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Cary ja Tracy pitelevät käsissään
Raamattua, jossa on teksti sekä
kiinaksi että englanniksi.

Cary ja Tracy tutustuivat Kiinassa
Cary Kilpinen ja Tracy Lu alkoivat käydä Kiinan Suzhoussa
luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa vuonna 2011. Nyt
he pitävät Paavolan seurakuntakodissa Suomi-kahvilaa.

HENKILÖKUVA
CARY KILPINEN

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

K

iinassa 16 vuotta asunut Cary
Kilpinen tapasi Suzhoun kaupungissa Tracy Lun. He menivät naimisiin vuonna 2012 ja
asuvat nyt Hyvinkäällä. Carylla
on oma konsulttiyritys. Tracy
opiskelee Hyriassa kokiksi.
Cary Kilpinen on syntynyt Helsingissä.
Hänen äitinsä antoi pojalle nimeksi Cary
amerikkalaisen näyttelijän Cary Grantin
mukaan. Äiti kuoli, kun poika oli viisivuotias. Isä menehtyi, kun Cary oli 15-vuotias.
Vuonna 1986 Cary Kilpinen valmistui
ammattiopistosta radio- ja tv-asentajaksi.
Sen jälkeen hän opiskeli hissi- ja elektroniikka-asentajaksi Kone Oy:n teollisuusoppilaitoksessa Hyvinkäällä. Työpaikka
järjestyi heti Koneen hissitehtaalta.
– Olin Kone Oy:n palveluksessa kymmenen vuotta. Seuraavat kymmenen vuotta
meni hankintapäällikkönä Eforessa. Yritys
kehittää ja valmistaa tehoelektroniikkatuotteita. Vuonna 1999 olin perustamassa
ensimmäistä Eforen Kiinan tehdasta
Suzhoussa, jonka jälkeen olin viisi vuotta
työssä kumialalla. Vuonna 2012 päätin
aloittaa oman yrityksen. Autan suomalaisia
yrityksiä kansainvälistymään ja kiinalaisten
yritysten tuloa Suomeen.

Tracy Lu on syntynyt Suzhoussa, joka on 79

kilometriä Shanghaista luoteeseen. Viime
vuonna edesmennyt isä oli ammatiltaan
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sähköinsinööri. Isä teki 40 vuotta sitten itse
mustavalkoisen television. Sen yhtä kanavaa naapurit tulivat kotiin katsomaan. Isä
osasi soittaa viulua ja tykkäsi musiikista.
– Kävimme Caryn kanssa joululomalla
Suzhoussa. Siellä oli valoisaa, ja lämpöä
7–15 astetta. Äitini on 77-vuotias ja voi hyvin. Hän matkustelee mielellään Kiinassa.
Tracy Lu valmistui historianopettajaksi,
mutta neljän peruskoulutyövuoden jälkeen
hän hakeutui kansainvälisten logistiikkayritysten palvelukseen. Tracy esitteli myös
kiinalaista logistiikkaa ulkomaalaisille.
Työmatkoja oli esimerkiksi Hong Kongiin,
Singaporeen ja Yhdysvaltoihin.
– Monet kiinalaiset käyvät buddhalaisissa temppeleissä, mutta minusta niissä oli
huono tunnelma enkä saanut apua.
Tracyllä oli kristitty kiinalainen naisystävä, joka kävi Suzhoussa olevan luterilaisen
kirkon jumalanpalveluksissa.
– Menin tämän naisystäväni kanssa ensimmäisen kerran kirkkoon vuonna 2009. Siellä
oli rauhallista ja hyvä olla. Jumala antoi minulle uuden maailman ja elämän. Kun isä oli
sairaalassa ennen kuolemaansa, kutsuimme
kirkon papin paikalle. Pappi rukoili isäni puolesta. Tämä yritti sanoa jotakin, mutta sanoja
ei tullut. Minun mielestäni ihmisen pitää ottaa Jeesus vastaan ja uskoa häneen terveenä
ollessaan. Sitä hetkeä ei kannata siirtää.
Tracy Lusta tuli Kiinan Suzhoussa Jeesukseen uskova luterilainen kristitty.

Hissi-elektroniikkaasentaja.
Työnantajat:
Kone Oy, Efore ja
Teknikum.
Vuodesta 2012
itsenäinen yrittäjä.
TRACY LU
Kiinan Suzhousta.
Historianopettaja. Työskenteli
kansainvälisissä
logistiikkayrityksissä.
Avioliittoon vuonna
2012 ja Suomeen 2016

Jumala
antoi
minulle uuden
maailman
ja elämän.

Tracyn ystävä esitteli Caryn ja Tracyn toi-

silleen.
– Ystävättäreni sanoi, että Cary on rehellinen herrasmies. Menin ystävättäreni
kanssa sitten erääseen kauniiseen teehuoneeseen, jossa tapasin Caryn ensimmäisen
kerran. Aloimme tapailla toisiamme ja kävimme yhdessä eri paikoissa.
Tracy oli tuohon aikaan erään ison ulkomaalaisen yrityksen osastopäällikkönä.
Cary oli paikallinen toimitusjohtaja suomalaisessa kumiyrityksessä.
Tracy harrastaa sulkapalloa ja Tai
Chi:ta. He pelasivat usein yhdessä ja
kävivät kirkossa. Tracy alkoi pitää siellä
kirpputoria, joka toimii vieläkin. Kirkko
on rakennettu vuonna 1881. Sen jumalanpalveluksissa on ihmisiä kolmessa kerroksessa. Osallistujia voi olla samaan aikaan
noin 1000 henkeä.
Vuoden 2011 talviloman aikana Tracy sai
tutustua ensi kertaa Suomen kylmyyteen
ja lumeen. Helmikuussa 2016 pariskunta
muutti pysyvästi Suomeen.
– Käymme Hyvinkään kirkossa ja Helsingin kiinalaisessa seurakunnassa. Toivon,
että muutkin aasialaiset tulisivat kirkkoon
ja seurakunnan tilaisuuksiin. Niissä on hyvä olla. Wechatissa on Suomen kiinalaisten
raamattupiiri, jossa pappi Paulos Huang
selittää Raamattua. Minulla on tarkoitus
lukea Raamattu vuodessa läpi, Tracy sanoo
ja osoittaa Raamattua edessään pöydällä.
Kirjassa on teksti sekä kiinaksi että englanniksi.
– Viime syksynä aloimme vetää yhdessä Paavolan seurakuntakodissa Suomikahvilaa, jota pidetään parillisilla viikoilla
torstaina kello 18 – 19.30. Sinne ovat
tervetulleita teekupin ääreen sekä maahanmuuttajat että suomalaiset, Cary Kilpinen
jatkaa.

PÄÄKIRJOITUS | 2.2.2018
Inkeri Toiviainen
vs. johtava tiedottaja

Antaessaan saa
KATSOIN DOKUMENTTIELOKUVAN
Blood Brother. Se kertoi yhdysvaltalaisesta Rockystä, joka kaipasi muutosta
elämäänsä ja lähti lomalle Intiaan. Nyt
hän työskentelee orpokodissa HIVtartunnan saaneiden lasten parissa.
Yllättävää on, ettei Rocky aikaisemmin
edes erityisemmin pitänyt lapsista,
mutta orpokodin sairaiden ja kuolevien
lasten pyyteetön rakkaus sulatti hänen
sydämensä.

Voidaan puhua
todellisesta
ajan ilmiöstä
ja hyvän
jakamisesta.

ELOKUVASSA OLI mielestäni puhutte-

levaa se, että länsimaisen yltäkylläisyyden ja tyhjyyden täyttämä nuori mies
lähti etsimään elämälleen tarkoitusta
– ja löysi sen muita auttaessaan. Palattuaan Intiasta hän tajusi, ettei enää voi
tuhlata elämäänsä tyhjänpäiväisyyksiin.
Hän halusi elämältä enemmän. Niinpä
hän myi omaisuutensa ja lähti takaisin

Intiaan tekemään työtä orpolasten parissa.
Harva meistä pystyy tekemään näin
radikaalia ratkaisua. Mutta elämä on
mielekästä, kun tuntee ja tietää itsensä
tarpeelliseksi ja toisaalta kun saa ja voi
auttaa muita. Elokuvan mainoksessa
sanottiin, että Rocky teki vain sitä, mitä
meidän jokaisen tulisi luonnostaan tehdä eli auttaa vähäosaisia.
HÄMMÄSTYTTÄVÄN SUURTA auttamisen halua ja anteliaisuutta sai myös
Hyvinkään seurakunta kokea viime jouluna. Eri järjestöt ja yksityiset henkilöt
toimittivat jouluviikolla seurakunnan
diakoniatoimistoon valtavat määrät
joululahjoja ja lahjakortteja jaettavaksi
lapsiperheille ja muille tarvitseville. Voidaan puhua todellisesta ajan ilmiöstä ja
hyvän jakamisesta.

YHTEISVASTUUKERÄYS TARJOAA meille

myös mahdollisuuden auttaa hädänalaisia. Tämän vuoden keräyksellä torjutaan
nälkää ja köyhyyttä niin Suomessa kuin
maailman katastrofialueilla.
ULKOMAISENA KERÄYSKOHTEENA ovat

etelä-sudanilaiset pakolaiset Ugandan
pakolaisleireillä. Kannen kuvassa ovat
Wani Garanep ja Kaku Zcuzce lapsineen. Aikuisille järjestetään leirillä
maanviljelytaitoja parantavaa opetusta
ja lapsia autetaan pääsemään kouluun
mahdollisimman pian. Myös Wani ja
Kaku haluaisivat taata lapsilleen hyvän
koulutuksen, mutta nälkäisinä lasten on
vaikea keskittyä koulunkäyntiin. Lahjoittamalla YV-keräykseen voimme auttaa heidän kaltaisiaan kodeistaan sotaa
paenneita ja toimeentulon äärirajoilla
sinnitteleviä perheitä.

Maailmassa moni lienee, nälkäinen ja janoissaan.
Opeta oi Herra meitä, omastamme jakamaan.
Virsi 954, 3

KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Onko Suomessa ja Hyvinkäällä köyhyyttä?

MERLE RATTUS
– Jokaisessa maassa on valitettavasti
köyhyyttä. Kodittomia ihmisiä on Hyvinkäälläkin. Jos ison perheen isä ja äiti ovat vaikka tilapäisestikin työttöminä, sitä tilannetta seuraa puute. Kaikki
voi olla ihan hyvin, mutta työttömyys
aiheuttaa ongelmia. Sairastuminenkin
voi johtaa köyhyyteen. Hallitus tekee
parhaansa, mutta ongelmaan liittyy
monta siihen vaikuttavaa tekijää.

PAAVO PARKKONEN
– Olen sitä mieltä, että kyllä Suomessa
on köyhyyttä. Sitä on valitettavasti
myös täällä Hyvinkäällä. Olen tavannut useita asunnottomia ihmisiä. Heitä istuu Kauppakeskus Willan käytävillä olevilla penkeillä. Itse saan kohtalaisen työeläkkeen, jolla pärjään. Olin
työssä Koneella melkein 25 vuotta.

TAMARA LINDGREN
– Eräs todiste Suomen köyhyydestä
ovat ruokajonot. Seurakunnan diakonialle köyhyys on antanut paljon tehtäviä. On ihmisiä, joilla ei ole työtä. On
mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä
syrjäytyneisyyttä. Ihmisille pitäisi saada töitä sellaisella palkalla, jolla voisi
elää. Varsinkin naisvaltaisilla aloilla
palkkataso on huono. Työmäärää vain
lisätään, ja ihmiset uupuvat.

LEO NISSILÄ
– Suomessa on varmasti köyhyyttä.
Hyvinkäältäkin sitä löytyy ja joka
paikasta. Se ei ole yhden kaupungin
asia. Köyhyyttä on esimerkiksi se, kun
ihmisten täytyy turvautua sosiaalitoimiston apuun. Hallitus ei ole mielestäni toiminut riittävästi köyhien hyväksi.
On tehty päätöksiä, jotka antavat lisää
vain niille, joilla on ennestäänkin varallisuutta
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KOLUMNI
Leena Vilkka
Kirjoittaja on FT,
ympäristöfilosofian dosentti
ja seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Jotta laajenevat
ilmastokatastrofit voidaan
pysäyttää, maapallo pitää
metsittää uudelleen.

Luomakunnan tulevaisuus
IHMISEN JA luonnon kohtalot limittyvät toisiinsa. Ihmiskunta on osa luomakuntaa, Jumalan kätten jälkeä.
Ihmisen osa on viljellä ja varjella sitä.
Jumala näkyy luonnossa. Katseen luominen pois
ihmisestä ja mammonasta, kohti luomakuntaa, vie
ihmisen lähemmäksi Jumalaa. Luonto on perusta, joka
on luotu ensin. Tämän perustan tuhoaminen johtaa
ihmiskunnan tuhoon. Se tuho on käynnissä aavikoitumisena, sotina ja nälänhätänä.
Maapallon väkiluku ja kulutus on ylittänyt maapallon kestokyvyn. Aikamme pakolaiskriisin taustalla on
liikakansoitus, jolloin maa ei enää elätä asukkaitaan.
Syyriassa ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja elinkeinonsa sisällissotien ja kuivuuden vuoksi.
10 000 vuotta sitten metsät peittivät noin puolet
maapallon pinta-alasta. Metsä on antanut suojan ja
ravinnon läpi historian maan asukkaille. Metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Metsät sitovat hiilidioksidia. Jotta laajenevat ilmastokatastrofit voidaan
pysäyttää, maapallo pitää metsittää uudelleen.

Köyhyydellä on monet kasvot
– Köyhyys näkyy Hyvinkäällä esimerkiksi siinä,
että viime vuoden
2017 aikana jätettiin
kuukautta kohden noin
200 hakemusta täydentävään toimeentulotukeen.
Niitä kotitalouksia, jotka saivat viime
vuonna täydentävää tai
ehkäisevää toimeentulotukea oli kuukautta
kohti 85–100, Hyvinkään kaupungin johtava sosiaalityöntekijä
Minna-Maria Solanterä kertoo.
Hänen mukaansa
ihmisten rahat eivät
riitä elämiseen, ja siksi
heidän on haettava
perustoimeentulotukea
ja vielä täydentävää toimeentulotukea. Jos Kelan korvaukset olisivat
suurempia, näin ei tapahtuisi.
Hakemuksia tulee paljon.
– Asunnottomuus on iso
juttu Hyvinkäällä. Meillä on
väkilukuun suhteutettuna
paljon asunnottomia. Viime
vuonna kaupungissa oli noin
150 asunnotonta. Tarjolla ei ole
tarpeeksi edullisia asuntoja.
Kun tuloja ja rahaa ei ole
riittävästi, liian kallis vuokraasunto on mahdoton vaihtoehto.
– Koko Suomen alueella
vuokra-asunnot ovat ihmisille
liian kalliita. Kela yrittää ohjailla sitä, että ihmiset saisivat

edullisia asuntoja.
Työllisyyden lisääminen
olisi Minna-Maria Solanterän
mielestä parasta sosiaaliturvaa suomalaisille. Nyt on joka
puolella Yt-neuvotteluja. Aktiivimalli on kikkailua, jossa
tasa-arvo ei toteudu, sanoo
Solanterä.
Työpaikkoja olisi oltava
ympäri maata. Opiskelu pitäisi
sallia päivärahojen turvin.
Hyvinkään seurakunnan dia-

koniasihteeri Tuija Mattila
sanoo, että diakoniatyössä ei
nähdä pelkästään aineellista tai

taloudellista köyhyyttä vaan köyhyyden
koko kasvot. Köyhällä
ei ole rahaa ruokaan,
asumiseen, lääkkeisiin
tai hygieniatuotteisiin.
– Köyhyyttä on
myös se, jos ihminen
kokee itsensä syrjäytyneeksi, yksinäiseksi
tai tarpeettomaksi.
Diakoniatyö pyrkii
tukemaan henkisesti,
aineellisesti ja hengellisesti erityisesti heitä,
joita ei jostain syystä
muuten tueta riittävästi. Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä
voimaantumaan siten,
että he jaksaisivat entistä paremmin pitää
huolta itsestään ja
löytää uuden suunnan
elämälleen.
Suomessa tai Hyvinkäällä oleva köyhyys ei ole
aineellisesti yhtä syvää kuin
vaikkapa Afrikan tai Aasian eri
maissa.
– Syvin köyhyys on läsnä
erityisesti siellä, missä lapset
jäävät sodan jalkoihin tai odottavat äidit tulevat raiskatuiksi
pakolaisleirillä.
Seurakunta tukee niin
Hyvinkäällä kuin maailman
katastrofialueilla asuvia köyhiä
ihmisiä myös 4. helmikuuta
alkavan Yhteisvastuukeräyksen
varoilla.
Seppo Ylönen

TARVITAAN MITTAVAT voimat, maailman kansakunnat

ja armeijat, kaupan ja teollisuuden yhteenliittymät,
pelastamaan maapallo. Maailmassa käytetään asevarusteluun 1500 miljardia dollaria vuodessa. Sahara
pystyttäisiin metsittämään kuudesosalla tästä summasta. Ydintalvi on pahin uhkaskenaario, joka tuhoaisi
elämän maapallolta. Jos armeijat valjastettaisiin aavikoitumisen ja nälänhädän poistamiseen, maailma voisi
olla paratiisi yhä useammalle.
Uskonnot ja kirkot ovat merkittävässä asemassa
arvo- ja asennevaikuttajina sekä ihmisten elintapojen
säätelijöinä. Yhteisvastuun teemana 2018 on ravinnon
turvaaminen maailman katastrofialueilla. Välittömän
kärsimyksen vähentämiseksi tämä on välttämätöntä.
Pysyvä muutos parempaan edellyttää väestönkasvun
ja sotien hillitsemistä sekä pikaisia toimia maapallon
elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Seurakuntavaalit marraskuussa
voit vaikuttaa. Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16
vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Seurakuntavaalit järjes-

tetään 3. sunnuntaina eli
18.11.2018. Aikaisemmin
vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun 2. sunnuntaina. Vaalien teemana
on Minun kirkkoni.
Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät
ovat tiistaista lauantaihin.
Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen 400 seurakunnan tulevaisuudesta. Asettumalla ehdokkaaksi omassa seurakunnassasi ja äänestämällä

Vaalipäivän lisäksi muutoksia

on tullut myös vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan
ja vaaliavustajan kelpoisuuteen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen
läheisensä osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä vaalitoimitsijaksi tai
-avustajaksi.

LYHYESTI
Hanna Tolonen ja
Jussi Hokkanen
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Kaksi uutta pappia
vihittiin seurakuntaan

Uusia työntekijöitä
siunattiin tehtäviin

Piispa Tapio Luoma vihki pappisvirkaan kaksi uutta pappia
joulukuun 17. päivänä Espoon tuomiokirkossa. Molempien
työpaikkana on Hyvinkään seurakunta. Jussi Hokkanen vihittiin vs. seurakuntapastorin tehtävään, jonka vastuualueena
ovat nuoret aikuiset ja oppilaitostyö. Hanna Tolonen vihittiin
määräaikaiseen VIII seurakuntapastorin virkaan, jonka työalana ovat yleinen seurakuntatyö ja viestinnän teologin tehtävät.
Pappisviran vastuullisuus Jumalan ja ihmisten palvelijana
konkretisoitui, kun piispa laski stolan vihittävän harteille ja
lausui Jeesuksen sanat: ”Ota minun ikeeni harteillesi. Minun
ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt (Matt.
11:29–30.).

Sunnuntaina 14.1. Hyvinkään
kirkossa siunattiin uusia työntekijöitä tehtäviinsä.
Kuvassa vasemmalta erityisammattimies Oleg Gareev,
kiinteistötyönjohtaja Kari
Järvenpää, kirkkoteatteriohjaaja Tytti Jäppinen, siivoojatalonmies Nina Sundberg,
talousjohtaja Kati Yrttiaho ja
sairaalapastori Elina Antikainen.
Työntekijöitä oli siunaamassa kirkkoherra Ilkka

Seppo Ylönen

Musiikkineuvos Matti Heroja in memoriam
Hyvinkään seurakunnan pitkäaikainen kanttori,
musiikkineuvos Matti Heroja kuoli Hyvinkäällä
80-vuotiaana 17.1.2018. Hän oli syntynyt Viipurissa
8.11.1937.

M

atti Heroja toimi kanttorina Hyvinkään seurakunnassa vuodesta 1962
vuoteen 2007, jolloin
hän 70-vuotiaana siirtyi
A-kanttorin virastaan eläkkeelle. Hän
jatkoi poikkeuksellisen hienoa musiikkiuraansa kuolemaansa saakka. Hän
itse totesi eläkkeelle jäätyään, että ”soittaa niin kauan kuin voimia annetaan”.
Matti olikin ansioitunut kirkkomuusikko, kanttori-urkuri ja kapellimestari.
Hän valmistui opettajaksi Raahen
opettajaseminaarista vuonna 1959 ja
kanttori-urkuriksi Sibelius-Akatemian
kirkkomusiikkiosastolta vuonna 1962.
Diplomitutkinnot uruissa, laulussa sekä
pianossa hän suoritti Sibelius-Akatemiassa vuosina 1964–1966. Kaksi Jorma
Panulan kapellimestarikurssia hän kävi

1970-luvulla. Matille myönnettiin director musices arvonimi poikkeuksellisesti
jo nuorena kanttorina vuonna 1974.
Musiikkineuvoksen arvonimen Tasavallan presidentti myönsi hänelle vuonna
2015. Hänen ideoimansa Kauneimmat
joululaulut -tapahtuma saavutti viime
vuonna 45-vuoden iän. Tämä vaikutti
osaltaan siihen, että hänelle myönnettiin vuodenvaihteessa Hyvinkään taidepalkinto jo toisen kerran. Kauneimpia
joululauluja järjestetään ympäri maailman suomalaisten keskuudessa. Näihin
tilaisuuksiin osallistuu yli miljoona
ihmistä.
Matti Heroja oli vuonna 1977 perustamansa Hyvinkään Oratoriokuoron
johtaja 40 vuoden ajan. Muusikkona
hän oli erityisen monipuolinen ja
lahjakas. Hän oli Radion kamarikuo-

Inkeri Toiviainen

Järvisen lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen ja varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen

sekä kappalainen Jyrki Rauhala ja
johtava sairaalapastori Marja Liisa
Liimatta.

ron perustajajäseniä ja perusti myös
Hyvinkään Kamarikuoron, Suomen
Lähetysseuran Safarikuoron sekä toimi
useita vuosia laulu- ja piano-opettajana. Hän hoiti Suomen Kansallisoopperan sekä Lahden Oopperayhdistyksen
kuoromestarin tointa sekä toimi harjoittajana ja kapellimestarina useissa
eri teoksissa.
Hyvinkään Oratoriokuoron ohjelmistossa on pääasiassa suurimuotoisia
kuoroteoksia. Kuorossa on noin 80
laulajaa. Hyvinkään Oratoriokuoro
esiintyi keväällä 2017 yhdessä Hyvinkään orkesterin kanssa Hyvinkään seurakunnan 100-vuotisjuhlassa Manfred
Gräsbeckin säveltämässä juhlakantaatissa.
Matti Herojan mielestä Johan Sebastian Bach oli H-mollimessullaan, Matteus-passiollaan ja viulukonsertoillaan
kaikista säveltäjistä sykähdyttävin.
Matti oli Hyvinkään seurakunnassa
hyvin pidetty työntekijä. Hän tarttui
kaikkiin tehtäviinsä yhtä nöyrästi ja innostuneesti oli sitten kyseessä säestystehtävä lapsikerhossa, oopperalaulajan

Maarit Rytkönen
on poissa
Lastenohjaaja Maarit Rytkönen kuoli 21.12.2017 kotonaan pitkäaikaiseen sairauteen. Hän oli syntynyt 13.7.1958.
Maarit aloitti työnsä lastenohjaajana 1987. Hänelle työ päiväkerholaisten parissa oli tärkeää. Maarit sai olla
monen perheen elämässä mukana
jopa kahden sukupolven ajan. Päiväkerhojen lisäksi hän työskenteli
iltapäiväkerhoissa, perhekerhoissa,
rippikouluissa, monenlaisilla leireillä
ja retkillä. Maarit oli myös aktiivinen
toimija työyhteisössä muun muassa

konsertissa tai Hyvinkään Oratoriokuoron ja orkesterin johtaminen.
Hän oli myös suuri lähetyksen ystävä. – Nuorena minua puhutti aatos, että
kenelläkään meillä ei ole oikeutta kuulla
evankeliumia kahdesti ennen kuin
kaikki ihmiset ovat kuulleet sen edes
kerran, hän sanoi Kirkonmäki-lehden
haastattelussa viime syksynä.
Iloitsimme siitä, että Matti osallistui
seurakunnan ja reformaation juhlavuoden 2017 kesällä järjestämällemme
Saksan matkalle. Vierailimme mm.
Eisenachissa Bach-museossa, ja saimme
nauttia oman Matti-mestarimme soittoa useasti matkan aikana.
Hyvinkään seurakunta muistaa
kiitollisena pitkäaikaista, arvostettua
palvelijaansa.
Matti Herojaa jäivät kaipaamaan
puoliso Eeva-Liisa, pojat Jukka, Tuomas ja Antti perheineen sekä suuri
joukko entisiä työtovereita, muusikoita,
kuorolaisia, ystäviä ja tuttavia.
Ilkka Järvinen
kirkkoherra

luottamusmiestehtävissä.
Maarit oli valoisa,
lämmin ja huumorintajuinen työtoveri, jota oli
helppo lähestyä. Hän teki
sen minkä lupasi – enemmänkin. Maarit piti evankeliumia esillä
ja eli uskoaan Jumalaan todeksi palvelemalla seurakuntalaisia. Hän piti aina
lasten ja perheiden puolta. Hänen sydämessään oli paikka jokaiselle lapselle.
Maaritin iloista puhetta, naurua ja
läsnäoloa jäivät kaipaamaan työtoverit
Hyvinkään seurakunnassa sekä hänen
rakas perheensä, puoliso, lapset ja lapsenlapset.
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– Päihteitä käyttävä tuntee omanarvontunnon
rappeutumisen omassa nahassaan. Hän ei koe
olevansa enää normaali yhteiskunnan jäsen,
toisia tukeva vertaisohjaaja Jorma Väistö sanoo.

Päihteiden väärinkäyttäjästä vertaisohjaajaksi
Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa vertaisohjaajana
toimiva Jorma Väistö tietää kokemuksestaan, millainen on ihmisen alamäki. Elämästä otteen saaneena
hän haluaa auttaa toisia päihdekuntoutujia.

N

oin kahdentoista kilometrin
päässä Hyvinkään keskustasta sijaitseva Ridasjärven
päihdehoitokeskus tarjoaa kuudellekymmenelle
hengelle laitosmuotoista
palvelua. Jorma Väistö tuli taloon viime
vuoden elokuussa. Hän on eläkkeellä ja
tekee vertaisohjaajan työtä vapaaehtoise-

KIRJAT

na elokuulle saakka. Hän toimii esimerkkinä jakaen omia kokemuksiaan.
– Minun isäni oli alkoholisti, ja äiti
koetti selviytyä eteenpäin meidän kuuden lapsen kanssa. Asuinpaikka vaihteli
monta kertaa pääkaupunkiseudulla.
Minun päihteiden käyttö ja rikollisuus
alkoivat, kun olin viisitoistavuotias.
Ensimmäisen kerran jouduin vankilaan

ELOKUVA

Jarl Hemmer
Mies ja hänen omatuntonsa
Suomennos Eino Palola
Kirjokansi 2017, 271 s.
1918 – Mies ja hänen omatuntonsa
Elokuva vuodelta 1957, 1 h 41 min
Ohjaus Toivo Särkkä, pääosissa Åke
Lindman, Anneli Sauli, Helge Herala,
Tuure Ara ja Pentti Irjala

Syyllisyys- ja
sovitusdraama
100 vuoden takaa
Suomen satavuotisen itsenäisyyden
juhlista on juuri päästy. Seuraavaksi
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ymmärrys, ihminen alkaa hakea apua.
Tähän vaiheeseen yhteiskunta tarjoaa
paljon erilaista apua ja hyviä auttajia.
Apua on saanut myös Jorma Väistö.
Vuoden 1990 myllyhoitojakson jälkeen
hän oli niin sanotusti kuivilla viisitoista
vuotta. Mies meni naimisiin, ja perheeseen syntyi kaksi tytärtä.
–Opiskelin nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnanohjaajaksi. Olin Helsingin
kriminaalihuoltoyhdistyksessä nuorten
ehdonalaisvalvojana ja nuorisorangaistuskokeilutoiminnan vetäjänä.
Jorma Väistö oli neljä vuotta Kuopiossa Nuortenpalvelu ry:ssä nuorten

Reijo Huuskonen

Pappeuden paineita
ennen ja nyt

6

vuonna 1970. Olin 1970 – 1980 -luvuilla
vankiloissa yhteensä kolmetoista vuotta.
Jorma Väistö sanoo, että monet päihteitä käyttävät ovat taloudellisesti köyhiä.
Lopulta joudutaan sosiaalituen varaan.
Köyhyyden mukana asumisolosuhteissa
tapahtuu yleensä raju muutos alaspäin.
– Päihteitä käyttävä tuntee omanarvontunnon rappeutumisen omassa
nahassaan. Hän ei koe olevansa enää
normaali yhteiskunnan jäsen ja ruoskii
itsensä tasolle, josta on vaikea nousta. Elämä jatkuu ennallaan ja saattaa
tuoda mukanaan rikollisuuden. Sitten
eteen voi tulla hetki, että keho ei enää
kestä. Pää alkaa seota. Jos löytyy jokin

muistelukohteeksi avautuu kansalaissota 1918. Ei varmastikaan ole paha asia
joutua sitä kautta silmätysten ihmisyyden pimeiden puolien kanssa. Väkivaltaa ja koston kierrettä tuottava perisynti on väkevää todellisuutta, kuten
tämän päivän Euroopasta ja muualtakin
olemme nähneet.
Yksi koskettavimmista sadan vuoden takaisten tapahtumien kuvauksista
on suomenruotsalaisen runoilijan ja
kirjailijan Jarl Hemmerin romaani
Mies ja hänen omatuntonsa, joka
ilmestyi ensi kerran 1931 Otavan kustantamana. Teos sai pian pohjoismaisen romaanipalkinnon. Suomi sata+
hankkeen toimesta romaanista on
saatu uusi laitos.
Romaanin päähenkilö on jaakobin-

painia itsensä kanssa käyvä pappi Johan
Samuel Bro. Hänen kirjava menneisyytensä ja teologiset epäilyksensä johtavat
virantoimituskieltoon. Seksuaalinen
lankeemus ja väkivalta vievät hänet
vankilaan.
Vankeudesta vapauduttuaan Bro
päätyy ystävänsä pastori Hastigin apulaiseksi Suomenlinnan vankileirille.
Alinomaisia teloituksia seuratessaan ja
viimeisiä rukouksiaan vangeille viran
puolesta sopertaessaan kirkonmiehet
joutuvat äärimmäiseen uskon kriisiin.
He ratkaisevat sitä omilla tavoillaan,
toinen pakenemalla, toinen sovitusta
etsimällä. Suureen kysymykseen syyllisyydestä, vastuusta ja anteeksiannosta
kirjailija hapuilee vastauksen: sijaissovitus.

AJAN ILMIÖ
kouluttajana. Hän perusti Keiteleelle
kristillispohjaisen Korpikoti-yhdistyksen
päihteillä ja rikollisuudella oirehtivien alle
18-vuotiaiden huostaanotettujen nuorten
laitoshoitopaikaksi ja toimi sen johtajana
yhdeksän vuotta. Perheelleen hän rakensi
talon. Vauhti oli kuitenkin niin kova, että
mies ajoi itsensä loppuun. Oman itsensä
hoitaminen oli jäänyt sivuun.
–Seurasi notkahdus, ja koko kippo
kaatui kerralla. Retkahdin päihteisiin
enkä pystynyt enää töihin. Tuli avioero.
Koin syyllisyyttä ja häpeää, kun kaikki
meni. Käänsin kaiken katkeruudeksi ja
kaunaksi. Käytin taas päihteitä yli kymmenen vuotta. Onneksi vankilat eivät
tulleet mukaan.
Tasan kaksi vuotta sitten Jorma Väistö pysähtyi ajattelemaan. Hän pääsi ensin katkaisuhoitoon ja sitten pariksi kuukaudeksi kuntouttavaan laitoshoitoon.
–Loppuvaiheessa suositeltiin, että
voisin toimia vapaaehtoisena vertaisohjaajana. Menin toukokuussa 2016
Tervalammen päihdehoitokeskukseen,
jossa olin reilun vuoden. Olin autokuskina ja vedin erilaisia ryhmiä. Elokuussa
tulin tänne Ridasjärvelle.
Työhön kuuluu esimerkiksi vertaisohjaajien koulutus, työnohjaus, virkistys- ja vapaa-aika-asiat, vertaistyöntekijöiden rekrytointi, ohjaus NA-ryhmiin
ja ulkopuolisiin ryhmiin kuljetus.
Vertaisohjaaja Jorma painottaa sitä,
että tällaisissa laitosoloissa kukaan ei
voi hoitaa omaa alkoholiongelmaansa.
Sen täytyy tapahtua muualla.
–Itse käyn NA-ryhmissä, AA-ryhmissä ja erilaisissa keskusteluryhmissä
Hyvinkäällä, Helsingissä ja muuallakin.
Minulla on edelleen yhteys päihdepoliklinikkaan Helsingin Malmilla. Puhun
siellä henkilökohtaisia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi isyyteen. Vertaistyöni
tukee ihmisten toipumista, mutta siihen
ei saa sotkea omaa hoitamista. Roolit
eivät saa mennä sekaisin.
– Nyt olen saanut tehdä kivaa hommaa.
Olen saanut muuttaa itsessäni kaikki.
Olen löytänyt uuden minäkuvan. Olen
joutunut käymään läpi ja hyväksymään
kaikki tunnetason jutut. Olen hyväksynyt itsessäni olevat vajavaisuudet, joita
olen saanut ruveta korjaamaan.
Jorma Väistö on evankelisluterilaisen
kirkon jäsen. Kristillinen arvopohja on
antanut hänelle tajun kohdata toinen
ihminen arvokkaana yksilönä. Jarmo
sanoo ymmärtävänsä ihmisten vaikeuksia ja heidän tunteitaan. Kontakti
toiseen ihmiseen syntyy helposti.
–En ole kieltänyt elämäni aikana hen-

Ei ihme, että Toivo Särkkä ohjasi
kirjan pohjalta vahvatunnelmaisen elokuvan 1950-luvulla. Ajan patina luonnollisesti näkyy tässä mustavalkoisessa
filmissä, mutta peruskysymysten ajattomuus koskettaa yhä. Elokuva esitettiin
viimeksi YLE:n kanavilla 8.12.2017.
Kannattaa hakea arkistoista tai vuokraamosta.
Hanna Ryti
Syli
Siltala 2017, 316 s.

Kosketuksen
kaipuusta kepeästi
Siltala on uudehko kustannustalo, jonka

”Minun suosikkilauluni on
Jumalan
kämmenellä.”
gellisyyttä, vaikka olen käyttänyt päihteitä. Vankilan kopissa yksin ollessani
mietin ja rukoilin, että Jumala pelastaisi
minut. Tapaan täällä Irmeli-pappia, jolla
on yksilötapaamisia ja papinryhmä.
Kuopiossa asuessaan Jorma kävi
Männistön vanhassa puukirkossa musiikki-illoissa. Hän lauloi myös kirkon
mieskuorossa.
– Lauloimme hengellisiä lauluja.
Minun suosikkilauluni on Jumalan kämmenellä. Olen saanut hengellistä mielenrauhaa. On tosi vapautunut olo. Minulla
on Helsingissä kaksi tytärtä. Toisella on
9 kuukauden ikäinen tytär, jonka nimi
on Veronika. Minä olen isoisä.
Vertaisohjaaja Jorma Väistö sanoo
päässeensä sinuksi itsensä kanssa.
– Olen kiertänyt vankeja auttavan
Kris-ryhmän puitteissa monissa vankiloissa. Nyt olen menossa pitämään
Sörkkaan Ridasjärven päihdehoitokeskuksen infoa.
Seppo Ylönen

RIDASJÄRVEN
PÄIHDEHOITOKESKUS
Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymän omistama
60-paikkainen päihdehuollon
laitosmuotoinen erityispalveluyksikkö Hyvinkäällä.
Tarjoaa kuntoutusta eri
päihderiippuvuuksista (alkoholi, lääkkeet, huumeet, opioidikorvaushoidossa ilmennyt
oheiskäyttö) kärsiville naisille,
miehille ja pariskunnille. Lisäksi
on mahdollisuus huomioida
päihderiippuvuuden kanssa
samanaikaisesti ilmenevä
peliriippuvuusongelma.
www.ridis.fi.

ammattitaitoon kirjojen valinnassa olen
tottunut luottamaan.
Ajatukseni oli, että sadan vuoden
taakse kurkistamisen ohella pääsen
esittelemään tämän päivän pappisromaanin.
Naispapin perheestä ja sylin ikävästä
kertova esikoisromaani on kuitenkin
pettymys. Pyrkimystä nykyihmisen
juurettoman ja hetken elämyksiä hakevan elämäntavan kuvaamiseen kirjasta
kyllä löytyy, mutta toteutus jää paikoin
suorastaan puskafarssin tasolle. Vertailu edellä esiteltyyn kirjaan syventää
kuilua.
Hanna Ryti on teatterinohjaaja
ja -pedagogi, joka on toiminut myös
radiotoimittajana. Romaani onkin rakennettu varsin draamallisesti; lyhyeh-

Auttamisen halu ja some

H

yvinkään seurakunnan
diakoniatyö on saanut erityisesti koko 2000-luvun
ajan erilaisia lahjoituksia
yksityisiltä ihmisiltä, eri
yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Erityisesti
joulun alla lahjoittajien ja saatujen
lahjoitusten määrä on kasvanut huimasti.
Viime joulun alla diakoniatyö
sai ennätysmäärän erilaisia lahjapaketteja ja -kasseja, yhteensä
noin 1450 kappaletta. Niitä saatiin
eniten Hyvinkään Lions-klubien
sekä Hyvinkään-Riihimäen Nuorkauppakamarin järjestämien joululahjakeräysten kautta. Lahjat sisälsivät uusia lasten leluja, vaatteita, urheiluvälineitä, koruja, kodin
tarvikkeita, kuivaelintarvikkeita ja
lahjakortteja.
Eri tahot ja yksityiset henkilöt
lahjoittivat diakoniatyölle vuoden
2017 aikana myös rahaa ja lahjakortteja yhteensä 15.086 euron
edestä. Kaikki lahjoitukset on
käytetty ja käytetään vähävaraisten, Hyvinkäällä kirjoilla olevien
ihmisten auttamiseen sekä mm.
seniori-ikäisten virkistystoimintaan.
Sosiaalinen media on vaikuttanut selkeästi lahjoitusten määrän
voimakkaaseen kasvuun koko Suomessa. Sosiaalisen median kautta
eri tahot voivat reaaliajassa välittää
tietoa lahjoitusmahdollisuuksista
ja -keinoista. Sosiaalisen median
kautta myös eri yhdistysten organisoimat keräykset ja tempaukset

saavat hyvin näkyvyyttä.
Asialla on kuitenkin myös varjopuolensa. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyölle on ollut haasteellista saada kanavoitua joulun
alla saadut lahjapaketit eteenpäin,
koska ne saatiin niin myöhään. Eri
tempauksiin ja keräyksiin osallistuvat lahjoittajat heräävät usein
auttamaan vasta hyvin lähellä
joulua. Viime vuonna lahjoitukset
tulivat diakoniatoimistoon vain
muutama päivä ennen jouluaattoa.
Tulevina vuosina olisikin toivottavaa, että eri keräysten ja tempausten järjestäjät aikaistaisivat
erityisesti joulukeräysten toteuttamista. Silloin kaikkien lahjoittajien lahjoitukset voitaisiin entistä
paremmin ja ajoissa kohdentaa
avuntarvitsijoille.
Sosiaalisen median hyvänä puolena voidaan pitää myös sitä, että
sen avulla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja saada yhä useampi
ihminen kiinnostumaan lähimmäisen auttamisesta. Somen kautta
voidaan myös rekrytoida uusia
vapaaehtoisia erilaisiin vapaaehtoistyön tehtäviin.
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö haluaa välittää kiitokset
kaikille yksittäisille lahjoittajille sekä eri yhdistyksille ja muille tahoille
vuoden 2017 aikana saaduista lahjoituksista. Lahjoitusten avulla on
voitu tukea erityisesti heitä, jotka
sitä eniten tarvitsevat.
Tuija Mattila

köissä kohtauksissa nelikymppinen Ritu
ja poika Pietu etsivät vuorotellen vastausta rakkauden nälkäänsä. Hierojan syli
ei avaudu äidille, eikä kollegaltakaan
saa toivottua vastakaikua. Modernisti
ihokosketusta haetaan myös saman sukupuolen kanssa. Pojan paini seksuaalisuutensa kanssa on sen sijaan kuvattu
herkemmin ja koskettavammin; se on
parasta tässä kirjassa.
Mitä tulee pappeuteen, aistii että
kirjoittaja on vieraalla maaperällä. Seurakuntaelämästä, papin arjesta jää omituinen kuva. Ihmissuhdesekoiluita on
tietysti kaikissa yhteisöissä, mutta nyt
kuviot jäävät tyystin pinnallisiksi.
Voi olla, että kirjoittajalla siintää
horisontissa kirjaan pohjaava elokuva
sylin ikävästä.
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Etelä-Sudanista paennut
Lilia Moyo pitää yksin huolta
omista ja veljensä lapsista.

Yksin lasten
8
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30-vuotias Lilia Moyo pakeni
Etelä-Sudanista Ugandaan
lokakuun 2016 lopussa.
– Sotilaat tulittivat ihmisiä
ja kaikki lähtivät juoksemaan
eri suuntiin, Lilia muistelee
kotiseutunsa sekasortoista
tilannetta. Hänen miehensä
halusi jäädä Etelä-Sudaniin
puolustamaan kotia ja Lilia
lähti lastensa sekä veljensä
ja tämän lasten kanssa
pakomatkalle.

M
Teksti ja kuva Salla Peltonen

kanssa

atka kävellen
Etelä-Sudanista
Ugandaan vei
perheeltä kuukauden. – Pienten lasten vuoksi
oli pakko pysähtyä aina pariksi
päiväksi lepäämään. Uupuneet
lapset kieltäytyivät kävelemästä, emmekä pystyneet kantamaan kaikkia. Vaikka aseiden äänet
lähestyivät, ruokaa oli pakko tehdä, jotta lapset
pystyivät jatkamaan matkaa, Lilia kertoo.
Hänen veljensä palasi pian takaisin Etelä-Sudaniin ja Lilia jäi yksin pitämään huolta neljästä
omasta ja neljästä veljensä lapsesta. Vaikka
Bidibidin pakolaisasutusalueella Ugandassa on
turvallista, lapset eivät voi kovin hyvin. Esimerkiksi malaria vaivaa usein ja lääkkeitä ei saa aina. Lilia murehtii myös isoäitiään, joka ei ikänsä
ja vointinsa vuoksi pystynyt lähtemään pakoon
ja hänen oli pakko jäädä kotiin. Lilia ei ole kuullut uutisia hänestä.
Etelä-Sudanissa Lilia viljeli maata, myi tuotteita markkinoilla ja sai tästä elantonsa perheelleen. Nyt hän tuntee itsensä turhautuneeksi
tekemisen puutteen vuoksi. Päivät kuluvat yksitoikkoisesti ruoan loppumista peläten ja ruokaavustusta odotellen.
Lilia haluaisi kovasti työskennellä, jotta voisi
parantaa perheensä elinolosuhteita. Hän on
erityisen kiitollinen Kirkon Ulkomaanavulta
saamistaan siemenistä ja viljelykoulutuksesta,
josta saatuja vinkkejä perhe opettelee nyt soveltamaan käytännössä. Maanviljely keittiöpuutarhassa tuo tekemistä arkeen sekä kovasti kaivattua lisää perheen ruokavalioon. Tulevaisuudessa osa tuotteista saattaa riittää myyntiin asti ja
perhe pystyy parantamaan omavaraisuuttaan.
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä
maailman katastrofialueilla ja Suomessa. Lahjoittamalla keräykseen tuet esimerkiksi Lilian
tavoin kodeistaan sotaa paenneita ja toimeentulon äärirajoilla sinnitteleviä perheitä parantamaan toimeentuloaan.
jatkuu ›››
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YHTEISVASTUUTAPAHTUMAT HYVINKÄÄN
SEURAKUNNASSA
Su 4.2. klo 10
Yhteisvastuukeräyksen
avajaismessu Hyvinkään
kirkossa.
Lipaskeräysviikko 5.–10.2. ja
lipaskeräyspäivä 24.3.
Ilmoittaudu kerääjäksi
Päivi Lammela p. 040 559 6318
ja Kaisa Laakso 040 755 9364.
Sähköposti:
etunimi.sukunimi (at) evl.fi
To 15.3. klo 18 Aavan
meren tuolla puolen –
yhteislaulutilaisuus
Hyvinkään kirkossa.
Helena Lehtinen,
Mika Viitanen ja Päivi Lammela.

Kaisa Laakso (vas.) ja Päivi Lammela kertovat, että YV-keräyksen varoilla autetaan myös
taloudellisissa vaikeuksissa olevia hyvinkääläisiä Hyvinkään seurakunnan diakoniatyön kautta.

Ke 25.4. klo 19
Oi, kiitos sä luojani armollinen!
Kanttoreiden konsertti
Vanhassa kirkossa.
Oskar Merikannon musiikkia.
Konsertissa esiintyvät kanttorit
Anna Helenius, Minna Kurkola,
Helena Lehtinen, Taru Paasio,
Marjut Sipakko ja
Anna-Maija Virtanen.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Hyvinkääläisetkin saavat apua

P

ian alkavalla YV-keräyksellä
tuetaan Etelä-Sudanin sisällissotaa Ugandaan paenneita ruuan
puutteesta kärsiviä. Apua jaetaan
myös eri puolilla Suomea asuville taloudellisiin ja muihin vaikeuksiin
joutuneille ihmisille. Myös hyvinkääläiset
apua tarvitsevat saavat tukea keräysvaroista seurakunnan diakoniatyön kautta.
Kolmatta kertaa keräyspäällikkönä
olevan Mika Viitasen mukaan kysymys
on tärkeästä ja ajankohtaisesta asiasta.
Maailman eri puolilla kiehuu koko ajan,
ja ihmiset kärsivät.
– YV-keräyksen kautta on hyvä
osallistua konkreettisesti Ugandaan
paenneiden ja nälkää näkevien eteläsudanilaisten ja vaikeuksissa olevien
hyvinkääläisten auttamiseen.
Keräyspäällikkö on rekrytoinut vuosittain lipaskerääjiksi Partiolippukunta
Nummenpoikien jäseniä.
– Tasavallan presidentti avaa koko
maata koskevan YV-keräyksen 2018
sunnuntaina 4. helmikuuta. Ihmiset luottavat siihen, että apu menee

Kevään iltakirkkojen kolehdit
kerätään sunnuntaisin
yhteisvastuun hyväksi.
Yhteisvastuu löytyy myös
Facebookista ja Instagrammista:
@yhteisvastuu
Hyvinkään seurakunnan
kotisivulla,
www.hyvinkaanseurakunta.fi,
on banneri, jota klikkaamalla
voi lahjoittaa sähköisesti
seurakunnan YV-keräykseen.

Kirkon
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varmasti perille. Samana päivänä on
YV-keräyksen avajaismessu Hyvinkään
kirkossa kello 10. Sen jälkeen saa varata
itselleen lipaskeräysajan. Toivon runsasta osallistumista lipaskeräykseen,
jota tehdään hyvinkääläisissä kaupoissa.
Tänä vuonna on mahdollista lahjoittaa myös sähköisesti YV-keräykselle.
Seurakunnan kotisivun etusivulla,
www.hyvinkaanseurakunta.fi, on banneri, jota klikkaamalla voi lahjoittaa
haluamansa summan YV:n hyväksi.
Diakoniatyöntekijät Päivi Lammela ja

Kaisa Laakso ovat työssään YV-keräyksen asialla.
– Joskus kuulee kritiikkiä, että YVkeräyksellä autetaan vain ulkomaalaisia.
Joka vuosi saadaan kuitenkin keräysapua
myös kotimaisiin kohteisiin. Ulkomaiseen kohteeseen Ugandassa oleville
pakolaisille menee keräystuotosta 60 prosenttia, Suomeen jää 40 prosenttia. Siitä
20 prosenttia ohjataan kirkon diakoniarahastoon, josta myönnetään seurakuntien
diakoniatyön kautta noin 2000–4000

euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia. Toiset 20 prosenttia menee meidän
seurakunnan normaalin diakonia-avustustoiminnan kautta. Autamme taloudellisissa vaikeuksissa olevia. Se on ihmisten
helppo ymmärtää, ja moni tukee sitä
mielellään, Päivi Lammela sanoo.
Kaisa Laakso kertoo lipaskeräyksen
tyypillisestä tilanteesta.
– Monet ihmiset sanovat lipaskerääjän kohdatessaan, että heillä ei ole
käteistä rahaa. Tällä kertaa kokeillaan
keräyksessä yhtä korttimaksulaitetta.
Noin 50 isoskoulutuksessa olevaa, partiolaiset ja yksi rippikouluryhmä ovat
kerääjinä kultaakin kalliimpia.
Kaisa Laakso ja Päivi Lammela toivovat mukaan myös seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä
kaikkia seurakuntalaisia. Keräysvuoroja
saa Päiviltä numerosta 040 5596 318 ja
Kaisalta numerosta 040 7559 364. Liivin
ja keräyslippaan saa ennen vuoron alkua seurakunnan taloustoimistosta.
Seppo Ylönen
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Yhteisvastuukeräys
2018 torjuu nälkää ja
köyhyyttä Suomessa
ja ulkomailla.
Ulkomaisen YV-keräyksen kohteena on
etelä-sudanilaiset pakolaiset Ugandan
pakolaisleireillä. Uganda on vastaanottanut kesästä 2016 lähtien EteläSudanista yli miljoona pakolaista, jotka
ovat paenneet sotaa ja nälänhätää.
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YV-keräysveteraani Olavi Tuomi
– Eläkkeelle jäätyäni olin ensimmäisen
kerran Yhteisvastuun lipaskerääjänä
Uudenmaankadun S-marketissa
yhdessä pastori Hannu Tiaisen kanssa. Halusin auttaa
seurakuntaa keräämään
avustusta ulkomaan ja kotimaan vähäosaisille, Olavi
Tuomi,, 85, sanoo. Hän jäi
eläkkeelle vuonna 1993
teollisuusalan liikepuolen tehtävistä.
Viime vuonna
keräys jäi väliin
sairastelun
vuoksi, mutta
tänä vuonna
hän aikoo ottaa
keräysvuoron.
Sitä varten hän saa
liivin ja lippaan.
– YV-keräyksessä tuntee tekevänsä
hyödyllistä työtä,
kun rahaa kerätään

tarvitsevien hyväksi. Siinä tulee itsekin
siunatuksi. Ihmiset suhtautuvat yleensä
positiivisesti lipaskerääjiin. Jumala ei
ole suonut minulle puhujan lahjoja,
mutta olen tehnyt sitä mihin olen kyennyt. Siitä olen iloinen, että mukana on
seurakunnan isosia.
Olavin vaimo Liisa on ollut seurakunnan toiminnassa nuoresta saakka.
Kun Tuomet muuttivat vuonna 1970
Hämeenlinnasta Hyvinkäälle, Liisa
sai seurakunnasta lastenohjaajan
paikan, josta jäi eläkkeelle. Pariskunnalla on kaksi poikaa ja
kaksi lastenlasta. Ensimmäinen
lapsenlapsenlapsi on nimeltään Miina, iältään puolitoista
vuotta.
Mikä sai Olavi Tuomen
seurakunnan yhteyteen ja YVkerääjäksi?
– Olin saanut vuonna 1985
tutulta Gideonin jäseneltä Uuden testamentin. Tuli tarve löytää Raamatusta elämänohjeita ja

liityin itsekin Gideoneihin. Olen ollut
27 vuotta viemässä Uusia testamentteja
hyvinkääläisiin kouluihin. Moni lapsi
on kiittänyt myöhemmin saamastaan
Uudesta testamentista.
Olavi ja Liisa käyvät yhdessä jumalanpalveluksissa. Olavi on ollut keskiviikkoisin Vanhassa kirkossa Esa Kokon raamattuluennoilla ja joka toinen
maanantai-ilta seurakuntakeskuksen
Israel-piirissä. Lisäksi on tullut käytyä
Vehkojan seurakuntakeskuksen Tuomaspiirissä ja Vanhan kirkon perjantain
”pullakirkossa”. Olavi on toiminut myös
temppelipalvelijana.
– Nousen aamulla kello 6 ja istun lukemaan Raamattua. Luen tekstit Sanan
aika -kirjasesta.
Olavi Tuomea voi sanoa Hyvinkään
seurakunnan YV-keräyksen veteraaniksi. Ovikeräystä hän ei ole koskaan tehnyt, mutta Citymarket ja S-market ovat
tuttuja keräyspaikkoja.
Seppo Ylönen

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Kenelle ojennan käteni?
Sitä mietittiin äiti-tytärleirillä ketjuhipassa.

Hän antoi
vähästään

J

eesus istuutui vastapäätä
uhriarkkua ja katseli, kuinka
ihmiset panivat siihen rahaa.
Monet rikkaat antoivat paljon.
Sitten tuli köyhä leskivaimo
ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia,
yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja
sanoi heille: ”Totisesti: tämä köyhä
urakunnan
leski pani uhriarkkuun enemmän
Hyvinkään se
eet löytylapset ja perh
kuin yksikään toinen. Kaikki muut
bookista.
ce
fa
vät myös
antoivat liiastaan, mutta hän antoi
assa
Käy kurkkaam
vähästään, kaiken mitä hänellä oli,
sä.
äs
ja tykkääm
kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi.”
(Mark.12: 41–43)
Yhteisvastuukeräyksen tämän
Siunataanko teillä ruoka kotona?
vuoden teemana on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville Seurakunnan kerhoissa opitaan ruuan
siunaaminen esimerkiksi tällä rukoihmisille maailman katastrofialueilla
ja Suomessa.
uksella: ”Siunaa Jeesus ruokamme, ole
Muskarissa iloitaan lumisateesta.

aina luonamme. Aamen.”
Välillä tuntuu, että siunattu ruoka
maistuu paremmalta. Hiljennytään
ennen ruokailua, kiitetään siitä, mitä
Muskarissa Jonina ja Väinö tekevät sormenjäljistä
sydämen YV-peittoon.

meillä on. Kaikilla ihmisillä ei ole joka
päivä riittävästi ruokaa. Osaammeko
arvostaa sitä, mitä meillä on?
Jeesus opetti meille, että meidän
tulisi rakastaa lähimmäisiämme. Lähimmäisiämme ovat ihmiset kotona,
kerhossa, koulussa ja työpaikalla.
Myös ihmiset, jotka ovat kaukana
muissa maissa. Myös he, joita emme
ole koskaan tavanneet. Tehdään hyviä
tekoja toisillemme. Ollaan arkienkeleitä toisillemme.

KESKUSTELLAAN
YHDESSÄ:
Miten minä voin auttaa? Kenelle minä
voin ojentaa käteni? Kuka on minun lähimmäinen? Onko joku joskus auttanut
minua ja miltä se tuntui? Olenko minä
joskus auttanut toista ja miltä se tuntui? Mitkä asiat saavat minut iloiseksi?
Miten voin jakaa iloista mieltä myös
muille?

Opettele
uusi laulu

okissa:
ltavissa facebo
(sävel kuunne
ja perheet)
et
ps
la
n
na
urakun
Hyvinkään se
ni?
te
kä
n
lle ojenna
Kenelle, kene
ivittäin?
pä
a
tta
au
an
sa
Ketä saan, ketä
.
ojennan käteni
Sinulle, sinulle
ittäin.
iv
pä
a
tta
au
saan
Sua saan, sua
Halonen
säv. san. Pirkko

Opettele
uusi laulu

(sävel kuunneltavissa fac
ebookissa:
Hyvinkään seurakunnan
lapset ja perheet)
Kun ojennan, sanon: ole
hyvä, ole hyvä!
Kun saan jotain, sanon:
kiitos, kiitos!
Jos teen vahingon tai san
on pahasti,
niin silloin pyydän anteek
si: anteeksi!
Ole hyvä, kiitos, anteek
si,
hyvät sanat otetaan me
ille tavaksi.
Ole hyvä, kiitos, anteek
si,
hyvät tavat ilon tuo me
idän sydämiin.
säv. san. Siina Hirvonen

Kehtaako noin
vähän laittaa
keräykseen?

Kyllä minä
kehtaan!
Tässähän on
kaikki minun
karkkirahani.

Seuraa Hyvinkään seurakunnan
lapsi- ja perhetyötä instassa #lystinlauma
Kirkonmäki Nro 1 | 2.2.2018
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Inkeri Toiviainen

Mahalia Jacksonin
spirituaaleja ja gospelin
helmiä
Sunnuntaina 4.2. klo 18 Tribute to Mahalia Jackson -gospel-

konsertissa Hyvinkään kirkossa kuullaan afro-amerikkalaisia spirituaaleja ja gospelin helmiä jazzin hengessä. Konsertin laulut ovat kuuluisan gospellaulajan Mahalia Jacksonin
ohjelmistosta muun muassa Deep River, Joshua fit the battle, I want Jesus to walk with me.
Mahalia Jackson (1911–1972) syntyi New Orleansissa ja
menetti äitinsä jo lapsena. Tädin kasvattama tyttö hakeutui
laulun pariin jo nuorena ja sooloura johti kansainväliseen
maineeseen. Hän osallistui taisteluun tasa-arvon puolesta,
oli Martin Luther Kingin henkilökohtainen ystävä ja lauloi
mm. John F. Kennedyn virkaanastujaisissa.
Tuttuja spirituaaleja tulkitsee Tiina Sinkkonen sekä
suomen- että englanninkielellä, Eric-Olof Söderströmin
taituroidessa flyygelin äärellä. Kontrabassoa näppäilee Patrik Latvala ja rytmit loihtii Thomas Törnroos rummuilla.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

Kammari sijaitsee Työkeskuksen päädyssä olevassa entisessä
asuinhuoneistossa. Ovi on talon
takana, metsän puolella.

Kammarissa kohdataan
Deep River, Joshua fit the battle,
I want Jesus to walk with me.

Kirkonmäeltä löytyy uusi kohtaamisen paikka, Kammari. Se
sijaitsee työkeskuksen päädyssä. Sisäänkäynti on työkeskuksen oikeanpuoleisen päädyn
takana.
Kammari on seurakunnan
palvelun, kasvatuksen ja julistuksen yhteinen vapaaehtoistoiminnan tukikohta, jossa kokoontuvat mm. Gosbel Riders,
kaksi rukouspiiriä ja Perjantai
Pysäkki.
Perjantai Pysäkki on mielenter-

veystyöstä vastaavan diakoniatyöntekijä Kaisa Laakson ja
kriminaali- ja päihdetyöstä
vastaavan diakoniatyöntekijä
Johanna Tontin vetämä uusi
mielenterveys- ja päihdetyökuntoutujille tarkoitettu aamupäivä.
Se on avoinna joka toinen

perjantai klo 9-11. Paikalla on
myös vapaaehtoinen vetäjä.
Tulijoille on tarjolla aamupuuroa, kahvit ja voileivät,
keskusteluapua, yhdessäoloa
ja lyhyt hartaushetki. Siellä
on mahdollista käydä myös
suihkussa. Diakoniatyö tarjoaa
tarvittaessa saippuat, shampoot
ja pyyhkeet.
Perjantai Pysäkin tavoitteena

on tarjota osallistujille mahdollisuus tulla kodinomaiseen
paikkaan nauttimaan aamupalasta, levähtämään ja keskustelemaan asioista, jotka ovat
mielessä juuri nyt. Tavoitteena
on yhteisöllisyyden vahvistaminen eli se, että tulija voisi
kokea kuuluvansa johonkin
ryhmään.
Tutkimusten mukaan yksi
suurimmista syrjäytymisen

syistä Suomessa on yksinäisyys.
Liian monet kokevat olevansa
vailla ystävää, tuttua ihmistä,
jonka kanssa voisi keskustella
ja kokea tulevansa kuulluksi ja
hyväksytyksi. Kaisa ja Johanna
ovat yhteisten työvuosiensa
aikana nähneet, että ihmisen
suurin huoli on nimenomaan
yksinäisyys. Ihminen jaksaa ja
kestää elämän kolhuja ja vastoinkäymisiä paremmin, jos voi
jakaa huolensa jonkun toisen
kanssa.
Diakoniatyö toivottaa sydä-

mellisesti tervetulleiksi kaikki
Perjantai Pysäkin toiminnasta
kiinnostuneet Kammarille joka
toinen perjantai: 2.2., 23.3., 2.3.,
23.3., 6.4., 20.4. ja 11.5. .
Tuija Mattila

IKKUNA MAAILMAAN

Vammaisen elämää Etiopiassa

V

ammainen lapsi tuo paljon iloa, mutta
myös haasteita perheelle. Millaista onkaan
elää vammaisen lapsen yksinhuoltajana
silloin, kun vammaisuuden luullaan johtuvan vanhempien synneistä tai perinteisten
uskomusten mukaisesti ajatellaan, että vammaisessa
on pahoja henkiä.

Pohjois-Etiopiassa useat vammaisen lapsen äidit ovat
yksinhuoltajia ja ammatiltaan torikauppiaita. Heidän
arkeaan helpottaa se, että he voivat tuoda lapsensa
kolmena päivänä viikossa vaikeavammaisille lapsille
suunnattuun toimintakeskukseen, jossa lapset saavat
aterioiden lisäksi mm. fysio- ja toimintaterapiaa laulujen ja leikkien muodossa.
Työntekijät ovat vierailleet lasten kodeissa ja keskustelleet äitien kanssa lasten hoitamiseen ja kuntouttamiseen liittyvistä asioista. Lapsille on ostettu
vaatteita, koska yleensä lapsilla on ollut vain yhdet
vaatteet. Niinpä pesun jälkeen äidit ovat usein pukeneet märät vaatteet lapsilleen. Äidit ovat saaneet
myös vertaistukea toisistaan.
Mikäli toimintakeskusta ei olisi, äidit joutuisivat
jättämään vaikeavammaisen lapsen yksin kotiin lukittujen ovien taakse. Jos turvautuu naapurin apuun, täytyy luottaa siihen, että naapuri katsoo lapsen perään
myös oven ollessa auki.
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Samalla alueella tuetaan vammaisia myös muulla ta-

voin. Vammaisia on koulutettu eri ammatteihin. Suurin osa heistä on pienyrittäjiä. Koulutuksen jälkeen
osanottajat ovat saaneet n. 200 euron starttirahan
yritystä varten. Useimmat ovat torikauppiaita, jotka
myyvät kahvipapuja, linssejä tai viljaa. Tarkoituksena
on, että vammainen pystyy toimimaan yhteiskunnan
jäsenenä.
Vammaisten lasten ja nuorten toimin-

takeskuksilla on tärkeä tehtävä lasten tasapainoisen
kasvun tukemisessa.
He oppivat vuorovaikutustaitoja ja
vastuun kantamista, kun
heitä kannustetaan
ja rohkaistaan.
Lapset

Hoitaja Sergie leikkii
Amirin kanssa Dessiessä.

ja nuoret löytävät toisistaan vertaistukea. Samalla itseluottamus ja itsetunto vahvistuu.
Nuorisotyöttömyys on ongelma myös Etiopiassa
ja siksi pyritään vahvistamaan nuorten työnsaantimahdollisuuksia. Kun nuorta tuetaan, hän pystyy
elättämään itsensä ja parhaassa tapauksessa myös
perheensä.
Hyvinkään seurakunta on mukana tässä työssä

rukouksin ja taloudellisesti tukemalla.
Lähde Suomen Lähetysseuran
sopimuskohderaportti/
Johanna Rantalankila

YTIMESSÄ

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

M

eillä ihmisillä on
taipumus ajatella, ja
usein kokemuksemmekin puhuu sen
puolesta, että Jumala
on kaukainen, vieras
ja tuntematon. Hän
on enemmänkin kysymysmerkki kuin itsestäänselvyys. Voi jopa olla niin, että koko
ajatus Jumalasta on yhtä tyhjän kanssa – ei
ole mitään järjellistä syytä uskoa Jumalan
olemassaoloon. Kaikki todisteet ja näyttö
Jumalan olemassaolon puolesta huutavat
tyhjyyttään. Taivas on hiljaa ja maailma
matkaa radallaan aivan niin kuin ennenkin.
Miksi siis ylipäätään puhutaan Jumalasta?
Todellisuudessa jokaisella ihmisellä on
jokin jumala, mikä hänen nimensä sitten onkaan. Ei ole olemassa yhtään ihmistä, joka ei
turvautuisi johonkin korkeampaan, johonkin
aatteeseen tai arvoon, johonkin jumalaan.
Itseriittoisinkin ihminen kunnioittaa jotain
itsensä yläpuolella olevaa, ellei muuta, niin

oman minänsä jaloimpina pitämiään piirteitä: ”Jokainen etsii jotakin, johon voisi kiinnittää toivonsa. Luulemme, että raha, valta,
ja kunnia suojaavat meitä. Rakennamme elämämme itsemme ja omien tekojemme varaan. Se, mihin ennen muuta turvaudumme,
on meidän jumalamme. Omat jumalamme
ovat kuitenkin toiveidemme ja unelmiemme
heijastuksia. Ne eivät voi antaa, mitä lupaavat (Katekismus).”
Kristinuskon Jumala ei kuitenkaan jätä
mitään arvailun varaan. Hän ei jää ihmisen
mieltä askarruttavaksi ikuiseksi mysteeriksi. Jumala itse tekee aloitteen suhteessa
meihin ja ilmestyy keskelle ihmiselämää.
Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi tänne
keskellemme, yhdeksi meistä. Hän tuli
minun ja sinun tasolle. Hän tietää, mitä on
ihmisen elämä: ”Häntä on koeteltu kaikessa
samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan;
hän vain ei langennut syntiin” (Hep. 4:15).
Koska hän oli synnitön, hän kykeni sovittamaan meidän syntimme Golgatan ristillä:

Jumalan
kirkkaus ilmestyi
tähän pimeään
maailmaan.

”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me
hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden”
(2. Kor. 5:21). Siksi Jumala tuli ihmiseksi.
Jeesuksessa Kristuksessa, ihmisten hylkäämässä ja ristiinnaulitussa Vapahtajassamme,
Jumalan kirkkaus ilmestyi tähän pimeään
maailmaan. Jumalan kohtaamme ristillä.
Tällä tavalla Jumala tulee lähelle meitä
ihmisiä niin heikkona ja avuttomana, että
sitä on vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Toisille sanoma rististä on yhä tänäkin päivänä
hulluutta, kun taas toiset löytävät siinä
elämän. Evankeliumi lupaa kuitenkin jokaiselle: ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet
vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He
eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin
halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh. 1:12–13).
Antti Kurkola
Kirjoittaja on Hyvinkään seurakunnan
vs. seurakuntapastori

Raamattu

Rukous

Virsi

Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Me saimme katsella
hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka
Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli
täynnä armoa ja totuutta
(Joh. 1: 14)

Jeesus, Herramme ja Vapahtajamme.
Sinä tulit kerran tähän maailmaan,
että minä syntinen ihminen voisin kerran
olla luonasi taivaan kirkkaudessa.
Tulen luoksesi elämäni taakkojen ja syntien
väsyttämänä. Tahdon jättää sen kaiken sinun ristisi juurelle.
Kiitos Jeesus,
että sinä olet täynnä armoa ja totuutta.
Kiitos Jeesus, että saan anteeksi
kaikki rikkomukseni ja laiminlyöntini.
Kiitos Jeesus,
että sinä annat minulle elämän.
Ole ylistetty Jeesus Kristus,
Jumalan kirkkauden säteily. Aamen.

Kun katson ristin ihmettä,
niin pääni painuu häpeillen.
Jo murtuu mieli ylpeä
ja suuruus, valta ihmisen.
Oi ihmeellinen armahdus!
Kun katson Herran haavoja,
niin tuska sekä rakkaus
nyt vuotaa niistä virtana.
Nyt kuinka siitä kiittäisin,
kun, Jeesus, annoit itsesi.
Rakkaus, täytä minutkin,
kaikkeni annan käyttöösi.
70:1-2, 5
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Seppo Sirkka

Suoratoistoosoite on
muuttunut
Seurakunnan jumalanpalvelusten

uusi suoratoisto-osoite on: http://
radio2.6net.fi:8000/hyvinkaansrk
Suoratoisto tarkoittaa sitä, että
Hyvinkään kirkon kello 10 jumalanpalveluksia voi kuunnella missä tahansa
internetissä tietokoneen tai kännykän
kautta suorana (muina aikoina lähetystä
ei voi kuunnella).
Esimerkiksi laitoksissa, sairaaloissa,
kotona tai matkoilla voi osallistua yhteiseen messuun. Ulkomailla asuvat, kuten
seurakuntamme nimikkolähetit, voivat
osallistua virtuaalisesti Hyvinkään kirkon messuun.

Elvistä ja rukousta
Seppo Juntunen ja Elvis is back

-bändin muusikot laulavat Elviksen
gospel-lauluja sunnuntaina 4.3. kello 18 Hyvinkään kirkossa. Elviksen
kuolemasta on kulunut 40 vuotta.
Elvis tunnettiin rockin kuninkaana,
mutta hänen musiikkinsa juuret
ovat gospelissa, jota hän piti lempimusiikkinaan. Ennen kuolemaansa Elvis olisi halunnut toteuttaa
gospel-kiertueen. Ainoan musiikin
Grammy-palkinnon hän sai hengellisestä levystään How great Thou
art, joka myi kultaa.
Nyt Suomen kirkoissa on mahdollista kuulla 60-luvun herkkää

Elvistä neliäänisesti laulettuna
pianon ja kitaroiden säestyksellä.
Elvis is back -kirkkokiertueella ovat
mukana Seppo Juntunen sekä musiikin ammattilaiset Johannes Österlund, Heidi Tuikkanen, Juha
Kuivanen, Joska Mehto sekä Kim
Ekblom. Harva tietää, että Elvis
halusi olla myös parantaja. Elviksenä illassa esiintyvä pastori Seppo
Juntunen on rukoillut sairaiden
puolesta vuodesta 1984.
Tämä tilaisuus tarjoaa Elvistä ja
rukousta, sillä tilaisuuden lopussa
on rukouspalvelua. Vapaa pääsy.

KONSERTTEJA JA YHTEISLAULUJA
Su 4.2. klo 18 Tribute to Mahalia Jackson
-gospelkonsertti Hyvinkään kirkossa.
Afro-amerikkalaisia spirituaaleja ja gospelin helmiä jazzin hengessä, kuuluisan
gospellaulajan Mahalia Jacksonin ohjelmistosta. Musiikin sovitukset, kanttori ja
konsertin pianisti Eric-Olof Söderström.
Patrik Latvala kontrabasso ja Thomas
Törnroos rummut. Kansallisoopperassa
toiminut alttolaulaja Tiina Sinkkonen
tulkitsee lauluja sekä englannin- että
suomenkielellä. Vapaa pääsy. Ohjelma
10 €. Ks. s. 12.
Su 4.3. klo 18 ”Elvistä ja rukousta” Elvis is
Back -bändin konsertti ja rukouspalveluilta Hyvinkään kirkossa. Seppo Juntunen ja Elvis is back -bändin muusikot
laulavat Elviksen gospel-lauluja. Lopussa rukouspalvelua. Vapaa pääsy.
Su 11.3. klo 18 konsertti Hyvinkään kirkossa. Sopraano Svetlana Musina, Pietari.
Urut/piano Jelena Antipina, Hatsina.
Juonto: Pasi Hujanen. Vapaa pääsy.
Kolehti Inkerin kirkossa tehtävälle diakoniatyölle
To 15.3. klo 18 Aavan meren tuolla puolen
-yhteislaulutilaisuus Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Hyvinkään kirkossa.
Helena Lehtinen, Mika Viitanen ja Päivi
Lammela. Ohjelma 10 € YV:n hyväksi.
Ma 19.3. klo 18 Jousien ilta Vanhassa kirkossa.

Svetlana Musina
Musiikkiopiston jousioppilaat esiintyvät.
Vapaa pääsy.
To 22.3. klo 18.30 Musiikkiopiston laulajien
konsertti Vanhassa kirkossa.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.
Pe 23.3. klo 19 ”Lux perpetua - Everlasting Light - Ikuinen valo” Hyvinkään
Kamarikuoron konsertti Hyvinkään
kirkossa. Erkki Hannonen, baritoni ja
Annamaria Hannonen, sopraano. AnnaMaija Virtanen urut ja piano. Viikkoa
ennen pääsiäispäivää, kuoro esittää
ohjelman, jonka teemoissa yhdistyvät
ihmisen elämän ja kuoleman salaisuus
sekä luonnon ikuinen valon ja pimeyden
kierto. Gabriel Faurén transendentin
Requiemin jälkeen kuoro esittää sekä
nykyaikaista että klassista kuoromusiikkia, jonka harmonioissa kuuluvat
kaikkein syvimmät ajatukset olemisesta

Tietoa :
ös
meistä my
u.net
www.betsk
Betsku.net
a
s
is
k
o
o
b
e
ja Fac
Tunnelmia me:
am
toiminnast
stagram
#betsku@in
14

Kirkonmäki Nro 1 | 2.2.2018

ja lähtemisestä. Tervetuloa!
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €
Su 25.3. klo 14 Leo Louhivaara musisoi
Vehkoja-päivässä Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
Su 25.3. klo 17 J. S. Bach: Matteus-passio
Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Orkesteri ja Hyvinkään Oratoriokuoro, johtaa
Eric-Olof Söderström. Seurakunnan
Nuorisokuoro, valm. Marjut Sipakko.
Esa Ruuttunen, Jeesus. Heikki Kulo,
evankelista. Esityskieli: saksa.
Ma 26.3. klo 19 Pergolesin Stabat Mater Kytäjän kirkossa. Solisteina: Satu
Strömberg, sopraano ja Seija Strömberg, altto, Hyvinkään Salonkiorkesteri.
Johtaa Emily Wagoner.
Ma 2.4.klo 18 Pääsiäiskonsertti Hyvinkään
kirkossa. Nuorisokuoro, Sävelkeijut,
Rytmiritarit, solistit & soitinyhtye,
johtaa Marjut Sipakko. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.
Ke 25.4. klo 19 ”Oi, kiitos sä luojani armollinen!” Vanhassa kirkossa. Kanttoreiden
konsertti YV:n hyväksi. Oskar Merikannon musiikkia. Kanttorit: Helena Lehtinen, Minna Kurkola, Anna Helenius,
Taru Paasio, Marjut Sipakko ja AnnaMaija Virtanen. Vapaa pääsy. Ohjelma
10 €. Yhteisvastuun hyväksi.

POIMINTOJA
LAPSET JA PERHEET

Muskarikirkot Vanhassa kirkossa pe
16.2. ja 16.3. klo 10.
Laskiaistapahtuma su 11.2. klo
10–14 Sääksin leirikeskuksessa yhdessä Nurmijärven seurakunnan kanssa.
Lauluhetki klo 10.30 ja 12 Hyvinkään
kappelissa. Toimintapisteitä, makkaranpaistoa ja mehua, talutusratsastusta
ja pulkkamäki (omat liukurit ja pulkat
mukaan!). Hernekeittoa ja pannaria klo
11–13. Hinnat: Aik. 5 €, lapset 4–12 v. 3
€ ja alle 4 v. ilmaiseksi. Kahvia ja pullaa
(kahvi 1 € ja pulla 2 €). Omat eväät voi
ottaa mukaan ja lämmittää partiolaisten
tulilla. Lysti-Lammas mukana ulkoilemassa. (Jätäthän lemmikkisi kotiin).

Talviolympialaiset ke 14.2. klo 9–11.30
Perttulan urheilupuistossa. Hiihtoa,
luistelua (kypärät mukaan), liukurimäki
(säävaraus) ja kisailua. Seurakunta tarjoaa mehua ja keksiä, omat makkarat
grilliin! Mukana myös
Lysti-Lammas!
Kastepäivä su
25.3. klo 12–16
Hyvinkään
kirkossa ja srkkeskuksessa.
Oletko
tulossa riparille ja kaste on
hoitamatta? Onko
vastasyntynyt lapsesi
jo kastettu? Nyt on tuhannen
taalan paikka hoitaa asia kuntoon! Huolettaako järjestelyt? Siivous,
leipominen, kummit, kastemekko...? Ei
hätää! Seurakunta auttaa järjestämällä
kastepäivän.
Lisätietoa: Merja Telsavaara, p. 040
356 9078 merja.telsavaara@evl.fi. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta su
18.3. mennessä. www.hyvinkaanseurakunta/ajankohtaista/lastenjaperheidentoimintaa
Pikkulapsiperheiden pääsiäiskirkot:
19.3. klo 9 ja 10 Paavolan srk-kodissa,
20.3. klo 9.15 ja 10.15 Vanhassa kirkossa,
21.-22.3. klo 10.30 Martin srk-talossa,
23.3. klo 9.15 ja 10.15 Hyvinkään kirkossa ja 26.3. klo 10.30 Vehkojan srkkeskuksessa.
Perhemessu Palmusunnuntaina 25.3.
klo 10 Hyvinkään kirkossa.

N U O R I S O T Y Ö N K E VÄT
BETANIAN VIIKKOTOIMINTA:
Keskiviikkoisin Raamis klo 15–19
Perjantaisin AfterSchool -ilta klo 15–19
Lauantaisin Nuortenilta klo 16.30–20.30
BETANIAN osoite: Helenenkatu 15
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Pyhäkoulut kokoontuvat Hyvinkään
kirkossa ja Paavolan srk-kodissa messun yhteydessä su klo 10. Pyhäkoulu on
myös Kohti-illoissa 25.2., 8.4. ja 20.5. ja
Toivonilloissa su 11.2., 11.3. ja 22.4. klo
17. Haluatko pyhäkoulun ohjaajaksi?
Kysy lisää Anna-Mari Tukevalta,
p. 040 559 6327.
-vuotiaiden synttärit pe 9.3.
klo 18 Vehkojan srk-keskuksessa.
Voit tulla juhlaan yhdessä
perheesi tai kummisi kanssa. Synttäreillä nautitaan
juhlaohjelmasta, Hakasirkuksen esityksestä sekä
herkutellaan jäätelöllä.
Toivomme ilmoittautumista 4.3.
mennessä, että
tiedämme varata
tarpeeksi jäätelöä.
Ilmoittautumiset www.
hyvinkaanseurakunta/ajankohtaista/
lastenjaperheidentoimintaa. Juhlaan
kutsutaan erityisesti tammi-kesäkuussa
syntyneitä lapsia. Lisätiedot: AnnaMari Tukeva, p. 040 559 6327.
Hiihtoloman perhekerhot (vko 8) klo
9-13. Ma: Martti, ti: Kirkonmäki ke:
Vehkoja, to: Paavola, pe: Betania.
Lisätietoja lasten ja perheiden toiminnasta: http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/toiminta_ja_palvelut/seurakuntatyo/lapset_ja_perheet.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
syksy 2018–kevät 2019 alkaa to 1.3. ja
päättyy la 31.3.
Lisätiedot: http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/toiminta_ja_palvelut/
seurakuntatyo/lapset_ja_perheet/paivakerhot_perhekerho_piltti-porukka

• La 21.4. klo 11–16 Kok. 3, lasten kanssa (päivän aikana tarjotaan lounas ja
välipala).
• Ke 25.4. klo 17.30–19 Kok. 4, perheilta,
yhteinen lasten ja aikuisten kanssa.
Ryhmä on osallistujille maksuton.
Ryhmää ohjaavat nuorisotyönohjaaja
Ari-Pekka Laakso ja varhaiskasvattaja
Laura Jokinen. Tiedustelut Ari-Pekka
Laakso, p. 0400 616 238.
Ilmoittautumiset viimeistään 16.3.
ari-pekka.laakso@evl.fi tai laura.jokinen@evl.fi.

LASTEN ERORYHMÄ

Vanhemmat, oletteko eronneet? Tuntuuko teistä siltä, että lapsenne tai
lastenne olisi hyvä saada käsitellä eroanne perheen ulkopuolisten aikuisten
kanssa?
Hyvinkään seurakunta järjestää
vuonna 2018 kaksi eroryhmää lapsille,
joiden vanhemmat ovat jo muuttaneet
erilleen. Ryhmään voi osallistua, jos kyseessä on joko avio- tai avoero.
• 7–10-vuotiaille tiistaisin 27.2., 6.3.,
13.3., ja 20.3. klo 10–17 sekä lauantaina
10.3. klo 10–17. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään ma 12.2.
• 11–14 -vuotiaille tiistaisin 4.9., 11.9.,
18.9., ja 25.9. klo 10–17 sekä lauantaina
22.9. klo 10–17. Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään ti 28.8.
Kaikissa tapaamisissa tulisi olla mukana. Ryhmiä ohjaa nuorisotyönohjaaja
Kirsi Kupiainen, joka on saanut koulutuksen ryhmien ohjaamiseen Ryhmissä
käsitellään toiminnallisten menetelmien avulla eron herättämiä tunteita ja etsitään keinoja käsitellä niitä. Ryhmässä
etsitään voimavaroja selvitä eron mukanaan tuomista elämän muutoksista ja
tunteista.
Ryhmät ovat osallistujille maksuttomia. Lauantaina seurakunta tarjoaa
lounaan ja välipalan. Ryhmät kokoontuvat seurakuntakeskuksen iltapäiväkerhotilassa, Hämeenkatu 16. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset Kirsi Kupiainen, p.
040 5663 990, kirsi.kupiainen@evl.fi.

LAPSENSA MENETTÄNEIDEN
VERTAISTUKIRYHMÄ

Kirkkokahvila perjantaisin klo 18
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu
13. Kahvia, keskustelua ja hartaushetki.
Lämpimästi tervetuloa!

LASTEN SURURYHMÄ

Aikuinen työstää menetyksiään puhumalla. Lapsella ei ole samanlaista kykyä
käsitellä suruaan sanoin. Silti lapsen
suru on yhtä vakava ja jättää usein vielä
voimakkaammat jäljet kuin aikuisen
suru. Toisten saman kokeneiden seurassa lapsi voi kohdata menetyksen
kivun ikäänsä sopivalla tavalla. Leikkien, askartelun ja musiikin kautta surun
ilmaisijaksi löytyvät ehkä myös sanat ja
olo helpottuu, kun läheisen kuolemaan
liittyviä tunteita oppii ilmaisemaan.
Seurakunta järjestää lasten sururyhmän 5–10-v. lapsille. Kokoontumiset
Vehkojan srk-keskuksen alakerran takkahuoneessa, Yli-Anttilantie 3.
• Ke 4.4. klo 17.30–19 Kok. 1, yhteinen
aloitus lasten ja aikuisten kanssa.
• Ke 18.4.klo 17.30–19 Kok. 2, lasten
kanssa.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin 27.2., 27.3.,
24.4. ja 29.5. klo 18-20 kirkonmäellä
(työkeskus Hyvinkään kirkon takana,
keltainen ovi), Hämeenkatu 16. Ryhmään voit tulla mukaan milloin vain.
Ilmoitathan kuitenkin etukäteen tulostasi sähköpostilla leena.vilkka@biofilos.
fi, tekstiviestillä tai soittamalla ryhmän
ohjaaja Leena Vilkalle p. 040 7627 650.
Tuo ryhmään valokuva tai muu muisto
kuolleesta lapsestasi. Pientä iltapalaa
on tarjolla. Lapsensa menettäneiden
vertaistukiryhmistä löydät tietoa myös
KÄPY ry:n kotisivuilta www.kapy.fi.

MUUTA

Lähetysmyyjäiset pe 2.2. klo 10.30–

Ajassa liikkuu 16.–18.3.
Hyvinkään kirkossa
Seminaari ajankohtaisista
ilmiöistä kirkossamme.
Aikamme ilmiöitä: Pirstaleisuus,
moninaisuus, uskontojen
sekoittuminen, kaoottisuus,
informaatioähky. Tarvitaanko
uskonpuhdistusta vielä?
Löytyykö yksi tie Raamatun
ymmärtämiseen? Miten löydän
Totuuden tiedon viidakosta?
Tule kuuntelemaan
asiantuntijoiden puheita
ajankohtaisista aiheista!
Ohjelma:
Perjantai 16.3.
18.00 Avajaiset Esa Kokko,
Jari Araneva
18.30 Jukka Norvanto:
”Joko olet tai et ole”
19.45 Jukka Norvanto:
”Kristityn voitto”
Lauantai 17.3.
13.00 Timo Keskitalo: Abraham
uskonvanhurskauden esikuvana
13.50 Timo Keskitalo:
Islam haastaa uudenlaiseen
uskonpuhdistukseen
14.35 Väliaikakahvit
15.00 Timo Eskola:

13.30 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Myynnissä leivonnaisia,
ruokaa, arpoja ym. Hartaus klo 10.20.
Lounas pitopalvelussa 9,80 €. Seuraavat
myyjäiset: 2.3., 6.4. ja 4.5. Tervetuloa!
Kohti-ilta su 25.2. klo 16.30 Hyvinkään
kirkossa. Tule kohtaamaan Jumala ja
toinen toisiamme! Tervetuloa lämminhenkiseen, vapaamuotoisempaan ja
monikieliseen Kohti-iltaan. Seurakunnan vapaaehtoiset ovat laajalla rintamalla olleet sekä suunnittelemassa että
toteuttamassa iltaa.
Iltaan kuuluu paljon musiikkia ja
laulua, tarjoilua sekä toisten kohtaamista. Vapaaehtoinen juontaa tilaisuuden,
seurakuntalaisen puheenvuoro, Raamatun opetusta, esirukous, pyhäkoululaisten esitys ja Pyhä ehtoollinen. Pyhäkoulua järjestetään kahdessa ryhmässä
eri-ikäisille. Rukouspalvelua on tarjolla
illan ajan.
25.2. musiikissa KokoNainen ja Tuomaskuoro ja -bändi Helena Lehtisen
johdolla. Opetuspuhe, Marjatta Puisto.
Seurakuntalaisen sana, Mila Kotala.
Liturgina Saija Lottonen. Mukana diakoni Päivi Lammela. Kolehti kerätään

Miksi yksinkertainen kirja on
vaikea – miten ymmärtää
Raamatun tekstejä?
16.00 Timo Eskola: Onko kaikki
vain tulkintaa – löytyykö tietä
tulkintojen viidakossa?
16.50 Väliaikakahvit
17.15 Leif Nummela:
Jeesus tulee - maine menee!
18.15 Leif Nummela:
Herää, sinä joka nukut
Sunnuntai 18.3.
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa,
saarna Hanna Tolonen
14.00 Tapio Puolimatka:
Uskonvanhurskausopin
kulttuurinen merkitys
15.00 Tapio Puolimatka:
Uskonvanhurskausoppi ja
uuspakanuus
16.00 Väliaikakahvit
16.30 Esa Kokko:
Maailman myllerrys
17.45 Esa Kokko: Ristin teologia
18.30 Päätös:
Esa Kokko ja Jari Araneva
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järj. Hyvinkään seurakunta
ja Uudenmaan Ev. lut.
Kansanlähetys

Lähetysyhdistys Kylväjälle. Voit halutessasi tuoda myös kuivaelintarvikkeita
diakoniatyön hyväksi. Tule mukaan ja
vapaaehtoiseksi suunnittelemaan ja toteuttamaan Kohti-iltaa kanssamme!

VIRKISTY TUETULLA
TÄYSIHOITOLOMALLA

Imatran kylpylässä sunnuntaista perjantaihin 3.–8.6. Loma on suunnattu
lapsi - /lapsenlapsiperheille. Hakuaika
on 5.3. asti. Omavastuuosuus on 125 €
/ aikuinen, alle 16-v. lapset ilmaiseksi.
Mahdollisuus ilmaiseen yhteiskuljetukseen. Hakulomakkeita saa Onnensillasta sekä Hyvinkään seurakunnan
diakoniatoimistosta.
Hakemukset tulee palauttaa Hyvinkään Kotien Puolesta ry:n lomavastaavalle: Marja Suokas-Wahlsten, Kirkkarinkatu 3 B 15, 05900 Hyvinkää.
Hakemukset lähetetään Hyvinkään
Kotien Puolesta ry:n kautta Hyvinvointilomat ry:lle, joka tekee lopulliset valinnat. Hakemuslomakkeeseen on hyvä
kirjata selvitys mm. perheen talous- ,
terveys- yms. tilanteesta.

Tee hyvää -iltapäivä
To 1.3. klo 14–16 Terveyskeskuksen vuodeosastolla,
osasto 1, Sandelininkatu 1. Keskustelemme, laulamme
ja vietämme aikaa yhdessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan vapaaehtoiset perheineen ja potilaiden läheiset!
Ilmoittautumiset 26.2. mennessä: Anna Rauhala, anna.
rauhala@evl.fi tai p. 040 559 6319 tai Carina Lievendahl,
carina.lievendahl@evl.fi tai p. 040 356 9074.
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Lähetyspappi Kosti Kallio esittelee
työhuoneensa seinällä olevia rippikuvia ja lehtileikkeitä.

Japani opetti: Yksi ihminen on tärkeä
Nuorena sähköasentajaksi ja nuoriso-ohjaajaksi
valmistunut Kosti Kallio oli vuosia lähetystyössä
Japanissa, opiskeli papiksi ja jää eläkkeelleHyvinkään
seurakunnan kappalaisen virasta.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

P

astori Kosti Kallio on toiminut Hyvinkään seurakunnassa julistuksen vastuukappalaisena yli kahdeksan
vuotta. Tehtäväalueisiin
ovat kuuluneet lähetystyö,
aluetyön koordinointi sekä
viimeksi jumalanpalvelustyö. Eläkkeelle
hän jää virallisesti 1. toukokuuta.
– Sitä ennen pidän kertyneet lomat
ja vapaat, lepään ja kerään voimia.
Katsotaan sitten eläkepäivillä, miten
Jumala johdattaa erilaisiin vapaaehtoistehtäviin kotimaassa tai ulkomailla,
Kosti Kallio sanoo työhuoneessaan,
jonka seinältä hän kerää pois valokuvia
ja lehtileikkeitä.
Kurikan Luovan kylässä maanviljelijäkodissa kasvanut Kallio sai elämälleen
vahvan pohjan vanhempien kristillisestä vakaumuksesta. Isä Veikko ja äiti Elvi
toimivat pyhäkoulunopettajina. Perheeseen syntyi kahdeksan lasta, joista Kosti
on kuudes.
– Me lapset kävimme vanhempiemme pitämässä pyhäkoulussa. Kansakoulun ja kansalaiskoulun jälkeen valmistuin ammattikoulusta sähköasentajaksi,
opiskelin Kauhajoen evankelisessa
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kansanopistossa sekä Helsingin evankelisessa kansankorkeakoulussa.
Armeijan nuori mies kävi Keuruulla ja Riihimäen Viestirykmentissä,
minkä jälkeen hän toimi vuoden
sähköasentajana. Jumala kutsui päätoimiseen hengelliseen työhön, ja niin
hän valmistui Helsingin evankelisesta
kansankorkeakoulusta nuoriso-ohjaajaksi vuonna 1975. Valmistumisen
jälkeen paikka aukesi Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY)
piirisihteerin ja nuorisotyöntekijän
tehtäviin.
Vuonna 1982 tuli kutsu lähteä Sirpa-

vaimon ja esikoispojan Joonan kanssa
lähetystyöhön. Valmistautuminen
alkoi Suomen Lähetysseuran lähetyskurssilla.
– Vuonna 1983 astuimme Japanin
kamaralle Tokiossa, jossa alkoi kaksivuotinen japanin kielen koulu. Viikonloppuisin kävimme japanilaisessa
seurakunnassa. Kymmenen kuukauden
kuluttua saarnasin ensi kertaa japaniksi.
Japanissa Kallion perheeltä kului
yhteensä seitsemäntoista vuotta. Per-

Seurakunnassa
pyritään
palvelemaan
kaikkia ihmisiä
riippumatta siitä,
mistä he ovat tulleet.

heeseen syntyi vielä kolme lasta: Jenni,
Jukio ja Joshio. Kaikki lapset osaavat
japania.
Vuosien 1991–1997 välisenä aikana
Kosti Kallio opiskeli Helsingin yliopistossa teologiaa ja valmistui teologian
maisteriksi. Hänet vihittiin papiksi
Lapuan tuomiokirkossa 5.3.1997. Sen
jälkeen lähetysmies toimi pappina Japanissa ja kotimaassa. Heinäkuussa 2002
hänet valittiin Hyvinkäälle sairaalasielunhoitajaksi.
Pitkä lähetystyöjakso on vaikuttanut

Kosti Kallion käsitykseen evankeliumin
kertomisesta.
– Japani opetti minulle, että yksi
ihminen on tärkeä. Junat olivat tupaten
täynnä ihmisiä. Mietin, miten välitän
heille evankeliumia. Opin, että riittää,

kun yksikin ihminen kuulee minulta
evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta.
Kun kohtaan ihmisen, pyrin kuuntelemaan ja lohduttamaan häntä Jumalan
sanalla. Tämä ajatus kantoi minua sairaalasielunhoitotyössäkin.
Seurakunnan lähetyspapin tehtävät
jättävä Kosti Kallio on kiitollinen siitä,
että ihmiset osallistuvat lähetyspiireihin, -myyjäisiin ja -pyhien tapahtumiin.
– On hienoa, että Hyvinkäällä
asuu ainakin kolmekymmentä entistä
lähetystyöntekijää. Heidän ja monien
muiden vapaaehtoisten kanssa on ollut
hyvä toimia. Myös kentillä toimivat
lähetystyöntekijät vetävät ihmisiä kuulemaan lähetysuutisia.
Kosti Kallion mukaan seurakunnassa
pyritään palvelemaan kaikkia ihmisiä
riippumatta siitä, mistä he ovat tulleet.
Sitä varten on perustettu kansainvälisen työn vastuuryhmä.
– Viime vuoden alkukesästä seurakunnan työntekijöitä sekä vapaaehtoisia
kokoontui yhteiseen palaveriin, jossa
Tuomasmessun ja Maailmojen messun
tilalle kehitettiin Kohti-ilta, johon myös
maahanmuuttajat ovat tervetulleita.
Kevään Kohti-illat ovat Hyvinkään kirkossa sunnuntaisin: 25. helmikuuta, 8.
huhtikuuta ja 20. toukokuuta.
Kosti Kallio sanoo olevansa kiitollinen työtoveruudesta seurakunnassa.
– Meidät on kutsuttu viemään
eteenpäin Jumalan sanaa, evankeliumia
yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Meidät on kutsuttu palvelemaan kaikkia ihmisiä. Ollaan uskollisia siinä tehtävässä,
joka meille kullekin on annettu.

