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Paimenen palsta

Pääkirjoitus

Seurakunnan henkilöstö
Hyvinkään seurakunta kuuluu kirkkomme suurimpiin,
sillä sen väkiluku ylittää jo 35 000. Työntekijät, joita
on yli 100, tekevät työtä aivoillaan ja käsillään. Henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta ja palveluksessaoloaika keskimäärin 12 vuotta. Työntekijäin vaihtuvuus
oli sangen vähäistä ns. lamakauden aikana, sillä työpaikasta pidettiin kiinni eikä avoimia paikkojakaan liiemmin ollut tarjolla. Nyt tilanne on toinen. Työpaikkoja on tarjolla ja niihin myös hakeudutaan. Seurakunnassamme vaihtuu vuonna 2001 kirkkoherra ja nuorisosihteeri sekä muutama muukin työntekijä eläkkeelle
siirtymisen vuoksi. Saattaapa joku etsiä ja löytääkin
uuden työpaikan, jolloin paikka avautuu ja seurakunta
saa uuden työntekijän.
Vaalikäytäntö on vuosikymmenten aikana radikaalisti
muuttunut. Seurakuntalaiset voivat äänestämällä valita seurakunnan valtuuston neljän vuoden välein ja kirkkoherransa, kun entinen jättää paikkansa. Muut papit
ja kanttorit valitsee kirkkovaltuusto sekä muut työntekijät se luottamuselin, jolle valinta kuuluu. Näin seurakuntalaisen vaikutusmahdollisuutta on kavennettu. Mitä
sitten kertonevat ne äänestysprosentit, jotka suurseurakunnassa pyrkivät jäämään 8 - 12 %:n seutuville. Juuri pidetyssä kirkkoherranvaalissa 2064 äänestäjää valitsi seurakunnalle kirkkoherran, vaikka peräti 26 410:lla
olisi ollut tämä sama oikeus. Toki ennakkoäänestyksen
puuttuminen ja vain yhteen vaalihuoneistoon keskitetty äänestys verottavat luonnollisesti äänestäjäkuntaa.
Mutta kaikkea se ei suinkaan selitä. Äänestyslaiskuuteen täytyy olla muitakin syitä. Sopuisa, ehjä ja tasapuolinen vaalityö jättää hyvän maun suuhun, mutta
myös vaatimattoman äänestysprosentin. Parempi pyy
sittenkin pivossa kuin kymmenen oksalla, vanhaa sananpartta lainatakseni. Jos on valittavana kova taistelu
ja suuri äänestysprosentti tai sopuisa vaali ja vähäisempi äänimäärä, valitsen jälkimmäisen. Tähän tilanteeseen myös uuden kirkkoherran on mukava tulla.
Ilkka Järvinen ottaa tehtävät vastaan aprillipäivänä eli
1.4.2001. Hyvinkää on huomattavasti suurempi seurakunta kuin Kauhajoki, josta kirkkoherra perheineen tänne muuttaa. Uudella kirkkoherralla on kuitenkin hallinnollista kokemusta ja taitoa, jota myös tarvitaan seurakuntamme johtamisessa. Henkilöstö ja talous ovat Hyvinkäällä kunnossa. Luottamushenkilöt tuntevat vastuunsa ja yhteistyö on kokonaisuudessaan sujunut hyvin. Seurakunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa,
hautausmaat mallikkaasti hoidetut ja suhteet kunnossa. Tähän tilanteeseen on hyvä tulla ja toivotammekin
uuden kirkkoherran perheineen sekä kaikki muutkin
uudet työntekijät tänne sydämellisesti tervetulleiksi.
Poislähteville kuuluu myös kiitos monista palveluvuosista.
Lainaanpa päätteeksi Raamattua. Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteukselle: Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka
ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. (2. Tim. 2: 15). Siinä ohjetta jokaiselle työntekijälle ja henkilöstömme jäsenelle arvokkaassa työssä, niin
tulijoille kuin lähtevillekin.
TAPIO TURUNEN
kirkkoherra

Hyökkäys on paras puolustus
Voimistelunopettajamme ohjasi
meitä voittamaan pelejä, ei suinkaan puolustamalla vaan hyökkäämällä. Ja tuolloin kuulimme
nuo otsikon sanat: Hyökkäys on
paras puolustus. Voitot ja tappiot seurasivat toisiaan, mutta taistelutahto jäi jäljelle. Luen englanninkielistä kirjaa II maailmansodan ratkaisuhetkistä ja liittoutuneiden maihinnoususta Normandiassa. Saksalainen marsalkka
Erwin Rommel vastasi omalta
osaltaan puolustuslinjasta ja totesi, että vihollinen piti torjua rannikolla. Jos se saisi jalansijan, sen
etenemistä ei mikään enää estäisi. Taistelun ratkaisu käytäisiin
etulinjassa.
Onko taistelutahto vieras asia
seurakunnan työssä? Eikö rakkaus ole sitä, että hyväksyy ja ymmärtää kaiken parhain päin? Näin
onkin monissa asioissa, mutta
entäpä sitten, kun edessämme on
pahan valta ja voima? Onko silloinkin vain kohotettava lakkia ja
hyväksyttävä tappio? Suomalaisen
sotilaan ja valtiomiehen Mannerheimin tunnuslauseena olivat latinankieliset sanat: Candida pro
causa enso candido, mikä suomeksi käännettynä kuuluu: Puh-

tain asein puhtaan asian puolesta. Oikean asian puolesta saa taistella.
Otetaanpa esille uusi katekismus, se sinikantinen kirja, joka
juuri on jaettu jokaiseen hyvinkääläiseenkin kotiin. Siellä piispa
Eero Huovinen opettaa meitä torjumaan kiusauksia näin:
Kristityn elämä on päivittäistä kamppailua. Olemme jatkuvasti alttiita monenlaiselle pahalle:
välinpitämättömyydelle, vihalle,
kateudelle, omahyväisyydelle ja
vallan halulle. Meitä vedetään
toisaalta kohti pimeyttä ja syntiä,
toisaalta kohti valoa ja uskoa.
Emme ymmärrä, miksi Jumala ei
päästä meitä rauhaan pahan vallalta. Kaikkein vaikeimmissakin
ahdistuksissa voimme kääntää
katseemme Jumalaan ja hänen
sanansa lupauksiin. Hän antaa
meille voimaa kestää koettelemuksissa.
Kuka tahansa joutuu elämänsä
aikana moniin taisteluihin. Kristitty taistelee joka päivä, sillä niin
kateus kuin omahyväisyyskin koettaa löytää sijansa meissä. Raamattu ohjaa meitä pukeutumaan
Jumalan taisteluvarustukseen, jotta voisimme pitää puolia Paholai-

sen juonia vastaan. Paavali muistuttaa, ettemme taistele ihmisiä
vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden
maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan (Ef.
6: 12). Mikä sitten on se Jumalan
taisteluvarustus? Sen vyönä on
totuus, jalkineina alttius rauhan
evankeliumin julistamiseen, kilpenä usko, kypäränä pelastus ja
Hengen miekkana Jumalan sana.
Siinäpä se varustus, jonka vahvuuden varmistaa rukous. On pysyttävä valveilla vaaran edessä ja
vastattava kiusauksiin välittömästi. Pahalle on tehtävä vastarintaa
eikä sille ole syytä antaa yhtä sormea, sillä pian se on vienyt koko
käden. Kristitty on lähetetty taistelemaan, ei maallisin voimin tai
asein, vaan Jumalan sanalla ja
rukouksella. Niitä ei mikään mahti voi maailmassa voittaa. Niitä
muistaen taistele jalo taistelu
(1.Tim. 1: 18).
TAPIO TURUNEN

Asunnottomien yö Hyvinkäällä 17. - 18.10.

Yö on pitkä ilman kotia
Asunnottomuus on vakava ongelma myös Hyvinkäällä. Virallista
arviota asunnottomista ei ole,
mutta varovaisenkin arvion mukaan heitä on kymmeniä. Perinteinen kuva asunnottomasta ei
pidä enää paikkansa, sillä asuntoa vailla ovat ihmiset, joiden elämäntilanne on vienyt asunnon
alta. Asunnottomien joukkoon
mahtuu eronneita, mielenterveyskuntoutujia ja nuoria, jotka eivät
pääse itsenäistymään. Piiloasunnottomien, jotka asuvat sukulaisten ja ystävien luona, määrää ei
tiedetä.
Tiistaina 17.10. vietetään YK:n
asettamaa köyhyyden vastaista
päivää. Suomessa päivä on vakiintunut asunnottomuuden päiväksi. Vailla vakinaista asuntoa ry
aloitti Helsingissä viime vuonna
perinteen viettää kyseisen päivän
muistamiseksi Asunnottomien
yötä. Tänä vuonna kutsuttaan
koko Suomea mukaan muistuttamaan asunnottomuuden ratkaisemiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
Hyvinkäällä tapahtuma järjestetään ensimmäisen kerran. Tapahtuman tavoite on kiinnittää kansalaisten ja päättäjien huomio
asunnottomuusongelmaan sekä

SAMI KALLIOINEN

Suomessa YK:n köyhyyden vastaisen päivän teemaksi on vakiintunut
huoli asunnottomuudesta.
antaa asunnottomille mahdollisuuden tuoda tilannettaan esille.
Hyvinkäällä tapahtumaa ovat järjestämässä lukuisa joukko sekä
viranomaistahoja että kansalaisjärjestöjä.
Tapahtuma järjestetään kirjastoaukion postin puoleisella viheralueella. Tapahtuma alkaa 17.10.
klo 16.00 ja päättyy 18.10. klo
9.00 mennessä. Paikalle pystytetään pari puolijoukkuetelttaa, ulkotuli tynnyrissä ja soppatykki,
josta jaetaan hernekeittoa.

Mobile-tukiasema ottaa asunnottomien ja heidän omaistensa
kokemuksia asunnottomuudesta
vastaan maanantaina 16.10. klo 8
- 18 ja tiistaina 17.10. klo 13 - 21.
Voit kertoa kokemuksistasi joko
puhelimitse p. 459 3910 tai käymällä Mobilen toimistossa Siltakatu 15 (sisään sisäpihan kautta).
Jos haluat, niin kokemuksesi kirjataan ja toimitetaan kaupungin
päättäjille.
SAMI KALLIOINEN
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Kirkkoherraksi Ilkka Järvinen
SAMI KALLIOINEN

- Edelleen tuntuu hyvältä,
mutta toisaalta olen
palannut maan pinnalle ja
pohtinut mihin olen
sitoutunut, kirkkoherra
Ilkka Järvinen pohtii
viikko vaalin jälkeen.
Ilkka Järvinen oli vaalin jälkeen
viikon lomalla nauttien syksyn
kauneudesta ja sulatellen valinnan aiheuttamia muutoksia. Kauhajokelaiset ovat muistaneet myös
pitkäaikaista palvelijaansa kukkasin. Kohtaamiset ovat olleet lämpimiä, mutta usein on saanut
kuulla sekä onnittelut että valittelut.
- En ole oikein osannut muuta
vastata kuin että tällaista elämä on
ja en tule teitä unohtamaan, Ilkka
Järvinen sanoo.
Työ Kauhajoella jatkuu täysillä
aina maaliskuuhun asti sekä kirkkoherrana että lääninrovastina.
Pitkästä siirtymisajasta on ainakin se hyöty, että Kauhajoella ehditään valita uusi kirkkoherra ennen entisen siirtymistä Hyvinkäälle. Oman seurakunnan ilojen ja
surujen keskellä Ilkka aikoo seurata myös Hyvinkään seurakunnan elämää.

Odotuksen aika
- Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vaaliin osallistuneita ja reiluja kilpakumppaneita ja toivottaa
kaikille hyvinkääläisille hyvää
syksyä ja talvea, Ilkka Järvinen
lopettelee.
Kauhajoella saavat lento- ja tennispallo kyytiä, kun tuleva kirkkoherramme valmistautuu aprillipäivään vuonna 2001.
SAMI KALLIOINEN

Vanha on tunnettava
- Ensi kesän aikana, kun lomaa
ei ole, tutustun Hyvinkään seurakunnan tapaan hoitaa asioita ja
samalla perinteeseen. En aio
kääntää selkääni menneisyydelle,
vaan pikemminkin kulkea selkä
tulevaisuuteen päin, Ilkka Järvinen maalailee.
Haasteisiin vastaamiseen antaa
voimaa toimiminen kahden erilaisen seurakunnan, Säkylän ja Kauhajoen, kirkkoherrana. Tällä hetkellä Ilkka kouluttautuu Johtamistaidon opistolla tiimijohtamiseen.

on valtava voimavara, jota taitava kirkkoherra osaa hyödyntää eri
tehtävissä.
Ihmisiä kohdataan sekä papinpuvussa että ilman. Kauhajoella
seurat ja erilaiset piirit toimivat
aktiivisesti. Erityisen ylpeä Ilkka
on miesten piirien toiminnasta,
joissa raavaat miehet voivat rohkeasti puhua elämän peruskysymyksistä keskenään. Omalla kohdallaan tärkeäksi Ilkka on kokenut ainakin yhden raamattupiirin
vetämisen. Raamatun äärellä kysyminen ja painiskelu tuo voimaa
työhönkin.

Kirkkoherran vaalin äänestysprosentti jäi 7,8 prosenttiin. Äänestäjiä riitti kuitenkin tasaisena virtana
sekä sunnuntaina että maanantaina.
Työssä viihtyminen luo edellytykset myös parhaan työpanoksen
antamiseen.
Hyvän johtajan ominaisuuksiin
Ilkka Järvinen liittää myös kuuntelemisen taidon. Oman mielipiteen muodostaminen ja ennen
kaikkea lausuminen tapahtuu vasta, kun vastapuoli on saanut esittää oman asiansa.

Pappilan hätävara

Ihmistä varten
Kirkkoherra edustaa seurakuntaa
monella tavoin. Yksittäisten ihmisten kohtaamisen lisäksi kirkkoherraa kysytään usein puhujaksi erilaisiin tilaisuuksiin. Kauhajoella Ilkka Järvinen on ollut puhumassa mm. yhdistyksissä, puolueissa, kriisiryhmissä ja kunnan

tyky-ryhmissä.
- Kirjoituspöydän takaa on
päästävä myös ihmisten pariin.
Ajan tuulien haistelu ja erilaisten
toiveiden kuuntelu on tapahduttava kentällä, kirkkoherra Ilkka
Järvinen sanoo.
Kirkkoherran ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikkea itse. Luottamushenkilöissä ja työntekijöissä

Kirkkoherran
vaali
Hyvinkään
seurakunnassa
Kirkkoherran vaali suoritettiin 17. - 18.9. Kirkkoherraksi
Hyvinkään seurakuntaan valittiin Kauhajoen kirkkoherra,
lääninrovasti Ilkka Järvinen.
Vaalissa annettiin kaikkiaan
2064 ääntä. Äänestysprosentti
oli 7,8, mikä oli varsin alhainen.
Ensimmäiselle vaalisijalle
asetettu Kauhajoen kirkkoherra, lääninrovasti Ilkka Järvinen
sai 997 ääntä. Toisella vaalisijalla ollut Iitin kirkkoherra Jyrki Nordlund sai 202 ääntä.
Kolmannella vaalisijalla ollut
Haukivuoren kirkkoherra
Martti Kola sai 509 ääntä.
Ylimääräinen vaaliehdokas
seurakuntamme kappalainen
rovasti Tauno Tuominen sai
1035 ääntä. Valituksi tuloon
olisi hänen pitänyt saada vähintään 2641 ääntä.

Kiitos ilahduttavasta,
rohkaisevasta ja
kannustavasta
tuestanne
kirkkoherran vaalissa,
hyvät seurakuntalaiset
ja työtoverit. Tästä on
hyvä jatkaa.
Tauno Tuominen
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Hyvinkää auttaa kielisukulaisia Keski-Venäjällä

Udmurtiaan syntynyt luterilainen
seurakunta
HANNU PELKONEN

Tämän vuoden maaliskuun 12. päivänä pidettiin
Keski-Venäjällä Udmurtian tasavallan Gurez Pudgan
kylässä luterilaisen seurakunnan perustamiskokous.
Miten tähän oli tultu ja kuinka tapahtumalla on
yhteyksiä myös Hyvinkään seurakuntaan, siitä kertoo
seuraavassa rovasti Hannu Pelkonen, joka on tähän
mennessä käynyt työmatkalla Gurez Pudgassa jo viisi
kertaa.
Udmurtit (votjakit) kuuluvat suomalais-ugrilaisten kansojen ns.
permiläiseen haaraan. Suomen
kielisukulaisia lasketaan olevan
Keski-Venäjällä yli 3 miljoonaa.
Udmurtian tasavalta sijaitsee Volgan sivujokien Kaman ja Vjatkan
välissä. Sen 1,5 miljoonasta asukkaasta venäläisiä on suurin osa,
mutta myös udmurtteja on runsaasti, ja vähemmistöinä sitten on
vielä ukrainalaisia, tataareja jne.
Tasavallan pääkaupunki Izevsk
on samalla leveyspiirillä kuin Latvian pääkaupunki Riika. Se on
Helsinkiä suurempi, asukkaita lähes miljoona. Aseteollisuuden takia Udmurtia oli neuvostovallan
aikana ns. kiellettyä aluetta.

Luterilaista toimintaa
Gurez Pudgan kylä sijaitsee noin
90 km:n päässä Udmurtian pääkaupungista Izevskistä. Kylässä
on noin 500 taloa, koulu, lasten-

tarha, pari kauppaa, museo, posti, klubi (kulttuuritalo), terveyskeskus sekä kolhoosi, jossa lähes
kaikki kylän työikäiset käyvät
työssä. Joitakin vuosia sitten hyvinkääläinen pastori Juha Väliaho, joka toimii Marinmaan pääkaupungin Joshkar-Olan luterilaisen seurakunnan kirkkoherrana,
vieraili vaimonsa Anun kanssa
Gurez Pudgassa. He tutustuivat
kylään ja pitivät siellä tilaisuuksia.
Kolhoosin johtajiin kuuluva
Valeri Matfejev innostui lähtemään peruskurssille Inkerin kirkon koulutuskeskukseen Kelttoon. Myöhemmin hänet on päätetty siunata katekeetaksi, eräänlaiseksi seurakunnan opettajaksi.
Hän ja hänen ystävänsä pyysivät
luterilaista toimintaa kyläänsä, ja
niin sitten Hannu ja Irja Pelkonen
tulkkinaan Svetlana Smirnova
vierailivat siellä. He kertoivat
Raamatusta, esittelivät sukukanHANNU PELKONEN

Entinen leipomo ostetaan ja remontoidaan seurakunnan toimitilaksi. Hyvinkään seurakunta maksaa hinnan, noin 13 000 markkaa.
satyötä ja luterilaisen kirkon toimintaa kolhoosin työntekijöille,
koulussa, lastentarhassa, klubilla,
kodeissa, jopa naapurikylissäkin.
Hannu Pelkonen on sittemmin
pitänyt siellä rippikoulua kahdelle ryhmälle. Ensimmäisestä ryhmästä konfirmoitiin seitsemän
henkeä ja kastettiin yksi 12.3., ja
toisesta ryhmästä hän konfirmoi
kuusi henkeä 5.5.2000. Heistä tuli
ensin Joshkar-Olan seurakunnan
jäseniä, mutta siirtyvät myöhemmin vasta perustetun Gurez Pudgan seurakunnan jäseniksi.

Toimitalon hankinta

Gurez Pudgan seurakunnan perustamiskokouksessa 12.3.2000 toimi
puheenjohtajana Valeri Matfejev ja sihteerinä Julia Ivanova.

Käydessään viime vuonna Gurez
Pudgassa Hannu ja Irja Pelkonen
neuvottelivat kolhoosinjohtajan
kanssa kristillisen toiminnan
mahdollisuuksista kylällä. Tämä
esitteli kolmea eri taloa, joista
perustettavalle seurakunnalle voitaisiin ostaa yksi toimitilaksi. Pelkoset ja Tauno Häkkinen tarkastivat kyseiset rakennukset ja valitsivat niistä entisen leipomon,
jonka ostamista sitten ehdotettiin
Inkerin kirkon kirkkohallitukselle. Tauno Häkkinen suoritti tarkat mittaukset talossa. Niiden perusteella rakennusmestari Sauli
Lapinoja Kokkolasta on luvannut
laatia korjaussuunnitelman ja 
piirustukset.
Hyvinkään seurakunta päätti
ottaa tämän vuoden talousarvioonsa määrärahan em. talon ostamista varten, hinta noin 13.000
mk! Inkerin kirkko valtuutti Valeri Matfejevin allekirjoittamaan

kauppaa koskevan sopimuksen.
Kun seurakunnan rekisteröimisen
muodollisuudet on hoidettu ja talon yhteyteen tuleva tontti erotettu, voidaan tehdä varsinainen
kauppakirja, jolloin myös talon
luovutus tapahtuu. Sen jälkeen
talossa on tehtävä peruskorjaus
joko talkoilla tai palkatulla työvoimalla.

Seurakuntatyön
järjestämistä
Ensimmäisen konfirmaation ja
ehtoollisjumalanpalveluksen jälkeen pidettiin sunnuntaina
12.3.2000 Gurez Pudgan seurakunnan perustamiskokous. Siihen
osallistui noin 20 kyläläistä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Valeri Matfejev ja sihteeriksi
Julia Ivanova. Puheenjohtaja esitteli asian, ja kokousväki kannatti
yksimielisesti seurakunnan perustamista. Kokouksen pöytäkirja
päätettiin lähettää Pietariin, ja siinä anotaan Gurez Pudgan seurakunnan hyväksymistä Inkerin ev.
lut. kirkon seurakunnaksi. Osanottajat kirjoittivat omakätisesti
nimensä asiakirjaan.
Gurez Pudgassa on seurakuntatoimintaa jo aloiteltu. Jumalanpalveluksia ovat pitäneet Hannu Pelkonen ja Juha Väliaho. Sveta
Smirnova opasti pyhäkoulun pitämisessä, ja siihen työhön onkin
joitakin paikallisia nuoria ilmoittautunut. Nuoret harjoittelevat
myös hengellisiä lauluja, ja joku
näppäilee jo kitaraakin. Dina Korepanova Izevskistä on toiminut

kanttorina ja säestäjänä muutamissa jumalanpalveluksissa.
Kanttori Antti Vuoriston tuomat
sähköurut on annettu Gurez Pudgan seurakunnalle. Helsingin tuomasmessu maksoi ehtoollisvälineet ja Hyvinkään seurakunta
diaprojektorin, jotka Hannu Pelkonen toi seurakunnalle.
Ensi syksynä Valeri Matfejev
menee Kelton teologiselle kurssille, josta hän aikanaan valmistuu
diakoniksi tai papiksi ts. Gurez
Pudgan seurakunta saa hänestä
oman työntekijän. Alona Zaitzeva, joka mm. on aloitellut pyhäkoulun pitämistä, käy ensi talvena Kelton peruskurssin. Vaikka
työtä on edessä paljon, näyttävät
evankelisluterilaisen seurakuntatyön mahdollisuudet Gurez Pudgassa hyviltä: seurakunta on perustettu, se on saamassa toimitilat, työntekijöitä sille koulutetaan
omasta takaa, ja seurakunnan jäsenissä on intoa ja nuorekasta aktiivisuutta.
HANNU PELKONEN
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Katekismusjakelu
Seurakunnan
imagonkin rakentajat!
Imago on sana, jonka toivotaan ilmaisevan sitä, että jotain uutta ja ihailtavaa on
tapahtumassa. Imagon rakentajat toivovat tekevänsä jo olemassa olevasta ilmiöstä
jotain uutta tai ainakin entistä parempaa. Uusi aika on alkamassa. Imago on
kohoamassa.
Imagon kohotuksesta voitaisiin
puhua myös juuri päättyneen katekismusjakelun yhteydessä. Hyvinkään seurakunnan osalta oli
nimenomaan kysymys jakelusta,
ei postituksesta. Ainakin näin jälkikäteen tilannetta arvioiden voisi sanoa, että vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallistuminen jakeluun oli merkittävä maallikkoaktiivisuuden osoitus. Varsinainen maallikkoimagon kohotus!
Mutta älkäämme sortuko viisauden tyhmimpään lajiin eli jälkiviisauteen. Olkoonkin, että tulos seurakunnan ilmeen kannalta
oli ilmeisen onnistunut jo pelkästään siksi, että sekä jakajat että
vastaanottajat olivat ilahtuneita
toisistaan. Jakajien ihastuneet ilmoitukset onnistuneesta tehtävän
suorituksesta ja vastaanottajien
ilmoitukset johan tätä oli odotettu puhukoot puolestaan: jakelutapahtuma tiedotuksineen, talkoineen ja jakamisineen oli onnistunut.

Mittava urakka
Mutta alussa oli pelko, ja pelko
oli jakelusta vastaavan tykönä.
Alun alkaen tehtävämme oli yksiselitteinen: on jaettava vajaa 20
000 Katekismusta hyvinkääläisiin
talouksiin. Tehtävään nimitettiin
työryhmä. Tilanne ei tainnut olla
imagokonsultin luoma. Mielissä
taisi viivähtää menneiltä vuosilta
yksi ja toinen yritys saada aputyövoimaa viranhaltijoiden rinnalle.
Monesta projektista oli jäänyt vaivalloisen puurtamisen mieli. Hyväkään yritys ei ollut antanut
iloista lopputulosta.
Mutta katekismusjakelussa tilanne osoittautui toiseksi syystä,
jota ei vielä kukaan ole selittänyt.
Tavoitteemme saada kokoon 200
vapaaehtoista jakajaa, mihin yksi
ja toinen suhtautui epäuskoisesti,
ylittyi reippaasti mutta ei liiaksi.

SAMI KALLIOINEN

Katekismusjakelu alkoi kirkosta sunnuntaina 17.9. ja se myös päättyi
kirkkoon su 1.10. kiitoksen kera.
Hiljaa mielissämme olimme toki
ajatelleet rationaalisesti, että jos
saamme vajaat 100 seurakunnan
työntekijää, muutamia kymmeniä
luottamushenkilöitä ja vähän esimerkiksi kuorolaisia (kuorot kun
ovat saaneet riemuvuosirahoja!),
niin siinähän se on. Mutta se ei
ollut näin.

Yhteen hiileen
Jo keväällä projektitoimistoon alkoi virrata tasaisesti ilmoituksia
Katekismuksen jakajiksi. Henkilöissä oli paljon tuttuja, mutta
myös paljon uusia kasvoja. Eikä
vaivalloisuudesta ollut puhettakaan. Ehkä kaiken huippu oli talkootapahtuma, jossa paketoimme
koteihin jaettavan kirjekuoren.
Olin jo sulkenut menneisyyden
lokeroihin mahdollisuuden, että
seurakunnassa Katekismuksen
ympärillä voisi olla sellainen hyörinä, kuin sinä iltana oli. Omien
lasten harrastus on eri asia, mutta että seurakunnassa ja Katekismus! Uskonasiat ovat totta pelko-

jemme keskellä.
Imagoa emme ole tietoisesti rakentaneet missään vaiheessa.
Mukaan olimme kutsuneet kaikki kynnelle kykenevät karsintaa
suorittamatta. Imagokonsultin
ensimmäinen tehtävä olisi varmaankin ollut valita sujuvasti
esiintyvät ihmiset asialle. Konsulttia emme kuitenkaan tulleet
kysyneeksi. Ei olisi ollut varaakaan. Mutta silti meille annettiin
235 iloista jakajaa, joiden tehtävästä on tullut vain positiivista
palautetta jopa suklaata myöten.
Kiitos jokaiselle mukana olleelle! Tehtävä on suoritettu. Jos seurakunnan imago kohosi, niin se
oli selvästi sivutuote. Päätuote oli
vanha: kohtaaminen vanhan ja
hyvän asian merkeissä. Pitäkäämme siitä kiinni, vaikka konsultit
muuta uskottelisivatkin!
HANNU TIAINEN
jakelusta vastaava
(tehtävä, jonka te teitte
pelkäksi nautinnoksi!)

Hyvinkään seurakunta kiittää
kaikkia jakelun onnistumiseen
osallistuneita.
Erityisen lämpimät kiitokset jakelualueiden vastaaville ja jakajille.
Kiitos myös hyvinkääläisille hyvästä
vastaanotosta!

Vihreät
sanantuojat
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tätä
Jeesuksen ohjetta yrittivät osaltaan noudattaa ne vihreisiin tuulipuseroihin pukeutuneet sisaret ja veljet, jotka syyskuun kahden viimeisen viikon aikana jakoivat uusia katekismuksia Hyvinkääläisiin koteihin. Valtakunnallinen jakelu hoitui kussakin
seurakunnassa tavallaan. Hyvinkäällä haluttiin seurakuntalaisille ojentaa hyvä sanoma ihmiseltä ihmiselle suoraan, jos ei
nyt suoneen, niin ainakin käteen.
Jakajat kolkuttelivat ihmisten oville. Aina ei kolkuttavalle avattu. Asunnon haltija ei ollut kotona tai ei kuullut aran kohteliasta kolistelijaa. Joihinkin kerrostaloihin oli hiukan hankala päästä
alaovista sisään. Tuntematonta summerinsoittajaa ehkä epäiltiin, joskin suotta.
Henkilökohtaiset tapaamiset ovilla olivat mielenkiintoisia.
Asukkaat yllätettiin pesältään omissa askareissaan. Joku katseli televisiosta olympialaisia tai laittoi perheelle ruokaa. Joissain
talouksissa kasvatettiin lapsia ja hoideltiin kissoja ja koiria.
Monella ovella kerrottiin, että jakajaa oli jo osattu odottaa.
Omalle kohdalle ei sattunut suoranaista torjuvaa vastaanottoa
yhtään. Ainoat haukut tulivat komealta Bernin paimenkoiralta.
Kohteliaita oltiin puolin ja toisin. Puserossa luki komeasti: Arvot mekin ansaitsemme! Iskulause tarkoitti varmasti ennen
kaikkea teitä, joille meillä jakajilla oli kunnia tuoda riemuvuonna
ilosanomaa.
Jakajia oli opetettu esiintymään kohteliaasti. Piti sanoa ystävällisesti oma nimi ja kysyä, että saanko ojentaa Hyvinkään seurakunnan lahjana uuden katekismuksen. Joku ehti jo ilmoittaa,
että ojentaminen on aina paikallaan ja kirjaakin tarvitaan. Toinen kertoi jo lukeneensa uutuuspainoksen sukulaistensa luona.
Joku vastaanottaja lupasi lukea kirjan heti ja välittömästi, mutta oven takaa kuului käytävään: Siellä oli nyt se katekismuksen jakaja. Lupasin lukea kirjan, mutta tuskin tätä nyt kuitenkaan tulee luettua. Lausunto rohkaisi vihreää veljeä suunnattomasti.
Jakelualueelle sattui tietysti tuttaviakin. Heidän kanssaan ehti
muutaman sanan vaihtaa muistakin asioista. Leskirouva pyyteli istumaan, ettei talosta menisi lapsenlykky. Tutussa golfariperheessä epäiltiin, että jaossa on uudet peliohjeet ja sääntökirja. No, katekismus on täynnä ohjeita elämän peliin. Vain yhdessä taloudessa epäröitiin kirjan vastaanottamista ja kysyttiin varovaisesti, mitä se maksaa. Kun selvisi, että kaikki on tällä kertaa ilmaista, hymy levisi asukkaan suupieliin ja kirja kelpasi.
Omalta kohdalta katkismusten jako sujui kahtena poutailtana
sutjakasti. Hiukan jäi harmittamaan, että niin monessa asunnossa ei jakeluaikaan oltu kotona ja kirja piti pudottaa ikään
kuin salaa postiluukusta. Ehkä näissä asunnoissa olisi kohdannut ne mielenkiintoisimmat ihmiset ja päässyt vihreänä sanantuojana keskustelemaan tärkeistä asioista.
Kun sanaa pitää levittää turuilla ja toreilla toin sydämelliset
terveiset kirkkoherra Turuselta antamalla viimeisen kirjauutuuden Hyvinkään torivalvojalle.
RISTO NIHTILÄ

Katekismusjakelu päättyi 1.10.
1. Jos et ole saanut katekismusta,

niin ota yhteys Anna-Maijaan
p. 4561 229 ja hän postittaa sen sinulle.
Tai voit noutaa kirjan seurakuntakeskuksesta, Hämeenkatu 16.

2. Jos kaipaat
ruotsinkielistä katekismusta,

niin se postitetaan sinulle pyynnöstä.
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Sleyn Japanin lähetystyön 100-vuotisjuhlanäyttely

Keisarinnan kimonosta
S

leyn Japanin lähetystyö juhlii
100-vuotistaivaltaan tänä
vuonna ja sen kunniaksi on järjestetty lähetystyöntekijä Liisa
Räsäsen suunnittelema näyttely
Keisarinnan kimono Keravan taidemuseossa. Kävin tutustumassa
näyttelyyn ja tässä jotain pintaraapaisuja sen mittavasta tarjonnasta.
Näyttelyyn varaamani aika, vajaa tunti, osoittautui aivan riittämättömäksi. Toinen mokoma olisi hyvin vierähtänyt, niin että yksityiskohtiin olisi ehtinyt huolellisesti paneutua, muun muassa
valokuvaamisen ohella. Päällimmäinen tuntumani oli, että Japani on todella erilainen maa ja kulttuuri kuin Suomi, vaikka Suomea-

kin ennen lamaa kutsuttiin Euroopan Japaniksi. Kaukana ovat
totisesti itä ja länsi toisistaan!
Mutta aloitetaan näyttelyn nimestä, Keisarinnan kimonosta
(jonka tosin löysin ihan viimeiseksi). Vuosisadan vaihteessa hallinneen Meji-keisarin kuoltua leskikeisarinna Shogen Kotaigo lahjoitti hoviavustajalleen Kaoruko
Hinonishille harsosilkkisen kesäkimonon v. 1912. Tämä avioitui
pankkiiri Kichibei Murain kanssa, joiden tyttärentytär Teiko kastettiin 2. maailmansodan jälkeen
miehensä kanssa kristityiksi. Teiko oli perinyt isoäidiltään Kaorukolta keisarinnan kimonon ja kun
Murait v.1970 vierailivat Suomessa, he lahjoittivat sen Sleyn silANTTI POHJANRAITO

loiselle johtajalle Toivo Rapelille
kiitoksinaan 70-vuotiaasta Japanin lähetystyöstä.

Vanhaa ja modernia
Taidemuseon suuressa hallissa voi
kävijä kohdata vuosituhansia vanhan ja toisaalta modernin Japanin.
Voit nähdä, kuinka korkeiden pilvenpiirtäjien juurella kyyhöttää
vanha temppeli, mainosvaloista
välkkyvässä katukuvassa kiitävät
autoparvet ja kävelevät rinta rinnan muodikkaat nuoret kännyköineen, attaseasalkkuiset kiireiset
liikemiehet ja harmaapäinen vanhus kimonossaan ja puukengissään. Alakerrassa on tätä kaikkea
hienosti valottava Sirkka-Liisa
Huhtisen tekemä non-stop-diaesitys, jonka viime tingassa onneksi
huomasin.
Perinteiset uskonnot, shintolaisuus ja buddhalaisuus, ovat yhä
voimissaan. Kadunvarsien alttareille tuodaan jumalille uhriksi
kukkia, riisiä ja vettä toivossa saada heiltä jotain vastalahjaksi. Pyhäköistä voi ostaa rukouslappuja
ja ripustaa niitä sitten telineisiin
tai puunoksiin, joista lukuisat jumalat voivat rukouksia lukea ja
kenties niihin vastata. Kodeissa
palvotaan vainajien henkiä kotialttareiden ääressä. Joka tilanteelle ja tarpeelle löytyy omat jumalansa ja rituaalinsa, japanilainen
tehokkuus ei jätä mitään sattuman
varaan!

Arkipäivän esineitä
Koululaisen arkeen kuuluvat reppu ja penaali. Koulutuksella on Japanissa erittäin suuri painoarvo ja hyvistä koulupaikoista kilpaillaan
rajusti.

TV:ssä esitettiin äskettäin dokumentti japanilaisesta kasvatuksesA NTTI POHJANRAITO

Sadan vuoden aikana Sleyn lähetystyö on kantanut hedelmää. Japanin evank
vähän toista miljoonaa.
ta ja kouluelämästä. Pienestä asti
vanhemmat tekevät kaikkensa
taatakseen lapsilleen maksimaalisen menestyksen lastentarhasta
alkaen. Kilpailu on ankaraa ja armotonta, heikot ja epäonnistuneet
sortuvat, ja osa heistä päätyy jopa
itsemurhaan ainoana ulospääsytienä kärsimyksestä. Esimerkiksi
Japanissakin tavanomaista koulukiusaamista on vielä harvoin
mahdollista avoimesti ja totuudellisesti käsitellä.
Keisarinnan kimono -näyttely
antaa harvinaisen tilaisuuden kurkistaa japanilaisen lapsen, nuoren
ja aikuisen maailmaan, arkeen ja
juhlaan, kotiin ja kouluun.

Pisara meressä

Japanilaisen talon yhteyteen kuuluu kiinteästi pieni puutarha. Virtaava vesi, kivet ja kasvit muodostavat
harmonisen kokonaisuuden.

Sleyn Japanin lähetystyöllä on
oma osastonsa, jossa voi tuntea
menneen maailman nostalgisen
kosketuksen aitojen dokumenttien, kirjeiden ja kuvien kautta.
Ensimmäiset lähetystyöntekijät
olivat täysin antautuneita Herransa asialle ja jaksoivat vaikeissa
olosuhteissa ja karulla maaperällä taistella Kristuksen evankeliumin puolesta, niin että v. 1905

vihdoin Shimosuvassa Keski-Japanissa kastettiin ensimmäiset japanilaiset: opettaja Yasutane Yoshida ja seitsemän nuorta.
Tänään Japanin ev.lut. kirkolla
on 133 pientä seurakuntaa, joihin
kuuluu 22 000 kastettua jäsentä.
Se on kuin pisara Japanin noin
125 miljoonan asukkaan meressä, mutta silti varmasti tärkeä ja
kallis pisara meidän Herramme
silmissä! Japanilaisista vain noin
1 % kuuluu johonkin kristilliseen
kirkkoon, vaikka lähetystyötä Japanissa on tehty 1600-luvulta asti.
ANTTI POHJANRAITO
Keisarinnan kimono Keravan
taidemuseossa, Klondyketalossa
(Kumitehtaankatu) Saviolla.
Näyttely avoinna klo 12 - 19 sunnuntaihin 15.10. saakka, joten
kiireesti katsomaan vaikkapa
koko perheen viikonloppuretkenä
(liput 15/10/5 mk).

KIRKONMÄELTÄ

nykypäivään

ANTTI POHJANRAITO
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KOKO PERHEEN

NIPPON-JUHLA
Hyvinkään kirkossa
15.10.2000
Juhlitaan 100-vuotiasta
Japanin lähetystyötä

10.00 MESSU Hyvinkään kirkossa
Liturgi Tapio Turunen, saarna Seppo Suokunnas, kanttori
Marjut Sipakko, ehtoollisella avustaa Tauno Tuominen ja
Reijo Arkkila, Evankelisten opiskelijoiden kuoro
Elävät Kivet johtaa Eila Rantanen,
Hyvinkään evankelinen kuoro johtaa Antti Pyylampi

11.30 LOUNAS seurakuntakeskuksessa

kelisluterilaisella kirkolla on 133 pientä seurakuntaa ja noin 22 000 jäsentä. Kaikkiaan Japanissa on kristittyjä

Aikuiset 30 mk ja lapset 15 mk

JAPANINÄYTTELY kirkon yläsalissa
Tuula Liivola ja Inkeri Keinänen

Japaninlähetyksen juhlavuosi ja
tulevaisuudennäkymät

K

uluneena vuonna Sleyn kautta tehty lähetystyö on ollut
esillä Japanin ev.lut. kirkossa
(Jelk) monella tavalla. Viime
vuonna Jelk asetti 10-henkisen
toimikunnan suunnittelemaan ja
toteuttamaan juhlavuoden tapahtumia.
Juhlavuoden avauksena viime
huhtikuussa Suomesta vieraili parikymmentähenkinen matkaryhmä kiertäen Japanin kaikki viisi
kirkkopiiriä (hiippakuntaa) Kyushulta Hokkaidolle saakka. Matkan
huipentuma koettiin Nagasagissa,
kun ryhmä löysi yllättäen ensimmäisen lähettiperheen lapsen,
Kyllikki Welroosin hautakiven.
Toukokuussa Osakassa kokoontui vuosittainen evankelioimisseminaari, jossa 100-vuotinen lähetystyö oli esillä kuvaelmin, lauluin
ja diakuvaesityksin. Heinäkuussa
Japanista vieraili 57-henkinen
seurakuntalaisten ryhmä ottaen

osaa mm. Elimäen valtakunnallisille evankeliumijuhlille. Elokuussa Evankelisten opiskelijoitten pantomiimi-aktio-ryhmä vieraili leireillä ja seurakunnissa
sekä esiintyen myös Jelk:n vuosikokouksessa lähes 300-päiselle
yleisölle. Lokakuussa vierailee
Suomessa sekä Jelk:n pääsihteeri
Masanori Uno Tampereen lähetysjuhlassa että kirkonjohtaja Jun
Koizumi Seinäjoen lähetysjuhlassa. Lokakuun lopussa Sleyn toiminnanjohtaja Seppo Suokunnas
vierailee vielä Japanissa. Viimeisenä vierailee Jelk:n nuoria Maata näkyvissä -festareilla Turussa
päättäen juhlavuoden tapahtumat.
Juhlatoimikunta julkaisi japaniksi kaksi pientä kirjasta, toisen
lapsille ja toisen aikuisille. Kuvitetut kirjaset kertovat erityisesti
Sleyn lähetystyön alkuvaiheista.
Monet lukijat ovat olleet liikuttuneita sekä kiitollisia siitä, miten

12.00 LASTEN TOIMINTAKANAVAT

suomalaiset jo sadan vuoden ajan
ovat tehneet rakkaudella lähetystyötä heidän keskuudessaan.
Sleyllä on tällä hetkellä 16 lähettiä Japanissa. Lähettejä tarvitaan edelleen, koska Jelk:lla on
kova pula työvoimasta. Jelk on
taloudellisesti ja hallinnollisesti
itsenäinen, mutta työvoimapula
estää työn laajentamisen. Seurakuntien aktiiviväki ikääntyy, ellei
saada nuoria mukaan. Siksi uudelle vuosituhannelle siirryttäessä kirkko haluaa panostaa erityisesti nuorisotyöhön ja evankelioimiseen. Myös internet on evankelioimisen välineenä. Ensimmäiset
internetin kautta mukaan tulleet
on jo kastettu!
Jelk katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti, mutta toivoo edelleen
yhteistyökirkkojen tukea lähetystehtävässään.
KOSTI KALLIO

Videoita ja dioja Japanista, nukketeatteria, askartelua,
hiljainen huone
klo 13.00 laulunurkka
klo 13.30 lapset kulkueena kirkkoon Nippon-juhlaan

13.00 NIPPON-JUHLA Hyvinkään kirkossa
Ohjelmassa mukana: Tapio Turunen, Seppo Suokunnas,
Reijo Arkkila, Tauno Tuominen, Sirpa Turunen, Eija Viitanen,
Pirkko Ojala, Antti Pohjanraito, Evankelisten opiskelijoiden
kuoro Elävät Kivet Eila Rantasen johdolla ja
Hyvinkään Evankelinen kuoro Antti Pyylammen johdolla,
Marjut Sipakko ja Hyvinkään seurakunnan lapsikuoro.

Juhlan päättyy n. klo 14.30 juhlakahveihin
seurakuntakeskuksessa

Olet sydämellisesti
tervetullut!
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Ekumenian kylmät tuulet
SAMI KALLIOINEN

J

eesuksen sanat että he kaikki
olisivat yhtä velvoittavat
kaikkia kristittyjä. Uskollisuus
Jeesuksen sanoille edellyttää määrätietoista pyrkimystä yhteyteen.
Yhteys on välttämätön perusehto,
kristittyjen tehtävä ei ole etsiä
eroavaisuuksia vaan etsiä yhteyttä.
Oma kirkkomme onkin ollut
tässä suhteessa hyvin uskollinen.
Nykyisten ekumeenisten keskustelujen alullepanija on edesmennyt arkkipiispa Martti Simojoki.
Oman hiippakuntamme nykyinen
piispa on avustajineen tehnyt suuren määrän työtä ekumenian saralla. 1990-luvun merkittävimmiksi saavutuksiksi kirjattiin Porvoon julistus luterilaisten ja anglikaanisten kirkkojen välillä sekä
yhteinen julistus vanhurskauttamisesta luterilaisten kirkkojen ja
katolisen kirkon välillä. Neuvotteluja ortodoksisen kirkon kanssa käydään säännöllisesti. Ekumeenisten keskustelujen ilmapiiriä on leimannut toiveikkuus.

Kahdella tasolla
Ekumeenisissa prosesseissa ja
kristittyjen välisessä yhteydessä
on kaksi eri tasoa: ruohonjuuritaso, joka sisältää kristittyjen aktiivisuuden paikallisseurakuntatasolla sekä kirkkojen virallinen
taso, jolla viralliset oppikeskustelut käydään. On luonnollista, etteivät virallisen tason kysymykset
kohtaa paikallistasoa kovinkaan
läheisesti, vaativathan oppikeskustelut normaalia enemmän asiantuntemusta, aikaa ja perehtyneisyyttä. Asiakirjat jäävät tuntemattomiksi.
Toisaalta ekumeenisia prosesseja on halki vuosien tietoisesti tai
tahtomattaan ymmärretty myös
väärin. Asiakirjojen sisältöön sen
suuremmin perehtymättä nähdään

Hyvinkäällä käytännön ekumeniaa ovat olleet paikallisten seurakuntien yhteiset tilaisuudet.
pelottavia uhkia siellä ja täällä.
Säännöllisestihän saamme lukea
uhkakuvia paavin vallasta, EU:sta
antikristuksena ja katolisen Marian palvonnan leviämisestä keskuuteemme.
Tällaisilla mielipiteillä tulee
aina olemaan edustajansa, valitettavaa on se, että tosiasiat jäävät
uhkakuvien varjoon, varsinkin
kun tavallisessa suomalaisessa
ympäristössä on vaikea nähdä
Marian palvonnan villiä rehottamista tai edes paavin sormenjälkiä uudistetussa jumalanpalveluksessamme. Ekumenia ymmärretään väärin silloin kun sen oletetaan olevan paavin vallan kasvattamista omassa kirkossamme tai
jos sillä ymmärretään oman erityislaadun menettämistä ja uskonpuhdistuksen perinnön turhentamista. Ekumeenisissa keskusteluissa on kysymys eri osapuolten
tasavertaisesta kohtaamisesta ja
yhteyden etsimisestä kunkin

omasta luovuttamattomasta lähtökohdasta käsin.

Huoli ekumeniasta
Ekumeenisten prosessien suhteen
tosiasiallinen tilanne on tällä hetkellä (lokakuu 2000) se, että hyvien ja toiveikkaiden aikojen tilalle on noussut syvä huoli ekumeenisten keskustelujen ilmapiiristä. Tähän huoleen on ollut syynä katolisen kirkon syyskuun
alussa julkaisema asiakirja Dominus Iesus (Herra Jeesus).
Laajan asiakirjan vaikutuksia
on toistaiseksi aikaista arvioida.
Sen tärkeimpänä korostuksena on
painottaa kristinuskon ainutlaatuisuutta muiden uskontojen ja
aikamme uskonnollisen relativismin rinnalla. Kristus on ainoa
pelastaja.
Ongelmallista ekumeenisen yhteydenpidon kannalta on se, että
asiakirja painottaa kirkko-opissa

Lasten katekismuskoulu
Mikä on se pieni sana, jolla saa hyvän olon riidan jälkeen?

vallitsevia eroja äänenpainoin,
jotka nostavat uudelleen esiin jo
taustalle jääneen perinteisen katolisen käsityksen muista kirkoista. Uskonpuhdistuksen kirkkoja
pidetään kirkollisina yhteisöinä,
ei kirkkoina sanan varsinaisessa
mielessä. Tämä tuntuu yllättävältä
ja melkeinpä askeleelta taaksepäin viime vuosien sanavalintojen
rinnalla, jotka korostivat syvemmän yhteyden tavoittelua tasavertaisemmalta pohjalta. Piispa Eero
Huovisen sanoin katolinen kirkko näyttäisi nyt painavan jarrua
muistuttamalla kirkollisen ykseyden tiellä vallitsevista esteistä.
Toivon, etteivät vanhat haavat
avautuisi uudelleen. Tällaisessa
tilanteessa olisi tärkeää tavoitella enemmän sitä, mikä yhdistää,
kuin muistuttaa erimielisyyksistä. (Eero Huovinen).
Edellä mainitut Porvoon julistus ja yhteinen julistus vanhurskauttamisesta ovat olleet vain pieniä alkuja yhteyden tiellä. Paljon
on jäljellä tehtävää ja esteet ovat
paljon suuremmat kuin ensituntumalta ajattelisi. Siksi onkin tärkeää myös paikallis- tai ruohonjuuritasolla olla osapuilleen selvillä, mistä milloinkin tuulee. Käytämmekö voimavaramme uhkakuvien maalailuun ja sitä kautta
kaikkien mahdollisten erojen ja
väärinymmärrysten kasvattamiseen. Tai kuvittelemmeko ekumenian edenneen jo niin pitkälle, että
yhteiselo on mahdollinen täysin
mutkattomasti. Vai tahdommeko
edelleen jatkaa sitä kivuliasta prosessia, joka tunnustaa yhteyden
tiellä olevat vaikeudet, mutta tahtoo silti pysyä uskollisena Jeesuksen sanoille.

Paikallinen ekumenia
Paikallisissa oloissamme on harvinaista joutua oppikeskusteluun

tai edes tekemisiin roomalaiskatolisen kristityn kanssa. Muiden
kristillisten yhteisöjen kanssa on
yhteiskristillinen toiminta viime
vuosina ollut meidän ruohojemme juurilla hedelmällistä ja palkitsevaa, vaikkakaan ei aina ongelmatonta. Paikallistasolla onkin
oikein keskittyä yhteyden mahdollisuuksien rakentamiseen. Viholliskuvien ruokkiminen varsinkin
poissaolevista on voimavarojen
tuhlausta. Kristittyjen koko määrässä oma luterilainen kirkkomme on vain pieni joukko. Suomalainen enemmistöluterilaisuus
on maailmalla harvinaista. Katolinen kirkko äitikirkkona (jos näin
uskaltaa sanoa!) määrittää olemassaoloamme halusimme tai
emme.
Oman ryhmän itsetuntokysymykset selittävät paitsi suurta ahkeruutta paneutua ekumenian
edistämiseen myös olemassaolon
oikeutuksen löytämistä siitä, että
erot tehdään liioitellun jyrkiksi.
Kautta maailman ruohonjuuritasolla tunnetaan suurta tarvetta
konkreettisempaan yhteyteen.
Kylmienkin tuulten puhaltaessa
olisi kaikessa kanssakäymisessä
(ja vielä enemmän kanssakäymättömyydessä!) hyvä muistaa roomalaiskirjeen sana: Osoittakaa
toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Yhteyden puute
on kristittyjen välillä syvä ja häpeällinen haava. Herra armahda
meitä, jotka kutsumme itseämme
sinun lapsiksesi.
VIRPI KOIVISTO
Lisätietoa osoitteista: www.evl.
fi/kkh/kt/uutiset, www.lutheranworld.org/News ( klikkaa 8.9.00)
ja www.vaticanum.va/latest (klikkaa: Declaration Dominus Iesus)

Novospasskin mieskuoro Hyvinkäällä

Luostarin lauluja kauneinta
luostarimusiikkia
ke 1.11. klo 19.00
Hyvinkään kirkossa

Väritä ympyrällä merkityt kirjaimet, niin saat tuon sanan selville.

Ohjelmisto on koottu kuoron 10-vuotistaipaleelta ja se sisältää kauneimpia venäläisiä ortodoksisia lauluja 1700-luvulta 1900-luvun alkuun.
Lippujen (90 markkaa) ennakkomyynti Suomalaisesta Kirjakaupasta
sekä tuntia ennen konserttia kirkon ovelta.
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Seurakunnan uusin työntekijä esittelyssä

Iloinen ja välitön Kirsi
nuorisotyönohjaajaksi
N

uorisotyönohjaaja Kirsi Kupiainen on aloittanut työnsä
Hyvinkään seurakunnassa lokakuun alusta. Muuttokuorma on
purettu Helenenkadun kaksioon ja
osa naapureistakin on käynyt tutuksi.
- Olen tyytyväinen tilavaan
asuntooni. Hyvinkää oli minulle
entuudestaan tuttu, täällä on puita, kauppoja riittävästi ja palvelut kunnossa.
Hyvinkäälle 32-vuotiaan Kirsin
tie kulki Punkaharjun, Lappeenrannan ja Puumalan kautta.
- En ole oikein mistään kotoisin, minua on luultu savolaiseksi
ja karjalaiseksi, mutta olen syntynyt Punkaharjulla, jossa asuin
19-vuotiaaksi. Sen jälkeen lähdin
opiskelemaan nuorisotyönohjaajaksi Pieksämäelle Sisälähetysseuran opistoon.
Valmistumisensa jälkeen Kirsi
työskenteli Sammonlahden seurakunnassa Lappeenrannassa tyttötyöntekijän viransijaisena puolitoista vuotta 1990-luvun alussa.
Sitten avautui v. 1991 nuorisotyönohjaajan paikka Puumalan
seurakunnassa. Kirsi vastasi
ainoana nuorisotyöntekijänä varhais-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä työparinaan pappi. Puumalassa vierähti melkein kymmenen
vuotta.
Välillä tuli tarve saada lisäoppia ja päästä tuulettumaan. Kirsi
opiskeli talvella 1999 - 2000 Askarruttaja-koulutuksessa Kankaanpään opistossa Kankaanpäässä.
- Viihdyin Kankaanpäässä todella hyvin. Teimme pääasiassa
käsitöitä ja myös puutyökurssi sisältyi opetusohjelmaan. Hitsaamistakin on kokeiltu!

Isompiin ympyröihin
- Halusin lisää työkavereita ja
päästä isompiin kuvioihin, Kirsi
kertoo syyksi siihen, miksi hän
haki Hyvinkäälle. Toive isommista ympyröistä varmasti toteutuu;

Pappi
tavattavissa
Hyvinkäällä riittää vieläkin pappeja. Olemme tällä
palstalla jo tutustuneet Pekka T. Lyyräseen, Anne
Anttoseen, Hannu Tiaiseen, Jari Kemppaiseen, Anita
Passilahteen, Esa Kokkoon, Tauno Tuomiseen ja Virpi
Koivistoon. Nyt vastaa uteluun sairaalapastori Toivo
Rautama.
maan sairaalasielunhoidon harjoitteluun ja sain seurata teologien työskentelyä Hesperian sairaalassa. Sairaalapapin virkaan pääsin kuitenkin vasta kahdeksantoista seurakuntatyövuoden jälkeen. Hyvinkäälle hain lähinnä
halusta kokea uutta ja etsiä rajojani. Täysin ventovieraalle paikkakunnalle muutto on avartava ja
kasvattava kokemus, joskin se
vaati hiukan uskallusta.

Suhteesi
naispappeuteen?

Kuka olet?

Kirsi Kupiainen on aloittanut lokakuun alusta nuorisotyönohjaajana
seurakunnassamme.
muutto 3000 jäsenen Puumalasta
36 000 jäsenen Hyvinkäälle on iso
muutos. Myös työtovereita on paljon. Kirsin vastuualueena on varhaisnuorisotyö. Työ on tyttötyöpainotteista ja siihen kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön.
Kirsi luonnehtii itseään iloiseksi, välittömäksi ja tarvittaessa
myös jämäkäksi. On tärkeää säilyttää ote nuoriin. Kirsi on käynyt Gordonin perhekoulun Nuisku-ohjaajakoulutuksen (nuorten
ihmissuhdekoulutus). Hän toivoo
voivansa järjestää nuorille myös
tällaista toimintaa.
- Rakastan leirielämää ja hiihtämistä. Pääsen tosin vasta puolilta päivin kunnolla käyntiin,
mutta sitten vauhtia riittääkin,
kertoo Kirsi. Työvuosien aikana

on tullut osallistuttua monelle leirille ja vaellukselle.

Kirjoittamista ja
hiihtämistä
Harrastuksikseen Kirsi mainitsee
lukemisen, kirjoittamisen ja käsityöt. Hän kirjoittaa pöytälaatikkoon runoja ja pitää päiväkirjaa.
Puumalassa yksi työtehtävistä oli
kirjoittaa hartauskirjoituksia paikallislehteen.
Työsarkaa nuorisotyössä riittää.
Kerhot pyörivät täysillä ja koululaisten syyslomaleiri on merkitty
Kirsin kalenteriin. Tervetuloa seurakuntaan!
ANNA-MAIJA AHOVAARA

Jaakko Löytty

Miten päädyit papiksi ja
tänne?

Kytäjän kirkossa su 22.10.2000
Klo 15 - 16.30 Jaakko Löytty ja Urpo Karjalainen opastavat Siionin Virsien lisävihkon eli uusien Siionin Virsien maailmaan
Ravintoa ja kahvia välissä
Klo 17 Jaakko Löytyn konsertti
Klo 18 Siionin Virsi seurat
Jokainen tilaisuus on oma kokonaisuutensa. Tule koko iltapäiväksi tai vain johonkin ylläolevista tilaisuuksista.

Olen Toivo Kalervo Rautama,
syntynyt 1947 ja viettänyt lapsuuteni Ruoveden maalaismaisemissa. Olen naimisissa ja minulla on
kaksi aikuista lasta.
Sairaalapastorina olen toiminut
täällä Hyvinkäällä reilun vuoden
eli siitä lähtien kun virka perustettiin. Sitä ennen tein samaa työtä
mm. Seinäjoen ja Härmän sairaaloissa.
Nyt työkenttääni ovat Hyvinkään Sairaalan lisäksi Kiljavan
sairaala sekä Paavolan ja Kauniston vanhainkodit, Veteraanitalo
sekä dementiakoti Mummola. Pidän vanhuksille hartaushetkiä,
keskustelen ryhmissä ja vaihdan
kuulumisia kahden kesken.
Sairaalatyössä liikutaan syvemmissä vesissä, siellä elämän epävarmuus, tuska ja kuolema ovat
usein läsnä ja siellä tarvitaan niin
henkistä kuin hengellistäkin tukea ja kuuntelijaa. Työ on paitsi
potilaiden, myös omaisten lohduttamista vaikeissa, sairauden
aiheuttamissa uusissa elämäntilanteissa ja ahdistuksessa. Henkilökunnan tukeminen ja työnohjaus on niinikään tärkeä osa työtäni.

Kun elämä ahdistaa

Sisäinen kutsumus lukion loppuvaiheessa ohjasi minut pyrkimään
teologiseen tiedekuntaan. Sielunhoitotyö ja sairaalamaailma kiinnostivat jo opiskeluaikana. Hakeuduin Irja Kilpeläisen ohjaa-

He tuovat uutta ilmettä seurakuntien toimintaan. Olen iloinen kun
miniänikin valmistuu pian papiksi.

Miten houkuttelisit
hyvinkääläisiä
seurakunnan piiriin?
Olemalla heidän asioissaan ja arjessaan mukana ja osoittamalla
omalla työlläni, että kristillinen
sanoma voi antaa elämälle perustan. Esimerkiksi jumalanpalvelus
tarjoaa levähdys-, eheytymis- ja
rauhoittumispaikan kiireiselle ihmiselle.

Viihdytkö työssäsi?
Viihdyn hyvin ja tunnen tekeväni
sitä mitä olen aina halunnut. Pyrin olemaan läsnä silloin kun ihmiset toivovat, pyytävät ja tarvitsevat tukea ja lohtua. Tilanteet
ovat moninaiset. Ei aina sanoilla,
vaan pelkällä läsnäolollakin voi
antaa turvallisuutta ja lohtua.

Harrastukset?
Ykkösenä tulee kitaransoitto.
Soittopeli kulkee usein mukanani ja säestän sillä yhteisiä virsija lauluhetkiä. Yritän kehitellä
kitarani kanssa aina jotain uutta.
Musiikki kiinnostaa muutenkin,
kuuntelen sitä paljon ja laulan
Oratoriokuorossa. Hyvä kirjallisuus on aina mieleen. Pyöräillen
olen ehtinyt tutustua Hyvinkääseen ja sen ympäristöön, vehreä
kaupunki tämä on.
KATI RAUHAKOSKI

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

Seuraava Kirkonmäeltä-lehti
ilmestyy torstaina 16.11.
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Väritystehtävä

Virsi- ja
runoilta

PYHÄKOULUT
joka sunnuntai
klo 10:

Harjutalo Harjukatu 1, Pappilankatu 14, seurakunnan työkeskus, Hämeenkatu 16 päiväkerhohuone, Talvisilta Sieponkuja 2 kerhohuone, Veikkari
Vatvuorentie 1 kerhohuone,
Paavolan seurakuntakoti Aittatie 1 kerhohuone.

Katekismuskoulu

Rauhanyhdistyksen toimitalo
Paavolankatu 3.

18.10. Uskonkohta  lunastaja

Klo 11:
Klo 12:

Hakalanmäki Ahmankatu 2
kerhohuone, Vehkojan seurakuntakeskus Yli-Anttilantie 3
rippikoulusali.

Tule mukaan!

Lähetysmyyjäiset
pe 3.11. klo 10.30-13.00

seurakuntakeskuksessa

Tervetuloa!

Radiokinkerit
ma 16.10. klo 19 - 20

Vanhassa kirkossa
keskiviikkoisin
klo 19.00

25.10. Uskonkohta  pyhittäjä
8.11. Isä Meidän  Jumala ja
hänen tahtonsa

pe 13.10. klo 18.00
Vanhassa kirkossa
rovasti Niilo Rauhala
Klo 20 iltakahvit
Rauhanyhdistyksessä,
Paavolankatu 3.

Rajamäen
mieslaulajien
konsertit

15.11. Isä Meidän  meidän tarpeemme

su 15.10. klo 16.00
Kytäjän kirkossa

22.11. Sakramenttien lahja

klo 19.00
Hyvinkään kirkossa

29.11. Jumalan apu Raamatussa,
ripissä ja rukouksessa

Ristikon 7/2000 ratkaisu

Radio Dei

6. käsky

Mukana mm. vastaava perheneuvoja Veli Matti Helminen.
Taajuudet 89 MHz (Helsinki) ja
96,6 (Hämeenlinna)

Tervetuloa

Mummon
kammariin
Kiitos kaikille
muistamisestani!

Kirkonmäen mummeli
Astrid Parkkonen

(Helenenkatu 34 D)
ma, ti, ke klo 11 - 15
to perhepäivä
klo 9 - 12

Kilpailuun osallistui 30 ristikonratkaisijaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Pirjo-Leena Koivusta ja Helli
Pirttilahtea. Heille on lähetetty kirjapalkinnot. Kiitos kaikille osallistumisesta. Seuraava ristikko on joulukuun Kirkonmäeltä-lehdessä.
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Leikkaa talteen

k a l e n t e r i
13. 10.
VIIKKO 41
Hiljaisuuden polku 10 vapauttavaa sanaa -näyttely Hyvinkään kirkossa 8.10.
alkaen lokakuun ajan. Kirkko on auki joka
päivä klo 9 - 16.

Perjantai 13.10.

klo 18 Virsi- ja runoilta Vanhassa kirkossa rovasti Niilo Rauhala. Klo 20 iltakahvit Rauhanyhdistyksessä, Paavolankatu 3.

Lauantai 14.10.

klo 12 Paavola-päivä/Hyvinkään IX hopeapäivä Paavolan seurakuntakodilla. Kotiseudun muuttuvat kasvot -esitelmä Päivi Varpasuo, Veli Hopean julkistaminen, vuoden
paavolalaisen julkistaminen, Paavola-kirjan
julkistaminen, Peikkotanssi-näytelmä, Lea
Laiho ja Paavolan näytelmäkerho, Paavolan
ala-asteen kuoro, johtaa Marina Petrik, Paavola-laulu, Seppo Lammi. Järjestäjinä Hyvinkää-seura, Paavolan asukasyhdistys, Kirjatoimikunta ja Paavolan alueneuvosto. Kahvitarjoilu.

Sunnuntai 15.10./
18. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA

Kristityn vapaus/Japanin lähetyksen 100vuotisjuhla/Japani-näyttely Hyvinkään kirkon yläsalissa
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Turunen,
saarna Seppo Suokunnas, Sipakko, Evankelisten opiskelijoiden kuoro Elävät Kivet, johtaa Eila Rantanen, Hyvinkään evankelinen
kuoro, johtaa Antti Pyylampi.
klo 11.30 Lounas seurakuntakeskuksessa (aikuiset 30 mk, lapset 15 mk).
klo 12 Lasten toimintakanavat seurakuntakeskuksessa.
klo 13 Koko perheen Nippon-juhla Hyvinkään kirkossa, Turunen, Tuominen, Viitanen,
Pohjanraito, Liivola, Seppo Suokunnas, Reijo
Arkkila, Sirpa Turunen, Pirkko Ojala, Evankelisten opiskelijoiden kuoro Elävät Kivet,
joht. Eila Rantanen, Hyvinkään evankelinen
kuoro, joht. Antti Pyylampi, Hyvinkään seurakunnan Lapsikuoro, johtaa Marjut Sipakko. Klo 14.30 Juhlakahvit srk-keskuksessa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 12 Messu Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
klo 16 Rajamäen mieslaulajien konsertti
Kytäjän kirkossa, johtaa Kari Majaranta.
klo 18 Tuomasmessu Vanhassa kirkossa,
avustajia kaivataan eri tehtäviin. Ilm. Jari
Kemppaiselle, puh. 040 547 9625.
klo 19 Rajamäen mieslaulajien konsertti
Hyvinkään kirkossa, johtaa Kari Majaranta.

VIIKKO 42
Tiistai 17.10.

klo 18 Lähetysilta Lepopäivän siunaus
Harjutalossa, Harjukatu 1, Pertti Niiranen,
laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.
klo 19 Petri Laaksosen ja Vehkojan kuoron konsertti Hyvinkään kirkossa. Petri
Laaksonen, laulu ja piano, Vehkojan kuoro,
johtaa Marjut Sipakko, Matti Raitio, kitara,
Matti Paatelma, kosketinsoittimet.

Keskiviikko 18.10.

klo 19 Katekismuskoulu Uskonkohta  lunastaja Vanhassa kirkossa, Tuominen.

Sunnuntai 22.10./
19. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA

Rakkauden kaksoiskäsky/Vastuuviikko
klo 10 Vastuuviikon messu Hyvinkään kirkossa.

klo 11.30 Reilun kaupan kahvit ja yleisötilaisuus vastuuviikon aiheesta Kuluta
harkiten.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodilla.
Kahvit.
klo 14 Matti Nikusen sävellyskonsertti seurakuntakeskuksen isossa salissa, Hyvinkään
musiikkiopiston Lapsikuoro, johtaa Katja
Heroja.
klo 14 Uusien hyvinkääläisten kiertoajelu
ja kahvitilaisuus. Lähtö opastetulle kaupunkikierrokselle klo 14 seurakuntakeskuksen
edestä, Hämeenkatu 16. Oppaana Elsa Hongisto. Kierroksen jälkeen kahvi- ja tervetuliaistilaisuus Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Mukana Hyvinkään
kaupungin tiedottaja Sari-Leena Humppi ja
seurakunnasta yhteiskuntatyön pastori Riina Viinikainen-Storhammar. Tilaisuuden jälkeen kuljetus takaisin keskustaan. Ilmoittautumiset seurakunnan neuvontaan 17.10.
mennessä, puh. 456 11.
klo 15 Jaakko Löytty Kytäjän kirkossa. Klo
15 - 16.30 Jaakko Löytty ja Urpo Karjalainen opastavat Siionin Virsien lisävihkon eli
uusien Siionin Virsien maailmaan. Ravintoa
ja kahvia välissä. Klo 17 Jaakko Löytyn konsertti. Klo 18 Siionin Virsi -seurat.

VIIKKO 43
Tiistai 24.10.

klo 18 Lähetysilta Kuule isän opetuksia
Harjutalossa, Harjukatu 1, Lasse Nikkarikoski ja Eero Ojala, laulujen säestykset AnnaMaija Peltomaa.

Keskiviikko 25.10.

klo 14 SeurakuntaSeniorit Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
klo 19 Katekismuskoulu Uskonkohta  Pyhittäjä Vanhassa kirkossa, Passilahti.

Perjantai 27.10.

klo 19 Fagotilla vilvokkaasti Hyvinkään
kirkossa, Olavi Ojanperä, fagotti, Matti Heroja, piano ja cembalo.

Lauantai 28.10.

klo 18 Iltakirkko ja ehtoollinen Vanhassa
kirkossa, pastori Matti Hyry Rauhanyhdistyksestä.

Sunnuntai 29.10./
20. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA

Usko ja epäusko
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 16 Seurat Ahdenkallion nuorisotalolla.
klo 18 EtCetera-kuoron konsertti Hyvinkään kirkossa.

VIIKKO 44
Tiistai 31.10.

klo 18 Lähetysilta Elämä  lahja Jumalalta Harjutalossa, Harjukatu 1, Paavo Erelä, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 1.11.

klo 19 Novospasskin mieskuoron konsertti Luostarin lauluja  kauneinta luostarimusiikkia Hyvinkään kirkossa. Kauneimpia venäläisiä ortodoksisia lauluja. Lippuja
(90 mk) saatavissa Suomalaisesta Kirjakaupasta ja tuntia ennen konserttia ovelta.

Perjantai 3.11.

klo 10.30 Lähetysmyyjäiset ja lounas seurakuntakeskuksessa.

-

15. 11. 2000

Lauantai 4.11./PYHÄINPÄIVÄ

Pyhien yhteys
klo 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa, saarnaa Hannu Pöntinen, Kannelkuoro, johtaa Mervi Kanerva.
klo 14 Ruotsinkielinen jumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa.
klo 14.30 Hartaushetki Rauhannummen
hautausmaalla.
klo 16 Hartaushetki Puolimatkan hautausmaalla.
klo 18 Muistojumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa, Oratoriokuoro, johtaa Matti Heroja.
klo 18 Pietari Särkilahden viimeinen esitys Hyvinkääsalissa, ohjaaja Jouni Laine.

Sunnuntai 5.11./
21. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA

Jeesuksen lähettiläät
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 11.30 Kirkkokahvit ja karjalaisten juhla seurakuntakeskuksen isossa salissa.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Tuomasmessu Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 45
Tiistai 7.11.

klo 18 Lähetysilta Ihmisen elämänkaari
Harjutalossa, Harjukatu 1, Annikki Erelä, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 8.11.

klo 19 Katekismuskoulu Isä meidän  Jumala ja hänen tahtonsa Vanhassa kirkossa,
Lyyränen.

Perjantai 10.11.

klo 19 Luther-ilta Vanhassa kirkossa, Martinpäivän seurat.

Sunnuntai 12.11./
USKONPUHDISTUKSEN
MUISTOPÄIVÄ/ISÄNPÄIVÄ

Uskon perustus
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Tapio Holma saarnaa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa. Kahvit.
klo 12 Isänpäiväjuhla Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Vehkojan kuoro, Lapsikuoro,
johtaa Marjut Sipakko.
klo 16 Isänpäivän musiikkia Kytäjän kirkossa, Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog, cembalo, Taija Gripentrog, sello, Marjut Sipakko,
laulu.
klo 18 Opintorahastoyhdistyksen konsertti Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 46
Tiistai 14.11.

klo 18 Lähetysilta Rahan valta ja lähimmäinen Harjutalossa, Harjukatu 1, Kalevi
Tanskanen, laulujen säestykset Anna-Maija
Peltomaa.

Keskiviikko 15.11.

klo 14 SeurakuntaSeniorit Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
klo 19 Katekismuskoulu Isä meidän  meidän tarpeemme Vanhassa kirkossa, Tiainen.
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

Konsertti

EtCeterakuoro
su 29.10 klo 18
Hyvinkään kirkossa

KIRKONMÄELTÄ
Hyvinkään
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Hyvinkään kirkossa
Petri Laaksonen,
laulu ja piano
Vehkojan kuoro
joht. Marjut Sipakko

Olen saanut tehdä seurakunnassamme työtä, joka on koitunut monella tavoin siunaukseksi minulle. Syntyi näky siitä miten voisin
olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, että nuorten asemaa
yhteiskunnassa voisi parantaa. Sitä näkyä kohden lähden kulkemaan. Ennen lähtöäni haluan kuitenkin jakaa sinun kanssasi muutamia ajatuksia - edes hitusen siitä mitä kohtaamani nuoret ovat
antaneet minun oppia elämästä.
Elämään on helppo hukkua - työhön, harrastuksiin, ihmissuhteisiin, kiireeseen ja haluun saavuttaa aina vain enemmän. On
vaikea muistaa, että elämää ei voi siirtää huomiseen tai hyllyn
reunalle odottamaan parempaa ajankohtaa. Oman tien löytäminen ja sen kulkeminen ei ole aina helppoa. Välillä tekee hyvää
pysähtyä, kuunnella itseään ja olla tekemissään päätöksissä rehellinen itselleen. Koska meiltä aikuisilta unohtui se, että kasvaminen ja kehittyminen on ihan koko elämän mittainen prosessi?
Milloin me tulimme valmiiksi ja meidän mielipiteemme ainoiksi
oikeiksi? Jään miettimään, että onko aikuisuus ajoittain suojamuuri, jonka takaa on helppo seurata elämää ikään kuin sivusta.
Kasvamisen olennainen osa on kuitenkin se, että suostuu muutokseen. Se ei ole helppoa tässä ajassa, jossa painotetaan elämänhallintaa ja kykyä pitää asiat tiukasti omissa käsissään.
Minä olen päässyt kylään nuorten maailmaan ja saanut jakaa
jotakin heidän todellisuudestaan. Siellä valmiiksi opetellut aikuisten mallit pelata ihmissuhdeviidakossa eivät toimineetkaan. Jouduin ja sain palata hyvin yksinkertaisten asioiden äärelle. Se on
kokemus, jota vaille en olisi halunnut jäädä. Loppujen lopuksi
ainoa asia mitä voi toiselle ihmiselle antaa, on aito läsnäolo, rinnalla kulkeminen. Kyse on pienistä hetkistä, halusta kohdata ja
tulla kohdatuksi. Elämässä joutuu kasvokkain myös kivun, tuskan ja ikävän kanssa. Ei ole hyötyä selittää asioita pois, puhua
kaikkea hyväksi. Itse jouduin opettelemaan hiljaa olemista ja erään
nuoren kanssa kuljetusta matkasta syntyi seuraava runo:
Seiso rinnallani tämän kivun läpi.
Olemassaolosi riittää, hiljainen läsnäolo.
Kipuani et voi kantaa.
Tämä on minun taisteluni, älä sano enää sanaakaan.
Mutta kun uusi aamu tulee,
niin ota minut syliin voittajana
voittajana.
Jokaisessa ihmisessä - lapsessa, nuoressa, aikuisessa, vanhuksessa - on elämän voima. Jokainen meistä on yhtä arvokas ja omalla
tavallaan erityinen. Ilo ja onni on kiinni aika pienistä ja yksinkertaisista asioista. Siunausta elämäsi matkalle!
Kiitollisena pienistä kohtaamisista,
MARJAANA SALMI
erityisnuorisotyönohjaaja

Matti Raitio, kitara
Matti Paatelma, kosketinsoittimet
Petri Laaksonen on laulaja ja säveltäjä, jonka
syvältä sielun syövereistä lähtevät melodiat koskettavat meitä jokaista. Petri Laaksosen tunnetuin sävelmä on epäilemättä Täällä Pohjantähden alla, jonka hän levytti ensin ylioppilaskunnan laulajien kanssa. Sittemmin tästä kappaleesta on tullut todellinen 90-luvun suomalainen ikivihreä.
Petri Laaksonen on kotoisin Paimiosta, jossa
hän kävi koulunsa ylioppilaaksi asti. Opiskelut
jatkuivat Turun Opettajankoulutuslaitoksessa ja
konservatoriossa. Opintojen jälkeen hän työskenteli usean vuoden Helsingissä musiikinopettajana Laajasalon yläasteella ja lukiossa kunnes siirtyi vapaaksi taitelijaksi syksyllä 1994. Kun Petri lopeti musiikinopettajan työn muutama vuosi
sitten, hänestä tuntui kuin padot olisivat murtuneet ja sävellyksiä alkoi syntyä helpommin.
Petrin säveltäjän ura alkoi jo 80-luvun puolivälissä, kun hänen ensimmäiset sävellyksensä
Eläköön elämä vuonna 1985 ja Sata salamaa 1987 edustivat ansiokkaasti Suomea Eurovision laulukilpailuissa. Näistä voitoista Petri
sai tarvittavaa itseluottamusta alkavalla urallaan.
Sävellettyään aikansa monille tunnetuille suo-

malaisille artisteille (mm. Katri Helena, Arja Koriseva ja Eino Grön) pääsi hän vihdoin tekemään
oman levyn syksyllä 1994. Esikoislevyn Täällä Pohjantähden alla myötä Petri tuli tutuksi
monille suomalaisille musiikinkuuntelijoille.
Levy sisältää romanttisten iskelmällisten laulelmien lisäksi myös sävellettyjä suomalaisia runoklassikoita pohjautuen esim. Kaarlo Sarkian ja
Aila Meriluodon runoihin. Täällä Pohjantähden
alla -levy on yltänyt platinalevyn rajaan, mikä
luovutettiin hänelle 1.12.1999.
Petrin musiikki on usein mollivoittoista, mutta siitä paistaa kuitenkin kuulijalleen ilo ja toiveikkuus. Petri laulaa rohkeasti ja vilpittömästi
asioista, jotka ovat ihmiselle tärkeitä unohtamatta
luontoakaan. Hänelle ovat tuttuja monenlaiset
esiintymisareenat aina konserttisaleista kirkkoihin ja ravintoloihin.
Petri Laaksonen on tämän päivän moderni lauluntekijä ja tulkitsija, joka on lauluillaan koskettanut suomalaisia aina vauvasta vaariin. Hänen melodiset sävelmänsä ja persoonallisen voimakas äänensä hakevat vertaistaan suomalaisessa musiikissa.

Kauden päätteeksi
kirkkoon
SAMI KALLIOINEN

Euroliigan kausi päätettiin perinteiseeen kulkueeseen ja palkintojen
jakoon Hyvinkään kirkossa. Reilun tuhannen nappulafutaajan joukko lauloi voimallisesti sekä Sankarit- että Maamme-laulun

