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Paula Vilhunen kertoo, että monelle vanhukselle kaupan kassan Hyvää päivän jatkoa -toivotus saattaa olla päivän ainoa sosiaalinen kontakti.

Viranomaiset eivät korvaa läheisiä
Keusoten ikääntyneiden palvelujen
sosiaaliohjaaja Paula Vilhunen on nähnyt läheltä
vanhusten yksinäisyyden ja taloushuolet.

M

aineikkaan ruotsalaisohjaajan Lukas Moodyssonin
varhaisiin teoksiin kuuluu
lyhytelokuva Bara prata lite
(1997). Se kertoo eläkkeellä
olevasta yksin asuvasta vanhasta miehestä.
Joka päivä hän soittaa puhelimella tarkoituksellisia vikasoittoja, jotta saisi vain puhua jonkun kanssa.
Vaikka kyse on vain pelkästä elokuvasta,
sen esittämä riipaiseva esimerkki voisi aivan hyvin olla tottakin. Yksinäisyys on yksi
keskeisimmistä vanhusten ongelmista niin
Hyvinkäällä kuin muuallakin Suomessa.
– Monelle vanhukselle kaupan kassan
Hyvää päivän jatkoa -toivotus saattaa olla
päivän ainoa sosiaalinen kontakti, kertoo
Paula Vilhunen.
Vanhusten asiat ovatkin tulleet Vilhuselle
hyvin tutuiksi. Viimeisen parinkymmenen
vuoden aikana hän on työskennellyt sosiaaliohjaajana ikääntyneiden palveluissa. Nykyinen työpiste sijaitsee Keusoten terveyskeskussairaalan yhteydessä Hyvinkäällä.
– Alkuperäiseltä koulutukseltani olen
hammashoitaja, mutta 90-luvun lopulla
kouluttauduin sosiaalialalle. Auttaminen on
aina ollut lähellä sydäntäni, ja koen vanhustyön kutsumuksekseni. Kotoa tulleet arvot
ovat vaikuttaneet. Minulla itselläni oli hyvä
suhde oman mummoni kanssa. Isovanhemmilla voi olla suuri vaikutus jopa ammatinvalintaan, Vilhunen sanoo.
Mutta palataanpa jälleen ikäihmisten yksinäisyyteen. Mistä se johtuu? Miksi juuri
tämän päivän vanhukset ovat niin yksinäi-
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siä. Syitä on varmasti monia. Yksi selkeimmistä on yhteiskuntarakenteessa vuosikymmenien saatossa tapahtunut muutos.
Aiemmin perheenjäsenet asuivat lähellä toisiaan. Nykyisin vanhemmat, lapset
ja lapsenlapset saattavat asua kaikki eri
kaupungeissa. Jotkut jopa ulkomailla asti.
Suurista etäisyyksistä johtuen vanhukset
saattavat jäädä vaille päivittäistä, viikoittaista tai kuukausittaista kanssakäymistä.
On myös vanhuksia, joilla ei ole sukulaisia,
ja joiden ystävät ovat jo kuolleet.
– Heikoimmassa asemassa ovat vanhukset, joilla ei ole ketään läheistä, kenen puoleen kääntyä. Pahin tilanne on liikuntarajoitteisilla vanhuksilla, jotka eivät pääse ulos
omin avuin kodistaan, Vilhunen kertoo.

HENKILÖKUVA
Paula Vilhunen
Keusoten
ikääntyneiden
palvelujen
sosiaaliohjaaja
Motto:
Pidetään
toisistamme
huolta.

Millaista apua viranomaiset sitten tarjoavat

huolien ja ongelmien kanssa painiville vanhuksille? Millainen on esimerkiksi sosiaaliohjaajan työnkuva? Vilhunen kertoo, että
hänen työnsä on vaihtelevaa. Samanlaisia
päiviä on harvassa. Vaikka aamulla kalenteri olisi tyhjä, se saattaa täyttyä heti seuraavana aamuna.
Sosiaaliohjaajalle ohjautuvat muun muassa lakisääteiset vanhuksensuojeluilmoitukset. Ne ovat suurelta osin ensihoidon
tekemiä. He ovat saaneet kutsun vanhuksen asunnolle ja huomanneet samalla, että
tämän elämänhallinta on jollakin tavalla
hukassa. Vanhus on esimerkiksi muistamaton tai hänen asuntonsa on silmiinpistävän
siivoton.
– Joskus vanhussuojeluilmoituksen

Heikoimmassa
asemassa ovat
vanhukset,
joilla ei ole
ketään läheistä,
kenen puoleen
kääntyä.

tekevät myös naapurit, omaiset tai ystävät. Aivan aluksi selvitetään vanhuksen
sosiaalinen verkosto ja pyritään ottamaan
selvää, olisiko siellä joku, joka voisi jatkossa
auttaa tai tukea häntä. Esimerkiksi lapset,
lähiomaiset tai muut vanhukselle läheiset
ihmiset. Viranomaisten apu ei voi koskaan
korvata täysin läheisten tarjoamaa apua,
Vilhunen sanoo.
Suurella osalla Vilhusen kohtaamista

asiakkaista on ongelmia taloutensa kanssa.
Niihin on kuitenkin vaikea esittää mitään
yhtä selkeää syytä. Hyvinkäällä asuu paljon
matalapalkka-aloilla työskennelleitä vanhuksia, joiden eläkekertymät ovat pienet.
Kun puskuria ei ole, niin yllättävät sairaalajaksot saattavat kääntää talouden kokonaan
päälaelleen. Suoranaista vanhusten taloudellista hyväksikäyttöäkin esiintyy.
– Vanhusten joukosta löytyy myös peli- ja
päihderiippuvuutta. Varsinkin alkoholinkäyttö ikääntyneillä on lisääntynyt. Esimerkiksi monilla yksinäisillä vanhuksilla pullosta on saattanut tulla kaveri, Vilhunen kertoo.
Muistisairailla ja huonokuntoisilla vanhuksilla laskut saattavat myös monesti jäädä maksamatta. Näissä tapauksissa omaiset
ovat yrittäneet hoitaa raha-asioita, mutta se
on harvoin sujunut mutkattomasti. Pankit
ovat nimittäin nykyään todella tarkkoja. Ilman verkkopankkitunnuksia ja digilaitteita
asioiden hoitaminen näin korona-aikaan
tuottaa lisähankaluutta.
– Kaikkein palkitsevinta työssäni on
se, kun saa ikääntyneen ihmisen elämän
jälleen raiteilleen. Pidän myös kunnia-asianani sitä, että saan hoitaa hyvinkääläisten
veteraanien asioita, Vilhunen sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Veini Vänskä
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Yhteisvastuu puolustaa
vähävaraisia ikäihmisiä
TALOUDELLISEEN AHDINKOON voi johtaa mo-

net täysin itsestä riippumattomat syyt. Elämän
voi keikauttaa radalta esimerkiksi avioero, lomautus, sairastuminen, puolison kuolema tai
työttömyys. Pienet tulot eivät kestä yllättäviä
menoja. Välttämättömiä hankintoja saatetaan
kuitata osamaksuilla sekä luottokorteilla. Yksi
asia johtaa helposti toiseen ja ongelmat voivat
kasautua. Usein apua haetaan vasta sitten, kun
tilanne on jo todella huono. Ja ikäihmiset ovat
niitä, jotka tarvitsevat eniten apua, mutta pyytävät sitä viimeisinä. He eivät ole tottuneet valittamaan ja haluavat pärjätä mahdollisimman
pitkälle itse.
HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN diakoniatyön-

tekijät ovat kiinnittäneet huomioita siihen,
miten pienet eläkkeet, korkeat vuokrat ja
lääkkeiden kalleus ovat syinä vanhusten taloushuoliin (s. 8-10). Hyvinvoinnista tingitään.
Välttämättä ei ole varaa ostaa tarvittavia lääkkeitä eikä terveellistä ruokaa. Heikoimmassa
asemassa ovat yksin asuvat, joilla ei ole ketään

Usein apua haetaan
vasta sitten, kun tilanne
on jo todella huono.
jakamassa laskuja tai läheistä kenen puoleen
kääntyä.
KÖYHYYS JA yksinäisyys kulkevat monesti kä-

sikkäin. Vanhukselta voi puuttua kokonaan sosiaaliset verkostot. Koronan tuomat rajoitukset
ovat vaikuttaneet liikkumiseen, harrastamiseen
ja läheisten tapaamiseen. Sukulaiset saattavat
asua kaukana, eikä ole varaa matkustaa heidän
luokse. Keusoten ikääntyneiden palvelujen
sosiaaliohjaaja Paula Vilhusen mukaan (s. 2)
suurista etäisyyksistä johtuen vanhukset voivat
jäädä vaille päivittäistä, viikoittaista tai kuukau-

sittaista kanssakäymistä. Monelle
kaupan kassan Hyvää päivän jatkoa
-toivotus saattaa olla päivän ainoa
sosiaalinen kontakti.
YHTEISVASTUUKERÄYS ALKAA

sunnuntaina 7.2. ja sen tuotoilla autetaan taloudellisissa
vaikeuksissa olevia ikäihmisiä
niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
Keräystuotosta 20 prosenttia
jää käytettäväksi Hyvinkään
alueella. Osallistu hyvinkääläisten ikäihmisten hyväksi
tehtävään työhön tekemällä
lahjoitus esimerkiksi seurakuntamme MobilePay -numeroon 30846 tai osoitteessa
www.yhteisvastuu.fi/hyvinkaa.
Sivulta 10 löydät kootusti tiedot,
joista voit valita sinulle parhaan lahjoitustavan. Lämmin kiitos!

Rauhan, rakkauden sana yhteisvastuun virittää,
haavojamme hoitavana ystävyyteen yhdistää.
KIRKONMÄKIGALLUP

Hanna Tarkiainen

Tea Pohjoispuro
vt. johtava tiedottaja

Virsi 193:4

Teksti ja kuvat Miia Maria Lahti

Mitä vanhat ihmiset merkitsevät sinulle?

MINNA SAKKI-EEROLA
– Arvostan vanhempia henkilöitä ja
heidän elämän mukanaan tuomaa
kokemusta. Vanhempien ihmisten
eletty elämä on täynnä historian kulkua, ja sen kautta voi asettaa itsensä
aikajanalle tässä maailmassa. Ihminen on vanha silloin, kun hän tuntee
itsensä sellaiseksi, sitä ei voi ikävuosina määritellä. Oman vanhenemisen
näkee tietysti lapsista.

PEETRO SAKKI
– He herättävät suurta kunnioitusta.
Mummoni on minulle hyvin läheinen,
ja hänen tarinansa omasta nuoruudestaan muistuttavat pysymään kiitollisena ja nöyränä vanhoja ihmisiä
kohtaan. Meidän nuorempien sukupolvi on kasvanut täysin eri lähtökohdista, minkä vuoksi asioita ottaa
usein itsestäänselvyyksinä. Mitään
tiettyä ikää vanhuudella ei ole.

JOUKO KLEEMOLA
– Arvostan heidän elämänkokemustaan ja mielipiteitään, jotka
ovat muovautuneet pitkän elämän
mittaan. Minusta ihminen muuttuu
vanhaksi itse asiassa vasta sitten,
kun hän niin haluaa. Se ei siis ole
ikä- vaan asennekysymys. Edellä
mainitusta syystä en ole juuri vanhenemista itse ajatellut. Täytyy katsoa,
koska sellainen aika tulee.

MIRKA KOSKELIN
– He merkitsevät jatkumoa, historiaa
ja juuria. Nykyään tuntuu, että vanhuusikä karkaa aina vain pidemmälle; tietenkin siksi, että itse vanhenee,
mutta myös siksi, että keskimääräinen elinikä pitenee ja ihmiset pysyvät pidempään toimintakykyisinä.
Kroppa muistuttaa omasta vanhenemisesta, mutta toisaalta ikä tuo kokemusta ja empatiakyky lisääntyy.
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Pressikuva

KOLUMNI

Maiju Laakso
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Uskaltaako kohdata
kipunsa ja antautua
armon varaan?

Kipuja ja kohtaamisia
ALOITIN TWITTERIN käytön kolmisen vuotta sitten

työni vuoksi. Huomasin ajautuneeni tilanteeseen,
jossa joudun asettamaan itselleni päivittäisiä aikarajoja
puhelimen loputtoman uutis-virran seuraamisessa.
Algoritmit olivat onnistuneet koukuttamaan aivoni
mielihyväosiot nopean, nokkelan ja näsäviisaan sanailun seuraamiseen. Olin kadottanut kyvyn keskittyä.
Addiktoitumista älypuhelimen suomiin loppumattomiin sisältövirtoihin avitti myös pitkä sairausloma
ja heti sen jälkeen tullut koronakaranteeni läheisen
sairastumisen vuoksi. Kahden kuukauden totaalinen
eristäytyminen kotiin paljastaa itsestä yllättäviä piirteitä. Päivät ja viikot sulautuvat toisiinsa. Miten helppoa on vajota sarjojen epätodellisiin maailmoihin, kun
pakenee ensin kipua ja sitten tapahtumattomuutta.
Miten liikuttuu kyyneliin yllättävistä avuntarjouksista.
Miten herkkänä ja haavoittuvana ylitulkitsee toisten
viesteihin vastaamattomuutta. Miten vaikeaa onkaan
olla toisten avun armoilla ja sanoa omavoimaisuudelle
väliaikaiset hyvästit.
Äänikirjojen maailmasta löytää monenlaisia selfhelp -oppaita. Kiitollisuuspäiväkirja, kunnon yöunet,
terveellinen ruoka ja liikunta tekevät meistä parempia
ihmisiä ja jaksamme taas työelämän vaatimuksia. Uusi
vuosi, uusi ihminen, uudet tavoitteet, uusi brändätty
työminä. Mihin tuotantokauteen katosin?
Elämä siirtää hiuksenhienoja rajoja ennakoimatto
masti, paiskaa erilaisiin todellisuuksiin, pakottaa
suunnitellulta reitiltä vaikeille poluille. Mihin silloin
uppoutuu? Sarjatodellisuuksiin, some-virtaan, self
help -oppaisiin vai pysähtyykö omaan elämäänsä ja
itseensä? Uskaltaako kohdata kipunsa ja antautua
armon varaan?
Olimme vain me kaksi joulupöydän ääressä, kuopukseni ja minä. Puhuimme inttiin lähtemisestä, ikävöimme isosiskoa ja isovanhempia. Nauroimme lapsuusmuistoille, nautimme ruuasta, puhuimme peloista
ja toiveista kynttilän valossa. Saunoimme, silitimme
kissoja, nukuimme päiväunet. Olin läsnä. Avoin ja
auki kaikille elämän mahdollisuuksille.

Minna Karhusen mukaan
teknologiaa otetaan yhä
enemmän avuksi ihmisen
terveydenseurannassa.

Väestön ikääntyminen
haastaa kunnat
Työperäinen maahanmuutto,
automatisaatio ja eläkeiän nostaminen ovat
ratkaisuja tulevaisuuden työvoimapulaan.
Suomen väestö ikääntyy. Se

johtuu ennen kaikkea kahdesta
syystä, elinajanodotteen kasvusta ja pienestä syntyvyydestä. Ja se haastaa kaiken, niin
kunnat, palvelujärjestelmät
kuin talouden. Työvoimapula
tulee uhkaamaan lähes jokaista
alaa.
Kaikki kunnat eivät kuiten
kaan ole samassa asemassa.
Muuttovoittoiset alueet pärjäävät paremmin kuin ne,
joista porukka lähtee. Ihmiset
menevät sinne, missä työpaikat
ovat. Tämän vuoksi pääkaupunkiseudulla tilanne on ja
tulee olemaan valoisampi kuin
monissa Itä-Suomen tai Pohjois-Suomen kunnissa.
Viime vuonna työntekijöitä
poistui eläkkeelle enemmän
kuin tuli tilalle. Varsinkin
hoiva-alalla kärsitään jo nyt
vaikeasta työvoimapulasta.
Tähän on vaikuttanut paljon
esimerkiksi se, että lakisääteinen hoitajamitoitus nousi viime vuonna 0.7 prosenttiin per
hoidettava.
– Monille pienemmille
paikkakunnille on vaikea saada
henkilökuntaa. Se ei johdu
siitä, ettei olisi rahaa vaan siitä,
että työntekijöitä ei yksin-

kertaisesti ole, kertoo Minna
Karhunen Kuntaliitosta.
Suomen Kuntaliitto on
kuntien edunvalvontaorgani
saatio, johon kuuluu kaikki
Suomen yli kolmesataa kuntaa,
Ahvenanmaan pitäjät mukaan
luettuna. Karhunen on toimi
nut sen toimitusjohtajana
vuodesta 2019 lähtien. Väestön
ikääntymisen vaikutukset kuntien toimintakykyyn on asia,
mitä yhdistyksessä on paljon
pohdittu.
– Yksi syy, miksi soteuudis
tusta tehdään, on se, että
väestön ikääntyminen on
kasvattanut terveydenhuollon
kustannuksia huomattavasti.
Soteuudistuksen avulla kustannuksia yritetään hillitä, Karhunen lisää.
Mutta soteuudistus ei
suinkaan ole ainoa ratkaisu
ongelmiin. Tulevaisuudessa
työvoimapulaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi työperäisen
maahanmuuton ja automatisaation avulla. Karhunen
arvelee, että myös ihmisten
omavastuu tulee korostumaan.
Esimerkiksi teknologia otetaan
yhä enemmän avuksi ihmisen
terveydenseurannassa.
– Kaiken kaikkiaan tavoit-

teena on pyrkiä tuottavuuteen, jossa tulemme toimeen
nykyistä vähemmällä työntekijämäärällä. Myös työurien
pidentämisestä puhutaan. Siksi
eläkelainsäädäntöön haetaan
muutosta. Koska ihmiset elävät
aiempaa pidempään, niin eläkejärjestelmää rasittaa se, jos
ihmiset jäävät alle kuusikymmentäviisivuotisina pois töistä,
Karhunen sanoo.
Tulevaisuuden työkuvioiden ennustaminen on hankalaa, niin kuin ennustaminen
ylipäätään on. Nykyisenä
korona-aikana asioiden ennalta
näkemisen vaikeus korostuu
entisestään. Mutta jotain
hyvääkin pandemiasta aiheutuvista rajoituksista on seurannut, ainakin työntekoa silmällä
pitäen.
Monissa työpaikoissa on
siirrytty etätyöhön, mistä
saattaakin hyvin tulla tulevaisuuden trendi. Aika- ja paikkasidonnaisuus poistuvat, varsinkin tietotyöläisillä. Työpaikka
voi olla Uudellamaalla, mutta
työntekijä itse jossakin Koillis
maan perukoilla. Tämä olisi
yksi ratkaisu pienten kuntien
näivettymiseen.
– Meillä itsellämme on
vapaa-ajan asunto Sallassa. Oli
hauska huomata, että siellä
väkiluku viime vuonna nousi,
Karhunen sanoo.
Henri Waltter Rehnström

LYHYESTI

Arkkiatrin hyvän elämän
resepti ikäihmisille
Arkkiatri Risto Pelkonen, 89, kyseenalaistaa koko ikäihmis- tai vanhuskäsitteen: ”Ikään kuin vanhat ihmiset
olisivat jotain muuta kuin nuoret.
Kaikki me olemme yhtä. Ikääntyminen on rikkautta, mutta se voi koetella voimia. Mitä kauemmin elää, sitä
enemmän ehtii sairastaa.” Pelkosen
mielestä hyvään elämään – missä iässä tahansa – kuuluu rohkeus tehdä se,
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mikä on mahdollista ja malttia tyytyä
siihen, mille ei voi mitään. ”On oltava
sekä rohkea että nöyrä.”
Pelkonen puhuu vahvasti kotona
asumisen puolesta niin pitkään kuin
se suinkin on mahdollista. ”Siellä
pärjää huonokuntoisenakin, kun saa
tarpeelliset palvelut. Esteettömyys on
tärkeää kodissa ja arjen ympäristössä.
Syrjäytyminen pilaa terveyden ja elä-

män ilon. Kun tulee pitkäaikaishoidon
aika, senkin on oltava kodinomainen.”
Vanhusten suuri osuus ruoka-avun
tarvitsijoista on Pelkosen mielestä
traagista. ”Turvautuminen leipäjonoon on nöyryyttävä kokemus kenelle tahansa. Ei sinne kukaan mene
tuttaviaan tapaamaan. Puute ja nälkä
ajavat. Tilastot kertovat, että moni
vanha ihminen elää köyhyydessä. Kun

köyhyys ja yksinäisyys kulkevat rinnakkain, kaukana ovat elämän merkitys ja toivo.”
Olkoon esimerkkinä sairauksien
hoitoon tarvittavat lääkkeet. Ne voivat
viedä kenen tahansa talouden miinukselle. ”Paras tapa vaikuttaa lääkkeiden
hintaan on omavastuuosuuden pienentäminen. Korkea omavastuu vie monelta vanhukselta viimeisetkin rovot.”

Anne Ikäläinen

Sairaalapastorit Carina Lievendahl ja Tiina Peippo hiljentyvät taiteilija Sani Miekkalan suunnitteleman akustiikkateoksen ääressä.

Valkoista ja rauhallista
Hyvinkään sairaalan kappelin ilme
päivitettiin 2020-luvulle.

K

aikella on määräaikansa. Saarnaajan kirjasta peräisin oleva
ajatus tulee monella tapaa
mieleen, kun tarkastelee Hyvinkään sairaalan uutta kappelia. Se on paikka, jossa ihmisen elämän
päättyminen on konkreettisesti läsnä.
Kappelissa pidetään saattorukouksia ja
siunataan vainajia. Siellä omaisilla on
myös mahdollisuus nähdä kuollut läheisensä vielä viimeisen kerran.
Mutta ajatus määräajasta tulee
mieleen myös toisella tapaa. Kappelin
vanha ilme ehti palvella ihmisiä vuosikymmenien ajan. Mutta nyt sekin on
siirtynyt historiaan. Kappeli on kokenut
nimittäin täydellisen muodonmuutoksen viime vuonna valmistuneen

remontin yhteydessä. Tilaa aiemmin
hallinneet tummat ja vahvat värit ovat
poissa.
– Kaikki kunnioitus 70-luvun värimaailmalle, mutta kappeli haluttiin
freesata 2020-luvulle. Uudessa ilmeessä
korostuvat valoinen ja rauhallinen tunnelma, kertoo sairaalapastori Carina
Lievendahl.
Kappelia suunnitellessa otettiin huo-

mioon niin omaisten kuin hautaustoimistojen työntekijöiden näkökannat.
Oma sisäänkäynti tarjoaa yksityisyyttä
sureville omaisille. Sekä Lievendahl että
johtava sairaalapastori Tiina Peippo
kiittävät myös sairaalahenkilökunnan
paneutumista kappelin muutostöihin.

– Uusitussa kappelissa on hyvällä
tavalla keveyttä ja elämän kantavuutta.
Suru ei ikään kuin iske suoraan päälle,
Peippo kertoo.
– Haluamme jättää omaisille kauniin
muiston ja saattaa heidän takaisin elämään, kohti toivoa ja valoa, Lievendahl
jatkaa.
Uudessakin kappelissa korostuu
ekumeenisuus. Toki sivuhyllyllä olevat
virsikirjat sekä puinen kaunis risti tekevät tilasta kristillisen. Tila on pieniä
tilaisuuksia varten. Sisälle mahtuu vain
noin 10-12 ihmistä. Tilaa hallitseva
akustiikkateos tilattiin taiteilija Sani
Miekkalalta.
– Tein kolme luonnosta, joista valittiin Tyyni-niminen teos. Sairaalan kappeli on sijoituspaikkana sellainen, että
se vaatii ihan omanlaisensa tunnelman
myös itse teokseen. Ihan mikä tahansa
ratkaisu ei tähän tilaan olisi soveltunut.

Tämän koin osittain haasteenakin,
Miekkala sanoo.
Taiteilijan tavoitteena oli saada luon-

toaiheinen teos, jossa olisi samanlaisia
elementtejä kuin sairaalaa ympäröivässä luonnossa. Näin ensimmäisenä
tulivatkin mieleen Hyvinkään kauniit
kangasmetsät mäntyineen.
– Linnut symboloivat ikuista rauhaa, mänty taas edustaa jämäkkyyttä
ja karua kauneutta. Teoksessa puu
näyttää ikään kuin päästävän linnut
pois vapauteen, antavan niille luvan
mennä minne haluavat. Linnuissa on
myös hentoa kimallusta, jonka halusin herättävän katsojassa kysymyksiä.
Olisiko niissä jotain sisäistä hehkua,
joka on päässyt viimeinkin valloilleen?
Miekkala pohtii.
Teksti: Henri Waltter Rehnström

Mikko Käkelä

Pelkosesta hyvä elämä on sitä, että
tulee toimeen itsensä kanssa, että
kuuluu joukkoon ja että voi tehdä
hyvää toiselle. ”Ihminen elää toisen
ihmisen kautta. Tahaton yksinäisyys
ei ole kenellekään hyväksi. Nuorten ja
vanhojen vuorovaikutuksessa on hyvän elämän perusta.”
Hyvää mieltä Pelkoselle tuottaa se,
että ikäihmisiä kunnioitetaan turuilla

ja toreilla. Aina kohtaa huomaavaisia
ihmisiä. Vanhuuden kunnioitus on
olennainen osa sukupolvesta toiseen
siirtyvää arvokasta perinnettä.
Lue koko kirjoitus www.yhteisvastuu.fi

Arkkiatri Risto Pelkonen

Kirkonmäki Nro 1 | 4.2.2021

5

Sassoferrato, Public domain

Pixabay

Rukoileva Neitsyt Maria

Ortodoksit kutsuvat Neitsyt Mariaa Jumalansynnyttäjäksi.

Marian kolmet kasvot
Niin katolisilla, ortodokseilla kuin luterilaisillakin
on kaikilla oma käsityksensä Mariasta.

M

arian ilmestyspäivä
saattaa mennä monilta
suomalaisilta ohi. Sitä
vietetään maaliskuun
loppupuolella, ja sen
tarkoituksena on juhlistaa tapahtumaa,
jossa arkkienkeli Gabriel ilmestyi Neitsyt Marialle ilmoittaakseen Kristuksen
tulevasta syntymästä.
Aiemmin Marian ilmestyspäivää
vietettiin aina täsmälleen maaliskuun
kahdeskymmenesviides päivä. Näin se
saattoi monesti olla arkipyhä. Vuoden
1955 alusta päivä siirtyi kuitenkin sunnuntaille. Tästä lähtien sitä on vietetty
maaliskuun 22 ja 28 päivien välillä,

KIRJAT
Isovanhemmuuden ilo
Lotta-Sofia Saahko
PAPAN KANSSA KAHVILLA
Tammi 2020, 312 s.

Syksyisin lokakuussa valitaan vuoden
isovanhempi. Viime vuonna tämän
tittelin sai 85-vuotias Jorma Saahko.
Eikä hän aiheetta arvonimeä kannakaan, sillä kymmenet tuhannet löysivät
Lotan ja papan koskettavat laulut facebookin kautta. Koronavuosi synnytti
monenmoista luovuutta, mistä tämä
on kaunis esimerkki.
Korkeasti koulutettu Lotta-Sofia
Saahko on viettänyt vuosia ulko-
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mutta niin, että päivä ei osu samaan
aikaan palmusunnuntain kanssa. Tänä
vuonna se on sunnuntaina 21. maaliskuuta.
Neitsyt Maria on tärkeä ja kiinnostava hahmo, joka ei ole saanut luterilaisuudessa aivan samanlaista jalansijaa
kuin monissa muissa uskontokunnissa.
Seuraavaksi perehdytään kolmeen näkemykseen Jeesuksen äidistä.
Katolilaisuus

Tuskin on olemassa katolista kirkkoa,
jossa ei olisi Marialle omistettua alttaria
tai veistosta. Niin tärkeä hahmo hän
on. Monet uskontokunnan kirkot ovat

saaneet jopa nimensä hänen mukaansa,
kuten Pyhän Marian kirkko Helsingin
Meilahdessa. Useammat kirkot on
myös pyhitetty Neitsyt Marialle.
Katolilaiset uskovat Marian ikuiseen
neitsyyteen. Eli Maria tuli raskaaksi
Pyhästä Hengestä, ja pysyi neitsyenä
elämänsä loppuun saakka. Katolilaiset
uskovat Marian myös välttyneen kiirastulelta, jossa ihmisin sielu kuoleman
jälkeen tavanomaisesti puhdistuisi
ennen taivaaseen pääsyä. Tämä siksi,
koska Maria syntyi vailla perisyntiä.
Hän ei noussut taivaaseen vaan hänet
otettiin sinne.
Neitsyt Maria on katolisen kirkon
tärkein pyhimys. Hänen suurin ansionsa on siitä, että hän otti vastaan tehtävän Jeesuksen synnyttäjänä. Katolisen
uskon mukaan Jumalan pelastustehtävä

Reijo Huuskonen

mailla, mutta kotimaan tukipisteenä
hänellä on aina ollut Valkeakosken
pappala. Laulujen saama suosio on nyt
kirvoittanut lisää luovuutta eli Lotan
toimittaman kirjan papan perheen
evakkotaipaleesta 1940-luvulla. Lähtö
kotikonnuilta, lyhyeksi jäänyt paluu ja
sitten uusi lähtö. Pappa avaa vaiheitaan
kahvikupin äärellä pala palalta. Kirja
kasvaa yksittäisen perheen ja suvun
karusta ja hitaasta kodin jälleen rakentamisesta yleisempään karjalaisuuden
ja muukalaisuuden kuvaukseen.
Kun tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen kotimaisena kohteena on
ikäihmisten taloudellinen ahdinko,
kirja kertoo evakkojen raastavasta
köyhyydestä. Lähes kaikki oli lähtökäskyn tullessa jätettävä. Miesten osana

oli lisäksi kantaa elämän loppuun asti
sotatraumoja. Papan isä hukutti niitä
viinaan, mistä kaikki kärsivät. Sitä
lämmittävämmältä tuntuu lukea papan
Nasti-äidin huolenpidosta ja huumorista, virsistä ja lauluista, jotka eivät
arjessa lakanneet.
Ortodoksiuskonto ja vieras murre
saivat aikaan niitä samoja reaktioita,
joita kuulemme tänään maahanmuuttajille osoitettuna. Ryssittely
uusin versioin satuttaa korvia. Kunpa
osaisimme asettua vastavuoroiseen
asemaan!
Ihastuttavaa, miten luonteva ja kunnioittava suhde papan ja Lotan välille
on syntynyt. 60 vuoden ikäero ei ole
este. Itsekin pappana saan nauttia isovanhemmuuden ilosta.

ei olisi onnistunut, jos Maria ei olisi ottanut sitä vastaan.
Mariaa ei kuitenkaan palvota vaan
kunnioitetaan, sillä jumala on ainoa,
ketä voidaan palvoa. Marialta on kuitenkin mahdollista pyytää taivaallinen
esirukous. Tunnetuin rukouksista on
Ave Maria. Ilmestymispäivän lisäksi
katolilaisilla on myös lukuisia muita
Mariaan liittyviä juhlapäiviä.
Ortodoksisuus

Rakkaalla lapsella on monta nimeä,
mutta niin on myös äidillä. Ortodoksit kutsuvat Neitsyt Mariaa yleisesti
Jumalansynnyttäjäksi. Tämän lisäksi
käytetään muun muassa myös nimityksiä Valtiatar, Kaikkein pyhin, kerubeja
kunnioittavampi ja Ainainen Neitsyt.
Marian neitseellisyyteen suhtau-

Pixabay

AJAN ILMIÖ

Katolilaiset
uskovat
Marian
ikuiseen
neitsyyteen.

dutaan samalla tavalla kuin katolilaisuudessa. Ortodoksit uskovat Marian
synnyttäneen neitsyenä ja pysyneen
sellaisena koko elämänsä ajan. Vaikka
hän kasvatti Jeesuksen yhdessä miehensä Joosefin kanssa, heillä ei ollut keskenään aviollista suhdetta.
Maria on ortodokseille Kristuksen
jälkeen kaikkein tärkein uskonnollinen
hahmo, joka on yhtä kattavasti esillä
kuin katolilaisilla. Tästä kertovat esimerkiksi Marian kunniaksi vietetyt
useat muistopäivät. Marian taivaaseen
ottamisen sijaan ortodoksit juhlistavat
Marian kuolonuneen nukkumisen juhlaa Uspeniaa, josta Helsingin Uspenskin
katedraali on saanut nimensä.
Maria on tunnettu hahmo myös
ortodoksisessa kirkkotaiteessa. Jumalansynnyttäjää kuvaavissa ikoneissa
olevat kolme tähteä kertovat juuri siitä,
miten Maria oli neitsyt ennen poikansa
Jeesuksen syntymää, sen aikana ja sen
jälkeen. Theotokiat ovat Jumalansynnyttäjälle suunnattuja hymnejä, jotka
sisältyvät olennaisena osana ortodoksisiin jumalanpalveluksiin.
Ordodoksien mukaan Maria on
luomakunnan yläpuolella oleva pyhä
hahmo, mutta ei kuitenkaan jumalallinen. Hänet on julistettu myös Enkelten
Kuningattareksi. Monet ortodoksien
käsitykset Mariasta ovat peräisin apokryfikirjoihin kuuluvasta Jaakobin protoevankeliumista.
Luterilaisuus

Luterilaisilla, ja protestanteilla ylipäätään, ei ole samanlaista Maria -kulttia
kuin ortodokseilla ja katolilaisilla.
Paljon kuvaavaa on se, että Marian
ilmestymispäivä on luterilaisten ainoa
Neitsyt Mariaan liittyvä juhlapäivä, ellei
mukaan lueta neljättä adventtisunnuntaita, joka on omistettu lasta odottavalle Neitsyt Marialle.

Monen ahdingon
kautta…
Sisko Latvus
VIIPURISTA PARIKANNIEMEEN
Päiväosakeyhtiö 2020, 267 s.

Kymmenisen vuotta sitten Hyvinkään
kirkkoteatteri esitti näytelmän Karjalan
naisprofeetta – Helena Konttinen. Siitä
tuli pitkän kirkkohistoriallisen draamasarjan suosituin. Näytelmää esitettiin
kahtena kesänä sekä myös lähempänä
Konttisen kotiseutua eli Parikkalan
Oronmyllyssä täysille katsomoille.
Helena Konttisesta, tuosta uukuniemeläisen herätysliikkeen merkillisestä

Marian
ilmestyspäivää
vietetään 21.3.
Merkittävin luterilainen Mariaan
liittyvä kirjoitus on Martti Lutherin laatima selitys Marian kiitosvirteen. Luther vierasti aikalaistensa katolilaisten
tapaa korostaa Marian hurskautta. Hänen mielestään Maria oli tavallinen ihminen, joka ei itsessään ollut erityinen
vaan muuttui erityiseksi vasta Jumalan
valinnan myötä. Luther korosti ennen
kaikkea Marian nöyryyttä ja omistautumista. Hän ei ole jumalallinen olento,
jota tulisi rukoilla vaan ihminen, josta
tulisi ottaa mallia.
Vaikka Maria tunnustetaan luterilaisuudessakin Jumalansynnyttäjäksi ja
ikuiseksi neitsyeksi, kuva Mariasta on
kuitenkin hieman epäselvä. Uskonpuhdistuksen myötä ja vuosisatojen saatossa Maria nimittäin katosi luterilaisesta
kirkosta. Kyse ei kuitenkaan ole tahallisesta hävittämisestä vaan pikemminkin
unohtamisesta.
Viime aikoina Mariaa on kuitenkin
alettu kaivata takaisin luterilaiseen
kirkkoon. Yksi tuoreimmista Mariaan
liittyvistä teoksista on Risto Puupposen
viime vuonna ilmestynyt Luterilainen
Neitsyt Maria. Kirjassaan tekijä kuvaa
muun muassa sitä, miten Maria on näkynyt suomalaisissa alttaritauluissa ja
musiikissa. Kirja esittelee myös Suomen
mariaanisia teologeja.
Henri Waltter Rehnström

horrossaarnaajasta, herätyksen hedelmänä syntyneestä Parikanniemen
orpokodista sekä sen työntekijöistä
ja ystävistä on kirjoitettu aika paljon.
Löytyykö vielä uutta näkökulmaa, tuoretta tai yllättävää?
Kyllä löytyy. Kirjailija Sisko Latvuksen todellisuuspohjainen romaani
Viipurista Parikanniemeen syventää
ymmärrystä herätyksen alkuvaiheista.
Se kertoo, miten Jumala valmistelee
ikään kuin pitkän kaavan kautta joitakin ihmisiä käyttöönsä. Sisarukset
Väinö Hoikka ja Aura Latvus eivät
inhimilliseltä näkökannalta olleet mikään ihannepari orpolasten kaitsijoiksi. Kirjoittaja kuvaa uskottavasti niitä
sairauksia, kolhuja ja laakson pohjia,
jotka edelsivät hedelmää kantavaa elä-

Pixaba

Kirpputorit kunniaan

J

ouluaattoiltana viisivuotiaan tyttäreni pitkä odotus
palkittiin. Vihdoinkin oli
tullut aika avata joululahjat.
Innolla hän repi paketit
auki, ja kohta olohuoneen lattia oli
täynnä pientä lahjapaperisilppua.
Muistikuvien mukaan toimin
itsekin lapsuudessani jokseenkin
samoin. Tai ainakin kovasti yritin.
Yleensä mummoni – nyt jo edesmennyt – ehti väliin ja käski avata
paperit varovasti, niin että ne eivät
repeäisi pahasti. Näin ne voisi hyvin
käyttää ensi jouluna uudestaan.
Ajatus kuulosti silloin hieman
omituiselta, ja tämän päivän lapsista ehkä vieläkin kummallisemmalta.
Mummoni oli kuitenkin syntynyt
kaksikymmentäluvulla – siis viime
vuosisadalla. Hänet oli kasvatettu
siihen, että mitään ei saanut heittää
pois. Ja silloin tuskin edes olikaan
mitään ylimääräistä, mistä olisi voinut luopua
Nykyään kaikki on oikeastaan
päinvastoin. Hyvästäkin tavarasta
on tullut kertakäyttöistä. Ei oikeastaan tarvitse kuin kerran vierailla
kirpputorilla, jotta asia tulee selväksi. Hyllyt notkuvat tavaroita,
jotka näyttävät upouusilta
Ja joskus jopa ovatkin. Yllättävän
usein kirpputoreilta nimittäin löytyy käyttämättömiä, vielä alkuperäisissä muoveissa olevia tuotteita,
vaatteita, leluja, dvd-kiekkoja. Ja
nekin, jotka ovat käytettyjä, eivät
ilmeeltään juurikaan eroa korkkaamattomista.

Itse löysin kirpputorilta viime
vuoden alussa uudenkarhean talvitakin. Ystävät ja sukulaiset ovat
kehuneet sitä peräti tyylikkääksi.
Parasta koko jutussa on se, että
takki löytyi kierrätyskeskuksen
ilmaishyllystä. Eli hinta oli tasan
nolla euroa.
Viimeistään tämä herätti minut
siihen, miten paljon käyttökelpoista
tavaraa menee maailmassa hukkaan, minultakin. Aiemmin tavarat
heitettiin pois sitten, kun ne oli
käytetty loppuun. Nykyään niistä
luovutaan heti, kun niihin kyllästytään. Roskaa kertyy, maapallo
ylikuormittuu
Sen sijaan, että rientäisimme
heti alennusmyynteihin ostamaan
uutta, voisimme ensiksi tehdä
vierailun kirpputorille tai vanhan
tavaran liikkeeseen ja katsastaa
tilanteen niistä. Ehkä sieltä voisi
löytyä juuri se, mitä on etsimässä.
Hyvinkäälläkin on useita vaihtoehtoja: Tingi ja Tongi, Saviaho, KIKE
kierrätyskeskus…Ja paikkojen runsaus kertoo vain siitä, miten suosittu konsepti on kyseessä.
Vielä kolmisenkymmentä vuotta sitten, kun kirpputorit alkoivat
yleistyä 90-luvn laman alla, niihin
liittyi paljon ennakkoluuloja. Köyhäthän ne vain kirpputorilla käyvät,
ajateltiin. Mutta onneksi tästä ajattelutavasta on päästy eroon. Nykyään kirpparilla vierailuista ei tarvitse tuntea häpeää vaan ylpeyttä.
Henri Waltter Rehnström

mäntyötä. Monen ahdingon kautta…
Tässä kirjassa on itselleni henkilökohtaistakin kosketuspintaa. Lämmittävää oli lukea vaimoni mummon ja
ukin häätilaisuudesta vasta rakennetun
orpokodin salissa. Juho Liukkosen
palveluaika, kuten useimpien muidenkin kirjassa kerrottujen, ei ollut järin
pitkä. Mutta siunaus säilyi, ja se kantaa
yhä eri puolilla Suomea, jopa merien
takana.
Seurakuntamme mainio kirkkoteat
teri on sinnitellyt läpi korona-ajan.
Lupaavia produktioita on jouduttu
peruuttamaan tai siirtämään. Luulen,
että jatkossa – kun näyttämöt sisällä
ja ulkona taas avautuvat – lähihistoriastamme löytyy edelleen kiinnostavia
henkilöitä kirkkodraamoin jaettaviksi.
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Päivi Lievonen ja Anna Rauhala korostavat, että diakoniatoimistoon voi olla yhteydessä kaikissa muissakin asioissa, ei vain taloushuolien kanssa.

KÖYHYYDEN
MONET KASVOT
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen kohteena ovat
talousvaikeuksien kanssa kamppailevat ikäihmiset niin
kotimaassa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla.
8
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öyhyyteen liittyy paljon ennakkoluuloja. Saatetaan esimerkiksi ajatella, että vähävaraisuus on
vähävaraisten ihmisten omaa syytä. Mutta köyhyyden kasvot ovat moninaiset. Taloudellisille
ongelmille löytyy lukuisia syitä. Ja ne voivat
kohdata meistä kenet tahansa. Monesti jopa aivan yllättäen ja odottamatta.
Erityisesti monilla vanhuksilla vähävaraisuus on surullisen arkipäiväistä. Siksi juuri tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen avulla pyritään auttamaan ikäihmisten
asemaa, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.
Vaikka kotimaamme vanhusten tilanne on monesti
vaikea, kaukomailla se on vielä hankalampi. Tämän
vuoksi keräyksen tuotoista kuusikymmentäprosenttia
ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun
Katastrofirahaston kautta, loput neljäkymmentä jäävät
Suomeen.
Avun kohteina on yli kymmenen maata. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaana on Uganda. Ensisijaisena tarkoituksena on keskittyä pitkävaikutteiseen
kehitysyhteistyöhön, jossa apuna ovat kunkin maan paikalliset toimijat. Tämän lisäksi tuottoja ohjataan myös
äkilliseen kriisiapuun, kuten Beirutin satamassa jokin
aika sitten tapahtuneen räjähdyksen uhreille.
Kotimaassa Yhteisvastuukeräyksessä on kaksi valtakunnallista tuotonsaajaa. Kirkon diakoniarahasto
ohjaa saamansa avustuksen ikäihmisten taloudelliseen
auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto tarjoaa
puolestaan vanhuksille digitaitojen valmennusta ja maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia.

kuisessa kannanotossaan, että maahamme tulisi laatia
kokonaisvaltainen strategia- ja toimintaohjelma.
– Kaiken tulisi lähteä siitä, että yleinen asenne vanhuksia kohtaan pitäisi parantua. Vaikka ulkokuori on
rapistunut, niin sisällä on edelleen sama ihminen. Ja
jokainen meistä tulee kohtaamaan vanhuuden, ellei
polkumme sitten katkea sitä ennen, kertoo Hyvinkään
seurakunnan vanhustyötä tekevä diakoniatyöntekijä
Anna Rauhala.
Ehkä vanhukset ovat ihmisryhmä, joka päättäjien on
helppo unohtaa. Tämä saattaa johtua siitä, että ikäihmiset eivät ole tottuneet valittamaan. Siinä piileekin
ristiriita. Vanhukset ovat niitä, jotka tarvitsisivat eniten
apua, mutta yleensä he pyytävät sitä kaikkein viimeisimpinä.
– Monien vanhuksien elämäntyyliin kuuluu, että
sopeudutaan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Halutaan
pärjätä mahdollisimman pitkälle itse. Siksi kynnys avun
hakemisen on suuri, kertoo Hyvinkään seurakunnan
vanhustyötä tekevä diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen.

Vanhusten huolet ovat todellisia

Kyse saattaa olla myös sukupolvikokemuksesta. Monet

Suomessa kotitalous lasketaan köyhäksi, jos sen nettotulot ovat alle kuusikymmentäprosenttia väestön keskimääreisestä tulotasosta. Yhden hengen taloudelle pienituloisuuden raja on 1250 euroa kuukaudessa. Köyhiksi
laskettavia eläkeläisiä on reilut kaksisataatuhatta. Tämän
lisäksi noin yhdeksänsataa tuhatta ihmistä elää köyhyysja syrjäytymisriskissä. Luvut ovat siis valtavia.
Ikäihmisen eriarvoisuus on viime vuosina vain kasvanut. Monet eläkeläisjärjestöt kokevatkin, että teot
köyhyyden ja eriarvoisuuden hillitsemiseksi ovat olleet
vähäisiä. Hyvinkään Eläkeläistuki ry. toteaakin marras-

Ikäihmisen eriarvoisuus on
viime vuosina vain kasvanut.
vanhuksen muistavat nuoruutensa aikaset kunnalliskodit ja kunnanavun. Ajat tietenkin ovat muuttuneet paljon parempaan suuntaan, mutta muisto puutteellisesta
hoidosta saattaa elää vahvana takaraivossa.
Lievonen kertoo, miten diakoniatyön näkökulmasta
yksi silmiinpistävin ongelmakohta vanhusten taloushuolia koskien on kallis asuminen. Vuokrat tuntuvat
vain jatkuvasti nousevan. Tämän vuoksi pitäisikin rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
– Yhteisöllisyys on vanhuksille tärkeää. Yksinäisenä
lamaantuu helposti paikalleen, jolloin
niin fyysinen kuin henkinen kunto
Jatkuu

Tea Pohjoispuro

Maria Kahra ja Suvi Sillanpää organisoivat tämän vuoden Yhteisvastuukeräystä Hyvinkäällä.
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vanhukset saattavat jopa tukea lapsiaan ja lapsenlapsiaan
oman taloutensa kustannuksella.
– On esimerkiksi olemassa niin sanottuja peräkamaripoika, joita äidit tukevat jatkuvasti pienistä eläkkeistään,
vaikka lapsella olisi kuinka paha päihdekierre. Tällaisissa
tilanteissa rakkaus lapseen ajaa valitettavasti oman hyvinvoinnin edelle, Kahra sanoo.
Yhteisvastuukeräys on perinteisesti alkanut lipaskeräysviikolla. Se onkin ollut kenties näkyvin osa keräystä,
minkä jokainen ulkona liikkuva ihminen on väkisinkin
huomannut. Tänä vuonna sellaista ei kuitenkaan voida
järjestää koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi.
– Koska toivotaan, että ei kokoonnuttaisi, niin on
parempi, että ihmiset eivät kokoonnu lippaankaan ympärille. Yleensä Yhteisvastuukeräys on päättynyt keväällä,
mutta tänä vuonna sitä on pidennetty vuoden loppuun
asti. Jos koronarajoitukset heltiävät, niin ehkä lipaskeräys
voidaan järjestää tuonnempana tänä vuonna, Kahra kertoo.
Hätä ei tietenkään ole tämän näköinen. Lahjoituksen
tekeminen onnistuu kätevästi myös soittamalla, tekstiviestillä, pankkisiirrolla tai mobilepayn kautta. Eli nyt kun
perinteistä lipasta ei katukuvassa näy, niin yllämainitut
vaihtoehdot kannattaa ottaa huomioon.
– Haluamme myös vähän heittää palloa Hyvinkään eri
harrastusporukoiden suuntaan. Eri porukoissa voitaisiin
kerätä esimerkiksi yhteisesti jokin lahjoitettava summa,
Sillanpää sanoo.
Henri Waltter Rehnström

Suvi Sillanpää kertoo, että diakonian tarjoama apu on eräänlaista
ensiapua, jolla koitetaan ohjata asiakkaan elämä oikeaan suuntaan.

heikkenee. Jos on toinen ihminen lähellä, niin
häneltä voi kysyä apua ja neuvoa taloudellisissakin ongelmissa. Yksinäisyys ja vähävaraisuus
kulkevat joskus käsi kädessä, Rauhala jatkaa.
Seurakunta tarjoaakin monia eri tapoja
vanhusten yhteisölliseen kohtaamiseen. Yksi
tällaisista on diakoniaruokailu. Myös erilaisissa
kerhoissa on päässyt tapaamaan toisia vanhuksia. Valitettavasti korona-aikana vanhustoiminta
on jäissä.
Lievonen ja Rauhala muistuttavat, miten ikä
tuo rajoitteita liikkumiseen. Siksi moni asia työlääntyy. Esimerkiksi pankkiasioiden hoitaminen
suoraan konttorissa ei onnistu enää niin helposti.
Juuri tämän vuoksi on hyvä, että Yhteisvastuukeräyksessä keskitytään parantamaan vanhusten
digitaalisia taitoja.
– Monilla vanhuksilla on haasteita rahankäsittelytaidoissa. Jotkut saattavat elää vielä
markka-aikaa. Myös Omakannan hallitseminen
on tärkeää. Reseptit tulevat sinne sähköisesti, ja
sieltä näkee omat terveystiedot, Lievonen sanoo.
Ison epäsuhdan vanhusten elämässä luovat
pienet eläkkeet ja kalliit lääkemaksut. Näihin olisi hyvä saada muutosta, eli korottamalla eläkkeitä ja lääkekattoa madaltamalla. Monilla vanhuksilla saattaa olla myös työelämän aikana, tai vielä
eläkkeelläkin otettua lainaa tai kulutusluottoja.
– Vanhukset ovat myös eri asemassa kuin
työttömät. Työttömällä saattaa olla toivo siitä,
että hän saa työtä tulevaisuudessa. Velkaisella
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vanhuksella ei ole näkymää siihen, että parempia
aikoja olisi tulossa, Rauhala sanoo.
Sekä Lievonen ja Rauhala haluavat vielä
korostaa, että diakoniatoimistoon voi olla yhteydessä kaikissa muissakin asioissa, ei vain taloushuolien kanssa. Diakoniatyöntekijät tarjoavat
keskusteluapua ja sielunhoitoa kaikille niitä tarvitseville. Kynnys on matalalla.
– Ei tarvitse mennä monen oksan kautta, Lievonen tiivistää.

Poikkeuksellinen keräysvuosi
Keräystuotosta kukin seurakunta saa käytettäväkseen kaksikymmentä prosenttia. Summa ohjataan oman seurakunnan alueella olevien vanhusten auttamiseksi. Hyvinkäällä tukea jaetaan
tavanomaisten avustusperiaatteiden mukaisesti.
– Eli otetaan huomioon asiakkaiden kokonaisvaltainen tilanne, jossa tulot ja menot
lasketaan yhteen. Yhteiskunnallisella tasolla
diakonian tarjoama apu on eräänlaista ensiapua,
jolla koitetaan ohjata asiakkaan elämä oikeaan
suuntaan, kertoo vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Suvi Sillanpää.
Sillanpää organisoi yhdessä diakoniatyöntekijä Maria Kahran kanssa tämän vuoden
Yhteisvastuukeräystä Hyvinkäällä. Myös he ovat
kiinnittäneet huomion siihen, miten pienet eläkkeet, korkeat vuokrat ja lääkkeiden kalleus ovat
syinä monien vanhusten taloushuoliin. Jotkut

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI
AVAA YHTEISVASTUUKERÄYKSEN
7. HELMIKUUTA.
Voit lahjoittaa seuraavilla tavoilla:
Verkossa
www.yhteisvastuu.fi/hyvinkaa
Soita
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm)
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm)
Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
Kirjoita viestikenttään
APU20 (20 €)
APU10 (10 €)
APU5 (5 €)
Mobiililahjoitus
MobilePay 30846
Siirto 040 700 9902
Suorat tilinumerot
Aktia
FI82 4055 0010 4148 41
Nordea
FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki
FI14 5000 0120 2362 28

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Jeesuksen risti on mun sydämessä,
Jeesuksen risti on sun sydämessä,
Jeesuksen risti lämmön sinne tuo,
missä rukoillaan.
Ilahduta ystäviä ja sukulaisia, kuka on teidän perheen vanhin
henkilö? Hänelle voisi vaikka lähettää postissa hamahelmistä
tehdyn Yhteisvastuu-sydämen tai piirtää sydämiä korttiin
ja kysellä kuulumisia. Oletko kysellyt sukusi vanhimmalta,
minkälaista oli, kun hän oli lapsi? Mitä silloin leikittiin ja mitä
tehtiin yhdessä perheen kanssa?

Yhteisvastuu-sydän hamahelmistä

PERHEEN TALO

SAANKO SILITTÄÄ TARINAN
PERHEESTÄMME SELKÄÄSI?

Olipa kerran perhe.
Perhe asui talossa,
jossa oli katto
ja seinät.
Ja tukeva lattia.
Monta ikkunaa
ja ovi josta pääsi kulkemaan,
sisälle
ja ulos.
Perheeseen kuului näin monta aikuista
ja näin monta lasta.
Osa perheestä asui toisessa talossa,
ja he olivat yhtä tärkeitä kuin tässä talossa asuvat.
He kävivät kylässä toistensa taloissa.
Välillä perheessä naurettiin,
välillä itkettiin,
välillä ilmassa kuului voimakkaita sanoja
ja välillä oltiin ihan hiljaa.
Jokaiselle tunteelle
oli oma paikkansa.
Perheessä myös jokaisella ihmisellä oli oma paikkansa.
Jokainen täytti talon omalla äänellään.
Välillä mietittiin, riitänkö minä sellaisena kuin olen,
välillä mietittiin, olenko tarpeeksi hyvä.
Jokaiselle perheessä sanomme;
sinä riität, sinä olet ihana,
sinusta me välitämme, sinua me rakastamme.
Sinä olet osa meidän perhettämme,
kaikkien sanojesi kanssa,
kaikkien tunteittesi kanssa.
Sinä olet rakas!

(Laita kädet hartioille)
(Siirrä kämmenet vierekkäin keskelle selkää)
(Piirrä käsillä talon katto)
(Piirrä käsillä talon seinät)
(Silitä käsillä alaselkään lattia)
(Paina käsillä ikkunoita taloon, ympäri selkää)
(Piirrä ovi)
(Kämmenillä liiku selän ulkoreunoilta keskelle)
(Kämmenillä sivele selän ulkoreunoille)
(Piirrä niin monta viivaa oikealla kädellä/sormilla kuin on aikuisia)
(Piirrä niin monta viivaa vasemmalla kädellä/sormilla kuin on lapsia)
(Piirrä niin monta viivaa sormilla kuin perheestä asuu toisissa taloissa)
(Piirrä kämmenillä iso sydän selkään)
(Liiku oikean käden sormilla vasemmalle ja vasemman käden sormilla oikealle)
(Piirrä käsillä ympyröitä selkään)
(Silitä kämmenillä rauhallisesti koko selän matka ylhäältä alas)
(Painele nopeasti, voimakkaammin kuin aiemmin ympäriinsä)
(Kosketa kevyesti hartioita)
(Piirrä ympyrä yhteen kohtaan, silitä toista kohtaa,
(Paina toista kohtaa, pysähdy toiseen kohtaan)
(Piirrä niin monta viivaa selkään kuin on perheenjäseniä)
(Piirrä laineita ympäri selkää)
(Silitä oikeaa olkavartta)
(Silitä vasenta olkavartta)
(Kuljeta kädet hartioille)
Tykkää Facebookissa;
(Piirrä isoa ympyrää selkään)
Hyvinkään seurakunnan
(Keinuta käsillä selkää)
lapset ja perheet
(Aseta oikea käsi oikealle hartialle)
(Aseta vasen käsi vasemmalle hartialle)
(Silitä molemmilla käsillä alaselkään keskelle)
(Alaselän keskeltä piirrä käsillä suuri sydän ylös hartioihin saakka)

www.lastenkirkko.fi,
löydät paljon puuhaa
ja katsottavaa lapsiperheille

Meidän yhteinen
vastuutehtävä on
viedä rakkautta
muille.

Seuraa lapsija perhetyön
kanavaa
Instagramissa
@Lystinlauma

Kuuntele Heli
Vapaakallion kirkkomuskari-laulu; ’Kaksi
mummuu’. Löydät sen
Spotifysta, iTunesista tai
Lysti lampaan YouTubekanavalta.
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Veini Vänskä

Hyvinkään kaupungin kanssa järjestänyt tänne muuttaneille uusille asukkaille kerran tai kahdesti vuodessa linjaautoilla kiertoajeluita. Näillä ajeluilla
oppaina ovat toimineet hyvinkääläiset
matkaoppaat. Hyvinkään kirkossa on
joinakin kesinä ollut kirkko-opas esittelemässä kirkon historiaa ja arkkitehtuuria. Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren
suunnittelemassa kirkossa on uskomattoman paljon yksityiskohtia, jotka
kirkko-opas osaa esitellä vierailijoille.
Hyvinkään matkailuoppaiden jäsenten
ohella kirkko-oppaina on toiminut muitakin seurakuntalaisia.
Kiinnostavia opastuskohteita ovat seura-

Carl Staudinger pystytti vuonna 1914 muistokiven suosikkipaikalleen.

Havaitse Jumala luonnossa

H

avaitse Jumala luonnossa
– Se Gud i naturen. Näin
on kirjoitettu Hyvinkään
Sveitsin puistossa kalliolle
rakennetun muistokiven
kylkeen. Kivi ei ole se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Se on kuitenkin
kulmakivi, jonka viereltä on mukava
aloittaa opastus hyvinkääläisille ja täällä
vieraileville. Muistokiven on Hyvinkään
Sementtivalimolla teettänyt vuonna
1914 usein Hyvinkään parantolassa vieraillut hankolainen rautakauppias Carl
Staudinger, lempinimeltään Nupi-Kalle.

Sveitsin puistossa, lähellä luontoa löytyy helposti polku, joko oppaan kanssa
tai omin avuin.

ven mailla. Nurmijärvestä muistuttavat
Aleksis Kiven katu ja muut kadut Kiven
kirjan, Seitsemän veljeksen mukaan.

Hyvinkään seurakunta syntyi Hausjär-

Hyvinkään Matkailuoppaiden toiminta

ven ja Nurmijärven osista vuonna 1917.
Meillä on Kirkkotie, jota pitkin mentiin
Hausjärven kirkkoon. Rautatienrakentajien hautausmaa perustettiin hausjärveläisen Erkylän kartanon maille.
Hyvinkään kirkko on rakennettu hausjärveläisen Minette Donnerin kirkon
rakentamiseen lahjoittamalle tontille.
Rauhannummen kalmisto on Hausjär-

alkoi vuonna 1962. Yhdistyksessä on
nyt 29 jäsentä, joista 12 on niin sanottuja merkkioppaita. Nämä 12 opetuslasta
edustavat opaskurssit käyneinä ja opastusnäytteen suoritettuaan melkoista
tietämystä paikkakunnan matkailunähtävyyksistä, tapahtumista ja elämän
menosta ennen ja nyt.
Hyvinkään seurakunta on yhdessä

O

Nykyään eläkkeet maksetaan Venäjällä säännöllisesti –

1990-luvulla niiden maksaminen oli mitä sattui. Tämä
on yksi selitys sille, miksi presidentti Putinin kannatus
on vahvaa.

Pietarin kaupungissa koronatartuntoja on päivittäin
vajaa 4000 eli kymmenisen kertaa enemmän kuin
Suomessa, vaikka asukasluku on suunnilleen sama.
Yksi selittävä tekijä on asumistiheys. Suomessa asuu
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Risto Nihtilä
Hyvinkään Matkailuoppaat ry

IKKUNA MAAILMAAN

Yhä yksinäisempää
len lähetystyöntekijänä Inkerin evankelisluterilaisessa kirkossa. Työni kaksi pääaluetta ovat suomenkieliset jumalanpalvelukset Puškinin, Skuoritsan, Hatsinan ja Tuutarin seurakunnissa ja kyläkäynnit näiden
seurakuntien inkeriläisvanhusten luona.
Tapaamistani vanhuksista olen kuullut vain yhdestä seurakuntalaisesta, joka on kuollut koronavirukseen. Hän oli jo hyvin huonona, eikä elinpäiviä
varmaan olisi ollut muutenkaan kovin paljon. Koronaepidemia on vaikuttanut kylillä asuvien elämään –
keväällä oli jopa ajanjakso, jolloin Pietarissa ei saanut
lähteä kotoa kuin kauppaan tai apteekkiin – jos halusi
mennä muualle, piti olla todistus liikkumisesta. Niinpä Pietarissa asuvat sukulaiset eivät päässeet tapaamaan maaseudulla asuvia vanhuksia. Lisäksi käytännössä kiellettiin yli 65-vuotiaiden tapaaminen.

kunnan vanha kirkko ja Kytäjän kirkko.
Matkailuoppaat ovat olleet mukana
myös hautausmaakierroksilla. Vanhan
väittämän mukaan turisti katselee ravintolat sisältä, kirkot ulkoa ja museot
luetteloista. Hyvinkäällä oppaat ovat
valmiita viemään vieraansa sisälle asti
moneen kohteeseen. Mukaan voi tulla
valmiiksi suunnitelluille opaskierroksille apostolinkyydillä kävellen, polkupyörillä ajellen tai mukavasti linja-autossa
istuskellen. Opastuksia tehdään myös
asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellun
ohjelman ja reitin mukaan. Tarjolla on
myös rooliopastuksia Parantolan puistossa tai Hyvinkäällä sata vuotta sitten
vaikuttaneen liikemies Kalle Saukkosen
jalanjäljissä kuvaannollisesti kulkien.
Hyvinkään seurakunnan missio on
usko, toivo ja rakkaus. Kristityn vaellusta kohdusta hautaan pyritään Raamatun oppien mukaan ohjaamaan turvassa
kuin Jumalan kämmenellä. Hyvinkään
matkailuoppaiden vuoden 2021 teemaksi on otettu niin ikään turvallisuus
opastuskierroksilla.

16.3 asukasta/m² ja Pietarissa asukkaita on noin
3800/m². Suomessakin virus on levinnyt eniten pääkaupunkiseudulla, jossa asumistiheys on muuta maata suurempi.
Maaseudun kylissä asuu usein vain eläkeläisiä. Nuo-

remmat ovat lähteneet opiskelemaan ja jääneet kaupunkeihin työhön. On hyvä tilanne, jos on naapuri,
joka voi ja haluaa auttaa esimerkiksi kaupassa käynnissä.
Paras tilanne on, jos joku nuorempi sukulainen
asuu vanhuksen kanssa. Eräällä kylällä
voimme mennä katsomaan vanhusta vasta illalla, koska hänen
miniänsä on päivät töissä ja
voimme mennä vasta, kun
hän tulee kotiin (poika on
kuollut jo vuosia sitten).
Miniä laittaa aina ruoan.
Kun kerran sanoin, että
juuri söimme toisessa
kylässä, hän vastasi:
”Se oli siellä, nyt pitää
syödä tässä kylässä!”
Seurojen ja kotiehtoollisen jälkeen usein syödään.

Kerran hän valitteli, että tarjottavaa on niin vähän.
Laskin pöydässä kymmenen eri ruokalajia – kananmunat olivat oman talon kanoista.
Toivottavasti pian pääsen taas tapaamaan tuttuja seurakuntalaisia. Venäjä sulki rajan maaliskuussa, kun
koronavirus alkoi levitä.

Teksti ja kuva: Pasi Hujanen
Pietarin ja Länsi-Inkerin rovastikuntien
pastori ja nimikkolähetti Venäjällä

Rembrandt, Public domain

YTIMESSÄ

Lohdutus luo toivoa

K

uljen Hyvinkään sairaalan osastolle ja huonetta kohti. Olen saanut
kutsun mennä tapaamaan lähimmäistäni. Mietin, miten vanha
Simeon saa nähdä luvatun lohdutuksen temppelissä. Simeonille Jeesus Kristus, Pelastaja, on ennen kaikkea lohduttaja.
Miten usein kaipaammekaan lohduttajaa.
Mitä lohdutus sinulle merkitsee? Jeesuksen
työssä kun ei ole ikärajaa. Kuka tahansa voi
lohduttaa toista, olipa nuori tai vanha.
Toivon tunne valaisi vanhan Simeonin
kasvot. Hän näkee pienessä Jeesus-lapsessa
pelastuksen. Ei vain itselleen, vaan kaikille
maailman ihmisille tarkoitetun Pelastajan.
Koronapandemia on jatkunut pitkään koko
maailmassa. Meidät on kutsuttu olemaan
Kristuksen ilosanoman viejinä toisillemme.
Miten osoittaa kohti toivoa, tästä selvitään
yhdessä? Mitätöimättä toisen tunnetta, joka
voi olla jotakin muuta kuin toivo? Toisen tunne on totta, vaikka tunne on eri kuin omani.

Hyväksymällä sen, asettumalla vierelle, lohduttamalla läsnäololla ja antamalla aikaa.
Simeon otti Jeesus-lapsen syliin. Lähelle.
Koronapandemian aikana voin syleillä lähiperhettäni, en muita. Mitkä keinot ovat
nyt syliin ottamista, ottamatta syliin? Lähelle asettumista, vaikka en voi koskettaa?
Katseellani voin ilmaista hyväksyntää, ystävällisyyttä ja arvostusta. Sanoilla ja teoilla
välittämistä ja huolenpitoa. Yhteyden kokemus voi olla samaa ihmisyyden jakamista.
Olemalla suhteessa toiseen ihmiseen ja Jumalaan sekä itseen tunteiden kautta. Sisäisen oman elämän tarinan jäsentäminen luo
merkityksiä tapahtuneelle. Simeon katsoi
Valon lasta, joka sulatti hänen sydämensä
kiitoksen tunteeseen.
Aamurukous voi olla pieni: Anna herkkyys päivän kaikkiin kohtaamisiin, ole
Jeesus vierellä. Pyhä Henki, tuo toivoa.
Arkkiatri Risto Pelkonen mainitsee nöyrän
rohkeuden Yhteisvastuu-keräyksen haastat-

Jeesus toivoo,
että opimme
tuntemaan
Hänet.

telussaan. Joka päivä jokainen meistä astuu
uuteen elämän virtaan, jossa on mahdollisuus valita hyvän sanominen ja tekeminen.
Kristus itse näyttää tien, jossa on tehtävää
jokaiselle ja ikärajaa ei tehtäviin ole. Hyväksyy meidät juuri sellaisina kuin olemme ja
iloitsee meistä. Jeesus toivoo, että opimme
tuntemaan Hänet. Hän on täynnä armoa
ja totuutta. Armo valaisee, osoittaa toisen
ihmisen luo ja samalla vie kohti omaa minuutta, kun opimme tuntemaan Jeesusta.
Lähimmäinen, jonka kohtaamme on hyvin
samanlainen kuin minä: hänellä on tarpeita, toiveita ja elämän tarina.
Askeleeni saa voimaa osaston käytävällä.
Koputan ovelle. Kiitos Simeonista, joka
jaksoi odottaa uskollisesti. Kohtasi Luvatun
Lohdutuksen, joka toi kiitollisuuden. Kiitos,
että luotat meihin työtovereinasi, Jeesus.
Carina Lievendahl
sairaalapastori

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä
mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli
hänen yllään. Hän otti lapsen käsivarsilleen,
ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat
palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet
luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun
pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille,
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Jeesus Kristus, kaipauksemme kohde, odotuksen ja
lupausten täyttymys.
Sinä avasit vanhan Simeonin silmät näkemään,
kuka sinä olet.
Mekin saamme kumartua eteesi ja tunnustaa,
että sinä olet meidän Herramme ja Vapahtajamme.
Kiitos, että tänäänkin annat meidän levätä edessäsi
ja tuoda luottavaisesti hoitoosi kaikki elämämme
asiat:
kipumme ja kiitoksemme, murheemme ja ilomme,
pelkomme ja toiveemme. Kätke suojelukseesi kaikki
rakkaamme. Aamen.
Anna-Mari Kaskinen

Suo, ettei aamurukous sammuisi huulilleni.
Lahjoita mielen puhtaus ohjaamaan askeleeni. Tee minut tunnolliseksi hoitamaan päivän
toimeni, siunaus niihin anna.
Sinua, Jeesus, palvella saan valtakunnassasi
ja työtä tehdä, iloita sun armahtamanasi. Suo
minun olla ystävä ja hyvyyttäsi säteillä kaikille, joita kohtaan.
543:2, 5

Luuk. 2: 25, 28-32
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Pekka Kiuttu jatkaa valtuuston
puheenjohtajana
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi 13.1. kokouksessaan vuosiksi
2021-2022 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Pekka Kiutun ja valtuuston varapuheenjohtajaksi Sinikka Ala-Paavolan. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
valittiin Tuula Karhunen ja neuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Titta Laine. Kirkkoherra Ilkka Järvinen toimii virkansa puolesta
kirkkoneuvoston puheenjohtajana.
Lisäksi kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2021 – 2022.
Varsinaiset jäsenet
Tuija Linna-Pirinen
Lea Romppanen
Jaakko Haapamäki
Hanna Hakala
Jaakko Rainio
Hannele Karppinen
Matti Korpiaho
Anita Myllymäki
Pekka Tyni
Jouni Pallonen
Katri Kangas-Pusa

Varajäsenet
Irma Pahlman
Anni Willman
Taisto Heimonen
Kyllikki Rantala
Ossi Savolainen
Marjo Rantanen
Leo Karppinen
Carita Lehto
Reijo Huuskonen
Markku Vainikainen
Susanna Hujanen

18.45-19.45, 20-21. Paikkana on viihtyisä
keskusteluhuone seurakuntakeskuksessa. Huolehdimme parhaamme mukaan
turvallisuudestasi epidemiatilanteen
mukaan turvavälillä, käsidesillä ja kasvomaskilla!
Pe 12.2. klo 18-20 Elävän toivon – Raamattupiiri. Tule tutkimaan Raamattua eri
näkökulmista ja keskustelemaan uskonasioista rukoillen. Luodaan yhdessä avoin
ja hyväksyvä ilmapiiri! Kokoonnumme
ensin Teamsiin ja kun tilanne sallii, kokoonnumme yhteen seurakunnan tiloissa.
Seuraavat illat: 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 16.4.,
7.5. ja 21.5. Ota yhteyttä ja ilmoittaudu
mukaan: petra.pohjanraito@evl.ﬁ,
040 7481 960.
Pe 19.2. klo10-12 Muskarikirkko Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Seuraava
kerta 19.3.
To 25.2. klo 18-20 Ikkunoita lähetyksen
maailmaan srk-keskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Millaista toimintaa lähetystyön tiimoilta toivoisit? Ensimmäisenä
iltana on luvassa musiikkia ja ajankohtaista
Hyvinkään seurakunnan tekemästä lähetystyöstä maailmalla. Seuraava kerta 25.3.
Su 28.2. klo 14-16 Evankelisen lähetysyhdistyksen seurat Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11. Mukana Kosti Kallio ja Mika
Viitanen. Lämpimästi tervetuloa!
Su 7.3. klo 11.30 Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus srk-keskuksessa. Tule kuulemaan
Kroatian terveisiä! Vietämme Sansan
kolehtipyhää, saarnaa entinen Kroatiassa
lähetystyötä tehnyt pastori Seija Uimonen. Kirkkokahvien jälkeen lähetystilaisuus, jossa mukana nimikkolähetti Elina
Braz de Almeida Teamsin välityksellä.
Mikäli korona estää fyysisen tilaisuuden,
lähetystilaisuus pidetään joka tapauksessa Teamsissa.

Pe 19.3. klo 18-19 Siioninvirsiseurat / Herättäjäyhdistys Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Herännäishenkiset seurat, jossa lauletaan Siionin virsiä.
Pe 19.3. klo 18-21 Ajassa liikkuu -seminaarin
aloituspäivä Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Tänä vuonna aiheena Israel,
lopun ajat ja ekumenia.
La 20.3. klo 13-21 Ajassa liikkuu –seminaari
jatkuu Hyvinkään kirkossa.
Su 21.3. klo 14-18 Ajassa liikkuu -seminaarin
päätöspäivä Hyvinkään kirkossa.
Kouluttaudu vapaaehtoiseksi! Lämpimästi
tervetuloa vapaaehtoiseksi seurakuntaan!
Kiinnostaako Sinua ihmisten kohtaaminen ja lähimmäisten auttaminen? Sielunhoidon koulutusmoduuli maaliskuussa: su
7.3. ja su 14.3. klo 15-18 sekä ti 16.3.

Pekka Kiuttu valtuuston kokouksessa Hyvinkään kirkossa.

POIMINTOJA

Keräyspäällikkö Mika Viitanen.
To 4.2. klo 14-16 Kauppakeskuspappi tavattavissa Robert’s Coﬀeessa kauppakeskus
Willassa, Hämeenkatu 9. Tervetuloa
tapaamaan pappia kahvilaan. Jutellaan
kahvikupposen ääressä! Jos kahvila on
kiinni koronarajoitusten takia, pappi ei
ole paikalla. Seuraavat kerrat: 18.2., 4.3.,
ja 18.3.
Su 7.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen avajaisjumalanpalvelus, Hyvinkään kirkko.
Mukana Hyvinkään seurakunnan keräyspäällikkö Mika Viitanen.
Su 7.2. klo 15-16 Siioninvirsiseurat / Herättäjäyhdistys Paavolan seurakuntakodissa,
Aittatie 1. Tervetuloa herännäishenkisiin
seuroihin. Veisataan Siionin virsiä, sana
on vapaa.
Ma 8.2. klo 11.45-12.30 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu

16. Ruokailu toteutetaan koronatilanteen
vuoksi toistaiseksi noutoruoka periaatteella, eli voit ostaa ruoka-annoksen
omiin rasioihin 2€ hintaan kotiin vietäväksi. Kirkon yläsaliin ei voi jäädä ruokailemaan. Ruokailu on tarkoitettu vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa oleville hyvinkääläisille. Tervetuloa! Seuraavat kerrat:
15.2., 22.2., 15.3. ja 22.3.
To 11.2. Sielunhoitoilta srk-keskuksessa,
Hämeenkatu 16, torstaisin joka toinen
viikko: 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 15.4., 13.5.
ja 27.5. Tule jakamaan elämän kirjoa
keskustellen! Keskustelukumppanina on
kappalainen ja terapeutti Petra Pohjanraito. Varaa aika etukäteen puhelimitse
tai tekstiviestillä 040 748 1960. Voit varata ajan vielä samana päivänä, jos aikoja
on vapaana. Varattavat ajat: 17.30-18.30,

N U O R T E N T O I M I N TA
Hyvää alkanutta vuotta! Koronan aiheuttamat muutokset vaikuttavat jatkuvasti nuorisotyöhön
ja toimimme voimassa olevien suositusten mukaisesti.
Katso ajantasaiset tiedot toiminnasta osoitteesta www.betsku.net ja Instagramista @betskunet
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Diakoniatyöntekijöillä on ollut jo
pitkään tapana jalkautua kansan keskuuteen, mutta nyt heillä on apunaan
polkupyörä.
Nimeä ei tarvinnut pitkään miettiä. Itse asiassa se oli selvä jo heti
kättelyssä. Jos kerta diakoniatoimisto
sijaitsee Nestorissa, totta kai uuden
polkupyörän nimeksi pitää tulla
Miikkulainen. Näppärästä ideasta
ottaa vastuun diakoniatyöntekijöiden
esimies Tuija Mattila.
– Valtio antoi seurakunnille koronarahoja. Loppusyksystä mietimme,
että mitä niillä tehtäisiin, ja tultiin
siihen tulokseen, että entä jos hankkisimme pyörän, Mattila kertoo.
Kyseessä on aivan tavallinen sähkökäyttöinen pyörä, jonka edessä
on tavarankuljetukseen tarkoitettu
laatikko. Logot kertovat, että kulkuneuvo on seurakunnan diakoniatyön
omaisuutta. Miikkulaisen nimeä ei
vielä pinnalta löydy, mutta se tulee
kyllä myöhemmin.
Diakoniatyössä on jo pitkään jalkauduttu kansan keskuuteen. Pyörän
kanssa siitä tulee entistä kätevämpää.
Sen kanssa on helppo mennä turuilla
ja toreilla järjestettäviin tilaisuuksiin.

Sillä pääsee suoraan väentungoksen
keskelle.
– Käyttötilanteita ei ole mitenkään
rajattu. Voisi sanoa, että Miikkulaisella pyritään menemään kaikkiin
mahdollisiin ulkoilmatilaisuuksiin,
joihin ei autolla pääse. Pyörä on sopiva kulkupeli juuri matalan kynnyksen
toimintaan, Mattila sanoo.
Tavaratilaan mahtuu kiitettävästi
mehua ja keksejä, joita voi sitten sopivasti tarjota ihmisille. Miikkulaisen
kanssa on myös kiva tehdä seurakuntaa näkyväksi. On se sen verta sympaattisen näköinen menopeli.
– Teimme pyörällä koematkan
seurakuntakeskukselle ja jätimme sen
oven eteen parkkiin. Oli kiva nähdä,
miten ohi kävelevät ihmiset jäivät
ihmettelemään, että mikä se siinä on,
diakoniatyöntekijä Hannele Liesmäki
kertoo.
Näkyvyyden lisäksi Mattila korostaa myös pyörän ekoloogisuutta. Hyvinkäällä on pitkät pätkät hyviä pyöräteitä. Mikäs niitä on Miikkulaisella
polkea. Ja onhan kaupunki mainostanutkin itseään pyöräilykaupunkina.
Vielä pyörää ei olla juurikaan
päästy käyttämään. Korona on luonut

Veini Vänskä

Nestorin Miikkulainen

Diakoniatyöntekijä Hannele Liesmäki ja Miikkulainen.

omat rajoitteensa. Mutta tulevaisuuden suunnitelmia kyllä löytyy.
– Ensi kesän perinteiseen Riihimäen ja Hyvinkään väliseen pyöräilykisaan voitaisiin kyllä lähteä kokoa dia-

koniajengi ja tarjota Miikkulaisesta
kahvit, Liesmäki kertoo.
Henri Waltter Rehnström

POIMINTOJA
klo 17-20. Koulutus järjestetään Hyvinkään seurakuntakeskuksessa maskein ja
turvavälein. Peruskoulutus käydään ensin
ti 9.2. klo 17-20: Vapaaehtoistoiminnan
perusteet, oikeudet ja velvollisuudet ja
ti 16.2. klo 17-20: Vuorovaikutustaidot,
ihmisen kohtaaminen ja oman jaksamisen varmistaminen. Lue lisää www.hyvy.
ﬁ/mukaantoimimaan. Ilmoittautuminen
viimeistään 7.2. mennessä.
Voit tämän koulutuksen suoritettuasi
toimia mm. Kirkon keskusteluavun päivystäjänä Palvelevassa puhelimessa tai
Chatissa sekä ystävänä ystäväpalvelussa
ja kaikissa ihmisten kohtaamiseen ja
sielunhoitoon liittyvissä vapaaehtoistehtävissä. Koulutus sisältää monipuolisesti
sielunhoidon eri osa-alueita. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset: petra.pohjanraito@
evl.ﬁ, 040 748 1960

Tervetuloa Kamalat äidit-vertaisryhmään!
Ryhmä on murrosikäisten lasten äideille
tarkoitettua vertaistoimintaa. Ryhmissä
käsitellään vanhemmuuteen ja naisen
elämään liittyviä teemoja. Äideillä on
mahdollisuus kuulla toisia äitejä ja kertoa
omista kokemuksistaan, saada tukea ja
käytännön ideoita arkeen. Kokoonnumme
Lasten Kammarissa, Kirvesmiehenkatu
12. Ryhmään otetaan 10 äitiä. Ryhmä on
suljettu, luottamuksellinen ja maksuton.
Toivomme ryhmiin osallistuvilta sitoutumista kokoontumisiin. Ryhmäohjaajina
toimivat seurakunnan varhaiskasvattajat
Nonna Kotkanen-Koivu ja Laura Kuiri.
Kysy vapaita paikkoja nonna.kotkanen-

koivu@evl.ﬁ, 050 533 7312. Tervetuloa
mukaan!
Hiihtolomaleirit Sääksissä 11-14 v la-ma
20.-22.2., 9-10 v ma-ke 22.-24.2. ja 7-8
v ke-to 24.-25.2. Leireillä on vielä tilaa!
Ilmoittautuminen www.betsku.net / 7-14
–vuotiaat / Leirit ja retket 7-14 –vuotiaille. Tällä hetkellä suunnittelemme leirejä
normaalisti, mahdollisten koronarajoitteiden jatkuessa toimimme tilanteen
mukaan.
Päiväkerhoon ilmoittautuminen 1.3.-31.3.
Ilmoittautumislinkki aukeaa klo 8 osoitteessa www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ.
Kerhot kokoontuvat Martissa, Vehkojalla,
Lasten Kammarissa, Kirkonmäellä, Metsäkaltevassa ja Paavolassa. 2v. kerho 50e/
kausi, 2-5v. kerhot 100e/kausi. Lisätiedot:
tanja.uimonen@evl.ﬁ, 040 528 7236.

Kevään sururyhmä käynnistyy maaliskuussa,
tiedustelut ja ilmoittautumiset Virpi Koivisto, 040 547 9615, virpi.koivisto@evl.ﬁ.
Pitopalvelu on avoinna arkisin klo 10.3013.30 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Nouda mukaan tai nauti paikan
päällä tasokas kotiruokalounas hintaan
10e. Katso ruokalista seurakunnan kotisivuilta www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ/
info-ja-asiointi/pitopalvelu. Tervetuloa
lounaalle!

palvelun kotikäyntien asemasta asiakkaisiin ollaan yhteydessä puhelimitse.
Perheneuvonnan asiakasvastaanoton (Oikokuja 2) ajanvaraus numerosta 040 8050
390 ma-to klo 9-11. Yhteydenottopyynnön voi myös jättää sähköpostitse: perheneuvonta.hyvinkaa@evl.ﬁ.
Keskusteluapua seurakunnasta. Vaikeiden
asioiden kanssa ei ole hyvä jäädä yksin,
vaan niistä on tärkeää puhua jonkun
kanssa. Akuutissa kriisitilanteessa soita:
Päivystävä pappi 040 805 0212 ma-pe
klo 9-13
Palveleva puhelin 040 022 1180 joka ilta
klo 18-24
Koulutyöstä vastaava pappi 0400 843 241
Diakoniatyöntekijät 040 559 6314 ja
040 487 1382
Kirkon keskusteluavun palvelevan puhelimen numero on kaikkialla Suomessa
0400 22 11 80. Suuntanumeroa ei tarvita.
Palveleva puhelin on avoinna joka päivä.
Suomenkielinen päivystys on koko maassa päivittäin klo 18-24. Ruotsinkielinen
päivystys - Kyrkans samtalstjänst päivystää joka ilta klo 20-23 numerossa
0400 22 11 90.

KIRKON KESKUSTELUAPU¤

Huom. Tapahtumiin voi tulla muutoksia.
Ajantasainen tieto löytyy seurakunnan
nettisivuilta.

Diakonian asiakasvastaanotto NesTorissa,
Suokatu 6. Diakonian päivystysvastaanotolle voi varata ajan ma klo 14-17 ja ti, to
tai pe klo 10-13 p. 019 4561 250. Ystävä-

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa
evl.fi/kirkonkeskusteluapu

Yhteisvastuu-keräys auttaa
maailmalaajuisesti
Vuodesta 1950 toiminut Yhteisvastuu on
yksi Suomen suurimmista vuosittain
järjestettävistä kansalaiskeräyksistä ja
lähimmäisenrakkauden kansanliike. Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. 60 % keräyksen tuotosta
ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastroﬁapuun. 20%
keräystuotosta jakautuu kotimaisille
erityiskohteille: puolet Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa
olevien ikäihmisen auttamiseen yhdessä
paikallisseurakuntien kanssa, toinen
puolikas Seurakuntaopiston kokoamalle
kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa
maksuttomia digitaitojen koulutuksia
vähävaraisille ikäihmisille vuodesta 2022
lähtien. 20 % keräystuotosta ohjataan
paikallisseurakunnan kautta paikallisiin
ikäihmisiä tukeviin toimiin tai diakoniaavustuksiin. Keräyksen suojelijana toimii
tasavallan presidentti ja vuoden 2021
keräyksen esimiehenä piispa Matti Repo.
www.yhteisvastuu.ﬁ

Tilaa seurakunnan uutiskirje sähköpostiisi!
Saat tietoa mm. seurakunnan ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.
Linkin tilauslomakkeeseen löydän nettisivuiltamme www.hyvinkaanseurakunta.
ﬁ/info-ja-asiointi/tilaa-uutiskirje.
Kaikki seurakunnan toiminta osoitteessa
www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ. Seurakunta
on myös Facebookissa ja Instagramissa.
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Kirkon ikkuna toimii alttaritauluna, jonka maisema vaihtuu vuodenaikojen mukaan.

Timantti hangella
Professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelema moderni
kirkko on Hyvinkään suosituimpia nähtävyyksiä.

K

örö, körö kirkkoon. Juuri 60
vuotta täyttänyt Hyvinkään
kirkko vihittiin käyttöön
29.1.1961. Sinne on menty
hakemaan hengenravintoa ja
sanankuuloon, mutta myös nauttimaan
silmänruokaa. Arkkitehti Ruusuvuoren
suunnittelema kirkko on sananmukaisesti keskellä kylää. Lähestyipä yli
30 metriä korkeaa rakennusta mistä
ilmansuunnasta hyvänsä, sen huomaa
helposti luomalla silmät ylös taivaaseen. Valmistuttuaan kirkko oli suorastaan mykistyttävä. Jotkut menivät aivan
sanattomiksi. Toisilla riitti sanomista
ja puhetta vuosiksi. Nyt kirkko on yksi
Hyvinkään suosituimmista nähtävyyksistä.
Mäntyjen keskellä olevasta kirkosta
erottaa lähelle päästyään suuren joukon
kolmioita ja neliöitä. Kolmiot vievät
voiton varsinkin sisätiloissa. Herran
huoneena kirkko on paikka, jossa voi
hiljentyä, viettää rukoushetkeä yksin tai
käydä messussa toisten kanssa. Hyvinkään kirkossa on järjestetty toimituksia,
kasteita, konfirmaatioita, vihkiäisiä
ja virkaan sekä hautaan siunaamisia.
Kirkko on myös konserttien ja kirkkoteatterin esityspaikka. Yhdessä olemme
saaneet laulaa Kauneimpia joululauluja
ja käydä myös äänestämässä seurakunta- ja papinvaaleissa vaalisaarnat kuultuamme.
Kirkon penkissä voi kirkkotaiteesta
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nauttia kaikin aistein. Kauneus ei ole
pelkästään katsojan silmissä. Penkkien
asemointi suhteessa kirkon seiniin ja
alttariin on sekin taidetta. Tuntoaisti
herää, kun penkissä istuu pitkään. Vasemmalla näkyy päällekkäisiä kolmioita
kattoon asti. Ne tuovat mieleen häivähdyksen hienostuneesta ranskalaisesta
autoteollisuudesta. Siinä voisi kavuta
tikapuita myöten taivaaseen. Edessä
olevalla alttarilla on harteikas risti.
Alttaritauluna on sivulla ikkuna, jonka
takaa näkyy vuodenajan ja kellonajan
mukaan alati vaihtuva maisema. Kirkon
takaseinän kookas ikkuna päästää valoa harkitusti juuri oikeassa suhteessa.
Hämärässä valaistusta säädellään LED-

valoilla ja seinille voidaan heijastaa
kuvia. Alttarinäkymiä tehostetaan vuodenaikojen mukaan kuusin, kynttilöin
ja kukka-asetelmin. Kynttilät luovat
lämmintä tunnelmaa.
Säveltaiteesta pääsee nauttimaan virsien ja urkujen myötä. Alttarin koristelu
ja pappien liturginen vaatetus johdattelevat tunnelmaan kirkkovuoden teemojen mukaan. Kolehtihaavitkin näyttävät
taideteoksilta. Ehtoolliskalustoa maljoineen ja pikareineen kelpaa katsella.
Varsinainen taiteen pyhättö on kirkon
yläsali. Siellä riippuu katosta sisämaan
kirkoissa harvinainen lahjoituksena saatu puinen kirkkolaiva. Salissa on usein
järjestetty myös taidenäyttelyitä.
Hyvinkään kirkon eteisessä savitauluihin
kirjoitetut kymmenen käskyä ovat kaikkien nähtävillä. Urkuparven käytävällä

Kirkossa sijaitseva kaljaasi on nimeltään Ihana.

Kirkon penkissä
voi kirkkotaiteesta
nauttia kaikin aistein.
on kuva kirkon rakentamisesta. Sitä
täytyy mennä oikein erikseen tutkimaan. Kaunis ja kookas punamusta
taulu kirkon eteisaulassa on kiintoisaa
katsottavaa, mutta se on interaktiivinen
teos. Sille ei ole annettu nimeä, joten
jokainen kirkossa kävijä voi niin halutessaan kuvitella, mitä taulu esittää ja
nimetä kirkkotaiteenedustajan mielensä
mukaan.
Teksti: Risto Nihtilä
Kuvat: Veini Vänskä
Lehden kansikuva: Hyvinkään kirkko

Eteisaulan taulu on Hyvinkään kaupungin lahjoittama.

