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Helka Muhonen
– perhekodin äiti
– harrastaa lenkkeilyä
– elämää tukee usko Jeesukseen

Perhekodin äiti
Helka Muhonen
pitää Hyvinkäätä
omana kotikaupunkinaan,
mutta käy
hakemassa
kerran kesässä
juuria Lieksan
Viekijärveltä.
– Kun tiedän
juureni, se auttaa
työssä, hän
sanoo.

Helka Muhonen rukoilee erityisesti Martin puolesta

K

un kysyn Helka Muhoselta,
miten hänet tulisi esitellä, hän
vastaa olevansa perhekodin äiti.
Hän on pitänyt miehensä Erkin
kanssa Perhekoti Kissankäpälää
vuodesta 1996 lähtien. Neljättä
vuotta Helka johtaa Martin seurakuntatalolla avointa rukouspiiriä, jossa rukoillaan
muun muassa Martin alueen puolesta. Mutta lähdetäänpä kauempaa ja aloitetaan haastateltavan lapsuudesta.
– Olen syntynyt Pielisjärven Viekijärvellä, joka on nykyisin Lieksan kaupunkia. Vanhempani Tauno ja Lyyli Meriläinen olivat
maanviljelijöitä. Kansakoulua kävin Egyptinkorvessa, jonne oli kotoa neljä kilometriä.
Perheemme, jossa oli kymmenen lasta,

muutti vuonna 1969 Jokelaan. Isä ryhtyi kaivinkoneurakoitsijaksi.
Vanhemmat olivat uskovia ja kuuluivat
heränneihin. Lapsetkin kävivät isän ja äidin
mukana körttiseuroissa ja herättäjäjuhlilla.
– Minulle sisarukset ovat tärkeitä ja rakkaita. Asumme kaikki Etelä-Suomessa ja
suuri osa meistä on Hyvinkäällä. Kodin perintönä jäi minulle toisen ihmisen kunnioittaminen, auttaminen ja huomioonottaminen.

Lapset ja nuoret
tarvitsevat aikuista
Ennen perhekodin perustamista sosionomiksi (AMK) opiskellut Helka Muhonen oli

Hyvinkään kaupungin lastensuojelun perhetyössä. Perhekotia olivat miehen lisäksi hänen kanssaan perustamassa sosiaalityöntekijä ja työkaveri.
– Meillä on kaksi omaa poikaa, jotka
ovat aikuisia. Perhekodissa on tällä hetkellä
neljä lasta. Nämä mukaan lukien meillä on
ollut vuosien aikana yhteensä kaksitoista lasta ja nuorta. He ovat tulleet eri puolilta Etelä-Suomea.
Muhoset koettavat pitää perhekotiaan
mahdollisimman kodinomaisena.
– Tärkeää on antaa lapsille rakkautta,
huolenpitoa ja selkeät rajat. Haluamme opettaa heille periaatteen oikeasta ja väärästä.
Aikuisen läsnäolo on lapsille ja nuorille tärkeä asia, Helka Muhonen jatkaa.
Kesällä lapset uivat ja pelaavat jalkapalloa. Talvella lumilautailu on ykkösasia.
Omasta kunnosta huolehtiminen on
Helka Muhoselle merkittävä asia.
– Heräsin tänäkin aamuna viisitoista yli
viisi ja kävin noin kymmenen kilometrin
juoksulenkillä ennen kuin herätin lapset
kouluun. Olen harrastanut liikkumista nuoresta saakka ja lenkkeilyä olen harrastanut
säännöllisesti 15–20 vuotta.

Helka rukoilee
Martin puolesta

Martissa asuva Helka rukoilee tuon kaupunginosan puolesta. Nuoret ovat erityisesti hänen
sydämellään. Lapset ja nuoret ottavat kodeissa mallia omista vanhemmistaan.



Helka Muhonen osallistuu mielellään seurakunnan toimintaan. Tällä hetkellä hän on
Martin alueneuvoston puheenjohtaja.
– Minulla oli ollut pitkään ajatuksena rukoilla nuorten puolesta. Kun Martin seurakuntatalo valmistui kesällä 2004, aloitin rukouspiirin. Olin siinä aluksi kolme neljä kertaa aivan yksin, mutta sitten alkoi tulla ihmisiä.
Rukouspiiri kokoontuu tiistaisin kello
8.30, ja siellä on käynyt neljästä viiteen henkeä. Rukouspiiriläiset rukoilevat henkilökohtaisten asioiden ja yleisten asioiden puo-

lesta.
– Minulla on vahva näky siitä, että Martin ja sen asukkaiden puolesta pitää rukoilla.
Lapset, nuoret ja aikuiset sekä koko alue on
annettu minulle rukousaiheeksi.
Rukouspiirissä otetaan Raamatun sanasta tukea henkilökohtaisiin asioihin. Helka
Muhonen on saanut itsekin rukousvastauksia.
– Eräänä henkilökohtaisena rukousvastauksena voin pitää tätä perhekodin perustamista. Sain varmuuden, että tein oikean ratkaisun. Olen saanut rukouksesta voimaa,
että jaksan tehdä tätä työtä, kun en voi pitää
lomia enkä vapaapäiviä. Rukous antaa sellaisen mielen, että haluan suostua tähän.
– Usko Jeesukseen on minulle tärkeä
asia. Jeesus on minun Herra ja auktoriteetti.
Hän on kuollut ristillä minun puolestani.
Kun olen saanut itse armon ja anteeksiantamuksen, voin lohduttaa muitakin, hän jatkaa.
Rukouksissa Helka kantaa Jumalan kasvojen eteen muita ihmisiä, että hekin voisivat ottaa Jeesuksen oman elämänsä Herraksi.
Perhekodissa hän joutuu tekemään lasten kanssa työtä tunnepuolella.
– Kun tiedän kuka minä olen ja missä
ovat juureni, se auttaa työssä. Siksi käyn
yleensä kerran vuodessa Lieksassa. Vuosia
sitten olin sisarusteni kanssa Viekijärvellä
kotipaikalla ja menimme juhannuksena Viekin kirkkoon. Tunnelma oli vahvasti sellainen, että tuntui kuin olisin tullut uudelleen
lapsuuteen. Siinä koki, että kirkko, maisemat
ja koti siellä ovat olleet minulle rakkaita asioita.

Teksti ja kuvat
Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä oli kesän kohokohta?
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Kesä vaihtuu
syksyyn

V

iime pyhänä vietettiin seurakuntamme
lähetyssihteerin Antti Pohjanraidon
eläkkeellejäämisjuhlaa. Kesän viimeisen sunnuntain juhla oli lämmin ja puheissa
oli aistittavissa kiitollisuutta lähetyssihteerin
työstä ja kiitollisuutta koko lähetyksen merkittävästä työalasta. Hyvinkäällä tuetaan lähetystyötä sekä talousarviovaroilla että vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Monille voi
olla uusi tieto sekin, että vuosien saatossa
laajentunut pitopalvelu on tärkeä kanava
monelle vapaaehtoiselle palvella yhteistä asiaa lähetyksen saralla. Pitopalvelun tuloksesta
annamme lähetysjärjestöille puolet. Avustamme siis kaikkein heikoimmassa asemassa
olevia ihmisiä maailmassa ja viemme sanomaa Kristuksesta eteenpäin. Uudelle lähetyssihteerillemme Johanna Rantalankilalle lähetyksen uusien työtapojen kehittäminen on
suuri haaste. Hyvä on jatkaa työtä mm. monien vapaaehtoisten kanssa ja lisätä heidän
joukkoaan.

Ulla Friman
– Kesässä olivat parasta ne
alkukesän ja elokuun alun
hellepäivät. Olin rannalla
Usmissa ja Sääksissä. Olen
vakituisessa työssä ABC:llä.
Pelaan jalkapalloa HYPS:in
naisten edustusjoukkueessa
ja B-junioreissa.

Veikko Hagqvist
– Olen kotkalainen ja kylässä täällä Hyvinkäällä. Kesän
kohokohta oli Hamina Tattoo, jossa olen käynyt useina
kesinä. Siellä on komeita
musiikkiesityksiä. Meiltä on
Haminaan vain kuutisentoista kilometriä. Olen kiinteistöalan töistä eläkkeellä.
Matkustelen elokuun aikana
vaimon kanssa asuntoautolla
Suomessa ja Virossa.

Marjo Juslin-Jussila (oik.) ja
Pirjo Pajari
– Vaihdoin keväällä työpaikkaa ja menin työhön Hyvinkään
sairaalaan. Kesässä oli parasta työnteko, vaikka kyllä se joskus
haittasi, Marjo sanoo.
Pirjo Pajari työskentelee terveyskeskuksessa, jossa Marjokin
oli aikaisemmin. Hänestä kesän paras asia oli kesäloma.
– Oli ihanaa viettää aikaa lasten kanssa. Ei ollut kiirettä eikä
tarvinnut katsoa kelloa. Olen kotoisin Rovaniemeltä. Kävin
katsomassa siellä äitiä ja sisartani. Kävin ystävän kanssa myös
lomamatkalla Rhodoksella.

Veikka Niemitukia
Martti Niemi

– Mukavinta oli käydä pojan
kanssa Tanskan Legolandissa. Menimme sinne omalla
autolla Ruotsin kautta. Eräs
nähtävyys Legolandissa oli
pienoislentokenttä, jossa
lentokoneet liikkuivat. Olimme paikassa ensimmäistä
kertaa. Yyterissä olemme
käyneet useampana kesänä.

– Olen Pohjoispuiston koulun kahdeksannella luokalla.
Kesällä oli kivaa olla kavereiden kanssa. Soitan kitaraa
Lei spill nimisessä bändissä.
Hankin viiden kuukauden
aikana taskurahoja jakamalla
pari kertaa viikossa mainoksia pariinsataan asuntoon.
Perheen kanssa olin koulun
loputtua viikon matkalla
Rhodoksella. Siellä oli tosi
siistiä. Jonakin päivänä oli
plus 40 astetta varjossa.

Anneli Liimatta

– Ehkä parasta oli se, kun
kävin nuorimman pojan perheen kanssa Marbellan lähellä Espanjassa. Olimme
siellä lomamatkalla viikon
ajan. Sää oli ainakin minulle
sopiva eli plus 23 – 24 astetta. Oli kiva olla siellä lapsenlasten kanssa. Toiset eivät
tykkää näin kylmästä Suomen kesästä, mutta minun
kannaltani tämä on kaikkein
parasta.

Elokuu on nyt vaihtunut syyskuuksi. Espoon
hiippakunnan piispa Mikko Heikka pitää
parhaillaan Hyvinkäällä piispantarkastusta.
Mikko on ensimmäinen Espoon piispa sen
jälkeen kun Espoo erotettiin Helsingin hiippakunnasta vuonna 2004. Nuoren hiippakunnan esipaimenella riittää työtä.
Todettakoon, että Turun arkkihiippakunnan arkkipiispa on 53. Turun piispa. Piispan
virkahan on Suomen vanhin virka. Perinteitä
siis löytyy. Kunakin aikakautena on myös
omat kysymyksensä ja ongelmansa, joihin
piispojen kantaa ja kaitsentaa odotetaan.
Tässä lehdessä on piispamme haastattelu ja
tietoa siitä, mitä piispantarkastus on tänä
päivänä.
Syksyn toiminta on lähtenyt vilkkaana seurakunnassakin käyntiin. Kesä ei tietenkään
merkinnyt lepäämistä laakereilla vaan seurakunnan työntekijät vetivät muun muassa lukuisia rippikouluja ja muita leirejä. Sääksin
illat ovat pyörineet tutulla tavalla. Liekö vähän kolea kesä sielläkin tuntunut?
Kesän konsertit ja kotiseurat ovat kuuluneet monen ohjelmaan. Seurakuntamme perusajatus on, että olemme olemassa seurakuntalaisia varten. Kutsun hyvää kansankirkon perinnettä noudattaen jäseniämme yhä
seurakuntalaisiksi enkä asiakkaiksi, vaikka se
hyvä termi onkin monessa muussa paikassa.
Me seurakunnan työntekijät olemme palvelemassa teitä. Miten hyvin olemme osanneet
sen tehdä nyt ja jatkossa, sitä arvioikoot toiset.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra
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Jorma Ersta

Paranna
välittämisen
lääkkeellä

O

li surullista lukea loppukesän iltapäivälehdistä naisesta, jonka perhe oli
hylännyt arabisairaalaan.
Mutta kuinka paljon on ihan lähellämme,
naapureissa tai sukulaisissamme, unohdettuja yksinäisiä ihmisiä? Sellaisia ihmisiä, joiden ovi ei käy, puhelin ei soi, kukaan ei
muista ja arki ei ehkä enää suju. Sellaisia,
jotka eivät pysty kenenkään kanssa jakamaan omia toiveitaan, pelkojaan tai edes
arkipäiväisiä asioitaan. Sellaisia, jotka eivät
ole vapaaehtoisesti valinneet yksinäisyyttä.
Yksinäisyyden tunne voi olla äärimmäisen
pelottava. Varsinkin, jos kokee, että kukaan
ei välitä. Kaikkein riipaisevinta on yksin
kuoleminen.
Yksin oleminen ja yksinäisyyden tunne ovat
tietenkin aivan eri asioita. Yksinäinen voi
olla sellainenkin, joka toimii mukana monissa yhdistyksissä ja jolla on laajat työhön
liittyvät verkostot. Ahdistava yksinäisyys ei
kysy asemaa, ikää, perhesuhteita tai harrastusten määrää.
Yleensä ihminen kaipaa toisen ihmisen
läheisyyttä. Meillä on tarve tuntea olevamme jollekin tärkeä ja tarve kokea toinen ihminen läheiseksi ja tärkeäksi. Mutta mikäli
oman edun tavoittelu, itsekkyys ja yksilön
tehokkuus edelleen vain lisääntyy, on meillä
pian entistä suurempi joukko yksinäisiä ja
hylättyjä ihmisiä keskuudessamme.
Yksinäisyys on leviävä kansantauti, jota
ei useinkaan paranna ammattiapu, organisoitu vapaaehtoistyö tai lähimmäispalvelu.
Sillä yksinäisyyden parantamiseen tarvitaan
välittämisen lääkettä: oikeaa lähimmäisenrakkautta ja ihmistä.
Vanhusten hyvinvoinnin riskitekijöiksi
ovat nousseet masennus, alakulo, yksinäisyys ja päihdeongelmat. Yksinäisyys on
murhe kenelle tahansa, mutta vanhuksen
elämään se vaikuttaa vielä julmemmin.
Onko sinun naapurissasi yksinäisiä vanhuksia? Mieti, kuinka voisit heitä auttaa ja ottaa
huomioon. Ehkäpä voisit jättää TV-illan väliin ja antaa jollekin onnellisen hetken sekä
samalla tehdä myös itsesi onnelliseksi.
Koska viimeksi kävit kylässä isäsi, äitisi
tai isovanhempiesi luona? Koska viimeksi
soitit heille? Muista, että sinulla ei olisi elämää ilman heitä. Niin kiire sinulla ei voi olla, ettet voisi antaa elämästäsi hetkeä läheisillesi.
Toimikaamme yhdessä niin, että vanhoillakin ihmisillä on hyvä olla, ja että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan. Se näkyy siinä,
että heillä on tunnustettu paikka maailmassa eikä heitä jätetä yksin.
Jokainen ihminen on ikään katsomatta
ainutlaatuinen ja arvokas Jumalan edessä.
Yksi ihminen ei voi yksinäisyyttä poistaa,
mutta viisi miljoonaa voi sen tehdä.

Tuija Linna-Pirinen



Piispa Mikko Heikka vieraili Paavolan liikuntapäivässä toukokuussa 2006. Piispa hoitaa kuntoaan muun muassa sauvakävelyllä.

Piispantarkastus vai piispan tarkastus?
Hyvinkään seurakunnassa pidetään piispantarkastus 1.–7. syyskuuta. Seurakunta liitettiin Helsingin hiippakunnasta jaettuun
Espoon hiippakuntaan vuonna
2004.
Piispa Mikko Heikka pitää siis seurakunnan ensimmäisen piispantarkastuksen
hiippakunnan vaihdon jälkeen. Helsingin
piispa Eero Huovinen piti piispantarkastuksen edellisen kerran vuonna 1996. Tarkastuksessa ovat piispan lisäksi läsnä asessori, lääninrovasti ja notaari sekä eräissä
tilanteissa hiippakuntasihteerit.
Tarkastuksessa selvitetään seurakunnan hallinnon ja taloudenpidon tilaa ja
kehittämiskysymyksiä. Myös eri työalojen
tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä pohditaan yhdessä tuomiokapitulin väen sekä
työntekijöiden kanssa. Piispantarkastukseen kuuluvat lisäksi vierailut paikkakunnan eri kohteisiin sekä seurakunnan luottamushenkilöiden ja kaupungin edustajien
tapaaminen.

Piispa tarkastetaan
Mutta myös piispa tarkastetaan. Piispa
Mikko Heikka on nimittäin Hyvinkään
Tuomaskuoron vieraana perjantaina 5.9.
klo 19.30 Hyvinkään kirkossa, jolloin kysymyksien avulla tutustutaan vieraaseen alkaen lapsuudesta tähän päivään. Myös
yleisöllä on silloin mahdollisuus esittää
kysymyksiä. Tilaisuuden jälkeen on teetarjoilu kirkon yläsalissa. Tarkastus päättyy Hyvinkään kirkossa sunnuntaina 7.9.
klo 10 alkavaan piispanmessuun.
Hyvinkään seurakunnan piispantarkastukset: 1925 piispa Jaakko Gummerus,
1947 piispa Eelis Gulin, 1950 piispa Eelis
Gulin, 1964 piispa Martti Simojoki, 1971

piispa Aarre Lauha, 1979 piispa Aimo T.
Nikolainen, 1987 piispa Samuel Lehtonen
ja 1996 piispa Eero Huovinen.

Viisi kysymystä piispa
Mikko Heikalle:
1) Mikä on sanomanne Tapainlinnan koulun, Jussilankadun päiväkodin ja Keskuspuiston ammattiopiston lapsille ja nuorille? (kts. sivut 8–9)
2) Mikä on piispanvierailun tarkoitus?
3) Millaisena näette Suomen evankelisluterilaisen kirkon tulevaisuuden, kun
kirkosta eroaminen on kiihtynyt viime aikoina runsaasti?
4) Mitä seurakunta voi parhaimmillaan antaa ihmisille?
5) Minkä muun asian haluaisitte nostaa etusijalle, kun ajattelette piispantarkastusta Hyvinkäällä?

Piispa vastaa:
1) Tämän päivän lapset ja nuoret elävät arvojen tavaratalossa, jossa on tarjolla arvojen runsaus. Elämän sisältöä saa ammentaa kuin kaupan hyllyltä. Myös media ja
viihdeteollisuus pursuavat arvojen runsautta.
Miten lapsi tai nuori osaa suunnistaa
tässä arvojen sekamelskassa? Seurakunta
tarjoaa turvallisen paikan keskustella ja
löytää sellaisia arvoja, jotka kantavat läpi
elämän.
Rohkaisen lapsia ja nuoria osallistumaan seurakunnan elämään. Sieltä saa
elämälleen kestävät arvot. Usko Jumalaan
ja rakkaus lähimmäiseen kantavat kaikki
elämän vuosikymmenet.
2) Piispa neuvottelee seurakunnan
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
kanssa arvioiden seurakunnan nykytilaa ja
tulevaisuuden haasteita. Piispa ja tuomiokapitulin viranhaltijat antavat tässä keskustelussa oman kokemuksensa seurakun-

nan käyttöön. Näin seurakunnan elämä
saa uusia virikkeitä ja näköaloja.
Piispantarkastus on myös seurakunnan juhla, jossa piispa tapaa seurakuntalaisia. Piispa käy myös yhden päivän aikana vierailulla seurakunnan alueella kouluissa, laitoksissa ja eri yhteisöissä. Näissä
tilaisuuksissa seurakuntalaisilla on tilaisuus tavata piispaansa.
Piispantarkastuksen huipentuma on
messu Hyvinkään kirkossa. Tervetuloa
sinne viettämään juhlaa!
3) Suhtaudun valoisasti kirkon tulevaisuuteen. Muistan arkkipiispa Ilmari Salomiehen sanat Suomen kirkon 800-vuotisjuhlien yhteydessä. Hän sanoi:”Ajat vaihtuvat, kirkko pysyy.” Kirkko voi sosiologisena yhteisönä kokea muutoksia, mutta
kirkon sanoma elää voimakkaana uusissakin olosuhteissa. Käydään yhdessä rohkeina tulevaisuuteen!
4) Seurakunta tarjoaa Jumalan armahtavaa rakkautta ja Hänen läsnäoloaan ihmiselämän iloissa ja murheissa. Tämä on
kirkon ydinsanoma. Kirkko tarjoaa myös
inhimillistä yhteyttä, välittämistä ja lämpöä. Olen pienestä pojasta lähtien käynyt
kirkossa, koska olen kokenut siellä kovan
maailman vastakohtana lämpöä ja rakkautta.
Kirkko tarjoaa erityisesti lapsille ja
nuorille kestäviä arvoja. Kirkon kasvatustoiminta on arvokkaampaa kuin aavistammekaan. Myös kirkon diakoniatyö lievittää
inhimillistä hätää. Tämän auttamistyön
merkitystä ei voi liioitella.
Kirkko ruokkii kansakunnan sielua ja
lisää turvallisuutta. Kun kirkon torni näkyy, tiedämme että olemme turvassa.
5) Muistammeko kiittää siitä, että seurakunta on olemassa? Seurakunta ei ole
täydellisten ihmisten yhteisö. Kaikissa
meissä on puutteemme. Mutta seurakunta
välittää meille Jumalan lahjat. Tällaisesta
yhteisöstä on hyvä olla kiitollinen.

Reppukansa siunattiin kirkossa koulutielle

Syksyn aikana Herusten mökille rakennetaan kunnallistekniikka ja mökki
on tästä johtuen suljettu marraskuussa
viikolla 48.
– Kunnallistekniikan rakentaminen
on todella tarpeellinen asia, sillä mökillä on noin 340 käyttövuorokautta vuodessa, toteaa
diakoniasihteeri Tuija Mattila. Syksyn 2008 ja kevään
2009 vapaaksi jääneitä vuoroja voi tiedustella puhelimitse lokakuun alusta alkaen diakoniatoimiston päivystyksestä ma, ti, to ja pe klo 10–13, puh. 4561 250.

E

lokuun puolivälissä lapset varustautuivat uusine reppuineen ja
kynineen koulutielle. Hyvinkään
kirkossa oli sunnuntaina 10. elokuuta
kello 18 lasten koulutielle siunaaminen.
Ada ja Elle Parikka sekä Kristian Leino ja Aapo Korhonen olivat alttarilla
kymmenien lasten joukossa.
– Olen saanut kouluun uuden repun. Minun opettaja Eija Jeskanen tulee nyt Ellen opettajaksi. Minun opettajaksi tulee Laura Tsutsunen, Tapainlinnan koulun kolmannen luokan aloittava Ada Parikka kertoi. Hänen siskonsa Elle oli menossa ensimmäiselle luokalle.
Tyttöjen äiti Eeva Parikka on Hyvinkäänkylän koulussa erityisopettajana. Hän sanoi olleensa kaksi vuotta
sitten vastaavassa kirkkohetkessä, kun
Ada aloitti koulun.
– Minusta tämä on oikein mukava
ja liikuttava tilaisuus. Koulun alku on
lapsille tärkeä elämänvaihe, jota on
juhlistettu meillä muutenkin. Lasten
kummit olivat kylässä, vaikka he asuvat
kauempana, Eeva Parikka sanoi.
Koulun alkaminen on hiukan jännittävää myös opettajille.
– Paitsi, että kouluun tulee uudet
lapset, sen piiriin tulee myös uusia vanhempia.

Kristian seurasi
isäänsä
Hämeenkadun koulun ensimmäisen
luokan aloittaneen Kristian Leinon
koulutielle siunaaminen oli tuttu asia
hänen isälleenkin, Risto Leinolle.
– Aloitin ensimmäisen luokan
vuonna 1971 ja olin tässä samassa kirkossa siunattavana. Kirkko oli vasta
valmistunut, Kristianin isä kertoi.
Kristianin äiti Hannele Leino oli
kameransa kanssa alttarilla ja napsi kuvia hetkestä, jolloin Kristian siunattiin.
– Kristianin paras kaveri on Aapo
Korhonen, joka on menossa samalle
luokalle. Siinä oli syy, että tulimme
kirkkoon, hän sanoi.

Pietarin Pyhän
Mikaelin
kirkon korjaus

Pastori Juha Koivulahti ja nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti siunasivat lapsia
koulutielle. Kirkon alttarilla nähtiin ennätyksellisen paljon innokkaita ensiluokkalaisia.

– Minusta tuntuu kivalta aloittaa
koulu. Minulla on maastonvärinen reppu. Koulun alku ei minua jännitä.
Osaan vähän lukea ja osaan kirjoittaa
nimeni, Kristian sanoi iloisena.
Aapon äidillä Tiina Korhosella oli
aikaisempaa kokemusta lasten koulutielle siunaamisesta.
– Meillä on kolme poikaa, ja nyt
nuorin poika aloittaa koulun. Koulun
alku on aina yhtä jännittävää. Keskimmäinen poika oli tässä kirkossa siunattavana.
Samalle luokalle menevät kaverukset Kristian ja Aapo olivat tyytyväisiä
uuteen elämänvaiheeseensa. Kuvaa
otettaessa paljastui, että Aapokin oli
saanut Kristianin tavoin maastonväri-

Eeva Parikka toi lapsensa Ellen (vas.) ja Adan siunattaviksi Hyvinkään kirkkoon. – Koulun alku on lapsille
tärkeä elämänvaihe, jota on juhlistettu meillä muutenkin, hän kertoi.

sen koulurepun.
Noin puolituntia kestäneen ohjelmallisen siunaamishetken jälkeen lapset, vanhemmat, kummit ja ystävät saivat mehua ja pullaa. Siunaajina olivat
pastori Juha Koivulahti ja nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti.
– Monella on ensiviikolla ihan uusi
juttu, ja se on kouluun meno. Reput on
hankittu ja koulutiellä kulkemista on
harjoiteltu. Muistan, kun kolmekymmentäkaksi vuotta sitten menin kouluun Paavolassa. Ensimmäinen päivä
jännitti ja pelotti. Se oli kuitenkin turhaa. Sain uusia kavereita, pastori Juha
Koivulahti rohkaisi koulunsa aloittavia
lapsia.

Kristian Leino (vas.) ja Aapo Korhonen aloittivat yhdessä
Hämeenkadun koulun ensimmäisen luokan. Takana
seisovat poikien vanhemmat Tiina Korhonen (vas.) sekä
Risto ja Hannele Leino.

Lapsia autetaan puhelimella ja netillä
Lasten ja nuorten elämään kuuluu joskus myös ongelmia. Joskus kysymykset
ovat niin kiperiä, että niistä halutaan
keskustella mieluummin muiden aikuisten kuin vanhempien kanssa. Varttuvien lasten keskustelun tarve on huomattu Mannerheimin Lastensuojeluliitossa (MLL) vuosia sitten. Järjestö perusti vuonna 1980 Lasten ja nuorten
puhelimen.
– Se syntyi, kun MLL:n puhelinvaihteeseen tuli paljon lasten ja nuorten puheluja. Nämä halusivat jutella
jonkun aikuisen kanssa asioistaan, järjestön auttavien puhelimien päällikkö
Anne Ryhänen sanoo.
Lasten ja nuorten puhelimen nu-
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Herusten mökillä rakennetaan

mero on 0800 120 400. Siihen voi soittaa kuka tahansa alle 20-vuotias maksutta koko maassa. Puhelimen toisessa
päässä on koulutettu vapaaehtoinen
päivystäjä, jolla on aikaa kuunnella. Puhelimen päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia. Lasten ja nuorten puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä eli maanantaista perjantaihin kello 14 - 20 sekä
lauantaisin ja sunnuntaisin kello 17 20.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
nettisivuilta (www.mll.fi) pääsee nuortennettiin. Siihen saa kirjoittaa omista
tärkeistä asioista luottamuksellisesti ja
nimettömänä. Kirjeeseen vastaa vapaaehtoinen, luotettava aikuinen. Lapsi ja

nuori voi ottaa yhteyttä missä tahansa
asiassa, pienessä tai isossa, ilossa ja surussa.
– Meillä vastataan puhelimeen vapaaehtoisin voimin. Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa on yhteensä yli kolmesataa vastaajaa, Anne Ryhänen jatkaa.
MLL:llä on myös vanhempainpuhelin ja -netti. Puhelinnumero on 0600
122 77. Siihen voi soittaa tiistaisin klo
10 - 13 ja 17 - 20, torstaisin klo 14 - 20 ja
sunnuntaisin klo 17 - 20. Puhelu maksaa 0,08 e/min + pvm/mpm. Vanhempainnettiin pääsee MLL:n sivuston
www.mll.fi kautta.

Hyvinkään seurakunta ja
Nurmijärven rovastikunta
tukee Pietarin Pyhän Mikaelin kirkon korjausta.
Saamme syyskuussa vieraaksi Pyhän Mikaelin
seurakunnan kirkkoherran Sergei Tatarenkon.
Hän kertoo meille kirkon korjaustyön nykyvaiheesta.
Rovastikunnallisen keräyksen suojelija on Espoon piispa Mikko Heikka. Tervetuloa tähän ystävyysseurakuntatyön tapaamiseen Vanhaan kirkkoon ma 15.9. klo
18. Mukana Virpi Koivisto. Illassa on kahvitarjoilu.

Seurakuntaviikossa
on uusi meininki
Martin seurakuntatalossa,
Hyvinkään kirkossa ja Vanhassa kirkossa 29.9.–5.10.
toteutettava seurakuntaviikko ”Parasta aikaa” on uusi
kädenojennus seurakuntalaisille. Seurakunnan evankelioimistyöstä vastaava pastori Esa
Kokko odottaa viikosta jatkuvaa
perinnettä.
– Seurakunnassa on ollut eri järjestöjen toteuttamia evankelioimiskampanjoita. Nyt halutaan järjestää oma seurakuntaviikko, jossa olisi vakituista lähestymistä seurakuntalaisten tavoittamiseksi
ja aktivoimiseksi.
Maanantaina 29.9. kello 18.30 on Martin seurakuntatalossa Talkshow. Se on Kansan Raamattuseuran
evankelistan Ilkka Puhakan ideoima tapahtuma, joka
on saavuttanut kuulijansa muuallakin.
– Talkshow on uudentyyppistä nuorille aikuisille ja
lapsiperheille suunnattua seurakuntatoimintaa, jossa
on myös musiikkia ja tarjoilua. Lastenhoitokin on järjestetty.
Tiistaina 30.9. kello 19 on Hyvinkään kirkossa Mustarastas-yhtyeen konsertti, johon on vapaa pääsy. Vanhassa kirkossa nähdään Teatteri Betan toteuttama
Laurentius-näytelmä keskiviikkona 1.10. kello 19, ja samassa paikassa on sunnuntaina 5.10. kello 18 Iltakirkko.
– Sunnuntain iltakirkossa musiikista vastaavat
Erkki Hannosen johtama Hyvinkään Kirkkokuoro ja
bändi.

Työ puhuttaa
diakonian vastuunkantajia

Valtakunnalliset diakoniajohtajien ja -sihteereiden
neuvottelupäivät järjestetään Hyvinkäällä 1.– 2.10. Päivien teemaksi on alustavasti sovittu aiheet ”Työ ja
osallisuus” sekä ”Vapaaehtoistyö”. Neuvottelupäivien järjestämisestä vastaa Kirkon diakonia ja -yhteiskuntatyön keskus
sekä Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö.



Onko sinulla tunti-puolitoista
aikaa lähimmäiselle?
Ystäväpalvelun peruskurssi
Sinua tarvitaan juttukaveriksi,
ulkoiluavuksi ja kuuntelijaksi
yksinäiselle lähimmäiselle.
Kouluttajina toimivat työnohjaaja, vuorovaikutus kouluttaja- ja kirjailija Liisa
Mäntymies sekä diakonissa AnnaKaisa Kuokkanen. Koulutus
toteutetaan
Mummon
kammarissa
lokakuussa.
Koulutusta on
kahtena lauantaina kuusi
tuntia ja parina arki-iltana
puolitoista tuntia. Kurssilla tutustumme omiin voimavaroihimme ja rajoihimme. Saat työkaluja kohdataksesi lähimmäisen ottaen huomioon hänen
kotimiljöönsä ja kulttuurinsa. Jos olet sinut itsesi
kanssa ja omaat talonpoikaisjärkeä ja olet seurakunnan jäsen, tule rohkeasti mukaan!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anna-Kaisa
Kuokkaselle, (puh. 040 559 6319 ) maanantaihin
22.9.2008 mennessä. Sovimme silloin myös henkilökohtaiset haastattelut, joiden perusteella valitaan
kurssille osallistujat.

Senioripysäkkiryhmät
käynnistyvät jälleen
Ikääntyminen tuo usein
muutoksia elämään.
Muutokset voivat liittyä
eläkkeelle jäämiseen,
puolison kuolemaan,
yksinäisyyteen, omaan
tai läheisen sairastumiseen, ihmissuhteisiin
jne. Kun monet huolet
painavat mieltä, seurauksena voi olla uupumusta, mielialan laskua,
jopa pelkoa selviytymisestä.
Henkistä hyvinvointia kannattaa vaalia ja on tärkeää, että vaikeista asioista voi puhua, sillä jakamalla taakka kevenee. Senioripysäkki-ryhmissä voit
puhua peloistasi, huolistasi ja muistakin vaikeista
asioista luottamuksellisesti.
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö käynnistää
lokakuussa jälleen kaksi senioripysäkkiryhmää.
Ryhmät on tarkoitettu seniori-ikäisille ja ne kokoontuvat kerran viikossa tiistaisin ja keskiviikkoisin
puolitoista tuntia kerrallaan yhteensä 15 kertaa. Jokainen ryhmään tuleva haastatellaan ja näin arvioidaan onko ryhmä juuri hänelle sopiva vaihtoehto.
Lisätietoja voi kysellä ryhmien vetäjinä toimivilta diakoniatyöntekijöiltä Anna-Kaisa Kuokkaselta,
puh. 040 559 6319 ja Pirkko Saariselta, puh. 040
555 6325.

Yks-risti-kaks, Jeesus voittajaks!

Kuutsi 2008

N

uorten jokavuotista jatkorippikoulua vietettiin jälleen Kuutamoleirillä Päiväkummussa. Mukana oli parisataa nuorta ja menoa moneen makuun. Linda Laaksonen piti
päiväkirjaa ja raportoi leirin tapahtumista.

Perjantai 15.8.2008
Aamu-unisena ryntäilin ympäri huonettani ja heittelin tavaroita lattialla lojuvaan laukkuun: verkkarit, villapaita,
Raamattu... Vielä oli pitkä koulupäivä
edessä, ennen kun bussi starttaisi kirkonmäeltä kohti Päiväkumpua ja Kuutsia. Me avustajat lähdimme Kuutsille
noin tuntia ennen leiriläisiä ja bussissa
vallitsi jännittynyt tunnelma. Viime hetken ohjeita ja muistutuksia sateli joka
puolelta. ”Tästä se nyt sitten alkaa!” – tai
sitten ei, sillä jos tarkkoja ollaan, oli
Kuutsia valmisteltu jo pitkin kesää, edellinen iltakin oli kulunut iltaohjelmaa
suunnitellessa. Tänään luvassa olisi se
pitkään ja hartaasti suunniteltu iltaohjelma sekä hiljentymistä hartauksien
muodossa. Iltaohjelma, jonka kantavana
teemana oli Radio Qz:n studio ja siellä
tapahtuvat kummallisuudet, sujui mainiosti ja iltahartauden päätyttyä oli ihana sujahtaa makuupussiin ja sulkea silmät.
”Hyvää yötä, Jeesus myötä, Kiitos
tästä päivästä, se oli kiva!”

Lauantai 16.8.2008
Aamu alkoi muutamien (varsinkin muutaman avustajan) kohdalla hieman kankeasti. Yöksi auki jääneestä tuuletusikkunasta virtasi sisälle kylmää ilmaa, joka
tavoitti makuupussin suuaukosta pilkistävän unisen nenänpään. Valitettavasti
avustajan tehtävät eivät katso lämpömittaria, joten ei auttanut muu kuin nousta
ylös ja suunnistaa kohti seuraavia seikkailuja. Ja kas vain, niin sitä sitten löysi
itsensä reippaana kello kahdeksalta aamupalaa jakamasta. Aamupäivä kului
mukavasti erilaisissa kanavissa. Itse olin
”Raamattu: pienistä ihmisistä suuriksi
tarinoiksi”-kanavassa, jossa kertailtiin

Sivulavalla leiriläiset saivat vapaasti esittää taitojaan.

Israelin kansan historiaa, sekä pohdittiin
muun muassa syntiinlankeemuksen seurauksia ja epäuskoa. Päivän mittaan tuli
törmäiltyä moniin tuttuihin kasvoihin ja
olipa siellä joukossa muutama tämän kesän rippikoululainenkin, jonka isosena
olin ollut.
Lounaan jälkeen ryntäilimme työpajoissa, vaikka sade haittasikin hieman
ulkona tapahtuvaa jousiammuntaa ja kesälumisotaa. Omaksi suosikkipajakseni
taisi nousta Draamus Maximus, jossa
sukelsimme draaman ja teatterin ihmeelliseen maailmaan.
Päivällisen jälkeen oli päivän toisen
kanavan vuoro. Tällä kertaa olin löytänyt tieni kanavaan nimeltä ”ite oot, jos
kiusaat”, jossa polttavana puheenaiheena
oli kiusaaminen, etenkin kouluissa.
Lauantain aikana pääsimme myös
nauttimaan kahden gospelbändin, Sarasteen ja hyvinkääläisen Paniclesin,
musiikista, jossa todellakin oli sanomaa!
Avustajana olin mukana myös messua toteuttamassa, ja meidän avustajien
pieniin kätösiin olikin uskottu esirukous
ja synnintunnustus. Yömessuun oli aika
hiljentyä puoli yhdeltätoista, jonka jälkeen itse kukin väsyneenä, mutta onnellisena painoi päänsä tyynyyn ja lipui unten maille.

Sunnuntai 17.8.2008
Aamu valkeni viidelle avustajista puoli
tuntia liian aikaisin, sillä edellisiltana
erään jäsenen asentama herätyskello oli
väsymyksestä johtuen asetettu soimaan
väärään aikaan. No vahinko ei ollut iso,
sillä puolessa tunnissa ehti mukavasti
pakata tavarat ja kello kahdeksalta olimmekin jo päärakennuksessa jonottamassa aamupalalle. Tavan mukaan sunnuntaiaamu käynnistyi sanajumalanpalveluksella. Jumiksen jälkeen oli luvassa
nuorten draamakurssin produktio Valkoinen ansa, jossa oli vahva yhteiskunnallinen sanoma päihteiden käyttöä vastaan. Aamupäivä kului pakkaillessa ja
siivotessa ja iltapäivä huipentui Standup esitykseen, jonka meille tarjosi hulvaton K-Mikko, eli Mikko Vaismaa.
Kuutsin aikana tuli koettua paljon ja
kaikenlaista. Itse henkilökohtaisesti olen
ainakin tämän viikonlopun aikana ollut
kerran jos toisenkin silmät ristissä, kädet ristissä tai toisinaan jopa jalat ristissä. Ja tulipa sitä muutama risti-nolla -ottelukin pelattua!

Linda Laaksonen

Kesäretkellä vallattiin
savolaisten ”piäkaupunti”

J

o perinteinen 10–12-vuotiaiden Varhaisnuorten Kesäretki tehtiin tällä
kertaa Jyväskylään ja Kuopioon. Saija-papin lähtöhartauden saattelemana
innokas joukko asettui bussiin ja kuski-

Raamatun punainen lanka

Raamatussa on kaikkiaan 66 kirjaa. Miten ne liittyvät toisiinsa? Miten saisi hahmotettua Raamatun
kokonaisuuden? Mikä on Raamatun ydinsanoma?
Näihin kysymyksiin saa vastauksen Raamatun punainen lanka -tapahtumassa. Se on parin päivän
aikana pidettävä opetuskokonaisuus, jonka luennoilla käydään läpi Raamattu luomisesta Ilmestyskirjaan saakka. Näin kuulijalle muodostuu hyvin
lyhyessä ajassa kokonaiskuva Raamatusta. Sarjan
luennoitsijoina toimivat Uusi Tie -lehden päätoimittaja Leif Nummela ja Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Henrik Perret. Hyvinkään kirkossa luennot ovat perjantaina ja lauantaina 1718.10.2008. Kurssimaksu, joka sisältää luentomateriaalin on 15 € + ruokailumaksu. Ilmoittautumiset
10.10.2008 mennessä seurakunnan neuvontaan,
puh. (019) 45611 tai hannu.tuunanen@pp3.inet.fi tai
puh. 040 350 3243. Järjestäjinä Hyvinkään seurakunta, Kansanlähetys ja Kansanlähetysopisto.
Matkalla pelattiin myös pelejä.



Leena Puukko

Esan turvallisissa ohjaimissa alkoi matkamme kohti Jyväskylää.
Matkalla vierailimme Hartolan kuningaskunnan kirkossa sekä Toivakan
kirkossa, jossa ihailimme hienoja ja eri-

koisia maalauksia kirkon katossa ja seinillä. Pian saavuimme sitten Jyväskylään
ja vierailimme Viherlandiassa, saimme
suumme makeiksi Pandan tehtaanmyymälässä, katsoimme maisemia näköalatornissa sekä kurkistimme Jyväskylän
kaupunginkirkkoon. Yöksi suunnistimme Hankasalmelle, jossa saimme viettää
yhteistä iltaa pelaten, saunoen ja uiden
Kuuhankaveden aalloissa sekä hiljentyen.
Aamupalan jälkeen Esa-kuski käänsi
bussimme kokan kohti Kuopiota. Pienen
savonkielen pikakurssin jälkeen olimme
valmiit ”valtoomaan tämän savolaesten
kaapunnin”: muun muassa Tuomiokirkko, Puijon torni, Hoksopoli, Kaupungin
museo villakarvamammutteineen olivat
tarkan tutkintamme kohteina. Ja tietysti:
ei Kuopiota ilman toria ja kalakukkoja,
joita päätyi aika monen retkeläisen mukaan kotiin viemisiksi.
Kiitos kaikille mukana olleille ja kuskillemme Esalle.
MUKAVOO OLJ, VUAN HAETANNEEKO TUO MITTÄÄN!

Teksti ja kuva Ari-Pekka Laakso

Lähellä Galileanjärveä sijainneessa Korasinissa on basaltista
rakennetun synagogan
jäännökset, joita on entisöity.
Synagoga on kolmannelta ja
neljänneltä vuosisadalta jKr.
Kaivaukset ja entisöinti
suoritettiin vuosina 1960-1983.
(Korasinin kaupunki mainitaan
Raamatussa, Matt. 11:21).

Kivet puhuvat

– tukeeko vai kumoaako arkeologia Raamatun luotettavuutta?

P

imeä maanalainen käytävä, vettä
yhdessä vaiheessa reiteen asti,
pää kolahtelee kattoon, seinät kaventuvat… Muun muassa tällainen vahva kokemus jäi mieliin
häämatkaltamme Israelissa v.

1972.
Vaimolle se taisi olla viikon pelottavin
elämys.
Kysymys oli Jerusalemin Hiskian tunnelista, jonka läpi kävelimme arabipojan näyttäessä taskulampulla valjua valoa. Hiskian
tunneli on yksi merkittäviä arkeologisia kohteita Israelissa; se löydettiin uudelleen v.
1838. Vanhan testamentin Kuningasten kirjat
sekä Aikakirjat kertovat tunnelin rakentamisesta (2. Kun. 20:20 ja 2. Aik. 32:2 - 4,30).
Tunnelilla varmistettiin aikanaan pääkaupungin vesihuolto assyrialaisuhan edessä.

Faktaa vai fiktiota?
Arkeologia on tieteen ala, jonka avulla päästään tutkimaan menneiden polvien elämänmenoa vuosituhansiakin sitten. Erämaan
hiekka paljastaa kätkönsä, luolien pohjat
asukkaidensa jäljet. Myös vanhoja tekstidokumentteja, alkaen nuolenpääkirjoituksista
ja hieroglyfeistä päätyen papyruskirjastoihin
on toki aina löytynyt ja löytyy edelleen. Mutta kivet, rakennelmat ja muu maasta paljastuva on luonnollisesti paljon säilyvämpää.
Mitä kivet sitten puhuvat? Miten paljon
niiden varaan voidaan rakentaa? Kuinka
suhtautuvat toisiinsa Raamatun kertomukset ja arkeologia? Onko Lähi-idässä, jossa
historiaa löytyy lähes joka lapionpistolla,
helppo vai vaikea liittää yhteen tekstejä, ikivanhoja suullisia traditioita ja maasta kaivettua? Puoltavatko arkeologian löydöt Raamatun luotettavuutta vai kallistuuko vaaka fiktion suuntaan?
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Jerikon muurit sortuivat?
Yksi paljon kriittistä keskustelua herättäneistä aiheista arkeologien piirissä on ollut
kertomus Jerikon muureista ja Joosuan kirjan kuvaamasta kaupungin valloituksesta.
Tähän mennessä ei näet ole löytynyt jäänteitä minkäänlaisista sortuneista muureista,
vaikka sellaisia olettaisi olevan. Onko kertomus siis legendaa?
Teol.tri Eero Junkkaala pohtii asiaa Raamatun maata ja arkeologiaa kartoittavissa
kirjoissaan. Hän toteaa, että Jerikon ongelma
tältä osin on jätettävä auki. On mahdollista,
että kolme vuosituhatta on voinut kuluttaa
muurien jäänteet; kiviaines on kenties käytetty moneen kertaan muuhun. Arkeologia
ei vastaa läheskään kaikkiin kysymyksiin.
Tekstien ja löytöjen väliin saattaa jäädä jännite. Mutta mitä Jerikoon muuten tulee,
maailman vanhimman kaupungin tell eli
rauniokumpu on kyllä sellaisenaan ollut pitkään tutkimuksen kohteena.

Uurastusta ja kaupankäyntiä
Moneen muuhun vanhan testamentin historialliseen tekstiin löytyy arkeologian vahvistus. Joosuan kirjassa kerrottu Ebalin alttarin
rakentaminen (Joosua 8:30 - 35) on osoittautunut kiviraunion tutkinnassa hämmästyttävän tarkasti kuvatuksi. Lakis-nimisen kaupungin valloituksesta 700-luvun alussa eKr.
meillä on Raamatun lisäksi (mm. 2. Kun. 18)
sekä kiveen hakattu taistelukuvaus, British
Museumissa säilytettävä reliefi että arkeologisten kaivausten todistus.
Monia muitakin alttareita ja palatseja,
Raamatussa mainittuja, on kaivausten avulla
paikallistettu.
Arkeologinen työskentely vaatii pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, uurastusta, kuumuuden ja hien sietämistä.
Koska arkeologisissa löydöissä on kysymys usein isoista rahoista, on selvää, että
myös huijausyrityksiä on tehty ja tehdään

jatkuvasti. Siksi mitään sensaatiomaista löytöä ei ole syytä vastaanottaa totena suoraa
päätä. Raamatun arkeologiakin on aika ajoin
ollut villien huhujen lähteenä. Tunnetut
Qumranin tekstikääröjen löydöt 1940-luvun
lopulta olivat osittain jäädä tutkimatta ahneiden kauppiaiden vuoksi.

Herran siunaus ja Kaifaan arkku
Totean vielä pari esimerkkiä luotettaviksi
osoittautuneista löydöistä. Jerusalemin Hinnomin laakson rinteeltä paljastui v. 1975
ryöstämätön hauta. Se sisälsi paljon
muun ohella pienen hopeakäärön, johon oli kirjoitettu teksti: katkelma
Herran siunauksesta (4. Moos. 6:24).
Ensin tunnistettiin sana JHWH eli
Herra. Löytö on vanhin Raamatun
tekstiä sisältävä esine. Moni Suomessakin kantaa tänään alkuperäisen mallin mukaista hopeakorua.
Uuden testamentin ajalta avautuu luonnollisesti enemmän kivien
puhetta. Eteläisen Jerusalemin puistotyömaalta löytyi v. 1990 hautaluola
useine ossuaareineen eli luuarkkuineen. Yhdessä luki: ”Joosef, jota kutsutaan Kaifaaksi”. Raha Herodes Agrippan ajalta ajoitti luut
40-luvulle jKr. Kesarean roomalaisen
teatterin rakennustyömaalta löydettiin
puolestaan kivi, jossa lukee: ”Pontius
Pilatus Juudean maaherra.” Jeesuksen kärsimyshistoria on saanut
vahvistusta arkeologian puolelta.

Siloan altaana. V. 2004 löydettiin sattumoisin – kuten usein käy – toinen peittynyt allas, joka lähes varmasti onkin Raamatun
mainitsema paikka (Luuk. 13:4). Kaivausten
tähän mennessä paljastama näyttävä kokonaisuus sopii hyvin yhteen evankeliumin kuvauksen kanssa. Hiskian tunneliin voit turistina edelleenkin laskeutua ja saada elämyksen vuosituhansien takaa.

Reijo Huuskonen
Lähdeteos:
Eero Junkkkaala,
FAKTAA
VAI FIKTIOTA.
Uusi Tie 2006

Uutta löytyy kaiken aikaa
Raamattuun liittyvät arkeologiset
havainnot lisääntyvät vuosi vuodelta. Alussa mainitsemani Hiskian tunnelin toinen pää on liitetty
viime vuosiin asti tiettyyn vesialtaaseen Jerusalemissa, ja sitä on pidetty
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Piispalle on luvassa ohjelm
Kirkonmäeltä-lehden ilmestymispäivänä
4. syyskuuta Espoon hiippakunnan piispa
Mikko Heikka vierailee muun muassa
Tapainlinnan koulussa, Jussilankadun päiväkodissa ja Keskuspuiston ammattiopistossa.

T

apainlinnan koulussa piispaa
emännöi rehtori Päivi Oinasmäki. Piispa tapaa oppilaita ja kuuntelee näiden soittoa. Oppilaat
ovat tehneet piispalle joukon kiperiä kysymyksiä. Mikko Heikalta kysytään muun muassa: Mikä on kaikkein
rankin vastuu, mitä joudutte kantamaan?
Mitä mieltä olette naispappeudesta? Miten
suhtaudutte ateisteihin? Onko piispalla työsuhdeauto? Mitä mieltä olette homoparien
siunaamisesta ja miten äänestäisitte asiasta?
– Tapainlinnan koulu valmistui syksyllä
2006. Piispan vierailu on siinä mielessä hyvin tärkeä asia, että oppilaat saavat tutustua
kirkon johtoon, piispanvierailussa juontajana toimiva uskonnonopettaja Päivi KallasSaari sanoo.
Musiikinopettaja Marja-Liisa Tereska
on harjoituttanut musiikkiluokkaa, joka
esittää Jutta Salmisen sanoittaman ja säveltämän laulun Syksyn enkeli.
Kun Päivi Kallas-Saari kyselee 9 E-luokan oppilailta, onko joku nähnyt aikaisemmin ketään piispaa. Eräs käsi nousee. Oppilaat tietävät, että Suomessa on yhdeksän
hiippakuntaa, joiden johdossa ovat piispat.
Lisäksi luterilaisen kirkon ylimpänä johtajana on arkkipiispa Jukka Paarma. Päivi Kallas-Saaren kysymykseen, mikä hiippakunta
on nuorin, tervein, kaunein ja ihastuttavin,
tulee vastaus: Espoon hiippakunta.
Kuvaamataidon opettaja Sari Issakaisen johdolla oppilaat ovat tehneet joukon
värikkäitä kirjaimia, joista muodostuu lause:
TERVETULOA PIISPA!

Piispa esittelee
pukunsa ja sauvansa
Elokuun alusta lähtien Jussilankadun päiväkoti ja Paavolan päiväkoti ovat muodostaneet yhdessä Paavolan päivähoidon. Sen
johdossa olevan Soili Kohtamäen alaisuudessa on noin kolmekymmentä työntekijää.
Lapsia on yhteensä noin satakolmekymmentä.
Jussilankadun päiväkodissa on piispan-

vierailua varten tarkka ohjelmarunko. Soili
Kohtamäki esittelee piispalle päiväkodin.
Sen lisäksi on yhteinen pyhäkouluhetki.
Piispa kertoo lapsille kuka hän oikein on ja
esittelee muun muassa piispan puvun ja
sauvan sekä kertoo niiden merkityksen. Lopuksi on yhteislaulu ja piispan suorittama
Herran siunaus.
Pilvilinna-ryhmän lastentarhanopettaja
Päivi Vajavaara mainitsee, että seurakunnasta käydään pitämässä päiväkotipyhäkouluja kahdesta kolmeen kertaan syksyisin ja
keväisin. Jouluna ja pääsiäisenä on vaellukset.
– Tämän päivän lapsi on vilkas, omatoiminen, elämänmyönteinen ja utelias. Päiväkodissa haluamme tukea lapsen itsetuntoa
hänen omien vahvuuksiensa kautta, hän jatkaa.
Tuulentuvan huoneessa leikitään parhaillaan Mehiläisen piiri -leikkiä, se on ystäväleikki, jossa piiriin haetaan uusia ystäviä ja
jonka avulla harjoitellaan lasten nimiä, sanoo ryhmäavustaja Sinikka Kainulainen.
Ryhmän muina ohjaajina ovat erityislastentarhanopettaja Marjut Gärdström ja Pia
Palomäki.
– Kun piispa tulee vierailulle, kaikki talon lapset esittävät hänelle Jumalan kämmenellä -leikkilaulun, Sinikka Kainulainen jatkaa.
Jussilankadun päiväkoti sattuu juhlimaan piispan vierailuviikolla kahtakymmentä toimintavuottaan. Paavolan päiväkodilla on taas kolmekymmenvuotisjuhlat.
– Juhlimme yhteisiä 50-vuotispäiviä
Paavolan vanhainkodin takapihalla yhdessä
lasten, vanhusten ja yhteistyökumppaneiden
kanssa perjantaina 5. syyskuuta, Paavolan
päivähoidon johtaja Soili Kohtamäki sanoo.

Piispa saatetaan
haastaa matsiin
Kolmantena piispa Mikko Heikan oppilaitoskohteena on Riihimäenkatu 91:ssä sijaitseva Keskuspuiston ammattiopiston Hyvinkään toimipaikka. Opisto on Orton invalidisäätiön oppilaitos, jonka pääpaikka on Hel-

Tuulentupalaiset leikkivät Mehiläisen piiriä. Leikissä ovat mukana erityislastentarhanopettaja Marjut Gärström, lastentarhanopettaja Pia Palomäki ja ryhmäavustaja Sinikka Kainulainen.



Tapainlinnan koulu odottaa piispaa. Edessä musiikkiluokkalaisten kanssa ovat uskonnonopettaja

singin Ruskeasuolla.
– Me annamme peruskoulunsa käyneille
nuorille toisen asteen koulutusta. Meillä on
yhteensä kuusitoista opiskelupaikkaa. Opiskelijat tulevat pääasiassa harjaantumisopetuksesta, ja he ovat eriasteisesti kehitysvammaisia, erityisopettaja Erja Rajala sanoo.
Opiskelijoita tulee Hyvinkäältä, Hausjärveltä, Riihimäeltä, Lopelta, Nurmijärveltä ja

Tuusulasta. Heidän kuljetuksistaan vastaa
oman kunnan sosiaalitoimi.
Hyvinkäällä Keskuspuiston ammattiopisto on pitänyt koulutusta vuodesta 2000
lähtien. Henkilökuntaa on yhteensä kahdeksan.
– Täällä on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Opitaan arjen hallintaa ja oman elämän taitoja. Ope-

Paavolan päivähoidon johtaja Soili Kohtamäki (vas.) ja lastentarhanopettaja Päivi Vajavaara ovat lasten kanssa ulkona. Kiipeilyteline antaa pienille käsille ja jaloille tekemistä.

maa ja kiperiä kysymyksiä
hen kuuluvat luonnollisesti joulu- ja pääsiäiskirkot. Syyskuussa käydään Sääksin leirikeskuksessa. Tutustutaan myös kirkkoon.
– Diakoniatyöntekijä Maria Kahra pitää
täällä Marin kerhoa. Keskustelukerhon aiheena ovat nuorten aikuisten asiat ystävyydestä, opiskelusta ja juhlapyhiin liittyvistä
teemoista.
Opiskelijat laulavat piispalle. Osa heistä
viittoo laulun ohella.
– On hyvin mukavaa, kun piispa tulee

Juomataukoa

pitävät Laura

Kivistö (vas.),

tänne. Meillä on jo hänelle muutamia kysymyksiä: Mitä se piispa tekee? Missä hän
asuu? ja Miksi hän tulee tänne? Olen kuullut, että piispa Mikko Heikka pelaa jalkapalloa. Meillä on silloin 4. syyskuuta motoriikkapäivä. Voi olla, että piispa haastetaan jalkapallomatsiin.

Mira-Maria Vu

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

ori ja Eppu Ki

virinta.

a Päivi Kallas-Saari, rehtori Päivi Oinasmäki ja musiikinopettaja Marja-Liisa Tereska.

tellaan pukeutumaan, syömään nätisti ja
asioimaan kaupungilla. Jokaisella nuorella
on omat vahvuutensa. Niitä pyritään pitämään yllä ja vahvistamaan. Mikä alue on
heikompi, siinä annetaan apua.
Talossa on myös Uudenmaan erityispalveluiden toimintakeskus. Molempien yksiköiden ruokailu on samassa tilassa. Ruuan
kuljettavat hyvinkään työkeskuksen pojat.

– Meiltä opiskelijat menevät usein töihin oman paikkakuntansa työkeskukseen,
mutta heitä lähtee myös ammatilliseen Pallokisa
ssa
koulutuskokeiluun erityisammattikoului- takana se ovat nuorten kanssa vasem
malta hiukan
isova Erja Raja
pilkistävä Mar
la, Sanna Vuor
hin.
ja-Liisa Karjala
inen ja Saara
inen,
Lemström.
Keskuspuiston ammattiopistolla on yhteistyötä seurakunnan kanssa. Joka kuukauden viimeisenä perjantaina on hartaus. Erja
Rajala pitää yhteistyötä hyvänä asiana. Sii-

Hienomotoriikkatunnilla harjoitellaan muun muassa vetoketjun laittoa. Oppilaiden kanssa
kuvassa ovat Caterina Erkkonen (vas.), Helena Vaittinen, Erja Rajala ja Sirpa Katila.
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Keskuspuiston ammattiopiston erityisopettaja Erja Rajala sanoo, että opistoon otetaan
mielellään vastaan vieraita tutustumaan erilaiseen oppimiseen.



Matkaevästä
Jeesus antaa
elämän

K

un katson listaa, jonka sain juuri luettavakseni esirukouksen yhteydessä
jumalanpalveluksessa, huomaan etsiväni siitä tuttuja nimiä. Ensin listassa on pyhän kasteen kautta seurakuntaan otetut,
sitten avioliittoon aikovat ja lopuksi ne seurakunnan jäsenet, jotka ovat saaneet kutsun
pois tästä ajasta. Nimiä on paljon. Kuitenkin
on suuri asia saada pysähtyä jokaisen nimen
kohdalla ja kiittää Jumalaa juuri tuosta ihmisestä. Jokainen on suuri ihme. Jumala antaa elämän lahjan. Jumala antaa rakkauden
yhteyden. Jumala antaa ylösnousemuksen ja
jälleennäkemisen toivon.
Tämän sunnuntain (7.9.08) aihe kirkossa
on: Jeesus antaa elämän. Evankeliumitekstien vuoksi tätä sunnuntaita on kutsuttu
pikku pääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi.
Nyt keskellä pimenevää syksyä me saamme
muistaa kevään kirkkauden. Jeesus on läsnä
juuri siellä, missä ei valoa näy. Sinne, missä
koetaan epätoivoa ja surua, hän tuo uuden
elämän. Siellä, missä ajatellaan, että nyt on
jo myöhäistä, voidaan kohdata Jumala.
”Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi
kuollut.” Näin sanoivat sekä Martta että Maria Jeesukselle kun heidän veljensä Lasarus
oli nukkunut pois. Jeesus ei ollut tullut ajoissa, hän ei ollut estänyt kärsimystä. Kuitenkin tuossa Johanneksen evankeliumin 11.
luvussa kerrotaan, että Jeesus tuli: ”Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan
tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä
liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi: ”Missä
hänen hautansa on?” ”Herra, tule katsomaan”, he vastasivat. Jeesus itki.” Jumala ei
estä kärsimystä elämässämme. Hän ei tule ja
poista vaikeita asioita. Kuitenkin hän kohtaa
meidät aivan niin kuin Martan ja Marian.
Hän kohtaa surumme ja syvä liikutus valtaa
hänet. Jeesus itkee. Hän jakaa ihmisyyden
tuskan kanssamme. Hän kulkee rinnallamme läheisemme haudalle.
Kun viimeksi kävin sisareni haudalla, minua
lohdutti ajatus siitä, että vaikka haudalle istuttamiemme ruusujen aika oli tältä syksyltä
jo pian ohi, keväällä on taas uuden kasvun
aika. Odotan jo seuraavaa kevättä, kaikkea
sitä uutta elämää, jonka edessä en voi kuin
pysähtyä, olla hiljaa ja kunnioittaa Jumalan
suuria ihmetekoja. Syksyn pääsiäinen kertoo meille Jumalasta, joka välittää, Jumalasta, joka on voittanut kuoleman vallan. Virressä sanotaan: ”Pilvimuurista valo välähtää.
Pilvimuurista valo välähtää. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. Kuolleista hän
noussut on.”

Tarja Tomminen

Hyvinkään seurakunnan uusi lähetyssihteeri Johanna Rantalankila aloitti työnsä 1. syyskuuta. Hän on vannoutunut seurakunta- ja
lähetysihminen, joka korostaa käytännön tekoja.

Johanna Rantalankila on
käytännön lähetysihminen

H

yvinkään seurakunnan uusi
lähetyssihteeri Johanna
Rantalankila aloitti työnsä
1. syyskuuta seuraten eläkkeelle jäänyttä Antti Pohjanraitoa. Johanna tuli vastaavasta tehtävästä Imatran seurakunnasta.
– Lähetys on kulkenut rinnallani rippikoulusta lähtien. Minulla on useita tuttavia lähetystyössä esimerkiksi Papua Uudessa-Guineassa, Afrikassa, Venäjällä ja
Virossa, sanoo Oulussa syntynyt Johanna
Rantalankila.
Kuusivuotiaasta lähtien hän on soittanut pianoa ja soittotaidosta onkin suurta
hyötyä seurakunnan tehtävissä. Peruskoulun ja lukion jälkeen hän opiskeli Oulun
diakoniaopistossa kirurgian ja sisätautien
sairaanhoitajaksi ja diakonissaksi. Kolme
vuotta myöhemmin hän valmistui lähetyssihteeriksi.
– Oulussa toimii Suomen Lähetysseuran Amani-musiikkiryhmä.
Olin siinä mukana neljätoista vuotta.
Amanin kanssa käytiin kaksi kertaa
Tansaniassa tutustumassa mitä lähetystyö on käytännössä.
Hän oli Imatran aikana yhteyshenkilönä Pietarin Pyhän Mikaelin ja Viipurin seurakuntiin. Svetogorskiin on
Imatralta matkaa noin seitsemän kilometriä. Siellä toimii Viipurin seurakuntaan kuuluva kappeliseurakunta,
jossa imatralaiset vierailevat.
– Vuonna 2003 teimme seurakuntamatkan Bangladeshiin. Seurakunnan lähetyspappi Minna Koistinen
on ollut siellä lähetystyössä kaksitoista
vuotta.

Meillä on
vahva arvopohja
Johanna Rantalankila paljastaa, että
hänen lapsuudenhaaveenaan oli saada
elää Etelä-Suomessa, jossa sisarukset
ja ystävät asuvat. Viime kesänä hän oli
Hyvinkäällä Lähetysjuhlilla, mutta on
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käynyt uudessa kotikaupungissaan muulloinkin kylässä.
Ennen opiskeluaan Johanna oli nuorisotyössä ja valmistumisensa jälkeen Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tuiran
seurakunnan lähetyssihteerinä sekä Oulun Karjasillan seurakunnan nuorisotyöntekijän sijaisena. Imatran seurakunnan
lähetyssihteerinä hän oli vuodesta 1996
lähtien kaksitoista vuotta.
Uusi lähetyssihteeri pohtii arvojamme.
Eräs käsky kuuluu: ”Älä varasta!” Toinen
opetus neuvoo, että meidän on tehtävä
toisillemme hyvää eli samoin kuin toivomme itsellemmekin tehtävän.
– Yhteiskunnassa ovat nämä arvot,
mutta emme välttämättä hoksaa, että ne
nousevat Raamatusta ja Jeesuksen opetuksesta. Joissakin kulttuureissa näillä arvoilla ei ole yhtä suurta painoa. Pikemminkin toteutetaan ohjetta: silmä silmäs-

tä, hammas hampaasta.
Lähetyksen perusta lähtee Matteuksen
evankeliumin 28. luvun jakeista 18-20. Siinä on selkeä Jeesuksen antama kehotus
lähetystyöhön. Kaikki ihmiset tarvitsevat
evankeliumia. Johanna Rantalankilan mielestä ihmisen pitää näyttää värinsä. On
myös elettävä sen mukaan.
– Itse en ole julistaja vaan enemmänkin käytännön tekijä. Imatralla lähetysväki
lauloi usein pyytämääni virttä 427. Virsi
alkaa sanoilla: ”Taas uudet kielet vievät
sanomaa…” Itseäni puhuttavat erityisesti
toisen säkeistön sanat: ”Taas uudet sukupolvet lapsineen oppivat ”Isä meidän” sanomaan.” Siihen haluan tähdätä omassa
työssäni lähettäjänä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Mitä on lähetystyö?
Jeesuksen lähetyskäsky: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.”
(Matt. 28: 18-20)
Kirkkomme lähetysjärjestöt hankkivat
lähetystyöntekijät huolehtien myös heidän koulutuksestaan ja palkastaan. Lähetysjärjestömme ovat Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys,
Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys
Kylväjä, Sanansaattajat ry ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Hyvinkään seurakunnalla on nimikkosopi-

mukset suomenkielisten lähetysjärjestöjen kanssa
Lähetystyön toimintamuotoja ovat
erilaiset lähetyspiirit ja -tapahtumat, nimikkolähettien tapaamiset ja vierailut
muun muassa kouluissa, konsertit, myyjäiset, seurakunnan pitopalvelun toiminta
vapaaehtoisine ja palkattuine työntekijöineen, juhlat sekä retket lähetysjärjestöjen
kesäjuhlille. Seurakunnan lähetysrenkaan
jäsenet saavat kuukausikirjeen, jossa on
muun muassa lähettien kirjeitä, rukousaiheita, ajankohtaistietoa sekä pankkisiirtolomake, jolla voi tukea yhtä tai useita lähetysjärjestöjä. Seurakunnan 1. syyskuuta
aloittanut uusi lähetyssihteeri Johanna
Rantalankila on yhteyshenkilö, joka ohjaa
mielellään lähetystyön ystäväksi. Hänen
puhelinnumeronsa on (019) 4561 270 ja
sähköposti johanna.rantalankila@evl.fi.

Luther-talon
ilmoitustaululta
saa tietoa
ajankohtaisista
tilaisuuksista.
Taulussa näkyy
alukuperäisissä
väreissä oleva
Luther-ruusuke.

Sley:n Hyvinkään osasto on vireä satavuotias
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) Hyvinkään
osasto juhlii sataa toimintavuottaan 12. lokakuuta. Osaston puheenjohtajana kuusitoista vuotta
uurastanut Pirkko Ojala sanoo,
että evankeliset alkoivat toimia
Hyvinkäällä 1800-luvun puolella.

– Vuodelta 1886 on löytynyt Evankeliumiyhdistyksen Sanansaattaja-lehdestä maininta,
että Hyvinkäällä on pidetty evankeliumijuhlia ja kerätty kolehteja lähetystyölle. Hyvinkäällä on ollut evankelisia, jotka ovat olleet
perustamassa Suomen Lähetysseuraa.
Eräs evankelisen liikkeen vaikuttajista oli
Pietari Kurvinen, joka työskenteli Martti
Rautasen kanssa Ambomaalla. Kurvinen toimi viisi vuotta lähetyskentän vastaavana
työntekijänä.
Vaikka evankelisia oli ollut Hyvinkäällä
aikaisemminkin, niin Sley:n osaston katsotaan aloittaneen toimintansa pienen Taimi
Perttulan kastejuhlassa maaliskuussa 1908.
Pirkko Ojala näyttää Harjukatu 1:ssä sijaitsevan Luther-talon pianon päällä olevaa
Saukkosen valokuvaamon vuonna 1910 ottamaa valokuvaa. Kuvaan on asettunut Japanin
lähetysompeluseura. Seitsemäntoista naisen
joukossa on kolme miestä. Kehystetyn valokuvan taakse on kirjoitettu kaikkien kuvassa
olevien nimet, joiden jälkeläisiä elää vieläkin
Hyvinkäällä.
Evankeliset järjestivät 1920-luvulla lähetysompelupiirien ja lähetysjuhlien lisäksi
muutakin toimintaa. Tehtiin käsitöitä myyjäisiin ja järjestettiin lasten- sekä nuortentoimintaa, mitä ei silloin vielä seurakunnassa
ollut.
Monillakaan hyvinkääläisillä ei ole tietoa
Vanhan kirkon historiasta. Sen esiaste oli
evankelisten rukoushuone, johon tontin lahjoittivat liikkeeseen kuuluneet Johan August
Heikinpoika ja tämän vaimo Loviisa Heikintytär vuonna 1895.
– Vaikka ihmiset olivat köyhiä, he halusivat siitä huolimatta uhrata paljon evankeliumin työn hyväksi. Hyvinkäällä on ollut
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paljon vaikuttajaperheitä, jotka ovat olleet
aktiivisia seurakunnan hallinnossa ja Sley:n
toiminnassa.
Rukoushuonetta alettiin pitää Hyvinkään
kirkkona, mutta se osoittautui liian pieneksi.
Siksi taloa laajennettiin ja kunnostettiin
1920-luvulla sekä myöhemmin 1970-luvulla.
Vuonna 1978 piispa Aimo T. Nikolainen vihki rakennuksen Hyvinkään ensimmäiseksi
kirkoksi.

Katulapset
saivat lehmän
Rukoushuonetoimikunta osti Ida Elorannalta Terijoelta Usminkadun (nykyinen osoite
Harjukatu 1) varteen siirretyn huvilan kunnostaen sen rukoushuoneeksi vuonna 1931.
Rukoushuoneen jälkeen tontille rakennettiin
omakotitalo, jossa asui muun muassa piirisihteeri Eero Kuisma perheineen.
Hyvinkään osaston Luther-talo ja läheiset rivitalot valmistuivat Harjukadulle vuonna 1990.
– Kirkossamme korostetaan tänä päivänä vapaaehtoisuutta. Sley:n Hyvinkään osaston jäsenet ovat toimineet koko ajan tiiviisti
seurakunnan yhteydessä. Osastoa vuoteen
1985 johtaneen Eero Kuisman ajoista lähtien
meillä on ollut emäntäryhmiä, jotka vastaavat esimerkiksi lähetystilaisuuksien tarjoilusta. Samoja naisia on seurakunnan pitopalvelun toiminnassa.
Sley:n Hyvinkään osaston toimintaan on
tullut viime vuosina paljon uutta väkeä, keski-ikäisiä ja nuoria. Kynnys on matala.
– Syyskauden toiminta alkoi Luther-talossa 19. elokuuta Kenian lähettiemme Sirkka ja Tapio Kuulan tulojuhlalla. He ovat
jäämässä eläkkeelle ja asuvat Hyvinkäällä.
Muita seurakunnan nimikkolähettejä ovat
Japanin lähetit Seija ja Paavo Heikkinen sekä Venäjällä oleva Pasi Hujanen. Seurakunnan nimikkokohteena on myös maasaityö
Keniassa.
Vuosi sitten, kun Sirkka ja Tapio Kuula
olivat lähdössä viimeiselle jaksolleen Kenian
Kisumuun, tuli keräyskohteeksi katulapsien
kaipaama lehmä.
– Sitä varten kerättiin kolehti, joka tuotti
350 euroa. Lehmä ostettiin, ja se on poikinut.
Nyt katulapset saavat maitoa. Lähetystyö voi

olla joskus hyvin arkista, Pirkko Ojala iloitsee onnistuneesta lehmän hankinnasta.

Joka tiistai
on lähetysilta

laulukirja, joka on hoitava ja evankeliumia
julistava. Kaikessa pitäydytään Pyhän Raamatun ja kirkon Tunnustuskirjojen oppeihin. Evankeliumi kuuluu avarasti kaikille
kansoille. Evankelinen herätysliike korostaa
sitä, että kasteessa tullaan Jumalan lapsiksi ja
uskomalla Kristukseen päästään taivaaseen.

Luther-talossa pidetään lähetysiltoja tiistaisin kello 18. Jumalanpalveluksia on noin pari
kertaa kuukaudessa sunnuntai-iltapäivällä.
Teksti ja kuva
Miestenpiiri käynnistyy 10. syyskuuta kello
Seppo Ylönen
18. Sitä vetää Aarre Kiveinen. Nuorten raamattupiiriin etsitään parhaillaan ohjaajaa.
– Kuoro, jota
johti 21 vuoden
SLEY:n Hyvinkään toiminnan 100 v-juhla
ajan musiikinHyvinkään Evankelisen kuoron 60 v-juhla
opettaja Elina
Kiuru, kokoonSLEY:n Uudenmaan piirin 20 v- juhla
tuu maanantaiSunnuntaina 12.10.
osaston varapj. Aarre Kiveinen
sin kello 18. Siinä
Juhlapäivän ohjelma
• Juonto: SLEY:n oaston- ja piirin
on mukana nuopj. Pirkko Ojala
riakin laulajia.
klo 13.00 Juhlamessu
• Kolehti SLEY:n lähetystyölle
Meillä on myös
Hyvinkään kirkossa
• Lapsille on juhlan aikana ohjatpieni orkesteri.
• Liturgina Ilkka Järvinen
tua toimintaa, Soili Norro ja
Kokouksissa lau• Saarnaa Lasse Nikkarikoski
Johanna Ojala
lamme Siionin
• Kanttorina Erkki Hannonen
• Väliajoilla Arkin kirjojen myyntiKanteleen laulu• Hyvinkään kamarikuoro
pöytä ja Lähetysarpajaiset
• Hyvinkään evankelinen kuoro
ja.
• Ehtoollisavustajat Reijo Arkkila
klo 17.00 Juhlakahvit
Pirkko Ojala
ja Ari Norro
(Hyvinkään seurakunta tarjoaa)
on aidosti innos• Kolehti Sley:n lähetystyölle
tunut tehtäväs• Lapsille Pyhäkoulu saarnan aika- klo 18.00 Kuoron 60 v- juhlatään evankelisen
konsertti Hyvinkään kirkossa
na
liikkeen puuhanaisena. Hän on
klo 14.30 Ruokailu
• Hyvinkään ja Helsingin Evankeimenyt evankelisrk-keskuksessa
liset kuorot, johtaa Kullervo
suuden äidinPuumala
maidossa. Hänen
klo 15.30 100 v-juhla
• Rautatien Soittajat Hyvinkää,
isoäitinsä Sofia
Seurakuntakeskuksessa
Kapellimestarina Hannu SimoiNäkki oli aktiivinen
nen Japaninlähe• Seurakunnan tervehdys kirkko• Pirjo Erkkilä piano
tyksen ystävä
herra Ilkka Järvinen
• Lauri Mäkinen saksofoni
Vehkalahdella.
• SLEY:n toiminnanjohtaja Lasse
• Srk:n tervehdys Ilkka Järvinen
Nikkarikoski
• SLEY:n tervehdys Lasse Nikkari– Evankeli• Lähetysteologi TT Reijo Arkkila
koski
suus ja tämä
• Pastori, piirijohtaja Ari Norro
• Yhteislaulua
Luther-talo tun• Kanttori Erkki Hannonen
• Vapaa pääsy. Ohjelmat 10 €
tuvat minusta
• Musiikinopettaja Pirjo
toiselta kodilta.
Erkkilä,piano
Evankelisen liikJuhlan järjestäjinä:
• Lähetyssihteeri Johanna Rantakeen tunnusHyvinkään
seurakunta ja
lankila
merkkejä on SiiEvankeliumiyhdistys
• Välähdyksiä 100 v. toiminnasta
onin Kannel -

Jumala on turvamme ja linnamme
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Seva, 14 ja Aleksei,
8, pelasivat shakkia.
Seva pitää polkupyöräilystä, jalkapallosta, luistelusta ja
hiihdosta. Aleksei
laulaa Psjolkinin
poikakuoron
opiskelijaryhmässä
ja harrastaa karatea.

Pietarin juutalaiset juhlivat 60-vuotiasta Israelia
Kuusitoista Pietarin juutalaista,
joukossa kolme lasta, oli elokuussa
leirillä Lähteenmäen lomakodissa.
Vastaavia leirejä on pidetty Suomessa kolmen vuoden ajan, viisi
kuusi leiriä vuodessa.
Järjestelyistä vastaavat yhteiskristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV:n juutalaistyön
kannattajat eri seurakunnista. IRR-TV tekee
työtä Aasian ja Lähi-idän lisäksi myös Venäjällä ja Israelissa. Myös hyvinkääläiset ovat
aktiivisesti mukana leirien järjestelyssä.
Toukokuun 14. päivänä Israelin valtio
vietti kuusikymmenvuotispäiväänsä. Pietarin juutalaiset juhlivat omassa kulttuurikeskuksessaan.
– Koolla oli tuhansia ihmisiä. Esiintyjinä
oli paljon kuuluisia taiteilijoita ja Pietarissa
oleva Israelin suurlähettiläs, sanoi lapsenlapsensa Lizan kanssa leirille tullut Svetlana
Berchadski.
Hän muutti miehensä kanssa Israeliin
vuonna 1998 Suomen kautta. Ennen matkaa
he olivat jonkin aikaa suomalaisen perheen
vieraana.
– Elämä on Israelissa hyvin rankkaa. Juu-

talaiset hymyilevät kyyneleet silmissä, mutta
uskon, että kaikki tulee menemään siellä hyvin.
Miehen kuoltua rouva palasi lapsensa
kanssa takaisin Pietariin vuonna 2001.
– Pietarissa ihmettelin, kun kadulla olleessa autossa oli hanukka-kynttilät. Nyt hanukka-kynttelikkö laitetaan jopa Punaiselle
torille, ja Moskovan kaupunginjohtaja onnittelee juhlijoita.

Oma kulttuurikeskus
Pietarissa on tilastojen mukaan noin 100 000
juutalaista. Vainojen aikana ihmiset ottivat
venäläisiä nimiä, ja siksi juutalaisten määrä
saattaa olla jopa kaksinkertainen.
– Olemme ylpeitä siitä, että olemme juutalaisia. Toimintamme on hyvin intensiivistä. Aikaisemmin elämä oli vaikeampaa, Svetlana Berchadski jatkoi.
Pietarin juutalaiset saivat oman kulttuurikeskuksen muutamia vuosia sitten yhdysvaltalaisten juutalaisten avustuksella. Talossa
kokoontuu useita juutalaisia järjestöjä. Ihmisille opetetaan hepreaa ja tietotekniikkaa.
– Toimintoja on kaikenikäisille, lapsille,
vanhuksille ja vammaisille. Se on paikka, johon vanhukset tulevat syömään ja tapaamaan toisiaan. Heille annetaan myös ilmais

Hanna Peuhu
(vas.),
Svetlana
Berchadski ja
Liza sekä
Pirjo Karttunen viihtyivät
mainiosti
Pietarin
juutalaisten
leirillä
Lähteenmäen
lomakodissa.
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ta lääkärinapua ja apuvälineitä. Pietarin
juutalaiset käyvät paljon Israelissa ja sieltä
tullaan käymään Pietarissa. Israel järjestää
ohjelmia, että aikuiset ja lapset pääsevät tutustumaan maahan ja opiskelemaan siellä.
Nykyisistä vapauden tuulista huolimatta
Svetlana Berchadski on huolissaan siitä, että
juutalaiset perinteet ovat katoamassa. Siksi
hän koettaa tukea omalta osaltaan sukulaistensa juutalaisuutta.
– Minulla on leirillä mukanani kahdeksanvuotias lapsenlapsi Liza. Hän on käynyt
neljä vuotta juutalaista lastentarhaa, jossa
opetetaan juutalaisia tapoja. Järjestämme sapattiaterioita ja laulamme heprealaisia lauluja.
Liza alkoi käydä juutalaista koulua, hepreaa hän on opiskellut kaksi vuotta. Koulussa on tietokoneet, ja se on erikoistunut kieliin ja nykyteknologiaan.

Messias tulee tutuksi
Lähteenmäen lomakodin leirillä olivat vastuuhenkilöinä jokelalaiset Pirjo ja Vladimir
Karttunen IRR-TV:stä. Tehtyään aikaisemmin työtä Pietarin juutalaisten parissa Karttuset saivat idean leirien järjestämisestä.
– Pietarissa on jatkuvasti ihmisiä jonossa
päästäkseen lomaleirille Suomeen. He kaikki
ovat taustaltaan juutalaisia. Pietarissa on
vain yksi iso synagoga, mutta siellä on kymmenkunta messiaanisten juutalaisten ryhmää, Pirjo Karttunen sanoi.
Vladimir Karttunen, joka toimii leireillä
varsinaisena opettajana, on Inkerin suomalainen ja hänellä on juutalaisia juuria. Hän ei
ollut haastattelua tehtäessä paikalla.
– Haluamme kertoa venäjänkielisten
opetusvideoiden ja elokuvien kautta Jumalasta ja Messiaasta. Jokaisen leirin päätteeksi
rukoillaan leiriläisten puolesta. Heitä on tullut paljon uskoon, ja olemme ohjanneet heitä seurakuntiin, Pirjo Karttunen jatkoi.
Viikon ajan kestävän leirin aikana pietarilaiset kävivät retkillä Helsingissä ja Keravalla sijaitsevan IRR-TV:n studiolla.

– Leiriläiset ovat olleet yleensä korkeasti
koulutettuja ihmisiä esimerkiksi lääkäreitä,
yliopiston opettajia, taiteilijoita, muusikoita,
tehtaanjohtajia ja muita tavallisia ihmisiä,
jotka ajattelevat elämän peruskysymyksiä.

Seurakunnassa on Israel-piiri
Hyvinkään seurakunnassa neljätoista vuotta
diakonissana ollut Hanna Peuhu on eläkkeellä. Hän on ollut talkoolaisena lomaleireillä. Israel kiinnostaa häntä.
– Joskus seitsemän vuotta sitten Hyvinkään seurakunnassa rupesi toimimaan Israel
raamattu- ja rukouspiiri. Sen vetäjinä ovat
Anita Murtasaari ja Eila Piiroinen. Kokoonnumme joka toinen maanantai-ilta kello 18.30 seurakunnan työkeskuksen aulakahviossa.
Hanna Peuhu on käynyt Israelissa kaksi
kertaa 1970- ja 1980-luvuilla. Hän seuraa koko ajan Israelin tapahtumia.
– Maan tilanne tuntuu huolestuttavalta.
Mutta on ihana asia, että siellä järjestetyt
kristilliset missiot menestyvät. Juutalaiset
ovat ihmeissään tajutessaan, että Jeesus on
heidän odottamansa Messias.
Hanna Peuhun mainitsemat venäjän ja
hepreankieliset missiot järjestettiin toukokuussa sekä Jerusalemissa että Tel Avivissa
IRR-TV:n toimesta. Ensimmäistä kertaa Israelin historiassa kaupunkeihin pystytettiin
isoja hengellisiä valomainoksia. Lisäksi mainoksia oli lehdissä ja radiossa.
Pirjo Karttunen kertoi, että missioita on
tarkoitus jatkaa syksyllä.
– Päivälehdet huomioivat missiot ja televisiossa käytiin keskustelua aiheesta ”Keitä
ovat messiaaniset juutalaiset?” Heinäkuussa
Israelissa oli myös arabiankielisiä missioita.
Televisiossa oli kymmeniä kristillisiä arabiankielisiä ohjelmia, jotka oli tekstitetty hepreaksi.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mies hakeutui seurakunnan piiriin

K

aksikymmentäviisi vuotta Hyvinkäällä
ja sen ympäristökunnissa vakuutusalalla ollut Pekka Savolainen on hakenut pitkän ajan kuluttua juuriaan seurakunnan yhteydestä.
– Parin vuoden ajan olen käynyt keskiviikkoisin Vanhassa kirkossa pastori Esa Kokon luennoilla. On paljon ihmisiä, jotka et-

sivät elämän tarkoitusta. Mutta kertoessani
joillekin hengellisistä asioista olen kokenut
torjuntaa. ”Älä ala siitä puhua”, minulle on
sanottu.
Pekka Savolaisen äiti Salme Savolainen
oli Nurmijärven seurakunnassa päiväkerhotyön ohjaajana lähes kolmekymmentä vuotta. Poika sai hengellisen kasvatuksen, mutta

murrosiässä tuli vieraantuminen ja
seurakuntayhteys sammui.
Hän solmi avioliiton, ja perheeseen syntyi kaksi lasta, jotka ovat nyt
aikuisia. Vuonna 2000 tapahtuneen avioeron
jälkeen tuli vaikeuksia.
– Koin voimakkaasti, että inhimillisen
rakkauden varaan ei voi rakentaa elämäänsä.
Koen, että Jumala käyttää kärsimystä keinona pysäyttää ihminen.
Nuoruuskin oli jäänyt taakse, ja Pekka
alkoi miettiä kriisissään elämän perustotuuksia.
– Olen rakentanut kaksi omakotitaloa
Hyvinkäälle. Minulla on myös kesämökki
Nurmijärvellä. Materiaaliin liittyvät asiat toteutuivat, mutta yllättäen huomasin, että se
ei tuntunutkaan miltään. Raamatussa sanotaan hyvin, että älkää kerätkö aarteita maan
päälle, missä ruoste raiskaa ja varkaat vie.
Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Se on vahva lupaus.

Ihminen voi
valita

Pekka Savolainen käy kuuntelemassa Vanhassa kirkossa luentoja. Hän on löytänyt pitkän
erillään olon jälkeen yhteyden seurakuntaan ja hengellisiin asioihin.

Elämän vastoinkäymiset herättivät Pekka
Savolaisen kiinnostuksen hengellisiin kysymyksiin.
– Tuntui siltä, että en pääse muuten
eteenpäin. Aloin käydä jumalanpalveluksissa
ja lukea Raamattua. On ollut hiljaista kasvua
ja kiinnostusta. En voi sanoa, että olisi jokin
hetki, jolloin tulin uskoon. Käsittääkseni

Seitsemän kysymystä sodasta ja rauhasta

Raamattuvisa 4-2008 käsittelee
maailmalla jälleen valitettavan
ajankohtaista sodan ja rauhan jännitettä.
Ihmismieli kaipaa sisäistä ja ulkonaista rauhaa – niin usein ne vain
rikkoutuvat. Raamatun mukaan
kestävä rauha ja lepo ovat mahdollisia.

Etsi Raamatustasi vastaus seuraaviin seitsemään kysymykseen. Hakuteoksia voit mainiosti halutessasi käyttää. Kaksi oikean vastausrivin lähettänyttä palkitaan kirjapalkinnolla. Seuraavassa lehdessä kerrotaan oikeat
vastaukset ja palkinnon saajat.
Kysymykset laati Reijo Huuskonen. Lähetä
vastausrivisi kortilla tai kuoressa, os. Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05901 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Raamattuvisa”.
1.

Kuka seuraavista Vanhan testamentin
miehistä joutui paljon sotimaan?
a.Joosua

Polun pää
olen ollut lapsesta saakka uskossa, mutta välillä on ollut välinpitämättömyyden vaihe.
Raamatun lisäksi hän lukee kristillistä
kirjallisuutta.
– Sain luettua juuri erittäin hyvän kirjan.
Se on tanskalaisen Leif Andersenin kirjoittama Miksi nukut, Herra? Siinä pohditaan
esimerkiksi sitä, miksi kaikkivaltias Jumala
sallii pahan ja mistä paha on lähtöisin.
Jumala ei luonut ihmisestä tahdotonta
robottia. Ihminen voi valita, haluaako ottaa
Jumalan armon vastaan vai ei. Siinä Jumala
käyttää työkalunaan kärsimystä. On lohdullista, että Jumala armahtaa häntä avukseen
huutavan ihmisen.
– Kristinuskon ydinasia on se, että Jeesus
kärsi rangaistuksen, joka olisi kuulunut ihmiskunnalle. Ilman tätä, koko kristinusko
menettäisi merkityksensä. Salattu Jumala ilmoittaa itsensä Raamatun välityksellä. Lisäksi meillä ovat välineinä rukous ja omatunto. Itse en lähtisi tulkitsemaan Raamatun
sisältöä sellaisten asioiden osalta, jotka sanotaan siellä yksiselitteisesti ja suoraan.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Raamattuvisa

b. Salomo
c. Daniel
2.

3.

4.

Kuka seuraavista naisista mainitaan
sotasankarina?
a. Mirjam
b. Rahab
c. Debora
Kuka Raamatun sotilashenkilö osoitti
esikuvallista uskoa?
a. Faaraon joukkojen komentaja
b. Roomalainen sadanpäämies
c. Herodeksen vartiopäällikkö

väellä eikä voimalla vaan minun
Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.”?
a. Samuel
b. Jesaja
c. Sakarja
5.

Mitä kuvainnollista asetta tarvitaan
Paavalin mukaan hengellisessä sodankäynnissä?
a. Miekkaa
b. Pistintä
c. Keihästä

6.

Missä evankeliumikirjassa Jeesus lupaa
”Rauhan minä jätän teille, minun
rauhani…”?
a. Matteus
b. Luukas
c. Johannes

7.

Minkä juhlapäivän raamatunlukukappaleessa Jeesusta nimitetään Rauhanruhtinaaksi?
a. Joulun
b. Pääsiäisen
c. Juhannuksen

Kuka profeetta kehottaa sotimaan ”Ei

Kuvakollaasi: Jorma Ersta

Raamattuvisa 3/2008
Viimekertaisen Raamattuvisan
seitsemän oikein rivi on seuraava:
acbbabc
Kirjapalkinnon voitti:
Kristiina Leipälä

Nimi __________________________________Osoite ___________________________________________________________

Hyvinkään seurakuntalehti 4/4.9.2008

13

Lasten nurkka
Hyvä ystävä

Aliisa oli aloittanut koulun hiukan
myöhemmin kuin toiset lapset.
Luokassa usealla lapsella oli jo
ystävä, mutta Aliisa joutui olemaan
välitunneilla yksin. Hän oli yrittänyt
jutella muutamille luokkakavereille,
mutta kukaan ei tuntunut välittävän
hänen seurastaan. Eräänä aamuna
Aliisa päätti olla menemättä
kouluun ja niinpä ensimmäisen
oppitunnin aikana hänen pulpettinsa pysyikin tyhjänä. Opettaja
katsoi pulpettia ja sanoi toisille
lapsille: ”Katsokaapa kaikki tuota
tyhjää pulpettia, olisiko sillä meille
jotain sanottavaa?” Luokassa oli hiljaisuus ja lasten katseet
kohdistuivat opettajan osoittamaan paikkaan mietteliäänä. Lopulta
yksi lapsista nosti kätensä ylös ja sanoi:
”Opettaja, luulen että tuo Aliisan pulpetti on yhtä yksinäinen kuin
Aliisakin ja me voisimme auttaa molempia, jos ottaisimme Aliisan
mukaan leikkeihimme.” ”Olet varmasti oikeassa”, sanoi opettaja.
Yksi oppilaista lupasi soittaa Aliisalle ja kutsua hänet seuraavana
päivänä kouluun ja mukaan leikkeihin.
”Taivaan Isä tahtoisin oman ystävän. Jonkun, jolle kertoisin kaiken
tärkeän. Jonkun, joka tahtoisi olla kaveri. Jonkun, joka leikkisi
minun kanssani.” (Anna-Mari Kaskinen, Lasten virsi 161).

Tuija Vänskä
johtava lapsityönohjaaja

Valtakunnallista
vanhustenviikkoa

vietetään 5.-12.10.2008,
teemalla ”Viisas vanhuus”.
Hyvinkäällä viikko alkaa
vanhusten kirkkopyhällä
Hyvinkään kirkossa klo 10.00.
Seuraa muita viikon tapahtumien ilmoituksia paikallisista
sanomalehdistä.

Perhetapahtuma
ja -messu
Sunnuntaina 14.9.2008 klo 12
Kaukasten palvelutalossa
Jouni Laineen nukketeatteriesitys
Kaukasten päiväkerhon lapset
Petra Pohjanraito
Kahvi- ja mehutarjoilu
Tervetuloa!

Pyhäinpäivän retriitti

31.10. - 2.11.2008 Hiljaisuuden retriitti
Keravanjärven Leiriniemessä.
Järjestäjä Hyvinkään seurakunta. Ohjaajina pastori
Laura Maria Latikka ja diakonissa Anna-Kaisa Kuokkanen. Hinta Hyvinkään srk:n jäseniltä 80 €, muilta
130 €. Ilm. 15.10. mennessä, p. (019) 45611 (ma-pe
klo 8 - 15) tai laura.latikka@evl.fi.

Toimintaa varhaisnuorille
Hyvinkään seurakunnan leirit
koulussa oleville 7-14-vuotiaille syyskaudella 2008
Syyslomalla Sääksissä
• 18.-20.10. 11-14-vuotiaat
tytöt ja pojat
• 20.-22.10. 9-10-vuotiaat tytöt
ja pojat
• 22.-24.10. 7-8-vuotiaat tytöt ja
pojat
Hinta 35€. Sisaralennus -50%.
Leirien hinnat sisältävät kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman ja vakuutuksen.
Leiri-ilmoittautumiset nuorisotoimistoon 23.9. alkaen arkisin
puh. 0400 162743.
Leirejä myös hiihtolomalla ja
kesäisin. Seuratkaa lehtiä ja
osoitetta www.betsku.net.
KERHOT ja leirit
Koulussa oleville
7-14-vuotiaille
toimintakaudella
syksy 2008/kevät 2009
Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorten kerhot koulussa oleville
7-14-vuotiaille eli eka-kasiluokkalaisille syksy 2008 - kevät 2009
Betania Helenenkatu 15
• ma 18-20 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
Hakala Ahmankatu 2,
kerhohuone
• ti 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
• ke 17-18.30 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
• to 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
Hakalan koulun sali
• to 15.30-17 sählykerho Hakalan koulun oppilaille
Kaukas
• ma 17.30-19.30 kokkikerho
10-14-v. tytöt ja pojat
Martti Niittymäenraitti 4
• ma 17.30-19.30 kokkikerho
10-14-v. tytöt ja pojat
• ke 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat

• to 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
• ma 17-18.30 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
• ke 17.30-19 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
• to 16.30-18 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
Paavola Aittatie 1
• ma 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
• ke 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
• to 18-20 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
Pappilankatu 14
• ma 18-19.30 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
Seurakuntakeskus
Hämeenkatu 16
• ma 17.30-19 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
• ti 17.30-19 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
• ke 17.30-19 musiikkipainotteinen monitoimikerho 7-12-v.
tytöt ja pojat
• to 18-19.30 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
Talvisilta Sieponkuja 2
• ma 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
• ti 17-18.30 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
Työkeskus Hämeenkatu 16
• ma 18-20 pienoissähköautokerho tytöt ja pojat, harrastuksen aloittavat ilmoittautuvat ti
18-20 pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, harrastuksen
aloittavat ilmoittautuvat ke 1820 pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, ei ilmoittautumista, ”vanhojen ryhmä”
Vehkoja Yli-Anttilantie 3
Rippikoulusali
• ma 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
• ti 17-18.30 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
Kerhohuone
• ma 16.30-18 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat

• ti 17-18.30 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
• to 17.30-19 monitoimikerho
7-12-v. tytöt ja pojat
Kirkkosali
• ma 16.45-18 sählykerho
11-12-v. pojat
• ti 18-19.30 sählykerho
9-10-v. pojat
• ke 16.30-18 liikuntapainotteinen monitoimikerho tytöt
7-12-v.
• to 16.30-18 sählykerho
7-8-v. pojat
• pe 17-21 rc-autokerho tytöt ja
pojat (joka toinen vko) (harrastuksen aloittavat ilmoittautuvat)
Veikkari Vatvuorentie 3
• to 17-19 kokkikerho 10-14-v.
tytöt ja pojat
Kaikkiin kerhoihin ilmoittaudutaan puhelimitse ma 1.9. ja ti
2.9. klo 12-17 numeroihin 040 566
3990 ja 0400 616 238. Ilmoittautumisen jälkeen vapaita paikkoja
voi tiedustella numerosta 0400
162 743. Ilmoittatua ei voi muihin
numeroihin eikä muina aikoina.
Kerhot alkavat viikolla 37.
Kerhovuosi päättyy viikolla 19.
Kokkikerhojen kerhomaksu
on 12€/syksy ja 12€/kevät, yht.
24€. Muut kerhot ovat maksuttomia.
Autokerhoihin menevien kannattaa kysyä mahdollisesta auton
ostosta kerhonohjaajilta. Ainakin
ensimmäisellä kerhokerralla olisi
vanhemman hyvä olla lapsen
mukana.

”Isä meidän..”

Raamattuluentoja Isä meidän -rukouksesta

Vanhassa kirkossa seuraavina torstai-iltoina klo 19:

Esko Jämsä

• 2.10. Isä meidän, joka olet taivaissa
• 16.10. Pyhitetty olkoon sinun nimesi
• 30.10. Tulkoon sinun valtakuntasi
• 20.11. Tapahtukoon sinun tahtosi
• 27.11. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme
• 11.12. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi
Äläkä saata meitä kiusaukseen
• 8.1.
• 22.1. Vaan päästä meidät pahasta
Raamattuluennot pitää pastori Jyrki Rauhala
Tervetuloa!

Sunnuntaina 21.9.2008
klo 18
Hyvinkään kirkossa

Chopin-ilta
Anne Kauppi, piano
Tervetuloa!
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Syyskuun

LÄHETYSM YYJÄISET

seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16
perjantaina 12.9.2008 klo 10.30 - 13.30

Leivonnaisia
Arvontaa
Käsitöitä ym.
Hyvinkään seurakunnan pitopalvelu ja lähetystyö

TERVETULOA

Palveleva
puhelin
01019 0071
Päivystys on avoinna koko
maassa su-to klo 18 – 01
sekä pe ja la klo 18 -03

Diakonisen
perhetyön
vastaanotto

aloittaa toimintansa
diakoniatoimistossa
syyskuun alussa
Diakoninen perhetyö pyrkii
tukemaan ja auttamaan
hyvinkääläisiä perheitä ja
heidän jaksamistaan elämän
eri vaiheissa.
Tukeminen tapahtuu
henkisen, hengellisen,
sosiaalisen ja taloudellisen
auttamisen näkökulmasta.
Syyskuun alusta alkaa
perheille tarkoitettu vastaanotto maanantaisin
klo 15.00–17.00
Hyvinkään seurakunnan
diakoniatoimistossa.
Vastaanotolla mahdollisuus
keskusteluapuun,
sielunhoito- ja
rippikeskusteluihin, talousneuvontaan ja -tukeen.
Päivi Lievonen
diakoniatyöntekijä,
vanhus- ja perhetyö,
puh. (019) 4561 258,
040 487 1382
paivi.lievonen@evl.fi
Diakoniatoimisto,
Hämeenkatu 16
05801 HYVINKÄÄ
puh. (019) 4561 250,
ma, ti, to ja pe klo 10-13,
ma klo 15-17
www.hyvinkaanseurakunta.fi

Uskon, en usko, uskon…
Torstaina 11.9.2008
alkaa Hyvinkään seurakunnassa
kurssi, joka sopii niin hengellisille
etsijöille kuin jotain jo löytäneille.
Kurssilla voi etsiä suuntaa eteenpäin omalla uskonpolullaan tai
suorittaa aikuisrippikoulun. Se toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja kestää alkusyksystä loppukevääseen. Ryhmät koostuvat ohjaajasta, joka on seurakuntalainen

Hyvinkään seurakuntalehti 4/4.9.2008

(maallikko), ”etsijöistä” sekä ”matkakumppaneista”.
Ryhmiä alkaa kolme: noin kahden
viikon välein kokoontuva naisten
ryhmä, noin kahden viikon välein
kokoontuva miesten ryhmä sekä
kerran kuussa kokoontuva ryhmä.
Tapaamisten ajaksi järjestetään
tarvittaessa lastenhoito.

Kurssin nimi ”katekumenaatti”
tulee Uuden testamentin kreikan
sanasta, joka merkitsee ohjaamista, opastamista ja opettamista.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
pastori Laura Maria Latikka,
p. 040 743 7856,
laura.latikka@evl.fi
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” R a a m a t t u a e i v o i n u t viedä Petroskoihin kokonaisena, mutta minä vein sen osina.”
Venäläinen
kulttuuri on heti
läsnä, kun
pöydässä on
vanha samovaari,
ja venäläistä
teetä tarjoillaan
Pietarista
tuotujen
herkkujen
kanssa. Aira
Tolviander tekee
usein myös
maukkaita
kaalikääryleitä.

Aira keittää aitoa venäläistä teetä

P

etroskoista Hyvinkäälle vuonna ja Montsegorskiin. Äiti korjasi turkkeja ja
1994 muuttaneen Aira Tolvian- ompeli vaatteita eläkkeelle jäämiseensä saakderin elämässä on ollut monia ka.
raskaitakin vaiheita. Elämä kului
pienestä saakka Neuvostoliitossa Raamattu löytyi
useilla paikkakunnilla, ja Suo- kirpputorilta
meen pääsy oli hänelle suuri asia.
Riihimäen entisessä synnytyssairaalassa Aira sairasti jalkojaan, mutta päästyään seitvuonna 1930 syntyneen Airan lapsuudenkoti semäntoistavuotiaana Ukrainaan jalat paraoli Hyvinkään Valtakadulla.
nivat. Hän meni siellä naimisiin ja palasi
– Äitini Toini oli räätäli ja isäni Auno Montsegorskiin. Sen jälkeen pariskunta oli
”Abe” Tolviander oli Suomen parhaita nyrk- malminetsinnässä, Olenegorskissa.
keilijöitä. Hän kuului Hyvinkään Pontevaan.
– Asuimme teltoissa ja huonoissa taloisMinut kastoi Vanhassa kirkossa Hyvinkään sa. Sitten meidät värvättiin metsähommiin.
ensimmäinen vakinainen kirkkoherra Aksell Mieheni oli autonkuljettajana ja minä puutaRenvall, Aira Tolviander kertoo.
varan mittaajana vuosina 1950–59. Kolme
Hän on nostanut keittiön pöydälle venä- vuotta kuljetin ratsastaen rahoja ja arvopaläisten ystäviensä tuomia tuliaisia Pietarista pereita. Minulla oli aina saattaja, ja meillä
ja tarjoilee aitoa venäläistä teetä, joka mais- molemmilla oli aseet.
tuu todella hyvältä. Pöydässä on vanha hiililSeuraava asuinkaupunki oli Petroskoi.
lä lämmitettävä samovaari, joka on kodin Aira oli työssä kaupassa ja kävi iltakoulua.
koristeena.
Vuonna 1965 hän päätti
– Olin kolmevuotias,
opiskella aikuisiällä ekonokun äiti vei minut silloiseen
misti-kirjanpitäjäksi.
– Saimme Suomesta
Leningradiin ja sieltä Pet– Vuonna 1970 lopetin
vaatteita, joista saaduil- opiskelun ja pääsin aluksi
roskoin seudulle. Asuimme
siellä talvisodan syttymila rahoille ostimme ruo- ekonomistiksi kulttuurimiseen saakka. Silloin meidät
nisteriöön. Vuoden kulutkaa. Pari kolme vuotta tua minut siirrettiin finansevakuoitiin itään päin Vologdan alueelle.
sitten kävin Petroskois- siministeriöön. Olin siinä
Sodan aikana Aira kävi
tehtävässä vuoteen 1985
sa. Siellä tuli Karjalan
Vologdassa neljä luokkaa
saakka, jolloin jäin eläkkoulua. Hän oli siellä enkirkkoon siperialainen keelle.
simmäistä kertaa ortodokAira Tolviander kävi
mies, jolle annoimme
sikirkossa kaksitoistavuotiensimmäisen kerran Suomukaan ison määrän
aana. Vologdasta Toini, Aimessa vuonna 1966.
ra, Eila-sisko ja paljon tut– Tulin Hyvinkäälle,
Raamattuja ja
tuja värvättiin jatkosodan
koska minulla oli täällä suloppupuolella Murmanskin
kulaisia sekä isän että äidin
virsikirjoja.
alueelle kalateollisuuden
puolelta. Seuraavan kerran
palvelukseen.
olin Hyvinkäällä vuonna
– Mutta koska äiti oli suomalainen, mei- 1970, kun mummoni Amanda Suonio täytti
tä ei päästettykään kalahommiin. Sitten äiti Paavolan vanhainkodissa sata vuotta.
pääsi korjaamaan rintamalta tulleita turkkeMyöhemmin Suomessa käydessään hän
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näki ensimmäistä kertaa kirpputorilla risan
suomenkielisen Raamatun ja sai sen lahjaksi.
– Raamattua ei voinut viedä Petroskoihin kokonaisena, mutta minä vein sen osina.
Ensimmäisen venäjänkielisen Raamatun sain
Suomessa. Myöhemmin sain suurilla kirjaimilla painettuja venäläisiä Raamattuja.

Rippikoulu
Suomessa
Perestroikan aikana 1980- ja 1990-lukujen
vaihteessa neuvostojärjestelmä oli kriisissä.
Ihmiset kärsivät puutetta myös Petroskoissa.
Airan perhe sai apua muun muassa mäkihyppääjä Matti Nykäsen sukulaisilta ja
omilta serkuiltaan.
– Saimme Suomesta vaatteita, joista saaduilla rahoille ostimme ruokaa. Pari kolme
vuotta sitten kävin Petroskoissa. Siellä tuli
Karjalan kirkkoon siperialainen mies, jolle
annoimme mukaan ison määrän Raamattuja
ja virsikirjoja.
Presidentti Mauno Koivisto antoi inkeriläisille paluumuuttajille luvan tulla Suomeen. Aira ja hänen äitinsä eivät olleet inkeriläisiä, mutta heillekin tuli mahdollisuus
muuttoon.
– Äitini muutti Suomeen vuonna 1990 ja
sai kansalaisuuden vuonna 1991. Minä pääsin Suomeen vuonna 1994.
Aira Tolviander halusi käydä rippikoulun, mikä toteutui vuosina 1994–95.
– Minulla oli rippipappina Martta Anttonen. Konfirmaatio oli Vanhassa kirkossa,
jossa minut oli kastettu vuonna 1930. Samalla kertaa pastori Anita Passilahti kastoi minun lapsenlapseni Dani Tolvianderin.

Aira toimii
tulkkina
Aira alkoi käydä Hyvinkään Pelastusarmei-

jan kokouksissa. Hän oli kuuden vuoden
ajan neljänä päivänä viikossa auttamassa Pelastusarmeijan kirpputorilla. Hänen venäjänkielentaidostaan on ollut suuri apu.
– Tutustuin Ahti Koivuniemeen ja
aloimme käydä viemässä vaatteita Viipurin
invalideille. Tutustuin myös Kalevi ja Leena
Lehtiseen ja olin Riihimäen Idäntyön avustusmatkoilla Viipurissa. Hämeenlinnalaisten
kanssa olen vienyt avustusta esimerkiksi
Petroskoin tuberkuloosisairaalaan.
Tsernobylin invalideille avustusta hakeva
venäläinen tarvitsee Airan tulkkausapua
säännöllisesti. Tulkkia tarvitaan myös puhelimessa. Apua kieliongelmissa tarvitsevat
myös Venäjältä tulevat juutalaiset.
– Minulla ei ole kovin hyvä taito kirkollisessa kielessä, mutta opin lisää. Martta Anttoselta sain rippikoulussa venäläisin ja suomenkielisin tekstein varustetun Katekismuksen. Siitä olen alkanut jotakin ymmärtää.
Aira on käynyt pastori Esa Kokon raamattupiirissä. Hän on saanut lahjaksi myös
Fredrik Wislöffin kirjan Levähtäkää vähän,
jossa on Jumalan sanaa jokaiselle päivälle.
Aira Tolviander on kiitollinen Hyvinkään
seurakunnalle siitä tuesta, jota hän on saanut muutettuaan Suomeen. Hän kiittää erityisesti diakoniatyöntekijä Mari Kahraa ja
pastori Anita Passilahtea.
– Olen ollut useilla Hyvinkään seurakunnan retkillä ja käyttänyt Herusten mökkiä. Viime viikolla minulla oli kolmet vieraat
Pietarista. Olen oikein tyytyväinen elämääni.
Mutta tällä mummolla ei ole liikaa aikaa.
Olen käynyt Esla-potkukelkalla marjassa ja
sienessä. Kesällä olen käynyt keskiviikkoisin
Sääksissä saunomassa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

