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Yhteistyö eri kuntien kanssa on sujunut Pirjo Laitinen-Parkkosen mukaan erinomaisesti.

Korona oli Keusoten koitinkivi
Pirjo Laitinen-Parkkonen oli ehtinyt toimia Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymän johtajana vasta reilun vuoden,
kunnes viime kevät muutti kaiken.

A

siaa oli valmisteltu jo pitkään.
Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten
ja Tuusulan sosiaali- ja terveyspalvelut haluttiin yhdistää. Uusi
kuntayhtymä näki päivänvalonsa vihdoin
vuoden 2019 alussa.
Keski-Uudenmaan sote eli Keusote ehti
tuottaa palveluja vain reilun vuoden ennen
kuin jotain yllättävää tapahtui. Koronavirus
-pandemian puhkeaminen ja siitä aiheutuneet rajoitukset olivat asia, mitään kukaan
ei ollut osannut odottaa.
– Se oli isoin haaste mitä oli nähty.
Eduskunta otti käyttöön valmiuslain, mitä
ei oikeastaan ollut tapahtunut sitten Talvisodan päivien, kertoo alusta asti Keusoten
kuntayhtymäjohtajana toiminut Pirjo
Laitinen-Parkkonen.
Laitinen-Parkkonen oli suurten kysymysten äärellä. Hän johti nuorta organisaatiota, jonka toimivuudesta ei ollut vielä
laajempaa käytännön näyttöä. Olisi ollut
helppo nostaa kädet ylös, ja todeta, että ei
tästä mitään tule. Mutta niin ei tietenkään
tehty.

Keusotessa ei lamaannuttu. Oli pakko
mennä eteenpäin, jatkaa sitä, mihin oli jo
ryhdytty. Moni suunnitelma oli vielä pahastikin kesken, mutta ne päätettiin kaikesta
huolimatta viedä loppuun. Itse asiassa
koronatilanne vain vauhditti uudistumista.
Asia, jonka valmisteluun olisi normaalisti
käytetty vuosi, hoidettiin kuntoon parissa
viikossa.
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– Esimerkiksi sähköisiä palveluja oltiin
uudistamassa, ja koronakevään aikana uudistukset toteutettiin hyvin nopealla aikataululla. Ja asiassa onnistuttiin. Osaavan ja
sitoutuneen henkilöstömme panos vaikeassa tilanteessa mahdollisti tämän. Kaikkein
tärkeintä sotepalveluiden tuottamisessa
on johtamisen näkökulmasta toimintaedellytysten luominen. Niin että saadaan
kuntalaisille tarkoituksenmukaiset palvelut
kustannustehokkaasti, Laitinen-Parkkonen
kertoo.

HENKILÖKUVA
Pirkko LaitinenParkkonen
Keski-Uudenmaan
soten
kuntayhtymän
johtaja
Lääketieteen ja
kirurgian tohtori
Motto:
”Sote ihmisen
kokoiseksi.”

Korona oli siis todellinen koetinkivi Keu

sotelle. Uusi organisaatio näytti kyntensä;
se pysyi toimintakuntoisena myös vakavan
poikkeustilan iskiessä. Laitinen-Parkkonen
uskoo, että nimenomaan Keusoten perustamisen ansiosta kriisi ei ollut niin syvä, mitä
se olisi voinut olla ennen kuntien soten
yhdistymistä.
Jos kaikki kuntayhtymään kuuluvat
kuusi kuntaa olisivat joutuneet selviyty
mään omillaan, tilanne olisi saattanut
olla todellapaha. Yhteisten resurssien ja
yhteisen rahoituksen ansiosta poikkeustila
kyettiin ottamaan huomattavasti paremmin
haltuun.
Koronaviruksen leviäminen saatiin
kesän aikana aisoihin. Mutta elokuussa
tartunnat lähtivät jälleen käyntiin. Ilmassa
leijuu pelko toisen aallon puhkeamisesta.
Keusotessa tulevaan ollaan valmistauduttu.
Paljon osataan tehdä paremmin jo viime
kevään kokemusten perusteella.
– Viime keväänä luotiin paljon uusia toi-

Jos koronatesteissä alkaa
tulla paljon
positiivisia
tuloksia,
tiedetään,
miten toimitaan.

mintamalleja. Jos koronatesteissä alkaa tulla
paljon positiivisia tuloksia, tiedetään, miten
toimitaan. Keväällä asioiden sujumiseen
vaikutti paljon voimassa ollut valmiuslaki.
Nyt sellaista ei ole, joten tilanne on toinen.
Kaiken kaikkiaan kansallisesta päätöksenteosta oli viime keväänä paljon hyötyä,
Laitinen-Parkkonen kertoo.
Tietenkään Keusotessa palveluita ei suun-

nitella ainoastaan koronaa silmällä pitäen.
Toimintamalleista pyritään tekemään yhä
parempia. Eli muutokset eivät ole vain väliaikaisia, pelkästään poikkeustilan vuoksi
tehtyjä hätäratkaisuja.
Laitinen-Parkkonen korostaa, miten
Keusotessa avainasemassa on kuntien kanssa tehtävä yhteistyö. Sen sujuminen ratkaisee paljon asioita. Yksi ensiarvoisen tärkeä
seikka on muutosjoustavuus, eli miten hyvin ja kuinka nopeasti kyetään reagoimaan
mahdollisiin tuleviin tilanteisiin. Tähän
mennessä yhteistyö eri kuntien kanssa on
Laitinen-Parkkosen mukaan sujunut erinomaisesti.
Keusote tekee yhteistyötä paljon eri tahojen kanssa. Yksi keskeisistä kumppaneista on seurakunnat. Kirkon kanssa Keusote
solmikin yhteisen puitesopimuksen. Sen
ajatuksena on turvata asiakkailleen mahdollisimman monipuolinen hyvinvoinnin
tuki. Jo tälläkin hetkellä sairaanhoitopalveluja käyttävä kuntalainen saa halutessaan
myös sairaalasielunhoitoon liittyviä palveluita.
– Kun yhteistyö on keskitettyä, niin
silloin resurssitkin ovat parempia. Pyrimme siihen, että sote on ihmisiä lähellä,
Laitinen-Parkkonen sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Iiro Rautiainen
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Heidi Kajander-Maavuori
Hyvinkään seurakunnan pappi ja
viestinnän teologi

Kuin enkelin kosketus
heen kuopus aloitti koulutaipaleensa, ja se
toi vanhemmalle mukanaan pienen ikäkriisin. Liekö enää samanlaista tarvetta sylille,
huolenpidolle, käsikädessäkulkemiselle,
kun kaverien merkitys entisestään suurenee ja elämänpiirin laajentuu yhä itsenäisemmän osaamisen suuntaan?

AINAKIN VIIME viikot olen yhä kelvannut

halailtavaksi ja iltasadun jälkeiseksi silittäjäksi. Ihminen - iästä riippumatta - kaipaa
läheisyyttä ja kosketusta. Fyysisen pienenkin kosketuksen kaipaus on tutkimusten
mukaan jopa näin pandemia-aikana korostunut. Se liippaa niin vastasyntyneen
varhaisen vuorovaikutuksen tarvetta kuin
saattohoidossa olevan toivetta saada turvallinen lähtö. Kosketuksen voimasta ja
läsnäolon merkityksestä pääset lukemaan
myös tämän Kirkonmäki-lehden sivuilta.
HUOLENPITO TOISISTA ja omasta yhteisöstä

on kristittyjen pyhässä kirjassa Raamatussa
kovaa valuuttaa. Tämänkin syksyn arjessa

Lopulta elämässä
merkitykselliseksi jää
se, kuinka elimme
suhteessa toisiin ihmisiin.

Hanna Tarkiainen

TÄMÄ SYKSY toi uudenlaisen tunteen. Per-

Rehnström valottaa niiden historiaa ja
merkitystä (s. 6). Erityisen huomionarvoista enkeleissä on, että ne muistuttavat Jumalan luomasta näkymättömästä maailmasta,
Taivaasta.
LOPULTA ELÄMÄSSÄ merkitykselliseksi
jää se, kuinka elimme suhteessa toisiin
ihmisiin. Lauluntekijä Timo Rautiaisen
sanat kappaleessa Lintu kiteyttävät
tämän: ”En kadu ketään niistä, joita
syliini suljin, heitä sentään rakastin,
itken kaikkia niitä, joiden ohitse kuljin, joita väistin ja pakenin. Sillä aina
kun ihmisen lähelle päästin, löysin
lähelle itsekin.”

kaikista turvaväleistä riippumatta meitä
kannustetaan pitämään toisistamme huolta,
rakastamaan lähimmäistä ja vähän kauimmaistakin niin kuin itseämme. Olemaan
läsnä, vaikkei aina voisikaan olla kosketusetäisyydellä. Ja Jumalan lupaus pitää meistä huolta on voimassa kaikissa olosuhteissa. TÄHÄN SYKSYYN Hyvinkään seurakunnan puolesta toivon sinulle
erityisiä kohtaamisia, lämpöä, hySUOJELUSENKELI ON monelle ihmiselle
luonnollinen tapa ymmärtää Jumalan varvää turvallista kosketusta ja hyvän
Jumalan siunausta. Pidetään huolta
jelusta. Koulutielle lähteissäkin saatetaan
toisistamme, tapahtuu se sitten sositoivottaa enkeleitä matkaan. Käsityksemme enkeleistä on aikojen saatossa saanut
aalisen median ja verkon välityksellä
monenkirjavia sävyjä. Toimittaja Henri
tai yhteisissä kohtaamisissa.

Yksin en pystyisi taistelemaan, voiman ja viisauden sinulta saan.
Heikkojen auttaja voittamaton, ainoa toivoni sinussa on.
Virsi 923:3
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti Heidi Kajander-Maavuori ja Veini Vänskä, kuvat Veini Vänskä

Onko korona jotenkin muuttanut arvojasi?

OUTI VÄISÄNEN
– Kyllä, koronapandemia on muuttanut arvojani, itsestäänselvyyksiä
ei ole enää. Toisaalta arjessa huomaan pienten asioiden muuttuneen
suuremmiksi. Esimerkiksi se, että
kahvilassa sai taas istua pöydissä eikä
tarvinnut kantaa herkkuja vain kotiin.
Arjen arvostukseni on kasvanut. Moni asia on taas normaalisti ja osaan
arvostaa sitä.

LEA SIRÉN
– Korona ei ole koskettanut minua
kovinkaan. Olemme mieheni kanssa
olleet niin tiiviisti kahdestaan joka päivä, että emme ole huomanneet suuria
muutoksia elämässämme. Arkeni ei ole
muuttunut, mutta olen kiitollinen siitä
avusta, jota olemme läheisiltä saaneet.
Esimerkiksi se, että naapuri kävi kaupassa meidän puolestamme tuntui lopulta
aivan mukavalta ja haluan kiittää siitä.

RAUNO SIRÉN
– Kyllä, korona on opettanut minua turvautumaan enemmän Jumalaan. Oloni on
huolettomampi, koska tiedän hänen pitävän meistä huolta mitä tahansa tapahtuukin maailmassa. Ja ylöspäinhän tällä iällä
jo ollaan matkalla muutenkin niin ei korona huoleta. Koronan tuoma suurin haaste
on ollut antaa toisten ihmisten auttaa
meitä arkisissa askareissa. Minulla on aina
ollut iso kynnys olla toisten autettavana.

TATU TAMMI
– Pahimpaan korona-aikaan lapset
olivat kotona kaksi kuukautta, koska
hoitopaikka oli kiinni. Arkena kävimme normaalisti kaupassa, mutta käsidesin käyttö on lisääntynyt. Korona
vaikutti myös kesän suunnitelmiin
ja huomasin tarkkailevani tilanteen
kehittymistä. Ravintoloiden kiinniolo
ei minua haitannut, mutta virastoissa
asioiminen on hieman hankaloitunut.
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KOLUMNI
Maiju Laakso
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Aikuinen ystävä ja
luotettava keskustelukumppani olen joillekin
kummilapsille ollut.

Otto
PUHELUSSA KUOPUKSENI ääni oli kuplivan iloinen.

”Kristiina pyysi minua Oton kummiksi. Ihanaa! Mä
olen niin otettu, että saan oman kummilapsen.” Sisälläni läikähti liikutus ja ilo. Veljentyttäreni ja oma kummilapseni Kristiina pyysi nuorimmaisensa kummiksi
kummatkin omat tyttäreni. Etäisyyksistä huolimatta
perhe tiivistyy.
KUMMILAPSIA OLEN saanut vuosien varrella useam-

pia. Ihania persoonia, joiden kasvua aikuisuuteen olen
saanut seurata. Vanhimmilla kummilapsillani on jo
oma perhe ja nuorimmainenkin on täysi-ikäistynyt.
Yhteydenpidon muodot ja tavat ovat vaihdelleet. Muinoin oli aika ennen somea, jolloin mannerten välinen
yhteydenpito oli pakettien sekä jouluisen puhelinsoiton varassa.
SISÄISTIN MELKO myöhään ajatuksen, että voin olla
suoraan yhteydessä kummilapseen. Toki asioista ja
aikatauluista pitää sopia vanhempien kanssa. Ajattelin,
että on tärkeää suoda vanhemmille hengähdystaukoja
ja järjestää kummilapsille tekemistä, tutustuttaa kulttuuriin ja kasvattaa hyviin käytöstapoihin jne. Aika
nopeasti reippaat kummilapset kietoivat kukkahattukummin tavalliseen arkeen ja legoleikkeihin.
KUMMIN YHTENÄ tehtävänä on huolehtia lapsen kris-

tillisestä kasvatuksesta. En saa siitä tehtävästä kiitettävää arvosanaa. Aikuinen ystävä ja luotettava keskustelukumppani olen joillekin kummilapsille ollut. Pidän
onnistumisena sitä, kun lähes kolmikymppinen nuori
mies soittaa aamuyöllä ja purkaa tuntojaan. ”Sä oot
aina uskonut muhun.”
”ONKO KAIKELLA tarkoituksensa? Onko kaikki sun
vaikutuksessas? Teetkö uuden ihmeen aina kun joku
syntyy?” (Virsi 929). Lauri, Tero, Kristiina, Kare, Laura, Anna, Noora ja Joel – kiitos, että saan olla osa elämäänne. ”Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteni liitän. Sua herra, ystävä lapsien, nyt hartain mielin
mä kiitän” (Virsi 490). Otto – tervetuloa, välkommen.
Sukuun ja kasteen yhteyteen.

Hyvinkään Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Aki Junnila on perillä koronatilanteen käänteistä.

Seitsemän lihavaa,
seitsemän laihaa
Hyvinkään yrittäjien puheenjohtaja Aki Junnila ei usko
avustuksiin, mutta uskoo, että huomenna asiat tulevat
olemaan paremmin.
Koronarajoitukset merkitsivät

monille yrityksille täydellistä
liiketoiminnan tyrehtymistä.
Suoraan asiakaspalveluun nojautuneet firmat, kuten kampaamot, hierojat ja useat ravintolat joutuivat panemaan lapun
luukulle. Osa selvisi, osa ei.
– Teimme kauppakamarin
kanssa kyselyn yrittäjille. Puolet kokevat, että koronatilanne
on vaikuttanut vähintäänkin
jollain tavalla liiketoimintaan.
Ja ainakin kolmellakymmenellä
prosentilla yrittäjistä tulos oli
vähentynyt. Lomautuksia on
ollut paljon ja työttömyyskorvaushakemukset ovat kaksinkertaistuneet, Aki Junnila
sanoo.
Junnila toimii jo toista vuotta

Hyvinkään yrittäjien puheenjohtajana, joten jo virkansakin
puolesta hän on ollut hyvin
perillä koronatilanteen käänteistä. Mitään suoraa rahallista
tai materiaalista apua yhdistys
ei ole pystynyt tarjoamaan.
Mutta toki sillä on ollut muita
vaikutusmahdollisuuksia.
– Tärkein tehtävämme on
ollut tiedottaminen. Hyvinkään
yrittäjillä on takana Uudenmaan

yrittäjät ja Suomen yrittäjät.
Olemme välittäneet heille oman
näkemyksemme asiasta, minkä
he ovat välittäneet valtiovallalle.
Näin päättäjät tietävät, mitä
mieltä yrittäjät mistäkin asiasta
ovat. Uudenmaan yrittäjien ja
Suomen yrittäjien kautta tieto
on kulkenut myös hyvin meille
päin. Eli olemme yksi osa koneistossa, Junnila tiivistää.
pyörittää omaa firmaansa Hyvinkään sähköä. Vaikka monet
firmat hakivat tukea, Junnila
ei sitä tehnyt. Koronan myötä
yrityksen tulos väheni parilla
kymmenellä prosentilla. Tällä
hetkellä Hyvinkään sähkö on
reagoinut koronaan lomauttamalla. Nyt mennään kädestä
suuhun. Todellisuus näkyy vasta syksyllä.
– Yrittämiseen kuuluu tietyt
riskit. Siinä on nousu- ja laskukaudet mukana. Niin kuin
Raamatussakin sanotaan, ensin
on seitsemän lihavaa, sitten
seitsemän laihaa vuotta, Junnila sanoo.

Oli miten oli, Junnila kuitenkin
uskoo parempaan huomiseen.
Tai ainakaan hän ei pelkää seuraavaa päivää. Toki kriisit mietityttävät, ja niiden seurauksiin
pitää tietenkin reagoida. Mutta
tämä ei ole ensimmäinen, eikä
edes pahin taantuma, mitä hän
on kokenut.
– Joskus yhdeksänkymmentäluvun alussa olin paljon luottokelvottomammassa tilassa.
Taskussa oli kaksikymmentä
markkaa rahaa, millä piti elättää kuusihenkinen perhe. Kävin sossusta kysymässä avustuksia, mutta eivät ne minulle
mitään myöntäneet. Ja silti,
siitäkin tilanteesta on selvitty,
Junnila kertoo.

Junnila ei suoranaisesti usko
avustuksiin. Hän jopa pohtii,

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Veini Vänskä

Puheenjohtajuuden lisäksi hän

LYHYESTI

Monta makaronia
Varhaisnuorisotyö järjesti kesän aikana nuorisotyöntekijä Kirsi Kupiaisen
organisoimana kolme leiriä ja yhden
kesäkerhon 7 – 14 vuotiaille varhaisnuorille. Leireillä ja kesäkerhossa pohdittiin yhdessä muun muassa toisen
ihmisen auttamista ja lähetystyön asioita. Oli ilahduttavaa havaita, kuinka
kypsästi nuoret löysivät yhteiskunnallisen näkökulman asioihin, Kupiainen
kertoo.
Keskusteluissa varhaisnuorten
kanssa todettiin, että rukoileminen
on tärkeätä ja monesti ainoa tapa
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millä voi toista ihmistä auttaa. Varhaisnuorisotyö halusi innostaa nuoria
huomaamaan myös sen kuinka hyvin
pienelläkin taloudellisella panoksella
voi auttaa aivan konkreettisesti lähimmäisiään.
11 – 14 vuotiaiden varhaisnuorten
leirillä kerättiin limupullot, vietiin
kauppaan ja saatiin kasaan mukava
summa euroja. 7 – 10 vuotiaiden leireille jokainen leiriläinen sai tuoda
mukanaan 20 senttiä. Rahat käytettiin
kuivaelintarvikkeiden ostamiseen.
Nuorille oli tärkeätä, että ostetut

avasiko valtiovalta rahahanat
liian aikaisin. Sekoittuuko
luonnollinen vuosirytmi?
Tuleeko seuraavasta lamasta
näin ollen entistäkin jyrkempi? Junnila on sitä mieltä, että
yritykset joutuvat kuitenkin
maksamaan saamansa avustukset takaisin verojen ja muiden
maksujen muodossa.

tuotteet olivat suomalaisia ja että
sitäkautta pystyttiin tukemaan myös
työllisyyttä. Varhaisnuoret lahjoittivat
elintarvikkeet Hyvinkään seurakunnan
diakoniatyölle. Lahjoitus sisälsi yhteensä 170 pussia makaronia ja niistä
riittää syötävää 680 ihmiselle.
Teksti ja kuva: Tuija Mattila

Pienien tekojen puroista voi todellekin syntyä ison avun antamisen virta,
toteaa Kirsi Kupiainen.

Saattohoito on läsnäoloa
Veini Vänskä

Hyvinkäällä saattohoidon
tukihenkilöitä on
koulutettu aiemmin
kahteen otteeseen. Tänä
syksynä kurssi käynnistyy
kolmannen kerran.

Y

htenä päivä kuollaan, kaikkina
muina eletään. Näin on joku
viisas joskus sanonut, kertoo
Birgit Kaistinen.
Sitaatti pysäyttää minut
hetkeksi. Siinä se on kiteytettynä saattohoidon koko ajatus. Ei se ole keskittymistä kuolemaan vaan elämään. Se on
keskittymistä niihin viimeisiin kuukausiin, viikkoihin, päiviin, jotka ihminen
elää ennen kuin siirtyy rajan taakse.
– Jokainen päivä on lahja. Siitä syntyy muisto. Sellaisia kuin, että juotiin
ystävän kanssa kahvit, tai lapsenlapsi
ehti vielä käydä tervehtimässä, Kaistinen jatkaa.
Olemme kokoontuneet Hyvinkään
seurakuntakeskukseen juttelemaan
saattohoidosta. Kaistinen on yksi vapaaehtoisista tukihenkilöistä, joka on
käynyt seurakunnan organisoiman koulutuksen. Hänen lisäksi läsnä ovat myös
toinen tukihenkilö Anita Myllymäki ja
sairaalapastori Carina Lievendahl.

Vaikka aihe on vakava, tunnelma on
vapautunut. Näille ihmisille kuolema ja
sen kohtaaminen on luonnollinen asia.
Ja niinhän sen pitäisi olla meille kaikille.
Onhan se oikeastaan ainoa asia, mikä
ihmisen on pakko elämässään tehdä.
– Olemme todella harvoin paikalla silloin, kun itse kuolema tapahtuu.
Olemme ennen kaikkea läsnä potilaan
matkalla sitä kohti, Kaistinen kertoo
tukihenkilön toimenkuvasta.
Sekä Kaistinen ja Myllymäki kertovat kummatkin olevansa sinut kuoleman kanssa. Ei sitä muutoin pystyisi tukihenkilönä edes toimimaan. He kummatkin haluavat jakaa oman elämänsä
ylijäämää niille, jotka sitä tarvitsevat.
– Olen pienestä saakka ollut mukana hautajaisissa. Elin lapsuuteni ja
nuoruuteni samassa talossa kolmen
sukupolven kanssa. Olen haudannut
ensin isovanhempani, sitten vanhempani, ja myös oman lapseni. Saattohoito
on kuin jalokivi. Tukihenkilönä saa olla
mukana siinä tärkeässä ja ainutlaatuisessa pyhässä hetkessä, kun ihminen

Tukihenkilöt Birgit Kaistinen (vas.) ja Anita Myllymäki (oik.) painottavat, että tukihenkilön tehtävä on olla läsnä. Keskellä sairaalapastori Carina Lievendahl.

matkaa kohti kuolemaa, Myllymäki
sanoo.
Jokaisella tukihenkilöllä on aina yksi
saattohoidettava kerrallaan autettavana.
Matkan kesto hänen kanssaan saattaa
vaihdella. Joskus on kyse kuukausista,
joskus tunneista. Ensisijaisena ajatuksena on se, että matka tehdään täysin
potilaan omilla ehdoilla. Potilas on se,
joka pyytää tukihenkilön paikalle. Joskus sen tekevät myös omaiset.
– Oma ego täytyy olla kokonaan
poissa. Puhumme ja teemme vain sitä,
mitä potilas toivoo. Tukihenkilön ei
kuitenkaan tarvitse tietää mitään sairaanhoidosta. Eli jos tulee esimerkiksi
kipuja, kutsumme sairaanhoitajan paikalle auttamaan, Kaistinen kertoo.
Niin Kaistinen kuin Myllymäki
painottavat, että tukihenkilön tärkein
tehtävä on olla läsnä. Se voi tapahtua
monilla tavoin. Joskus sanoilla, joskus
lauluilla. Ja on Myllymäki soittanut
saattohoidettaville haitariakin. Joskus
riittää pelkkä hiljaisuus.
– Tilanteisiin pitää mennä nöyränä
ja paljaana. Potilaiden lisäksi pidämme huolta myös omaisista. Siitä, että
heillä on mahdollisimman hyvä olla.

Uusi talousjohtaja
aloitti elokuussa
Hyvinkään kirkkovaltuusto valitsi
3.6.2020 kokouksessaan seurakunnan talousjohtajaksi hallintotieteiden
maisteri Pasi Peranderin. Hän siirtyi Hyvinkään seurakuntaan Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikön virasta, jossa hän on toiminut
vuodesta 2012.
Peranderilla on pitkä kokemus eri
kokoisissa organisaatioissa seurakuntien ja kirkon taloushallinnossa. Hän

on toiminut talouspäällikkönä muun
muassa Vantaan seurakuntayhtymässä sekä Ikaalisten seurakunnassa.
Pasi Perander on toiminut myös
kouluttajana, kirkolliskokouksen
talousvaliokunnan sihteerinä ja ollut
toisena kirjoittajana teoksessa Seurakuntien taloushallinnon käsikirja
(Kirjapaja, 2020). Perander asuu
Hyvinkäällä ja aloitti työnsä elokuun
alussa 2020.

Hoitohenkilökunnan hyvä osaaminen
saattohoidossa antaa turvan omaisille ja
vapaaehtoisille, Myllymäki kertoo.
Saattohoidon tukihenkilöitä on Hyvin-

käällä koulutettu kahteen otteeseen,
vuosina 2016 ja 2018. Kouluttajina
toimivat palliatiivisen osaston lääkärit,
kotisairaalan lääkärit ja hoitajat sekä
sairaalapapit.
Mitä saattohoito on ja mitkä ovat
yleisimmät saattohoitoon johtavat sairaudet? Millaista saattohoito on sairaalassa, millaista kotisairaalassa? Muun
muassa näitä kysymyksiä käsitellään
koulutuksessa. Kurssilla opastetaan
myös henkisen ja hengellisen tuen
antamiseen.
Lisäksi kuolleen omainen tulee puhumaan kokemuksistaan, ja kurssilaiset
vierailevat palliatiivisella osastolla.
Kaikki hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkua.
– Rohkeus. Kyky kohdata ja hyväksyä kuolema. Rehellisyys ja aitous. Empatiakyky. Ihmisten kunnioittaminen.
Joustavuus. Tunteita ei saa arvottaa.
Oma elämä pitää olla kunnossa. Tässä
muutamia seikkoja, joita tukihenkilöltä

vaaditaan, kertoo koulutusta järjestävä
sairaalapappi Carina Lievendahl.
Lievendahl korostaa myös, että
tukihenkilön on tunnistettava omat
rajansa. Viisautta on pitää tasapainossa
vapaaehtoistoiminta ja oma vapaa-aika.
Saattohoidon jälkeen on hyvä pitää taukoa ennen seuraavaa palvelutehtävää.
Vapaaehtoinen sopii yhdessä sairaalapastorin kanssa, millaisen tehtävän hän
voi ottaa vastaan. Toimintaan kuuluu
ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Kaiken kaikkiaan tukihenkilöiden
työnohjaukselliset illat ja tapaamiset
toimivat hyvin. Sekä Kaistinen että
Myllymäki antavat tästä paljon kiitosta.
– Aina on voinut muun ryhmän
kanssa jakaa vapaaehtoistoiminnan
haasteita ja omia tunteita ryhmän kanssa, Kaistinen sanoo.
Henri Waltter Rehnström
Lisätietoja koulutuksesta antavat sairaalapastorit: Carina Lievendahl, 040 356 9074
tai Tiina Peippo, 040 805 0383. Kts. s. 15

Saattohoito
Vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa
tilanteessa, jossa parantavasta hoidosta tai on luovuttu, eikä taudin
etenemiseen voida enää vaikuttaa.
Saattohoidon tarkoituksena on
turvata inhimillinen ja potilaiden
toiveita kunnioittava elämän loppuvaiheen hoito kotona.

Palliatiivinen hoito
Parantumattomasti sairaiden ja
kuolevien potilaiden aktiivista
kivun, sairauden tai lääkityksen
aiheuttamien oireiden hoitoa. Palliatiivisessa hoidossa otetaan huomioon niin potilaan kuin hänen
perheensä psyykkinen, sosiaalinen
ja hengellinen hyvinvointi.
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Enkeleitä,
tunnetko
heitä?

M

ikkelinpäivä on pyhitetty
enkeleille. Mutta keitä he
oikeastaan ovat?
Aloitetaan Pekka
Ruuskasta. Tuskin on
liioiteltua väittää, että edelle mainittu
laulaja on tehnyt Suomen tunnetuimman enkelibiisin. Vaikea kuvitella, että
löytyisi suomalaista, joka ei olisi koskaan kuullut kertosäettä:
”Anna minulle armahduksesi, ole
minulle Rafaelin enkeli.”
Ikoninen laulu on peräisin vuonna
1990 ilmestyneeltä albumilta Yhdestoista hetki. Rafaelin enkeli juhlii siis tänä
vuonna pyöreitä kolmekymppisiään.
Mutta ei tämä tähän jää. Moni saattaa
muistaa Ruuskalta toisenkin enkeliaiheisen kappaleen.
Aamu saapuu kaupunkiin on albumi,
jonka gospellaulajana uransa aloittanut
Ruuska julkaisi vuonna 1982. Sieltä on
peräisin nuoren tytön itsemurhasta
kertova Enkeli. Sen murheelliset sanat
ovat jääneet mieleen rippikoulun lauluilloista.
”Herra siunaa pieni enkeli, joka väsyi
lentämään.”
Pekka Ruuskan tuotanto on hyvä esi-

merkki siitä, miten enkelit ovat tulleet
olennaiseksi osaksi niin hengellistä kuin
maallistakin musiikkia. Ylipäätään enkeleillä on vankka asema länsimaisessa
populaarikulttuurissa.
Yleisesti tunnettu kuvasto ei kuitenkaan vastaa kuvaa, minkä Raamattu
antaa enkeleistä. Lähtekäämme purkamaan asiaa Ruuskan kappaleiden kautta. Rafaelin enkelillä viitataan renessanssimaalari Rafael Santin teokseen
Sikstuksen Madonna.
Kyseessä on San Siston kirkkoon
Piacenzaan Italiaan maalattu taulu.
Siinä on kuvattu Maria yhdessä Jeesuslapsen kanssa. Maalauksen alareunassa on kaksi pulleata lapsenkasvoista
enkeliä. Niistä on sittemmin tulleet
enkelikuvaston kenties tunnetuimmat
edustajat.
Hahmoja on käytetty lukuisissa

KIRJA

korteissa ja mainoksissa, aina kuohuviinipullojen etiketteihin asti. Rafaelin
pullukat ovat toimineet esikuvina monille taidehistorian tuntemille maalauksille ja veistoksille. Huomionarvoista
on se, että niissä esiintyvät enkelit ovat

ELOKUVA

Roturistiriidat – ikuisia?
Colson Whitehead
Nickelin pojat
Otava 2020, 215 s.

Koronan kurittamaa ja vaalien väsyttämää USA:ta kuohuttaa jälleen myös
vanha aihe: rotusorto. Mielenosoitukset
”black lives matter” –kyltein ovat levinneet ympäri laajan maan, jopa maanosien Helsinkiä myöten. Solidaarisuutta ja
tasa-arvoa kampanjoidaan aiheellisesti,
jos sitten tarkoitukselliset anarkian lietsojatkin sekoittuvat joukkoon.
Juuri suomennettu Colson Whiteheadin romaani Nickelin pojat on mitä
ajankohtaisin. Kirja kertoo floridalaisesta 1960-luvun kasvatuslaitoksesta
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Enkelit ovat Jumalan luomia sanansaattajia ja viestintuojia.
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monesti esitetty feminiinisinä, vaikka
Raamatussa enkelit ovat kuitenkin aina
mieshahmoisia.
Mutta menkäämme enkelien ulkonäköön hieman myöhemmin. Puhutaan
aluksi hieman kristillisestä enkeliopista.

Sen perusteos on 400- ja 500-lukujen
taitteessa ilmestynyt Taivaallinen hierarkia, jonka kirjoittajaksi on merkitty
useita teologisia teoksia laatinut nimimerkki Pseudo-Dionysios Areopagita.
Kuten nimikin jo sanoo, teos esitte-

Reijo Huuskonen

eli huonoille teille joutuneiden nuorten
säilöstä; kauniista ulkokuoresta, mutta
karusta, suorastaan helvetillisestä sisätodellisuudesta. Teos perustuu dokumentaariseen aineistoon, mm. kaivauksiin salaisesta hautausmaasta.
Tummapintaisella amerikkalaisella
oli tuolloin – ja on edelleen – moninkertainen mahdollisuus joutua poliisin
mielivallan kohteeksi ja tulla myös tuomituksi. Kirjan keskushenkilöt Elwood
ja Turner ystävystyvät ilmapiirissä, jossa lyödään tai tullaan lyödyksi. Epätoivoiset pakoyritykset ja pienemmätkin
rikkeet päätyvät ”valkoiseen taloon”,
ylettömiin raipparangaistuksiin tai
tallin kulmalle, suomalaisittaan saunan
taakse. Perään harvoin kysellään.
Toinen pojista selviää laitoksen jäl-

keiseen elämään, elinikäistä traumaa
kantaen. Onneksi lopulta pahuus paljastuu, ja jonkinlaista oikeutta haetaan.
Mutta olemmeko me Atlantin tällä
puolen parempia, suvaitsevaisempia?
Mieleen tulee parin vuoden takainen
Jan Guilloun käännöskirja Pahuus,
joka kuvaa ruotsalaisen sisäoppilaitoksen julmaa simputuskulttuuria. Ei ole
myöskään järin kauan siitä, kun julkisuudessa kerrottiin, millainen oli Pohjolan koulukotien tilanne Muhoksella.
Väkivalta johti ohjaajan surmaan.
Ihminen näyttää pysyvän samana.
Jokaisessa meissä on ainekset vaikka
minkälaiseen alistamiseen, jopa
henkiseen ja fyysiseen tappamiseen.
Tarvitsemme kymmenen käskyn ohjenuoran, elämän oman lain ja sen lisäksi

avun käskyjen pitämiseen itsemme
ulkopuolelta, Elämän antajalta.

lee lukijoille enkeleiden hierarkian. Sen
mukaan enkelit jaetaan kolmeen kuoroon, joissa on yhdeksän eri luokkaa.
Nämä perustuvat Raamatussa mainittuihin enkeliryhmiin.
Ensimmäisenä tulevat serafit, kerubit ja valtaistuimen. Toiseen hierarkiaan
kuuluvat herruudet, vallat ja voimat.
Viimeisen ryhmän muodostavat hallitukset, arkkienkelit ja enkelit. Kaikki
siis tunnetaan yhteisnimellä enkelit.
Enkeleiden ulkomuodosta Raamattu

puhuu melko vähän. Kuvaukset ovat
kuitenkin melko kaukana Rafaelin luomasta mielikuvasta. Hesekielin kirja
kuvaa kerubeja ihmisen muotoisiksi
hahmoiksi, joilla kuitenkin on neljät
kasvot ja neljä siipeä, ja ne kulkivat suoraan kasvojensa suuntaan. Sääret olivat
suorat ja jalkaterät kuin vasikan sorkat.
Siipien alla on ihmiskädet.
”Niiden kasvot olivat kuin ihmisen
kasvot, mutta oikealla puolen oli leijonan kasvot ja vasemmalla härän kasvot,
ja vielä niillä oli kotkan kasvot, kaikilla
neljällä yhtä lailla.” (Hes. 1:10)
Eikä serafitkaan juuri muistuta söpöjä pulleaposkia. Jesajan kirja kertoo,
että niillä on kaiken kaikkiaan kuusi siipeä. Kahdella ne lentävät ja neljällä ne
suojautuvat Jumalan kirkkaudelta. Nimi
serafi tarkoittaa palavaa tulta.

Paholaista seuraavia
enkeleitä kutsutaan
demoneiksi.
Mutta mitä tai keitä enkelit sitten
ovat? Kristinuskon mukaan ne ovat Jumalan luomia henkiolentoja, sanansaattajia ja viestintuojia, joiden tehtävänä
on toteuttaa Hänen tahtoaan. Enkeleistä käytetään myös ilmaisua taivaallinen
sotajoukko.
Raamatussa enkelit ilmoittavat
ihmisille suuria pelastushistorian tapahtumia, kuten Kristuksen syntymä.
Nimeltä mainitaan ainoastaan kaksi
enkeliä, arkkienkelit Mikael ja Gabriel.
Apokryfikirjoissa esiintyy myös Rafael
-niminen arkkienkeli.
Kaikki enkelit eivät kuitenkaan ole hy-

viä. Tunnetuin pahoista enkeleistä on

Avartumisen rajat
Kalevi Virtanen
Vapaa pudotus armoon.
Kirja ihmiseksi kasvamisesta
Kirjapaja 2020, 204 s.

Epäilys on inhimillistä ja terveellistäkin. Kaikkea ei pidä niellä. Mutta mitä
tehdä lapsuuden ja nuoruuden uskon
kokemuksille ja perinnölle, joka alkaa
ahdistaa? Sanoutuako jyrkästi irti,
etääntyäkö hiljaisesti vai rakentaako
kompromissia?
Rovasti Kalevi Virtanen liittyy moniin, jotka pohtivat reilussa eläkeiässä
elämänsä ratkaisuja ja saavutuksia. Hän
on evankelisen kodin kasvatti, Siionin
kantelein ja seurapuhein evästetty. Teologian opiskelu toi kuitenkin mutkia
suoraksi ajateltuun polkuun. Erityisesti

Saatana eli paholainen. Hän oli alun
alkaen ensimmäinen arkkienkeli. Ylpeys ja vallanhalu johtivat hänet kapinaan
Jumalaa vastaan. Syttyi taivaallinen
sota, minkä jälkeen Jumala karkotti paholaisen luotaan.
Saatana tunnetaan myös nimellä Lucifer, joka tarkoittaa valontuojaa. Nimi
ei kuitenkaan esiinny kertaakaan Raamatussa. Paholaista seuraavia enkeleitä
kutsutaan demoneiksi.
Ja tästä päästään jälleen Pekka Ruuskaan. Enkeli -kappaleen kertosäe tuntuu vihjaavan, että laulun päähenkilö
muuttuu kuollessaan enkeliksi. Näin ei
kuitenkaan käy, sillä enkelit ovat Jumalan luomuksia. Eikä ihminen voi myöskään muuttua demoniksi. Toki Ruuskan
sanoitus pitää käsittää pikemminkin
symbolisena kuin konkreettisena ilmaisuna.

AJAN ILMIÖ

Suomalaiset
noudattavat sääntöjä

M
Mikä on Mikkelinpäivä?

Mikkelinpäivää ei nimestä huolimatta
vietetä tuon tunnetun savolaisen kaupungin kunniaksi. Sanalla viitataan
arkkienkeli Mikaeliin, joka Raamatussa
mainitaan kaiken kaikkiaan viisi kertaa. Suomen luterilainen kirkko viettää
päivää 29. syyskuuta. Jos se osuu arkipäivälle, niin juhla siirtyy seuraavalla
sunnuntaille.
Perinteet ovat pitkällä historiassa.
Mikkelinpäivää on vietetty jo 400-luvulta lähtien. Päivän viettäminen on
muistutus siitä, että ihmissilmin näkyvän maailman lisäksi Jumala on luonut
myös näkymättömän maailman, johon
enkelit kuuluvat.
Mikkelinpäivän evankeliumi puhuu siitä, miten lasten enkelit saavat
nähdä Jumalan kasvot taivaissa. Näin
ollen lapsi asetetaan uskon esikuvaksi.
Mikkelinpäivänä juhlitaan siis enkelien
lisäksi myös lapsia.
”Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja
sanoi: 'Totisesti: ellette käänny ja tule
lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten
valtakuntaan.” (Matt. 18:2-3)
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Raphael/Public domain

Raamattu, sen tulkinta ja arvovalta alkoivat askarruttaa. Yhden äänen tilalle
työntyi monta.
Virtanen ansioitui lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijatehtävissä ja saattoi
aikanaan markkinoille Kotien rukouskirjan. Hänen uskoaan haastoivat matkan
varrella mm. Marcus J. Borgin teos
Kristinuskon sydän. Uudelleen löydetty
usko sekä amerikkalaisen episkopaalipiispan John Spongin ajatukset kirjassa
Miksi kristinuskon tulee muuttua tai
kuolla. Kumpikin esittää kristillisen
uskon sisältöön radikaaleja muutoksia;
Raamattu on heille inhimillinen oman
aikansa tuote, oppi sovituksesta samoin.
Nyt on löydettävä uudet ilmaisut uskolle.
Omassa prosessissaan Virtanen ei
lopulta pääse yhtymään näihin uutuuksiin. Yhtenä syynä se, että maailmalla

onta vuotta sitten
eräs Irlannissa majaillut tuttavani tuli käymään kotimaassaan.
Hän ihmetteli, miten
säntillisesti Suomessa noudatettiin
ravintoloiden tupakointikieltoa.
Dublinissa asia tuntui olevan vähän
niin ja näin, hieman kai paikasta
riippuva, ymmärsin. Ainakin Suomessa tupakkalain noudattaminen
on johtanut siihen, että sauhuttelu
on merkittävästi vähentynyt.
Hieman samoin kävi kuluneena
korona -keväänä, kun poikkeuslain
nojalla säädetyt kiellot astuivat voimaan. Vapaata liikkumista rajoitettiin. Ulkomaille ei saanut matkustaa,
uusimaalaiset päässeet edes maakuntansa ulkopuolelle. Ravintoloiden piti panna ovet säppiin. Ihmistenvälistä kanssakäymistä pyrittiin
rajoittamaan.
Pääsääntöisesti suomalaiset noudattivat hallituksen antamia säädöksiä. Tämä johti siihen, että korona
-tartunnat vähenivät. Suomalaiset
ovat siis hyvin tottelevaista kansaa.
Me saatamme kyllä purnata, mutta
loppujen lopuksi me teemme sen,
mitä pitää, vaikka se saattaakin tapahtua hieman hammasta purren.
Jo Roomalaiskirjeessään Paavali
puhui esivallan kunnioittamisen
puolesta. Jeesus puhui siitä, miten
Jumalalle pitää antaa se, mikä Jumalalle kuuluu, ja keisarille se, mikä
keisarille kuuluu. Nämä sanat ovat

ne kirkot, joissa ”nouseva paradigma”
eli klassisen kristinuskon hylkääminen
lyö läpi, ovat heikkeneviä, kuolemaansa
kohti käyviä yhteisöjä. Euroopan ulko
puolella kristikunta kasvaa, ja siellä
nimenomaan Raamattuun pitäytyvät,
karismaattistyyppiset kirkkokunnat
kukoistavat.
Kalevi Virtasen kirja ihmiseksi
kasvamisesta tuo mieleeni hänen
ikätoverinsa Eero Junkkaalan. Tämä
on kertonut kirjoissaan niin ikään
polustaan, jossa ponnistusalustana
on herätyskristillinen, viidesläinen
porukka. Häntäkin elämä on opettanut
avartumaan, näkemään vihreää ruohoa
oman aitauksen ulkopuolella. Se on aiheuttanut kritiikkiä. Mutta juuriansa ei
ole tarvinnut hävetä. Virtanenkin päätyy lopulta hyvin evankeliseen uskon

iskostuneet ilmeisen vahvasti suomalaisten mieliin.
Eikä suomalaisten toiminta korona -kevään aikana rajoittunut
pelkästään lain noudattamiseen.
Suomalaiset ottivat vaarin myös
esivallan antamista suosituksista,
jotka eivät sinällään olleet pakollisia,
mutta suotavia.
Suomalaisten sydämessä näyttäisi
siis selvästikin olla halu pyrkiä yhteiseen hyvään. Korona -aikana moni
luopui omista etuoikeuksistaan
yhteisen edun vuoksi. Totuttuja,
normaaliin arkeenkin jääviä mukavuuksia jätettiin tekemättä, jotta koko kansakunta voisi tulevaisuudessa
paremmin.
Kun rajoitukset poistuivat, suomalaiset alkoivat taas matkustaa.
Ravintolat avasivat ovensa. Ihmiset
alkoivat jälleen tavata toisiaan. Iloittiin paluusta normaaliin elämään,
siihen, mitä oli ollut ennen viime
kevättä.
Tätä kirjoittaessa mediassa on
kuitenkin jo varovasti alettu puhua
siitä, miten koronan toinen aalto
olisi käsillä. Tartunnat ovat hivenen lisääntyneet ja maskisuositusta
laaditaan. Siksi olisikin hyvä, että
suomalaiset jälleen muistaisivat
yhteisen hyvän ja varautuisivat tilan
teeseen jo oma-aloitteisesti. Aina ei
tarvitse jäädä odottamaankaan esivallan määräyksiä.
Henri Waltter Rehnström

näkemykseen, kuten jo kirjan nimi
kertoo.
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SEURAKUNTA KORO
Veini Vänskä

Kirkonmäki
lähestyi
seurakunnan
eri alojen
työntekijöitä.
Kysyimme, miten
koronatilanne on
näkynyt omalla
työalla, ja mitä
korona opetti?
Seuraavassa
muutamia
vastauksia.

Keväällä Hyvinkään kirkon jumalanpalvelukset striimattiin seurakunnan
Facebook-sivulle.

Anna Helenius,
johtava kanttori
Korona -pandemian rajoitusten alettua kaikki seura-

kunnan kuorotoiminta jäi tauolle, samoin peruuntui
myös lukuisia konsertteja ja muita tilaisuuksia. Muun
muassa valtakunnallinen lapsikuorotapahtuma siirtyi
huhtikuulta marraskuulle. Seurakunnan muusikot eivät kuitenkaan jääneet laakereilleen lepäämään. Alettiin panostaa useamman tekijän voimin striimattuihin
jumalanpalveluksiin. Musisoimme myös joka arkipäivä lähetetyissä hartaushetkissä. Siunaustoimituksia
soitettiin edelleen normaalisti, mutta tietyin henkilömäärärajoituksin. Digiloikka asetti meidät muusikot
ja välineemme uuden eteen. On kovin erilaista musisoida kirkkotilassa oleville akustisesti tai mikrofonien
ja kameroiden välityksellä digitaalisesti. Tämä vaikutti
myös musiikkivalintoihin, niin sanottu kevyt musiikki
taipuu paremmin toteutettavasti ”lankoja pitkin”, kun
taas esimerkiksi urkujen äänen pyydystäminen mikrofoneihin vaatii melkoista kalustoa ja osaamista.
Seurakunnan muusikoita ilahdutti kuluneena
erikoisena keväänä se, miten saimme olla kerrankin
työmme ytimessä, tehdä musiikkia! Pystyimme panostamaan lähetysten musiikkiin, sovituksiin ja ihan
harjoitteluunkin yhdessä. Erikoiskevät mahdollisti
myös Suvivirsivideon tekemisen YouTubeen. Sen
tarkoituksena oli saada ihmiset hymyilemään, ja
saamamme runsaan palauteen mukaan tässä onnistuttiin! Alkukesästä seurakunnan muusikot kävivät
tervehtimässä myös palvelutalojen asukkaita pihahartauksissa suvivirsineen.
Tulevaisuus? Koronakeväänä musiikkitoimintamme sai ikään kuin uudet kehykset. Oli virkistävää
miettiä asioita uusiksi ja kokeilla sellaista, mihin
muulloin ei ole mahdollisuutta. Saimme paljon hyvää
palautetta, joka kannusti ja lämmitti mieltä. Jumalan-
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palveluslähetyksiä myös seurasi joukko ihmisiä, jotka
eivät käyneet kirkossa tavallisesti. Valitettavasti on
niin, että jos jotain uutta halutaan (kuten striimejä jatkossakin), on jostain vanhasta luovuttava. Perinteisesti kirkossa ei olla kovin hyviä vanhasta luopumisessa,
jossa on toki puolensa. Ajattelen kuitenkin niin, että
kirkko ei ole museoinstituutio, vaan sen on tarkoitus
elää tässä ajassa tämän ajan ihmisiä varten ja kanssaan. Jos tässä ajassa osa ihmisistä on netissä, siellä
kirkonkin on oltava.

mutta nyt, kun niihin on pakon edessä pitänyt tarttua, ne ovatkin näyttäneet hyvät puolensa. Minulle
korona-aika on ollut terveellinen muistutus elämän
hauraudesta ja oman määräysvaltani rajallisuudesta
näennäisestä itsenäisyydestäni ja itsemääräämisoikeudestani huolimatta. Elämä on lahja.

Antti Sevanto, 
kirkkoteatterin ohjaaja

Kaikki toimintamme lakkasi heti maaliskuussa. Tiimi- ja

Pääsiäisnäytelmästä ehdimme pitää yhdet harjoituk-

set ennen karanteenin alkua. Sitten päätettiin siirtää
kaikki pääsiäisen ja kesän esityksen ensi vuoteen.
Siirtymisen vuoksi teemme nyt alkusyksyllä esityksen
kirkkoon. Myös joulunäytelmä esitetään kirkossa ja
kenties kouluissakin. Kaikki tietenkin sillä varauksella,
että epidemiatilanne sen sallii.
Toiminta siirtyi paljolti verkkoon ja etänä toteutettavaksi. Esitysten sijaan julkaistiin videoita ja
kokoustettiin Teamsissä. Tilaisuuksia striimattiin.
Toinen olennainen muutos on epävarmuuden kasvu.
Tilanteen kehitystä on seurattava lyhyellä jänteellä ja
reagoitava sen mukaan.
Korona on opettanut rauhoittumista. Jumalan
kanssa olemme turvassa myös epävarmuuden keskellä. Monessa kohtaa on myös tullut mieleen miettiä,
mikä todella on olennaista ja tärkeää, ja mitä ilman
taas toisaalta tulemme hyvin toimeen. On asioita,
joihin en olisi edes ryhtynyt ennakkoluulojeni vuoksi,

Ari-Pekka Laakso,
nuorisotyönohjaaja
muut kokoukset pidettiin verkossa Teams -kokouksina. Nuorten WhatsApp-ryhmä oli keskustelufoorumina, samoin Discord, jonka kautta toteutettiin perjantain After Schoolit ja lauantain nuorten illat samoihin
kellonaikoihin kuin normaalisti.
Teimme myös hartausvideoita Instagramiin ja
WhatsAppiin. Tilasimme varhaisnuorten katsottavaksi Kiisi Isotalon tarinoita ja Taika-Petterin videoita.
Varhaiskasvatusohjaajat tekivät videoita YouTubeen ja
Facebookiin. Niissä esiteltiin seurakunnan eri toimintoja ja haastateltiin työntekijöitä.
Kaiken kaikkiaan verkossa toimiminen aktivoitui.
Opimme käyttämään verkkotoimintoja ja etsimään
uudenlaisia työtapoja. Ja opimme, että kaikesta
selvitään.

Carina Lievendahl,
sairaalapastori
Sairaalasielunhoidossa korona on näkynyt sillä ta-

voin, että olemme tavanneet potilaita ja antaneet

ONAN VARJOSSA
Matti Korpiaho

Kirkkovaltuuston huhtikuun kokouksessa muistettiin turvaetäisyydet.

Janne Rönni

heille henkistä tukea, kun omaisten vierailut olivat
kiellettyjä sairaalan osastoilla ja hoivakodeissa. Poikkeuksena on palliatiivinen osasto, jossa omaisten
vierailut ovat olleet sallittuja koko koronakevään ajan.
Työpaikkapappeus on lisääntynyt, olemme kohdanneet henkilökuntaa tänä keväänä tavallista enemmän.
Yksilötyönohjausta sekä ryhmätyönohjausta ja keskusteluryhmiä henkilökunnalle on koronan vuoksi
lisätty keväällä Hyvinkään sairaalassa. Toisaalta
sairaalasielunhoidossa pyyntöjen sisältö ja yksittäisten ihmisten kohtaaminen on ollut hyvinkin saman
sisältöistä kuin ennen koronaa. Monia työtapoja on
kehitelty koronan vuoksi.
Muutama esimerkki: hoivakotien hartauksia on
pidetty ulkotiloissa ja ehtoollispyynnöt on toteutettu
kertakäyttöisillä ehtoollisvälineillä. Yhteistyö Hyvinkään sairaalan henkilökunnan kanssa on toiminut
hyvin, muun muassa sairaalapappien hyvä hygieniakoulutus koronatilanteen alussa ja viestintä koko
koronatilanteen aikana on antanut hyvän turvan
tehdä sairaalasielunhoitotyötä, kun tietää talon hyvät
linjaukset pandemian aikana. Korona on opettanut
joustavuutta ja hyvän tiimityön merkityksen – yhdessä kehittäen työ on sujunut poikkeusloissakin hyvin.

Virpi Koivisto,
palvelun vastuukappalainen
Osa toiminnoista jouduttiin keskeyttämään kokoon-

tumisrajoitusten vuoksi, vaikka kaikkea ei voitukaan
korvat nettitapaamisilla. Samalla kuitenkin tehtiin
huomattava digiloikka ja myös ryhmätapaamisia onnistuttiin järjestämään netin välityksellä. Nämä jäävät

Urut tutuksi! Some nousi tärkeäksi työmuodoksi varhaiskasvatuksessa.

varmasti ainakin osaksi käyttöön myös pandemian
jälkeen. Työpaikalla käynnit vähenivät etätyön takia.
Tästä johtuen työkavereita ja seurakuntalaisia tuli
ikävä. Ensimmäinen messu rajoitusten hellitettyä oli
juhlallinen hetki.

Terhi Makkonen, johtava
varhaiskasvatuksen ohjaaja
Varhaiskasvatuksen ja perhetyön keskiössä on perhei-

den kohtaaminen erilaisissa tapahtumissa ja kerhotoiminnassa. Koronan vaikutus meidän toimintaamme
oli suuri. Kaikki kerhotoiminta pysähtyi kuin seinään,
eikä tietoa tulevasta ollut. Yhtäkkiä oltiin jonkin uuden edessä ja piti nopeasti keksiä tapoja, miten voisimme kohdata perheet ilman fyysistä kontaktia. Päi-

väkerhoissa lapsille lähetettiin joka viikkoisia k irjeitä,
joiden mukana meni muun muassa askartelumate
riaaleja, kirjepyhäkoulu toimi samaan tapaan.
Sosiaalinen media nousi ehkä tärkeimmäksi työmuodoksi kevään aikana. Sinne tuotettiin hartauksia,
satuhetkiä, perhekerhoja ja muskareita. Iltapäiväkerholaisille tarjottiin ohjelmaa Instagramin live lähetyksissä, sekä videoiden muodossa.
Aloimme tarjota myös lastenhoitoapua perheille.
Perheen lapsi tai lapset saivat hoitoa muutaman tunnin kerrallaan, jolloin vanhempi saattoi käydä hoitamassa asioita tai vain hengähtää hetken poikkeusolojen keskellä. Lastenhoito tapahtui kuitenkin ulkona,
jotta turvallisuusmääräykset voitiin huomioida.
Poikkeusolot vaikuttivat työntekijöihin monin eri
tavoin. Toiset olivat heti innokJatkuu
kaasti uusien toimintatapojen
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Veini Vänskä

Työntekijät harjoittelevat laulua ennen videon kuvaamista.

Veini Vänskä

kokonaisuudessaan ovat aina haasteita, mutta myös
mahdollisuuksia. Pyrimme ottamaan koronatauolle
jääneet perheet heti syksyn alussa takaisin vastaanotolle. Aiomme pitää Parisuhteen syyshuollon ja eroryhmän syys-lokakuussa Hyvinkään toimipisteessä.
Jos jokin ammattiryhmä kaipaa tukiryhmää, ottakaa
yhteyttä! Autamme joukon kokoon saamisessa ja keskustelun ohjaamisessa!
Kesäkuun alusta siirryimme nk. hybridimalliin ja
elokuusta vastaanotot siirtyivät takaisin Hyvinkään
ja Riihimäen toimipisteisiin. Olemme läsnä ja lähellä,
vaikka yhteydenpitotapa välillä vaihtuisikin.

Jyrki Rauhala,
julistuksen vastuukappalainen
Julistuksen osalta poikkeusolot näkyivät selkeästi

Seurakunnan diakoniatyö ja Red Carpet järjestivät toukokuussa Jeesaa kaveria –tempauksen, josta saadut
lahjoitukset kanavoitiin diakoniatyön kautta vähävaraisille hyvinkääläisille.

parissa, kun toisilla näin iso muutos työnkuvassa otti
oman aikansa. Sosiaalisen median käyttö ei kaikille
ollut entuudestaan tuttua ja sen haltuunotto tuntui
osasta hankalalta. Kevään tilanne kuitenkin pakotti
jokaisen ottamaan haltuun uusia toimintatapoja, sekä
monia some -alustoja ja ohjelmia. Tutuiksi tulivat
myös erilaiset video- ja kuvamuokkausohjelmat.
Korona opetti ja opettaa vieläkin, että äkillinenkään muutos ei aina ole huono. Ei tarvitse tehdä niin
kuin ”aina on tehty”. Kevät pani pohtimaan mikä on
työmme ydin ja intentio. Työntekijän näkökulmasta
poikkeusolot saivat monessa kohtaa astumaan pois
omalta mukavuusalueelta, kun uusia toimintatapoja
oli pakko ottaa käyttöön. Kevät hioi työporukkaa ihan
uudella tavalla yhteen. Monet uudet toimintatavat
tulivat jäädäkseen ja koen, että viime kevät jäi työn
saralla positiivisen puolelle kaikesta huolimatta.

Maarit Kuusisto,
johtava perheneuvoja

enemmän. Lisäksi seurakuntalaisemme löysivät perheneuvonnan s-postin, johon jatkossakin saa laittaa
askarruttavia kysymyksiä ja ajanvaraus-tilauksen.
Muutama asiakaspari jäi odottamaan lähivastaanotolle pääsyä koronarajoitusten jälkeen, mutta suurin osa
tapasi perheneuvojiamme Teams-sovelluksen, Skypen, WhatsAppin tai puhelimen välityksellä. Opettelimme sähköisten sovellusten kautta tapahtuvaa kohtaamistyötä ja jatkossakin tarpeen vaatiessa voimme
antaa etäajan.
Keväällä kuormittuneisuuden lisääntyminen oli
työssämme läsnä monella eri tavalla. Parisuhteiden
vuorovaikutusteemat saattoivat vaihtua koronan
tuomien kysymysten purkamiseen. Kriisi saattoi
kuitenkin hälventyä, koska yhtäkkiä koronan pysäyttämänä yhteisen ajan lisääntyminen oli lahja keskellä
ruuhkavuosia. Saattoi myös käydä niin, että kriisi
syventyi, koska korona nosti pintaan vanhoja asioita
voimallisella tavalla. Arjen haasteet veivät viimeisetkin voimavarat ja taakka kävi liian suureksi. Kriisiajat
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Tuija Mattila,
diakoniatyöntekijöiden esimies
Korona vaikutti diakoniatyöhön siten, että asiakasvas-

Korona siirsi perheneuvonnan työt etäyhteyksillä

hoidettavaksi maaliskuun kahden viimeisen viikon
aikana. Perheneuvonnan puhelinpäivystystä lisättiin
poikkeustilan ajaksi. Joka arkipäivä sai soittaa vastaanottoon virka-aikaan. Soittajia opastettiin ja ohjattiin ottamaan yhteyttä soveltuviin paikkoihin tai heille
pyrittiin järjestämään akuuttiaika perheneuvonnasta.
Yleisopastusta kaipaavia soittajia oli normaalikevättä

juuri jumalanpalveluksen kohdalla. Jumalanpalvelus
pidettiin vain paikalla olevien työntekijöiden kesken
siten, että seurakunta oli läsnä etäyhteyden välityksellä. Jumalanpalvelus Hyvinkään kirkosta striimattiin
seurakunnan Facebook-sivulle ja lisäksi audioyhteys
toimi seurakunnan nettisivujen kautta. Muuten Hyvinkään kirkon ovet olivat auki aamusta iltaan yksityistä
hiljentymistä ja rukousta varten. Koronakeväänä saattoi surffailla eri seurakuntien jumalanpalveluksissa.
Kuitenkin jumalanpalvelus juuri omasta kotikirkosta
koettiin tärkeäksi ja striimattu jumalanpalvelus loi
myös mukavaa yhteisöllisyyden tuntua verkkoon. Kirkolliset toimitukset toteutuivat väkimäärärajoitusten
puitteissa. Kokoavan toiminnan ollessa pysähdyksissä
työtä ja läsnäoloa suunnattiin uudelleen, esim. kirkko
teatterin videot hiljaisella viikolla tai seurakunnan
nimikkolähettien terveiset verkossa.
Korona-aika havahdutti digiajan haasteisiin ja
tarpeisiin, opetti ketteryyttä ja hengellisen perustehtävän tärkeyttä, kysyi venymistä, antoi tilaa rukoukselle, levollisuudelle, luovuudelle ja uuden kokeilemiselle, toi yhdessä tekemisen iloa. Se herätti osaltaan
pohtimaan laajemmin esim. jumalanpalvelusten
kokonaisuutta jatkossa.

Monet uudet 
toimintatavat 
tulivat jäädäkseen.

taanotot hoidettiin puhelimitse. Myös vapaaehtoiset
siirtyivät hoitamaan ystävänpalvelun kotikäynnit puhelimitse. Ryhmä-, retki – ja leiritoiminta peruutettiin kevään ja kesän ajalta kokonaan. Diakoniatyöntekijät tekivät kotikäyntejä pääasiassa niin sanottuina
ulkokäynteinä, ja työntekijöiden kokoukset hoidettiin
Teams -kokouksina.
Henri Rehnström

LAPSEN SILMIN
”Hyvinkään
seurakunnan
lapset ja perheet”
löytyy
Facebookista

Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Pixabay

auma
Lystinrlamissa
Instag

Kuuntelen, on aivan hiljaista.
Rukoilen, Jumala on lähellä.
(Virsi 922, kuuntele www.virsikirja.fi)

Lysti L
-kanavaammas
YouTublöytyy
esta

Jumalan huolenpito
Raamatussa kerrotaan meille Jumalan huolenpidosta,
siitä ettei meidän tarvitse huolehtia etukäteen
asioista. Jokaiselle päivälle on omat murheet ja ilot
mutta meidän ei tarvitse huolehtia huomispäivästä.
Tärkeintä olisi iloita tästä hetkestä, tämän hetken
hyvistä asioista. Mistä sinä olet tällä hetkellä kiitollinen? Mitkä asiat saa sinut hyvälle tuulelle, iloiseksi?

suuri ilo. Hän hymyili Jeesukselle. Hänellä ei olisi mitään hätää. Taivaan Isän
lisäksi hänen oma isänsä pitäisi hänestä
huolta.
Jeesus puhui vielä pitkään. Jeesuksen
puhetta kuunnellessa ihmiset nojautuivat eteenpäin. He halusivat kuulla
paljon enemmän.
Vuorella tuli jo pimeää ennen kuin
Rebekka lähti isänsä kotiin. He kulkivat käsi kädessä vuoren rinnettä alas.

Välillä voi olla kuitenkin vaikeaa olla murehtimatta
asioista. Mitkä asiat saavat sinut murheelliseksi ja
huolestuneeksi? Kenelle kerrot silloin huolesi?
Kauan sitten, kaukana täältä suurelle
vuorelle oli kokoontunut paljon ihmisiä. Vanhoja ja nuoria. Miehiä ja naisia.
Läheltä ja kaukaa. Heidän joukossaan
oli myös pieni tyttö, Rebekka nimeltään. Rebekkalla oli suuret ruskeat
silmät, tummat hiukset ja isosiskon
vanha mekko ja sandaalit. Rebekka oli
lähtenyt retkelle yhdessä isänsä kanssa.
He olivat tulleet kuuntelemaan Jeesusta. Jeesus oli opettaja ja tiesi valtavan
paljon asioita. Rebekkan jalkoja särki
pitkä ylämäki. Kiipeäminen vuorelle oli
raskasta puuhaa. Rebekka päätti etsiä
itselleen ja isälleen hyvän istumapaikan.
He istuivat Jeesuksen lähellä olevan
puun varjoon. Siellä kuuma aurinko ei
häikäissyt silmiä. Siinä he saivat levähtää. Puun varjosta Rebekka näki hyvin
Jeesuksen ystävälliset kasvot ja kuuli
hänen tärkeät sanat.
Jeesus kertoi taivaan linnuista, jotka
saivat vatsansa täyteen, vaikka eivät itse
laittaneet ruokaansa. Rebekka katseli

taivaalla lenteleviä kauniita lintuja.
Mistähän ne oikein saivat ruokansa?
Jeesus kertoi myös kedon kukkasista,
juuri niistä mitä hän oli poiminut eilen
äidilleen. Kukat näyttivät kasvavan kuin
tyhjästä. Mikään ei suojannut niitä. Miten ihmeessä ne jaksoivat kasvaa suuremmiksi ja suuremmiksi vaikka kuuma
aurinko porotti niiden päälle. Miten
ne tuoksuivat niin hyviltä ja kuinka ne
ilahduttivat kaikkia väreillään.
Sitten Jeesus alkoi taas puhua ja
Rebekka sai vastauksen kaikkiin kysymyksiinsä. Jeesus kertoi Taivaan Isästä.
Taivaan Isä ruokki linnut. Taivaan Isä
huolehti kukista. Taivaan Isä oli luonut
kaiken kauniin meille lahjaksi.
-”Älkää te ihmiset turhaan murehtiko ja huolehtiko asioista, Jeesus sanoi.
Samalla tavalla kuin taivaallinen Isänne
pitää huolta linnuista ja kukista, Hän
pitää huolta myös teistä. Missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne.”
Rebekkan vatsanpohjaan tulvahti

Yleensä Rebekka pelkäsi pimeää. Kaikki
näytti silloin niin erilaiselta eikä nähnyt kunnolla tietä mitä pitkin kulkea.
Pimeässä ei nähnyt mitä kaikkea ympärillä oli. Nyt Rebekka ei kuitenkaan
pelännyt. Taivaan Isä kulkisi heidän
rinnallaan. Rebekka tiesi sen. Kotiin
päästyä Rebekka hiljentyi rukoukseen;
”Isä meidän, joka olet taivaassa.”
(Teksti mukailtu Matt. 6; Luuk. 12 mukaan.)

MAtA n KorvlSSt;\

Kulkevi La f.SoStn
-tie ...

Miksei kukaan
korjaa tota
siltaa?

Kirkonmäki Nro 4 | 10.9.2020

11

Pixabay

ovat ihan konkreettisesti harmitelleet,
että kun ei pääse halaamaan. Toki
koskettamisessa on muistettava se,
että jokaisella on oma reviirinsä. Jotkut
haluavat, että kätellään. Toiset haluavat
halata. Mutta sitäkin pitää kunnioittaa,
jos joku ei tykkää siitä, että häneen
kosketaan, Vänskä kertoo.
Kaiken kaikkiaan koskettaminen on

Vänskän mielestä yksi osa ihmistenvälisessä kanssakäymisessä. Sanat kertovat
paljon, mutta niin kertovat myös ilmeet
ja eleet. Kosketus on viesti toisen läsnä
olosta.
– Se on ihmisten välisen lämmön
osoitus, Vänskä sanoo.
Vänskä on ollut mukana järjestämässä vanhusten ja omaishoitajien
välisiä retkipäiviä. Siellä ohjelmaan on
kuulunut keskustelun ja hengellisen
kohtaamisen lisäksi myös jalka- ja
niskahierontaa, kampaajalla käyntiä ja
saunomista.
– Vanhukset ovat nauttineet siitä
suunnattomasti, että heistä on pidetty
näin kokonaisvaltaisesti huolta, niin
henkisesti kuin fyysisestikin. Kun
saa osakseen hoitoa ja hoivaamista,
niin moni kokee itsensä arvostetuksi,
Vänskä sanoo.

Koskettaminen lisää ihmisen hyvinvointia.

Ihmisten välisen lämmön osoitus
Moni yksinäinen vanhus jäi vaille fyysistä
kontaktia koronakevään aikana.

E

i eleen tarvitse olla iso, jotta
siinä olisi mukana suuri tunnelataus. Halaus, kämmenen
hipaisu olkapäähän tai käden
pitämisen kädessä. Jokapäiväisiä fyysisen kommunikaation tapoja.
Kosketuksen voimaa ei voi vähätellä.
Väestöliiton mukaan koskettaminen
lisää ihmisen hyvinvointia. Stressi,
ärtyneisyys ja levottomuus vähenevät.
Uni ja keskittymiskyky paranevat.

Ylipäätään koskettamisella on rauhoittava vaikutus.
Koronarajoitusten aikana ihmisten

välinen kanssakäyminen väheni, ja näin
ollen myös koskettaminen. Moni jo valmiiksi yksin ollut vanhus jäi lähes kokonaan vaille fyysisiä kanssakäymistä.
– Kun tulee ikää, niin koskettamisen
määrä luonnollisesti vähenee. Vanhus
saattaa elää yksin, ja läheiset asua vähän

kauempana. Näin jokapäiväisiä kontakteja ei synny. Mutta kyllä monelle
vanhukselle kosketus on tärkeää. Se
on merkki siitä, että hänet huomataan,
kertoo Tuija Vänskä.
Vänskä toimii vanhustyöhön erikoistuneena diakonina Hyvinkään
seurakunnassa. Hän on aina pyrkinyt
tekemään paljon kotikäyntejä, mutta
koronakeväänä nämä oli jätettävä väliin. Tapaamisten sijaan hän otti asiakkaisiinsa yhteyttä puhelimella ja kyseli
kuulumisia.
– Nyt voi jo tavata mutta vieläkään
ei voi koskettaa. Se on asia, mitä jotkut

Vänskän mielestä ikä-ihmiset ovat otta
neet koronakevään paljon positiivisemmin kuin nuoremmat polvet. Eikä
rajoitusten aiheuttama yksinäisyyskään
ollut kaikille mikään maailmaa mullistava juttu, sillä monet vanhukset ovat
tottuneet yksinoloon. Kun on koettu
sodat ja lukuisat muut isot muutokset,
niin korona saattaa tuntua pieneltä niiden rinnalla.
– Suomalaisilla ihmisten välinen
kanssakäyminen ja siihen liittyvä koskettelu on myös aivan eri tasolla kuin
esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa. Se
ei ole mitään ylenpalttista läyryämistä,
kuten Kalle Päätalo olisi asian ilmaissut,
Vänskä naurahtaa.

Henri Waltter Rehnström

IKKUNA MAAILMAAN

Ikkunoita on moneen suuntaan, mihin suuntaan
katsoisin? Vilkaisemalla näen välähdyksiä useammasta.
Yhdestä ruudusta näkyy lähetystyöntekijä. Hänen

sydämellään on koronaepidemian tuomat haasteet.
Turvallisuussyistä lähetystyöntekijöitä on keväällä
palannut Suomeen. Työt jäivät kesken, lähtö Suomeen
tuli kenties yllättäen. Mitenhän pärjäävät lähetyskohteissa toiminnan ollessa tauolla? Mielessä risteilee
monenlaisia ajatuksia.
Ikkunassa vilahtaa myös seurakuntalaiset, hymyilyttää. Lähetyksen toimintaryhmät, Kä-Te-Vä- piiri ja
Tikkusormet ovat aloittaneet toimintansa. Lähetysmyyjäiset jatkuvat lokakuussa seurakuntakeskuksessa.
Uuttakin on syntynyt. Miesten lähetystoimintapisteen
toiminta muuttuu syksyllä Ikkunoita lähetyksen maailmaan -illoiksi, jossa seurakuntalaisilla on mahdollisuus tutustua lähetyksen haasteisiin kerran kuukaudessa. Tule mukaan ja tuo ystäväsikin!
Talon eteen parkkeeraa bussi. Lähetyksen ajankohtais-
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Viimein ikkunasta heijastuu kirkas valo – kaiken kes-

kellä on Kristus. Hän, kaiken antaja, on meidän
keskellämme luoden toivoa kaikkina elämämme hetkinä.
Jeesus,
kiitos siitä, että saamme jättäytyä Sinun toivosi varaan.
Sinä tiedät koronan ja sen
vaikutukset maailmassa.
Anna apusi kaikkialle
maailmaan.
Siunaa Hyvinkään
seurakunnan yhteistyö-

Etiopialainen tyttö
sisar selässään.

kirkkoja maailmalla sekä nimikkolähettejä. Varjele
seurakuntalaisiamme ja herätä kiinnostus lähetystyötä kohtaan.
Kiitos, että Sinun turvaasi saamme käpertyä kaikissa
elämämme asioissa.
Aamen.
Johanna Rantalankila,
lähetyssihteeri

Matti Nummela

päivää, ekumeenisen lähetyspyhän aattoa 10.10.2020
vietetään retkeillen ja tutustuen kahden lähetysjärjestön toimintaan. Käymme Pasilassa, jossa Suomen
Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura toimii. Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä lähetyssihteeriin.
Ekumeenisen lähetyspyhän messuun saamme vieraan

kirkon lähetyskeskuksen vt. johtajan Elina Hellqvistin.
Jostain tulee tuoreen leipomuksen tuoksu. Kansainvälisiä makuja on tarjolla Paavolan seurakuntakodilla 3.10.2020 ja Martin seurakuntatalolla 21.11.2020.
Muuta ei tarvita kuin essu ja into tekemiseen!

Pixabay

YTIMESSÄ

Tämä hetki

S

yyskesän lämmin tuuli tuntuu paljaalla ihollani. Aurinko on laskenut
mailleen ja tummansininen peitto
on levittäytynyt kaupunkimme
ylle. Istun puutarhatuoliin, sytytän
kynttilän valaisemaan hetkeäni ja suljen
silmäni. Kuuntelen hiljaisuutta ja vedän
keuhkot täyteen ilmaa. Tämä hetki on yksin
minun. Yhtäkkiä minut valtaa suunnaton
kiitollisuuden tunne. Viikon työt on saatettu kunnialla loppuun, edessäni on kaksi
vapaapäivää, on aika levon. Pelkkä ajatus
tästä kaikesta saa mieleni rauhoittumaan
ja uppotumaan rennommin tuoliin. Huokaisun kautta lähetän Jumalalle rukouksen
sanan – Kiitos.
Pidän silmiä edelleen kiinni ja mietin
kulunutta viikkoa. Yhteen viikkoon on
mahtunut paljon sellaista, mitä pystyn
käsittelemään vasta tässä hetkessä. Arjen
pyörre pitää toisinaan niin otteessaan, että
vain yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa saan

mahdollisuuden ajatuksilleni. Monella on
tapana kirjoittaa säännöllisesti kiitollisuuspäiväkirjaa tai hiljentyä päivittäin tiettynä
kellonaikana. Minä taas olen hetkessä
huokailija. Rukoilen missä sattuu ja milloin
sattuu. Aina, kun siihen on mahdollisuus.
Pysähdyn pieniin yksityiskohtiin ja kerron
Jumalalle kaiken. Luotan siihen, että Jumala
näkee myös kaiken sen, mihin omat sanani
eivät riitä tai pysty. On kuitenkin tärkeää
rukoilla ja puhua säännöllisesti. Omin sanoin.
Ihmiset ja viikon tapahtumat välähtelevät kuvina silmissäni. Arki on vihdoin
alkanut, kiitos että se lähti hyvin ja turvallisesti. Muistan vanhuksen, jonka kanssa
jaoin pienen kahvitteluhetken. En koskaan
unohda hänen kaunista katsettaan ja sanoja
erotessamme: ”Kuin olisi vanhan ystävän
kanssa jutellut”. Siunaa Jumala häntä. Kiitos
niistä perheistä, joihin on syntynyt vauva
ja jonka sain kastaa. Suloiset pienet, joiden

Luotan siihen,
että Jumala
näkee myös
kaiken sen,
mihin omat
sanani eivät
riitä tai pysty.

katseissa näkyi jo uteliaisuus elämään ja
ympärillä vanhempien ja sisarusten rakkaus. Kiitos messusta, jossa sain olla liturgina.
Oli hyvä nähdä kirkonpenkissä tuttuja ihmisiä, tuntemattomiakin. Kunpa Sana olisi
koskettanut heidän sydäntään ja he olisivat
lähteneet kotiin levollisin mielin. Kiitos
vihkipareista, jotka sain vihkiä. Mieleeni
jäivät rakastuneiden katseet toisiinsa, rento
naurahdus seremonian jälkeen ja puhdas
ilo. Kiitos. Siunaa läheisensä menettäneitä
perheitä. Anna kaipaaville voimaa surutyöhön. Kuuntelevia korvia ja lohdutusta.
Tuuli alkaa tuntua jo vähän liian viileältä
ihollani. Nousen ylös ja venyttelen. Puhallan kynttilän ja huokaisen. Olo tuntuu voimaantuneelta ja edelleen kiitolliselta. Ensi
viikko on hyvä aloittaa näin.
Saija Lottonen,
seurakuntapastori

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta.
Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo
teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää
sammuttako Henkeä, älkää väheksykö
profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja
pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa
kaikesta pahasta.
Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät
kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne,
teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne,
niin että olette nuhteettomat Herramme
Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka
teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.
1. Tess. 5: 16-24

Että saan olla sinussa, Herra, siinä on kaikki.
Minun ei tarvitse puhua, että kuulisit.
Minun ei tarvitse luetella mitä minulta
puuttuu. Minun ei tarvitse muistuttaa sinua
tai edes sanoa sinulle mitä tässä maailmassa
tapahtuu. Sinä tiedät sen.
Että saan olla sinussa, siinä on kaikki.
Aamen.
Jörg Zink (mukaillen)

Suo, Herra, armos loistaa
sun istuimeltasi
ja vedä valollasi
mua valkeuteesi.
Sä poista epäusko
ja ole aamurusko
mun sydämelleni.
Virsi 539: 3
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Betania, Helenenkatu 15
ti 17-19 Kokkikerho 10-14 v. tytöt ja pojat
Martti, Niittymäenraitti 4
ma 17-18.30 Askartelu – ja kuvis -kerho
7-12-vuotiaat tytöt ja pojat (vihreä)
ma 17-19 Kokkikerho 10-14-vuotiaat tytöt ja
pojat (sininen)
ti 17-19 Kokkikerho 10-14-vuotiaat tytöt ja
pojat (sininen)
ti 18-19 Monitoimikerho 7-12-vuotiaat tytöt
ja pojat (vihreä)
Metsäkaltevatalo, Rapakivenkuja 3
ma 16:30-18 Monitoimikerho 7-12-vuotiaat
tytöt ja pojat

Nestori, Oikokuja 2
ma 16.30-18:30 theSims4 –pelikerho 10-12 v.
Paavola, Aittatie 1
ma 17-18 Monitoimikerho 7-12-vuotiaat
tytöt ja pojat
ma 17-19 Kokkikerho 10-14 v. tytöt ja pojat
Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16
ma 17-19 Kokkikerho 10-14 v. tytöt ja pojat
ti 16.30-17.30 Monitoimikerho 7-9-vuotiaat
tytöt ja pojat
ti 18-19.30 Monitoimikerho 10-12-vuotiaat
tytöt ja pojat
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
Rippikoulusali
ma 17-19 Kokkikerho 10-14 v. tytöt ja pojat

Leireistä sisaralennus -50 %, ellei toisin
mainita. Lapsi ilmoitetaan oman ikäryhmänsä leirille.
Vanhempi-lapsileirit
2.-4.10. Äiti-poikaleiri, pojat 6-14-vuotiaita.
16.-18.10. Isä-tytärleiri, tytöt 6-14-vuotiaita.
20.-22.11. Vanhempi-lapsileiri.
Hinnat: aikuinen 45 €, lapsi 20 €. Ei sisaralennusta.
Kaikkien leirien ilmoittautumiset ovat menossa. Ilmoittautua voi aina siihen 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

Pixabay

Kerhot koulussa oleville 7-14-vuotiaille

Kerhohuone
ti 16.30-17.30 Monitoimikerho 7-12-vuotiaat
tytöt ja pojat
Kirkkosali
ma 17.30-18.30 Peli-, leikki- ja liikuntakerho
7-10-vuotiaat tytöt
ti 17-18 Sählykerho 7-8-vuotiaat pojat
ti 18-19 Sählykerho 9-12-vuotiaat pojat
Autoratakerhohuone
ma 18-20 Pienoissähköautokerho tytöt ja
pojat, ei ilmoittautumista
ti 18-20 Pienoissähköautokerho tytöt ja
pojat, ei ilmoittautumista
ke 18-20 Pienoissähköautokerho tytöt ja
pojat, ei ilmoittautumista, ”vanhojen
ryhmä”
Kokkikerhojen kerhomaksu on 30 € kerhovuodelta. Maksu laskutetaan seurakunnan taloustoimistosta. Muut kerhot ovat
maksuttomia.
Autokerhoihin mennään suoraan paikan
päälle. Ensimmäisellä kerhokerralla on
huoltajan hyvä olla mukana. Huom!
Autorata on Vehkojan srk-keskuksessa.
Kerhoihin ilmoittaudutaan osoitteessa
betsku.net/7-14-vuotiaat/Kerhot.
Kerhot alkavat viikolla 37. Kerhovuoden
viimeinen kerhoviikko keväällä 2021 on
viikko 17. Syys- ja hiihtolomalla ei ole kerhoja. Kerhot ovat joulutauolla viikot 49-1.
Kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään
(1.-6.4.) ei ole kerhoja.

Syyslomaleirit Sääksin
leirikeskuksessa
10.-12.10. Leiri 11-14 v. Hinta 40 €.
12.-14.10. Leiri 9-10 v. Hinta 40 €.
14.-15.10. Leiri 7-8 v. Hinta 35 €.

POIMINTOJA
La 12.9. klo 14 Pieni kirkkovaellus reittiä
Hyvinkään kirkko - Alttarikivi - Piispanpuisto - Terveysmetsä - Hyvinkään
kirkko. Matka 7,3 km, kesto kolme tuntia.
Pienet eväät ja sopivat kävelykengät.
Kävellään hiljaisuudessa, etapeissa lyhyt
sana Raamatusta tai paikan historiasta.
Vetäjinä terveydenhoitaja Tarja
Tauriainen ja rovasti Reijo Huuskonen.
Tiedustelut Reijo Huuskonen,
044 990 9907.
Ke 16.9. klo 17.30-19.30 Positiivinen parisuhde -luento srk-keskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Kouluttajana positiivisen
psykologian edustaja Tiia Trogen. AnnaMari Tukeva, Merja Telsavaara, Terhi
Makkonen. Seuraavat kerrat 23.9., 30.9.
ja 7.10.
Ke 16.9. klo 18.30-20.30 Martin syyskauden
avajaiset Martin srk-talossa, Niittymäenraitti 4. Naiskuoro Solina, grillimakkaraa
ja kakkukahvit. Merja Telsavaara ja Taru
Paasio.
To 17.9. klo 18-20 Miestenilta seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16. Seuraava
kerta 15.10.
To 24.9. klo 18-20 Ikkunoita lähetyksen
maailmaan srk-keskuksessa. Illoissa pieniä kurkistuksia eri lähetystyön aiheisiin.
Seuraavat kerrat 22.10. ja 26.11.

Ma 5.10. klo 7.30-8.30 Miesten aamukahvit
Cafe Aulassa, Hämeenkatu 3.
La 3.10. klo 11-16 Leivotaan yhdessä,
Paavolan srk-koti, Aittatie 1. Lisätiedot
paivi.lammela@evl.fi, 040 5596 318.
Su 4.10. klo 10 Vanhustenviikon kirkkopyhä / mikkelinpäivän messu Hyvinkään
kirkossa. Messu toteutetaan yhdessä
kasvatuksen ja diakonian kanssa. Mukana
Päivi Lievonen, Tuija Vänskä sekä Tuija
Mattila. Messun jälkeen kirkkokahvit ja
juhlitaan Tuija Vänskän eläkkeelle lähtöä.
Ke 7.10. ja to 8.10. Ruska brunssi Cafe Aulassa (Jussintori). Tilaisuuteen voi osallistua
vain siihen ilmoittautuneet. Tapahtuman
kellonaika ilmoitetaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Ilmoittautuminen torstaina
24.9. klo 9-16 vain puhelinsoitolla (ei
puhe- eikä tekstiviestejä) Tuija Vänskälle,
040 555 6325. Emäntinä toimivat Anne
Isokuortti ja diakoniatyöntekijät.
Pe 9.10. klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset
srk-keskuksen juhlasalissa. Seuraavat
myyjäiset pe 13.11. sekä to 11.12.
La 10.10. klo 9-16 Lähetystyön ajankohtaispäivän retki. Mitä Hyvinkään seurakunnan lähetystyö on? Retkellä tutustutaan
Suomen Lähetysseuran ja Suomen
Pipliaseuran toimintaan. Lähde mukaan!
Ilmoittautumiset lähetyssihteerille 1.10.

mennessä, 040 757 1973. Mukana lähetyspappi Jyrki Rauhala ja lähetyssihteeri
Johanna Rantalankila.
Su 25.10. klo 16 Eläköön -musiikkinäytelmä
Vehkojan srk-keskuksessa. Näytelmä
kertoo Raamatun antamasta toivosta
elämän epävarmuuden keskellä. Esitykset
myös ma 26.10. klo 19 ja ti 27.10. klo 19.

KONSERTTEJA
Pe 11.9. klo 19 striimattuna Muistojen
musiikkia Suomesta – konsertti Hyvinkään seurakunnan nettisivujen kautta.
Konsertti järjestetään osana Suomen
kirkkomusiikkiliiton organisoimaa kirkkomusiikkipäivää. Konsertissa esiintyvät
kanttori Taru Paasio, laulu ja urut sekä
musiikkityöntekijä Kaarina Savonen, urut
ja laulu. Konsertti pitää sisällään sellaista
suomalaista musiikkia, jota on totuttu
kuulemaan erityisesti seurakuntien kappeleissa siunaus- ja muistotilaisuuksissa.
Su 13.9. klo 15 Tierra Lejana -kaukainen maa
Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11. Janne
Lehtinen soittaa kitaramusiikkia Argentiinasta. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €, CD 10 €.
Ti 15.9. klo 19-21 Pekka Toivonen Piano
Week - Sydän Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Sydänääniä. Pianon
yksinpuheluun yhtyy kehollaan (ja penkil-

N U O R T E N V I I K K O T O I M I N TA B E TA N I A S S A :
Keskiviikkoisin Raamis klo 15-19. Yhdessäoloa ja Raamattuun tutustumista!
Perjantaisin After School klo 15-21. Yhteistä tekemistä ja ohjelmaa!
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30. Ollaan vaan ja hengaillaan.
Lisää tietoa www.betsku.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Janne Lehtinen
lään) pitkän linjan performanssitaiteilija,
sähköttä elävä Heikki Mäntymaa. Pekka
Toivonen, piano, Heikki Mäntymaa, performanssi. Konsertti on osa Piano Week
-sarjaa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Konserttisarjan yhteydessä suoritetaan
SPR:n keräys.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Mika Nuorva

Sä selviit!
Hyvinkään seurakunta järjestää 20.9.-

Gospel Covertajat
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koko diakoniatiimi. Rahvaan kirkkoilta
toteutetaan yhteistyössä Red Carpetin
sekä LC Hyvinkää/Höffingan kanssa.
Kirkkoiltaa voi kuunnella suorana myös
seurakunnan nettisivujen kautta.
Keskiviikkona 23.9. klo 19-20 näyttelijä Rosa Nyman ja kirkkoteatteriohjaaja Antti Sevanto esittävät improvisaatioteatteria viikon teemasta Vanhassa
kirkossa. Tule mukaan katsomaan ja

ha

Ju

uu

s

iL

El

An

tt

Luusuaniemen
sekä Elsa Saision
roastausta.
Walo-kuoro
Markku Sintosen johdolla.
Illassa ovat
mukana Esa
Kokon ja Tuija
Mattilan lisäksi
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Hyvinkään seurakunnan evankelioimis- ja diakoniatyö toivottaa kaikki
hyvinkääläiset tervetulleiksi Sä selviit
–seurakuntaviikon tapahtumiin!
Esa Kokko

o

Kirkko
olkoon
niinkuin

puu

Ilmoittautuminen 30.9. mennessä, merja.
telsavaara@evl.fi, 040 356 9078.
Syysloman perhekerhot klo 9-13:
Ma 12.10. Martin srk-talossa, Niittymäenraitti 4.
Ti 13.10. Betaniassa, Helenenkatu 15.
Ke 14.10. Vehkojan srk-keskuksessa, YliAnttilantie 3.
To 15.10. Paavolan srk-kodissa, Aittatie 1.
Pe 16.10. srk-keskuksessa, Hämeenkatu 16.

HYVINKÄÄN
KIDE-KUORO LAULAA
KAIKKI KAUNEIMMAT VIRRET
HYVINKÄÄN KIRKOSSA
SUNNUNTAINA 18.10. KLO 18
KUOROA JOHTAA PERTTI UTRIAINEN
SÄESTYS KAARINA SAVONEN
KONSERTTIKUVITUS VIRPI TALVITIE
TERVETULOA!
OHJELMA 10 €

www.kide-kuoro.fi

Su 18.10. klo 18.00-19.30 Kirkko olkoon niin
kuin puu -konsertti Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Kide-kuoro, johtaa Pertti
Utriainen. Pandoneon Jere Kontiainen,
säestys Kaarina Savonen. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 € kirkon eteisaulasta ennen
konserttia. Järj. Hyvinkään Kide-kuoro ry
ja Hyvinkään seurakunta.

LAPSET JA PERHEET
Pe 25.9. klo 9-12 Vauvanpäivä Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Tarjolla salaattia ja soseita. Lisätiedot anna-mari.
tukeva@evl.fi, 040 559 6327.
Su 4.10. klo 12-16 Kastepäivä Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Onko lapsen
kaste jäänyt hoitamatta? Nyt on hyvä
mahdollisuus tulla kasteelle, ja seurakunta hoitaa tilan, kakun ja papin paikalle.

Kamalat äidit kokoontuvat 17.9., 1.10., 8.10.,
22.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. sekä
17.12. klo 17.00-18.30 Lasten Kammarilla,
Kirvesmiehenkatu 12, päiväkoti Otavan
pääty. Kamalat äidit 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.
Ryhmään otetaan 10 äitiä. Ryhmä on
suljettu, luottamuksellinen ja maksuton.
Toivomme ryhmiin osallistuvilta sitoutumista ryhmän kokoontumisiin. Tarjolla
pientä purtavaa. Ryhmänohjaajina toi-

mivat Hyvinkään seurakunnan varhaiskasvattajat. Kysy vapaita paikkoja nonna.
kotkanen-koivu@evl.fi, 050 533 7312.
Eroryhmä starttaa 13.10. klo 17.00-18.30
Hyvinkään perheneuvonnassa, Oikokuja
2. Pienryhmässä pohditaan oman elämäntilanteen päivittämistä ja etsitään
uusia ajatuspolkuja eron jälkeen. Ryhmäläisten kokemusten kuuleminen auttaa
eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä
voi ja saa jakaa kaikenlaisia tuntoja ja
kokemuksia. Ei sovi akuuttierotilanteessa
oleville. Ei kurssimaksua, pieni iltapalamaksu. Pienryhmään otetaan maks.
4 henkilöä. Kokoontumiset 20.10., 3.11.,
10.11., 17.11. ja 24.11. Varaa aika alkuhaastattelulle ja ilmoittaudu 14.9. mennessä
ma-to klo 9-11, 040 8050 390. Ryhmää
keskusteluttaa perheneuvoja Raili YliSaunamäki.
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järjestetään viikoilla 41, 43, 44, 45 ja 46
iltaisin. Kiinnostuitko? Kysy lisää rohkeasti koulutuksen sisällöstä sairaalapapeilta:
Carina Lievendahl, 040 356 9074 tai Tiina
Peippo, 040 80 50 383. Ilmoittautumiset
viimeistään 14.9. mennessä. Kutsumme
sinut henkilökohtaisesti haastatteluun
viikolla 39 tai 40.

Kesän Kirkonmäki-lehden 3/20 ristikko
arvonnan voittaja on arvottu. Pastori
Saija Lottonen arpoi voittajaksi Marja
Kallion. Ristikon ratkaisuja saapui huikeat
62 kappaletta. Palkintona oli kahden hengen lounas seurakunnan pitopalveluun.
Kiitos kaikille osallistujille!

Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoito etsii vapaaehtoisia saattohoidossa
oleville potilaille. Toimintaympäristöinä
Hyvinkään sairaala, kotisairaalan potilaat hoivakodeissa ja kotona. Rinnalla
kulkijaksi ja lähelle ihmistä. Koulutus

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.
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Janne Ylitalo
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25.9. jo tutuksi tulleen seurakuntaviikon, jonka aiheena on tänä vuonna
Sä selviit!
Tänä poikkeusvuotenamme toivo on
entistä tärkeämpää. Koronan ja muiden
tulevaisuuden uhkakuvien keskellä
kristillinen usko Jumalan huolenpitoon
ja varjelukseen tuo luottamusta siihen,
että pahimmastakin paikasta voi selvitä. Siksi seurakuntaviikon tilaisuuksissa
on johtavana ajatuksena sä selviit!
Seurakuntaviikko alkaa sunnuntaina
20.9. messulla Hyvinkään kirkossa.
Messussa musiikista vastaa Gospel
Covertajat, joka konsertoi saman iltana klo 18. Jumalanpalveluksen jälkeen
nautitaan kirkkokahvit.
Tiistaina 22.9. vietetään Hyvinkään
kirkossa suosittua Rahvaan kirkkoiltaa
klo 18 alkaen. Illan teemana on Elämäni
lottovoitto. Ohjelmassa on yhteislaulua, arpajaiset, soppatykkiruokailua,
vaatejakelua ja näyttelijöiden Antti

jakamaan kertomuksia selviytymisestä
ja toivosta.
Torstaina 24.9. klo 20 alkaen Oluthuone Joutsenessa pidetään Ilta Lauran
Kanssa. Illan juontaa Laura Siltala ja
haastateltavina ovat
Niklas Räsänen,
Hannele Liesmäki
ja Jouni Laine.
Seurakuntaviikko päättyy
Juha Hiltusen
esitelmään Torinon
käärinliinasta seurakuntakeskuksen
ur
aS
juhlasalissa perjanil t a
la
taina 25.9. klo 18
alkaen.

Teemu Majurin mielestä nuoria
 liarvioidaan liikaa eikä heitä aina
a
kuunnella tarpeeksi.

Sana on vapaa
Hyvinkään seurakunnan kesätyöntekijä Teemu Majuri
pani pystyyn podcastin, johon kuka tahansa voi
lähettää mieltään askarruttavia kysymyksiä.

M

eininki on niin rento,
että se vetää väkisinkin
mukaansa. Juontaja juttelee niitä näitä, hörpiskelee siinä välissä kahvia
tai teetä ja vastailee kuuntelijoiden
lähettämiin kysymyksiin.
”Mistä tietää, mikä uskonto on oikea”, joku kirjoittaa.
Juontaja ei hätkähdä vaan antaa
näinkin tyhjentävään kysymykseen
välittömältä kuulostavan vastauksen.
Tämän jälkeen siirrytään suvereenisti
seuraavaan mieltä askarruttavaan asiaan, jutellaan jälleen niitä näitä ja hörpiskellään kupissa olevaa juotavaa.
Juontaja on nimeltään Teemu Majuri

ja kyseessä on hänen pyörittämänsä
Betskun Mitä HäH? -podcast. Ajatus
tähän syntyi viime kesänä, kun diakoniaopiskelija Majuri toimi kesätyöntekijänä Hyvinkään seurakunnan nuorisotyössä. Podcastin taustalla on ajatus
saada nuorten ääni kuuluville.
– Mielestäni nuoria aliarvioidaan
liikaa. Heitä ei aina kuunnella tarpeeksi,
mikä johtaa siihen, että nuoret eivät
sitten haluakaan puhua omista asi-
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oistaan. Mutta nuorilla on kuitenkin
hyviä mielipiteitä ja ne olisi hyvä ottaa
huomioon. Tämän podcastin tarkoituksena on kannustaa nuoria kysymään ja
puhumaan, Majuri kertoo.
Kuka tahansa voi lähettää ohjelmaan

mitä tahansa kysymyksiä, joita Majuri
sitten käy läpi ja pyrkii niihin parhaansa
mukaan vastaamaan. Sana on siis vapaa. Nuorten fiksuudesta kertoo paljon
se, että monet lähetetyt kysymykset
ovat olleet hyvinkin teologisia.
Tai tietenkään ei voida olla varmoja,
että kaikki kysymykset ovat nimenomaan nuorten laatimia, sillä niiden
lähettäminen tapahtuu anonyymisti.
Mutta näin voidaan hyvillä mielin tietenkin olettaa, sillä onhan podcast ensisijaisesti nuorille suunnattu.
– Jos nuorella on jokin ongelma, on
hyvä, että hän esittää siihen liittyviä
kysymyksiä. Kysymyksen esittäminen
on ensimmäinen askel ongelman ratkaisussa, Majuri sanoo.
Podcastin suoma anonyymius on myös

hyvä suoja. Vaikeat kysymykset voi olla
paljon helpompi esittää nimettöminä.

Podcastin tarjoama kysymys-vastaus
-palvelu toimii myös hyvin koronaaikana, sillä näin vältytään suoralta
f yysiseltä kontaktilta.
Kun hanketta lähdettiin käynnistämään,

Majuri sai kolme ehtoa. Podcastin pi
täisi olla kristinuskon mukainen, sen
pitäisi olla teknisesti tarpeeksi korkea
tasoinen ja sen tulisi liittyä osaksi
Majurin omaa opinnäytetyötä.
Jokaista ohjelmaa varten Majuri
tekee aina vaadittavan taustatyön.
Hän ei siis kylmiltään lähde vastaamaan teologisiin kysymyksiin. Majuri
kuitenkin korostaa, että ohjelma perustuu hänen näkemykselleen, hänen
mielipiteisiinsä. Kyse ei siis ole mistään lopullisesta totuudesta, jota hän
on julistamassa.
– Kun valmistelin ensimmäistä jaksoa, kysymyksiä ei oikein tahtonut tulla.
Panin sitten sanan kiertämään Betaniassa, jossa nuoret paljon kokoontunut.
Yhteydenottojen määrä kasvoi, ja se
kasvoi entisestään ensimmäisen jakson
tultua julki, Majuri kertoo.
Tähän mennessä Majuri on tehnyt pod-

castiaan kaiken kaikkiaan kolme jaksoa.
Hän ei erikseen pyydä ihmisiä kysymään tietystä aiheesta, mutta jaottelee
parhaansa mukaan kysymyksiä tietyn
aihepiirin mukaan. Viimeisin jakso keskittyy rippikouluteemaan.

Mitä HäH? -podcastin
tarkoituksena
on kannustaa
nuoria kysymään
ja puhumaan.
Majuri miettii vastauksensa valmiiksi. Varsinaista käsikirjoitusta hän ei
kuitenkaan laadi kutakin jaksoa varten.
Näin puhe säilyy mahdollisimman
tuoreena. Pienet rosoisuudet ja kömmähdykset tuovat siihen vain väriä.
– Nauhoitan ohjelman kotini vaate
komerossa, koska siellä on parhain
äänieristys. Minun, tietokoneen ja
mikin lisäksi koppiin ei mahdu ketään
muuta. Jos joskus saan isomman tilan,
silloin voisi olla mahdollista pyytää ohjelmaan myös vieraita, Majuri kertoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Veini Vänskä
Podcastia voi kuunnella osoitteessa
soundcloud.com/betskunmitahah

