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KANSA ON PUHUNUT
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto
Hyvinkään seurakunnassa äänestettiin 18.11. uusi kirkkovaltuusto nelivuotiskaudelle 2019-2023.

K

irkkovaltuusto on seurakunnan ylin johtava
elin. Äänioikeus oli kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä.
Hyvinkäällä äänestysprosentti oli hieman
korkeampi kuin Suomessa keskimäärin,
Hyvinkäällä 14,8% vs. koko maassa 14,4%. 16-17-vuo-
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tiaiden äänestysprosentti oli Hyvinkäällä 7,8% ja koko
maassa 8,9%.
Uusien valtuutettujen keski-ikä on 55 vuotta. Peräti
21 33:sta ehdokkaasta on uusia.
Ehdokkaita saivat kaikki viisi ehdolla ollutta valitsijayhdistystä.
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Vuoden vaihtuessa
VUODEN VIIMEINEN kuukausi on me-

neillään. Pian käymme tulevaan vuoteen. Juuri nyt on adventtiaika, jolloin
korostuu valmistautuminen jouluun,
kirkkovuoden suureen juhlaan pääsiäisen ja helluntain ohella. Joulun vieton
perusta tänäänkin on evankeliumi Vapahtajasta, joka on tullut maailmaan.
Tämä on joulun tärkein sanoma jota
ilman joulu ei ole joulu, vaikka tämän
päivän maailmassa joulun vieton tavat
ovat moninaiset ja heijastavat aikaansa. Sanoma hukkuu helposti kiireen ja
melun keskelle tai jää kokonaan sivuun.
Kysymys kuuluu, saako joulu tapahtua
jouluna?

Kysymys
kuuluu,
saako
joulu
tapahtua
jouluna?

JOULU TULEE keskellemme ja saapuu

kyllä jokaiselle ihmiselle varmasti. Kenenkään ei tästä tarvitse kokea itseään
ulkopuoliseksi. Joulun historiasta,

tavoista ja sanomasta on tässä Kirkonmäki-lehdessä paljon luettavaa. Luulisi,
että tämä juhla ei olisi uhka kenellekään,
päinvastoin. Rauhan ja rakkauden juhla,
jolloin korostuu lahjan ja välittämisen
merkitys. Näitä äänenpainoja ei meidän
maailmassamme ole liikaa.
VUODEN VAIHTUMINEN merkitsee Hy-

vinkään seurakunnassa sitä, että neljä
vuotta sitten työnsä aloittanut kirkkovaltuusto päättää ja uusi aloittaa nelivuotiskautensa. On aika kiittää työnsä
päättäviä. On myös aika toivottaa valituille ja jatkaville onnea ja siunausta
alkavalle kaudelle. Edessä on työtä ja
vaikuttamista kotiseurakunnan ja kotiseudun ihmisten hyväksi. Luottamushenkilömmekin saavat ammentaa eväitä
uuteen joulun sanomasta. Tervetuloa
mukaan kirkon toimintaan.

VUODEN VAIHTUMINEN merkitsee myös

muutoksia seurakunnan henkilöstössä.
Pitkäaikainen hallintosihteerimme jää
ansaitulle eläkkeelle. Sitä ennen lähimenneisyydessä eläkkeelle ovat jääneet
talousjohtaja, teatteriohjaaja, johtava
tiedottaja, tiedottaja ja monet muut seurakunnalle tutut viranhaltijat. Sellaista
elämä on. Viestikapula siirtyy eteenpäin.
Kiitollisena voimme saatella eläkkeelle
heitä, jotka omalla paikallaan ovat palvelleet seurakuntaamme monia vuosia.
Nyt kiitämme ja toivotamme hyvää ja
rauhallista joulua ja tulevaa vuotta. Niin
ja meille kaikille – tervetuloa mukaan
kirkon toimintaan.

Arkihuolesi kaikki heitä, mieles nuorena nousta suo,
armas joulu jo kutsuu meitä taasen muistojen suurten luo.
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä sydäntäsi lämmittää joulussa?

MARKKU LAINE
– Sydäntäni lämmittää jouluna perheen yhteen kokoontuminen. Minulla
on 30-vuotias poika. Jouluna syömme
yhdessä ja juttelemme. Lapsuudenkodissani Hämeenlinnassa joulu oli
samanlainen perheen yhteinen juhla.
Kirkossa emme tuohon aikaan jouluisin käyneet, koska sinne oli pitkä
matka. Jouluun kuuluvat myös hyvät
jouluruuat.

AARO MARJAMAA
– Perheen kanssa oleminen ja hyvä
ruoka. Perinteinen kinkku sinapin
kanssa on suosikkiruokani jouluna,
toinen suosikki on savulohi. Jouluaattona meille tulee joulupukki ja -muori.
Heille minä laulan siskoni ja vanhempiemme kanssa tuttua Joulupukkilaulua ja kilisevästä kulkusesta. Jeesus
ja kristinusko merkitsevät minulle rauhaa meidän ihmisten maailmassa.

ARMI VIROLAINEN
– Olen uskovainen ihminen. Jouluna
minun sydäntäni lämmittää joulun
perinteinen sanoma. Se tarkoittaa
Jeesuksen syntymistä maan päälle.
Hän tuli pelastamaan meitä ihmisiä.
Enkeli taivaan lausui näin -virsi kuuluu ehdottomasti joulunviettooni. Se
on varmasti niitä ensimmäisiä joululauluja, joita olen oppinut kotona ja
koulussa.

VEERA OJANEN
– Sydäntäni lämmittää joulussa perhe
ja yhteinen aika. Asun Hyvinkäällä,
mutta perheeseeni kuuluvat Joensuussa asuvat vanhempani sekä nuorempi
veljeni. Jouluna menen heidän luokseen viikon lomalle, olemme yhdessä
ja syömme hyvin. Pidän kinkusta.
Minua puhuttelee joululaulu Jouluyö,
juhlayö. Lahjaksi odotan saavani uuden puhelimen yhteydenpitoa varten.
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KOLUMNI
Annaleena Pakkanen
Kirjoittaja on äiti, vaimo ja
Medialähetys Sanansaattajien
(Sansa) tiedottaja.

En osaa kuvitella, millaista
elämä olisi ilman äitiyttä.

18 vuotta äitinä
JOULUKUUSSA 18 vuotta sitten minusta tuli äiti. Siitä
on ikuisuus, mutta samalla aika on kiitänyt. Miten
on mahdollista, että nuorin kolmesta tytöstäni on jo
12-vuotias?
En osaa kuvitella, millaista elämä olisi ilman äitiyttä.
Mitä esimerkiksi tekisin kaikella vapaa-ajallani? Meni
vuosia, että omaa aikaa ei ollut, ellei sitä järjestänyt –
parisuhdeajasta nyt puhumattakaan. Nykyään huomaan
yhä useammin olevani kotona yksin, joskus jopa kaksin.
Se, mitä nykyisin pitää järjestää on koko perheen yhteinen aika. Ensimmäinen lintu aikoo pian pois pesästä,
joten yhteinen aika tuntuu entistä arvokkaammalta.
SEURAKUNTA on ollut tiiviisti mukana perheemme elä-

mässä. Oli selvää, että lapset kastetaan. Meillä oli myös
tapana mennä kirkkoon sinä sunnuntaina, jolloin vasta
kastetun nimi luettiin kirkollisissa ilmoituksissa.
Kotiäitivuosina kävimme perhekerhoissa ja aikanaan lapset kävivät omissa kerhoissaan. Kun palasin
töihin, iltapäiväkerho auttoi arjessa. Lapsikuorot tulivat tutuiksi, ja alakoululaiset kävivät leireillä Sääksissä.
Äiti-tytär-leirillä olen käynyt niin monta kertaa, että
olen pudonnut laskuista. Myös isä on päässyt vanhempi-lapsi-leirille, perheleirilläkin olemme olleet.
Paljon olisi jäänyt kokematta ilman seurakuntaa.
Varsinkin kotiäitivuosina kerhot tarjosivat luontevan
mahdollisuuden lähteä ihmisten ilmoille ja vaihtaa kokemuksia ”kohtalotovereiden” kanssa. Aikuiskontaktit
olivat tärkeitä, sillä ennen lapsia tunsin Hyvinkäältä
vain kourallisen ihmisiä.
Nyt kaksi kolmesta lapsesta on käynyt rippikoulun
ja konfirmoitu Hyvinkään kirkossa. Yksi tyttäristä on
jopa isoskoulutettu, ja toiminut kerhonohjaajanakin.
Koko laumaa on yhä vaikeampi saada seurakunnan
tilaisuuksiin, mutta joulukirkko tai -kuvaelma on
perinne, josta emme halua luopua.
VAIKKA ELÄMÄ kuljettaisi nuoriani mihin eivätkä he

aktiivisesti hakeutuisi seurakunnan yhteyteen, toivon,
että heihin olisi vuosien varrella iskostunut tietoisuus
siitä, että Jumalaan voi aina turvautua. Niin hädän
hetkellä kuin kiitosmielellä – tai ihan muuten vain.

Toivon joulu
Tänä vuonna teatteri Beta esit-

tää jouluaattona näytelmän
Kerro jotain joulusta!

Lapsenlapsi on saapunut
mummolaan joulunviettoon,
missä mummolta löytyy paljon
tarinoita oman lapsuutensa
jouluista. Paljon on muuttunut,
mutta löytyykö joulusta kuitenkin jotain, mikä on säilynyt
muuttumattomana? Edellisvuosien tapaan näytelmä on
suunnattu koko perheelle. Näytelmässä kuullaan perinteisiä
tuttuja joululauluja ja yleisö saa
laulaa mukana Helena Lehtisen ja Anna-Maija Virtasen
säestämänä.

Jouluaato
n
näytelmä
Äiti-Katri toteaa, että jouluproduktiossa on läsnä myös
kokemus Jumalan perheeseen
kuulumisesta: ollaan kaikki
joulun kunniaksi yhdessä koolla. Katri kokeekin, että osallistuessa Betan jouluproduktioon
saa antaa joululahjan hyvinkääläisille.
– Paras joulumieli tulee
antamisesta. Kirkossa saa olla
mukana antamassa joululahjan
tuhannelle ihmiselle.

Työryhmän kuopus Toivo Pusa
on vain 11 vuotta. Nuoresta
iästään huolimatta Toivo on
mukana jouluproduktiossa jo
neljättä kertaa. Jouluaaton viettäminen kirkossa on Toivosta
niin mukavaa, että hän ilmoitti
jo varhain viime syksynä äidilleen Katri Kangas-Pusalle,
että jouluaattoon kuuluu teatteri myös tänä vuonna.
Sekä Toivo että Katri kokevat
jouluproduktioon liittyvän
jotain aivan erityistä.
– Katsojat vaikuttavat silloin
jotenkin erityisen iloisilta ja
innostuneilta, kertoo Toivo.

Tytti Jäppisen käsikirjoitus
ja ohjaus Kerro jotain joulusta!
esitetään Hyvinkään kirkossa
jouluaattona 24.12. kaksi kertaa
klo 14 ja klo 16. Esityksiin on
vapaa pääsy ja sen kesto on
noin 30 minuuttia.
Seuraa viisitoistahenkisen
työryhmän harjoituksia Instagramissa teatteri_beta ja Facessa
@TeatteriBeta
Tytti Jäppinen

Jouluaaton yleisö on aivan erityistä,
tietää lapsinäyttelijä Toivo Pusa
(kuvassa vasemmalla).

Antamassa ja saamassa
Hyvinkään seurakunnassa työskentelee

noin 300 vapaaehtoista. Vapaaehtoistöitä on monenlaisia
aina ihmisen kohtaamisesta ruuanlaittoon. Eniten
vapaaehtoisia tarvitaan
diakonian ystäväpalvelussa, mutta kaikki
vapaaehtoiset ovat
työssään ihmisten
kohtaajia.
Haluaisitko sinäkin mukaan? Vapaaehtoiset kertovat
itse jopa saaneensa
työstä enemmän kuin
mitä ajattelivat antaneensa.
”Antaessaan saa” – tämä yksinkertainen ja jopa fraasinomainen

sanonta on totta.
Jos kaipaat tulevaan vuoteen
lisää mielekästä tekemistä, ota
yhteyttä vapaaehtoistyöstä
vastaavaan koordinaattoriin pastori Petra Pohjanraitoon joko sähköpostitse petra.pohjanraito@evl.fi tai p. 040
7481960. Kuten iso
kirja sanoo: ”Totisesti:
kaiken, minkä te olette
tehneet yhdelle näistä
vähäisimmistä veljistäni,
sen te olette tehneet minulle.” Vapaaehtoistyö on
aivan kirkon sydämessä.
Petra Pohjanraito

LYHYESTI
Vuoden paavolalainen

Maija Oinonen vastaanotti
kukat. Taustalla Paavolan
aluepappi Petteri Kerko.

4

Kirkonmäki Nro 6 | 14.12.2018

Tänä vuonna vuoden paavolalaisen palkinnon vastaanotti Paavolan seurakuntakodin
emäntänä yli 30 vuotta toiminut Maija
Oinonen. Oinonen on asunut Paavolassa
46 vuotta ja osallistunut lukemattomien
kirkkokahvien ja juhlien järjestämiseen
yhdessä Paula Sipiläisen kanssa. Oinonen
on myös ohjannut Paavolassa tuolijumppaa
viikoittain kahdenkymmenen vuoden ajan.
Paavolan alueneuvosto on valinnut vuoden
paavolalaisen 21 kertaa. Tittelin voi saada,
jos asuu Paavolassa ja on vaikuttanut yhteiskunnallisesti, taiteellisesti tai muuten
merkittävästi Paavolan alueen viihtyisyyteen.

Hyvinkääläissovelluksella
käyttäjiä 83 maassa
Yksivuotissynttäreitään viettävällä Domini
Life -mobiilisovelluksella on jo yli 8000 käyttäjää 83 maassa. Suosituimmat ominaisuudet
ovat oman rukoussuunnitelman tekeminen
ja rukousseinä. Domini Life on Medialähetys
Sanansaattajien ja Kansan Raamattuseuran
yhteinen hanke, jossa on mukana suuri joukko
yhteistyökumppaneita. Sovellusta kehitetään
käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.
Sovellus on ladattavissa Android- ja iOSlaitteille nettisivulta domini.life tai sovelluskaupoista.

Eriikka Käyhkö

Seurakuntavaalien ääniharava Anita
Myllymäki ja nuorin valittu, lukiolainen
Roope Mäkelä haluavat vaikuttaa
kirkon toimintaan.

Kirkossa on tilaa kaikille
Seurakuntavaalien ääniharava ja nuorin valittu
uskovat demokratiaan ja kirkon tulevaisuuteen.

M

nan toiminta painottuu ja ketkä saavat
käyttää seurakunnan tiloja. Kirkkovaltuusto äänestää myös ehdokkaat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon ylin
päättävä elin.
Suomen luterilaisen kirkon hallinto
rakentuukin demokraattiselle pohjalle.
Näin mahdollisimman monet näkökulmat ja mielipiteet saadaan hyvin esiin.
Ei siis ole sama, ketä kotiseurakuntasi
valtuustossa istuu. Mitä moninaisempaa ihmisjoukkoa valtuutetut edustavat,
sitä laajemmin eri näkökannat pystytään huomioimaan päätöksenteossa.
– Olisi todella hyvä, että päättämässä olevat ihmiset olisivat todella perillä
asioista joista ovat päättämässä, Mäkelä
sanoo.

arraskuussa käytyjen
seurakuntavaalien äänestysprosentti oli 14,4.
Äänestysinto saisi olla
piukemmassa, sillä kirkkovaltuusto on ylin oman seurakunnan
asioista päättävä elin.
Tavallisella seurakuntalaisella ei
kuitenkaan välttämättä ole käsitystä
kirkkovaltuuston tehtävistä. Siksi äänestäminen saattaa jäädä.
– Kirkon hallinnollinen sanasto on
vierasta tämän päivän ihmiselle. Olisi
tärkeää, että valtuustoihmiset levittäisivät tietoa asiasta. Tavalliset riviseurakuntalaisetkin voisivat kysyä valtuutetuilta, että mitä teette kun olette
siellä, kertoo näiden vaalien todellinen
ääniharava Anita Myllymäki.
Keskellä elämää -ryhmää edustanut
eläkeläinen oli Hyvinkään seurakuntavaalien ääniharava 135 äänellä. Toisen

kautensa valtuustossa aloittava Myllymäki kertoo niksikseen yksinkertaisesti
ihmisten kohtaamisen. Pieniä lentolehtisiäkin tuli jaettua oman asuntoalueen
postiluukuista.
Nuorin läpi päässyt oli puolestaan
19-vuotias lukiolainen Roope Mäkelä
Kuunteleva kirkko -listalta. Hänkin on
törmännyt ihmisten tietämättömyyteen
vaaliasioissa, mutta se ei Mäkelän mukaan välttämättä johdu vain ihmisistä
itsestään.
– Huomasin, että monet eivät olleet
kunnolla edes törmänneet vaalimainontaan, Mäkinen ihmettelee ja kertoo itse
jakaneensa mainoslehtisiä valtuustoon
valituksi tullakseen.

Joulutunnelmointiin

Seurakunta somettaa ja uusii nettisivunsa

Joulun alla joululaulut soittaa nonstop
Jouluradio (Hyvinkäällä 89,9 MHz).
Ethän unohda myöskään elävän
musiikin kohottavaa vaikutusta joulu
mieleen – samassa tilassa tuotettu
musiikki herättää
aina tunteita.
Kauneimmat joulu
laulut s. 12
ja muut
Hyvinkään
joulukonsertit s. 14.

Sosiaalinen media ja internetsivut ovat
nousseet tärkeiksi väyliksi myös Hyvinkään seurakunnan viestinnässä. Niin
Suomessa kuin ulkomailla hengelliset
yhteisöt ovat yhä vahvemmin läsnä
verkossa ja sosiaalisen median eri alustoissa.
Tulevana vuonna sähköisten tiedonjakokanavien suurin muutos koskee
Hyvinkään seurakunnan nettisivuja.
Ne uudistuvat ensi vuoden aikana,
kun useimmissa maan seurakunnissa
jo käytössä oleva Lukkari-alusta tulee
käyttöön myös Hyvinkään seurakunnassa. Uudistus selkeyttää kotisivuja ja

Kirkkovaltuusto päättää muun muassa

seurakunnan kirkollisveroprosentista,
talousarvioista ja monista työntekijävalinnoista. Se ratkaisee, miten seurakun-

Tänä vuonna Mäkelän lisäksi valtuute-

tuiksi pääsi myös useita muitakin nuoria. Heidän lisäkseen seksuaalivähemmistöjen ja muiden marginaaliryhmien
asioita ajava Tulkaa kaikki -liike sai
Hyvinkäällä ensimmäiset kolme edustajaansa läpi.

yhtenäistää niiden ilmettä kirkon kansallisen ilmeen kanssa.
Kirkonmäki-lehden lukijakunnasta
noussut toive työntekijöiden esittelyistä
toteutuu Lukkari-alustan käyttöönoton
yhteydessä. Seurakunnan kotisivuille
kootaan jokaisesta papista esittelyteksti.
Näihin henkilökuviin voi käydä tutustumassa itselle sopivalla hetkellä.
Viestiä viedään Hyvinkäällä eteenpäin edelleen myös perinteisin keinoin.
Esimerkiksi Kirkonmäki-lehti ilmestyy
jatkossakin painettuna lehtenä, vaikkakin se on mahdollista lukea digitaalisesti myös verkossa.

Samaa sukupuolta olevien avioliittokysymys on ollut kirkon kuuma
peruna jo useamman vuoden ajan. Se
on aiheuttanut kirkosta eroamisia sekä
puolustajien että vastustajien leireistä.
Myllymäki ja Mäkelä ovat hekin asiasta eri mieltä, mutta eivät näe, että
avioliittokysymyksellä voisi hajottaa
kirkon.
Mäkelä on aina kannattanut samaa
sukupuolta olevien avioliittoa. Myllymäen mielestä avioliitto on puolestaan
vain miehen ja naisen välinen asia.
Mutta jos kirkolliskokous joskus päättää toisin, niin ei hän sen vuoksi aio
kirkosta erota.
– Eihän näin isoihin asioihin voi
suhtautua niin, että erotaan kirkosta,
kun ei olla valmiita vuoropuheluun.
Konsensus pitäisi löytyä repimättä.
Samaa sukupuolta olevien avioliitto
on kuitenkin vain yksi asia. Paljon
tärkeämpää on kirkon sanoma ja sen
levittäminen.
Henri Waltter Rehnström

Seuraa kirkkoa Hyvinkäällä somessa Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Seurakunnan uudet verkkosivut
avataan kevätkaudella.

Kuukausitiedote ja Kausiesite jatka
vat myös ilmestymistään. Seuraavat
esitteet taas jaossa toimipisteissä vuodenvaihteessa!
Heidi Kajander-Maavuori
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Piispa Huovinen pohtii
kirjassaan rukouksen merkitystä.

”Tapahtukoon sinun tahtosi”
Emerituspiispa kirjoitti kirjan kristikunnan
tunnetuimmasta rukouksesta.

E

ero Huovinen on aina pyrkinyt yhdistämään eri tavalla
ajattelevia kristittyjä. Kirkon
sisällä hän on monesti halunnut sovitella konservatiivien
ja liberaalien linjaristiriitoja.
Omaa kantaansa hän on harvoin tuonut
esiin.
Esimerkiksi kirjoittaessaan naispappeutta käsittelevän kirjan Nainen ja
pappisvirka (1979) Huovinen ei missään
vaiheessa ilmaissut, onko hän asian
puolesta vai vastaan. Hän ei ole myös-

ELOKUVA

KIRJAT

Huumeita Hyvinkäällä?
Tapani Ruokanen
KUN HUUMEET TULIVAT HELSINKIIN.
Vihreän keitaan tarina
Docendo 2018, 344 s.
Henrik Norrena – Marko Lempinen
ELÄMÄNI SANKARI. Intohimoista ja aitoa
päihdekasvatusta nuorten hyväksi
Elämäni sankari ry 2018, 190 s.

Huumeet saapuivat Suomeen kahdessa suuressa aallossa. Ensimmäinen
oli 1960-luvun lopulla, toinen laman
iskettyä maahamme 1990-luvun lopulla.
Virallinen terveydenhoito reagoi hitaasti, sen sijaan järjestöt, kolmas sektori oli
ketterämpi ja alkoi löytää tapoja vastata
päihteiden tuottamaan kurjuuteen.
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kään ilmaissut kantaansa kirkkoa viime
vuosian ajan jakaneesta ajatuksesta
sallia samaa sukupuolta olevien vihkiminen. Sen on pelätty jopa hajottavan
koko kirkon.
– Ennen kuolemaansa Jeesus rukoili
oppilaittensa puolesta, että nämä olisivat yhtä. Oman kirkkomme ja kaikkien
kristittyjen yhteyden puolesta meidänkin sopii rukoilla, vastaa Huovinen kun
kysyn häneltä asiaa sähköpostiviestissä.
Kristittyjen yhteys. Se tuleekin ensimmäisenä mieleen, kun tarkastelee

Huovisen uutta kirjaa. WSOY:n tänä
syksynä julkaisema Isä meidän käsittelee nimensä mukaisesti kristikunnan
tunnetuinta rukousta. Se on kirja aiheesta, joka siis taatusti yhdistää kaikki
kristityt.
Kirjassa esitetäänkin mielenkiintoinen laskelma. Jos vain viisikin
prosenttia maailman kristityistä lukisi
kerran päivässä Isä meidän -rukouksen, merkitsisi tämä yhteenlaskettuna
sata miljoonaa rukouskertaa. Vuodessa
rukouskertojen yhteenlaskettu määrä
olisi jo kolmekymmentäkuusi ja puoli
miljardia.
– Jokaisella meistä on omia rukousaiheita, niin avunpyyntöjä kuin

kiitollisuuden ilmauksia. Niiden kanssa
voi turvallisesti lähestyä Jumalaa. Isä
meidän -rukous on kristittyjen yhteinen
rukous. Se kokoaa sen, mikä on tärkeää
kaikille ihmisille, Huovinen sanoo.
Isä meidän -rukouksessa on yhdeksän virkettä. Huovinen on kuitenkin
saanut kirjoitettua siitä yli kaksisataa
sivua analysoivaa tekstiä. Tämä kertoo
ennen kaikkea siitä, että sanojen taakse
kätkeytyy merkityksiä, joita rukoilija ei
välttämättä ole tullut edes ajatelleeksi.
”Tulkoon sinun valtakuntasi.”
”Anna meille tänä päivänä meidän
jokapäiväinen leipämme.”
”Äläkä saata meitä kiusaukseen.”
Sinänsä yksinkertaisia ja tuttuja

den ajan Hyvinkää lähiseutuineen. Kirjan teksti myös kulkee jouhevasti, kiitos
toimittaja Marko Lempisen.
Päihteiden ja huumeidenkäyttäjien
auttajatahoja on Suomessa lukuisia.
Monet ovat jaksaneet vaivalloista työtä vain hetken. Elämän sankari ry on
kasvanut pesäpalloseuran yksittäisprojektista valtakunnalliseksi ja luotetuksi
asiantuntijaorganisaatioksi, joka työllistää parikymmentä henkilöä. Henrik
Norrena kertoo matkan edistys- ja
taka-askelista, eikä peitä oman perheelämänsä kriisejä. Erityisesti kouluvierailulla Elämän sankari on tavoittanut
kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria
ympäri Suomen. Nuorien tarpeista lähtevä valistus yhdistyneenä liikuntaan on
tuottanut tuloksia.

Hyvinkää ei olekaan lintukoto huumeiden suhteen. Huolestuttavia viestejä
on välittynyt mm. muuntohuumeiden
aiheuttamista kuolemantapauksista.
Silti yhdenkin nuoren elämän pelastaminen on sankariteko, puhumattakaan
siitä mitä Operaatio ilo Puolimatkan
koulussa vuodesta 2013 lähtien on saanut aikaan.

Reijo Huuskonen

Suomen Kuvalehden ex-päätoimittaja, pappi Tapani Ruokanen on
koonnut tarinan yhdestä alkuvaiheen
pioneerijärjestöstä, Vihreästä keitaasta.
Hän piirtää vakuuttavan kuvan sinnikkäistä, kutsumustietoisista naisista,
erityisesti Ella Grönroosista, jonka
”Jeesus-baarissa” moni helsinkiläinen
jenginuori sai avun. Kirjoittajan toimittajataustan tietäen ihmetyttää vain
kirjan rakenteen sirpalemaisuus ja sulattelemattomuus, sillä moni henkilö ja
asia tulee sivuilla vastaan kolmeenkin
kertaan.
Hyvinkäätä lähelle tulee Henrik
Norrenan elämäntyö, Elämäni sankari
–projekti. Kyseisen ehkäisevää päihdetyötä tekevän yhdistyksen keskuspaikka
on ollut koko kahdenkymmenen vuo-

AJAN ILMIÖ

Isä meidän -rukouksen vaikein, mutta
samalla tärkein pyyntö on omasta
mielestäni ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.
pyyntöjä. Huovinen käy jokaisen virkkeen tarkasti läpi. Mitä kaikkia niihin
sisältyykään? Mitä pyynnöt kertovat
pyytäjästä tai Hänestä, jolle pyynnöt on
osoitettu?
– Isä meidän -rukouksen vaikein,
mutta samalla tärkein pyyntö on omasta
mielestäni ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.
Näinhän se on. Kirjassaan Huovinen
kertoo, miten Jumalan tahdon pyytäminen on aina raskasta, sillä se merkitsee
omasta tahdosta luopumista. Jumalan
tahdon toteutumista pyydettäessä
asetutaan ankaralle tahtojen taisteluareenalle, jossa vastakkain on ihmisen
oma tahto ja Jumalan tahto. Isä meidän
-rukouksessa ihminen kuitenkin luottavaisesti rukoilee, että se olisi nimenomaan Jumalan tahto, mikä tapahtuisi
niin maan päällä kuin taivaassa.
Isä meidän -rukous on kristityille
niin tuttu, että siitä on tullut monelle
rukoilijalle tapa. Monet saattavat lausua
sen päivittäin pelkästä tottumuksesta
miettimättä tarkemmin sen sisältöä tai
sanomaa. Mutta kannattaako ihmisen
yläpäätään rukoilla, jos se ei häntä sisimmässään yhtään innosta? Asia ei ole
aivan näin yksinkertainen.
– Vanha viisaus opastaa: Pidä kiinni
tavasta, niin tapa varjelee sinua. Martti
Luther väitti, että Perkele pelkää Isä
meidän -rukousta, vaikka me lukisimme sitä vain tavan mukaan, Huovinen
sanoo.
Vaikka Isä meidän on kristittyjen yhteinen rukous, se on totuttu lausumaan
myös yksin. Tapoja rukoilla on varmaan
yhtä monta kuin kristittyjäkin on. Koska elämme eri tahtojen maailmassa, toisen ihmisen on helppo arvostella toisen
ihmisen tapaa rukoilla.
Mikkelinpäivänä kansanedustaja
Paavo Arhinmäki kommentoi Twitterissä paavi Franciscuksen tapaa kehottaa kristittyjä rukoilemaan arkkienkeli
Mikaelilta apua Saatanan vallassa olevia
pedofiilipappeja vastaan. Kommentissaan Arhinmäki näytti ihmettelevän

sitä, että paavi panee kaiken pahan
Saatanan syyksi.
– Rukousta ei pidä käyttää epärehellisesti eikä vääryyksien puolustamiseen.
Toisten rukoilemista ei pidä kovin herkästi arvostella. Ensi sijassa on mietittävä sitä, rukoilemmeko me itse sellaisia
asioita, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia, Huovinen kertoo.
Tuskin onkaan mitään täsmällisen
oikeaa tapaa rukoilla. Määrästäkin voi
olla monta mieltä. Toiset rukoilevat
enemmän, toiset vähemmän. Eläkkeellä
ollessaan ja vanhaksi tullessaan arkkipiispa Martti Simojoki (1908-1999)
ilmoitti, että ei jaksanut enää rukoilla.
Hän luotti siihen, että Kristus rukoilee
hänen puolestaan. Mutta yhdestä asiasta voi ainakin olla varma:
– Jumalaa sopii lähestyä aina, silloinkin ja juuri silloin, kun oma elämä tuntuu olevan niin umpikujassa ettei löydä
edes sanoja, Huovinen sanoo.

Läpi kivien ja kantojen

västä sotatilanteesta. Päähenkilö Veikko
selviytyy ainoana hengissä väijytyksestä, jossa kuolema korjaa eteläsuomalaisen leipurifirman johtajan ainoan pojan. Palauttaessaan sotahevosta Veikko
kohtaa sankarivainajan sisaren, Annin.
Erilainen sosiaalinen asema ei estä nuoria rakastumasta. Pohjois-Karjalan raivaamattomalla rantatilalla alkaa uuras
työ, jonka kantojen ryske ja lannan haju
miltei pursuaa valkokankaalta yleisöön
neniin. On auvoa ja ruusuista romantiikkaa kuin vanhoissa suomifilmeissä.
Draaman kaarta elokuvaan tuo paitsi evakkojen ja paikallisten konflikti,
myöskin sodan vammojen näkyminen
väistämättä myös henkisellä puolella.
Vaivalla harjaan saatu tupa palaa viinahuuruisen illan seurauksena. Anni

Draamaelokuva Oma maa
Ohjaus Markku Pölönen. Päärooleissa Oona
Airola, Konsta Laakso, Antti Virmavirta,
Marjaana Maijala, Mika Nuojua, HannuPekka Björkman, Sanna-Kaisa Palo, Marja
Packalén. Kesto 109 min. K7.

Kansakunnan murrosajat ovat luonteva aihe elokuville ja kirjoille. Itsenäisyytemme alku ja sen puolustaminen
20 vuotta myöhemmin kerrataan
kulttuuriteoksissa ymmärrettävästi
yhä uudelleen ja uudelleen. Sen sijaan
jälleenrakentamisen aika Toisesta maailmansodan jälkeen on jäänyt viime
vuosina vähemmälle huomiolle.
Markku Pölösen tuoreessa elokuvassa lähdetään myös liikkeelle räjähtä-

Henri Waltter Rehnström

Eero
Huovinen
– Syntynyt 27. lokakuuta 1947
Helsingissä
– Väitteli teologian
tohtoriksi 1978
– Toimi Helsingin piispana
1991-2010
– Ennen piispaksi tuloa
työskenteli Helsingin yliopiston
teologisessa tiedekunnassa
– On tutkimuksissaan perehtynyt erityisesti Martti Lutherin
ajatteluun
– Kirjoittanut yli kaksikymmentä teosta, joista Isä meidän
on viimeisin

”M

ieheni vietiin
viikko sitten
Kellokoskelle.
Hänen psyykkinen kuntonsa
meni taas tosi alas. Hän kävelee yöt
ja päivällä on tokkurassa lääkkeiden
takia. Lapsia ahdistaa, kun isä vaan
tuijottaa eteensä. Itse olen hyvin
väsynyt: käyn töissä, hoidan lapset,
teen ruokaa, pesen pyykit ja tasapainottelen mieheni ja lasten välissä.
Miten tämän kaiken keskellä voi
valmistaa iloisen joulun?”
Nainen 43 v.
”Tätä yksinoloa on jatkunut jo
vuosia. Muutin tänne Hyvinkäälle
aikanaan iäkkään äitini takia.
Saattelin hänet haudan lepoon
vuonna2016. Olen sairaseläkkeellä
ja vanhat työkaverit jäivät Nivalaan
muuttaessani tänne. En ole löytänyt
uusia ystäviä itselleni eikä minulla
ole ketään kenelle voisin soittaa.
Joulun pyhät tulevat olemaan pitkiä,
hiljaista yksinoloa.”
Mies 63 v.
”Mä odotan joulua, koska silloin
ei tarvitse mennä kouluun. Mulla on
paha olo koulussa, koska kukaan ei
ole mun kaveri. Välitunnilla mä itken, kun aina joku tönii ja irvistelee.
Mä olen kyllä kertonut siitä opettajalle ja mun äiskälle ja iskälle, mutta
ei se kiusaaminen ole loppunut. Jouluna on monta päivää, ettei tarvitse
mennä kouluun. Saan olla kotona
ilman, että mulle tulee paha olo.”
Tyttö 8 v.
”On vaikeata hoitaa asioita Kelassa, kaupassa tai lasten opettajan

palaa lapsuudenkotiinsa ja rakkaus on
koetuksella. Uudelleen alkamisen mutkainen matka on jotensakin sarjafilmimäinen, mutta loppu onnellinen.
Elokuvan dialogi muistuttaa jäykkyydessään paikoin esikuviaan
mustavalkoajalta.
Varsinkin Annin
isää näyttelevä
Antti Virmavirta
patriarkaalisessa
hahmossaan tuntuu yliampuvalta.
Vastapainoksi käsikirjoittamisessa
mukana ollut
Paula Vesala on
rakentanut muu-

kanssa, koska en osaa vielä suomen
kieltä kunnolla. Olen asunut täällä
Suomessa vasta vähän aikaa. Pelottaa lähteä kaupungille lasten kanssa,
kun meitä katsotaan aika tylysti.
Meille tulee surullinen joulun, sillä
sain eilen tiedon, että veljeni on
murhattu entisen kotitalomme pihalla Afganistanissa.”
Nainen 32 v.
”Tietenkin mä sain häädön, kun
multa jäi monen kuukauden vuokrat
maksamatta. Tuli juhlittua liikaa
kavereitten kanssa ja naapurit valitti.
Nyt sitten ollaan taas asunnottomana. On tää elämä aika syvältä: ei
oo kämppää, ei massii, ei ruokaa,
ei mitään. Juu mä tiedän, että olen
isosti syypää tilanteeseen, mutta ei
mulle hyviä kortteja ole elämässä
muutenkaan jaettu. Aika kalsa tulee
joulusta, kun joutuu taas pummaan
yöpaikkaa frendeiltä. Ei olis eka kerta, kun vietän jouluyön erään talon
roskakatoksessa.”
Mies 57 v.
”Mä olen toivonut joululahjaksi
sellaista legosarjaa. Jos mä saan sen,
niin mä pyydän kavereita meille kylään rakentamaan niitä mun kaa. En
oo kuitenkaan ihan varma, onnistuuko se. Mun isä on yrittäjä ja sillä
on kauhea stressi. Jouluna se tahtoo
huilata. Jossain vaiheessa se sitten
kuitenkin suuttuu ja alkaa lyödä
äitiä. Äiti sitten itkee ja vie meidät
vessaan, ja laittaa vessan oven lukkoon.”
Poika 10 v.
Tuija Mattila
diakoniasihteeri

tamasta naishahmosta herttaisen, mutta kuitenkin tiukan feministisen hahmon. Pölösen omaa ansiota lienee, että
suomenhevonen Liinu on läpi elokuvan
yksi koskettavimmista sankareista.
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JOULUN KIEHTOVAT
MYSTEERIT
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Maalaukset: Anna Rauhala

Nykymaailmassa monelle saattaa olla yllätys, että Jeesuksen maallisesta vaelluksesta on
olemassa useita historiallisia todisteita myös ei-kristityiltä aikalaishistorioitsijoilta. Siitä, että
Jeesus-niminen henkilö kerran syntyi ja kuoli ei ole vakavasti otettavan historiantutkimuksen
osalta eripuraa. Mitä tutkimus sanoo joulun tapahtumista?

J

eesus kävi täällä. Tämän tiedämme ei-kristityistä historiallisista lähteistä, kuten vaikkapa
roomalaiselta historioitsijalta
Flavius Josephukselta tai roomalaisilta hallitsijoilta Pliniukselta
ja Tacitukselta. Heistä kukaan ei
erityisemmin pitänyt kristityistä
– esimerkiksi Pliniuksen mukaan
kristityt olivat ”uppiniskaisia kuin
siat”. Myös varhaiset juutalaiset kirjoitukset
kuvaavat Jeesusta ”Marian äpäräpojaksi” ja
”noidaksi”.
Suomalaisille Jouluevankeliumi on tutuin
todistus Kristuksen syntymästä. Se on osa
Luukkaan evankeliumin toista lukua. Tämän
lisäksi Jeesuksen syntymää käsitellään Raamatussa ainoastaan Matteuksen evankeliumissa.
Nämä ovat kaksi merkittävintä kirjallista
lähdettä, mitä Jeesuksen syntymään liittyvistä tapahtumista on olemassa.
Mutta siinä missä Jouluevankeliumi kertaa Jeesuksen syntymää edeltäneet tapahtumat, Matteus keskittyy kuvaamaan asioita
syntymän jälkeen. Evankeliumit kertovatkin
olennaisen, mutta jättävät paljon myös sanomatta. Aukkokohdat ja todistusten eriäväisyydet ovat synnyttäneet eri teorioita siitä,
mitä todella tapahtui.
SEIMI - Missä sijaitsi
Jouluevankeliumin seimi?
Uskonnolliset maalaukset ja joulukuvaelmat
ovat iskostaneet mieleemme ajatuksen talliin
syntyneestä Jeesus-lapsesta. Jouluevankeliumissa ei kuitenkaan ole mainintaakaan tallista. Luukas kirjoittaa ainoastaan seimestä, johon Maria kääri lapsensa, koska majatalossa
ei ollut tilaa.
Brittiläinen teologi Ian Paul esitti vuonna
2014 blogissaan, että mitään tallia tai majataloa ollut edes olemassa. Joosef ja Maria majoittuivat Betlehemissä todennäköisemmin
sukulaisten luokse kuin majataloon, kuten
ajan tavat vaativat.
Alkuperäisessä käännöksessä käytetty
sana ”kataluna” merkitsee Paulin mukaan
pikemminkin vierashuonetta kuin majataloa.
Näin ollen, koska vierashuoneessa ei ollut
tilaa, Joosef ja Maria majoitettiin todennäköisemmin talon alakerrassa sijaitsevaan
karjasuojaan.
Tätä tukee myös 100-luvulla eläneen
Justinos Marttyyrin käsitys siitä, että Jeesuk-

Se, että Jeesus syntyi tänne,
on historiallinen tosiasia. Uskon
aluetta on vain syntymän merkitys.

sen syntymäpaikka olisi ollut luola. Monet
Betlehemin taloista oli nimittäin rakennettu
luolien päälle. Luolat toimivat varsinaisten
asumusten varastoina ja karjasuojina. Luolateorian puolesta puhuu myös Jeesuksen syntymää kuvannut varhaiskristillinen taide.
Oletetulla syntymäpaikalla seisoo tänäkin
päivänä Jeesuksen syntymäkirkko, jonka
rakentamisen Konstantinus Suuri aloitti
300-luvulla.
VEROLLEPANO - Virheellisiä

laskelmia ja väärää tulkintaa
Nykyinen ajanlaskumme perustuu 500-luvulla eläneen Dionysius Exiguusin laskelmiin.
Munkki kuitenkin ajoitti Kristuksen syntymän muutamaa vuotta liian myöhäiseksi. Nykytietämyksen mukaan Jeesus syntyi vuosien
4-3 eKr. tienoilla.
Sekä Matteus että Luukas mainitsevat Jeesuksen syntyneet Herodes Suuren toimiessa
Juudean kuninkaana. Mutta tähän yhtäläisyydet loppuvat.
Luukkaan mukaan Jeesuksen syntymän
aikana Rooman keisari Augustus määräsi verollepanon, joka tapahtui Kyreniuksen ollessa
Syyrian käskynhaltijana. Jokaisen oli suoritettava verollepano omassa kaupungissaan,
ja näin ollen Joosef ja Maria joutuivat mat-

kaamaan Galileasta, Nasaretin kaupungista
Juudean Betlehemiin.
Ongelma on siinä, että historia osoittaa
Quiriniuksen suorittaman verollepanon
ajoittuvan vuoteen 6 jKr. Tällöin Herodes
Suuri olisi ollut jo kuollut.
Luukkaan virhettä on selitetty siten, että
hän olisi yksinkertaisesti vain erehtynyt tiedoissaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta uskottavalta, sillä Luukas osaa muuten hahmottaa
hyvin tarkasti Rooman, Juudean ja Galilean
sen hetkisen poliittisen tilanteen.
Todennäköisesti Luukkaan kirjoitusta on
tulkittu väärin. Kyseessä ei ollut varsinainen
verollepano vaan pelkkä ilmoittautuminen
veroluetteloon. Koska ihmisiä oli paljon
ja matkat pitkiä, ilmoittautuminen kesti
vuosia, ja varsinainen verollepano tapahtui
mainittuna vuonna 6 jKr. Luukkaan mainitsema verollepano voi tarkoittaa myös kuuliaisuuden valaa, joka vannottiin keisarille
vuonna 3 eKr.
TÄHTI - Betlehemin

tähti kertoo syntymäajan
Jeesuksen tarkkaa syntymäaikaa on yritetty
ajoittaa astrologisin keinoin. Tässä on käytetty apuna Matteuksen evankeliumin mainintaa Betlehemin tähdestä,
jatkuu ›››
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valoilmiöstä, jota seuraamalla itämaan tietäjät löysivät Jeesus-lapsen
luokse.
Suomalainen tähtitieteilijä ja
rovasti Risto Heikkilä perehtyi
vuosikymmenien ajan asiaan ja kirjoitti siitä kirjan Joulun tähti (2000).
Siinä hän kertoo, miten Jupiter ja
Venus nousivat aamutaivaalla hyvin
lähelle toisiaan 12. elokuuta 3 eKr.
Itämaan tietäjät näkivät tähden ja
arvelivat kauan odotetun Messiaan
syntyneen. He kertoivat asiasta Herodes Suurelle, joka pelästyi oman
asemansa puolesta ja toteutti surullisenkuuluisan Betlehemin lasten
joukkomurhan.
Kymmenen kuukautta myöhemmin, seuraavan vuoden kesäkuussa
Jupiter ja Venus sulautuivat yhdeksi
tähdeksi. Näin tietäjät varmistuivat,
että kyse oli kuninkaan syntymästä.
He lähtivät seuraamaan tähteä, joka
pysähtyi Betlehemin ylle joulukuussa 2 eKr.
Matka tähden luokse kesti siis
useampia kuukausia. Tämä merkitsee, että Jeesus olisi saattanut olla
jo taapero, kun tietäjät kohtasivat
hänet. Perinteisesti ajatellaan, että
tietäjät olisivat saapuneet Jeesuksen
luo loppiaisena, kolmantenatoista
päivänä tämän syntymästä.
Matteuksen evankeliumista ei
kuitenkaan paljastu, että Jeesuksen syntymä ja tietäjien vierailu
olisivat olleet mitenkään lähellä
toisiaan. Herodeskaan ei halunnut
teloituttaa pelkkiä vastasyntyneitä
vaan kaikki kaksivuotiaat ja sitä
nuoremmat.
Heikkilän teorian mukaan Jeesus
olisi siis syntynyt elokuussa. Jos
näin on, miksi me sitten juhlimme
vasta joulukuussa? Tämä johtunee
siitä, että paavi Julius I kehotti
kristittyjä juhlimaan Kristuksen
syntymää 25.joulukuuta, jolloin roomalaiset olivat tottuneet viettämään
Sol Invictus -juhlaa.
TIETÄJÄT - Itämaan

kuninkaat, keitä he olivat?
Vakiintuneen käsityksen mukaan
itämaan tietäjiä oli kolme. Heitä on
kutsuttu myös kolmeksi viisaaksi
mieheksi tai kolmeksi kuninkaaksi.
Raamatussa heidät mainitaan ainoastaan Matteuksen evankeliumissa.
Alkuperäisessä kreikkalaisessa
tekstissä heistä käytetään nimitystä magos. Tämä viittaa maageiksi
kutsuttuun papilliseen heimoon,
jotka olivat kotoisin Parthian valtakunnasta Persiasta, eli nykyisen
Iranin alueelta. Maagit huolehtivat
yhteisön uskonnollisista menoista,
ja heillä oli paljon valtaa. He hallitsivat myös eri tieteenaloja, kuten
astrologiaa.
Matteus ei myöskään nimeä tietäjiä millään tavalla. Ja heidän nimet
vaihtelevatkin eri traditioiden ja
legendojen mukaan. Länsimaisessa
kirkossa heidät on tunnettu keskiajalta asti Melchiorina, Casparina ja
Balthasarina.
Assyrologian ja seemiläisen
filologian professori Armas Salonen kertoi pakinakokoelmassaan
Elettiinpä ennenkin (1973), miten
maagit olivat vuodesta ja sukupolvesta toiseen kokoontuneet tietylle
vuorelle ylistämään Jumalaa ja odottamaan onnentähden ilmestymistä,
mikä sitten tapahtuikin. Salosen
mukaan voiton vuoreksi kutsuttu
paikka sijaitsee Urmia -järven lähistöllä Iranissa.
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Ritva Marjamäki pitää Hyvinkään seurakuntaa
hyvänä seurakuntana monella tapaa. - Täällä on
ollut hyvä ja inhimillinen ilmapiiri tehdä työtä.

”Olen päässyt ja joutunut
moneen mukaan”
Tulisiko Ritva Marjamäen kaltaisten seurakunnan peruspilareiden elämäntyötä juhlistaa nostamalla pelipaita kirkon kattoon, jääkiekkopiirien tapaan?
Kun Hyvinkään seurakunnan hallintosihteeri jää eläkkeelle, on seurakunnassa ideoitu uusia kiittämisen muotoja.
Teksti ja kuva: Irja Ketola

N

ainen monen takana, Hyvinkään seurakunnan hallintosihteeri Ritva Marjamäki
tervehtii kiireettömästi ja
ystävällisesti, vaikka edellisen yön unet ovat jääneet seurakuntavaalien takia lyhyiksi. Marjamäelle
nämä seurakuntavaalit olivat hallintosihteerinä kymmenennet ja samalla
viimeiset, sillä hän siirtyy eläkkeelle
ennen joulua.
– Onhan tämä ollut pitkä rupeama,
37 vuotta. Olen sekä päässyt että joutunut moneen mukaan. Se on tuonut
työhöni mielekkyyttä.
Vuonna 1975 miehensä kanssa
Hyvinkäälle muuttanut Marjamäki
työskenteli valmistumisensa jälkeen
muutamia vuosia pappisliitossa ja lakimiesliitossa Helsingissä.
– Työni Akavatalossa oli mielenkiintoista ja haastavaa, mutta pienen tyttären äitinä hain kuitenkin virkaa kotikaupunkini seurakunnasta vuonna 1981.
Mielenkiintoinen
hallinto

Hallintosihteeri on jollakin tasolla
tekemisissä kaikkien seurakunnan
työalojen kanssa. Hän on kirkkoherra
ja lääninrovasti Ilkka Järvisen sihteeri
ja hoitaa hänen kanssaan erilaisia hallinnollisia tehtäviä, muun muassa kirkkovaltuuston, -neuvoston sekä muiden
kokousten valmistelua, työjärjestelyjä
ja henkilöstöasioita. Kirkkoherranviraston työntekijöiden lähiesimiehenä
hän kokee olevansa enemmän työtoveri kuin pomo.
– Toivon, että olen osannut olla riit-

tävästi tukena ja käytettävissä. Meillä
on mitä parhain työilmapiiri ja upeat,
ammattitaitoiset ja vastuulliset työntekijät. Olen voinut luottaa heihin täysin.
Vuosien aikana virastotyö on muuttunut. Pöytäkirjat naputeltiin 1980-luvulla kirjoituskoneella. Sitten tulivat
sähkökirjoituskoneet ja 1990-luvulla
ensimmäiset tietokoneet. Isoista kirkonkirjoista ja perhelehdistä on siirrytty Kirjuri -jäsentietojärjestelmän ja
digitalisaation aikaan.
Vain yksi asia ei ole muuttunut: hallintoa kuulee usein kutsuttavan ”kuivaksi”. Marjamäen mielestä se ei ole
sitä, vaan päinvastoin mielenkiintoista,
samoin kirjoittaminen ja suomen kieli

Toivon,
että olen
osannut olla
riittävästi
tukena
ja
käytettävissä.

– myös hallintokieli. Hänelle on ollut
merkityksellistä saada olla hallinnollisen koulutuksen omaavana työssä hengellisessä yhteisössä, seurakunnassa.
– Kirkon arvot ja sanoma ovat
minulle tärkeitä. Toivon, että ne ovat
ohjanneet ja myös ohjaavat omia valintojani ja sanomisiani. Hallinto mahdollistaa osaltaan sen, että seurakunnan
ydintehtävä, varsinainen seurakuntatyö
voi hyvin toimia.
Kiikkustuolista
kohti uutta

Työ on ollut merkittävä osa Marjamäen elämää ja osaltaan kantanut myös
silloin, kun henkilökohtaisen elämässä
on ollut vaikeaa.
– Menetimme poikamme kahdeksan
vuotta sitten. Tuossakin raskaassa vaiheessa kantoivat työ ja monin tavoin
tukea antaneet työtoverit.
Nyt edessä on uusi elämänvaihe.
Työn vastuista Marjamäki kertoo luopuvansa nyt mielellään, vaikka tietenkin lähtö on myös haikeaa.
– Eräs työurani tunteva ystäväni
ehdotti, että ensimmäisen vapaan
vuoden istut kiikkustuolissa, ja toisena
vuonna alat vähän kiikutella. Eläkkeellä on enemmän aikaa myös liikunnalle,
lukemiselle, ystävien tapaamiselle, lapsenlapsille ja ehkä matkustelullekin. Ja
kenties jollekin uudelle, josta en vielä
edes tiedä.
Hyvinkään seurakunnassa jäädään
kaipaamaan Ritvan työhuoneesta aina loistavaa lämmintä valoa, joka on
päällä niin töihin tullessa kuin sieltä
lähtiessä.

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Entäs,
jos perheen
kanssa
keksittäisiin
uusi perinne
joulun
odotukseen?

M

ISTÄ TIETÄÄ,
ETTÄ JOULU
LÄHESTYY?

Toiset lisäävät valoja
ikkunoihin, sytyttävät
kynttilöitä pimeisiin iltoihin, availevat
kalenterin luukkuja, soittavat joululauluja, paistavat pipareita ja tekevät suursiivousta kotona. Perheessä jouluperinteet voivat olla peräisin isovanhemmilta
ja niitä on keksitty lisää aina uuden
idean syntyessä. Jossain kodissa ehkä
rauhoitutaan olemaan kotona perheen
kanssa enemmän? Niinpä niin - pipareita saa kaupasta ja kaapeissa ei joulua
vietetä, joten turha stressi, suursiivous
ja kiirehtiminen eivät välttämättä ole

Itsetehty seimi voi näyttää vaikka tältä ja sillä leikkijät tältä!

parhaita joulutunnelman luojia. Entäs,
jos perheen kanssa keksittäisiin uusi
perinne joulun odotukseen? Kirjoitetaan lapuille mukavia yhdessä tehtäviä
juttuja kotioloissa, niitä nostettaisiin
joulukalenterin tapaan yksi päivässä. Ja
joulukuun päivinä vietettäisiin enemmän yhdessä aikaa. Kotona rauhassa
vaikka pelaten yhdessä lautapelejä:
piirtämällä, leikkimällä, sohvalla köllöttelemällä.
Leikittävä jouluseimi

Kotoa saattaa löytyä kuva tai asetelma

Jeesus-vauvasta seimessä, mutta tämän
vuoden jouluun voisi tehdäkin leikittävän asetelman! Kaivellaan lelukoppia ja
askarrellaan yhdessä vaikka pahvilaatikosta talli, joka kestää perheen pienimmänkin tutustumisen ensimmäisen
joulun tapahtumiin. Löytyisikö leluista
barbeja Mariaksi ja Kenejä/action maneja Joosefiksi ja paimeniksi, aaseja,
härkiä ja muita eläimiä? Paimenten
lampaat voisivat olla vaikka vanutuppoja kankaan päällä. Nukeille taas voi
tehdä paperista tai kankaasta siivet,
jotta saadaan enkeleitä ilmoittamaan

suuresta ilosanomasta. Vessapaperirullasta saa tehtyä myös muille hahmoille
vartalon ja vaikka rikki menneistä
sukkahousuista pumpulitäytteellä hahmoille pään.
Minkähänlainen teidän jouluasetelmasta tulee? Laitetaan se pöydälle
leikittäväksi ja lisäillään joulun lähestyessä asetelmaan jotakin uutta!
Lauletaan joulukertomus

YouTubessa Lysti Lampaan kanavalla
voit katsoa, kuunnella ja yhdessä laulaa
joulukertomuksen.

Toiminta jatkuu
heti joulun jälkeen

Seuraakohan
tietäjät
vahingossa tätä
meidän tähteä?

Perhekerhot ja Pilttiporukka jatkavat jälleen joulun jälkeen
heti maanantaina 7.1.2019. Perhekerhoihin voitte tulle
oman aikataulun mukaan aamupuurolle ja kahville/mehulle.
Kerhoissa leikitään, lauletaan, hiljennytään ja askarrellaan.
Ma klo 9.00-11.30 Kytäjä (Palkkisillantie 11)
Ma klo 9.00-11.30 Martin seurakuntatalo
(Niittymäenraitti 4, käynti sivuovesta)
Ma klo 9.00-11.30 Paavolan seurakuntakoti (Aittatie 1)
Ma klo 9.00-11.30 Vehkojan seurakuntakeskus
(Yli-Anttilantie 3)
Ma klo 9.00-11.30 Seurakuntakeskus, kerhotila
(Hämeenkatu 16, käynti srk-keskuksen
parkkipaikan päädystä portaat alas)
Ke klo 9.00-14.00 Betania (Helenenkatu 15)
Pilttiporukka on vauvojen oma avoin kerho, jonne voi tulla
oman aikataulun mukaan. Piltissä on joka
kerta klo 14 pieni keskustelu- ja
muskarihetki. Tarjolla pientä purtavaa
niin vanhemmille, kuin vauvoillekin.
Pilttiporukka kokoontuu maanantaisin
urakunnan
Lasten Kammarissa klo 13-16.00
Hyvinkään se
eet löytyrh
Helenenkatu 30-34
lapset ja pe
bookista.
ce
fa
(ent. Mummon Kammari).
s
vät myö
assa
Lisätietoja Laura 040 805 0333.
Käy kurkkaam
sä.

ja tykkäämäs

Piirrä joulukuuseen koristeita ja lahjapaketteja kuusen viereen.
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Varpunen
jouluaamuna
kaunein
joululaulu?

K

auneimmat Joululaulut kajahtavat
käyntiin ympäri Suomen jo 46.
kerran. Suomen suurin musiikkitapahtuma kerää vuosittain noin miljoona suomalaista laulamaan yhdessä. Kauneimmat joululaulut vahvistavat
yhteislauluperinnettä, joka on aina ollut osa
suomalaista kulttuuria ja seurakuntaelämää.
Kulttuuriperinteen jatkamisen merkitys
kasvaa entisestään sitä mukaa kun yhdessä
laulaminen muuten yhteiskunnassa vähenee.
Kauneimmat Joululaulut on Suomen
Lähetysseuran ja seurakuntien yhteistyössä
toteuttama konsepti, jolla kerätään rahaa
hyväntekeväisyyteen. Hyvinkäällä on tapahtumaan erityinen side, sillä seurakuntamme
hiljan edesmennyt entinen kanttori, musiikkineuvos Matti Heroja oli koko idean isä.
Suosituinta joululaulua voit äänestää
Lähetysseuran nettisivuilla https://kauneimmatjoululaulut.fi/valitse-kaunein-joululaulu/. Viime jouluna kolme suosituinta olivat
Varpunen jouluaamuna, Sydämeeni joulun
teen ja Tulkoon joulu, tässä järjestyksessä.
Mikä on sinun lempijoululaulusi?

Kauneimmat joululaulut
3. ADVENTTISUNNUNTAI 16.12.
12.00 Joululaulukirkko Paavolan seurakuntakodissa.
Marjut Sipakko ja Petteri Kerko. Kahvitarjoilu.
14.00 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa.
Anna-Maija Virtanen, Petteri Kerko ja Johanna
Rantalankila. Tuomaskuoro.
14.00 Lasten Kauneimmat joululaulut Vehkojan srkkeskuksessa. Marjut Sipakko, Anna-Mari Tukeva ja
Merja Telsavaara. Lapsikuorot.
15.00 Kauneimmat joululaulut Kaukasten juhlatalossa,
Jokipadontie 5. Minna Kurkola ja Anne Blomqvist.
Kahvitarjoilu.
16.00 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkossa.
Taru Paasio ja Saija Lottonen. Hyvinkään kirkkokuoro.
16.00 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa.
Anna-Maija Virtanen ja Antti Kurkola. KokoNainen.
16.00 Kauneimmat joululaulut Kytäjän kirkossa.
Marjut Sipakko ja Virpi Koivisto, Kide-kuoro.
17.00 Kauneimmat joululaulut Päivölän nuorisoseurantalossa, Päivöläntie 52. Minna Kurkola ja Merja Telsavaara. Lauluryhmä Kastepisarat.

Sielujen pesula Tallinnassa

18.00 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkossa.
Taru Paasio, Virpi Koivisto ja Johanna Rantalankila.
Hyvinkään Työväen Mieskuoro.
18.00 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkossa.
Anna-Maija Virtanen ja Antti Kurkola.
Lauluyhtye Lumina.
20.00 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään kirkossa. Taru
Paasio ja Virpi Koivisto. Hyvinkään Kamarikuoro.

TORSTAI 20.12.
18.00 Kauneimmat joululaulut Knehtilän tilalla, Haapasaarentie 75. Marjut Sipakko ja Anne Blomqvist.
Kahvitarjoilu. Mukana Hyvinkään Opiston naiskuoro.

LOPPIAINEN, 6.1.2019
18.00 Kauneimmat joululaulut vielä kerran Vanhassa
kirkossa. Anna Helenius ja Heidi Kajander-Maavuori.
Joululaulutilaisuuksissa jaettava lauluvihko on ilmainen.
Kolehti kerätään Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettien
ja -kohteiden hyväksi.

IKKUNA MAAILMAAN

Neuvostoliiton aikana kirkkojen toimintaa rajoitettiin, mutta Viron itsenäistyttyä seurakunnat
saivat taas toimia vapaasti. Tallinnan Lasnamäessä herätellään eloon luterilaista seurakuntaa.

T

allinnan suurin kaupunginosa on Lasnamäe.
Asukkaita on 120 000, joten väkiluvultaan se
voisi hyvin olla Viron kolmanneksi suurin kaupunki. Vironkielisiä on noin kolmannes, joten
enemmistö puhuu äidinkielenään venäjää.
Lasnamäen rakentaminen aloitettiin 1970-luvulla.
Rakennuskantana on siten lähes ainoastaan Neuvostoliiton aikaisia suuria kerrostaloja. Neuvostoliiton
romahdettua Lasnamäen rakentaminen jäi kesken,
mutta on jatkunut pikkuhiljaa talouden kasvaessa.
Lasnamäestä on tullut suosittu kaupunginosa, jonne
muuttavat erityisesti nuoret perheet.
Vaikka Lasnamäellä asuu ilmeisesti satoja luterilaiseen seurakuntaan kuuluvia, alueella ei ole koskaan
aiemmin ollut säännöllistä luterilaista toimintaa tai
seurakuntaa. Tarkkaa jäsenmäärää ei tiedetä, sillä Virossa seurakunnan jäsenyys ei ole kytketty asuinpaikkaan. Seurakunnan perustamista Lasnamäelle alettiin
puuhata syksyllä 2014 Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan ja Viron kirkon lähetyskeskuksen, EELK
Misjonikeskuksen toimesta. Aluksi kokoonnuttiin
Lindakivi-nimisessä kulttuurikeskuksessa. Lähes kaksi
vuotta sitten toiminta siirtyi uusiin vuokratiloihin
Pae palvekodaan. Tiloissa oli toiminut jo aiemmin vapaaseurakunta, joten uudet toimitilat mahdollistivat
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monipuolisemman toiminnan. Kiinteistössä toimii
myös Pesula, Pesumaja. Seurakunnan toiminta tapahtuu tiistai-iltaisin, jolloin on ollut jumalanpalveluksen
lisäksi Raamattupiiri ja aikuisrippikoulu.
Seurakunnan toiminta on pyritty tuomaan näkyväksi
osallistumalla kaupunginosan järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi seurakunta on järjestänyt erilaisia
tempauksia Lasnamäellä. Muutamia paikallisia
on tullut mukaan toimintaan, mutta vielä ei
ole ollut valmiutta itsenäisen seurakunnan
perustamiseen. Parhaillaan toivotaan,
että seurakunnalle löytyisi paikallinen pappi, joka ottaisi vastuun
toiminnasta.
Nimikkolähetti Kirsti Malmi on toiminut Virossa lähetystyössä jo 15 vuoden ajan.
Hän on koulutukseltaan
diakoni ja tekee tavoittavaa
seurakuntatyötä Lasnamäessä. Lisäksi hän toimii
valtakunnallisena musiikTallinnan Lasnamäen
seurakunta etsii
parhaillaan paikallista pappia.

kievankelistana ja tekee kehitysvammaistyötä Viron
kirkossa. Hyvinkään seurakunta tukee Viron kirkon
toimintaa yleisesti sekä toimii yhteistyössä Viljandin
rovastikunnan kanssa.
Kirsti Malmin kirjeiden pohjalta
Johanna Rantalankila
lähetyssihteeri

Maalaus: Minna Vainionpää

YTIMESSÄ

Kapalo Jeesuksen lahjapaperina

J

os Jeesus olisi joulukuusen alla
oleva lahjapaketti, millainen
paketti hän olisi? Kuusen alla on
iso röykkiö värikkäillä papereilla
koristeltuja erilaisia paketteja.
Joukossa on myös vaatimaton
harmaa paketti. Jouluaattona
perheen pikkuiset kirmaavat kuusen alle
jännityksestä kihisten lahjoja tutkimaan.
Karu paketti jää koristeellisten varjoon.
Kuitenkin juuri tämä paketti sisältää Jeesuksen ja kutsuu: ”huomaa minut, ota
minut!” Jumala tahtoo lahjoittaa Jeesuksen
lahjana jokaiselle ja ihmisen osana on vastaanottaa ja avata lahja. Vain avattu lahja
paljastaa sisällön. Jääkö tämä vastaanotettu
paketti sinulta kuitenkin avaamatta? Kuljetko huomaamatta sen ohi?
Karu lahjapaketti on oivallinen vertauskuva siitä, miten Jumala tarjoaa ihmiskunnalle kalleinta aarrettaan. Jumala kätkeytyy
vastakohtiinsa ja ne tulevat esiin Jeesuksen
elämänvaiheissa: syntymässä, elämässä ja
kuolemassa. Jouluevankeliumi tuo esiin

lahjan karuuden inhimillisin silmin katseltuna. Jumalan Poika valaisee pimeän maailman syntymällä ihmiseksi tallissa. Ei siis
ihme, ettei tällainen paketti kiinnosta.
Jumalan totuus ja rakkaus kätkeytyvät
avuttomaan vauvaan, joka makaa kapaloihin käärittynä seimessä. Augustinus sanoittaa ihmettä joulusaarnassaan: ”Totuus,
joka ei mahdu taivaisiinkaan, versoi maasta,
jotta hänet pantaisiin seimeen makaamaan.
Kenen hyväksi tuo kaikkein Korkein tuli
tällaiseen alhaisuuteen? Ei omaksi hyväkseen, vaan meidän suureksi avuksemme, jos
uskomme häneen. Havahdu hereille, ihminen! Sinun vuoksesi Jumala tuli ihmiseksi!”
Jeesus tuli rakkaudesta ihmiseksi kuollakseen syntiemme lävistämänä ristillä, sinun
ja minun tähteni. Ottaessasi lahjan vastaan
hän syntyy uskon kautta sydämessäsi.
Mikä on se lahjapaperi, johon Jeesus
käärittiin? Vastasyntynyt kiedottiin tiukkaan kapaloon. Kirkon alkuaikoina kapalot on ymmärretty samalla tavalla. Myös
kirkkoisä Augustinus ja Luther selittävät

Jumalan
totuus ja
rakkaus
kätkeytyvät
avuttomaan
vauvaan,
joka makaa
kapaloihin
käärittynä
seimessä.

kapalon merkitsevän Pyhää Raamattua
kokonaisuudessaan. Jos Jeesus on kääritty
Raamattuun, silloin itse kirjakäärö kirkastaa ja viittaa häneen. Näkymätön Jumala ilmoittaa itsensä välillisesti Raamatun sanan
kautta. Sanat ovat merkkejä, jotka viittaavat
Jeesuksen todelliseen persoonaan: ihmiseen
ja Jumalaan.
Onko lahjapaperi muuttunut? Raamattu
on edelleen pysyvää Jumalan sanaa ja siihen
Jeesus on salaisesti kapaloitu. Avaa lahjasi
lukemalla, kuuntelemalla ja rukoilemalla.
Ikivanhojen ja epämuodikkaiden sivujen
keskeltä saat nostaa aarteen syliisi, katsella
häntä ihastellen ja tuuditella sylissäsi lihaksi
tullutta Sanaa – Jumalan Pojan kirkkautta.
Kirkossa olet seimen äärellä ja saat ihmetellä ääretöntä Jumalaa pienen vauvan avuttomuudessa. Siellä kapalo avautuu, kun uskon
silmät avautuvat. Levoton sielusi tyyntyy
kun Jeesus saa tehdä joulun sydämeesi.
Karu muuttuu kauniiksi – armosta.
Hanna Tolonen
pastori

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona
vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän
edessään seisoi Herran enkeli ja Herran
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi
paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä
teille: te löydätte lapsen, joka makaa
kapaloituna seimessä.” Luuk. 2:8–12.

Kunnia Jumalalle korkeuksissa!
Katsoit jouluyönä armosta alas alhaisuuteemme,
viisaudessasi kätkit kirkkautesi avuttomaan vauvaan.
Ylistän sinua Jeesus Jumalan Poika, kun synnyit meille,
vapauttaaksesi synnin taakasta ja syyllisyyden ikeestä ja
kuoleman vallasta.

Jo riennä, katso, sieluni,
ken seimessä nyt makaapi:
hän on sun Herras, Kristukses,
Jumalan Poika, Jeesukses.

Anteeksi, kun kuljen arjessa usein ohitsesi unohtaen sinut.
Avaa lohduttava ja parantava sanasi uskon kautta.
Oi Herrani, valaise pimeyteni ja tee asunnoksesi sydämeni.

Ah Herrani, mun Jeesuksein,
tee asunnokses sydämein.
Mua älä hylkää tuskassa,
vaan vahvista ain uskossa.
Virsi 21: 3, 8.
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JOULUNAJAN TILAISUUKSIA
SUNNUNTAI 16.12.
3. ADVENTTISUNNUNTAI
– Tehkää tie kuninkaalle
Kolehti: Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistamiseen paikallisseurakunnissa koulutusten ja tapahtumien avulla
Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa. Anne
Blomqvist, Saija Lottonen, Minna Kurkola,
Kide-kuoro, Pertti Utriainen, Antti
Kurkola. Pyhäkoulu.
12.00 Joululaulukirkko Paavolan srk-kodissa.
Petteri Kerko ja Marjut Sipakko.
Kirkkokahvit.

TIISTAI 18.12.
10.30 Pikkulapsiperheiden ja päiväkotien
joulukirkko Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Merja Telsavaara,
Marjut Sipakko, Nonna Kontkanen-Koivu.
10.30 Kehitysvammaisten joulukirkko
Vanhassa kirkossa. Minna Kurkola,
Maria Kahra.

AATONAATTO, SUNNUNTAI 23.12.
4. ADVENTTISUNNUNTAI
– Herran syntymä on lähellä
Kolehti: Kristilliselle Työväen Liitolle
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa. Virpi
Koivisto, Anne Blomqvist, Taru Paasio,
Heidi Kajander-Maavuori.
16.00 Perheiden joulukirkko Vanhassa kirkossa. Merja Telsavaara ja Marjut Sipakko.
18.00 Joulunodotuskirkko Martin srktalossa. Antti Kurkola, Helena Lehtinen,
KokoNainen.
22.00 Yömessu Paavolan srk-kodissa. Petteri
Kerko, Anna-Maija Virtanen, Johanna
Rantalankila. Glögitarjoilu.

JOULUAATTO, MAANANTAI 24.12.
– Lupaukset täyttyvät
Kolehti: Kirkon Ulkomaanavulle
14.00 ja 16.00 Joulunäytelmä: Kerro jotain
joulusta! Näytelmä vie katsojan matkalle
mummon lapsuuteen, jolloin kaikki oli
toisin... vai löytyykö kuitenkin jotain, mikä
on säilynyt samanlaisena sukupolvelta
toiselle? Käsikirjoitus ja ohjaus: Tytti
Jäppinen. Musiikissa: Helena Lehtinen ja
Anna-Maija Virtanen.
14.00 ja 15.30 Jouluaaton hartaus Kytäjän
kirkossa. Petteri Kerko ja Minna Kurkola.
14.00 Jouluaaton hartaus Rauhannummen
kappelissa. Ilkka Järvinen, Taru Paasio.
Linja-autokuljetus.
15.00 Julbön i Gamla kyrkan. Anne
Blomqvist ja Marjut Sipakko.
17.00 Jouluaaton hartaus Vanhassa kirkossa.
Antti Kurkola ja Marjut Sipakko.
17.00 Avoin jouluaatto Vehkojan srkkeskuksessa. Esa ja Birgitta Kokko ja
Anna-Maija Virtanen.
18.00 Jouluaaton hartaus Puolimatkan hautausmaalla. Ilkka Järvinen ja Anna-Maija
Virtanen.

23.00 Jouluyön messu Hyvinkään kirkossa.
Merja Telsavaara, Jyrki Rauhala, Taru
Paasio ja Severi Rauhala, baritonitorvi.

JOULUPÄIVÄ, TIISTAI 25.12.

15.00 Jouluseurat Vanhassa kirkossa
(Herättäjä-Yhdistys). A-P ja Kaisa Laakso.

UUDENVUODENAATTO,
MAANANTAI 31.12.

– Sana tuli lihaksi
Kolehti: Suomen Lähetysseuralle.
7.00 Joulukirkko Vanhassa kirkossa. Anne
Blomqvist, Antti Kurkola, Minna Kurkola.
Hyvinkään Työväen Mieskuoro.
9.00 Joulukirkko Kytäjän kirkossa.
Esa Kokko, Marjut Sipakko.
10.00 Joulukirkko Hyvinkään kirkossa.
Ilkka Järvinen, Heidi Kajander-Maavuori,
Anna-Maija Virtanen.

– Aikamme on Jumalan kädessä
Kolehti: Lähetysyhdistys Kylväjälle
19.00 Raamattuluento Vanhassa kirkossa.
20.30 Messu Vanhassa kirkossa. Petteri
Kerko, Jaakko Uronen, Marjut Sipakko.
23.00 Uudenvuodenaattohartaus
Hyvinkään kirkossa. Paula Kallio ja
Marjut Sipakko.

TAPANINPÄIVÄ, KESKIVIIKKO 26.12.

10.00 Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa. Anne Blomqvist ja Anna Helenius.
Kirkkokahvit.

– Kristuksen todistajat
Kolehti: Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen
lähetystyölle.
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa. Esa Kokko,
Jyrki Rauhala, Minna Kurkola.

SUNNUNTAI 30.12.
1. SUNNUNTAI JOULUSTA
– Pyhä perhe
Kolehti: Suomen Pipliaseuralle.
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa. Paula Kallio, Petteri Kerko, Anna-Maija Virtanen.
12.00 Messu Paavolan srk-kodissa. Heidi
Kajander-Maavuori ja Taru Paasio.

UUDENVUODEN PÄIVÄ,
TIISTAI 1.1.2019

To 20.12. klo 18 Laulajien joulukonsertti
Vanhassa kirkossa. Minna Kurkolan
laulunoppilaat esiintyvät. Vapaa pääsy.
Ohjelma 5 € musiikkityölle.
La 22.12. klo 18 Locus iste – This is a Holy
place - Pyhällä maalla Hyvinkään
Kamarikuoron joulukonsertti, johtaa
Kristina Bogataj. Hyvinkään kamarikuoron perinteinen joulukonsertti kutsuu sinut ilon ja rauhan iltaan joulun sanoman
äärelle. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

LOPPIAINEN, SUNNUNTAI 6.1.2019
Kolehti: Vammaisten hyväksi tehtävään
työhön Suomen Lähetysseuran kautta.
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa. Virpi
Koivisto, Jyrki Rauhala, Anne Blomqvist.
Kirkkokahvit ja lähetysjuhla.
10.00 Sanajumalanpalvelus Paavolan
srk-kodissa. Merja Telsavaara ja Anna
Helenius. Kirkkokahvit.
12.00 Messu Vehkojan srk-keskuksessa.
Paula Kallio ja Anna Helenius.

Linja-auto lähtee Hyvinkäänkylästä klo 13 ja
ajaa reittiä: Uudenmaankatu, Siltakatu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, lähtö
Hyvinkään kirkon vastapäiseltä pysäkiltä
klo 13.30, Hämeenkatu, Sähkökatu,
Pohjoinen puistokatu, Munckinkatu ja
Hämeenkatua Rauhannummeen. Hartaus
Rauhannummen kappelissa klo 14. Paluulähtö klo 15.15. Paikallisliikenteen maksu.

15.12. Betskun joulu klo 16.30-20.30.
Betskun joulun jälkeen viikkotoiminta jää tauolle ja
jatkuu taas 9.1. klo 15 Raamiksessa.
31.12. Betskun uusi vuosi. Ovet auki klo 18-01. Pientä evästä,
hyvää seuraa. Päihteetön ja turvallinen paikka viettää iltaa.
Varhaisnuorten toiminta alkaa jälleen viikolla 3.
Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille!

Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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JOULUKONSERTTEJA

LINJA-AUTOKULJETUS RAUHANNUMMEN HAUTAUSMAALLE
JOULUAATTONA MAANANTAINA
24.12.

N U O R T E N J O U L U JA U U S I V U O S I
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14.00 Hyvinkään Inkeri-kerho Hyvinkään
kirkon yläsalissa. Huumoria Inkerinmaalta, rovasti Kosti Laitinen.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Rippikoululeirille
aikuisenakin

Kirkonmäen ravintola ja pitopalvelu

Rippikoulua käymättömille aikuisille

Kirkonmäen seurakuntatalon toisesta

aukeaa Hyvinkäällä mainio mahdollisuus varmistaa tie kirkkohäihin tai
kummiuteen, sillä seurakunta järjestää
kahdellekymmenelle innokkaalle maaliskuussa Aikuisten rippileirin. Maaliskuussa toteutettava leiri on historian
ensimmäinen ja se pidetään Sääksin
leirikeskuksessa.
Leirillä tutustutaan kristinuskon
perusasioihin, keskustellaan, ulkoillaan,
saunotaan ja osallistutaan hartaushetkiin.
Viikonlopun kestävään aikuisten
leirimuotoiseen rippikouluun kuuluu
leirin lisäksi muutaman yhteinen kokoontuminen kaupungissa sekä osallistuminen messuun.
Leiri pidetään 8.-10.3. ja konfirmaatiota juhlitaan 7.4.

Lisätietoja Aikuisten rippileiristä saa
rippikoulupastori Paula Kalliolta
p. 040 7268 788, paula.kallio@evl.fi
sekä nuorten aikuisten papilta Heidi
Kajander-Maavuori p. 040 8050 320,
heidi.kajander@evl.fi.

Heidi Kajander-Maavuori

kerroksesta löydät kaikille avoimen
lounaspöydän ma-pe klo 10.30-13.30
hintaan 10 euroa – lounas myös mukaan. Tasokas ja runsas kotiruoka,
keitto, tuoreet leivät, kahvi ja jälkiruoka kaikki oman keittiön tuottein. Viikoittain vaihtuvan ruokalistan löydät
seurakunnan verkkosivulta.
Seurakuntatalo on myös viihtyisä
paikka muistotilaisuuksille, kaste- ja
häätilaisuuksille sekä merkkipäivien
viettoon. Monipuolisten ruokailu-,
koulutus- ja kokoustilojen lisäksi käytettävissä pyynnöstä AV-välineineet.
Neljä salia 20-120 hengelle sekä tilavat
aula- ja saniteettitilat takaavat juhlien
onnistumisen. Töissä on sekä vapaaehtoisia että palkattuja emäntiä ja
tarjoilijoita. Tiedustelut ja varaukset
pääemäntä Anne Silván p. 040 8050
240 tai hyvinkaansrk.pitopalvelu@
evl.fi, osoite Hämeenkatu 16 (seurakuntakeskus, 2. krs).

Pitopalvelusta on noudettavissa tuot-

teita myös omiin perhejuhliin. Katso
hinnastot ja tsekkaa myös myyjäiset
verkkosivultamme.

Maukasta ja monipuolista kotiruokaa ammattitaidolla.

POIMINTOJA
TYTTÖJEN JA POIKIEN
SEKÄ PERHEIDEN
TALVILEIRIT 2019
SÄÄKSISSÄ
Isä-poika –leiri 25.-27.1.
Leirin vastaava työntekijä A-P Laakso p. 0400 616 238, ari-pekka.laakso@
evl.fi. Hinnat 45 € aikuinen, 20 € lapsi,
ei sisaralennusta. Ilmoittautuminen
päättyy 10.1.2019 osoitteessa www.
betsku.net -> 7-14-vuotiaat -> Leirit ja
retket varhaisnuorisotyö
Äiti-tytär –leiri 1.-3.2.
(ohjelma alle kouluikäisille)
Leirin vastaava työntekijä
Anna-Mari Tukeva p. 040 7797781,
anna-mari.tukeva@evl.fi
Äiti-tytär –leiri 8.-10.2.
(ohjelma 7-14-vuotiaille)
Leirin vastaava työntekijä Kirsi
Kupiainen p. 040 5663 990, kirsi.kupiainen@evl.fi. Jos perheessä on eri-ikäisiä
tyttöjä, perhe voi ilmoittautua jommallekummalle leirille, mutta ei molemmille leireille samalla kokoonpanolla. Äiti
voi hakea molemmille leireille eri tytön
tai tyttöjen kanssa, jos perheen tytöt
ovat kovin eri-ikäisiä.
Hinnat 45 € aikuinen, 20 € lapsi, ei
sisaralennusta. Ilmoittautuminen päättyy 10.1.2019 osoitteessa www.betsku.
net -> 7-14-vuotiaat -> Leirit ja retket
varhaisnuorisotyö
HIIHTOLOMALEIRIT 2019
16.-18.2. 11-14-vuotiaat, vastaava työntekijä Satu Rytilahti p. 040 7797 785,
satu.rytilahti@evl.
18.-20.2. -10-vuotiaat, vastaava työntekijä Kirsi Kupiainen p. 040 5663 990,
kirsi.kupiainen@evl.fi
20.-21.2. 7-8-vuotiaat, vastaava työntekijä A-P Laakso p. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.fi
Hiihtolomaleirien hinta 40 €, sisaralennus -50 %. Ilmoittautuminen päättyy
31.1.2019 osoitteessa www.betsku.net ->

Ryhmää ohjaavat diakoniatyöntekijät
Kaisa Laakso ja Tuija Vänskä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Kaisa Laakso,
puh. 040 7559364, kaisa.laakso@evl.fi.

7-14-vuotiaat -> Leirit ja retket varhaisnuorisotyö

TUKEA SURUUN
Hyvinkään seurakunta järjestää
sururyhmiä aikuisille ja lapsille.
Seuraava aikuisten sururyhmä
kokoontuu 15.1.2019 alkaen klo 13-15
seurakuntakeskuksen keskusteluhuoneessa, Hämeenkatu 16, toinen
kerros. Muut kokoontumispäivät ovat
22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2. sekä yksi
myöhemmin sovittava tapaamiskerta.

Lasten sururyhmä 5-10 v. lapsille. Kokoontumiset Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3, ke 27.3. klo 17.30-19,
Muut kokoontumispäivät: 3.4., 6.4.
(klo 11-16), 10.4. Ryhmä on osallistujille maksuton. Ryhmää ohjaavat
nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso
ja varhaiskasvattaja Laura Jokinen. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Ari-Pekka
Laakso puh. 0400 616 238 ari-pekka.
laakso@evl.fi tai Laura Jokinen
puh. 040 8050 333 laura.jokinen@evl.fi

Ensi numerossa teemana Yhteisvastuu 2019
ja lasten ja nuorten koulutus.

Hyvinkään
seurakunnan
diakoniatyö kiittää
kaikkia seurakuntalaisia ja
yhteistyökumppaneita kuluneesta
vuodesta ja toivottaa joulurauhaa
sekä siunausta vuodelle .
Joulukorttien sijaan olemme
lahjoittaneet  ateriaa lapsille
Kirkon Ulkomaanavun
Toisenlaisen lahjan kautta.

Vietätkö joulua yksin tai kaksin,
mutta muukin seura kiinnostaa?

KAIKILLE AVOIN
JOULUAATON JUHLA

Ma 24.12. klo 17 Avoin jouluaatto Vehkojan srk-keskuksessa, YliAnttilantie 3. Ohjelmassa: joululauluja, jouluhartaus, jouluateria ja
glögit. Aterialipuke 10 €, lippuja saatavissa srk-keskuksen neuvonnasta.
Tervetuloa kaikki! Mukana illassa pastori Esa Kokko ja Birgitta Kokko
sekä kanttori Anna-Maija Virtanen.
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Jumala valitsi tulla kaikkein haavoittuvaisemmaksi ihmiseksi: vauvaksi, muistuttaa
Espoon hiippakunnan tuleva piispa
Kaisamari Hintikka. Hintikka pitää piispantarkastuksen Hyvinkäällä 4.9.2019.

Evankeliumi todeksi arvovaikuttamisella
Espoon hiippakunnan tuleva piispa Kaisamari Hintikka
on tehnyt pitkän kansainvälisen uran. Joulunsa hän
viettää kuitenkin aina Suomessa.

P

arhaaseen lahjaan liittyy aina
hyvä tarina. Ja sellainen löytyy
Kaisamari Hintikalta. Ollessaan jo aikuisikäinen Kaisamari
sai siskoltaan joululahjan, jonka muistaa ikuisesti.
– Eräänä jouluna löysin kuusen alta kortin. Siitä lähti lanka, joka kiersi
ympäri vanhempieni taloa. Se meni
suljetun oven läpi. Avasin oven, ja sen
takana oli sängyllä nukkumassa pieni
kissa punainen rusetti kaulassa. Se oli
ollut jo kaksi päivää talossa, enkä ollut
edes huomannut sitä!
Aattoiltana saadut lahjat ovat toki

kivoja, mutta eniten Hintikan sydäntä
lämmittää joulun varsinainen sanoma.
Hän ei koskaan lakkaa ihmettelemästä
tapaa, jolla Jumala päätti tulla ihmiseksi
maan päälle.
– Jumala valitsi tulla kaikkein haavoittuvaisemmaksi ihmiseksi: vauvaksi,
joka on täysin riippuvainen muista
ihmisistä. Ja hän syntyi vieläpä perheeseen, joka joutui pakenemaan. Jumala
valitsi näin, vaikka tiesi, millaista ihmisten elämä maan päällä oli. Näissä valinnoissa piilee sanoma, joka meidän tulisi
eri aikoina ottaa tarkkaan huomioon.

16
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Joulut Hintikka on aina viettänyt per-

heensä kanssa Suomessa, vaikka he
ovatkin jo pitkään asuneet ulkomailla.
Hintikka on työskennellyt Genevessä
vuodesta 2011 lähtien. Aluksi hän toimi Euroopan kirkkojen konferenssin
dialogikomission johtajana, sittemmin
Luterilaisen maailmankirkon apulaispääsihteerinä. Espoon hiippakunnan
piispan virkaan, johon myös Hyvinkään
seurakunta kuuluu, Hintikka vihitään
ensi vuoden helmikuussa.
Heti vihkimisen jälkeen alkavat
piispan vierailut hiippakunnan seurakuntiin, ja ne kestävät aina ensi vuoden
joulukuulle asti. Hyvinkäälle Hintikka
saapuu syyskuussa. Kansainvälisen
uran vuoksi Hintikalla ei ole varsinaista
aiempaa kokemusta seurakuntatyöstä
sekä siihen liittyvistä haasteita. Mutta
se ei ole yksinomaan huono asia.
– Kun en kerran tunne seurakuntatyötä, niin senkään vuoksi en voi jättää
vierailuja väliin. Minun on käytävä seurakunnissa ja otettava asioista selvää,
kuunneltava tarkasti ja opittava.
Hintikka haluaa olla helposti lähestyt-

tävä piispa. Hän on aina suhtautunut
muihin ihmisiin tasavertaisesti ja halu-

Minun on
käytävä
seurakunnissa
ja otettava
asioista selvää,
kuunneltava
tarkasti ja
opittava.

aa säilyttää piispana saman asenteen,
eikä eristäytyä hiippakuntansa jäsenistä, joskin myös omaa elämää ja jaksamista on silti varjeltava.
Hiippakunta on iso ja jäseniä paljon.
Onneksi nykymaailma tarjoaa runsaasti
erilaisia yhteydenottomuotoja, Hintikka huomauttaa. Vaalityönsä aikana

Hintikka esiintyi useissa livefeedeissä
Facebookissa. Hintikka toivookin, että
voisi jatkaa näitä. Myös virtuaaliset kyselytunnit ovat Hintikan mielestä hyviä.
Silti hän haluaa myös tavata ihmisiä
kasvoista kasvoihin, mihin onkin olemassa monia mahdollisuuksia.
– Toivon voivani myös piispana jatkaa elämän mittaista asennettani, että
suosin julkisia liikennevälineitä. Näin
ollen minuun saattaa törmätä myös junassa tai bussissa, Hintikka sanoo.
Koska Hintikka on työskennellyt glo-

baalin luterilaisuuden parissa, hän on
nähnyt monenlaisia eri tapoja olla ja
elää kirkkona. Näistä tavoista myös
Suomen luterilainen kirkko voisi hyvin
ottaa mallia.
– Seurakunnat ovat keskeisiä toimijoita ruohonjuuritasolla tehtävässä
työssä, jota tehdään kouluissa, järjestöissä ja kuntatoimijoiden kanssa.
Kirkolla olisi kuitenkin varaa osallistua
laajemmin yhteiskuntaan ja tuoda esiin
kristillisiä arvoja. Kirkon verkostot ovat
vähintäänkin yhtä kattavia kuin valtion
ja kuntien verkostot, arvioi Hintikka.
Hintikan mukaan kirkon tulisikin
aktiivisesti pitää esillä oikeudenmukaisuutta ja sovintoa. Ne ovat arvoja, jotka
nousevat kristillisestä uskostamme.
– Kirkko elää evankeliumia todeksi
juuri arvovaikuttamisen kautta.
Henri Waltter Rehnström

