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Koen saaneeni tehtäväksi toimia
vapaaehtoisena maahanmuuttajien
parissa, Kirsi Kataja sanoo.

Kirsi on antautunut auttamaan
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

HENKILÖKUVA

Kirsi Kataja on ollut kätilönä, kriisityöntekijänä sekä
mielenterveys- ja päihdetyössä. Vuodesta 1987 lähtien
hän on toiminut SPR:n ja seurakunnan vapaaehtoisena
maahanmuuttajien parissa.

O

len syntynyt Vihdissä. Perheemme asui Helsingissä
ja Savonlinnassa, josta
muutimme Hyvinkäälle
ollessani -vuotias. Kävin
Hyvinkään yhteiskoulua
ja kirjoitin ylioppilaaksi
vuonna , minkä jälkeen opiskelin ylioppilasmerkonomiksi ja olin työssä Rake Oy:n
pääkonttorissa, Kirsi Kataja kertoo varhaisimmista elämänvaiheistaan.
Hän muutti Lontooseen vuonna 
oppiakseen lisää englantia. Jatko-opinnot
pyörivät ajatuksissa.
– Lontoon merimieskirkolla tutustuin
kahteen suomalaiseen naiseen, jotka opiskelivat kätilöiksi. He olivat lähdössä Suomen Lähetysseuran lähettäminä Etiopiaan
ja Nepaliin. Minullakin oli palo lähteä lähetystyöhön. Mummoni Hilma Paatelma
vaikutti tässä asiassa minuun jo lapsena.
Hän oli lähetystyön ystävä ja sain häneltä
ompeluseuratuliaisina lähetystyöstä kertovia lastenkirjoja.
Kirsi lähetti hakupaperit Helsingin
sairaanhoito-opistoon, ja opinnot alkoivat
syksyllä . Seuraavana vuonna hän meni
naimisiin. Perheeseen syntyi neljä lasta.
– Asuimme Hyvinkäällä. Oltuani vuoden sairaanhoitajana erikoistuin kätilöksi.
Kävimme mieheni Heikin kanssa Lähetysyhdistys Kylväjän lähetyskurssin. Tarkoitus
oli lähteä Etiopiaan. Ollessamme kielikoulussa Englannissa nuorempi poikamme

2

Kirkonmäki Nro 3 | 19.5.2017

sairastui sokeritautiin, mikä esti lähetystyöhön lähdön.
Kirsillä oli yhä halu päästä auttamaan kehitysmaiden ihmisiä.
– SPR:n vapaaehtoisena olen ollut vuodesta  lähtien, kun Suomeen tuli Vietnamin
venepakolaisia. Silloin seurakunta järjesti
yhdessä SPR:n kanssa ystäväkurssin, johon
menin mukaan. Kun emme päässeet lähetyskentälle, niin lähetyskenttä tuli lähelle. Saan
auttaa pakolaisia täällä kotimaassa.
Lasten aikuistuttua Kirsi Kataja meni
myös SPR:n kansainvälisen reservin koulutukseen.
– Olen tehnyt useita SPR:n ulkomaankeikkoja katastrofialueilla kymmenen
vuoden aikana. Olin Kosovossa Balkanin
sodan päätyttyä. Intian Gujaratissa toimin
maanjäristyksen jälkeen jälleenrakennusoperaatiossa ja koulutin kyläkätilöitä
maaseudulla. Pakistanissa toimin kätilönä
kahdella vuoristoklinikalla tuhoisan Kashmirin maanjäristyksen jälkeen. Keniassa
olin työssä tulvaoperaatiossa liikkuvalla
terveysasemalla. Viimeksi toimin vuosina
– Haitin maanjäristyksen jälkeen
kenttäsairaalassa sekä liikkuvilla klinikoilla
Port-au-Princessa.
Toisten ihmisten auttamiseen antautuneen Kirsi Katajan sydämellä on myös
Hyvinkään Kehitysmaayhdistys, jonka
puheenjohtajana hän on ollut lähes kymmenen vuotta.

KIRSI KATAJA
Eläkkeellä oleva
kätilö ja SPR:n
projektityöntekijä
On ollut mukana
useissa SPR:n
katastrofioperaatioissa.
Toimii Hyvinkään
kehitysmaayhdistyksen
puheenjohtajana
Hänellä on neljä
lasta ja seitsemän
lastenlasta
Haastaa hyvinkääläisiä
maahanmuuttajien
ystäviksi

Saan
auttaa
pakolaisia
täällä
kotimaassa.

– Villatehtaalla järjestetään . toukokuuta kello – ”Mahdollisuuksien tori”,
missä maahanmuuttajat pitävät pop up
-ravintolaa, josta voi ostaa heidän tekemiään ruokia. Hyvinkäällä aikaisemminkin
käynyt Allan Kilakah, joka tulee Kenian
Idukun kylästä, kertoo kuinka kehitysmaayhdistys auttaa kylän koulun toimintaa.
Tapahtumassa on Perhe Afro -työpaja, jossa
soitetaan ja tanssitaan afrikkalaisia tansseja. Kuullaan myös gambialaista musiikkia.
Esillä on  hyvinkääläistä yhdistystä ja
enemmänkin mahtuu mukaan. Kyselyjä voi
tehdä sähköpostiin: hyvinkaan.mahdollisuuksientori@gmail.com.
Sairaalan kätilön tehtävien jälkeen Kirsi
Kataja oli neuvoloissa terveydenhoitajana.
Ennen eläkkeelle jäämistään hän teki vielä
viimeiset kymmenen vuotta mielenterveys- ja päihdetyön projektitöitä Hyvinkään
Seudun Mielenterveysseurassa, A-klinikalla
ja Toimarissa.
– Sen jälkeen olen tehnyt edelleen SPR:n
ja seurakunnan vapaaehtoistyötä maahanmuuttajien parissa. Olen ollut vastaanottokeskuksissa. Niitä, jotka ovat saaneet oleskeluluvan, autetaan kotoutumisessa. Olen
hyvin pahoillani siitä, että Afganistaniin
palautetaan ihmisiä, joiden vastaanotto
siellä ei ole kovinkaan lämmin. Siksi he
ovat joutuneet pakoilemaan.
Kirsi Kataja on ollut -luvulla kaksi
kautta kirkkovaltuuston jäsenenä ja varajäsenenä. Vuosien ajan hän on laulanut Hyvinkään Oratoriokuorossa ja Vehkojan kuorossa.
– Seurakunnassa tarvitaan lisää vapaaehtoisia maahanmuuttajien ystäviksi. Saamme
olla Kristuksen käsinä ja jalkoina täällä
maan päällä. Uskoa ei pidä tyrkyttää, mutta
voimme kertoa Jeesuksesta sopivissa tilanteissa. Kristittyinä emme saa asettautua
paremmiksi ihmisiksi. Jumalan silmissä
olemme kaikki yhtä kallisarvoisia.

PÄÄKIRJOITUS | 19.5.2017
Ilkka Järvinen
kirkkoherra,
lääninrovasti

Kristus on 100 vuotta täyttävän
Hyvinkään seurakunnan keskus
MIKÄ ON seurakunnan tehtävä ja mihin

sitä tarvitaan? Kysymyksen voi esittää
seurakuntamme -vuotisjuhlan alla.
Kirkonmäki-lehti kertoo tässä numerossa tulevista juhlista ja juhlakirjan
julkaisemisesta. Sunnuntaina .. kello
 vietetään Hyvinkään kirkossa messua,
jota kutsumme juhlamessuksi. Seurakunta aloitti toimintansa .., joten
ajallisesti juhlamessu osuu lähelle ..
syntymäpäivää. Olet tervetullut messuun, juhlakahveille ja tätä päivää varten
sävellettyyn ja valmistettuun kantaattiin,
joka alkaa kello . Suomeksi kantaatti
tarkoittaa soiton säestämää kuorosävellystä.

Seurakunnan
tehtävä
on sama kuin
100 vuotta
sitten.

ILAHDUTTAVAA ON, että kirkonmäellä
tulee olemaan juhlapäivänä paljon ihmi-

siä tuomassa mm. musiikin välityksellä
parasta osaamistaan ja antamassa näin
omaa lahjaansa seurakunnalle. Saimme
.. kirkonmäellä viettää juhlavuoden
tapahtumaa, joka oli suunnattu erityisesti perheille ja lapsille. Juhlavuosi
jatkuu monin erilaisin tapahtumin,
joista voi lukea tästäkin lehdestä. Saamme iloita paitsi rakkaasta Suomesta ja
omasta kaupungistamme myös kotiseurakunnasta, jota ilman paikkakunta
olisi kovin erilainen. Kirkko on edelleen
keskellä kylää. Hyvinkään kirkko rakennuksena jo itsessään luo paikkakunnalle
omaa leimaansa, josta meidät myös
tunnetaan.
JUHLAT TULEVAT aikanaan ja ne antavat

tilaisuuden hetkeksi miettiä menneisyyt-

tä ja tulevaisuutta. Perustehtävä pysyy.
Joka päivä. Lehtihaastattelussa Kirsi Kataja tiivistää asian ytimen:” Saamme olla
Kristuksen käsinä ja jalkoina täällä maan
päällä. Uskoa ei pidä tyrkyttää, mutta
voimme kertoa Jeesuksesta sopivissa
tilanteissa. Kristittyinä emme saa asettua
paremmiksi ihmisiksi. Jumalan silmissä
olemme kaikki yhtä kallisarvoisia.”
TÄHÄN SEURAKUNTAMME vapaaehtoi-

sen sanomaan on helppo yhtyä. Samalla
se rohkaisee meitä toimimaan ja kantamaan vastuuta toinen toisestamme.

SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ on sama kuin
 vuotta sitten. Evankeliumi välittyy
tänään monella tavalla ja monien ihmisten kautta.

Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot,
kuka voi häntä kyllin ylistää?
Ps. 106:2
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä on paras muistosi Hyvinkään seurakunnasta?

LAURA PIIRONEN (AAMU, 5)
– Mieleeni on jäänyt ensimmäisen
lapsemme Ainon, , kastaminen maaliskuussa . Seuraava lapsi Louna,
, kastettiin elokuussa . Aamua
ei ole kastettu, koska minä ja mieheni
erosimme kirkosta seitsemän vuotta
sitten. Kahden lapsen kasteet ovat
olleet ainoa yhteys seurakuntaan. Arvostan seurakunnan toimintaa. Siellä
tehdään paljon hyvää työtä.

PENTTI MÄENSIVU
– Olen käynyt paljon kirkossa. Tulin
 vuotta sitten Hyvinkäälle sähkömieheksi. Näen kirkon toiminnan
myönteisenä. Jumalanpalveluksista
saan uskon vahvistusta. Kun meidän
poika ja tyttö olivat kouluikäisiä, olimme koko perhe Sääksin perheleirillä.
Se on minun paras muistoni Hyvinkään seurakunnasta.

KAIJA LAURELL
– Tuorein muistoni on Vanhassa kirkossa ollut piristävä stand up -esitys.
Kirkko oli aivan täynnä. Laitoin seurakunnan sivustolle positiivista palautetta. Eräs parhaista muistoista on
-luvulta, jolloin pääsin ripille juuri valmistuneessa Hyvinkään kirkossa.
Käyn kirkossa satunnaisesti. Joululaulutilaisuudet ovat aina sykähdyttäviä.

JUUSO TAMMINEN
– Varmaan paras muistoni on se, kun
pääsin ripille kesäkuun viimeisenä
sunnuntaina vuonna . Seuraava
tapahtuma, jolloin olin Hyvinkään kirkossa, oli kesällä . Silloin siskoni
pääsi ripille. Seurakunnan toiminta
on joillekin tärkeä asia. Valmistun nyt
keväällä datanomiksi Validia ammattiopistosta Järvenpäästä. Omaa osaamisaluettani on tietokoneiden korjaus.
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Mirva Jääskeläinen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen

Mikä estää kuvaamasta tai
kirjaamasta ylös erilaisia
luonnon ihmeitä.

Suuria ja pieniä
syntymiä
ODOTAN VIIMEISILLÄ viikoilla kolmatta lastani syntyväksi, ja sen myötä olen saanut taas ihmetellä montaa
asiaa useasta eri syystä. Jo uusi syntyvä elämä itsessään on ihmeellistä, ja lisäksi olen isompien lasten
kanssa kotona työpaikan sijaan.
Lasten kanssa aikaa viettäessä kiinnittää eri tavalla
huomiota asioihin. Kevään merkkejä on ihmetelty ensimmäisten pajunkissojen, leskenlehtien ja voikukkien
muodossa. ”Äiti katso kuinka nätti, tämä on sinulle!”
Auringon säteet saavat muurahaispesään liikettä
hetkessä ja myös leppäkertut ovat ilmestyneet pihaan.
Kuin tyhjästä olemme nähneet syntyvän hienoja lehtipyörteitä, joissa lehdet tanssivat kilpaa toistensa ympäri, kunnes laskeutuvat maahan ja rauhoittuvat. ”Äiti,
tule äkkiä katsomaan! ”
Tälle keväälle tyypillisiä ovat olleet myös raekuurot, jotka ovat herättäneet pohtimaan luonnon ihmeellisyyttä. Auringonpaiste vaihtuu hetkessä raekuuroksi, sitten taas paisteeksi, ja pian sataakin lunta.
Pihalla kukkivat orvokit nuupahtavat välillä rakeiden
voimasta, kunnes vesi ja aurinko saavat ne jälleen pystypäisiksi. ”Äiti katso, ne ovat taas heränneet!”
Myös pian syntyvä vauva on herättänyt isosisaruksissaan ihmetystä. Milloin ihmetellään vatsan läpi tuntuvaa jalkaa ja milloin sitä, ettei äiti pääse liikkumaan
niin nopeasti kuin ennen. ”Kuinka monta päivää vielä
on, että se syntyy?”
Lastenlaulun sanoin: ”Ken on luonut kukkasen,
lintusen, tähtösen? Ken on luonut sun ja mun? Isä
taivainen.” Välillä voi yrittää katsoa maailmaa lapsen näkökulmasta ja herätä näkemään kaikki pienet
ja suuret muutokset, joita erityisesti näin keväällä
ympärillämme on. Mikä estää vaikka kuvaamasta tai
kirjaamasta ylös erilaisia luonnon ihmeitä, jos ne siten
tulevat meille näkyvämmiksi. Kiitos siis keväästä ja
elämästä, nautitaan lisääntyvästä valosta ja uuden elämän ihmeestä!

Suomen piispa Henrik Palopurolla
Palopuron kesäteatterissa

(Hamburgintie ) nähdään
ensi kesänä Teatteri Betan
esittämänä Hyvinkään seurakunnan juhlavuoden juhlanäytelmä Suomen piispa – Henrik.
Ensi-ilta on tiistaina . kesäkuuta kello . Pääosassa piispa
Henrikinä on Sami Maaranen.
Näytelmän on kirjoittanut ja
dramatisoinut kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine kirjailija
Hilda Huntuvuoren Suomen
apostoli -teoksen pohjalta.
– Sain tammikuussa käsiini
näytelmän käsikirjoituksen
sivuja. Piispa Henrik on äärimmäisen mielenkiintoinen
hahmo ja kova jätkä. Hän oli
englantilaissyntyinen ritari,
joka monien vaiheiden kautta
tuli Svean piispaksi Uppsalaan.
Suomeen hän tuli tuodakseen
meille kristinuskoa. Hän oli
sen ajan suomalaisille kristillisen kirkon symboli, Sami Maaranen kertoo.
Piispa Henrik saapui Suomeen vuonna  ja jäi opettamaan pappiskokelaita Nousiaisiin. Tammikuun . päivänä
vuonna  hän koki marttyyrikuoleman Köyliönjärven
jäällä. Surmaaja oli suomalainen talonpoika Lalli. Piispa
Henrik haudattiin Nousiaisten
kirkkoon. -luvulla hänen
luunsa siirrettiin Turkuun.
– Katolinen kirkko pitää
piispa Henrikiä Suomen suojeluspyhimyksenä ja taivaallisena
esirukoilijana. Henrikin muistopäivä muutettiin Suomessa
-luvun lopulla . päiväksi
tammikuuta, joka on nykyisin
Henrikin ja Heikin nimipäivä.

Hanna Tarkiainen

KOLUMNI

Pääosassa on Sami Maaranen. Kesäteatterin esitysajat sivulla 15.
Piispa Henrikin roolin näytteleminen on vaativa tehtävä.
– Tammikuussa aloin lukea
tekstiä suurella tunteella –
tuntia päivässä. Minulla on
näytelmässä – repliikkiä. Lukeminen alkoi puoli
vuotta ennen ensi-iltaa. Se varmistaa, että kesän koittaessa
voi keskittyä tulkintaan. Etsin
tietoa roolihahmosta. Sain selville millaisesta henkilöstä on
kysymys.
Sami Maarasen mukaan hänen ja piispa Henrikin elämän
välillä on mielenkiintoinen
yhtymäkohta.
– Itselläni on ollut raskas
talvi ja kevät. Piispa Henrik
koki hyvin samankaltaisia
vaiheita. Se on helpottanut
roolihahmoon samaistumista.
Hetkittäin hän kokee näyttele-

vänsä omaa itseään.
Näytelmä rakentuu valmiiksi, kun yli neljäkymmentä
näyttelijää harjoittelee yhdessä.
Sami Maaranen sanoo keskustelevansa paljon vastanäyttelijöiden kanssa. Toinen toisensa
rohkaisu kuuluu asiaan.
Pääosan esittäjä Sami Maaranen on kotoisin Lappeenrannasta. Hän on toiminut
aikaisemmin logistiikka-alalla,
mutta on tällä hetkellä freelance-näyttelijä.
– Kesäteatterinäytelmää
tehdään nyt hyvin merkittävästä hahmosta. Saamme täräyttää katsojille sellaisen tarinan,
joka ei jätä ketään kylmäksi,
hän sanoo ja haastaa väkeä
kesäteatterin katettuun katsomoon.
Seppo Ylönen

Seurakunta huolehti kaatuneista
Kaatuneitten muistopäivää vietetään touko-

kuun . sunnuntaina, joka on tänä vuonna ..
Hyvinkään seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra Akseli Renvall piti vuosina –
päiväkirjaa (”Rakentajapapin päiväkirja”, ).
Hän kirjoitti vuonna :
”Kytäjällä pidettiin sodassa kaatuneiden
muistoksi surujuhla maaliskuun  p. Seurakunnan kirkossa pidettiin useat sankarien
hautajaisjuhlat… Koko isänmaassa vietettiin

toukokuun  päivää sodassa kaatuneiden
sankarivainajien muistojuhlana. Sen vietosta oli sotamarsalkka Mannerheim antanut
päiväkäskyn ja myös kirkon piispat antaneet
määräyksen ja valmistaneet ohjelman. Muistojumalanpalvelus pidettiin kirkossa ja sen
yhteydessä toimitin pastorien Väinö Peltosen
ja Eliel Sjöblomin avustamana kentälle jääneiden vainajien siunauksen. Sillä kertaa siunattiin .”

LYHYESTI
Kansalliset seniorit ry:n käsityökerho lahjoitti
jälleen vauvasukkia seurakunnalle, tällä kertaa
 paria. Sukkia oli kerhon puolesta luovuttamassa Eila Roue-Haili ja Raija Heikkilä.
Käsityökerho kokoontuu Onnensillassa. Kerho
on myös lahjoittanut mm. vauvojen ryömimismattoja Lahden ensi- ja turvakotiin.
Seurakunnan puolesta sukkia oli vastaanottamassa kasvatuksen toimistosihteeri Tanja
Uimonen, joka pussittaa sukat ja laittaa mukaan myös iltarukouksen. Papit vievät sukat
kastekoteihin. Julistuksen vastuukappalainen
Kosti Kallio kiitti seurakunnan puolesta lahjoituksesta ja toivoi, että sukkia lahjoitettaisiin
jatkossakin.
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Inkeri Toiviainen

Sukkia vauvoille

Tanja Uimonen, Eila Roue-Haili, Raija Heikkilä ja Kosti Kallio.

Golfia lähetyksen hyväksi
Tiistaina .. golfataan Hyvinkään Golfin kentällä jo kahdeksannen kerran lähetystyön hyväksi. Ilmoittautuminen
on kello ., jonka jälkeen kello . avaus ja kilpailuinfo.
Yhteislähtö kello .. Pelimuoto pistebogey (max hcp ).
Pelimaksu on Hyvigolfin jäsenelle tai vuokraoikeudet
omaavalle   ja vieraspelaajille   (sis. keiton). Puttikisa kello – niille, jotka eivät osallistu golfkierrokselle. Maksu   (max.  kertaa).
Puttikisan sarjat: green cardin suorittaneet ja muut. Ilmoittautuminen su
.. mennessä Hyvigolfin toimistoon,
p.   . Maksu pankkiin ennen peliä.
Lisätietoja: Kosti Kallio, p.  
 tai kosti.kallio@evl.fi

Kroatian evankelisen kirkon piispa
ja Osijekin seurakunnan kirkkoherra
Branko Beric osallistuu Hyvinkään
seurakunnan satavuotisjuhlaan.

Oikeustieteen tohtori Samir Vrabec kuuluu
Osijekin seurakunnan vanhimmistoon ja on myös
jäsenenä kirkolliskokouksessa. Hän kantaa vastuuta
seurakunnan asioista ja opiskelee teologiaa.

Juhlaan saapuva Lisa (Elisaveta) Sitnikova
toimii Marin tasavallan pääkaupungin JoškarOlan luterilaisessa seurakunnassa emäntänä
ja seurakunnan vieraiden majoittajana.

Juhlan ulkomaiset vieraat
Hyvinkään seurakunnan satavuotisjuhlan
juhlavastaanotolla perjantaina 26.5. on vieraita myös
Virosta, Venäjältä, Unkarista ja Kroatiasta.

V

iron Viljandin rovastikunnasta saapuvat rovastikuntasihteeri Toivo Vilumaa
ja Helmen seurakunnan
kirkkoherra Arvo Lasting.
Nurmijärven rovastikunta, johon Hyvinkään seurakunta kuuluu, ja Tuusulan
rovastikunta tukevat Viljandin rovastikunnan toimintaa.
Toivo Vilumaa ja hänen vaimonsa
Hedi Vilumaa opiskelivat Viron itsenäistymisen kynnyksellä lapsityötä Järvenpään seurakuntaopistossa. Etelä-Viron Tõrvan kaupungissa asuvan kirkkoherra Arvo Lastingin johtama Helmen
seurakunta menetti vanhan kirkkonsa
sodassa vuonna . Jumalanpalve-

luksia alettiin pitää  rakennetussa
veljesseurakunnan rukoushuoneessa.
Pietarista juhlaan tulevat Vasilin saarella sijaitsevan Inkerin kirkon Pyhän
Mikaelin seurakunnan kirkkoherra
Dmitri Petrov ja Tatjana Rjumina, joka on työskennellyt vuodesta
 alkaen Toivo-nimisessä perhetyönkeskuksessa. Hän on opiskellut
Pietarin juutalaisessa yliopistossa ja
opettaa naisille tietokoneen käytön
perusteita sekä tulkkaa ulkomaalaisia
opettajia.
Marin tasavallan pääkaupungin
Joškar-Olan seurakunnasta juhlaan tulevat kirjanpitäjä Svetlana Zagainova

sekä emäntä ja vieraiden majoittaja
Lisa (Elisaveta) Sitnikova.
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetit Juha ja Anu Väliaho auttoivat 
vuotta sitten perustamaan Joškar-Olaan
Inkerin luterilaiseen kirkkoon kuuluvan
seurakunnan, josta tuli Hyvinkään seurakunnan ystäväseurakunta. Eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Hannu Pelkonen vietti
paljon aikaa rakennus- ja opetustyössä
Marissa ja laajemminkin Keski-Venäjällä.
Unkarin Kecskemét on Hyvinkään ystävyyskaupunki. Kecskemétin evankelinen seurakunta on ollut vuosia
Hyvinkään seurakunnan ystäväseurakunta. Sieltä saapuvat kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Mr. György Krett ja Ms
Enik Hulej, joka on pastori.
Kroatiasta Hyvinkään seurakunnan
juhlaan tulevat Kroatian evankelisen
kirkon piispa ja Osijekin seurakunnan

Virkaanasettamisjuhla

Midnight Melody

Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi . helmikuuta  pastori
Anne Blomqvistin IV kappalaisen
virkaan äänin -. Kirkkovaltuuston
päätöksestä valitettiin. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ...
Espoon tuomiokapituli antaa pastori
Anne Blomqvistille viranhoitomääräyksen ja hänet asetetaan Hyvinkään seurakunnan IV kappalaisen virkaan sunnuntaina .. klo  alkavassa messussa
Hyvinkään kirkossa. Messun jälkeen on
juhlatilaisuus ja kirkkokahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Lämpimästi
tervetuloa!

Kesän aikana järjestetään kuusi ”Kesäillan musiikkia” -konserttia Vanhassa kirkossa. Midnight Melody konsertoi torstaina .. kello . Monen tyylistä musiikkia esittävässä huilu-kanteleduossa
Pia Vilemo soittaa huilua ja Marja Turu konserttikannelta. Kesään  valikoitunut suomalainen konserttiohjelma
on tunnelmallinen kattaus kesäiltaan
sopivia kauniita ja kuulaita sävelmiä.
Sävellysten nimet kumpuavat osittain
suomalaisesta luonnosta. Musiikki on
maalailevaa ja mielikuvia synnyttävää.
Tule nauttimaan suomalaisista sävelistä
suvi-illassa!

Anne Blomqvist

kirkkoherra Branko Beric sekä saman
seurakunnan vanhimmiston ja kirkolliskokouksen jäsen, oikeustieteen tohtori
Samir Vrabec.
Kroatian evankelinen kirkko on
tullut tutuksi Hyvinkäällä keskustoimistoaan pitävän Medialähetys Sanansaattajien kautta. Lähetysjärjestöllä on ollut
yhteistyötä sen kanssa jo vuodesta 
alkaen. Useat suomalaiset lähetystyöntekijät ovat olleet kirkon tukena, jota se
tarvitsee edelleen myös suomalaisilta
seurakunnilta ja lähetysystäviltä.
Ulkomaalaiset vieraat tutustuvat lauantaina .. kiertoajelulla Hyvinkääseen,
seurakunnan kirkkoihin, Medialähetys
Sanansaattajien toimistoon ja Suomen
Rautatiemuseoon. Illalla on vapaata
yhdessäoloa ja tapaamisia Herusten
mökillä. Sunnuntaina osallistutaan piispanmessuun kello .
Seppo Ylönen

Marja Turu ja Pia Vilemo
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Hyvinkään kaupunki/Matti Mattila

Pitkospuut Sveitsin luonnonpuistossa
johtavat nuotiopaikoille.

Usmi kutsuu
Luonto hoitaa ja rauhoittaa. Ruumiille ja sielulle
löytyy lepoa ja virkistystä. Myös hengellinen ulottuvuus voi avautua sille, jonka silmät ja sisin ovat
avoimena Luojan töille.

T

ämän havaitsi jo Hyvinkään
parantolassa useampaan
otteeseen virkistystä hakenut hankolainen rautakauppias Carl ”Nupi-Kalle”
Standiger vähän yli sata
vuotta sitten. Hän pystytti Sveitsin
puiston harjulle pienen kivi-betonirakennelman siirtolohkareen päälle.
Laatassa lukee: Se Gud i naturen eli
Havaitse Jumala luonnossa. Se löytyy
polun varresta edelleen, valitettavasti

vain jo ajan patinoimana niin, ettei
tekstiä juuri enää näy.
Hyvinkää mielletään puistojen kaupungiksi, jossa luonto on lähellä. Aivan erityislaatuiseksi kaupunkimme tekee se,
että sen ytimestä löytyy Sveitsin luonnonpuisto, jonka terveysvaikutuksista
on tultu kauempaakin nauttimaan.
Viime vuosikymmeninä puiston reuna-alueita on lohkaistu rakentamiseen,
ja parastaikaa on uusia suunnitelmia

KIRJAT

Terhi Törmalehto
Vaikka vuoret järkkyisivät
Otava 2017, 288 s
Juha Ruusuvuori & Ulla Ylisirniö-Ruusuvuori
Yksi näistä pienimmistä
WSOY 2017, 428 s

Uskonto on vaarallista! Näin voi päätellä
muutamasta viime aikoina huomiota herättäneestä dokumentaarisesta kirjasta.
Epäkohtia ja vinoumia on nostettu
pöydälle. Tarkempi tutkinta on osoittanut kuitenkin niissä turhan rohkeita
yleistyksiä ja perusteettomia johtopäätöksiä.
Yllämainitut kaksi kirjaa eivät ole
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Toinen Hyvinkään aarre on Usmin
erämaa-alue, josta iso osa on ansiostaan
nimetty myös Natura-alueeksi. Tietysti osa tästä moottoritien länsipuolen
kallioiden ja lampien kirjotäkistä on
metsäteiden pilkkomaa, ja hakkuita on
tehty aika ajoin.
Mutta eteläsuomalaiseksi maisemaksi harvinaisen paljon on jäänyt koskemattomaksi.
Kytäjän kartanon tarve metsästysmaille on palvellut osaltaan luonnontilaisuuden säilymistä.
Sveitsinpuistosta on saatavana moniväri-

nen, haitarimallinen kaupungin tuottama

esite. Siinä kerrotaan alueen kehityksestä
Härkävehmasmäestä Schweitziksi. Moni
ei ehkä tiedä miten vilkas talviurheilukeskus Sveitsin monttu on joskus ollut.
Hiihtojunat toivat - -luvuilla hiihtoloman viettäjiä Hyvinkäälle. Nykyinen
laskettelumäki jatkaa perinteitä.
Puiston linnustosta esite kertoo kuvineen, samoin kasveista ja eläimistöstä. Alueen rauhoitus tuli voimaan .
Polkuja on runsaasti, kuntoilija löytää
haastetta suppien rinteiltä. Marjoja
on lupa poimia, mutta muu luonto on
jätettävä rauhaan. Esitteen kartasta käy
ilmi, miten monta erilaista kasvuvyöhykettä puisto sisältää.
Kytäjä-Usmin alueesta on julkaistu

tuore kaksipuolinen kartta. Toiselta
puolelta löytyvät merkityt patikkareitit,

Reijo Huuskonen

Hurskauden
hämärämpi puoli

6

vireillä. Mutta onneksi suojelu pätee
valtaosaan tästä rikkaasta harju-suppasuo –maisemasta.

dokumentteja vaan romaaneja. Niillä
on paljon yhteistä. Molempien nimet
on otettu suoraan Raamatusta. Kummatkin sukeltavat suomalaisiin herätysliikkeisiin. Ja molemmat paljastavat
kiusallisen terävästi uskonnollisten
yhteisöjen hämärämpiä ulottuvuuksia.
Fiktioissa on eletyn elämän tai ainakin
läheltä kohdatun kokemuksia.
Eroja toki on myös, selviäkin. Terhi
Törmälehdon kirja Vaikka vuoret järkkyisivät on esikoisromaani, ja äidinkielen
ja kirjallisuuden opettajan varsin kypsä
tuotos. Juha Ruusuvuoren tuotanto on
taas runsaudensarvi: toistakymmentä
romaania, huumoria, sarjakuvia, tieto- ja
lastenkirjoja. Paitsi kirjailijana hän on
ansainnut elantoaan valokuvaajana ja
toimittajana. Joku muistaa hänet huu-

morilehti Pahkasiasta. Uusimman kirjan
kanssakirjoittaja on hänen puolisonsa,
lastenpsykiatrian erikoislääkäri Ulla
Ylisirniö-Ruusuvuori.
Törmälehdon esikoisessa enemmän
ja vähemmän rauhallisessa rinnakkaiselossa näyttäytyvät helluntailaisuus
ja Kainuun herännäisyys, körttiusko.
Nuoren päähenkilön Elsan lapsuus ja
nuoruus ympäröityy ukin veisaamilla
Siionin virsillä. Mutta samaan aikaan
jännittävä, karismaattinen liike kirkon
ulkopuolella kiehtoo. Elsa ystävineen
heittäytyy mukaan, ja erityisesti kielilläpuhumisen kiihkeä etsintä ja löytäminen täyttävät elämän.
Kirjan toisen tason muodostaa Elsan
myöhempi elämänvaihe kaukaisessa
Kolumbiassa. Sielläkin räväkkä ja kan-

kääntöpuolelta pyöräilyreitit. Reitit on
merkitty maastoon tänä keväänä. Merkit ovat paaluissa, joita pitäisi löytyä
kaikissa risteyskohdissa. Polkien voi
lähteä kolmelle pyörähdykselle, joiden
pituus vaihtelee kymmenestä aina 
kilometriin. Patikkareittejä on kuusi,
vaativuudeltaan helpoista haasteellisiin.
Kolmen reitin lähtöpaikkana on Jaanankallion pysäköintialue Kytäjän tien varressa. Kolmen lammen kierros lähtee

Usmijärven uimarannan parkkipaikalta
ja Mustan kiven kierros Hyyppärän pysäköintialueelta.

AJAN ILMIÖ

Karttoja löytyy mm. kaupunginta-

lon aulasta. Sellainen kannattaa ottaa
matkaan, kun Usmi kutsuu. Jos epäröi
kuitenkin yksin liikkua alueella, Hyvinkään Ladun opastetuille retkille mahtuu
mainiosti mukaan.
Reijo Huuskonen

Lumoudu Jumalan luomistyöstä

L

uonnossa kulkeminen lisää
hyvinvointia jo kymmenessä
minuutissa. Ensin verenpaine laskee, jo  minuutissa
mieliala kohenee. Kun liikkuu
tunnin, tarkkaavaisuus lisääntyy. Yksityiskohdat ja värit erottuvat entistä syvemmin. Kahden tunnin luontoretken
jälkeen elimistön puolustusmekanismit
elpyvät. Jos nauttii luonnosta viisi tuntia kuukaudessa, positiiviset tunteet
lisääntyvät.

Kuulun niihin suomalaisiin, joille
luonto on hengellinen kokemus.
Luonto on monille meistä kirkko,
jossa kohdataan Jumala luomistyön
ihmeissä, lumoudutaan luonnon
kauneudesta ja tyhjennetään sydäntä
huolista ja murheista. Luonnossa voi
kuulostella Jumalan puhetta ja Jumalan luoma yhteydenkokemus vahvistuu. Yhteys koko luomakuntaan
tuntuu todemmalta.
Raittiissa metsäilmassa murheet vä-

henevät ja siellä on helppo samaistua
Jeesuksen vuorisaarnan sanoihin murehtimisen turhuudesta. Jokainen päivä
pitää sisällään omat huolensa, joita voi
metsälenkillä jättää Jumalan käsiin.
Metsässä saa ladata akkuja ja löytää uusia voimavaroja arkielämän vaatimuksien kohtaamiseen.

Sveitsin metsäpolun luona on siirtolohkareen päällä graniittikivessä teksti :
”Havaitse Jumala luonnossa – Se Gud
i naturen.” Voimme kohdata Jumalan
luonnossa kaikilla aisteilla. Se vaatii
hiukan harjoittelua jättää arkisia asioita
pois mielestä ja virittäytyä olemaan läsnä hetkessä.
Metsämieli -kirjassa on harjoitus,
joka on helppo toteuttaa metsälenkin
lomassa.

saan menevä karismaattisuus tuntuu
vastaavan sisällissodan väsyttämän
väen kaipuuseen. Mutta samalla Elsan
sisäisessä elämässä uskon ja eroottisen
rakkauden nälän ristiriita hakee ratkaisuaan, mikä lopulta vie uskon hiipumiseen. Söikö aina vain uutta hehkua
hakeva kokemuskeskeisyys hengellisen
ja luonnollisen elämän eväät? Lopussa
ukki edelleen veisaa.
Ruusuvuoren pariskunta ilmoittaa aloittavansa Lapponia-romaanisarjan, jossa
käsitellään ihmisten kaltoin kohtelua,
rikoksia ja uhriutumista. Psykiatripuolison mukaantulo tuo oman ulottuvuutensa, ja se näkyy korostetun selvästi ensimmäisessä osassa Yksi näistä
pienimmistä.

Voimavarapolku:

. Kuvittele paikantavasi voimavarateemat maastoon sinulle luonteville
paikoille. Esimerkiksi kalliolla pohdit
ihmissuhteitasi, ison puun alla myönteisyyttä. Teemojen järjestyksellä ei
ole väliä.
. Pysähdy hetkeksi kullekin voimavarapaikalle ja suuntaa ajatukset paikan
teemaan.
. Elämänarvojen maisemassasi muistuta itseäsi, mikä elämässäsi on itse
asiassa tärkeää.
. Vahvuuskivelläsi mieti, missä olet onnistunut, miten olet parhaimmillasi.
. Suhdekalliolla mieti lähimmäisiä,
miten olet heille avuksi ja millaista
kannustusta pyydät heiltä itsellesi.
Voit myös ajatella elämäsi pieniä ystävällisiä tekoja.
. Tavoitepolullasi tarkenna toiveesi ja
tavoitteesi seuraavalle – kuukaudelle. Mieti konkreettisia askeleita,
joita pitkin kuljet päivittäin.
. Myönteisyyspuun alla mieti, mistä
voit olla ylpeä, kiitollinen, toiveikas
ja iloinen.
. Etsi kasveja, jotka kuvastavat voimavaran lataamista. Niiden kohdalla
mieti, mikä innostaa ja pitää yllä mielenkiintoasi? Miten rytmität työtä,
palautumista ja lepoa arjessa?
. Polun päätteeksi pysähdy, huokaise
ja kiitä Jumalaa. Mikä jäi mieleesi?
Miten kannat näitä mielikuviasi ensi
viikolla?
. Jätä nämä ajatukset, tuntemukset
ja suunnitelmat Jumalan käsiin koko
kehollasi rukoillen.
Hyvinkään seurakunnan ja kaupungin

-vuotisjuhlien puitteissa vietämme
Luontoväen messua sunnuntaina ..
kello  Sveitsin supan alueella. Opastus
paikalle pysäköintialueilta.
Petra Pohjanraito

Ruusuvuorien piikin kärki on vanhoillislestadiolaisuudessa paljastunut
pedofilia, lasten hyväksikäyttö. Kirja
ei teilaa sitä kaunista puolta, joka
pohjolan herätysliikkeessä näyttäytyy:
yhteisöllisyys, ahkeruus, raittius sekä
vapautuneisuus, jota runsaan anteeksipyytämisen ja -antamisen viljely tuottaa. Mutta pimeänä kääntöpuolena on
sitten seksuaalisten rikkomusten salailu, miehinen vallankäyttö ja elinikäiset
traumat. Näistä aineksista kutoutuu
laajahko romaani.
Kirjan yhtenä päähenkilönä on karaokea harrastava pappi, lähetys- ja
merimiespappityössä maailmaa kiertänyt, lopulta Kemiin perheneuvojaksi
ajautunut. Toinen keskushenkilö on
lastenpsykiatri, joka koettaa päästä

Retroilussa
palataan menneeseen

R

etrosta ja retroilusta innostuneet ihmiset tunnistaa
esimerkiksi vaatteista, heidän käyttämistään laukuista ja kengistä sekä monista
muista esineistä. Vaatetusta koskeva
retroilu ei tunne ikärajoja. On kyse
oman persoonallisuuden hakemisesta ja luovuuden toteuttamisesta.
Monet nuoretkin haluavat pukeutua
vanhanaikaisiin vaatteisiin, joita
myös tuunataan eli muutetaan omaa
makua vastaavaksi.

Retro merkitsee sanana vanhojen
muotien harrastusta tai siihen
kuuluvaa asiaa. Muotialalla retrolla
voidaan tarkoittaa myös vanhan tuntuisia vaatteita, jotka on valmistettu
nykyajan asiakkaille. -luvun
populaarikulttuuriin, muotoiluun,
autoihin ja vaatemuotiin kohdistuvat
retroharrastukset ovat olleet merkittävä ilmiö -luvulta lähtien.
Kirpputorien vaaterekeistä, pöydiltä

ja hyllyiltä löytyy valtavasti isoäitien ja -isien kuolinpesistä saatuja
vaatteita ja muita tavaroita. Jotkut
nuoret naiset ovat haltioissaan löytäessään mekkoja ja hameita, joissa
on värikkäitä isoja kuvioita. Vintagemuotia haetaan kirpputoreilta ja
myymälöistä. Sillä tarkoitetaan 
–  -luvuilla valmistettuja naisten asusteita.
Usein keski-ikäiset ja sitä elinikää lähestyvät ihmiset alkavat kiinnostua
vanhoista vaatteista ja esineistä. He

palaavat nostalgisesti ostamiensa tavaroiden kautta lapsuuden ja
nuoruuden muistoihin. Näin retrotuotteet ovat myös keräilyn kohteina.
Kerätään paljon lasia, erilaisia koneita, mutta myös lehtiä, kirjoja sekä vinyyli- tai savikiekkolevyjä. Musiikissa
keskitytään yleensä tietyn yhtyeen tai
laulajan tuotantoon. Rockmusiikissa
on retroa kerätä  –  -luvuilla
julkaistuja levyjä.
Joitakin ihmisiä kiinnostavat vanhat
huonekalut, tekstiilit ja leikkikalut.
Vanhojen moottorisahojen, soittimien, polkupyörien, mopojen, autojen
ja traktorienkin keräily on retroilua.
Tietokoneiden parissa työtä tehneet
pitävät usein vanhoista tekniikoista
ja peleistä.
On arveltu, että retro-sanaa käytettiin ensi kertaa -luvun lopun
ranskalaisessa vaatemuotiaallossa
nimellä retrochic. Se otti vaikutteita
menneiden vuosikymmenien tyyleistä. Kyseinen retro-ilmiö vaikuttaa myös uustuotantoon. -luvulla syntyi nostalgiateollisuutta,
joka suhtautuu menneisyyteen ikään
kuin varastona. Tästä voidaan ammentaa ideoita postmodernin kevyesti ja mukaillen yhä uudelleen.
Uusretro tarkoittaa esinettä, joka
muistuttaa vanhaa esikuvaansa. Siksi
meidän teillämme näkyy esimerkiksi
”kuplavolkkareita” ja ”Fiat-” -autoja. Lähde: Wikipedia .
Seppo Ylönen

perille lestadiolaisen sisarensa omituisesta käyttäytymisestä. Sivuhenkilöinä
vilahtelevat jätekuski, autokauppias ja
joukko Rauhanyhdistyksen vanhimpia.
Pitkän polveilun jälkeen sisaren pahan
olon perustaksi osoittautuu dissosiaatiohäiriö, hyväksikäytön kokemuksen
ja muiston tunkeminen arkitajunnan
ulkopuolelle. Diagnoosi on varmaan
yleistettävissä.
Sujuvuudestaan huolimatta romaani huojahtelee ja kadottaa välillä
kiintopisteensä. Törmälehdolla kokonaisuus on kiinteämpi. – Aiheittensa ja
ajattelua virittävän käsittelynsä vuoksi
näitä kahta uskonnollissävytteistä
uutuusromaania kannattaa kuitenkin
kirjastosta kysyä tai jopa hyllyynsä
hankkia.
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HYVINKÄÄN SE
1

Rippikoululaiset matkalla Betaniasta
kirkkoon rovasti Peltosen isällisessä
hoivassa. Juhlakirjan kuvitusta.

8

Kirkonmäeltä | 7.4.2017

SEURAKUNTA
100 VUOTTA
Hyvinkään seurakunnan entinen kirkkoherra,
rovasti Tapio Turunen esittelee historiakirjan
vedoksia.

Satavuotiaan
seurakunnan
historiaa

O
Hyvinkään seurakunta
valmistautuu viettämään
100-vuotisjuhlapäiväänsä.
Juhlavuoden kunniaksi
seurakunta julkaisee
100-vuotisjuhlakirjan,
joka tuo esiin seurakunnan
värikkään ja vaiherikkaan
historian.

lemme pyrkineet tekemään
historiakirjan, joka olisi
kiinnostava. Kuvaamme
Hyvinkään seurakunnan
elämää siinä toimineiden
vaikuttajien kautta, sanoo
Hyvinkää – takamaista
teollisuuskaupungin seurakunnaksi -historiakirjan toimituskunnan puheenjohtaja,
rovasti Tapio Turunen. Lukemaan houkuttavassa
historiateoksessa on  sivua.
Muita toimituskuntaan kuuluneita ovat kirjan
päätoimittaja, Tammelan seurakunnan kirkkoherra Juha Koivulahti, rovasti Reijo Huuskonen,
seurakunnan aikaisempi tiedotussihteeri Solveig
Crusell sekä johtava tiedottaja Jorma Ersta. Vaativan oikoluvun teki lehtori Risto Kaipainen.
Tapio Turunen tiivistää Hyvinkään syntyhistoriaa. – Vuoden  rovastintarkastuksessa Kytäjän
kartanon rouva Sofia Armfelt ehdotti, että Nurmijärven papit toimittaisivat jumalanpalveluksia
Hyvinkäällä joka seitsemäs sunnuntai. Toivomus ei
toteutunut.
– Kului vuosikymmeniä, ennen kuin asiat etenivät. Helsingin ja Hämeenlinnan välistä rautatietä
rakennettiin -luvun lopulla. Asemanseudulle
asettui yli  työmiestä ja heidän avukseen noin
 vankia. Metsän keskelle syntyi kylä, Hyvinkää
sai alkunsa.
– Johannes Witikasta tuli ”Hyvinkään seurakunnan ensimmäinen pappi” vuosiksi –.
Syyskuussa  valmistui Hyvinkään rukoushuone (nyk. Vanha kirkko). Porvoon hiippakunnan
tuomiokapituli päätti .., että Hyvinkään seurakunnasta tuli itsenäinen.
– Hyvinkään seurakunta on ollut merkittävä
vaikuttaja Hyvinkäällä alusta lähtien. Se on pitänyt
huolta erityisesti lapsista ja nuorista, joissa on tulevaisuus. Kaupunki ja seurakunta viettävät yhteistä
satavuotisjuhlavuotta. Toivottavasti seurakunta on
jatkossakin merkittävä tekijä hyvinkääläisten elämässä, Tapio Turunen evästää.
Seppo Ylönen

jatkuu ›››
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Lähetys ja herätys synnyttivät seurakunnan
Hyvinkää – takamaista teollisuuskau-

pungin seurakunnaksi on satavuotiaan
Hyvinkään seurakunnan historiateos.
Päätoimittajana on ollut hyvinkääläisille tuttu Juha Koivulahti, joka
toimii tällä hetkellä Tammelan seurakunnan kirkkoherrana.
Alkulehdillä hän kirjoittaa:
”Hyvinkää ja sen seurakunta ovat kuin pienoiskokoinen kuva
koko modernin
ajan suomalaisessa
yhteiskunnassa ja
evankelis-luterilaisessa kirkossa
tapahtuneesta
kehityskulusta.”
– Seudun
väestöä lisäsivät
Helsinki – Hämeenlinna- ja Hyvinkää –
Hanko -ratojen rakenta-

minen, mutta varsinaisen väestön kasvun aiheutti -luvulla rakennettu
Villatehdas. Seudulle alkoi muodostua
nykyaikainen teollisuusyhteisö.
– Hyvinkään seurakunta on syntynyt
evankelisen liikkeen ja Suomen Lähetysseuran yhteisten toimintojen vaikutuksesta  -luvulta alkaen.
Liikkeiden saarnamiehet,
papit ja kolportöörit
pitivät seudulla lähetys- ja evankelioimistilaisuuksia.
Syntyi maallikkovetoista aktiivisuutta, jonka
seurauksena
alettiin vaatia
Nurmijärvestä ja
Hausjärvestä erotetun, itsenäisen
seurakunnan
Juha Koivulahti
perustamista.

Kaikkein pisimmän kauden
(–) Hyvinkään seurakunnan
kirkkoherrana toiminut Akseli Renvall
ymmärsi diakonisen toiminnan merkityksen teollisuusväestön parissa. Lisäksi
hän oli voimakkaasti herätyskristillinen.
– Hyvinkään seurakunnan
toimintaa on leimannut yhteiskunnallinen työ ja vahva
lähetystyön tukeminen.
Kaikessa tekemisessä on
ollut mukana tietty herätyskristillinen juonne.
Juha Koivulahti kiittää
teoksen toimituskunnan jäseniä, joilla kaikilla
on ollut erityisosaamista.
Suuren kiitoksen saavat myös
taittotyöstä vastanneet Introdesign-yrityksen Pia Pirhonen ja Sami
Hoppania.
Seppo Ylönen

Tapio Luoma saarnaa juhlapäivän piispanmessussa
Sunnuntaina 28. toukokuuta kello 

Eij
a

alkaa Hyvinkään kirkossa piispanmessu, jossa saarnaa Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma. Messu
on sataa vuottaan juhlivan Hyvinkään
seurakunnan päätapahtuma.

Ha

rju

Tapio Luoma

– Kun piispa tulee seurakunnan
jumalanpalvelukseen, puhutaan piispanmessusta. Se on aivan normaali seurakunnan jumalanpalvelus ja alttarille
pannaan muiden kynttilöiden lisäksi
palamaan piispankynttilä, sanoo Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra ja Nurmijärven rovastikunnan lääninrovasti
Ilkka Järvinen.
– Piispa on mukana myös messun
alttaripalveluksessa. Musiikkipuolella
on paljon avustajia. Eri-ikäiset seurakuntalaiset palvelevat esirukousosassa,
ja monet oman seurakunnan työntekijät
avustavat ehtoollisen vietossa. On mielenkiintoista, että jumalanpalvelukseen
osallistuu myös kymmenen eri maista
tullutta ulkomaalaista vierasta.
Piispanmessua varten on painettu
ohjelma, joka annetaan messuun osallistuville. Messun jälkeen on seurakuntakeskuksessa juhlakahvit. Kello  kirkossa esitetään Manfred Gräsbeckin

seurakunnan satavuotisjuhlaa varten
säveltämä Juhlakantaatti Opus .
– Juhlamessuun tulijoiden on hyvä
pitää mielessä, että se alkaa sunnuntaina
. toukokuuta kello . Sekä messu että
kello  alkava kantaatti, jossa on paljon
hyvinkääläisiä musiikkivoimia, on yhteinen ponnistus. Toivon, että hyvinkääläiset lähtevät juhlapäivänä iloiten mukaan. Toivottavasti kynnys on matalalla
saapua omaan kotikirkkoon viettämään
-vuotisjuhlaa.
Linja-autokuljetus
Hyvinkään kirkkoon 28.5.

Linja-auto lähtee klo . Hyvinkäänkylästä ja ajaa reittiä Vehkoja, Kirjavatolppa, Kalevankatu, Aleksis Kiven katu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Kerkkolankatu, Munckinkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään kirkko. Juhlakantaatin jälkeen
linja-auto ajaa samaa reittiä takaisin.
Seppo Ylönen

Juhlakantaatissa
on sanomaa
Syksyllä 2015 säveltäjä, viulisti ja kapellimestari Manfred Gräsbeck sai tehtäväkseen säveltää -vuotiaalle seurakunnalle
juhlakantaatin.
Juhlakantaatti
Opus  esitetään Hyvinkään
kirkossa sunnuntaina .
toukokuuta
kello  ja sen
johtaa teoksen
säveltäjä itse.
Samana päivänä, kun Manfred Gräsbeck
Manfred Gräsbeck
sai tehtävän,
hän otti esille
Raamatun ja nuottipaperia.
– Valitsin libretoksi Psalmin , joka
on ylistyspsalmi. Se kertoo Israelin kansasta ja Jumalan armosta. Sävellystyön pohjana toimi virsi  Oi, kuinka ihana, on
huonees, Jumala! Isäni Gottfrid Gräsbeck
käytti samaa virttä kirkkokantaatissaan,
joka esitettiin Houtskarin kirkon -vuotisjuhlassa vuonna . Tein virren jokaiselle  säkeelle oman kirkkosävellajin.
Kantaatin kokonaispituus on kaksi tuntia
 minuuttia, mutta siitä esitetään Hyvinkään kirkossa vajaan tunnin mittainen osa.
Manfred Gräsbeckin mukaan eräs
lähtökohta on, että musiikin täytyy olla
tarpeeksi vaihtelevaa. Mitkä ovat kuulijoiden reaktiot, se jää nähtäväksi.
– Olin ollut nuorena koko kesän
Ranskan Nizzassa musiikkileirillä. Matkustin interreilaamalla ja saavuin laivalla
Turun satamaan. Isä oli vastassa ja sanoi
minulle: ”Voi Manfred! Kunpa sinulla
olisi enemmän Daavidin mieltä!” Tätä
mietin edelleen lukiessani Raamattua.
Musiikin kanssa elänyt Manfred Gräsbeck sanoo, että juhlakantaatin sanoma
on yksinkertainen.
– Jeesus sanoi, että meidän on oltava
kuin lapsia. Meillä on oltava vahva ja aito
lapsuuden usko. Ainoastaan lapsenkaltainen mieli vie taivaaseen.
Seppo Ylönen

JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA
To 25.5. klo 18.30 Aattoseurat
seurakunnan 100-vuotisjuhlan alla
seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Seurapuheet
rovastit Hannu Pelkonen, Tapio
Turunen ja Ilkka Järvinen.
Veisuuta johtaa musiikkineuvos
Matti Heroja. Kahvitarjoilu oman
seurakunnan diakoniatyön hyväksi.
Juhlavastaanotto pe 26.5. ja
juhlakirjan julkistaminen.
Seurakunnan juhlapäivä
su 28.5. Piispanmessu klo 12
Hyvinkään kirkossa
Juhlakahvit.
Juhlakirja myynnissä.
Juhlakantaatti klo 14 (säveltänyt Manfred Gräsbeck)
Hyvinkään kirkossa.
Kirkkoteatterin kesäteatteriesitykset ”Suomen piispa
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Henrik” ti 20.6. alkaen Palopuron
kesäteatterissa, Hamburgintie 41.
Juhlavuoden missiogolf
ti 25.7. Hyvigolfin kentällä.
Luontoväen messu Sveitsin supan
alueella su 27.8. klo 17. Huom. aika!
Lähimmäisen sunnuntain messu
10.9. klo 10 Hyvinkään kirkossa.
”Diakonian monet kasvot” -näyttely
kirkon ykläsalissa 11.–26.9.
Seurakuntaviikko - Luther-viikko
Hyvinkään kirkossa 24.–30.9.:
Su 24.9. klo 10 Luther-viikon
avajaisjumalanpalvelus.
Ti 26.9 klo 18 ”Luther köyhäin
ystävä” - rahvaan kirkkoilta.
Soppatykkiruokailu, musiikkia,
arvontaa ym.
Ke 27.9. klo 18 ”Mitä Lutherilla on
annettavaa meille nykyluterilaisil-

le?” Juhani Forsberg.
To 28.9. klo 20 ”Luther goes to
kapakka” – Lutherin pöytäpuheita,
musiikin ja oluen äärellä Oluthuone
Joutsenessa. Musiikissa Mika Ikonen
ja Anssi Häkkinen.
La 30.9. klo 18 Mustarastaan
gospel -konsertti.

Reformaation juhlajumalanpalvelus
ti 31.10. klo 18 Hyvinkään kirkossa.

Yksin vai yhdessä – paneelikeskustelu ulkopuolisuudesta kaupungintalon aulassa to 28.9. klo 18.
Järj. Hyvinkään kaupunki ja
Hyvinkään seurakunta.

Professori Reijo Pajamon Luthervirsien ilta Martin-päivän aattona
to 9.11. klo 18 Hyvinkään kirkossa.

Lähetystyön ajankohtaispäivä la
7.10. seurakuntakeskuksessa Kirkon
lähetysteologi Jaakko Rusaman
luento ”Luterilainen lähetysnäkemys ja lähetystyön oikeutus”.
Hyvinkääläisten taiteilijoiden
näyttely ”Minun uskoni” Hyvinkään
kirkon yläsalissa 27.10.–19.11.

Hyvinkään kirkon juhlavalaistus
marraskuussa.
Luther-näytelmä ”Aika on tullut”
Hyvinkääsalissa su 5.11. klo 18.

Nuorekas satavuotias.
Seurakunnan nuorten ja nuorten
aikuisten tapahtuma
pe 1.12. klo 18
Hyvinkään kirkossa.
Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelus 6.12.
klo 10 Hyvinkään kirkossa.

NUORET

Teksti Jussi Hokkanen

Kuvat Janne Rönni

Hyvä Paimen pitää huolen
rippikoululaumastaan.
Luonnon keskellä leireillessä
saattaa joskus oikea
lammaslauma osua naapuriin.

Rippikoulussa kasvamme yhdessä

M

oni sijoittaa rippikoulut mielessään
kesään. Valtaosa niiden leirijaksoista
onkin kesällä. Rippikoulu on kuitenkin ympäri vuoden eri muodoissa
mukana seurakunnan kasvatustyössä.
Leiriajat ja -paikat varataan parikin vuotta etukäteen.
Edeltävänä vuonna alkusyksystä seurakunta lähettää
rippikouluikään tulevien koteihin kirjeet, joissa nuori
toivotetaan tervetulleeksi. Syyssateiden tullessa seurakunnassa aletaan odottaa rippikouluhakuja. Aina
ensisijaista toivetta ei voida toteuttaa, mutta jokaiselle
kyllä järjestetään mahdollisuus käydä rippikoulu. Joskus voi olla niin, että se ei olekaan juuri nyt hyvä aika

nuoren elämässä. Silloin tarjotaan mahdollisuus käydä rippikoulu myöhemmin vaikka aikanaan aikuisrippikoulussa. Tänä vuonna Hyvinkäällä käy rippikoulua
pitkälti yli  nuorta, joten leirijaon tekeminen on
vaativa tehtävä. Talvella pidettiin kolme leiriä; kaksi
talvilomalla ja yksi pääsiäisenä. Tulevana kesänä pidetään neljätoista leiriä ja lisäksi on päivärippikoulu ja
pienryhmärippikoulu.
Talven aikana tutustutaan seurakuntaan käymällä
jumalanpalveluksissa ja erilaisissa juuri rippikoululaisille järjestetyissä tilaisuuksissa. Suuntaus on, että
yhä enemmän käydään eri tilaisuuksissa nimenomaan
yhdessä oman ryhmän kanssa. Ennen leirille lähtöä
ovatkin niin rippikoululaiset kuin rippikouluntyöntekijät tehneet jo paljon rippikoulun eteen. Jokainen
leiri suunnitellaan erikseen ja työntekijät pyrkivät rakentamaan hyvän leiriohjelman ja valmistamaan leirin, missä jokaisella on mahdollisimman hyvä olla.
Ehdoton vaatimus on, että jokainen nuori saa
olla oma itsensä ja kokea olonsa hyväksytyksi
ja turvalliseksi, mihin kristillinen lähimmäisenrakkauskin velvoittaa. Riparilla kun ei pelkästään puhuta kristinuskosta, vaan pyritään
elämään sitä myös todeksi.
Rippikoulussa tärkeitä ovat myös isoset.

Monet riparin hauskimmat muistot syntyvät
juuri isosten järjestämän toiminnan kautta,
kun on pelattu pihalla ja yhdessä naurettu
iltaohjelmassa. Isosten panos rippikoulun onnistumiselle on valtava ja olemmekin kiitollisia
jokaiselle mukana olevalle isoselle. He saavat
hyvän ruoan ja pienen palkkion lisäksi myös monenlaista kokemusta. Isoset itse nostavat esiin mm.
seuraavia kokemuksia: riparilla on hauskaa, saa tavata
uusia mukavia ihmisiä ja oppia lisää seurakunnasta.
Isosena saa itsevarmuutta, rohkeutta ja tulee sosiaali-

semmaksi. Tehtävässä oppii myös vetämään ryhmää,
oppii lisää Jumalasta ja pystyy syventämään omaa
jumalasuhdetta.
Rippikoulu tavoittaa yhä hyvin laajasti maamme nuorison maailmanlaajuisestikin verrattuna. Sen voi katsoa
olevan myös osa nuorisokulttuuria. Rippikouluun on
Suomessa myös tietoisesti panostettu, ja piispainkokous
antoi ohjeita rippikoulusta jo vuonna . Nykyinen
rippikoulun opetussuunnitelma Elämä - Usko - Rukous
on vuodelta . Suuri ihme -rippikoulusuunnitelma
otetaan käyttöön . Perusta ei tietysti muutu mihinkään, vaan se on aina kirkon kasteopetusta, niin että
rippikoululainen voisi vahvistua uskossa kolmiyhteiseen
Jumalaan sekä syventää yhteyttä seurakuntaan ja kasvaa
lähimmäisenrakkaudessa. Tämä rippikoulun perusta
kyllä kestää suunnitelmasta toiseen. Suunnitelmien idea
onkin nostaa esiin kulloisestakin ajasta nousevia teemoja, joihin myös kirkon on vastattava sekä toteutukseen
liittyviä ideoita, joissa pyritään huomioimaan myös viimeiset kasvatustieteen ja pedagogiikan tutkimustulokset
sekä tieto. Tulevaisuudessa pyritään yhä vahvistamaan
rippikoululaisen roolia ja kuulemaan nuoren omia ajatuksia. Jokainen meistä on Jumalan suuri ihme ja ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi.
Eräs tässä ajassa keskeisesti esiin nouseva teema on
ympäristö. Käytännön rippikouluelämässä ympäristökysymysten huomioiminen voi olla kasvisruokapäivä
tai että yhtään limsapulloa tai -tölkkiä ei laiteta roskiin,
vaan ne toimitetaan pullonpalautukseen. Kesällä Sääksiin tulee vaaka, jolla voidaan punnita biojätteen määrä
aterialla ja kiinnittää näin paremmin huomiota siihen,
ettei turhaa jätettä synny. Ympäristökasvatuksessa korostuu eettisyys. Jumala toimii luomakunnassa ja Hän
on antanut meille käskyn viljellä ja varjella luontoa.
Rippikoulu on hyvä paikka pysähtyä sekä muistamaan
tehtäväämme varjella että iloitsemaan ja kiittämään siitä
kauneudesta ja rikkaudesta, jonka Jumala meille luonnossa lahjoittaa
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Anne Iso-Kuortti

Aikuinen usko

Opetustuokion jälkeen kerhossa
juodaan yhdessä teetä ja harjoitetaan
seurustelun ”sakramenttia”.

Aikuinen usko -ryhmä alkaa Hyvinkään seurakunnassa

syyskuussa  ja kokoontuu kevääseen  saakka.
Pienryhmä on tarkoitettu sekä naisille että miehille. Ryhmä
kokoontuu tiistai-iltaisin kello .–. seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu ) pääsääntöisesti kahden viikon
välein.

Kyseessä on uskon mysteeriä ja elämän suuria ja pieniä

kysymyksiä kristillisessä viitekehyksessä käsittelevä pienryhmä, jossa on tarkoitus oppia tuntemaan kristillistä uskoa
ja syventää omaa hengellistä elämää. Toiminnan perustana
ovat ryhmäläisiä askarruttavat kysymykset, joihin haetaan
vastauksia yhdessä keskustellen, luottamuksellisessa, toisia
kunnioittavassa hengessä.

Ohjaajana toimii Rainer Jormanainen. Pastori Virpi Koivisto on mukana muutamilla kerroilla. Ilmoittautumiset
ryhmään .. mennessä ja yhteydenotot: Rainer Jormanainen, p.   , rainer.jormanainen@gmail.com.

Hyvinkään värikkäin kahvila
Kun haluat nauttia kupposen

Tule pohtimaan kristillisen uskon
salaisuutta ja elämän tarkoitusta.
Scandinavian Stockphoto

kuumaa kieli- ja kulttuurimaustein, suosittelen Suomikahvilaa. Se on seurakuntamme kerho, jossa erikieliset
hyvinkääläiset voivat istahtaa
samaan pöytään vaihtamaan
ajatuksia keskenään.
Suomi-kahviloita on Hyvinkäällä jo kaksi. Vuorokeskiviikoin kokoonnutaan Mummon
kammarissa ja Paavolan seurakuntakodissa. Ikä- ja muitakaan
rajoituksia ei ole.
Alussa otetaan haltuun yksi
suomen kielen sana. Sana valitaan (kirkko)vuoden aikaan sopivasti Raamatusta. Esimerkiksi
tämän jutun kirjoitusviikolla
opeteltiin sanan ystävä merkitystä kohdasta Joh. :: ”Suurempaa rakkautta ei kukaan
voi osoittaa, kuin että antaa
henkensä ystäviensä puolesta.”
Huumorilla ja elekielellä höystetyn ja rukoukseen päätetyn
opetustuokion jälkeen kerhossa

SUOMI-KAHVILA
perustettu 2013
keskiviikkoisin
klo 18 – 19.30
parillisina viikkoina Paavolan srk-kodissa, Aittatie 1. Toiminta käynnistyy kesän jälkeen.
parittomina viikkoina
Mummon kammarissa,
Helenenkatu 34
D, 24.5. asti
Tiedustelut: Anne Isokuortti p. 040 8050 380,
anne.isokuortti@evl.fi

tarjotaan teetä ja seurustelun
”sakramenttia”. Tällä viikolla
Suomi-kahvilassa oli  osallistujaa yhdeksästä maasta.

Kanta-asiakkaat ilmestyvät Suomi-kahvilan pöytiin
uskollisesti kuukaudesta
toiseen. Mikä tuo heidät Hyvinkäälle? Syitä on monia: he
ovat esimerkiksi suomalaisella
työnantajalla töissä tai kurssilla, vaihto-oppilaana, tänne
kotiutuneen sukulaisen luona,
naimisissa suomalaisen kanssa,
turvapaikanhakija, opiskelija,
seikkailija tai toisen polven paluumuuttaja.
Yhtä tärkeitä kuin ulkomaalaiset Suomi-kahvilalle ovat
tietysti kantasuomalaiset. Meitä
tarvitaan vastaamaan suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin
ja kannustamaan kotiutumisessa. Sinäkin olet sydämellisesti tervetullut Hyvinkään
värikkäimpään (usein myös
äänekkäimpään) kahvilaan. Tule
ainakin tutustumaan! ”Suomikahvilassa joka viikko, kokoontumispäivä keskiviikko”.
Anne Isokuortti

IKKUNA MAAILMAAN

Lähetyshavinaa

H

yvinkään seurakunta on ollut aktiivinen
lähetystyön tukija jo vuosikymmeniä.
Tarkkaa tietoa siitä, milloin ensimmäinen
lähetyspiiri on perustettu, ei ole olemassa.
Kuitenkin tiedetään, että vuonna  perustettiin Hyvinkään Lähetysyhdistys.

”Yhdistyksessä heräsi ajatus oman talon saamisesta.
Puolen vuoden innokkaan puuhan tuloksena vihittiin Mikkelinsunnuntaina  Yhdistyksen oma
rukoushuone, Betania. Ompeluseurat kokoontuivat
viikoittain, aikuisten tilaisuuksissa oli  osanottajaa
ja lasten  osanottajaa, molemmat toimivat pakanalähetyksen ja Betanian hyväksi. Hyvinkään Lähetysyhdistys vieraili Pyhäjärven lähetysyhdistyksessä.
Vierailut tehtiin ylimääräisillä junilla, osanottajien
usein nousten satoihin.” Näin kirjoitti J. Varjovaara
vuonna .
Lähetystyön kaapeista löytyi Akseli Hirnin kirjoitta-

ma kirja Suomen Kirkon pakanalähetyksen historia
vuodelta . Kirja alkaa vuodesta , jolloin ”Ylivieskan kappalainen Joonas Lagus kävi tutustumassa
Ruotsin lähetysseuran toimintaan ja palattuaan sieltä
matkusteli kotimaassa, kehottaen pappeja sekä maallikkoja työhön lähetysasian eteen.” Kirjan sivuilta
selviää, kuinka ompeluseurassa kirjaa on luettu osissa
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vuonna , mm. sotilaspastori Reumasella ja eversti
Vainiolla.
Hyllyistä löytyi myös pienikokoinen lähetysuhrikirja. Vihko sisältää kirjekuoren jokaiselle viikolle.
Lähetysuhraaminen tapahtui siis sujauttamalla sen
rahamäärän kirjekuoreen, jonka oli lähetystyölle halunnut antaa. Jokaisessa kirjekuoressa oli jokin kuva
lähetyskentältä.
Hyvinkään ensimmäiset nimikkolähetit
olivat Armi ja Seppo Syrjänen, jotka
olivat Pakistanissa  – .
Nimikkosopimuksen määrä tuplattiin vuonna , kun Valma
Mononen lähti Keniaan lähetystyöhön. Ensimmäinen
nimikkokohdesopimus
solmittiin Etiopian Mekane Yesus -kirkon kanssa
vuonna . Tämä sopimus on edelleen voimassa. Reilun  vuoden
aikana Hyvinkään seu-

Lähetystyöhön kehottavaa
kirjaa luettiin ompeluseurassa
vuonna 1941.

rakunnalla on ollut kaikkiaan  nimikkosopimusta,
joista  Aasiaan,  Afrikkaan ja  Eurooppaan.
Lähetystyö näkyy myös seurakunnan pitopalvelussa. Vuonna  seurakunnan lähetysemäntänä aloitti
Veera Syrjä. -luvulta lähtien pitopalvelun tuotosta osa on käytetty lähetystyön hyväksi.
Johanna Rantalankila

YTIMESSÄ

Te saatte voiman,
kun Pyhä Henki tulee teihin.
(Ap.t.1:8)

Taivaaseenastumisen muistopäivä

Y

li  vuotta sitten sain vierailla ensimmäisen kerran Jerusalemissa, Raamatun pyhässä
kaupungissa. Hotellimme
sijaitsi siten, että saatoimme
ikkunasta nähdä suoraan sekä
vanhankaupungin muurit että
sen vasemmalla puolella kohoavan korkean
mäen, Öljymäen. Vuoren päällä näkyi korkea kirkon torni, joka oli rakennettu paikkaan, josta Jeesuksen sanotaan nousseen
ylös taivaaseen. Tätä näkymää katsellessani
tuli voimakkaasti mieleeni Raamatun kertomus siitä, että samoin, kuin Jeesus nousi
ylös taivaaseen, samalla tavalla hän palaa
sieltä takaisin. Mietin, olisinko valmis
kohtaamaan Jeesuksen, jos hän nyt palaisi
silmieni edessä takaisin?
Jeesuksen taivaaseenastumisen muistopäivää, helatorstaita, vietetään  vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Jeesuksen oppilaat saivat nähdä, kuinka heidän mestarinsa
kohotettiin taivaaseen pilven päällä. Voisimme ajatella, että sinne se Jeesus katosi

jonnekin näkymättömiin ja jätti oppilaansa
oman onnensa nojaan! Näin ei kuitenkaan
tapahtunut. Jeesus oli vähän aikaisemmin
luvannut lähettää Pyhän Henkensä oppilailleen lohduttajaksi, voimaksi ja neuvojaksi:
”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee
teihin ja te olette minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja
maan ääriin saakka” (Ap.t.:). Helluntaina,
 päivää taivaaseenastumisensa jälkeen,
Jeesus vuodatti henkensä oppilaittensa
päälle. Siksi he eivät enää olleet peloissaan,
vaan heistä tuli rohkeita evankeliumin julistajia.
Jeesus itse jäi Taivaan Isän luo. Hän ei
ole siellä kuitenkaan toimettomana. Hän
rukoilee meidän puolestamme joka päivä
ja hetki. ”Kuka voi tuomita kadotukseen?
Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa
vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän
edestämme” (Room. :). Kuinka turvallista on elää ja kulkea täällä maailmassa, kun
tietää, että omien, ystävien ja seurakunnan

Mietin,
olisinko valmis
kohtaamaan
Jeesuksen,
jos hän
nyt palaisi?

rukousten lisäksi Jeesus rukoilee puolestamme!
Helatorstain sanoma tuo taivaan meitä
lähelle. Opetuslapset saattelivat rakkaan
opettajansa taivaaseen. Jos meiltä on kutsuttu joku läheinen pois kuoleman kautta,
silloin taivasasiat kiinnostavat meitä erityisen paljon. Mihin hänen henkensä meni?
Onko hänellä hyvä olla? Saanko vielä nähdä
hänet? Kastettuina kristittyinä olemme
turvassa, sillä Jeesus itse on luvannut olla
kaikkien häneen uskovien kastettujen kanssa joka päivä. ”Ja katso, minä olen teidän
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti” (Matt. :).
Jeesuksen omina saamme turvallisesti
ottaa hänet vastaan, kun hän palaa maan
päälle noutamaan omansa kunniassaan ja
kirkkaudessaan kaikkien pyhien kanssa!
(Kuvassa on Kaikkien kansojen kirkko Öljymäellä Getsemanen puutarhassa).
Kosti Kallio
Kirjoittaja on Hyvinkään seurakunnan julistuksen vastuukappalainen

Raamattu:

Rukous:

Virsi

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät,
kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei
hänet heidän näkyvistään. Ja kun he
Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät
taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä
sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä
seisotte katselemassa taivaalle? Tämä
Jeesus, joka otettiin teidän luotanne
taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen
menevän.”
Ap.t. 1:9-11

Jeesus,
ylösnoussut Herramme ja Vapahtajamme.
Kiitos, että sinä et jättänyt meitä orvoiksi.
Kun nousit taivaaseen, Isäsi luo,
lähetit Pyhän Henkesi lupauksesi mukaan
meille.
Kiitos, että olet koko ajan kanssamme,
vaikka emme näe sinua.
Tee meistäkin sinun todistajiasi siihen asti,
kunnes tulet meitä noutamaan Taivaan
kotiin.
Ylistys ja kiitos sinulle ikuisesti.
Aamen.

Et omiasi milloinkaan
orvoiksi hylkää maailmaan,
vaan annat Pyhän Henkesi
lohduttajaksi, oppaaksi.
Velkamme suuren maksaja,
puolustat meitä taivaassa,
Isääsi aina rukoilet
ja hänen kanssaan hallitset.
Kun kunniaasi päältä maan
siunatut silloin kutsutaan,
suo, Jeesus, että minäkin
Isäsi kotiin pääsisin.

107: 4, 5 ja 7
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LASTEN KESÄÄN

Taika-Petteri hauskuutti
lapsia taidoillaan.

Perhesynttäreiden
riemua!

100

-vuotisperhesynttäripäivänä
.. Kirkonmäki täyttyi sadoista vierailijoista; iloisista
perheistä, ilmapalloista ja juhlatunnelmasta. Monipuoliseen
ohjelmatarjontaan kuuluivat hauska perhemessu, ”Perheitä
maailmalta” Lasten ja nuorten taiteen näyttelyn avajaiset,
Kiisin ja Taika-Petterin esitys ja päivä huipentui Yhden
Joukon Yhtyeen -konserttiin.
Iloisilla mielin nälkäinen kirkkokansa säntäsi perhemessun jälkeen jonottamaan herkullista lihakeittoa ja makeannälkään herkuteltiin täytekakulla ja letuilla. Monet askartelu- ja toimintapisteet, eläimet, puput ja kaverikoirat olivat
suosittuja. Myös Lysti-Lammas kirmaili yleisön seassa.
Taisivat hevoset jopa uuvahtaa pitkästä työrupeamasta, sillä
ratsastajia riitti pitkäksi jonoksi saakka.

SÄÄKSISSÄ

MUSIIKKIA
To 25.5. klo 15 Pyhäpäivän musiikkituokio
Paavolan seurakuntakodissa. Jarmo
Ojala, laulu ja Matti Heroja, piano.
Sana Petteri Kerko.
To 25.5. klo 15 Hengellisten laulujen yhteislaulutilaisuus Vanhassa kirkossa.
Säestys, Lauri Vuorela, juonto rov.
Jaakko Uronen. Tilaisuus on osa Yhden
päivän juttu- tapahtumaa.
Järj. Hyvinkään Karjala-seura ry.
To 25.5. klo 14 Suvilinnun yhteislaulutilaisuus Villatehtaan lastauslaiturilla. Kirkkokuoro, Anna Helenius ja Taru Paasio.
Su 28.5. klo 14. Seurakunnan 100-vuotisjuhlavuoden kantaatti Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro, valmennus Matti Heroja ja Hyvinkään Kamarikuoro, valmennus Erkki Hannonen.
Laulusolisteja ja juhlaorkesteri. Sävellys
ja musiikin johto Manfred Gräsbeck.
To 1.6. klo 19 ”Maailma on kaunis” -keväinen laulumatinea Vanhassa kirkossa.
Minna Kurkolan laulunoppilaat esiintyvät. Säestys, Minna Kurkola.
Su 4.6. klo 18 Suvivirren lauluilta Vanhan
kirkon pihalla. Minna Kurkola, Taru
Paasio ja Esa Kokko.
To 8.6. klo 19 ”Kesäillan musiikkia” Vanhassa kirkossa. Hyvinkään Orkesteri.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
Ti 13.6. klo 18 Musiikkiryhmä Cuminan
konsertti Hyvinkään kirkossa.
Järj. Suomen Lähetysseura.
To 15.6. klo 19 ”Kesäillan musiikkia” -Midnight Melody Vanhassa kirkossa. Pia
Vilemo huilu ja Marja Turu, konserttikantele.

TIETOA
ÖS:
MEISTÄ MY

To 29.6. klo 19 ”Kesäillan musiikkia,” Minun Suomeni -konsertti Vanhassa kirkossa. Leena Saarinen, laulu ja Susanna
Pajukangas, piano.
Su 2.7. klo 19 Pajamon lauluilta Kytäjän kirkossa. Lauluja itsenäisyyden ajalta.
Su 9.7. klo 18 Duo Dryades -konsertti
Hyvinkään kirkossa. Kristiina Kuusisto
bandoneon ja Mari Mäntylä decacorde.
Musiikkia renesanssin ja barokin ajoilta
aina nykyaikaan saakka.
Su 9.7. klo 18 Lauluilta Vanhan kirkon
pihalla. Jyrki Rauhala ja Anna-Maija
Virtanen.
To 20.7. klo 19 WaCava -huilutrio esittää
kesäillan musiikkia Vanhassa kirkossa.
Johanna Salminen, Johanna Pitkänen ja
Hanna Tissari.
Su 23.7. klo 18 Pax Mariae -keskiajan
Maria-laulujen konsertti Vanhassa
kirkossa. Marja Korkala, laulu. Keskiajan Maria-laulut kertovat matkasta
iloon ja rauhaan. Vanhimmat tunnetut
Marialle omistetut rukoukset ja laulut
300-luvulta aina 1200-luvulle avaavat
oven Marian maailmaan varhaisessa
kirkossa.
To 24.8. klo 19 ”Kesäillan musiikkia” Vanhassa kirkossa. Elina Salin, viulu ja Minna Kurkola, urut.
To 31.8. klo 19 ”Kesäillan musiikkia” Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston opettajat Irina Kim, Lauri Vaahtoranta, Emily
Wagoner, Lassi Mäkeläinen ja Pirjo
Suihkonen.
To 31.8. klo 18 Lähtölaulut ja näytelmät –
Jouni Laineen läksiäiskonsertti Hyvinkään kirkossa.
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POIMINTOJA

AVOIMET YLEISÖILLAT
Sääksin leirikeskuksessa
joka keskiviikko ..– ..
Saunat ja kanttiini ovat auki
klo –..
Kesäillan hartaus kappelissa
klo .

Linja-autokuljetuksen ajoreitti:
Kirjavatolppa klo  (Ortodoksisen kirkon pysäkki), Asemankatu,
Aleksis Kiven katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu,
Urakansilta, Kauppalankatu,
Munckinkatu, Alttarikivi klo .,
Kirkkotie, Ahdenkallionkatu,
Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta
(seurakuntakeskuksen pihalta) klo
., Torikatu, Pavinmäenkatu,
Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu, Martin palvelutalon pysäkki,
Eteläinen Kehäkatu, huoltoaseman
pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu,
Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja
Nopon kautta leirikeskukseen. Paluukuljetus klo .. Edestakainen
matka   aikuisilta ja ,  lapsilta.
Ajo-ohje Sääksiin: Ajetaan Hyvinkäältä Hankoon päin, käännytään Rajamäkeen ja sieltä oikealle
Kiljavantietä noin  km, jonka
jälkeen viitoitus oikealle leirikeskukseen.

Pyhäkoululaisten kevätretki su ..
klo –. Sääksin leirikeskukseen,
Sääksjärventie , Rajamäki. Päivään
kuuluu saunomista, nyyttärit, pyhäkoulua ym. Tuo yhteiseen pöytään nyyttärieväitä! Seurakunta tarjoaa mehut ja
makkarat iltanuotiolla. Tulo omilla kyydeillä. Lisätiedot: Anna-Mari Tukeva@
evl.fi, p.   .
Kesäperhekerhot kokoontuvat ..–
.. klo –. Kaikki ovat tervetulleita!
Ei ilmoittautumista! Kerhoissa syödään
aamupuuro, kahvitellaan, touhutaan,
leikitään ja hiljennytään yhdessä.
Kerhot kokoontuvat: maanantaisin
Martin srk-talossa, tiistaisin Vanhassa
Pappilassa, keskiviikkoisin Vehkojan
srk-keskuksessa, torstaisin Paavolan
srk-kodissa, perjantaisin Hyvinkään
srk-keskuksen alakerran kerhotilassa.
Lisätietoa: kasvatuksen toimisto
p.   .
Lähde perheiden kesäteatteriretkelle
Vivamon raamattukylään katsomaan
Paavalin salaisuus -näytelmää la ..
klo .–. Osallistumismaksu aikuisilta  , lapset (– v.)   ja alle
 -v. maksutta. Ilmoittautumiset sähköisesti su .. mennessä www.hyvinkaanseurakunta.fi/Ajankohtaista.
Koulunsa aloittavien siunauskirkko su .. klo  Hyvinkään kirkossa.
Koulunsa aloittavat . luokan oppilaat
siunataan koulutielle. Kutsu lähetetään
tulevien ekaluokkalaisten kotiin.
Perhepäivä Sääksin leirikeskuksessa
su .. klo –. Luvassa mukavaa
yhdessäoloa, puuhastelua, leikkejä,
pelejä, saunomista ja makkaranpaistoa.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset sähköisesti .. mennessä www.hyvinkaanseurakunta.fi/ Ajankohtaista. Lisätietoja
retkestä: Terhi Makkonen, terhi.makkonen@evl.fi,   .
Kesätauolla: Pyhäkoulu, perhekerhot
ja pilttikerhot ovat tauolla kesän ajan.
Perhekerhot alkavat elokuussa viikolla
. Piltti-porukka alkaa ..

VARHAISNUORTEN KESÄ

Seuraavilla kesän leireillä on vielä
reilusti tilaa. Tervetuloa mukaan!
.–.. Aarre -telttaleiri – -v.
Partaharjulla, Pieksämäellä. Hinta  .
Hiippakuntaleiri. Ilm.päättyy ..
..–.. – -v. Junnuleiri Sääksissä.
Hinta  . Ilm.päättyy ..
La .. Isovanhempi-lapsenlapsi -päivä Sääksissä. Hinnat isovanhemmat
 , lapset  . Ei sisaralennusta. Ilm.
päättyy ..
Su .. Kummi-kummilapsi -päivä
Sääksissä. Hinnat kummit  , lapset 
. Ei sisaralennusta. Ilm. päättyy ..
Leirien hinnat sisältävät kuljetukset
leirille ja takaisin, ateriat, majoituksen,

N U O R I S O T Y Ö T O I V O T TA A
H Y VÄ Ä J A S I U N AT T U A
KESÄÄ!
BETSKUN
kesäaukioloajat ovat 1.6. alkaen:
Keskiviikkoisin Raamis klo 16.30–18.30.
Torstaisin nuortenilta klo 16.30–20.30
Tervetuloa!
BETANIAN osoite: Helenenkatu 15.
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Hyvinkää – takamaista
teollisuuskaupungin
seurakunnaksi.
Kiinnostava ja monipuolinen
Hyvinkään seurakunnan 
-vuotishistoriikki saatavilla
edulliseen hintaan  . (huom.
käteismaksu).
Kirjan koko  s.
Juhlapäivän jälkeen juhlakirja
on ostettavissa kirkkoherran
virastosta aukioloaikoina
(ma–ke –, to – ja pe
–) käteismaksulla.

Juhlavuoden juhlanäytelmä
Suomen piispa Henrik
Teksti: Hilda Huntuvuori – Käsikirjoitus ja ohjaus: Jouni Laine
Paikka: Palopuron kesäteatteri, Hamburgintie 41
Tuotanto: Hyvinkään seurakunta/ Teatteri Beta

ESITYKSET:
Ti 20.6.
To 22.6.
Su 25.6.
Ti 27.6.

klo 18 Ensi-ilta
klo 18
klo 16
klo 18

To 29.6.
Su 2.7.
Ti 4.7.
To 6.7.
La 8.7.

klo 18
klo 16
klo 18
klo 18
klo 18

Liput 20 € ja 10 €.
Lippuvaraukset ja ennakkomyynti seurakunnan neuvonnasta
p. 040 8050 200.

ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta
taloudellisin tai sosiaalisin perustein.
Aarre -telttaleiristä voi saada osittaisen
maksuvapautuksen.
Ilmoittautuminen osoitteessa www.
betsku.net / – -vuotiaat / Leirit ja
retket. Mahdollisesti vapaiksi jääneitä
leiripaikkoja voi tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen leirin vastuuhenkilöltä.
Vastuuhenkilöt näkyvät nettisivuilla.
Tiedustelut: Ari-Pekka Laakso puh.
  , ari-pekka.laakso@evl.fi
ja Kirsi Kupiainen puh.   ,
kirsi.kupiainen@evl.fi.
Koululaisten iltakerhot syksyllä.
Hyvinkään seurakunta järjestää –
-vuotiaille koululaisille kerhotoimintaa
iltaisin eri puolilla kaupunkia. Kerhotoiminnasta tiedotetaan viikolla 
koulujen kautta, Aamupostissa sekä
osoitteessa www.betsku.net.
Ilmoittautuminen alkaa maanantaina
.. osoitteessa www.betsku.net / –
vuotiaat / kouluikäisten kerhot. Jos perheellä ei ole käytettävissä nettiyhteyttä,
kerhoihin voi ilmoittautua puhelimitse
tiistaina .. klo – A-P Laakso,
p.    ja Kirsi Kupiainen,
p.   .

MUITA TILAISUUKSIA

Lähetystyön, pienpiirien ja evankelioimistyön kevätjuhla ke .. klo
 srk-keskuksessa. Juhlassa mukana
nimikkolähetit Johanna ja Matti Hynninen sekä Anni ja Hilda. Kosti Kallio,
Esa Kokko ja Johanna Rantalankila.
Kahvitarjoilu.
Puolimatkan hautausmaan nykypäivää ja historiaa. Opastettu hautausmaakierros Puolimatkassa torstaina

.. ja .. klo –. Kokoontuminen
kappelissa klo . Oppaana Solveig
Crusell.
Hartaus Rautatienrakentajien hautausmaalla su .. klo , Sandelininkatu
. Kosti Kallio ja Minna Kurkola.
Arkipäivän rukoushetki kesäaikaan
ma-pe klo . Hyvinkään kirkossa.
Seurakunnan pitopalvelun maistuva
lounaspöytä on avoinna koko kesän
ma-pe klo .–. srk-keskuksessa,
Hämeenkatu , . krs. Hinta , .

DIAKONIATYÖN KESÄ

Asiakasvastaanotolle voi varata ajan
joko soittamalla tai käymällä henkilökohtaisesti diakoniatoimistossa tekemässä ajanvarauksen ma klo –, ti,
to ja pe klo –, Hämeenkatu ,
p.   
Mummon kammarin toiminta Helenenkadulla päättyy .. mennessä johtuen kiinteistön myynnistä. Lisätietoa
senioreille suunnatusta toiminnasta saa
paikallislehdistä, viikkotiedotteesta ja
seurakunnan nettisivuilta.
Diakoniaruokailu on tarkoitettu

Inkeri Toiviainen

100-vuotisjuhlakirja myynnissä
seurakunnan juhlapäivänä 28.5!

Perinteinen juhannusjuhla
Juhannusaattona perjantaina 23.6.
klo 16–21 Sääksin leirikeskuksessa.
Ohjelma:
.
Saunat ja kanttiini avoinna,
grillipaikat käytössä.
.
Yleisöinfo
.
Jouni Laineen monologi
Hyvinkään kappelissa
.
Lipunnosto
.
Juhannusaaton rukoushetki
.
Jouni Laineen monologi
Nurmijärven kappelissa
.
Yhteislaulua ja ohjelmaa
.
Iltahartaus
.
Kokko syttyy Hyvinkään
rannassa (säävaraus)

tinen yhdystie ja Kytäjän kirkon kautta
Sääksiin.
Auto : Lähtö Alttarikiveltä klo .,
Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta (seurakuntakeskuksen pihalta) klo ., Torikatu,
Pavinmäenkatu, Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu, Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen Kehäkatu, huoltoaseman
pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon
kautta Sääksiin. Edestakaisen matkan
hinta: aikuiset   ja lapset , . Paluulähtö Sääksistä kaikille reiteille klo .

Kuljetus Hyvinkäältä Sääksiin
juhannusaattona:
Auto : Lähtö srk-keskuksesta (Hämeenkatu ) klo , Kauppalankatu,
Urakankatu, Riihimäenkatu, Jussilankatu, Vaiveronkatu, Aleksis Kiven katu,
Nummisillankatu, Talvisillankatu, Län-

Ajo-ohje Sääksiin: Ks. sivu .

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
oleville hyvinkääläisille. Ruokailu klo
.–. Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu . Hinta  . Ruokailupäivät maanantaisin: .., .., ..,
.., .. ja ..

Ke .. klo  ”Hanna ja Sirkka”,
Palvantie .
Kevätseurat Kytäjän kirkossa –..
(Hyvinkään Rauhanyhdistys ry).
Siioninvirsiseurat (Herättäjä-Yhdistys)
To .. klo  Kytäjän kirkossa.
Pe .. klo  Vanhassa kirkossa.
Ke .. klo  Arkiveisuut Rautatienrakentajien hautausmaalla.
Pe .. klo  Puolimatkan kappelissa.
Martin kesäseurat ke .. klo 
Martin srk-talossa, Niittymäenraitti .

”TÄYDESTÄ SYDÄMESTÄ
HERRALLE 1916–2016”

Hyvinkään Kirkkokuoron ja Kirkon
Kamarikuoron -vuotishistoriikki
on myytävänä kirkkoherranvirastossa.
Hinta  .

Huom! Sääksin yleisen uimarannan
parkkipaikalta järjestetään non-stop
bussikuljetus leirikeskukseen.
Juhannusjuhla järjestetään yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan kanssa.

SEURAT

Kesäseurat Kaukasissa tiistaisin klo :
Ti .. Viljasaarella, Päivöläntie .
Ti .. Koski-Sipilässä, Koskenmaantie
.
Ti .. Suvilinnun yhteislaulut,
Palopuron entisen koulun kentällä,
Jokelantie .
Ti .. Harjanteella, Harjanteentie .
Ti .. Ahdenkallion kylätalossa, Untolantie .
Ti .. Poudalla, Jokimaantie .

essa
inta osoitte
Kaikki toim
kaanseurawww. hyvin
urakunta on
kunta.fi. Se
ookissa.
myös Faceb

Kirkkojen kesäaukioloajat
Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu , on avoinna ympäri vuoden klo –.
Oppaat ovat paikalla ..–.. välisenä aikana maanantaista perjantaihin
klo –. Tervetuloa!
Kytäjän kirkko, Palkkisillantie , on avoinna hiljentymistä ja tutustumista
varten sunnuntaisin .., .., .. ja .. klo –. Opas paikalla ja mehua
tarjolla.

”Tule tutustumaan Hyvinkään kauneimpaan kirkkoon ja tuo kesävieraasikin!”
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Kuusitoista vuotta seurakunnan
viestinnän palveluksessa ollut
Jorma Ersta esittelee Lontoossa
tekemäänsä Besorah-lehteä (Hyvä
uutinen), jota jaettiin juutalaisille.

Lontoon vuodet alku viestinnälle
Seurakunnan johtava tiedottaja Jorma Ersta,
joka aloitti tiedottajan työnsä Lontoon juutalaisten
parissa, on sydämeltään lähetysihminen.

K

esällä eläkkeelle jäävä
Jorma Ersta viettää viimeisiä lomapäiviään. Aika
kuluu puutarhassa, kitaran
soitossa ja lastenlapsien
parissa.
– Juureni ovat vahvasti
Keski-Pohjanmaan Kokkolassa, jossa
olen syntynyt. Valmistuin -luvun lopulla Kansanlähetyksen Lähetyskoulusta
lähetysdiakoniksi. Vuonna  olin
tulevan vaimoni Pirjon kanssa nuorten
kesälähetysryhmässä Lontoossa.
Seuraavana kesänä Jorma Ersta
suuntasi Englannin Birminghamiin
evankelioimaan muslimeja, hinduja ja
sikhejä.
– Naimisiin menimme vuonna .
Olin nuorisotyönohjaajana Eurajoen
ja Kälviän seurakunnissa yhteensä
viisi vuotta. Sitten menimme vaimoni
kanssa Kansanlähetyksen lähetyskurssille. Elokuussa  lähdimme kolmen
lapsemme kanssa Lontoon juutalaisten
pariin. Neljäs tyttäremme syntyi Lontoossa lokakuussa.
Englannissa Jorma toimi juutalaislähetysjärjestön (The Church´s Ministry
among Jewish People, CMJ) kansainvä-
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lisessä tiimissä. Tarkoitus oli perustaa
messiaanisten juutalaisten seurakuntaryhmiä, mikä myös toteutui. Juutalaisille järjestettiin musiikki- ja päivällistilaisuuksia, lehtimaja- ja pääsiäisjuhlia.
Työ sisälsi lisäksi kotikäyntityötä juutalaisilla alueilla ja lehtistenjakokampanjoita Lontoon keskustassa.
– Teimme tiimissä Besorah-lehden
(Hyvä uutinen), jota jaoimme juutalaisille. Minä suunnittelin lehden taiton,
otin kuvia ja tein piirroksia. Lehdessä
oli juttu juutalaisesta laulajasta Helen Shapirosta, josta tuli tunnettu
teinitähti -luvun alussa. Laulajan
konserteissa oli lämmittelybändinä The
Beatles, joka oli silloin läpimurtonsa
kynnyksellä julkaistuaan singlensä Love
Me Do. Helen Shapiro tuli uskoon nelikymppisenä. Hän oli ostanut Raamatun
ja lukiessaan parin kuukauden ajan
evankeliumeja hän ymmärsi, että Jeesus
on Messias. Sen jälkeen Helen Shapiro
on pitänyt konsertteja, joissa hän laulaa
gospel-lauluja.
Vuonna  Erstan perhe muutti
takaisin Suomeen. Jorma työskenteli
Uudenmaan kansanlähetyspiirissä,
opiskeli mainosgrafiikkaa ja graafista
suunnittelua.

Johtotähtenä
on seurata
Jeesusta
vilpittömällä
sydämellä

– Tein usean vuoden ajan graafista
suunnittelua toiminimellä. Vuonna
 aloitin Varkauden seurakunnan vs.
tiedotussihteerinä, missä työskentelin
vajaat kaksi vuotta. Hyvinkään seurakunnan tiedottajana aloitin . kesäkuuta .
Jorma ja Pirjo Ersta ovat asuneet Hy-

vinkäällä kuusitoista vuotta. Heillä
on viisi aikuista lasta ja kahdeksan
lastenlasta. Pirjo-vaimo työskentelee
kotihoidossa. Viestintä on ollut Jorman
elämää.
– Työ on ollut haasteellista, monipuolista ja vaativaa. Vastuullani oli seurakunnan yhteisöviestinnän suunnittelu
ja toteutus. Tärkeitä elementtejä ovat
nettisivut, Kirkonmäki-seurakuntalehti,

ilmoitukset, esitteet ja julisteet. Seurakuntalehden tekeminen on ollut mielenkiintoista ja mukavaa. Sen parasta
antia ovat olleet henkilöhaastattelut.
Olen toimittanut  vuoden aikana 
Kirkonmäki-lehteä.
Musikaalinen mies on soittanut
kitaraa -vuotiaasta lähtien. Omia
sävellyksiä ja sanoituksia on kymmeniä. Tänä vuonna hän toivoo saavansa
bändinsä kanssa valmiiksi levyn, jota
on työstetty jo pitkään. Musiikki on
englanninkielistä melodista rockia.
Jorma on bändin laulusolisti ja komppikitaristi.
Jorma Ersta sanoo, että hänen elämänsä johtotähtenä on seurata Jeesusta
vilpittömällä sydämellä. Mies haluaa
kutsua muitakin ihmisiä tutustumaan
Jeesukseen, hänen sanoihinsa ja tekoihinsa.
– Minut pysäytti -vuotiaana raamatunlause Joh. :, joka kuuluu: Jeesus
vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.
Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani.” Ajattelin Jeesuksen olevan ihan hullu sanoessaan näin tai sitten
tämän olevan totta. Rukoiltuani asian
puolesta ymmärsin Jeesuksen puhuvan
totta. Monet ajattelevat ennakkoluuloisesti, ettei Jeesus tuo elämään mitään
hyvää. Omalta kohdaltani voin sanoa,
että uskovana olen saanut elää rikasta
elämää. Suosittelen kaikille: kannattaa
lähteä seuraamaan Jeesusta.
Seppo Ylönen

