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Paimenen palsta

Pääkirjoitus

Seimelle saapukaa
Suomalainen joulupostimerkki kuvaa joulua tapojen ja tapahtumien näkökulmasta. Monet ulkomaiset merkit kertovat itse joulun
ydinsanomasta, Jeesuksen syntymästä. Olisiko tässä meillä oppimista? Joulu on muotoutunut kaikkialla maailmassa niin selkeästi
kristilliseksi juhlaksi, ettei sen sanomaa tarvitse tieten tahtoen peitellä. Joulutavat, joululaulut, hautausmaitten kynttilämeret ja ennen kaikkea joulukirkot ovat niin syvälle juurtuneet suomalaisen
yhteiskunnan elämään, että ne suorastaan tempaavat useimman
mukaansa. Tiedän toki, että joukossa on niitä, jotka eivät vietä joulua ja monille joulu ei merkitse muuta kuin ylimääräistä riesaa.
Suurelle enemmistölle se siitä huolimatta on kristillinen juhla ja se
saa myös näkyä niin postimerkeissä kuin suomalaisessa joulussa
yleensäkin.
Joulussamme on paljon perinteistä ja paljon myös ulkomailta lainattua. Joulussa on paljon tarpeellista ja siihen kuuluvaa. Mutta
mukaan on tullut myös piirteitä, jotka eivät välttämättä luo iloa ja
jouluista mieltä. Liiallinen päihteiden käyttö luo turvattomuutta eikä
tavarain paljous ja niihin käytetty rahamäärä välttämättä luo pitkäaikaista iloa. Lahjojen antaminen ja lähimmäisen muistaminen ovat
sinänsä suuria arvoja, joiden soisi aina säilyvän. Rajansa toki kaikella ja varsinkin siinä tapauksessa, ettei varaa ylimääräisiin lahjoihin ole. Kulutusluottojen maksuhäiriöt ovat kiusallisia.
Ei tämä vierasta ole muussakaan maailmassa. Australiassa kaupattiin joulua näin: Lainaa rahat täksi jouluksi, maksat takaisin vuoden kuluttua.
Kiire luo omia paineitaan aikamme elämään. Kun ostospaikat ovat
avoinna myös sunnuntaisin ja kaikkien saavutettavissa, aikaa ei
enää jääkään hiljentymiseen, ystävien tapaamiseen ja perheen keskeiseen yhdessäoloon. Sunnuntai on muuttanut muotoaan. Onko se
hyvä asia? Sunnuntai pysyy seurakunnan jumalanpalveluspäivänä.
Ehkä jonakin päivänä opimme senkin, ettei ihminen todella elä
vain leivästä, vaan tarvitsee sielulleen lepoa ja hengelleen taivaallista yhteyttä. Pyhää tarvitaan ja sille on suotava tilaa kiireen
keskellä.
Jouluaikana on syytä etsiytyä niille lähteille, joista todellinen ilosanoma kumpuaa esille. Oikean joulun löytyessä elämänarvot asettuvat paikalleen ja me koemme saman jouluihmeen kuin paimenet
tai Itämaan tietäjät aikanaan Betlehemissä. Seimelle siis saapukaa!

Maaseutu
Varsin monet meistä ovat kasvaneet maaseutuoloissa. Sinne vievät
myös monen varhaiset joulumuistot, maaseudun rauhaan ja rekiretkiin. Aamuinen joulukirkko on jäänyt lähtemättömästi lapsen
mieleen, vaikka muistaisi vain sen kiehtovan tunnelman ja kynttilät. Muutto kaupunkiin työn perässä on vähitellen autioittanut maaseutua, jonne aikanaan jäivät äidit ja isät vilkuttamaan. Nyt hekin
ovat jo maan povessa. Kaikesta huolimatta maalle on jäänyt yrittäjiä, jotka työllään tuottavat meidän, nykyisten kaupunkilaisten ruoan. Autioituva maaseutu elää kuitenkin ja sinne me kaupunkilaiset
hakeudumme kesän aikana, kuka mökille kuka lapsuutensa kodin
suojaan.
Piispa Jorma Laulaja antoi aiheen tähän maaseudulle palaamiseen.
Hän puhui piispainkokouksen avauksessa maaseudusta ja totesi:
Tulevaisuudessa Suomi tarvitsee maaseutuaan paitsi ruoan ja puun
tuottamiseen esimerkiksi uusiutuvien luonnonvarojen, pohjavesien, tilan kokemisen sekä luonnonvaraisen ja kulttuurimaiseman tähden. Suomalaista elämänmuotoa ovat myös yhteys luonnon ja Luojan antimien varassa eläminen. Piispa toteaa myös: Maaseutu on
suuren luokan yhteiskuntaeettinen kysymys, jossa asiat palautuvat
viime kädessä oikeudenmukaisuuteen ja ihmisarvoon.
Seurakunta voi tukea, kuunnella ja rohkaista nuoria yrittäjiä omalla toiminnallaan. Hyvinkään Maatalousseura on tänä vuonna päässyt 30 vuoden ikään ja sen juhlassa esiintyivät mm. nuoret maaseudun emännät pirteine lauluineen. Juhlan tunnelma oli muutoinkin
rohkaisevan toiveikas. Ainakin minulle jäi juhlasta iloinen olo ja
usko maaseudun tulevaisuuteen, jota suuretkaan muutokset eivät
voi murtaa.
TAPIO TURUNEN

Saako kirkossa nauraa?
Pari vuosikymmentä sitten Helsingin krematoriokappelissa oli
menossa siunaustilaisuus. Vainajan poika oli laskenut kukat iäkkään äitinsä muistoksi, kun kappelin ulko-ovi avautui. Sisään
syöksyi nuorehko mies, joka tempaisi takaseinältä seppeleen ja kiirehtien tuli arkun äärelle, kumarsi syvään omaisille ja lausui kuuluvasti: Pidetyn työntekijämme
NN:n muistolle, laski seppeleen ja
kumarsi toisen kerran, jolloin
pappi kuiskasi miehelle: Se teidän kunnioittamanne mies siunataan vasta tunnin kuluttua. Nuori
mies poimi seppeleen käsiinsä,
kumarsi ja kuin pakeni seppeleensä kanssa paikalta, pani sen takaseinän telineeseen ja syöksyi ulos.
Sen koommin miestä ei nähtykään. Mutta kappelissa tapahtui
kummia. Painostavan hiljaisuuden katkaisi raikas naurunpyrähdys, johon muut yhtyivät. Naurusta ei meinannut tulla loppua, muttei se sen suuremmin haitannut tilaisuuttakaan. Vainajan poika
vain totesi, että äitikin olisi eläessään yhtynyt nauruun.
Joitakin viikkoja sitten Hyvinkään kirkon messu päättyi mahtaviin taputuksiin. Musiikkiopiston lapsikuoron laulu sykähdytti
ja aivan spontaanisti seurakunta

yhtyi kiitoksiin. Kun myöhemmin
keskustelin tuosta ikimuistoisesta tunnelmasta, eräs seurakuntalainen totesi: Mikäpä siihen oli
yhtyessä, kun kirkkoherrakin taputti. En itse edes huomannut
taputustani, mutta hyvin suosionosoitus tuntui sopineen tunnelmaan.
Onko luvallista nauraa siunaustilaisuudessa tai taputtaa jumalanpalveluksen päätteeksi? Parempi olisi kait kysyä: Miten hallitset itsesi eri tilanteissa? Ei kertomassani siunaustilaisuudessa
lupaa kukaan kysynyt, mutta tiedän myös papin siellä yhtyneen
nauruun. Eikä se todellakaan ketään haitannut. Yhtä lailla messun jälkeinen taputus syntyi itsestään ja siihen oli hyvä yhtyä.
Apostoli Paavali pohtii vapautta ja luvallisuutta 1. korinttilaiskirjeessään. Kaikki on luvallista
- mutta kaikki ei ole hyödyksi.
Kaikki on luvallista - mutta kaikki ei ole rakentavaa (10:23). Kysymys oli noussut siitä, onko kaikki syötävä oikeaa ja luvallista. Sisälsihän juutalainen laki melkoisen määrän kieltoja ja käskyjä,
joita piti ehdottomasti noudattaa.
Paavali kysyykin: Miksi antaisin
toisen ihmisen omantunnon määrätä omaa vapauttani? (10:29).

Hän antaakin ohjeeksi: Syöttepä
siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan
kunniaksi. Paavali muistuttaa,
ettei ketään saa loukata toiminnallaan.
Tämän vuoksi sääntöjä ja hyvää
järjestystä ei pidä tieten tahtoen
rikkoa, mutta joskus eteemme
putkahtaa odottamatta tilanne,
jota on vaikea hallita. Silloin nauraa, vaikka se ei muulloin tunnukaan luvalliselta. Joskus taputtaa
sen enempää miettimättä, missä
sen tekee. Näin ollen kirkossa saa
nauraa ja taputtaakin. En vain oikein tiedä, miltä tuntuisi saarnaajasta, jos hänelle kiitokseksi kirkossa taputettaisiin. Sitä kun en
vielä ole kokenut joko vaatimattomien saarnojeni takia tai sitten
vain siksi, ettei se kuitenkaan tunnu luvalliselta.
Tehkäämme mitä tahansa, mutta iloa ei ole koskaan syytä ottaa
irti elämästä. Iloa adventtiajan
pimeyteen!
TAPIO TURUNEN

Lampaan palsta

Rakas taivaan Isä
Kiitos, että minulla on mahdollisuus elää jokainen päivä vapaana ja ilman suurempia pelkoja
seuraavasta päivästä. Kiitos, että
minulla on asioita, joista en itse
aina jaksa välittää ja joihin hermostun usein. En useinkaan muista ajatella, millaista elämäni olisi ilman niitä. Kiitos, että voin
tuntea oloni turvalliseksi.
Kiitos Jumala, että olen saanut
syntyä tähän maahan, jossa ei ole
sotia eikä muuta sellaista. Kiitos
siitä, että meillä on ruokaa ja että
saamme apua ongelmiimme. Olen
varma, että olet aina tukenani,
vaikka en sitä välttämättä huomaa.
Tänään tahdon kiittää kaikesta, jota olen saanut. En edes ymmärrä kaikkea sitä, mistä pitäisi
kiittää. Kiitos elämästä, se on ollut Sinun lahjasi minulle. Minä
annan sinulle vastalahjaksi sen,
että uskon Sinuun. Kiitos siitä,
että saan olla tässä rukoilemassa.
Kiitos mahdollisuuksista, joita
minulla on. Monellakaan ikäisel-

läni eri puolella maapalloa ei niitä ole, vaikka minä pidän niitä itsestäänselvyyksinä. Kiitos, että
minusta pidetään huolta ja välitetään. Olen onnellinen, että minulla on oikeus mielipiteisiin ja
niitä kunnioitetaan. Kiitos, että
voin tuntea oloni turvalliseksi.
Rakas Jumala, haluan kiittää
elämästä, siitä, että minä saan
elää tässä elämässä. Saan elää
rakkaitteni luona: äidin, isän,
mummin, kavereiden ja sukulaisten luona. Kiitos, että minulla on
rakastava isä ja äiti. On aina
joku, jonka puoleen voin kääntyä.
Mutta anna myös minun olla jollekin se, jonka puoleen joku voi
kääntyä ongelmien kohdatessa.
Kiitos tästä päivästä.
Kiitos, että olen terve ja perheeni tulee hyvin toimeen. Kiitos, että
asun Suomessa, jossa ei tarvitse
pelätä sotaa tai varhaista kuolemaa. Kiitos, että minulla on mahdollisuus toteuttaa unelmiani.
Kiitos sukulaisista, jotka hyväksyvät minut kaikista riidoista ja
virheistä huolimatta. Kiitos, että
olen tässä. Kohta on joulu ja tie-

dän, että minulla on aina joku,
joka välittää, mitä teen ja miltä
minusta tuntuu.
Kiitos, että Sinä olet kanssani
jokaisena elämäni hetkenä, koska tarvitsen Sinua. Anna minulle
monia hetkiä olla kiitollinen ja
sanoa se, vaikka sitä ei välttämättä aina muistakaan sanoa.
Mä haluun kiittää kaikesta,
mitä mulle on tän elämän aikana
tapahtunu, oli se sitten hyvää tai
pahaa. Mä olen oppinu kaikesta
jotain uutta. Mä oon saanu rakkautta ja huolenpitoa, vaikka ei
se aina oo siltä tuntunut. Mä oon
saanu rakastaa ja olla onnellinen.
Mä haluun kiittää kaikesta.
Kiitos, että sinä Jumala välität
ja ymmärrät. Kiitos, että autat.
KIITOS! Amen.
Rukoukset ovat syntyneet
isoskoulutuksessa
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Muuttuva jouluseimi Hyvinkään kirkossa jouluna 2000

Kirkkovaltuusto
siunasi
hankesuunnitelman

Ja tapahtui niinä
päivinä...
SAMI KALLIOINEN

Seurakuntatalo
Marttiin

ihmisten asentojen mukaisesti.
Metallijalkanuket rantautuivat
Sveitsistä Saksan kautta Suomeen
1990-luvun alussa. Sveitsiläinen
Doris Eglin kehitteli nuket avukseen, kun hän kertoi raamatunkertomuksia omille lapsilleen. Juuri
raamatunkertomuksien elävöittämiseen ja kansainvälisyyskasvatukseen nämä nuket sopivatkin
parhaiten.
Muuttuvan jouluseimen nuket
on tehnyt Hyvinkään seurakunnan
lapsityönohjaaja Eija Viitanen.
Hän myös rakentaa jouluseimen
kohtaukset.
Kirkon lisäksi seimeen voit tutustua seurakunnan internetsivuilla www.evl.fi/srk/hyvinkaa. Sivuille uusi asetelma tulee aina
maanantaisin. Sivuilla voit myös
tutustua edellisiin kuvaelmiin.
EIJA VIITANEN

Verollepano on julistettu. Marian ja Joosefin matka Betlehemiin on alkanut. Hyvinkään kirkon jouluseimessä seurataan jouluevankeliumin etenemistä aina loppiaiseen asti. Kirkon lisäksi voit tutustua seimeen seurakunnan internetsivuilla www.ev.fi/srk/hyvinkaa.

N

äillä sanoilla alkaa jouluevankeliumi Luukkaan
evankeliumissa ja näin alkaa
myös muuttuva jouluseimi. Kirkon eteiseen näyteikkunaan on
rakennettu nukkepöytä, joka
muuttuu sitä mukaa kun joulu lähenee. Ensimmäinen muuttuvan
jouluseimen kohtauksista rakennetaan ensimmäiseksi adventiksi
ja viimeinen loppiaisena.
Aluksi ollaan Nasaretissa ja
kuunnellaan sotilaan julistusta.

Maria ja Joosef alkavat pakata tavaroitaan aasin selkään ja lähtevät pitkälle matkalle kohti Betlehemiä, koska Joosef oli Daavidin
sukua. Ei auta vaikka Maria on
viimeisillään raskaana. Lähdettävä on. He saapuvat Betlehemiin,
mutta saavat majapaikakseen vain
tallin heinineen. Siellä sitten syntyy joulunlapsi, Jeesus. Samaan
aikaan paimenille ilmestyy kedolle enkelijoukko ja itämaan viisaat
miehet lähtevät seuraamaan tai-

Pappilan hätävara

Kaupunki rakentaa Martin kouluun lisäsiiven päiväkodin tarpeita varten. Seurakunta rakentaa
samanaikaisesti varaamalleen
tontille seurakuntatalon. Seurakunnalla oli valmiit suunnitelmat
talon rakentamiseksi jo 1990-luvun alussa. Lama ja Martin alueen hidas rakentuminen arveluttivat kuitenkin seurakunnan päättäjiä ja hanke pysäytettiin viime
metreillä kirkkovaltuustossa. Nyt
katsottiin, että Martin alueen kasvu vaatii seurakunnan omia tiloja.
Tiloissa tulee toimimaan päiväja iltapäiväkerhoryhmät, nuorisotyön kerhoja ja muita pienryhmiä.
Myös pienimuotoisia perhetilaisuuksia, kuten kasteita on tiloissa mahdollista järjestää.
Rakentaminen yhdessä kaupungin kanssa tuo kustannussäästöjä. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2003 ja 2004. Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä noin
8,5 miljoonaa markkaa.

vaalla loistavaa kirkasta tähteä.
Loppiaisena nämä kaikki kohtaavat seimen äärellä.

Muokattavia nukkeja
Nuket ovat ns. kerrontanukkeja,
jotka seisovat omilla jaloillaan
metallista tehtyjen jalkojensa
vuoksi. Nuken vartalo ja kädet on
tehty narusta, jonka sisällä on rautalanka. Näin nukkien asentoja
voidaan muutella luonnollisesti

Riemuvuoden
kirjoituskilpailun
antologian
julkistamistilaisuus
to 14.12. klo 18.30

työkeskuksen aulakahviossa,
Hämeenkatu 16
Anita Passilahti, Kalle Välimaa,
harmonikka. Kahvitarjoilu.

Antologiaa voi ostaa
kirkkoherranvirastosta.
Kirjasen hinta on 30
markkaa. Tuotto menee
yhteisvastuukeräykselle.
Vielä kerran kiitos kaikille
kilpailuun osallistuneille.
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Lähetystyössä Papua-Uudessa-Guineassa

Villasukat tropiikissa
Suomessa saatte nauttia syksyn
väriloistosta, ruskasta. Täällä Papualla jatkuu kesä ja odotamme
jännittyneinä sadekauden alkua
marras-joulukuussa. Elämä 1500
metrin korkeudessa on tottumattomalle yllättävää. Töihin kävellessä sydän alkaa lyödä tiheämmin ja puuskutus alkaa kuulua
normaalia aikaisemmin. Pienikin
kauppakassi kädessä rasittaa
keuhkoja ja lihaksia.
Yöt vuoristossa ovat kylmiä, aivan kuin syksyisessä Suomessa.
Harvassa talossa on lämmityslaitteita ja kuivan kauden yölämpötila talon sisällä saattaa laskea +
10 asteeseen. Onneksi aamuaurinko lämmittää nopeasti talot ja ihmiset. Mummon kutomat villasukat ovat täällä suuressa arvossa.
Ukarumpan suomalainen ulkomaankoulu, USKO, hankkikin
varoja myymällä villasukkia, jotka suomalainen lähetyspiiri oli
tänne lähettänyt.

kolikosta on ihailtavaa. Toisaalta
kulttuuria on vuosisatoja varjostanut pahan kostaminen pahalla.
Juuri tässä lähetystyöntekijöillä
on paljon työsarkaa. On vaikeaa
muuttaa perinteitä, vaikka tiedämme, että kosto ei koskaan rakenna ja jättää lopulta kostajan
tyhjäksi.

Kristillinen
elinympäristö

Elämä Papua-Uudessa-Guineassa on meidän mittapuumme mukaan
varsin alkeellista.

Tukityöntekijänä
lähetysasemalla
Työskentelemme opettajina kansainvälisessä koulussa. Merja
opettaa ala-asteella ja esikoulussa, Kimmo ylä-asteella. Osalla
oppilaista on jopa kaksi kotikieltä englannin lisäksi. Näille lapsille suomalaisen kulttuurin
omaksuminen ei ole itsestäänselvyys. Koulun väki onkin todella
kansainvälistä, nimensä mukaisesti. Opettajia on mm. Koreasta,
Japanista, Kiinasta, Hollannista,
Saksasta, Pohjois-Amerikasta,
Australiasta ja Englannista. Oppilaat mukaan lukien koulussa on
edustettuna 20 kansallisuutta.
Opettajien sitoutuminen työhönsä on ollut vaikuttavaa. Joka
aamu ennen oppitunteja he kokoontuvat yhteen jakamaan uskostaan ja rukoilemaan, lisäksi
tiistaisin on opettajien rukousvälitunti. Sanonta prayer warriors
eli rukoustaistelijat sopii tänne
hyvin.

Häikäisevän vihreä luonto ihastuttaa.
Opettajat ovat kokonaistyöajassa, mikä tarkoittaa sitä, että he
työskentelevät joka päivä klo 16
asti. Niinpä pienten koululaisten
yksinäiset iltapäivät eivät ole täällä ongelma.
Ukarumpan suurella lähetysasemalla on raamatunkääntäjien lisäksi suuri joukko tukityöntekijöitä, jotka edesauttavat omalla työllään raamatunkäännöstyön edistymistä. Ukarumpa on kuin pieni
kaupunki. Töitä on tarjolla kaikille ammattialoille. Meidän lisäksemme suomalaisia työskentelee
raamatunkäännöstyössä, oppilasasuntolan hoitajina, taloustoimistossa ja opettajina kansainvälisessä koulussa. Erityisesti tarvitaan
atk-alan ammattilaisia.

Koti Ukarumpassa

Värikkäät juhla-asut ovat kunniassa.

Asumme tällä hetkellä viihtyisässä talossa. Neljä huonetta ja keittiö on riittävän tilava viisihenkiselle perheellemme. Kotimme on
varustukseltaan hyvä. Astianpesukonetta olemme joskus haikailleet, mutta yhteinen tiskihetki lasten kanssa on yllättävän mukava
kokemus. Takapihallamme kasvaa banaanipuita, siellä täällä
miehenkorkuisia joulutähtiä ja
pensasaitana on kiinanruusu, joka
juuri on aloittamassa kukintaan-

sa.
Suomalaiset ovat rakentaneet
Ukarumpaan saunan, jonka löylyistä muutkin kansallisuudet ovat
oppineet nauttimaan. Elämä lasten kanssa on melko samanlaista
maapallon toisellakin puoliskolla, perhe-elämä on täynnä rutiineja, jotka täyttävät arjen. Yksi
asia, jonka olemme täällä kokeneet erityisen hyvänä, on erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen. Koulussakin lapset saavat
olla juuri sellaisia kuin ovat eikä
koulukiusaamista esiinny.

Yllättäviä tilanteita
Sähköpostissa oli 21.7.2000 ilmoitus, että Kainantun tiellä olevalta sillalta oli hävinnyt siltalankkuja.
Sillalla oli muutama irtolauta,
joita piti aina tarvittaessa siirtää
renkaiden alle, jotta pääsi turvallisesti joen yli. Yhtäkkiä joku pihisti lankut! Meitä kaikkia kehotettiin ottamaan omat lankut mukaan, jos halusimme päästä kaupunkiin asti. Nyt puu on korvattu
metallilla, joten liikenne toimii
taas.
Papualla vallitsee voimakas perhe- ja sukusidonnaisuus. Ketään
ei jätetä yksin ja jopa palkka jaetaan suvun kesken. Tämä puoli

Ukarumpassa rukoillaan paljon.
Sisäisessä tiedotusverkossa on
usein rukouspyyntöjä ja myös niihin tulleita vastauksia. Sunnuntaisin jumalanpalveluksissa jaetaan yhteisiä pyyntöjä ja kiitosaiheita. Omalla kohdallamme olemme huomanneet, että television
puuttuminen vapauttaa aikaa Raamatun lukemiseen sekä yhteisiin
hetkiin perheen kanssa. Eräs sunnuntaisaarna puhutteli meitä erityisesti. Aiheena oli Miten voin
palvella ja rakastaa Jumalaa? Tähän voi vastata lyhyesti: rakastamalla ja palvelemalla lähimmäisiäni.
Puhuja antoi konkreettisia esimerkkejä, jotka haluan jakaa teidän kanssanne: Onko lähellesi
muuttanut uusi naapuri, joka ei
tunne ketään uudessa ympäristössä? Mene rohkeasti tutustumaan
näihin uusiin tulokkaisiin ja vie
vaikka lämpimäispullat mukanasi. Osoita myötätuntoa yhteiskunnassa syrjäytyneelle tai elämässä
kolhuja saaneelle lähimmäiselle.
Lyhyesti sanottuna, ole valmiina palvelemaan ja osoittamaan
kristillistä rakkautta. Palveleminen ei kuitenkaan ole vain yksittäisiä suorituksia. Se on koko elämän antamista Jumalalle, se on
kaikki työnkuvan rajat ylittävää
lähimmäisen rakastamista. Se on
kuuliaisuutta silloinkin, kun lä-

himmäisen palveleminen on ristiriidassa omien etujen kanssa.
Omasta kokemuksestamme tiedämme, että joskus se on paljon
pyydetty ja tuntuu ylivoimaiselta
tehtävältä. Palveleminen on kuitenkin esimerkki ja haaste, jonka
Kristus meille jätti.
Elämä Ukarumpassa on tehnyt
vaikutuksen monellakin tavalla.
Kantakaa toistenne kuormia ja
näin te täytätte Kristuksen lain,
Gal. 6:2, on täällä todellisuutta.
Jos perheen äiti sairastuu, yhteisö pitää huolta, että perheelle tehdään ruokaa. Uudet tulokkaat,
kuten mekin, kutsutaan kolmena
ensimmäisenä päivänä syömään
aamuin illoin, sen lisäksi jääkaappi täytetään valmiiksi. Mikäpä oli
tullessa! Ja mikä tärkeintä, rukousketjut ovat käytössä päivittäin. Kerran kuukaudessa on Aamupäivä rukoukselle -tapahtuma,
jolloin kaikki palvelut, kuten koulu ja kauppa, ovat kiinni, jotta ihmiset pääsevät rukoilemaan.

Menkää maailman
ääriin
Papua on ainutlaatuinen valtio
maailmassa. Täällä puhutaan yli
800 kieltä. Äidinkieli on jokaisen
yksilön sydämen kieli. Jotta Jumalan sana voi koskettaa yksilön sydäntä, on se parasta lukea sydämen kielellä.
Ilon kyyneleitä on vuotanut, kun
moni papualainen on kuullut luettavan tai on saanut itse lukea
pääsiäisen tapahtumat sydämen
kielellään. Saman lahjan, jonka
Agricola antoi meille suomalaisille, me voimme yhteistyöllä antaa
eteenpäin maailman ääriin asti.
KIMMO JA MERJA TUOMINEN
k-m.tuominen@sil.org.pg

Papua-UusiGuinea
Maailman toiseksi suurimmasta
saaresta suurin osa on sademetsien peitossa. Yli 4-miljoonainen
kansa on väestöllisesti ja kulttuurisesti kirjava. Maassa puhutaan
yli 800 eri kieltä. Suurin osa väestöstä asuu sukujen ja heimojen
pohjalle rakennetuissa kylissä.
Kristinusko tuli saarelle ensimmäisten löytöretkeilijöiden
mukana. Vaikka kristittyjä on
suhteellisen runsaasti, äidinkielisen kirjallisuuden puutteesta
johtuen suuri osa kansasta elää
edelleen animismia harjoittaen.
Pinta-ala: 463 000 km2
Valtiomuoto: parlamentaarinen
monarkia (kuuluu Brittiläiseen

kansainyhteisöön)
Asukasluku: 4,5 milj.*
Pääkaupunki: Port Moresby
Elinkeinot: maanviljelys, kaivostoiminta
Vienti: kahvi, kupari, kulta, kaakao, puu, koopra
BKT (ostovoima): 2 820 US$/
hlö*
Uskonnot: kristinusko ja heimouskonnot sekoittuneina
Kristittyjä: 67 %
Luterilaisia: 815 000**
* World Bank Atlas 1999
** LML:n tilasto 1999
Lähde: www.mission.fi/tyoalue/papua.html
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Kirkon ulkomaanavun adventtikeräys Afrikan naisten hyväksi

Naiset elämän rakentajina
MARTTI LINTUNEN / KIRKON ULKOMAANAPU

Kirkon Ulkomaanavun adventtikeräyksen teemana on tänä vuonna Naiset elämän rakentajina.
Keräys alkaa ensimmäisenä adventtisunnuntaina 3. joulukuuta ja
on voimassa koko joulun ajan. Keräyksen tuotto käytetään Afrikan
naisten auttamiseen muun muassa Etiopiassa, Liberiassa ja Zimbabwessa.
Naiset kantavat Afrikassa suurimman vastuun perheen hyvinvoinnista. Naiset ovat myös motivoituneita parantamaan elinoloja ja edistävät siten kehitystä. Tämän vuoksi Kirkon Ulkomaanavun tukemissa kylien kehitysohjelmissa painotetaan erityisesti
naisten koulutusta ja kannustamista.

Yrityksiä pienlainojen
avulla
Koulutuksen lisäksi naiset saavat
myös pienlainoja, joiden turvin he
voivat aloittaa pienimuotoista yritystoimintaa. Tuloillaan he hankkivat perheelleen ruokaa. Lisätulot voidaan käyttää myös lasten
koulutukseen, kun perheillä on
silloin paremmin varaa lasten
koulumaksuihin.

Seija Uimonen,
Kroatia Kutina 19.9.
Muistakaa johtajianne
Minulla on koko elämäni ajan ollut se onni, että olen saanut kuunnella vanhempia ihmisiä. Jo nuorena kävin istumassa vanhojen
ihmisten luona ja painoin mieleeni heidän opetuksiaan, vaikka en
silloin kaikkea hyväksynytkään.
Monet viisaudet alkavat vasta nyt
näyttää ymmärrettäviltä ja käyttökelpoisilta. Yksi tällainen neuvonantajani oli opettaja Sirkku
Rautonen Kerimäeltä. Kokousmatkoillani poikkesin joskus hänen luonaan. Kerran 1960 - 70
luvun paikkeilla keskustelin piispojen suhtautumisesta Neuvostoliiton kristittyihin ja työhön heidän parissaan. Mielestäni piispat
eivät tienneet mitään ja toimivat
väärin, kun eivät olleet aktiivi-

Jouluaatto 24.12.
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 14 Perhejumalanpalvelus
Kuningas tulee Hyvinkään kirkossa, Lapsikuoro.
klo 15 Hartaus Rauhannummen
kappelissa, Kuljetuksesta s. 11.
klo 15 Aattohartaus Kytäjän kirkossa, professorit Timo Veijola ja
Reijo Pajamo.
klo 16 Perhejumalanpalvelus
Kuningas tulee Hyvinkään kirkossa, Lapsikuoro.
klo 16 Julbön i Gamla kyrkan.
klo 16-22 Avoin jouluaatto Vehkojan seurakuntakeskuksessa, ks.
erillinen ilmoitus sivulta 9.
klo 17 Hartaus Vanhassa kirkossa
klo 18 Hartaus Puolimatkan kappelissa.
klo 23 Yömessu Teille on syntynyt Vapahtaja Vanhassa kirkossa.

Joulupäivä 25.12.
Aiemmin saimme vuodessa vain yhden sadon, kun satokausia nyt voi olla jopa kolme, sanoo yhteyshenkilö Shewaye Abebe vesi- ja kasteluhankkeesta.

klo 6 Joulukirkko Vanhassa kirkossa, Vehkojan kuoro.
klo 7 Joulukirkko Hyvinkään
kirkossa, Kirkon Kamarikuoro.
klo 8 Joulukirkko Vanhassa kirkossa, Hyvinkään Mieslaulajat.
klo 9 Joulukirkko Kytäjän kirkossa.
klo 10 Joulumessu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Hyvinkään Kamarikuoron joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa, johtaa Kalle Välimaa.

Perheiden terveyttä voidaan parantaa monin eri keinoin. Kirkon
Ulkomaanavun tuella naisille annetaan terveysvalistusta, jolloin
he oppivat puhtaan veden, hygienian ja rokotusten merkityksen
sairauksien ehkäisemisessä. Nai-

set saavat myös aids-valistusta
sekä tietoa perhesuunnittelusta.
Lahjoituksia voi tehdä tilille
Leonia 800018-223340 tai muissa pankeissa 9303 merkinnällä
Joulu 00. Adventtikeräykseen
voi osallistua myös soittamalla

numeroon 0700-88600 (20 mk +
pvm) tai numeroon 0700-88300
(60 mk + pvm). Verkkolahjoituksen voi tehdä osoitteessa:
www.evl.fi/kua.

sempia asiassa. Vanha Sirkku-ope
vain siristeli silmiään ja sanoi
hymyillen: He tietävät enemmän.
Olen tätä lyhyttä lausetta kantanut mukanani vuosikymmenien
ajan. Se on putkahtanut mieleeni, kun on tehnyt mieli kritisoida
maan, kirkon tai muiden tahojen
johtajia. Olen sen huomannut
myös omien esimiesteni kohdalla. Monet asiat ovat minusta näyttäneet päivänselvältä, mutta johtaja on sittenkin tiennyt enemmän. Usein se on paljastunut vasta vuosia jälkeenpäin.

Kauko lupasi viedä muutaman
seurakuntalaisen kotiin. Kun
ajoimme yhden perunapellon ohi,
eräs kyytiläisistä sanoi: Tuoltakin pellolta varastivat siemenperunat! Joku oli käynyt poimimassa peltoon laitetut perunat
omalle pellolleen. Toinen matkalaisista totesi: Mitäs ihmeellistä
tuo on. Meidän kolhoosista varastivat sontaa! Kun kaikesta on
pulaa, kaikkea voidaan myös varastaa.

Hyvinkään kirkko
täyttää 40 vuotta

Pasi Hujanen,
Pushkin 10.10.

Terveisiä Hyvinkään lähetyksen
ystäville täältä Ankarasta. Ilma ei
ole vielä ankara, ei lähellekään,
vaan on miellyttävän lämmin, jälkikesäinen. Tänään olen vieraillut Turkin tasavallan museossa,
jossa tuli korostetusti esille Kemal
Ataturkin panos modernin Turkin
luomisessa. Hän se erotti valtion
ja uskonnon toisistaan, mikä oli
radikaali ajatus, jos sitä tarkastelee islamin normaalia käsitystä
vasten. Islamin yhteisö, umma, on
sekä poliittinen että uskonnollinen yhteisö. Monista hyvistä ja
voimakkaista päätöksistä huolimatta Ataturk alkoi vanhemmiten
viihtyä yhä paremmin raki-lasin
(turkkilainen anisviina) seurassa,
mikä ilmeisesti edesauttoi hänen
kuolemaansa.

Venäläisiä
erikoisuuksia
Venäjällä tuntuu olevan todella
paljon liftareita. Mutta varsinkin
kaupungissa kyse on hieman eri
asiasta. Pientä maksua vastaan
(alkaen kymmenestä ruplasta eli
2,50 markasta) yksityisautoilijat
kuljettavat ihmisiä. Tämä on tietysti täysin laitonta, mutta ei miliisi siihen puutu. Joskus näkee
näitä liftaajia miliisiautonkin vieressä. Tavalla on oma venäjänkielinen nimensäkin: tshashtnik.

Huumori on
välttämätöntä
Olin Kauko Laivuoren kanssa
Kupanitsassa eräänä keväänä.

Ilkka Mäkinen,
14.10. Ankara

Valittuja paloja poimi
ANTTI POHJANRAITO

Näihin aikoihin 40 vuotta sitten
valmistauduttiin uuden kirkon
vihkiäisiin. Presidentti oli tulossa kunnioittamaan pyhätön valmistumista. Kolme vuotta kestänyt kiivaskin keskustelu kirkosta
tulisi vielä jatkumaan, mutta Hyvinkää oli saanut maamerkkinsä
ja seurakunta kaipaamansa tilavan kokoontumispaikan.
Kirkon rakentaminen oli suuri
ponnistus sekä seurakunnalle että
rakentajille. Arkkitehti Aarno
Ruusuvuoren piirtämä rakennus
oli teknisesti vaikea toteuttaa.
Kattorakennelma näytti keskeneräisenä lähinnä siililtä. Rakentajille avautui varmasti kirkon
huipulta mahtavat näköalat yli
Hyvinkään.
Kirkon historiasta ja rakentamisesta kerrotaan tarkemmin tammikuun Kirkonmäeltä-lehdessä.

Hyvinkään kirkon rakentaminen
oli valtava urakka.
Pyydämme kirkon rakentajia ilmoittautumaan seurakuntaan
Sami Kallioiselle p. 4561 233.

Kun elämä ahdistaa

Palveleva puhelin
100 71
on kuuntelevana
korvana
joka ilta kello 21 - 01
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Kauneimmat joululaulut vuoden suosituin
musiikkitilaisuus seurakunnissa

Joulun odotuksen
merkkipaalu
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus on vakiinnuttanut
paikkansa suomalaisten joulunvietossa. Tilaisuudet kokoavat
noin puoli miljoonaa osanottajaa
vuosittain.
Lähetysseura julkaisee vuosittain tilaisuuksia varten 24 laulua
sisältävän Kauneimmat joululaulut -vihkosen. Tänä vuonna sitä
painettiin 660 000 kappaletta suomeksi ja 50 000 ruotsiksi.
Suomalaisyhteisöt eri puolilla
maailmaa, Texasista Japaniin, tilaavat vihkosia käyttöönsä. Ruotsiin niitä lähetettiin tänä vuonna
yhteensä 18 000. Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään kirkoissa,
kouluissa ja työpaikoilla, joskus
jopa talvisessa metsässä.
Hyvinkäällä on vuosittain tilaisuuksiin osallistunut yli 3000 henkeä. Perinne on jatkunut katkeamattomana vuodesta 1973 asti,
kun kanttorimme Matti Heroja
suunnitteli yhdessä Lähetysseuran
musiikkisihteeri Martti Kauppisen kanssa uudentyyppistä joulumusiikkitapahtumaa.
Kauneimmat joululaulut -vihkot ovat maksuttomia. Usein tilaisuuksissa kerätään kolehti oman
seurakunnan lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. Viime
vuonna kolehdit tuottivat 3 miljoonaa markkaa seurakuntien nimikkotoiminnan tukemiseen.

Kauneimmat Joululaulut Hyvinkään seurakunnassa
sunnuntaina 17.12.2000
Klo 12 Kaukasten palvelutalo, Anita Passilahti, Emily Wagoner, alttoviulu, Matti Heroja
Klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
Ari-Pekka Laakso, Eija Viitanen, Lapsikuoro joht. Helena Lehtinen
Klo 16 Hyvinkään kirkko, Hyvinkään Musiikkiopiston Puhallinorkesteri, joht.
Markku Renko, Suvi-Anna Huuskonen, kannel, Sekakuoro Kide, joht. Kalevi Toropainen, Hyvinkään-Riihimäen Veteraanikuoro, joht. Olavi Vaskelainen, Teuvo
Leutonen, urkusäestys
Klo 16 Vanha kirkko, Pohjoispuiston koulun kuoro, joht. Riitta Laasio, Minna
Karvinen, Jenna Tirkkonen, laulu, Anna-Riikka Santapukki, laulu ja säestys
Klo 16 Kytäjän kirkko, Vehkojan kuoro, joht. ja säestys Matti Heroja
Klo 16 Paavolan seurakuntakoti, Paavolan koulun kuoro, joht. Marina Petrik,
Helena Lehtinen, säestys
Klo 18 Hyvinkään kirkko, Hyvinkään Kannelkuoro, johtaa Mervi Kanerva, säestys
Marjut Kyröjärvi, Työväen Mieskuoro, joht. Keijo Nässi, Hyvinkään Mieslaulajat,
joht. Seppo Nietula, Hyvinkään Musiikkiopiston Lapsikuoro, joht. Katja Heroja,
Jarmo Koivula, huilu, Erja Kaisla ja Irina Kim, viulu, Catarina Lundgren, laulu,
Matti Heroja, urkusäestys
Klo 18 Vanha kirkko, Aluesairaalan kuoro, joht. Mari-Anni Snickeri, Teuvo Leutonen, urkusäestys
Klo 19.30 Hyvinkään kirkko, Hyvinkään Kamarikuoro, joht. Kalle Välimaa, Sinikka Tapanainen, Liisa Utti, Pekka Kuivalainen, laulu, Jorma Tuohela, vibrafoni,
Timo Mäkinen, trumpetti, Jukka Palonen, baritonitorvi, Matti Heroja, urkusäestys
Lauluvihot ja ohjelmat 20 mk tai kolehti Suomen Lähetysseuralle

Kytäjällä jouluna
2000

J

ouluevankeliumissa yötyöläiset
sanovat näin: Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä
on tapahtunut. Ja niin he menivät ja näkivät. Nähdessään he kertoivat , mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikkien Mariaa myöten
kerrottiin olleen ihmeissään.
Asiat painuvat sielun syövereihin kertomisen kautta. Jonkun,
joka on nähnyt ja kuullut, täytyy
rientää ja kertoa. Näin lähti liikkeelle jouluevankeliumikin; siellä täällä enkeli-ilmestyksiä, nuoren äidin odotus, Betlehem.
Pyhät paikat eivät ole 2000 vuo-

den ja monen tuhannen kilometrin takana nytkään. Odotamme
niiden olevan todellisuutta keskellämme juuri nyt. Betlehemin seimi on siellä mihin juuri sinä ja
minä riennämme katsomaan ja
kunnioittamaan jotain tuiki tavallista ja yksinkertaista elämän ihmettä. Jossain on joku, joka odottaa katsettamme. Jumalakin katsoo ja ihmettelee. Joulu on katsomisen juhla. Ja kuulemisen. Ihmetelläkin sopii. Mutta arvosteleminen ja arviointi ei kuulu tähän
juhlaan.

Kytäjällä kokoonnumme ihmettelemään
joulua seuraavasti:
17.12. KLO 16 KAUNEIMMAT JOULULAULUT kirkossa.
Matti Heroja, Vehkojan kuoro, Hannu Tiainen. Jouluglögi,
martat.
SU

21.12. KLO 17 ALKAEN. JOULURAUHAN JULISTUS METSÄNVÄELLE Saukkosen lammella, Palkkisillantie 416. Julistus
tapahtuu klo 18.
TO

24.12. KLO 15 AATTOHARTAUS kirkossa. Professorit
Reijo Pajamo ja Timo Veijola.
SU

MA 25.12. KLO 9 JOULUKIRKKO. Pekka T. Lyyränen ja
Teuvo Leutonen.

Jouluaaton
yömessu
Sunnuntaina 24.12. klo 23.00
Vanhassa kirkossa,
Tiainen, Koivisto,
Jarmo Koivula, huilu, Heroja

KIRKONMÄELTÄ

7

Jouni Laineelle annettiin mahdollisuus:

Julistusta kirkkodraaman
keinoin

SAMI KALLIOINEN

Pietari Särkilahti -esitykset ovat tällä kertaa ohi.
- Tämä kirkkodraama sisälsi julistusta, sielunhoitoa ja
opetusta sekä lisäksi sanaa ja sakramenttia samassa
kuoressa. Se keräsi sellaistakin katsojakuntaa, joka ei
ole löytänyt tietänsä perinteiseen jumalanpalvelukseen. Se on yksi tapa tehdä julistustyötä,
kiteyttää näytelmän ohjannut Jouni Laine.
Ohjaaja, Hyvinkään seurakunnan
nuorisotyöntekijä Jouni Laine, on
perin tyytyväinen saamaansa
mahdollisuuteen. Hänet näet palkattiin määräajaksi täyspäiväiseksi ohjaajaksi toteuttamaan useita
Riemuvuoden 2000 projekteja.
- Nyt olen voinut keskittyä vain
tähän työhön. Hyvinkään seurakunta teki rohkean ja uraauurtavan teon. Onhan se tunnettu dynaamisuudestaan, kiittelee hän.
- Olen voinut kehittää itseäni
käymällä ohjaajakurssia ja osallistumalla näyttelijänä ammattilaisten jatkona mm. Ilmestyskirja-näytelmään, jota esitettiin Vantaan Myyrmäkihallissa - En ole
kuullut vastaavasta tehtävämallista muualla, yleensä seurakuntien
on tapana palkata joku ulkopuolinen ohjaaja. Siinä on se riski, ettei tämä toimikaan kirkon toiveiden mukaisesti.
Laine on työstänyt näytelmiä
vuosikausia nuorisotyönohjaajana

eikä vähiten rippikoululaisten
kanssa. Hyvinkääläisille ovat
myös tuttuja pääsiäisajan Ristin
tie -näytelmä, johon saatiin esiintyjiä mukaan aina kaupunginjohtajaa myöten.

Kelpaisi
kirkkopäivillekin
Pietari Särkilahden suunnittelu
alkoi jo tammikuussa. Sitä esitettiin Hyvinkääsalissa kuusi kertaa,
joita edelsi kaksi harjoitusta yleisöineen. Katsojia esitykset keräsivät kaikkiaan 1353. Särkilahti
toi paikalle myös sankan joukon
katsojia muualta, bussilasteja ainakin Orimattilasta, Forssasta,
Meilahdesta, Rengosta ja Suodenniemeltä. Kun retkeen sisältyi vielä kirkon esittely ja siellä Matti
Herojan urkusoolo, tehtiin samalla kaupunkiakin tutuksi.
Pietari Särkilahti -draaman esityspyyntöjä on tullut muualta SuoSAMI KALLIOINEN

Jouluksi kirkkoon rakennetaan jälleen suuri seimi. Kuningas tulee -näytelmä esitetään jouluaattona kahdesti, kello 14 ja 16.
mesta. Sitä on kyselty kirkkopäivillekin Kuhmoon kesäkuussa.
- Katsotaan nyt, ehkä vasta sitä
seuraavana kesänä, ohjaaja arvelee.

Vapauttava kokemus
Jouni Laine toteaa näytelmän parantuneen joka esityskerralta.
Ryhmä harjaantui yhä tiiviimmin
yhteen, esitykseen saatiin lisää
sujuvuutta ja kaiken kaikkiaan
vältyttiin sudenkuopilta.
- Latautuminen piti koko ajan
ja näytelmää kannattava tahto säilyi. Toivon, että sen ihmeellinen
rauha välittyi katsojille. Eräs heistä totesikin, miten vapauttavaa oli
kokea siunaus sen mukana, eihän
kuolema olekaan niin pelottava.
Historiallisesti näytelmä osoittaa meille sen, miksi uskonpuhdistuksen tarve heräsi.

Joulun sanomaa

Marko Lindholmin käsissä nuket heräävät elämään. Yhden miehen
näytelmässä henkilöhahmot vaihtuvat nopeasti ja näyttelijä siirtyy
sulavasti mielentilasta toiseen. Jouluevankeliumi saa aivan uusia ulottuvuuksia.

Joulua ajatellen Jouni Laine on jo
tarttunut Pertti Luumin kirjoittamaan Kuningas tulee -näytelmään. Tämän draaman keinoin
toteutettavan joulunäytelmän näki
Hyvinkään kirkossa vuosi sitten
lähes 1 700 katsojaa.
- Tänä vuonna siihen saadaan
nostetta lisää teknisin keinoin,

esimerkiksi valaistuksen avulla.
Kuorokin saa vahvistuksekseen
solistin Janne Virtasen NummiPusulasta. Janne näytteli viime
kesänä Taaborin vuorella Aleksis
Kiveä. Komeat lavasteet rakennetaan entiseen tapaan osaksi penkkirivien päälle, katossa tuikkivat
tähdet ja koko tunnelma on hyvin
tehokas, lupaa ohjaaja.
Esityksiä on kaksi, jouluaattona kello 14 ja 16.
Suuren näytelmän lisäksi Jouni
kiertää kolmen muun miehen
kanssa päiväkoteja nukkenäytelmää esittäen. Matti Löytty, Marko Lindholm ja Mika Valtonen
ovat olleet Jounin tiukassa ohjauksessa. Seimen salaisuudessa
jouluevankeliumi on muokattu
dialogin muotoon.
- Tekstiä oli hieman muokattava kertovammaksi ja kuvailevammaksi. Eri hahmoille oli kirjoitettava dialogeja, jotta nuket voisivat keskustella keskenään, Jouni kertoo.
Näytelmässä lavalla on aina
vain yksi mies nukkien kanssa.
Nukketaiteilija Emilia Niemisen
ilmeikkäät nuket kiinnittävät varmasti lasten huomion. Sujuva ja
värikäs äänenkäyttö on toinen
keskeinen elementti esitysten onnistumisessa.
- Kysyntä on ollut tosi kova.

Keikkoja on niin paljon kuin niitä ehdimme tehdä, Jouni iloitsee.

Kesä jo mielessä
Tammikuussa ohjaaja keskittyy
pääsiäisajan Ristin tie -näytelmän
harjoittamiseen ja Rautatiemuseolla toteutettavan kesäteatterin
Paleleva kerjäläinen valmisteluun.
- Olen kiinnostunut pureutumaan körttiläisyyden juurille ja
saamaan irti jotain sen väkevästä
alkuvoimasta. Näytelmä kertoo N.
K. Malmbergista, Jouni sanoo.

KATI RAUHAKOSKI
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Jouluna
lahjotaan
kirjoilla
Joulukuusen alle kertyvistä kovista suorakaiteen
muotoisista paketeista paljastuu suklaarasioiden
lisäksi kirjoja. Joulu on myös kirjakauppiaalle juhlaa.
Joulun alla ilmestyy valtava määrä uusia kirjoja ja
niistä sopivan löytäminen voi olla vaikeaa. Olemme
koonneet oheen arvioita muutamista mielenkiintoisista
kirjoista, joiden parissa voi joulukinkkua sulatella.

Kroatian Äiti Teresa

L

ehtori Seija Uimonen on ollut seurakuntamme nimikkolähettinä Kroatiassa vuodesta
1990. Hän ehti työtoverinsa Raili
Tapion kanssa olla kentällä vajaan
vuoden, kun Kroatia kesällä 1991
julistautui itsenäiseksi Jugoslavian liittovaltiosta. Pian sen jälkeen
Serbia hyökkäsi Kroatiaan ja veljessota alkoi. Sota oli lyhyt, mutta raaka ja verinen. Vaikka lähes
kaikki ulkomaalaiset poistuivat
sodan jaloista, niin Seija ja Raili
jäivät kärsivän Kroatian kansan
rinnalle. He kertoivat toivon ja
lohdutuksen evankeliumia kodeissa ja pommisuojissa jakaen seurakuntalaistensa kanssa monet
surut. Lähetit saivat auttaa myös
lukuisia hädässä olevia pakolaisia
ja kokivat Jumalan ihmeellistä
varjelusta monissa hengenvaarallisissa tilanteissa.
Tämä on Jumalan kulkukoira kirjan dramaattisinta antia. Mutta kirja sisältää toki paljon enemmän. Se on Seija Uimosen rehellinen omaelämänkerta, joka alkaa
evakkomatkalla marraskuussa
1944 Saaren pitäjässä. Kertomus
jatkuu kuvauksena lapsuuden uskonnollisesta etsinnästä, murrosiän kapinavaiheesta ja lopulta
nuoren naisen etsinnän päättymisestä lähetysjuhlan ehtoollispöydässä vuonna 1967. Lähetyskutsu jäi mieleen itämään ja kypsyi
todeksi kymmenen vuoden kuluttua, jolloin lähetysjärjestö Sanansaattajat siunasi Seijan matkaan
lähetiksi Kroatiaan.
Siitä alkoi yhä jatkuva lähetystyö, joka sisälsi muun muassa
opiskelun teologian maisteriksi
Zagrebin yliopistossa. Seija ja työtoverinsa Raili näkivät paljon vaivaa etsiessään evankelisen kirkon
vanhoja jäseniä Kutinan kaupungista ja lähiseuduilta. Mutta kannatti olla vähässä uskollinen, sillä edellä mainitun sodan tuoman
kärsimyksen kääntöpuolella oli
toivon evankeliumin hyvä menekki. Jopa pommisuojissa, jonne
Seija ja Railikin usein joutuivat
turvaan, oli mahdollisuus lohdut-

Ei vitsikirjaksi konttiin!

H

iljattain kuulin joidenkin
raamatuntutkijoiden valittavan nykyisen kirkkoraamattumme
ylevää tyyliä. Monin paikoin rehevä alkukielen ilmaisu on käännetty sujuvaksi suomen yleiskielen ilmaisuksi. Ihmekö tuo, onhan
kääntäjien pyhä velvollisuus ollut
säilyttää arvokkuus, mikä uskonasioista puhuttaessa on ilmeisesti
ensimmäinen käsky. Ilmaisun rehevyys sallitaan toki saunanlauteilla veljien kesken, mutta vaatteet päällä on oltava arvokas, ettei oletusarvo laske.
Heinimäki lähtee liikkeelle filosofista nimeltä Kierkegaard,
joka piti huumoria elämänasenteista kaikkein lähimpänä uskontoa. Jumalan näkökulma on kaikkinäkevän näkökulma, jolloin asioiden suhteet ja ristiriidat nousevat esille. On siinä naurussa pitelemistä. Koomikon kyky on nähdä juuri samansuuntaisesti; nähdä ristiriita ihanteiden ja todellisuuden, ikuisen ja ajallisen, katoavan ja katoamattoman välillä.
Kierkegaard piti koomisuuden
huippuna uskonnollista laskelmointia, jossa epävarmuuden elementti on poistettu uskonnosta.
Jäljelle jää esteettinen reippailija, saatananmoinen jätkä, joka,
epäolennaisesti sanottuna, tahtoo
veljeillä Jumalan kanssa, mutta,

Jaakko Heinimäki
Pyhä nauru
175 s., Like 2000

olennaisesti sanottuna, ei ole minkäänlaisessa suhteessa Jumalaan.
Heinimäki asettuu seuraamme
koomisesta vaan ei vitsikkäästä
näkökulmasta käsin. Täytyy
myöntää, että näkökulma virkistää. Pikkuprofeetta Joona on varsin koominen hahmo, mikä ei vähennä hänen merkitystään, päin-

vastoin. Jumalan antamaa tehtävää pakeneva Joona harrastaa
mahtipontista valaanvatsateologiaa (= epätoivoinen henkilö yrittää Jumalaa jujuttaakseen esittää
parempaa uskovaista kuin onkaan). Kuinka yleinen spiritualiteetin muoto tämä onkaan vielä
meidänkin aikanamme. Oletusarvojen toivotaan olevan korkeita ja
niihin lopulta uskotaan itsekin. Jo
siinä valastakin oksettaa.
Ja Jeesus Hoosianna-huutojen
keskellä aasin selässä! Kuningas!
Kuninkaalliset eivät silloinkaan
työjuhdilla ratsastaneet. Hevosvoimat olivat jo silloin kunniassa. Näkökulmaansa avartava voi
nähdä Jeesuksen kulkueessa tietoista parodiointia.
Vaikka Pyhän naurun paperikansi onkin typerä ja epäonnistunut, sisältö stimuloi lukijaa ajattelemaan totutusta poikkeavalla
tavalla. Muuten, miksiköhän Aku
Räty, körttiläinen maallikkopuhuja, muistetaan? Muistit oikein,
juuri siksi! Ja hyväntahtoinen
hymy karehtii poskiesi poimuissa.
Kirja on totinen yritys ampua
totisuutta suolapanoksella. Kirvelee, mutta tekee hyvää.
HANNU TIAINEN

Keskusteleminen kultaa
Seija Uimonen
Jumalan kulkukoira
218 s., Uusi tie, 2000

taa hätääntyneitä ja julistaa evankeliumia! Näin pienet seurakunnat kasvoivat ja Herra siunasi runsaasti lähettiensä uskollisuuden.
Tällä hetkellä Seija palvelee Kroatian kahtia jakautuneen evankelisen kirkon toisen puoliskon väliaikaisena johtajana eli suomalaisittain piispana.
Mutta enpä paljasta tarinasta
enempää. Kaikille lähetystyön
ystäville kirja on verraton matka
lähetyskentälle ja kurkistus lähetin sydämen iloihin ja suruihin.
Siitä voivat myös lähetystyötä vähemmän tuntevat saada hyvän
tartunnan lähetysystäväksi tai
vaikkapa lähetyskandidaatiksi.
Kirjan nimi on tosin vähän kaksipiippuinen, sillä ei Herra sentään kohtele palvelijoitaan niin
kuin me ihmiset kulkukoiria! Sanansaattajien lähetysjohtajan PerOlof Malkin esipuheen luonnehdinta Seijasta Kroatian Äiti Teresana kuvaa ehkä paremmin
kirjan sisältöä.
ANTTI POHJANRAITO

K

irjan nimi saattaa tyrmätä:
taasko yksi kirja, jossa patistetaan meitä oikeaoppiseen smalltalkiin kansainvälisten veljien ja
sisarien kanssa? Sisällysluettelon
nähtyään voi huokaista helpotuksesta. Tekijän, joka on suosittu
englantilainen radioesseisti, tarkoitus on oikeasti avata meitä näkemään keskustelun itsensä merkitykset, ei vain pinnallisten mitäkuuluukiitoshyvää litanioiden
mitäänsanomattomuudet.
Kirjan tarkoitus on herättää lukija pohtimaan, miten, mistä ja
kenen kanssa oikeastaan haluaa
puhua ja miten keskusteleminen
meihin vaikuttaa. Toinen otsikko,
Mielenrauhaa keskustelemalla,
kertoo, miten tärkeä osa kommunikointi ihmisten hyvinvoinnille
on. Kannattaako tuhlata energiaansa puhumalla työkaverin kanssa pahaa kolmannesta osapuolesta ja miten käyttäytyä keskustelutilanteessa, johon ei halua mukaan. Todellinen keskustelu sytyttää, se on muutakin kuin tiedon
välittämistä ja vastaanottamista.
Keskustelu voi muuttaa tapaamme ajatella, nähdä maailma ja
jopa muuttaa maailmaa.
Eri aikakaudet muuttavat keskustelutapoja ja -aiheita. Rakastuneiden keskustelut muuttuvat
ajan myötä ja mitä erotilanteessa
usein todetaankaan? Hän ei halunnut keskustella tarpeeksi on
naistenlehtien vakiovastaus eroselvityksissä. Keskustelemiseen

Theodore Zeldin
Keskustelemisen ja
kuuntelemisen
tärkeys
84 s., WSOY Juva 2000

siis kannattaa panostaa, mutta
Zeldinin mukaan teeskentelyn
vaistoaa. Ihmisen on oltava aidosti läsnä ja kiinnostunut.
Kotikeskustelujenkaan ei tarvitse olla tylsiä. Keskustelutilanne
edellyttää, että keskustelijat ovat
jollakin tavalla tasa-arvoisessa
lähtökohdassa. Kolmivuotias on
Zeldinin mukaan usein kykenevämpi filosofisiin pohdintoihin
kuin vanhemmat luulevat. Kun
lasta kuunnellaan ja hänen kanssaan keskustellaan, oppii hän itsekin keskustelemaan. On tärkeää, että keskustelut koskevat erilaisia teemoja, eikä pelkästään

luetella, mitä tänään tuli tehdyksi.
Zeldin kritisoi asiantuntijoiden
tapaa puhua tavalliselle kansalaiselle ymmärtämättömästi. Tietoyhteiskunta vaatii työntekijöiltään
puhumista, oman alansa asiantuntijuutta. Zeldinin mukaan ei ole
ihme, että nuoret arastelevat valita pitkälle erikoistuneita aloja,
se saattaa tuntua vankiselliin astumiselta, koska eri alojen kieli on
niin eriytynyttä. Onneksi työelämä alkaa pikkuhiljaa muuttua siihen suuntaan, että eri alojen ihmiset tekevät työtä yhdessä ja keskustelun on pakostakin muututtava ammattislangista sen verran
yleiskieliseksi, että kaikki sen ymmärtävät.
Zeldin pohtii myös tekniikan
vaikutusta keskustelemiseen,
mikä on mielenkiintoista, koska
yhä enemmän pohditaan esim.
tekstiviestien vaikutusta nuorten
keskustelukäyttäytymiseen. Kirjasta on huojentavaa lukea, toisin
kuin keskusteluoppaista yleensä,
että meidän suomalaisten suosimat mietintätauot ovat hyvälle
keskustelulle ehkä elintärkeitä.
Kirjassa annetaan lopuksi myös
keskusteluaiheita, joiden avulla
ideoita voi soveltaa, jos kaipaa
hiukan arjesta poikkeavia aiheita.
HEIDI KALLIOINEN

KIRKONMÄELTÄ

Mauri Kunnas
Koiramäen Martta ja
tiernapojat

32 s., Otava 2000
unnaksen uusin riemastuttava jouluaiheinen kuvakirja
lapsille ja lapsenmielisille. Koiramäen Martta on päässyt kaupun-

K

Richard Carlson
Älä hikeenny
työasioista

280 s., WSOY 2000

R

ichard Carlson jatkaa kirjasarjaansa, jossa suomeksi
ovat ilmestyneet mm. Älä hikeenny pikkuasioista sekä Älä hikeenny perheasioista. Molemmat aiemmat teokset on kirjoitettu sa-

Jukka Itkonen
Myydään mummo.
Tähdellinen
kertomus.
80 s., Otava 2000

O

uto nimi on johdatus vielä
erikoisempaan sisältöön.
Jukka Itkosen Myydään mummo,

Lorenza dè Medici
Paratiisin hedelmät
160 s., Otava 2000

Epäilemättä Jumala olisi kyennyt tekemään paremmankin mar-

kiin, vanhan Porvoon maisemiin,
katselemaan Raatihuoneen edessä esitettävää tiernapoikanäytelmää. Samalla kun kirjassa kerrotaan Martan kaupunkimatkasta,
selvitetään tiernapoikien tapahtumat. Joulun sanoma elää talvitunnelmaisten kuvien keskellä ja saa
lukijan eläytymään näytelmään.
Ainakin, jos näytelmän viisut ovat
tuttuja, voi pikkulukijaa ilahduttaa laulamalla tekstin keskellä oikeat pätkät. Lopuksi voidaan opetella yhdessä lauluja, sillä kirjan
lopussa on nuotit ja sanat. Lopussa on myös tiernapoikien tarkempaa historiaa, joka kiinnostaa ainakin vanhempia lukijoita. Kun-
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naksen uusin koiramäkikirja tarjoaa taas suomalaista historiaa ja
kansanperinnettä hyvin elävänä.
Hyvä käytös ja kaksikielisyyden
rikkautemmekin astuvat kirjan
sivuilta pienten lukijoiden maailmaan kuin huomaamatta. Loistojoululahja.
HEIDI KALLIOINEN

manlaiseen itseironiseen tyyliin ja
sitä ketjua jatkaa myös uusin kirja, joka neuvoo stressittömämpään
työelämään.
Kun lukee sisällysluettelosta
100 asian listan, joiden avulla pitäisi vapautua ainakin osasta työpaineita, hengästyttää ja kiukuttaa. (Huom! tämä ilmaisee suurta
tarvetta lukea kirja!) Jos olet persoonaltasi allekirjoittaneen kaltainen, ja koet asiat päässäsi sanalla
PITÄÄ, kirja yrittää hyvillä neuvoilla saada sinua muuttamaan
ajatteluasi suuntaan VOIN,
SAAN. Carlsonin neuvot on muokattu omista käytännön tilanteista, joten ne ovat myös toteuttamiskelpoisia, monet itse asiassa sellaisia arjen pelisääntöjä, jotka välillä muistaa, mutta joita voi aika
ajoin olla hyvä kertailla.
Uskalla olla onnellinen, ota
kaikki irti työmatkoista, muista

antaa tunnustusta, vältä kerskumista työkiireillä, älä odotuta
muita, lopeta hosuminen, vitkuttelu ja marina, lakkaa toivomasta
olevasi jossain muualla, tee vaikein asia ensin, älä elä elämääsi
eläkeikää odottaen, anna itsellesi
anteeksi olethan ihminen jne. Sata
asiaa täynnä asiaa.
Kirjan lukemisen jälkeen havainnoin työmatkoillani junassa
monta stressaantunutta valittajaa.
Meistä jokainen varmaan silloin
tällöin valittaa elämän kurjuutta,
ja se olkoon oikeutemme. Paljon
kuitenkin voi helpottaa omaa ja
lähimmäisten elämää tekemällä
pieniä päätöksiä ja myös noudattamalla niitä. Hyvä joululahjakirja
yhteisesti työpaikan kahvipöydälle taukolukemiseksi. Saattaa huumorilla höystäen ratkaista työpaikan vaikeitakin ihmissuhdesolmuja. (HK)

on nykyaikaan sijoitettu perinteinen joulukertomus. Kirja on kaikenikäisille, jokaiselle jotakin.
Pieniä varmasti riemastuttavat
epätavalliset teot, mitä aikuisetkin
tekevät, toisaalta surua ja myötätuntoa varmasti herättävät huutokaupassa vitosella myyty koditon
mummo, kahdella jalalla kävelevä ajokortillinen nälkäinen ajokoira ja työtön kirvesmies. Aikuista lukijaa liikauttaa varmasti, kun
roskiksen viereen käyvän mummon sanomalehtipeitteessä lukee:
Lämmittävä joulutarjous! Jopa
300 markalla ilmaista puheaikaa,
kun hankit liittymäsi meiltä.
Kuinka käy poliisille, joka vaatii

huvilupaa torilla tanssivalta
mummolta, ja entä Kallelle, joka
käy tietokoneella kuussa ja ongellakin, kun isällä ja äidillä on aina
töitä. Jouluaattonakin on kiire kiitää paikasta toiseen ja joulupukki
jää tilaamatta. Miten joulupukki,
tonttu ja koiralle haiseva poro
osaavat kuitenkin Kallen luo tekemään hauskaakin hauskemman
aattoillan, miksi kirkkaastakin
kirkkaampi tähti valaisee Kallen
autotallia ja saunasta kuuluu jouluyönä vauvan itku???
Salaperäistä, mutta kuitenkin
todentuntuista. Virkistävän hersyvä lukukirja joulun sanomasta.
(HK)

jan, mutta epäilemättä hän ei sitä
tehnyt, on Isaak Walton todennut mansikasta. Paratiisin hedelmät esittelee sanoin ja loistavin
kuvin erilaisia marjoja ja hedelmiä, mitä maa päällään kantaa.
Monet niistä ovat suomalaisille hiukan oudompia, tai ehkä lomamatkoilta tuttuja. dè Medicin
teos on tavallaan keittokirja, mutta varmasti puutarhurit ovat siitä
yhtä innostuneita. Reseptejä tarjoillaan muutamia yhtä kasvilajia
kohden. Paratiisin hedelmät noudattaa sikäli modernin keittokirjan tyyliä, että siinä on runsaasti
hurmaavan suuria valokuvia, jot-

ka ovat melkein taideteoksia sinänsä. Kuvat on ottanut Mike
Newton.
Reseptit ovat melko eksoottisia
ja onkin hauska kokeilla tutuista
kotipuutarhan marjoista, kuten
herukoista ja karviaisista, joitain
erikoisempia ohjeita tai sitten vain
synkkänä talvi-iltana selailla kuvia auringon kyllästämistä hedelmistä. (HK)

Avoin jouluaatto
Vehkojalla
su 24.12. klo 16 - 22
Vehkojan seurakuntakeskuksessa ,
Yli-Anttilantie 3
Sinulle joka olet jouluna yksin, sinulle joka et muista syistä
jaksa valmistaa omaa joulua.
Ohjelmassa
klo 16-17 joulusauna naisille
klo 17-18 joulusauna miehille
klo 18-19 glögibaari ja
trubaduurit
klo 19
jouluateria
n. klo 20.30 joululauluja,
jouluevankeliumi, joulupukki
ym.

klo 22 jälkeen halukkaille
kuljetus Vanhaan kirkkoon
joulumessuun.
Jouluaterian hinta 50 mk. Ohjelmavastuussa mm. Hannu Tiainen ja Virpi Koivisto.

Ilmoittautuminen ma 18.12. mennessä puh. 456 11. Tiedustelut
Virpi Koivisto 040 5479 615. Seuraa myöhempiä ilmoituksia tarkemmasta ohjelmasta.

Joulujuhla
sunnuntaina 17.12.2000 klo 15.00
Harjutalossa, Harjukatu 1
Ohjelmassa:
* Tapio Turunen, Sakari Korpinen ja Eero Ojala
* Hyvinkään evankelinen kuoro, johtaa Antti Pyylampi
* Lauletaan adventti- ja joululauluja
* Kahvitarjoilu
* Joululehtiä

Ihmeellinen pelastus on tullut kaikille kansoille!
SLEY:n Hyvinkään osasto
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Pyhäkoulut loppuvat 10.12. ja päiväkerhot viikolla 51.
Vuodenvaihteen jälkeen kerhotoiminta
alkaa 3.1. ja pyhäkoulut 7.1.

Jouluristikko

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa.
Vastaukset lähetetään pe 5.1.2001 mennessä osoitteeseen Hyvinkään
seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä
Ristikko.

Nimi:
Osoite:

KIRKONMÄELTÄ
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Leikkaa talteen

k a l e n t e r i
14. 12.2000
VIIKKO 50
Torstai 14.12.

klo 18.30 Riemuvuoden kirjoituskilpailun
antologian julkistamistilaisuus työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16, Kalle
Välimaa, harmonikka. Antologiaa myytävänä 30 mk/kpl. Kahvitarjoilu.

Perjantai 15.12.

klo 18 - 20 Nuorten joulujuhla Betaniassa, Helenenkatu 15.
klo 20 Nuorten joulumessu Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 17.12./
3. ADVENTTISUNNUNTAI

Tehkää tie kuninkaalle
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa. Jenni Sten
ja Kirsi Kupiainen siunataan tehtävään.
klo 11.30 Kirkkokahvit ja tulojuhla seurakuntakeskuksen isossa salissa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa/Paavolan seurakuntakodin
25-vuotisjuhla (vihitty käyttöön 21.12.1975).
Lyyränen, saarnaa Juhani Pörsti, Lehtinen,
näytelmä, ohjaus Lea Laiho, Erkki Karhunen, laulu. Kakkukahvit.
klo 15 Joulujuhla Harjutalossa, Harjukatu
1, ks. sivu 9.
Kauneimmat joululaulut
(ks. tarkempi ohjelma sivulla 6):
klo 12 Kaukasten palvelutalo
klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut Vehkojan seurakuntakeskuksessa
klo 16 Hyvinkään kirkko
klo 16 Vanha kirkko
klo 16 Kytäjän kirkko
klo 16 Paavolan seurakuntakoti
klo 18 Hyvinkään kirkko
klo 18 Vanha kirkko
klo 19.30 Hyvinkään kirkko

VIIKKO 51
Maanantai 18.12.

klo 18 Joulujuhla Hyvinkään Vapaaseurakunnassa, Kenttäkatu 11.

Keskiviikko 20.12.

klo 17 Diakoniatyön ja Pelastusarmeijan
yhteinen joulujuhla Hyvinkään kirkossa ja
kirkon yläsalissa. Puuro klo 17, juhla klo 18.

Torstai 21.12.

klo 17 Joulurauhan julistus metsänväelle
Saukkosen lammella, Palkkisillantie 416.
Julistus klo 18.

kuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Ks. erillinen ilmoitus sivulta 9.
klo 17 Hartaus Vanhassa kirkossa, Kokko,
Riitta Laasio, piano, Iina Laasio, viulu, Andries Boelens, oboe, Inkeri Keinänen.
klo 18 Hartaus Puolimatkan kappelissa.
klo 23 Yömessu Teille on syntynyt Vapahtaja Vanhassa kirkossa, Jarmo Koivula,
huilu.

VIIKKO 52
Maanantai 25.12./JOULUPÄIVÄ

Teille on syntynyt vapahtaja!
Kristuksen syntymän 2000-vuotisjuhla
klo 6 Joulukirkko Vanhassa kirkossa, Vehkojan kuoro.
klo 7 Joulukirkko Hyvinkään kirkossa,
Kirkon Kamarikuoro.
klo 8 Joulukirkko Vanhassa kirkossa, Hyvinkään Mieslaulajat.
klo 9 Joulukirkko Kytäjän kirkossa.
klo 10 Joulumessu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Hyvinkään Kamarikuoron joulukonsertti Hyvinkään kirkossa, johtaa Kalle
Välimaa, Matti Heroja, urut.

Tiistai 26.12. TAPANINPÄIVÄ/
2. JOULUPÄIVÄ

Kristuksen todistajat
klo 10 Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa.

Keskiviikko 27.12.

klo 11-13 Mennyttä aikaa muistelen niin
mielelläni vielä, kytäjäläisten keskustelukerho Kytäjän kirkolla, järjestäjinä Kytäjän
aluetyö ja Kytäjän kyläyhdistys ry (aika sopii palvelubussin aikatauluun).

Sunnuntai 31.12./
UUDENVUODENAATTO

Aikamme on Jumalan kädessä
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa. Klo
19 kahvitarjoilu, klo 19.30 raamattutunti, klo
20.30 seurat, Eero Ahonen, Paul Juslenius,
Hannu Tuunanen.
klo 23 Yöpalvelus Hyvinkään kirkossa.

VUOSI 2001
VIIKKO 1

Lauantai 23.12.

Maanantai 1.1./
UUDENVUODENPÄIVÄ

Sunnuntai 24.12./
4. ADVENTTISUNNUNTAI/
JOULUAATTO

Lauantai 6.1./LOPPIAINEN

klo 22 Aatonaaton yömessu Paavolan seurakuntakodissa. Kahvit.

Lupaukset täyttyvät
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 14 Perhejumalanpalvelus Kuningas
tulee Hyvinkään kirkossa, Lapsikuoro.
klo 15 Hartaus Rauhannummen kappelissa, Lyyränen, Heroja. Bussikuljetus: auto lähtee Hyvinkäänkylästä klo 14.15 ja ajaa Uudenmaankatua Hyvinkään kirkon parkkipaikalle, klo 14.30 jatko Hämeenkatua, Sähkökatua, Munckinkatua ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Paluulähtö klo 16.
klo 15 Aattohartaus Kytäjän kirkossa, professorit Timo Veijola ja Reijo Pajamo.
klo 16 Perhejumalanpalvelus Kuningas
tulee Hyvinkään kirkossa, Lapsikuoro.
klo 16 Julbön i Gamla kyrkan.
klo 16-22 Avoin jouluaatto Vehkojan seura-

Jeesuksen nimessä
klo 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa.
Jeesus, maailman valo
klo 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa.
klo 18 Kauneimmat joululaulut vielä kerran Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 7.1./
1. SUNNUNTAI LOPPIAISESTA

Kasteen lahja
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 16 Kauneimmat joululaulut Ahdenkallion nuorisotalolla.
klo 16 Hyvinkään Musiikkiopiston Puhallinorkesterin konsertti Hyvinkään kirkossa, johtaa Markku Renko.
klo 18 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa, Raamattuopisto.
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VIIKKO 2
Tiistai 9.1.

klo 18 Lähetysilta Tule Herra turvaksemme Harjutalossa, Harjukatu 1, Toivo Rautama ja Pirkko Ojala, laulujen säestykset AnnaMaija Peltomaa.

Keskiviikko 10.1.

klo 19 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa, Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia,
Kokko.

Torstai 11.1.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan srkkeskuksessa, Yli-Anttilantie 3, Kakkonen.
Vieraana kaupunginjohtaja Tauno Kirves.

Sunnuntai 14.1./
2. SUNNUNTAI LOPPIAISESTA

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa. Erityisnuorisotyöntekijä Timo Jatun tehtävään siunaaminen.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
klo 15 Raamattu- ja seurakuntakoulun raamattuluento Aadam ja langennut ihmiskunta Vanhassa kirkossa, Kokko. Genesiksen eli
1. Mooseksen kirjan pääkohtia.
klo 18 Gospelkonsertti aikuisille Silmiisi
katson Vanhassa kirkossa, Jukka Salminen.

Seurakunnan
osoitteet ja
puhelinnumerot
Postiosoite:
PL 29,
05801 HYVINKÄÄ
Käyntiosoite:

Hämeenkatu 16,
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 456 11
Telefax 4561 201
Suuntanumero: 019

Kirkkoherranvirasto
Avoinna: ma-ke 9-16,
to 9-18, pe 9-15
Puh. 4561 200

Taloustoimisto

Avoinna: ma-to 9-16,
pe 9-15
Puh. 4561 224

Diakoniatoimisto

Avoinna: ma-ti ja to-pe
9-12 ja ke 10-12,
Puh. 4561 250

Nuorisotoimisto

Avoinna: ma-ke ja pe
10-13 ja ti, to 16-18
Puh. 4561 240

VIIKKO 3
Tiistai 16.1.

klo 18 Lähetysilta Herra hoitaa matkallani Harjutalossa, Harjukatu 1, Jari Kemppainen, laulujen säestys Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 17.1.

klo 14 SeurakuntaSeniorit Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Esko Sarvikas.
klo 19 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa, Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä, Pohjanraito.

Gospelkonsertti
aikuisille

Silmiisi katson
su 14.1. klo 18
Vanhassa kirkossa

Jukka Salminen

Torstai 18.1.

klo 8-8.45 Hiljaisuuden aamurukous Mummon kammarilla, Helenenkatu 34 D.

Sunnuntai 21.1./
3. SUNNUNTAI LOPPIAISESTA

Jeesus herättää uskon
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa,
talvirippikoulujen kutsujumalanpalvelus.
klo 12 Messu Kaukasten palvelutalolla.
klo 12 Messu Kytäjän kirkossa.
klo 15 Raamattu- ja seurakuntakoulu Vanhassa kirkossa Ihmisen rakkaus ja Jumalan
rakkaus väärän ja oikean uskonnon mittapuina, Kokko. Näköaloja luterilaisuuden ydinkysymyksiin.
klo 18 Tuomasmessu Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 4
Tiistai 23.1.

klo 18 Lähetysilta Lahjaksi kaiken saa
Harjutalossa, Harjukatu 1, Pasi Hujanen, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 24.1.

klo 11-13 Mennyttä aikaa muistelen niin
mielelläni vielä, kytäjäläisten keskustelukerho Kytäjän kirkolla, järjestäjinä Kytäjän aluetyö ja Kytäjän kyläyhdistys ry (aika sopii palvelubussin aikatauluun).
klo 19 Ekumeenisen rukousviikon ilta Hyvinkään kirkossa.

KIRKONMÄELTÄ
Hyvinkään
seurakuntalehti
Päätoimittaja:
Tapio Turunen
puh. (019) 4561 210
email:tapio.turunen@evl.fi
Toimitussihteeri:
Sami Kallioinen
puh. (019) 4561 233
email:sami.kallioinen@evl.fi
Tiedotustoimikunta:

Pekka Laine, Annaleena Pakkanen, Kati Rauhakoski, Mimmu
Seitsonen, Kirsti Wartiovaara

Toimituskunta:

Anna-Maija Ahovaara, Reijo
Huuskonen, Antti Pohjanraito,
Kati Rauhakoski, Valtteri Salmi,
Eija Viitanen

ISSN 1239-2456
Kustantaja:
Kirkko-Mediat Oy
Paino:
Sanoma Oy FORSSA

12

KIRKONMÄELTÄ

Lasten katekismuskoulu
Kenen syntymäpäiväjuhlaa vietetään jouluna?

Elämän suuntaa
etsimässä
Muistan erään mainoksen, jossa todettiin, että elämä on yhtä
hässäkkää. Siltä minusta on tuntunut erityisesti tänä syksynä.
Olen kohdannut tänä syksynä roppakaupalla uusia asioita, joiden kanssa olen joutunut selviytymään. Kiirettä on pitänyt monesta syystä.
Uutta viimeisen puolen vuoden aikana on ollut työelämään
palaaminen äitiysloman jälkeen. Olen mielessäni useasti pohtinut, kuinka sovittaa työ ja perhe samaan kalenteriin. Työ nuorten parissa painottuu väistämättä ilta-aikaan, jolloin myös kotona minua odottaa tyttäreni sekä vielä aviomieskin. Miten jakaa itsensä kolmelle eri taholle? Sydäntäni särkee joka kerta,
kun avaan kotioven kahdeksan jälkeen ja pieni yöpukuinen olento taapertaa eteiseen äitiä huutaen.
Uutta on myös työssä. Tänä syksynä olemme aloittaneet uudenlaisen isoskoulutuksen. Isoskoulutus on tällä hetkellä nuorisotyössä se, joka nuoria eniten kiinnostaa. Siihen on työyhteisömme mielestä kannattanut panostaa. Vastuullani on ensimmäinen, puoli vuotta kestävä osa kaksivuotisesta koulutuksesta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana nuoret käyvät ns. seurakuntakoulun, jota oikeastaan voisi kutsua myös rippikoulun
kertauskurssiksi.
Tätä kirjoittaessani on uudenlainen isoskoulutus lähes lopussaan. Olen tavannut neljä ryhmää seitsemän kertaa sekä pitänyt kaksi koulutusviikonloppua. Yksi on vielä edessä. Jokainen
koulutettava on myös osallistunut kolmeen eri raamattuopetuskertaan. Näille nuorillekin syksy on varmaankin ollut aikamoista
aikataulujen sovittamishässäkkää. Isoskoulutus vaatii sitoutumista, tahtoa tulla mukaan seurakunnan nuorten toimintaan.
Kiireestä huolimatta isoskoulutus on ollut minulle henkireikä.
Mitä pidemmälle koulutus on edennyt, sitä enemmän olen saanut sieltä myös itse. On ollut mahtavaa huomata, kuinka innostuneita nuoret ovat olleet, kuinka tosissaan he suhtautuvat
isoseksi valmentautumiseen. Tärkeää on ollut myös sitoutuminen kirkon sanomaan, evankeliumiin. Olemme puhuneet siitä,
mitä usko oikeastaan on, omista peloista, Raamatun henkilöistä, kasvamisesta. Tärkeitä kysymyksiä, ehkä ei kaikkiin vastauksiakaan, mutta oman elämän sisällön pohtimista, oman arvomaailman luomista. Kysymyksiä siitä, kuka minä oikeastaan
olenkaan ja minne olen elämääni suuntaamassa.
Jokainen koulutuskerta päättyy hartauteen. On ollut ihanaa
huomata, miten yli kaksikymmentä ihmistä istuu alas ja rauhoittuu kuuntelemaan. Kertaakaan minun ei ole tarvinnut komentaa tai vaatia hiljaisuutta. Jokainen nuori on ymmärtänyt
hiljentymisen merkityksen.
Viimeisen kerran hartaus liittyi kiittämiseen. Usein on niin,
että me kaikki unohdamme, kuinka tärkeää kiittäminen on ja
kuinka monesta asiasta meillä olisi syytä kiittää. Nuoret kirjoittivat jokainen oman kiitosrukouksensa. Niitä lukiessa tuntui, kuin nuoret olisivat rukoilleet myös minun suullani. Parempaa hartautta en muista kokeneeni pitkään aikaan. Nuorten
kiitosrukouksia on koottuna sivulla kaksi. Ne ovat niin todellisia, että varmaan jokainen pystyy niihin yhtymään.
Kiitos kaikille niille nuorille, jotka ovat olleet isoskoulutuksen kautta antamassa myös minulle voimaa jaksaa tänä syksynä!
ANU GRÖNFORS
nuorisotyönohjaaja

Nuorten joulujuhla
pe 15.12. klo 18 - 20
Betaniassa, Helenenkatu 15

Nuorten joulumessu
klo 20.00 Vanhassa kirkossa
Juha Koivulahti

