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Pyhäinpäivänä
Seppo Ylönen

muistellaan edesmenneitä

Solveig Crusell tuntee Hyvinkään hautausmaat
Keskiaukeama

Elokuvaohjaaja Klaus Härön ajatuksia yksinjäämisestä - sivu 7

Tanja Hietakangas
– nuorisotyöntekijä
– näyttelee, laulaa,
kuntoilee

Raamattu on
nuorisotyöntekijä
Tanja Hietakankaalle jokapäiväinen työväline,
josta hän
ammentaa iloa ja
voimaa.

Evankeliumi on Tanjan ilon salaisuus
Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulusta jouluna nuorisotyönohjaajaksi ja sosionomiksi valmistuva Tanja Hietakangas on tullut
tutuksi hyvinkääläisille näytelmien
kautta.
Neljä vuotta sitten hän oli ensimmäistä kertaa Kuninkaasi tulee -joulunäytelmässä. Ristin tie -passiodraamassakin hänet on nähty
sekä Martti Rautanen – Nakambale ja Abraham Achrenius – Viimeinen pasuuna -kesäteatteriesityksissä.
Oltuaan toukokuusta lähtien määräaikaisena Tuusulan seurakunnan nuorisotyöntekijänä hän on jatkanut lokakuusta lähtien
samassa tehtävässä vakituisessa virassa.
Tanja Hietakangas avioitui vuonna 2004
Jannen kanssa. Mies on liikennelentäjänä
Finncomm Airlines -yhtiössä. Nurmijärven
kirkonkylässä asuvalla pariskunnalla ei ole
vielä lapsia.
Tanja Hietakangas sanoo kasvaneensa
perheessä, jossa ei pidetty esillä hengellisiä
asioita. Mutta koska molemmat mummot
olivat uskovia, hän sai näiltä kristillistä arvopohjaa. Lähellä asunut mummo opetti iltarukoukset.
– Olen oppinut uskomaan ja kymmenvuotiaasta yläasteelle saakka olin King´s
Kids -tanssiryhmässä, jossa opin lisää kristillisiä asioita. Ryhmä kävi usein esiintymässä
lasten ja nuorten hengellisissä tilaisuuksissa.
Jossakin vaiheessa Tanjalle tuli kriisi, kun
hän kuuli toisten uskoontulokokemuksista.
Lopulta hän ymmärsi olevansa jo uskossa,
eihän kaikilla ole samanlaisia kokemuksia.



Järvenpään Diakonia-ammattikorkeakoulussa hän on kaivannut enemmän hengellistä toimintaa. Kristinuskoa käsitellään
tieteellisen teologisesti, hengellinen hartauselämä on vähemmän esillä.

Teatteri Betan näytelmiin

Näyttelemistä Tanja alkoi harrastaa Nurmijärvellä Jukolan kansalaisopistossa, Klaukkalan Nuorisoseurassa ja Taaborin Kivi-juhlilla. Vuosina 2002–2003 hän oli Ryttylän
Kansanlähetysopiston 1. taidelinjalla, jota johti tanssialan
ammattilainen Titta Tunkkari. Teatteri Betan Jouni Lainekin kävi ohjaamassa näytelmiä.
– Jouni kysyi minulta, haluaisinko joskus mukaan hänen juttuihinsa. Nuorisotyöntekijäkoulutuksen kahdeksan
viikon työharjoittelussa tutustuin syksyllä 2006 Jounin johdolla kirkkoteatteriin. Viime
keväänä tein hänen kanssaan
projektiharjoitteluna kirkkoteatterin ohjaajan perehdyttämiskansion.
– Tykkään olla seurakunnan nuorisotyössä. Siinä saa
määritellä itse toimintaa ja
työaikaa. Olen pääasiassa Hyrylässä, mutta käyn myös Kellokoskella ja Jokelassa. Pidän
viikossa pari nuorteniltaa, annan isoskoulutusta ja järjestän
retkiä eri tapahtumiin.
Nykyiset nuoret ovat Tanjan mielestä huomiohakuisempia kuin aikaisemmat polvet.
– He juttelevat paljon
avoimemmin omista asioistaan aikuisten kuullen. Nuori
Tanja Hietakangas poseeraa kameralle puvustettuna Anna
voi olla myös hämmentynyt.
Margaretha Achreniuksen rooliin. Olli Viitasalo esitti
Opetin seurustelusta, että
Abraham Achreniusta Viimeinen Pasuuna -näytelmässä
seksuaalisuus kuuluu miehen
kesällä 2008.

ja naisen väliseen avioliittoon. Eräs nuori
vastasi: ”Häh, en ole ikinä tuota kuullutkaan!”
Luonnollisesti Tanja pitää seurakunnan
nuorille myös teatterikerhoa. Nämä harjoittelevat Viimeinen tanssi näytelmää. Ensi keväänä esitettävässä näytelmässä seurataan
pyörätuoliin joutuneen tytön hengellistä
kasvua. Parhaillaan Tanja kirjoittaa lopputyötään, aiheena on kirkkodraama.
– Pyrin osoittamaan, että kirkkodraama
on hyvä menetelmä nuorisotyössä. Siinä saadaan vietyä evankeliumia eteenpäin niille,
joita ei muuten kohdata.
Tanja Hietakangas on virkeä nuori nainen, joka käy jumpissa, kuntosalilla ja ottaa
Jukolan kansalaisopistossa myös laulutunteja. Peruskurssin jälkeen ykköskurssin aloittanutta mezzosopraanoa ohjaa Tuire Grönthal. Jouluna Tanjan laulua kuullaan Hyvinkään kirkossa Kuninkaasi tulee -joulunäytelmässä. Tulevan kesän Aamun airueet -kesäteatterissa rautatiemuseon puistossa hänellä
on Margaretan rooli.
Vuosina 1998–99 Tanja oli Kanadan Vancouverissa lastenhoitajana. Siellä hän osallistui jumalanpalveluksiin ja sai eräältä kaverilta raamatunlauseen: ”Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli,
palvelkaa Herraa.” (Rm. 12: 11).
– Se jae on ollut aina minulle innoittajana ja olen maininnut sen kohdan muillekin.
Se koskee koko evankeliumin työtä. Tuli pitää olla palamassa. On vietävä ahkerasti
eteenpäin ilosanomaa.

Teksti Seppo Ylönen
Kuvat Seppo Ylönen ja
Hanna Tarkiainen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Mitä isä sinulle merkitsee?

Leikin ja
todellisuuden
maailma

M

itä kuuluu lapsillemme ja nuorillemme vuonna 2008 pyhäinpäivän aattona?
Kuolema on koskettanut Kauhajoen tragedian muodossa koko yhteiskuntaa ja nostanut
yhteiseen keskusteluun nuortemme hyvinvoinnin ja jaksamisen. Enää ei puhuta vain
työikäisten jaksamisesta vaan tutkimuksissa
on havaittu, että uupumusta koetaan jo varsin nuorena. Huolestuttavaa. Loppuuko lapsuus ja nuoruus liian varhain? Erilaiset pelot
ja ahdistuksen aiheet kasvavat sitä mukaa,
kun ja jos maailmamme kovenee ja muuttuu
turvattomammaksi. Monella tavalla lapsemme ja nuoremme saavat oikeastaan parasta,
mitä tässä maailmassa voi esimerkiksi päivähoidon, koulutuksen ja harrasteidenkin suhteen korkean elintason maassa saada, mutta
usein tuntuu, että jotakin puuttuu. Mitä se
voisi olla?

Minna Uusi-Simola
– Oma isä on minulle tukipilari. Äiti on aktiivisemmin esillä,
mutta isä on taustavaikuttaja.
Isältä olen perinyt tietynlaisen
rauhallisuuden ja pituuteni sekä käsillä tekemisen taidon.

Joonas Salmi
Reetta Helenius
– Isäni on helikopterilentäjä ja
tällä hetkellä porolennoilla Lapissa. Hän on henkilö, joka antaa minulle rajat. Olen käynyt
hänen kanssaan luontoretkillä
ja Linnanmäellä. Isän kanssa
minulla on hyvät välit. Pienempänä annoin hänelle isänpäivänä kortteja.

– Isä merkitsee minulle monessa mielessä aika paljon. Hän
tukee minua elämässä. Opiskelen Laureassa liiketaloutta.
Isäni Jukka on ammatiltaan mainoselokuvatuottaja. Hän on
minulle esikuva elämään selviämisessä.

Suvi Henriksson
Ville Inkinen

– Isäni on mikrotukihenkilö ja
tekee jonkin verran töitä kotona. Hän on opettanut minulle
tietokoneen käyttöä. Aloin
käyttää tietokonetta viisivuotiaana. Mielestäni hyvä isä on
sellainen, että hän on paljon
kotona ja opettaa lapsille hyviä
asioita. Minä harrastan partiota.

– Meillä on isän kanssa ihan
hyvä ihmissuhde. Hän on hyvä
vaari minun ja veljeni lapsille.
Isä on antanut perusarvot eli
toisista ihmisistä välittämisen
ja kohteliaisuussäännöt. Hän
neuvoi käsien pesunkin. Isä on
tehnyt ikänsä töitä ja auttaa
omakotitalomme remontoinnissa. Hän on ohjannut meitä
lapsia liikuntaan ja luonnon
äärelle. Minulla on isän kanssa
hyvät välit ja pystymme puhumaan kaikesta.

Vesa Sistonen
– Isäni on terveyskeskuksen
huoltomiehenä Juvalla. Hän on
merkinnyt minulle taloudellista ja henkistä turvaa lapsuudesta viime aikoihin asti, kun
olen siirtynyt opiskelusta työelämään. Olen parturi-kampaajana Helsingissä. Muuttuvissa tilanteissa isä on ollut aina mukana.

Mielipiteitä olemme kuulleet tänä kunnallisvaalisyksynä paljon. Välittäminen ja yhteisöllisyys, arvovalinnat, varhainen puuttuminen,
suvaitsevaisuus jne. Tärkeitä, jopa elintärkeitä asioita kaikki. Seurakunta on omalla toiminnallaan mukana edistämässä monia
hankkeita, joissa lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä. Tässä lehdessäkin asia tulee esille.
Mutta kaiken keskellä yksi on myös tärkeää
ja se on kristinuskon myönteinen voima. Kokemus rakastavasta ja meitä armahtavasta
Jumalasta on ja luo perusturvallisuutta. Miksi se on monen mielestä niin huono ja vaiettava asia? Tätä olen ihmetellyt viime aikoina
monessa yhteydessä.
Sekin on suvaitsemattomuutta, jos noidat,
kummitukset ja halloween-koristeet eli lapselle aika pelottavat symbolit hyväksytään
automaattisesti ja ylipäätään monet väkivallan muodot itse asiassa, mutta kärsivä Kristus on jo ihan liikaa.
Turvallisesti hautausmaalle meneminen
lapsen kanssa muistelemaan rakkaita ihmisiä
on kaukana aaveista ja muusta mielikuvitusleikistä.
Lapsenmielisyyttä saa silti olla ja leikkiäkin
voi. Jopa pelottavat symbolit ovat osa tuota
leikkiä ja toimivat ahdistuksen purkamisen
välineinä.
Kuka lohduttaa ja hoitaa, kun leikki
muuttuu todeksi ja tarvitaan enemmän? Viimeisellä rajalla!

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
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Tervetuloa rippikouluun 2009!

O
Matkalla kotiin

K

eltaisten lehtien leijuessa maahan,
tuntuu mennyt kesä kuin unelta.
Kolme kuukautta parasta kesää meni siihen, kun aamuisin matkasimme
omaan kotiin ja taas illalla nukkumaan toisaalle. Ensimmäistä kertaa asuimme ”evakossa”, kylläkin ihan kohtuullisen hyvässä
Hyvinkään seurakunnan asunnossa.
Olemme kiitollisia Jumalalle, että jaksoimme käydä tuon vaiheen läpi ja saimme palata takaisin kotiin.
Mieli on kiitollinen siitäkin, että saimme monia alan ammattilaisia ja ystäviä
oman perheen lisäksi remonttia tekemään.
Kun ilmojen viiletessä piha-keittiössä alkoi
paleltaa, siirryimme autotalliin ruokailemaan. Suurta juhlaa oli, kun ystävät tulivat
päiväkahvien aikaan juuri leivotut pullat
mukanaan.
Päiväkahveilla keskustelimme joskus
siitä, kuinka Karjalan ”evakkoreki” teki
matkaa ihan toisenlaisissa tunnelmissa.
Lapsuudenkotini saunakamarissa asui
useita siirtolaisperheitä. Omassa perheessämme oli paljon lapsia, mutta ihan mukavaa oli saada lisää leikkikavereita. Äideillä
ei varmaan aina ollut kovin mukavaa, elämä oli silloin yhtä raatamista iltamyöhään
asti. Niissä evakkotalkoissa oli Jumala mukana. Monet haaveilivat löytävänsä hyvän
kodin jostain päin Suomea. Taivaan koti
oli kuitenkin mielessä, eikä kirkkopolku
päässyt silloin ruohottumaan.
Laulu taivaasta sävyttää monia virsiä ja
hengellisiä lauluja. Matkalla kotiin -taivaslauluja on Hyvinkäälläkin laulettu vuosikymmeniä, ehkä jo satoja vuosia, kertoo
pyhäkoulun historia. Ilo tulevasta taivaan
kodin juhlasta sävytti myös Hyvinkään
evankelisen toiminnan 100-vuotisjuhlia.
”Oi Kaanaanmaa, oi kallis maa, se maa
jossa Jeesus on, johon Jumalan lapset pääsevät iäisesti olemaan”, laulettiin Hyvinkään evankelisen kuoron 60-vuotisjuhlakonsertin päätteeksi Rautatiensoittajien
mahtavalla säestyksellä.
Tämä meidän elämämme on matkalla
oloa. Pyhäinpäivän aikaan mielessäni ovat
aivan erityisesti kaikki läheiset ja rakkaat
ihmiset, jotka ovat opettaneet matkalla
oloa täällä ajan vaivoissa. Saan kiittää heistä Jumalaa, jotka ovat opettaneet Pyhän
Raamatun kirkasta totuutta Kristuksesta
syntiemme sovittajana. Matkalla saamme
uskoa, että se taivaan koti on jo valmiina
eikä meidän itsemme tarvitse sitä rakentaa, eikä millään muotoa korjailla. Saamme jokainen rakentaa elämämme valmiille
ja kestävälle Kristus-kalliolle. Mikä valtava
aarre meille on myös uskottu kerrottavaksi läheisille ja kaukaisille, aina maan ääriin
asti. Iloitaan yhteisestä uskosta ja toivotetaan toisillemme:
HYVÄÄ MATKAA KOTIIN!

Pirkko
Ojala



n aika ilmoittautua Hyvinkään seurakunnan vuoden 2009 rippikouluihin. Ensi vuonna rippikoulun
voivat käydä vuonna 1994 tai aiemmin
syntyneet. Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Kaste tekee ihmisen osalliseksi
kristillisestä uskosta ja Kristuksen kirkosta. Rippikoulun tehtävänä on tukea ja vahvistaa nuorta uskossa kolmiyhteiseen, rakastavaan Jumalaan. Rippikoulussa etsitään yhdessä näkökulmia ja suuntaviivoja
monenlaisiin ihmisenä olemisen ja kristittynä elämisen kysymyksiin. Riparilainen
oppii paljon erilaisia asioita Jumalasta,
kristinuskosta ja itsestä. Rippikoulussa tutustuu myös uusiin ihmisiin ja kotiseurakunnan monipuoliseen toimintaan.
Rippikoulussa on myös paljon muuta
toimintaa kuin opetus ja oppiminen: pelejä, saunomista, leikkejä, uimista, hiljentymistä, hulvattoman hauskoja iltaohjelmia,
syömistä ja paljon muuta.
Rippikoulun kesto on puoli vuotta.
Rippikoulu koostuu alkuvuoden ja kevään
yhteisistä tapaamisista, sekä kotiseurakunnan tutustumiskäynneistä. Riparin pääjakso on noin viikon mittainen leirijakso. Riparin päätös on konfirmaatiomessu. Konfirmoinnin edellytyksenä on, että nuori on
kastettu ja siten myös seurakunnan jäsen,
sekä käynyt rippikoulun. Kaikki ensi vuoden reilut kaksikymmentä konfirmaatiomessua pidetään Hyvinkään pääkirkossa.
Ripari ja konfirmaatio antavat nuorelle
monenlaista käytännön hyötyä, kuten oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle,
päästä toimimaan kummina ja mahdollisuus saada kirkollinen avioliittoon vihkiminen aikuistuttuaan.
Hyvinkään seurakunta järjestää vuonna 2009 monenlaisia rippikouluja eri puolella Suomea. Osa ripareista pidetään
omassa Sääksin leirikeskuksessa. Rippikoululeirejä järjestetään myös muun muassa Virolahdella, Virroilla, Joutsassa ja
Lammilla. Osa leireistä on erityisiä puitteiden vuoksi. Lasketteluripari järjestetään
talvilomaviikolla Levillä. Viikon aikana on
mahdollisuus lasketella ja hiihtää, sekä
nauttia Lapin lumosta. Monitoimiriparilla
Pyhätunturilla vaelletaan, patikoidaan ja
melotaan. Majoitus on Kansan Raamattuseuran Kairosmajan leirikeskuksessa. Purjelaivariparilla eletään ja purjehditaan koko viikko Suomenlahdella, kaljaasi M/S
Vivanilla. Merireitti kulkee Turusta Kotkaan. Vuonna 2009 järjestämme myös yhden päivärippikoulun Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Rippikouluun ilmoittaudutaan palaut-

Jorma Ersta

Rippikoulun ristikulkue heinäkuussa 2003.

tamalla ilmoittautumislomake viimeistään
14.11.2008 seurakunnan neuvontaan tai
postittamalla se osoitteeseen: Hyvinkään
seurakunta, PL 29, 05801, Hyvinkää. Kuoreen merkintä: ”Rippikouluilmoittautuminen”

Lisätietoa rippikouluista
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyöntekijät ja rippikoulupastori vierailevat lokamarraskuussa Hyvinkään ylä-asteilla (8luokat) kertomassa vuoden 2009 rippikouluista. Ripari-infoa löydät myös Hyvinkään seurakunnan nuorisotyön nettisivuilta osoitteesta www.betsku.net. Kokiessasi epäselvyyttä tai halutessasi kysyä
lisää rippikouluista, ota yhteys rippikoulupastori Kalle Leppälään, puh. 040 739
8555, mail: kalle.leppala@evl.fi.

Rippikoulusunnuntai
Rippikoulumessu
su 25.1.2009 klo 10

Vehkojan seurakuntakeskuksessa,
Yli-Anttilantie 3.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
tietoa rippikouluista.
Tervetuloa mukaan kaikki vuoden
2009 rippikoululaiset ja heidän
vanhempansa!

Ihminen tarvitsee kuuntelijan
Hyvinkään Palveleva puhelin 40 vuotta

H

yvinkään Palveleva puhelin eli PP
on neljäkymmentävuotias. Lokakuun puolivälissä vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät ja yhteistyökumppanit
kokoontuivat juhlaan, jossa PP:n merkityksestä tämän päivän arjessa puhui kirkkohallituksessa työskentelevä Palvelevan
puhelimen sihteeri Helena Samulin. Viimeiset neljä vuotta Hyvinkään Palvelevasta puhelimesta vastannut pastori Jyrki
Rauhala valotti toiminnan käynnistymistä
Hyvinkäällä.
– Seurakunnan pastori Pentti Pirhonen esitteli keväällä 1968 kirkkoneuvostolle yhteiskunnallisen työn näkymiä ja
haasteita. Yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa oli ilmennyt, että varsinkin kesällä ihmisten on vaikeaa saada yhteyttä ihmisiin, jotka kuuntelisivat. Pirhonen ehdotti, että olisi hyvä järjestää ”palveleva puhelin”.
Kirkkoneuvosto päättikin lähteä kokeilemaan Palvelevaa puhelinta ja toiminta vakiintui, kun sen tarpeellisuus ihmisten auttajana tuli esiin.
Palvelevan puhelimen perustarkoitus

Jorma Ersta

Jyrki Rauhala korostaa, että koulutetut
vapaaehtoiset päivystäjät ovat Palvelevan
puhelimen selkäranka.
– He lainaavat aikaansa ja korviansa
lähimmäisille. Arvostan suuresti heidän
työtään, hän lisää.
Juhlassa lauloi kanttori Erkki Hannonen, Seurakunnan tervehdyksen esitti
kirkkoherra Ilkka Järvinen. Inkeri Keinänen muisteli puolestaan työmuodon
alkuaikoja Hyvinkäällä. Iltahartauden piti
pastori Virpi Koivisto.
Palvelevan puhelimen periaatteina
ovat nimettömyys, luottamuksellisuus ja
soittajan kunnioittaminen. PP muuttui
vuosi sitten valtakunnalliseksi palveluksi,
josta vastaavat eri toimipisteet ympäri
maata. Palvelevan puhelimen numero on
01019 0071. Puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä seuraavasti: su–to kello
18–01 ja pe–la kello 18–03.
on säilynyt muuttumattomana vuosikymmenien ajan. Se tarjoaa luottamuksellista
kuuntelu- ja keskusteluapua antaen näin
yhteyden toiseen ihmiseen.

Teksti Seppo Ylönen

Jorma Ersta

Juha Koivulahdesta
tuli neljäs kappalainen
Jorma Ersta

Anu Vänskä palkittiin lähtöjuhlassaan Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkillä. – Kaikki lapsi- ja nuorisotyössä olevat
tekevät tärkeää työtä ja ansaitsisivat kunniamaininnan, hän sanoo.

Anu Vänskä opetti
kerholaisille perinneleikkejä
– Kun tulin ensimmäistä kertaa Hyvinkäälle, istuin lasten kanssa auton takapenkillä ja ajokoira oli mieheni vierellä
etupenkillä. Ihmettelin ääneen, että mikä teltta näkyy kadunpäässä. Se oli Hyvinkään kirkko, josta on tullut minulle
merkittävä paikka, sanoo vuonna 1975
seurakunnan päiväkerhossa lastenohjaajana aloittanut ja juuri eläkkeelle jäävä Anu Vänskä. Hänet tunnetaan myös
näyttelijänä ja lausujana, mikä merkitsee jatkossakin mielekkäitä eläkepäiviä.
Muutaman vuoden ajan työssä oli
tauko, kun perhe asui miehen työn
vuoksi ulkomailla. Sen jälkeen Anu
Vänskä jatkoi lastenohjaajana vuodesta
1981 lähtien.
– Siitä lähtien olen ollut samassa
Talvisillan kerhopisteessä. Eila Laine oli
iltapäiväkerhon alkuunpanija minun
kohdallani. Silloin elämä oli erilaista,
kun ei ollut tietokoneitakaan. Viipalekoulun opettajan ja oppilaiden kanssa
järjestettiin yhdessä ohjelmia äitienpäiväjuhliin.
Anu Vänskä vietti lapsuuttaan ja
nuoruuttaan Joensuussa. Hän innostui
urheilusta ja varsinkin korkeushypystä.
Ennätys on 125 senttiä, vieläkin ylittyy
90 senttiä.
– Talvisillassa olin 27 vuotta. Opetin
kerholaisille korkeushypyn lisäksi kaikki
perinneleikit. Leikimme polttopalloa,
tervapataa ja kymmenen tikkua laudalla.
Kerhon rinnalla ohjasin pappilassa 3 –
5-vuotiaiden Tirlittan-ilmaisutaidon
kerhoa noin kymmenen vuotta.
Vuodet ovat vahvistaneet hänen ajatustaan siitä, että lapsityö on tärkeää,
innostavaa, mutta myös uuvuttavaa.
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Teatteria ja
runoiltoja

Näyttelijänuransa Anu Vänskä aloitti
pienenä tyttönä Joensuun kaupunginteatterissa vuonna 1956. Laulu- ja tanssiroolit olivat hänen suosikkejaan. Lasten
kasvettua hänelle jäi työn lisäksi aikaa
teatterille. Näytteleminen jatkui 90
vuotta toimineessa Hyvinkään teatterissa, joka lakkautettiin vuonna 1998. Se oli
Anu Vänskän mukaan suuri menetys
koko kaupungille. Teatterissa tehtiin
korkeatasoista ja ammatillista työtä.
– Pirjo Koljonen oli lahjakas ja vaativa ohjaaja. Hän laittoi näyttelijät ajattelemaan. Minulla on ollut rooleja Tulitikkuja lainaamassa -näytelmän AnnaLiisa Ihalaisesta Irma la Doucen pariisilaiseen katutyttöön.
Erikoisesti Anu Vänskän mieleen on
jäänyt Pirjo Koljosen ohjaama Kalevala,
jossa hänellä oli Ainon rooli. Joukahaista, Ainon veljeä näytteli Matti Rasila.
Koreografian teki Pia KonstantinovaLastumäki joten liikunta ja tanssit olivat kohdallaan.
Useana kesänä Anu Vänskä on osallistunut Suomen Lausujainliiton Kajaaniin kursseille. Erityisesti mieleen on
jäänyt opettaja Helga-Maria Kinnunen. Eräs Anu Vänskän runoilta oli nimeltään Suomalainen mies – suojeltava
luonnonvara, jonka hän toteutti Anja
Porion kirjan pohjalta.

Lapsille pitää
vastata
Anu Vänskä on viihtynyt Hyvinkään
seurakunnassa ja kehuu työntekijäkokouksen yhteydessä järjestettyjä hauskoja
läksiäisiä. Samassa tilaisuudessa hänelle

luovutettiin Kirkkohallituksen myöntämä harvinainen Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkki. Saajalle se tuli täydellisenä yllätyksenä, koska hänelle on
tähän saakka riittänyt lapsilta saatu palaute.
– Kaikki lapsi- ja nuorisotyössä olevat tekevät tärkeää työtä ja ansaitsisivat
kunniamaininnan sekä kunnon palkan.
Lapset ovat opettaneet minua.
Tärkeimpiä asioita, joita voimme
haastateltavan mielestä antaa lapsille
ovat aika, rajat, rakkaus, välittäminen ja
yhdessä iloitseminen. Lasten kysymyksiin pitää vastata.
– Talvisillassa on ohjaajien apuna
ollut oiva talonmies Erkki Nokkala.
Hyvä yhteistyö on sujunut myös kerhon
siivoojien kanssa. Talvisillassa kerätään
lapsien kanssa roskia. Kiiltävä roska on
kuningas-roska. Lasten kanssa pitää
löytää ilo ja hassutella. Heiltä tulee loistavia kysymyksiä ja ideoita.
Anu Vänskä on ohjannut lapsia myös
musiikkiluokille huomatessaan heidän
lahjakkuutensa. Eräs tällainen on Trong
Binh Tran, joka tunnetaan Idolsien Ronina.
Haastateltavasta huokuu lämmin
suhtautuminen lapsiin ja heidän maailmaansa. Niin kuin kerhoissa sadut kuuluvat edelleen Anu Vänskän maailmaan
muun muassa kirjaston satutunneilla.
– Eräs kerholainen sanoi kerran, että
heillä ei ole kodissa Raamattua, se on
varastossa. Koulussa ei ole enää aamuhartauksia, mutta Talvisillan kerholaisille on joka viikko uskontohetki ja ruokailun yhteydessä lauletaan virsiä, sanoo
niistä innostunut Anu Vänskä.

Teksti Seppo Ylönen

Kirkkovaltuusto valitsi
15. lokakuuta seurakuntapastori Juha
Koivulahden neljänneksi kappalaiseksi.
Hänen vastuualueenaan on kasvatustyö.
– Tulen tuttuun ja
erittäin mielekkääseen
tehtävään. Koen, että
pääsen käyttämään
omaa koulutusta ja
kokemusta kasvatussektorilla. Työnäkynä
on tarjota lapsille ja nuorille paikka, jossa he voivat
kohdata Jumalan, hän sanoo.
Juha Koivulahti tuli työhön Hyvinkään seurakuntaan vuonna 2000.
– Olin aluksi pari kolme vuotta rippikoulu- ja
nuorisotyön pappina sekä sen jälkeen koulutyön
pappina. Välillä hoidin vajaan vuoden kirkkohistorian yliopiston lehtorin virkaa ja olin jonkin aikaa
apurahatutkijana. Tutkimusaiheena oli Suomen ja
Skandinavian kirkkohistoria.
Mercedes Benz -harrastajana tunnettu pappi
on julkaissut vuonna 2007 Hyvinkään taksin historian. Hän on ollut myös toimittamassa Hyvinkään
seurakunnan ensimmäisen kirkkoherran Akseli
Renvallin päiväkirjaa (2008). Tällä hetkellä Juha
Koivulahti toimii Johtotähti Suomen teillä -kirjahankkeen päätoimittajana.
Juha Koivulahti on syntynyt Hyvinkäällä vuonna 1969. Hänen vaimonsa Tanja on Palvelutalo Lepovillan keittiön vastaava. Perheessä on kaksi lasta:
Elias, 6 ja Ella, 4.

Kaipaatko tukea
erosta toipumiseen?
Eroryhmä avioeron kokeneille miehille ja naisille
kokoontuu ensi keväänä Perheasiain neuvottelukeskuksessa (Pappilankatu 14) keskiviikkoisin klo
14.30-16.00 10 kertaa alkaen keskiviikkona
7.1.2009. Ryhmä sopii sinulle, joka kaipaat eroon
liittyvien tunteiden ja kokemusten jakamista yhdessä saman kokeneiden kanssa.
Ryhmän ohjaajina toimivat perheneuvojat Jarno Hellström ja Raili Yli-Saunamäki. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön. Kaikki ryhmäläiset haastatellaan etukäteen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostitse:
Jarno Hellström, puh.
040 547 9626, jarno.
hellstrom@evl.fi Raili
Yli-Saunamäki, puh. 0400
543 738, raili.yli-saunamaki@evl.fi.

Kirkkohallitukselta Kauhajoen
kriisityölle 500 000 euroa
Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksella tapahtuneen ampumavälikohtauksen kriisityö
ulottuu Etelä-Pohjanmaalla
laajaan joukkoon opiskelijoita,
opettajia, koulun henkilökuntaa sekä heidän perheitään ja
lähiverkostojaan. Tapahtuman jälkihoito asettaa vaativia haasteita alueen seurakuntien toiminnalle ja oppilaitostyölle.
Kirkkohallitus varasi täysistunnossaan 21.10.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille vuosiksi
2008-2010 yhteensä 500 000 euroa Etelä-Pohjanmaalla tehtävään kriisin jälkihoitoon. Lisäksi hiippakunta käyttää samaan tarkoitukseen oman rahastonsa varoja ja kolehtituloja 30 000 euroa.
(KT)



Juhani Hörtsänä

”Virsikirjamme virret”
Vuoden kristilliseksi kirjaksi
Vuoden kristillinen kirja 2008
-kilpailun voittaja on Kirjapajan kustantama teos ”Virsikirjamme virret”. Kansanedustaja
Timo Soini valitsi kirjan kymmenen loppukilpailun teoksesta Helsingin kirjamessuilla
viikonvaihteessa. Kirjan kirjoittaja filosofian maisteri
Tauno Väinölä on hymnologi, joka on tutkinut virsiä
vuosikymmenien ajan. Hänet
tunnetaan virsitietouden kerääjänä ja jakajana, joka on kirjoittanut virsistä
muun muassa Kotimaa-lehteen. Hän on osallistunut
nykyisen, vuonna 1987 käyttöön otetun, virsikirjan
valmisteluun virsikirjakomitean tekstijaoston jäsenenä.
Timo Soini totesi, että Tauno Väinölän teos on
tarpeellinen ja varmasti kristikansan salaisesti, ehkä
tiedostamattakin kaipaama tietopaketti virsistä ja
niiden taustoista. Teksti on luettavaa, sujuvaa, ymmärrettävää ja omaksuttavaa.
– Toivon ja myös uskon, että tämä Väinölän teos
paitsi löytää asemansa opas- ja ohjekirjana mutta
myös meidät tavalliset virrenveisaajat, jotka kaipaamme turvaa, lohtua ja iloa.
Yleisöäänestyksen voittajaksi valittiin Tapio
Puolimatkan ”Usko, tiede ja evoluutio”, Kustannus
Oy Uusi Tie, toiseksi sijoittui Päivi Niemen ”Itsetunnon rakennuspalikoita”, Päivä Osakeyhtiö, kolmanneksi Eero Huovisen teos ”Avoin taivas”, WSOY.
Viidettätoista kertaa järjestettyyn Vuoden kristillinen kirja -kilpailuun ilmoitettiin tänä vuonna 52
teosta 20 eri kustantajalta. Kristilliset kustantajat ry:
n järjestämä kilpailu oli avoin kaikille kustantajille.
Voittajakirja palkittiin 2 000 euron rahapalkinnolla.
(KT)

Yhteisvastuun kampanja
työllisti 20 kehitysvammaista
Yhteisvastuukeräyksen 2008 tuotto luovutettiin
tiistaina 7. lokakuuta keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Tarja Haloselle. Keräyksen teema
oli ”Työ ja osallisuus”. Kotimaassa tuettiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja ulkomaankohteena oli Liberia. Keräystulos oli 4 714 776 euroa.
– Erityisesti ilahduttaa tämän vuoden keräyksen suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yli 4000
suomalaista yritysjohtajaa sai Haluan töihin -mainoskampanjan aikana Yhteisvastuulta kirjeen, jossa
haastettiin heitä palkkaamaan kehitysvammaisia
työntekijöitä. Tulos ylitti odotukset: ainakin 20 kehitysvammaista suomalaista on työllistynyt tai työllistymässä, iloitsee Yhteisvastuun keräysjohtaja
Tapio Pajunen.
Työ jatkuu kehitysvammaisten tukijärjestöjen
yhteisvastuuvaroilla käynnistyvien hankkeiden
suojissa.

Vapaaehtoiset kerääjät
tekivät hyvän tuloksen

Chris Herwig

Perinteinen ovelta ovelle -listakeräys tuotti entiseen
tapaan suurimman osan tuotosta eli 37 prosenttia.
Lipaskeräyksellä saatiin 14 prosenttia kokonaistuotosta. Kampanjatuotteiden myynti ja tapahtumatuotto oli yhteensä lähes 30 prosenttia. Kolehdeilla
ja pankkisiirroilla kerättiin 16 prosenttia tuloksesta.
Keräyksen esimiehenä toimi
Porvoon hiippakunnan piispa
Gustav Björkstrand.
Yhteisvastuu
2009 jatkaa Työ
ja osallisuus -teemalla. Kotimaassa tuetaan maahanmuuttajien
työllistymistä ja
ulkomaan kohde
on Bangladesh.
(KT)



Suomen kuntien vaakunaliput muodostivat meren.

Kristus-päivä Turkuhallissa 18.10.

10 000 rukoili Suomen nuorten puolesta

S

uomen nuoret nousivat tärkeimmäksi rukouskohteeksi Turussa
lauantaina järjestetyssä Kristuspäivässä. Tapahtuma kokosi yhteensä
10.000 rukoilijaa ympäri Suomen. Päätilaisuudessa areenalle kannettiin kaikkien Suomen kuntien liput. Mukana olivat
myös Kauhajoen kirkkoherra Jouko
Ala-Prinkkilä ja Jokelan aluepappi Petri Kauhanen.
Kauhajoen kirkkoherra Jouko AlaPrinkkilä ja Jokelan aluepappi Petri Kauhanen johtivat koko kymmentuhatpäisen kuulijajoukon yhteiseen rukoukseen
Suomen lasten, nuorten ja vanhempien
puolesta.
Kristus-päivän päätilaisuudessa kello 15 oli Suomen puolesta rukoilemassa
myös 30 maamme suomen- ja ruotsinkielistä hengellistä johtajaa. Monet nostivat esiin Suomen hengellisen ja taloudellisen tilan, nuorison sekä kristittyjen
välisen yhteyden

Liput rukouksen merkkinä
Esirukousta konkretisoi lippukulkue.
Ensin Turkuhallin areenalle kannettiin
Suomen siniristilippu ja sen jälkeen
kaikkien 415 kunnan viirit ristimuodostelmaan. Niiden jälkeen tuotiin maamme vähemmistökansallisuuksien saamelaisten ja romanien liput. Lopuksi siunattiin areenalle tulleet monet Suomessa
asuvat muut kansallisuudet lippuineen.
Taustalla lauloi 200-päinen Jippii-kuoro
Kristuksesta, joka on rauhan ruhtinas ja
kuningas yli kaikkien rajojen. Tilaisuus
päättyi Jumala ompi linnamme -virteen.
Hannu Neuvonen kantoi Turkuareenalle eteläsavolaisen Savonrannan lippua. Hän luki Kristus-päivästä vuosi
sitten lehdestä ja ajatteli, että on hyvä

kokoontua rukoilemaan yhdessä Suomen ja suomalaisten puolesta.
– Maamme tarvitsee rukousta, sillä
ihmiset eivät voi hyvin. Meillä on paljon
masennusta ja näköalattomuutta. Rukous on vahva vaikuttaja.
Tyrnävän lippua kantanut Sonja Suvanne tuli Kristus-päivään, kun hänen
seurakuntansa kirkkoherra kysyi häntä
tehtävään. Sonja on mukana seurakuntanuorten yökahvilassa ja toimii kerhonohjaajana.
– Pidän suurista tapahtumista, joissa
on paljon kristittyjä koolla. Ajattelen
myös, että mitä useampi rukoilee tärkeiden asioiden puolesta, sen enemmän se
vaikuttaa. Suomessa on paljon syrjäytyneitä, ja nyt on lama tulossa. On tärkeää
rukoilla myös, että yhä useammat ihmiset löytäisivät uskon avukseen.

Sovi riitasi
– Emme voi rakastaa Jumalaa, ellemme
rakasta lähimmäistä, sanoi Kristus-päivän avajaistilaisuudessa puhunut Ahvenanmaan rukouspalvelun johtaja Antti
Hämäläinen.
– Minkä olemme tehneet lähimmäisillemme, sen me teemme Jumalalle. Rukous lähimmäisten puolesta on yhdenlaista hyvän tekemistä.
Hämäläinen nosti esiin sovinnon teon tärkeyden.
– Sikäli kun meistä on kiinni, meidän tulisi elää valossa ja rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Tee hyvä päätös,
mene, sovi riidat ja kaunat ja anna anteeksi. Jumala tahtoo, että meidän keskinäiset välimme ovat kunnossa. Jeesus
rukoili seuraajiensa puolesta, että he olisivat yhtä. Eripura ja kauna loitontavat
meitä myös Jumalasta, ei vain ihmisistä.

– Suomalaiset voivat olla ylpeitä
Martti Ahtisaaresta, joka sai Nobelin
rauhanpalkinnon. Ahtisaari on toiminut
rauhan ja sovituksen välittäjänä. Kiitos
Herralle hänestä!
Hämäläinen jatkoi, että sovussa eläminen koskee koko luomakuntaa. Ihmisten tulisi elää sopusoinnussa luomakunnan kanssa.
Kuinka sitten rukoilla? Antti Hämäläinen siteerasi Raamattua: Kun me lähestymme Jumalaa, hän lähestyy meitä.
Rukous alkaa siitä, että pysähdymme Jumalan eteen ja puhumme hänelle.

Juhla päättyi Finlandiaan
Kristus-päivä päättyi kiitosjuhlaan. Jokainen osanottaja lähetettiin esirukoilijaksi kotiinsa, kotikuntaansa, seurakuntaansa ja työpaikkaansa. Musiikista vastasivat Lasse Heikkilä ryhmineen sekä
Jippii-kuoro, Classic Praise ja Asko AliLöytty. Illan päätti suomeksi ja ruotsiksi
laulettu Finlandia.
”Yksi nimi ylitse muiden” -teemalla
järjestettävän Kristus-päivän takana
ovat Turun seudun seurakunnat yli tunnustuskuntarajojen yhdessä Kansan
Raamattuseuran kanssa. Kristus-päivä
on osa Rakas rukous -teemavuotta ja yksi sen päätapahtumista.
Kristus-päivän yhteydessä kokoontui torstaista sunnuntaihin kestävä kansainvälinen seurantaseminaari. Mukana
on 130 edustajaa 24 maasta, kaukaisimmat Salomoninsaarilta, Australiasta ja
Brasiliasta. Osallistujat tutustuvat Foorumissa Kristus-päivään toteuttaakseen
vastaavia tapahtumia kotimaissaan.

Teksti Jussi Mursula

Elokuvaohjaaja Klaus Härö piipahti Hyvinkään kirkossa ja ihmetteli sen arkkitehtuuria. Hänen oma kirkkonsa on jälleen kunnostettu Porvoon tuomiokirkko.

Ohjaaja Klaus Härö näkee
yksinjäämisen ongelman

N

äkymätön Elina (2002), Äideistä parhain (2005) ja Uusi
ihminen (2006) -elokuvat ohjannut Klaus Härö kävi syyskuun puolivälissä ensimmäistä kertaa Hyvinkään kirkossa
kesken työkiireiden. Välitön elokuvaohjaaja
kertoi avoimesti omasta elämästään. Hänelle
myönnettiin äskettäin viisivuotinen taiteilija-apuraha.
– Olen tullut juuri Kokemäeltä ja Hattulasta Postia pappi Jaakobille televisioelokuvan filmauksista. Se on pieni tarina vankilasta vapautuneesta naisesta, joka saa paikan
pappilasta. Ulkokuvaukset tehtiin Tyrvään
kirkolla. Elokuva on televisiossa pääsiäisenä.
Hänen ohjaamansa Näkymätön Elina kohahdutti yleisöä niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Ohjaaja Ingmar Bergmanilta tuli Härölle kiitoskirje. Elokuva kertoo tytöstä, joka
joutuu kahnauksiin ruotsinkielen puhumista
vaativan opettajan kanssa. Kirjailija Heikki
Hietamiehen romaaniin vapaasti perustuva
Äideistä parhain kertoo Eerosta, joka joutuu
sotalapseksi Ruotsiin. Ruotsiin 1950-luvulle
sijoittuva Uusi ihminen on tosiasioihin perustuva kuvaus viranomaisten tekemistä
köyhien ja sairaiden naisten pakkosteriloinneista.
– Näkymätön Elina perustui ruotsalaiseen lastenkirjaan, jonka päähenkilölle jäi
pohdittavaksi liian paljon vaikeita asioita.
Olen miettinyt lasten ja nuorten yksinjäämistä. Elinakaan ei löydä tukea miltään
suunnalta.
Äideistä parhain -romaanin teema oli
kiinnostanut Klaus Häröä pitkään.

Hyvinkään seurakuntalehti 5/30.10.2008

– Mielestäni onnistuneimmat suomalaiset elokuvat käsittelevät sotaa, mutta sotalapsista ei ole kuitenkaan tehty elokuvia.
Huomasin, että tässähän on aihe. Eero on
lähetetty kotoa pois. Kirjeessä äiti vastaa kaiken olevan Suomessa hyvin. Lapselle jää ajatus, että hän ei kelpaa, ei ole minkään arvoinen eikä ole toivottu.

Avuksi tuli
Roseniuksen kirja
Uusi ihminen -elokuvan aihe tuntui Klaus
Häröstä aluksi liian rankalta, kun Näkymättömän Elinan käsikirjoittaja ja tuottaja Kjell
Sundstedt tarjosi sitä hänelle.
– Torjuin sen, mutta aihe jäi soimaan
päässäni. Kysymys on siitä, kuka saa elää ja
kuka saa synnyttää, kuka on arvokas. Usko
on osa minun vastaustani.
Rippikoulussa ja sen jälkeen Klaus Härö
mietti uskonkysymyksiä perusteellisesti.
– Puhuttiin rakastavasta Jumalasta, joka
on ylimmäinen ihmisen tuki ja turva. Ajattelin, että kristinuskossa on paljon hyvää. Päätin ottaa asiasta selvää, onko tästä elämän
sisällöksi. Kun pakolliset kymmenen käyntiä
kirkossa olivat takana, jatkoin siellä käymistä.
Kun joku pappi sanoi jotakin konkreettisempaa, se jäi mieleen. Klaus Härö odotti
saarnoista sanoman siemeniä. Rippikoulun
jälkeen hän oli seurakunnan nuorten ryhmissä.
– Kun lähdin yhdeksäntoistavuotiaana
Helsinkiin, ympärillä ollut nuorten piiri oli
poissa. Kävin eri seurakuntien kokouspaikoissa ja luin. Tunnustin suullani, että uskon,

mutta minua kiinnostivat muut asiat.
Jumala oli antanut
kolme lukiovuotta ja
nuorten piirin, mutta
nyt elämä oli ylä- ja alamäkeä. Se oli nuorelle
miehelle ahdistuksen paikka. Kristinuskon
sisin olemus aukesi hänelle parikymppisenä.
– Olin jonkin aikaa synkällä päällä. Minulle tuli avuksi C. O. Roseniuksen pieni kirja Rättfärdig i Jesus, jossa kerrotaan armosta.
Jeesus kuoli ristillä. Joku muu oli tehnyt minun puolestani sovitustyön. Itse en päässyt
edes ensimmäiselle askelmalle.
Jumalalta niin paljon hyvää saanut nuori
mies halusi viedä sanomaa eteenpäin. Mietintää kesti jonkin aikaa ja vaihtoehtona oli
teologinen tiedekunta, mutta Klaus päätti
pyrkiä Taideteolliseen korkeakouluun elokuvapuolelle. Sisään hän pääsi toisella yrittämällä.

Ihminen tarvitsee
yhteisöllisyyttä
– Olen kuullut paljon vavahduttavia kuvauksia uskoontulosta, mutta ne kääntyvät mielestäni paremmin kirjaksi kuin elokuvaksi.
Elokuva on yksinkertaistamisen taidetta, kuvin, värein ja kasvonilmein, Klaus Härö jatkaa.
Itse hän pitää klassisista elokuvista, joissa seurataan päähenkilön tarinaa.
– Katsoja odottaa, miten elokuvan äijälle
käy. Haluan itsekin herättää elokuvissani
mielenkiinnon, ja matka johtaa johonkin.
Kun istutaan leirinuotiolla, niin sen äärellä

kuultavassa tarinassa tullaan johonkin. Jos tarinassa kaikki on sattumaa, kuulijat lähtevät pois ja sanovat kertojalle: ”Pidä juttusi!”
Paljon tunnustusta ja palkintoja saaneella elokuvaohjaajalla on Porvoossa kolmilapsinen perhe. Hän on kiitollinen menestyksestä, joka on samalla haasteena tehdä ahkerasti työtä.
Klaus Härön elokuvissa on yksin jäämisen teema. Aina elämässä ei käy niinkään,
että ongelmiin löytyy ratkaisu.
– Mutta ihmisen on syytä hakeutua toisten ihmisten piiriin, ohjaaja korostaa.
Yhden elokuvan kanssa menee kauan.
Siksi hän pyrkii valitsemaan itselleen tärkeitä aiheita. Sellaisia ovat esimerkiksi lasten ja
nuorten murroshetket.
– Kun katson omaa elämääni kaksikymmentä vuotta taaksepäin, niin se olisi voinut
lähteä menemään toisille urille. Koska en
tuntenut itseäni kotoiseksi nuorisokulttuurissa, minulla oli taipumusta eristäytyä ja
kiivetä norsunluutorniin.
Klaus Härö toteaa, että usko on haastanut hänet hakemaan yhteisöllisyyttä.
– Jumalan rakkaus ei ole antanut minun
kiivetä siihen torniin. Jumala on vetänyt minut alas. Toiselle ihmiselle on annettava
mahdollisuus, vaikka hän ei ole kanssani samalla aaltopituudella. Ketään ei saa nollata
ja tehdä näkymättömäksi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen



Puolimatkan hautausmaa on p

Pyhäinpäivä on tulevana lauantaina 1. marraskuuta. Viemme läheistemme haudoille kynttilöitä, havuja
ja kanervankukkia.

U

udenmaankadun varrella oleva
Puolimatkan hautausmaa
muuttuu silloin kynttilämereksi. Hautausmaan vakituiset ja
kausityöntekijät ovat haravoineet alueen puhtaaksi puiden
lehdistä ja roskista. Sankarivainajien, Karjalaan jääneiden vainajien ja vakaumuksensa
puolesta kaatuneiden muistomerkki sekä
vauvahautausmaan Tuulikannel on pesty painepesurilla. Siunauskappelin takana on uurnahautausalue ja edessä sirottelualue sekä
muistokivet, joiden ääreen sytytetään kynttilöitä ja asetellaan kukkia muualle haudattujen muistoksi.
Tänä vuonna 100 vuotta täyttänyt Puolimatkan hautausmaa on Hyvinkään matkailuoppaalle Solveig Crusellille tuttu paikka.
Hän on opastanut siellä kesäisin kolme tai
neljä kiertokävelyä. Ensi vuonna on tarkoitus
jatkaa viidettä kesää.
– Kokoonnumme ensin siunauskappelissa, jonka on suunnitellut arkkitehti Mikael
Nordenswan. Kappeli otettiin käyttöön elokuussa 1956, ja siinä on 120 istumapaikkaa.
Kerron ensin yleisesti hautaustoimista ja järjestelyistä.

August Jokinen
– ensimmäinen haudattu
Hautausmaakierrosten esimerkkiä on otettu
Helsingin Hietaniemen hautausmaalta. Puolimatkan hautausmaallakin on paljon nähtävää.
– Meiltäkin löytyy tänne haudattuja henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet kunnan ja
seurakunnan hyvinvointiin, Solveig Crusell
jatkaa.
Puolimatkan hautausmaalle haudattu ensimmäinen vainaja oli poliisikonstaapeli August Jokinen. Hänet siunattiin 31.5.1908. Sijansa ovat saaneet myös Hyvinkään seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra Akseli
Renvall ja Hyvinkään entinen kaupunginjohtaja Osmo Anttila. Taidemaalari Yrjö Saarisen hautakiveä koristaa taiteilijan nimikirjoitus.
– Kävelykierroksella esille nousee muistoja niin neuvoksista kuin myös talollisista,
jotka ovat suuresti vaikuttaneet Hyvinkään
kehitykseen. Kierrokselle osallistuvat kertovat myös omia muistojaan ja jakavat kokemuksiaan, näin kertyy lisää tietoa. Haaveena
on koota joskus Puolimatkan hautausmaan
Puolimatkan siunauskappelin takana on paikka, jossa voidaan sytyttää kynttilöitä muualle haudattujen muistoksi.
historia ja tarinat kirjaksi.
Solveig Crusell on pannut merkille hautakivissä vuosikymmenten aikana tapahtuneen
muutoksen. Vanhoissa hautakivissä mainittiin nelle kaikki kaikessa.
pitää saada puhallettua ja haravoitua pois. Vävainajien ammatteja ja historiaa, mikä kiin– Asun nykyisin Vantaalla ja menin uusiin lillä kaivetaan myös hautoja. Kauhatraktorin
nostaa edelleen hautausmaalla kulkijoita.
naimisiin. Toisen miehen Adin kanssa ehdin ohjaimissa istuva erityisammattimies Seppo
– Sitten oli vaihe, jolloin hautakivet olivat olla naimisissa kahdeksan vuotta, kun hänkin Rautiainen kaivaa hautaa. Kausityöntekijä
niin yhdennäköisiä, että niitä kutsuttiin mat- kuoli sydänjuttuun vuonna 1969. Käyn laitta- Antti Kahra pesee painepesurilla sankarikalaukuiksi. Viime vuosikymmenellä omaiset massa hänen hautaansa Espoon vanhalla hau- vainajien hautakivet ja isommat muistomerkit.
Lisäksi lehtiä haravoi puolenkymmentä kausialkoivat haluta kiviin symboleja ja ilmettä, jota tausmaalla.
saadaan pienillä enkeleillä, linnuilla, ankkuHelena Tantun äiti on haudattu Hyvinkääl- työntekijänaista.
reilla ja sydämillä. Uusimmissa vaihtoehdoissa le Rauhannummen hautausmaalle. Sinne hän
Antti Kahra on ammatiltaan puutarhuri ja
kiveen on tehty valmiiksi kynttilänpaikka.
menee pojan kanssa autolla. Rautatieläisten siksi hän viihtyy monipuolisessa hautausmaahautausmaallakin on sukulainen, jonka hau- työssä, siellä missä apua tarvitaan. Hänen
dalla tulee käytyä.
hommiinsa kuuluu vakituisten eli Seppo RauMiehen haudalle havuja
Lauri Välenojan hauta on seurakunnan tiaisen ja Kari Peleniuksen kesälomien tuuraHelena Tanttu on laittamassa edesmenneen hoidossa, mutta kolme tai neljä kertaa vuodes- ukset haudankaivuussa. Antti Kahra toimii
ensimmäisen miehensä Lauri Välenojan hau- sa Helena Tanttu käy tuomassa havuja tai kuk- myös hautauksissa suntiona.
kia.
– Suhtaudun kunnioituksella siihen, että
taa pyhäinpäivä- ja talvikuntoon.
– Nyt laitan haudalle havuja ja kivikuppiin omaiset käyvät hoitamassa hautoja. Ihmisten
– Asuimme täällä Hyvinkäällä, ja Lauri oli
viimeksi hevosajomiehenä puutavaraliikkees- sammalta. Keskelle kiven viereen laitan kaner- pitäisi oppia kohtaamaan kuolema, joka on vasä. Meidät vihittiin vuonna 1950, ja meille syn- via. Viime aikoina olen ajatellut, että olen saa- litettavasti pakollinen osa elämää. Suremista ei
tyi vuonna 1952 tyttö ja vuonna 1954 poika. nut olla melko terve ja minulle on annettu pi- pidä kieltää. Kun ihminen suree läheisen poismenoa, hän tavallaan paranee.
Molemmat asuvat Helsingissä. Pojalla on kak- tempi elämä. Joku tarkoitus sillä on.
On normaalia, että läheistään sureva käy
si poikaa. Mieheni kuoli vuonna 1959 syöpään
40-vuotiaana.
”keskustelemassa” poismenneen kanssa hautaSuru surraan pois
Kaupunkiopas Solveig Crusell on vetänyt
Helena Tanttu sanoo Lauri-miehestään,
usmaalla.
että tämä tuli toimeen kaikkien kanssa. Mies Puolimatkan hautausmaalla käy ennen pyhäin– Suosittelen sitä, että ihmiset katsoisivat Puolimatkan hautausmaalla kävelykierroksia
ei ryypännyt eikä tupakoinut. Lapset olivat hä- päivää melkoinen vilske, kun puiden lehdet vainajan ennen arkkuun panoa. Vainaja pitäisi neljänä kesänä.



pyhäinpäivänä kynttilämerenä

Vantaalla asuva Helena Tanttu on tullut laittamaan miehensä Lauri Välenojan
haudalle havuja ja kanervia.

Kaupunkineuvos Osmo Anttilan haudalla on paljon värikkäitä kukkia. Hän oli
Hyvinkään kaupunginjohtajana vuosina 1962 – 1989.

näyttää myös lapsille. Heidänkin on opittava käsittelemään surua. Jotkut ihmiset käyvät aluksi päivittäin haudalla. Niin suru
menee pois.
Omaisilla on oikeus laittaa itse vainaja
arkkuun.
– Minä olen tehnyt sen omalle äidilleni
ja isälleni. Se on raskas, mutta erittäin antoisa kokemus.
Antti Kahra ei selittele asioita teologisesti, mutta suntiona ollessaan hän rukoilee
mielessään hyvää matkaa vainajalle Jumalan luo. Hän antaa vielä erään ohjeen haudoilla käyville.
– Ihmisten ei pitäisi jättää roskia maahan traktorialueen huoltoalueelle. Palomääräysten vuoksi siellä aikaisemmin olleet
roska-astiat on siirretty kahdenkymmenen
metrin päähän Aholankadun varteen Siirrosta muistutetaan pienellä nuolella, joka
on huoltoalueen aidassa.
– Suhtaudun kunnioituksella siihen, että
omaiset käyvät hoitamassa hautoja, kausityöntekijä Antti Kahra sanoo.

Hyvinkään seurakuntalehti 5/30.10.2008

Hautausmaan arkeen kuuluu hautojen kaivaminen. Seppo Rautiainen on kauhatraktorin ohjaimissa, ja Antti Kahra auttaa haudan reunalla.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
Nykyisin hautakivien koristeiksi on tullut yhä enemmän pieniä lintuja ja enkeleitä.



Matkaevästä
Autuaan tietämätön
omasta autuudesta

P

yhäinpäivänä muistelemme poisnukkuneita rakkaitamme. Toivomme heistä jokaisen olevan nyt autuaammilla
mailla, Taivaan Isän kodissa. Voiko autuuden saavuttaa jo nyt ennen omaa maallista
lähtöään?
Pyhäinpäivän perinteinen evankeliumi
on Matteuksen mukaan, Jeesuksen vuorisaarnan alkujakeissa. Kyseessä on vuorisaarnan autuaaksijulistukset. Viidennen luvun
alussa Jeesus luettelee ketkä ovat autuaita.
Lista on pitkä ja autuuden saajien ominaisuudet kuvataan hyvin erilaisina. On puhe
rauhantekijöistä, murheellisista, kärsivällisistä ja puhdassydämisistä joitakin mainitakseni. Voiko autuuden saavuttaa jo nyt
ennen omaa maallista lähtöään?
Puhetta autuudesta on Raamatussa paljonkin, sitä löytyy muun muassa Psalmeista,
Sananlaskujen kirjasta ja evankeliumeista.
Mistä tietää, kuuluuko itse autuaiden valittuun joukkoon? Joukkoon, josta vuorisaarnassa puhutaan. Luulen, että moni meistä
on autuaan tietämätön omasta autuudestaan. Voimme olla uskossa vakuuttuneita
siitä, että autuuden saavuttaminen jo nyt on
mahdollista!
Mitä autuus sitten on? Se kalskahtaa sanana
vanhentuneelta. Autuus on onnellisuutta.
Martti Luther samaisti raamatunkäännöstyössään autuuden ja pelastuksen. Toisin
sanoen autuas on henkilö, joka pelastuu.
Autuuden saavuttaminen on mahdollista
henkilölle, jolla on yhteys Jumalaan. Vain
Jumala voi antaa lopullisen autuuden, sielun
rauhan ja tasapainon. Väistämättä juolahtaa
mieleeni kirkkoisä Augustinuksen tunnetut
sanat: ”Sinä teit meidät yhteyteesi, ja sydämemme on rauhaton, kunnes se saa levon
sinussa.” Autuus saadaan vain Jumalan avulla ja Hänen yhteydessään. Se on jo nyt mahdollista!
Ihminen pyrkii kuitenkin kaikin tavoin
taistelemaan omaa autuuttaan vastaan. Jumala ei tahdo millään kelvata. Vain usko itseen ja omiin voimiin kelpaavat. Kummallista! Luulisi rauhan, ilon ja autuuden lähteen, Jumalan, kiinnostavan oman rosoisen
elämän pyörteissä.
Autuuden osallisuuteen pääsemme kasteen
kautta. Me omistamme uskon lahjana, Jumalan armosta. Lopullinen autuus saavutetaan Jumalan kodissa, jonne jokainen meistä
on matkalla autuudesta osallisena tai autuaan tietämättömänä omasta autuudestaan
omien rakkaidemme perässä. Yksi kaste, yksi usko ja yksi Kristus riittävät autuuden takaajiksi. Apostoli Paavali on kuvannut maallisen matkamme vajavaista autuutta ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille osuvasti:
”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta,
kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin.” Kasvoista kasvoihin tapaamme Jumalan
kodissa
myös kaikki ne,
joita täällä vielä,
rauhattomina ja
ikävöivinä, kaipaamme. Siunattua pyhäinpäivää!

Kalle Leppälä
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Seurakunnan pitkäaikainen nimikkolähetti Seija Uimonen palasi syysruskan keskelle Kroatiasta.

Rauhantuojana Kroatiassa

K

roatiasta lokakuun alussa kotiutunut Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajien ja Hyvinkään
seurakunnan lähetti Seija Uimonen katselee hiljattain
päättynyttä 18 vuoden työrupeamaa kuin näköalapaikalta. Takana on
pitkä ja monivaiheinen lähetystehtävä
1990-luvun alussa Jugoslaviasta itsenäistyneestä Kroatiassa. Edessä häämöttää uusi,
osin tuntematon polku.
Vaikka muuttokuorma ja sen kanssa
Euroopan halki Hyvinkäälle matkannut
lähetystyöntekijä ovat löytäneet perille,
perässä tulevat monenlaiset tunteet ja sydämen ajatukset, jotka etsivät vielä kotimaataan.
– Ajattelen ensimmäistä aamua matkalla, kun heräsin Itävallassa lähellä Saksan rajaa. Minut valtasi voimakas tunne
siitä, että vuosien työstä on jäänyt jäljelle
vain tappioita, väsymystä ja huonoa jälkeä. Päivä päivältä olo on alkanut tuntua
paremmalta. Iloitsen siitä, että työtä jäivät
jatkamaan hyvät ja monessa taitavat työtoverit, Seija kertaa.
Kotiinpalaajan ajatuksissa ovat ensimmäisinä päivinä liikkuneet myös hyvin arkiset asiat. Miten päästä asettumaan taloksi tyhjillään odottavaan asuntoon, mistä löytää tarvittavat tykötarpeet ja saada
ensimmäisiksi öiksi lattialle lainapatja?

Pienestä alkuun
Kun Seija Uimosen lähetystehtävä parikymmentä vuotta sitten Kroatiassa alkoi,
se oli aloitettava lähes pohjalukemista.
Pieni, evankelisten kristittyjen joukko eli
hajallaan ympäri maata. Joillakin paikkakunnilla oli kirkko, mutta ei yhtään työntekijää. Joka paikassa ei ollut edes kirkkorakennusta.
– Työ oli alkuvuosina pitkälti lastenopetusta, rippikoulunpitoa ja raamattu-

opetusta. Pääsin heti mukaan, koska osasin kielen. Olin jo sitä ennen ollut maassa
7 vuotta ja opiskellut teologiksi Zagrebissa. Pääkaupungista käsin aloitimme Raili
Tapion kanssa pioneerityön luterilaisissa
seurakunnissa, joita oli sadan kilometrin
säteellä useita.

Monille rakas radioääni
Vuosien kuluessa Seijasta on tullut monille kroatialaisille tuttu ja rakas radioääni.
Yllättävä yhteys ennestään tuntemattomiin kuuntelijoihin syntyy yhtä hyvin autokorjaamolla, kauppamatkalla, katukeskustelussa kuin museon lippuluukullakin.
Ohjelma nimeltä ”Rauhan tervehdys” tunnetaan hyvin, vaikka sen synnyttäneet sodan vuodet ovat jo jääneet taakse.
– Aloitimme radio-ohjelmien teon sodan aikana. Niistä tuli ihmisille nimensä
mukaisesti rauhan tervehdys, koska radio
välitti vain raskaita uutisia sodasta ja
hyökkäyksistä. Rauhan tervehdystä kuunneltiin pommisuojissa ja rintamalla. Ensimmäinen studio oli minun makuuhuoneeni nurkassa, Seija muistaa.
– Nyt meillä on Kutinassa uusi studio,
jonka rakentamiseen saatiin tukea seurakunnilta ja työn ystäviltä. Ohjelmia lähetetään viikoittain kuuden paikallisradion,
yhden maakuntaradion ja kahden valtion
radioaseman kautta. Niitä voi kuunnella
myös netissä ja satelliitin kautta. Vaikka
kuuntelijat elävät hyvin erilaisissa tilanteissa, uskon että Jumala on löytänyt juuri
ne ihmiset, joille ohjelmat voivat tuoda
apua ja siunausta.
Sen lisäksi, että radio-ohjelmat välittävät tietoa pienenä vähemmistönä elävän luterilaisen kirkon olemassaolosta, ne
pyrkivät myös rohkeasti pukemaan sanoiksi evankeliumin ytimen. Se on tärkeä
tehtävä vahvasti katolisessa maassa, jossa
on kasvettu luottamaan ihmisen omiin te-

koihin armon ehtona.
– Radiotyöllä on monitahoinen merkitys. Monet kuuntelevat ohjelmia omissa
kodeissaan. Ihmisiltä tulee usein palautetta puhelimessa, kadulla ja kaupoissa, etteivät he ole koskaan kuulleet niin armollista sanomaa. Tahdomme ohjelmia tehdessämme kuin laskea rakastavan käden
kuulijoiden olkapäälle ja kertoa: ”Kuule,
Jumala muistaa sinuakin”.

Yhteys tärkeää
Seijan läheinen yhteys lähettäjiin Hyvinkäällä on syntynyt esirukousten, kohtaamisten ja lähettäjäkirjeiden kautta. Monien arkinen aherrus kotimaassa yhteisen
tehtävän hyväksi on aina yhtä iso ilonaihe.
– Lähetystyö elää seurakunnan keskellä. Jotkut leipovat piirakoita, jotkut tekevät kortteja ja myyvät niitä, joku tekee
puutöitä, joku neuloo. Yhden Jumala kutsuu joukosta rukoilijaksi ja toisen lähtemään kauemmaksi. Siunaus ulottuu sinne
asti, missä ihmiset kuulevat Sanan ja ottavat sen vastaan.
– Kaipaan Kroatiasta niitä iloisia katseita, kun ihmiset oppivat Jumalan sanaa
ja tekivät siitä jonkin uuden oivalluksen.
Meillä oli myös valtavan kaunis Plitvickajärvi. Ja mukava oli syödä sitä läskiäkin,
Seija tiivistää veikeä pilke silmäkulmassa.
Seija Uimosen tulojuhlaa vietetään Hyvinkään seurakunnassa marraskuun viimeisenä sunnuntaina 30.11.
Hyvinkään seurakunta tukee tänä vuonna
35. juhlavuottaan viettävien Sanansaattajien kautta myös Afrikkaan suuntautuvaa
afarinkielistä radiotyötä.

Teksti ja kuva Raili Paul

Asumisohjaaja
Kaisa Näsman
(vas.) ja toiminnanjohtaja Mira
Hatakka tutkivat
Nuorisoasuntoliiton julkaisemaa
Asu&elä -lehteä,
jossa on mielenkiintoisia juttuja
asumisesta ja
elämästä.

Ensi vuonna alkaa nuorten asumiskurssi

H

yvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen nuorisoasuntokohteet
ovat Martissa Pellonojantie 2:
ssa ja Hakalassa, Lehmustie 10:
ssä. Yhteensä 67 yksiötä ja
kaksiota on tarkoitettu 17–28
-vuotiaille yksinasujille ja perheille, työssä
käyville sekä tuettua asumista saaville. Ensi
vuoden alussa yhdistys alkaa pitää asumiskurssia kahdelletoista nuorelle.
– Jaamme heille asumisesta ja eri toimijoista tietoa, jota heillä ei vielä välttämättä
ole. Toimijoita ovat esimerkiksi työvoiman
palvelukeskus, työvoimatoimisto, seurakunnan diakoniatyö, A-klinikka, mielenterveysseura sekä Hyvinkään kaupungin velkaneuvonta, sosiaalitoimi, opetustoimi ja liikuntapalvelut, Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistyksen toiminnanjohtaja Mira Hatakka sanoo.
Asumiskurssiryhmässä käsitellään ravintoa, liikuntaa, päihteitä, elämän kriisejä, velka-asioita, toimeentulotukiasioita, työllistymisen mahdollisuuksia, asumisen perusteita,
hygieniaa, kodinhoitoa ja jaksamista. Juodaan kahvia ja järjestetään erilaista toiminnallista kevennystä.
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys perustettiin yksityisten ihmisten toimesta
vuonna 1991 parantamaan nuorten asuntooloja.
– Yhdistys on Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistys. Liiton sivuilla www.nal.fi pääsee täyttämään asuntohakemuksen. Asunnon vapautuessa hakija kutsutaan alkuhaastatteluun. Asunnot ovat ensisijassa työssäkäyville. Molemmissa taloissa on myös tuettua asumista. Hyvinkään nuorisoasuntoyhdistyksen omat sivut ovat osoitteessa www.
hnay.fi.

misohjaajaksi Kaisa Näsmanin.
– Nuori saa räätälöityä apua esimerkiksi
itsenäistymiseen, viranomaisten kanssa asioimiseen ja kodinhoitoon. Apu voi olla koulupaikan tai työn etsintää ja talousneuvontaa
eli miten saada rahat riittämään. Tuetussa
asumisessa voi olla myös opiskelija.
Kaisa Näsman tarkentaa, että tuetussa
asumisessa olevan nuoren kanssa tehdään
itsenäisen asumisen sopimus, johon liittyy
kolmen kuukauden mittainen suunnitelma.
Asetetaan tavoitteet ja määritellään keinot,
joilla päästään hyvään lopputulokseen. Välietapin jälkeen neuvotellaan jatkosta.
– Pyritään siihen, että nuori lähtisi porskuttamaan omillaan puolen vuoden sisällä.
Tuettuun asumiseen voivat tulla 17–28-vuo-

tiaat nuoret.
Mira Hatakan mukaan yhdistys on saanut toisenkin Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittaman projektin, jonka nimi on ”Tuetun asumisen rajapinnassa tehtävä asumisneuvontatyö ja vertaisasumisneuvonnan kehittäminen”.
– Maaliskuussa alkanut projekti lähti
liikkeelle, kun on paljon ”huolen harmaalla
vyöhykkeellä” olevia nuoria. Vielä ei ole tuen
tarvetta, mutta nuoret tarvitsevat tietoa asumisesta jo ennen omaan asuntoon muuttoa.
Tähän vastataan koulujen ja työpajojen asumisinfoilla. Infoissa toppuuttelemme nuoria,
jotka haluavat omaan asuntoon jo 17-vuotiaana.

Mitä on tuettu asuminen?
Nuorten kansoittamissa taloissa huomattiin
tarvittavan tukea asumiseen. Aloitettiin tuetun asumisen projekti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avulla. Projektiin saadaan
RAY:n kohdennettua toiminta-avustusta, ja
yhdistys palkkasi maaliskuusta alkaen asu-

Hyvinkään seurakuntalehti 5/30.10.2008

Lehmustie 10:ssä asuvalla Sami Taurulla on edessään kevään ylioppilaskirjoitukset. Hän
aikoo pyrkiä uudelleen teatterialan oppilaitoksiin. Sami on kiinnostunut kirjallisuudesta ja
elokuvista.

Sami viihtyy
nuorisoasunnossa

Hyvinkään Yhteiskoulun lukion abiturientti
Sami Tauru asuu Lehmustie 10:ssä.
– Olen asunut talossa kolme vuotta. Pienistä viikonloppuihin keskittyvistä meluhaitoista huolimatta, tämä on ollut hyvin rauhallinen talo. Mira Hatakka osaa pitää järjestystä.
Sami kuuluu asuntotoimikuntaan, joka
järjesti jokin viikko sitten pihankunnostustalkoot. Pensasaidan leikkausroskat haravoitiin ja kitkettiin kukkapenkkejä. Päälle grillattiin makkaraa ja maissia.
Sami Tauru alkoi harrastaa näyttelemistä
kahdeksanvuotiaana Riihimäen Nuorisoteatterissa ja on jatkanut Hyvinkäällä Villan
Nuorisoteatterissa, Teatteri Betassa ja Teatteri Päivölässä. Hän hakee keväällä toisen
kerran Teatterikorkeakouluun ja lisäksi
Tampereelle, Suomen Teatteriopistoon.
Abiturientin yksiön pöydällä on shakkipeli, kirjoja ja videoelokuvia. Hän pitää Tim
Burtonin ohjaamista elokuvista Jali ja suklaatehdas, Painajainen ennen joulua ja Sleepy Hollow. Samin suosikkikirjoja ovat Edgar
Allan Poen ja Franz Kafkan Kootut kertomukset.
– Burtonin elokuvien ihmiset ovat yhteisön rajamailla. Heihin eivät päde samat normit kuin muihin. Poe on jännityskirjallisuuden isä. Kafkassa kiehtoo se, että henkilöt
eivät voi vaikuttaa elämässä kohtaamiinsa
tapahtumiin.
Tällä hetkellä Sami Tauru näyttelee kahdessa produktiossa. Hyvinkään Näyttelijöiden (HyNä) Willanäyttämöllä esittämässä
Robin Hoodissa hän on sotilas. Näytelmän
ensi-ilta oli 24. lokakuuta. Teatteri Päivölän
ja Villan Nuorisoteatterin Kaunottaressa ja
hirviössä Sami on kokkina. Ensi-ilta on 7.
marraskuuta.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Tähdet, tähdet – kosmologia kiinnostaa
Mistä olemme tulleet, mihin menossa? Alkoiko kaikki suuresta
pamauksesta (Big bang)? Onko
ihminen kehittynyt vuosimiljoonien
aikana nykyisen näköiseksi ja kaltaiseksi?

K
Kuvakooste European Southern Observatory

osmologia kiinnostaa. Esko
Valtaoja, Kari Enqvist ja
kumppanit ovat herättäneet
runsasta keskustelua kirjoillaan
ja alkusyksyn televisiosarjalla.
Suuriin kysymyksiin on haettu
luonnontieteellisiä vastauksia. Ateistiseksi
tunnustautuneet tiedemiehet ovat olleet
esillä, kristityiksi ilmoittautuneita ei ole juuri kuultu.
Millaiseen valoon kosmologiset speku-
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laatiot ja nykyajan tähtitiede asettaa raamatullisen, kahden-kolmen tuhannen vuoden
takaisen maailmankuvan? Onko mitään yhteismitallista? Miten kirjaimellisesti tai vertauskuvallisesti olisi otettava vaikkapa Raamatun kuvaukset Betlehemin tähdestä tai
auringon pysähtymisestä Vanhan testamentin Joosuan kirjassa?
Esitän näitä kysymyksiä teol.lis. Risto
Heikkilälle, Forssan eläkkeellä olevalle kirkkoherralle. Hän on pienestä pitäen ollut
kiinnostunut tähtitaivaasta ja tarkastellut
vuosikymmenien mittaan avaruutta omalla
kaukoputkellaan.
Ei ole ihan tavanomaista, että pappi harrastaa tällaisia asioita, ja kaiken lisäksi etenee tunnustetuksi asiantuntijaksi. Kyselen,
mihin tähtitieteen alueeseen Risto Heikkilä
on erikoistunut ja miksi. Alkuun tosin tuntuu, ettei maallikko pysy perässä.

– Pitkään olin ns. muuttuvien tähtien
havaitsija eli tähtien, jotka muuttavat äkisti
tai pitemmän ajan kuluessa valoaan. Nykyään olen ennen kaikkea ns. syvän taivaan
tarkkailija. Syvällä taivaalla tarkoitetaan
kaikkia aurinkokuntamme ulkopuolella olevia, ei pistemäisiä kohteita eli kaasu- ja pölysumuja, ns. planetaarisia sumuja ja supernovan jäänteitä, avoimia ja pallomaisia tähtijoukkoja, galakseja, niiden erilaisia ryhmittymiä ja kvasaareja.
Juuri tämä syvä taivas on opettanut Risto
Heikkilää näkemään avaruuden valtavuuden
ja kuinka pieni maapallo ja sen asukas ihminen itse asiassa onkaan. Jumala lähetti juuri
tänne Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Täällä
hän kärsi, kuoli ja myös nousi ylös. Täällä
tullaan uskoon. Teologisesti maapallo kaikkeuden pienenä hiekkajyvänä on kaikkeuden
keskus. Tämä näköala on alkanut teologitähtitieteilijää entistä enemmän viehättää ja
myös huimata. Hän haluaa olla ilmaisun kaikissa merkityksissä juuri syvän taivaan havaitsija.
Ovatko Risto Heikkilän mielestä Raamatun ajan ja nykypäivän astronomian maailmankuvat ristiriidassa keskenään?
– Tällä alueella nimenomaan käsitykset
näyttävät eroavan paljon toisistaan. Minusta
on päivänselvää, että ne eivät ole. Laajemmalti ajatellen kyse on uskon ja tiedon suhteesta. Ne ovat kaksi erilaista hahmottamistapaa samasta asiasta. Tiede analysoi ja erittelee, mitä on. Usko kysyy asioiden merkitystä ja tärkeyttä itse elämän ja sen tärkeimmän asian, pelastetuksi tulemisen, kannalta.
Sinänsä usko ja tiede (so. oikein nähtyinä)
eivät koskaan voi olla keskenään ristiriidassa.
Risto Heikkilältä tekee mieli kysyä, mitä
hän ajattelee siitä kosmologiaa koskevasta
keskustelusta, jota juuri nyt käydään? Esimerkiksi sarjasta, jossa eräät avoimesti ateis-

tiksi tunnustautuvat esittelevät näkemyksiään.
– Ensimmäisellä kerralla Kari Enqvist
totesi, että hypertodellisuus voi olla, mutta ellei meillä ei ole mitään pääsyä siihen,
sillä ei ole mitään vaikutusta. Näin hän tuli
kieltäneeksi kaiken yliluonnollisen ja tuonpuoleisen ja kuitenkin on, kuten hyvin tiedämme, Hengen maailma ja Jumalan kuninkaallinen valtakunta.
Enqvist lausuma kertoo Heikkilän mielestä paljon nykyisestä luonnontieteestä. Sen
mukaan ainoa todellisuus on luonto ja siitä
saatavat aistikokemukset. Mitään muuta todellisuutta ei nykyluonnontieteessä tunnusteta ja tunneta. Mutta kuinka toisin voisi ollakaan, kun tiede jo lähtökohdissaan sulkee
kaiken ulkopuolisen pois tutkimuksistaan?
Tragikoomisinta ehkä kaikessa on, että tutkijat noin toimiessaan vielä uskovat olevansa
tieteellisen objektiivisia, mutta tuovatkin
esiin vain omia henkilökohtaisia, usein varsin mielivaltaisia ja -kuvituksellisia mielipiteitään, ei muuta. Vähintä, mitä tutkijalta
siksi voisi nyt odottaa on, että he edes myöntäisivät oman rajallisuutensa ja puhuisivat
omissa nimissään, ei tieteen.
Risto Heikkilä on ollut mukana useilla
Raamatun ja tähtitieteen linkkejä tutkailevilla kursseilla. Kiinnostusta aiheeseen selvästi
on kristillisissä piireissä. On suurenmoista
saada ihmetellä ja ihastella Luojan käsien jälkiä!

Teksti Reijo Huuskonen
Kuva Marja-Liisa Heikkilä
PS. Lue lisää Risto Heikkilän ajatuksia kirjasta Avaruuden merkityksiä – Raamatusta
ja tähtitieteestä. Kovakantinen, 227 s., Kirjapaja 2008

Intian reissu muutti elämäni

H

anna Malinen varttui Hyvinkäällä
Hannu ja Kaisa Tuunasen kolmilapsisessa perheessä. Isä on nykyisin
eläkkeellä ja järjestää muun muassa junioreille Kansanlähetyksen Donkki-tapahtumia
ja työikäisille Alfa-kursseja sekä muita tilaisuuksia. Äiti on Hyvinkään kaupungilla kodinhoitajana.
Hanna ja hänen kaksi sisartaan osallistuivat usein isän ja äidin nukketeatteriesityk-

siin. Isä luki lapsille Lasten Raamattua ja
hengellisiä lastenkirjoja.
– Rippikoulun jälkeen mietin hengellisiä
asioita, voivatko ne olla totta. Nuorten tilaisuuksissa kuulin evankeliumia, joka vahvisti
uskoani. Koen olevani etuoikeutettu, koska
olen saanut elää Jumalan lapsena koko ikäni.
Olen huomannut, että ihminen ei voi tulla
uskoon ellei Jumala häntä vedä.
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi vuonna 1993

Hanna opiskeli vuoden Helsingin yliopistossa matematiikkaa, mutta koska se ei tuntunutkaan omalta alalta,
hän lähti Operaatio Mobilisaation
kautta Intian Delhiin.
– Teimme kuuden tytön tiimissä pieniä
näytelmiä ja lauloimme englanniksi sekä
hindiksi. Teimme myös minulle tuttuja nukketeatteriesityksiä. Esiinnyimme kouluissa,
kirkoissa ja sairaalassa.
Hanna oli Delhissä puoli vuotta, mikä oli
hänelle merkittävä elämänvaihe.
– Kun annoin Jumalalle puoli vuotta, minä sain elämän. Vaikka olin ollut uskossa
lapsesta saakka, niin nyt sain henkilökohtaisen suhteen Jumalaan, ja Hän alkoi puhua
minulle Raamatun kautta.

Muut jumalat saivat kyytiä

Sariin pukeutunut ja hindinkielistä Uutta testamenttia pitelevä Hanna Malinen oli puoli
vuotta Operaatio Mobilisaatio -järjestön Love India -ohjelmassa Intian Delhissä.

Tiimi kutsuttiin kerran vierailulle erääseen
delhiläiseen kristittyyn perheeseen. Tiiminvetäjä pyysi Hannaa pitämään siellä hengellisen todistuspuheenvuoron.
– Minulla ei tuntunut olevan mitään sanottavaa. Menin katolle Raamatun kanssa.
Panin siellä käteni ristiin kyynärpäitä myöten ja rukoilin: ”Hyvä Jumala, auta minua!”
Raamattu avautui 5. Mooseksen kirjan
10. luvun kohdalta. Hanna luki samat jakeet
12–13 myös perheelle: ”Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että
aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte
häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne
ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte
hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä

Polun pää
teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.”
– Tajusin Jumalan haluavan minulta vain
rakkautta Häneen ja sitä, että etsisin Hänen
sydäntään. Myös kuulijoiden usko vahvistui.
Muiden jumalien kuvat pysyivät kodista
pois. Myöhemmin nämä kristityt muuttivat
muualle naapurien painostuksen vuoksi.
Suomeen palattuaan Hanna valmistui
tradenomiksi Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulusta. Nyt hän on sihteerinä
koti- ja ulkomaisen työn osastolla Kansanlähetyksessä, Ryttylässä.
Hanna avioitui puolitoista vuotta sitten
Juha-Pekka Malisen kanssa, joka työskentelee maanmittausalalla. He tutustuivat toisiinsa toimiessaan ryhmänohjaajina Riihimäen seurakunnan Alfa-kurssilla.
– Koen suurena rikkautena, että olen
saanut kuulla lapsesta saakka Raamatun kertomuksia. Kun ihmisellä on hengellistä pohjaa, hän voi jakaa sitä eteenpäin. Nuorten
kannattaa lähteä lähetystyöhön vaikka lyhyeksikin aikaa, jos Jumala niin johdattaa.
Vaihtoehtoina on useita eri lähetysjärjestöjä,
Hanna rohkaisee.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Irja Honkanen juhli 15-vuotiasta Inkeri-Kerhoa

O

pettajan työstä eläkkeelle jäänyt Irja
Honkanen kuuluu Hyvinkään InkeriKerhoon, jonka viisitoistavuotisjuhla
oli syyskuun lopulla. Kerho perustettiin 6.
kesäkuuta 1993.
– Olen syntynyt Viipurissa vuonna 1929.
Isäni Juho oli syntynyt Valkeasaaren Kaljaalan kylässä ja oli Valiolla maitokuskina. Äiti
Aino oli pääasiassa kotona.
Irja kävi ensimmäisen ja toisen luokan
Myllyaukion kansakoulua. Ennen talvisodan
syttymistä hän ehti aloittaa keskuskansakoulun neljännen luokan. Koulu sijaitsi Torkkelinpuiston varrella.
– Olin kymmenvuotias, kun lähdimme
evakkoon vuonna 1939. Meitä tuotiin junalla
ja ensimmäisen yön olimme Nastolan kirkossa.
Irjan perhe etsi sukulaisia Hyvinkäältä ja
muiltakin paikkakunnilta saadakseen apua.
Parin vuoden kuluttua päästiin takaisin Viipuriin, mutta kotitalo oli pommitettu. Irja
jatkoi vielä kansakoulua ja meni sitten vuonna 1943 Viipurin yhteislyseoon. Tämä koulu
siirtyi vuonna 1944 helmikuussa Simpeleelle.
– Venäläiset hyökkäsivät Viipuriin 20.
kesäkuuta vuonna 1944. Tulimme Lahteen,
jossa kävin keskikoulun loppuun ja siirryin
Heinolaan yleiskansakoulun opettajaseminaariin.
Irja Honkanen oli merkitty vuoteen 1937
saakka isän passiin. Perhe kuului Inkerin pakolaisseurakuntaan, ja rippikoulun Irja kävi
Lahdessa.
– Isäni oli passin mukaan entinen Venäjän alamainen. Joskus passissa luki ”ei minkään maan kansalainen”. Vuonna 1937 tuli
sääntö, että lapset saivat Suomen kansalaisuuden. Siitä saakka olen ollut suomalainen.

Inkerin kirkot tuhoutuivat
Irja Honkanen on ollut opettajana 38 vuotta
useilla paikkakunnilla, viimeksi 21 vuotta
Rajamäellä. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1989.
– Olen ollut mukana Inkeri-Kerhossa
alusta asti, välillä oli muutaman vuoden tau-
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Irja Honkanen on kuulunut Hyvinkään Inkeri-Kerhoon sen perustamisesta lähtien. Viisitoistavuotisjuhlassa hän ihaili Inkerin lipun värien
mukaan valittuja kukkia.

ko. Tapaan kerhossa inkeriläisiä. Ihmiset
kertovat täällä omia kokemuksiaan.
Irja Honkasella ei ole omaa perhettä,
mutta hänellä on Hyvinkäällä serkkuja. Viipurissa hän on käynyt joka kesä vuodesta
1970 lähtien. Viime kesänä oli retki Valkeasaareen. Majoitus oli Kelton uudella kirkolla.
Pietarin alueella sijainneella Inkerinmaalla oli ennen sotia yli kolmekymmentä
luterilaista seurakuntaa, joilla oli omat kauniit kirkkonsa. Kirkkojen kohtalona oli tuhoutuminen. Esimerkiksi vuonna 1640 perustetun Kolppanan seurakunnan 1800-lu-

vulla rakennettu kirkko toimi vuoden 1937
jälkeen viljavarastona. Valkeasaaren kirkko
valmistui 1734. Se suljettiin vuonna 1932,
saatiin seitsemäksi vuodeksi käyttöön, mutta
suljettiin 1937 ja tuhoutui sodassa.
Inkeri-Kerhon puheenjohtajana kuusi
vuotta toiminut Irja Pelkonen sai InkeriLiiton sihteeriltä Anne Tuohimäeltä kerholaisten lainattavaksi neljä kappaletta Leonid
Gildin kirjaa Inkerin suomalaisten kohtalo.
Kerho sai lisäksi Hyvinkään karjalaisilta virkistysavustuksen, jonka luovutti Eeva-Liisa
Kurki.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Raamattuvisa 4/2008
Viimekertaisen Raamattuvisan
seitsemän oikein rivi on seuraava:
acbcaca
Kirjapalkinnon voitti:
Eija Pajula
Raamattuvisa-sarja on päättynyt.
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Lasten nurkka
Aikuiselle ja lapselle yhdessä luettavaksi

Iltatähtien tuikkiessa

Pienenä tyttönä oli hyvä käydä nukkumaan, kun sain pyytää sänkyni
vierelle isän tai äidin peittelemään hyville yöunille. Tuo sana ”peittelemään” tarkoitti sitä, että toinen vanhemmistani tuli vuoteeni vierelle ja kyykistyi tai polvistui lattialle. Lähelle tullut äiti tai isä laittoi
peiton päälleni hyvin ja sitten ristittiin kädet iltarukoukseen. Meillä
oli turvallisuutta tuottava iltahetki, jossa tuleva yö siunattiin isäni
opettamalla rukouksella seuraavasti: ”Siunaa Jeesus uneni, ole aina
luonani. Aamen”. Sinäkin voit pyytää isän tai äidin lähellesi rukoilemaan iltarukouksen tai voit rukoilla ihan itse. Rukous voi olla lyhyt,
muutama sanakin riittää.

Pieni rukous voi
kuulua vaikka näin:
Jeesus, olen pieni,
kanna sylissä.
Maailma on suuri, ole lähellä.
Aamen.
Läheisiä hetkiä toivottaen:
Tuija Vänskä
johtava lapsityönohjaaja

An International Mass

will be held
at Paavola seurakuntakoti
on Sunday 16th of November
starting 10 a.m.
In service pastor
Kimmo Hujanen and
Taru Paasio, music.
Refreshments, such as coffee,
tea and sandwiches will be
served after the Service.
You are warmly welcome!

Isänpäivän
kahvikonsertti

Tiedättekö, että teillä on mahdollisuus siivota tai hoitaa asioita,
lastenne ollessa

MARTIN MAJASSA.
Majan sijaintipaikka on
lauantaisin klo 10-12
Martin seurakuntakeskuksessa
(Niittymäenraitti 4).
Siellä on pyhäkouluhetki,
leikkiä ja toimintaa
4 vuotta täyttäneille lapsille.
Seuraava Martin maja on 8.11.2008.
Tiedustelut: A-P Laakso,
puh. 0400 616 238,
Tuija Vänskä, puh. 040 779 7781.

Hyvinkään vanhassa kirkossa su 2.11. klo 18.

KoKoNainen sekstetti on koonnut pyhäinpäivän teemaan liittyviä virsiä sunnuntai-illalle Hyvinkään vanhaan kirkkoon. Tilaisuudessa kuullaan musiikkityöntekijä Helena Lehtisen sovituksia virsistä sekstetin esittämänä sekä tietoa virsien syntytaustoista.
llan aikana veisataan myös yhteisvirsiä ja kuullaan
Maija Honkasalon virsi- ja runonlausuntaa.
Tilaisuudessa illan sanan tarjoaa pastori
Saija Lottonen.

su 9.11.2008 klo 14
Vehkojan srk-keskus,
Yli-Anttilantie 3
Vehkojan kuoro
Taru Paasion johdolla
Lauluesityksiä
Juonto Esa Kokko
Tervetuloa!

Minä metsän polkuja kuljen

Kaikille naisille avoin

Tervetuloa!

NAISTEN TIISTAI

(Akkojen klubi)
tiistaisin klo 17:30-19
Martin srk-keskuksessa.
Lastenhoito järjestetty.
Tarjolla iltapalaa.
TERVETULOA joka kerta tai
silloin kun sinulle sopii.

HEI VANHEMMAT!

KoKoNainen sekstetin virsi-ilta

-isänpäivän lauluja
su 9.11.2008 klo 17
Kytäjän kirkossa
Laura Jokipii, laulu ja sello
Erkki Kallio, piano

Vehkojan seurakuntakeskuksessa
maanantaisin klo 10 - 13 kokoontuvassa

Puutyöpiirissä
tilaa uusille tulijoille.
Piirissä tehdään erilaisia puutöitä avaimenperistä huonekaluihin.
Tiedustelut: Vilho Viitala, puh. 050 367 0607,
vilho.viitala@elisanet.fi

Joel Hallikainen
ti 25.11.2008 klo 18.30 Hyvinkään kirkossa

Isänpäivänä su 9.11.2008 klo 15.00
Martin seurakuntatalossa
Niittymäenraitti 4

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita
fiilistelemään vanhojen riparilaulujen tahdissa.
Lopuksi tarjoamme kakkukahvit isien kunniaksi.
Mukana ovat Nuorten aikuisten pastori Hanna Leppälä
ja kanttori Marjut Sipakko

Tervetuloa!
www.hyvinkaanseurakunta.fi
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Konsertin tulot menevät Väestöliiton NUSKA-kohtaamisprojektille

(Nuorten Seksuaalinen Kaltoinkohtelu)

Liput 15 e

(Sisältää kahvit alkaen klo 17.30)
Liput ennakkoon: Ajan Optiikka,
Uudenmaan Seuramatkat,
seurakuntakeskuksen neuvonta
ja tuntia ennen ovelta.

Järjestää: LC Hyvinkää Höffinga ja Hyvinkään seurakunta

www.hyvinkaanseurakunta.fi

Design: Jorma Ersta

PunaisenLaulukirjan
messu

Joulu on

Joulu on

Seurakunnassa tapahtuu

MARR ASKUU 2008

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
torstai 30.10.

perjantai 14.11.

Saksalainen messu
Johannes Brahms

• 9-12 Mummon kammari
perhepäivä
• 10 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-koti
• 16 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus
• 19 Raamattuluento Isä meidän -rukouksesta Vanha kirkko

• 11 Raamattupiiri
srk-keskus
• 13 Raamattupiiri
Vanha kirkko
• 19 Sanan ja rukouksen ilta Hyvinkään
kirkon yläsali

Ein deutsches Requiem

sunnuntai 16.11.

• 10 Musiikkimessu
Hyvinkään kirkko,
Hyvinkään kamarikuoro ja jousiyhtye
• 10 Kansainvälinen
messu, Paavolan srkkoti
• 12 Messu Vehkojan
srk-keskus
• 17.30 Kynttilätapahtuma kirkon portailla
itsemurhan tehneiden
muistoksi
• 18 Tuomasmessu
Hyvinkään kirkko

perjantai 31.10.

• 10.30 Lähetysmyyjäiset ja lounas srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis Betania

MARRASKUU

Hyvinkään
Oratoriokuoro

Pyhäinpäivä la 1.11.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 14 Pyhäinpäivän hartaus
Rauhannummen hautausmaa
• 16 Pyhäinpäivän hartaus
Puolimatkan hautausmaa
• 18 Pyhäinpäivän muistojumalanpalvelus Hyvinkään
kirkko

su 23.11.2008 klo 18.00 Hyvinkään kirkossa

maanantai 3.11.

• 10-13 Puutyöpiiri Vehkojan
srk-keskus
• 12-15 Mummon kammari
• 14 Pilttiporukka Vanha pappila
• 15 Touhutovi srk:n työkeskus
• 18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srk-koti
• 18 Siionin kanteleen lauluilta
Vanha kirkko

tiistai 4.11.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 11 Mummon kammari
• 17.30 Naisten tiistai Martin
srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

keskiviikko 5.11.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12 Mummon kammari
• 18 Tätikerho Kytäjän kirkon
sivusali
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu Vanha kirkko

torstai 6.11.

• 9-12 Mummon kammari
perhepäivä
• 10 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-koti

Ohjelma 15 e

(Ennakkoon seurakuntakeskuksen neuvonnasta ja tuntia ennen ovelta)

• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 16 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus

perjantai 7.11.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis Betania

lauantai 8.11.

• 16.30 Nuorten ilta Betania
• 18 Hyvinkään kamarikuoron
konsertti Hyvinkään kirkko

sunnuntai 9.11.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Perhemessu Paavolan srkkoti, kirkkokahvit
• 12 Messu Kaukasten palvelutalo
• 14 Isänpäivän kahvikonsertti
Vehkojan srk-keskus
• 15 Punaisen laulukirjan messu Martin srk-talo
• 17 Isänpäivän konsertti Laura
Jokipii laulu ja sello, Erkki Kallio
piano, Kytäjän kirkko
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

maanantai 10.11.

• 10-13 Puutyöpiiri Vehkojan
srk-keskus
• 12-15 Mummon kammari
• 14 Pilttiporukka Vanha pappila
• 15 Touhutovi srk:n työkeskus
• 18.30 Israelpiiri srk:n työkes-
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kus

tiistai 11.11.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 11 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 17.30 Naisten tiistai
Martin srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

keskiviikko 12.11.

• 11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
• 12 Mummon kammari
• 18 Kätevä-piiri Mummon
kammari
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu Vanha kirkko

torstai 13.11.

• 9-12 Mummon kammari
perhepäivä
• 10 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-koti
• 14 Näkövammaisten kerho
srk-keskus
• 16 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin srk-talo
• 18 Tuomasmessun rukousalttarien suunnittelu, Diakoniatsto
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus
• 19 Martinpäivän virsibingo
Martin srk-talo

Design: Jorma Ersta

Matti Heroja kuoronjohto ja säestys
Erkki Hannonen baritoni
Annamaria Hannonen sopraano

sunnuntai 2.11.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko,
Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhä, kirkkokuoro, kirkkokahvit
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 14 Inkeri-kerho työkeskuksen
aulakahvio
• 18 Naissekstetti KokoNaisen
konsertti Vanha kirkko

maanantai
17.11.

• 10-13 Puutyöpiiri
Vehkojan srk-keskus
• 12-15 Mummon
kammari
• 14 Pilttiporukka
Vanha pappila
• 15 Touhutovi srk:n
työkeskus
• 18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srk-koti

tiistai 18.11.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 11 Mummon kammari
• 17.30 Naisten tiistai Martin
srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)

keskiviikko 19.11.

• 11.30 Vanhan kirkon
Raamattu- ja rukouspiiri
• 12 Mummon kammari
• 19 VK, arki-illan ehtoollinen

torstai 20.11.

• 8 Kansainvälinen naistenkerho
• 9-12 Mummon kammari perhepäivä
• 10 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 16 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus
• 19 Raamattuluento Isä meidän -rukouksesta Vanha kirkko

perjantai 21.11.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 17.30-20 Donkki´s Big Night
Paavolan srk-koti
• 18 Nuorten raamis Betania

• 19.30 Tuomaskuoron vieraana Heikki Hursti, Hyvinkään
kirkko

lauantai 22.11.

• 16.30 Nuorten ilta Betania

sunnuntai 23.11.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti,
kirkkokahvit
• 18 Oratoriokuoron konsertti,
Brahmsin Requiem Hyvinkään
kirkko

maanantai 24.11.

• 10-13 Puutyöpiiri Vehkojan
srk-keskus
• 12-15 Mummon kammari
• 14 Pilttiporukka Vanha pappila
• 15 Touhutovi srk:n työkeskus

tiistai 25.11.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 11 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 17.30 Naisten tiistai Martin
srk-talo
• 18 Lähetysilta Luther-talo
(Sley)
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri työkeskus
• 18.30 Joel Hallikaisen konsertti ”Joulu on” Hyvinkään
kirkko

keskiviikko 26.11.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 11-13 Kytäjän kerho Kytäjän
kirkon sivusali
• 12 Mummon kammari
• 18 Kätevä-piiri Mummon
kammari
• 19 Musiikkiopiston konsertti
”Jousien juhlaa” Vanha kirkko

torstai 27.11.

• 8 Kansainvälinen naistenkerho
• 9-12 Mummon kammari perhepäivä
• 10 Torstaitovi Vehkojan srkkeskus
• 10 Kansainvälinen naistenkerho Paavolan srk-koti
• 16 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus, piharakennus
• 19 Raamattuluento Isä meidän -rukouksesta Vanha kirkko

perjantai 28.11.

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten raamis Betania
• 18 Herättäjäyhdistyksen
veisuut Mummon kammari

lauantai 29.11.

• 10-12 Vanhan kirkon lähetyspiirin lähetysmyyjäiset,
Vanha kirkko
• 10-14 Kätevä-piirin lähetysmyyjäiset Mummon kammari
• 14 Hilanderin perheen kirkkokonsertti Hyvinkään kirkko
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”Kaikkein tärkein asia on, että ihmiset voisivat pelastua ja kokea rauhan sydämessään.”

Helsinginkatu
19 pihalla
Heikki Hursti
rukoilee Isä
meidän rukouksen,
minkä jälkeen
hän laskee
noin kuusisataa ihmistä
hakemaan
Laupeudentyöyhdistyksen
tiloista ilmaista
ruokaa ja
vaatteita.

Heikki Hursti seuraa
vanhempiaan laupeudentyössä

K

ello lähenee keskiviikon puoltapäivää. Helsingissä, Helsinginkatu 19 edustalla kiemurtelee ihmisjono. Veikko ja Lahja
Hurstin laupeudentyön ruokaja vaatejakelu on alkamassa.
Yhdistyksen vetäjä Heikki Hursti, 54, kiirehtii megafoni kädessään ulos ja alkaa puhua. Isä meidän -rukouksen jälkeen hän
päästää ihmiset sisälle. Vapaaehtoiset jakavat kasseihin ruokaa. Juha Peltomaa ja Kalevi Rinne esittävät kitaran ja nokkahuilun
säestyksellä hengellisiä lauluja.
– Jaamme ruokaa ja vaatteita keskiviikkoisin sekä perjantaisin kello 12–14. Joka
jakopäivä tänne tulee 600–700 ihmistä.
Vilkkaimpina päivinä avun hakijoita on ollut 1200–1400, Heikki Hursti sanoo.
Hänen mielestään vaikuttaa siltä, että
valtiovalta on jättänyt avustustyön kolmannelle sektorille.
– Toivon, että valtion taholta meihin
otettaisiin yhteyttä voidaksemme tehdä tätä
avustustyötä paremmin. Sauli Niinistö oli
yhden päivän täällä työssä. Olen käynyt
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keskustelemassa hänen luonaan eduskunnassa.

Perheessä alkoivat
uudet sävelet
Veikko ja Lahja Hurstin kuusilapsinen perhe otettiin Jumalan kämmenelle 1960-luvulla.
– Isän alkoholinkäyttö toi ahdistusta ja
pelkoa. Ennen joulua 1967 isä oli viisi vuorokautta pidätettynä. Olimme tehneet äidin
kanssa päätöksen, että isää ei oteta enää kotiin. Mutta isä tulikin putkassa uskoon. Siksi päätimme kokeilla vielä yhden kerran.
Jouluaattona Veikko Hursti lähti ulos ja
perheessä epäiltiin pahinta. Heikki oli silloin kolmentoista ikäinen.
– Isä tuli takaisin mukanaan kuusi saunassa käytettyä ja vaatetettua rappioalkoholistia. Isä oli saanut Jumalalta kehotuksen
käydä hakemassa miehet Lauttasaaren sillan alta. Vietimme joulua yhdessä ja lauloimme.
Siitä lähtien Veikko ja Lahja alkoivat
tehdä työtä alkoholistien ja narkomaanien parissa.
– Huomattiin, että uudet sävelet alkoivat soida meidän perheessä. Viinapullo vaihtui Raamattuun ja tupakka-aski hengelliseen laulukirjaan.
Helsingin Vartiokylässä Hurstit toimivat 1970-luvulla Jeesus
talossa. Heikki Hursti oli mukana
kutsumassa alkoholisteja ja narkomaaneja.
– Toimme heitä taloon sauno-

maan, annoimme vaatteita ja ruokaa. Teimme niin kuin Vapahtaja on meitä käskenyt:
”Antakaa te heille syödä!” Meidän kaikkien
kristittyjen pitäisi olla lähellä kärsiviä ihmisiä ja auttaa heitä niin paljon kuin pystymme.
Heikki Hursti mietti syvällisesti vanhemmissa tapahtunutta muutosta ja Jumalan olemassaoloa.
– Neljätoistavuotiaana menin Lahden
varuskuntasoittokuntaan soitto-oppilaaksi.
Aloin soittaa klarinettia. Erään yönä polvistuin sängyn viereen ja rukoilin: Jumala, jos
voit muuttaa ihmisen noin totaalisesti, niin
tässä minä olen. Saisinko syntini anteeksi.
Vuosiksi 1988–2001 Heikki lähti vaimonsa ja lastensa kanssa Espanjaan lähetystyöhön ja perusti seurakunnat maan
pohjois- ja eteläosiin. Etelä-Espanjan Fuengirolasssa hän oli turistikirkon pastorina
seitsemän vuotta.
– Jaoimme Espanjassa maaseudun mustalaisille vaatteita ja ruokaa. Autoimme
myös vaikeuksiin joutuneita suomalaisia.
Tultuamme Suomeen autoin isää kokousten pidossa ja tein asuntoremontteja.

Kynnys on madaltunut
Lahja Hursti kuoli vuonna 1997 ja Veikko
Hursti toukokuussa 2005. Kaikki heidän
kuusi lastaan ovat mukana Laupeudentyöyhdistyksessä. Heikki Hursti sanoo, että tänä päivänä työ jatkuu ympärivuotisena
avustusten jakamisena. Internetin osoitteen
www.hurstinapu.net -sivuilla mainitaan, että näkyvimpiä tapahtumia ovat itsenäisyyspäivän Linnanjuhlat Hakaniemen torilla ja

jouluaaton juhla Töölön Kisahallissa. Syyskuussa oli Mellunmäen toimintakeskuksen
avajaiset osoitteessa Ounasvaarankuja 1.
Tiistaisin kello 15 siellä on vapaaehtoisten
rakentumisen hetki.
– Ruokaa lahjoittavat pienet ja isot firmat. Yksityisten lahjoitusvaroilla ostetaan
tuoreita elintarvikkeita. Jaossa olevat yksityisten lahjoittamat vaatteet ovat ehjiä ja
puhtaita. SOL antaa asiakkailta jääneitä
pestyjä ja silitettyjä vaatteita, joskus myös
mattoja ja lakanoita.
Heikki Hursti on huomannut, että nykyään ihmiset uskaltavat tulla hakemaan
apua.
– Ollessani isän apuna, tänne tuli kerralla kolmesataa henkeä. Ihmisiä alkoi tulla
yhä enemmän vuoden 2005 jälkeen, koska
ruuan hinnat ovat nousseet. Näyttää siltä,
että kun firmat menevät pörssiin, tulee lisää
työttömiä. Kynnys meille on madaltunut.
Opiskelijoille on oma jakelu joka kuukauden viimeinen tiistai kello 17–19. Heikki
Hursti sanoo, että opiskelijoita tuo leipäjonoon opintotukien jatkuva pienuus.
– Kaikkein tärkein asia on, että ihmiset
voisivat pelastua ja kokea rauhan sydämessään. Rukoilemme ihmisille hyvää oloa, että
ei enää tarvittaisi ruokajonoja. Silläkin
uhalla, että me jäisimme työttömiksi.
Heikki Hursti saapuu Tuomaskuoron vieraaksi Hyvinkään kirkkoon perjantaina 21.
marraskuuta. Kello 19.30 alkavassa tilaisuudessa Hurstia haastattelee Tuomasbändin basisti Pekka Kiuttu.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

