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Paimenen palsta

Pääkirjoitus

Mahtava Suomen kesä
Suomi on lomalla
Tämä lehti ilmestyy kesän kynnyksellä. Tuntui hupaisalta kuunnella
yhtenä keväisenä aamuna radion aamukuulutuksia: Aurinko nousee Utsjoella klo 1.00 ja laskee heinäkuun 27. päivänä. Valo ja
yötön yö on meidän suuri ilomme ja etumme.
Kesä on vuosilomien aikaa. Professori Heikki Waris kirjoittaa:
Työajan lyhentäminen ja vapaa-ajan laajentaminen ilmenee erityisen selvästi vuosiloman yleistymisessä. Tutkija kertoo, että vielä
1900-luvun alkaessa kesäloma lain määräämänä etuoikeutena kuului ainoastaan valtion virkamiehille. Liikealalla alettiin palveluskunnalle jo ennen ensimmäistä maailmansotaa myöntää vuosilomia,
jotka 1919 lailla säädettiin pakollisiksi ja palkallisiksi. Teollisuudessa ei tuolloin tunnettu palkallisia loma-aikoja. Maataloudessa
työskentelevät rengit ja piiat saivat vanhan palkkasäännön nojalla
vuosipalkollisina ns. vapaaviikon työvuoden taitteessa, marraskuun
alussa.
Vuoden 1922 työsopimuslaki sisälsi ensimmäiset määräykset seitsemän työpäivän pakollisesta ja palkallisesta vuosilomasta työntekijälle, joka oli ollut vähintään vuoden saman työnantajan palveluksessa. Suomessa vuosilomalaki annettiin talvisodan alla 1939,
jonka mukaan vuoden työssä ollut oli oikeutettu 9 työpäivän ja viisi
vuotta työssä ollut 12 työpäivän, siis kahden viikon lomaan.
Vuonna 1960 vuosiloma kasvoi kolmen tai neljän viikon palkalliseksi vapaaksi työvuosista riippuen. Edullisimmassa asemassa olivat virkamiehet, joiden loma 15 palveluvuoden jälkeen oli jo kuusi
viikkoa.
Heinäkuussa Suomi on sananmukaisesti lomalla. Euroopassa on
erilaisia lomakuukausia eikä yhteistä lomakuukautta varmaan millään yhteisellä direktiivilläkään saatane koskaan aikaan. Tuskin siihen lienee nyt niin keskeistä tarvettakaan.

Katse taaksepäin
Tässä lehdessä katsellaan seurakunnan toimintaa vuodelta 1999.
Vuosittain laadittu ja hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelma ottaa huomioon tarkasti seuraavan kalenterivuoden, mutta sen lisäksi
myös pääpiirteittäin kaksi seuraavaa vuotta. Näin esim. Puolimatkan kappelin korjaussuunnitelma tai Martin alueen seurakunnalliset
tilat voidaan ottaa käsittelyyn hyvissä ajoin. Seurakunnan luottamushenkilöt sekä työntekijät pohtivat yhdessä ja erikseen seurakunnan toiminnan painopistealueita ja näin toiminta- ja taloussuunnitelmalla on myös jäntevä perusta.
Seurakunnan väkiluku kasvoi vuonna 1999 kaikkiaan 314 hengellä ja rippikoulun kävi yli 92 % ikäluokasta. Seurakuntamme on
seitsemänneksi suurin kirkkomme seurakunnista ja siksi sen työntekijämääräkin on yli 100. Suurella on suuren huolet vaikka talous
onkin kunnossa, kiitos hyvän talousjohdon ja päättäjien vastuun.
Kytäjän kirkko on korjattu ja suureksi osaksi myös entisöity. Arkkitehti Sari Viertiö halusi kunnioittaa kirkon suunnittelijan arkkitehti Väinö Vähäkallion vaikuttavaa työtä ja saattaa niin monen asian entiselleen kuin mahdollista. Työn tulos on osoitus onnistumisesta.
Katse taaksepäin avaa silmät näkemään, mikä on onnistunut tai
toisaalta, mikä toiveista huolimatta on jäänyt toteutumatta. Katse ei
saa jäädä menneeseen, seurakunnassakaan, vaan sen on tulevina
vuosina etsittävä Jumalan sille antama tehtävä ja pyrittävä se myös
toteuttamaan.
Lehti toivottaa kaikille lukijoilleen lämmintä ja virkistävää kesää!
TAPIO TURUNEN
kirkkoherra

Huoltomies tai kirkkoherra
Eräänä keväisenä aamuna soi kirkkoherran puhelin. Puhelu alkoi
kysymyksellä: Onko huoltomies
tai kirkkoherra? Vastauksen kuultuaan soittaja sanoi: Eihän minulla muuta ole, mutta pylvään tuosta
kirkon nurkalta olisi oltava poissa
neljän tunnin sisällä. Nosturi pitäisi saada kirkon toiselle sivulle.
Menossa oli kirkon pesu ja puhelun takana oli huolestunut työntekijä.
Siispä kirkkoherra ryhtyi toimenpiteisiin, kun seurakunnan
kiinteistöpäällikkö oli muiden tehtävien sitoma. Soitto hautausmaalle ja yhteistyö suntion kanssa tuotti
hyvän tuloksen. Sähköpylväs makasi maassa ja tehtävä oli suoritettu, alle neljän tunnin.
Olin tarpeellinen ja iloitsin,
että minuun luotettiin. Aivan yhtä
hyvän tunteen olin kokenut
RUK:ssa Haminassa yli 40 vuotta
sitten. Hevosmies ei ollut oikein
ajan tasalla eikä myöskään tajunnut ohjastamisen tekniikkaa. Siksi maalla lapsuuteni eläneenä ja
hevosiin tottuneena katsoin asiakseni tarttua ohjaksiin. Hevosmie-

hen ihmetys oli suuri, kun tottelemattomasta hevosesta tuli hetkessä säyseä. Silloin hän lausui syvällä ja ihailevalla rintaäänellään:
Oppilas, te olette hevosmies.
Omassa työssään jokainen meistä on asettanut itselleen rajoja ja
vaatimuksia. Kun parhainkaan yritys ei tuota toivottua tulosta, silloin pettymys on varsin ilmeinen.
Edellä kuvatun toiminnan ulkopuolinen kiitos tekee iloiseksi.
Olen siis saanut kiitosta sähköpylvään siirtämisen ja hevosen ohjastamisen jalosta taidosta.
Aivan vastaavaa iloa en sentään tuntenut, kun olin mökillä
moottorisahalla puita pätkimässä.
Saha ei enää leikannut, mutta naapuritontilla oli todellinen ja aito
metsuri. Siispä lähdin häneltä apua
hakemaan. Rauhalliseen tapaansa
hän selitti, että sahan voisi joskus
teroittaa ja jopa asentaakin oikein.
Olin sentään sen verran perillä
sahaamisesta, että vedin sen käyntiin ennen sahausta. Muuten olisi
metsurin mielestä ollut vieläkin
hankalampaa tuo puun katkaisu.
Mitä minä tästä kaikesta opin?

Jokainen työ on tärkeää ja palkitsevaa. Kiitos tuntuu erityisen mukavalta, kun minuun on luotettu ja
uskottu. Tulee mieleen apostolin
sana:
 Siltä, jolle on jotakin uskottu,
vaaditaan, että hän osoittautuu
luottamuksen arvoiseksi. (1. Kor.
4:2)
Rohkeasti vain kesään ja kentälle!
paimenajatuksin
TAPIO TURUNEN

Lampaan palsta

Se on moro
Kuu kiurusta kesään ja pääskysestä
ei päivääkään.
Kesäkuu tulee kohisten tuoden
retket, kerhot ja leirit. Nyt on aika
tehdä suunnitelmat lopullisiksi ja
alkaa harkita käytännön toteutuksia. Onko kyniä, saksia ym. tarvikkeita tarpeeksi. Missä ovat pallot
ja varjot. Kaikki on saatava valmiiksi ja vielä ehdittävä selvittää
kevään palkkiot ja muut asiat.
Tämä kiire kuuluu kevääseen, ilman sitä kesä ei tunnu tulevan.
Välillä olo tuntuu kuin olisi itsekin jonkinlainen lintu, joka tulee tänne, rakentaa pesän, asettuu
pesimään ja pian poikaset kuoriutuvat ja nousevat siivilleen ja lähtevät omille teilleen. On valmisteltava, toteutettava ja sitten kaikki
on pikaisesti ohitse. Lapselle, nuorelle ja itselle on jäänyt onneksi jotain mieleen ja muistoihin.
Näiden lähes 11 vuoden aikana
olen saanut seurata monen lapsen
ja nuoren kasvua ja lähtöä omille
siivilleen. Heidän matkaansa on

ollut hyvä seurata. Ovat eräät jopa
palanneet takaisin juurilleen lyhyemmän tai pidemmän lennon jälkeen. Useasti minut on yllätetty
iloisesti kaupassa, kaupungilla ja
kouluilla, kun vanha kerhonohjaaja, rippikoululainen tai leiriläinen
on tullut tervehtimään ja muistelemaan tapahtuneita juttuja. On
ollut kiva huomata, että takkiin tai
hihaan on tarttunut jotain.
Syksyn saapuessa linnut lähtevät
takaisin etelään. Tänä syksynä liityn tuohon lähtevien joukkoon.
Siirryn elokuun alusta etelään menevien joukkoon, lähden Keravan
seurakuntaan lapsityönohjaajaksi.
Edessä ovat työmatkat ja uuteen
totuttautuminen, toimiston sisustus
ja uusi työala.
Nyt on aika kiittää ja muistot
renkaaksi liittää. Kiitos kaikille
mukana olleille kerhonohjaajille.
Ilman teitä ei olisi ollut kerhoja,
kerholaisia ja leiri-isosia. Kiitos
myös niille, joiden vierellä, perässä tai jopa edellä olen saanut kul-

kea lyhyemmän tai pidemmän
matkan. Taivaan Isä siunatkoon
teitä tiellänne eteenpäin ja antakoon Hän enkeleilleen käskyn varjella teitä kaikilla teillänne.
Lämmöllä vielä kesäkuun työskentelevä ohjuksenne Kirsi Kikka
Väliheikki
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Seurakunnan internet-sivut on avattu

www.evl.fi/srk/hyvinkaa
P

arin vuoden suunnittelun ja perusteellisen harkinnan jälkeen
seurakunnan avaus internetin maailmaan on tehty. Sivustossa on pyritty selkeisiin ja yksinkertaisiin
ratkaisuihin, jotta sivuilla olisi
helppo liikkua.
Seurakunnan perusesittelyn lisäksi sivuilla on viikoittain päivitettävä seurakunnan toimintakalenteri. Lisäksi on mahdollisuus
antaa palautetta ja ottaa kontakteja seurakunnan työntekijöihin.
Tällä hetkellä 44 työntekijällä on
seurakunnan antama sähköpostiosoite. Heihin voi ottaa rohkeasti
yhteyttä.
Toimipisteet on esitelty Seurakuntasi-otsikon alla. Sieltä löytyvä kartta näyttää myös eri pisteiden sijainnit.
Kirkonmäeltä-lehden ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat imuroitavissa sivuilta pdf-muodossa.
Näiden lukemiseen tarvittavan
apuohjelman imuroimiseen löytyy
myös linkki.

Apua tarjolla
Vasemman palkin otsikoissa on
osassa kuvailtu työmuotojen toimintaa. Apua tarjolla -otsakkeen
alta löytyvät mm. diakoniatyö,

Nuorisotyön sivuilla on oma ilmeensä ja värinsä. Roope kertoo
missä mennään.

Seurakunnan internet-sivujen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty selkeyteen ja helppolukuisuuteen.
Palveleva puhelin ja Perheasiain
neuvottelukeskus.
Elämän matkalla -otsikon takaa
löytyvät kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Näiden osalta
löytyvät myös linkit kirkon toimitusten sivuille ja Kotimaa-lehden
verkkosivujen kaste- ja hääsivuille.
Julistava seurakunta kattaa evankelioimis-, jumalanpalvelus-, musiikki- ja lähetystyön. Lähetystyön
sivuihin panostettiin erityisesti.
Hyvinkään seurakunta on voimallinen lähetysseurakunta. Seurakunnan sivujen kautta voit ottaa yhteyttä suoraan osaan läheteistämme. Sähköpostiosoitteet löytyvät
Kallion perheeltä, Rönnlundeilta,

Mäkisen perheeltä ja Seija Uimoselta.
Nuorisotyön sivuille on luotu
aivan oma ilmeensä sivuilla seikkailevan Roopen avulla. Sivuilta
löytyvät eri nuorisotyön muotojen
perusesittelyt ja vinkkejä toiminnasta. Roope on sivujen tekijän
Johanna Rautiaisen käsialaa.

Kerran viikossa
Sivut päivitetään pääsääntöisesti
maanantaisin. Tällöin vaihdetaan
ainakin tapahtumakalenteri ja etusivun vinkki. Päivityksestä vastaa
tiedotussihteeri Sami Kallioinen.
Palaute ja kommentit sivuista ovat
erittäin tervetulleita.

Internet-sivujen toteutuksesta on
vastannut Johanna Rautiainen helsinkiläisestä CredoNet Oy:stä.
Yhteistyö toimi moitteettomasti,
vaikka Johanna työskentelee
Sveitsissä. Seurakunnan puolelta
vastuuhenkilönä on toiminut Sami
Kallioinen. Lähetystyön sivuista
erityisen vastuun on kantanut rovasti Tauno Tuominen. Taustalla
auttamassa ovat olleet myös atktyöryhmän muut jäsenet Jouni Lätti, Marja-Leena Rilla ja Ritva
Marjamäki-Husu.
SAMI KALLIOINEN

Kirkkoherran
vaali
17.9.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan
24.5., että Hyvinkään seurakunnan
kirkkoherran vaalin vaalisaarna- ja
vaalipäivät ovat seuraavat: ensimmäisellä vaalisijalla oleva Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Ilkka Järvinen 27.8., toisella vaalisijalla oleva Iitin seurakunnan kirkkoherra Jyrki Nordlund 3.9. ja kolmannella vaalisijalla oleva Haukivuoren seurakunnan
kirkkoherra Martti Kola 10.9. Vaali on määrätty aloitettavaksi päiväjumalanpalveluksen jälkeen
17.9.2000.
Kirkkoherraehdokkaiden esittelyt ja haastattelut ovat seuraavassa Kirkonmäeltä-lehdessä, joka ilmestyy 23.8. Ehdokkaiden tenttaamista ja heihin tutustumista varten
järjestetään vaalipaneeli vaalia
edeltävällä viikolla. Todennäköinen päivä on torstai 14.9. Tällöin
on jo tiedossa onko ylimääräiselle
vaalisijalle pyydetty ketään kelpoisista muista ehdokkaista: Niilo
Honkanen, Jari Kemppainen, Pertti Niiranen, Kari Orre ja Tauno
Tuominen. Pyyntö ylimääräiselle
vaalisijalle asettamisesta on jätettävä Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastoon keskiviikkoon
13.9. klo 16.00 mennessä. Pyynnössä on oltava kymmenen äänioikeutetun seurakuntalaisen allekirjoitus.
Vaalilautakunta tiedottaa vaaleihin liittyvistä asioista myöhemmin
lisää Kirkonmäeltä-lehdessä ja
Hyvinkään Sanomissa. Seuraa ilmoittelua ja vaikuta vaaleissa.

Pappilan hätävara

Retki
valtakunnallisille
lähetysjuhlille
Tikkurilaan
la 10.6.
Lähtö bussilla kirkonmäeltä klo
9.15, paluulähtö klo 20.45. Matkan hinta 70 mk/hlö.
Ilmoittaudu missiotoimistoon p.
4561 270 viimeistään tiistaina 6.6.
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Työministeri Tarja Filatov työttömien tentissä Vehkojalla

Työttömyys on yhteiskunnallinen ongelma, ei
vain yksilön

Kuukauden varrella
sattunutta
Työkeskukseen luovutettiin seinävaate

SAMI KALLIOINEN

A NNA-MAIJA AHOVAARA

V

ehkojan seurakuntakeskukseen saatiin ministeritason
vieras, kun työministeri Tarja Filatov (SDP) saapui yhteiskuntatyön ja Työttömien torstain järjestämään tilaisuuteen tiistaina 9.5.
Seurakunnan yhteiskuntatyötä
edustivat vs. pastori Riina Viinikainen-Storhammar, Olavi Jaakkola ja Tuija Mattila. Kuulijoina ja
kyselijöinä oli nelisenkymmentä
henkeä, pääasiassa Työttömien
torstain väkeä.

Työpaikkoja syntyy
Filatov aloitti alustuksensa positiivisilla tiedoilla todeten, että v.
1999 syntyi 74 000 uutta työpaikkaa, joista 50 000 kokoaikaisia.
Kuitenkin tietyillä aloilla on työvoimapula ja toisaalta Suomessa
on paljon pitkäaikaistyöttömyyttä.
Kyse on isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta, ei vain yksilön. Tarvitaan tukitoimia: tukityöllistämistä ja koulutusta. Filatov ei kannata karensseja ja muita pakotteita.
Aina pelkkä työn saaminen ei
riitä ratkaisuksi niille, joilla on vaikeuksia elämäntilanteensa takia,
esim. alkoholiongelma. Silloin tarvitaan kuntouttavan työn mallia,
jossa sosiaali-, terveys- ja työvoimatahot sekä KELA tekevät yhteistyötä. Hallituksen sosiaalipoliittinen ministerivaliokunta pohtii erilaisia ratkaisumalleja.

Eläkkeelle ennen
aikojaan
Suomessa on OECD-maiden kouANNA-MAIJA AHOVAARA

Hyvinkääläinen Irma Salmio valmistui lähihoitajaksi jouluna 1999
toimittuaan sitä ennen 25 vuotta
teknisenä piirtäjänä. Irma on tällä hetkellä työttömänä ja etsii kotiseudultaan aktiivisesti työtä sekä
osallistuu Työttömien torstain
monipuoliseen toimintaan. On tärkeää, että työtön ei jää neljän seinän sisälle. Irma rohkaisee alan
vaihtoon ja kouluttautumiseen
keski-ikäisenäkin.

Työministeri Tarja Filatovilta kyseltiin mm. kouluttautumisen mielekkyydestä.
lutetuin nuoriso, mutta kouluttamattomin ikääntyvä väestö. Vuonna 2000 vanhuuseläkeikään tulee
48 000 henkilöä, mutta vain 3 000
heistä jää silloin eläkkeelle. 45 000
henkilöä on siis siirtynyt eläkkeelle
jo aikaisemmin. Työn tuottavuuden ja kustannusten välinen epäsuhta tulee rakenteellisessa työttömyydessä yhteiskunnalle kalliiksi.
Verotuksen kevennys tasaisesti
kaikilla yhteiskunnan alueilla ja
maltilliset palkkaratkaisut myös
taloudellisen kasvun aikana ovat
tärkeitä työllisyyden ja talouden
hoidossa.

Markan korotus
Filatovin alustuksen jälkeen oli
yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kyselijät kiittelivät, että
ovat saaneet työministerin vieraakseen. Tarja Filatov ei joutunut liian tiukoille työttömien tentissä.
Ministeriltä kysyttiin mm. yhdistelmätuesta, yhden markan indeksikorotuksesta, työllisyyden hoidon hinnasta, kurssien käymisen
mielekkyydestä ja korkeasta verotuksesta.
Eräs kysyjä ihmetteli peruspäivärahan korotusta peräti yhdellä
markalla ja kysyi ostetaanko korotuksella Nokiaa vai Soneraa!
Filatov selitti kyseessä olleen indeksikorotuksen, joka takaa korvaustason säilyvän jatkossakin.
Ministeri oli samaa mieltä kysyjän
kanssa siitä, että peruspäiväraha on
riittämätön eikä ymmärrä niitä,
joiden mielestä työmarkkinatuki
on liian korkea. Työttömyyskortistossa on myös ihmisiä, jotka eivät
sinne kuulu, vaan esimerkiksi sairauseläkkeelle.

Kannattaako käydä
kursseja?
Filatovilta kysyttiin myös onko

mielekästä käydä jatkuvasti erilaisia kursseja, jos ei ole takeita työpaikasta kurssin jälkeen. Ministeri totesi, että yhteistoimintakursseja järjestäviä yrityksiä ei ole riittävästi, mutta kurssien käyminen
kuitenkin kannattaa. Koulutuksesta pitäisi saada enemmän palautetta, jotta kursseja voitaisiin kehittää tarkoituksenmukaisemmiksi.
Yhteistyö yritysten kanssa on tärkeää.
Työministeriltä kysyttiin korkeasta arvonlisäverosta ja miksi työttömät ja eläkeläiset maksavat paljon veroja. Filatov totesi, että verotus on ylipäätään Suomessa korkea. 30 % suomalaisista saa tulonsiirtoja maksaakseen veronsa.
Alv:n pienentämisestä on ollut
kokeiluja, mutta tutkimustulokset
ovat olleet ristiriitaisia. Hallituksen kokonaisveroratkaisussa alv
on yksi osa.

Kunnat avainasemassa
Tarja Filatovilta kysyttiin ns. matalan profiilin työpaikkojen lisäämisestä. Kunnat ovat tässä asiassa
avainasemassa, 4 - 25 % kuntien
töistä on tukitöitä. Kunnat ovat
hyvin erilaisia; joillakin on paljon
rahaa, jotkut eivät selviä kunnolla
edes peruspalvelujen hoitamisesta.
Esille tuli kysymys siitä, milloin
Hyvinkään työvoimatoimistosta
voi lähettää sähköpostitse työpaikkahakemuksia. Paikalla ollut työvoimatoimiston johto lupaili asian olevan mahdollista marraskuussa.
Tilaisuuden lopuksi työministeri sai muistoksi Hyvinkään seurakunnasta seinälautasen, jossa on
Kytäjän kirkon kuva.
ANNA-MAIJA AHOVAARA

Vehkojan käsityökerholaiset luovuttivat 10.5. työkeskukseen kutomansa
seinävaatteen. Työtä olivat luovuttamassa Aili Tuominen (vas.), Marjatta Salo ja Hellen Moilanen. Seinävaate on sijoitettu työkeskuksen
käytävään.

Kirkko hohtaa jälleen valkoisena

SAMI KALLIOINEN

Kirkon katon pesu saatiin päätökseen 22.5. Pari viikkoa kestäneen
urakan jälkeen kirkko on jälleen paraatikunnossa. Katon pesu jouduttaneen uusimaan säännöllisesti 6 - 8 vuoden välein, koska punasävyinen levä värjää laatat.

Henkilökuntauutisia
Kirkkoneuvosto valitsi 26.4. Maarit van Santenilta vapautuneeseen
nuorisotyönohjaajan virkaan Jenni Stenin.Virkaan oli 14 hakijaa.
Jenni on ollut työssä seurakunnassamme pari vuotta erilaisissa sijaisuuksissa. Jennin tilalle Jouni Laineen sijaiseksi valittiin 16.5. seitsemäksi kuukaudeksi Anu Grönfors.
Kesäteologeina tulevana kesänä
toimivat Marja Kotakorpi (29.5. 28.8.), Heidi Kajander (26.6. 9.8.) ja Juha Koivulahti (3.7.16.8.). Kesäteologit ovat mukana
rippileirien vetäjinä ja tekevät

muutakin seurakuntatyötä toimituksia lukuunottamatta.
Kesäkanttorina toimii kesä-elokuun ajan Helena Hämäläinen.
Merja Halmetoja-Sivonen, joka on
toiminut Marjut Sipakon äitiysloman sijaisena, on saanut kanttorin
pestin Järvenpään seurakunnasta.
Sääksin kesäisäntä on tänä vuonna Mikko Karppinen. Leirikeskusta emännöi totuttuun ja varmaan
tapaansa Tuula Illi.
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Kytäjäläisen Timo Wetterstrandin tärkeät asiat:

Koti, kirkko ja kylän
yhteishenki
T

imo Wetterstrand (39) on peruskytäjäläinen vauvasta asti.
Oman kodin hän perusti vajaan kilometrin päähän lapsuudenkodistaan.
- Oikeastaan kaikki tarpeellinen
on tässä lähellä: karja, kirkko,
maapirtti, urheilukenttä, hän luettelee ensin. Mutta tarkemmin ajatellen Kytäjän ainoa kauppa on
pienentynyt elintarvikekioskiksi,
lasten täytyy kulkea koulukyydillä Kytäjän kouluun ja posti jätti kyläläiset jo takavuosina. Entistä terveystaloakin asuttavat nyt kissat.
- Maatalousyrittäjien on usein
koottava elantonsa useammasta
kohteesta. Päätilan karjanpito ei
meille yksin riitä, Pirjo-vaimo palaa äitiysloman jälkeen töihin Hyvinkäälle, kertoo kolmen lapsen
isä Timo Wetterstrand. Soila on nyt
yhdeksän, Jarmo kuusivuotias ja
Tiia vasta vuoden ikäinen.
- Teen töitä traktorikaivurilla
ulkopuolisille. Isä hankki sen kun
hän osti valtiolta märkää suomaata, eikä saanutkaan ketään ojittamaan sitä.
- Ostimme traktorikaivurin sitten naapurinpojan kanssa isältäni
ja olemme löytäneet mukavasti
asiakkaita omastakin kylästä. Tällä hetkellä käyn Hyvinkäällä teollisuushallin työmaalla sen kanssa.
Aamulla menen viideksi navettaan
ja sen jälkeen kaivuritöihin Hyvinkäälle ja palaan iltapäivällä navettatöihin. Tarpeen mukaan kuljetan
karjalle vielä illalla heiniä ladosta
tai AIV-rehua aumoista, Wetterstrand kertoo.

Luottamus perinteisiin

EU ei Timo Wetterstrandilta kiitosta saa, eikä hän edes muista tutuista maanviljelijöistä ketään,
joka olisi antanut edes kehunpoikasta systeemille.
- Maidon hinnasta putosi saman
tien kolmannes ja viljasta saatava
tuotto vielä enemmän.
Tuotantokustannukset eivät ole
kuitenkaan laskeneet samaan tahtiin. Esimerkiksi polttoaineen ja
lannoitteiden hinta on pysynyt samalla tasolla kuin ennen EU:ta.
- Ihan kuin maksuja oikein yritettäisiin keksiä lisää, vaikka maatalousyrittäjän ostovoima on koko
ajan pienentynyt. Siitäkin saa maksaa tekijänoikeusmaksun, jos käyttää omaa viljansiementä omasta
laarista.
- Koko ajan odottaa parempaa,
muuten tätä ei jaksaisi. Uusia vaihtoehtoja käy kyllä mielessä, mutta
toistaiseksi olen luottanut tähän
perinteiseen karjankasvatukseen,
sillä aivan uuden aloittamisella on
suuret riskit. Traktorikaivurityön
varaan en uskalla pelkästään jäädä, sillä työn kysyntä on kausiluonteista. Nyt kyllä rakennetaan paljon, mutta miten on töitä taas muutaman vuoden päästä?

Työ opetti tekijänsä
- Nyt meillä on kotitilalla isän ja
äidin kanssa 18 lypsävää ja 25 päätä nuorta karjaa, joista osasta kasvaa lypsylehmiä, sonneista taas lihakarjaa.
- Ylioppilaaksi tuloni jälkeen
jatkoin tuttua työtä heti kotitilalla.

KATI RAUHAKOSKI

Oppini olen saanut isältä ja kantapään kautta, Timo kertoo.
Ohraa, kauraa ja heinää kasvaa
Wetterstrandin mailla vain karjan
tarpeisiin. Se jauhetaan omassa
myllyssä rehuksi. Joka vuosi rehu
ei riitä, viime kesänäkin kuivuuden
vuoksi sitä oli ostettava lisää.
Valion auto käy joka toinen päivä hakemassa maidon tankkeihin.
Sitä aitoa lehmän maitoa, johon
nousee kerma pintaan, jätetään
sentään omaan kotikäyttöön.

Yhteishenkeä löytyy
- Ajat ovat muuttuneet. Muistan
kun olin pieni, niin tilojen työt tehtiin paljon alkeellisemmin. Traktorien suorituskyky oli huonompi,
lehmät lypsettiin kolmasti päivässä ja käsin eikä emännillä ollut läheskään sellaisia apuvälineitä kuin
nyt. Mutta silti kerittiin ihan toisella tavoin käymään naapureissakin kylässä. Ihmissuhteet ja kanssakäyminen olivat toisella tavoin
arvossaan, Timo miettii.
Kytäjän kirkko ja maamiesseuran maapirtti ovat onneksi nykyään ne, jotka luovat kylän yhteishengen. Nuoripari Wetterstrandkin
vihittiin tässä tutussa kirkossa,
maapirtillä juhlittiin häät.

Kirkon kautta
kyläläiseksi
Nykyään Timo istuu jäsenenä Kytäjän alueneuvostossa.
- Olisi hyvä saada ihmiset mukaan jo nuoresta pitäen, toivomme tänne nuoriso-ohjaajaa vetä-

Tervetuloa
kesällä
Kytäjän
kirkkoon

Lapset Tiia, Soila ja Jarmo ovat Timolle hyvin tärkeitä. Maatila antaa
lapsille erinomaisen kasvuympäristön.
mään kerhoa edes kerran viikossa. Alueneuvosto oli omalta osaltaan järjestelyissä mukana, kun
juhlittiin kirkon peruskorjauksen
valmistumista. Kirkon tapahtumissa olemme yleensä mukana koko
perheen voimin ja lapsetkin esiintyvät usein äitien- ja isänpäiväjuhlissa, Timo kertoo.
- Aluepappimme Hannu Tiainen
tässä totesikin, että Kytäjällä seurakunnan tilaisuuksissa käy prosentuaalisesti laskien eniten väkeä
Hyvinkään alueista. Tänne on viime aikoina tullut paljon uusia
asukkaita. Toivon, että he löytäisivät seurakunnan tilaisuudet ja
pääsisivät niiden sekä muiden Kytäjän yhdistysten kautta tutustumaan ihmisiin ja tuntisivat nopeasti kuuluvansa kytäjäläisten joukkoon, hän sanoo.

Hyvä paikka lapsille
la 17.6. klo 20 Kytäjän kesätapahtumaan liittyen Hyvinkään Oratoriokuoron konsertti.
su 18.6. klo 12 Hyvinkään Maataloustuottajien 80-vuotisjuhlajumalanpalvelus.
su 25.6. klo 19 Reijo Pajamon lauluilta. Tarjoilu 18.30. Bussikuljetus Paavolasta klo 18
Hyvinkään ja Vanhan kirkon kautta (20 mk).
la 15.7. klo 16 Apilankukkaseurat Saukkosilla, Palkkisillantie 416.

su 16.7. klo 19 Reijo Pajamon lauluilta. Tarjoilu ja kuljetus kuten edellä.
su 23.7. klo 19 Iltamessu. Bussi Paavolasta
lähtee 18.15. Hyvinkään ja Vanhan kirkon
kautta. Paluu messun päätyttyä (20 mk).
su 13.8. klo 19 Pajamon lauluilta. Tarjoilu
ja kuljetus edellisten tapaan.
su 20.8. klo 12 Messu. Kahvitarjoilu.

Toinen henkireikä raskaan työn
lomassa on liikunta ja urheilu.
Timo kuuluu Kytäjän Urheilijoihin, talvisin maapirtin saliin pingotetaan verkko ja kesäisin pelataan
pesäpalloa. Lisäksi hän on vatsakummun pelästyttämänä aloittanut
lenkkeilyn ja viime kesänä juossut
kaksi täysimittaista maratonia.
- Hölkkääminen tuntuukin olevan sellainen harrastus, joka sopii

hyvin raskaan työn vastapainoksi.
Siinä saa ajatukset nollatuksi,
Timo Wetterstrand toteaa.
- Kun vielä saisi Kytäjälle pyörätien. Nykyisillä kapeilla, mutkaisilla ja vilkkaasti liikennöidyillä
teillä on lasten turvatonta liikkua.
- Heidän kasvatuksensa on jäänyt pitkälti äidin harteille, kun itse
olen tehnyt pitkää päivää. Tosin
minun sanallani on sitten enemmän
painoarvoa. Kun he valitsevat aikanaan ammattiaan, on päätös heidän, kotoa ei painosteta, hän lupaa.
Lomat on vietetty lasten ehdoilla silloin kun työt ovat antaneet
periksi. Lomittajan saa, jos tilaa
hänet ajoissa.
- Kyllä maalla on hyvä asua ja
lapsille tämä on erinomainen elinympäristö, Timo Wetterstrand tuumii.
KATI RAUHAKOSKI
Tässä kirjoitussarjassa tavataan
seurakuntalaisia omassa ympäristössään.
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Kirkonmäeltä-lehden kesän 2000
valokuvauskilpailu

Risti

Minun mielestäni
Reilun kahvin käytöstä

SAMI KALLIOINEN

Kirkonmäeltä-lehden joulukuun
numerossa nimimerkki Vain reilua kahvia kuppeihin kyseli Minun mielestäni -palstalla sitä, juodaanko seurakunnassamme reilua
kahvia, ja jos ei vielä, niin miksi?
Ja mitä yksittäinen seurakuntalainen voi tehdä, jotta pian jo juotaisiin?
Reilun kaupan edistämisyhdistyksen mukaan Reilu kauppa tarkoittaa oikeudenmukaisuutta ja
tarkoituksena on muuttaa kauppaa
oikeudenmukaiseen suuntaan niin,
että kehitysmaiden pientuottajat
voisivat ansaita kohtuullisen, tuotantokustannukset kattavan hinnan
tuotteestaan. Reilun kaupan merkki takaa tuotteen reilun alkuperän:
kauppaa käydään suoraan kolmannen maailman tuottajien kanssa ja
he saavat työstään maailmanmarkkinahintoja korkeamman korvauksen.
Kirkon Ulkomaanapu on esittänyt, että seurakunnat siirtyisivät
käyttämään kaikissa seurakunnan
kahvitilaisuuksissa Reilun kaupan
kahvia, koska asia on Ulkomaanavun mielestä periaatteellisesti ja
symbolisesti tärkeä.
Reilu kahvi on noin 70 % kalliimpaa, kuin tavallinen seurakunnassa käytettävä kahvi. Siirtyminen reilun kahvin käyttöön pitopalvelussa, leirikeskuksessa ja muutoin lisäisi elintarvikehankintojen
kuluja noin 16.000 markalla vuodessa. Tarkastelun ongelmallisuutta lisää se, että pitopalvelun tuloksesta lähetystyölle tilitettävä sum-

ma (joka käytetään pääosin kehitysmaiden hyväksi) vähenisi samalla markkamäärällä, millä mahdollisesti tuettaisiin reilun kahvin
käyttöä.
Taloudellisesti sekä pitopalvelun että leirikeskuksen taloudellinen tulos on lisäksi alle pitkän aikavälin tavoitteellisen tuottotason,
joten kalliimpien raaka-aineiden
käyttöönotto huonontaisi tätä tilannetta edelleen.
Tällä hetkellä perustellulta näyttää toimintatapa, jossa työalat voivat harkintansa mukaan omissa tilaisuuksissaan käyttää tai edistää
reilun kaupan tuotteiden käyttöä,
mutta pitopalvelussa ja leirikeskustoiminnassa käytetään yleisesti tarjolla olevia tuotteita. Yksittäiset seurakuntalaiset voivat luonnollisesti edistää myös omalla kulutuskäyttäytymisellään haluamiaan arvoja.
Mikäli reilun kaupan periaatteita sovelletaan seurakunnan hankintatoimessa laajemmin, perusteltua olisi miettiä myös muita hankintapolitiikkaan vaikuttavia arvoja, kuten lapsityövoimalla tuotettujen hyödykkeiden käyttöä ja yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitamatta jättävien yritysten sulkemista pois toimittajista.
JOUNI LÄTTI
talousjohtaja
Toimitus pahoittelee kohtuuttoman pitkää vastausaikaa.

Minun mielestäni -palstalla voit sinä lukija kertoa mielipiteesi. Kirjoituksen enimmäismitta on 20 konekirjoitusriviä. Toimitus jättää itselleen oikeuden lyhentää kirjoituksia ja päättää myös kirjoitusten julkaisemisesta.
Kirjoittajan henkilötietojen on oltava toimituksen tiedossa. Kyseiset
tiedot ovat ehdottomasti luottamuksellisia. Nimimerkin käyttö itse kirjoituksessa on mahdollista. Kirjoitukset toimitetaan osoitteella Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen tunnus Minun mielestäni. Voit myös lähettää kirjoituksesi suoraan toimitussihteerille sami.kallioinen@evl.fi.

Kilpailun teema on risti. Kilpailu on avoin kaikille hyvinkääläisille.
Jokainen kilpailija voi osallistua korkeintaan kahdella kuvalla. Kuvat
voivat olla väri-, mustavalko- tai diakuvia. Kuvat on lähetettävä
31.7.2000 mennessä seurakunnan tiedotustoimistoon Hyvinkään
seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä Risti.
Palkinnot

Tulokset ja raati

Kilpailussa palkitaan kolme parasta kuvaa. Ensimmäinen palkinto on
500 markan lahjakortti valokuvausliikkeeseen. Toinen ja kolmas
palkinto ovat kirjapalkintoja.

Tulokset julkistetaan syksyn ensimmäisessä Kirkonmäeltä-lehdessä 22.8. Kilpailun raatina toimivat kirkkoherra Tapio Turunen,
valokuvaaja Kari Friman ja tiedotussihteeri Sami Kallioinen.

Herättäjäjuhlat Nurmossa
7. - 9.7.2000

Haluatko kuvasi
takaisin?

Jos haluat kuvasi takaisin, niin liitä mukaan riittävä määrä postimerkkejä palautusta varten. Muuten kuvia ei palauteta.

Lisätiedot

Voit kysellä kilpailusta Sami Kallioiselta, puh. 4561 233 tai 040
5479 627, sami.kallioinen@evl.fi.

www.herattajayhdistys.fi/

Tuusulan rovastikunnan juhlamatka, joka sisältää edestakaisen matkan ja majoituksen City-hotellissa Seinäjoen keskustassa sekä kuljteukset juhlapaikalle ja hotelliin,
maksaa 800 mk (pelkkä matka 300
mk).
Ilmoittautuminen mahdollisimman hyvissä ajoin seurakunnan
neuvontaan 456 11. Tiedustelut
Hannu Tiainen 040 536 7525 tai
Virpi Koivisto 040 547 9615. Ilmoittautuneille lähetetään tarkat
tiedot matkasta. Tervetuloa mukaan!
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Hyvinkään seurakunta vuonna 1999

Toimiva seurakunta
K ARI FRIMAN

T

ämä toimintakertomus
on tiivistetty katsaus
vuoteen 1999 Hyvinkään
seurakunnassa. Kertomuksen pohjana on kirkkoneuvoston toimintakertomus
Hyvinkään seurakunnasta ja
johtokuntien toimintakertomukset työalojen toiminnasta. Seuraavilla sivuilla kerrotaan lyhyesti niin toiminnan
toteutumisesta kuin taloudellisista voimavaroistakin.
Suurella seurakunnalla on
suuren ilot ja huolet. Suuren
vaikeutena voi kuitenkin olla
se, etteivät pienet asiat näy ja
kuulu. Palkka juoksee, tiloja
korjataan ja uusia rakennetaan eikä tulevaisuudessa näy
suuria yllätyksiä. Viekö se
seurakunnan toiminnalta
myös uudistamisen ja ideoinnin halun? Tätä on uskallettava avoimesti pohtia. Seurakunta toimii hyvin monipuolisesti lapsista vanhusikäisiin asti. Henkilöstö on
vaihtunut kertomusvuonna
varsin vähäisesti. Se on merkinnyt käytännössä työntekijöiden keski-iän kasvua. Seurakunta tarvitsee myös nuoria työntekijöitä voidakseen
aidosti palvella kaikkia seurakunnan jäseniä.
Luottamushenkilöt ovat
paneutuneet tehtäviinsä tunnollisesti. Uusi strategiakoulutus on luonut keskusteluyhteyksiä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken.
Olisi löydettävä seurakunnan
olennainen tehtävä ja tuotava se koko seurakunnallisen
toiminnan ytimeksi. Innostuminen, sitoutuminen ja rohkeus voisivat olla uusina työnäkyinä.
Jumalanpalvelus on seurakunnan keskus, ja se antaa
myös kuvan toimivasta tai
toimimattomasta seurakunnasta. Uusi jumalanpalvelusmuoto pyhäpäivän messussa,
sanajumalanpalveluksessa
sekä uudistuneessa messumusiikissa on vähitellen tulossa tutuksi. Tilastot kertovat entisenlaisesta osallistumisesta erilaisiin tilaisuuksiin. Ne eivät kuitenkaan kerro siitä, minkä ikäiset käyvät
jumalanpalveluksissa ja

Kytäjällä kuluneen vuoden iloiset kasvot näkyivät erityisesti kirkon 60-vuotisjuhlamessussa. Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan ja messuun
osallistumisellaan kaupunginjohtaja Tauno Kirves ja piispan edustajana lääninrovasti Seppo Väätäinen. Heille välittyi varmasti Kytäjälle
pystytetyn Jumalan huoneen ihanuus, kun juhlan aikataulu venyi kansan valuessa Herran ehtoolliselle. Oli juhlaa kokea läheisyyden evankeliumi runsaslukuisen juhlakansan keskellä.

kuinka usein. Kirkolliset toimitukset ovat suosiossa.
Syntyvyys on kertomusvuonna vähentynyt. Kuolintilastot
taas pysyvät vuodesta toiseen
samana. Seurakunnan väkiluku kasvoi vuoden aikana
314 hengellä, joka kertoo siitä, että Hyvinkää on muuttavien suosiossa. Rippikoulun
kävi yli 92 % ikäluokasta,
mikä on selkeä todistus rippikoulun suosiosta sekä nii-

den hoidosta.
Suuria muutoksia on vaikea löytää vuoden varrelta.
Tapahtumista voinee mainita Kytäjän kirkon 60-vuotisjuhlan. Seurakunnalliset työtilat ovat hyvässä kunnossa.
Rauhannummen huoltorakennusten valmistuminen takaa myös siellä kunnolliset
suojat ja työtilat henkilökunnalle. Hautausmaat on kunnostettu ja hyvin hoidettu.

Rautatieläisten hautausmaan
vastaanottamisesta seurakunnalle ja hoitoomme tehtiin päätökset. Siinä on haastetta tuleviksi vuosiksi.
Seurakunnallinen toiminta
ei saa missään tilanteessa
jähmettyä paikalleen saati
elää muistoissa. Elämä vaatii rohkeaa asennoitumista,
kyselyä ja yhteyksiä ulkopuoliseen maailmaan eli elämistä nykyajassa entisen tun-

tien ja uuteen tähdäten. Hyvinkään seurakunnalla on
tärkeä osa, ennen kaikkea
uskon ja rakkauden elämisessä todeksi tässä ja nyt.
Onko meillä siihen näkevät
silmät ja kuulevat korvat, se
olkoon kunkin oma kysymys
vuoden 1999 toimintaa tarkasteltaessa!
TAPIO TURUNEN
kirkkoherra
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Hyvinkään seurakunta vuonna 1999

Seurakunta on elävä
SAMI KALLIOINEN

Vuosi 1999 oli Hyvinkään seurakunnassa vilkas ja
toiminnallinen. Seuraavassa hahmotellaan laajoin
vedoin seurakunnan eri työmuotojen ja yksiköiden
toimintaa. Lopussa on tiivistetty esitys seurakunnan
taloudellisesta tilanteesta siirryttäessä uudelle
vuosituhannelle.
Kirkon ydintehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hyvinkään seurakunnassa
tätä tehtävää on toteuttamassa yli
sata palkattua työntekijää sekä
suuri joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia.

Uudistunut
jumalanpalvelus
Vuosi 1999 oli uuden messujärjestyksen ja sen musiikin opiskelua.
Uusi messu opittiin parhaiten Paavolassa, jossa säännöllisesti kirkossa käyviä on suhteellisesti eniten. Messun oppiminen vaatii
säännöllistä kirkossakäyntiä.
Messun yhteisöllinen toteuttaminen vaatii kuitenkin vielä opettelua. Papit ja kanttorit ovat tottuneet valmistamaan messun ilman
seurakuntalaisia ja toisaalta seurakuntalaisten kynnys osallistua tekemiseen on korkea. Haasteena on
edelleen saada messusta koko seurakunnan tehtävä. Lisäksi jumalanpalveluksen nostaminen koko seurakuntatyön keskukseksi on vielä
kesken.

Monipuolisesti lapsille
ja nuorille
Lapsityössä kerhotoiminnan painopiste on siirtynyt päiväkerhotyöstä koululaisten iltapäiväkerho-

toimintaan ja perhetyöhön. Uutena toimintana käynnistettiin syksyllä 1999 teemapäiväkerhot. Liikunta-, luonto-, taide- ja musiikkipäiväkerhot osoittautuivat onnistuneiksi avauksiksi. Huolena on
ollut päiväkerholaisten määrän
väheneminen, joka on johtunut
mm. kaupungin päivähoito- ja leikkitoiminnan lisääntymisestä.
Pyhäkoulutyössä suoritettiin
vuonna 1999 vahdinvaihto, kun
pyhäkoulusihteeri Pirkko Ojala jäi
eläkkeelle. Pirkon suuriin saappaisiin astui Eija Viitanen. Samalla
viran nimike muutettiin lapsityönohjaajaksi, jossa erityispainotus on
pyhäkoulutyöllä. Pyhäkoulussa
käy säännöllisesti yli 600 lasta,
joille annetaan raamattuopetusta.
Pyhäkouluvierailut päiväkodeissa
ja iltapäiväkerhoissa ovat viime
vuosina nousseet yhä tärkeämmiksi.
Kerhot ovat varhaisnuorisotyön
sydän. Yli 50 kerhossa kokoontuu
reilut 600 varhaisnuorta hyvän harrastuksen ja kristillisen elämän ääreen. Kerhoissa ohjaajina toimivat
seurakunnan kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret. Kerhojen
lisäksi leirit ja retket kokoavat runsaasti nuoria mukaan toimintaan.
Seurakunta on myös mukana partiotoiminnassa ja HyPS:n Euroliigassa.
Rippikoulu tavoittaa ikäluokastaan edelleen yli 90 %. Rippikoululla on hyvä maine nuorten keskuudessa ja niille osallistutaan
SAMI KALLIOINEN

Päiväkerhon liikuntapäivä Vehkojan seurakuntakeskuksessa 18.10. tarjosi lapsille monipuolista liikuntaa.
Syksyllä aloitetut teemalliset päiväkerhot saivat erittäin hyvän vastaanoton. Liikunta-, ilmaisutaito-, luonto- ja musiikkipäiväkerhot tarjoavat lapsille erilaisia virikkeitä.
motivoituneesti. Isoiskoulutuksen
suosio on vankkaa, mutta koulutuksen keskeyttämiset ovat valitettavan yleisiä.
Nuorisotyössä on iloittu raamattupiiritoiminnan alkamisesta pitkällisen yrittämisen jälkeen. Nuorilla on tarvetta keskustella elämän
tarkoituksesta ja tavoitteista, mutta toimintaan on luotava uusia
muotoja. Istumisen ja kuuntelemisen sijaan on tarjottava osallistumista ja tekemistä. Erilaiset projektiluonteiset tehtävät ovat halutumpia kuin sitoutuminen pitkäkestoiseen toimintaan.
Seurakunnan erityisnuorisotyö
sai syksyllä merkittävän tunnustuksen, kun Isoveliprojekti sai
Nuorten Akatemian ja Sammon
Easy Startti -stipendin. Isoveliprojektissa on etsitty pojille mielekästä tekemistä ja etsitty suuntaa elämälle. Nuorten yökahvila Lämppäri on toiminut aktiivisesti ja perjantai-iltaisin siellä on käynyt 20 100 nuorta. Kesä-heinäkuussa Betaniassa kokoontunut KesäHengari
tarjosi nuorille aikuiskontakteja
myös kouluajan ulkopuolella.
Koululais- ja opiskelijatyö tavoittaa lähes kaikki seurakunnan
alueella opiskelevat koululaiset ja
opiskelijat sekä opettajat vähintään kerran vuodessa. Toiminta on
keskittynyt päivänavauksiin ja
koulujumalanpalveluksiin. Näin
on tarjottu kouluille sitä mikä on
seurakunnan sanoman kannalta
keskeisintä.

Palveleva seurakunta
Tiistaisin klo 16 - 19 auki oleva seurakunnan kirpputori Vehkojan seurakuntakeskuksessa kerää varoja yhteisvastuulle.

Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa aut-

tamistyötä. Diakonian perusajatuksena on olla ihmisen rinnalla ja
tukena erityisesti silloin, kun muuta apua ei ole tai se ei ole riittävää.
Diakoniatyön ensisijaisesti tarjoama apu on ollut keskusteluapua.
Henkisen hädän lievittämiseksi on
voitu myöntää myös taloudellista
apua, jos sitä ei ole ollut muualta
saatavissa. Avustukset kohdistuvat
pääosin ruokaan ja asumiseen.
Ruokapankkitoiminta lopetettiin
EU-tuettujen tuotteiden loputtua
heinäkuussa 1999. Seurakunnan
ruoka-apu ei kuitenkaan loppunut,
vaan se jatkuu osto-osoitusten
muodossa. Osto-osoitus on vaihtoehtona yksilöllisempi.
Perheasiain neuvottelukeskukselle vuosi 1999 oli toiminnan vakiinnuttamisen vuosi. Yhteistyö
Hyvinkään ja Riihimäen seurakuntien kesken on toiminut hyvin ja
keskus on löytänyt Hyvinkäällä
paikkansa. Asiakaskontaktien
määrä täyttää jo nyt perheneuvojien kalenterit. Neuvottelukeskuksen toiminta voidaan jakaa kahteen
osaan, joista asiakastyön osuus on
95 % ja loput 5 % käytetään ennakoivaan työhön.
Sairaalatyön tarkoituksena on
laitoksissa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan
tukeminen. Merkittävä muutos
vuoden aikana oli toisen sairaalasielunhoitajan palkkaaminen. Toivo Rautama aloitti työnsä kesäkuun alusta. Sairaalatyön arvostus
eri laitoksissa on hyvä.
Yksinäisyys on yhä edelleen tärkein syy tarttua luuriin ja soittaa
Palvelevaan puhelimeen (100 71).
Hyvinkään Palveleva puhelin pal-

velee koko 019-telealuetta. Hyvinkää on hoitanut päivystyksen neljänä (kesäkuusta lähtien), Porvoo
kahtena ja Lohja yhtenä (kesä-

Ristin tie siirtyi sisätiloihin. Hyvinkääsa
lähes tuhat hyvinkääläistä Jeesuksen kär
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uskonyhteisö
HANNU PELKONEN

Kytäjän kirkon 60-vuotisjuhlavuodesta. Peruskorjattu kirkko juhli
näyttävästi toukokuun lopulla. Toiminta Kytäjällä keskittyy kirkon
ympärille, joskin muutamia perinteeksi jo muodostuneita tilaisuuksia vietetään muuallakin.
Kaukasten alueen toiminnassa
on menty mukaan kyläkunnan eri
tapahtumiin ja tavoitettu näin seurakuntalaisia luontevasti. Kaukasten palvelutalossa on vietetty säännöllisesti kerran kuussa jumalanpalvelusta ja päivä- ja iltapäiväkerhotoiminta on elävää seurakuntatyötä alueella.

Toiminnan tukena

Seurakuntamme on viime vuosina tukenut voimallisesti Venäjällä tehtävää lähetystyötä. Joshkar-Olassa
työtä tekee nimikkolähettinä Juha Väliaho. Lisäksi rovasti Hannu Pelkonen on Hyvinkään seurakunnan
tuella kiertänyt Keski-Venäjällä tutkimassa seurakuntien perustamista ja auttanut talkootöissä seurakuntien kiinteistöjen kunnostamisessa.
kuusta lähtien) iltana viikossa. Palveleva puhelin tarjoaa helpon
vaihtoehdon elämän vaikeuksien
purkamiseen.
JOUNI LAINE

alissa toteutettu pääsiäisdraama kokosi
rsimysnäytelmän äärelle.

Yhteiskuntatyön runkona ovat
olleet yleisötilaisuudet. Toiminta
ammattiyhdistysliikkeen ja yrittäjien kanssa on myös jatkuvaa.
Työttömien torstain toiminta jatkui
vuonna 1999 vakaana, sillä Hyvinkään työttömyystilanne on Uudenmaan toiseksi korkein. Toimintavuoden kohokohta oli presidenttipari Ahtisaaren tapaaminen Kultarannassa.
Perhetyön tärkein kohderyhmä
ovat pikkulapsiperheet. Parisuhteen murros liittyy usein lapsen
syntymään, jolloin uuden tilanteen
sovittaminen mm. työn vaatimuksiin vaatii voimia. Tällöin seurakunnan antama tuki on erityisen
arvokasta.
Aikuistyön toimintaa ovat lapsenvahtipalvelu, aikuisrippikoulu,
raamattupiiri ja osallistumiset erilaisiin tapahtumiin. Vuonna 1999
lähdettiin mukaan Krito-toimintaan, josta on ryhmäläisten ja ohjaajien taholta saatu hyvää palautetta.

Kaikkeen maailmaan
Evankelioimistyössä iloittiin erityisesti raamattu- ja seurakuntakoulun osallistujamäärän voimakkaasta kasvusta. Timo Veijolan ja
Liisi Jokirannan korkealaatuiset ja
mielenkiintoiset raamattuluennot
saivat erityisen hyvän vastaanoton.
Pienryhmätoiminta jatkoi vakaalla pohjalla ja evankelioivat musiikkitilaisuudet ovat hyvä toimintamuoto.
Hyvinkään seurakunta on leimallisesti lähetysseurakunta. Nimikkolähettisopimuksia on kaikkiaan 11, joista nimikkosopimuksia

on yhdeksän. Seurakunnan kokonaiskannatus oli vuonna 1999 noin
1,5 miljoonaa markkaa. Seurakunnan pitopalvelu tuotti lähetystyölle yli 300 000 markkaa, mikä on
ainutlaatuista koko Suomessa. Lähetystapahtumat ja -myyjäiset ovat
luonteva tapa osallistua evankeliumin levittämiseen kaikkialle
maailmaan.

Kaikkialle Hyvinkäällä
Seurakunta tekee aluetyötä neljällä Hyvinkään alueella. Keskustassa työtä tehdään Paavolassa ja
Vehkojalla ja lisäksi maaseutualueella Kytäjällä ja Kaukasissa.
Paavolassa tehtävän työn ydin
on säännöllinen jumalanpalvelustoiminta. Joka sunnuntai kello 10
kellot kutsuvat paavolalaisia pyhän viettoon. Kesäjumalanpalvelusten kävijämäärässä tehtiin uusi
ennätys. Pääkirkossa oli lähes joka
sunnuntai konfirmaatio, jolloin
Paavolan jumalanpalvelus oli rauhallisempi vaihtoehto.
Vehkojalla toiminta voidaan jakaa selkeästi kahtia. On vilkas ja
monipuolinen viikkotoiminta, jota
edustavat mm. liikunta- ja käsityökerhot, Työttömien torstai, SeurakuntaSeniorit, päivä- ja iltapäiväkerhot. Lisäksi on säännöllinen
sunnuntaitoiminta, johon kuuluvat
jumalanpalvelukset kaksi kertaa
kuussa ja erilaiset yleisötilaisuudet. Vehkojan seurakuntakeskus
palvelee laajasti sekä Vehkojan
aluetta että koko seurakuntaa.
Seurakunnallisesta toiminnasta
huolehtiminen on Kytäjän aluetyön ensisijainen tavoite. Vuoden
1999 toiminnan ilme muodostui

Hautatoimi vastaa siitä, että vainajien hautaaminen ja hautausmaiden hoito tapahtuu kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti. Vuonna 1999 merkittävin muutos oli
päätös Rautatieläisten hautausmaan vastaanottamisesta valtiolta.
Näin Hyvinkäällä on neljä toimivaa hautausmaata: Puolimatkan,
Rauhannummen, Kytäjän ja Rautatieläisten hautausmaat. Tuhkausten osuus haudatuista on edelleen
kasvussa ylittäen vuonna 1999 ensimmäisen kerran 40 %:n rajan.
Kiinteistötoimessa vuosi oli
edellisten tapaan rakentamisen
vuosi. Rauhannummeen valmistui
kone- ja huoltohallit. Kiinteistötoimi on yhdessä taloudellisen jaoston kanssa vastannut seurakunnan
taidehankinnoista ja vuonna 1999
Vehkojan seurakuntakeskukseen
hankittiin taiteilija Igor Serjodkinin öljyvärimaalaus Elävän veden
virta ja Kytäjän kirkon seurakuntasaliin tekstiilitaiteilija Ulla Pohjolan tekstiilityö 12 enkeliä.
Kytäjälle hankittiin lisäksi uusi
vihkiryijy, jonka kudontatyön tekivät Kytäjän Martat ry.
Seurakuntamme pitopalvelu on
poikkeuksellinen Suomessa. Sen
lähtökohtana on lähetystyön tuominen käytännön toiminnaksi seurakuntaelämässä. Pitopalvelun vapaaehtoiset ovat panoksellaan teh-

neet seurakunnastamme lähetysseurakuntaa. Uusia vapaaehtoisia
on kuitenkin ollut vaikea saada ja
nykyinen joukko alkaa ikääntyä.
Pitopalvelu on saavuttanut Hyvinkäällä vakaan ja arvostetun aseman.
Sääksin leirikeskuksen toiminta
on levittäytynyt koko vuodelle.
Vain joulu-tammikuu on hiljaista
aikaa. Kesällä leirikeskuksessa on
viiden rippileirin lisäksi runsaasti
seurakunnan muita omia leirejä.
Keskiviikkoiltaisin kesä-elokuussa on Sääksissä perinteiset yleisöillat. Kesän 1999 lämpimät säät
houkuttelivat myös iltoihin ennätysyleisön. Saunomisen ohella illoissa on seurakunnallinen osuus
puheen, laulun ja mm. rippikoululaisten esitysten muodossa.
Tiedotustoimi on vastannut tämän lehden, Kirkonmäeltä, toimittamisesta. Lehteä on kehitetty yhä
luettavammaksi ja selkeämmäksi.
Lisäksi vuoden 1999 lopulla tehtiin hankintapäätös seurakunnan
kotisivujen hankinnasta, joista on
juttua tässä lehdessä. Tiedotus vie
eteenpäin viestiä seurakunnan toiminnasta ja eri tilaisuuksista mm.
mainosten ja lehti-ilmoitusten
avulla.
Taloustoimisto tuottaa seurakunnassa sisäiset talous-, henkilöstö- ja yleishallintopalvelut. Vuosi
1999 oli toimistolle erityisen työläs, kun suunnittelu- ja laskentajärjestelmiä hienosäädettiin uusien pykälien mukaisiksi.
Kirkkoherranvirastosta annetaan tietoa ja materiaalia seurakuntalaisille kaste-, vihkimis-, hautaus- ja rippikouluasioista, seurakunnasta ja seurakuntaan muutoista, kirkosta eroamisesta ja kirkkoon liittymisestä. Väestötietolain
muutos 1.10.1999 ei juurikaan
vaikuttanut viraston toimintaan.

SAMI KALLIOINEN

Rauhannummen konehallin rakentaminen oli vuoden 1999 merkittävin yksittäinen investointi. Hautausmaalle rakennettiin sekä kylmähalli
että mm. erityisammattimiehen työtilat sisältävä lämmin halli.
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Seurakunnan talous kestävällä
pohjalla
Kohtuulliset toimintakulut jäsentä kohti, alhainen veroprosentti,
lainanhoitokulujen loppuminen vuonna 1999, hyvässä kunnossa olevat
hautausmaat ja rakennuskanta sekä investointitarpeen olennainen väheneminen
investointivuosikymmenen jälkeen antavat hyvät lähtökohdat seurakunnan
toiminnan kehittämiselle ja talouden hoidolle.
Seurakunnan taloudellinen tilanne
on vakaa. Toimintapääoman nopea
kuluttaminen investointeihin vuosina 1997 - 99 on kuitenkin vähentänyt merkittävästi sopeutumisvaraa suhdanneheilahteluissa.
Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3 %, mutta sosiaaliturvamaksun lasku huomioon ottaen vertailukelpoinen nousu oli
noin 6 %. Henkilöstökulujen vertailukelpoinen nousu oli lähes 6 %.

Verotus muuttuu
Verotuotot olivat yhteensä 30 miljoonaa markkaa, josta kirkollisveron tuotto oli 26,3 ja yhteisöveron
3,7 miljoonaa markkaa. Jälkitilityksinä saatiin lähes 1,2 miljoonaa
markkaa, josta 730 000 markkaa
verotuottoa ja loput korkotuottoa.
Seurakuntien yhteisövero-osuudesta leikattiin kolmannes pois
vuonna 1999, mikä vähensi yhteisöveron kertymää noin 1,5 miljoonalla markalla. Seurakuntien jakoosuuksien muutos puolestaan lisäsi
Hyvinkäällä yhteisöveron kertymää noin 700 000 markalla. Veroäyrin hinta eli veroprosentti oli
1,15, mikä oli seurakuntien kahdeksanneksi alhaisin veroprosentti.
Jäsenmäärän kasvu lisää verokertymän tuottopohjaa. Talousnäkymien arviointia vaikeuttaa kuitenkin epävarmuus veropohjasta.
Valtio leikkasi seurakuntien vuoden 2000 yhteisövero-osuutta
edelleen 18,5 % vuoden 2000 ta-

lousarvion valmistumisen jälkeen.
Hyvinkään seurakunnalle päätös
merkitsee noin 560 000 markan
verotuottojen vähennystä vuonna
2000. Yhteisöveron jako-osuuden
vähentyminen tai loppuminen, verotuksen alentaminen lisäämällä
kunnallisverotuksen vähennysoikeuksia (vähentää samalla kirkollisverotuksen veropohjaa) ja verotuksen painopisteen siirtäminen
kulutus- ja ympäristöveroihin voivat heikentää seurakuntien verotulopohjaa tulevaisuudessa.
Vuosikate oli 4,6 miljoonaa
markkaa ja tilikauden ylijäämä 1,6
miljoonaa markkaa. Vuosikate oli
noin 2,3 miljoonaa markkaa talousarviossa ennakoitua parempi.
Rahoituslaskelma osoittaa, että
vuosikate ei kuitenkaan riittänyt
investointien ja lainanlyhennysten
maksuun, vaan siihen käytettiin lisäksi aikaisemmilta vuosilta kertynyttä toimintapääomaa 213 000
markkaa
Investoinnit olivat yhteensä 4,2
miljoonaa markkaa, mistä suurimmat kohteet olivat Rauhannummen
konehalli 2,9 miljoonaa markkaa,
Puolimatkan hautausmaan peruskunnostuksen viimeiset osahankkeet 0,5 miljoonaa markkaa sekä
kone- ja kalustohankinnat 0,6 miljoonaa markkaa.

Velaton seurakunta
Viimeinen lainaerä 720 000 markkaa maksettiin pois. Velanhoitokulujen loppuminen tuo seurakunnan

KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA 1997 - 99
Seurakunnan koko ja resurssit
Väkiluku 31.12.
Vakinainen henkilökunta
Henkilöstö työvuosina (laskentat. tark. v.1998)
Vapaaehtoistyöntekijät

(kerhon- ja ryhmänohjaajat, isoset, lähimmäispalvelu,
päivystäjät, pitopalvelun vapaaehtoiset, kuorolaiset)

Toimintakulut, mmk (ilman sisäisiä kuluja)
Verotuotot, mmk
Investoinnit, mmk

Toiminnan vaikuttavuus
Seurakuntaan kuuluminen, %
Avioerot suhteessa uusiin avioliittoihin, %
Tavoittavuus ikäluokasta
Päiväkerhotyö (3 - 6 v.)
Iltapäiväkerhotyö (7 - 8 v.)
Pyhäkoulutyö ml. päiväkotipk. (4 - 11 v.)
Varhaisnuorisotyön kerhot ja leirit
Rippikoulu
Nuorisotyön viikkotoiminta (15 - 19 v.)
Osallistuminen jumalanpalveluksiin, %/viikko

talouteen lähes miljoonan markan
vuosittaisen säästön.
Seurakuntavertailu vuodelta
1998 osoittaa, että käyttötalouden
nettokulut jäsentä kohti olivat Hyvinkäällä 10,7 % vertailuryhmää
pienemmät. Seurakunnan toimintapääoma oli vain noin puolet vertailuryhmän keskiarvosta.

Henkilöstökulut suurin
menoerä
Toimintatuotot olivat vuonna 1999
lähes kuusi miljoonaan markkaa.
Tuottokertymä nousi melkein 8 %,
ja tuottoja kertyi lisää kaikilta päätehtäväalueilta. Tuotoista puolet
oli pitopalvelun myyntituottoja.
Toimintakulut olivat noin 30 miljoonaa markkaa, missä oli kasvua
noin 3 %. Toimintakuluista henkilöstökulut olivat 59,8 %. Toimintakuluista hieman yli puolet kirjattiin seurakuntatyön työaloille. Toimintakulut jäsentä kohti olivat 850
ja toimintatuotot 168 markkaa.

Talousarvio toteutui
hyvin
Käyttötalouden toimintatuottoja
kertyi lähes 400 000 mk budjetoitua enemmän ja toimintakuluissa
saavutettiin yli 400 000 markan
säästö. Toimintajäämä (nettokulut)
oli siten 800 000 markkaa eli 3,3
% pienempi kuin budjetoitu. Kiinteistötoimessa nettokulujen ylitys
oli 200 000 markkaa ja pitopalvelussa tavoitetulos alittui 100 000

V. 1997
TP

V. 1998
TP

V. 1999
TP

34 284
97
103,3
n. 800

34 614
95
101,3
n. 800

34 920
99
n. 105
n. 800

27,0
27,2
6,9

28,7
29,9
5,2

29,7
30,0
4,2

82,2 %
71,4 %

82,4 %
69,6 %

82,4 %
66,5 %

20-40 %
14,0 %
66,2 %
8-11%
95,0 %
12,0 %
2,8 %

24,3 %
12,7 %
52,0 %
9-14%
91,3 %
13,3 %
2,6 %

17,2 %
20 %
22 %
9-15 %
92,2 %
9,1 %
2,7 %

markalla. Säästöjä saavutettiin
seurakuntatyössä yli 600 000
markkaa ja hautaustoimessa hieman yli 300 000 markkaa.
Tuloslaskelman muissa erissä
verotuottoja kertyi miljoona markkaa budjetoitua enemmän ja myös
rahoitustuottoja kertyi puoli miljoonaa markkaa arvioitua runsaammin. Suurin syy näihin tuottoihin oli takautuva verotilitys ja
sen korkotuotot.
Vuosikate oli 4 500 000 mk eli
2 300 000 mk talousarviossa ennakoitua parempi. Tilikauden ennakoitu alijäämä lähes 600 000
markkaa kääntyi liki 1 600 000
markkaa ylijäämäiseksi.
Kirkkovaltuusto on myöntänyt
yksittäisille kohteille lisämäärärahoja reilut 400 000 markkaa ja
nostanut tuottoarvioita 900 000
markalla. Investointeihin on osoitettu 212 000 markkaa lisämäärärahaa.

Omavaraisuusaste yli
90 %
Taseen loppusumma oli 63,1 miljoonaa markkaa. Käyttöomaisuuden arvo oli vuoden lopussa 50,6
miljoonaa markkaa. Rahamarkkinasijoituksia ja rahoitusomaisuusarvopapereita seurakunnalla oli ti-

linpäätöshetkellä 11,5 miljoonan
markan arvosta.
Vastattavissa omaa pääomaa oli
54,7 miljoonaa markkaa. Verontasaus- ja rakennusrahastot lakkautettiin ja niiden pääomista muodostettiin uusi tase-erä Muu oma
pääoma. Seurakunnan omavaraisuusaste oli 91,6 %.
Lahjoitus- ja toimeksiantopääomia oli yhteensä hieman alle 3,5
miljoonaa markkaa. Vieraan pääoman eristä suurin oli lomapalkkavaraus 2,3 miljoonaa markkaa.
Toimintapääomaa oli vuoden
lopussa 4,6 miljoonaa markkaa eli
132 markkaa jäsentä kohti. Toimintapääomaan lasketaan seurakunnan vaihto- ja rahoitusomaisuus vähennettynä lahjoitus- ja toimeksiantojen pääomilla sekä korottomilla lyhytaikaisilla veloilla.
Kirkkovaltuuston asettama toimintapääoman tavoitetaso on 3 -9 miljoonaa markkaa.
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Avioliittoon vihkimisessä
käytettävä musiikki
SAMI KALLIOINEN

Gertrud Alfthan
Jonas Andersson
J. S. Bach

K

irkollinen avioliittoon vihkiminen on hääparin ja seurakunnan juhla. Se on sekä juridinen
tapahtuma että jumalanpalvelus,
jossa pyydetään liitolle Jumalan
siunausta. Tilaisuuden jumalanpalvelusluonne tulee ottaa huomioon
musiikin valinnassa.
Musiikki on vastausta Jumalan
puhutteluun ja on Jumalan kiittämistä ja ylistämistä. Musiikkina
ovat pääsääntöisesti hengellinen
musiikki, virret ja hengelliset laulut. Lisäksi muut musiikilliset
mahdollisuudet ovat samat kuin jumalanpalveluksessa. Raamatun
teksti voidaan toteuttaa motettina,
rukous voi saada musiikillisen
muodon ja liturgista laulua voidaan käyttää samoin kuin jumalan-

palveluksissa. Jos toimitukseen
sijoitetaan muuta musiikkia kuin
virsiä, niiden tulee sopia toimituksen luonteeseen ja pitää esillä kristillistä uskoa. Perusperiaatteena
voidaan pitää, että se mikä sopii
esitettäväksi kello 10 pääjumalanpalveluksessa sopii myös avioliitoon vihkimiseen.
Muunlainen musiikki sopii hyvin vihkimistä seuraavaan hääjuhlaan. Musiikista vastaa kanttori ja
siitä tulee sopia hyvissä ajoin hänen kanssaan tai vihkivän papin
kanssa, joka kertoo musiikilliset
toivomukset kanttorille Kanttorit
ovat laatineet oheisen listan suositeltavista esitettävistä yksinlauluista.

on kehotettu rukoilemaan vettä.
Siitä huolimatta emme ole sitä saaneet. Taivaalle kerääntyy pilviä ja
joinakin päivinä näyttää lupaavalta, mutta kohta jo taivas kirkastuu
satamatta. Ellei Jumala anna ihmeen tapahtua, tästä tulee katastrofivuosi (uusi katastrofi entisten
lisäksi!). Näin kuivaa ei ole ollut
tähän aikaan vuodesta sitten vuoden 1961, tietävät lähihistorian
tuntevat.

Eva ja Hans Rönnlund
Kabulissa 30.4.2000

Rakas ystävä!
Elämme keskellä kesää. Siltä näyttää, hedelmäpuista omenapuu ehti
kukkia viimeisenä. Ruusut ovat
ihanasti kukassa ja nurmikkoa jo
leikataan, valtavat vesimelonit
ovat kypsyneet eteläosissa, kirsikoitakin on saatavana.

Kuivuus uhkaa
Viimeksi mainitsimme, että kansaa

Vesi  elämän lähde
Veden vähyyden vuoksi on paimentolaisten karjaa kuollut, paikoin jopa 100 %:sti. Keskimäärin
eläimiä on kuollut YK:n mukaan
38 - 63 %. Joiltain alueilta siirretään paimentolaiset karjoineen
kuorma-autoilla pohjoisempaan,
jossa kaikki ruoho ei vielä ole kuivunut. Kabuliin emme ole nähneet
vielä paimentolaiskaravaanin saapuvan. Ei täälläkään ole karjalle
ruohoa, ja joen vesi on surkean
matalalla. Paikoin saatavilla oleva juomavesi on suolaista, likaista ja siten sekä ihmisille että kar-

Rakkaus ei koskaan häviä
Oi, katsohan lintua oksalla puun
Bist du bei mir - Mun kanssain käy
Oi riemuitse, mielen
Oi sielut, riemuitkaa
J. Brahms
Viisi vakavaa laulua
Hjalmar Backman Sunnuntaiaamuna
L. van Beethoven Jumalan kunnia luonnossa
Angelo Bertalotti Sun myötäs käyn
Louis Bourgeois
Ei hopealla kullalla (457 Siionin kannel)
Sune Carlsson
Sa, Herra, katse armoinen
Toivo Elovaara
Nyt nämä nuoret tässä
Olli Elokas
Herra, kaiken onnen tuoja
Vesa Erkkilä
Viisi laulua Raamatun sanoihin
César Franck
Panis Angelicus
Ilmari Hannikainen Aamulaulu
P. J. Hannikainen
Pyhäaamun rauha
Martti Hela
Nää nuoret yhtyivät pyhään liittoon (HLV 117)
Aimo Huttunen
Rakkaus on lempeä
G. Fr. Händel
Arioso - Soi kiitos, soi
Hän hoivan hellän antaa
Paavo Joensalo
Keväiselle liitolle
Reijo Jokinen
Rakkaus
Konsta Jylhä
Häävirsi (Ristinvoitto ry)
Yrjö Karanko
Häävirsi (kok. Sävelsilta 10)
Toivo Kirkkomäki Häälaulu
Taneli Kuusisto
Herra, kaiken onnen tuoja (ed VK 253)
Nyt nämä nuoret tässä (ed VK 254)
Kari Kuuva
Jumalan rauhaa
Rudolf Lagi
Oi, Herra, siunaa pari tää
Leevi Madetoja
Ei mitään multa puutu
Armas Maasalo
Tuhansin kielin
Oskar Merikanto
Kiitos sulle, Jumalani
Oi kiitos, sä Luojani armollinen
Viljo Mikkola
Ah, pyhä rakkaus (ed Vk 251)
Tuomo Nikkola
Kun on toisessa kädessä
Mika Piiparinen
Rakkaus meille armon toi (Laula kaikki maa 189)
Oi katso, mikä aamu
B. Mansell Ramsey Ihminen luotu on rakastamaan (Laula kaikki maa 122)
Jukka Salminen
Tänä aamuna aurinko nousi (Lounatuuli)
Pekka Simojoki
Rakkaus on lahja Jumalan
Olet mulle rakkain
Ahti Sonninen
Viisi laulua Raamatun sanoihin
Laululle
Kari Tikka
Viisi laulua Raamatun sanoihin
Vilho Vartiainen
Häävirsi
Harri Viitanen
Rakkauden hymni (1 Kor. 13:4-8)

jalle kelpaamatonta.
Tätä kuivuutta pidetään jo Jumalan rangaistuksena  rangaistus on
seurausta milloin mistäkin:
Emme ole tarpeeksi hyviä muslimeja tai Huumausainetuotannon tähden meitä kohtaa tuomio
(maa oli viime vuonna maailman
kärkituottaja). Kuivuus uhkaa
unikkoviljelmiä ja siten niistä saatavaa satoa, joten vedettömyys ja
kato ehkä tuo maailman kannalta
jotain hyvääkin tullessaan!

Anopin vaatimukset
Mustafa, toimistomme komea nuorimies, on ollut pitkään hääaikeissa. Morsiamen perhe on pakolaisina itänaapurissa. Kissanhännänvetoa käytiin siitä, missä häät vietetään. Kabulissa tulisi halvaksi,
mutta vieraat eivät suostuneet tulemaan, ettei miesten tarvitse kasvattaa partaa eikä naisten pukeutua täyshuntuun. Eikä Kabulissa
sitä paitsi olisi voinut olla elävää
musiikkia, ei videoita eikä valokuvausta. Lopulta häät pidettiin Peshawarissa, mutta tuleva anoppi

vaati, että sulhanen ajaa komeaksi
kasvaneen partansa!

ja sen seuraukset
Mustafan piti palata kahden viikon
häälomalta 25.3. Turhaan odotimme ja pelkäsimme jo saavamme
kirjeen, jossa Mustafa kertoo jäävänsä sille tielleen. Töitten kannalta oli hyvä ja huokasimme helpotuksesta, kun Mustafa ilmestyi töihin muutama päivä sitten  kovasti laihtuneena ja parta uudella sängellä.
Nyt Mustafa on hiukan hermostunut, kun parta vielä on kovin olematon. Rajalla hän oli valehdellut
tulevansa Iranista, etteivät panisi
heti vankilaan parran kasvun ajaksi
(Pakistanista tulevilta afgaaneilta
vaaditaan näet rajalla kunnon parta). Kirjoitimme toimistolta virallisen kirjeen Hyveiden edistämisen
ja Paheiden estämisen ministeriölle pyytäen heiltä suosionosoitusta, kirjettä, joka takaa, ettei Mustafaa vangita vähäisen parran
vuoksi, koska hän on juuri tullut
ulkomailta! Afgaaneille tällainen

Retket
evankeliumijuhlaan
Elimäelle 1. - 2.7.
Lauantaina 1.7. lähtö Hyvinkään
kirkolta klo 7.00 ja paluulähtö klo
22.00. Sunnuntaina 2.7. lähtö Hyvinkään kirkolta klo 7.30 ja paluulähtö noin klo 16.30. Reitti: Mäntsälä, Pukkila, Artjärvi, Elimäki.
Hinta noin 50 mk/päivä. Ilmoittautumiset Pirkko ja Eero Ojalalle p.
454 144, 040 7500 682.

Kesäleirit
Sääksissä
(varhaisnuoriso- ja
pyhäkoulutyön yhteisleiri)

26. - 28.6.

(89 - 91 syntyneet)

ja

29. - 30.6.

(92 - 93 syntyneet)
Ilmoittaudu nuorisotoimistoon
ma - ke ja pe 10 - 13 ja ti, to 16 18 puh. 4561 240.

ei valitettavasti ole naurunasia,
vaan totisinta totta. Kyllä täällä
olisi suurempiakin huolenaiheita
kuin miehen parrasta ministeriöön
asti kirjoittaminen!
Siunattua Pohjolan kevättä, lämpimin terveisin
EVA JA HASSE

Seurakunnan lähetystyöhön voit
tutustua myös seurakunnan internetsivuilla www.ev.fi/srk/hyvinkaa.
Sivuilla on perustietoa kaikista
seurakuntamme läheteistä ja lähetyskentistä. Sitä kautta on myös
mahdollista lähettää suoraan sähköpostia läheteille.
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Veturimiehen tyttärestä papiksi
SAMI KALLIOINEN

- Odotan, että minun
tapaani työskennellä
kunnioitetaan samalla
tavalla kuin minä
kunnioitan muiden työtä,
pastori Riina ViinikainenStorhammar sanoo.
Riina aloitti työnsä toukokuun
alussa. Pastori Pentti Kakkosen
vuorotteluvapaan sijaiselle lankesi vastuu mm. yhteiskuntatyöstä,
Palvelevasta puhelimesta ja Työttömien torstaista.
Oman persoonallisen työtavan
saaminen hyväksytyksi ja etsiminen ovat Riinalle tärkeitä asioita
uuden työn alussa. Riina tunnustautuu ikuiseksi Tuomaaksi, tahtoen epäillä, etsiä ja kysellä elämästä ja uskosta. Liian itsevarma ihminen on vaarallinen sekä itselleen
että ympäristölleen.

Toimitukset tärkein työ
Riinalle kirkolliset toimitukset
ovat papin työn keskeisin tehtävä.
Niissä tuntee todella tekevänsä oikeaa kristillistä työtä. Ensimmäisiin toimituksiin liittyy sekä hyviä
että huonoja muistoja. Ensimmäinen kaste tapahtui keskoslapselle
ja ilo perheessä lapsen selviämisestä oli käsin kosketeltavissa.
- Ensimmäinen hautaus peruuntui aivan viime hetkellä, kun omaiset eivät halunneet naispappia siunaamaan. Se tuntui pahalta, Riina
muistelee.
Positiivinen palaute toimituksista on auttanut jaksamaan välillä
raskaidenkin ihmiskohtaloiden
keskellä. Erityisesti seurakuntalaisten palaute on ollut tärkeää.

Pankista papiksi
Pieksämäellä vietetyn lapsuuden ja
nuoruuden jälkeen Riinan tie vei
Varkauteen kauppaoppilaitokseen
ja sieltä merkonomina Tampereelle pankin atk-osastolle. Seuraava
askel suunnitelmassa oli kauppakorkea ja ekonomin taival yritysmaailmassa.
Elämällä oli muita suunnitelmia.
Työ pankissa ei ollut ominta alaa
ja Riina näki 90-luvun alussa
pankkialan ongelmat. Viimeinen
sysäys oli äidin kuolema, joka aiheutti kriisin. Seurakuntanuoren
tausta auttoi kyselemisessä. Tie
johti teologiseen tiedekuntaan.
- Sain todella vakuutella kavereille, että olen edelleen se sama
Riina, vaikka opiskelinkin teologisessa, Riina kertoo.
Teologian portaita astellessa ei
ensimmäisenä vaihtoehtona ollut
papin työ. Kuuden opiskeluvuoden

oli valmis.
- Olen tyytyväinen, että saan nyt
tehdä täyttä virkaa. Nyt voin täysillä keskittyä papin työhön. Alussa on tietysti kiirettä, kun on tutustuttava uuteen paikkaan ja uuteen työmuotoon, Riina sanoo.

- Olen kohdannut ennakkoluuloja siitä miltä pappi voi näyttää, Riina kertoo. Hän ei halua pappina tinkiä
omasta persoonastaan.
aikana kuitenkin kypsyi päätös ottaa pappisvihkimys.
- Valintaani on ohjattu ylhäältä.
Papin virka on jalo ja arvokas,
Riina tunnustaa.

Kouvolasta Hyvinkäälle
Helmikuussa 1999 Riina oli valmis teologian maisteri, mutta vihkimyksen saaminen oli vaikeaa.
Siihen tarvittiin jonkun seurakunnan vokaatio (= virkaan kutsuminen). Sinnikkäällä työllä Riina sai

Lahjaksi tai
muistoksi

Kirkkoherranvirastosta voit ostaa lahjaksi tai muistoksi kuvassa olevia riipuksia ja pinssejä. Herran siunaus -pinssi maksaa 90 markkaa.
Oikeanpuoleista Riemuvuoden riipusta lukuunottamatta tuotteilla tuetaan Pipliaseuran työtä. Riemuvuoden riipuksen tuotosta 10 % menee yhteisvastuukeräykselle ja siitä on kaksi erimittaisella ketjulla varustettua versiota joko rippi- tai kastelahjaksi.

kutsun Kouvolan seurakuntaan ja
toukokuussa 1999 vietettiin Mikkelin tuomikirkossa vihkimysjuhlaa.
Kouvolassa Riina hoiti 50 %:ta
papin virkaa, johon kuului vastuu
lapsityöstä. Loput 50 %:a ajastaan
Riina käytti mm. työskentelyyn
Helsingin Sokoksella.
- Minua kehotettiin harkitsemaan puolitetun viran vastaanottamista, mutta kun oli lisäansioiden mahdollisuus ja vihkimys oli
tärkeä saada, niin päätös oli help-

po, Riina toteaa.
Vuodenvaihteen jälkeen Riina
tajusi, että heinäkuu ja töiden loppuminen tulisi nopeasti vastaan.
Hän lähetti kirjeitä Helsingin lähiseurakuntiin ja kyseli tutuilta
helsinkiläisiltä työpaikoista. Myös
Hyvinkää täytti asetetut kriteerit
eli suuri seurakunta, hyvät kulkuyhteydet ja hyvä maine. Tapio Turusen otettua yhteyttä Riina soitti
heti tuomiokapituliin sekä Mikkeliin että Helsinkiin ja työvoimatoimistoon ja pian siirto Hyvinkäälle

Pappi vapaalla
- Vapaa-aikana haluan totaalisesti
irti työstä. Täydellinen hiljaisuus
ja hiljentyminen antavat voimia
työhön, Riina sanoo.
Fyysisestä ja henkisestä kunnosta huolehtiminen on vapaa-ajan
tärkeitä lenkkejä. Riinalle erityisen
tärkeää on myös olla tekemättä
mitään. Hän tunnustaa rakastavansa aviomiehensä lisäksi Helsinkiä
ja nauttii istumisesta kaupungin
puistoissa ja ohikulkevien ihmisten katselemisesta.
SAMI KALLIOINEN

Meitä on jo 200!
Katekismusjakajia on ilmoittautunut ilahduttavan paljon. Tällä hetkellä listoilla on 198 jakajaa. Lopulliseksi tarpeeksi on vahvistunut
noin 220 jakajaa, joten vielä tilaa
riittää.
Erityisesti jakajia kaivataan seuraaville alueille: Parantola-Sahanmäki, Nummisilta-Talvisilta,
Nummenkärki-Veikkari, Kruununpuisto, Vehkoja, Hyvinkäänkylä.
Voit tokia asua muuallakin päin
Hyvinkäätä, mutta jakoalueesi tulee olemaan joillakin edellämainituista.
Alkusyksystä 6.9. järjestetään
vielä toinen koulutuskerta ja aluevastaavat järjestävät jakajilleen tapaamisia, joten ehdit vielä saada
kaiken tarvittavan tiedon.
Tervetuloa joukkoon vihreään!

Arvot mekin ansaitsemme!
Ilmoittaudun mukaan jakamaan
Katekismusta
hyvinkääläisiin koteihin.
Nimi:

Puhelinnumero:

Osoite:

Jakajille hankitaan anorakit. Ilmoita kokosi (S - XXL).

Koko:
Palautus: Hyvinkään seurakunta, PL 29, 05801 Hyvinkää tai palauta lomake seurakunnan neuvontaan. Voit ilmoittautua myös
suoraan Anna-Maija Ahovaaralle, puh. 4561 229 tai annamaija.ahovaara@evl.fi

KIRKONMÄELTÄ

Pappi tavattavissa
Pappisesittelyissä olemme peilanneet Pekka T. Lyyräsen, Anne
Anttosen, Hannu Tiaisen, Jari Kemppaisen, Anita Passilahden ja Esa
Kokon mielipiteitä samanlaisten kysymysten avulla. Nyt ovat
vuorossa Tauno Tuominen ja Virpi Koivisto. Elokuussa seuraa jatkoa.
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Yhteisvastuuarvonta
suoritettu
SAMI KALLIOINEN

SAMI KALLIOINEN

Miten päädyit papiksi
ja Hyvinkäälle?
Kiinnostus uskonasioihin alkoi
kouluaikana. Toisena opiskeluvaihtoehtona oli tekniikka, mutta
teologia voitti. Opiskelun jälkeen
olin kahdessa seurakunnassa Helsingissä töissä, mutta nuorempi
veljeni asui Hyvinkäällä ja houkutteli minua hakemaan tänne. Olin
ainoa hakija ja koska paikka oli
ollut jo useaan kertaan auki, niin
se oli sillä selvä. Kun vaimokin sai
täältä heti terveyskeskuksesta työtä, muutimme Hyvinkäälle 1977.

Kuka olet?
Olen Tauno Eero Tuominen syntynyt 1945 ja kotoisin Orimattilasta. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi 26-vuotias poika ja 21-vuotias tytär.
Olen rovasti ja seurakunnassa
erityistyökenttäni on ollut vuodesta 1977 lähetystyö ja vuodesta
1991 atk:n kehittäminen.
Lähetyspuolella teen kotikenttäja taustatyötä. Olen osallistunut
erilaisiin projekteihin ja neuvottelukuntiin sekä lähettien opaskirjojen toimittamiseen. Nykyään olen
Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetystyön toimikunnan varajäsen ja mukana hiippakunnan
lähetystoimikunnassa. Tuusulan
rovastikunnan lähetystyön yhdyshenkilönä olen ollut 14 vuotta.
Tietotekniikan tulo seurakuntaan tarjosi rinnalle toisenlaisen
työkentän. Kuulun työryhmään,
joka suunnittelee ja päättää seurakunnan atk-toiminnoista.
KATI RAUHAKOSKI

Suhteesi
naispappeuteen?
En ole ollut sitä ajamassa, mutta
en toisaalta kapinoinutkaan sen
suhteen. Toimin kirkon järjestyksen mukaan. Hyvinkäällä ilmapiiri on ollut melkoisen mukava.

Miten seurakuntalaisia
saisi enemmän
mukaan toimintaan?
Sen kun osaisi sanoa, se olisi hieno juttu. Minä luotan Raamatun
sanaan ja ehtoollisen merkitykseen. Kirkolla on kuitenkin nykypäivänä kaksinainen asema, hengellinen ja yhteiskunnallinen, sekä
suuret paineet täyttää ne molemmat. Työmme on jatkuvaa etsimistä, siitä kertoo jo työalojen suuri
määräkin. Jos ne toimivat hyvin,
pystytään luomaan oikea me-henki ja panostetaan vielä laatuun, on
edetty jo pitkälle.
kiytyä opiskeluaikana. Opiskelin
ensin kieliä, mutta kaipasin jotain
filosofisempaa ja teologisesta tiedekunnasta löysin oman alani. Heti
valmistumisen jälkeen lähdimme
mieheni Hannu Tiaisen kanssa lähetystyöhön Hongkongiin. Yhdeksän vuoden kuluttua palasimme takaisin Suomeen. Sain tilapäistä
työtä Hyvinkään seurakunnasta,
välillä olin puoli vuotta pappina
Janakkalassa ja nyt taas takaisin
täällä.

Kokemus
naispappeudesta?
Kuka olet?
Virpi Ilona Koivisto, syntynyt Etelä-Pohjanmaalla. Naimisissa, kaksi lasta. Perheessä myös kissa ja
koira. Huhtikuun alusta alkaen
Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastori, vastuualueena Vehkojan
aluetyö.

Miten päädyit papiksi
ja tänne?
Kutsumus papin työhön alkoi sel-

Hyväksyn sekä naisen että miehen
papin virkaan. Yritän ymmärtää
niitäkin, joille naispappeus on vaikea asia. Seurakuntalaisten valtaenemmistö suhtautuu naispappiin
myönteisesti ja kannustavasti.

Miten houkuttelisit
hyvinkääläisiä
seurakunnan piiriin?
Tällainen kysymyksenasettelu on
minulle vieras. Houkuttelun sijasta pyrin palvelemaan seurakunta-

Viihdytkö työssäsi?
Lähetystyö elää ajan mukana ja on
mielenkiintoista. Atk taas on tarjonnut erilaisia haasteita. Hyvinkää oli yksi ensimmäisiä tietotekniikan kokeiluseurakuntia ja tänä
keväänä olen ollut suunnittelemassa sen nettisivuja. Toteuttaminen
sinänsä on osittain mekaanista,
mutta ideointi vie aikaa. Myös
uudistamiseen tarvitaan jatkuvaa
suunnitelmallisuutta.
Ongelmani on ajankäyttö, mutta koska tietotekniikka on niin
kiinnostavaa, minulla yhdistyvät
monesti työ ja harrastus siinä kuin
työ- ja vapaa-aikakin.
Halusin lähteä kirkkoherran vaaleihin mukaan, koska ajattelin jo
tuntevani Hyvinkään ja paljon hyvinkääläisiä. Oman kannatuksen
mittaaminen tosin pelottaa, mutta
nyt tilanne on jo lauennut, koska
muita hakijoita oli niin paljon.

Harrastuksesi?
Minua on aina kiinnostanut Raamattuun liittyvä ja missiologinen
kirjallisuus. Kotona on myös noin
10 000 sivua atk-kirjallisuutta.
Kalligrafian harrastukseni on vaihtunut julisteiden valmistamiseen
tietokoneella ja olen myös rakentanut radioita ja äänentoistojärjestelmiä, joista kahdet menivät kirkkoihin Tansaniaan ja Keniaan.
Käveltyä ja pyöräiltyä tulee jonkin verran.
KATI RAUHAKOSKI
laisia parhaani mukaan niissä tilanteissa, joita luonnostaan tulee työssä eteen: kastetilaisuudet ja muut
kirkolliset toimitukset listalla ensimmäisinä. Työnpuutetta ei ole
ollut.

Viihdytkö työssäsi?
Olen toiveammatissani ja viihdyn
kyllä. Tosin on tärkeää pitää huolta siitä, että monenlaisen touhuilun keskellä olisi aikaa myös latautumiseen. Opiskelu ja hiljaisuus
virkistävät. Työtä voi olla paljonkin, mutta hysteeristä kiirettä pyrin välttämään.

Harrastukset?
Uusimpana harrastuksena on avantouinti, se ei vie paljon aikaa varsinkaan kesällä! Osallistun lasteni
harrastuksiin musiikin ja jalkapallon merkeissä. Harrastan myös
kompostin hoitoa. Musiikki rentouttaa, kestosuosikkeja ovat Juice Leskinen ja Ismo Alanko, klassiselta puolelta uusin tuttavuus on
Einojuhani Rautavaaran musiikki.

Yhteisvastuuarpajaisten arvonta suoritettiin työkeskuksessa 2.5. Arvonnan virallisena valvojana toimi komisario Pekka Laine. Onnettarena toimi keräyspäällikkö, diakoniatyöntekijä Pirkko Saarinen.

Arpajaisten päävoiton Arvo Seppäsen taulun voitti
Matti Väisänen. Seurakunta haluaa kiittää kaikkia
voittojen lahjoittajia. Arpoja myytiin hieman yli 1700
kappaletta, joten yhteisvastuulle saatiin yli 17 000
markkaa. Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto oli
89282,92.
Arvonnassa voitot jakaantuivat
seuraavasti:
Arvo Seppäsen taulu : Matti Väisänen
Cinderella-risteily: Krista Lyyränen
Tallinnan risteily: Pirkko Niemi
Anttilan herkkukori: Kaija Tiilikainen
Wokkipannu: Tuulikki Lamminen
Kuntosalilahjakortti: Kirsti Turunen
Tuikkukynttiläjalka: Mong Anl
Pesulalahjakortti: Kaija Kivinen
Chico- ravintolan lahjakortti: Leila Urtamo
Pitopalvelun lahjakortti: Tuija
Vehviläinen
Kirja: Seppo Saarinen
Reppu: Päivi Penkkala
Leivänpaahdin: Marja Jyrkinen
Kahvilalahjakortti: Olli Pernaa
Power bank: Varpu Lampinen
Vaatelahjakortti: Vesa Hokkanen
Hoitotuotteita: Eila Laine ja Saima Taipalo
Lahjakortti jalkahoitajalle: Tarja
Tetri
Albumeja ja suklaata: Kaija Jäntti, Ritva Ursin, Anneli Vihanta,
Anja Räsänen, Seppo Kumpulainen

CD-levyjä: Hilja Kallio, Sinikka
Seppälä, Kaija Joutsi, Aino Puolimatka, Riku Inkinen
Kylmägeeli: Tuovi Vaskonen
Tiimarin tuotepaketti: Erja Horttanainen ja Pertti Sikiö
Lasten herkkukori: Björn Svärd
5 kg kahvia: Hannu Mäkelä
Perunasäkki: Jussi Lehtola
Viherkasvi: R. Rentto, Aino Kananen, Teemu Nieminen
Leikkuulauta: Helka Lehto
Pehmolelu: Tarja Nurminen, Mauri Mäkeäinen
Kampaamolahjakortti: Terttu Kiivanen
Hiustenhoitotuotteita: Leena Leutonen
Hiustenkuivaaja: Kirsi Ahvenniemi
Internet-liittymä : Marja Rantalainen
Pullakranssi: Laura Koski-Sipilä
Kotijuusto: Susanna Lehmus
Herkkukori: Pentti Tiilikainen
Kaitaliina: Irja Pelkonen
Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Voitot ovat noudettavissa 30.6. mennessä diakoniatoimistosta, Hämeenkatu 16. Lämmin
kiitos kaikille osallistujille.

Seuraava Kirkonmäeltä-lehti
ilmestyy 23.8.
Lehdessä mm. tiukkoja kysymyksiä
kirkkoherraehdokkaille
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Päiväkerhot, avoimet
päiväkerhot ja koululaisten
iltapäiväkerhot aloittavat
syyskautensa 15.8.
Avoimet päiväkerhot kokoontuvat seuraavasti:
MAANANTAI

KLO

TIISTAI

9.00 - 11.00
17.30 - 19.00
KLO 9.00 - 11.00
KLO

KLO

KESKIVIIKKO

9.00 - 11.00

Betania
Martti, Martintalo
Paavolan seurakuntakoti
Talvisilta, Sieponkuja 2
Vehkojan seurakuntakeskus
Puskintie 4
Palopuron koulu
Kaukasten palvelutalo
Hyvinkään kirkko
Ahmankatu 2 Veikkari,
Vatvuorentie 1

Pyhäkoulut alkavat jälleen syksyllä sunnuntaina 10.9.
Seuraa ilmoittelua.

Lapsenvahtikurssi
ma - to 11. - 14.9. klo 18 - 20
Hyvinkään seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16, 2. krs.

Ikäraja 14 v, ei ilmoittautumista.
Kurssin käyneet pääsevät Lapsenvahtipalveluun.
Tiedustelut Anita Passilahti p. 040 7398 555
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Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Vastaukset lähetetään pe 30.6. mennessä
osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä Ristikko.

KIRKONMÄELTÄ
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Leikkaa talteen

k a l e n t e r i
1. 6. VIIKKO 22
Helatorstai 1.6.

Korotettu Herra
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 11.30 Lähetystyön kevätjuhla ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa, Tuominen,
Pohjanraito, Mäkisen perhe, Lähetyskonkarit.
klo 18 Konsertti Hyvinkään kirkossa,
Kirkon kamarikuoro, johtaa Teuvo Leutonen. Urkusoolo ja säestykset Keijo Vättö.

Perjantai 2.6.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa, kesän isoisten siunaaminen.

Sunnuntai 4.6./
6. sunnuntai pääsiäisestä

Pyhän hengen odotus
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 23
Keskiviikko 7.6.

klo 14 - 15.30 Syntymäpäiväjuhla 75- ja 85vuotiaille srk-keskuksen isossa salissa.
klo 18 - 21 Kesän ensimmäinen yleisöilta
Sääksin leirikeskuksessa, kuljetus, saunomista, kanttiini auki klo 18 - 20, ohjelmaa klo 20,
ks. kuljetuksesta takasivun ilmoituksesta.

Perjantai 9.6.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 11.6./Helluntaipäivä

Pyhän hengen vuodattaminen
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, saarnaa
Ilkka Mäkinen.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Kytäjän kirkossa, Ari Pelkonen, Rauhanyhdistys.
klo 16 Lauluhetki Vaiveron myllytilalla.
klo 18 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 24
Tiistai 13.6.

klo 18 Pihaseurat Koski-Sipilällä, Koskenmaantie 279, Kaukas. Passilahti.

Torstai 15.6.

klo 19 Kiitos muistoista Puolimatkan hautausmaan kappelissa.

Perjantai 16.6.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Lauantai 17.6.

klo 20 Hyvinkään Oratoriokuoron konsertti
Kytäjän kirkossa. Tilaisuus liittyy Kytäjä-päivään.

Sunnuntai 18.6./
Pyhän kolminaisuuden päivä

Salattu Jumala
klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Sääksi I.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kytäjän kirkossa, Hyvinkään Maataloustuottajat 80 v. Juhla
Maapirtillä.
klo 14 Konfirmaatiojumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa, Vehkojan päiväkoulu.
klo 18 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 25
Keskiviikko 21.6.

klo 21.30 Iltasoitto Hyvinkään kirkossa, Kalle Välimaa, harmonikka.

Perjantai 23.6./Juhannusaatto

klo 18 Juhannusjuhla Sääksin leirikeskuksessa. Ohjelmaa, kokko sytytetään klo 21.
Saunat lämpimänä klo 16 alkaen ja kanttiini
auki klo 17 alkaen. Kuljetuksesta ks. tarkemmin kirkollisista ja viikko-ohjelmasta.

Lauantai 24.6./Juhannuspäivä

Johannes Kastajan päivä
klo 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa.

Sunnuntai 25.6./
2. sunnuntai helluntaista

Katoavat ja katoamattomat aarteet
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 19 Lauluilta Kytäjän kirkossa, Reijo Pajamo. Klo 18.30 alkaen mehutarjoilu. Bussikuljetus Paavolasta klo 18 Hyvinkään kirkon
ja Vanhan kirkon kautta Kytäjälle (20 mk/hlö).

VIIKKO 26
Perjantai 30.6.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 2.7./
3. sunnuntai helluntaista

Kutsu Jumalan valtakuntaa
klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Sääksi 2.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 14 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Aholansaari.
klo 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 27
Tiistai 4.7.

klo 18 Pihaseurat Timo ja Pirjo Tynillä, Päivöläntie 69, Ridasjärvi.

Sunnuntai 9.7./
4. sunnuntai helluntaista

Kadonnut ja jälleen löytynyt
klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Haukilampi.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 28
Tiistai 11.7.

klo 18 Pihaseurat Olavi Jaakkolalla, Keravanjärventie 78, Ohkola. Tiainen.

Torstai 13.7.

klo 18 Kiitos elämästä Rauhannummen hautausmaan kappelissa.

Lauantai 15.7.

klo 16 Apilankukkaseurat Saukkosilla, Palkkisillantie 416, Tiainen.

Sunnuntai 16.7./
5. sunnuntai helluntaista

Armahtakaa
klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Sääksi 3.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 14 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Uusikaupunki.
klo 19 Lauluilta Kytäjän kirkossa, Reijo Pajamo. Klo 18.30 alkaen mehutarjoilu. Bussikuljetus Paavolasta klo 18 Hyvinkään kirkon
ja Vanhan kirkon kautta Kytäjälle (20 mk/hlö).

VIIKKO 29
Tiistai 18.7.

13. 8. 2000

klo 18 Kiitos muistoista Puolimatkan hautausmaan kappelissa.

Sunnuntai 23.7./Apostolien päivä

klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Päiväkumpu.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa
klo 19 Iltamessu Kytäjän kirkossa. Bussikuljetus Paavolasta lähtee klo 18.15 Hyvinkään kirkon ja Vanhan kirkon kautta Kytäjälle
(20 mk/hlö). Paluu messun päätyttyä.

VIIKKO 30
Perjantai 28.7.

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

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

klo 21 Iltasoitto Hyvinkään kirkossa, Kalle
Välimaa, harmonikka.

Kirkkoherranvirasto

Rakkauden laki
klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Sääksi 4.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 14 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Pälkäne 1.
klo 18 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa.

Taloustoimisto

Sunnuntai 30.7./
7. sunnuntai helluntaista

VIIKKO 31
Perjantai 4.8.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 6.8./
Kirkastussunnuntai

Kristuksen kirkastumisen päivä
klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Juuka.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 14 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Pälkäne 2.
klo 18 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa.

VIIKKO 32
Tiistai 8.8.

klo 18 Pihaseurat Ahdenkallion nrso-talolla.

Torstai 10.8.

klo 18 Kiitos elämästä Rauhannummen hautausmaan kappelissa.

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

Kesäaikana säännöllisesti kokoontuvat ryhmät
(ks. tarkemmin kirkollisista)

Tiistai

klo 11-15 Mummon kammari auki
6., 13. ja 20.6., Helenenkatu 34 D

Keskiviikko

klo 11-13 Rukouspiiri Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13

Perjantai

klo 18-20 Nuorten raamis 2. ja
16.6. sekä 11.8. Vanhan kirkon sivusalissa.

Perjantai 11.8.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 13.8./
9. sunnuntai helluntaista

Totuus ja harha
klo 10 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Sääksi 5.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 14 Konfirmaatiomessu Hyvinkään kirkossa, Joutsa.
klo 18 Kouluun lähtevien siunaus Hyvinkään
kirkossa.
klo 19 Lauluilta Kytäjän kirkossa, Reijo Pajamo. Klo 18.30 alkaen mehutarjoilu. Bussikuljetus Paavolasta klo 18 Hyvinkään kirkon
ja Vanhan kirkon kautta Kytäjälle (20 mk/hlö).
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Seuraa kirkollisia ja seurakunnan ilmoittelua.
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Sääksi siistiksi työttömien voimin

Ranta, sauna ja risti
odottavat vierailijoita
Jo perinteeksi muodostunut Työttömien torstain
Operaatio Sääksi toteutettiin torstaina 4.5.
Bussilastillinen innokkaita haravoijia ja
siivoojia lähti Linjalasta
aamuyhdeksältä.

Hyvinkään seurakunnan
leirikeskus sijaitsee
Sääksjärven rannalla,
n. 5 km Rajamäen
keskustasta.

Sää oli talkoille jälleen suosiollinen. Aurinko paistoi eikä tuuli vienyt lehtiä mennessään. Nopeassa
tahdissa lehden siirtyivät lavalle ja
Sääksistä tuli taas edustuskelpoinen.
Monelle Sääksin talkoot ovat
kevään merkki. Kerrostalossa asuvalle haravointi ei ole oikein mahdollista. Ruumiillisen työn lisäksi
merkittävää oli yhdessä olemisen
ja tekemisen kokeminen. Vaikka
käsiin saattoikin tulla rakkuloita,
niin mieli virkistyi ja vapautui.
Päivän rupeaman ja maukkaan
aterian jälkeen oli ilo kylpeä ja
rohkeimmat kävivät uimassakin.

Kaikille avoimet
keskiviikkoillat
Kesäkuun ensimmäisenä keskiviikkona ne taas alkavat, Sääksin
avoimet keskiviikkoillat näes. Jo
1960-luvulla alkanut perinne jatkuu yhä voimakkaana.
Viime kesä oli Sääksin historian vilkkain. Lämpimät säät ja uusitut saunat houkuttelivat iltoihin
keskimäärin 250 henkeä. Toivot-

Matti Alakoski (vas.), Leo Lungren ja Harto Linnakivi siirsivät talven aikana kuivuneita klapeja ulkovarastosta liiteriin.
tavasti tänäkin kesänä säät suosivat. Saunat ovat ainakin kunnossa.
Keskiviikkoiltojen ohjelmaksi
on vakiintunut sauna, kanttiini ja
iltahetki ristin äärellä. Kanttiinissa on myynnissä pikkupurtavaa ja
juotavaa ja se on auki klo 18 - 20.

Iltatilanteessa on usein mukana
leiriläisiä. Kesän aikana leirikeskuksessa on viisi rippileiriä ja lisäksi useita muita leirejä ja retkiä.
Tilaisuudessa on aina mukana joku
seurakunnan papeista.
Sääksiin voit tulla joko omalla
autolla tai seurakunnan järjestä-

mällä linja-autolla. Linja-autokyydin edestakainen hinta on 20 markkaa. Ohessa on sekä ajo-ohje Sääksiin että linja-auton reitti. Omalla
autolla tulijoiden toivotaan tulevan
kuudeksi, sillä sitä ennen leirialueelle ei ole pääsyä.

Sääksin avoimet keskiviikkoillat 7.6. - 30.8. joka keskiviikko klo
18 - 21. Ohjelmassa saunomista,
kanttiin auki klo 18 - 20, iloista
yhdessäoloa ja iltaohjelmaa klo
20.
AJO-OHJE: Hyvinkää - Rajamäki - Röykäntie 4 km, viitoitus oikealle leirikeskukseeen.
SÄÄKSIN YLEISÖILLAN LINJA-AUTOKULJETUKSEN AJOREITTI: Kirjavatolppa klo 17.40, Asemankatu,
Aleksis Kiven katu, Vaiveronkatu,
Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu, Alttirikivi klo 17.55, Hämeenkatu, kirkolta klo 18.00, Torikatu (alas asti), Ilveksenkatu, Sillankorvankatu, Eteläinen kehäkatu (huoltoaseman pysäkki), Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja
Nopon kautta leirikeskukseen. Paluukuljetus klo 21.00. Edestakaisesta matkasta peritään 20 mk/hlö,
lapset 10 mk.
Tervetuloa keskiviikkoisin nauttimaan puhtaan ja kauniin Sääksjärven rannasta ja hyvästä ohjelmasta yhdessä ystävien ja vähän
tuntemattomampienkin kanssa.

Työttömät

Työttömien torstait

Henkireikä arjessa
Vehkojan seurakuntakeskuksessa
pidettävät Työttömien torstait on
suunnattu hyvinkääläisille työttömille. Tärkeintä on saapua paikalle, kynnyksiä ei ole osallistumiselle. Toiminnasta vastaa tehtävään
nimetty pastori, joka pitkään on
ollut Pentti Kakkonen ja hänen
vuorotteluvapaansa aikana Riina
Viinikainen-Storhammar on ykkönen. Hyvinkään työttömät ry
on taasen itsenäinen yhdistys, joka
toimii Villatehtaan tiloissa.
Aamukymmeneltä a1oitetaan
jumpalla, jonka jälkeen seuraa
joukkuepelejä ja sauna. Klo 12 alkaen nautitaan lounas, jonka hinta
on ollut vuosia 10 mk ruokailijalta. Muuta rahanmenoa ei ole. Iltapäivällä on vierailijoita, joiden
alustusten perusteella keskustellaan porukalla päivän aiheesta ja
juttua on piisannut. Vaihtoehtoisesti joskus tutustutaan paikallisten yritysten toimintaan isäntien/

Tervetuloa
Sääksiin!

emäntien opastuksella.
Toivottavaa olisi, että työttömäksi joutuneet nuoretkin tulisivat
toimintaan mukaan. He rikastuttaisivat keskusteluja ja he saisivat
puolestaan kuulla elämänkokemusta omaavia. Arvokasta käytännön tietoa jakavat asiantuntijavieraat, joista työvoimatoimiston,
Kelan, ja Eläketurvakeskuksen
edustajat saapuvat paikalle säännöllisin väliajoin. Kaupunginjohtaja Tauno Kirves on käynnistänyt
tammikuussa kalenterivuoden ja
veikkaillut Hyvinkään työttömyysprosenttia seuraavaksi vuodeksi.
Joskus hän on onnistunut hyvin,
mutta aavistuksen verran positiivispainotteisia luvut ovat olleet.
Muutaman kerran talvikaudessa
on lähdetty päivän retkelle eteläiseen Suomeen, jolloin kohteeksi
on valittu kulttuuria, tehdaskäyntejä, historiallisia paikkoja tai
muuten mielenkiintoisia nähtä-

Mies, ei kovin vanha,
vaan harmaa, istuu ja torkkuu
tv:tä alta kulmainsa kurkkii.
Ei paljon puhu, ei pukahda,
kun yksin istuu
ja sohvan nurkkaan
pian nukahtaa.
Hänen naisensa kahta lautasta, kuppia, lusikkaa
vain tiskata saa.
Sitten lappua tärkeää täyttää
hän,
joka riville työtön, työtön ...
hän kirjoittaa,
vaikka 50 v. ei täyttänyt kai!

Sääksin kevättalkoista on tullut Työttömien torstain perinteinen kevätrysäys. Suurella joukolla työ on rivakasti tehty.
vyyksiä. Seurakunta osallistuu
kustannuksiin merkittävällä panoksella ja osallistujilta peritään
muutaman kympin omavastuuosuus. Kesäkaudeksi on ikioma

ohjelma kolmeksi kuukaudeksi.
Silloin tehdään retkiä. Tule rohkeasti mukaan ja koe elämyksiä!

EILA PÄÄKKÖNEN

Tämä sivu on tehty yhdessä Työttömien torstain porukan kanssa.
Kiitos yhteistyöstä ja ideoista.

