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Sinikka toimi pitkään Unifemin Suomen puheenjohtajana. Se on YK:n kehitysrahasto, joka keskittyy ennen kaikkea naisten aseman parantamiseen. Kuvassa oleva taulu
on Helvi Mustosen ” Mietteissä” -08.

Nuorten vuoro astua esiin!
Pitkään Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuustossa
vaikuttanut Sinikka Ala-Paavola ei asetu syksyllä
enää ehdokkaaksi.

S

inikka Ala-Paavola on ottanut
minut vastaan kodissaan. Se on
viisikymmentäluvulla valmistunut
viihtyisä omakotitalo Sahamäessä.
Olemme asettuneet olohuoneeseen, jota koristaa suuri kirjahylly. Se on
merkki talon asukkaiden laajasta lukeneisuudesta. Hyvinkäälle Ala-Paavola ja
hänen miehensä Yrjö tulivat aikoinaan työn
perässä.
– Ykä oli saanut vakituisen paikan yhteiskoulusta ja minä tuntiopettajan paikan
Vehkojalta. Vinkin tästä talosta antoi Alppilan Yhteislyseon apulaisrehtori, joka oli
oma historianopettajani Kuopion tyttölyseosta. Muitakin tarjouksia oli ehditty jo tehdä, mutta me saimme talon, koska myyjän
pojat ja Ykä tunsivat toisensa kouluaikojen
toiminnasta Luontoliitossa, Ala-Paavola
muistelee kotitalonsa vaiheita.
Talokaupat tehtiin vuonna 1972, ja siitä
lähtien paikka on toiminut Ala-Paavolan
ja hänen perheensä kotina. Lapset tosin
ovat jo maailmalla. Kodin löytyminen ei
ollut sattumaa, sillä Ala-Paavola uskoo, että
kaikki on järjestetty. Sama pätee myös siihen, miten hän tapasi miehensä.
– Opiskeluaikanani Helsingissä työskentelin opiskelija-asuntola Domuksen puhelinkeskuksessa. Ykäkin kävi siellä välillä
tuuraamassa, ja tällä tavalla tapasimme
toisemme, Ala-Paavola kertoo.
Ala-Paavola on syntyisin Tampereelta.
Varhaislapsuutensa hän vietti Tikkakoskella,
mistä yhdeksänvuotiaana muutti Kuopioon
ja sieltä myöhemmin Jyväskylään. Äiti oli
tunnettu laulusolisti, joka esiintyi paljon
kirkossa järjestettävissä tilaisuuksissa,
kuten häissä ja hautajaisissa. Hän otti tyt-
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tärensä monesti mukaan harjoituksiin ja
esiintymisiin. Näin Ala-Paavola tutustui
kirkkoihin rakennuksina urkuparven näkökulmasta.
– Lapsenusko minulla on edelleenkin.
Meillä on täälläkin suojelusenkeleitä pitkin
seinää, Ala-Paavola sanoo ja viittaa kädellään ympärillämme oleville tauluille.
Aikuisiällä Helsingin yliopistossa AlaPaavola opiskeli kieliä ja hänen miehensä
luonnontieteitä. Vuosikymmenien ajan on
tullut oltua monessa mukana. Työuransa
Ala-Paavola teki opettajana, minkä lisäksi
hänet on nähty niin kunnallispolitiikassa
kuin kirkkovaltuustossa ja muissakin luottamustoimissa. Eläkkeelle Ala-Paavola jäi
Sveitsin lukiosta.
– Olen aina ollut järjestöihminen. Toimin teinikunnan puheenjohtajana, olin
mukana partiossa ja totuin pitämään hartauksiakin hyvin nuorena. Olin Kuopion
tyttölyseon ensimmäinen oppilas, joka piti
aamuhartauden. Se on hyvin etabloitunut
laitos, täytti juuri 140-vuotta. Itse kirjoitin
sieltä ylioppilaasta vuonna 1962, Ala-Paavola luettelee.
Tuleva syksy on Ala-Paavolalle hyvin
poikkeuksellinen. Hän ei nimittäin enää
asetu ehdolle seurakuntavaaleissa. Kun kyselen syytä tähän, saan kuulla hyvin suoraselkäisen ja jalat maassa olevan vastauksen
ensi vuonna kahdeksankymmenpäiviään
viettävältä Ala-Paavolalta.
– Sitoutuminen neljäksi vuodeksi on
vastuutonta tässä vaiheessa. Nyt on kyllä
nuorempien vuoro astua esiin.
Vuosikymmenien saatossa Ala-Paavola
tuli puhuneensa monien asioiden puolesta
kirkkovaltuustossa. Kerran hänet palkittiin
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jäsen
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järjestöihminen.

jopa vuoden parhaana puhujana. Erityisesti
ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyvät
kysymykset ovat olleet Ala-Paavolalle aina
kovin tärkeitä. Kyllähän jo Raamatussakin
Jumala kehottaa ihmistä pitämään huolta
luomakunnasta.
Ala-Paavolan valitsijayhdistyksenä toimi
Yhteinen tulevaisuus. Nimi kertoo hänen
mukaansa kaiken. Meillä kenelläkään ei ole
erillistä tulevaisuutta vaan se tulee olemaan
meille kaikille yhteinen. Siksi onkin tärkeää
pitää yhtä ja toimia yhdessä parempien tavoitteiden eteen.
– Mutta kyllä eteen tulee myös asioita,
jotka jakavat väkeä. Tällä hetkellä sellainen
on kirkkoherran vaali. Toivottavasti juttu
päättyy onnellisesti, Ala-Paavola sanoo.
Koska ympäristöasiat kiinnostavat, oli
vain luontevaa, että Ala-Paavola valitsi
kunnallispoliittiseksi puolueekseen Vihreät.
Samoin teki hänen miehensä. Ja perinne
jatkuu. Lapsenlapsi Santeri Leinonen istuu
paraikaa vihreiden edustajana Hyvinkään
kaupunginvaltuustossa.
Myös pakolaisasiat ja kehitysapu ovat
puhuttaneet Ala-Paavolaa. Hän toimi
muun muassa pitkään Unifemin Suomen
puheenjohtajana. Kyseessä on YK:n kehitysrahasto, joka keskittyy ennen kaikkea
naisten aseman parantamiseen. Puheenjohtajan ominaisuudessa Ala-Paavola kiersikin
hyvin paljon kehitysmaita, pääasiassa Afrikassa.
– Siellä moniin maihin perustettiin
kansallisia Unifem-osastoja. Vierailin aika
monessa niistä yhteistyökuvioita suunnittelemassa. Tämän kautta minulle syntyi toiminnasta paljon käytännönläheisempi kuva.
Vaikka emme varsinaista arkityötä tehneet,
niin siellä tapasi paljon afrikkalaisia, keitä
asia koski, Ala-Paavola kertoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Tea Pohjoispuro

PÄÄKIRJOITUS | 7.9.2022
Virpi Koivisto
kappalainen, vt. kirkkoherra

Monia mahdollisuuksia
ALKAVAAN SYKSYYN liittyy paljon epävar-

NYKYINEN MAAILMANTILANNE on tuonut

Maailmantilanne
heijastuu myös
seurakunnan elämään.

eteen myös paljon yllättävää ihan arkisella
tasolla. Kesän mittaan seurakunnassa huomattiin, että oli vaikeuksia saada hankittua
kirkoissa ja kappeleissa käytettäviä kynttilöitä, koska steariinin saatavuus on sotatilanteen vuoksi vaikeutunut. Lopulta sen
verran saatiin varastoja täydennettyä, että
kastekynttilät riittävät vuoden loppuun ja
siunaustilaisuuksissakin saadaan kynttilät
palamaan.

nan kirkkoherran valinnan tilanne. Viime
vuonna tehtyyn kirkkoherran valintaan liittyvä kirkollisvalitus on edelleen Helsingin
hallinto-oikeuden käsittelyssä ja arviot prosessin kestosta vaihtelevat. Aivan lähitulevaisuudessa ei vielä ole tiedossa ratkaisua
ja virkaa tekevin voimin käydään tähänkin
syksyyn. Työtä tehdään yhteisvoimin ja
ammattitaitoisen työntekijäjoukon hyvällä
työpanoksella ja innostuksella.

MAAILMANTILANNE HEIJASTUUKIN

SYKSYN SUURIN tapahtuma seurakunnassa

odottamattomilla tavoilla jokaisen meidän
omaan elämäämme ja myös yhteisesti seurakunnan elämään.
MONIA MIETITYTTÄÄ Hyvinkään seurakun-

on marraskuussa pidettävät seurakuntavaalit. Uudelle nelivuotiskaudelle valitaan
kirkkovaltuusto ja muut luottamushenkilöt.
Nyt on viime hetket asettua ehdolle, ehdokasasettelu päättyy 1.9. Tällä hetkellä on

tiedossa viisi eri valitsijayhdistystä ja uudenkin ehtii vielä perustaa. Demokraattisesti valituksi tulleiden luottamushenkilöiden käsissä paljolti on, mihin suuntaan toiminta tulevina vuosina painottuu,
olemmeko avoimien ovien ja avaran ajattelun seurakunta. Seurakuntalaisten äänen
tulee päästä esille kaikessa toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
yhteisessä päätöksenteossa. Nyt
kannattaa olla aktiivinen.

Hanna Tarkiainen

muutta. Ainakin kolme asiaa mietityttävät
meitä monia: terveys, turvallisuus ja toimeentulo. Laantuuko virus, palautuuko
rauha Eurooppaan ja miten paljon kaikki
kallistuu. Helppoja aikoja tai ratkaisuja ei
ole näköpiirissä.

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJA
ON tulossa useita eri puolille

kaupunkia marraskuun toisella
viikolla. Varsinainen vaalipäivä
on 20.11.
JUURI NYT syystoiminta on

käynnistymässä ja tarjontaa on
paljon. On ilo tulla yhteen ja tavata toisiamme. Yhdessä voimme
luottaa siihen, että Jumala antaa
meille tulevaisuuden ja toivon
myös epävarmojen aikojen
keskellä.

Jokaisen seurakuntalaisen ääni on tärkeä.
SEURAKUNTAVAALIGALLUP

Teksti ja kuvat Heidi Kajander-Maavuori

1) Miksi seurakuntavaaleja tarvitaan? 2) Millaisia asioita pidät seurakunnassa tärkeinä?
3) Oletko ajatellut äänestää nyt tai joskus seurakuntavaaleissa?

HENNA SINISALO
1) Kirkossa on vaaleja, koska seurakunnissa on paljon asioita, joiden suhteen
on tehtävä päätöksiä.
2) Minusta seurakuntien päätöksenteossa pitäisi ottaa huomioon nuorten
oikeudet, LGBTQA+ asiat sekä ympäristöasiat.
3) Aion äänestää näissä vaaleissa ja voisin ehkä tulevaisuudessa asettua itsekin
ehdolle.

YAKADE DIALLO
1) Koska kaikilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kirkon toimintaan.
2) Minulle tärkeää on lähetystyön
esillä pito sekä se, että nuorten ääni
kuuluu.
3) Tiedän olevani äänioikeutettu. En
ehkä haluaisi olla itse ehdolla, mutta
myöhemmin joskus ehkä.

ONNI MUSTONEN
1) Vaaleja tarvitaan, että seurakuntalaiset saavat päättää itse johtohenkilöistään ja minkälaisia asioita otetaan
esille.
2) Näin nuorena ihmisenä ajattelen,
että seurakunnan tulee panostaa nuorisotyöhön, joka Hyvinkäällä onkin
hyvää, ja ihmisten auttamiseen.
3) Olen 1 v. Jos olisin jo äänioikeutettu, niin voisin ihan hyvin äänestää.

RONJA SIMONEN
1) En osaa sanoa.
2) Nuorten toimintaan voisi entisestään
panostaa. Esimerkiksi Betanian tilat täytyy olla jatkossakin olemassa ja muitakin
tiloja nuorille voisi olla.
3) En vielä pääse äänestämään, mutta kun
voin, niin riippuu siitä onko joku tuttu
ehdokkaana.
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KOLUMNI

Luterilaisuudessa siis
maalliset asiat ja
pelastusoppi pidetään
toisistaan erillään.

Luterilainen etiikka
Meillä Suomessa luterilaisesta etiikasta on puhuttu ja pu-

hutaan monissa yhteyksissä, muun muassa työelämässä.
Tämä ei ole mitenkään tavatonta, koska onhan luterilaisuuteen kuuluva uskonto meillä valtauskonto. Evankelisluterilaisuudella on Suomessa pitkä traditio.
Luterilaiseen etiikkaan kuuluu yhtenä osana ihmisen ahkeruus ja tunnollisuus. Työtehtävät, mitä ne sitten ovatkin,
suoritetaan hyvin, pois vilppi meistä. Luterilainen etiikka
tähtää yhteisen hyvän ylläpitämiseen rehellisin keinoin.
Luterilainen etiikka kulkee käsikädessä oikeudenmukaisuuden kanssa.
Luterilaiseen etiikkaan kuuluu kaksi osaa. Luterilaisuus
jaetaan ns. kahden regimentin oppiin. Maallinen ja uskonnollinen oppi. Näillä regimenteillä erotetaan maalliset
ja uskonnolliset asiat toisistaan. Luterilainen kristitty voi
puhtain mielin toimia yhtä-aikaa esim. politiikassa ja uskonnollisessa tehtävässä. Muissa uskonnoissa ei ole kahden
regimentin oppia.
Luterilaisuudessa siis kristillinen moraali (maalliset
asiat) ja vanhurskauttaminen (pelastusoppi) pidetään
toisistaan erillään. Kristitty ei tarvitse pelastukseen hyviä
tekoja. Kuitenkin luterilaisen kristityn pitää puolustaa ja
edesauttaa hyviä tekoja. Luterilaiseen etiikkaan kuuluu yhtenä osana hyvät teot.
Apostoli Paavali on jossain yhteydessä sanonut, että ihminen pelastuu yksin armosta ja uskosta. Kuitenkin Paavali
korosti hyvien tekojen ja elämän merkitystä, tärkeydestä
maallisessa vaelluksessa. Kahden regimentin oppi on peräisin Paavalin teologista. Siis luterilainen etiikka.
On paikallaan, että kristitty vaalii ja tuo esille hyvän
moraalin ja etiikan sisältöä hengellisyyden ohella. Erityisesti ne kristityt jotka ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia,
niin näillä ei saisi tai ei saa kahden regimenttiopin mukaan
mennä puurot ja vellit sekaisin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö luterilainen etiikka ja kristilliset arvot tue
myös maallisia asioita. Luterilaisen etiikan maallinen osa
sopii kaikille ihmisille.

Veikko Hiiri

Pauli Nousiainen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Holvikirkon kautta kanttoriksi
Markku Sintonen
tuli toistamiseen
kanttoriksi Hyvinkäälle. Tällä kertaa
vakituiseksi.
Kaikki alkoi oikeastaan Van-

hasta holvikirkosta. Raittisten
veljesten lauluhan kertoo
kanttorin pojasta, joka yösydämellä hiipii kirkkoon hiljaiseen
soittamaan urkuja. Kyseinen
ikivihreä hitti soi radiossa tiuhaan samoihin aikoihin, kun
Markku Sintonen lauloi poikakuorossa Tampereella 1970-luvun alussa.
Harjoitusten aikana nuori
kuorolainen vilkuili aina tuomiokirkon yläparvelle ja ihasteli komean näköisiä isoja urkuja.
Huomio kiinnittyi erityisesti
mustapukuiseen kanttoriin,
joka puuhaili soittimen parissa.
Kun korvissa soi vielä Vanhan
holvikirkon sävelet, niin tuleva
ammatinvalinta alkoi nuorelle
miehelle hiljakseen kirkastua.
Vei kuitenkin oman aikansa
ennen kuin kaikki alkoi selkiintyä. Sintonen soitti aluksi paljon
huilua, mutta mielenkiinto alkoi
vähitellen kääntyä kirkkomusiikin puoleen. Hän opiskeli ensin
Tampereen konservatoriolla,
sitten Sibelius-Akatemiassa.
Kanttorin töitä hän on tehnyt
vuodesta 1997 lähtien.
Ensimmäinen virka aukesi
Hämeenlinnasta. Hyvinkäällä
Sintonen on toiminut urkurina
tämän vuoden alusta lähtien.
Mutta ei kaupunki hänelle
aivan tuntematon olo. Hän oli
täällä viransijaisena kahdeksan
kuukautta jo vuonna 2020.
– Hyvinkään seurakunnasta
tuli hyvä fiilis jo tuolloin. Kokemuksessa kaikki jäi plussan
puolelle, joten tänne oli helppo
hakea. Se on hyvä, kun täällä
on neljä kanttoria ja kaikilla on
vähän omat osa-alueensa, missä toimivat, Sintonen kertoo.
Sintosen työnkuva kattaa
monta osa-aluetta. Ensinnäkin
hänen tehtäviinsä kuuluu perinteiset toimitukset, urkujen
soitto ja niiden huoltaminen.
Hyvinkäällä on kaiken kaikki-

Kanttori joutuu venymään kaikenlaisten soittimien taakse.

aan viisi toimipistettä, jossa on
urut. Pienemmät korjaustyöt
sujuvat vaivatta, mutta isompia
varten pitää tilata urkuhuoltaja
paikalle.
Tilanne on myös siinä
mielessä historiallinen, että
seurakunnassa on menossa iso
urkuhanke. Aarno Ruusuvuoren suunnitteleman Hyvinkään
kirkon urut olisi tarkoitus
vaihtaa ja Sintonen on mukana
suunnittelemassa hanketta.
– Hämeenlinnassa olin
mukana urkutyöryhmässä, joten minulta löytyy kokemusta
urkujen hankinnasta. Hankintapyyntö on jätetty, ja nyt
vain odottelemme tarjouksia
lokakuun loppuun mennessä,
Sintonen sanoo.
Urkutaitojen lisäksi Sintosen vastuualueelle kuuluu
myös nuorille suunnatun
Kuvastus -bändin toiminnasta vastaaminen. Kyseessä on
avoin ryhmä, johon saa tulla
oikeastaan kuka vaan, kriteerit
eivät ole kauhean korkealla.

Kuvastuksen kanssa on
valmistunut muun muassa
musiikkivideo Tuhkaa korulippaassa. Se on cover -versio
Samuli Putron samannimisestä
kappaleesta. Video on nähtävillä seurakunnan Youtube
-kanavalla.
Sintonen vetää myös kuoroja, kuten Tuomasmessun
musiikkia valmistelevaa Walon
Sädettä. Kevyen musiikin kuorot ovatkin hänen vahvuutensa. Muutoinkin, toimituksia
lukuun ottamatta, Sintosen
työ on painottunut juuri kevyen musiikin osaamiseen.
Myös yhteistyö kirkkoteatterin
kanssa ja sisällön tuottaminen
somealustoille on osa hänen
tehtäviään.
– Koen että kanttorin työ
on käsityöläismatti. Se ei ole
sitä, että minä esitän ja muut
kuuntelevat vaan yhdessä ihmisten kanssa tekemistä, Sintonen sanoo.

LYHYESTI
uutta oppien, mutta samalla myös tuoden omaa osaamistaan seurakuntaan.
Hän on työskennellyt yhteiskunnan
kaikilla sektoreilla, saaden kokemusta
julkishallinnon lisäksi yksityiseltä ja
kolmannelta sektorilta. Tätä ennen Murole johti kolme vuotta jääkiekkoseuraa
Länsi-Vantaalla. Viimeiset kuusitoista
vuotta hän on asunut Nurmijärvellä, ja
pitää Hyvinkään seurakuntaa modernina seurakuntana, johon on ollut hyvä
tulla töihin.

Hyvinkään seurakuntaan on
tullut uusia henkilöitä kesän
ja syksyn mittaan. Hallinnossa
vanhat työntekijät ovat jatkaneet seuraaville poluille. Tilalle
olemme saaneet uusia päteviä
asiantuntijoita.
Miia Murole, talousjohtaja
Murole on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja liikuntatieteiden
kandidaatti. Hän on aina pitänyt numeroista ja taloudellinen ajattelu on ollut
hänelle luontaista. Talousjohtajana hän
kokee pääsevänsä haastamaan itseään
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Tanja Koskela (vas.) ja Miia Murole.

Virpi Ruusila, talousassistentti
Ruusila on koulutukseltaan laskentatoimen yo ja suorittanut työn ohessa
taloushallinnon erikoisammattitut-

Virpi Ruusila.

Henri Waltter Rehnström

Haudan enkeliveistos.

Mikkelin tuomiokirkon lasimaalauksessa on arkkienkeli Mikael.

Mikaelin päivänä

”Enkelit avautuvat lapsen uskolle”

E

nkelit kuvataan Raamatussa
Jumalan sanansaattajina, jotka
myös opastavat ja suojelevat
ihmistä. Ihmisetkin voivat olla
toisilleen enkeleitä.
– Elämme äärirationalistista aikaa.
Enkelit tuovat uskoon ulottuvuuden, joka ei välttämättä avaudu järjelle. Mutta
lapsen uskolle se avautuu, pastori Olli
Valtonen pohtii.
Muun muassa Tuomasyhteisössä
vaikuttaneen Valtosen mukaan enkelit
liittyvät Jumalan valitsemaan johdonmukaiseen toimintatapaan.
– Jumala käyttää työssään apureita.
Enkelit esiintyvät laajasti virsiteksteissä

ja kristillisessä taiteessa. Yleinen kuvaaihe on ollut suojelusenkeli, joka on
linkitetty virren 971 sanoihin ”Maan
korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotihin vie.”
– Nuo taulut ja virsi avaavat jotakin

sellaista todellisuutta, joka tuo ihmiselle
rauhaa.
Mikkelinpäivää eli enkelien päivää vie-

tetään tänä vuonna 2.10. Päivän evankeliumiteksti asettaa uskon esikuvaksi
lapsen ja kertoo, että lasten enkelit
saavat taivaissa katsella taivaallisen Isän
kasvoja. Sanoma enkeleistä on tarkoitettu yhtä lailla aikuisille.
Mikkelinpäivän keskushahmo on
Raamatussa mainittu arkkienkeli Mikael. Hän tuo kirkon juhlakalenteriin
muistutuksen siitä, että Jumala on
luonut myös näkymättömän maailman.
Mikaelille omistettua päivää vietettiin
jo 400-luvulla 29. syyskuuta. Suomen
evankelis-luterilainen kirkko viettää
mikkelinpäivää 29.9. seuraavana sunnuntaina.
Suomessa arkkienkeli Mikaelille on
omistettu useita kirkkoja ja Mikkelin
kaupunki on saanut nimen hänen mu-

Mikkelinpäivän
keskushahmo on
arkkienkeli Mikael.

kaansa. Mikaeli on kuvattu Mikkelin
tuomiokirkon lasimaalauksessa puhaltamassa pasuunaan.

Haavojen kantamista
Kristillisessä perinteessä Mikaelin ohella Rafael ja Gabriel on luettu arkkienkeleiksi tai ylienkeleiksi, jota sanaa ny-

kinnon. Viimeiset kymmenisen vuotta
hän työskenteli eri tilitoimistoissa kirjanpitäjänä ja palkanlaskijana. Hän on
työskennellyt myös pankissa, erilaisissa
säätiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä.
Hyvinkäällä hän on asunut reilut 2
vuotta, tätä ennen naapurikunnissa,
Riihimäellä ja Hausjärvellä. Ruusilan
odotukset Hyvinkään seurakuntaa kohtaan ovat jo täyttyneet. Ympärillä on
monipuoliset työtehtävät, työympäristö
ja kivat työtoverit.

hänelle tuttu paikka, sillä kyseessä on
hänen kotikaupunkinsa, jonka seurakunnassa hän työskenteli pappina reilut
kymmenen vuotta sitten. Ennen hallintopäällikön virkaa Koskela työskenteli
johtavana kappalaisena Riihimäellä.
Hän on myös käsikirjavaliokunnan
sihteeri kirkolliskokouksessa ja on
tässä tehtävässä päässyt tutustumaan
kokonaiskirkon hallintoon. Koskela on
iloinen saadessaan palata takaisin Hyvinkäälle töihin.

Tanja Koskela, hallintopäällikkö
Koskela on koulutukseltaan filosofian
maisteri, teologian maisteri ja hallintotieteiden kandidaatti. Hyvinkää on

Petri Patronen, johtava perheneuvoja
Patronen työskentelee Hyvinkään ja
Riihimäen seurakuntien yhteisen perheasiain neuvottelukeskuksen johtava-

Petri Patronen.

kyinen raamatunkäännös käyttää. Olli
Valtonen toteaa enkelien kuuluvan ensisijaisesti ”tuonpuoleisiin joukkoihin”.
– Samalla on niin, että Jumala delegoi muutenkin hommiaan. Meille ihmisille yksi kilvoittelun suunta on se, että
voisimme olla enkeleitä toisillemme.
Taiteessa yhtenä näkökulmana on
ollut haavoittunut tai särkynyt enkeli.
Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli
äänestettiin 2006 Maamme-tauluksi
Ateneumin taidemuseon järjestämässä
äänestyksessä.
– Enkelin tehtävä ei ole helppo, siinä
voi mennä rikki. Särkyneitä enkeleitä
on aika paljon, me kannamme omia
haavojamme. Simbergin maalaus sisältää tärkeän näkökulman. Siinä särkynyttä enkeliä kantavat toiset enkelit eli
toiset ihmiset.
Teksti: Juhana Unkuri
Kuvat: Kari Rossi

na perheneuvojan viransijaisena vuoden loppuun asti. Pestin jatko ratkeaa
syksyn aikana, kun johtavan perheneuvojan virka avataan julkiseen hakuun.
Vakityöpaikka on Riihimäen seurakunnan perheneuvojana. Patronen on
opiskellut papiksi Helsingin yliopistossa
ja työskennellyt toiminnanjohtajan
tittelillä muun muassa Verkostossa ja
sittemmin Kallion seurakunnassa. Siellä
hän työskenteli myös kappalaisena ennen kuin siirtyi kirkon perheneuvojaksi
vuodesta 2020.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Tea Pohjoispuro
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Veikko Hiiri

Hiekkalelujen keltaiset ja siniset
värit symboloivat Ukrainaa.

Kesäinen hetki ennen juhannusta
Ukrainalaisille pakolaisille järjestettiin
kesäretki Sääksin leirikeskuksessa.
Kirkonmäki kävi aistimassa päivän tunnelmaa.

A

urinko porottaa lämpimänä.
Pieni poika astuu leirikeskuksen pihalle ja alkaa
puhallella saippuakuplia.
Olen saapunut Sääksiin,
jossa seurakunta on järjestänyt rentoutumispäivän ukrainalaisille pakolaisille
juhannuksen aaton aattona. Ihmiset
ovat parhaillaan syömässä. Annan
heille ruokarauhan ja jään tarkkailemaan ympäristöä, koska en aikaisemmin ole Sääksissä käynyt. Pikkupojan
saippuakuplat nousevat rauhallisesti
ylöspäin.
Pieni tuulenvire antaa niille sopivasti
vauhtia. Auringonsäteet taittuvat kauniisti kuplien pinnoista. Poutaa, lähes
liiankin hellittämätöntä poutaa. Lähden
astelemaan rannalle päin. Ensimmäiset
ovat jo päättäneet ruokailunsa ja levittelevät vilttejä sannalle. Lapset keinuvat
ja leikkivät. Sauna on lämpiämässä ja
samalla on tarkoitus paistaa lettuja ja
kahvitella. Aamupäivällä oli ollut koruaskartelua takkatuvalla.
Laajan hiekkarannan takana kimaltelee järvi. Päivä on niin kaunis kuin
suomalainen kesäpäivä voi vain olla.
Tunnelma on äärimmäisen rauhallinen.
Koko luomakunta kylpee kesän ihanuudessa. On vaikea uskoa, että tuolla
jossain kaukana, taivaanrannan takana
on käynnissä täysimittainen sota. Mutta
niin kuitenkin on, valitettavasti.
Nousen ylös leirikeskukselle ja
kävelen ruokalaan. Tarkoitukseni on
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jututtaa muutamia pakolaisia. Diakoni
Päivi Lammelan kautta olen saanut
yhteyden Irina Romanovaan. Hän on
jo pidempään, vuosikausia, Hyvinkäällä
asunut ukrainalainen, jonka on tarkoitus toimia tulkkina.
Muutama Ukrainasta tullut nainen
on lupautunut kertomaan tilanteestaan
ja elämästään. Asetumme ruokalan terassille. Slaavilainen puhetulva täyttää
pian koko tilan. Romanova kääntää
suomeksi kaiken niin nopeasti kuin
ehtii.
Jokaisen naisen tulo Suomeen sujui
suunnilleen samalla tavalla. Kilometrejä
oli paljon, mutkia oli useita ja odottaminen raja-asemilla saattoi kestää
tunteja. Kaiken aikaa mieltä jäyti myös
pelko siitä, päästäänkö koskaan edes
perille. Mutta heidän kohdallaan kaikki
sujui hyvin.
– Ensin olit keskellä helvettiä, lähdet
matkaan ja sitten kahden päivän päästä
olet keskellä Suomen kaltaista paratiisia, kampaajana työskentelevä Jelena
kertoo.
– Jumala näytti tien, Odessassa
omaa firmaa pyörittänyt Olga jatkaa.
Koska naisista monet tulivat tänne
jo varhain lopputalvesta, saivat he aivan
ensimmäiseksi kokea Pohjolan kylmyyden. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut
kaikkein ikävimmäksi asiaksi Suomessa.
Hankalimmaksi osoittautui suomalainen byrokratia. Piti täyttää monta
blankettia ja juosta monessa virastossa

ennen kuin asiat lähtivät rullaamaan.
– Jos haluat työskennellä Suomessa,
niin et voi saada palkkaa ilman tiliä. Ja
tiliä et voi saada ilman henkilötunnusta.
Mutta se on loppujen lopuksi pieni harmi verrattuna siihen, mitä Ukrainassa
tällä hetkellä tapahtuu, kertoo Tatjana,
joka kotimaassaan työskenteli asunnonvälittäjänä. Suomessa hän on saanut
töitä tehtaalta.
Mistä saan työtä? Tämä olikin yksi
ensimmäisistä kysymyksistä, mikä naisilla oli mielessään, kun he saapuivat
Suomeen. Edesauttaakseen asiaa, monet ovat menneet suomen kielen kurssille. Kielitaitoisena työtä on helpompi
saada. Osa odottaa pääsevänsä takaisin
Ukrainaan, mutta osa haluaisi jäädä
Suomeen pysyvästi. Neljänkympin
rajapyykin ylittäneen naisen on vaikea
saada Ukrainassa töitä.
Naiset kehuvat kilpaa sitä, miten
heidät on otettu vastaan. Suomalaiset
ovat kilttejä ja kerrassaan vieraanvaraisia ihmisiä. Naisten silmiin on pistänyt
erityisesti se, miten hyväkuntoisia vanhukset ovat.
– Täällä vanhat rouvat polkevat pyörällä ja ovat aktiivisia. Sellaista ei näe
Ukrainassa. Vanhuksilla on selvästikin
parempi elämä täällä, Olga sanoo.
Vaikka tilanne Ukrainassa on sekasortoinen, naiset kuitenkin uskovat
tulevaisuuteen. Loppujen lopuksi hyvä
tulee voittamaan. Siitä he ovat varmoja.
He muistuttavat myös, että Ukrainan
sota ei ole mikään uusi ilmiö. Tilanne
alkoi jo vuonna 2014 Donbassin sotana.
Haastattelun päätteeksi naiset ryhmittyvät hiekkarannalle valokuvaa varten. He poimivat maasta keltaisia ja sinisiä hiekkaleluja syliinsä ja poseeraavat

symbolisesti niiden kanssa. Insinöörinä
Ukrainassa työskentelevä Irina katselee
ympärilleen ja ihastelee maisemia.
– Olen kotoisin Mariupolista. Nämä
maisemat tuovat jollakin tavalla kotiseudun mieleen, hän sanoo.

Lopuksi hyvä
tulee voittamaan!
Sääksin leiripäivä on järjestyksessä
kolmas tilaisuus, jonka Hyvinkään seurakunta on järjestänyt ukrainalaisille
pakolaisille. Ensimmäinen tervetulotilaisuus järjestettiin toukokuussa Vehkojalla yhteistyössä kaupungin, SRP:n ja
Ortodoksiseurakunnan kanssa. Paavolan aluetyö ja diakonia järjestivät toisen
tilaisuuden Paavolan seurakuntakodissa
2. kesäkuuta.
Jätän Sääksin taakseni ja jatkan matkaani. Ajatuksena olisi lähteä mökille
juhannusta viettämään. Käännyn ympäri ja vilkaisen vielä kerran rannalle päin.
Ihmiset siellä ovat iloisia ja huolettomia. Ainakin yhden päivän ajaksi he
näyttävät unohtaneen kauheudet, mitä
heidän kotimaassaan tapahtuu. Toivo
paremmasta tulevaisuudesta herää.
Slava Ukraini!
Henri Waltter Rehnström

AJAN ILMIÖ

Ukrainan vaakunassa on kolmihaarainen atrain.

Keltainen lippumeri

Ihka oman kulttuurin maa
Ukrainan historia on pitkä ja täysin omanlaisensa.

K

un Ukrainan sota alkoi, Venäjä listasi
joukon tekosyitä, joilla se yritti perustella miehitystään. Ukrainalla ei kuulemma ollut omaa kulttuuria vaan sen
historia oli syntynyt yhdessä Venäjän
historian kanssa. Näin ei kuitenkaan ole. Venäjän toiminta on esimerkki pahemmanpuoleisesta kulttuurisesta omimisesta. Eikä kyse ole vain
viime aikojen tapahtumista vaan vuosisataisesta
jatkumosta.
Aloittakaamme vaikka Ukrainan pääkaupungista. Kiovan historia ulottuu aina 400-luvulle asti. Näin se on vanhempi kuin yksikään
Venäjän suuremmista kaupungeista. Samalle
alueelle varjangit eli viikingit perustivat paikallisten kanssa valtakunnan nimeltä Kiovan Rus
jo 00-luvulla. Kristinusko tuli sinne suoraan
Bysantista.
Kiovan Rus oli monista eri kansoista koostuva valtakunta, johon kuului mm. monia
suomalais-ugrilaisia kansoja. Historiallisesti sitä
pidetäänkin Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan
edeltäjänä. Novgorodkin oli valtioliitossa Kiovan
kanssa keskiajalla. Venäjä on kuitenkin vetänyt
mutkat suoriksi ja tulkitsee paikat virheellisesti
omaksi alkukodikseen. Tämä merkitsisi sitä, että edellä mainitut valtiot olisivat tulkinnassa osa
yhteistä Venäjää.
Kiovan Rusista lähtöisin ukrainalaiselle kansalle alkoi kehittyä myös oma kansallinen identiteettinsä. Toki vaikutteita on tullut siihen Venäjältä, mutta myös paljon muualtakin. Ukrainalla
on esimerkiksi ollut pitkä yhteinen historia niin
Puolan, Liettuan kuin Saksan keisarikunnan
kanssa. Suomensukuiset ja turkkilaiset kansat
ovat edelleen merkittävä osa väestöä. Nämä
nyky-Venäjällä pyritään kuitenkin toistuvasti
unohtamaan.

Krim on ollut osa Venäjää
vain reilut 130 vuotta.
Mongolit valloittivat Kiovan Rusin alueet
1200-luvulla ja ottivat ne muodostamansa Kultaisen Ordan alaisuuteen. Pohjoisen Novgorod
torjui mongolit ja Kiovalaisia pakeni sinne. Tätä
seurasi Puola-Liettuan valtakausi, jossa EteläUkrainan arot ja Krimin niemimaa jäivät kuiten-

kin vielä osaksi mongolien haltuun. 1400-luvulta
eteenpäin Ukrainaa hallitsi erilaiset kasakkayhteisöt.
Ortodoksinen kirkko hajosi 100-luvulla.
Kirkosta irtautuneet kääntyivät paavin puoleen.
Tämän myötävaikutuksella Kiovaan perustettiin
jesuiittakouluja, jotka tarjosivat korkealuokkaista opetusta. Kun Ukrainan keski- ja itäosat
joutuivat kasakkavaiheen jälkeen Venäjän vallan
alla, Katariina Suuri lakkautti koulut.
Kansallissuusaatteiden aalto pyyhkäisi yli
Euroopan 100-luvun alkupuoliskolla. Se vei
mukanaan myös Ukrainan. Tsaari Nikolai I
alkoi kuitenkin tukahduttaa kansallisia pyrkimyksiä. Tämä merkitsi muun muassa sitä, että
ukrainalaisen kirjallisuuden julkaisemista rajoitettiin. Aleksanteri II meni vielä pidemmälle
ja kielsi ukrainan käytön kirjallisena kielenä
kokonaan. Itävalta-Unkarin hallitsemassa
Galitsiassa julkaisutoiminta oli mahdollista.
Tämän vuoksi kansallisen liikkeen painopiste
siirtyi sinne.
Seuraavan vuosisadan alussa Venäjä hävisi
raskaasti Japanin sodassa. Kansan tyytymättömyys purkautui Nikolai II:n hallintoa vastaan.
Levoton liikehdintä ulottui myös Ukrainaan asti.
Ensimmäisen maailmansodan puhjettua tsaarin
valta kukistui. Monet Venäjään kuuluvat kansat
itsenäistyivät, kuten myös Ukraina. Syntyi Ukrainan kansantasavalta, joka sai tukea keisarilliselta Saksalta.
Itsenäisyys kesti kuitenkin vain 1920-luvun
alkuun, jolloin Ukraina joutui osaksi Neuvostoliittoa. Suuren ja mahtavan alaisuudessa koettiin
useita eri sortotoimenpiteitä vuosikymmenien
saatossa. Yksi hirveimmistä oli tarkoituksella
aiheutettu nälänhätä vuosina 1932–1933. Se vei
miljoonien ukrainalaisten hengen.
Pitkän pysähtyneisyyden ajan jälkeen seurasivat perestroika ja glasnost, jotka ennen
pitkää johtivat Neuvostoliiton hajoamiseen ja
Ukrainan itsenäistymiseen 1990-luvun alussa.
Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana
Ukraina onkin pyrkinyt luomaan itselleen vahvaa kansallista identiteettiä, vaikkakin vuonna
200 puhjennut kansainvälinen talouskriisi ja
sisäpoliittiset liikehdinnät ovat tuoneet asiaan
omat haasteensa.
Historian aikana Venäjä on pyrkinyt omimaan itselleen monen tunnetun taiteilijan. Kirjailija Nikolai Gogol, taidemaalari Ilja Repin,
elokuvaohjaaja Oleksandr Dovženko eivät ole
venäläisiä vaan puhtaasti ukrainalaisen kulttuurin edustajia.
Henri Waltter Rehnström

S

osiaalinen media nousee uutisiin yleensä silloin,
kun jotain ikävää on tapahtunut. Mutta asiathan
eivät tietenkään ole niin mustavalkoisia kuin
luulemme – tai haluamme. Tämän vuoksi välillä
onkin ihan kiva keskittyä sosiaalisen median
positiivisiin puoliin. Facebook voi helposti osoittaa myös
sen, miten myötätuntoisia ihmiset ovat.
Jokunen vuosi sitten satiirilehti Charlie Hadbon toimitukseen Pariisissa tehtiin aseistettu isku. Tuolloin monien
Facebook -käyttäjien profiiliin ilmestyi Ranskan lippu
empatiaa osoittamaan. Itsekin vaihdoin uudeksi naamakuvaksi trikolorilla varustetun otoksen, jossa minut oli
kuvattu Riemukaaren edustalla.
Samankaltainen lippumeri näkyi myös tänä keväänä
heti sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.
Tuolloin moni Facebook -käyttäjä lisäsi profiiliinsa keltasinisen lipun. Tämä on suorastaan kätevä keksintö.
Yhdellä silmäyksellä voi nähdä, kenen puolella ihmiset
ovat. Nyt en puhu politiikasta vaan siitä, miten tärkeää
on tuntea sympatiaa heikkoja ja hyökättyjä kohtaan.
Facebookin sinikeltainen lippumeri vaikuttaa ennen
kaikkea kollektiivisuudellaan. Kyse ei ole yhden tai kahden
ihmisen mielenilmauksesta vaan kokonaisen ihmisjoukon,
jonka jäsenet ovat toisistaan riippumattomia.

Tärkeää on tuntea sympatiaa
heikkoja ja hyökättyjä kohtaan.
Kun selaan omia Facebook -kavereitani läpi, huomaan,
että joka toisen profiilia koristaa sinikeltainen lipputunnus. Se on miellyttävä näky ja valaa uskoa siihen, että
ihmiskunnassa voi olla jotain hyvääkin.
Mielenkiintoista on myös nähdä, millaisia eri variaatioita Ukrainan lippu on saanut. Minulla on eräs kaukainen sukulainen, jonka kanssa en ole ollut juurikaan yhteydessä viimeiseen kymmeneen vuoteen. Facebookissa
olemme kavereita.
Tiedän, että hän on pitkään työskennellyt ja asunut
Venäjällä. Hän on aina ollut varovainen kirjoittamaan
mitään suoraa mielenilmausta Facebookiin uudesta kotimaastaan, ei ole tehnyt sitä ennen eikä nytkään. Ukrainan
sodan alettua hän kuitenkin vaihtoi Facebookinsa taustaksi kuvan, jossa oli kuvattuna sininen taivas ja keltainen
pelto. Yksi vaatimaton kuva, mikä kertoo enemmän kuin
tuhat sanaa.
Ja väärinkäsityksen välttämiseksi todettakoon vielä
lopuksi, että Ukrainan lipun liittäminen profiiliin ei tee
ihmisestä mitenkään automaattisesti parempaa tai liittämättä jättäminen mitenkään huonompaa. Itsellänikään
ei ole keltasinistä tunnusta omassa profiilissani. Se ei
ole kannanotto vaan johtuu ainoastaan siitä, että käytän
Facebookia nykyisin niin kovin vähän.
Henri Waltter Rehnström
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YLEINEN KASVATUSKEINO
SAI MEIDÄT PIILOTTAMAAN
TODELLISET TUNTEEMME
– Näin voit opettaa lapselle (ja itsellesi), että kaikki tunteet ovat hyviä.
KIRJAT
ERILAISIA PYHIINVAELLUKSIA
Annina Holmberg – Johannes Lahtela
PÄÄ PILVISSÄ, KIVIÄ KENGISSÄ.
Pyhiinvaelluksia saunoista luostareihin
Otava 2022, 224 s.

Mitä pyhiinvaellus tuo mieleen? Ehkä
viime vuosien monet kertomukset Santiago de Compostellan vaellusreiteistä.
Ehkä hiljaisuuden retriitti seurakunnan
leirikeskuksessa tai vierailu Valamon
luostarissa…
Kahden teatterimaailman yhteyksistä tunnetun kirjoittajan teos yllättää.
Niin laaja-alaisesti he mieltävät niin
pyhiinvaelluksen käsitteen kuin matkojen kohteet. Toki käydään Athoksen
suljetussa luostarikeskittymässä Poh-
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jois-Kreikassa ja Sofian luolassa Kreetalla, mutta sukelletaan myös saunojen
mieltä ruumista puhdistaviin höyryihin.
Ehkä erikoisin mielen matkoista on
haltioituminen pelien salatuissa maailmoissa.
Molempia kirjoittajia yhdistää
ortodoksinen usko sekä lähietäisyys
suomalaisen näyttämötaiteen suuriin
nimiin. Annina Holmberg saattohoiti
molemmat vanhempansa, Kalle ja Ritva Holmbergin, ja tästä surutyöprosessista näkyy selvät jäljet kirjassa. Johannes Lahtelan isä oli kirjailija Markku
Lahtela, tunnettu radikaaleista yhteiskunnallisista kannanotoista. Sekä Kalle
Holmberg että näyttelijäksi valmistunut
Johannes Lahtela kävivät läpi taiteilijuuteen sisältyneen alkoholismin kirot,

Reijo Huuskonen

ja molempien tietä ulos kurimuksesta
on siivittänyt kaikkia aisteja koskettava
ortodoksisuus.
Kirjaa hauskasti rytmittävä piirre on,
että kumpikin esittelee toisen osapuolen seuraavan löytöretken. Mitä otsikon
takaa paljastuukaan - lukijan vastaanoton antenni viritetään. Millainen on
esimerkiksi pyhiinvaellusten keihäsmatka, tai mitä tapahtuu Valamon munkkien grillijuhlassa?
Ortodoksipapiksi valmistunut
Johannes kuvaa viimeisessä, kuolemaa koskevassa luvussa tähänastisen
matkansa ydintä: Paljastuminen ja
naamioista luopuminen on pyhiinvaelluksen keskeinen elementti… Se
on kaiken turhan jättämistä, vanhan
kuolemista.

”N

yt omaan huoneeseen miettimään!”
Hyvin moni nykyisistä vanhemmista
on saanut kasvatuksen, missä oman
tahdon ja kiukun ilmaisuista on
rankaistu tai lähetetty pois muiden
silmistä. ”Tule sitten takaisin, kun olet taas kiltti.”
Lapsi ei opi yksin huoneessaan käsittelemään
tunteitaan tai analysoimaan, miten voisi kehittää
käyttäytymistään. Hän oppii ainoastaan, että hänen
pitää olla yksin silloin, kun kiukuttaa tai kun on
paha olo. ”Kukaan ei kestä minua, kun olen vihainen tai pahalla tuulella”. Lapsi oppii, että hän on
tervetullut muiden seuraan ja rakastettu vain silloin,
kun hän miellyttää muita. Ja koska lapsi tarvitsee
rakkautta enemmän kuin mitään muuta, hän oppii
jo pienenä sopeutumaan aikuisten määrittelemiin
ehtoihin.
Näin lapsi tulee vanhempien sitä tarkoittamatta
oppineeksi turvatonta kiintymyskäyttäytymistä.
Hän oppii piilottamaan todelliset tunteensa muilta
ja pärjäämään niiden kanssa yksin. Edes läheisin
ei voi päästä kovin lähelle, koska viime kädessä voi
luottaa vain itseen. Tämän kasvatustavan satoa korjataan aikuisiän parisuhteissa.
On vaikeaa oppia jakamaan tunteitaan, kun on
oppinut niin varhain muuta. Myös vanhempana on
vaikeaa tarjota lapselle eväitä tunteiden kohtaamiseen, jos itse on oppinut lähinnä kestämään niitä.
Lapselle on vaikea sallia tunteiden ilmaisua, jos sitä
ei salli itselleenkään.

Kiukku ja viha
suojaavat herkkiä tunteita
Aggressiotunteet, kuten kiukku ja viha, ovat monelle vaikeimpia ja juuri ne koetaan usein hyvin yksinäisinä tunteina. Aggressiotunteet ovat usein suojatunteita: viha ja suuttumus on usein kuin tulivuoren
huippu – viimeinen sytyke saa sen räjähtämään ja
tulivuoren purkautumaan.
Kun tulivuorta rupeaa tutkimaan, löytyykin sen
sisältä paljon haavoittavaa: pettymystä, yksinäisyyttä, häpeää, väärin ymmärretyksi tulemista, pelkoa.
Usein ihminen on niellyt näitä tunteita ja yrittänyt
pärjäillä niiden kanssa pitkän aikaa. Ei ihme, että
lopulta tunne purskahtelee yli ja näkyviin.
Aggressio on tärkeää ja välttämätöntä, sillä se on
myös voimaa. Aggressiotunteiden katkaisu ja kieltäminen on lapsen voiman ja tahdon typistämistä.
Siksi on tärkeää, että aikuinen ei kiellä lasta tuntemasta tunteitaan tai rankaise häntä tunteista. Tässä
on yksin pärjäämään oppineella vanhemmalla peiliin katsomisen paikka: miten katkaisen sukupolvien
ketjun? Miten opettelen sallimaan tunteeni ja alan
kohdella itseäni myötätunnolla? Vasta sitä kautta
voi tarjota samaa lapselle.

Tunnetaitoja voi opetella
yhdessä lapsen kanssa
Omien tunteiden vastaanottamista, tutkimista ja

UNELMANA KIERTUETEATTERI
Johanna Venho
MARTTI SUOSALON TÄHÄNASTINEN ELÄMÄ
WSOY 2022, 491 s.

Osallistuin kuluneen kesän alussa teltanpystytystalkoisiin. Nousemassa oli
Antti Sevannon dramatisoiman Bo
Giertzin Kalliopohja-näytelmän esityspaikka Hyvinkään kirkkopuistoon.
Talkoolaisten joukossa iski lekalla
kiiloja tutun näköinen mies. Kun telttamestari kutsui häntä Martiksi, oivalsin,
että Martti Suosalmihan siinä hikeään
vuodatti. Ja ennen pitkää kävi ilmi, että
näyttelijän oli tuonut paikalle unelma
teltan kanssa Suomea kiertävästä ryhmästä. Pystytyshomma antoi oppia

ymmärtämistä voi opetella myös aikuisiällä. Vanhemmuus on tilaisuus opetella kohtaamaan tunteita
yhdessä lapsen kanssa.
Aggression ja epämääräisen ahdistuksen taustalla
on usein kaipuu yhteyteen ja pelko yksin jäämisestä. Yhteys toiseen hoitaa ja lohduttaa. Se vahvistaa
turvallisuutta ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta.
Kaikkiin tunteisiin voi suhtautua myötätunnolla ja
myötäeläen: tunteet eivät koskaan ole pahoja, vaikka osa niistä tuntuu pahalta. Tärkein viesti vihan
ja muiden hankalien tunteiden äärellä onkin: et ole
yksin. Kyllä tästä selvitään, yhdessä.
Vanhempana voi opetella jäämään lapsen viereen
silloinkin, kun tämä on hankalimmillaan. Ja omankin kiukun hetkellä on tärkeää löytää myötätunto
itseä kohtaan. Silloin voi kohdella itseä lempeästi,
etsiä kiukun alla olevia tunteita ja tarpeita. Voi kysyä itseltään: Mikä minulla on hätänä? Mitä tarvitsen? Syvemmän tunteen ja sen alla olevan tarpeen
etsiminen on avain hädän helpottumiseen.

Turvassa tunteiden kanssa
Lapsen tulisi voida tuntea kaikkein pelottavimmatkin tunteet vanhemman suojissa. Lapsi voi kokea
olevansa turvassa, mikäli hänelle ei tapahdu pahaa
tunteita ilmaistessa: häntä ei satuteta, hänelle ei
suututa pelottavasti, häntä ei uhata hylkäämisellä.
Aikuinen kestää hänen tunteensa, vaikka se on iso.
Kiukun myllertäessä turvan kokemus vahvistaa lapsen uskoa siihen, että kaikkia tunteita on mahdollista itsekin kestää ja niiden ilmaiseminen on sallittua.
Kun otat tunteen todesta, lapsi oppii, että hänen
tunteellaan on merkitystä toisille. Siitä kannattaa
puhua, tunne otetaan vastaan. Tunteet ovat kuin
pilvet: ne muuttuvat ja ne menevät aina ohi. Vähitellen lapsi oppii ilmaisemaan tunteitaan, kuuntelemaan toisia ja ottamaan vastaan muiden tunteita.
Hän oppii, että tunteista puhuminen auttaa, selkeyttää ja vaikuttaa siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu;
hän saa hyviä eväitä omiin ihmissuhteisiinsa.
Älä siis lähetä lasta yksin miettimään. Suostu
lohduttamaan – ja samalla: suostu lohdutettavaksi.
Silloinkin, kun omassa taustassa on turvattomuutta,
voi vanhemmuus auttaa kasvamaan eteenpäin. Kun
oppii rakastamaan ja suojelemaan lapsiaan eri tasoilla, voi samalla oppia suojelemaan ja rakastamaan
itseään. Voi oppia katsomaan hellyydellä itseään ja
oman kokemuksen kautta ymmärtää syvällä tasolla
sitä, mitä lapsi tarvitsee.
Heli Pruuki
Kirjoittaja Heli Pruuki on perhepsykoterapeutti ja
tietokirjailija, joka on kirjoittanut mm. aihepiiriin kuuluvat
kirjat Prinsessa ja herne nenässä (2020), Vanhemman
kiukkukirja (2020) yhdessä Päivi Nurmen kanssa sekä
Vihainen nainen – hyvä, paha aggressio (2018) yhdessä
Terhi Ketola-Huttusen kanssa. Heli Pruuki työskentelee
kehittämispalvelujen johtajana Lasten ja nuorten
keskuksessa.

tulevaa varten.
Vuoden alussa ilmestyi Johanna
Venhon elämäkertakirja, mihin tartuin
edellä kuvatun kokemuksen jälkeen
mielenkiinnolla. Venho on taannoin
kirjoittanut romaanit Sylvi Kekkosesta
ja Tove Janssonista. Martti Suosalon
tapauksessa kirjoittaja sukeltaa kuvattavansa nahkoihin eli kirja on minäkerrontaa, elämänvaiheet asettuvat
teatterimiehelle luontevasti näytöksiin.
Paikoin kyllä tietyt toistot pistävät silmään.
Teoksessa seurataan Marttia lapsuuden idyllistä Turkan kuohuneeseen
teatterikorkeaan, Ryhmäteatteriin,
samalla kertaa sosiaalisiin että erakkomaisiin boheemivuosiin ja lopuksi perheenisäksi ja yrittäjäksi. Avioliittoaan

HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN LEIRIT
koulussa oleville 7-14-vuotiaille eli eka-kasiluokkalaisille ja heidän perheilleen syksyllä
2022
Sääksin leirikeskuksessa
Syyslomaleirit
15.-17.10. Leiri 11-14 v. Hinta 40 €
17.-19.10. Leiri 9-10 v. Hinta 40 €
19.-20.10. Leiri 7-8 v. Hinta 35 €
Leireistä sisaralennus -50 %, ellei toisin
mainita. Lapsi ilmoitetaan oman ikäryhmänsä
leirille.
Vanhempi-lapsileirit
7.-9.10. Isä-tytär -leiri, tytöt 6-14 –vuotiaita
18.-20.11. Äiti-poika -leiri,
pojat 6-14 –vuotiaita
25.-27.11. Vanhempi-lapsi –leiri
Hinnat: aikuinen 45 €, lapsi 20 €.
Ei sisaralennusta.
Leirien ilmoittautumiset alkavat tiistaina 9.8.
Ilmoittautua voi aina siihen päivään saakka,
kun leiri alkaa, ellei toisin mainita. Leirien
hinnat sisältävät kuljetukset leirille ja takaisin,
ateriat, majoituksen, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireille ilmoittautuminen www.betsku.net
->7-14-vuotiaat -> Leirit.
Lisätietoja ilmoittautumislinkistä tai työntekijöiltä A-P Laakso 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.ﬁ tai Kirsi Kupiainen
040 566 3990, kirsi.kupiainen@evl.ﬁ
Seuraa meitä
Instagram: @betsku7_14vee
YouTube: Betsku 7-14 vee
Facebook: Betsku.net

Virpi Suutarin kanssa Martti kuvaa
kauniisti.
Mielenkiintoista on lukea, miten
Suosalo valmistautuu elokuva- ja teatterirooleihinsa. Se on yhtä perusteellista
ja huolellista kuin nuoruudessa pitsan
teko. Ei ihme, että muuntautuminen
milloin Irwiniksi, Sibeliukseksi tai
jonkin klassisen näytelmän hahmoksi
vakuuttaa. Pitkin kirjaa ”Manun” ystävät ja kollegat availevat näyttelijän
elämän kuvioita.
Hyvinkään seurakunnan luottamushenkilöt kävivät vuosia sitten katsomassa edelleen elossa olevan Luolamiehen.
Ehkä jonain päivänä teemme retken
Sirkus Suosalon teltalle nauttimaan
kypsän taiteilijan senhetkisen seurueen
antia.

Jatkuu
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Tea Pohjoispuro

J-P:t kohtasivat diakoniatyölle luovutetun
lahjoituksen merkeissä

Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö sai ilon
vastaanottaa 6000 euron rahalahjoituksen
Hyvinkään Lionsklubeilta. Lahjoituksen
luovutustilanne pidettiin Hyvinkään
seurakunnan kirkonmäellä torstaina 18.8.
Lahjoittajina ovat Hyvinkään kaikki Lionsklubit:
LC Hyvinkää
LC Höffinga
LC Paavola
LC Puolimatka
LC Sveitsi
LC Viertola

Lahjoitusta koordinoi tämän keräyksen osalta LC
Viertola, jonka edustaja Juha-Pekka Lievonen toimi
lahjoituksen luovuttajana. Lahjoituksen vastaanottanut
johtava diakoniatyöntekijä Jukka-Pekka Vaittinen lausui
isot kiitokset diakoniatyön ja Lionsklubien merkittävästä yhteistyöstä. Lahjoitusvarat kanavoidaan Hyvinkään
seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisten perheiden tukemiseen.
Kaikki diakoniatyölle osoitetut lahjoitukset ja kolehdit kirjataan rahastoon, josta ne käytetään kirkkoval-

tuuston 6.4.2022 hyväksymien päivitettyjen diakoniarahaston sääntöjen mukaisesti vaikeassa elämäntilanteessa
olevien hyvinkääläisten hyväksi. Avustustoiminta
toteutuu rahaston sääntöjen sekä erillisten taloudellisen
avustamisen periaatteiden pohjalta diakoniatyöntekijöiden harkinnan mukaisesti. Rahastoituja lahjoitusvaroja
voidaan käyttää joustavasti pidemmällä aikavälillä diakoniatyössä toteutuvaan monipuoliseen auttamistyöhön.
J-P Vaittinen

LUKIJALTA

ISÄN KIRKKO
Raamattua lukemalla saa hyviä elämänohjeita ja
myös esimerkkejä ravintolan ja muidenkin yritysten nimiksi. Helsingissä on ravintola Kappeli.
Nimen kerrotaan syntyneen rakennuksen kirkkoa muistuttavasta ulkonäöstä. Toisen tarinan
mukaan nimi johtuu siitä, että paikalla oli ennen
hakamaa ja paimen, joka piti pientä kioskia.
Paimen on latinaksi pastor. Niinpä kansa mielsi
paimenen pastoriksi ja hänen työpaikkansa Kappeliksi.
Monen ravintolarakennuksen ylimmässä kerroksessa vieraita palvelee Sky Bar. Lahdessa on
ravintolan nimeksi valikoitunut Taivaanranta.
Mahtavatko siellä käydä taivaanrannan maalarit?
Naantalissa on mukava lomakylä Herrankukkaro, jota isännöi kiireapulaisena Pentti Oskari
Kangas. Somerniemellä palvelee edelleen kioski
Paratiisi. Sen omistivat aikoinaan Rauli Padding
Somerjoen isovanhemmat.
Helsingissä Paavalinkirkon vastapäätä on pub
nimeltä Paavali.
Kertomus Graalin maljasta on innoittanut oululaisen yrittäjän perustamaan ravintola Graalin.

Siellä on nosteltu maljoja kuin aikoinaan pyöreässä pöydässä. Oikeaa Graalin maljaa tuskin on
löytynyt. Oulussa on myös Hagia Sofia turkkilainen perheravintola tuomiokirkon kupeessa.
Sen on käynyt piispa siunaamassa ja maininnut
puheessaan, että Jumalaa voi palvella myös asiakaspalvelijana ja neuvonut ihmisiä palvelemaan
toisiaan. Istanbulissa on saman niminen kirkko.
Hangon neljä ensimmäistä tuulivoimalaa ovat
saaneet nimikseen Matteus, Markus, Luukas ja
Johannes. Menevätkö niiden kautta rahat taivaan
tuuliin? Mahtavatko sijaita lähellä seurakunnan
maita? Imatralla perheen isä joutui työnsä tai
harrastustensa takia vierailemaan usein Valtionhotellissa ja kertoi lapsille käyvänsä kirkossa.
Kerran perhe oli ajelulla Imatrankoskella, auton
ikkunasta näkyi tuo ritarilinnaa muistuttava kivirakennus torneineen. Lapset halusivat tietää,
mikä talo se on. Äiti tiesi opastaa, että se on isän
kirkko.
Teksti ja kuva: Risto Nihtilä

Imatran valtionhotelli.
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Korkeimman
suojelus

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Psalmista 1; Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ’Sinä,
Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani,
sinuun minä turvaan.’ Hän levittää siipensä yllesi, ja
sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa
on sinulle muuri ja kilpi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat
sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

Väritä enkeli, liimaa se pahvinpalalle.
Leikkikää kotona piilotusleikkiä; Kukin saa
vuorollaan piilottaa enkelin ja muut etsivät,
mistä enkeli milloinkin kurkistaa?
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Kuuntele kirkkomuskarilaulu;

’Pikku enkeli piilosta kurkistaa’,
Spotifysta, Youtubesta tai QR koodin takaa;
Pikku enkeli piilosta kurkistaa: Kukkuu, kukkuu!
Kukkuu, kukkuu!
Säv. ja san. Riikka Jäntti.
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Etsi enkelinmekosta seuraavat
sanat (pysty- ja vaakasuoraan);

SANANSAATTAJA
VIESTINTUOJA
ENKELI
TAIVAS
VALKEUS
SIIPI
MIKAEL
GABRIEL
RAFAEL
JUMALA
KIRKKO
RAAMATTU
Löydätkö kirjainten joukosta muitakin sanoja?

– Facebookissa; Hyvinkään seurakunnan lapset ja perheet
– Instagramissa; @Lystinlauma
– Instagramissa; @laurajapaavo_kirkkomuskarissa
– YouTubessa; Lysti lammas

Lasten ja perheiden takia
tätä työtä teen
Lastenohjaaja Eeva Nyberg on tehnyt työtä Hyvinkään
seurakunnassa 40 vuotta, hän aloitti työt 1..192. Työ
on muuttunut, kehittynyt ja Eeva työn mukana. Lastenohjaajan työ on pitänyt sisällään päiväkotiyhteistyötä,
2- vuotiaiden päiväkerhoa, koululaisten iltapäiväkerhoa, avoimia perhekerhoja, eri-ikäisten leirejä, tapahtumia ja retkiä. Eeva innostuu uudesta, hyödyntää kokemaansa ja tekee työtään suurella sydämellä.

Perjantaisin 2.9.-16.12.
klo 14-16

(ei 30.9.)

Vanhassa kirkossa
Uudenmaankatu 13

Hei, sinä nuori 13-20 -vuotias!

Tule viettämään kiireetöntä aikaa aikuisen kanssa.
Mahdollisuus keskustella mistä vain asioista
luottamuksellisesti ja anonyymisti!
Maksuton!

Laura Kuiri
Kuvassa: Eeva Nyberg
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Pieni polku ikäkausien halki vie…
Polku-toimintamalli ohjaa lasta, nuorta ja aikuisia
elämään kristittynä seurakunnan yhteydessä.

I

hminen on erilainen eri ikäkausina.
Siksi vauvaan tulee suhtautua eri lailla kuin teini-ikäiseen, teini-ikäiseen
eri lailla kuin nuoreen aikuiseen.
Tämän lisäksi jokainen ihminen on
yksilö ja kehittyy oman persoonansa
mukaan.
Polku on seurakunnille suunnattu
kokonaissuunnitelma. Se ohjaa seurakuntaa ottamaan huomioon kaikki
ikäryhmät. Näin jokainen lapsi, nuori
ja aikuinen voi elää omanlaistaan kristittyä elämää seurakunnan yhteydessä.
Polku perustuu ikäkausiajattelulle,
joka kattaa vuodet 0-21. Ikäkausijaksoja on kaiken kaikkiaan kahdeksan, joista kukin on kolmen vuoden mittainen.
Pois lukien rippikouluvuosi, joka muodostaa oman jaksonsa. Tarkoituksena
on, että seurakuntalainen liikkuu aina

luontevasti jaksolta toiselle.
Kullakin jaksolla on oma teemansa.
0-2-vuotiaiden teema on lahja,
3--vuotiaiden ilo, 6--vuotiaiden
seikkailu, 9-11-vuotiaiden rohkeus,
12-14-vuotiaiden vapaus, 1-vuotiaiden
ihme, 16-1-vuotiaiden luottamus ja
19-21 vuotiaiden yhteys. 22-vuotiaasta
eteenpäin seurakuntalainen on kasvanut olemaan kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla.
Kun Polkua rakennetaan kokonaisuudessaan, asiaa on hyvä tarkastella
erilaisten silmälasien läpi. Tämä tapahtuu seurakunnan ja sen toimintamuotojen yhteisenä työnä. Asioista löytyy
mitä monimuotoisempia näkökulmia,
kun niitä tarkastellaan vaikkapa diakonian, sakramenttien, Raamatun tai
jumalanpalveluselämän silmälaseilla.

Mutta miten tämä näkyy käytännössä? Otetaan esimerkiksi Hyvinkään
seurakunnan musiikkikasvatus. Sen
puitteissa on otettu ikäryhmät laajasti
huomioon. Lapsikuoro tarjoaa kuorotoimintaa alakoululaisille, nuorisokuoro yläkoululaisille ja lukiolaisille, Voice
of Wonders nuorille aikuisille. Kirkkokuoro ja Vehkojan kuoro on suunnattu
vanhemmille seurakuntalaisille. Eikä
seurakunnan musiikkitoiminta rajoitu
vain kuoroihin.
Perheen pienimmät on otettu huomioon muun muassa Musamuksut
-ryhmä, jossa 3-6 -vuotiaat pääsevät
musisoimaan, leikkimään ja laulamaan.
Walon Säde on Tuomasmessujen musiikkia valmisteleva ryhmä. Ja sitten
on vielä yhteislaulutilaisuudet Yhteen
ääneen! Paavolan seurakuntakodilla.
Samanlainen monimuotoisuus tulee
hienosti esiin myös Hyvinkään seurakunnan muissa toimintamuodoissa.
Polussa ei ole kyse vain ylhäältä

K
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Henri Waltter Rehnström
Lisää polusta:
https://evl.ﬁ/plus/seurakuntaelama/
polku-toimintamalli

IKKUNA MAAILMAAN

Syksyn maisemia
esän levon jälkeen on aika toiminnalle. Syksyn toiminta starttasi Sääksin leirikeskuksessa sunnuntaina 2.. 2022, jolloin seurakunnassa vieraili radiopastori Jukka Norvanto.
Hyvinkään seurakunnan lähetystyön toimintapiirit ovat jatkaneet toimintaansa. Tikkusormet
(miesten puutyöpiiri) kokoontuu Vehkojan puutyösalissa, Yli-Anttilantie 3, se tiistaisin klo 9.30.
KäTeVä-piiri eli ”Kädet tekevät lähetystyön hyväksi” kokoontuu joka toinen tiistai klo 16.00 Pappilan alakerrassa, Pappilantie 14 (seuraavan kerran
20.9.2022). Olet tervetullut mukaan, vaikka Sinulla
olisi peukalo keskellä kämmentä. Kaikkia tarvitaan!
Syyskuussa näkyy ripahdus kansainvälisyyttä
nuorten keskuudessa. Kansainvälinen M18 –ryhmä
vierailee kahden päivän ajan kertomassa tanssin ja
musiikin keinoin lähetystyöstä ja sen merkityksestä.
M1 –ryhmä on brasilialaisten perustama ryhmä, joka
toimii pääasiassa Kroatiassa.
Ikkunoita lähetystyön maailmaan – illat alkoivat
elokuussa. Syyskuun illan aiheena on Keniassa tehtävä

päin annetuista ohjeista ja neuvoista.
Myös seurakuntalaisten rooli ja osallisuus Polun rakentajina on tärkeä.
Ja Polun voi aloittaa koska vain, sillä
kastehan on mahdollinen missä ikävaiheessa tahansa. Mutta myös kastamattomilla on mahdollisuus astua Polulle
ja osallistua seurakunnan toimintaan.
Polun tarkoitus ei tietenkään ole
lähteä muuttamaan kristinuskon sisältöä, koska sen ydin on muuttumaton.
Ympäröivä todellisuus kuitenkin
muuttuu ajan saatossa. Siksi toimintatapojen tulee muokkautua muutoksen
mukana. Kun muuttuvat ajat kohtaavat
uskon muuttumattoman sanoman,
syntyy uusia toimintamalleja.

orpotyö. Tervetuloa kuulemaan seurakunnan nimikkokohteesta!
Marraskuussa nimikkolähetti Mikko Pyhtilä vierailee seurakunnassa. Hän on mukana keskustelusaarnassa Hyvinkään kirkon messussa 6.11.2022. Pia ja
Mikko Pyhtilä ovat olleet lähetystyössä Tansaniassa. Useissa Afrikan maissa näkyy
mm. kuivuus ja äärimmäiset sääilmiöt. Puhtaan veden merkitys on
yksi tärkeimmistä terveyteen
vaikuttavista tekijöistä.
Muutakin ohjelmaa on
tulossa syksyn aikana.
Seuraa seurakunnan
ilmoittelua. Voit tutustua lähetystyön kuulumisiin seurakunnan
nettisivuilta:
• www.hyvinkaanTyttöjenkin koulunkäyntiä tuetaan.

seurakunta.fi/tule-mukaan/lahetystyo
• m.facebook.com/HyvinkaanSeurakunnanLahetystyo
Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuksiin! Lisätietoja
lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta

YTIMESSÄ

Tietä pitkin

T

äällä monien järvien Suomessa on
myös paljon metsää. Näin syksyllä
marjat ja sienet houkuttelevat
meitä kulkemaan yhdessä ja yksin
luonnon helmaan. Tänä vuonna
saamme jälleen nauttia runsaasta marjasadosta.
Muutama vuosi sitten olin ystäväni
kanssa marjassa meille ennestään tuntemattomalla seudulla. Aluksi poimimme
mustikoita yhdessä ja sitten ystävä päätti
lähteä katsomaan löytyisikö lakkoja vähän
kauempaa suolta. Itse jäin marjastamaan
melko lähelle tietä, jonka varrella automme oli. Pitkän ajan kuluttua eväät syötyäni
aloin vähitellen huolestua. Ystävääni ei näkynyt, ei kuulunut, vaikka oli ollut puhetta,
että hän palaisi pian. Kun soitin hänelle,
hän kertoi, ettei hänellä ollut aavistustakaan missä oli. Kuitenkin olin hyvin helpottunut, kun hän oli lopulta löytänyt tien.

Tuo tie ei ollut tuttu, mutta siinä lähellä
kulki jokunen autokin. Ystävä ei ollut ollenkaan varma kumpaan suuntaan tietä hänen
olisi pitänyt mennä. Tien nimeä ei näkynyt
missään ja kun lukulaseja ei ollut mukana,
ei kännykän karttaohjelmistakaan ollut
apua. Onneksi sain paikalle pari lähiseudulla asuvaa sukulaistani, joilla oli paikallistuntemusta ja niin me löysimme lopulta
ystäväni melko monien kilometrien päästä.
Onneksi hän oli pysynyt tiellä. Autolla siis,
kun olimme aikamme ajelleet lähiseudulla,
ystävä löytyi juuri vähän ennen kuin tuli
pimeää.
Raamatussa kerrotaan siitä, että Jeesus
on tie. Hän on tie Jumalan yhteyteen. Ihmisen vaellus tässä maailmassa ei aina ole
helppoa. Siihen sisältyy monenlaisia aikoja
ja vaiheita. Saatamme eksyä elämässä seuduille, joilla voi olla vaikeaa nähdä mitään
tuttua ja turvallista. Helposti alamme kier-

Raamatun sana
Sinun ihmeellisen ristisi juureen
tuomme sydämemme sirpaleetkin.
Saamme turvautua syliisi suureen,
siinä levätä saa syntisinkin.

Rukous

Meitä kuljeta tahtosi tiellä,
vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä,
minne täältä se ikinä vie.

Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme,
olet armahtanut kadotetun.

Tarja Tomminen

Virsi

Sinä osoitat minulle elämän tien,
sinun lähelläsi on ehtymätön ilo,
sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.
Psalmi 16:11

Sinun edessäsi painamme päämme,
tuomme elämämme eteesi sun.

Tärkeintä
on pysyä
Jeesus-tiellä

tää rinkiä, jos tietä ei näy. Kun löydämme
tien, saatamme kulkea sitä edestakaisin.
Kristittyinä saamme muistaa, että tie
on valmiina kaikkia varten. Sitä ei ole tarvinnut itse tehdä tai löytää. Tie on löytänyt
meidät. Tärkeintä on pysyä Jeesus-tiellä,
turvautua Häneen. Vaikka kuljemme usein
vääriin suuntiin, saamme luottaa siihen, että Tie on ja pysyy. Heprealaiskirjeessä Raamatussa sanotaan: ”Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti”. Raamattu on hyvä
kartta ja rukous kompassi matkallamme.
Jo kaste on antanut elämällemme suunnan, jota voimme tarvittaessa tarkistaa.
Jokaisella meillä on oma ainutkertainen elämänmatkamme kuljettavana. Tuolla matkalla ketään ei pidä jättää yksin kulkemaan.
Tarvitsemme toisiamme vaeltaessamme
tietä pitkin.

Kulje kanssamme aamusta iltaan,
anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rintaan,
sinne rauhasi lahjoittaen.
Virrestä 930

Tulkoon tie sinua vastaan,
olkoon tuuli aina myötäinen,
päivä poskillesi paistakoon,
sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunnes kohdataan,
elämäsi jääköön käsiin Jumalan.
May the road rise to meet you,
may the wind be always at your back,
may the sun shine upon your face,
may the rain fall softly on your fields,
until we meet again
may God hold you in the palm of his hand.

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen
må Gud hålla, hålla dig i sin hand.
Virsi 979
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Diakonian asiakas kertoo
Diakonian juhlavuosi 2022
Minä lueskelin artikkelia köyhyydestä,
leipäjonoista ja pysähdyin oman historian ääreen. Tuntuu että sairastumiset,
yksihuoltajuus, vanhempien sairaudet
ja heidän auttamiset, parisuhteiden ja
ihmissuhteiden haasteet ja vanhempien kuolemat, luopumiset ja ainainen/
loputon taistelu toimeentulosta henkiinjäämisen edellytyksenä olisi pahaa
painajaista. Tuo kaikki oli sarjatulta
toistakymmentä vuotta elämässäni.
Oli yksi ihminen, joka uskoi minuun.
Joka jaksoi kannustaa ja auttaa. Nähdä
minussa voiman, jota en itse jaksanut
ja pystynyt näkemään. Olen kaikesta
syvästi kiitollinen. Siinä on syy, ettei
minun enää tarvitse itse seistä leipäjonossa, vaan olen voinut oppia ihmisenä
kantamaan huolta itsestäni.

POIMINTOJA
Ke 7.9. klo 18.30-20.00 Srk-koulu ja raamatunopetus keskiviikkoisin Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Tule kasvamaan uskossa ja Raamatun tuntemisessa
syksyn 2022 srk-koulussa ja Raamatun
opetuksessa. Kristinopin ABC + Raamatun
opetus.
To 8.9. klo 14 Yhteen ääneen –yhteislaulutilaisuus Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Tule mukaan laulamaan yhteislauluja!
Tilaisuus on Hyvinkään kirkon aulassa,
jossa myös pienimuotoinen kahvitarjoilu.
Mukana sekä maallisia että taivaallisia
lauluja. ”Yhteen ääneen” -tilaisuudet ovat
ilmaisia. Ei ilmoittautumista tai sitoutumista. Laulattamassa Helena Lehtinen
ja Anna Helenius. Syksyn 2022 teemat
ovat: 8.9. Spirituaalit, 15.9. Matkalla ja
maailmalla, 22.9. Syksy, 29.9. Enkelit, 6.10.
Maakuntalaulut, 13.10. Sade, 20.10. Koti,
27.10. Toivelaulut, 3.11. Taivas, 10.11. Isä,
17.11. Kehtolaulut, 24.11. Valo.
To 8.9. klo 17.30 Diakonian käsityöpiiri
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, YliAnttilantie 3. Tehdään yhdessä käsitöitä
mukavassa seurassa ja hyvään tarkoitukseen. Seuraavat kerrat: 15.9., 22.9., 29.9.,
6.10., 13.10., 20.10.
To 8.9. klo 18 Ruut-piiri Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksessa,
Yli-Anttilantie 3.
Pe 9.9. klo 9-12 Kaiken kansan kahvila perjantaisin Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Tarjoilua, hartaus ja yhdessäoloa.
Tervetuloa viihtymään ja virkistymään!
Mukana Liisa Dahlström ja Marika Jokinen.
Pe 9.9. klo 11-13 Raamattupiiri perjantaisin
seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.
Tule lisäämään Raamatun tuntemistasi
kivassa porukassa. Vetäjänä pastori Esa
Kokko. Jatkamme Ilmestyskirjan tutkimista.
Ma 12.9. klo 11.45-13.00 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu 16. Tervetuloa nauttimaan edullinen
lounas hyvässä seurassa! Vaikeassa

Sinä diakoniatyöntekijä olit se ihminen, joka uskoi minuun ❤ Kiitos siitä!
Avun pyytäminen on vaikeaa. Aina
ei tunnu, että olisi edes sen arvoinen,
että sitä apua ansaitsisi. Jos tekisi vain
viisaita ratkaisuja, eikä esim. polttaisi
tupakkana ilmaan. Jos ihminen olisi
vain viisas, ei virheitä olisikaan. Joskus
se oma tupakkatauko on juuri se hetki
jolla saa roikuttua kiinni omassa identiteetissä. Sinä sallit senkin. Virheen
ihmisessä. ❤ Kiitos siitä!
Ajattelen sinua usein ja toivon, että
jaksat jatkaa työtäsi diakoniatyöntekijänä ja ymmärrät, kuinka suuri merkitys
sille on yksilölle. Meidän perheelle se
on jo 4 yksilöä.
Uskon, että avulla ja opastuksella
meistä tulee viisaita ihmisiä ja uskolla

hyvään ihmisessä saa suuria aikaan.
Elämän vaikeudet ja epäonnistumisen
kokemukset saa meidät rikkinäisiksi ja
koska jouduin sitä elämässäni paljon
kokemaan, oli erittäin tärkeää, että oli

ihminen, joka ei hylännyt tai pettänyt
koskaan. Se ihminen olit sinä ❤ Kiitos
siitä!
Päivi Lievonen

Kaikki seurakunnan toiminta osoitteessa www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ. Seurakunta on myös Facebookissa ja Instagramissa.
taloudellisessa tilanteessa oleville hyvinkääläisille tarkoitettu ruokailu. Maksu
2 € käteisellä. Ruokailu paikan päällä, ei
ulosmyyntiä. Seuraavat kerrat: 19.9., 3.10.,
10.10., 17.10.
Ti 13.9. klo 9.00-12.30 Tikkusormet Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Tule tekemään puutöitä lähetystyölle! Tikkusormet valmistavat puutöitä
lähetystyön hyväksi. Piirin vetäjänä toimii
Leo Karppinen. Seuraavat kerrat: 20.9.,
27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10. Lisätietoa
lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta.
Ke 14.9. klo 13 Pilttitreﬃt Pappilassa, Pappilankatu 14. Hyvinkään seurakunnan ja
kaupungin varhaiskasvatus ilolla esittelee
uuden yhteisen Pilttitreﬃt! Tervetuloa
kaikki noin alle 10 kuukautisten vauvojen
kanssa! Teemallisia alustuksia ja yhteistä
tekemistä. Parittomat viikot Pappilassa,
Pappilankatu 14. Ei ilmoittautumista,
avoin kirkkomuskari klo 13.30. Parilliset
viikot Pikku-Veturissa, Niinipuuntie 5.
Ilmoittaudu osoitteessa: www.kuntapalvelut.ﬁ/hyvinkaanvarhaiskasvatus. Löydät tarkemman ohjelman Pikku-Veturin
kuukausiohjelmasta.
Ke 14.9. klo 17 Odotusten kahvila Pappilassa, Pappilankatu 14. Tervetuloa ihmeen
äärelle! Vertaistukea jokaisella vauvaa
odottavalle, vapaata keskustelua, erilaisia
aiheita. Tervetuloa mukaan! Kokoonnutaan parittomien viikkojen keskiviikkoisin
klo 17-18.30. Ilmoittautuminen/lisätiedot: anna-mari.tukeva@evl.ﬁ, 040 559
6327. Neljä kertaa, joilla jokaisella oma
aiheensa. Voit osallistua joka kerta - tai
kun sopii.
Syksyn aikataulu: Vauvalle askartelua
31.9. & 26.10. Ajatuksia vanhemmuudesta
14.9. & 9.11. Pienen ensimmäinen juhla
28.9. & 23.11. Turvaverkot ja parisuhde
12.10. & 7.12.
To 15.9. klo 18 Miesten keskusteluilta
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, YliAnttilantie 3. Seuraavat kerrat 10.10.,
20.10. ja 17.11.

Su 18.9. klo 9.30 Perhebrunssi ja klo 11.00
perhemessu Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3. Brunssille voi jokainen
saapua omassa tahdissa. Tarjolla herkullinen ja runsas brunssitarjoilu. Mukana
Lysti-lammas.
Ma 19.9. klo 18 Paavolan avoin raamattupiiri
Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie 1.
Vetäjänä Jaakko Uronen. Seuraavat kerrat: 3.10., 17.10., 31.10., 14.11.,28.11.,5.12.
Ti 20.9. klo 16 KäTeVä-piiri kokoontuu lähetystyön hyväksi Pappilassa, Pappilankatu 14. Tervetuloa mukaan lähetystyön
KäTeVä-piiriin, jossa Kädet TEkevät lähetystyön hyVÄksi.Piiri kokoontuu Pappilan
alakerrassa joka toinen viikko. Sinun ei
tarvitse olla kätevä tullaksesi mukaan,
innostus lähetystyöhön ja käsitöihin riittää. Otathan mukaan omat sakset.
To 22.9. klo 17.30 Lautapelikerho Martin
seurakuntatalolla, Niittymäenraitti 4. Tervetuloa pelaamaan ja seurustelemaan!
Mukana diakonissa Maria ja kaksi avustajaa. Seuraavat kerrat: 20.10. ja 17.11.

Pe 23.9. klo 18 Lapsena kuolleiden muistohetki Puolimatkan hautausmaalla,
Aholankatu 20. Muistohetki lapsensa
menettäneille. Tilaisuus on avoin kaikille,
joita lapsen kuolema koskettaa. Klo 18
kappelin edustalla vt. kirkkoherra Virpi
Koiviston puheenvuoro, jonka jälkeen
kierretään lastemme haudoilla Hyvinkään
Hautaveisaajien kanssa. Voit tilata hau-

taveisuun lapsesi haudalle jo etukäteen
(Jouni Laine, 045 696 3575) tai järjestyy
myös paikan päällä. Haudoilla vierailun
jälkeen lapsensa menettäneiden vertaisryhmä n. klo 19-20.30.
La 24.9. klo 18 Mikko Alatalo ja Jaakko
Löytty konsertoi Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Alatalo ja Löytty esittävät
rauhan ja toivon lauluja. Ohjelma 10 €.
Vapaa pääsy!
Su 25.9. klo 14 ja klo 18 Teatteri Beta esittää Bo Giertzin romaaniin Kalliopohja
perustuvan esityksen Vehkojan srkkeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Liput 20 €,
srk-keskuksen infosta, Villatehtaan infosta tai netticket.ﬁ.
Ma 26.9. klo 15-17 Soppatykistä soppaa!
Tervetuloa sopalle NesToriin, Suokatu 6,
diakoniatoimiston kulmalle. Diakoniatyö
tarjoaa hernekeittoa sekä ja kahvit. Tuo
ystäväsi mukaan iloiseen hetkeen. Soppaa riittää 200:lle. Seuraavat soppapäivät:
31.10., 28.11. ja 21.12. joulupuuro.
Pe 30.9.-su 2.10. Hiljaisuuden retriitti EnäSepässä Vihdin Ojakkalassa. Hinta 40 €
sisältää matkat, majoituksen leirikeskuksessa, ruokailut, retken Nuuksioon
kuljetuksin sekä ohjelman. Ensisijaisesti
retriitti on tarkoitettu noin 18-30-vuotiaille opiskelijoille, mutta aivan kaikki ovat
tervetulleita. Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Olet lämpimästi tervetullut! Retriitin
ohjaajina toimivat nuorten aikuisten
ja oppilaitosyhteistyön pappi Heidi
Kajander-Maavuori sekä retriitinohjaaja
Vesa Keinonen. Ilmoittautuminen 15.9.
mennessä srk:n nettisivuilla. Lisätietoja
antaa retriitin vastaava ohjaaja Heidi
Kajander-Maavuori, 040 805 0320, heidi.
kajander@evl.ﬁ.
Pe 30.9. klo 9-12 Vauvan päivä kirkonmäellä,
Hämeenkatu 16. Mukana seurakunan
perheneuvoja sekä Keusoten varhaisen
tuen perheohjaajia. Satuja, musiikkia,
syötävää ym.
Su 2.10. Kastepäivä. Lisätiedot merja.telsavaara@evl.ﬁ, 040 356 9078.

V I I K K O T O I M I N TA A B E TA N I A S S A
Keskiviikkoisin Raamis klo 15-19. Alussa vapaata oleilua. Ohjelma alkaa noin klo 18.
Perjantaisin After school klo 17-21. Alussa vapaata oleilua. Ohjelma alkaa noin klo 18
Lauantaisin Nuorten ilta klo 16.30-20.30. Yhteistä ohjelmaa ja vapaata oleilua. Hartaus noin klo 19

Isoskoulutus
Ilmoittaudu mukaan isoskoulutukseen kaudelle 2022-2023! Osallistumalla pystyt toimimaan isosena niin lasten leireillä kuin rippileireilläkin,
pyhäkoulun opettajana, lasten iltakerhojen ohjaajana sekä muilla leireillä ja tapahtumissa. Saat arvokasta kokemusta ryhmän ohjaamisesta,
esiintymisvarmuutta ja monia muita elämässä tarvittavia taitoja. Betsku.net
Katso ajantasaiset tiedot nuorten toiminnasta ja toimintaan liittyvistä asioista osoitteesta www.betsku.net tai Instagramista @betskunet
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Sinustako kirkkovaltuutettu?
Miksi tyytyä vain äänestään, kun
mahdollisuutena on asettua myös ehdokkaaksi.
Suurin osa täysi-ikäisistä suomalaisista
on varmasti äänestänyt jossakin vaaleissa. Tuttua huttua siis. Mutta mitä
jos vaihtaisitkin tulokulmaa seuraavalla
kerralla. Äänestämisen ohella asettuisit
myös ehdokkaaksi. Tänä syksynä pidettävät seurakuntavaalit tarjoavat siihen
oivallisen mahdollisuuden.
Koska Hyvinkään seurakunta ei
kuulu seurakuntayhtymään, niin täällä
seurakuntavaaleissa luottamushenkilöitä ei valita seurakuntaneuvostoon vaan
kirkkovaltuustoon. Se on seurakunnan
korkein päättävä elin. Siellä päätetään
seurakunnan suurista kysymyksistä.
Näitä ovat muun muassa toiminnan
tavoitteet ja painotukset, kirkollisvero-

prosentti ja talousasiat sekä keskeiset
henkilövalinnat. Sitten tulevat vielä
rakennushankkeet ja seurakunnan tarjoamat avustukset.
Jos sinulla on sydämelläsi jokin ajatus, mihin haluaisit seurakunnassa vaikuttaa, niin kirkkovaltuuston jäsenenä
se onnistuu parhaiten. Kaiken kaikkiaan
kirkkovaltuustossa päätetään se suunta,
mitä kohti seurakunta kulkee.
Ehdokkaaksi ryhtyminen on loppujen lopuksi hyvin helppoa. Sinun tulee
olla 1-vuotias ja konfirmoitu. Ja ehdokkaaksi asetut siinä seurakunnassa,
jonka jäsen olet. Sinun pitää valita valitsijayhdistys, minkä listalle asetut ehdolle. Kyseessä on hieman sama asia kuin

puolue eduskuntavaaleissa. Jotkut valitsijayhdistyksistä ovatkin sitoutuneina
tiettyihin puolueisiin. Valitsijayhdistyksien ei kuitenkaan välttämättä tarvitse
edustaa mitään poliittista linjaa.
Hyvinkään seurakunnan valitsijayhdistyksiä ovat Tulkaa kaikki,
Kuunteleva kirkko, Lähellä ihmistä
SDP, Keskellä elämää, Yhteinen tulevaisuus. Jos mikään näistä ei miellytä
sinua, niin aina on mahdollista, että
voit perustaa oman yhdistyksen. Silloin
voit ottaa yhteyttä hallintopäällikkö
Tanja Koskelaan sähköpostilla tanja.
koskela@evl.fi tai puhelimitse

040 26 1036.
Ehdokasasettelu päättyy 1.9.2022.
Sinun tulee olla konfirmoitu kirkon
jäsen viimeistään tuolloin ja täyttää 1
viimeistään 20.11.2022, joka on varsinainen äänestyspäivä. Tätä ennen voi
äänestää ennakkoon .–12.11.2022.

SURURYHMÄT

NesTorissa (Suokatu 6) ma klo 14-17,
ti klo 13-16 ja to klo 10-13 numerosta
019 4561 250.
Perheneuvonnan asiakasvastaanoton
(Pappilankatu 14) ajanvaraus numerosta
040 8050 390 ma-to klo 9-11. Yhteydenottopyynnön voi myös jättää sähköpostitse: perheneuvonta.hyvinkaa@
evl.ﬁ.
Muuta keskusteluapua seurakunnasta. Vaikeiden asioiden kanssa ei ole hyvä jäädä
yksin, vaan niistä on tärkeää puhua jonkun kanssa.
Päivystävä pappi 019 456 1222
klo ma-pe 9-17
Palveleva puhelin 040 022 1180
joka ilta klo 18-24
Koulutyöstä vastaava pappi
0400 843 241
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.

Henri Waltter Rehnström

Lisätietoja ehdokkaaksi asettumisesta
Hyvinkäällä löydät verkosta
https://www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ/
paatoksenteko/seurakuntavaalit.

POIMINTOJA
Ma 3.10. klo 7.30 Miesten aamukahvit Cafe
Cornerissa, Kauppalankatu 2.
To 6.10. Yhteinen Vanhustenviikon retkipäivä Sääksissä, Sääksjärventie 146, Rajamäki. Yhteyshenkilöt: Anna Rauhala 040 555
6325 / Päivi Lievonen 040 487 1382
La 8.10. klo 10-19 Hiljaisuuden päivä
Paavolan seurakuntakodilla, Aittatie 1.
Hiljaisuuden lauantai pysäyttää viikon.
Tervetuloa yhdessä hiljentymään arjen
keskellä! Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen kautta. Lisätietoja
Kaisa Laaksolta, 040 755 9364 tai kaisa.
laakso@evl.ﬁ.
Pe 14.10. klo 18 Tenorissimo-yhtyeen hyväntekeväisyyskonsertti ”Kaunis kotimaani” Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Yhteistyössä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Roosa nauha –tapahtuma.
Vapaa pääsy, ohjelman tuotto menee
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan tukemiseksi.
Ma 24.10. klo 18 Siioninviersiseurat Piiloloilla. Tervetuloa herännäishenkisiin
kotiseuroihin Piiloloille, Jussilankatu 1
B 11. Veisataan siioninvirsiä. Sana on
vapaa. Siioninvirsikirjoja on lainattavaksi. Yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen
kanssa.
Sanaa rukousta ja laulua! Tervetuloa Sanan,
rukouksen ja laulun hetkiin sunnuntaisin
18.9., 25.9., 16.10., 23.10. ja 20.11. klo 15
Vanhaan kirkkoon, Uudenmaankatu 13.
Saamme tuoda asiamme Jumalalle, rukoilla ja laulaa yhdessä. Tilaisuuksia vetävät seurakunnan vapaaehtoiset.
Tervetuloa laulamaan Taizé kuoroon! Opettelemme yhdessä levollisia Taizé lauluja
neliäänisesti. Esiintyminen Taizé messussa to 22.9. klo 18 Vanhassa kirkossa.
Harjoitukset Vanhassa kirkossa su 11.9.
klo 14-15.15, pe 16.9.klo 17.30-19.00, to
22.9. klo 16.30-17.30. Ilmoittaudu mukaan Hyvinkään seurakunnan nettisivuilta. Tiedustelut Kaarina Savonen,
040 6735 012.
Sääksin avoimet yleisöillat jatkuvat 14.9.
asti. Keskiviikkoisin klo 17-21 avoin yleisöilta Sääksin leirikeskuksessa, Sääksjärventie 146, Rajamäki. Saunat ja kanttiini
ovat auki klo 17-21. Kesäillan hartaus
kappelissa klo 20. Linja-autokuljetuksen
reitti: Kirjavatolppa klo 17 (Ortodoksisen
kirkon pysäkki), Asemankatu, Aleksis
Kiven katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu,
Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu, Alttarikivi klo 17.20,
Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta (srk-keskuksen

pihalta) klo 17.25, Torikatu, Pavinmäenkatu, Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu,
Martin palvelutalon pysäkki, Eteläinen
Kehäkatu, huoltoaseman pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon kautta
leirikeskukseen. Paluukuljetus klo 20.30.
Edestakainen matka 5 € aikuisilta ja 2,5
€ lapsilta. Ajo-ohje Sääksiin: Ajetaan Hyvinkäältä Hankoon päin, käännytään Rajamäkeen ja sieltä oikealle Kiljavantietä
noin 4 kilometriä, jonka jälkeen viitoitus
oikealle leirikeskukseen (leirikeskus on
rannalle tultaessa oikealla).
Iltaperhekerho maanantaisin klo 17-19 Pappilassa, pappilankatu 14 ja joka toinen
keskiviikko (14.9., 28.9., 12.10., 26.10.,
9.11., 23.11., 7.12.) klo 17-19 Kytäjän kirkolla, Palkkisillantie 11.
Pilttiporukka on vauvojen oma kerho, jossa
yhdessäoloa, juttelua, vertaistukea, hiljentymistä ja kahvittelua maanantaisin
kello 13-16 Pappilassa, Pappilankatu 14.
Avoin kirkkomuskari vauvoille klo 13.30.
Muskarikirkot perjantaisin 16.9., 14.10. ja
11.11. klo 10 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Syysloman perhekerhot (vk 42) klo 9-13 ma
Martti, ti Pappila, ke Vehkoja, to Paavola,
pe kirkonmäki. Perhekerhossa leikitään,
hiljennytään ja syödään puuroa. Tervetuloa!
Tervetuloa suomen kielen keskustelukerhoon oppimaan suomea ja tapaamaan
ystäviä. Sekä maahanmuuttajat että
suomalaiset ovat tervetulleita! Kerho
kokoontuu torstaisin klo 18.00-19.30 Pappilassa, Pappilankatu 14, alkaen 8.9.2022.
Lisätietoja: Diakoniatyöntekijä Päivi Lammela, 040 5596 318, paivi.lammela@evl.ﬁ
Welcome to learn some Finnish and meet
new friends in Finnish language discussion club. Both immigrants and Finns are
welcome! We meet on Thursdays at 1819.30 in Pappila, Pappilankatu 14, starting
8th of September. Inquiries: Deacon Päivi
Lammela 040 5596 318, paivi.lammela@
evl.ﬁ

Sururyhmä 5-10 v. lapsille, seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Kokoontumiset 21.11., 29.11., 10.12. ja 13.12. Ryhmä
on osallistujille maksuton. Ohjaajina
nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso
ja varhaiskasvattajat Laura Kuiri sekä
Susanna Pulkkinen. Tiedustelut ja ilmoittautuminen (4.11. mennessä): Ari-Pekka
Laaksolle, ari-pekka.laakso@evl.ﬁ,
0400 616 238 tai Laura Kuirille,
laura.kuiri@evl.ﬁ, 040 8050 333.
Aikuisten sururyhmä seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Ensimmäinen
kokoontuminen ke 21.9. klo 18. Kokoontumisia on yhteensä seitsemän
kertaa. Ryhmän vetäjinä toimivat Päivi
Lievonen ja Tuija Mattila. Ilmoittautuminen Päivi Lievoselle, paivi.lievonen@
evl.ﬁ, 0404871382. Tervetuloa mukaan
jakamaan ja kuulemaan yhteisiä surun
kokemuksia

ELÄKELÄISKERHOT

Hakalan eläkeläiskerho, Ahmankatu 2, keskiviikko klo 14-15.30, emäntä Eeva Meriläinen, 28.9. Diak Anna Rauhala, 26.10. Päivi
Lievonen, 23.11. Saija Lottonen, 21.12.
Keskustan alueen eläkeläiskerho, seurakuntakeskuksen
pienijuhlasali (II kerros)
maanantai klo 13 –
14.30, ohjaajina Helena
Harrela ja Hanna-Leena Kortene, 5.9. Päivi
Lievonen, 3.10. Pastori
Saija Lottonen, 7.11.
Anna Rauhala, 5.12.
#SEU R AKUNTAVAALIT
Kehrääjänkadun eläkeläiskerho, Kehrääjänkatu 6-8, kerhotila, keskiviikko klo
Vaalien tärkeitä päivämääriä:
14–15.00 ohjaaja: Pirjo
Soininen, 14.9. Diak
Vaalilautakunta
Anna Rauhala,12.10.,
• Kirkkovaltuusto/seurakuntaneuvosto valitsee
viimeistään 31.5.2022
9.11. Saija Lottonen,
• Ensimmäinen kokous viimeistään 1.8.2022
7.12.
Ehdokas
Paavolan eläkeläiskerho,
• On seurakunnan jäsen 15.9.2022
Paavolan seurakun• Täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä
takoti, Aittatie, tiistai
• Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022 klo 16
klo 13–14.30. Ohjaaja
Äänestäjä
Aino Kananen, 6.9.
• On seurakunnan jäsen viimeistään 15.8.2022
• Täyttää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä
Diak Anna Rauhala,
• Ennakkoäänestysaika on 8.–12.11.2022
20.9., 4.10.,18.10. Päivi
• Vaalipäivä on 20.11.2022
Lievonen, 1.11., 15.11.,
29.11.,13.12.
info.seurakuntavaalit.fi
Ajanvaraus diakonian päivystysvastaanotolle

uskottu
toivottu
rakastettu
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Virpi Koivisto, Terhi Makkonen ja
Jukka-Pekka Vaittinen toivottavat
kaikki hyvinkääläiset mukaan
seurakunnan toimintaan.

Millainen Hyvinkään 
seurakunta jatkossa on?
Seuraavat seurakuntavaalit pidetään 20.11. 2022.
Niissä valitaan luottamushenkilöt suunnittelemaan
seurakunnan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle.

V

alitut ihmiset päättävät
muun muassa seurakunnan
kirkollisveroprosentista, talousarvioista, monista työntekijävalinnoista sekä uusista
viroista. Luottamushenkilöt ovat myös
mukana linjaamassa seurakunnan toiminnan painotuksia sekä seurakunnan
tilojen käyttöä.
Hyvinkäällä kirkkovaltuustoon
valitaan 33 henkilöä. Seurakunnan
vt. kirkkoherra Virpi Koivisto toivoo
marraskuun vaaleihin mahdollisimman
monipuolista ehdokaskirjoa.
– Nyt pääsee vaikuttamaan siihen,
millaista kirkon toiminta on. Halusi
sitten muutosta, tai joidenkin tuttujen
asioiden säilyttämistä, hän sanoo.

Koivisto kannustaa myös uusia ihmisiä
asettumaan vaaleissa rohkeasti ehdolle.
– Seurakunnan ja kirkon hallinto
saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta,
mutta luottamushenkilöt saavat hyvän
perehdytyksen. Toki täytyy kyllä sitten
sitoutuakin luottamustehtäväänsä.
Virpi Koivisto luonnehtii Hyvinkään
seurakuntaa sellaiseksi, jonka toimintaan kaikki ovat tervetulleita.
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– Me työntekijät emme ole millään
jalustalla, vaan voi ihan vapaasti tulla
juttelemaan, ja vaikka ehdottamaan jotakin uutta toimintaa.
Hyvinkään seurakunnalla on monipuolista tarjontaa myös niille, jotka
ovat paikkakunnalla uusia, tai joille kirkon kuviot ovat muuten vieraampia.
– Voi osallistua vaikkapa matalan
kynnyksen Tuomasmessuun. Järjestämme kristillistä joogaa ja retriittejä.
Patikointiretkiä kansallispuistoihinkin
on ohjelmassa.
Diakonia on suomalaisille perinteisesti
yksi kirkkoon kuulumisen syistä. Hyvinkäälläkin seurakunnan diakoniatyö
tukee monella tavalla niitä, joilla on
elämässään haasteita.
– Meidän tehtävämme on nostaa
esille niitä asioita, joita näemme työmme kautta, toteaa Hyvinkään seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä JukkaPekka Vaittinen.
Vaittisen mukaan auttamisen lisäksi
ihmisten toimijuutta pyritään tukemaan.
Se voi käytännössä merkitä esimerkiksi
sitä, että hyvin yksinäistä ihmistä autetaan löytämään lähelleen muita.

Diakoniatyön yksi tehtävä on toimia
eräänlaisena tulkkina suhteessa muihin
auttajiin. Palvelujärjestelmä voi olla
monelle aika hankala.
– Kun asiat vyöryvät päälle, niin me
tarjoamme rauhallisen paikan, jonne
henkilö voi tulla sanoittamaan kipuaan.
Koitamme sitten avata hänelle askel
kerrallaan toivon näkökulmaa.
Johtava diakoniatyöntekijä näkee
Hyvinkään yhtenä vahvuutena voimakkaan vapaaehtoistyön.
– Täällä on eri suuntaan verkottunut
vapaaehtoisjoukko, joka pystyy kohtaamaan sen kaiken monimuotoisuuden,
jota paikkakunnallamme on.
Varhaiskasvatus ja perhetyö on tärkeä
osa Hyvinkään seurakunnan toimintaa.
Muun muassa erilaiset kerhot ovat hyvin suosittuja.
– Meillä pyörii säännöllisesti perhe-,
päivä- ja iltapäiväkerhoja, sanoo Hyvinkään seurakunnan johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen.
Perinteisten toimintamuotojen lisäksi tarvitaan myös uutta. Esimerkiksi
Illallinen kahdelle -konsepti on Hyvinkäällä osoittautunut todelliseksi ”hittituotteeksi”.
– Täällä asuu paljon muualta
muuttaneita, joilla ei välttämättä ole
turvaverkkoja. Jotta lasten vanhemmat
pystyisivät hoitamaan edes välillä parisuhdetta, niin tarvitaan hyvä paikka

Täällä on vapaaehtoisjoukko, joka
pystyy kohtaamaan
kaiken, jota paikkakunnallamme on.
lastenhoitoon. Me tarjoamme sen.
Samalla kun lapset ovat hoidossa,
niin seurakunta on varannut paikallisesta ravintolasta pöytiä heidän vanhemmilleen.
– Me tarjoamme alkoholittoman
drinksun ja pöydässä on parisuhdetta
tukevaa materiaalia. Ruokailun pariskunnat kustantavat itse.
Terhi Makkosen mukaan seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetyön
asiantuntijat pystyvät vastaamaan
monenlaisiin vanhemmuuden kysymyksiin.
– Meillä ei myöskään kainostella
kristillistä asioista puhumista. Se tehdään toki luontevasti. Kun esimerkiksi
mennään lasten kanssa luontoon, niin
siellä voidaan yhdessä ihmetellä Jumalan luomistyötä.
Tekstit ja kuva: Vesa Keinonen

