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Matkalla
joulukirkkoon
noppapeli koko perheelle keskiaukeamalla
Tarja Kantojärvestä Vuoden Paavolalainen - sivu 5

Matti Koski
- ylikonstaapeli
- ohjaa liikuntakeskuksessa
spinningiä

Ylikonstaapeli
Matti Koski on
tavannut lähipoliisina lapsia,
nuoria, heidän
vanhempiaan ja
ikäihmisiä. Hän
on mies, jota
uskalletaan
lähestyä vaikeissakin asioissa.

Lähipoliisit ovat lähimmäisten auttajia

H

yvinkään kihlakunnassa on yhteensä noin kahdeksankymmentä poliisia, joista yhdeksän
on lähipoliiseja. Vuodesta
2002 lähtien Hyvinkään läntisen alueen lähipoliisina toimineen ylikonstaapeli Matti Kosken alueeseen
kuuluvat Kytäjä, Paavola, Sveitsi, Talvisilta ja
Vieremä. Viimeiset kaksi vuotta hän on ollut
lähipoliisiryhmän johtajana ja sidosryhmävastaavana.
Hyvinkään kihlakunnassa toimitaan
edelläkävijöinä, kun on kysymyksessä eri tahojen yhteistyöhön perustuva lähipoliisitoiminta. Ensi vuoden alussa käynnistyvässä
Keski-Uudenmaan poliisilaitoksessa Matti

Kosken ja hänen kollegojensa työalue tulee
käsittämään seitsemän kuntaa.
– Olemme poliisin ihmissuhdeverkossa
keskeisellä paikalla. Itse olin valtakunnallisessa lähipoliisistrategiatyöryhmässä. Ensi
vuoden alusta siirryn Keski-Uudenmaan poliisilaitoksessa asiantuntijatehtäviin. Työkuvaan kuuluu kehittää ja koordinoida lähipoliisitoimintaa ja paneutua turvallisuussuunnitteluun.

Lähipoliisia on
helppo lähestyä

Lähipoliisi Matti Koski tunnetaan Hyvinkään katukuvassa on hänen päällään virkaasu tai siviilivaatteet.
– Tässä oppii
työskentelemään tavalla, että koko ajan
”hypätään liikkuvaan
junaan”. Poliisina joutuu olemaan välillä
psykologi ja välillä
opettaja. Joudun tähän, kun ihminen on
hädässä tai jossakin
ongelmatilanteessa.
Kentällä olevien
poliisien on tehtävä
kriisitilanteiden ratkaisut nopeasti. On
päätettävä miten asiaa
hoidetaan eteenpäin
ja mihin asiakasta ohjataan.
– Lähipoliisi meEnsi vuoden alusta alkaa toimia seitsemän kunnan Keski-Uudennee esimerkiksi koumaan poliisilaitos. Matti Kosken uuteen työkuvaan kuuluu kehittää lulle selvittämään
lähipoliisitoimintaa ja paneutua turvallisuussuunnitteluun.
kiusaamistapausta.



Silloin hän toimii konsulttina ja työparina
rehtorille tai opettajalle. Sen jälkeen poliisi
on yhteydessä sosiaalityöntekijään toimien
mahdollisesti työparina myös tämän kanssa.
Myöhemmässä vaiheessa vuoropuhelu jatkuu vielä nuorisopuolen kanssa.
Joissakin kaupungeissa poliisiryhmät
hoitavat kaupunginosien asioita. Matti Kosken mielestä kysymyksessä on silloin instituutio, joka kohtaa ihmisen. Hyvinkäällä
toimitaan toisin.
– Kun alueella on nimikko-lähipoliisi,
tälle tulee kasvot. Opitaan tuntemaan poliisi
ja sitä kautta syntyy luonnollinen luottamus.
Sitten kun ihmiset tarvitsevat apua meidän
toimivaltaamme kuuluvissa asioissa, olemme helposti lähestyttävää porukkaa.

Mitä nuorisolle kuuluu?
Elämme Matti Kosken mukaan vielä hyvässä
yhteiskunnassa. Useimmat lapset ja nuoret
ovat tiedonhaluisia ja päämäärätietoisia.
Mutta valitettavasti kaikilla ei mene hyvin.
– Yhdeksällekymmenelle prosentille lapsista ja nuorista kuuluu hyvää. Kymmenen
prosenttia heistä on sellaisia, joiden vaikeudet ovat hankalampia hoitaa kuin ennen.
Nämä lapset ja nuoret oireilevat pahemmin.
Se näkyy lähes päivittäin. On sellaisia lapsia
ja vanhempia, jotka tarvitsisivat heti apua.
Hyvinvointiyhteiskunnan perusasia on,
että huonosti pärjääville pitää löytyä palveluja. Materiaa meillä on Suomessa enemmän
kuin 1950–1970-luvuilla. Mutta jokin on
mennyt pieleen. Matti Koski viittaa traagiseen terveyspalvelujen rakenteiden purkuun,
joka tapahtui 1990-luvulla.
– Niitä ei ole saatu vieläkään takaisin.
Esimerkiksi mielenterveyshoito takkuaa.

Krooniset tapaukset pääsevät hoitoon nopeasti, mutta muille jonot ovat pitkät. On sellaisia lapsia, jotka eivät pääse heti hoitoon.
Heidän ongelmansa ehtivät pahentua.
Paavolan alueneuvosto on kutsunut Matti Kosken monta kertaa Paavola-päivän tapahtumiin. Hän on saapunut paikalle virkapuvussa ja osallistunut pyöräilyyn.
– Seurakuntakodin lastenkerholaisille ja
ikääntyville ihmisille seurakuntatyöllä on
Paavolassa iso merkitys. Myös maahanmuuttajat seurakunta on ottanut siipiensä suojaa,
hän sanoo.
Tampereelta Matti Koski sai poliisikoulutuksen lisäksi vaimokseen Maija-Kaisan.
– Tulimme Hyvinkäälle vuonna 2001,
mutta olen työskennellyt täällä poliisina
vuodesta 1997 lähtien. Vapaa-aikana ohjaan
Torikadun liikuntakeskuksessa spinningiä.
Vaimoni on lastentarhanopettaja ja mainitun keskuksen vastaava ohjaaja. Meillä on
perheessä kaksi omaa ja kaksi sijoitettua lasta.
Hyvinkää on Matti Koskelle merkittävä
kaupunki, sillä hänen ukkinsa Usko Koski oli
täällä KOP:n johtajana 1920-luvulta 1950-luvulle.
– Isäni Kalevi Koski asui lapsuutensa
Hyvinkäällä ja jatkoi oppikoulua Järvenpäässä. Isä oli ammatiltaan lääkäri ja hammaslääkäri. Hän oli Turun hammaslääketieteen
laitoksen perustajia ja toimi siellä opettajana. Kun olin lapsi, tulimme usein 1970- ja
1980-luvuilla Lopen kesämökiltä Hyvinkäälle katsomaan pesismatseja.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Mitä et tee jouluna?

Juha Puputti
– En tee jouluna töitä, koska
se on hiljentymisen ja rauhoittumisen aikaa. Tapaan
lähisukulaisia. Lukuisat joulut on vietetty mökillä Lapissa. Tällä kertaa olemme Hyvinkäällä.

Kirkkotie

O
Tea-Liisa Bergman

Reijo Saarinen
– Olen teknisen alan opettaja ja joululomalla en tee töitä. Joulun pitäisi olla rauhoittumisen aikaa. Tapaan
sukulaisia, tulee myös luettua aika lailla. Minua kiinnostaa tällä hetkellä filosofia.
Jouluna ei pidä hölmöillä,
mitä se sitten itse kunkin
elämässä voisi tarkoittaa.

– En vietä joululomaa, koska olen työssä Hyvinkään kotihoidossa. Käyn nuoriso-ohjaaja Kari Kuikan kanssa laulamassa
ja laulattamassa vanhusten palvelutaloissa ja hoitokodeissa.
Teimme sitä jo viime jouluna ja saimme erittäin hyvää palautetta. Nyt olen vieraileva taiteilija Karppa-Karhun lauluyhtyeessä.

Pirkko Etelämäki

Henna Kuusjärvi
– Minä en mene jouluna ravintolaan syömään vaan menen vanhempieni joulupöytään. Teen itse porkkanalaatikkoa ja paistan pienen kinkun. Näen jouluna sukulaisia
ja olen perheen parissa. Jouluna ei mietitä kiloja.

– En lähde ulkomaille, vaikka siellä tulee käytyä pari
kertaa vuodessa. Joulu on kivaa rauhoittumisen aikaa,
joulukirkossakin tulee käytyä. Lapset tulevat kotiin
puolisoineen. Syödään ja
menemme minun vanhempien luo kylään. Sinne tulee
joulupukki, vaikka olemme
aikuisia ihmisiä.

Petri Koli

– Jouluna en kiirehdi, koska
minulla on muuten harrastusten vuoksi koko ajan kiire. Harrastan enduro-ajoa ja
teen vähintään viisi kertaa
viikossa jotakin enduroon
liittyvää treeniä pysyäkseni
kunnossa. Olen ajanut SMsarjaa ja Viron mestaruussarjaa, jossa tulin toiseksi.
Kaudella 2009 osallistun
Suomen MM-osakilpailuun.

n tumma joulukuun ilta. Kävelen ilman kiirettä kirkkoa kohti. Jouluvalot
on laitettu jossain välissä tuomaan
lämpöä katukuvaan. Pysähdyn katsomaan
näyteikkunoita.
Vaatteita, kehyksiä (tarttiskohan uudet
lasit), kirjoja, ruokaa ja vaikka mitä. Mietin,
mitä viime jouluna annoin tai sain lahjaksi.
Entä tuleva joulu? Ei se kyllä ole päällimmäisenä mietteenä. Joulu on enemmän kuin pari
pakettia! Aikuisen silmin näyteikkunoita katselee toisin kuin lapsena. Vaikka jälkeenpäin
lapsuuden jouluista muistaa tunnelman tärkeimpänä kantavana asiana.
Mitä joulu on? Ikivanha juhla! Monen mielestä se on saavuttanut ”parasta ennen”-päiväys-merkinnän jo ajat sitten. Siihen on sekoittunut niin paljon kaikkea. Onko se vain
yhä enemmän ärsyyntyneitä ihmisiä? Ei tykätä, mutta ilmankaan ei osata olla. Kuka nyt
ei joulusta tykkäisi!
Se on niin syvällä kulttuurissamme ja näkyy kyllä myös joka puolella maailmaa uskonnosta riippumatta usein. Mietin – joulu
kyllä näkyy mutta entä Jumalan Poika –
kuokkavierasko omana syntymäpäivänään?
Niin kai monet haluavatkin sen olevan. Miksi tulet meitä häiritsemään Jeesus! Toisaalta
häntä odottavien ja kiittävien kaipaus. Mihin
ryhmään kuulut?
Kirkkomatkani varrella kioskin ikkunassa
lehden otsikko pistää silmään: Ensi vuosi tulee olemaan syvän taantuman aikaa. Mitä!
Taas tuhansia ihmisiä, joille tulee huolta ja
pelkoa.
Monille joulunaika muutenkin nostaa
pintaan huolet. He juuri tarvitsisivat joulun
syvintä sanomaa ja toivoa kaiken keskelle.
Eräs ihminen totesi, että kipua ja kuolemaa
ei pääse karkuun edes jouluna.
Tuollahan kirkko jo näkyykin. Avaan varovasti oven ja astun sisälle.

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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Kauneimmat joululaulut soivat taas

K

auneimmat joululaulut kaikuvat jälleen kirkoissa ensimmäisestä adventista alkaen. Suomen Lähetysseuran
yli 35 vuotta sitten käynnistämä traditio
on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.
Sadat eri tilaisuudet kokoavat adventin ja
loppiaisen välillä noin miljoona osallistujaa.
Samalla on mahdollisuus tukea Suomen Lähetysseuran työtä eri puolilla maailmaa. Joululaulutilaisuuksissa kootaan
kolehti joko seurakunnan omalle nimikkotyölle Suomen Lähetysseuran kautta tai
Lähetysseuran joulukeräykselle, jolla tänä
vuonna tuetaan aids-työtä Afrikassa ja
Aasiassa.

Joulurauhaa

J

oulu tulee, oletko valmis? Joulukortit postitettu, kaikki viime jouluna
kortteja lähettäneet muistettu ja
epäselvät osoitteet tarkistettu vaivihkaan sukulaisilta? Joululahjaostokset
taisteltu hikipäässä paketteihin ostosparatiiseissa? Mikäli esikoisen toivoma
DVD-levy ylipäänsä löytyi tai kuopuksen toivoma trendi-barbie? Joululeivonnaiset ja -laatikot ovat varmasti pakkasessa? Piparkakkukylä rakennettu?
Ruotsinkielisen TV-suosikkisarjan mukaan hymyillen kynttilän hämyssä lasten kanssa yhdessä loihdittuna. Ja koristeet kaivettu valmiiksi vintin tai kellarin
kätköistä?
Entäpä, jos näin ei olekaan? Otetaankos
käyttöön kollegani ehdottama ”käänteinen joulukalenteri”? Näin se menee:
Päätös siitä, että kun kaikki menee kuitenkin viime tinkaan niin päätetään jättää kaikki sovinnolla viime hetkeen.
Joululahjahankinnat reippaasti pohdintaan aikaisintaan joulukuun 23. päivä –
mieluimmin aattona. Ruokatarjoomaa
löytyy edullisesti mm. kauppahalleista
vielä viime tipassa. Ihan nakki ja muusi
-linjalle ei siis tarvitse lähteä. Ainakin
meillä naisihmisillä – aaton ähkyn sijaan – voisi ”ikuinen päätös herkuttelun
sallimisesta jouluna” alkaa heti, siis turvataan kalorimäärä ainakin tuonne
2000 kcl per päivä, kyllä-kyllä aina tästä
päivästä jouluun saakka, jos et ole tätä
aiemmin keksinyt. Miksi ihmeessä pantata jouluun?
Tällä reseptillä...olisiko niin auvoisesti,
että jaksat hymyillä kanssakulkijalle ja
ihan joka päivä. Pipo ei purista ruuhkabussissakaan, työkaveri saa hyvän huomenen toivotuksen ja elämä hymyilee.
Pois turha hössötys ja hötkyily.
Joulurauhan voisi julistaa koskemaan
koko joulukuuta: joulu tulee halusitpa
tai et, ehdit tai et. Se vaan on siinä ykskaks, hiljaa ja kysymättä, joka vuosi yhtä yllättäen. Voisiko lisäbonuksena seurata joulun perimmäisen tarkoituksen
kirkastuminen? Ilo, Valo ja Rakkaus?
Tervetuloa joulu ja rauha! Ja tämä jatkukoon joka päivä!

Tuija Palonen

Hyvinkään seurakunnassa sunnuntaina 14.12.

10.00 Paavolan srk-kodissa
messu ja kauneimmat joululaulut,
Virpi Koivisto, Helena Lehtinen ja
KokoNainen-sekstetti.
12.00 Kaukasten palvelutalossa
Petra Pohjanraito, Taru Paasio, Liisa
Utti, laulu ja Kalle Välimaa, piano.
14.00 Vehkojan srk-keskuksessa
Lasten kauneimmat joululaulut, Tarja
Tomminen, Marjut Sipakko, lapsikuorot, A-P Laakso, Tuija Vänskä.

Perinteiset laulut
suosituimpia
Lähetysseura on tänäkin vuonna lähettänyt seurakuntiin taas vähän viimevuotista
isomman määrän joululauluvihkosia,
kaikkiaan 778 000. Vihkossa on 24 laulua,
mukana ne kaikkein perinteisimmät ja
suosituimmat sekä muutama harvemmin
kuultu.
– Tänä vuonna ei ollut erityistä raatia
vihkon lauluja valitsemassa vaan pyysin
palautetta ja ehdotuksia suurelta joukolta
kanttoreita. Heidänkin mukaansa ihmiset
haluavat laulaa nimenomaan niitä lapsuudesta tuttuja kaikkein perinteisimpiä joululauluja, Lähetysseuran musiikkisihteeri
Päivi Granström kertoo.
Kanttorien toivomuksesta vihkossa on
nyt mukana yksi uusi jouluvirsi, Ilon päivä
verraton. Granström itse iloitsee siitä, että
kovasti toivottu Me käymme joulun viettohon on monen vuoden jälkeen taas mukana. Uusi laulu vihkossa on tänä vuonna
lastenlaulu Pienen lampaan jouluyö, jonka
on säveltänyt Sotkamossa kanttorina toimiva Risto Vähäsarja ja sanoittanut jyväskyläläinen Leena Impiö, jonka tuotantoa on mm. virren 464 sanat.
Kauneimpien joululaulujen nettisivulla on lomake, jonka välityksellä kuka tahansa voi antaa palautetta. Päivi Granströmin mukaan kaikki palaute luetaan, mutta
kaikkea ei voi vihkossa huomioida. Sama
laulu kun saa palautetta sekä puolesta että
vastaan – joskus hyvin kiihkeästikin.
Lähetysseuran musiikkitoimistoon lähetetään säännöllisesti paitsi lauluehdotuksia myös uusia lauluja. Niitä on hyödynnetty vuonna 2006 ilmestyneessä Joulun suuri ihme -nuottikirjassa kuoroille

16.00 Kytäjän kirkossa Laura Maria
Latikka, Taru Paasio, Vehkojan kuoro,
lauluyhtye HaTs, joht. Kalevi Toropainen.
16.00 Hyvinkään kirkossa Tauno
Tuominen, Helena Lehtinen, Marjut
Sipakko, Tuomas-kuoro ja -bändi.
16.00 Vanhassa kirkossa Hyvinkään
kamarikuoro, joht. Mauri Tallberg,
Hyvinkään yhteiskoulun kuoro, joht.
Marja-Liisa Tereska, Elo Jaanivald, Johanna Rantalankila ja nimikkolähetit
Pirkko ja Matti Nummela.
18.00 Vanhassa kirkossa Hyvinkään
kirkkokuoro, joht. Erkki Hannonen,
Naiskuoro Solina, johtaa Mari-Anni
Hilander, Johanna Rantalankila ja nimikkolähetit Pirkko ja Matti Nummela.

sekä viime elokuussa ilmestyneessä lapsija nuorisokuoroille tarkoitetussa nuottikirjassa Kiitos joulusta.

Varpunen jouluaamuna
heviversiona
Tänäkin vuonna muutamia lauluja voi tilata kännykän soittoääneksi, joko itselle
tai lahjaksi ystävälle. Tällä kertaa on erityisesti panostettu aitoihin eli mp3-soittoääniin. Tarjolla on muun muassa Silent

18.00 Hyvinkään kirkossa Tauno
Tuominen, Marjut Sipakko, Kide-kuoro
ja Hyvinkään Työväen Mieskuoro, joht.
Kalevi Toropainen.
20.00 Hyvinkään kirkossa Kalle Leppälä, Erkki Hannonen, Hyvinkään Oratoriokuoro, joht. Mauri Tallberg, Hyvinkään mieslaulajat, johtaa Seppo Nietula, Salonkiorkesteri.
Kauneimmat joululaulut lauletaan
myös to 18.12. klo 19.00 Hyvinkään
kirkossa ja Loppiaisena 6.1. klo 18.00
Vanhassa kirkossa.

Night Nina Åströmin ja Maa on niin kaunis Heikki Silventoisen esittämänä tai
Varpunen jouluaamuna Marco Hietalan
heviversiona. Tilausohjeet löytyvät lauluvihkosta ja netistä osoitteesta www.kauneimmatjoululaulut.fi, jossa voi myös käydä koekuuntelemassa soittoäänet.

Teksti ja kuva
Suomen Lähetysseura
www.kauneimmatjoululaulut.fi

Joulunajan musiikkia
• to 11.12. kl. 17.30 Lucia och De
vackraste julsångerna i Gamla kyrkan.
Medverkande: Laura Maria Latikka,
Inga-Lill Rajala, Taru Paasio och Svenska
skolans elever.
• la 13.12. klo 17.00 Koko perheen
joulukonsertti Hyvinkään kirkossa.
Laulunaperot, Rytmiritarit ja Sävelkeijut,
joht. Marjut Sipakko, Jukka Salminen
laulu, Helena Lehtinen piano, Pekka
Kiuttu basso, Osmo Turunen lyömäsoittimet, Heini Jokinen ja Alisa Salo viulu.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
• ti 16.12. klo 19.00 Petri Laaksosen
Joulukonsertti: Saa joulun ihme kos-

Jukka Salminen
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kettaa Hyvinkään kirkossa. Liput 15 €. Lippuja www.lippupalvelu.fi
sekä ovelta tuntia ennen konsertin alkua.
• ke 17.12. klo 18.00
Musiikkiopiston oppilaita Irina Kimin johHelsingin kamarikuoro
dolla Kytäjän kirkossa.
Vapaa pääsy.
• to 25.12. klo 18.00 on Hyvinkään
• pe 19.12. klo 19.00 Helsingin kamariKamarikuoron konsertti Hyvinkään
kuoron konsertti Hyvinkään kirkossa.
kirkossa. Perinteisten joululaulujen
Kuoro valmistautuu parhaillaan Euroraohella kuoro esittää osia Camille Saintdion joulukonserttiin, jonka ohjelmisSaensin Jouluoratoriosta. Pianistina on
tosta Hyvinkään konsertti on koottu.
pianotaiteilija Erkki Kallio. Ohjelma 7 €.
Kuoroa johtaa Nils Schweckendiek.
• su 28.12. klo 17.00 Joulukonsertti ja
Vapaa pääsy.
kauneimmat joululaulut vielä kerran
• su 21.12. klo 18.00 Hyvinkään
Martin srk-talossa. Konsertissa esiintyKirkkokuoron konsertti Hyvinvät Marita Mättö-Vaalamo, Vesa Väliaho,
kään kirkossa. Konsertissa esiintyy
Heli Vaalamo ja Roosa Vaalamo. Vapaa
kirkkokuoron lisäksi Salonkiorkestepääsy.
rin jouset. Konsertin johtaa Erkki
• su 28.12. klo 18.00 ”Valo syttyi, Jeesus
Hannonen. Ohjelmassa on perinteisyntyi”. Jouluvirsien ilta Vanhassa kirsen joulumusiikin lisäksi Dietrich
kossa. Tervetuloa veisaamaan!
Buxtehuden kantaatti ”On lapsi
meille syntynyt”.

Petri Laaksonen

Paavola-päivässä luotiin Paavolan yhteishenkeä

Tarja Kantojärvestä Vuoden Paavolalainen
– Oli iloinen yllätys, että minut
valittiin Vuoden Paavolalaiseksi. Se
antaa haasteen jatkaa työtä ja elämää ihmisenä sekä lähimmäisenä,
sanoi Paavolan koulun terveydenhoitaja Tarja Kantojärvi.
Vuoden Paavolalainen valittiin Paavola-päivän juhlassa sunnuntaina 7. joulukuuta seurakuntakodissa. Valinnan perusteluina mainittiin hänen työnsä Punaisen ristin kouluttajana. Lisäksi hän on toiminut kriisityöntekijänä. Paavolan alueneuvosto palkitsi jo
yhdennentoista kerran arjen keskellä puurtavan työn sankarin.
– Tykkään asua Paavolassa ja haluaisin
tehdä enemmän seurakuntatyötä. Viime
vuosina olen ollut vapaaehtoisena työntekijänä nuorten leireillä ja matkoilla. Toivon,
että vanhemmat laittaisivat lapsiaan seurakunnan toimintaan, siellä nämä ovat turvassa, palkittu Tarja Kantojärvi jatkoi.
Paavola-päivän messussa siunattiin käyttöön kulkueristi ja vihkiryijy. Kirkkoherra
Ilkka Järvinen toimitti siunaamisen ja saarnasi messussa. Hän korosti puheessaan seurakunnan halua tehdä toimitilansa kauniiksi.
Vihkiryijy on siitä hyvä esimerkki.
Ryijyn suunnitteli ohjaaja Sirpa Niemi
yhdessä Sanna Naskilan kanssa. Avustajana
toimi Arja Kaukoranta. Ryijyn suunnittelu
ja toteutus Hyvinkään kaupungin työkeskuksessa kesti 1,3 vuotta ja kutominen vei 4,5
kuukautta. Ryijyssä on 21025 ryijynukkaa.
Valmistamiseen osallistui ryhmä, jossa oli
viisi työntekijää. Ryhmätyötä parhaimmillaan.
– Ryijyssä on selkeästi kristillistä symboliikkaa. Sellaisena voidaan nähdä valkea lilja
ja sen sisältä nouseva risti. Lilja kuvastaa

Kristuksen puhtautta ja risti elämää Kristuksessa. Ristin tyvestä nousee esille elämän tie,
jota vihkipari lähtee yhdessä kulkemaan, kuvasi Paavola-päivän juontaja Arvi Orava
”Lupaus” -nimen saanutta ryijyä.
Tilaisuudessa selloa soittanut Heikki
Kallunki oli suunnitellut ja valmistanut kulkueristin lahjatyönä seurakunnalle. Hän on
ammatiltaan artenomi, puuseppä, joten jälki
oli sen mukaista, hienoa ammattityötä.

On etuoikeus
asua Paavolassa

Tarja Kantojärvi arvostaa seurakunnan toimintaa lasten ja nuorten parissa.

Lea Paukun puheessa ”Mietteitäni Paavolasta” toistui ajatus asumisesta Paavolassa
etuoikeutena. Hän perusteli sitä sillä, että
paavolalaisilla on kaunis, hyvin hoidettu ympäristö, vaihteleva luonto, siisti rakennuskanta ja hyvä asemakaava.
– Täällä on kerrostaloja, rivitaloja ja
omakotitaloja lähekkäin, ei olla karsinoituja.
Se on tasa-arvoista, Paukku totesi.
Lisää perusteluja etuoikeutettuun asemaan Lea Paukku löysi Paavolan hyvistä palveluista. Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia
on sekä kesällä että talvella, on jäähallia ja
Perttulan kenttää. Sosiaaliset palvelut tulivat
Paukun listalla seuraavaksi. Paavolan kirjava
monikansallisuus ja -kulttuurisuus oli Lea
Paukun mielestä vielä yksi etuoikeutetun
aseman syistä.
Alueneuvosto oli järjestänyt Paavolan
koululaisille runokilpailun. Lausuntataiteilija
Anu Vänskä tulkitsi juhlassa lennokkaasti
viiden koululaisen runot. Kaikki palkittiin
lahjakorteilla.

Teksti ja kuvat
Jorma Ersta

Vihkiryijyn tekijäryhmä teoksensa vierellä, vas. Tuulikki Ihalainen, Hanna-Leena Loppi,
Lilian Alhgren, Satu Järviluoma, Joonas Laine, Suvi Kauppinen, Sirpa Niemi ja Sanna
Naskila.

Päiväkerholaiset juhlivat Vehkojan linnankutsuilla

M

usiikin soidessa juhlaväki
alkaa virrata Vehkojan seurakuntakeskuksen saliin,
johon on laitettu valkoisin
liinoin ja kukin koristellut
pöydät. Vieraat kättelevät
presidenttipariksi pyydettyä Hyvinkään kaupunginjohtaja Raimo Lahtea ja hänen puolisoaan Miia Lahtea, joiden seurana on
myös perheen vuoden ikäinen Max poika.
Kun juhlavieraat ovat paikoillaan, lippukulkue tuo saliin sinivalkoisen Suomen lipun. Presidentti puhuu siitä, miten aikaisemmat sukupolvet ovat puolustaneet
maamme itsenäisyyttä.
– Paras tapa on, että ei kiusata toisia.
Meidän kannattaa olla kiltisti isää, äitiä ja
muita lapsia kohtaan. Silloin meille tulee hyvä joulu, hän sanoo. Puheen lopuksi huudetaan kolminkertainen eläköön-huuto isän-

– Meillä suomalaisilla on niin helppoa
elää ja olla, että itsenäisyyttä ei edes huomata. On hyvä, että meillä on edes yksi päivä
vuodessa, jolloin sitä kunnioitetaan, hän sanoo.

Lapset esittivät
ohjelmaa

Juhlapukukuihin sonnustautuneet päiväkerholaiset kättelivät itsenäisyyspäiväjuhlan presidenttiparia, kaupunginjohtaja Raimo Lahtea ja hänen puolisoaan Miia Lahtea, jonka sylissä
oli heidän poikansa Max.

Kytäjän Kaverikerholaiset esittivät oman ohjelmanumeronsa.
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maalle.
Raimo Lahti kertoo ennen juhlan alkua,
että hän on vaimonsa kanssa ensimmäistä
kertaa ”presidenttiparina”.
– Tässä on oma tunnelmansa. Tytöt ovat
varmasti odottaneet kovasti juhlaan pääsyä
ja poikia jännittää.
Kaupunginjohtajan edesmennyt isä Kalle
Lahti osallistui molempiin sotiin. Hänen
kauttaan Raimo Lahti sai käsityksen siitä,
miten kovaa on ollut puolustaa tätä maata.
– Sitä perintöä meidän olisi vaalittava.
Meidän pitäisi oppia arvostamaan myös
muista maista tulleita ihmisiä ja kannustaa
heitä suomalaisuuteen.
Miia Lahti on viettänyt lapsuuttaan Kokemäellä. Hänen perheensä seurasi televisiosta linnanjuhlia.

Hyvinkään seurakunnan johtava lapsityöntekijä Tuija Vänskä kertoi, että lapsille haluttiin välittää itsenäisyyspäiväjuhlalla ajatus
Suomesta itsenäisenä valtiona.
– Ajattelimme myös niin, että lapsi saisi
samalla juhlan kokemuksen isossa joukossa.
Presidentin puheen jälkeen päiväkerholaiset esittivät lauluja, loruja ja runoja. Sitten
nautittiin karjalanpiirakasta, kahvista ja mehusta, jälkiruuaksi oli herkullista vadelmakakkua. Vapaaehtoisia emäntiä oli saatu diakoniapuolelta. Tarjoilun jälkeen oli piirileikkiä, leikkilaulua ja tanssia, joiden ohjauksesta ja musiikista vastasi kanttori Marjut Sipakko. Juhlan päätöspuheen ja loppurukouksen piti kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Viimevuotisen päiväkerholaisten itsenäisyyspäiväjuhlan presidenttiparina oli vt. lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakso vaimonsa
Kaisan kanssa. Koska Suomella on naispresidentti, huumorintajuinen Ari-Pekka Laakso antoikin puheenpitotehtävän vaimolleen.
Ari-Pekka Laakson mielestä juhla tulee
siitä, kun lapset saavat esittää itse ohjelmaa.
– Itsenäisyyspäiväjuhla on myös tapakasvatusta. Lapset kättelevät presidenttiparia. Jotkut katsovat silmiin ja toiset ovat vähän ujompia.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen



Vehkojan avoin jouluaatto

Ville Friman

Oletko jouluna yksin? Tai kaksin, mutta muukin
seura kiinnostaisi? Vehkojan perinteiseen avoimeen jouluaattotilaisuuteen ovat tervetulleita
kaikki, jotka pitävät lämpimästä joulutunnelmasta. Jouluaaton ohjelmassa on joululauluja, ateria
ja hartaus. Illan emäntänä ja isäntänä tuttuun tapaan Birgitta ja Esa Kokko. Jouluaattoiltaa vietetään siis Vehkojan seurakuntakeskuksessa, YliAnttilantie 3, kello 17–19.30. Jouluaterialipuke,
jonka hinta on 10 euroa, saatavana Hyvinkään
seurakuntakeskuksen neuvonnasta perjantaihin
19.12. saakka.

Aluetyön vastaava pastori Petra Pohjanraito pitää perhemessujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kuvassa hän esittelee
Vanhassa kirkossa ensimmäisenä adventtina olleen perhemessun mainosta.

Hyvinkään kirkko
alkuvuoden remontissa
Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16, on remontin
johdosta suljettuna tammikuun alusta maaliskuun loppuun asti. Kirkon sähköt, äänentoisto ja
valaistus uusitaan. Päiväjumalanpalvelus pidetään pääsääntöisesti joka sunnuntai kello 10 Hyvinkään Vanhassa kirkossa.

Riihimäen seurakunnan
perheneuvonnan 20-vuotisjuhla
Riihimäen seurakunta juhlii 20 vuotta toiminutta perheneuvontaa tiistaina 3. helmikuuta 2009
klo 18.00 alkaen. Juhla pidetään Kirkkopuiston
seurakuntakodissa, Hämeenkatu 5, Riihimäki.
Ohjelmassa on Kaija Maria ja Lari Junkkarin
parisuhdeluento: LÄSNÄ JA LÄHELLÄ - parisuhde lahjana ja haasteena. Tilaisuuden järjestää
Hyvinkää-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskus. Tervetuloa juhlaan!

Inkerin kirkon Birskin
seurakunnalle uusi auto

Tapani Pentikäinen

Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetti, Birskin
seurakunnan kirkkoherra ja Uralin rovastikunnan lääninrovasti Juha Väliaho pyysi Hyvinkään
seurakuntaa avustamaan Inkerin kirkon Birskin
seurakuntaa auton hankinnassa. Juha Väliahon
mukaan Bashkirian lähetystyön käytössä ollut
auto oli tullut tiensä päähän. Kirkkoneuvosto
päätti avustaa Birskin seurakuntaa auton hankinnassa ystävyysseurakuntatyön kustannuspaikalla jäljellä olevalla määrärahalla, 2500 eurolla.
Auton hankintaan osallistuvat Hyvinkään seurakunnan lisäksi Helsingin raamattukoulusäätiö, Laukaan
ja Rovaniemen seurakunnat
sekä Jyväskylän maaseurakunta. Inkerin kirkon piispa
Aarre Kuukauppi ilmaisi
kiitoksensa seurakuntien tulosta mukaan hankkeeseen.
Juha Väliaho



Perhemessun lapset
ovat vilpitöntä seurakuntaa
Noin 36 000 jäsenen Hyvinkään seurakuntaan on liittynyt
viime vuosina lukuisia lapsiperheitä, mikä on antanut seurakunnan työntekijöille aiheen
panostaa yhä enemmän perhetyöhön.
Aluetyön vastaava pastori Petra Pohjanraito sai jumalanpalveluselämän vastuupapilta Jyrki Rauhalalta idean perhemessun kehittämisestä. Perhemessun
musiikista vastaavaksi kanttoriksi tuli
Marjut Sipakko.
– Käynnistin vuoden alusta perhemessuprojektin, joka liittyy syksyllä
2007 aloittamaani Syvemmälle messuun-kurssiin. Projekti sopi hyvin kurssin ohjelmaan, Petra Pohjanraito kertoo.
Perhemessuprojektissa on ollut mainittujen lisäksi mukana useita muitakin julistus- ja kasvatussektorien työntekijöitä.
– Olemme suunnitelleen perhemessun sisältöä niin, että lopputuloksena
olisi Hyvinkään oma perhemessu. Tänä
syksynä olemme toteuttaneet useita
messuja, ja otammekin mielellämme
niistä palautetta seurakuntalaisilta.
Syksyn aikana perhemessuja on ollut
Martin seurakuntatalossa, Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, Paavolan seurakuntakodissa ja Vanhassa kirkossa. Seuraavaksi on vuorossa lasten Kauneimmat joululaulut Vehkojan seurakuntakeskuksessa 14. joulukuuta kello 14 ja
perhekirkko Vehkojan seurakuntakeskuksessa 25. joulukuuta kello 11.

Petra Pohjanraito toteaa, että työntekijät tekevät innolla toimivaa perhemessua. Jokaisessa messussa ovat mukana Marjut Sipakon ohjaamat lapsikuorot
Rytmiritarit, Sävelkeijut ja Laulunaperot. Laulajat ovat kolmesta vuodesta alakouluikäisiin. Perhemessua tehdään tiimityönä. Jokaisessa messussa on papin
ja kanttorin lisäksi mukana nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja ja avustava pappi.
– Kaikki lapset osallistuvat myös virsilauluun, mikä on todella hieno asia.
Lapsilähtöinen messu kestää tarkoituksellisesti vajaan tunnin. Saarnassa, joka
pidetään lapselle ymmärrettävällä kielellä, on aina jokin konkreettinen elementti, tarina, esine, draamaa tai laululeikki.
Vanhempien ja seurakunnan työntekijöiden lisäksi perhemessun kehittämisvinkkejä otetaan myös lapsilta. Päiväkerhotkin saavat olla ensi vuonna
vuorotellen toteuttamassa jotakin messun osaa.

Kaikulaulu opettaa
Petra Pohjanraito aivan pursuaa työryhmässä pohdittuja ideoita. Jokaisessa
messussa opitaan messun liturgiaa ja
virsiä sekä saadaan jokin tärkeä opetus
Raamatusta.
– Olemme miettineet perhemessun
asioita hyvinkääläislähtöisesti. Tällaisia
ovat esimerkiksi rukoukset. Tarkoituksenani on tehdä ohjeistus ja kaavaehdotus, jonka jaan papeille, nuorisotyönohjaajille ja kanttoreille. Vihkosessa on
vaihtoehtoja perhemessun toteutukseen.
Käytämme messuissa kaikulaulua ja -rukouksia. Kaikurukous toimii niin, että
pappi lukee ensin pienen pätkän Isä
meidän rukousta, ja sitten seurakunta

toistaa sen perässä.
Tällä menetelmällä lapset oppivat
helposti liturgian osia. Perhemessussa
lauletaan paljon. Synnintunnustus ja uskontunnustuskin voidaan laulaa.
– Lapset saavat eväitä omaan kasvuun ja kohtaavat armollisen Jumalan.
He oppivat rukoilemaan ja kääntymään
omissa asioissaan Jumalan puoleen.
Perhemessun on oltava tiivis, oikealla tavalla yksinkertainen ja ihmisläheinen.
– On hyvin tärkeää, että lapsi saa kokea Jumalan pyhyyttä yhdessä perheen
kanssa. Messu ei ole lapselle silloin mikä
tahansa hetki, vaan Jumalan kasvojen
eteen tulemista. Perhemessuista halutaan tehdä entistä säännöllisempää seurakunnan toimintaa.
Huhtikuun 2005 alusta Hyvinkään
seurakunnassa pappina ollut Petra Pohjanraito sanoo, että perhemessuja tullaan pitämään säännöllisesti myös Kytäjällä ja Kaukasissa. Hän on rohkaistunut
perhemessujen saamasta suosiosta.
Isänpäivämessussa Paavolan seurakuntakodissa oli yhteensä 180 lasta ja aikuista sekä sitä ennen Mikkelinpäivänä Vehkojan seurakuntakeskuksessa 135 ja ensimmäisenä adventtina yli 160 henkeä.
– Perhemessut ovat mielestäni parhaita messuja ja olen todella motivoitunut tekemään niitä jatkossakin. Lasten
kanssa on luontevaa olla. Ilo ja aitous
ovat messuissa päällimmäisinä. Jumalan
valtakunta on lasten kaltaisten, se tulee
hyvin esille perhemessuissa. Lapset ovat
vilpittömiä ja vastaanottavaisia. Jumala
odottaa samaa meiltä aikuisilta.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

On se aina yhtä hienoa katsoa, kun ihmiset menevät
joulukirkkoon. Minun nimeni on Hyper A. Oravainen.
Olen kirkonmäen virallinen oravainen ja vilistelen siellä
täällä hoitamassa tärkeitä asioita.

No, se siitä esittelystä ja nyt asiaan. Ensimmäiseksi
on sinulla oltava noppa ja pelinappuloita.

Seurakunta pyysi minulta noppapeliä ”Matkalla
joulukirkkoon”. Miksi juuri minut valittiin?
Asiahan on itsestäänselvä, omistan laajan tietämyksen ja kirjaston...kuten voitte huomata.

Seurakunta osti peliä varten 40 000 noppaa ja
nappulaa. Ne annettiin minulle varastoitavaksi...
Nyt en vaan muista mihin ihmeeseen ne varastoin.
Ehkäpä löydät kodistasi sopivat pelivälineet.
Peli on onneksi tallella lehden keskiaukeamalla.

Matkalla joulukirkkoon
Matkalla joulukirkkoon pelin tarkoituksena on päästä ensimmäisenä Hyvinkään kirkolle. Tässä ovat pelin
säännöt: Pelaajia voi olla yhdestä sataan. Peli alkaa Kytäjän kirkolta noppaa heittämällä. Pelaajat etenevät
vuorotellen nopan silmäluvun mukaan. Oranssin ympyrän kohdalle pysähtyvä pelaaja joutuu suorittamaan
rangaistuksen. Keltaisen ympyrän kohdalla on ehdottomasti pysähdyttävä vastaamaan kysymyksiin.
Jos vastaus ei ole oikea joudut odottamaan seuraavan kierroksen heittovuoroon. Jos samalla heittovuorolla
tulee Hyvinkään kirkolle useita pelaajia, on voittaja se, joka saa suurimman noppaluvun. Jos suurin luku on
sama, heitetään noppaa uudelleen.
1) Tipuit metsämyyrien koloon, jossa vietetään joulujuhlaa.
Jää juhlimaan yhden heittovuoron ajan.
2) Kanttori piti liian kovaa kiirettä ja kumautti päänsä mäntyyn.
Siinä rytäkässä nuotit levisivät. Etsi kadonneita nuotteja yhden
heittovuoron ajan.
3) Kirkonmäen suntiolta paloivat päreet. Auta häntä löytämään
sulake, niin joulukellot soivat jälleen. Saat edetä Paavolan keltaiseen ympyrään vasta sitten kun olet löytänyt sulakkeen joulupelistä.
4) Pupukuoro laulaa kaunista joululaulua. Saat ylimääräisen
heittovuoron.
5) Pappien uskollinen työjuhta teki tenän. Etsi missä auton vika?
Yksi heittovuoro jää väliin.
6) Kaunis tähtitaivas loistaa yläpuolellasi. Siirry kolme askelta
taakse päin ihastelemaan tähtitaivasta.
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Keltaisen ympyrän kysymykset:

Vehkoja) Millä kulkuvälineellä Maria saapui Betlehemiin?
Paavola) Mihin kylään Maria ja Joosef saapuivat?
Martti) Mikä joukko ylisti Jumalaa paimenille?
Vanha kirkko) Kuka kuningas hallitsi Juudeassa Jeesuksen
syntymän aikaan?

Muista, että pelissä tärkeintä ei ole voitto,
vaan joulukirkkoon meneminen!
Matkalla joulukirkkoon pelin laati ja piirsi Risto Silvennoinen.
Piirustuskuvien käsittely ja kooste Jorma Ersta.

Vastaukset kysymyksiin:
Vehkoja) Aasilla.
Paavola) Betlehemiin.
Martti) Taivaallinen sotajoukko.
Vanha kirkko) Herodes.

Oranssin ympyrän rangaistukset:



Matkalla joulukir



rkkoon
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Matkaevästä Japanilaisen lapsen joulu

Jumala on kaikessa viisaudessaan rakentanut meidät ihmiset siten, että jo tietämättämme kaiken kiireenkin keskellä me saamme elää rukousyhteydessä Häneen. Jokaisella sisäänhengityksellä me saamme hengittää
itseemme Hänen rakkauttaan, hoitavaa armoaan, iankaikkisuuttaan, kaikkivoipaisuuttaan ja anteeksiantoaan.
Jokaisella uloshengityksellä me saamme
hengittää itsestämme ulos rakkaudettomuuttamme, epäaitouttamme, armottomuuttamme, rajallisuuttamme, kykenemättömyyttämme ja anteeksiantamattomuuttamme. Hänen haltuunsa me saamme kaiken tämän jättää.
Näin Herra hoitaa meitä suuressa viisaudessaan, jotta me voisimme hengittää ulos
enemmän Hänen kaltaisuuttaan, jota meissä
jokaisessa pienessä ja vajaassa ihmisessä
kuitenkin on, sillä sanoohan Jumala: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme…”(1.Moos.1:26).
Jumala tekee työtään meissä, jotta me voisimme hengittää enemmän ulos:
Hänen rakkauttaan, jota olemme itse saaneet ilmaiseksi vastaanottaa. Hänen läsnäoloaan, joka on totta jokaisessa elämämme
hetkessä. Hänen hoitavaa armoaan, jota ilman me emme pysyisi kasassa. Hänen iankaikkisuuttaan, jota ilman loppuisimme tähän. Hänen anteeksiantoaan, jonka ansiosta
pystymme katsomaan itseämme peilistä.
Isämme tekee lakkaamatta työtään meissä,
jotta me voisimme olla enemmän hänen kuviaan kanssaeläjillemme.
Siispä pysähdy hetkeksi joulukiireidesi keskellä ja hengitä. Huomaa maailman yksinkertaisimman rukouksen voima. Hengittäessäsi saatat jopa muistaa:
KYLLÄ!
Seimeen on syntynyt suurin rakkaus, josta
juuri minä olen oikeutettu olemaan osallinen.
Seimeen on syntynyt armo ja anteeksiantamus, jotka ovat olemassa juuri minua varten. Jeesus, jonka persoona on täynnä rakkautta, läsnäoloa ja loputonta armoa on
syntynyt tähän maailmaan ja mikään ei ole
enää kuin ennen. Hän kutsuu sinua ja odottaa sinun vastaustasi. Hän ei tule väkivalloin,
vaan kysellen ja kolkuttaen – nöyrästi, kuten virrestä 15 voimme laulaa: ”Nöyryys ja
hiljaisuus on valtasi salaisuus. Voimalla väkivallalla, et tahdo hallita.”
Loppujen lopuksi Betlehemin seimi kahdentuhannen vuoden takaa on kuin ihmissydän
minä aikana hyvänsä; alaston ja yksin ilman
Jeesusta. Antakaamme Hänen syntyä sydämeemme juuri tänään ja ottakaamme hänet
vastaan iloiten ja suurella rakkaudella. Avatkaamme hänelle ovi, kun hän kolkuttaa, sillä
”Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon.”

K

Kirkollamme opiskellaan suomen kieltä. Piirit valmistautuvat näinä aikoina yhteiseen joulujuhlaan. He tulevat laulamaan
tuossa juhlassa kauniita suomalaisia joululauluja, joita nyt harjoitellaan. Katselin
noita harjoituksia. He lauloivat ”sujuvasti.”
Mutta vielä tässä vaiheessa he eivät juurikaan ymmärrä laulun sanojen todellista
sisältöä.
Se omalla tavallaan osoittaa useimpien
japanilaislasten ja nuorten todellisuutta.
Useimmat heistä ”laulavat” sujuvasti joulun kaupallisen puolen. Mutta aattoillan ja
joulupäivän välisenä yönä palataan entiseen. Muutos on nopea ja se on täydellinen. Alkaa uudenvuoden juhlan valmistelut. Ja siinä valmistelussa ollaan mukana
koko sielusta ja koko sydämestä, pienestä
lapsesta iäkkääseen vanhukseen asti. Siitä
kertoo vaikkapa se, että uuden vuoden loma-aikana yli yhdeksänkymmentä miljoonaa japanilaista vyöryy temppeleille. Se

ymmenen vuotta toiminut Hyvinkää-Riihimäen alueen perheasiain
neuvottelukeskus auttaa parisuhteeseen, perhe-elämään ja monenlaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kriiseissä sekä
ongelmissa.
Perheasiain neuvottelukeskus teki toimintansa kehittämiseksi palvelukyselyn,
johon vastasi 34 henkilöä. Heistä naisia on
19 ja miehiä 15. Ylivoimaisesti suurin osa
vastaajista oli naimisissa ja vain muutama
avoliitossa. Iältään 30–39-vuotiaita vastaajia oli 41 prosenttia ja 40–49-vuotiaita
39 prosenttia. Naimisissa vastaajista oli
ollut 11–20 vuotta 41 prosenttia ja 6–10
vuotta 29 prosenttia. Kaksi kolmasosaa
kyselyyn vastanneista tuli parikäynnille ja
yksi kolmasosa yksilökäynnille.
– Kysely vahvistaa sitä tilastollistakin

tosiasiaa, että perheneuvonta tavoittaa aivan erityisesti työikäisiä aikuisia ja lapsiperheitä. Ei siis ole ihme, että työ- ja perhe-elämän vaatimusten yhteensovittaminen on toistuva puheenaihe perheneuvonnassa, kertoo johtava perheneuvoja Jarno
Hellström.
Vastaajat tulivat asiakkaiksi etupäässä
parisuhdeongelmien vuoksi. Puolisot olivat vieraantuneet toisistaan, mikä aiheutti
keskusteluongelmia. Syiksi nousi myös
uskottomuus ja mustasukkaisuus. Toiseksi suurimpana syynä avun hakemiseen olivat eroon liittyvät asiat: Pariskuntaa uhkasi ero. Oli menossa erokriisi, erosta neuvotteleminen tai erosovittelu. Lähisuhdeväkivalta oli harvinainen syy perheasiain
neuvottelukeskukseen hakeutumiselle.

Hanna Leppälä

Perheneuvojat Anne Anttonen (vas.) ja Raili Yli-Saunamäki, Hyvinkää-Riihimäen
alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtaja Maria Raninen,
ja johtava perheneuvoja Jarno Hellström juhlivat 10-vuotista keskusta.
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merkitsee sitä, että lähes kaikki liikkumaan kykenevät hakeutuvat johonkin
temppeliin.
Mutta mitään apuahan sieltä ei löydy
omantunnon hätään. Ei mitään.
Mutta on paikka, josta lopullinen apu
on löydettävissä.
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika
on annettu meille... hänen nimensä on Väkevä Jumala...”
Teidän lähettäjien ja meidän lähettien
yhteinen toivo ja rukous on ollut, että kuluneen vuoden aikana olisi lisääntynyt niiden lasten, nuorten ja aikuisten joukko,
joka hiljentyy tämän seimessä olevan Väkevän Jumalan eteen, joulujumalanpalveluksissa, laulamaan ”Jeesus syntynyt on.”

Paavo Heikkinen
Hyvinkään seurakunnan
nimikkolähetti Japanissa

Perheasiain neuvottelukeskus
10 vuotta auttajana
K

Jorma Ersta

Hengitän
– siispä rukoilen

ävelet Tokion keskustassa, Shinjukun alueella. On jouluviikko. Talvipäivä alkaa kallistua iltaa kohden.
Lunta ei näy eikä kuulu. Lämpötila saattaa
olla reilut kymmenen pykälää plussan
puolella. Mitä hämärämpää tulee sen kirkkaammin alkavat loistaa jouluvalot. Valoja on paljon ja ne välkehtivät kirkkaasti.
Tavaratalojen näyteikkunat ovat taitavasti
sommiteltujen lahjaröykkiöiden täyttämät. Ja pientä kioskia myöten on luettavissa sanat: X-mas. Saatat hetkeksi jopa
unohtaa, missä olet. Niin ”kristilliseltä”
ympäristösi näyttää.
Isoäidit ja äidit ryntäilevät lapsineen
noiden X-mas kylttien katveessa tavaraa
kukkuroillaan olevien hyllyjen lomassa, ja
monet muut. Useimmilla ei ole harmainta
aavistustakaan, mistä joulussa on kysymys. Riittää, että tavaraa on tarjolla, sitä
on paljon ja rahaakin vielä toistaiseksi, jolla ostaa. X-mas, tuo vierasperäinen sana
kertoo heille sen, että on lahjojen ostamisen, saamisen ja antamisen aika. Ei muuta.
Siinä joulu japanilaisen lapsen silmin,
useimmiten.
Se tarkoittaa sitä, että joulun todellinen Lahja odottaa vielä löytäjäänsä.
Mutta on niitäkin lapsia, jotka ovat
”saaneet seisahtua seimelle.” He ovat lapsia, joiden vanhemmat tai toinen vanhemmista on kristitty. Nuo lapset ovat onnekkaita. Heillä on tilaisuus kuulla pienestä
alkaen Jeesuksesta, joulun lapsesta. Seurakuntamme jäsenenä on viisivuotias
Akari chan. Nimi merkitsee valo, lamppu.
Ja nimen merkitys on hyvin osuva hänen
tapauksessaan. Hän on jo kolmannen polven kristitty. Hän on niitä harvinaisia lapsia, jotka laulavat Jeesuksesta luontevasti.
Olen kuullut hänen laulujaan. Äiti on
hurskas kristitty, samoin isoäiti.

Suhteen säilymisen
puolesta taistellaan

Parisuhdekysymysten ongelmia selvittämään tulleet kyselyyn vastanneet olivat
tyytyväisiä siihen, että vihdoinkin he saattoivat pariskuntana puhua asioistaan ja
tunteistaan riitelemättä. Ulkopuolinen
apu aukaisi silmiä näkemään ongelmien
taustoja. Oli tärkeää oivaltaa, että kenelläkään ei ole taitoa lukea puolison ajatuksia.
Asiantuntija neuvoi puolisoita kuuntelemaan toisiaan.
– Perheneuvonnan asiakkaiksi hakeutuvat ihmiset ovat valmiita taistelemaan
suhteensa puolesta, eivätkä todellakaan
halua päästä ns. helpolla. Aina hyvä yrityskään ei riitä pelastamaan suhdetta,
mutta yönsä voi nukkua paremmin, kun
tietää katsoneensa tämänkin vaihtoehdon,
Hellström toteaa.
Hyvinkää-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskus piti 10-vuotisjuhlaansa 14. marraskuuta. Perheneuvonnassa ihmisiä autetaan sielunhoidon ja terapian menetelmin. Hyvinkään ja Riihimäen
seurakuntien ylläpitämä keskus tarjoaa
ostosopimuksin perheneuvontapalveluja
myös lähiseudun seurakunnille ja kunnille.
– Palvelukysely on meille hyvä lähtökohta toimintamme kehittämisessä. Saadun palautteen perusteella paljon on tehty
oikein ihmisten kohtaamisessa. Tarvetta
on jonotusajan lyhentämiselle ja ehkä lasten tilanteen paremmalle huomioon ottamiselle neuvotteluissa, Hellström tiivistää.

Teksti Seppo Ylönen

Opiskelijatyöstä
vastaava pastori
Hanna Leppälä
rohkaisee opiskelijoita etsimään voimaa
hiljaisuuden hetkistä.

Seurakunnan ja oppilaitosten
yhteistyö tiivistyy ensi vuonna
Vs. seurakuntapastori Hanna Leppälä sytyttelee kynttilöitä seurakuntakeskuksen toimituskappelin
lattialle.
Hän on tullut juuri Karjalohjan Heponiemestä hiljaisuuden retriitistä, jossa ollaan
yksinkertaisessa rukouksessa ja haetaan syvyyttä hengelliseen elämään.
Seurakunnassa Hanna Leppälän vastuualueeseen kuuluu muun muassa opiskelija- ja parisuhdetyö. Hän alkaa pitää ensi
maaliskuusta lähtien kerran kuukaudessa
vastaanottoa Urakantalossa toimivissa Hyvinkään kauppaoppilaitoksessa ja terveydenhuolto-oppilaitoksessa sekä Laurea ammattikorkeakoulussa Uudenmaankadulla. Lisäk-

si Urakantalolla on mahdollisuus osallistua
hiljaiseen hetkeen. Neuvoja opiskelijatyöhön
Hanna Leppälä on saanut koulutyön kappalaiselta Juha Koivulahdelta ja koulutyöntekijä Satu Rytilahdelta.
– Olen ajatellut hiljaisuuden hetken sellaiseksi, jossa tulijalta ei vaadita mitään –
siellä saa olla vastaanottamassa. On myös
mahdollisuus istahtaa hetkeksi ja kysyä: mitä
minulle kuuluu? Siellä on mahdollisesti ikoni, kynttilän valoa ja musiikkia. Saatan lukea
myös Psalmeja. Voidaan laulaa myös hengellinen laulu.
Hänen oman kokemuksensa mukaan
nuoret aikuiset kaipaavat kokonaisvaltaista
osallistumista.
– He haluavat päästä sytyttämään tuohuksia. Kokonaisvaltaiset kokemukset, jossa
kaikki aistit pääsevät käyttöön, ovat heille

tärkeitä.

Hiljainen hetki hoitaa.
Hanna Leppälän aviomies Kalle on myös
pappina Hyvinkään seurakunnassa. Pariskunnalla on yksi lapsi.
– Itse olen vasta valmistunut. Opiskelijaelämän ilot ja surut ovat vielä lähellä. Me
saimme lapsen opiskeluaikana. Se aika oli
esimerkiksi taloudellisesti vaativaa.
Opiskelevat ja samalla työssä käyvät
nuoret ovat hyvin kiireisiä eikä heillä ole aikaa tulla sunnuntaiaamuna kirkkoon. Se voi
olla monelle ainoa mahdollisuus nukkua pitempään. Siksi Hanna Leppälä toivoo opiskelijoiden löytävän itselleen seurakunnan
tarjoamat hiljaiset hetket.
– Hiljainen hetki on tosi hoitavaa, jos pysähtyy ajattelemaan sitä, mitä armollinen ja
rakastava Jumala minusta ajattelee. Hän hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme, ilman
suorituksia. Kanssani voi tulla myös juttelemaan ihan kaikesta, ei tarvitse olla hengellistä kriisiä.
Mainittujen oppilaitosten lisäksi Hanna
Leppälä on aloittanut opiskelijatyön myös
Hyvinkään ammattioppilaitoksessa sekä Uudenmaan maaseutuoppilaitoksessa ja Hyvinkään taidekoulussa.
– Ensi syksynä aloitan vastaanoton ainakin ammattioppilaitoksessa. Kahden viimeksi mainitun oppilaitoksen kanssa vielä neuvotellaan, mitkä heidän tarpeensa on. Se on
jo sovittu, että Laurea järjestää jouluhartauden Vanhassa kirkossa ja ammattioppilaitos
omissa tiloissaan.

Opinto-ohjaajat
yhteistyössä
Hyvinkään kauppaoppilaitoksen opinto-ohjaaja Ritva Virtanen kannustaa opiskelijoita
jokaisessa vaiheessa. Takana L08D-luokka kirjanpidon tunnilla.

Hyvinkään seurakuntalehti 6/11.12.2008

Hyvinkään kauppaoppilaitoksen puolelta
opiskelijatyön yhteyshenkilönä on opinto-

ohjaaja Ritva Virtanen ja Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitoksen puolelta opintoohjaaja Pirkko Esko-Asikainen.
Ritva Virtasella on menossa 25. vuosi saman oppilaitoksen opinto-ohjaana. Hän
muistaa, kuinka seurakunnan pastori Jari
Kemppainen teki opiskelijatyötä 1990-luvun
alkupuolella.
– Seurakunnan kanssa on ollut yli kymmenen vuoden tauko organisoidun yhteistyön kohdalla. Koen, että seurakunnan tekemä oppilaitostyö on erittäin hyvä asia. On
hyvä olla sellainen taho, jolla on aikaa keskustella opiskelijoiden kanssa kiireettömästi
muista kuin opiskeluun ja kouluun liittyvistä
asioista, Ritva Virtanen sanoo.
Hänen työnsä oppilaiden kanssa alkaa jo
ennen opiskelun alkua.
– Käymme kertomassa kauppaoppilaitoksesta peruskouluissa ja peruskoululaiset
käyvät täällä. Esittelemme oppilaitostamme
myös peruskoulujen vanhempienilloissa.
Kun opiskelija tulee tänne, hänet perehdytetään opintoihin. Opintojen aikana seuraan
niiden edistymistä. Jos opinnot eivät etene
odotetusti, mietitään yhdessä, missä on vika
ja mitä voitaisiin tehdä. Kolmannen vuoden
lopulla ohjaan opiskelijaa työelämään tai jatko-opintoihin.
Muuhun kuin opiskelijan opiskeluun liittyvään asiaan Ritva Virtasella on hyvin vähän aikaa. Hän näkee opiskelijoiden motivaation melko hyvänä.
– Minä koetan luoda heille uskoa valmistumiseen, vaikka opiskelujakin voi olla
monenlaisista eri syistä rästissä. Alusta lähtien minulla on ollut aika vahva usko nuoriin
ja heidän pärjäämiseensä. Kun nuorten
kanssa työskentelee, pysyy kiinni tässä ajassa.

Teskti ja kuvat Seppo Ylönen
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Ossi (vas.),
Harri, Kari ja
Teuvo ovat
tulleet Vehkojan seurakuntakeskuksen
päihteettömään saunaryhmään
kylpemään ja
iltapalalle. Harri
ja Teuvo ovat
paikalla
ensimmäistä
kertaa.

Päihteetön saunaryhmä on miehille tärkeä paikka

V

ehkojan seurakuntakeskuksen
alakerran päihteetön saunaryhmä kokoontuu talvisin joka toinen viikko. Diakoniatyöntekijä
Kristiina Leinosen vastuulla
olevassa ryhmässä käy keskimäärin kuusitoista miestä. Hänen parinaan on
tällä kertaa vapaaehtoisena Minna Laine.
Paikalla on ainakin kymmenen saunojaa.
– Sen olemme täällä huomanneet, että
monet pysyvät raittiina, kun heillä on paikka
missä käydä, Kristiina Leinonen sanoo.
Eri alojen ammattilaiset keskustelevat
usein tekniikasta. Kristiina Leinonen on oppinut ryhmäläisiltä paljon autoista ja tietokoneista.
– He ovat rohkeita ja uskaltavat puhua
mistä tahansa. Jos väitetään, että suomalainen mies ei puhu, se ei ole totta.

Jotkut miehet ovat käyneet saunaryhmässä sen perustamisesta alkaen eli kuutisen vuotta. Heitä ovat esimerkiksi Seppo,
Asko ja Ossi.
– Birgitta Laatikainen aloitti saunaryhmän, mutta jäsenet ovat vaihtuneet. Uusia
miehiä on tullut mukaan. Täällä näkee kavereita selvin päin, Seppo sanoo.
– Täällä on kiva ilmapiiri. Juomme kahvia, syömme voileipiä, keskustelemme, paistamme takassa makkaraa, ja sitten meillä on
saunomista. Ohjelmassa on vielä pieni hengellinen hartaus, Ossi lisää.
Jutuntekopäivänä saunaryhmään ovat
tulleet ensimäistä kertaa Harri ja Teuvo. He
ovat saaneet tiedon kavereiltaan. Riku on
paikalla toista kertaa. Hänen mielestään parasta on se, kun ryhmässä käyminen on ruokineen täysin ilmaista.

Kaksi ja puoli vuotta mukana ollut Jouni
on tyytyväinen saunaryhmään.
– Tämä on kiva paikka. Saadaan täällä
ohjeita moneen elämän asiaan, hän sanoo.
Ossi mainitsee, että loppukesästä päihteettömällä saunaryhmällä oli leiri Riihimäen seurakunnan leirikeskuksessa Hirvijärvellä.
– Se oli raitis leiri. Olimme siellä kaksi
yötä.

Virkistysretkiä ja talkoita
Saunaryhmään kuuluvat Kari, Asko ja Stefan ovat myös Toimarin Veturi-projektissa.
Yhteistyömuotona on järjestetty virkistysretkiä. Karin mielestä se on vähävaraisille
kavereille hieno asia.
– Toukokuussa olimme Salpalinjoilla ja

Seurakunnasta haetaan apua puutteeseen
Ruoka-avun tarve kasvaa kaikilla Suomen paikkakunnilla, vaikka elämme hyvinvointimaassa. Saamme tänä vuonna Euroopan
Unionin ruoka-apuohjelmasta noin 1,7 miljoonaa kiloa elintarvikkeita eli 2,7 miljoonaan euron edestä. Ensi vuonna elintarviketuen määrä nousee 4 miljoonaan euroon. Myös Hyvinkään
seurakunta myönsi syksyllä lisämäärärahaa diakonia-avustuksiin loppuvuotta varten.
Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen ja autetuksi tuleminen
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyössä oli Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelleen Raija Pajuniemen opinnäytetyö,
joka valmistui tänä syksynä.
– Raija Pajuniemen opinnäytetyö oli tarpeellinen, koska sitä
kautta voimme kehittää työtämme edelleen. Kyselystä paljastuu,
että osalla asiakkaista olisi enemmän tarvetta keskustella yksinäisyydestä ja muista elämään liittyvistä kysymyksistä, sanoo
seurakunnan diakoniasihteeri Tuija Mattila.
Ongelmaksi nousee ajan puute, koska diakoniatoimiston
päivystysvastaanoton kolmen tunnin aikana palvellaan keskimäärin kymmenen asiakasta.
– Vaikka päivystysvastaanotolla on kauhea kiire, on asiakkaiden kannalta tärkeää, että ehdittäisiin keskustella tarkemmin
heidän kysymyksistään. Ajan puutteen vuoksi yritämmekin so-
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pia jatkotapaamisaikoja.
Mainitun opinnäytetyön kyselyn vastauksissa taloudelliset
kysymykset nousivat yleisimmäksi syyksi hakea apua diakoniatoimistosta. Useimmilla asiakkailla taloudellisten ongelmien
aiheuttajina olivat velat ja maksamattomat laskut. Erityisesti
miesasiakkaiden ongelmat olivat kasautuneet moniongelmaisuudeksi.
Vaikka Hyvinkään seurakunnan diakoniatyön tavoitteena
on antaa vain tilapäistä apua, niin suurin osa asiakkaista on käynyt vastaanotolla useita kertoja. He ovat pienituloisia ja tukien
varassa eläviä ihmisiä. Suurimmalla osalla asiakkaista toimeentulon lähteenä on toimeentulotuki.
Kyselyyn vastanneesta 41 asiakkaasta 33 sai tarvitsemaansa
apua, heistä kolme vain osittain. Autetuksi tulleista asiakkaista
29 ilmoitti kirjallisessa palautteessaan saaneensa taloudellista
apua. Positiivista palautetta annettiin myös saadusta keskusteluavusta ja neuvoista. Kohtaaminen diakoniatyöntekijän kanssa
toi apua yksinäisyyden ja tuen tarpeen kokemukseen. Useat yksinäisyyttä kokevat asiakkaat olivat moniongelmaisia miehiä,
joiden on ehkä vaikea löytää läheltään ihmisiä, jotka ryhtyvät
avoimeen kohtaamiseen heidän kanssaan.

aiemmin Billnäsin voimalaitoksella sekä Fiskarsissa. Olemme retkeilleet luonnossa esimerkiksi nokipannukahveilla Usmin Kaksoislammilla ja Rytkön leirikeskuksessa Kytäjällä. Keväällä ja syksyllä osallistutaan diakoniatyön organisoimiin puutalkoisiin Herusten mökillä.
Miehet juttelevat, juovat kahvia ja paistavat makkaraa. Vuoron perään he menevät
saunan puolelle. Kristiina Leinosen mukaan
saunaryhmässä on vieraillut pappeja ja seurakunnan lähetyssihteeri. Kerran eräs numismaatikko saunaryhmäläinen kertoi vanhoista rahoista. Ohjelma noudattaa kirkkovuoden teemoja ja ryhmäläisiltäkin saadaan
aiheita.
– Välillä pidämme synttäreitä ja muistohetkiä pois nukkuneille saunaryhmäläisille.
On puhuttu ihmissuhteista, isyydestä, sairaudesta, uskon elämän hoitamisesta ja rinnalla kulkemisesta.
Eri tahoilla muun muassa A-klinikalla,
sosiaalitoimessa, psykiatrian yksikössä, vankiloissa ja Ridasjärven päihdehoitokeskuksesta on oltu kiinnostuneita saunaryhmästä,
asiakkaat ovat yhteisiä.
– Kysymys on ruohonjuuritason toiminnasta. Tähän liittyy sosiaalinen, aineellinen,
henkinen ja hengellinen taso.
Seurakunnan päihteettömän saunaryhmän osallistujien arjessa jaksamista ja raittiutta tukevat tavallaan myös muut paikkakunnan kristilliset seurakunnat. Viime vuonna yhteiskristillinen päihteetön joulujuhla
pidettiin Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Tämänvuotinen oman seurakunnan päihteetön joulujuhla on Paavolan seurakuntakodissa maanantaina 22. joulukuuta kello 13.
– Siellä on jouluista ohjelmaa ja jouluateria. Joulun jälkeen saunaryhmä jatkuu 8.
tammikuuta. Siitä ilmoitellaan seurakunnan
viikkotiedotteessa, Kristiina Leinonen tiedottaa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Alfa-kurssilla opitaan kristinuskon perusteita
Paavolan alueneuvoston puheenjohtajana tunnettu Arvi Orava
osallistui viime talvena Hyvinkään
seurakunnan ja Kansanlähetyksen
järjestämälle Alfa-kurssille.
– Menin kurssille sen vuoksi, että saisin raamattuopetusta. Vaikka Raamattua lukee yksin kotona, niin asiantuntijan opastuksella se
avautuu enemmän. Kurssi oli Paavolan seurakuntakodissa ja osallistujia oli noin kolmekymmentä.
Luennoilla käytiin läpi kristinuskon keskeisiä peruskysymyksiä, jotka liittyivät muun
muassa Jeesukseen, uskoon, Raamattuun,
rukoukseen, Pyhään Henkeen, johdatukseen
ja uskosta kertomiseen. Neljään ryhmään jaetut kurssilaiset jatkoivat luentojen jälkeen
keskustelua ja rukoilivat.
– Usko Jeesukseen merkitsee minulle
luottamusta siihen, että minä saan olla hänen lapsensa. Hän on Raamatun sanan mukaan luvannut olla myös minun kanssani
joka päivä. Jeesus on sovittanut minun syn-

tini ja syyllisyyteni Golgatan ristillä. Siihen
me kaikki saamme lujasti luottaa, Arvi Orava rohkaisee.
Uskonasiat selvisivät hänelle lapsuudessa
pyhäkoulua käydessä. Äiti ja mummo veivät
poikaa kirkkoon. Yläluokilla ollessaan Arvi
osallistui kavereiden kanssa Ristiinan kirkonkylän koulun johtajaopettajan Erkki
Kaikkosen raamattupiiriin.
Tammikuun 13. päivänä alkaa Hyvinkään
seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16)
uusi kymmenen kertaa kokoontuva Alfakurssi, jossa Arvi Orava on yhtenä ryhmänjohtajana. Kurssia pidetään tiistaisin kello
18–20.30. Mukaan ilmoittaudutaan 30. joulukuuta mennessä seurakunnan neuvonnan
puhelimeen (019) 45611. Ilmoittautua voi
myös Pentti Helttuselle, 045 127 5916 tai
pentti.helttunen@gmail.com ja Ulla Bremerille, 041 453 8369 tai ullamaija.b@luukku.
com. Heiltä saa lisätietoa kurssista. Tietoja
löytyy myös nettiosoitteesta www.alfakurssi.
fi.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kaupan alalta eläkkeelle jäänyt puutarhuri Arvi Orava kasvattaa orkideoja, joista on iloa
ympäri vuoden.

Krypto on sanaristikko, jossa
jokaiseen tyhjään
ruutuun on merkitty
siihen kuuluvaa
kirjainta vastaava
numero. Ristikon
ratkojan on pääteltävä, mikä kirjain
kutakin numeroa
vastaa. Kuvavihje
krypton keskellä.
Kaksi krypton oikein ratkaisutta lukijaa palkitaan
kirjapalkinnolla. Seuraavassa lehdessä kerrotaan
palkinnon saajat. Krypton
laati Aarre Kiveinen.
Lähetä ratkomasi ristikko
kirjekuoressa osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti,
PL 29, 05901 Hyvinkää.
Kuoreen merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.

Krypto sana-arvoitus
Hyvinkään seurakuntalehti 6/11.12.2008
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Lasten nurkka

Joululahja

Pienen ihmisen elämään mahtuu
paljon aikuisten esittämiä kysymyksiä.
Sinultakin on varmasti joskus kysytty:
”Mitä toivot joululahjaksi?” Olet voinut esittää useammankin toiveen ja
haaveillut sitten niiden toteutumisesta. Jouluaattona olet jännittänyt sitä,
mitä paketeista löytyy. Ilosi on ollut
suuri, kun paperin ja paketin kätköistä tulee esille odottamasi
lahja.
Kauan sitten eräänä jouluna me kaikki ihmiset saimme todella
hienon lahjan. Kaukana Betlehemissä syntyi Jeesus. Jeesus nukkui seimessä vaatimattomassa tallissa. Tätä ihmeellistä joululahjaa menivät enkelitkin katsomaan ja he toivat ilonsa esille ylistämällä Jumalaa.
Viisaat itämaan tietäjät saapuivat myös Jeesuksen luo ja toivat
hänelle lahjoja. Joulu on Jeesuksen syntymäpäivä ja sen muistoksi, että hän sai lahjoja ja on meidän parhain lahjamme – mekin voimme antaa tosillemme lahjoja. Jouluiloa voi myös jakaa
antamalla lahjana halauksen, apua toiselle ihmiselle tai sanomalla jotain kaunista.

Tuija Vänskä

Inkeri-kerhon kevään kokoontumispäivät:
• 1.2.2009 Klo 14 Eila Jaakkola tuo terveisiä ja virikkeitä
vanhustyön seminaarista
• 1.3.2009 Klo 14 Kerho
• 5.4.2009 Klo 14 Kerho

Valo syttyi, Jeesus syntyi...
Jouluvirsien ilta
Vanhassa kirkossa
su 28.12.08 klo 18.
Tervetuloa veisaamaan!

Diakoniatyön

joulunaika

Päivystysvastaanotto
ma, to ja pe klo 10–13
• Perhetyön vastaanotto ma klo
15–17
• Päihdetyön vastaanotto ti klo
10–13 Hämeenkatu 16
Mummon kammari
joulutauolla 19.12.–7.1.
• Toiminta alkaa 8.1. alkavalla
viikolla

Pastori Jyrki Rauhala luennoi
Isä meidän -rukouksesta
Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13
torstaisin klo 19
11.12. Ja anna meille meidän
syntimme anteeksi
8.1. Äläkä saata meitä
kiusaukseen
22.1. Vaan päästä meidät
pahasta

Ryhmät ja kerhot
aloittavat toimintansa 8.1. alkavalla viikolla; katso tapahtumakalenteri
Herusten mökki
• Lisätietoja vuokrausasioista
voi tiedustella diakoniatoimistosta päivystysaikoina p. 4561
250.

Diakonian joulukortti
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöntekijät toivottavat kaikille diakoniatyön asiakkaille sekä yhteistyötahoille

Starttirahan turvin nainen voi käynnistää pienen yritystoiminnan ja
hankkia itse oman toimeentulonsa
ja parantaa elinolosuhteitaan.
Lisätietoja asiasta löydät osoitteesta: www.toisenlainenlahja.fi
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pitopalvelu

Ammattitaidolla ja
tyylikkäästi
• Perhejuhlat ja muut tilaisuudet
• Kahvi- ja ruokatarjoilut seurakunnan tai asiakkaan tiloissa
• Nyt joululaatikot ja leivonnaiset
joulupöytään!

Nähdään tammikuussa!

Koululaisten iltapäivätoiminta alkaa ma 5.1.
Päiväkerhot ja Tutun tuvat (Pilttiporukka, Touhutovi)
alk. 12.1. toimintapäivänsä mukaisesti.
Martin naisten tiistai (Akkojen klubi) alkaa 13.1.

Donkkis
toimintailta 7–13 -vuotiaille
Paavolan srk-kodilla, Aittatie 1
pe 12.12. klo 17.30–20
• Mukavaa yhdessäoloa laulujen, Raamattuopetuksen ja
erilaisten toimintapisteiden
parissa.
• Nukketeatteri ”Rakkauden
silmälasit” esittää Jouluevankeliumin
Vapaa pääsy!
Myös vanhemmat ovat
tervetulleita!
Järj. Hyvinkään seurakunta ja
Ev.lut. Kansanlähetys

Ps. Kevään kokoontumiset:
6.2., 27.3. ja 15.5.

Sururyhmä

• Uusi sururyhmä alkaa helmikuussa 2009.
• Ryhmän ohjaajina toimivat
Kaisa Laakso ja Petra Pohjanraito.
• Ryhmä kokoontuu klo18 seuraavasti: torstai 5.2., 12.2.,
19.2., 26.2., 5.3. ja 12.3. sekä
keskiviikkona 20.5.
• Tied. Kaisa Laakso 040 755
9364 ja Petra Pohjanraito 040
748 1960.
• Tervetuloa mukaan sururyhmiin, kenenkään ei tarvitse
jäädä yksin suremaan!

Rauhallista joulunaikaa ja
Taivaan Isän siunausta vuodelle 2009
Joulukorttien lähettämiseen tarkoitetut rahat olemme ohjanneet Kirkon ulkomaanavun kautta starttirahaksi kehitysmaassa asuvalle naiselle.

Hyvinkään seurakunnan

Tiedustelut ja varaukset
(019) 456 1234

Big Night

Rukous:
Sua Jeesusta joulun lasta
me pyydämme päälle maan.
Me oomme niin pienet vasta
tule meitä sä siunaamaan.” Amen

• 4.1.2009 Klo 14 Virpi Koivisto
kertoo Pietarin Mikaelin seurakunnan ja Nurmijärven sekä Tuusulan rovastikuntien
yhteistyöprojektista.

Isä meidän -rukous

Palveleva
puhelin
01019 0071

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

Minttu Mäntymaa

Uusi ”Uskon, en usko, uskon” -keskusteluryhmä
torstaisin klo 18 alkaa 5.2.2009 ja kokoontuu toukokuuhun asti.
Tied. ja ilm. past. Laura Maria Latikka 040 7437 856,
laura.latikka@evl.fi

Hyvinkään seurakunnan tarjontaa lapsille,
nuorille ja perheille kevättalvella 2009
Nuortenleiri
9.-11.1.2009 Sääksissä
• Hinta 40€.
• Ilm. ti-to puh. 0400 162 743. Tai
Ouskalle ja Ollille.
Isä-poika -leiri
23.-25.1.2009 Sääksissä
• Leirin hinta: aikuinen 40€, lapsi
15€.
• Ilm. suoraan A-P Laaksolle puh.
040 559 6327 viimeistään
9.1.2009.
Äiti-tytär -leiri
30.1.-1.2.09 Sääksissä
• Leirin hinta: aikuinen 40€,
lapsi 15€.
• Ilm. voit ti-to klo 12-17 puhelinnumeroon 0400 162 743.
Varhaisnuorten hiihtolomaleirit Sääksissä
• 14.-16.2.2009 11-14-v
• 16.-18.2.2009 7-8-v
• 18.-20.2.2009 9-10-v
• Leirin hinta 40€/lapsi, sisaralennus -50%. Maksuvapautusta mahdollista hakea.
• Leirin hinta sisältää kuljetuksen, ruuan, majoituksen ja
leirin ohjelman. Leiriläiset on
vakuutettu.
• Ilm. voit ti-to klo 12-17 puhelinnumeroon 0400 162 743.
Laskiaisrieha
koko perheelle
su 22.2.2009
Sääksin leirikeskuksessa
osoite Sääksjärventie 144.
• Ohjelmassa mm. hevosajelua,
pulkkamäki, askartelua, ruokailumahdollisuus
• Yhteistyössä Hyvinkään ja
Nurmijärven seurakunnat
Yhteisvastuun perhepäivä
kirkonmäellä
la 28.2.2009 klo 12-16
• Monenlaista puuhaa lapsille ja
perheille. Tapahtuma on maksuton.

• Myynnissä tuotteita Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Donkkis Big Night
6.2. ja 27.3.2009
Paavolan srk-kodilla.
• Maksuton toimintailta 7-13vuotiaille varhaisnuorille.
Pääsiäisretki
hiihtämään ja laskettelemaan
Lapin lumille,
Kittilään ja Leville 8.-14.4.2009
• Aikuiset 280€
• 16-18v+opiskelijat 200€
• 12-15v 185€
• 7-11v 125€
• Alle 14-vuotias voi lähteä matkalle vanhemman/isovanhemman/kummin tai vanhemman
sisaruksen seurassa. Ilm. ja
tied. ti-to klo 12-17 puh. 0400
162 743.
Päiväkerhot kutsuvat
syksyllä 2009
• 3-6-vuotiaiden päiväkerhoryhmiin ilmoittautuminen 2.6.3.2009. Lapsen voi ilmoittaa
kerhoon soittamalla lapsi- ja
perhetyön toimistoon puh.
040 528 7236 tai ilmoittautumislomakkeen voi käydä täyttämässä seurakuntakeskuksen
neuvonnassa Hämeenkatu 16.
Avoinna ma-to klo 8-16, pe klo
8-15.
Hyvinkään seurakunta
kasvatustiimi
www.betsku.net
www.hyvinkaanseurakunta.f

J O U L U K U U 2 0 0 8 - TA M M I K U U 2 0 0 9
Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

JOULUKUU
torstai 11.12.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10 Kehitysvammaisten joulukirkko Vanhassa kirkossa
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 17.30 Lucia och De vackraste
julsångerna i Gamla kyrkan
• 18.30 Evankelioimis- ja lähetystyön joulujuhla srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri Vehkojan
srk-keskus
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskuksen piharakennus
• 19.00 Ja anna meille meidän
syntimme anteeksi. Raamattuluento Isä meidän -rukouksesta Vanha kirkko, Jyrki Rauhala

perjantai 12.12.

Seurakunnassa tapahtuu

perjantai 19.12.

• 19 Helsingin kamarikuoron
konsertti Hyvinkään kirkko
Ks s. 4

Jouluaattona 24.12.
klo 14 ja 16

sunnuntai 21.12.

Kuninkaasi tulee

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 16 Ahdenkallion joulujuhla
Ahdenkallion nuorisotalolla,
kahvi- ja glögitarjoilu
• 18 Hyvinkään kirkkokuoron konsertti Hyvinkään
kirkko Ks s 4
• 18 joulunodotuskirkko
Martin srk-talo
• 22 Aatonaaton yömessu
Paavolan srk-koti

keskiviikko 24.12.
Jouluaatto

• 17 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkko Ks s. 4

sunnuntai 14.12.

torstai 25.12. Joulupäivä

lauantai 13.12.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu ja kauneimmat
joululaulut Paavolan srk-koti
kirkkokahvit
• 12 Kauneimmat joululaulut
Kaukasten palvelutalo
• 14 Lasten kauneimmat joululaulut Vehkojan srk-keskus
• 16 Kauneimmat joululaulut
Kytäjän kirkko
• 16, 18 ja 20 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkko
• 16 ja 18 Kauneimmat joululaulut Vanha kirkko

maanantai 15.12.

• 18 Avoin Raamattupiiri Paavolan srk-koti

tiistai 16.12.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 19 Petri Laaksosen joulukonsertti. Ks s. 4

keskiviikko 17.12.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 11-13 Kytäjä-kerhon joulujuhla Kytäjän kirkon sivusali
• 18 Irina Kimin oppilaiden joulukonsertti, Kytäjän kirkko Ks
s. 4
• 19 Arki-illan ehtoollinen Vanha kirkko

torstai 18.12.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 18 Vehkojan ryhmien joulupuuro, Vehkojan srk-keskus
• 19 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään kirkko

Pääosassa (Luukas): Mica Ikonen
Maria: Tanja Hietakangas
Joosef: Samppa Mustonen
Musiikki: Helena Lehtinen
Ohjaus: Jouni Laine.
Hartaus: khra Ilkka Järvinen

tiistai 23.12.

• 14 ja 16 Kuninkaasi tulee joulunäytelmä Hyvinkään
kirkko
• 14 Jouluaaton hartaus Rauhannummen hautausmaalla
• 14 ja 15.30 Jouluaaton hartaus Kytäjän kirkko
• 16 Julbön i Gamla kyrkan
• 18 Jouluaaton hartaus Puolimatkan hautausmaalla
• 17-20 Avoin jouluaatto Vehkojan srk-keskus (10 €)
• 23 Jouluyön messu Hyvinkään
kirkko

• 14 Raamattupiirien joulujuhla srk-keskus
• 17.30 Donkkis Big Night –
toimintailta Paavolan srk-koti
• 18 Nuorten raamis Betania
• 18 Herättäjäyhdistyksen Jouluseurat Mummon kammari
• 19 Sanan ja rukouksen ilta
Hyvinkään kirkon yläsali

-joulunäytelmä
Hyvinkään kirkossa.

• 6 ja 8 Joulukirkko Vanha kirkko
• 7 Joulukirkko Hyvinkään kirkko
• 9 Joulukirkko Kytäjän kirkko
• 10 Joulupäivän messu Paavolan srk-koti
• 11 Joulun perhekirkko Vehkojan srk-keskus
• 18 Hyvinkään Kamarikuoron
joulukonsertti Hyvinkään
kirkko Ks s. 4

perjantai 26.12.
Tapaninpäivä

• 10 Messu Hyvinkään kirkko

sunnuntai 28.12.

• 10 Messu Hyvinkään kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 17 Joulukonsertti ja yhteislaulua Martin srk-talo, Vaalamo/Väliahon perhe Ks s. 4
• 18 ”Valo syttyi, Jeesus syntyi”
jouluvirsien ilta Vanha kirkko

keskiviikko 31.12.

• 19 Raamattutunti
Vanha kirkko
• 20.30 Seurat ja ehtoollinen
Vanha kirkko, Järj. Kansanlähetys ja Hyvinkään seurakunta.
• 23 Uudenvuoden hartaus
Hyvinkään kirkko

TAMMIKUU

Tuotanto: Hyvinkään seurakunta/Teatteri Beta

• 12 Messu Vehkojan srk-keskus
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko
• 14 Inkeri-kerho työkeskuksen
aulakahvio

tiistai 6.1. Loppiainen

keskiviikko 7.1.

• 9-12 Mummon kammari, perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus

maanantai 5.1.

• 18 Avoin Raamattupiiri, Paavolan srk-koti
• 10 Messu ja uusien työntekijöiden työhön siunaaminen
Vehkojan srk-keskus
• 15 Loppiaisen perhekirkko,
Jouni Laineen nukketeatteri
”Joulun tähti” ja Kauneimmat
joululaulut vielä kerran Martin
srk-talo
• 18 Kauneimmat joululaulut
vielä kerran Vanha kirkko
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho,
Paavolan srk-koti
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu Vanha kirkko

torstai 8.1.

perjantai 16.1.

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

lauantai 17.1.

• 16.30 Nuortenilta Betania

sunnuntai 18.1.

• 10 Messu Vanha kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Vehkojan srk-keskus,
rippikoulukirkkopyhä
• 15 Siionin Kanteleen lauluseurat (ELY), Vanha kirkko
• 17 Yhteiskristillinen ilta,
Vanha kirkko
• 18 iltakirkko Vanha kirkko

perjantai 9.1.

• 12-15 Mummon kammari
• 18 Avoin Raamattupiiri,
Paavolan srk-koti

• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko

sunnuntai 11.1.

• 10 Messu Vanha kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 12 Messu Kaukasten palvelutalo
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko

tiistai 13.1.

Hyvinkään seurakuntalehti 6/11.12.2008

torstai 15.1.

• 9-12 Mummon kammari, perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 14 Näkövammaisten kerho,
srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten
kerho Martin srk-talo
• 19 Raamattuluento Isä meidän –rukouksesta, Vanha kirkko

torstai 1.1.

• 10 Messu Vanha kirkko
• 10 Messu Paavolan srk-koti

keskiviikko 14.1.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
• 18 Kätevä-piiri Mummon kammari
• 18 Nuorten peli-ilta Vehkojan
srk-keskus
• 19 Seurakunta- ja Raamattukoulu Vanha kirkko

maanantai 12.1.

sunnuntai 4.1.

torstai 22.1.

• 9-12 Mummon kammari, perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan srkkeskus
• 19 Raamattuluento Isä meidän –rukouksesta, Vanha kirkko

perjantai 23.1.

(Hyvinkään kirkko remontissa
tammi-maaliskuu)
• 10 Messu Vanha kirkko

• 18 Nuorten peli-ilta Vehkojan
srk-keskus

• 12-15 Mummon kammari
• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari

maanantai 19.1.

tiistai 20.1.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talo
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho,
Paavolan srk-koti
• 18 Lähetysilta, Vanha kirkko,
Anu ja Juha Väliaho sekä lauluryhmä Sorta
• 19 Siioninvirsien veisuut
Mummon kammari

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

lauantai 24.1.

• 16.30 Nuortenilta Betania

sunnuntai 25.1.

• 10 Messu Vanha kirkko, Tauno
Tuomisen lähtösaarna
• 10 Messu Paavolan srk-koti
• 13 Messu Kytäjän kirkko
• 18 Tuomasmessu Vanha kirkko

maanantai 26.1.

• 12-15 Mummon kammari
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri, työkeskuksen
aulakahvio

tiistai 27.1.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talo
• 12-15 Mummon kammari

keskiviikko 28.1.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
• 14 Sotiemme veteraanien
keskustelupiiri srk-keskus
• 18 Nuorten peli-ilta Vehkojan
srk-keskus
• 18 Kätevä-piiri Mummon kammari

torstai 29.1.

• 9-12 Mummon kammari, perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naistenkerho, Paavolan srk-koti
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri, Vanha kirkko
• 10-14 Torstaitovi Vehkojan
srk-keskus
• 16-20 Nuorten avoimet ovet
Betania
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan
srk-keskus

perjantai 30.1.

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

lauantai 31.1.

• 16.30 Nuortenilta Betania

keskiviikko 21.1.

• 11.30 Vanhan kirkon Raamattu- ja rukouspiiri
• 12-15 Mummon kammari
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Karusellikerhon pienten joulutervehdys

Lastenohjaajat Marja
Hautakangas (ylärivi
vas.) ja Eija Kari
toivottavat Karusellikerhon lasten kanssa
Hyvää Joulua Kirkonmäeltä-lehden
lukijoille.

Karusellikerhon
joulun odotusta ja
joulutouhuja
Karusellikerhossa vipeltää ja touhuaa 5 tyttöä ja 7 poikaa joka tiistai- ja torstaiaamupäivä. Ikää kerholaisilla on 3 vuotta.

Nyt sytytämme kynttilän se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta seimessä nukkuvaa.
Kerhossa joulun odotus alkaa adventista. Jouluaskartelut odottavat pienten
käsien liimaamista ja leikkaamista, pistelyä ja maalaamista. Kerholaiset maalaavat ensimmäiseksi helisevillä kuulilla joulukuuset.
Ensimmäinen kynttilä on syttynyt. Matka Betlehemiin on alkanut.

Nyt syttyy toinen kynttilä ja valo laajenee.
Suo Isä tänne Jeesuksen, se hetki lähenee.
Ilmassa on juhlatunnelmaa: meillä on itsenäisyyspäiväjuhla. Kaikki päiväkerholaiset ja ohjaajat on kutsuttu viettämään juhlaa Vehkojalle. Presidenttiparin
kättely sujuu arvokkaasti. Olemmepa upea joukko! Kunniamitalit kiiltelevät
rinnuksissa ja kakku odottaa popsimista.
Karusellikerholaisten joulukuuset ovat saaneet kynttilän loistamaan oksalleen.
Kerhossa joululaulut ja -lorut tulevat tutuiksi leikkien ja soittaen. Joulukalenterista avautuu jouluiset kuvat. Ihan jännittää!

Nyt loistaa kolmas kynttilä, niin kirkas, kutsuva.
Oi, kohta meille kuningas jo syntyy tallissa.
Kerholaisten nenänpäät ovat jauhoilla päällystetyt.
Meillä leivotaan joulupipareita. Vanhemmat saavat tulla
niitä maistelemaan kerholaisten kanssa. Leikimme jouluisia leikkejä ja laulamme. Kerholaiset esittävät yhdessä
vanhempien kanssa jouluevankeliumin. Joulu on lähellä.

Nyt syttyy neljäs kynttilä, jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta, hän kaikki pelastaa.

H y v ä ä J o u l u a j a R a u h a l l i s t a U u t t a Vu o t t a 2 0 0 9 k a i k i l l e h y v i n k ä ä l ä i s i l l e !
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