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Perheneuvonta antaa ajan ja
paikan keskustella rauhassa
”meistä” ilman häiriötekijöitä
ja kuulevia korvia.

Onneaan ei voi rakentaa
vain toisen varaan
Kirkon perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa neuvontaa ja
tukea vaikeassa tilanteessa oleville. Riikka ja Leo näkevät
itsensä pariterapian jälkeen parempana parina kuin pari
vuotta sitten.

R

etäällä ja yksinäisiä olimme arjen rooleissa
iikka ja Leo ovat olleet yhdessä vajaat parikymmentä vuotta. suhteessamme, kuvailee Riikka.
Prosessin alussa Riikka ja Leo eivät pohNaimisiin he menivät kun suhteeseen syntyi ensimmäinen
tineet eroa. Jälkikäteen ajateltuna tilanne
lapsi.
olisi kuitenkin saattanut johtaa siihen.
Luonteissa on eroa: Leo
– Kiersimme samaa kehää. Vaikka puon rauhallinen ja maltillinen,
huimme kotona asioista, olo ei helpottuRiikka aktiivinen ja nopea. Pari pitää kuinut. Kun aloitimme käynnit perheneuvontenkin saman tyyppisistä asioista. Talonranassa, meillä oli yhteinen tavoite: saada
parisuhde toimimaan, päästä ongelmista
kennuskin sujui kuin tanssi: riitaa ei tullut
eteenpäin.
juuri mistään, molempia miellyttävät tapetit löytyivät helposti.
Lapsiperheen arki toi kuitenkin etäisyyt- Vuoden kuluttua yhteydenotosta perhetä suhteeseen.
neuvontaan tavoitteen suuntaan on edetty
– Lopulta elettiin kuin eri maailmoissa.
monta tärkeää askelta. Kynnys ottaa vaikeiMinä hoidin kodin ja lapset, Leo taas kävi
ta asioita puheeksi on pienentynyt. Vaikka
töissä ja uppoutui harrastukseensa, Riikka
arjen tasolla elämä ja haasteet ovat samat
kertoo.
kuin vuosi sitten, haasteiden jakaminen ja
Lopulta Leo ihastui toiseen naiseen.
niistä puhe ovat muuttuneet parempaan
Asian paljastuttua Leo kertoi Riikalle, että
suuntaan.
kokee intohimon kadonneen suhteesta. Leo
Riikka esimerkiksi kokee, että Leo kestää
ei kuitenkaan halunnut menettää Riikkaa.
hänen vaikeat hetkensä erityisesti silloin,
Hän suostui Riikan painostuksesta lähtekun uskottomuus tulee mieleen. Leo ei vemään pariterapiaan Hyvinkään perheasiain
täydy kuoreensa kuten aiemmin.
neuvottelukeskukseen.
– Puhuminen ja läheisyys on lisääntynyt.
Helppoa se ei ollut, sillä Leolla ei ollut
Ehkäpä puhun sinulle myös pehmeämmin
kokemusta terapiasta – omien vaikeiden
kuin aiemmin? Myös sinä olet aiempaa
asioiden puimisesta vieraan kanssa.
aloitteellisempi halaamaan ja suukottele– Kokemus oli kuitenkin alusta asti hyvä. maan. On helpompi puhua omista vaikeista
Meitä kohdeltiin tasapuolisesti, ilman artunteista, kun toinen pysyy kontaktissa eikä
syyllisty kuten aiemmin kävi, kuvailee Riikvostelua. Oli helppo puhua, Leo muistelee
nyt.
ka Leoaan arvostavasti.
Minulle oli silmiä avaavaa kuulla Leon
puhuvan esimerkiksi siitä, kuinka hän koki
Arjen kiireen keskellä perheneuvontaan
jäävänsä vaille arvostusta saavutuksistaan.
sovitut tapaamiset ovat ennen kaikkea anMyös ajasta ennen uskottomuutta löysimtaneet ajan ja paikan keskustella rauhassa
”meistä” ilman häiriötekijöitä ja kuulevia
me paljon yhteistä kokemusta siitä, miten
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Perheneuvont

Tunteet
eivät
kuohahtele
kuten
kotona

korvia.
– Tunteet eivät kuohahtele kuten kotona.
Työntekijän kysymykset monipuolistavat
asioiden käsittelyä, kertoo Leo.
Kun Riikka naurahtaa yllättyen siitä, että
eiväthän Leolla tunteet muutenkaan juuri
koskaan kuohahtele, syntyy uusi oivallus:
– Ehkä se vetäytyminen kuoreen on sinun tapasi toimia kun tunteet saavat vallan?
Riikka ja Leo ovat kiitollisia siitä, että heillä
on ollut mahdollisuus avata suhteensa solmuja kirkon perheneuvonnassa. Erityistä
kiitosta saa toiminnan maksuttomuus. Molemmat aikovat tilaisuuden tullen suositella
perheneuvontaa muillekin.
Miten pari näkee itsensä vuoden pariterapian jälkeen?
– Kun pystytään taas puhumaan ja olemaan lähellä on kuin alkuaikojen katsantotapa toiseen olisi palautunut. Ajattelen,
että olemme parempi pari kuin pari vuotta
sitten, Leo toteaa.
Riikka arvioi parin selviytyneen suhteen
aikana niin monesta haasteesta että luottamus on luja.
– Opin myös, että omaa onneaan ei voi
rakentaa toisen ihmisen varaan. On pidettävä huolta myös omasta itsestään
ja tehtävä ihan omia juttujaan.
Valitin aiemmin varmasti liikaakin Leon menemisistä.
Kun voi itse hyvin, nauttii
enemmän parisuhteesta ja
perheestä.

Perheasiain us
sk
neuvottelukea!
20 vuott
Lue lisää
sivut 8–10.

Haastateltavien nimet on
muutettu.
Jarno Hellström
johtava perheneuvoja

PÄÄKIRJOITUS | 2.11.2019
Eriikka Käyhkö
johtava tiedottaja

Mihin kirkkoa tarvitaan?
TÄSSÄ KIRKONMÄKI-LEHDEN numeros-

sa puhutaan elämän iloista ja suruista:
kuolemasta, perhetyön 20-vuotisjuhlasta sekä seurakuntavaaleista. Kirkko
koskettaakin tavallista suomalaista juuri
ilon ja surun hetkissä: kasteessa, häissä
ja hautajaisissa.
Miksi usko puhuttelee ihmistä juuri
poikkeushetkillä, suurten tunteiden sormin? Siksi että usko on tunteiden kieltä
– aluetta, jolle sanat eivät yllä.
Ihminen ei ole ainoastaan järkiolento. Sen todistaa ihmiskunnan historia.
Vaikka arkielämässä usein koemme
toimivamme järkevästi jopa ainoana oikeassa ollen, on totuus toinen.

”Minä itte” on
kulttuurissamme
keskeinen
käsite

SUOMALAISILLE AJATUS tunteista ja

Enemmän: se on ainoa kunniallinen
tapa elää.
Elämällä on kuitenkin rajansa joihin emme itse voi vaikuttaa. Jokainen
syntyy suunnittelemattaan johonkin
ruumiiseen, perheeseen, aikaan: saa elämältä kortit käteen. Syntymästä saakka
meihin kohdistuu odotuksia ja jokainen
meistä joutuu kohtaamaan myös itseään
koskevia ennakkoluuloja.
Elämän toisista ihmisistä riippuvainen luonne paljastuu viimeistään kun
tielle osuu haasteita, joita kukaan ei
eteensä toivo. Ei kukaan ole onnensa
seppä, ei edes miljoonillaan kehuskeleva, pääomansa perinyt Donald Trump.
USKONPIIREISSÄ POHDISKELLAAN
usein moraalikysymyksiä: mikä on oikein? Mitä Jeesus tekisi? Moraalisuus on
vastuuntuntoisen ihmisen tapa katsella

niiden vallasta on kauhistus. Eikö ihminen vastaakaan itsestään? ”Minä itte”
on kulttuurissamme keskeinen käsite.

maailmaa. Kuitenkin me kaikki jäämme
moraaliltamme vajaaksi usein erityisesti
silloin, kun emme sitä itse tajua.
Muistelen usein lämmöllä klassikkokomedia Piukat paikat -elokuvan loppukohtausta. Siinä hivenen hassahtanut
90-vuotias miljonääripatu saa kuulla
olevansa kovaa vauhtia menossa naimisiin Jack Lemmonin esittämän basistin
kanssa. Mitä miljonääri toteaa kuullessaan totuuden morsiostaan? ”Nobody’s
perfect!”
Mielestäni tähän miljonäärilauseeseen kiteytyy Jumalan armon ydinolemus: sen saman armon, jolla kirkonkin
tulisi kohdata meistä jokainen.
Ottakoon vastaan ken uskaltaa!”

Maailman kautta kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.
KIRKONMÄKIGALLUP

Virsi 30, 1

Teksti ja kuvat Laura Jokinen

Miten hoidatte parisuhdettanne?

JUHO JA MARIA
Nämä yhteiset kahdeksan kuukautta ovat menneet omalla painollaan.
Asumme yhdessä ja perusarjessa huomiomme toisemme. Käymme yhdessä
musiikkikeikoilla, ulkona syömässä ja
elokuvissa. Nyt odotamme Linnanmäen valokarnevaaleja, jonne menemme
yhdessä. Luottamus ja toisen arvostaminen ovat tärkeitä. Ja se, että pystymme puhumaan kaikesta. Tärkeää
on avarakatseisuus ja se, että toisen
kanssa on hyvä olla.

LIISA JA MARKKU
Olemme olleet yli 45 vuotta yhdessä.
Vaikka tietoisesti emme ajattele hoitavamme parisuhdettamme, yhteinen
tekeminen on juuri sitä. Harrastamme teatteria, elokuvia, konsertteja,
ulkoilua ja mökkeilyä. Lapsenlapsista
huolehtiminen on myös yhteinen tärkeä asia. Viihdymme yhdessä, rakkaus
on pitänyt meidät yhdessä. On myös
tärkeää pitää omista ystävyyssuhteista
huolta. Nukkumaan mennessä halaaminen ja suukottaminen ovat meille
tärkeä, arkinen tapa huomioida toinen.

PIRJO JA ESKO
Olemme tulleet käymään vihkikirkossamme 50-vuotispäivämme kunniaksi.
Yhteiset arvot ovat pitäneet meidät
yhdessä. Olemme käyneet yhdessä niin
Kansan Raamattuseuran pariskuntaleireillä kuin viikon patikkareissullakin.
Näillä kursseilla on pohdittu parisuhteen hoitoa. Parisuhteessa tulee monenlaista vastaan, mutta olemme kiitollisia yhteisistä vuosistamme. Koemme,
että meillä on ollut johdatusta, kun
tapasimme toisemme. Me tahdomme
yhä niin kuin 50 vuotta sitten.

ERIK JA TERHI
Meillä on 20 vuotta yhteistä taivalta
takana. Koemme tärkeäksi sen, että
olemme perillä toistemme kuulumisista, vaikka yhteisiä hetkiä ei olisikaan
aina riittävästi. Olemme kiinnostuneet
siitä, miten toisella menee. Työ ja harrastukset vievät paljon aikaa, tärkeää
on pitää huolta myös omista ystävyyssuhteista. Yhdessä pidämme huolta
kodista ja lemmikeistä. Parisuhteessa
tärkeää on toisen koskettaminen ja
huomioiminen.
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KOLUMNI
Leena Vilkka
Kirjoittaja on seurakuntalainen
ympäristöﬁlosoﬁan dosentti
ja Helsingin NNKY:n
toiminnanjohtaja

Erosin kirkosta parikymppisenä. Ajattelin, ettei kirkolla
ole minulle annettavaa.

Vapaaehtoistyö
palkitsee tekijänsä
NELJÄ VUOTTA kirkkovaltuutettuna on kulunut nope-

asti. Seurakunnalla on asiat hyvin. Valtuustossa ei ole
ollut suuria haasteita tai draamoja. Toimintasuunnitelmat ja talousarviot ovat olleet hyvin valmisteltuja ja
toteutuneet hyvin. Vuosi 2017 oli juhlavuosi, Hyvinkään seurakunta täytti 100 vuotta ja reformaatiosta oli
500 vuotta.
Kirkkovaltuutettuna olen ollut kelvoton. Varajäsen
on sijaistanut ahkerasti. Olen enemmän hyödyksi vapaaehtoistyössä, lapsensa menettäneiden sururyhmässä ja lasten muistopäivässä.
Sydämessäni on myös luomakunta. Olin viime
vuonna mukana luontoväen messussa siunaamassa
eläimiä. Teesin ”metsä on kirkkoni” allekirjoittaa moni
hyvinkääläinen. Jatkossakin ilmoittaudun vapaaehtoistehtäviin.
Erosin itse kirkosta parikymppisenä. Ajattelin, ettei
kirkolla ole minulle annettavaa. Sittemmin Virpi Koivisto ”salakastoi” lapsemme nimiäisten yhteydessä.
Tieni seurakunnan huomaan jatkui perhekerhossa,
jonka hengetär oli Anna-Kaisa Kuokkanen. Molemmat ovat kulkeneet perheemme rinnalla Tekla-tyttömme sairauden, kuoleman ja surun vaiheissa.

KIRKOLLA ON tarjota lohtu suruun lähimmäisen menetyksessä, lupaus iankaikkisesta elämästä ja jälleennäkemisestä. Lisäksi seurakunta on mukana hyvinkääläisten arjessa monella tapaa. Voisitko sinäkin ajatella,
mitä annettavaa sinulla olisi? Vapaaehtoistehtäviä on
messuissa, diakoniatyössä, lasten ja nuorten toiminnassa, ryhmien ohjaamisessa.
Vapaaehtoistyö on tutkitusti palkitsevaa tekijälleen.
Se tuo hyvän mielen, iloa, uusia ystäviä ja mielekkyyttä
elämään. Parasta on hengellinen anti, jota kirkossa
saamme ja voimme jakaa toinen toisillemme.
KIITÄN VALTUUSTOKAUDESTA ja toivotan siunausta

kaikille seurakuntalaisille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja uusille kirkkovaltuutetuille.

Muistokonsertti musiikkineuvokselle
Isänpäivänä Hyvinkään kirkossa

järjestetään Musiikkia Ilon
Kautta –muistokonsertti.
Musiikkineuvos Matti Heroja (1937–2018) oli Hyvinkään
Oratoriokuoron perustaja ja
johtaja, joka menehtyi viime
tammikuussa.
Heroja oli ansioitunut kirkkomuusikko, kanttori-urkuri
ja kapellimestari. Heroja sai
Musiikkineuvoksen arvonimen vuonna 2015. Hyvinkään
Oratoriokuoron Heroja perusti
vuonna 1977, myöhemmin
Hyvinkään Kamarikuoron sekä
Lähetysseuran Safarikuoron.

Ansioitunut Heroja oli Suomen

seurakunnissa joulun aikaan
toteutettavan Kauneimmat
joululaulut -tapahtuman isä.

Konsertilla kuorolaiset kunnioittavat hänen pyyteetöntä
työtään hyvinkääläisen kulttuurielämän edistämiseksi.
Matin unelmat suurten kirkkomusiikkiteosten esittämisestä Hyvinkäällä olivat myös
oratoriokuorolaisten unelmien
täyttymyksiä.
Luonteeltaan Matti oli luotettava ystävä ja auttaja. Huippulahjakkaan muusikon vaatimattomuus sekä toisten ihmisten
kunnioitus joka tilanteessa oli
ihailtavaa. Itselleni unohtumattomin piirre oli hänen huumorintajunsa. Hän oli armoitettu
tarinoiden kertoja ja hauskuuttaja. Näitä hyväntahtoisia ja
hauskoja tarinoita olen jäänyt
kaipaamaan. Hän innosti meidät
kuorolaiset ylittämään itsensä ja

ottamaan musiikkiin kunnianhimoisen, mutta iloisen otteen.
Vaikka muistokonsertin teema-

na on Matin perheen toiveesta
”musiikkia ilon kautta”, emme
luultavasti voi välttyä liikutukselta. Matin itsensä sanoin
voimme varmasti tuolloin
todeta: siellä käsilaukut napsaa.
Heroja oli myös suuri lähetystyön ystävä, mistä syystä
tilaisuuden kolehti kerätään
lähetystyölle. Nuorena häntä
puhutti aatos, jonka mukaan
kenelläkään meillä ei olisi
oikeutta kuulla evankeliumia
kahdesti ennen kuin kaikki
ovat kuulleet sen edes kerran.
Eeva Vanhatalo
entinen oppilas ja kuorolainen

Isänpäivänä .. klo  Hyvinkään kirkossa Musiikkia Ilon
Kautta – Matti Herojan muistolle -konsertti. Hyvinkään
Oratoriokuoro esiintyy. Kuoroa johtaa Erkki Hannonen.
Oratoriokuoron lisäksi esiintyy Jaakko Ryhänen,
Hyvinkään Kamarikuoro, Safarikuoro, Anna-Maija
Virtanen (urut) sekä soitinyhtyeitä. Anna Heroja
lausuu Eeva-Liisa Herojan kirjoittamia muistelmia
aviopuolisostaan. Konsertissa kerätään kolehti Suomen
Lähetyslentäjät (MAF) ry:n toiminnan tukemiseen. MAF
avustaa maanjäristyksen ja tsunamin uhreja Sulawesin
saarella Indonesiassa. Vapaa pääsy.
Musiikkineuvos Matti Heroja (1937–2018)

Minun
kirkkoni
uskoo
Kun maailma ympärillä
muuttuu, kirkko antaa
turvaa. Kuuntelee ja auttaa,
vaikka oma usko horjuisikin.
Seurakuntavaaleissa valittavat
luottamushenkilöt vaikuttavat
siihen, ketä autetaan ja mistä
säästetään. Seurakuntavaalit
ovat myös arvovaalit.
Minkälainen on sinun
kirkkosi?

Kirkonmäki-lehden

VAALILIITE

HYVINKAANSEURAKUNTA.FI

SEURAKUNTAVAALIT
ENNAKKOÄÄNESTYS 6.–10.11.2018
VAALIPÄIVÄ 18.11.2018

Ota talteen vaaliliite – se on
sinua varten.

LYHYESTI
Betalaisten jengi
kesällä 2018.
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Kerro jotain joulusta
”On mukavaa viettää joulua mummolassa varsinkin kun mummolla on aina niin mukavia tarinoita omasta lapsuudestaan. Mummon lapsuudessa jouluakin vietettiin aivan eri tavoin kuin
nyt.” Joulunäytelmä Kerro minulle jotain joulusta! vie katsojan matkalle mummon lapsuuteen,
jolloin kaikki oli toisin. Vai löytyykö kuitenkin
jotain, mikä on säilynyt samanlaisena sukupolvelta toiselle? Musiikkina kuullaan kauneimpia
joululauluja ja kaikki saavat laulaa mukana.
Vaan ketkä näkyvät näyttämöllä tänä vuonna? Seuraa aatoksi valmistuvan näytelmän harjoituksia FB:ssä @TeatteriBeta ja Instagramissa
teatteri_beta.

Lahjoita
joulumieli
Hyvinkään Lions-klubit
auttavat vapaaehtoisvoimin oman lähialueen heikompiosaisia.
Asiakkaita pyydetään
24.11. ostamaan Citymarketissa ja Prismassa kahvia, teetä, puuroriisiä, kynttiläpaketteja, pipareita, suklaata, lelu
lapselle tai muu hyvin säilyvä tuote.
Lahjoita ostos kassojen luo Lionsien keräyspisteelle klo 18 mennessä. Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö kanavoi keräyksen tuoton
apua tarvitseville osana diakonista avustustoimintaa.

– Pienen ihmisen maailmasta pääsee perille vain
kiinnostumalla siitä, mikä
häntä kussakin asiassa
viehättää, sanoo Ari Uusikangas.

Ukin kanssa saa seikkailla
Hyvinkääläisen Ari Uusikankaan tyttärenpoika
Leevi käy eskaria. Muutamina päivinä viikossa pojan
hoitopäivä on lyhyempi, sillä ukki hakee hänet
mukkilaan touhuamaan. Mukkila on yhdistelmä
mummilasta ja ukkilasta – ja paikka, jossa tekemistä
vilkkaalle pian kuusivuotiaalle viikarille riittää.

L

apsenlapseni Leevi haluaa
usein ensimmäisenä tarkistaa,
miten yhdessä kasvimaalle istutetut herneet voivat tai onko
pensasmustikoissa jo satoa.
Sitten saatamme vaikka ajaa mönkijällä
tai pelata shakkia, kertoo ukki Ari Uusikangas.
Uusikangasta kuunnellessa huomaa
helposti, kuinka rakas oma lapsenlapsi
on. Mukkilan pihamaalle rakennetaan
yhdessä kaksikerroksista Mega-alusta
moderniksi leikkimökiksi, polskitaan
uimalassa tai tehdään päiväretkiä met-

Tee hyvää -tapahtuma
Maanantaina 3. joulukuuta kello 17–19
on Tee hyvää –tapahtuma Paavolan
vanhainkodissa, Jussilankatu 6.
Mietitkö, miten voisit auttaa ja
ilahduttaa? Tule keskustelemaan asuk-

siin. Uusikangas tahtookin korostaa sitä,
kuinka tärkeä isovanhemman ja lapsen
välinen suhde voi kummallekin olla.
– Monet nuoret eivät halua isovanhempia mukaan kasvatustyöhön, halutaan pärjätä vain itse. Minä taas uskon
toisinpäin. Isovanhempi voi siirtää
kokemusperäistä elämäntietoa ja -taitoa
kasvavalle. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus tuo tukea ja turvaa. Ennen kasvettiin isoissa yhteisöissä useiden erilaisten
ihmisten keskellä.
Uusikangas näkee ukki-lapsenlapsisuhteen tärkeimmäksi asiaksi ajan.

kaiden ja heidän
läheistensä kanssa
iltaan. Mukana on
Pässinpökkimät-taiteilijaryhmä: Maarit,
Katri ja Reijo.
Tervetuloa keskustelemaan kuvataiteista
ja musiikista. Hiljennymme myös adventin
ilosanoman äärelle. Ilmoittautumiset
30.11. mennessä anna.rauhala@evl.fi, p.
040 559 6319 tai carina.lievendahl@evl.
fi, p. 040 356 9074.
Tapahtuman järjestää sairaalasielunhoito ja diakoniatyö.

– Ei mikään ihmissuhde voi kehittyä
ilman, että viettää läsnä ollen aikaa toisen kanssa. Pienen ihmisen maailmasta
pääsee perille vain kiinnostumalla siitä,
mikä häntä kussakin asiassa viehättää.
– Eikä tämä ole vain yhdensuuntaista vuorovaikutusta. Yhtä lailla minä
saan hyvää mieltä ja mielekästä tekemistä yhdessä Leevin kanssa. Esimerkiksi shakin peluussa oppii ajattelemaan
toisen kautta. Vietämme myös paljon
aikaa luonnossa. Se on paitsi seikkailujen, myös rauhoittumisen paikka.
Uusikankaan mukaan aktiivinen isovan-

hemmuus voi myös tuoda tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta.
– Tänä päivänä liian usein vanhukset vain sysätään laitoksiin.
Entinen Ilmavoimien toimiupseeri,
nykyinen yrittäjä Uusikangas käy vuosittain seurakunnan isovanhempi-lapsi
-leirillä.
– Tällaiset leirit ovat hyvä esimerkki
siitä, että yhdessä tekeminen on toisen

kohtaamista. Se on eri juttu kuin vain
kuskata lapsi harrastukseen ja seurata
sitten toimintaa vierestä, Uusikangas
muistuttaa.
Uusikangas on onnekas, sillä lapsenlapsi asuu lähellä, kilometrin päässä.
Pian Leevi pystyy jo itsenäisestikin pyöräilemään vaikkapa kaveriensa kanssa
mukkilaan.
– Lähellä asuminen mahdollistaa aivan eri tavalla tiiviit välit. Voimme nähdä useasti viikossa, ja me mummin kanssa voimme olla lapselle muutakin kuin
satunnainen hoitoapu tai rahanlähettäjä,
joskin nekin ovat tärkeitä rooleja.
Pian vietetään isänpäivää. Silloin Uusikankaat kokoontuvat hieman isommallakin joukolla syömään yhdessä.
– Vaikka päivä on isien ja ukkien
muistamista varten, ryöstänee Leevi
kuitenkin tuona päivänä päätähden
roolin, ainakin meillä.
Teksti ja kuva:
Heidi Kajander-Maavuori

Hallintosihteeriksi Minna Paavola
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 17.10. seurakunnan hallintosihteeriksi
HTK, hallintosihteeri
Minna Paavolan.
Paavola aloittaa
virassa 1.4.2019 ja
työsuhteisena joulukuussa 2018, kun
nykyinen hallintosihteeri Ritva Marjamäki jää eläkkeelle.
Paavola on ollut töissä kirkolla koko työuransa.
Hän aloitti nuoriso-ohjaajana

ja palveli myöhemmin johtajan
sihteerinä Kirkkohallituksessa sairaalasielunhoidon ja jumalanpalveluselämän yksiköissä.
Viimeiset vuodet
hän on työskennellyt
hallinnon asiantuntijana Joensuun
seurakuntayhtymässä.
Työkokemuksen myötä
Paavolalle on kertynyt
hyvä tuntemus kirkon
organisaatiosta, hallinnosta ja
toiminnasta.
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Suru lapsen kuolemasta kulkee mukana koko
elämän ajan. Silti se ei tarkoita jatkuvaa murhetta.

Surun monet kasvot
Äiti synnyttämässä täysiaikaista vauvaa, jonka
sydämenlyönnit ovat jo lakanneet. Isä kantamassa
kotona syöpään kuollutta päiväkoti-ikäistään sairaalan
kappelille suuntaavaan autoon. Hetkiä, jotka piirtyivät
muovaamaan kahden vanhemman elämän ja ajatukset toisille urille.

J

ärvenpääläisellä Pauliinalla
on aikaa poikansa kuolemasta ja syntymästä kolmisen
vuotta.
– Meille perheessämme
ajanlasku alkoi alusta poi-

ELOKUVA

KIRJAT

Irti ahdistavuudesta
Essi Ihonen
AINOA TAIVAS
WSOY 2018, 239 s.

Uskonto sitoo, jäykistää ja vie elämänilon. Tämä on aika monen käsitys ja kokemuskin. Parasta pysyä kaukana ja etsiä
elämän sisältö jostakin aivan muusta.
Viime vuosina muutamat naiset
ovat esikoiskirjoissaan avanneet sisäpiirikokemusta ahdistavasta uskonnollisuudesta. Pauliina Rauhala kertoi
2013 paljon huomiota saaneessa Taivaslaulussa vanhoillislestadiolaisuuden
yhdestä kipupisteestä, ehkäisykiellosta.
Viime vuonna ilmestynyt Synninkantajat jatkoi tökkäämällä 1970-luvun
traumaattisiin hoitokokouksiin. Terhi

6
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kamme Igorin kuoleman jälkeen. Joku
lohdutti sanomalla, että elämä jatkuu,
mutta minun kokemukseni oli vain, että
minulle kaikkein tärkeimmän kohdalla
elämä loppui.
Hyvinkääläisellä Petrillä aikaa lap-

sen kuolemasta on pian parikymmentä
vuotta. Hän kertoo suurimman shokin
tulleen, kun selvisi, ettei tyttärellä ilmennyttä syöpää voisi leikata.
– Se oli kuin päälleni olisi kasattu
betonisäkkejä, enkä saisi happea. Diagnoosin jälkeen tyttäremme eli kuitenkin
lähes vuoden oireetonta aikaa. Sairaalassa käytiin vain säännöllisesti tarkistuksissa, Petri muistelee.
– Saimme olla kotona viimeisetkin
päivät. Pitää sylissä, halata. Ja kuolema
oli lempeä, kipuja ei hänellä ollut. Kaiken keskellä tiesin tämän olevan helpotus, nyt ei tarvitsisi kärsiä, huononevat
päivät olivat lapselta loppuneet.

Suru on kuoleman pari, mutta tavat
käsitellä lapsen kuolemaa ovat perheiden sisälläkin erilaisia. Ihmiset ovat
suremistavoissaankin yksilöitä.
– On tärkeää hyväksyä, se, että toisen tapa käsitellä tapahtunutta on
erilainen. Minäkin sain kuulla monesti, etten sure yhtään, kun en ole
hetkeen katsellut valokuvia tai videoita yhteisistä ajoista. Puuhastelin ja
tein sellaisia asioita lastemme kanssa,
joista menettämämme tytärkin olisi
nauttinut. Työ oli minulle myös keino
saada taukoa mielelle. Sai muuta ajateltavaa, että kesti surua, Petri kertoo.
Myös Pauliina koki, että puolison

Reijo Huuskonen

Törmälehto puolestaan kuvasi omalla
tavallaan karismaattisen helluntailaisuuden ongelmia kirjassaan Vaikka
vuoret järkkyisivät.
Tämän syksyn esikoisromaani samasta tematiikasta on esikoislestadiolaisen lapsuuden ja nuoruuden eläneen
Essi Ihosen Ainoa taivas. Kirja on
luokiteltu nuorisoromaaniksi, mutta se
sopii kaikenikäisten lukulistalle. Kieli
on huolellista ja kaunista, ei niin maalailevaa kuin Rauhalalla.
Rakenne on kikkailematon, kronologisesti etenevä.
Kirja on kasvutarina 17-vuotiaasta
Ainosta, jota pelottaa astua vanhempien paaluttamalle polulle: naimisiin
nuorena, riittävästi lapsia. Ihmissuhteet
seurakunnasta, elämänohjeet saarnaa-

jien suusta. Aino kantaa jo
kihlasormusta, mutta sitten
vanhemman veljen irtiotto
yhteisöstä ja esimerkki vapautta henkivästä perhe-elämästä vie hänetkin mukanaan
muutosprosessiin.
Ainon isän jyrkkä patriarkaalisuus ja nuorten
olematon tieto seksistä pistää
kysymään, voiko tällaista olla
nykyaikana olemassakaan?
Varmaan voi. Hengellinen
vallankäyttö, ”vain meiltä
päästään taivaaseen”, saattaa
tutkitusti johtaa vapaaehtoiseen alistumiseen vaikka perinne olisi
kuinka tukahduttava.
Tunnen myös esikoislestadiolai-

sia, joihin kirjan
piirtämä kuva ei
sovi. Nuoret käyvät
avointa keskustelua
yhteisöstään. Avoimuudella saadaan
aikaan rakennuspuita uskolle, joka ei
jäykisty uskonnoksi
vaan on kiinni paitsi
ajassa niin myös
siinä ikuisemmassa
– Sanassa.

Saimme olla kotona viimeiset
päivät. Pitää sylissä, halata.
kanssa mentiin eri tahtiin.
– Aluksi oltiin symbioosissa, oli vain
me tiiviinä yksikkönä kahdestaan tämän meitä koskettaneen asian keskellä.
Puhuimme ja puhuimme. Lopulta mies
ei enää jaksanut puhumista, ja minä ihmettelin, joko suru loppui. Mies kertoi,
että vaikkei hän koko ajan puhu Igorista, on poika joka päivä mielessä.
Kumpikin pariskunta sai suuren
avun vertaistukiryhmistä. Lastenklinikalla on oma vertaisryhmänsä syöpään
kuolleiden perheille. Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n vertaisryhmät olivat
myös tärkeitä.
– Sai huomata esimerkiksi katkeruuden tunteideni olevan ihan normaalia.
Saman kokeneiden kanssa tuntui hyvältä peilata omaa oloa, Pauliina sanoo.
Aika on tuonut niin Petrille kuin
Pauliinallekin perspektiiviä surun
kanssa elämiseen. Se ei ole samanlaista
kuin ensimmäisenä vuonna. Nyt elämä
on kummassakin perheessä tavallista
arjen pyykkirumbaa. Pauliina on saanut
miehensä kanssa Igorin jälkeen tyttären ja toista odotetaan syntyväksi tänä
vuonna. Perhe käy usein hautausmaalla
ja Pauliinalle on tärkeää, että haudalla
palaa syksyisin ja talvisin aina lyhty.
– Pikkusisko Olga haluaa haudalla aina auttaa ja puhdistaa kromisen
enkelipatsaan. Hän on kaksivuotias ja
luulen, että hän jotenkin ajattelee sen
patsaan olevan Igor, vaikka isoveljen
kuvaa kotona yhdessä katsellaankin.
Petri iloitsee siitä, että esikoistytär
on myös sisaruksien mielessä. Häntä
muistellaan paljon yhdessä perheen
kesken.
– Sitä miettii välillä, millaista olisi,
jos tyttäreni eläisi. Millainen hän olisi
ollut koulussa, pitäisikö samoista ruoista kuin pienenä, olisiko kirjoittanut
ylioppilaaksi… Ajatukset siitä, mitä
lapsi jäi paitsi, vaikka uskonkin vahvasti
hänellä olevan taivaassa kaikki hyvin.
– Olen tämän myötä oppinut elämään päivä kerrallaan, kun tulevasta ei
voi koskaan tietää, Petri kertoo.
Suru lapsen kuolemasta ei ole tämän
päivän surututkimuksenkaan mukaan

haihtuva vaihe, vaan suru kulkee ihmisessä koko elämän ajan. Toisinaan vahvempana, toisinaan hiljaisempana. Ajan
kuluminen harventaa tuskaisimpien
hetkien tuloa ja surun noustessa esiin
osaa suhtautua itseensä ymmärtäen.
– Suru on minulle kunniavieras,
sen kanssa eletään loppuelämä. Oli
kuin ahaa-elämys kun aloin hyväksyä
surun kulkemaan rinnallani. Se ei silti
tarkoita, että olen koko ajan vain murheellinen. Elämässä on nyt paljon iloa,
Pauliina päättää. .

Arkusta kehtoon
– elämä voittaa

Kinnunen on komediauransa huipulla.
Nyt liikkeelle lähdetään arkusta, jota
mielensäpahoittaja alkaa nikkaroida
itselleen. Vaimo on pitkän sairauden
jälkeen menehtynyt, eikä omalle elämälle löydy enää tarkoitusta. Hautajaisväki saa kuulla kuolonaikeista. Mutta
sitten yksinäisen miehen taloon asettuu
lapsenlapsi, joka vähä vähältä sulattaa
papan sydämen. Bisnesura USA:ssa ei
paina mitään sen rinnalla, kun kohdussa kasvaa uusi elämä.
Edellisen elokuvan kalsea miniä jää
nyt sivuosaan. Jani Volasen vahvasti
näyttelemä mielensäpahoittajan toinen
poika, suuren maailman kasvatti, koettaa järjestää asiat mielensä mukaan. Oikeassa olemisen vimma paljastuu lopulta peilikuvaksi isän ehdottomuudelle.

ILOISIA AIKOJA – MIELENSÄPAHOITTAJA
Tuomas Kyrön samannimiseen romaaniin
perustuva elokuva, kesto 1 t. 58 min.
Ohjaus Tiina Lymi, pääosissa Heikki
Kinnunen, Satu Tuuli Karhu, Sulevi Peltola,
Elina Knihtilä, Jani Volanen ja Ilkka Forss.

Mielensäpahoittaja jatkaa jurnuttavaa
valloitustaan myös elokuvina. Tuomas
Kyrön luoma vähäpuheinen jässikkä
koskettaa ilmeisesti niin suuren ikäluokan edustajia kuin myös nuorempia.
Ensimmäisen elokuvan ilmetty nimisankari Antti Litja vaihtuu toisessa
filmatisoinnissa Heikki Kinnuseen.
Yhdyn arvioihin, että Iloisissa ajoissa

Heidi Kajander-Maavuori

Petri ei esiinny jutussa
omalla nimellään.

Tukea suruun
Lapsensa menettäneiden vertaistu-

kiryhmä kuukauden viimeisenä
tiistaina kello 18–20 Martin seurakuntatalon pienryhmätilassa
(Niittymäenraitti 4, Hyvinkää).
Ohjaajana Leena Vilkka, leena.
vilkka@biofilos.fi, p. 040 762
7650. Ilmoitathan tulostasi etukäteen.
Mukaan voi tulla milloin vain
riippumatta lapsen iästä, kuolinsyystä tai kuolinajankohdasta.
Hyvinkään seurakunta järjestää sururyhmiä aikuisille ja lapsille. Aikuisten sururyhmiä on vuosittain kolme, lasten sururyhmiä
harvemmin. Seuraava sururyhmä
käynnistyy tammikuussa 2019,
lisätiedot Kaisa Laakso p. 040 755
9364 tai Virpi Koivisto puh. 040
547 9615, virpi.koivisto@evl.fi.
Toivon polulla -vertaistukiryhmä itsemurhan kautta läheisensä
menettäneille aloitti lokakuussa
Hyvinkään kriisikeskuksessa. Tiedustelut anne.ikonen@hymise.fi.

Ja n n

e Rö n n i

Janne Rönni

AJAN ILMIÖ

Missä on valitusluukku?

E

lämässä tulee eteen tilanteita, jotka tuntuvat ylivoimaisilta, läheisen kuolema niistä
vaikeimpana. Surua tuovat
myös sairaudet, erot ja muut
traumaattiset menetykset. On luonnollista, että joudumme ahdistuksen valtaan kohdattuamme mieltä
suuremmalta tuntuvan vastoinkäymisen. Silloin kysymme: missä on
valitusluukku? Miten tämän voisi
saada korvattua tai jopa pyyhittyä
elämästä pois? Kenelle puran omaa
tuskaani ja turhautumistani? Voinko puuskuttaa sen metsän keskellä
taivaalle, vai sisimmässä Jumalalle?
Entä onko minulla toista ihmistä,
joka kuulee sydäntäni?
Toisilla meistä on vahvempi perusturva kuin toisilla – luottamus
siihen, että kaikki järjestyy. Yhtä
kaikki tarvitsemme vaikeuksissa
apua, ihmisiä, jotka ovat meitä varten. He ovat arjen enkeleitä, Jumalan
lähettämiä.
On tilanteita, joissa tarvitsemme
ammattiapua. Olen opiskellut psykoterapiaa ja saanut välineitä auttaa muita. Terapia-sana tarkoittaa
parantamista. Jeesus oli terapeutti,
hän paransi ihmisiä. Hänen sanansa
ovat parantavia sanoja. Hän sanoo:
”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen.
Kullekin päivälle riittävät sen omat
murheet.” Syvä viisaus on siinä, ettei
tarvitse elää kuin yksi hetki kerrallaan. Toisinaan tuo hetki on vuortakin raskaampi, mutta kun jaksaa
sen, jaksaa koko elämän. Tässä ja
nyt -elo mahdollistuu, kun asettuu
läsnäoloon.

Jeesus sanoo myös: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille
levon.” Tämäkin on terapeuttinen
neuvo. Kun käymme rukoukseen,
hiljennymme hetken ja hengitämme
rauhallisesti. Jo viidessä minuutissa
sydämen syke rauhoittuu ja mieli
selkenee. Saamme olla Jumalan lähellä turvassa ja suojassa. Ja kun tulemme yhdessä Jumalan luo tuoden
hänelle kuormamme, saamme kokea
yhteyttä.
Kun olo on hankala ja ongelma
tuntuu ratkaisemattomalta, saamme
valittaa myös Jumalalle. Puhuminen
helpottaa. Valitusluukku on olemassa, vaikkei menetys pyyhkiydy pois
tai korjaannu. Raskaiden aikojen
jälkeen olemme ehkä oppineet ymmärtämään ihmisenkokoista elämää
enemmän ja meistä on kenties tullut
myötätuntoisempia muita kohtaan.
Voi olla niinkin, ettei ihminen voi
kukoistaa ilman vastoinkäymisiä,
sillä ne kirkastavat elämän ainutlaatuisuuden ja arvon. Kun oppii
hyväksymään elämän sellaisena kuin
se on saa rauhan sydämeen.
Menetyksen ja pettymyksen keskellä on hyvä kysyä: mikä on se pieni
askel, jonka voin tänään ottaa, jotta
asiat olisivat paremmin? Mitä pitäisi
tapahtua, jotta voisin paremmin?
Jeesus kysyi: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Tervehtyminen, toipuminen
vaatii meiltäkin askeleita – niitä,
joihin meillä on piilotettuja voimavaroja. Jonkun täytyy vain auttaa
kaivamaan ne esille.
Petra Pohjanraito

Tämän veljen vaimo, Elina Knihtilän
miniähahmo, tuo elokuvaan lämpöä.
Tiina Lymin ohjaus on muutenkin psykologisesti edeltäjäänsä sävykkäämpi.
Omituiseksi, absurdin irralliseksi jää
kylläkin keltatakkisen thaimaalaisporukan ilmaantuminen mielensäpahoittajan tiluksille.
Mitä onnistunein valinta on 17-vuotiasta lapsenlasta esittävä Satu Tuuli
Karhu. Hän näyttelee antaumuksellisesti
niin riehakasta teiniä kuin keskosta synnyttävää huohottavaa äitiä. Suurenmoista, että nuorelle ehdotetun abortin sijaan
mielensäpahoittajan neljäs sukupolvi saa
elokuvassa nähdä päivänvalon, vaikkakin
kyyneleisten kolahdusten jälkeen. Elämä
voittaa: arkku saa odottaa ja sen sijaan
tulee käyttöä kehdolle.
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Vanhemmuuden
pesti on vaativa
– ja mukava
Hyvinkään seurakunnan perhesiain neuvottelukeskus täyttää kaksikymmentä vuotta.
Juhlan kunniaksi Jari Sinkkonen pitää
kirkkosalissa luennon aiheesta: ”Mitä lapsi
tarvitsee hyvään kasvuun?”
– Nimi oli aiemmin Vanhemmuuden vaativa pesti. Mutta se oli mielestäni masentava
nimi, sillä periaatteessa vanhemmuus on kuitenkin mukavaa, Sinkkonen kertoo.
Sinkkonen tietää mistä puhuu. Hän on
kolmen lapsen isä, lääketieteen tohtori ja
lastenpsykologian erikoislääkäri, joka on
toiminut Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkärinä. Sinkkonen on tunnettu puhuja eri
tilaisuuksissa. Mediassa käännytään usein
hänen puoleensa, kun halutaan vastauksia
lastensuojelua, lasten kehitystä tai kasvatusta
koskeviin kysymyksiin.
Sinkkonen pureutuu luennossaan ajankohtaisiin aiheisiin, kuten esimerkiksi tyttöjen someriippuvuuteen ja poikien pelaamiseen. Hän käy läpi lapsen kehitysvaiheet
– sen, mitä lapsi tarvitsee vauvana, leikkiikäisenä ja nuorena.
– Kerron, mitä vanhempien ehdottomasti
kuuluu tehdä ja missä he voivat tehdä parhaansa. Puhun myös asioista, joille he eivät
mahda mitään. Sen on tarkoitus huojentaa
vanhemmuuden taakkaa. Kasvatuksessa on
tarkoituksena, että lapsesta varttuu eri vaiheiden kautta yksilö, joka on sopivan itsenäinen ja sietää myös riippuvuutta, Sinkkonen
sanoo.
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MOTIVAATION
HUKANNUT
SUKUPOLVI
Teksti ja kuvat: Henri Waltter Rehnström

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen
mielestä kasvatuksen keskeinen
tavoite on saada lapset tekemään
asioita, jotka eivät kiinnosta heitä.
Nykyajan nuorta on kuitenkin
välillä vaikea saada motivoiduksi.

E

nnen oli kaikki paremmin, väittää lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.
Nuorten motivaatioongelmat järjestyivät
kuin luonnostaan.
Kotitöissä auttaminen
oli itsestäänselvyys.
Nuoret touhusivat
heinäpellolla, kitkivät ryytimaata, haravoivat, pilkkoivat
halkoja. Raskaan työn jälkeen päästiin
syömään eväitä tai uimaan - palkinnot
tulivat ikään kuin arjen lomassa.
– Nykyään koneet hoitavat kaiken,
pesevät pyykit ja astiat. Lasten luontainen osallistuminen ei ole enää samanlaista. Se, mitä lapset nykyään joutuvat
tekemään, on hirveän vähäistä. Sitten
saadaan hepulit, kun pitää siivota oma
huone, perustelee psykiatri Sinkkonen
näkemystään.
Elämässä, niin kotona kuin koulussa,
on kuitenkin tehtävä tylsiä asioita. Kasvatuksen keskeinen tehtävä on saada
lapsi ymmärtämään tämä. Motivaation
löytyminen on yksi nykyajan nuorten
suurista ongelmista. Välillä tulee vasjatkuu ›››
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taan hyvinkin haastavia tilanteita,
joissa vanhempia nimitellään ties
millä haukkumasanoilla.
– Olen käyttänyt sellaista termiä
kuin palvelutason dramaattinen lasku. Kun nuori kiukuttelee ja pyytää
sen jälkeen rahaa uusiin kenkiin,
hänelle voi antaa vitosen ja sanoa,
että katso, millaiset kengät saat tällä
summalla, Sinkkonen kertoo.
Tulevan nuoren motivoitumista
edesauttaa paljon se, että hänet
otetaan jo pienenä lapsena mukaan kaikkeen tekemiseen. Silloin
se sujuukin helpoiten, sillä pieni
lapsi tykkää matkia. Kun isä menee
lapiohommiin, niin lapsi tulee mielellään mukaan oman pikkulapionsa
kanssa.
– Kaikki pitää sujua kuitenkin
leikin kautta, ei pakottamalla. Totta
kai lapsi sanoo aina välillä, että ei
kiinnosta. Mutta silloin vanhempi
voi sanoa, että tee kuitenkin, Sinkkonen neuvoo.
Motivaatioasiassa on myös kysymys laajemmasta sukupolvien
välisestä erosta. Sodanjälkeiseltä
sukupolvelta vaadittiin reippautta ja
itsenäisyyttä. Vanhempia ei saanut
kuormittaa, sillä sota-ajan tapahtumat elivät heissä vielä vahvasti.
Muistot kaatuneista omaisista olivat
arjessa läsnä.
– Monet puhuvat 1950-luvusta
optimismin vuosikymmenenä.
Kuitenkin tuolloin lasten piti totella. Sen seurauksena hammasta
puremaan tottunut sodanjälkeinen
sukupolvi antoi omille lapsilleen
enemmän vapautta. Joissain tapauksissa se on lipsahtanut äärimmäisyyksiin, Sinkkonen sanoo.
Yksi äärimmäisistä ilmiöistä on
niin kutsuttu curling-vanhemmuus.
Kyseessä on alun perin tanskalaisen psykologin Bent Hougaardin
kehittämä termi. Sillä viitataan
vanhempiin, jotka yrittävät poistaa
kaikki pettymykset lapsen elämästä.
– On esimerkiksi vanhempia,
jotka kokevat äärimmäistä voimattomuutta sen edessä, että lapsi
ei syö ilman, että ruokapöytä on
täynnä hänen lelujaan. Entä jos
tekisikin niin, että ottaisi lelut pois
ja katsoisi, miten kauan lapsi jaksaa
nälkäisenä odotella ruokaa, Sinkkonen sanoo.
Curling-vanhemmuudessa ei
ole kysymys niinkään lapsesta vaan
vanhempien omista vihamielisistä
tunteista ja heidän vaikeudestaan
sietää niitä. Jos lapsen raivostuttava
käytös saa vanhemman itsensä raivostumaan, vanhempi pelkää siinä
heräävää tunnetta. Jotta näin ei
kävisi, vanhempi tukahduttaa vihan
tunteensa täysin ja antaa lapsen tehdä, mitä tämä tahtoo.
– Mutta se on lapsen kannalta
äärimmäisen turvatonta, että isä ja
äiti ovat tällaisia lapasia, Sinkkonen
täsmentää.
Sinkkosen mukaan äidillä tai
isällä kasvattajana ei välttämättä ole
suurta eroa. Kyse on enemmänkin
persoonasta. Kiintymyssuhdetutkimuksen valossa äiti on lohdun ja
lämmön antaja, ja isä on puolestaan
luottavaisen tutkimisen tuki. Eli hän
rohkaisee tutustumaan maailmaan.
– Onhan se tietenkin klisee. Mutta asia voi olla myös toisin päin.
Siitäkin on tutkimusnäyttöä, että on
perheitä, joissa lapset hakevat läheisyyttä isältä, ja äiti on se, joka pitää
jöötä, Sinkkonen kertoo.
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Johtava perheneuvoja Jarno
Hellström sekä perheneuvoja
Raili Yli-Saunamäki kannustavat
ihmissuhteiden vaalimiseen.

Perheasiain us
sk
neuvottelukeäiväänsä
p
s
ti
o
juhlii 20-vu ikeuksien
Lapsen o
1.
päivänä 20.1 n
Jari Sinkkose
luennolla.

Perheneuvonta
antaa tukea kriiseissä
Hyvinkään-Riihimäen perheasiain neuvottelukeskus
juhlii kaksikymmenvuotistaivaltaan. Hyvinkään
seurakunnan toimipisteen johtava perheneuvoja
Jarno Hellström ja perheneuvoja Raili Yli-Saunamäki
rohkaisevat apua tarvitsevia hakemaan tukea.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

H

yvinkään-Riihimäen
perheasiain yhteinen
neuvottelukeskus
perustettiin vuonna
1998. Tällä hetkellä
kaupungeissa on omat
toimipisteet, mutta
ihmiset voivat valita,
kummassa toimipisteessä asioivat.
Perheneuvoja Raili Yli-Saunamäki
aloitti työt Hyvinkäällä tammikuussa
1999.
– Työ on ollut mielenkiintoista,
ihmisläheistä ja hyvin haasteellista.
Monet ruuhkavuosia elävät arvostavat
sitä, että seurakunta tarjoaa tällaisen
palvelun.
Alkuvaiheessa yhteydenottajina olivat
naiset, mutta nyt tilanne on muuttunut.
– Nyt miehetkin hakeutuvat asiakkaiksi. He ovat aktiivisempia ja kykenevämpiä käsittelemään tunneasioita,
Yli-Saunamäki kertoo.
Johtava perheneuvoja Jarno Hellström sanoo, että kaksi kolmasosaa

Hyvinkään asiakkaista on iältään 30–50
-vuotiaita.
– Parisuhteessaan mokannut ihminen voi ajatella, että jos jossain niin
kirkon perheneuvonnassa voi kokea
armollisuutta. Parasta palautetta olemmekin saaneet siitä, että elämän rikkinäisyyden keskellä ihmistä kohdellaan
kunnioittavasti ja armollisesti.
Asiakastapaamiseen pääsee keskimäärin parissa viikossa. Toisinaan yhteydenottaja saattaa päästä asiakkaaksi
jopa samalla viikolla.
– Keskustelut ovat varmasti luottamuksellisia, nimettömänäkin voi
asioida. Emme anna tietoja kenellekään
emmekä toimi todistajina käräjäoikeudessa. Ihmiset tekevät itse päätöksensä:
me toimimme ainoastaan muutoksen
mahdollistajina.
Eräs työmuoto on perheasiain sovittelu, vaikka päätöksiä ei neuvonnassa
tehdä. Tarkoitus on ehkäistä käräjille
meno.
– Lapset pidetään tilanteissa aina

esillä. Vanhempien hyvä suhde on lapsen paras koti, vaikka eron jälkeenkin,
Raili Yli-Saunamäki korostaa.
Perheneuvojan tehtävään vaaditaan
ylempi korkeakoulututkinto. Suurin
osa perheneuvojista on koulutukseltaan teologeja ja psykologeja, joilla on
myös pitkiä terapiakoulutuksia. Työ
koostuu vastaanottohaastatteluista,
hoidollisista ryhmistä ja puhelinneuvotteluista, ja se tehdään sielunhoidon
ja terapian menetelmin. Esimerkiksi
syys- ja lokakuussa järjestettiin Riihimäellä Tunnekeskeinen parisuhdekurssi, jossa pohdittiin muun muassa arkojen kohtien tunnistamista, turvallisen
perustan luomista ja luottamuksen
palauttamista.
Aiempien päihde- ja työriippuvuuksien joukkoon ovat uusimpina nousseet
internet ja some.
Vakava riippuvuus vie niin paljon tilaa, että parisuhde ja kumppani jääväät
kakkoseksi. Mitä aikaisemmin asia otetaan puheeksi, sen parempi, Hellström
muistuttaa.
Parisuhdeneuvolan nettiosoite on: vau-

va.fi/parisuhdeneuvola, Helenenkatu
32–34 A ja B, Hyvinkää (vuodenvaihteen jälkeen Pappilankatu 14) ja Temppelikatu 9 B, Riihimäki. Ajanvaraukset
ma–to klo 9–11, p. 040 8050 390, sähköposti perheneuvonta.hyvinkaa@evl.fi.
Hyvinkään-Riihimäen perheasiain
neuvottelukeskus löytyy myös FB:sta.

Hannu Jukola/ Tampereen seurakuntien kuva-arkisto

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Älkää siis huolehtiko
huomispäivästä,
se pitää kyllä
itsestään huolen.
Kullekin päivälle
riittävät sen omat
murheet.
Matt. 6:34

P

yhäinpäivää vietetään tänä
vuonna lauantaina 3.11. Pyhäinpäivänä monella on tapana
viedä läheisen ihmisen haudalle kynttilä. Jos hauta ei löydy
omasta kotikaupungista, jokaiselta
hautausmaalta löytyy kaikille yhteinen
muistelukivi. Kynttilän lisäksi haudalle
voi viedä myös kukkia. Puolimatkan
hautausmaan kappelissa on myös kaikille avoin perhehartaus kello 16.
Eri maissa pyhäinpäivää vietetään
eri tavalla ja oman perheen kanssa
voi luoda omia perinteitä. Otetaanko
esille valokuvakansiot ja muistellaan
yhdessä mitä kuolleiden läheisten kanssa on ollut tapana tehdä? Mitä hyviä
muistoja kelläkin edeltä menneistä on?
Kuolemasta ja surusta löytyy paljon
lasten kirjoja, jotka helpottavat surun
läpikäyntiä, kun vain jaksaa mennä kirjastoon.
Suru voi olla pelottava tunne. Itkettää, kiukuttaa ja tuntuu kuin sydämessä
olisi iso möykky. Surusta ja kaikista
muistakin tunteista on kuitenkin hyvä
puhua, nimetä yhdessä erilaisia tunteita. Miltä näytän ja miltä tuntuu kun on
iloinen, surullinen, vihainen, ärtynyt,
hämmästynyt, pelästynyt, rakastunut,
jännittynyt, väsynyt, ujo, rohkea? Men-

Kun maailmalla vietetään
Halloweenia, Suomessa vietetään
pyhäinpäivää. Kuvassa Hugo
Simbergin Kuoleman puutarha.
Mitä sinä näet kuvassa?

kää peilin eteen ja kokeilkaa erilaisten
tunteiden näyttämistä kasvoillanne.
Millä tavalla erilaiset tunteet liikkuu?
Mihin tunteeseen sopii hyppiminen,
pyöriminen, hiipiminen, tömistäminen,
keinuminen? Entä tanssiminen?
Mitä ajatuksia sinulle herää tästä

vanhasta taidemaalauksesta? Sen on
maalannut suomalainen Hugo Simberg vuonna 1896. Maalauksen nimi
on Kuoleman puutarha. Hautausmaat
ovat kuin puutarhoja, joita hoitavat
seurakunnan hautausmaan työntekijät.
He istuttavat kukkia, haravoivat, kaivavat hautakuoppia, auraavat lumia ja
pitävät huolta näistä puutarhoista. He
tosin näyttävät ihan tavallisilta ihmisiltä
eivätkä pelkiltä rangoilta, kuten tässä
taidemaalauksessa.
Oman läheisen hautaa voi myös itse

pitää siistinä, siellä on hyvä käydä esimerkiksi siivoamassa palaneet kynttilät.
Mikä on sinun lempikukkasi, mikä oli
kuolleen läheisen lempikukka? Voisiko
sellaisen kukan viedä pyhäinpäivänä
hautausmaalle? Piirrä tuo kukka myös
sivun sarjakuvaan.
Rukous on silta -laulussa (Virsi 931)
kerrotaan, että rukous tuo rauhan sydämeen. Kokeile seuraavan kerran rukoilemista kun pelottaa, ja muista, että
Jumala kuulee mielellään myös meidän
iloisista asioista. Piirrä sarjakuvaan lisää
lintuja, jotka eivät huolehdi huomispäivästä?
”Joskus synkkä pelko
hiljaa hiipii sydämeen.
Moni kantaa huoliansa aivan yksikseen.
Pimeyden läpi kulkee rukouksen tie.
Älä yksin pelkää, huolet Jumalalle vie.

Rukous on silta luokse Jumalan.
Rukous on polku luokse auttajan.
Rukous on lintu, joka lentää taivaaseen.
Rukous tuo rauhan sydämeen. ”
Youtubessa Lysti Lampaan kanavalla

on video-ohje pienen huolinuken askarteluun. Tarvitset kaksi leipäpussin
sulkijaa, sakset, lankaa, kangasta ja
liimaa. Voitte yhdessä tehdä perheelle
huolinuken, jolle kertoa huolet. Huolinuken voi laittaa tyynyn alle puolestasi
murehtimaan kaikki huolet yön aikaan,
niin ettei meidän itsemme tarvitse.
”Päiväs jos ei hyvin luista,
huolinukke silloin muista.
Varreltansa vaikk`on pieni,
imee huolet niin kuin sieni.
Sen kun laittaa tyynyn alle,
maistuu huomen paremmalle.”

Keväällä 2019
seurakunta järjestää
myös

5-10 VUOTIAILLE
LAPSILLE
SURURYHMÄN.
Lisätietoa antaa
laura.jokinen@evl.fi ja
ari-pekka.laakso@evl.fi

Iskä, äiti ja
Jumala pitää
minusta huolen.

urakunnan
Hyvinkään se
eet löytylapset ja perh
cebookista.
vät myös Fa
assa
Käy kurkkaam
sä.
äs
m
ää
ja tykk

Kuinka monta lehteä löydät kuvasta?
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Rukouslaulua
1100-luvulta

Luciafest och De
Vackraste Julsångerna
i Gamla kyrkan den 13
november kl. 17.

Benediktiininunna, abbedissa Hildegard Bingeniläinen
(1098–1179) oli keskiajan tuottoisin yksiäänisen eli gregoriaanisen kirkkolaulun säveltäjä. Laulut ovat laajoja sävelasteikoltaan ja niissä on tunnetta ja syvyyttä. Ennen kaikkea
Hildegaardin laulut ovat osa liturgiaa. Rukoushetkien ja
messun laulujen yhteydessä on laulettu psalmeja ja Raamatun tekstejä.
Vox Silentii (Johanna Korhonen ja Hilkka-Liisa Vuori)
on vuonna 1992 perustettu lauluyhtye, joka esittää, tutkii ja
opettaa keskiaikaista kirkkolaulua. Lauluyhtye pyrkii äänenkäytössä laulutapaan joka hyödyntää kirkon akustiikkaa ja
sointitilaa mahdollisimman täytenä. Kirkko on siis kolmas
laulaja.
4.11. klo 14 Paavolan seurakuntakodilla Vox Silentii.
Tilaisuudessa julkistetaan Vuoden paavolalainen. Kahvitarjoilu.

Hyvää Lucianpäivää!
Luciadagen i Hyvinge
13. joulukuuta vietetään Lucian

Vox Silentii juhlistaa vuoden paavolalaisen valintaa.

Itsenäisyyspäivän konsertti
Itsenäisyyspäivän iltana kuullaan harvinainen

konsertti, jossa urkurit Katariina Kopsa ja Anna-Maija Virtanen soittavat
urkuja nelikätisesti. Ohjelmassa
on tunnettuja sävellyksiä kuten
Beethovenin Kohtalon sinfonia
ja Mozartin . sinfonian ensimmäisen osa. Konsertin päätteeksi
soi Sibeliuksen Finlandia Virtasen tulkitsemana.
Torstaina 6.12. kello 18 Nelikätisesti-urkukonsertti
Hyvinkään kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

päivää. Lucian päivän vietto
kuuluu alun perin katoliseen
pyhimyskalenteriin. Sitä vietetään ennen kaikkea ruotsinkielisessä kulttuuripiirissä, mutta
nykyisin myös suomenkielisissä kouluissa.
Hyvinkäällä ruotsinkielinen
alakoulu on perinteisesti järjestänyt seurakunnan kanssa
Lucia-juhlan Vanhassa kirkossa. Kolmas- ja neljäsluokkalaiset vastaavat kulkueesta
joka saapuu laulaen perinteistä
Teodoro Cottraun Sankta Lucia -laulua.
Tilaisuuden aikana Lucia
laulaa myös muita lauluja seurueensa neitojen ja tähtipoikien
kanssa. Neidoilla on valkea puku ja päässään hopeaköynnös,

tähtipojilla taas kapea tähdillä
koristeltu kartiopäähine.
Koska Lucia on nimensä
mukaisesti valontuoja, hän
vierailee aamuvarhaisesta seurueineen tuomassa iloa vanhainkodeissa, kaupungintalolla
ja kauppakeskuksessa.
Päivän viettoon kuuluu
myös kahvittelu Lussepullan
ja Lussekakun kera, joiden
leipomista varten on olemassa
lukuisia reseptejä.
Katolisen kirkon pyhimykseksi

julistama Lucia oli marttyyri,
joka kuoli vuonna 304. Hän
kääntyi kristityksi äitinsä parannuttua ihmeen kautta vaikeasta sairaudesta. Lucia jakoi
omaisuutensa köyhille ja vei
mm. ruokaa käsissään vainoa

katakombeissa piileksiville
kristityille. Tällöin hän joutui
pitämään kynttilää pimeässä
päänsä päällä.
Luciaan liittyy paljon legendoja. Perimätiedon mukaan rikas
kosija maksoi Luciasta suuret
myötäjäiset. Tytön kieltäydyttyä avioliitosta pettynyt sulhanen ilmiantoi hänet kristittyjä
vainoaville viranomaisille.
Suomen virallinen Lucianeito astelee Lucianpäivänä
kulkueineen alas Helsingin
tuomiokirkon portaita. :

Anne Blomqvist
Luciakulkue ja kauneimmat
joululaulut ruotsiksi
13.12. klo 17 Vanha kirkko.

IKKUNA MAAILMAAN

Radiolähetystyötä afar-heimon parissa

S

yksyllä 2015 televisiosta tuli Arman ja viimeinen ristiretki -ohjelmassa jakso, jossa Arman
Alizad matkusti Etiopiaan tutustumaan Afarheimoon. Hän matkusti heidän kanssaan
hakemaan suolaa Danakilin autiomaasta, alueelta, joka on yksi maailman kuumimmista paikoista.
Afar-heimo asuu Etiopian, Eritrean ja Djiboutin
alueella. Heidän alueensa on pääosin kuivaa erämaata.
He paimentavat vuohia, kasvattavat kameleita ja harjoittavat pienimuotoista maanviljelystä edellä mainitun suolan louhinnan lisäksi.
Uskonnoltaan he ovat pääosin muslimeja. Osalla
afareista islam ja perinteinen luonnonuskonto on kuitenkin sekoittunut keskenään.
Afarit ovat olleet pelottavan soturiheimon maineessa. Tätä mielikuvaa vahvistaa myös se, että monella afar-miehellä on nykyäänkin vyöllään veitsi tai
sapeli ja olallaan rynnäkkökivääri.
Vaikka Uusi testamentti on käännetty afarin kielelle, monelle sen lukeminen on kuitenkin mahdotonta,
koska vain muutama prosentti heistä osaa lukea.
Medialähetys Sanansaattajat eli Sansa on tukenut
yhdessä seurakuntien kanssa Etiopian Mekane Yesuskirkon afarinkielistä radio-ohjelmaa vuodesta 2005.
Hyvinkään seurakunta on yksi ohjelman tukijoista.
Ohjelman tuottaja, mies, jota kutsutaan sheikiksi,
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on alun perin islamilainen teologi. Haastattelin häntä
Etiopiassa. Ollessaan vielä islamilainen uskonoppinut
hän näki unen, jossa vakuutettiin, että Jeesus elää
tänä päivänä. Uni teki häneen syvän vaikutuksen ja
hän ryhtyi lukemaan Uutta testamenttia. Tavatessaan
kristittyjä, jotka rukoilivat hänen puolestaan, hän
löysi uskon Jeesukseen. Nyt hän tekee radio-ohjelmia
omalle heimolleen.
Sheikki kertoo sanomaa Jeesuksesta kuuntelijalähtöisesti niin, että kristillisestä
uskosta tietämättömien kuulijoiden
on helppo ymmärtää opetusta.
Haastattelimme muutama vuosi
sitten radio-ohjelman kuuntelijoita. Eräs mies kertoi olleensa väkivaltainen toisia kohtaan, mutta sitten hän kuuli
radiosta evankeliumin ja
löysi uskon Jeesukseen.
Hän sanoi haluavansa
välittää rakkautta vihan
sijaan.

Afar-heimo saa niukan elantonsa vuohista, kameleista ja
suolasta.

Ohjelman kuuntelijat ovat kiitollisia siitä. He häm-

mästelevät, että kaukaisessa maassa on ihmisiä, jotka
haluavat välittää evankeliumin heille. He sanovat rukoilevansa suomalaisten puolesta.
Marko Pihlajamaa

YTIMESSÄ

Kahden valtakunnan kansalainen

S

ain muutama vuosi sitten lahjaksi itse maalatun ikonin. Siinä
Maria-äiti pitää sylissään poikaansa Jeesusta.
Ikoni annettiin mukaani
muistotilaisuudessa, josta olin
poistumassa siunattuani itse
ikonimaalarin. Hän oli itse ohjeistanut läheistään antamaan ikonin juuri minulle ja
juuri tuossa hetkessä.
Muistan tuon hetken vieläkin – olinhan
odottamatta tullut syvästi yllätetyksi.

Ikonin tarkoitus ortodoksisessa perinteessä
on synnyttää rukoilijassa rukouksen mieli,
auttaa keskittymään rukoukseen.
Kotiseinällämme oleva lahjaikoni on
minulle ensisijaisesti muistutus pyhän
läsnäolosta arjen keskellä, siis taivaan valtakunnasta. Paikasta, joka on uskooni kuuluva mysteeri aina siihen saakka, kun siirryn
tästä ajasta kuoleman tuolle puolen.
”Minkä sana ilmoittaa korvalle, sen maa-

laus näyttää hiljaa kuvana”, on Basileios
Suuri sanonut ikonista.
Allekirjoitan Basileioksen ajatuksen.
Ikonin tavoin pyhän todellisuudesta
muistuttaa myös musiikki, eikä sen tarvitse olla hengellistä musiikkia. Esimerkiksi
Arvo Pärtin säveltämä Spiegel im spiegel
tai Irwin Goodmanin Maailma on kaunis
tuovat ajatuksiin useimpien rukousteni
pohjavireen: kiitollisuuden.

Miksi suotta
suututtaisimme
heidät?

Ensi sunnuntain evankeliumitekstissä kahden valtakunnan kansalaisuudesta muistuttaa temppeliveron kantaja. Mitä Jeesus vastaa tämän veronkantajan pyyntöön? ”Miksi
suotta suututtaisimme heidät?” Annetaan
siis keisarille se, mikä keisarille kuuluu, Jeesus kehottaa (Matt.22:21).
Tällä asenteella yritän myöskin täyttää
oman sähköisen veroilmoitukseni ensi
keväänä. Kahden valtakunnan kansalaisvelvollisuuteen kuuluu tehdä kuten maallinen
hallitsija vaati, mutta tyystin toisen hallitsi-

jan mielenlaadulla.
Matteuksen evankeliumin lopulla Jeesus
toteaa vielä ”lapset ovat siis vapaat”.
Mitä ihmettä Jeesus tällä tarkoitti?
Löydän lauseelle tulkinnan Pietarilta:
”Jumalan lapset ovat vapaita, vain kuin Jumalan orjina, tekemään hyvää” (1 Piet.2:16).
Tätä hyvän tekemisen ja pahan vastustamisen rohkeutta vapain mielin joudun rukoilemaan itselleni ikonin äärellä.
Äidin sylissä oleva Jumalan poika, minun
ikonini, muistuttaa pelottomuudesta, tuosta kahden valtakunnan kansalaisaktiviteetin
voimanlähteestä ja Jumalan ikivanhasta lupauksesta: ”Älä pelkää, minä olen lunastanu
t sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.”(Jes. 43:1).

Kuva ja teksti:
Marja Liisa Liimatta

Sana

Rukous

Laulu

”Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän
maailman kuninkaat perivät tullia ja
veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?”
”Vierailta”, vastasi Pietari. Silloin Jeesus
sanoi hänelle: ”Lapset ovat siis vapaat.
Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen.
Ota ensimmäinen kala, jonka vedät
ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun
että itsesi puolesta.”
Matt. 17: 24-27

Pyhä Jumala.
Me ylistämme sinua rakkaudestasi,
siitä että olet luonut meidät kuvaksesi
ja tarkoittanut elämään yhteydessäsi.
Auta meitä olemaan maalliselle
esivallalle kuuliaisia
kaikessa, mikä ei ole sanaasi vastaan.
Opeta meitä noudattamaan sinun tahtoasi
ja toteuttamaan rakkautta ja totuutta
myös omassa arkisessa elämässämme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden. Aamen

Edessä reitti tuntematon aukeaa,
omin voimin emme kestä tuulta vasten.
Matkalla, Herra, lupaat meitä johdattaa:
kaitse askeleita horjuvien lasten.
Vaikka vaellus on vaivaista,
minä vielä jaksan toivoa;
olen kahden maan kansalainen.
Kaija Pispa
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LAPSET JA PERHEET
PÄÄSIÄINEN LEVILLÄ

TYTTÖJEN JA POIKIEN SEKÄ PERHEIDEN
TALVILEIRIT 2019 SÄÄKSISSÄ

• Pääsiäinen hiihtäen ja lasketellen Levillä
17.-23.4.2019 nuorille ja perheille.
Hinnat 350 € aikuinen, 210 € 16¬ 18-v. ja
opiskelijat, 180 € 12-15-v., 150 € 7-11-v.
ja 100 € alle 7-vuotiaat.
Alle rippikouluikäiset voivat lähteä leirille
mukaan aikuisen tai vanhemman sisaruksen kanssa, alle 12-vuotiaat vain aikuisen
kanssa. Hakemuksia saa seurakunnan
neuvonnasta ja leirin ohjaajalta.
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksuton
peruutuspäivä on 28.2.2019.

• 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 alkaa 5.11.2018 ja 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
alkaa 5.11.2018 ja 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. 9-10-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 alkaa
5.11.2018 ja päättyy 31.1.2019 osoitteessa www.betsku.net -> 7-14-vuotiaat -> Leirit ja retket varhaisnuorisotyö

KONSERTIT JA MUSIIKKIA
Su 4.11. klo 14 Vox Silentii Paavolapäivän
konsertissa Paavolan srk-kodissa.
Ks. s. 12.
Su 11.11. klo 14 Family Virtanen konsertoi
Isänpäivän konsertissa Vehkojan srkkeskuksessa. Virtasen perhekonsertissa
esiintyvät: Piia, viulu, Sanna, piano,
Eero, laulu ja Anna-Maija, piano. Ohjelmassa mm. viulumusiikin helmiä ja pianonsoittoa nelikätisesti. Kakkukahvit.
Su 11.11. klo 18 Musiikkia Ilon Kautta Matti Herojan muistolle Hyvinkään
kirkossa. Ks. s. 4.
To 15.11. klo 19 Isänmaallisten laulujen ilta
Kytäjän kirkossa. Kenttäpiispa Pekka
Särkiö, Hyvinkään-Riihimäen sotaveteraanikuoro, joht. Teuvo Leutonen.
Yhteislaulua. Juontaa professori Reijo
Pajamo. Kanttorina Marjut Sipakko.
Mukana kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Kahvitarjoilu klo 18 alkaen.
Ma 19.11. klo 18 Laulun siivin Vanhassa
kirkossa. Suomen lasten runotar ja
Suomen lasten runoaarteisto tarjoavat
satumaailman ajatonta kimmellystä.
Runot tarjoavat värssyjä veijareille, haaveilijoille ja huliviliviikareille. Mukana on
jännittäviä eläinlauluja ja vekkulirunoja
koko perheen illan iloksi. Yhteislauluja.
Esiintymässä Hilda, Hulda ja Tilta sekä
juontaja Koikkalainen. (Kuva).
La 1.12. klo 16 Kide-kuoron joulukonsertti
Vanhassa kirkossa.
Su 2.12. klo 17 Isänmaalle-konsertti Hyvinkään kirkossa. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, johtaa musiikkiyliluut-

Lennä laulun siivin!
nantti Juhani Valtasalmi. Vapaa pääsy.
Ohjelma maksullinen.
Su 2.12. klo 18 Adventtivesper Vanhassa
kirkossa. Jyrki Rauhala ja Taru Paasio.
Kirkkokuoro.
Ma 3.12. klo 18 Jousien juhlaa -konsertti
Vanhassa kirkossa. Musiikkiopisto.
To 6.12. klo 18 Nelikätisesti-urkukonsertti
Hyvinkään kirkossa. Ks. sivu 12.
Pe 7.12. klo 18 Jouluyön hiljaisuus -konsertti Hyvinkään kirkossa. Anne Mattila.
La 8.12. klo 17 Joululaulun juhlaa -konsertti
Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja maailman kehitysvammaisten lasten hyväksi. Esiintyjät: Neliapila -kuoro kanttori Minna
Kurkolan johdolla. Lotta Virtanen,
säestäjä Minna Kurkola. Mika Ikonen.
Lauluyhtye KokoNainen. Ohjelma 10 €.
Järj. Kehitysvammaisten tuki ry.
Su 9.12. klo 15 Christmas Carols in the Old
Church of Hyvinkää. Anna-Maija Virtanen, Jyrki Rauhala and Päivi Lievonen.
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Su 9.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut
Ahdenkallion kylätalossa, Untolantie
77. Marjut Sipakko ja Anne Blomqvist.
Kahvitarjoilu.
Su 9.12. klo 17 J. S. Bach: Jouluoratorio,
osat I-III Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Oratoriokuoro. Solistit: Annamaria Hannonen, sopraano. Ruut Mattila, altto.
Markku Pihlaja, evankelista ja tenori.
Niklas Spångberg, basso. Soitinyhtye.
Johtaa Erkki Hannonen. Ohjelma 20 €.
Ma 10.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Nopon koululla. Nopon koulukuja 9.
Ma 10.12. klo 19 Joulun odotuksessa -konsertti Hyvinkään kirkossa. Naiskuoro
Solina.
Ti 11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Martin srk-talossa. Taru Paasio ja Merja
Telsavaara.
To 13.12. klo 13 Arkipäivän kauneimmat
joululaulut Hyvinkään kirkossa. Taru
Paasio, Maria Kahra, Hannele Liesmäki
ja Tuija Vänskä. Vehkojan kuoro.
To 13.12. klo 17 Luciafest och De Vackraste
Julsångerna i Gamla kyrkan. Marjut Sipakko, Anne Blomqvist och Kirsi
Koivula.
To 13.12. klo 19 Antti Railion: Joulumaan
Taikaa -kirkkokiertue. Kirkkokonsertissa
klassisimpia joululauluja koskettavina
tulkintoina. Liput Ticketmaster ja
Lippu.ﬁ
La 15.12. klo 17 Koko perheen joulukonsertti Hyvinkään kirkossa. Lapsi- ja
nuorisokuorot & soitinyhtye, johtaa
Marjut Sipakko. Kaikenikäiset tervetuloa
virittymään joulutunnelmaan.

la .. klo  Pyhäinpäivän perhehartaus Puolimatkan kappelissa
su .. klo  Perhemessu ja –brunssi
klo 9.30 alk. Vehkojan srk-keskuksessa
su .. klo  Isänpäivän perhemessu
Paavolan srk-keskuksessa
su .. klo  1. adventin perhemessu
Hyvinkään kirkossa
su .. klo  Lasten kauneimmat
joululaulut Vehkojan srk-keskuksessa
ma .. klo  Laulun Siivin –konsertti. Koko perheenlauluilta Hyvinkään vanhassa kirkossa. Iloisia lauluja
ja runoja satujen maailmasta laulutrio
Hulda, Hilda ja Tildan tahtiin. Lauluissa
seikkailevat vekkulit eläimet ja vikkelät
vekarat, kuten pikku maalari, tulitassukissa, nokipoika, seitsemän sikaa ja
muita ystäviämme. Lauluja säestävät
pianisti Edwina ja kitaristi Jussi. Kesto
noin 40 min. Pieni iltapala. (Kuva).
pe .. klo  4-vuotiaiden synttärit Vehkojan srk-keskuksessa, YliAnttilantie 3. Synttäreillä nautitaan
yhteisestä ohjelmasta ja herkutellaan
synttärijäätelöllä. Juhlaan kutsutaan
erityisesti heinä-joulukuussa syntyneitä
lapsia. Ilm. 4.11. mennessä Nonna Kotkanen-Koivu, p. 040 559 6327, nonna.
kotkanen-koivu@evl.fi
Torstaisin klo .-. Lapsiparkki
Kirkonmäellä, Hämeenkatu 16, alakerran kerhotila. Ilm. maanantaisin klo 1214, p. 040 708 5218. Peruutukset viim.
edelliseen iltaan mennessä.
Päiväkerhoissa on vielä tilaa! Lisätiedot www-sivuilta Lapset ja perheet tai
Tanja Uimoselta, p. 040 528 7236,
tanja.uimonen@evl.fi

DIAKONIA
Diakonian vastaanottoajat ovat jatkossa Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Paikka on vaihtunut Työkeskuksen
remontin vuoksi.
Maanantaisin klo – perhetyön
vastaanotto
Tiistaisin klo – päihdetyön vastaanotto
Torstaisin ja perjantaisin klo –
vastaanotto
Ajan voi varata vastaanotolle ti, to ja
pe klo 10–13 joko puhelimitse p. 019
4561 250 tai käymällä em. aikoina paikan päällä Hyvinkään kirkossa.
Suomikahvila eli suomenkielen keskustelukerhot vuoroviikoin Hyvinkään
kirkon yläsalissa (paikka vaihtunut)
ja Paavolassa. Parittomat viikot: Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16 klo
18–19.30 ja parilliset viikot: Paavolan
srk-koti, Aittatie 1 klo 18–19.30. Tervetuloa harjoittelemaan suomen kieltä

N U O R T E N TA LV I
Betanian (Helenenkatu 15) viikkotoiminta:
Keskiviikkoisin Raamis klo 15–19
Perjantaisin AfterSchool -ilta klo 15–19
Lauantaisin Nuortenilta klo 16.30–20.30

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

Pyhäinpäivän vietto seurakunnassa

P

yhäinpäivä on säilyttänyt Suomessa asemansa
vainajien muistopäivänä. Suomalaisilla
on silloin tapana muistaa edesmenneitä
rakkaitaan ja viedä näiden haudoille
kynttilöitä ja seppeleitä. Tapa yleistyi toisen
maailmansodan jälkeen, ja se on jäänyt meille vahvaksi
perinteeksi. Pyhäinpäivä on myös neljänneksi suosituin
kirkossakäyntipäivä viimeisten, vuoden 2015 tilastojen
mukaan.
Tänä vuonna pyhäinpäivää vietetään lauantaina 3.11.
Pyhäinpäivää vietetään aina sinä lauantaina, joka osuu
31.10. ja 6.11. väliseen aikaan.
Myös monissa seurakunnissa pyhäinpäivän
hartaushetkessä muistetaan vuoden aikana kuolleita
seurakuntalaisia ja sytytetään kynttilä heidän muistolleen.
Pyhäinpäivässä yhdistyy kaksi keskiaikaista juhlaa:
alun perin marttyyrien muistoksi vietetty kaikkien
pyhien muistopäivä sekä kaikkien uskovien vainajien
muistopäivä.

La .. Pyhäinpäivä
– Teemana pyhien yhteys
• Klo  Messu Hyvinkään kirkossa. Janne Rönni,
Ilkka Järvinen, Taru Paasio ja Minna Kurkola.
Hyvinkään Kirkkokuoro.
• Klo  Pyhäinpäivän hartaus Puolimatkan kappelissa.
Jyrki Rauhala ja Taru Paasio. Vehkojan kuoro.
• Klo  Pyhäinpäivän perhehartaus Puolimatkan
kappelissa. Merja Telsavaara, Helena Lehtinen,
Irja Santapukki ja Riikka Hautakoski.
• Klo  Pyhäinpäivän iltakirkko Hyvinkään kirkossa.
Poisnukkuneiden muistaminen. Virpi Koivisto,
Marja Liisa Liimatta, Antti Kurkola, Minna Kurkola ja
Marjut Sipakko. Lauluryhmä Kastepisarat.
Kirkkokahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa
pyhäinpäivän iltakirkon jälkeen.
Lämpimästi tervetuloa!
Huom. Pyhäinpäivän hartaus Rauhannummen
kappelissa klo 14 on peruttu remontin takia.
Ei kuljetusta tänä vuonna.

teekupposen ja ystävien parissa.
Perjantai Pysäkki päihde- ja mielenterveyskuntoutujille kokoontuu jatkossa Hyvinkään kirkon yläsalissa (paikka
vaihtunut), Hämeenkatu 16. Joka toinen
perjantai 9.11., 23.11., 7.12. klo 9–11. Perjantaipysäkki on tarkoitettu päihde-ja
mielenterveyskuntoutujille. Luvassa on
mukavaa yhdessä oloa, kahvia, puuroa
ja hartaushetki. Yhteyshenkilöt: Johanna Tontti p. 040 8050 371 ja Kaisa
Laakso p. 040 7559 364.

JOULU TULEE
la .. klo – Lähetystyön
joulumyyjäiset Hyvinkään kirkon ala-aulassa. Myynnissä
keittiöpyyhkeitä, sukkia, kasseja,
lasten ja aikuisten essuja, kivikoruja, kransseja, säärystimiä, patalappuja, jouluisia kangastauluja,
puutöitä. Järj. Kä-Te-Vät ja Tikkusormet.
pe .. klo .–. Suuret joulumyyjäiset lähetystyön
hyväksi seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16. Myyntipöydässä
suolaisia ja makeita herkkuja ja
arpoja 2 €:n hintaan. Alkuhartaus klo 10.20. Pitopalvelun jouluateria myyjäisten yhteydessä.
Järj. Pitopalvelu ja lähetystyön eri
toimijat.
pe .. Pitopalvelun runsas ja
herkullinen jouluateria, hinta 15 €.

TILAA AJOISSA
JOULUHERKUT!
Leivonnaiset, laatikot ja muut herkut
vaivattomasti seurakunnan pitopalve-

lusta, p. 040 8050 240. Jouluruokien
viimeinen tilauspäivä on 13.12. Jouluruokien hakupäivät ovat la 22. ja su
23.12. klo 9–12.
ke . klo  Evankelioimistyön, pienpiirien ja lähetystyön joulujuhla srkkeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Mukana Jyrki Rauhala, Johanna Rantalankila ja Esa Kokko.
la .. klo – Joulunavaus Willan
torilla. Joulunavauksessa kirkkoherra
ja kirkkokuoro esiintyvät lavalla klo
10.15–10.45. Seurakunnan työntekijät,
vapaaehtoiset ja Lystilammas jakavat
Adventti- ja joulu -esitettä torilla ja
Jussinmäen Korvatunturi-teltassa klo
10–15. Lapset ovat lämpimästi tervetulleita katsoman lampaita ja paimenia
Korvatunturi-telttaan.

MUUTA
ELÄMÄN PUU
Ekspressiivisen taideterapian viikonloppukurssi Hyvinkään seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16) la 24.11. klo
12-18 ja su 25.11. klo 12-17.

Minkälainen on sinun elämänpuusi?
Elämän puu on vahva alkukuva, joka
yhdistää meidät kaikkeen, kaikkiin ja
kaikkeuteen. Mitä lauluja linnut oksillasi
laulavat, mitä tarinoita kertovat?
Ohjaajana taideterapeutti, hengitysohjaaja, pastori Terhi Varjoranta, mukana pastori, terapeutti Petra Pohjanraito.
Hinta 25 € sisältää kurssin ja taidetarvikkeet. Lisätiedot ja ilmoittautuminen pastori Petra Pohjanraidolle p. 040 748 1960
tai petra.pohjanraito (at) evl.fi su 18.11.
mennessä. Mukaan mahtuu 10 osanottajaa. Järjestäjinä Hyvinkään seurakunta ja
Opintokeskus Agricola

ISRAEL RAAMATTUJA RUKOUSPIIRI
maanantaisin srk-keskuksen juhlasalissa:
.. klo . Pastori, toim. joht,
Hannu Hiipakka, ”Israel mediasodan
pyörteissä.”
.. klo . Sirkku Saba, ” Israelin
heimot karkoituksen jälkeen - teorioiden tarkastelua.”
.. klo . Petri Kauhanen, ”Tilanne Ukrainassa, Euroopassa.”

KYTÄJÄ-KERHO
ke .. klo  Kytäjän kirkon sivusalissa, Palkkisillantie 11. Lounas. ”Muistellaan Japanin matkoja”, Sirpa ja Kosti
Kallio, Solveig Crusell.
ke .. Jouluateria.
Tervetuloa. Järj. Kytäjän aluetyö
KOTISEURAT
ke .. klo  Lähteenmäen lomakodissa (Palvantie 192) Hannan ja Sirkan
luona. Vieraana rov. Jaakko Uronen.
Kahvitarjoilu.
MIESTEN KESKUSTELUILTA
to .. klo  Vehkojan srk-keskuksessa. Aiheena “Viime sotien kentälle
jääneiden sankarivainajien etsinnät,
tunnistus ja kotiin kuljetus.” Aiheesta
esitelmöi everstiluutnantti evp Osmo
Eskola. Iltahartaus ja kahvitarjoilu.

Juhlitaan lasten oikeuksia
Lapsen oikeuksien perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Sopimuksen
mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille syntymästä saakka. Lapsella on oikeus muun
muassa nimeen, kansalaisuuteen, fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen turvaan sekä
koulutukseen. Sopimus sitoo jäsenvaltioita myös oikeudellisesti. Suomessa lapsiasiavaltuutettu valvoo lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista.
pe 23.11. klo 9-12 Lapsen oikeuksien päivän perhetapahtuma Hyvinkään kirkossa.
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Eriikka Käyhkö

klo 10 muskarikirkko. Kahvia, mehua, pikku purtavaa. Puuhapisteitä: kuvausta,
kasvomaalausta, kuvasuunnistusta, askartelua sekä tehtäviä eri maista
– mukana lähetystyöntekijä Pirkko Nummela. Hiljainen huone.

– Maalaaminen on jatkuvaa
kilvoittelua, siinä ei tule koskaan
valmiiksi, kertoo ikonimaalauksen
opettaja, ikonimaalari Päivi
Hynynen.

Maalatessa mieli täyttyy ilolla
Päivi Hynysen ikonimaalausryhmien ilmapiiri on
parhaimmillaan lähes sielunhoidollinen.

I

konimaalari, ikonimaalauksen
opettaja Päivi Hynynen on kumartunut työpöytänsä ääreen kotonaan
Järvenpäässä. Hän on maalannut
ikoneja jo 20 vuotta. Tällä kertaa
hän maalaa keskittyneesti Jumalanäidin rintakuva -ikonia.
– Nuorin neljästä lapsestamme oli
puolivuotias kun näin Järvenpään silloisen työväenopiston esitteessä ilmoituksen ikonimaalausryhmästä. Mies
jäi hoitamaan lapsia ja minä pääsin
maalaamaan. Se oli ihana henkireikä
kotiäidin työhön.
Hynynen jäi välittömästi
kiinni uuteen harrastukseensa.
Ikonimaalauksen
säännönmukaisuus,

loogisuus ja haasteellisuus sopivat
hyvin luonteelleni, luonnehtii
matemaatikoksi
kouluttautunut ja
vakuutusyhtiöissä
työskennellyt Hynynen.
Kun oma opettaja
jäi kymmenen vuoden
päästä eläkkeelle, kysyi
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tämä Päiviä jatkajaksi.
– Olen ujo ihminen ja jouduin
menemään reippaasti epämukavuusalueelleni. Mutta kokemus on tuonut
varmuutta. Tätä nykyä nautin opettamisesta.
Ikonien (kreikaksi eikōn eli kuva) aiheita ovat Kristus, Jumalanäiti, enkelit,
pyhät henkilöt ja kirkkovuoden juhlat.
Ikonin edessä rukoillaan Jumalaa ja se
auttaa keskittymään rukoukseen. Niitä
ei palvota, mutta niitä kunnioitetaan
niihin kuvattujen pyhien vuoksi. Ikoneja työstäessä edetään aina
varjoista valoon. Maalatessa käytetään
perinteisesti
munatemperatekniikkaa
ja monia
ohuita
maalikerroksia.
Hynynen
itse opettaa ikonimaalausta
viikoittain
Tuusulan
kansalaisopistossa, Jokelan
yksityisessä kansa-

laisopistossa sekä Hyvinkään opistossa.
– Esimerkiksi täällä Hyvinkäällä
kokoontuvat maalausryhmät ovat aivan
mahtavia. Maalaamme ja juttelemme
arkisista, ja välillä hyvinkin henkilökohtaisista asioista.
Yhtenä työnsä suurimmista rikkauksista Hynynen mainitsee erilaisten
ihmisten kohtaamisen.
– Toisinaan ilmapiiri on lähes sielunhoidollinen. Ikäjakauma kursseillani on
hyvin laaja. Sekin tuo oman rikkautensa
yhdessä tekemiseen ja olemiseen.
Opistoissa opettaminen on tunnustuksetonta, joten hengellisistä asioista
siellä ei juurikaan keskustella.
– Annan ryhmäläisille välineet siihen kuinka maalataan. Jokainen voi
sitten halutessaan itse perehtyä hengellisiin asioihin.
Hengellisyys on kuitenkin maalaamises-

sa aina jollakin tasolla läsnä.
– Sanotaan, että ikonit ovat ikkunoita ikuisuuteen, ja pystyn kyllä allekirjoittamaan tämän. Ikonit maalataan aina Jumalan kunniaksi. Koen, että niiden
maalaaminen on kristillistä työtä.
Hynysen oma suhde ikoneihin on
vahvasti ekumeeninen.
– Ikonit eivät ole vain ortodoksien,
vaan kaikkien kristittyjen yhteistä perinnettä.
Myös niissä hetkissä joissa Päivi Hynysen omassa elämässä on ollut raskaita vaiheita, on ikoneiden maalaaminen

Ikonit eivät ole
vain ortodoksien,
vaan kaikkien
kristittyjen yhteistä
perinnettä.
ollut mitä parhainta terapiaa.
– Maalatessa pää tyhjenee ja mieli
rauhoittuu. Kun keskittyy siihen täysillä, oman elämän huolet ja murheet
unohtuvat. Mieli täyttyy ilolla.
Parhaillaan elettävän syksynkin Hy-

nynen näkee uuden alkuna. Nuorinkin
Hynysten lapsista on nyt muuttanut
omilleen ja aikaa omille harrastuksille
on vapautunut enemmän. Maalaamisen
lisäksi Hynynen rakastaa muun muassa
sienten ja puolukoiden poimimista.
– Syksy on kypsymisen aikaa, ja tietyllä tavalla myös uuden alku.
Päivi Hynysen ikoneita esillä Järvenpään Prisman Rantagalleriassa (Rantakatu 5) joulukuun ajan.
Teksti ja kuvat: Irja Ketola

