen
työmatka Portugalin puolelle. Papin perheen joulu on kiireistä ja
aatto-ateria syödään Suomelan tiloissa Los Pacosissa. Muutoin työ
on aivan samaa kuin vuosikymmenten ajan Suomessa. Joulun
jälkeen on aikaa hiljentymiseen,
lukemiseen ja liikkumiseen.
Siunattua Joulua kaikille. Helmikuussa tavataan ja 1.2. Yhteisvastuun merkeissä Hyvinkään kirkossa.
Tapio Turunen
Torremolinos, Espanja

Sanat ja teot puhuttelevat luonnonuskoisia pakanoita:

Luterilainen usko leviää Venäjällä rajusti

H

ta Suomea, joukossa myös hyvinkääläisiä, kertoo Hannu Pelkonen.
Ensimmäinen Inkerin kirkon koulutuskeskus nousi talkoovoimin
Kelttoon lähelle Pietarin kaupunkia. Viime kesänä se sai vielä uusia tiloja käyttöönsä. Tällä hetkellä siellä koulutetaan kaikki papit,
diakonit ja nuorisonohjaajat kaikkialle Inkerin kirkkoon. Nyt Moskovan itä- ja eteläpuoleiselle alueelle suunnitellaan toista koulutuskeskusta.

yvinkään seurakunta sai
pitää vierainaan koreografi ja katekeetta Vladislav
Abdullinia
Bashkiriasta Birskin
kaupungista Uralin juurelta ja
mordvalaista saarnaajaa Anatoli
Bagatovia Saranskista Mordvan
tasavallan pääkaupungista sunnuntaina 2. marraskuuta. Lahden
inkeriläiset ystävät olivat Hyvinkään seudun inkeriläisten vieraina. Yhteistä messua vietettiin
Hyvinkään kirkossa klo 10 ja seurakuntakeskuksessa oli klo 12 inkeriläisten juhla, joka kokosi yli
60 juhlavierasta. Juhlan isäntäparina toimivat Irja ja Hannu Pelkonen.

Uhrilehdot vielä
pakanoiden
palvontapaikkoja

Venäläiset ja
suomensukuiset
yhdessä seurakunniksi
Inkerin luterilaisella kirkolla on
jo lähes 80 kasvavaa seurakuntaa
eri puolilla Venäjää, kertoi Hyvinkään seurakunnan todellinen voimahahmo rovasti Hannu Pelkonen. Hän toi inkeriläisten, virolaisten ja suomalaisten ystävien
tietoon diakuvin ja matkakertomuksin asiaa pienten perhe- ja
seurakuntapiirien nopeasta kasvusta seurakunniksi muun muassa Mordvassa, Udmurdiassa,
Bashkiriassa ja Zuvassiassa. Sekä
hajallaan asuvia inkeriläisiä että
suomensukuisia ihmisiä sekä
myös venäläisiä liittyy kasteen
kautta luterilaiseen kirkkoon usealla paikkakunnalla eri puolella
laajaa Venäjää. Ensimmäinen Inkeriläinen seurakunta perustettiin
Petroskoihin 1969. Varsinaisesti
kirkko alkoi elpyä 1990-luvulla
hyvin voimakkaasti yhdessä Ve-

”Syvässä yössä
viesti kiirii...”
Paavolan
XV perinteinen

Aatonaaton
yömessu
ti 23.12. klo 22.00
Paavolan
seurakuntakodissa
Mukana Tuomaskuoro,
Helena Lehtinen, saarnaa pastori Tiina Peippo, liturgina Jouni Salko, tarjoilu messun jälkeen.

Mordvalainen saarnaaja Anatoli Bagatov (vas.) ja bashkirialainen koreografi/katekeetta Vladislav Abdullin
vierailivat Hyvinkäällä kertomassa seurakuntien kasvusta kotiseudullaan.

näjän suurten rakenteellisten muutosten seurauksena.

Ränsistyneistäkin
tiloista saneerataan
kirkko
Pienikin seurakunta tarvitsee
kirkon jumalanpalveluspaikaksi
ja yhteiseksi kokoontumis- ja koulutustilaksi. Suomalaiset eivät ai-

S

anajumalanpalvelus sunnuntaina 9. marraskuuta oli
suunnattu isille, koska silloin
vietettiin isänpäivää. Kaikki isät
kukitettiin ovella kirkkoon tullessa. Paavolan seurakuntakodin
kirkkosali täyttyi ääriään myöten.
Jumalanpalveluksen toimitti kirkkoherra Ilkka Järvinen ja kanttorina oli Charlotta Kivistö.
Tilaisuus alkoi seurakuntakodin
päiväkerholaisten laululla ja sitten vähän isommat ip-kerholaiset
esiintyivät ohjaajansa Raija Huovisen johdolla. Oli ilo nähdä näin
paljon innostuneita esiintyjiä. Isät
ja läsnäoleva yleisö herkistyivät
näiden pienten mukaansa tempaaviinesityksiin.
Saarnan ja virsien jälkeen Marita Mättö-Vaalamo esitti poikansa Vesan säestämänä kaunista laulua ja Kirsti Simontschuk
lausui herkän kauniin runon.
Kaikki me mukana olleet olimme saaneet viettää miellyttävän
juhlan ja sitten vielä nauttia täytekakkukahvista ja toistemme
seurasta. Kiitos esiintyjille ja lasten vanhemmille.

noastaan saarnaa ja opeta kansaa,
vaan kunnostavat vanhoista rakennuksista, kuten meijereistä ja
pienistä omakotitaloista aivan perustuksista alkaen uusia kokoontumispaikkoja, jotka myöhemmin
vihitään kirkoiksi. He rakentavat
kirkkorakennuksen ulkopuolelle
kellotapulin ja ristin johtamaan
tulijoita kirkkoon. Tällaisesta

merkkirakennuksesta tulee myöhemmin jopa suuremman alueen
kirkollinen koulutuskeskus, sillä
uudet seurakunnat tarvitsevat kipeästi koulutettuja työntekijöitä
diakoneja, pappeja ja evankelistoja kansan opettajiksi ja seurakunnan johtajiksi.
Kirkonrakennustalkoisiin osallistuu rakentajaryhmiä eri puolel-

Venäjällä asuu monia suomensukuisia kansoja suurimpana ryhmänä mordvalaiset, joista 70 %
asuu hajallaan pitkin maata. Muita sukulaisiamme ovat marilaiset,
udmurtit, mansit ja hantit. Vieraat
kertoivat, että suomensukuiset
kansat ovat pakanoita ja harjoittavat luonnonuskontoa uhrilehtoineen ja luontojumalineen kuten
muinaissuomalaiset esi-isämme.
Monet tulevat kiinnostuksesta tutustumaan uusiin luterilaisen seurakunnan tiloihin kuullessaan huhupuheita ja lukiessaan riidoista
paikallista lehdistä, kertoo Hannu
Pelkonen.
Lahden inkeriläiset toivat hyvinkääläisille lahjaksi kauniin
puisen taulun ”Jeesus Getsemanessa”, jonka vastaanotti juhlan
emäntä Irja Pelkonen. Juhla päättyi hyvinkääläisten tarjoamaan
lounaaseen ja inkeriläisten rakkaaseen lauluun ”Oma maa”.
Teksti Anne Mäkinen
Kuva Jorma Ersta

Isänpäivän viettoa Paavolan
seurakuntakodissa

Marja-Leena Virtanen
Lasten esiintyminen ilahdutti Paavolan seurakuntakodin isänpäivän sanajumalanpalveluksessa.
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Lasten
nurkka

Ella-enkeli sekoitti laulujen nimet.
Järjestä kirjaimet uudelleen, niin
saat selville mitä hänen piti
laulaa!

Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorisotyön

Leirejä ja retkiä
keväällä ja kesällä 2004
Isä-poika -leiri 30.1. - 1.2. Sääksi
isoisä, poika 15 e
Hiihtoloma
13 - 14 v
7-9v
10 - 12 v

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

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

Sääksi

30 e/isä/

35 e
35 e
35 e
30 e äiti/

Pääsiäisretki Lappiin Levin liepeille
perheille, nuorille, kaikille 7. - 13.4. hinnat ilm.
myöhemmin

Piirros ja tehtävä Eija Viitanen

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

Vastaus: Joulupuu on rakennettu, Enkelitaivaan, Heinillä härkien

Kesäretki
10 - 12 v

1. - 3.6.

Sääksi

50 e

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. Leireistä voi kysellä
A-P:lta 0400 616 238 ja Kirsiltä 040 566 3990

Sururyhmä
Oletko menettänyt läheisen ihmisen?
Hyvinkään seurakunta järjestää vuosittain kolme kertaa keskusteluryhmän, jossa käsitellään menettämiseen ja suruun liittyviä
kysymyksiä. Seuraava kuusi kertaa kokoontuva sururyhmä alkaa keskiviikkona 14.1.2004 klo 18.00 seurakuntakeskuksen
lepohuoneessa Hämeenkatu 16, 2 krs. Muut kokoontumiset ovat
keskiviikkoisin 21.1., 28.1., 4.2., 11.2. ja 25.2.

Leppäkerttujen lelupäivä
”Lennä, lennä leppäkerttu ison kiven juureen…”
Paavolan seurakuntakodissa kokoontuu 3 - 5 vuotiaiden Leppäkerttu-päiväkerho tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 3 tuntia
kerrallaan. Lastenohjaajina toimivat Tuula Achte ja Raija Huovinen.
Kerhopäiviin sisältyy lapsille
suunnattu hartaus-, liikunta-, laulu-, musiikki- ja leikkituokiot sekä

Hyvinkään
seurakunnan

Pitopalvelu
14
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askartelua. Tiistaisin vietetään
odotettua iloista leikkipäivää, jolloin lapsi saa tuoda kerhoon haluamansa lelun. Lelupäivän tarkoituksena on, että lapsi saa esitellä kerhokaverilleen lelunsa.
Tämä kehittää suullista ilmaisutaitoa ja toisten leluilla leikkiminen yhteistoimintaa. Kerholaisille mieluisimpia leluja ovat autot,
Barbie-nuket, pehmolelut ja kirjat. Leikki on luovaa lapsen työtä, joka kehittää sosiaalisuutta ja

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

Tiedustelut ja varaukset
(019) 456 1234

vuorovaikutusta. Leikeillä on suuri merkitys lapselle ja se tuottaa
hänelle iloa. Lapsen leikille on
ominaista kokeileminen ja ehtymätön tutkimisen halu. Leikissä
lapsi tyydyttää älyllistä uteliaisuuttaan. Lapsi suhtautuu leikkeihin yhtä vakavasti kuin aikuinen
omaan työhönsä. Leikin avulla
lapsi työstää erilaisia kokemuksiaan elämästä ja voi eläytyä erilaisiin rooleihin.

Sururyhmän vetäjinä toimivat päiväkodinjohtaja, kriisityöntekijä Leena Kallio ja sairaalapastori Kosti Kallio. Jos ilmoittautuneita on runsaasti, muodostetaan toinen ryhmä, jonka vetäjinä ovat osastonhoitaja Mervi Ahola ja diakoniatyöntekijä
Mari Kahra.
Ennakkoilmoittautumiset 7.1. mennessä sairaalalehtori
Anna-Leena Utille, puh. 040 547 9617. Tarvittaessa jätä vastaajaan soittopyyntö.

Tervetuloa!

Joulurauhan
julistus metsänväelle
Tuomaan päivänä
su 21.12. klo 18.00
Kytäjällä Saukkosen lammella
Palkkisillantie 416

Joulukuu 2003 - Helmikuu 2004
JOULUKUU
Torstai 11.12.
klo 14 - 18 Päihteetön
saunaryhmä
Vehkojan srk-keskuksessa,
jouluruokaa ja -lauluja, sauna.
klo 19.00 Tapani Kansan
perinteinen joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, Pentti
Kotiranta, piano ja urut. Liput 20
euroa (sis. ohjelman).
Ennakkomyynti: Etelä-Suomen
Kuvatalo/Prisma Hyvinkää ja
Lippupalvelu
Perjantai 12.12.
klo 18.00 Lucia-fest i Gamla
kyrkan
Lauantai 13.12.
klo 10.00 Viikari-kerhon
joulujuhla Harjutalossa,
Harjukatu 1, avoin koko
perheelle. Ohjelmasta vastaavat
Norrot ja Ojalat, tarjoilua.
klo 16.00 Kaukasten kylän
joulujuhla juhlatalolla
Kaukasissa, Uudenkylän koulun
ohjelmaa
klo18.00 Naiskuoro Solinan
joulukonsertti ”Valo syttyi
pimeään” Vanhassa kirkossa,
joht. Mari-Anne Hilander,
mukana Hyvinkään
Salonkiorkesteri. Ohjelma 7
euroa
Sunnuntai 14.12. / 3.
adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Virpi Koiviston
virkaanasettaminen
klo 11.30 Kirkkokahvit ja
juhla seurakuntakeskuksessa
Kauneimmat joululaulut ks. s.
3 (lauluvihot ja ohjelmat 4 e tai
kolehti Suomen
Lähetysseuralle):
klo 12.00 Kaukasten palvelutalo
klo 12.00 Vehkojan srk-keskus/
Lasten kauneimmat
klo 15.00 Paavolan srk-koti
klo 16.00 Hyvinkään kirkko
klo 16.00 Vanha kirkko
klo 17.00 Kytäjän kirkko
klo 18.00 Hyvinkään kirkko
klo 18.00 Vanha kirkko
klo 20.00 Hyvinkään kirkko
Maanantai 15.12.
klo 19.00 Kansainvälinen
jouluhartaus (Christmas
carols, prayer and tea)
Vanhassa kirkossa, hartauden
jälkeen teetarjoilu
Tiistai 16.12.

klo 19.00 Joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään
ja Nummen soittokunnat,
solistina Eija Sinikka,
yhteislauluja. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 euroa
Keskiviikko 17.12.
klo 18.30 Lähetystyön ja
pienryhmien joulujuhla
seurakuntakeskuksessa
Torstai 18.12.
klo 12.00 Työttömien torstain
joulujuhla ja jouluateria
Vehkojan
seurakuntakeskuksessa,
ohjelmaa, ilmoittautuminen
seurakunnan neuvontaan 16.12.
mennessä, puh. 456 11
klo 19.00 Joulun
barokkikonsertti Hyvinkään
kirkossa, ranskalaisia
barokkiajan
joulumusiikkihelmiä, Anssi
Mattila, continuo cembalo,
Kreeta-Maria Kentala, viulu,
Tiina Aho-Erola, viulu, Louna
Hosia, sello, Suvi Lehto,
sopraano, Heikki Hinssa,
baritoni, Hyvinkään Kirkon
kamarikuoro. Vapaa pääsy,
ohjelma 12/8 euroa
Lauantai 20.12.
klo 18.00 Hyvinkään
Kamarikuoron joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa
Sunnuntai 21.12. / 4.
adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Rolf Broman, basso
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 14.00 Joulujuhla
Harjutalossa, Harjukatu 1, Ilkka
Järvinen, Reijo Arkkila, Riikka
Pyylampi, Anna-Maija
Peltomaa, Pirkko Ojala,
Hyvinkään Evankelinen kuoro,
joht. Antti Pyylampi.
Joululehtiä, kahvit
klo 18.00 Joulurauhan julistus
metsänväelle Saukkosen
lammella Kytäjällä,
Palkkisillantie 416
klo 19.30 Joulukonsertti
”Valoon kynttilän” Vanhassa
kirkossa, Helena Lehtinen,
Jarkko Siekkinen, Jouni Laine,
Sirpa Kallio, Charlotta Kivistö
Tiistai 23.12.
klo 22.00 Yömessu Paavolan
seurakuntakodissa,
Tuomaskuoro, saarnaa Tiina
Peippo, tarjoilu messun jälkeen
Keskiviikko 24.12. / Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
klo 14.00 Jouluhartaus
Rauhannummen kappelissa

klo 14.00 Aattohartaus
Hyvinkään kirkossa
klo 15.00 Aattohartaus Kytäjän
kirkossa
klo 16.00 Aattohartaus
Hyvinkään kirkossa
klo 16.00 Julbön i Gamla
kyrkan
klo 16.30 Aattohartaus Kytäjän
kirkossa
klo 16 - 22 Avoin jouluaatto
Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, ks. s. 16
klo 18.00 Aattohartaus
Puolimatkan kappelissa
klo 23.00 Jouluyön messu
Hyvinkään kirkossa, LiliMarlene Puusepp, harppu,
Hyvinkään Kirkon Kamarikuoro
Torstai 25.12. / Joulupäivä
Teille on syntynyt Vapahtaja!
klo 06.00 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa
klo 08.00 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
klo 08.00 Sanajumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa,
Virpi-Sinikka Laakso, sopraano
Perjantai 26.12. / Tapaninpäivä
Kristuksen todistajat
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
Sunnuntai 28.12./ 1. sunnuntai
joulusta
Pyhä perhe
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa

Sunnuntai 11.1. / 1. sunnuntai
loppiaisesta
Kasteen lahja
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa
Keskiviikko 14.1.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa
Sunnuntai 18.1. / 2. sunnuntai
loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen
voimansa
klo 10.00 Perhekirkko
Hyvinkään kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa, Tuomasbändi
ja -kuoro
Keskiviikko 21.1.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa
Sunnuntai 25.1. / 3. sunnuntai
loppiaisesta / 1. rukouspäivä
Jeesus herättää uskon
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa
Perjantaina 30.1.
klo 18.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa

Keskiviikko 31.12. /
Uudenvuodenaatto
Aikamme on Jumalan käsissä
klo 23.00 Yövigilia Hyvinkään
kirkossa

Lauantai 31.1.
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

TAMMIKUU 2004

Sunnuntai 1.2. / 4. sunnuntai
loppiaisesta
Jeesus auttaa hädässä
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa

Torstai 1.1. / Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
Sunnuntai 4.1. / 2. sunnuntai
joulusta
Herran huoneessa
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 18.00 Kauneimmat
joululaulut vielä kerran
Vanhassa kirkossa
Tiistai 6.1. / Loppiainen
Jeesus, maailman valo
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
klo 18.00 Jouluoratorio
Hyvinkään kirkossa, ks. s 10

HELMIKUU

Sunnuntai 8.2. / Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 16.00 Perhekirkko
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 18.00 Requiem Hyvinkään
kirkossa, Oratoriokuoro, Vihdin
kantaattikuoro, Vihdin kapelli

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:
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:
29.1.2004
Aineisto toimitukselle:
15.1.2004

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
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SANARISTIKKO

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Vastaukset
lähetetään ma 12.1.2004 mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Avoin

Jouluaatto
ke 24.12.2003 klo 16 - 22

Vehkojan seurakuntakeskuksessa
Yli-Anttilantie 3
Ohjelmassa
• klo 16 joulusauna naisille
• klo 17 joulusauna miehille
• klo 18 glögiä joululaulujen
ja haitarimusiikin kera
• klo 19 jouluateria
• Lisäksi lähipoliisin vierailu,
joulupukki ja -muori,
jouluevankeliumi ym.
• Illan isäntäpari on
Kaisa ja A-P Laakso
• Jouluaterialipukkeita, 10 e/kpl,
saatavana seurakuntakeskuksen
neuvonnasta ke 17.12. saakka,
Hämeenkatu 16, puh. 456 11.
Järj. Hyvinkään seurakunta
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KIRKONMÄELTÄ

Nimi:
Osoite:

Ristikon 5/2003 ratkaisu
Kilpailuun osallistui 42 ristikon ratkaisijaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Matti Heinoa
ja Irma Salosta. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä. Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistumisesta.

