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Jesse Portti

Elina Lindgrenin mukaan on tärkeää, että ihmiset ottavat oikeusaputoimistoon
yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oikeusaputoimisto

Kuka tahansa voi kohdata rahahuolia
Talous- ja velkaneuvoja Elina Lindgrenin mukaan ei ole
olemassa yhtä tietyn tyyppistä asiakasta.

Y

ksi ajaa Ladaa, toinen Mersua.
Yksi työskentelee johtajana, toinen duunarina. Yhdellä on omistusasunto, toinen asuu vuokralla.
Yksi on tullut vasta täysi-ikäiseksi,
kun toinen on jo eläkkeellä. Kirjo on värikäs. Kuka tahansa voi velkaantua tai ajautua
taloudellisiin ongelmiin.
– Itse asiassa ainoa asia, mikä yhdistää
asiakkaitamme on se, että heillä kaikilla
on taustalla jokin talouteen tai velkaantumiseen liittyvä ongelma, kertoo talous- ja
velkaneuvoja Elina Lindgren Keski-
Uudenmaan oikeusaputoimistosta.
Lindgrenin kokemuksen mukaan velkaantuminen on harvemmin henkilön oma
syy. Velkaantumisen taustalla on monesti
jokin tragedia. Sairastuminen. Työpaikan
menetys tai lomautus. Läheisen kuolema.
Syyt ovat hyvin moninaisia.
Joku on saattanut monta vuotta elää
taloudellisessa tasapainossa. Rahat ovat
huoletta aina riittäneet välttämättömään.
Mutta sitten onkin tapahtunut yllättävä takaisku, joka on kääntänyt arjen päälaelleen.
– Velkaantuminen koetaan edelleenkin
häpeällisenä. Ihminen saattaa ajatella, että
kaikki on hänen omaa syytään. Moni yrittääkin selviytyä tilanteesta ensin itse. Mutta
tämä saattaa kuitenkin johtaa yhä suurempaan kierteeseen. Siksi onkin tärkeää, että
ihmiset ottavat yhteyttä meihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Lindgren
sanoo.
Velkaneuvonnan työtä on Suomessa tehty

pitkään, mutta virallisesti vuodesta 1993.
Tuolloin astui voimaan laki yksityishenki-
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löiden velkajärjestelyistä. Lindgren itse on
työskennellyt Hyvinkäällä talous- ja velkaneuvojana nelisen vuotta.
Aluksi hän oli kaupungin palveluksessa.
Vuoden 2019 alusta toiminta siirtyi kuitenkin kaupungeilta valtion vastuulle, oikeusministeriön alaisuudessa toimivien oikeusaputoimistojen alle. Keski-Uudenmaan
oikeusaputoimistolla on kaksi toimipistettä.
Päätoimipiste on Hyvinkäällä, toinen Järvenpäässä.
– Muutos on helpottanut asioimista. Aiemmassa mallissa asiakas kykeni asioimaan
ainoastaan kotikaupungissa, mutta enää
vastaavia rajoituksia ei ole. Tästä on apua
erityisesti silloin, jos esimerkiksi työpaikka
ja koti sattuvat olemaan eri kunnissa, Lindgren kertoo.
Myös sähköistä asiointia ollaan kehittämässä. Chatti on palvellut viime vuodesta
lähtien, ja asiakkaat ovatkin löytäneet sen
hyvin. Monille voikin olla helpompaa ottaa
ensimmäinen askel chatin välityksellä kuin
puhelimella.
– Kun asiakas ottaa yhteyttä, pyrimme
aivan aluksi kartoittamaan hänen tilanteensa. Selvitämme, miten paljon on velkaa,
ja onko velka perinnässä vai ulosotossa?
Yritämme löytää asiakkaalle sopivimman
polun päästä tilanteesta eteenpäin. Kokonaiskuva saattaa olla sumentunut, ja käsitys
omasta tilanteesta voi olla synkempi, mitä
se oikeasti on, Lindgren kertoo.
Ratkaisuja on monia. Helpoin keino on
hakea pankkilainaa, jolla velan voi maksaa
pois. Mutta kaikki asiakkaat eivät ole siinä
asemassa, että voisivat tehdä näin. Velko-

HENKILÖKUVA
Elina Lindgren
Talous- ja
velkaneuvoja,
Keski-Uudenmaan
oikeusaputoimisto
Motto: ”Aina
on ratkaisu
löydettävissä.”

jien kanssa voi olla mahdollista neuvotella
myös vapaaehtoisesta velkajärjestelystä tai
maksusuunnitelmasta. Tämä ei kuitenkaan
onnistu, jos ei ole lainkaan tuloja tai velkaa
on kertynyt liikaa. Joskus ulosottokin on
hyvä keino selviytyä veloista. Yksi mahdollisuus on myös hakea Takuusäätiön takaus
lainan tueksi. Lindgren korostaa, että asiakkaan oma aktiivisuus on avainasemassa.
– Joskus tilanteen selvittämiseksi riittää
yksi puhelinsoitto. Asiakas saattaa tiedustella esimerkiksi vain velan vanhenemiseen
tai ulosottoon liittyviä yksityiskohtia,
Lindgren sanoo.
Yhteistyötä tehdään myös seurakunnan

Velkaantuminen
on harvemmin
henkilön
oma syy.

diakoniatyön kanssa. Asiakkaita on ohjattu
puolin ja toisin oikeiden palveluiden ääreen. Saattaa esimerkiksi olla, että talous- ja
velkaneuvontaan ottaa yhteyttä asiakas,
joka tarvitsee ruokaa tai lääkkeitä. Tuolloin
hänet opastetaan diakoniatyön pariin.
– Me olemme neuvontaa antava taho.
Emme pysty esimerkiksi antamaan maksusitoumuksia, Lindgren sanoo.
Tällä hetkellä talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton ja diakonian yhteistyötapoja
pyritään syventämään Ennakoiva talousneuvonta -hankkeen myötä. Diakoniatyöntekijöitä pyritään perehdyttämään velkaneuvonnan ja ulosoton prosesseihin. Näin
diakonitkin pystyvät paremmin tunnistamaan ihmisiä, jotka tarvitsevat talouteensa
liittyviä neuvoja.
– On tärkeää, että meidän palvelumme
saadaan näkyviksi, ja ihmiset uskaltavat
lähestyä meitä. Parempi ottaa yhteyttä
meihin, kuin mennä keskustelupalstoille
tai kysellä naapurilta neuvoja, Lindgren
sanoo.
Henri Waltter Rehnström
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Ilkka Jävinen
kirkkoherra

VIIKONLOPPUNA PÄÄTTYY kesäaika ja siir-

rytään talviaikaan. Pian eli 31.10. on myös
pyhäinpäivä, johon kuuluu kynttilöiden
vieminen ja sytyttäminen rakkaiden haudoille.

AJATUKSET OVAT pitkin syksyä risteilleet

mielessä. Pääsenkö käymään haudalla,
jos matka on pitkä? Paheneeko korona ja
kuinka paljon? Miten pärjäävät omat läheiseni ja itse jaksan? Millainen on joulu
tänä vuonna?

Sanoma pysyy. Ehkä
sitä kuunnellaankin
herkemmällä korvalla.

Hanna Tarkiainen

Uuteen aikaan

kä sitä kuunnellaankin herkemmällä korvalla. Onko usko teoreettista jutustelua vai
kestääkö se huolien, vaikeuksien ja tuskan
keskellä? Ihmiselle perustus ja turva on
tärkeä asia. Mistä on perustukseksi ja
turvaksi lopulta ikuisen edessä? Ajan
vaihtelussa tämä on mielessä.
VARMAA ON, että syksyn ja joulu-

KEVÄÄN JA kesän jälkeen olimme jo toiveissamme siirtymässä takaisin normaalimpaan elämään, mutta näin ei vielä ole.
Kaikki ei ole palautunut ennalleen ja moni
on huolissaan, jos vaikka ei palaudukaan
ja miten kauan tässä menee! Emme ole
kuitenkaan tyhjän päällä vaan maailmalla
kovasti ponnistellaan, jotta virus selätettäisiin. Keväällä siirryttiin tuntemattomaan ja
keksittiin uusia tapoja toimia ja löydettiin
erilaisia selviämisen ja auttamisen muotoja.
Samaa henkeä tarvitaan yhä ja seurakunta

Hyvinkäällä on tässä mukana, kysyy sitä
sitten seurakunnan työntekijöiltä tai vapaaehtoisilta.
TILANTEEN MUKAISET toimintatavat ovat

merkinneet hieman erilaisia kastetilaisuuksia, häitä ja hautajaisia. Rippijuhlatkin saatiin vietettyä kesän ja syksyn alussa eritysjärjestelyin. Tässä on kiitoksen paikka niin
kodeille kuin seurakunnan vastuunkantajille. Vaikka on vähemmän väkeä paikalla itse
tilaisuudessa, tai kaikkea ei voida toteuttaa
kuten normaalisti esimerkiksi laulamisen
suhteen, ei tilanteen pohjimmainen arvo
siitä miksikään muutu. Sanoma pysyy. Eh-

ajan tilaisuuksiin tulee muutoksia
totutusta. Rajoitukset pitää ottaa
huomioon ja joitain tapahtumia
voidaan peruuttaa ja niin on
tehtykin jo. Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tulevia juhlia ja
musiikkitilaisuuksia on mietitty
ja sopeudutaan toiminnassa
tilanteeseen.
EDESSÄ ON vielä tuntematon.

Mutta niinhän se elämässä
on ollut aina. Tulevaa aikaa ei
tarvitse kohdata yksin, olemme yhdessä ja meillä on turva
Jumalassa.

Auta, Herra, aina meitä elon teitä uskossa vain kulkemaan.
Auta, milloin täältä lähden, haavais tähden pyhäin joukkoon joutumaan.
Virsi 146:4

Mikä on syksyssä parasta?
Pimenevät illat, kun saa laittaa kynttilöitä palamaan ja rauhoittua kynttilän liekin äärelle. Luonnon suurista ja pienistä ihmeistä nauttiminen;
sienet, marjat ja muuttolintujen upeat parvet.

Syksyyn kuuluu sateita ja tuulia, monta asiaa joita
voi rohkeana mennä ulos kokemaan tai istua ja
ihmetellä niitä ikkunan ääressä, kotona lämpimän
viltin alla.
Laura Kuiri

Anna-Mari Tukeva

Syksyssä parasta on ruska, lehtien väriloisto.

Nonna Kotkanen-Koivu

Pirjo Ruusala

Erik Tistelgren

Hyvinkään seurakunnan lehti | www.hyvinkaanseurakunta.fi | PL 29, Hämeenkatu 16, 05801 Hyvinkää | p. 040 8050 200
Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. 040 8050 210, ilkka.jarvinen@evl.fi. Toimitussihteeri Tea Pohjoispuro, p. 040 623 3759, tea.pohjoispuro@evl.fi. Viestintätoimikunta: Ilkka
Järvinen, Mirva Jääskeläinen, Maiju Laakso, Pauli Nousiainen, Waltteri Nummelin, Maarit Vallinkoski. Toimituskunta: Reijo Huuskonen, Heidi Kajander-Maavuori, Laura Kuiri,
Ari-Pekka Laakso, Tuija Mattila, Tea Pohjoispuro, Henri Rehnström, Veini Vänskä. Paino: Botnia Print, Kokkola. Julkaisija: Hyvinkään seurakunta. Painos: 22 000 kpl. ISSN
1239-2456. Lehti ilmestyy: 10.12.

Kirkonmäki Nro 5 | 22.10.2020

3

Veini Vänskä

KOLUMNI
Pauli Nousiainen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Herätysliikkeet ovat
jollain tavalla kokeneet
kirkon haalistuneeksi.

Herätysliikkeillä on
tehtävä kirkon sisällä
TAANNOIN PRESIDENTTI Sauli Niinistöltä kysyttiin,

mitä hän aikoo tehdä virkakautenaan. Hän sanoi toimivansa muun muassa yhteiskunnassa tai poliittisessa
kentässä unilukkarina. Niinistöä mukaillen, myös kirkko tarvitsee oman unilukkarin. Kirkon sisällä olevat
eri herätysliikkeet voivat hyvin toimia unilukkarina.
Mielestäni kirkon sisällä toimivia herätysliikkeitä
tarvitaan muun muassa sen vuoksi, että heillä on rakentavassa mielessä taito herättää ja avata keskusteluja
kirkko organisaatiossa.
KIRKON SISÄLLÄ toimii viisi herätysliikettä. Herätys-

liikkeet toimivat vastapuolina viralliselle kirkolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näillä olisi eri linja
kirkon ydinsanomasta. Käsitykseni mukaan kirkolla ja
herätysliikkeillä on yhtenäinen näkemys kristinuskon
ydinkohdista.
HERÄTYSLIIKKEET SAIVAT alkunsa niin sanotusti pie-

tismin kautta, sen vaikutuksesta Saksassa, luterilaisen
kirkon sisällä 1600-luvun lopussa. Suomeen herätysliikkeet perustettiin tai rantautuivat pääsääntöisesti
1800 -luvulla. Herätysliikkeet syntyivät vastavoimaksi
liberaalille teologialle. Herätysliikkeet ovat jollain tavalla kokeneet kirkon haalistuneeksi. Jotkut tulkitsevat
herätysliikkeet konservatiivisiksi, jopa fundamentalistisiksi. Itse en lähde tekemään tällaisia johtopäätöksiä.
HERÄTYSLIIKKEET OVAT toiminnaltaan suoraviivaisia

ja heillä on selkeä teologinen linja. Uskontokunnissa ei
ole tapana muuttaa jumaluusoppia. Ei kristinoppia pidä
muuttaa maailman kehityksen mukana. Kristinopin
ydinkohtien muuttaminen merkitsisi pohjan putoamista kirkolta.
HERÄTYSLIIKKEILLÄ ON unilukkarin tehtävä kirkon

sisällä. Siksi olisi toivottavaa, että herätysliiketaustaisia pappeja olisi kirkossa myös jatkossa. Olisi myös
suotavaa, että herätysliiketaustaisia nuoria lähtisi opiskelemaan teologiaa ja valmistuttuaan palkkautuisivat
kirkon eri tehtäviin.

Pienoissähköautoilun harrastamiseen ei ole mitään ylä- tai alaikärajaa, kaikki ovat tervetulleita,
sanoo Harri Nykänen.

Neljän radan mies
Harri Nykänen vetää Vehkojalla autoratakerhoa, jonka toimintaan osallistuu ihmisiä
vauvasta vaariin.
– Kyllä minä muistan, että

täällä on joskus ollut joku alle
kolmevuotiaskin kokeilemassa.
Ja käyhän täällä myös eläkeläisiä. Etelä-Euroopassa tämä on
kuulemma suosittu harrastus
yli kuusikymppisten miesten
parissa, kertoo hyvinkääläisen
pienoissähköautoilun puuhamies Harri Nykänen.
Olemme pohjakerroksessa
Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Aikaisemmin paikalla oli
pelkkiä varastokoppeja. Mutta
nyt ne ovat kaikki purettu.
Edessä avautuu yksi suuri tila,
joka toimii Hyvinkään autoratakerhon eli Slot Racing Club
Hyvinkään kotina.
Täällä järjestetyissä kerhoilloissa käy pienoissähköautoilla
ajelemassa ihmisiä todellakin
vauvasta vaariin. Mitään ylätai alaikärajaa ei ole. Ainoastaan into harrastukseen riittää.
Sukupuolirajoitteita ei myöskään ole. Vaikka suurin osa
harrastajista on poikia, mukana on paljon tyttöjäkin. Kaikki
ovat siis tervetulleita.
Pienoissähköautoilu on
suosittu harrastus ympäri Suomea. Mutta harrastus vaatii
kunnon tilat. Pienillä kerhoilla
ei ole varaa kalliisiin vuokriin.
Siksi autoratakerhot toimivat

LYHYESTI

Seurakunnan tiloja kunnostetaan
Vehkojan seurakuntakeskuksessa tehdään keittiöremontti. Keittiön kaikki
pinnat ja sekä kalusteet uusitaan.
Jatkossa keittiötä ja sen viereisiä saleja
voi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin,
kuten kasteisiin ja muistotilaisuuksiin.
Vehkojalla on kolme eri kokoista salia,
joista voi valita tilaisuuteen sopivimman. Remontti valmistuu joulukuun
alussa. Varauksia voi kysyä joulukuusta lähtien kirkkoherranvirastosta
arkisin kello 9-13 numerosta 040 8050
205 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen hyvinkaansrk.virasto@evl.fi.

4

Kirkonmäki Nro 5 | 22.10.2020

Sääksin leirikeskukseen on asennettu uusi laituri. Laiturille tulee vielä
istuinpenkit yli kymmenelle henkilölle syksyn aikana. Lisäksi lapsille
on uusia leikkivälineitä pihalla.
Myös ruokalan terassin pöydät on
uusittu.
Sääksiä voi varata yksityistilaisuuksiin. Pihalla on erillinen sauna, takkatupa ja kota, johon mahtuu helposti
parikymmentä ihmistä. Vapaita aikoja
voi kysellä pitopalvelun emännältä
Anne Silvanilta, 040 8050 240 tai
hyvinkaansrk.pitopalvelu@evl.fi.

yleensä joko seurakunnan tai
kunnan alaisuudessa.
Ajatus kerhon perustamisesta Hyvinkäälle syntyi 1974. Sen
isänä oli seurakunnan poikatyöohjaaja Vilho Viitala yhdessä
Hannu Nurmisen kanssa.
Seuraavana vuonna Hyvinkään
Slot Racing Club menikin jo
voittamaan pienoissähköautokilpailun Suomen mestaruuden
Helsingissä. Vuonna 1976 kerho
sai omat tilat seurakunnan
työkeskuksesta. Ja siellä se ehti
pitää majaansa lähes neljäkymmenen vuoden ajan.
– Työkeskus poistui käytöstä
pari vuotta sitten, ja olimme
hetken aikaa tyhjän päällä.
Kävimme harjoittelemassa Riihimäellä. Mutta sitten onneksi
järjestyi tilat täältä Vehkojalta.
Ja siitä saammekin olla kiitollisia
seurakunnalle, Nykänen sanoo.
Tänä vuonna viisikymmentä
täyttänyt Nykänen on ollut
mukana toiminnassa miltei
alusta saakka. Hän tuli kerhoon
ensimmäisen kerran jo 1982.
Kolme vuotta myöhemmin
alkoi kerhoiltojen vetäminen.
Ja sillä tiellä hän on edelleen.
– Työkeskukseen 1976 pystytetty rata kesti vuoteen 2000
asti, jolloin rakennettiin uusi.
Vuonna 2009 se myytiin sitten

Seinäjoelle kolmannen radan
tieltä. Kolmas rata meni puolestaan Hämeenlinnaan vuonna
2019, kun tämä nykyinen rata
pystytettiin, jokaisella neljällä
radalla ajellut Nykänen kertoo.
Koronakevään aikana toiminta oli luonnollisesti jäissä.
Mutta nyt kerho rullaa taas
täydellä teholla. Nykänen ja
muut vetäjät pyörittävä kerhoiltoja kolme kertaa viikossa.
Niissä käy yleensä noin kymmenen ajajaa. Luku on sopiva,
sillä kertaalleen radalle mahtuu
kahdeksan osanottajaa. Kerholla kävijöistä aktiivisia kilpaajajia on noin parikymmentä.
– Meillä piti olla keväällä Suomen mestaruuskilpailut täällä
Hyvinkäällä. Mutta ne siirtyivät
nyt syksyyn, Nykänen kertoo.
Pienoissähköautoilun perinteet ovat siirtyneet myös
hienosti eteenpäin. Nykäsen
oma poika on niin ikään lajin
intohimoinen harrastaja.
– Poikaa ei ole erityisemmin
tarvinnut edes pyydellä mukaan.
Yleensä se on hän, joka kyselee,
että koska mennään taas radalle,
Nykänen naurahtaa.
Henri Waltter Rehnström
Suomen mestaruuskilpailut 14.-15.11.
Nuorten mestaruuskilpailut 27.- 29.11.
Kerhoillat maanantaisin, tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 18 Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.

Veini Vänskä

Jään eniten
kaipaamaan
työkavereita
ja asiakkaita,
toteaa Tuija
Vänskä.

Diakoni on viestinviejä
Tuija Vänskä ehti työskennellä Hyvinkään
seurakunnassa liki neljäkymmentä vuotta.

U

usi vuosi merkitsee aina
jotain uutta. 1. tammikuuta
2021 tarkoittaa diakoni Tuija
Vänskälle kuitenkin kokonaan toisenlaista elämänvaihetta. Hän jää nimittäin eläkkeelle
Hyvinkään seurakunnan palveluksesta,
jossa ehti työskennellä liki neljäkymmentä vuotta.
– Lukuun ottamatta pientä työrupeamaan Järvenpään seurakunnassa,
olen koko tuon ajan ollut Hyvinkäällä.
Nyt on jo kolmas kirkkoherra menossa,
Vänskä kertoo.

Alun perin Vänskä on kotoisin Vaasasta.
Siellä hän oli jo teini-ikäisestä lähtien
mukana kaupungin suomenkielisen
seurakunnan toiminnassa. Hän toimi muun muassa kerhonohjaajana ja

leirinvetäjänä.
Alun perin Vänskä oli kiinnostunut
diakonin ammatista, mutta veljensä esimerkistä hän hakeutui nuoriso-ohjaajakoulutukseen. Sen hän suoritti Raudaskylän kristillisessä opistossa, jota myös
körttiakatemiaksi kutsuttiin.
Valmistuttuaan hän työskenteli
nuoriso-ohjaajana Toholammilla ja
Kokkolassa. Vuonna 1982 Vänskä saapui
Hyvinkäälle, jossa aloitti lapsityönohjaajana. Varhaisiän haave diakoniatyöstä kyti kuitenkin pitkään. Vänskä kävi
koulutuksen ja hänet vihittiin diakoniksi 2008. Vähän tämän jälkeen seurasi
edellä mainittu muutaman kuukauden
välivaihe Järvenpäässä. Vuodesta 2011
lähtien Vänskä on työskennellyt Hyvinkäällä vanhustyön diakonina.
– Tähän on hyvä päättää. Onhan

se suunnaton rikkaus, että olen saanut
työskennellä niin lasten, nuorten kuin
vanhusten kanssa. Jokaisesta työalasta
on oppinut jotain. Ja opeista on aina
ollut hyötyä seuraavassa työssä, Vänskä
kertoo.
Diakoniatyössä Vänskä kokee olevansa

viestinviejä. Hän kuljettaa eteenpäin
sanomaa Jumalan armosta ja siitä, mitä
seurakunta ihmiselle tarjoaa. Avainasemassa on kanssakäyminen ihmisten
kanssa. Mutta puhumisen lisäksi tärkeää on myös kyky kuunnella.
– Hiljaisuus antaa tilaa uusille ajatuksille. Auttaminen on myös eräänlainen prosessi, jossa niin auttaja kuin
autettava saavat yhtä paljon, Vänskä
korostaa.
Vänskä kokee diakoniatyön mielekkäänä ja merkityksellisenä. Työ on ollut
vaihtelevaa, ja se on tarjonnut mahdollisuuden itsensä toteuttamiselle. Eräs
kollega on kehunut Vänskän kykyä kek-

siä työn sisältöön liittyviä uusia ideoita.
– Meillä on ollut oikein hyvä tiimi,
jonka kanssa tärkeitä asioita on pohdittu syvällisesti. Olemme voineet jakaa
keskenämme työn tuoman ilon. Myös
hyväntahtoinen nauru on ollut aina
mukana, Vänskä kertoo.
Työkaverit ja asiakkaat ovatkin juuri

se asia, mitä Vänskä jää eniten kaipaamaan. Mutta seurakuntayhteys säilyy
eläkkeelle lähtiessäkin. Vaikka selkeitä
suunnitelmia ei ole, niin tulevaisuuteen
Vänskä suhtautuu lähtemättömällä
mielenkiinnolla. Työelämän jälkeen jää
paljon aikaa läheisille ihmisille ja harrastuksille.
Haastattelun päätteeksi Vänskä kaivaa vielä esiin kirjailija Aino Suholan
viisaat sanat: ”Autuaita ovat ne, jotka
osaavat nauraa itselleen, koska heiltä ei
tule hupia puuttumaan.”
Henri Waltter Rehnström

Kirkon uusi strategia hyväksyttiin
Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026
hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 22.9.2020. Kirkon
yhteinen strategia linjaa seurakuntien
ja muiden kirkollisten toimijoiden yhteisen suunnan. Nimensä mukaisesti,
ovet halutaan pitää auki kaikille sekä
konkreettisesti että vertauskuvallisesti.
Strategiassa painotetaan, että kirkon
tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä toimia aktiivisesti
vihaa ja syrjintää vastaan. Toiminnassa
terävöitetään myös ekologista, sosiaa-

lista ja globaalia vastuullisuutta.
Tarkoitus on etsiytyä edelleen ja entistä vahvemmin ihmisten keskuuteen
ja elää heidän rinnallaan. Myös kirkon
identiteettiä osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisönä pyritään vahvistamaan. Kirkossa panostetaan lasten
ja nuorten osallisuuden edistämiseen
sekä perheiden hyvinvointiin ja ylisukupolviseen vuorovaikutukseen.
Kirkkotilojen käyttöä uudistetaan
ja verkon välityksellä toteutuvia
hengellisyyden sekä yhteisöllisyyden
muotoja vahvistetaan. Palvelujen,

viestinnän ja toiminnan digitalisoimista
jatketaan. Toisaalta
halutaan luopua siitä,
mikä ei ole enää tarpeellista ja toimivaa.
Lisäksi tavoitteena on
rakentaa seurakunnissa luottamusta ja
yhdessä tekemisen
kulttuuria.
Lähde: Kirkon viestinnän
tiedote 22.9.2020

Hyvinkään seurakunnassa valmistellaan parhaillaan
omaa toimintalinjausta, joka on tarkoitus hyväksyä
kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessa, kertoo
kirkkoherra Ilkka Järvinen.
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”Mekin olemme olemassa”
Tänä syksynä Hyvinkäällä järjestetään ensimmäistä
kertaa päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus.

U

lkoa päin rakennus näyttää
aivan tavalliselta puutalolta.
Sellaiselta somalta ennen sotia rakennetulta tuvalta, joita
Hyvinkäällä on onneksi vielä
joitain jäljeltä.
Talossa toteutetaan kuntouttavan
työtoiminnan sopimuksella ryhmätoimintaa pitkäaikaistyöttömille. Kyse on
erityisesti ruuanlaitosta, vertaistuesta ja
yhdessä olosta.
Olen tullut paikalle kriminaali- ja
päihdetyöstä vastaavan diakoniatyöntekijä Hannele Liesmäen opastamana.
Olemme tulleet tapaamaan haastavassa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Tässä
rakennuksessa kehittyi nimittäin ajatus
päihteisiin kuolleiden muistotilaisuudesta.
Vastaavia on järjestetty Helsingissä
vuosittain jo pitkään. Viime vuonna oli
jo kahdeskymmenes kerta. Mutta nyt
muistotilaisuus halutaan järjestää myös
täällä Hyvinkäällä. Siihen todellakin on
aihetta.
– Päihteidenkäyttäjien kuolemia on
ollut kevään ja kesän aikana huomattavasti tavanomaista enemmän. Mitään
selkeää syytä on vaikea sanoa. Mutta
koronaviruksesta johtuvilla seurauksialla on taatusti ollut osuutensa asiassa,
kertoo Liesmäki.
Talo on sisältä hyvin lempeän oloinen, kodinomainen. Jo ensisilmäyksellä näkee, että paikka on viihtyisä.
Asiakkaat ja työntekijät hääräävät niin
sulassa sovussa keskenään, että heitä on
vaikea jopa erottaa toisistaan. Ihmiset
todellakin ovat kuin kotonaan, rentoina
ja rauhallisina. Jokainen voi tulla omana
itsenään.
– Kerran eräs mies ei halunnut tulla
tänne, koska ei kehdannut ottaa kenkiä
pois jalasta. No, teimme sitten niin, että
keräsimme häntä varten matot pois
lattialta. Täällä ihmistä pitää kuunnella.
Kaikkia sääntöjä ei voi noudattaa aivan
prikulleen, kertoo yksikönvastaava Leena Moilanen.
Moilanen kertoo, miten talon väestä
on kasvanut keskenään tiivis yhteisö.
Talossa jokainen voi puhua omasta

ELOKUVAT
Pieni ihminen markkinavoimien puristuksessa
METSÄJÄTTI - draamaelokuva 2020
Ohjaaja sekä käsikirjoitus: Ville Jankari.
Perustuu Miika Nousiaisen samannimiseen
romaaniin.
Pääosissa: Jussi Vatanen, Hannes Suominen,
Sara Soulié, Anu Sinisalo, Tommi Korpela,
Ilkka Forss ja Anna-Riikka Rajanen
Kesto: 88 min.

Jauhautuuko omantunnon ihminen
globalisaation ja markkinoiden myllyssä
palasiksi? Kestääkö moraali, kun kehityksen nimissä on ihmisiä irtisanottava,
tehtaita suljettava tai sitten ympäristön
saastumisen hinnalla raivattava, kaivettava ja rakennettava?
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elämästään mitä tahansa, ilman, että
tarvitsee pelätä sanktioita. Se on rehellisyyttä, mitä moni arvostaa.
Kansallisuuksia on kaikkiaan yhdeksän, uskontojakin on ainakin kolme.
Heille kaikille talo on tärkeä, monille
elintärkeä. Pelkona onkin, että koronan aiheuttamat säästötoimenpiteet
yltäisivät joku päivä tännekin. Joillekin
kyseessä on ainoa paikka, mihin tulla.
Jos paikka häviäisi, edessä olisi varma
päihdekierre.
– Tämmöiset asiat ei saisi olla poliittisia. Kyse on koko yhteiskunnan asiasta, Moilanen painottaa.
Liesmäki ja Moilanen tekevät paljon
yhteistyötä, koska asiakkaat ovat hyvin
pitkälti samoja. Kummatkin olivat miettineet tahoillaan ajatusta Hyvinkäällä
järjestetystä muistotilaisuudesta.
– Leena taisi olla ensimmäinen, joka
lausui asian ääneen, Liesmäki sanoi.

Yksikönvastaava Leena Moilanen Hyriasta ja diakoniatyöntekijä Hannele Liesmäki
(oik.) tekevät paljon yhteistyötä keskenään.

Kaikille tulee haasteita
elämässä, joten kuka
tahansa voi joutua
päihdekierteeseen.
Seuraamme liittyy nuorehko mies.
Hän on Tuomo, kokemusasiantuntija.
Hän oli Moilasen kanssa mukana, kun
talon väki kävi Helsingissä viime syksynä tutustumassa päihteisiin kuolleiden
muistotilaisuuteen. Jotain samanlaista
haluttiin saada tännekin.
– Kaikille tulee haasteita elämässä,
joten kuka tahansa voi joutua päihdekierteeseen. Minäkin olen tuolla ulkona
vetänyt aineita insinöörien kanssa.
Tie parantumiseen lähtee siitä, että
myöntää ongelman itselleen. Monille
se on vaikeaa. Minullekin meni pitkään

KIRJAT

Tuomolle ja Iitulle on tärkeää, että Hyvinkäälläkin järjestetään päihteisiin
kuolleiden muistotilaisuus.

Reijo Huuskonen

Viime vuosina on tuotettu muutamia
yhteiskunnallisesti kantaa ottavia kotimaisia elokuvia, joissa on särmää, ilman
että sorrutaan poliittiseen yksisilmäisyyteen. Yksi niistä oli 2016 valmistunut
Aleksi Salmenperän JÄTTILÄINEN,
joka rakentui Talvivaaran kaivoksen ympäristörikoksen ympärille. Nyttemmin
on uudelleen viritetyn hankkeen eli Terrafamen ulkomaisessa taustarahoituksessa ilmennyt ongelmia.
Jättiläisestä ja pienestä ihmisestä on
kysymys myös tuoreessa elokuvassa
METSÄJÄTTI. Elokuvan ilmestymisen
aikoihin julkistettiin Kaipolan paperitehtaan alasajo. Ei olisi voinut paremmin osua. Samat kivut käydään läpi
tosielämässä kuin elokuvan fiktiossa,
jossa vaneritehdaskompleksia ensin ”te-

hostetaan” ja fuusion jälkeen kokonaan
lopetetaan.
Kehitysjohtajaksi nimetty ekonomi
Pasi (Jussi Vatanen) palaa synnyinseudulleen, kohtaa vanhan duunikaverin
Jannen (Hannes Suominen), käy neuvonpitoa tehtaan päällikön (Tommi
Korpelan) kanssa. Päälle painaa konserniesimies (Anu Sinisalo). Mikään
ei auta, lopputulos on vääjäämätön.
Pehmennystä tuo Pasin lasta odottava
ja sitten hoitava puoliso (Sara Soulié).
Muutenkin kasvottomalle ja kovalle ekonomialle vastapainona tuovat ystävyysja ihmissuhteet.
Elokuva havittelee Golden Globe –
palkintoehdokkuuksia useassa kategoriassa v. 2021. Vaikkei noita pystejä tulisikaan, elokuva antaa miettimisen aihetta.

Ovatko inhimillisyys ja oikeudentunto
myytävissä? Onko vain suostuttava
nykymaailman menoon? Mitä yksi ihminen voi vaikuttaa?

AJAN ILMIÖ

Tauno Pitkänen on vanha merimies, joka tykkää viettää aikaa talolla.

ennen kuin pystyin asian myöntämään,
Tuomo sanoo.
Kevään ja kesän aikana Tuomoltakin
on kuollut kavereita. Siksi olisi hyvä, jos
heidän muistoaan pääsisi kunnioittamaan yhteiseen muistotilaisuuteen. Samaa mieltä on Iitu. Hän kävi aikoinaan
päihteisiin kuolleiden ystäviensä hautajaisissa, mutta lopetti sen sitten.
– Siellä omaiset ihmettelivät vihaisesti, miksi minä olin tullut paikalle.
Aivan kuin kaikki olisi minun syytäni.
Sen vuoksi on hieno, jos Hyvinkäällä
järjestettäisiin tällainen tilaisuus, jossa

voisi rauhassa surra kuolleita ystäviään,
Iitu kertoo.
Päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään Hyvinkään kirkossa.
Sen jälkeen on kynttiläkulkue ja kynttilöiden lasku Jussintorille. Tilaisuuden
viesti on selvä:
– Mekin olemme olemassa.

Mikä on ajan ilmiö?
-

-

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Veini Vänskä

-

Ti 3.11. klo 18 Päihteisiin kuolleiden
muistotilaisuus Hyvinkään kirkossa.

-

Erään omaisen tarina
”Kun olin lapsi äitini käytti alkoholia
ja lääkkeitä. Hän kävi katkaisuhoidoissa, mutta repsahti aina uudestaan. Humalassa äiti oli arvaamaton.
Ambulanssi oli tuttu näky meillä.
Sitten äitini kuoli olosuhteissa, joista en ole täysin perillä. Se on asia,
mistä perheessämme ei puhuta.
Muistan itkeneeni silloin aluksi,
mutta en enää hautajaisissa. Tunsin
siitä huonoa omatuntoa. On vaikea
sanoa ääneen, että näin oli parempi. Äidin kuoleman jälkeen perhe
pääsi jatkamaan elämää uudestaan.
Minun pelastukseni oli turvallinen

Uskon puolustusta jälkikristillisessä ajassamme
Eero Junkkaala
Onko mitään järkeä uskoa Jumalaan?
Perussanoma 2020, 183 s.
Vesa Ollilainen
Kesyttämätön – Evankeliumi
jälkikristillisessä ajassa
Perussanoma 2020, 220 s.

Tarvitaanko apologiaa, kristillisen uskon puolustamista? Joidenkin mielestä
”totuuden jälkeisessä” ajassamme se on
kyseenalaista. Esimerkiksi käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo
Airaksisen toteaa tuoreessa kirjassaan
Jäähyväiset uskonnolle, että uskonnollisuus ja hengellisyys perustuvat mieli-

isä. Saimme ruokaa, katon päämme
päälle ja vaatteita. Koska mitään ei
näkynyt ulospäin, ei mitään osannut
epäilläkään. Apua oli jo silloin tarjolla, ja nykyään sitä on entistä helpompi saada. Se on kuitenkin itsestä
kiinni ottaako avun vastaan. Yksi
asia ei ole muuttunut. Edelleenkään
vanhempien alkoholinkäyttöön ei
puututa tarpeeksi ajoissa. Lapsensuojeluilmoituksella on pelottava
kaiku. Mutta en usko, että kukaan
lapsi olisi koskaan ollut pahoillaan
siitä, että hänen vanhempiensa päihteidenkäyttöön olisi puututtu.”

kuvitukseen, ne ovat komediaa. Tilalle
hän tarjoaa henkisyyttä, jossa ei ole sijaa
yliluonnollisuudelle tai jumaluudelle.
Kaksi teologian tohtoria, veteraani
Eero Junkkaala ja nuorempaa polvea
edustava Vesa Ollilainen haastavat niin
tieteen nimiin vannovia Jumala-uskon
kriitikoita kuin uskontojen valintamyymälässä itselle mieluisia kukkia kerääviä.
Kummankin kirja on helppolukuinen,
”kaanaankieltä” karttava, rakenteeltaan
varsin samankaltainen, vuoropuhelua
käyvä ja esimerkein maustettu.
Junkkaalan väite on, että uskon ja tieteen suhteessa vallitsee kumppanuus. Ne
puhuvat samasta todellisuudesta, mutta
toimivat eri tasoilla ja vastaavat eri kysymyksiin. Tässä näköalassaan Junkkaala
on tosin joutunut myös kahden tulen

-

Maski, poika 7 v
Supernova, poika 8 v
Superpark, poika 5 v
Sillä kerrotaan aikaa tai jotain
semmoista. Poika 12 v
No aika, en mä tiiä. Miks sun pitää
kysyy noin vaikeita kysymyksiä?
Tyttö 14 v
Häh? Mikä se on? Nii just.
Pojat 10 v ja 7 v
En tiedä! Mikä on ajan ilmiö äiti?
Tyttö 3 v
Ilmiö on ilmiö, olin yökylässä.
Poika 9 v
Korona, poika 8 v
Mikä se on? Miks mun pitää sitä
tehdä? Tyttö 4 v
Siis häh, mikä? Aika kuluu, kaikki
rapistuu. Tyttö 15 v
Some, tyttö 15 v
Korona on tartuttanut ihmisiä.
Poika 7 v
Kun kello näyttää 15 ja 16, tyttö 6 v

-

Muoti, tyttö 6 v
Korona, poika 12 v
Siitä tulee mieleen kello. Tyttö 5 v
Some, tyttö 16 v
Vauvapäivä, tyttö 4 v
Red Carpet elokuvaesitys jännitti.
Tyttö 4 v
Vaikkapa, että on ukkostanut paljon.
Poika 7 v
Korona on valloittanut maailman.
Tyttö 7 v
Pitää huomioida lapset enemmän.
Poika 7 v
Myös on levinnyt kauhea itsemurhavideo TikTokissa. Tyttö 7 v

Vastaukset kokosi varhaiskasvattaja
Laura Kuiri
Kuvat: Pixabay

väliin. Näin on erityisesti kysymyksessä
luomisesta ja maailmankaikkeuden iästä.
Usko Luojaan ei hänen mukaansa sulje
pois kehitysopin eli evoluutioteorian tämän hetkistä kokonaisnäkemystä.
Kansanlähetyksen Ryttylässä opettava
Vesa Ollilainen on kirjoittanut ennen
Kesyttämätöntä ikään kuin pohjustukseksi teokset Elämä ja evankeliumi sekä
Ainutlaatuinen Jeesus. Nytkin keskuksena on evankeliumi eli Raamatun ydin,
Jeesus Kristus ja hänen merkityksensä.
Miten tässä ajassa hänestä olisi viestitettävä, niin että sanoma tulee ymmärretyksi ja menee perille?
Ollilainen listaa ajan ilmiöitä: maallistuminen, yksilöllisyys, moniarvoisuus,
kokemuksellisuus, nautintojen hakeminen, kehitysusko, teknologiaan tur-

vautuminen
ja totuuksien
kieltäminen.
Kunkin kohdalla hän pohtii ilmiötä yhteiskunnassa
ja kirkossa, herätysliikkeitä
unohtamatta.
Samalla hän
antaa pohdittavaa ja vihjeitä siitä, miten
kohdata näihin virtauksiin vajonneita.
Ollilaisen analyysi on terävää, kieli välillä
suorastaan kristallisoitunutta.
Niin, onko järkeä uskoa Jumalaan?
Tarvitaanko apologiaa? Junkkaala päättää kirjansa: ”Mielestäni olisi uskaliasta,
jopa järjetöntä olla uskomatta.”
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Pyhäkoulun ohjaaja havainnollistaa
päivän Raamatun tekstin.

JUMALA ON LAPSILLE
KUIN ISOISÄ
Pyhäkouluaktiivi Arvi Oravan mukaan pyhäkoulun merkitys
on tänä päivänä suurempi kuin koskaan aiemmin.

M

uistikuva on niin haalistunut, että se
saattaa olla yksi ensimmäisistäni. Meitä
oli joukko lapsia. Olimme kokoontuneet taloyhtiömme kerhohuoneelle
Tampereen Irjalassa. Istuimme keltaisilla tuoleilla. Jalat eivät ylettyneet edes lattiaan. Elettiin kaukaista kahdeksankymmentälukua.
Tässä oikeastaan kaikki, mitä muistan omasta pyhäkoulustani. Uskoisin, että aika monella suomalaisel-

8

Kirkonmäki Nro 5 | 22.10.2020

la saattaa olla samantyyppisiä kokemuksia. Pyhäkoulussa on käyty, mutta se on tapahtunut niin pienenä,
että jäljelle on jäänyt vain hajanaisia muistoja.
Mutta kaikki nuo pienet muistonpalaset alkoivat
yhtäkkiä nousta mieleeni, kun astuin Arvi Oravan
kanssa Hyvinkään kirkon morsiushuoneeseen. Kyseisessä paikassa on pidetty, ja pidetään edelleenkin,
pyhäkouluja sunnuntaiaamuisin.
– Tuttu huonehan tämä on. Olen pitänyt täällä

monet pyhäkoulut, vaikka enimmäkseen toimin tuolla
Paavolan seurakuntakodilla.
Orava hymyilee ja katselee ympärilleen huoneessa,
sen näköisenä kuin monia lämpimiä muistoja tulvisi
hänen mieleensä. Ja niitä varmasti riittää, sillä pitihän
hän Hyvinkäällä pyhäkoulua nelisenkymmentä vuotta. Pari vuotta sitten ikä tuli vastaan ja hän jäi hommasta ”eläkkeelle.”
– Nyt kun uskonnonopetuksen määrä on kouluissa vähentynyt, kasvaa pyhäkoulun merkitys entisestään. Tällä hetkellä ihmisillä on paljon henkistä pääomaa, mutta onko hengellistä? Pyhäkoulussa ihmiselle opetetaan kristinuskon perustiedot, Orava sanoo.

Tärkein paikka pyhäkoulussa on alttari.

– Niistä ajoista pyhäkoulu on muuttunut kyllä
huomattavasti. Nyt on mukana älypuhelimet ja kaikki.
Tänä päivänä opetus tapahtuu paljon havainnollistamisen kautta. Mukana on leikkiä ja laulua. Muistan
itse erityisesti sen, miten vaikuttuneita lapset olivat,
kun kävin heidän kanssaan läpi maailman luomisen,
Orava kertoo.
Oravan matka pyhäkouluopettajaksi tapahtui hieman

vahingossa. Hän oli 1970-luvun alussa muuttanut
perheineen uudelle asuinalueelle Paavolaan. Siellä oli
paljon muitakin lapsiperheitä, joten pyhäkoululle oli

alla. Tällöin on tavallaan samalla tasolla heidän kanssaan. Tärkein paikka pyhäkoulutilassa on kuitenkin
alttari. Sellainen löytyy luonnollisesti myös morsiushuoneesta. Orava siirtyykin sen ääreen, ja alkaa käydä
läpi alttarin päällä olevia esineitä.
– Alttarin valkoinen liina symboloi puhtautta. Sen
päällä on Raamattu, Jumalan sana. Risti on toivon
vertauskuva. Palava kynttilä merkitsee, miten Jeesus
on tuonut meille valon. Ylös nouseva savu on kuin
taivasta kohti kohoava rukouksemme. Alttarilla on
monesti myös kukkia viittauksena siitä, miten Jumala
on antanut meille luonnon.
Pyhäkoulun kaava on hyvin yksinkertainen. Perin-

Tällä hetkellä ihmisillä on
paljon henkistä pääomaa,
mutta onko hengellistä?

Ennen kuin istumme Oravan kanssa alas muistelemaa menneitä, luokaamme lyhyt katsaus pyhäkoulun
historiaan. Katolisessa Euroopassa lapsille annettiin
sunnuntaiopetusta jo 1500-luvulla. Uskonpuhdistuksen myötä lasten merkitys vain kasvoi. Esimerkiksi
Martti Lutherin Vähä katekismus laadittiin koko perheen hengellistä elämää silmällä pitäen.
Suomessa 1600-luvun piispa Juhana Gezelius vanhem-

pi kehitti kirkon kasvatuksellista puolta. Hän pani
alulle kiertokoulut ja lukukinkerit. Ensimmäiset varsinaiset pyhäkoulut näkivät päivänvalon Englannissa
1700-luvulla. Mutta Suomessa toiminta alkoi yleistyä
vasta 1800-luvun loppupuolella.
Suomen Evankelis-Luterilainen Pyhäkouluyhdistys
perustettiin 1888, joka vuonna 1991 muuttui Suomen
Evankelis-Luterilaisen Lapsityön Keskukseksi. Kristillistä kasvatusta käsittelevä kohta lisättiin mukaan
kirkkolakiin vuonna 1925. Järvenpään Pyhäkouluopisto näki päivänvalonsa vuonna 1936. Kannatusyhdistys
Suomen pyhäkoulun ystävät perustettiin 1993.
Tästä onkin hyvä hypätä Oravan omiin muistoihin
1950-luvulle. Orava kävi poikasena kotipitäjänsä kappalaisen rouvan, sittemmin kirkon suntion, pitämässä
pyhäkoulussa. Silloin tapana oli, että lapset istuivat
vakavina pöydän ääressä ja kuuntelivat, mitä opettajalla oli sanottavanaan.

tarvetta. Sitten kaupunginosan silloinen aluepappi
Jussi Pörsti näki Oravan messussa lapsiensa kanssa ja
tuli nykäisemään hihasta.
– Minut vedettiin mukaan ikään kuin pystymetsästä. Mitään aikaisempaa kokemusta minulla ei ollut. Ei
ollut laulun eikä soittamisen armolahjaa. Mutta ehkä
Luoja sitten oli antanut minulle puheen armolahjan.
Niinhän se on, että jos Jumala kutsuu ihmisen johonkin tehtävään, Hän antaa siihen voiman ja taidon. Kävin pyhäkoulun pitäjille järjestetyn kurssin, kun olin
jo jonkun aikaa opettanut, Orava sanoo.
Orava korostaa, miten ensiarvoisen tärkeää on saada kontakti lapseen. Näin pyhäkoululaiselle tulee tervetullut olo. Perustiedot kristinuskosta luovat lapselle
turvallisuutta. Pyhäkoulussa muun muassa opetetaan,
mikä on hyvää ja pahaa, ja miten tärkeää anteeksianto
on. Koska Jumala antaa anteeksi, hän velvoittaa sitä
myös ihmisiltä.
– Opettelimme erilaisia rukouksia, kuten aamurukouksen ja iltarukouksen. Ja sen mistä kaikesta voidaan kiittää Jumalaa, kuten kavereista, vanhemmista,
terveydestä tai siitä, että koulussa on ollut kivaa. Tai
että lapsi voi missä tahansa asiassa kääntyä Jumalan
puoleen. Ja tärkeää oli myös opettaa, miten Jumala
oli lapsen kanssa arjessa mukana, senkin jälkeen, kun
pyhäkoulu oli päättynyt.
Oravan mielestä on hyvä kohdata lapset aina latti-

teinen sunnuntaiaamun pyhäkoulu pidetään lapsille
sillä aikaa, kun aikuiset ovat messussa. Aivan aluksi
otetaan osallistujien nimet ylös. Sen jälkeen soitetaan
triangelia kolme kertaa, minkä jälkeen onkin vuorossa
alkulaulu.
Alttarille sytytetään kynttilät ja rukoillaan. Tämän
jälkeen yleensä havainnollistetaan päivän Raamatun
teksti. Se voidaan tehdä esimerkiksi piirtämällä, askartelemalla, näyttelemällä tai leikin kautta. Jokainen
pyhäkoulun ohjaaja tekee tämän tavalla, mikä hänelle
itselleen on lähin. Lopuksi luetaan Herran siunaus
ja lauletaan loppulaulu. Tilaisuuden jälkeen lapsi saa
tarran pyhäkoulutauluun, ja hän saa mennä vanhempiensa kanssa ehtoolliselle, jos haluaa.
– Muistan omasta pyhäkoulustani sen, miten kerran olin ainoa lapsi paikalla. Edes pastorin pojat eivät
olleet tulleet. Tuolloin pyhäkoulu muistaakseni jäi
väliin. Mutta niin ei saisi olla. Vaikka osallistujia olisi
vain yksi, tulisi pyhäkoulu pitää. Aina välillä on mukava kohdata aikuisia, jotka kertovat olleensa lapsena
minun pyhäkoulussani. Heille pyhäkoulu on ollut tärkeä kokemus, Orava kertoo.
Haastattelun jälkeen siirrymme morsiushuoneesta
aulaan hyvästelemään toisemme. Uskallamme kätellä,
sillä olemme kummatkin voidelleet kätemme oven
pielessä olevalla desinfiointiaineella. Orava jää vielä
iloisesti juttelemaan kohtaamansa ystävän kanssa.
Jatkan matkaani jo tulevaa kirjoitusurakkaani miet-

tien. Niin paljon kaikkea mielenkiintoista. Mistähän
sitä oikein aloittaisi? Kun myöhemmin käyn vielä läpi
muistiinpanojani saan Oravalta soittopyynnön.
– Muutama tärkeä asia tuli vielä mieleen.
Orava kertoo puhelimessa, miten myös vanhemmilla oli tarvittaessa mahdollisuus olla mukana hänen
pyhäkoulussaan. Tämä onnistui erityisesti Paavolassa,
jossa oli isommat tilat. Vanhempien mukanaolo lisäsi
lapsen turvallisuudentunnetta.
– Taivaallinen isä on lapsille
Jatkuu
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Pyhäkoulut pyörivät etupäässä vapaaehtoisten voimin, kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Anna-Mari Tukeva.

eräänlainen isoisä. Meillä aikuisilla pitäisi olla yhteinen huoli lasten kristillisestä kasvatuksesta. Pappienkin olisi hyvä kehottaa vanhempia tuomaan lapsiaan
pyhäkouluun, Orava kertoo.
Puhelu päättyy. Jään vielä hetkeksi miettimään.
Arvi Orava todellakin vaikuttaa asialleen omistautuneelta ihmiseltä. Moni lapsi on varmasti saanut
hänen välityksellään hyviä kristillisiä eväitä elämänsä
vaellukselle.
Vaikka Orava onkin siirtynyt jo syrjään pyhäkoulun pitämisestä, monia muita aktiivisia ohjaajia on
edelleen remmissä mukana. Ja perinteisen sunnuntaiaamun messun lisäksi Hyvinkään seurakunnasta
löytyy useita erilaisia pyhäkoulun muotoja.
– Pyhäkoulut pyörivät etupäässä vapaaehtoisten
voimin. Heidän ikähaarukkansa menee laidasta laitaan. On Arvi Oravan kaltaisia vanhempia ihmisiä,
jotka haluavat tukea lasten kristillistä kasvatusta ja
ovat toiminnassa mukana useamman vuoden. Sitten
on myös paljon nuoria, jotka ohjaavat pyhäkoulua
vuoden tai kaksi, kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja
Anna-Mari Tukeva, jonka vastuualueeseen pyhäkoulut kuuluvat.
Sunnuntain kympin messun lisäksi Hyvinkään kirkossa

järjestetään iltaisin noin kerran kuussa Kohti-messuja, joiden yhteydessä on myös pyhäkoulu. Seurakuntakeskuksen alakerran kerhohuoneessa pidetään
puolestaan kerran kuussa koko perheelle tarkoitettuja
perhepyhiksiä.
Sitten on vielä kirjepyhäkoulu. Siihen liittymällä
lapsi saa kirjeen kuutisen kertaa vuodessa. Maksuton kirje sisältää erilaisia pyhäkoulutehtäviä, Päkän
puuhat -lehden ja tarran pyhäkoulutauluun. Koronan
myötä kirjepyhäkoulu sai paljon uusia jäseniä. Silloin
tällöin eri tapahtumien yhteyksissä on pidetty myös
pop up -pyhäkouluja.
– Pyhäkoulu ei ole mitenkään sääntömääräinen,
eikä sinne tarvitse ennalta ilmoittautua. Niin lapset
kuin ohjaajatkin vaihtuvat eri kerroilla. Jokainen
ohjaaja saa tehdä pyhäkoulustaan oman näköisensä,
Tukeva sanoo.
Arvi Orava on pitänyt pyhäkoulua Hyvinkäällä nelisenkymmentä vuotta.
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Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Veini Vänskä

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Siili ja värikkäät lehdet
Satu surusta ja ikävästä.

S

ipu Siili asusteli suuren metsän laidalla. Syystuuli oli alkanut puhaltaa ja Sipun naapuri
Silla oli lähtenyt iltakävelylleen,
tarkoituksenaan palata takaisin
metsän laidalle yhteiselle iltapalalle.
Sipu ja Silla olivat tunteneet toisensa jo kauan. Heillä oli tapana iltaisin
keräillä yhdessä lehtien alta kovakuoriaisia ja toukkia. He kisailivat usein,
kumpi löytäisi värikkäämpiä ötököitä.
Sipu oli tässä aika hyvä. Eilenkin hän
oli löytänyt kuoriaisen, jossa oli kaunis
sininen hohde. Ja kuinka hyvältä se
maistuikaan. Sipu oli antanut palasen
myös Sillalle. He olivat sopineet etsivänsä niitä tänäänkin. Silla oli kertonut
eräästä keltaisesta ötökästä, jota olisi
kiva päästä maistamaan. Vielä hän ei
ollut sitä saanut kiinni, niin nopea se
ötökkä oli.

löytyy
Lystinlauma
m
instagra ista

Ilta alkoi tummua ja tähdet loistamaan

kirkkaammin taivaalla. Sillaa ei vain näkynyt. Sipu odotti kärsivällisesti, odotti
ja odotti. Syystuuli alkoi puhaltaa aina
vain kovemmin ja Sipu alkoi jo vähän
huolestua. Mihin ihmeeseen Silla oli
jäänyt? Yleensä hän oli hyvin täsmälli-

Silla oli taas jäänyt juttelemaan muiden
metsäneläinten kanssa. Sellainen Silla
oli, aina kaikkien kanssa juttelemassa
ja kyselemässä kuulumisia. Auttamassa
muita. Silla oli monen metsän eläimen
ystävä.

Kuuntele uusi
ulu
”Heijastin”-la
an
pa
m
Lysti la
valta
YouTube kana

Sipu odotti vielä hetken mutta sitten

hänen vatsassa alkoi kurnia ja hän kävi
syömään. Katsopas, tuolla on punertava
ötökkä ja samanlainen sinisen hohtava
koppakuoriainen kuin eilen. Jätänpä
sen Sillan ovelle, josta hän voi nappaista
sen suuhunsa kotiin tullessaan, Sipu
mietti.

Seuraavana päivänä Sillaa ei näkynyt
missään, sinisen hohtava koppakuoriainen odotti edelleen Sillan ovella. Syystuuli oli puhaltanut oven eteen monta
värikästä lehteä; punaisia, keltaisia ja
oransseja. Silla olisi ilahtunut tästä väriloistosta.
Sipu lähti kipittämään pitkin metsän
reunaa, huhuillen Sillaa. ”Silla, Silla!
Minä löysin sinulle herkullisen sinisen
koppakuoriaisen!” Vastausta ei kuulunut, Sillaa ei näkynyt missään. Nyt Sipu
oli todella huolestunut. Hän kipitteli
aikansa, kun Okka Orava näki korkealta
männyn latvasta hänet. ”Odotahan Sipu
hetki, minä tulen alas täältä puusta”,
Okka huusi.

Niin lähtivät yhdessä Sipu ja Okka kohti
suurta kuusta. Kuusen juurella näkyi,
että siitä vierestä oli kaivettu maata.
Pieni kumpu näytti värittömältä. Väritön oli Sipun mielikin.
Aikansa kummun äärellä oltuaan, Sipu
ja Okka lähtivät laahustamaan kohti
kotipesiään. Syystuuli puhalsi heidän
matkaansa ja lehdet lentelivät ilmassa.
Saattoi tuntea jo nenänpäässään talven
tulon olevan lähellä.
Seuraavana päivänä Sipu lähti käymään
suuren kuusen luona. Hän huomasi jo
kaukaa kauniit värit. Syysaurinko paistoi kuusen juurelle. Metsän eläimet olivat koko aamun tuoneet jotain kaunista

inpäivän
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Ruskeita männynkäpyjä. Vihreää sammalta. Miten kauniita värejä, niistä Silla
olisi pitänyt. Sipu laittoi omat värinsä
kummun päälle. Sinisen hohtavan kop-

ikki
Väritä sivun ka
irrä
pi
puun lehdet ja
a
oj
hm
sadun ha
e.
ll
vu
si

pakuoriaisen ja sen keltaisen nopean
ötökän. Sipu oli surullinen, hän oli
menettänyt ystävänsä. Mutta hän tiesi,
että Sillalla oli nyt hyvä olla. Varmasti
jonain päivänä Sipua ei itkettäisi enää
niin paljon. Ikävä jäisi mutta hän voisi
aina palata muistoissaan yhteisiin hetkiin Sillan kanssa.
Syystuuli jatkoi puhaltamistaan mutta

värikästä pienen kummun luo. Kauniita
värikkäitä lehtiä; punaisia, keltaisia ja
oransseja. Sinisiä ja punaisia marjoja.

aurinko vielä lämmitti ja valaisi päiviä.
Puiden lehdet muuttivat väriään. Ja
aina kun Sipu näki uuden ihanan värin,
hän muisteli Sillaa. Sipu keräsi kauniin
lehden, vei pienelle kummulle ja toisen
samanlaisen hän toi kotipesäänsä. Syksyinen aurinko toi kauniit kaikki värit
esiin. Syystuuli tuntui puhaltavan nyt
lempeämmin.

Kun Okka pääsi alas, Sipu alkoi hätään-

tyneenä kertoa etsivänsä Sillaa, olikohan Okka mahdollisesti nähnyt häntä?

urakunnan
”Hyvinkään se
eet” löytyy
lapset ja perh
ok
Facebo ista

nen mutta välillä hän jäi kyllä ihastelemaan, milloin mitäkin. Niin varmaan
oli käynyt tälläkin kertaa. Tai sitten

Okalta vierähti kyynel poskelle. Kyllä

hän oli nähnyt Sillan iltakävelyllään.
Silla oli kertonut etsivänsä herkullista
keltaista ötökkää. Silla oli nähnyt sellaisen metsän reunalla ja kipittänyt sen
perään tielle. Silla ei vaan huomannut
huristelevaa moottoria joka tuli nopeasti, liian nopeasti. Eikä moottori huomannut Sillaa. ”Voi Sipu, Okka Orava
kertoi, Silla on kuollut. Se moottori tuli
liian nopeasti. Sieltä sisältä nousi iso
hahmo ja nosti Sillan. Silla ei liikkunut
ollenkaan, mitään ei ollut tehtävissä. Se
hahmo otti lapion moottorin takaa ja
hautasi Sillan sen suuren kuusen juureen. Tiedätkö sen? Voin lähteä näyttämään. ”

”Se, joka seuraa
minua, ei kulje
pimeässä, vaan
hänellä on elämän
valo.”
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Pixabay

Suomalaiset suosivat kuoleman kiertoilmauksia.

Kuolemalla on monta nimeä
Jokainen meistä kuolee, mutta moni arastelee
puhua asiasta oikealla nimellä.

K

otimaisen draaman ystävät
varmasti muistavat legendaarisen komediasarjan Sisko ja
sen veli. Sen aloitusjakso on
kylmää parodiaa siitä, miten
kuolemaan suhtaudutaan ja miten
siitä puhutaan. Ensimmäisessä kohtauksessa veli tulee suoraan sairaalasta
ilmoittamaan siskolle heidän isänsä
kuolemasta

”Isä ei ole enää siinä happiteltassa.
Se otettiin pois,” veli ilmoittaa.
Myöhemmin veli yrittää kertoa puhelimessa tädilleen samaa asiaa. Hän
toteaa moneen kertaan, miten isä on
kuollut. Uutinen ei kuitenkaan mene
perille, sillä linja on huono. Veli alkaa
tankata asiaa kiertoilmauksin. Kuten:
” Se on siirtynyt ajasta iäisyyteen.
Sinne, mistä ei ole enää paluuta. Hänet

on kohotettu ihanuuteen. Hän on
mennyt vuorten taa pois, pois, pois.”
Siskon ja sen veljen lähtöajatuksena
oli murtaa tabuja. Sarjan ensiesityksestä on aikaa jo reilut kolmekymmentä
vuotta. Mutta yhä edelleen Suomessa
puhutaan kuolemasta hyvin usein kiertoilmauksia käyttäen.
Varovaisen arvion mukaan ilmaisuja on kielessämme satoja. Eivätkä
suomalaiset oli ainoita. Myös muilla
kansoilla kuolemasta puhuminen on
vaikeaa. Erään saksalaisen yliopistotutkimuksen mukaan saksan kielessä olisi

Lähetystyö poikkeusoloissa
Istanbul, Turkki

Myanmar

Istanbulissa niin kuin kaikkialla maailmassa elämme
koroviruksen vuoksi ainakin jonkinlaisissa poikkeusoloissa. 15.3.2020 alkaen kirkkomme oli suljettuna n.
3 kuukauden ajan, sen jälkeen olemme voineet jatkaa
jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa. Keväällä
oli tiukkoja rajoituksia ulkona liikkumisessa mutta
nyt voi liikkua vapaasti, kunhan käyttää maskia. Ns.
turvavälien noudattaminen tässä 16 milj. asukkaan
kaupungissa näyttää olevan mahdotonta. Jumalanpalveluksiin tulijoilta mitataan lämpö ja huolehditaan
maskin käytöstä. Tähän mennessä kaikki on mennyt
hyvin.
Pekka ja Kaarina Koskinen, Istanbul

Työmme on opettaa teologiaa paikallisessa instituutissa ja kehittää sen toimintaa. Myanmarissa ei ole
mahdollista tarjota vaatimattomissa oloissa asuville
opiskelijoille etäopetusta, minkä takia jouduimme
perumaan tämän lukuvuoden. Suuri osa suunnitelluista tavoitteista ei toteudu tänä vuonna ja sen lisäksi
on vaikea tehdä suunnitelmia etukäteen, kun ei tiedä
kauanko kriisi kestää. Tämä on kuitenkin kokemus,
joka yhdistää meitä kaikkia ja auttaa ymmärtämään,
kuinka tärkeitä ovat ihmissuhteet ja toistemme tukeminen.
Joona Toivanen, Myanmar

kaiken kaikkiaan kuusisataakolmekymmentä ilmausta kuolemalle.
Henkivakuutusyhtiö Kaleva toteutti
aiheeseen liittyvän tutkimuksen vuonna 2017. Heidän laatimaansa kyselyyn
vastasi 1515 ihmistä. Vastaajista joka
neljäs sanoi välttävänsä kuolemasta
puhumista. Vain kolmekymmentäseitsemän prosenttia oli miettinyt omia
hautajaisiaan.
Tutkimuksen mukaan suomalaiset
suosivat kuoleman kiertoilmauksia. Ja
useimmin ne olivat hyvin korrekteja.
Viisi suosituinta olivat: Hän meni pois.
Hän nukkui pois. Menehtyi. Hänestä
jätti aika.
Kuoleman kohtaaminen on varsinkin läheisille hyvin rankka paikka.
Siksi kiertoilmaisutkin ovat varsin
ymmärrettäviä. Mutta mitä selvemmin
asian ilmaisee, sitä selvemmäksi se
muuttuu. Kun kuolemasta puhutaan
kuolemana, asian lopullisuuden pystyy
helpommin hyväksymään.
Joskus kiertoilmauksien käyttämisestä saattaa olla peräti haittaa. Esimerkiksi kehitysvammaisista monet
käsittävät asiat konkreettisesti. Kun
kehitysvammaiselle sanotaan, että joku
läheisistä on nukkunut pois, hän ei
välttämättä itse uskalla mennä illalla
levolle. Hän saattaa pelätä, että nukkuessaan hänkin kuolee.
On myös sanottu, että kuolemankielteinen maailma on elämänkielteinen. Siksikin kuolemasta on hyvä
puhua suoraan. Sekin on selvää, että
kiertoilmauksin kuolemaa ei pysty
välttämään meistä kukaan.
Henri Waltter Rehnström

IKKUNA MAAILMAAN
kina näinä vuosina täällä Kroatiassa.
Tänä vuonna olemme saaneet kokea, miten Jumalan rakkaus on kekseliäs. Media, internet, posti,
puhelimet sekä keittiömme ovat tarjonneet monia
keinoja. Lopulta kuitenkin: ”Jumalalle, joka meissä
vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin
verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys…” Ef 3:20-21a
Elina Braz de Almeida, Kutina

Kutina, Kroatia
Lasnamäki, Viro
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Ajattelen, että lähetystyö on aina
työtä poikkeusoloissa. Usein elämä ja palvelu lähetyskentällä
tuntuu joko poikkeuksellisen
ihanalta tai poikkeuksellisen kamalalta. Lähetystyöhön päästään Jumalan
armosta ja se armo on
ollut myös poikkeuksellisen ihmeellistä kaik-

Nuoret kuvaavat ohjelmaa
Kutinan seurakunnan varhais
nuorten YouTube -kanavalle.

Elina Braz de Almeida

Opettelimme keväällä Lasnamäellä suomalaisten seurakuntien tavoin ”verkkokalastusta”: iltarippikoulu toteutui ryhmävideopuheluna ja yhteysiltoja striimattiin
kotisohvalta. Striimausten kautta tavoitimme niitäkin,
jotka eivät olleet aikaisemmin käyneet kokoontumisissamme.
Oman digiloikkani tein YouTube-lauluvideoiden
muodossa. Myös Facebookista on tullut tärkeä väline
yhteydenpidossa sekä lähettäjiin ja ystäviin että Lasnamäen verkostoihin. Uskon, että poikkeusoloissa
opituista taidoista on meille hyötyä myös tulevaisuudessa.
Kirsti Malmi, Lasnamäki

Petra Pohjanraito

YTIMESSÄ

Taivasta kohti matka vie

P

yhäinpäivänä muistamme rakkaitamme, jotka ovat saattaneet meitä taivasmatkalla ja tuntevat tien
perille. Kynttilät syttyvät haudoilla
ja sydämissä. Muistot valaisevat
kirkkaina mieltä. Jokaisen elämän valo on
ihmeellinen, siitä piirtyy pysyvä jälki kaipaavaan sydämeen.
Lapsuudesta muistan, kuinka kuljimme
haudoille mummin ja ukin kanssa käteni
vahvemmassa kädessä, sain ottaa kädestä
kiinni, kokea turvaa. Veimme kynttilöitä
läheisten muistoksi. Liekkien lämmin, kaihoisa valo loi rauhan sydämeen.
Tänä pyhäinpäivänä kuljemme kukin
meistä rakkaittemme haudoille. Minä teen
matkaa veljeni haudalle, kynttilä kädessä,
tikut taskussa. Saan kokea samaa rauhaa
sydämessäni kuin lapsenakin. Saan tukea
vanhempiani, antaa heille käteni turvaksi
hautuumaan hämärällä tiellä.
Kun liekki syttyy, saamme yhdessä sanoa: ”Nyt saat Pekka oman kynttilän. Saat

katsella Jumalan rakastavia kasvoja taivaan
valossa.” Maa on niin kaunis soi sielussa.
Se oli veljeni rakkain virsi. ”Maailman
kautta kuljemme laulain, taivasta kohti
matka vie.” Tällä tiellä minäkin olen kulkemassa.
Millaista matkanteko on ollut, sitä mietin. Moni kysymys on jäänyt avoimeksi.
Haluaisin kovasti tietää, miksi elämän on
näin epävarmaa ja haurasta. Miksi Jumala
tuntuu kuiskailevan ja toisinaan piiloutuvan. En voi sanoa, että jokainen askel,
jonka olen ottanut, tuntuisi johdatukselta.
Kun näitä mietin, mieleeni nousee veljeni
elämä ja sen monet kärsimykset, omat
kolhuni ja pettymykseni, ystäväni, joka
sai elää noin puoli vuotta saatuaan tietää
syövästä.
Tämä on elämän varjopuolta, johon
toivoisin valoa, kun seison haudalla, joka
tulee olemaan minun osani, sitä ennen
vanhempieni. Ja tätä on vaikea käsittää ja
hyväksyä. Voisin tokaista: ”elämä on”, ja

Saat katsella
Jumalan
rakastavia
kasvoja
taivaan
valossa.

hengittää. Se, että saa hengittää on lahja.
Elämä on vastakohtaisuuksien kirjoa. Kysymyksieni keskellä saan tarttua Jumalan
käteen turvallisin mielin ja kulkea Jeesustietä kohti taivasta. Rauha palaa sydämeeni.
Saan luottaa siihen, että Jeesus on tie,
joka vie taivaaseen. Häntä seuraamalla
pääsee perille. Jeesus on luvannut valmistaa meille asuinsijan taivaaseen. Jumalan
kodissa, taivaan kodissa on monta huonetta. Paikka on jo valmiina. Raamatussa puhutaan kauniisti ja lohdullisesti taivaasta,
johon voi sydän edellä kurkottaa jo täällä
maan päällä. Saat kurkottaa kohti taivasta
silloinkin, kun sydän on täynnä surua ja
kaipausta. Silloinkin sydämesi on Jumalan
suurella sydämellä ja kätesi hänen vahvemmassa kädessään.
Petra Pohjanraito
kappalainen

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä!
Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee
hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka
ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei
murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki
entinen on kadonnut.
Ilm. 21:3-4

Pyhä Henki, Lohduttaja, tule meidän
taakkojamme kantamaan. Tule ja jää.
Pyhä Henki, Lohduttaja, tule meidän
kipujamme kantamaan. Tule ja jää.
Pyhä Henki, Lohduttaja, tule meidän
suruamme kantamaan. Tule ja jää.
Pyhä Henki, Lohduttaja, tule meidän
tuskaamme kantamaan. Tule ja jää.
Aamen.
Katja Kaila

Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.
Virsi 30
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Unsplash

Lapsen oikeuksien päivänä
ulkoillaan!
Lapsen oikeuksien päivää vietetään
tänä vuonna ulkoilmassa kirkonmäellä
(Hämeenkatu 16). Tervetuloa koko
perheen kanssa 20.11.2020 perjantaina
kello 9-12.
Leikitään ja lauletaan ulkona, liikutaan ja kierretään rasteja. Seuraa ilmoituksia nettisivuilla ja Facebookissa ”Hyvinkään seurakunnan lapset ja perheet”.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään
16.-22.11.2020. Vuoden 2020 teema on
lapsen oikeus tulevaisuuteen. Minkälainen
on lapsen haave tulevasta, minkälaisessa
maailmassa haluat lapsesi kasvavan?
Minkälaisia unelmia sinulla ja lapsellasi on?

POIMINTOJA
kahvit srk-keskuksen juhlasalissa.
Tilaisuus striimataan seurakunnan
Facebookiin.
Ma 2.11. klo 7.30-8.30 Miesten aamukahvit Cafe Aulassa, Hämeenkatu 3. Reijo
Tuomisen aiheena ”Mikä siirtolapuutarhatoiminnassa kiehtoo”. Ma 7.12. vieraana
Kassu Halonen.
Ti 3.11. klo 18 Päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Tule muistamaan menehtynyttä

bändi Kuvastus ja klo 12.30 kirkkoteatteri
Robert’s Coﬀeen lavalla.
To 26.11. klo 18-20 Ikkunoita lähetyksen
maailmaan srk-keskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Mitä tarkoittaa Sinema
Leo? Miksi tansanialaiset tarvitsevat lähetystyötä? Aiheesta kertoo Tansaniassa
pitkään työskennellyt nimikkolähetti
Mikko Pyhtilä.

M

läheistäsi ja hiljentymään hetkeksi kirkkoon. Tilaisuuden jälkeen kynttiläkulkue.
Lämpimästi tervetuloa! Tilaisuuden järjestää seurakunnan diakoniatyö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
To 12.11. klo 14-16 Pappi tavattavissa
Robert’s Coﬀeessa Willassa, Hämeenkatu 9. Jutellaan kahvikupposen ääressä!
Seuraava kerta to 26.11.
Ti 17.11. klo 11-14 Hyvän mielen päivä srkkeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Ilmoittautumiset ti 27.10. klo 9-16 Päivi
Lievoselle, 040 487 1382 (vain soittamalla, ei viestejä). Ohjelmassa ruokailu,
ohjelmaa ja kahvit.
To 19.11. klo 18-20 Miestenilta Vehkojan
srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Rikospoliisi Kalle Mäenpää: ”Rikos ja
rangaistus”.
La 21.11. klo 10-14 Seurakunta mukana
kaupungin joulunavauksessa, Torikatu 7.
Glögitarjoilu Willantorin toriteltalla. Lystilammas ja Ilo-aasi mukana. Paikalla myös
pieni lammastarha. Kello 10 kirkkoherran
tervehdys ja kirkkokuoro Willantorin
lavalla. Klo 11.30 seurakunnan nuorten

ko

Py

htäl

ä

La 28.11. klo 10-13 Lähetyksen joulumyyjäiset Hyvinkään kirkon aulassa. Joulumyyjäisistä löytyy mm. tilkkutöitä ja Tikkusormien tekemiä puuesineitä, perinteistä
joululahjaa sekä uusia innovaatioita.
Kahvio, arpoja. Järj. KäTeVä -piiri sekä
Tikkusormet.
Ti 1.12. klo 18-20 Lapsensa menettäneiden
ryhmä Puolimatkan kappelin omaisten
huoneessa, Aholankatu 20. Vertaistapaamisiin voi tulla jokainen, jonka lapsi
on kuollut, riippumatta lapsen iästä tai
kuolinsyystä tai siitä, milloin hän on kuollut. Ilmoitathan tulostasi sähköpostilla,
tekstiviestillä tai soittamalla ohjaajalle.
Vertaistapaamisiin voit ottaa mukaan
valokuvan tai muun muiston lapsestasi.
Lisätietoa ryhmästä voit kysyä ohjaajalta:
Leena Vilkka, leena.vilkka@biofilos.fi,
puh. 040 7627 650.
Su 6.12. klo 12.00-12.30 Itsenäisyyspäivän
seppeleenlasku Puolimatkan hautausmaalla, Aholankatu 20.
Su 6.12. klo 12.45-13.15 Itsenäisyyspäivän
seppeleenlasku Rauhannummen hautausmaalla, Hikiäntie 1433.

S Y K S Y L L Ä N U O R T E N V I I K K O T O I M I N TA A
T U T T U U N TA PA A N B E TA N I A S S A :
Ke Raamis klo 15-19
Pe After School klo 15-21
La Nuorten ilta klo 16.30-20.30
6. ja 7.11. Kuutsi 2020 Hyvinkään kirkolla. Lisätietoa www.kuutsi.net
Lisää tietoa www.betsku.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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KONSERTTEJA
Su 8.11. klo 14-15 Naiskuoro Solinan isänpäiväkonsertti Vehkojan srk-keskuksessa,

ik

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.
Su 25.10. klo 16.30-19.00 Nuorten aikuisten
peli-ilta Betaniassa, Helenenkatu 15.
Seuraavat peli-illat 8.11. ja 22.11.
Su 25.10. klo 17.00-18.30 Kohti-messu Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Kohtimessu on kohtaamispaikka Jumalan ja
lähimmäisen kanssa. Sanaa ja ehtoollinen. Tarjoilua kirkon yläsalissa klo 16.30.
Pyhäkoulu ja rukouspalvelua. Saija Lottonen, saarna ja puhe Virpi Vikman, Helena
Lehtinen. Seuraava Kohti-messu 22.11.
La 31.10. klo 14.00-14.45 Pyhäinpäivän hartaus Rauhannummen kappelissa, Hikiäntie 1433. Tilaisuudessa mukana Hyvinkään
Työväen Mieskuoro.
La 31.10. klo 15.00-15.45 Pyhäinpäivän hartaus Puolimatkan kappelissa, Aholankatu
20.
La 31.10. klo 16 Pyhäinpäivän perhehartaus
Puolimatkan kappelissa.
La 31.10. klo 18-20 Pyhäinpäivän iltakirkko
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Vehkojan kuoro ja Kirkkokuoro. Kirkko-

Ke 9.12. klo 13-15 Päihdetyön joulujuhla srkkeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Jouluateria ja ohjelmaa.
Pe 11.12. klo 10.30-13.30 Suuret joulumyyjäiset srk-keskuksen juhlasalissa. Leivonnaisten lisäksi mahdollisuus hankkia
joululahjat. Samalla tuet lähetystyötä!

Isänpäiväkonsertti
su 8.11. klo 14

Vehkojan seurakuntakeskus

Naiskuoro Solina
johtaa Nina Melasalmi

Konsertin kesto n. 1 tunti
Kahvitarjoilu

Yli-Anttilantie 3. Johtaa Nina Melasalmi.
Konsertin kesto n. 1 tunti. Kahvitarjoilu.
La 28.11. klo 18 Joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Kide-kuoro
laulaa perinteisiä ja uudempia joululauluja. Mukana myös lauluja Kide-kuoron
naiskuorolta Kidettäriltä sekä Lumina
lauluyhtyeeltä. Konsertissa myös yllätysnumeroita kuorolaisten omasta joukosta.
Johtaa Pertti Utriainen. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
Ti 1.12. klo 19 Joulu tulee –konsertti Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Hyvinkääläisten muusikkojen ohjelmistosta löytyy
nuorten itse tekemiä joululauluja sekä
tuttuja joulun klassikoita, niin uudelleen

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Kuutsi on aikaisempina vuosina järjestetty koulujen aloitusviikolla. Se
on ollut rippikoulujen jälkeen kesän
lopettava leiri, mutta tänä vuonna
se pidetäänkin vasta marraskuussa.
Jo ennen koronaakin tiedettiin, että
Kuutsi tehdään tänä vuonna eri tavalla
kuin ennen: nuoret saivat entistäkin
suuremman vallan ja vastuun leirin järjestelyistä, kun nuorista kootut ryhmät
valmistelivat musiikkia, iltaohjelmaa,
vapaa-ajan ohjelmaa, tilojen somistusta
ja oikeastaan kaikkea muutakin leiriin
liittyvää. Työntekijät ovat mukana lähinnä ohjaamassa ja mahdollistamassa
työskentelyä.
Vallitsevasta poikkeustilanteesta ja
valtion rajoituksista johtuen tultiin tulokseen leirin siirtämisestä. Koko kevät
oli epävarmaa aikaa ja kukaan ei oikein
tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Niinpä leiri siirrettiin syksylle. – Ajattelimme, että ennemmin siirretään Kuutsia,
kuin jännitetään koko kesä, että miten
käy, kertoo muutoksesta nuorisotyönohjaaja Anssi Tähtinen. Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, että Kuutsia ei
tänä vuonna järjestetä leirimuotoisena,
vaan tapahtuma siirretään Hyvinkään
kirkonmäelle.

Miika Hämäläinen

Kuutsi - Mitä sille nyt tapahtuu?
Kuutsi  on kahden päivän viikonlopputapahtuma, joka järjestetään
6.–7.11. Monet aiemmilta Kuutseilta
tutut ohjelmat saatiin helposti siirrettyä tämänkin vuoden tapahtumaan.
Perjantai alkaa After school -etkoilla
nuortentila Betaniassa. Sieltä siirrytään
kirkolle, jossa esiintyjänä mm. kuuluisa
koomikko Mikko Vaismaa. Ilta huipentuu yhteiseen messuun. Lauantaina
pidetään tunnelma katossa aamusta
iltaan. Päivään mahtuu mm. hartauksia,
raamattuopetusta, hengaamista kirkon
yläsaliin rakentuvassa Kuutsi-loungessa, sekä syömistä. Illan päättää suosittu
gospelbändi NNS. Parhaista bileistä
lähdetään aina jatkoille, niin myös
Kuutsilta. Kuutsin jatkopaikkana toimii
luonnnollisesti Betania. Tapahtumaan
voi tulla ja mennä omien aikataulujensa
mukaan, eikä ilmoittautuminen sido
olemaan paikalla koko aikaa. Mikä parasta, Kuutsi on tänäkin vuonna ilmainen kaikille osallistujille!
Henna Sinisalo ja Viivi Nissinen
Jos kiinnostuit, lisätietoa löytyy
Instagramissa @betskunet ja @kuutsinet
tai netissä betsku.net ja kuutsi.net.
Seuraa aktiivisesti, ettet jää mistään paitsi!

POIMINTOJA

sovitettuina kuin perinteisesti esitettyinä.
Johtaa Joona Laukkanen. Kesto 1h 15min,
vapaa pääsy.
Ke 2.12. klo 19 Jouluksi kotiin –Varusmiessoittokunnan konsertti Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Puolustusvoimien
konserttisoittokunta KONSK ja viihdebändi. Esiintyjät ovat Puolustusvoimien
varusmiessoittokunnan nuoria varusmiessoittajia. Johtaa Juhani Valtasalmi.
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
To 3.12. klo 18 Sävelet tuokoon joulun
–konsertti Hyvinkään kirkossa, Hämeen-

katu 16. Hyvinkääläinen yhtye Langaton
Yhteys esittää Sävelet tuokoon joulun
-nimisessä nuottikirjassa julkaistuja
joululauluja. Konsertissa kuullaan useita
täysin uusia joululauluja, joita ei ole aiemmin julkisesti esitetty. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
La 5.12. klo 17 Hyvinkään Oratoriokuoron
joulukonsertti Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. J.S.Bach: Magnificar
D-Duuri, BWV 243. Anna-Maria
Hannonen (sopraano), Hanna Lammi
(sopraano), Ruut Mattila (altto), Niilo
Erkkilä (tenori), Jussi Vänttinen (basso),
Hyvinkään orkesterin yhtye, Hyvinkään
Oratoriokuoro. Johtaa Erkki Hannonen.
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.
Pe 11.12. klo 18 Luciafest och de vackraste
julsångerna, Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Svenska skolans luciafest
och allsång med de vackraste julsånger!

LAPSET JA PERHEET
Ke 28.10. klo 18 4-v. synttärit Vehkojan
srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Tervetuloa synttäreille perheen, kummien,
isovanhempien kanssa. Ohjelmassa
on laulua, sankareiden huomioiminen,
Hakasirkuksen esitys ja jätskitarjoilu.
Mukana Lysti-lammas. Toivomme
etukäteisilmoittautumista seurakunnan
nettisivujen kautta. Lisätietoja annamari.tukeva@evl.fi tai 040 559 6327.
Seuraavat synttärit pe 30.10. klo 18.
Ke 4.11. klo 17.30-19.30 PerhePyhis srkkeskuksen kerhotilassa, Hämeenkatu 16.
Leikkiä, laulua ja pyhäkouluhetki. Tarjolla
iltapalaa. Tervetuloa!
Pe 13.11. klo 10 Muskarikirkko Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Tervetuloa
pienet ja isommat mukaan! Körötellään,
lauletaan, lorutellaan ja saadaan ehtoollinen. Myös lapset ovat tervetulleita ehtoolliselle. Lopuksi nautitaan kirkkososeet
ja -kahvit. Mukana myös Lysti-lammas.

Pikkuväen joulukirkot

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
HYVINKÄÄN KIRKOSSA
To 10.12. klo 14 ja klo 18
La 12.12. klo 16 ja klo 18
Su 13.12. klo 10 Kauneimmat Joululaulut messu
Su 13.12. klo 14 lasten Kauneimmat
Joululaulut sekä klo 16, klo 18 ja
klo 20
Pe 18.12. klo 18 Greatest Christmas
Carols
La 19.12. klo 16 ja klo 18
Su 20.12. klo 16, klo 18 ja klo 20
Ke 6.1. klo 18

Ma 7.12. klo 9.00-9.30 ja klo 10.00-10.30
Paavolan srk-kodissa, Aittatie 1.
Ti 8.12. klo 9.15-9.45 ja klo 10.00-10.30
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Ke 9.12. klo 9.15-9.45 ja klo 10.00-10.30
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Ke 9.12. klo 10.30-11.00 Martin srk-talossa,
Niittymäenraitti 4.
Pe 9.12. klo 9.15-9.45 ja klo 10.00-10.30
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Ti 15.12. klo 9.15-9.45 Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Huom. Tapahtumiin voi tulla muutoksia.
Ajantasainen tieto löytyy seurakunnan
nettisivuilta.
Pitopalvelun lounaspöytä on avoinna
ma-pe klo 10.30-13.30. Hinta 10 €. Ruoka
on mahdollista ottaa myös mukaan. Pitopalvelusta saat kätevästi tarjoilut kaikkiin
juhliin, hyvinkaansrk.pitopalvelu@evl.fi
tai 040 8050 240. Tilaa herkulliset jouluruoat pe 11.12. klo 14 mennessä! Hinnaston löydät seurakunnan nettisivulta.

Kaikki
seurakun
nan toim
inta
osoittee
ssa www
.
hyvinkaa
nseuraku
nta.ﬁ.
Seurakun
ta on my
ös
Faceboo
kissa ja
Instagra
missa.

Diakonian asiakasvastaanotto
NesTorissa, Suokatu 6. Ma klo 14-17
perhetyön vastaanotto. Ti ja pe 10-13
vastaanotto. To 10-13 päihdetyön vastaanotto. Ajan voi varata vastaanotolle
ma klo 14-17 sekä ti, to ja pe klo 10-13
puhelimitse numerosta 019 4561 250 tai
käymällä em. aikana paikan päällä varaamassa ajan.
Diakoniaruokailu
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville hyvinkääläisille tarkoitettu ruokailu
Hyvinkään kirkon yläsalissa 2.11., 16.11.,
7.12. ja 21.12. klo 11.30 – 13.00. Hinta 2 € /
hlö käteisenä. Ylijäämäruokaa voi ostaa
omiin astioihin 2 € / annos. Yhteyshenkilöt maria.kahra@evl.fi, 040 559 6324, ja
paivi.lammela@evl.fi, 040 559 6318.
Keskusteluapua
seurakunnasta. Vaikeiden asioiden kanssa
ei ole hyvä jäädä yksin, vaan niistä on
tärkeää puhua jonkun kanssa. Akuutissa
kriisitilanteessa soita:
Päivystävä pappi 040 805 0212
ma-pe klo 9-13
Palveleva puhelin 040 022 1180
joka ilta klo 18-24
Koulutyöstä vastaava pappi 0400 843 241
Diakoniatyöntekijät 040 559 6314 ja
040 487 1382

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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Pasi Perander siirtyi Hyvinkään
seurakuntaan Kirkkohallituksesta,
joka oli hyvä näköalapaikka
seurakuntien taloushallintoon.

Ei yksin kirkollisverosta…
Uusi talousjohtaja Pasi Perander kertoo,
mistä kaikesta seurakunnan rahoitus koostuu.

E

vankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuuluva hyvinkääläinen maksaa tänä vuonna kirkollisveroa
1,25 prosenttia veronalaisista
tuloistaan. Viime vuonna Hyvinkään seurakunta sai verotuloja noin
seitsemän miljoonaa euroa. Mutta tässä
ei suinkaan vielä kaikki. Seurakunnan
rahoitus ei koostu yksin kirkollisverosta
vaan myös monesta muusta pienestä
osasesta.
– Toki kirkollisvero on seurakuntien
päätulolähde, kertoo Pasi Perander.
Perander on Hyvinkään seurakunnan

uusi talousjohtaja. Hän on toiminut
virassaan elokuun alusta lähtien. Tätä
ennen hän työskenteli yhdeksän vuotta
taloushallinnon tehtävissä Kirkkohallituksessa Helsingissä. Kaiken kaikkiaan
takana on noin kolmenkymmenviiden
vuoden kokemus seurakunnan taloushallinnosta. Työpaikan vaihtoa Hyvinkäälle vauhditti muun muassa se, että
Perander on asunut kaupungissa perheineen viimeiset kolmetoista vuotta.
– Kirkkohallitus oli hyvä näköalapaikka seurakuntien taloushallintoon
ja toimintaankin. Nyt olen tavallaan
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palannut ikään kuin ydintehtävääni.
Seurakunta on työpaikkana monipuolinen. Täällä työalojen kirjo on laaja, se
yltää haudan pohjalta aina urkulehterille asti. Jos olisi töissä esimerkiksi insinööritoimistossa, siellä melkein kaikki
työkaverit olisivat insinöörejä, Perander
naurahtaa.
Talousjohtajan tehtävänä on johtaa
seurakunnan talous-, henkilöstö- ja tietohallintoa. Lisäksi hänen alaisuuteensa
kuuluvat myös kiinteistötoimi, hautaustoimi ja ruokapalvelut. Jälkimmäinen
on Hyvinkään seurakunnan erikoisuus.
Tämä tarkoittaa seurakuntakeskuksessa
toimivaa ravintolaa, joka toimii niin pitopalveluna kuin lounasruokalana.
Mutta puhukaamme hieman lisää
seurakunnan taloudesta. Mistä kaikesta
se koostuukaan? Verotulojen lisäksi
seurakunnat saavat myös valtionrahoitusta. Sillä katetaan hautaustoimen,
kirkonkirjojen pidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten rakennusten kunnossapidon kustannuksia.
Hyvinkäällä valtionrahoitus oli viime

vuonna hieman vajaat yhdeksänsataatuhatta euroa. Verojen ja valtionrahoituk-

sen lisäksi tuloja kertyy niin virkatodistusten kirjottamisesta, kerhomaksuista
kuin hautaustoimen maksuista. Tuhkausmaksut ovat yleisiä, sillä Hyvinkääläisistä vainajista kahdeksankymmentäprosenttia polttohaudataan.

Verotulojen lisäksi
seurakunnat
saavat myös
valtionrahoitusta.

Rahaa tulee myös seurakuntatilojen
käyttömaksuista ja muista vuokrista.
Sijoituksiakin on ja kolehtikin tuottaa
muutaman euron.
– Viime vuonna yksi merkittävimmistä tulonlähteistä oli Helenenkadulla
sijaitsevasta kiinteistöstä saatu myyntivoitto. Tämä on kuitenkin harvinaista,
sillä kiinteistökauppoja ei todellakaan

tehdä joka vuosi, Perander kertoo.
Hyvinkään seurakunta saa myös
jonkun verran testamenttilahjoituksia,
ja sitä varten on olemassa pari erillistä
rahastoa. Eli jos ei ole perillisiä, seurakunta on hyvä vaihtoehto testamentata
omaisuutensa.
Koronan vaikutukset näkyivät myös
niin Hyvinkään kuin muidenkin seurakuntien taloudessa. Mutta seuraukset
olivat todellisuudessa paljon pienempiä,
mitä kuviteltiin. Vielä keväällä Perander
työskenteli kirkkohallituksessa, ja kykeni sieltä käsin seuraamaan seurakuntien
kokonaistilannetta, esimerkiksi kirkollisveron kehitystä.
– Huhtikuussa tilanne näytti todella
pahalta, mutta syyskuulle tultaessa oli
saavutettu lähes normaalitilanne, Perander kertoo.
Toki seurakunnilla on edelleenkin
haasteita talouden kanssa. Kirkosta eroamisten määrä näkyy suoraan verotuloissa. Mutta pitää olla vain luottavaisin
mielin. Tähänkin asti kirkko ja seurakunnat ovat selvinneet.
– Koronakevään aikana kirkosta
eroamisia oli itse asiassa vähemmän
kuin aikaisempina vuosina, Perander
sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Veini Vänskä

