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Lähetti on
palannut
kotiin
- Minun suuri unelmani
on päästä Karitsan
häihin. Siellä tulee
olemaan ihanaa,
lähetystyöntekijä Raija
Kakko sanoo. Lisää
Raijan ajatuksia
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Uusi messu
virallisesti
käyttöön
1. adventtina

Tervetuloa mukaan!
www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Hyvinkään seurakunnassa on adventista
1998 lähtien käytetty
uutta messua. Kahden
vuoden aikana
esimerkiksi messusävelmiin on tullut pieniä
muutoksia. Nyt 3.12.
lähtien siirrytään
käyttämään virallistettua
kaavaa ja käsikirjoja.
Helena Lindfors
johdattelee uuteen
messuun.
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Pääkirjoitus

Lupauksin ja odotuksin
Olemme saaneet seurakuntaamme uuden nuoriso- ja rippikoulupapin. Juha Koivulahti, jonka Helsingin hiippakunnan piispa Eero
Huovinen avustajineen vihki papin virkaan pyhäinpäivänä Helsingin tuomiokirkossa, on paljasjalkainen hyvinkääläinen. Juha
on viettänyt elämänsä vuodet Hyvinkäällä lukuun ottamatta yhtä,
jolloin hän hoiti Vähänkyrön seurakunnan nuorisotyönohjaajan
sijaisuutta. Siihenkin työhön Juhalla on pätevyys, sillä hän valmistui ensin nuorisotyönohjaajaksi vuonna 1995 Suomen Raamattuopistosta ja viisi vuotta myöhemmin teologian maisteriksi Helsingin Yliopistosta.
Pappisvihkimys on juhlallinen tilaisuus. Sen yhteydessä virkaan
vihittävä lupaa monia tärkeitä asioita. Kirkon uskossa pysyminen
ja seurakunnan vahvistaminen, uskollinen viran hoitaminen, väärän opin karttaminen ja evankeliumin rohkea julistaminen sekä
esikuvana oleminen seurakunnalle ovat ihanteita, joihin vihittävä
pappi antaa tahdon-lupauksensa. Epäilemättä lupaukset ja niiden
täyttäminen ovat mahdollisia vain Jumalan armon avulla. Toisaalta
täydellinen pappi olisi sekä harhanäky että myös varsin pelottava hahmo. Joskus vain seurakunnassa tunnutaan vaadittavan työntekijältä valmiuksia, taitoja ja tietoja aivan liikaa. Papilta saa odottaa aivan samoja asioita kuin muiltakin seurakunnan työntekijöiltä, esim. hyvää käytöstä, palvelumieltä ja sitoutumista luterilaisen
kirkon oppiin ja tunnustukseen. Odotusten soisi olevan sellaisia,
jotka tavallinen ihminen voi täyttää, sillä pappikin on ihminen
toisten rinnalla, ei heidän yläpuolellaan. Pappi on paimen, laumansa edellä kulkija ja suojelija, jolle jokainen lauman jäsen on
yhtä tärkeä.
Muistelen omia pappisvuosiani. Marraskuun alussa 1965 annoin
samat lupaukset kuin Juha Koivulahti 11 muun papiksi vihittävän
kanssa pyhäinpäivänä 2000. Meitä oli silloin kahdeksan nuorta ja
innokasta pappia, joista yksi sai iäisyyskutsun vain muutaman
vuoden pappisuran jälkeen. Muut olemme eläkkeelle siirtymässä
ja työura on takana. Nyt olisi aika jo vähitellen pohtia tuloksia ja
miettiä miten lupaukset ja odotukset ovat käytännössä toteutuneet.
Olkoon se toisten asia, sillä Sananlaskujen viisaus muistuttaa:
Kiittäköön sinua toinen, ei oma suusi, vieras, ei oma kielesi
(27:2).

Itsenäisyys
Vietämme tänä vuonna itsenäisyytemme 83-vuotisjuhlaa. Nämä
vuosikymmenet ovat sisältäneet sotien raskaat vuodet sekä rauhan
rakennusajat. Itsenäisyyden hinta on ollut kallis ja yhä vielä hiljennymme saattamaan sodan uhreja sankarihautoihin. Useimmat
heistä ovat jääneet tunnistamatta. Ehkä he ovat juuri niitä, joita
äidit ja puolisot odottivat palaaviksi, mutta jotka eivät koskaan
palanneet. Itsenäisyys on arvo, mutta se on myös mahdollisuus.
Arvo se on siksi, että me saamme suomalaisina käyttää äidinkieltämme ja laki on sama jokaiselle. Oma maa antaa oikeudet moniin asioihin, vaikka velvollisuus saattaa joskus vaatia uhrauksia,
joskus hengenkin. Itsenäisyys avaa tien mahdollisuuksiin suunnitella, kehittää ja työskennellä yhteisen hyvän puolesta. Kauneinta
itsenäisyyttä on elää rauhassa ja hyvän omantunnon ihmisinä Jumalan sekä lähimmäisten keskellä.

Adventti
Uusi kirkkovuosi on alkamassa. Jouluvalot syttyvät 1. adventtina
ja Hoosianna kaikuu raikkaana kirkkokansan jumalanpalveluksessa. Hoosianna on rukous, jossa ihminen huudahtaa: Oi Herra
auta, pelasta! Adventtiaika on suuren joulujuhlan odotusta. Kunpa se ei vain peittyisi kiireittemme ja mitä moninaisimpien touhotustemme alle. Vähempikin meno riittäisi. Voisin jopa kuvitella,
että hiljaisuus vasta avaa tien jouluun oikealla tavalla. Sitäkin on
lupa toivoa ja odottaa. Iloista adventtiaikaa kaikille!
TAPIO TURUNEN
kirkkoherra

Paimenen palsta

Jakamisen järjestys
Rovasti Matti J. Kuronen, tunnettu kirjoittaja ja vaikuttaja oli haastateltavana radio-ohjelmassa pyhäinpäivänä. Kuuntelin ja mietin
tuon letkeän ajattelijan pohtimisia. Tulivat esiin elämän arvot ja
tuolloin Matti J. muisteli omaa varusmiesaikaansa. Nykyinen jakamisjärjestys ja oikeudenmukaisuus avautuivat menossa olevista
palkkaneuvotteluista. Matti-rovasti muisteli, että maastoruokailussa varattiin ensin ruokaa niille, jotka eivät vielä olleet ehtineet
syömään ja sitten saivat ne, jotka
olivat nälkäisimpinä jakajan edessä. Vasta viimeisinä saivat jakajat ja johtajat osansa. Jakajan oli
huolehdittava, että kaikille riitti.
Onkohan tämä nyt yhteiskuntamme jakamisjärjestys? Joidenkin mielestä johtajat ottavat ensin ja jakavat sitten muillekin, jos
jaettavaa jää. Siksi monen on vaikea käsittää, miksi me annamme
osamme maailman köyhimmille,
kun omassa maassakin olisi rahalle tarvetta. Mutta juuri ne köyhät,
syrjäytyneet, heikot ja sairaat olisi ensin ruokittava. Yhteiskunnan
arvo voidaan nähdä myös siitä,
miten se on hoitanut vanhuksensa, sairaansa ja työttömänsä.

Raamatussa on väkevä kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Tässä maailmassa Lasaruksella oli vain sivuun sysätyn
rooli. Rikas mies eli loistossaan
eikä kantanut pienintäkään huolta portin vieressä makaavasta köyhästä. Eräänä päivänä köyhä kuoli
ja enkelit veivät hänet Abrahamin
huomaan. Rikas mieskin kuoli
aikanaan ja hänen tiensä vei tuonelaan, eikä sieltä ollut enää pääsyä Aabrahamin luo. Osat olivat
täydellisesti muuttuneet.
Onko meidän siis odotettava,
että vasta kuoleman rajan takana
asiat muuttuvat? Eihän toki! Jeesuksen opetus on jo meitä koskeva. Rakkaus, yhteisvastuu ja oikeudenmukaisuus kuuluvat jo tähän maailmaan. Jakamisen voi
aloittaa niistä, jotka eivät itse osaa
osaansa pyytää. Sitten ovat vuorossa muut ja lopuksi vasta ne,
jotka ovat jakajina.
Matti J. Kuronen harrastaa teologimatrikkelin mukaan jazzin
soittamista, isoisäilyä, polkupyöräilyä ja sovinismia sopivasti annosteltuna. Sen mukaan mies elää
elämässä kiinni. Miksi emme siis
kuuntelisi hänen huoltaan näistä
jakamisjärjestyksistä, joissa ihmi-

sen oma säkki on suuta lähinnä.
Sillä tavoin eläen vain lasaruksia
jää portin pieleen enenevässä
määrin. Voitaisiinko sen ehkäisemiseksi vielä jotakin tehdä? Nyt
on tekemisen aika! Nyt on jakajien vastuu ja oikeudenmukaisuus
koetuksella. Minä uskon ihmeeseen ja luotan jakajiimme. Onhan
meillä vielä jonkinlainen omatunto ja oikeuteen pyrkivä mielikin
olemassa. Toivossa on hyvä elää.

Lampaan palsta

Elämän virran soutajat
Veneessä olet yksin, mukana lapsuus,
nuoruus.
Veneessä olet yksin, mukana tulevaisuus,
unelmat, haaveet.
Veneessä olet yksin, mukana keski-ikä,
vanhuus. Onnistuminen tai epäonnistuminen.
Veneessä olet yksin, mukana yksinäisyys,
katkeruus, pelko.
Joskus vesi tyyntyy hetkeksi, silloin tunnet
pienen onnen tunteen.
Mutta meri käy ja pauhaa, se upottaa ja
syövereihinsä kuljettaa.
Kun vene rantautuu satamaan, se hiljaa ja
tyynesti pysähtyy.
Mukanaan suru ja kaipaus, ilo ja kuivuneet
kyyneleet.
On hiljaisuus ja rauha.
Eila Pääkkönen

TAPIO TURUNEN
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Mummon kammari on avoin kohtaamispaikka kaikenikäisille

Huvi ja hyöty yhdistyvät
ANNA-MAIJA AHOVAARA

M

ummon kammarin perustivat marraskuussa 1990 silloinen pastori Martta Anttonen ja
diakonissa Maija-Liisa Laapotti.
Tilat sisustettiin viihtyisiksi ja ohjelmaa oli aluksi yhden kerran
viikossa keskiviikkoisin. Alkuajoista toiminta on pikku hiljaa laajentunut ja monipuolistunut, nykyään touhua on maanantaista
torstaihin.

Ohjelma/laulutuokio
Tiistaisin klo 13 - 14 on kammarilla vuoroviikoin ohjelma/laulutuokio. Ohjelma-aiheet ja pitäjät
vaihtelevat. Laulujen opettajana ja
säestäjänä on Marjut Kyröjärvi.
Virsikirja on jo laulettu läpi ja nyt
on menossa lähetyslauluja.

Jumpaten vetreäksi
Istumajumppaa on ohjelmassa
keskiviikkoisin klo 12 - 12.30.
Vetäjänä on Eila Laine.
- Olen ohjannut jumppaa pari
vuotta. Koko kroppa käydään läpi
päästä varpaisiin, toki välillä
noustaan ylös tuolista ja venytellään jalkoja. Emme jumppaa osallistujien toivomuksesta musiikin
tahdissa, koska monet kokevat sen
tempoltaan liian nopeaksi, kertoo
Eila.

Ahkeria käsiä
Maanantaisin klo 11 - 15 on
Mummon kammarilla käsityöpäivä. Ahkerissa käsissä valmistuu
Äiti Teresa -peittoja, siderullia,
arpajaisvoittoja myyjäisiin ym.
käsitöitä. On mukava kokoontua
porukalla, vaihtaa kuulumisia ja
samalla saada hyödyllistä ja tarpeellista aikaan.
- Värikkäät tilkkutäkkimäiset
Äiti Teresa -peitot tehdään määrätyn mallin mukaan ja toimitetaan Afrikkaan Angolaan, jossa
Tuula Pelkonen toimii lääkärinä,
kertovat käsityöpäivän vetäjät
Britta Toiviainen ja Eila Petäjä.
Samalla klinikalla käytetään myös
siderullia, jotka revitään vanhoista puuvillalakanoista. Lahjoituksina toivotaankin vanhoja, käytöstä poistettuja lakanoita hyvään
tarkoitukseen. Lisäksi kammarilla on käyttöä villalangoille.
Mummon kammarin alkuperäistä tuotetta, Mummon kammarihattua, on edelleen myytävänä
myyjäisissä kympin kappalehintaan. Idea värikkäisiin pikkuhattuihin on saatu vuosia sitten
Mummon kammaripäiviltä Tampereelta. Rintakoruksi sopivan
hatun takana on raamatunlause.
Aili Tuominen on ahkera vapaaehtoistyöntekijä. Taitavissa

Elsa Rydbergin ja Leena Kaipaisen käsissä syntyy myyjäistuotteita. Niitä myydään Hyvinkään Yhteiskoululla 9.12.
Kokeita ei pidetä, lupaa Anja.
käsissä syntyy uutta koripohja- omien käsitöiden kanssa. OmpeViron kielen ryhmä kokoontuu
mallia lapasiin.
lukone, saumuri ja kangaspuut maanantaisin klo 12 - 13. Aloite
- Olen noin kerran kuukaudes- ovat käytettävissä. Niistä peritään kerhon pitämiseen tuli kammarisa kammarilla käsityöpäivän pieni käyttömaksu, 10 mk/tunti. laisilta. Matkat Tallinnaan ja
Käsityöpäivään mahtuu hyvin muualle Viroon ovat niin yleistyemäntänä. Vuoro on kiertävä.
Tehtäviin kuuluu pullien paisto ja mukaan lisää ahkeria käsiä. Ter- neet, että on mukava osata muukahvinkeitto. Hyvä kahvi ja pulla vetuloa!
tama sana naapurimaan kieltä.
töiden lomassa kirvoittaa mielet
Teretulemast! Englannin alkeita
ja kielet, Aili kertoo.
opiskellaan keskiviikkoisin klo
Kielten opiskelua ja
Käsityöpäivän tuotteita on myy- rentoutusta
13.30 - 15. Kirjana on English for
tävänä joulun alla Hyvinkään
you I. Molempiin kielten ryhmiin
Yhteiskoulussa 9.12. eri yhdistys- Anja Paunonen Hyvinkään Setle- mahtuu muutama opiskelija lisää.
ten ja järjestöjen yhteismyyjäisis- menttiyhdistyksestä vetää viron ja
Rentoutusryhmä kokoontuu
sä. Värikkäät mollamaijat, sukat englannin kielen alkeisryhmää.
keskiviikkoisin klo 12.45. Muja lapaset odottavat pääsyä lahja- Sain kipinän näiden kerhojen kaan on hyvä ottaa voimistelupaketteihin. Tuotto käytetään dia- pitoon oltuani itse sekä viron että alusta, pieni tyyny ja villasukat.
konian tarpeisiin.
englannin kielen kurssilla. Kyse Rentoutuksessa kuunnellaan pääon aivan alkeista, käytännön sa- asiassa kasetteja, joiden kesto on
nastosta. Etenemme hyvin mata- n. 15 - 20 min. Ryhmistä voi tieOmia käsitöitä
lia portaita pitkin, tärkeintä on dustella lisää Anja Paunoselta, p.
Käsityökerhoon voi tulla myös yhdessä oleminen ja viihtyminen. 040 539 6301.

Perhepäivä
Torstaisin kammarilla vietetään
perhepäivää klo 9 - 12, jolloin erityisen tervetulleita ovat äidit, isät,
isovanhemmat, kummit ja hoitajat pienten lasten kanssa. Kammarille voi tulla tapaamaan muita
pienten lasten hoitajia kahvikupin
ääreen ja antaa lasten leikkiä yhdessä. Keittiössä on mahdollisuus
lämmittää omia eväitä. (Ks. Kirkonmäeltä nro 7/2000)
Hyvinkään seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta ja Mummon
kammarista vastaava työntekijä
on Anna-Kaisa Kuokkanen, p.
4561 255, 040 559 6319. Kysy
rohkeasti lisää. Vapaaehtoistoiminnasta voit löytää mielekästä
sisältöä elämääsi.
ANNA-MAIJA AHOVAARA

Pappilan hätävara

Viikko-ohjelma
(Helenenkatu 34 D)

Ma 11 - 15
Käsityöpäivä, viron
kielen alkeita
Ti

11 - 15
Sanan ja sävelen
hetkiä

Ke 11 - 15
Jumppa, rentoutus,
englannin kielen
alkeita
To 9 - 12
Perhepäivä
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Raija Kakon kaksi vuosikymmentä Thaimaassa

Kertaakaan en ole katunut!
I

stun Raijan Lahden kodin keittiössä vielä vähän ihmeissäni
siitä, että löysin tänne Pohjanakanpolulle tehtyäni vain pienen
lisämutkan keskikaupungilla.
Emäntä on kattanut pöydän koreaksi ja kahvittelun lomassa ehdimme jo haastella kaikenlaista
maan ja taivaan väliltä. Puhumme aktuellista Israelin ja palestiinalaisten kriisistä ja lopunajan
merkeistä Raamatussa: jokohan
Herramme paluu on hyvinkin lähellä?
Sitten Raija kertoo nykyisestä
työstään Lähetysseurassa ja Tampereen hiippakunnan lähetystiimissä. Tulee selväksi, että vanha
sanonta Lähetystyö alkaa kotiovelta ei ole turha tämän päivän
Suomessa. Täällä elää muun muassa koko joukko thailaisia maahanmuuttajia, joiden asioita ja ongelmia Raija joutuu useinkin hoitamaan. Erityisesti suomalaisthailaiset avioliittoaikeet teettävät
työtä ja nämä tilanteet saattavat
osoittautua käytännössä varsin
hankaliksi.

Muistoja vuosien
varrelta
Raija lähti ensimmäiselle työkaudelleen Thaimaahan Lähetysseuran pioneerina vuonna 1978 ja
palasi kotimaahan kuluvan vuoden heinäkuussa, ainakin toistaiseksi. Pari vuotta olisi vielä ansaitulle eläkkeelle pääsyyn. Mitä
Raija tuon yli kahdenkymmenen
vuoden aikana on tehnyt, nähnyt
ja kokenut, siitä kaikesta saisi varmasti jännittävän ja värikkään
kirjan (ehkäpä sellainen vielä syntyykin).
Raijahan on koko sydämestään
evankelista ja on kierrellyt lukemattomia tunteja Bangkokin kaduilla ja slummikujilla kutsumassa thailaisia elävän Jumalan ja Va-

RAIJA KAKON KOKOELMAT

pahtajan yhteyteen. Moni onkin
hänen kutsuaan noudattanut ja
tullut aluksi ehkä uteliaisuuttaan
katsomaan, mistä kummasta oikein on kyse näiden farangien,
ulkomaalaisten uskonnossa. Jotkut ovat käyneet Raijan englannin kerhossa ja sitä kautta tarttuneet evankeliumin koukkuun.
Myös uusia seurakuntia on Raija
ollut panemassa alulle tuossa enkelten kaupungissa.
Lähetystyö pitää sisällään monia vaaroja. Kerran esimerkiksi
rosvojoukko vaani Raijaa pimeän
kujan päässä, minne hän oli työtoveriensa kanssa autollaan matkalla. Mutta onneksi Raija sai sisäisen varoituksen asiasta ja käänsi autonsa viime hetkellä pois kujalta. Toisella kertaa hän korjasi
pihallaan roskia ja työnsi melkein
kätensä niiden alla piileksivään
myrkkykäärmeeseen. Myös suojelusenkelit ovat lähetin elämässä
hyvin todellisia ja tarpeellisia.

Kummilapsityössä
Viimeisellä työkaudellaan, joka
jäi noin puolen vuoden mittaiseksi, Raija toimi muun muassa Lähetysseuran kummilapsityön yhdyshenkilönä. Omalla perheelläni on Thaimaassa jo kolmas kummilapsi, joten voin suositella lämpimästi tätä lähetystyön muotoa.
Sataselle kuussa tulee varmasti
vastinetta ilona, jonka köyhien
thaiperheiden auttaminen tuottaa.
Monelle slummien lapselle kummiavustus on ainoa mahdollisuus
päästä kouluun ja hankkia aikanaan kunnon ammatti.
Kummilapsityössä kokemastaan Raija kertoo kirjeessään seuraavan koskettavan tarinan Äiti
Päästä ja hänen Tse Tse-pojastaan:
Nuori Pää-äiti asusti Bangkokissa erään kapean kujan päässä
talossa, jossa oli rakoja lattiassa
ANTTI POHJANRAITO

Lukuhetki on päivän kohokohta. Raijan sylissä on poliota sairastavan Pää-rouvan Tse-Tse-poika Nong
Khaista Thaimaan koillisosasta läheltä Laosin rajaa.
ja seinissä. Päällä on halvaantuneet jalat. Yökaupalla hän ompeli kauluksia perheen elättämiseksi. Perheessä on noin vuoden vanha Tse Tse-poika, joka on varsinainen velikulta. Äidin silmät
vuotivat vain kyynelvirtoja hänen
kertoessaan perheen toimeentulohuolista ja Tse Tse-pojan turvallisuudesta. Perheen asuttaman
hökkelin alla on mustaa vettä.
Poika on nopea, voi pudota veteen. Polvillaan kulkeva äiti ei
ehdi poikasen perään. Lisäksi talon vieressä on korkeaa heinää.
Äiti pelkäsi, että öisin voi seinien ja lattian raoista tulla sisään
käärmeitä. Perheen isä oli välillä työtön. Ja sitten kun hänelle
järjestyi työtä, rahaa kului alkoholiin. Niin sitten Herra auttoi
tuota perhettä erään ystävänsä
välityksellä. Pää-rouva on kotoisin Thaimaan koillisosasta
Nongkhaista. Sinne on nyt saatu
rakennettua perheelle oma talo
Pään vanhempien talon tontille.
Siellä hänen kotikylässään on
Herra saanut tehdä työtä ihmisten sydämissä.

Huippuja ja unelmia

Vuosikymmenten varrella on kertynyt suuri lähetystuttujen joukko,
johon on mukava olla yhteydessä.

Vierailun lopuksi kysyn Raijalta
vielä kolmea asiaa. Raija, oletko
koskaan katunut lähtöäsi Thaimaahan? Raija katsoo minua

suoraan silmiin ja vastaa nopeasti ja napakasti: En kertaakaan!
Toiseksi kysyn: Mitkä ovat lähetystyöntekijän urasi huippukohtia?
Raija miettii hetken ja vastaa:
Ensinnäkin ELCT:n (Evangelic
Lutheran Church of Thailand)
perustaminen vuonna 1994. Se on
Herran suurta armoa maassa, jossa kristittyjä on vain puolisen prosenttia. Raamattu varoittaa halveksimasta pienten alkujen päivää. (Kirkossa on nyt noin 1600
jäsentä.) Olen onnellinen siitä,
että se on juuri luterilainen kirkko, jolla on ihana armon oppi ja
evankeliumi. Buddhalaiset kun
korostavat aina ihmisen tekoja!
Toiseksi Lad Phraon seurakunnan aika vuosina 1983 - 85. Silloin saimme kastaa paljon thailaisia. Silloinen nuori evankelista,
työtoverini Suk on nykyisin Raamattukoulumme johtajana ja hänessä näkyy ihana Herran työ!
Kolmanneksi, vuoden 1998 jouluna vietettiin Bangkokin seurakuntien yhteistä joulujuhlaa. Rukoilimme kaikki hartaasti, että
juhlasta tulisi rauhallinen ja harras. Kirkkaat tähdet loistivat yön
pimeydessä ja juhlapaikalle virtasi
jatkuvasti aikuisia ja lapsia katsomaan bambuista tekemäämme
Betlehemin tallia. Hyvänä kontrastina sen lähistöllä oli näkyvil-

lä Nokian hupputeknisiä laitteita.
Minulle tuli ihmeellinen tunne:
Kiitos Jeesus Betlehemistä!
Ja neljänneksi, nimikkoseurakuntien esirukoilijoiden kantava
voima on lähetille aina erittäin
tärkeä. Lähetys on nimenomaan
yhteistyötä: rukous ja käytännön
työ yhdessä kantavat lähetyskentällä hyvää hedelmää!
Kolmas ja viimeinen kysymys:
Raija, mikä on sinun suuri unelmasi?
Minun suuri unelmani on
päästä Karitsan häihin. Siellä tulee olemaan ihanaa! Siellä on rakas Vapahtaja Jeesus ja suuret juhlapöydät taivaan salissa, siellä on
paljon lempivärejäni sinistä ja
valkoista. Maallinen unelmani on
sitten valkoinen talo sinisen meren rannalla, talon pihalla kukkii
valkoinen omenapuu ja juhannusruusupensaat.
Niin lähden ajelemaan kohti
Hyvinkäätä ja paluumatkalla eksyn sitten pahasti harhateille,
mutta pääsen kuin pääsenkin vihdoin perille. Mielessä on sekä haikeutta että kiitollisuutta. Olemme
saaneet Raijalta seurakuntamme
lähetystyöhön paljon ilon ja kiitoksen aiheita, joita minäkin voin
vielä omilla eläkepäivilläni lämmöllä muistella.
ANTTI POHJANRAITO
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Ystävämme etelässä
Eräillä Tuusulan rovastikunnan
seurakunnilla oli jo neuvostovallan aikana ystävyyssuhteita Eestissä olevan Viljandin rovastikunnan seurakuntiin. Laajemmalle
pohjalle toiminta kehittyi, kun
lokakuun 13. päivänä 1990 allekirjoitettiin aiesopimus rovastikunnallisesta ystävyystoiminnasta. Samana syksynä kaikki seurakunnat hyväksyivät yhteistyösopimuksen.
Kymmenvuotista ystävyystoimintaa juhlistettiin lokakuun toisen viikonvaihteen aikana Viljandin rovastikunnan seurakunnissa
seminaarein, konsertein ja jumalanpalveluksin. Hyvinkäältä mukana olivat Hannu Pelkonen, joka
on yksi aiesopimuksen allekirjoittajista, sekä Helka Muhonen, Ritva Marjamäki-Husu ja allekirjoittanut.
Viljandin rovastikunnassa on
12 seurakuntaa. Yhtä lukuun ottamatta kaikilla seurakunnilla on
oma kirkko. Neuvostovallan aikana kirkkorakennukset pääsivät
varojen puutteen vuoksi rapistumaan. Kymmenen vuoden aikana
ne on saatu kohtalaisen hyvään
kuntoon ja useimmat ovat myös
talvella käytössä. Lisäksi muitakin seurakunnallisia rakennuksia
on kunnostettu. Huomattavin kohde on Pöltsamaalla peruskorjattu
rakennus, joka palvelee koko rovastikunnan koulutuskeskuksena.
Kiinteistöjen kuntoon saattamisessa Tuusulan seurakuntien taloudellinen tuki on ollut arvokas
toimenpide.
Itsenäistymisvaiheessa ihmisten
mielenkiinto kirkkoa kohtaan kasvoi voimakkaasti. Seurakuntiin
oli runsaasti tulijoita. Se oli haaste
kirkolle, jonka toimintaedellytykset olivat lähes puolen vuosisadan
ajan olleet varsin rajoitetut.

Suomi tukenut
koulutusta
Viljandin rovastikunnassa kuten
muuallakin työntekijöitä oli niukasti. Monet papit alkoivat olla
eläkeiässä. Oli välttämätöntä saada uusia työntekijöitä. Samanaikaisesti kirkkorakennusten kunnostuksen kanssa oli aloitettava
työntekijäkoulutus. Keskeisessä
asemassa luonnollisesti oli pappiskoulutuksen järjestäminen.
Suomen luterilainen kirkko ja sen
seurakunnat ovat pyrkineet tukemaan naapuria myös tässä asiassa. Eestiläisiä on opiskellut Suomessa ja tutustunut suomalaiseen
seurakuntaelämään.
Rovastikuntamme vakiintuneella tuella Viljandin rovastikunnan
seurakunnat ovat aivan pienimpiä
lukuun ottamatta voineet palkata
oman papin. Muita palkattuja
työntekijöitä sen sijaan on koko
rovastikunnassa vain muutama.
Seurakunnallinen toiminta on
siellä vapaaehtoisten varassa paljon suuremmassa määrässä kuin
meillä.
Alkuinnostuksen jälkeen seura-
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Lutherooppera
Lähde Riemuvuoden retkelle katsomaan Luther-oopperaa Temppeliaukion kirkkoon torstaina
11.1.2001.
Ohjaus Jussi Tapola, musiikinjohto Kari Tikka, Lutherina Esa Ruuttunen. Liput 120/150 mk, sitovat varaukset 8.12.2000 mennessä, p. 456
11. Lähtö kirkonmäeltä klo 17.45.
Esitys alkaa klo 19 ja kestää n. 2,5
tuntia.

Jouluaatto
yksinäisille
Järjestetään tänäkin vuonna
Vehkojan seurakuntakeskuksessa 24.12. klo 16 - 22.
Tahdotko olla antamassa oman
lahjasi yksinäisen jouluun?
Onko se runo, laulu, kertomus,
keittiövuoro tai jotain muuta!
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi!
Tiedustelut Virpi Koivisto 040
5479 615.

Tuusulan rovastikunnan edustajat Viljandin maaherran vastaanotolla.
kuntien jäsenmäärän kasvu on
pysähtynyt. Viljandin rovastikunnassa seurakuntalaisten määrä
vaihtelee muutamasta kymmenestä noin kolmeen tuhanteen seurakuntaa kohti. Seurakuntien taloudellinen asema on edelleen heikko, sillä tulot muodostuvat lähinnä vaatimattomista jäsenmaksuista, kolehdeista ja lahjoituksista.
Jäsenistön heikon taloudellisen
aseman vuoksi jäsenmaksuja ei
voida nostaa eikä pakkoperintää
ajatella.

Erilaisia seurakuntia
Viljandin rovastikunnan seurakunnat ovat toimintaedellytystensä puolesta kovin erilaisia. Suurimpien paikkakuntien seurakunnat, kuten Viljandin ja Pöltsamaan, toimivat vireästi. Taloudellisesti ja muutoin vaikeammassa
asemassa ovat syrjässä sijaitsevat
seurakunnat, joiden alueiden väestö on iäkästä ja joissa työttömyys
koetaan vaikeana ongelmana. Aineelliset ja henkiset voimavarat
ovat vähäiset. Maanviljelysvaltaisilla alueilla väestönkato tunnetaan selvimmin. Tällaiset olosuhteet vaikeuttavat seurakunnallistakin toimintaa.
Viljandin rovastikunnalla näyttää olevan hyvät ja rakentavat
suhteet muuhun yhteiskuntaan.
Sen havaitsimme esim. maaherran vastaanotolla. Yhdessä maakunnan kanssa rovastikunta on
suorittanut kiinteistöjen kartoitusta. Kunnostussuunnitelmissa on
otettu tasavertaisesti huomioon
seurakunnalliset rakennukset.
Samoin yhteistyö Viljandin kaupungin ja seurakuntien välillä on
ollut tiivistä. Nykyinen lääninrovasti Jan Tamsalu on ollut Viljandin kaupunkineuvoston jäsenenä.
Teologisen koulutuksen lisäksi
hän on saanut teknillisen koulutuksen. Tällaisesta asiantuntemuksesta kaupungille on ollut
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Apurahoja
Seurakunnan opintorahastoyhdistys on jakanut vuoden 2000
apurahoja seuraaville hyvinkääläisille opiskelijoille:
Nina Hakala, Mari Heljoranta,
Anna-Kaisa Hiltunen, Heidi Ignatius, Piia Kallio, Mervi Kiviranta,
Tiina Kuusirati, Maria Leppäaho,
Marita Leppäaho, Merja Leppäaho, Tuomo Leppäaho, Inka Laine, Elvi Majuri, Minna Majuri,
Henna-Riikka Mauno, Hilkka Onkalo Nurminen, Laura Pelkonen,
Arja Pääkkönen, Kati Rantala,
Katja Salmi, Maria Silvan, Terttu
Silvan, Riikka Turunen, Anne Vaarala-Niemelä, Sara Walin.

Juhlallisuuksiin kuului myös ystävyystammen istuttaminen
Paavalin kirkon puistoon. Työhön osallistuivat myös molemmat lääninrovastit
Jaan Tamsalu ja Seppo Väätäinen.
hyötyä.

Kunnostuksesta
toimintaan
Juhlatapaamisessa pohdittiin, miten ystävyystoimintaa tulisi jatkaa. Isäntämme toivoivat, etteivät
suomalaiset lopettaisi taloudellista tukeaan, joka edelleen on kallisarvoista. Kiinteistöjen kunnostuksen sijasta sitä käytettäisiin lisääntyvässä määrin varsinaiseen
toimintaan.
Seurakuntien edellytykset päätoimisten työntekijöiden palkkaamiseen ovat yhä heikot. Siihen
tarvittaisiin varoja, mutta yhtä tärkeätä on tukea työntekijöiden ja
vapaaehtoisten koulutusta. Tuntuu siltä, että nyt keski-iässä oleva sukupolvi on tavallaan menetetty. Katseet on suunnattava lapsiin ja nuorisoon, joissa on seurakuntien tulevaisuus. Tarvitaan
koulutettuja ihmisiä erityisesti
lapsi- ja nuorisotyöhön.

Ystävyys on
vuorovaikutusta
Aito ystävyystoiminta on luonteel-

taan henkistä ja hengellistä, molemminpuolista vuorovaikutusta.
Se ei saa olla vain rahan jakamista. Tätä tapaamisessa tähdennettiin. Vuorovaikutus syntyy henkilökohtaisissa tapaamisissa. Muotoja on monenlaisia: konsertit,
lasten ja nuorten leirit, saarnaajavaihdot jne. Isäntämme toivoivat tämän lisäksi työntekijävaihtoja. Ajatus on hyvä, mutta tuntuu olevan vaikea toteuttaa. Eräs
seikka on kielitaidon puute. Meidän kirkolliset säädöksemme,
mm. virka- ja työehtosopimukset,
vaikeuttavat työntekijöiden siirtymistä määräajaksi toisen kirkon
palvelukseen.
Jonkinlaisena loppulausumana
todettiin, että todellinen ystävyys
syntyy ja keinoja sen säilymiseen
löytyy, jos on olemassa Hengen
yhteys. Maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäseninä haluamme
elää toinen toistamme palvellen ja
kunnioittaen. Monenlaisen puurtamisen ja touhuilun keskellä tarvitsemme jatkuvaa kilvoittelua ja
hengellistä uudistusta.
TAPANI HEINÄMÄKI

Kun elämä ahdistaa

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

Lähetysmyyjäiset
ja lounas
pe 8.12. klo 10.30 13.30
seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16
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Uudet jumalanpalveluskirjat käyttöön adventtina

Messussa kohtaamme Jumalan
SAMI KALLIOINEN

Paljon keskustelua herättänyt käsikirjauudistus on nyt
saatettu päätökseen. Ensimmäisenä adventtina koko
maassa otetaan käyttöön uudet jumalanpalveluskirjat,
joissa on se perusaineisto, jota jumalanpalvelusten
suunnittelijat ja toteuttajat tarvitsevat. Monen seurakuntalaisen kysymys on: Mikä muuttuu messussa?
Ehtoollisjumalanpalveluksen eli
messun perusolemus pysyy aivan
samana. Messussa Jumala palvelee ja hoitaa meitä. Me lähestymme häntä, rukoilemme, kiitämme,
ylistämme ja tunnustamme uskomme häneen. Jumala puhuu ja
ihminen vastaa. Kristus antaa itsensä ehtoollisessa ja me vastaanotamme hänet. Tulemme koolle
kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja
lähdemme messusta hänen siunauksensa varassa. Jumalanpalveluksen perusrunko säilyy pääpiirteissään entisenlaisena.

Jumalan hyvyys esiin
rikkaasti
Monet seurakunnat ovat jo vuosien ajan kehittäneet jumalanpalveluselämäänsä uudistuksen hengessä. Näissä seurakunnissa on jo
totuttu uuteen messumusiikkiin,
uusiin rukouksiin ja lisääntyneeseen Raamatun lukemiseen. Samoin on totuttu jo siihen, että
messua suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja
seurakuntalaisten kesken. Yhdessä tekeminen onkin entiseen käytäntöön verrattuna yksi selkeä
muutos. Siinä palaamme alkuseurakunnan käytäntöihin: jokaisella oli jotakin annettavaa, kun tultiin yhdessä koolle jumalanpalvelukseen.
Messumusiikki muuttuu. Jumalanpalvelusten kirjasta löytyy neljä sävelmäsarjaa, joista neljäs vielä sisältää itse asiassa kaksi erilaista sarjaa: a- ja b-vaihtoehdot.
Jokainen seurakunta on valinnut

itselleen sopivan tai sopivat. Hyvinkäällä on käytössä toinen sävelmäsarja. Riippumatta siitä,
mikä sävelmäsarja on valittu, ehtoollisvuorolaulu on kaikissa
sama. Näin korostuu se, että ehtoollisen vietto on messun huippukohta, johon valmistaudutaan
samaan tapaan koko kirkossa.
Ehtoollisvuorolaulua seuraava
ehtoollisrukous sisältää Jumalan
kaikkien hyvien tekojen muistamisen ylistyksen hengessä, ehtoollisen asetussanat ja rukouksen, että Pyhä Henki antaisi ehtoollisen nauttimisen olla meille
siunaukseksi.
Useimmat seurakuntalaiset
osaavat monta joululaulua, jotka
valottavat joulun sanomaa. Samoin voimme uutta messumusiikkia opiskellessamme ajatella, että
elämämme rikastuu nyt uudella
Herra, armahda -laululla, uudella Pyhä-hymnillä, uudella Jumalan Karitsa -hymnillä ja ylistyksellä. Myönteinen asenne uuteen
helpottaa oppimista. Virsilaululla on edelleen vankka asemansa
messussa ja muissa jumalanpalveluksissa.
Rukousten kieliasu on uudistunut ja valikoima laajentunut. Esirukouksen tekemiseen seurakuntalaiset osallistuvat, samoin sen
toteutukseen. Vanhan testamentin
lukuteksti on tullut lisää. Sen ja
kirjetekstin välissä on vastauksena hiljaisuus tai musiikkia. Musiikki liittyy kuultuun Raamatun
sanaan, täydentää, kommentoi,
jatkaa ajatusta. Evankeliumissa
puhuu Kristus, ja siksi seurakun-

Messussa nautimme yhteyden aterian eli ehtoollisen.
ta kuuntelee sitä seisoviltaan.
Evankeliumin lukemiseen voi liittyä myös seurakunnan laulama
halleluja-laulu. Saarna seuraa välittömästi evankeliumin lukemista, korkeintaan välissä on virrensäkeistö tai pari. Seurakunnan
vastaus luettuun ja saarnattuun
Jumalan Sanaan on uskontunnustus, jossa yhteen ääneen lausuen
ylistämme Jumalaa kaikesta siitä,
mitä hän on hyväksemme ja puolestamme tehnyt.

Kaikulaulua lasten
kanssa
Perhemessun kaava on nyt ensi
kertaa Jumalanpalvelusten kirjassa, samoin viikkomessu. Molemmat ovat sovelluksia rikkaasta

Bach-viikko 3. - 10.12.

Hyvinkään kirkossa

su 3.12. klo 19.00 Espoon Puhallinorkesterin ja
Hyvinkään Soittokunnan konsertti
ma 4.12. klo 12.00 Urkuvartti, Matti Heroja
ti 5.12. klo 12.00 Viuluvartti, Kati Tuominen
klo 19.00 Konsertti, Kaarina Ollila ja Kosmos-puhallinkvintetti
ke 6.12. klo 19.00 Urkukonsertti, Eero Annala
to 7.12. klo 14.00 Musiikkiopiston oppilaiden konsertti
klo 19.00 Hyvinkään Kamarikuoron ja Kirkon Kamarikuoron
konsertti
pe 8.12. klo 14.00 Konsertti, Taina Lindholm (huilu), Janne
Lehtinen (kitara), Ulla-Kristiina Hannula (viulu) ja
Matti Heroja (piano ja cembalo)
klo 19.00 Hyvinkäänkylän puhallinorkesterin konsertti
su 10.12. klo 18.00 Jouluoratorio

messun kaavasta. Viikkomessu on
lyhyt ja yksinkertainen ehtoollisjumalanpalvelus, jota voidaan
viettää viikolla tai sunnuntaisin
muulloin kuin pääjumalanpalveluksessa. Perhemessu taas on sovellus, jossa on erityisesti ajateltu
lapsiperheitä, joissa on eri-ikäisiä
lapsia.
Perhemessua voi käyttää myös
pääjumalanpalveluksena tai silloin, kun kirkossa on paljon sellaista väkeä, joka ei osaa liturgista vuorolaulua. Perhemessuun on
sijoitettu sekä tavallisen vuorolaulun mahdollisuus että ns. kaikulaululla toteutettu liturginen musiikki. Kaikulaulussa esilaulaja
laulaa säkeen, jonka seurakunta
toistaa. Näin edeten kenenkään ei
tarvitse olla hämillään, jos ei osaa
ennestään liturgista laulua. Kaikulaulu sopii hyvin myös leirijumalanpalveluksiin ja muihin sellaisiin kirkkohetkiin ja hartauksiin, joissa käsiohjelmalla ei ole
käyttöä.

Virsikirjan liite apuna
messussa
Jumalanpalvelusten kirja sisältää
runsaan valikoiman aineistoa
kirkkovuoden juhla-aikoihin.
Sieltä löytyy myös paljon rukouksia ja lauluja. Jumalanpalvelusten
kirjan kaavoista, messusävelmäsarjoista, rukouksista ja lauluista
on koottu kokonaisuus, joka on
ilmestynyt virsikirjan liitteenä.
Tuon liitteen aineisto on numeroitu niin, että numerointi jatkuu
siitä, mihin virsien numerointi
päättyy. Näin esimerkiksi yhteen
ääneen rukoiltava synnintunnustus voidaan ilmoittaa vaikka virsitaululla. Virren paikalla voidaan
laulaa myös esimerkiksi liittees-

sä oleva ehtoollislaulu, joka avaa
ehtoollisen sisältöä ja merkitystä
lapsentajuisesti. Virsikirjan liitettä voi ostaa myös erillisenä.

Rukous perustana
Messun ja kaikkien jumalanpalvelusten perusvire on rukous.
Olemme avoimina Jumalan edessä, kuuntelemme häntä ja puhumme hänelle. Jokaista messua valmistellaan rukoillen. Seurakuntalaisen etuoikeus on myös rukous
omien työntekijöiden ja oman seurakunnan puolesta. Rukous asettaa meidät saman Isän lapsina rinnakkain Isän hoitoon, olemmepa
sitten messussa toimittajina, avustajina tai seurakuntalaisina.
Rukouksen asenteella kirkkoon
tullessamme jaksamme paremmin
vastaanottaa sellaistakin, mikä
ensi alkuun tuntuu vieraammalta. Luottamus siihen, että Jumala
antaa minulle hyvyydessään tämän kaltaista antia tänä päivänä,
kantaa ja avartaa. Rukous muuttaa minua sisältä päin ja avaa rakkaudelle.
HELENA LINDFORS
Helsingin hiippakunnan
jumalanpalveluskouluttaja
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Opettajan mielestä vanha sananlasku pätee yhä:

Ei koulua vaan elämää varten
KATI RAUHAKOSKI

- Opettajan ammatti toi mukanaan paljon enemmän
kuin luulin. Mikään ihanteellinen kutsumus tulla
nousevan nuorison kasvattajaksi se ei minulle ollut.
Äitini oli tosin opettaja. Minua kiinnostivat kielet ja
niiden yliopisto-opinnot johtivat luontevasti tähän
työhön, sanoo fil. maisteri, lehtori Pekka Peltomäki.
Pekka Peltomäki itse kävi kunnianarvoisaa Hämeenlinnan lyseota, niin kuin isänsäkin.
- Vein häneltä sukupolvea myöhemmin koulun kuulantyöntöennätyksen, Peltomäki muistaa.
Pekka Peltomäki on edelleenkin
urheilullinen ja liikkuu mielellään
metsässä. Hänellä on kolme opiskelevaa tytärtä.
Vuosien kokemus on tuonut
Pekalle näkökulmaa ja edellytyksiä puhua nykyajan opinahjojen
haasteista. Hän opetti englantia ja
ruotsia aluksi Helsingissä ja sitten Hyvinkäällä ensin 15 vuotta
Pohjoispuiston koulussa ja nyt lähinnä lukion englantia viisi vuotta
Hyvinkään yhteiskoulun oppilasmassojen keskellä.

teet opetukselle. Kurssimuotoisuus ja luokattomuus on osoittautunut stressaavaksi tekijäksi kateederin molemmin puolin.
- Onko oppilaan voimavarojen
käyttöä otettu psykologisestikaan
huomioon? Opiskeltujen aineiden
kokeet ovat koeviikoilla perättäisinä päivinä ja se on heille hyvin
raskasta. Vaikka hajauttaminen
on tuonut oppilaille lisää valinnanmahdollisuuksia, ei laajuus
ole taannut laatua.
Nykyään noin 50 prosenttia ikäluokasta päätyy lukioon. Ennen
oppikouluun pyrittiin ja lukioissa
oppilasaines oli valikoitua. Niistä ajoista läpäisyyn oikeuttavaa
vaatimustasoa on jouduttu laskemaan.

Sallivasta
kotikasvatuksesta

Hyvästä kielipohjasta

- Koulu heijastaa nopeasti niitä
virtauksia, jotka pyyhkäisevät valtakunnan yli. Toisinajattelijoita ei
useinkaan suvaita ja kokemuksen
tuomaa viisautta ei haluta kuunnella. Mutta vaikka muoti-ilmiöt
ja käsitykset muuttuvat, tulisi
ihanteista ja vanhoista arvoista
pitää kiinni. Opettajan pitäisi olla
esimerkkinä, rehellinen ja aito,
sillä lapset huomaavat kyllä, jos
toimit toisin kuin puhut.
- Kunnioitus on katoamassa ja
käsitys pyhyydestä on hävinnyt.
Kun mikään ei ole mitään, niin
vanhoja arvoja pilkataan yliolkaisesti typerinä.
Kotikasvatuksen äärimmäinen
sallivuus - pitäähän lapsen saada
- ei auta pitkän päälle kovassa
maailmassa.

Itsenäisestä ajattelusta
- Kielenopetuksen ohella haluaisin iskostaa oppilaisiin kyvyn ja
halun itsenäiseen ajatteluun. Ei
pidä uskoa kaikkea mitä sanotaan,
olkoon kyseessä kuinka korkea
herra tahansa. Asiat pitäisi osata
suhteuttaa laajasti ja peilata niitä
myös sivistyksellä. Muistellaanpa
takavuosia, kun oppilaat vaativat
oikeuksiaan kovaäänisesti. Niinpä heille tarjottiin omat eristetyt
tupakkahuoneet. Siinä terveysriskit jäivät jalkoihin, opettaja Peltomäki huomauttaa.

Oppilaiden
voimavaroista
- Mahdollisuus opettajien tärkeimpään tehtävään, eli opettaa
oppilaita, kapenee. Järjestelmä ja
hallinto ovat välttämättömiä, mutta ne luovat kuitenkin vain puit-

- Kielten opetustakin ohjaavat
valtavirrat. On erilaisia suuntauksia, joita kokeillaan, mutta ei selkeää teoriaa siitä, miten ihminen
kieltä oppii.
Nykyisessä tietojen tulvassa
englannin kieli on hyvin hallitsevassa asemassa. Se on nykyajan
lapsille itsestäänselvyys television, tietokoneen ja musiikin kautta ja sen ääntäminen käy paljon
luontevammin kuin meiltä vanhemmilta kouluaikana.
- Silti korostan hyvän perustan
ja kieliopin merkitystä. Mielestäni tärkeässä asemassa ovat alkuvaiheen opettajat, heidän tulisi
olla päteviä ja vaatia lapsilta perustiedot.

Opetusmateriaalista
Pikkulapsen luontaista matkimisoppimista tulisi seurata kielen tietoinen opettelu.
Itsensä ilmaiseminen suullisesti
on tärkeä osa kielten opiskelua.
Kielistudiot ovat edelleen olemassa, mutta niiden rinnalle ja avuksi on onneksi nousemassa uusimpien oppikirjojen äänitemateriaali. Lisäksi kirjoihin tulisi liittyä
oppilasnauhoja, joilla voisi harjaannuttaa kuullun ymmärtämistä. Tietysti se on rahakysymys,
mutta ei kovin suuri, sillä laitteet
nauhojen kuuntelemiseen löytyvät
nykyään joka kodista.
- Ei silti, olen ylpeä siitä, kuinka hyvin suomalaiset nuoret puhuvat englantia, kehuja kuulee
Etelä-Eurooppaa myöten, englanninopettaja toteaa.

Kannustamisen
tärkeydestä
Oppilasaineshan ei ole tasalaa-

Opettaja Pekka Peltomäki toivoo etteivät yleissivistys, filosofia ja uskonto jäisi kasvavan tietoliikenteen
jalkoihin.
tuista ja lahjakkaat onnistuvat
aina. Olen lohduttanut epäonnistujia, etteivät lahjakkaimmatkaan
itsestään mitään opi. Heidän asenteensa on kuitenkin vastaanottava ja he harrastavat ainetta monella tasolla, esimerkiksi lukemalla vieraskielistä kirjallisuutta.
- On se nähty, miten ahkeralla
ponnistelulla oppilas yltää hyväänkin tulokseen. Opettaja voi
auttaa oppimistapahtumaa pelkistämällä, selittämällä ja antamalla malleja. Häntä kannattaa kuunnella. Hän haluaa auttaa ja kannustaa.
Ennen opettajilla oli selkeämpi
rooli, opetusala oli suppeampi ja
vaatimukset tarkempia. Nykyiset
vaihtuvat ryhmät eivät tue pitkäjännitteisyyttä, eikä oppilaalla ole
itsellään aina kokonaiskäsitystä
omasta osaamisestaan. Opettajan
kannalta toivoisi ryhmiin pysyvyyttä.

Kotitaustan
vaikutuksista
- Perusvastuu lapsista kuuluu kodeille. Koulu opettaa ja kasvattaa,
mutta kaikkea ei voi sysätä kouluille. Suurissa ja vaihtuvissa ryhmissä ei ainakaan lukion opettaja
voi tietää oppilaittensa perhetaustoja. Pitäisi kuitenkin malttaa

ymmärtää, ettei lapsi, jonka kotiasiat ovat sekaisin, jaksa keskittyä johonkin kieliopin harjoitustehtävään.
- Vanhempien kannustuksella ja
positiivisella asenteella on suuri
merkitys lapsen suhtautumiseen
koulutyöhön. Myös heidän oma
koulutaustansa vaikuttaa. Työnteon merkitys tulisi oppia kotoa.
Elämässä on ponnisteltava itse,
kaikissa tilanteissa ei apua saa,
vaan on selvittävä yksin.
- Kunpa saisin oppilaat ymmärtämään, etteivät he vaipuisi epätoivoon ja turhautuisi vertaamalla aina itseään muihin. On myös
arvokasta, että edistyy itse ja huomaa kehittyvänsä. Vanha viisaus,
ei koulua vaan elämää varten, pitää yhä paikkansa.

Tulevaisuuden
näkymistä
Meidän opettajien pitäisi nähdä
eteenpäin, mitkä ovat todennäköiset tarpeet kymmenen vuoden kuluttua, mitä eväitä me voisimme
matkalle antaa.
- Mielestäni lähtökohtana on
edelleen yleissivistys, mutta tietotekniikan käyttötaito kasvaa yhä
tärkeämmäksi. Myös luonnontieteiden perusteiden hallitsemisella, ymmärtämällä mistä mikäkin

johtuu, ilmiöiden rationaalisella
hahmottamisella on tulevaisuudessa käyttöä. Se ei kuitenkaan
sulje pois uskonnon ja filosofian
ajatuksia.

Häiriköistä
Entisajan rangaistukset, koulusta
erottamiset ja jälki-istunnot, eivät
ole nykyaikaa. Opettajan on omalla persoonallaan pidettävä järjestys luokassa. Ei voi lähteä siitä
kilpa-asetelmasta kuka on luokassa vahvin, kyllä määräysvalta on
opettajalla.
Suurissa joukoissa opettajan on
vaikea huomata, käyttääkö joku
huumeita. Siihen hänen tietämyksensä ei riitä.
Häiriköistä näkee, miten he haluavat päteä ja hakevat toisten
hyväksyntää käytöksellään, kun
oma opiskelu on vaikeaa.
Lukiolaisista valtaosa on kunnollisia nuoria, jotka arvostavat
opiskelurauhaa. Heidän vuokseen
jaksaa opettaa.

KATI RAUHAKOSKI
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Paljasjalkainen hyvinkääläinen
papiksi seurakuntaamme

SAMI KALLIOINEN

Pyhäinpäivänä Helsingin tuomiokirkon alttarilta asteli
pappisvihkimyksestä seurakuntamme uusin pastori,
Juha Koivulahti.
Paikallistuntemus uudella pastorilla on erittäin hyvä. Juha on paljasjalkainen hyvinkääläinen ja lisäksi hän on ajanut 90-luvun alussa pari vuotta taksia Hyvinkäällä.
Vuonna 1992 Juha suuntasi askeleensa Kauniaisiin opiskelemaan
nuorisotyönohjaajaksi.
- Minulla on lapsesta asti ollut
jonkinlainen pappiskutsumus, erityisesti isoisäni näki minussa papin. Silloin vuonna 1992 tuntui,
että en ollut vielä valmis pappeuteen, Juha pohtii ratkaisuaan.
Opiskelu oli mielekästä ja valmistumisen jälkeen tie vei vuodeksi Vähäänkyröön nuorisotyöntekijäksi. Työ pienessä seurakunnassa oli haastavaa. Koko nuorisotyön kenttä oli yhden ihmisen
käsissä.
- Nautin työstäni Vähässäkyrössä ja minulle tarjottiin vuoden jälkeen myös jatkoa siellä. Jääminen
sukuni sijoille Pohjanmaalle houkutteli. Esimieheni Vähänkyrön
kirkkoherra sanoi silloin minulle
tosi hyvin, että esimiehenä hän
haluaisi minun jatkavan, mutta
jos olisin isäsi kehotaisin menemään teologiseen, Juha muistelee.

Elämän opintoviikkoja
Opiskelujen alkuun oli kuitenkin
vielä otettava elämän opintoviikkoja. Oman isän kuolema lukioaikana oli tuonut kuoleman lähelle, mutta vielä henkilökohtaisemmaksi se tuli Vähässäkyrössä havaittua syöpää vastaan taistellessa. Hiukset ovat päähän palanneet
ja tauti on voitettu, mutta mielessä kuolema edelleen on.
- Sairaus oli raskas ja pelottava
asia. Jumala tuli lähelle ja koin
voimakkaana mielessäni Lutherin
ristin teologiakosketuksen, Juha
mietiskelee.
Kuoleman läsnäolo on tullut
viime vuosina uudelleen lähelle,
kun lähipiiristä ovat kuolleet isoisä, läheinen ystävä ja vihkipappi.

Kirkkohistoriaa ja
julistusta
Opiskelu Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa sujui hyvin ja ripeästi. Neljässä vuodessa
yliopisto kouli Juhasta maisterin
arvosanalla laudatur. Gradunsa
Juha teki kirkkohistoriasta. Hän
tutki Ilmajoen kappeliseurakuntien asukkaiden omistamaa uskonnollista kirjallisuutta 1700-luvun lopussa 1800-luvun alussa.
Opiskelujen sivussa Juha oli
osa-aikaisena julistustyöntekijänä
Sanansaattajissa Hyvinkäällä.
Tehtäviin kuuluivat seurakuntavierailut, joka tarkoitti useimmi-

ten saarnaa jumalanpalveluksessa ja Sanansaattajien työstä kertomista lähetystilaisuuksissa.
- Sansassa sain arvokasta kokemusta ja hyviä ystäviä. Minulla
olisi ehkä ollut mahdollista jatkaa
samoissa tehtävissä valmistumisenkin jälkeen. Kyselin ja rukoilin vastausta, ja Isä sulki minulta
Sansan ovet ja avasi oven Hyvinkään seurakuntaan, Juha kertoo.
Tuoreen papin haasteellisimpia
tehtäviä ovat toimitukset. Ensimmäinen kaste, vihkiminen ja hautaus jännittävät, mutta eivät pelota. Ihmisten kohtaaminen on
Juhalle työn rikkaus ja koko työn
voimavara.

Nuorison pappi
Nuorelle papille annetaan varsin
usein työalaksi nuorisotyö. Juhan
osalta valinta oli vielä luonnollisempi, kun hänellä oli jo alan koulutuskin.
- Itse olen kyllä arkaillut ja
miettinyt, onko minusta nuorisotyöhön, Juha aprikoi.
Samalla mieltä on askarruttanut
annetun pappisvastuun paino.
Työtoverien lohduttavat sanat,
että sinähän olet tullut ensin harjoittelemaan pappina olemista,
ovat helpottaneet tuskaa myös
nuorisotyön suhteen. Työnjaossa
Juhalle on annettu vapautuksia
joistakin tehtävistä, jotta hän voi
perehtyä rippikoulu- ja nuorisotyön kenttään ja työskennellä
omalla panoksellaan nuorisotyönohjaajien rinnalla. Suurin tehtävä tulee olemaan uuden rippikoulusuunnitelman luominen ensi
vuoden aikana.

Siviilissä
Juhan vaimo Tanja on kotitalousteknikko. Tie miehen sydämeen
kävi klassisesti vatsan kautta, kun
Juha kohtasi Tanjan Laihian seurakunnan leirikeskuksen keittiössä. Viime aikoina pariskunta on
miettinyt, miten Juhan ammatti
vaikuttaa perheeseen.
- Tanja on sanonut, ettei hän ole
4.11. lähtien mikään ruustinna,
Juha kertoo.
Juhalla on useita harrastuksia.
Kitaraa hän soittaa virankin puolesta ja muutenkin musiikki on
ollut aina tärkeä asia. Museoautot ja erityisesti vanhat Mersut
miellyttävät Juhan silmää. Isä oli
varsinainen automies, ja siinä pikkupojankin sormet rasvaantuivat
ja kiinnostus heräsi.
Historia on ollut pitkään Juhan
kiinnostuksen kohteena. Sukututkimus, bibliofilia ja kirkkojen
bongaus ilmentävät rakkautta
menneisyyden tuntemiseen.

- Vaikka olen bibliofiili, en ole kuitenkaan bibliofossiili, pastori Juha Koivulahti naurahtaa.
- Olen joskus miettinyt, että jos
minusta joskus tulee kirkkoherra,
niin haluaisin toimia virassa ehkä
jossakin Etelä-Pohjanmaalla, jossa voin kokea menneiden pappispolvien tuen, Juha tunnelmoi.

Kiitollisuus
- Kun vuosien aikana olen kasvanut papiksi, on kiitollisuutta kertynyt runsaasti, Juha toteaa.
Perheen ja erityisesti isoisän
tuen lisäksi on koulusta jäänyt
hyviä muistoja. Mieleen ovat jääneet Paavolan ala-asteella kuunnellut ja luetut raamatunkertomukset. Niiden vaikutus on ollut
positiivinen ja pysyvä. Lukion historianopettajaa Juha muistelee
myös suurella kiitollisuudella.
Myös rippikoulusta hänelle on
jäänyt hyvä muisto. Pekka T. Lyyräsen johtama iltarippikoulu Paavolassa jäi mieleen.
- Olen hyvillä mielin aloittamassa työtäni hengellisessä kodissani, kotiseurakunnassani, Juha
lopettaa.
SAMI KALLIOINEN

Juhan sormet ovat olleet rasvassa pienestä asti. Tässä Juha pikkuveljensä Janin kanssa kunnostamansa Vespan päällä.

KIRKONMÄELTÄ

Pappi tavattavissa
KATI RAUHAKOSKI

Kuka olet?
Olen Pertti Aarne Juhani Niiranen, syntynyt 1943 Värtsilässä
rajan takana. Olen IV kappalainen, erityisalueinani evankelioimis- ja pyhäkoulutyö. Olen naimisissa, vaimoni on opettaja ja
meillä on neljä lasta, nuorin nyt
abiturientti.
Kirkollisten toimitusten lisäksi
työhöni kuuluu suunnitella ja organisoida pienryhmätoimintaa,
ylläpitää raamattukoulua, järjestää kokoussarjoja ja julistustilaisuuksia, kouluttaa vetäjiä ja hoitaa yhteyksiä näiden alojen kirkollisiin järjestöihin. Opastan ja annan myös teologista apua pyhä-

KATI RAUHAKOSKI

koulunopettajille. Esimerkiksi
nyt, kun katekismukset on jaettu,
alkoi seurakunnassa pyöriä katekismuskoulu.

auttaisi ja kantaisi arkielämässäkin. Tilaisuuksissa ei niinkään
ratkaise niiden määrä vaan sisällön laatu.

Miten päädyit papiksi ja
Hyvinkäälle?

Suhteesi
naispappeuteen?

Jo lukioajoista lähtien pohdin tosissani elämän mielekkyyttä ja
omaa suuntaani. Kun reserviupseerikoulussa sain lahjaksi Uuden
testamentin, minulle avautui sen
kautta Jeesuksen merkitys henkilökohtaisena vapahtajana. Tunsin
että Jumala kutsui minua ja hain
teologiseen tiedekuntaan. Toimin
aktiivisesti kristillisessä opiskelijajärjestössä ja valmistuttuani
päädyinkin 10 vuodeksi Ouluun
opiskelijapapiksi. Hyvinkäälle tulin Sanansaattajat-yhdistyksen
johtotehtäviin ja Hyvinkään seurakunnan virkaan minut valittiin
16 vuotta sitten.

Arvostan ja kunnioitan heitä.
Yhteistyö sujuu hyvin.

Miten houkuttelisit
hyvinkääläisiä
seurakunnan piiriin?
Pienryhmät ovat hyvä kanava,
niissä ihmiset tulevat kuulluiksi.
Tärkeää ei ole niinkään monenlaiset harrastuskerhot, vaan se,
että seurakunnan sanoma saataisiin ihmisiä lähelle, niin että usko

hitaasti ja luopuminen totutusta
on vaikeaa. Pyrin luontevalla keskustelulla saamaan heidät itse
pohtimaan omaa tilannettaan ja
vaihtoehtoja. En sanele valmista
ratkaisua.

Miten päädyit papiksi,
perheneuvojaksi ja
tänne?

Kuka olet?
Olen Veli Matti Helminen, syntynyt 1958, naimisissa ja kahden
tyttären isä. Asumme Vihdissä,
mutta Hyvinkäälle muutto on mietinnässä.
Virkanimikkeeni on johtava
perheneuvoja, mikä tarkoittaa yksityisten ihmisten, pariskuntien ja
perheiden auttamista kriisitilanteissa. Hyvinkään seurakunnan
Perheasiain neuvottelukeskus,
Pappilankatu 14, toimii yhteistyössä Riihimäen seurakunnan
kanssa.
Kriisitilanteet ovat hyvin tapauskohtaisia, joskus pariskunta
löytää keskusteluyhteyden jo ensimmäisellä käyntikerralla. Toisinaan pysyvät muutokset syntyvät

Aloitin opiskeluni geofysiikalla.
Opiskelija-asuntoni sijaitsi Diakonissalaitoksen tiloissa. Sen kappelissa pidettiin kerran seurat, joiden tunnelman koin hyvin voimakkaasti ja juuri sellaiseksi, jota
olin kaivannut. Vaihdoin teologiseen tiedekuntaan, olin sen ohella päihdetyössä ja siinä heräsi
kiinnostus sielunhoitoon ja terapiaan. Pappisvihkimyksen jälkeen
toimin Vihdin seurakuntapastorina ja sitten päihdehuollon parissa Kalliolassa kahdeksan vuotta.
Hyvinkäälle hain, kun tänne perustettiin erillinen johtavan perheneuvojan virka 1998.

Miten houkuttelisit
hyvinkääläisiä
seurakunnan piiriin?
Useista kirkon tilaisuuksista todetaan että muuten hyvä, mutta
vähän väkeä. Minun mielestäni
toimintaa on tarpeeksi. Osallistuvien määrä ei ole mitenkään olennainen, pikemminkin tilaisuuksi-
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Hautausmaa
on kohtauspaikka
SAMI KALLIOINEN

Viihdytkö työssäsi?
Viihdyn, mutta näiden samanlaisten työvuosien jälkeen kaipaisi
vaihtelua. Työalojen jakoa voisi
miettiä uudelleen ja tehdä rohkeitakin ratkaisuja. Hyvinkään seurakunta on omaleimainen ja suuri ja se onkin sen vahvuus.

Harrastuksesi?
Olen innokas penkkiurheilija, lisäksi itse lenkkeilen, kuljen luonnossa, uin ja hiihdän mielelläni.
Lasten urheilullisten harrastusten
huoltajana ja kuskina olen tutustunut perusteellisesti lähiympäristön kenttiin, saleihin ja kaukaloihin.
Kirjallisuudessa minua kiinnostavat aiheet ovat teologia, historia ja autot.
KATI RAUHAKOSKI

en tasokkuus. Eikö sekin riittäisi,
kun tunnemme Kristuksen olevan
meissä, vaikka emme niin osallistuisikaan.

Suhteesi
naispappeuteen?
Kuvani on hyvin myönteinen, niin
kuin kaikista muistakin hyvinkääläispapeista. Täällä on osaavaa ja
kokenutta väkeä.

Viihdytkö työssäsi?
Työni on antoisaa, voin keskittyä
siihen ja mennä syvälle ihmiselämän ongelmiin. Se on etuoikeus
ja siitä on hyötyä myös pitkällä
aikavälillä. Toiveena olisi saada
keskukseemme lisää virkoja, edes
puolikas. Jonotusaika on nyt 3 - 4
viikkoa, tosin akuutit tapaukset
pyrimme ottamaan vastaan nopeammin.

- Hautajaisten kautta minä pääsin tänne töihin. Olin mieheni veljen
hautajaisissa. Juttelin yhden hautausmaan työntekijän äidin kanssa
ja hän välitti ajatukseni työskentelystä Puolimatkassa eteenpäin , Irma
muistelee.
Hautausmaalla on oma rytminsä
ja tunnelmansa. Rauhallinen,
mutta tehokas hyörinä täyttää
hautausmaan kesäisin. Kukat kasvavat, nurmikkoa on leikattava ja
lopulta kesän taittuessa syksyyn
on lehdet haravoitava. Tämän
syksyn lehdet olivat Seija Hiltuselle ja Irma Illille viimeiset.
Molemmat ripustivat yli kymmenen vuoden ahkeran työn jälkeen
haravansa naulaan ja jäivät eläkkeelle.
Sekä Seijalle että Irmalle hautausmaa oli suorastaan toivetyöpaikka.
- Mieheni sanoi minulle, että
etkö sinä koskaan osaa olla nyppäämättä, kun kuljet puutarhassa,
Seija kertoo.
Irma oli kahdeksan vuotta VakSAMI KALLIOINEN

kurilla kukkatarhalla töissä, mutta
kemikaalit aiheuttivat allergista
ihottumaa ja näin oli vaihdettava
työpaikkaa.

Luonto ja ihmiset
Luonnon lisäksi omaistensa haudoilla käyvät ihmiset olivat työn
tärkein voimavara. Hautakiven
äärellä tuli vuosien saatossa käytyä monta vakavaakin keskustelua
elämän kohtaloista. Monesta
omaisesta tuli ihan hyviä tuttujakin.
- Koskaan ei voi olla niin kiire,
ettei kastelua voinut hetkeksi keskeyttää ja kuunnella, Irma sanoo.
Omaisten lisäksi Irmalle ja Seijalle työtoverit ovat merkinneet
paljon. Porukoiden henki on ollut koko ajan hyvä ja kannustava.
Vakinaisten kuuden kuukauden
puutarhatyöntekijöiden lisäksi
hautausmailla työskentelee joka
kesä parikymmentä muuta työntekijää lyhyempiä jaksoja. Heistä
suuri osa on opiskelijoita, joiden
tuomat uudet tuulahdukset virkistivät aina uudelleen vanhempiakin työntekijöitä.

Harrastukset?

Hyvässä hoidossa

Työ ja harrastus on yhtä ainakin
lukemieni kirjojen suhteen, mutta pidän myös kaunokirjallisuudesta ja dekkareista. Puuhailen
paljon myös lasten kanssa ja olen
innostunut puutöistä. Suunnittelen ja valmistan kaikenlaista pientä ja nättiä, vastikään puisen purkin kynille.

Hautausmaat ovat työntekijöilleen
ylpeyden aihe. Puolimatkan ja
Rauhannummen hautausmaat
ovat hyvässä kunnossa.
- Mieltä aina lämmittää, kun
haudalla kävijät kehuvat alueiden
hyvää hoitoa, Seija ja Irma toteavat.

KATI RAUHAKOSKI

- Minulla puutarhanhoito jatkuu
eläkepäivinä vähän pienemmissä
ympyröissä, kun hoidan oman pihan puutarhaa Ahdenkalliossa,
Seija Hiltunen kertoo suunnitelmistaan.

SAMI KALLIOINEN
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Missäköhän leppäkerttu on?
Yhdistä ykkösestä eteenpäin!

Seurakunnan Martissa toimivan päiväkerhon lapset esittelevät ylpeinä keräämiään ja prässäämiään kasveja. Luonnossa liikkuminen on kivaa.

Siankärsämö ja muita
uusia tuttuja
L

uonnossa liikkuminen on löytämisen riemua. Kasvien lisäksi kerholaiset ovat poimineet
marjoja. Itse kerätyistä puolukoista tehty puuro maistui jonkun mielestä karvaalle ja toisen mielestä
makealle.
Martin koulun tiloissa kokoontuva seurakunnan luontopäiväkerho 5 - 6-vuotiaille on tehnyt keskiviikkoisin retkiä ympäröivään
luontoon. Viime vuonna alkanut
teemakerho on ollut suosittu. Kerhoryhmä on täynnä ja kerholaiset
vanhempineen innostuneita.
- Lapset ovat oppineet paljon
luonnosta ja kasveista. Meillekin
luonnossa liikkuminen on ollut

mukavaa, sillä olemme molemmat
maalta kotoisin, kerhonohjaajat
Riitta Vainio ja Marja Hautakangas kertovat.
Päiväkerho kokoontuu kolme
kertaa viikossa. Maanantaina opetellaan kirjaimia ja tehdään muuta kouluun valmistavaa toimintaa.
Keskiviikkona suunnataan lähiluontoon, jos säät vain sen sallivat ja torstaina askarrellaan.
Usein askartelussa käytetään
luonnosta kerättyä materiaalia.

Luonnon
kunnioittaminen
Kasvien keräys ja opettelu on ol-

lut hauskaa. Kasveja on myös
prässätty ja jokaiselle lapselle tehdään oma kasvikansio. Prässinä
on käytetty mm. puhelinluetteloita.
Luonnon kunnioittaminen on
syntynyt luontevasti. Myös Martin koulussa on luonto otettu erityiseksi teemaksi, mikä Riitan
mukaan näkyy selvästi myös ympäristössä.
- Olin aikaisemmin kerhonohjaajana toisessa kaupunginosassa
ja oikein yllätyin kuinka siistiä
täällä on lähiympäristössä, Riitta
kertoo.
SAMI KALLIOINEN

Juhosta ja Beatasta nykypäivään

Päivi Kokkonen
Elsa TolmunenNikander
Vaiverosta
Paavolaksi

Gummerus Kirjapaino Oy,
2000
Hyvinkään Paavolassa on tehty
historiaa. Siellä on etsitty juuria,
haluttu tietää vanhemmista ja esivanhemmista, on tutkittu heidän
asettumistaan paikkakunnalle
sekä katseltu heidän elämänvaiheitaan. Vaiveron torpan perustamisesta 1750-luvulta on luotu

elämänkaari Paavolaan ja sen nykyisiin asukkaisiin.
Päivi Kokkonen on tehnyt perusteellista tutkimusta Vaiveron
vaiheista ja sen ensimmäisistä
asukkaista Juho Juhonpojasta ja
Beata Juhontyttärestä lähtien. Elämä on ollut kovaa ja toimeentulo
on pitänyt hankkia maasta ja metsästä. Sen ohessa seurakunnalla ja
kirkolla on ollut tärkeä asema,
vaikka Hausjärvelle onkin kertynyt pitkälti matkaa. Juho ja Beata
olivat tavallista valistuneempia ja
hyvin toimeentulevia torppareita.
Vaivero sai lisää työväkeä ja naapureita. Kerronnan välissä tutustutetaan lukijaa laajasti kirkon
tuolloiseen elämään ja seurakuntalaisten aktiivisuuteen. Arolammella oli vanhastaan kolme taloa
ja vähitellen talojen lukumäärä
kasvaa kaikkialla.
Vaiveron kylä saa myllärin, on
huolta rosvoista ja talouden tasapainottamisesta, rautatie muuttaa
elämää ja työtä riittää. Mutta joukkoon sopivat myös suuret kuolon
vuodet, joista vuosi 1868 on tu-

hoisin. Vähitellen kansa taas kasvaa ja harrastustoiminta elpyy.
Lukkarinkoulu, pyhäkoulu ja kiertokoulut saavat vähitellen rinnalleen kansakoulut, vaikka tilanahtaus suuren lapsijoukon takia onkin suuri. Vaivero on astunut uudelle vuosisadalle ja kirjassakin
Paavolan aikaan.
Kirjan toinen osa on kokoelma
Paavolan vaiheista ja sen asukkaiden muistoista. Elsa TolmunenNikander sekä työryhmä on koonnut eloisan, monipuolisen ja viehättävän kuvauksen Paavolan rakentamisesta nykyhetkiin asti.
Olavi Salon valokuvakokoelma
Paavolan kehityksestä, haastattelut ja kirjoitukset sekä runsas liitemateriaali valaisevat Paavolaa ja
sen vaiheita 1750-luvulta nykypäiviin.
Kannattaa lukea ja hankkia
omaksi iloksi sekä lahjakirjaksi.
Lämmin kiitos toimittajille. Taitaa olla esimerkki muidenkin kaupunginosien tuleville kuvauksille.
TAPIO TURUNEN
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Leikkaa talteen

k a l e n t e r i
16. 11.
VIIKKO 46
Torstai 16.11.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Vieraana kirkkodraaman ohjaaja, nuorisotyönohjaaja Jouni Laine.

Sunnuntai 19.11./
VALVOMISEN SUNNUNTAI

Valvokaa/Mielenterveyspyhä
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Raimo Tietäväinen, laulu.
klo 11.30 Kirkkokahvit seurakuntakeskuksen isossa salissa.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
klo 16 Yhteislaulutunti Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Kynttilät syttyvät itsemurhan tehneiden muistoksi Hyvinkään kirkon portailla.
klo 18 Vanhanmuotoinen ehtoollisiltakirkko Valvokaa Vanhassa kirkossa, Reijo
Arkkila saarnaa, Hyvinkään evankelinen
kuoro, johtaa Antti Pyylampi.

VIIKKO 47
Tiistai 21.11.

klo 18 Lähetysilta Tarvitaanko kunniaa
ja mainetta Harjutalossa, Harjukatu 1,
Heikki Haataja, Erkki Rimpiläinen, laulujen
säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 22.11.

klo 19 Katekismuskoulu Sakramenttien
lahja Vanhassa kirkossa, Kemppainen.

Torstai 23.11.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan srkkeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Vieraana johtava kihlakunnanvouti Pentti Roukkula.
klo 19 Israel-ilta Vanhassa kirkossa.
klo 19.30 Syyskonsertti Hyvinkään kirkossa, Kirkon kamarikuoro, johtaa Teuvo Leutonen, Keijo Vättö, urut.

Lauantai 25.11.

klo 10 - 14 Koko perheen toimintapäivä
Harjutalossa, Harjukatu 1. Raamatunkertomus, askartelua, musiikkia, ruoka-, kahvija mehutarjoilu. Ohjelmasta vastaavat Sirpa
Turunen, Eija Viitanen ja Pirkko Ojala.
klo 14 Sielunhoitopäivät Vanhassa kirkossa, luennot psykoterapeutti Sakari Kähkönen,
kahvitarjoilu.
klo 14 Etelä-Suomen läänin Raamattuvisan aluekilpailu seurakuntakeskuksessa.
Raamattuvisa 2000 on raamattuaiheinen tietokilpailu peruskoulun 4 - 6-luokkalaisille.
Mukana 15 kolmihenkistä joukkuetta.
klo 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, pastori Tuomas Palola, Rauhanyhdistys.

Sunnuntai 26.11./
TUOMIOSUNNUNTAI

Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, JukkaPekka Ruuskanen, pasuuna.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 12 Messu Kytäjän kirkossa.
klo 14 Tyhjä pesä - yleisö- ja keskustelutilaisuus Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Kahvit klo 13.30 alkaen. Lastenhoito järjestetty.
klo 15 Sielunhoitopäivät Vanhassa kirkossa, luennot psykoterapeutti Sakari Kähkönen,
kahvitarjoilu.
klo 18 Kirkkoilta Vanhassa kirkossa, Sakari Kähkönen, Eero Ahonen, Kansanlähetys.

VIIKKO 48
Tiistai 28.11.

klo 18 Lähetysilta Kuinka voin rakastaa
lähimmäistä Harjutalossa, Harjukatu 1, Pasi
Hujanen, Antti Pohjanraito, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 29.11.

klo 14 SeurakuntaSeniorit Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3, jouluateria ja joululaulut, kanttori Matti Heroja, diakoniatyöntekijä Maria Kahra.
klo 19 Katekismuskoulu Jumalan apu
Raamatussa, ripissä ja rukouksessa Vanhassa kirkossa, Kokko. Katekismuskoulu jatkuu tammikuussa.

Torstai 30.11.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Vieraana jäteneuvoja Erja Eiro.

Perjantai 1.12.

klo 20 Nuorten ehtoollisvarttikirkko Vanhassa kirkossa.

Lauantai 2.12.

klo 10 - 13 Joulumyyjäiset Harjutalossa,
Harjukatu 1. Leivonnaisia, uuniruokia, käsitöitä, joulukoristeita, joululehtiä, kortteja,
arvontaa, kahvitarjoilu.

Sunnuntai 3.12./
1. ADVENTTISUNNUNTAI

Kuninkaasi tulee nöyränä
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Oratoriokuoro, johtaa Matti Heroja, Hyvinkään
Mieslaulajat, johtaa Seppo Nietula, Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri, johtaa Risto
Kaisla.
klo 10 Mukulamessu Paavolan seurakuntakodissa. Kahvit.
klo 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
klo 18 Kirkkoilta Sinun kuninkaasi tulee Vanhassa kirkossa, rovasti Martti Huhtinen Suomen Raamattuopistolta, musiikkia
Birgit Silvennoinen.
klo 19 Bach-viikko alkaa: Hyvinkään kirkossa, Espoon Puhallinorkesteri, johtaa Simo
Kanerva, Hyvinkään Soittokunta, johtaa Eino
Takalo-Eskola, soolo Timo Mäkinen, trumpetti, avustaa Matti Heroja, urut.

VIIKKO 49
Maanantai 4.12.

klo 12 Urkuvartti Hyvinkään kirkossa, Matti
Heroja, urut.

Tiistai 5.12.

klo 12 Viuluvartti Hyvinkään kirkossa, Kati
Tuominen, viulu.
klo 18 Lähetysilta Missä Kristus kohdataan? Harjutalossa, Harjukatu 1, raamattuopetus, Reijo Arkkila, laulujen säestykset
Anna-Maija Peltomaa.
klo 19 Bach-ilta Hyvinkään kirkossa, Puhallinkvintetti Kosmos, laulu Kaarina Ollila, piano Matti Heroja.

Keskiviikko 6.12./
ITSENÄISYYSPÄIVÄ

klo 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa.
klo 12 Seppeleenlasku Puolimatkan hautausmaalla.
klo 12.30 Seppeleenlasku Rauhannummen
hautausmaalla.
klo 19 Bach-ilta: urkukonsertti Hyvinkään
kirkossa, Eero Annala, urut.

Torstai 7.12.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Seu-

-
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rakunnan iltapäiväkerholaiset laulavat.
klo 14 Bachin musiikkia Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään Musiikkiopiston oppilaita.
klo 19 Bach-ilta Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään Kamarikuoro, johtaa Kalle Välimaa ja
harmonikka, Kirkon kamarikuoro, johtaa
Teuvo Leutonen, urut Matti Heroja.

Perjantai 8.12.

klo 10.30 - 13.30 Lähetysmyyjäiset ja lounas seurakuntakeskuksessa.
klo 14 Bachin musiikkia Hyvinkään kirkossa, Taina Lindholm, huilu, Janne Lehtinen,
kitara, Ulla-Kristiina Hannula, viulu, Matti
Heroja, piano ja cembalo.
klo 19 Bach-ilta Hyvinkään kirkossa, Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri, johtaa Risto
Kaisla, solistina Erja Kaisla, viulu, avustaa
Matti Heroja, piano.

Sunnuntai 10.12./
2. ADVENTTISUNNUNTAI

Kuninkaasi tulee kunniassa
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 11.30 Kirkkokahvit sekä lähetys- ja
evankelioimistyön joulujuhla seurakuntakeskuksen isossa salissa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Tuomasmessu Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
klo 18 J. S. Bachin Jouluoratorio I - III Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään Oratoriokuoro,
Hyvinkään Orkesteri, urut Annu LinjamaPalonen, johtaa Matti Heroja, Catarina Lundgren, sopraano, Kristina Haartti, altto, Jukka
Heroja, evankelista ja tenori, Jyri Lahtinen,
basso. Ohjelma 60 mk/30 mk, perheohjelma
100 mk.

VIIKKO 50
Tiistai 12.12.

klo 18 Lähetysilta Häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi Harjutalossa, Harjukatu 1, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Torstai 14.12.

klo 12 Työttömien joulujuhla Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Jouluateria, kirkkoherran joulutervehdys, seurakunnan iltapäiväkerhon vierailu, Jorma Tuohela soittaa ja säestää.
Muutokset ja lisäykset ohjelmaan mahdollisia. Seuraa ilmoittelua Hyvinkään Sanomissa ja seurakunnan ilmoitustauluilla sekä
seurakunnan internetsivuilla www.evl.fi/srk/
hyvinkaa.

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

Osta
tasohöylä
Myydään eniten tarjoavalle
Scheppas-tasohöylä. Höylä
on nähtävänä Vehkojan seurakuntakeskuksen askartelutilassa.
Kirjalliset tarjoukset 24.11.
mennessä Juha Kääriäiselle p.
(019) 4561 230.

Henkilövalintoja
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto on äänestyksen jälkeen
valinnut erityisnuorisotyöntekijäksi Timo Jatun Riihimäeltä.
Hän aloittaa työt 1.1.2001. Tällöin määräaikainen virka muuttuu vakinaiseksi.

KIRKONMÄELTÄ

Hyvinkään seurakuntalehti
Päätoimittaja: Tapio Turunen
puh. (019) 4561 210
email:tapio.turunen@evl.fi

Tiedotustoimikunta:

Toimitussihteeri: Sami Kallioinen
puh. (019) 4561 233
email:sami.kallioinen@evl.fi

Toimituskunta:

Pekka Laine, Annaleena Pakkanen, Kati
Rauhakoski, Mimmu Seitsonen, Kirsti Wartiovaara
Anna-Maija Ahovaara, Reijo Huuskonen,
Antti Pohjanraito, Kati Rauhakoski, Valtteri Salmi, Eija Viitanen

ISSN 1239-2456
Kustantaja: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
Paino: Sanoma Oy FORSSA
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KIRKONMÄELTÄ

Seurakunta ja
opetus

Kunnioita isääsi ja
äitiäsi - mietteitä 4.
käskyn äärellä

Opetus ja seurakunta saattaa äkkiseltään tuntua vieraalta yhdistelmältä.
Tiedämme kyllä pyhäkoulun ja rippikoulun, jotka ovat perinteikkäitä kirkollisia
koulumuotoja. Kummankin lähtökohta on paitsi uskonnollisessa kasvatuksessa
myös lähtökohtaisesti opetuksessa, jonka nykyään hoitaa oppivelvollisuuskoulu.
Kirkko opetti ihmisiä myös lukemaan, jotta ihmiset voisivat itse lukea Raamattua
ja näin syventyä uskossaan. Aikanaan syntyivät myös kiertokoulut ja
lukkarinkoulut (vrt. Seitsemän veljestä) opetusahjoiksi.
Pyhäkoululla on jo pitkään ollut
hartaudellinen ja kristillisen uskon rakentamisen tavoite. Lukeminen ja monet muut käytännöllisen elämän asiat opitaan muualla. Rippikoulukaan ei enää testaa lukutaitoa ja kristinopin osaamista. Se kyllä vieläkin antaa eräitä oikeuksia tämän koulun käyneelle.
Ollaksemme tarkkoja, nämä oikeudet antaa konfirmaatio, johon
osallistuminen edellyttää, että
henkilö on kastettu, seurakunnan
jäsen ja rippikoulun käynyt. Nämä
oikeudet ovat: voi saada kirkollisen avioliittoon vihkimisen, voi
toimia kummina, saa äänioikeuden kirkollisissa vaaleissa ja voi
asettua ehdokkaaksi kirkkovaltuustoon. Asiaa kysyttäessä monet
pitävät merkittävinä kahta ensimmäistä asiaa.

Kinkereistä
rippikouluun
Tämän päivän rippikouluikäisten
isovanhemmat varmaankin muistavat kertomuksia lukukinkereistä, joissa testattiin rippikouluun
tulevien kristinopin ja raamatunhistorian tuntemusta. Kertomuksiin liittyvät myös havainnot jykevistä rovasteista, jotka laittoivat
osaamattomat pöydän alle häpeämään. Kinkereillä eli lukusilla
tutkittiin yleensä seurakuntalaisten kristillisyyden tuntemusta, ei
pelkästään nuorison. Nykyään ei
tutkita rippikouluun tulijan osaamista ennakkoon. Rippikoulun
lopuksi pyritään selvittämään miten opetetut asiat ovat muistiin
jääneet ja tulleet ymmärretyksi.
Mitkä ovat sitten tämän päivän
rippikoulun oppituntien aiheita?
Seuraavassa eräitä pääotsikoita
yhdestä rippikoulunopettajan käsikirjasta: Usko nuorten elämässä, Jumala - kaikkien luotujen isä,
Jeesus - ihminen ja Jumalan poika, Pyhä Henki ja seurakunta,
Uskon hoitaminen, Usko ja yhteiskunta, Jumalanpalvelus ja
kirkkomusiikki.
Rippikoulun kesto on ohjeiden
mukaan 80 oppituntia. Ennakkoon tutustutaan myös seurakunnan toimintaan osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin. Hyvinkääläisessä käytännössä varsinainen leiri kestää kahdeksan päivää. Opetus koostuu varsinaisista oppitunneista, ryhmätöistä ja erilaisista
harjoituksista, joilla pyritään valottamaan uskon ja arkielämän

Kasteessa meistä tulee Jumalan lapsia ja seurakunnan jäseniä. Rippikoulu jatkaa kasteessa alkanutta seurakunnan yhteyttä ja konfirmaatio antaa uusia oikeuksia ja velvollisuuksia seurakunnassa. Voit
värittää kuvan. (Piirros on osa lasten katekismuskoulua.)
yhteenkuuluvuutta.
Opillinen viisaus ei varmaankaan kartu valtavasti, mutta merkittävää on se, minkälaisen kokemuksen osallistuja saa seurakunnasta, sen toiminnasta, työntekijöistä ja muista osallistujista.
Näistä tunnoista kertovat mielialat leirin päättyessä. Harvinainen
ei ole ilmaus: Ei tämä ollut ollenkaan niin kamalaa kuin luulin. Tiedä siten mihin perustuu
nuorten käsitys, että seurakunnan
toiminta olisi perusluonteeltaan
ikävää ja tylsää!

Kohtaamispaikka
Käytännössä rippikoulu on runsaasti työtä ja rahaakin vaativa
toimi Hyvinkään kokoisessa seurakunnassa. Viime vuosina rippikoululaisia on ollut seurakunnassamme 450 - 470. Ryhmiä on syntynyt vuosittain 16 - 18. Rippikouluun tulijoilla on toiveissa monia
asioita, jotka koskevat mm. aikaa,

paikkaa ja kavereita. Joku seurakunta saattaa ottaa ikäluokan rekisteristä ja tehdä sijoittelun rippikouluihin iän mukaan.
Hyvinkäällä olemme pyrkineet
ottamaan huomioon nuorten toiveita, joskaan kaikkia toiveita ei
loppuun saakka välttämättä voida toteuttaa. Aina ei voi saada
kaikkia hyvä kavereita mukaansa. Kokemus on kyllä osoittanut,
että uudet leirillä saadut kaverit
voivat olla riemastuttava kokemus. Hyvä on myös muistaa, että
kaikki osaset tutustumisineen ja
ennakkotunteineen kuuluvat rippikouluun. On kohtuutonta tulla
heinäkuussa leirille ja kertoa, etten millään ehtinyt hoitaa tehtäviä, jotka kerrottiin minulle tammikuun alussa!
AULIS SAVIOJA

Olet varmaan joskus kehystänyt valokuvia. Olet valinnut kuvaan
sopivan kehyksen ja laittanut kuvan joko pöydälle tai seinälle.
Oletko koskaan kehystänyt omaa kuvaasi? Olit tai et, nyt voisit
hetkeksi pysähtyä oman kuvasi äärelle. Millaisen kuvan laittaisit
kehyksiin? Millaisiin kehyksiin? Olisiko kuvasi mustavalkoinen
vai värikuva? Laittaisitko kehyksen pöydälle vai seinälle? Millaisia ajatuksia oma kuvasi sinussa herättää? Mitä kuvasi kertoo
sinulle? Mitähän muut ajattelevat nähdessään kuvasi kehyksissä? Sinun kuvasi on Jumalan kuva. Jumala on luonut ihmisen
omaksi kuvakseen - millaisen kuvan sinä annat Jumalasta?
Kun katselet omaa kuvaasi, onko se sinulle ainutkertainen ja
arvokas kuva? Voitko sinä kunnioittaa näkemääsi? Entä toiset,
voivatko he kunnioittaa sinua? Osaatko sinä kunnioittaa toisia?
Tällaisia kysymyksiä tulee mieleeni, kun katson omaa kuvaani.
Elämänvirran pyörteissä - puolisona, isänä, työtoverina, ystävänä jne. - oman jaksamisen äärirajoilla, tulee monta kertaa eteen
tilanteita, joissa toisilla ei ole syytä osoittaa kunnioitusta ja arvostusta minulle. Enkä itsekään aina osaa osoittaa toiselle, miten arvokas ja tärkeä hän on olemassa.
4. käsky kuuluu: Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Uuden Katekismuksen mukaan: Silloinkin, kun päätämme tehdä vastoin vanhempien tahtoa, meidän on kuunneltava ja arvostettava heitä.
Vanhempien tehtävänä on suojella lasta huolehtimalla hänen hyvinvoinnistaan ja kasvatuksestaan. Kuinka tuo velvoite tulee
hoidetuksi meiltä kasvattajilta: haluammeko pysähtyä kuuntelemaan lastemme ja nuortemme kysymyksiä ja kannanottoja, olemmeko valmiit hyväksymään heidät mahdollisista erilaisista arvomaailmoista ja mielipiteistä huolimatta? Kunnioittamisessa on
myös tärkeää se, miten minä annan kohdella itseäni. Olemmeko
valmiit seisomaan omien periaatteittemme takana ja asettamaan
ja noudattamaan rajoja nuorten ehkä rajustakin vastustuksesta
huolimatta? Tänä päivänä varsinkin lapset ja nuoret joutuvat vastaanottamaan vanhempien välinpitämättömyyden ja vastuuttomuuden ja kokemaan sen vuoksi monenlaista turvattomuutta ja
se taas aiheuttaa monia tiedossamme olevia ongelmia.
Elämä ei aina tarjoa meille lempeää syliään, jossa olisi turvallista istua ja levätä elämän hellässä hoidossa. Monta kertaa olemme särkyneitä ja saamme kokea jatkuvasti vastoinkäymisiä. Kaikki voi tuntua turhalta ja olo voimattomalta. Silloin ei jaksa paljon ajatella kunnioittamista, mielen täyttää katkeruus ja pelko ja
se saa ajattelemaan ja kertomaan vihamielisyydestä toisia kohtaan. Mutta juuri sellaisina - elämässä särkyneinä ja uupuneina me olemme Jumalalle arvokkaita, kunnioitettuja. Jumala katsoo
meidän kuvaamme ja armahtaa meitä anteeksiannollaan. Me
saamme uuden mahdollisuuden toistemme kohtaamisissa elää
todeksi meitä ympäröivää näkymätöntä todellisuutta: ihmistä
rakastavan, hyvän Jumalan läsnäoloa. Kirjeessään korinttilaisille Paavali kirjoittaa: Toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa
keskenänne. Siinäpä meille kiireisille, elämän arjen kanssa kilpaa juokseville, itseämme etsiville, vaivoista väsyneille elämänohjetta kerrakseen.
ARI-PEKKA LAAKSO

Nuorten leiri

25. - 26.11. Sääksissä

Ilmoittautuminen ma 20.11. mennessä
nuorisotoimistoon
(ma - ke ja pe 10 - 13 ja ti, to 16 - 18)
p. 4561 240
YLEISÖ- JA KESKUSTELUTILAISUUS

Tyhjä pesä
su 26.11. klo 14 Vehkojan srk-keskuksessa
Yli-Anttilantie 3
Kahvit klo 13.30 alkaen. Lastenhoito järjestetty.

