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Outi Raatikaisen mukaan joulunajan ohjelmisto tapahtuu paljolti verkossa.

Tapahtumat tuovat ihmisiä kaupunkiin
Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikaisen mukaan
kaupungin tehtävä on toimia kaupunkilaisista lähtevän
kulttuuritoiminnan mahdollistajana.

T

ätä nykyään Hyvinkäällä järjestetään useita isoja tapahtumia,
kuten viime vuosina tutuksi tullut
Red Carpet. Ne eivät kuitenkaan
ole tulleet tänne itsestään. Tapahtumien kaupunkiin saamiseksi on tehty
paljon työtä.
– Tapahtumien tärkeyteen havahduttiin
noin kymmenisen vuotta sitten, niin Hyvinkäällä kuin monissa muissakin kaupungeissa. Ymmärrettiin, että tapahtumat tuovat
kaupunkiin ihmisiä ja nostavat sen imagoa.
Siksi yritämme jatkuvasti saada tänne isoja
tapahtumia, Outi Raatikainen kertoo.
Raatikainen tuli Hyvinkään kaupungille
töihin vuonna 2011. Hän aloitti nuorisopuolella, josta monen mutkan kautta päätyi
kulttuuri- ja tapahtumapäälliköksi 2016.
Hän on järjestyksessä toinen kyseisen viran
haltija Hyvinkäällä.
– Kun aloitin Hyvinkäällä, niin silloin
tapahtumien koordinointi ei oikeastaan ollut kenenkään vastuulla. Luvat ja muut käytännön asiat ovat kuitenkin raskaita. Siksi
onkin hyvä, että kaupungilla on joku, joka
neuvoo niiden kanssa. Kaupungin tehtävä
ei ole ensisijaisesti itse tuottaa tapahtumia
vaan auttaa niiden mahdollistamisessa,
Raatikainen kertoo.
Raatikainen kehuu Hyvinkäätä hyvänä
kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Esimerkiksi kuvataidehistorian perinne on
täällä pitkä. Etuna on myös se, että Hyvinkää on kaupunkina sopivan kokoinen. Se
ei ole ihan pikkukaupunki, mutta ei kovin
isokaan. Tämä mahdollistaa sen, että täällä
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kyetään toimimaan ketterästi ja joustavasti.
Tarvittavat avainihmiset saadaan nopeasti
koolle.
– Kärjistäen voisi sanoa, että aiemmin
kaupunkilaisilta tulleessa palautteessa valiteltiin monesti, että Hyvinkäällä ei tapahdu
mitään, ja jos tapahtuu, siitä ei tiedotettu.
Siksi juhlavuotta 2017 mainostettiin tarkoituksella hyvin paljon. Ajattelimme, että
ensimmäiseen tapahtumaan tulee ehkä
noin viisisataa ihmistä. Mutta tulikin miltei
viisitoistatuhatta, Raatikainen kertoo.
Juhlavuosi 2017 toimikin eräänlaisena
käännekohtana. Se on näkynyt Raatikaisen
mukaan erityisesti musiikkipuolella, johon
on syntynyt paljon vakiintuneita yhteistyön
käytäntöjä. Ulkopaikkakuntalaisetkin ovat
löytäneet Hyvinkäälle.
– Muutamat helsinkiläiset kaverini tulivat tänne junalla, ja ihmettelivät sitten, että
eikö matka tämän pidempi ollutkaan. Tällä
tavalla tapahtumat kasvattavat tietämystä
Hyvinkäästä. Se ei ole enää kaupunki jossain tuolla kaukana, Raatikainen sanoo.
Kulunut koronavuosi toi kuitenkin omat
haasteensa hyvin rullaavaan kulttuurielämään. Tapahtumia jouduttiin perumaan
tai siirtämään tulevaisuuteen. Tästä ei kuitenkaan lannistuttu. Verkkoon perustettu
Poikkeustilaklubi tarjosi esiintymisalustan
ja hieman toimeentuloakin noin sadalle artistille. Facebokiin ja YouTubeen streamatut
lähetykset saivat yli satatuhatta katsojaa.
Myös joulunajan ohjelmisto on paljon
hillitympi kuin aiempina vuosina. Tässäkin

HENKILÖKUVA
Outi Raatikainen
yhteisöpedagogi
Hyvinkään
kaupungin
kulttuuri- ja
t apahtumapäällikkö
Motto: 
”Kaupungin rooli
on mahdollistaa
tapahtumat.”

Seurakunnan
ja kaupungin
yhteistyö on
perinteisesti
ollutkin hyvin
tiivistä.

tapauksessa toiminta tapahtuu paljolti verkossa. Koska perinteistä joulupukintelttaa
ei tänä vuonna joulunavaustapahtumassa
nähty, on suunniteltu, että lapset lähettäisivät terveisensä Joulupukille, joka lukisi niitä
sitten joulukuussa verkossa.
– Olemme miettineet myös streamattua
joulukalenteria, jossa joka päivä verkkoon
tulisi uusi video. Tarkoitus ei ole toteuttaa
tätä kokonaan itse vaan etsiä eri päiville eri
tekijöitä. Joidenkin kanssa on lyöty jo päiviä
lukkoon. Seurakuntakin voisi olla hyvä yhteistyötaho, Raatikainen ehdottaa.
Seurakunnan ja kaupungin yhteistyö on
perinteisesti ollutkin hyvin tiivistä. Tämä
on näkynyt esimerkiksi jokavuotisessa
joulunavauksessa. Nytkin tapahtuma toki
järjestetään, mutta tavanomaista pienimuotoisemmin, ilman joulukulkuetta tai
suurmarkkinoita. Joulun lisäksi kaupunki ja
seurakunta ovat tehneet yhteistyötä muun
muassa laskiaisena ja Lystilauantaina.
Kiinnostava konkreettinen esimerkki
kaupungin ja seurakunnan välisestä yhteistyöstä tapahtui toissakesän Rockfesteilla,
jossa seurakunta jakoi vesipulloja. Etiketissä
oli peukaloa näyttävä Jeesus.
– Siinä seurakunta oli keksinyt hyvän
tavan kohdata ihmisiä siellä, missä he ovat,
Raatikainen kehuu.
Kehittelynarvoinen tulevaisuuden tapahtuma voisi olla jonkinlainen riista- ja
lähiruokaviikko, jolloin liikkeet voisivat olla
auki myöhempään ja niissä olisi paikallisia
tarjouksia. Se voisi saada ihmisiä liikkeelle
Hyvinkään ulkopuolelta.
– Ja koska tapahtumat jakautuisivat useammalle päivälle, ihmiset eivät olisi kaikki
samaan aikaan paikalla. Näin hotellitkaan
eivät heti täyttyisi, Raatikainen sanoo.
Henri Waltter Rehnström
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PARHAILLAAN ELETÄÄN monien suositusten ja rajoitusten alla. Viime päivinä niitä
on kiristetty ja vaikutus tuntuu elämässä.
Rajoituksia tarvitaan nyt. Adventin aika
näyttää kovin erilaiselta kuin vuosi sitten.
Ei voida kokoontua yhteen viettämään perinteisiä joulujuhlia tai mitään muitakaan
pikkujouluja. Ollaan etätöissä kotona, ellei
ole välttämätöntä mennä työpaikalle. Heitäkin on paljon, jotka eivät voi jäädä kotiin
etätöihin ja jotka palvelevat ojentaen auttavan käden, kun kärsimys kohtaa. Monen
työ on sidottu määrättyyn työpisteeseen.
Netti ei pelasta silloin, kun tarvitaan lähelle
toinen ihminen. Se on kyllä hyvä väline
varsinkin nyt, kun emme voi kokoontua
kirkossakaan adventti- ja jouluajan tilaisuuksiin. Niinpä Kauneimmat joululaulut
tulevat ensi pyhänä seurakunnastamme netin kautta. Eihän se ole ihan sama asia kuin
innostava yhdessä joululaulujen laulaminen
tutussa kirkossa, mutta kyllä tämäkin voi
tuoda yhteisen joulun odotuksen ja tunnelman kuten joulumusiikki muutenkin kodissa. Jouluajan tilaisuudet jumalanpalveluksia

Jumalan sana
on kuin pimeässä
loistava valo.
myöten kuullaan seurakunnasta suoratoistona netissä.
MONIA EPÄVARMUUS huolettaa ja väsyttää.

Elämme vielä vuoden pimeintä aikaa. Nyt
on tärkeää pienikin valo. Ja miksi ei isompikin. Yksi puhutteleva adventin sana on 2.
Pietarin kirjeen lause: Me voimme entistä
lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja
hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne
siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti
syttyy teidän sydämessänne (1:19). Tämä
on toivon ja rohkaisun sanomaa, vaikka
olisi pilkkopimeää. Seurata valoa, joka on

kuin aamutähti. Saman hyvän tunteen
tuo virren sana: Avaja porttis ovesi, käy
Herraas vastaan nöyrästi, kun
itse taivaan kuningas sun
tahtoo olla vierahas. Suo
ilovirtes kaikua, on siitä
riemu taivaassa. Nyt
olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.
TIEDÄMME, MITEN

tärkeää pimeässä on
pienikin tuikku. Jumalan sana on kuin
pimeässä loistava
valo. Siksi siihen
kannattaa tarttua.
Se pitää yllä parasta,
mitä ihmisen osana
voi olla, toivoa ja
tulevan kirkkauden
toivoa. Jumalamme
on kanssamme ja lähellä eikä kaukana.

Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen.
Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen.
KIRKONMÄKIGALLUP

Hanna Tarkiainen

Adventin aikaan

Virsi 499:1

Teksti ja kuvat Miia Maria Lahti

Mitä joulu merkitsee sinulle?

NOORA VUORENMAA
– Jouluni on perinteitä, joulutunnelmaa,
perheen kanssa oloa. Äitini on aina
laittanut jouluna kotia kauniiksi pöytäliinoilla, verhoilla ja koristeilla. Samalla
tavalla minä olen tehnyt omassa kodissani. Mikään yksi asia ei nouse ylitse
muiden, mutta käytämme paljon aikaa
jouluaterian syömiseen, ja joulurauhan
julistus kuuluu aina jouluumme. Hyvä ja
lämmin tunnelma on tärkeää.

MARJO KUULA & DANIEL
– Joulu on perinteitä ja sukulaisia.
Vietämme sukujoulua äitini luona
Mouhijärvellä. Äiti haluaa, että koti
koristellaan jouluun vasta aattona.
Lapset tuovat joulumielen, ja meidänkin joulun odotus on nyt muuttunut
toisenlaiseksi, kun kaksivuotias Daniel
alkaa ymmärtää mistä on kyse. Ostimme hänelle tonttuoven, ja se on ollut
hänen mielestään tosi jännittävä.

MARKO INKINEN
– Yhdessäolo on suurin asia, jota odotan joululta. Emme noudata tarkkaan
lapsuudenkotiemme perinteitä, vaan
luomme meidän näköisiä jouluperinteitä nyt omassa perheessämme.
Olemme olleet esimerkiksi välillä pois
kotoa jouluna. Viime vuonna olimme Himoksella laskettelemassa. Oli
mukavaa päästä muiden järjestämään
jouluun ja valmiiseen pöytään.

IIDA MARTTILA
– Joulu on yhteinen juhla perheen
kanssa, ja sukulaisiakin tulee kylään.
Syömme yhdessä jouluaterian ja
avaamme lahjat sen jälkeen. Lahjoja
on kiva saada, vaikka eivät ne enää ole
niin tärkeitä kuin pienenä. Me tykätään koko perhe laulaa ja soittaa joululauluja. Itse soitan selloa. Lempijoululauluni on Varpunen jouluaamuna.
Siinä on niin nätti tunnelma.
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KOLUMNI

Korona-aika on tuonut
monelle arkeen 
konkreettista odottamista.

Sielunhoito on
kirkon tarjoamaa
luottamuksellista
keskusteluapua,
jossa Jumala on
läsnä.

Petra Pohjanraito

Mirva Jääskeläinen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Kuin veteen piirretty viiva

Monelle sielunhoito saattaa kuu-

Kahdenlaista odotusta
”ENSIMMÄINEN TYÖPÄIVÄ” luki kalenterissa. Olin
innolla odottanut vanhempainvapaan jälkeen töihin
paluuta, olinhan ollut yli kolme vuotta kotona. Päivä
oli ollut kalenteriin merkittynä jo pitkän aikaa. Sitten
kaikki alkoikin näyttää epävarmalta ja lopulta työt eivät alkaneetkaan sovitusti.
ODOTTAMINEN EI ollutkaan enää kivaa kutkutusta
vatsanpohjassa vaan ahdistava möykky: hätä siitä,
että odotusta ei palkitakaan. Pitääkö odottaa kauan,
pitääkö etsiä töitä muualta? Ehkä kaikki ei menekään
niin kuin on suunniteltu. Olin lopulta lomautettuna
muutaman kuukauden, niin kuin moni muukin tänä
vuonna.
KORONA-AIKA ON tuonut monelle arkeen konkreet-

tista odottamista – toiveen siitä, että jokin asia olisi eri
tavalla, paremmin. Kuinka jotain voi tehdä sitten, kun
kaikki tämä on ohi. Sitten, kun on rokotus. Sitten, kun
voi taas tavata. Sitten, kun voi olla ilman maskia. Sitten, kun kaupassa voi käydä huvikseen. Sitten, kun voi
taas lomailla huoletta. Sitten, kun.
KAIKKEEN TÄHÄN odotukseen liittyy myös epävar-

muus: milloin tämä kaikki menee ohi ja meneekö? Entä jos kaikesta odottamisesta huolimatta suunnitelmat
jäävät toteutumatta? Suunnitelmien tekeminen jonnekin hamaan tulevaisuuteen ei viritäkään innokkaaseen
odottamisen tilaan, vaan odotus onkin ahdistavaa.
Lisäksi tällaista ”sitten kun” -elämää eläessä unohtaa
helposti nykyhetken ja siitä nauttimisen. Miten löytää
niitä tapoja, että elämää voisi elää nyt eikä vasta sitten?
ON LUONNOLLISTA odottaa tilanteen normalisoitu-

mista, mutta onneksi on myös muunlaista odotusta.
Sitä, joka saa perhoset lepattamaan iloisesti vatsanpohjassa. Erityisesti näin lapsiperheessä joulukuu on
odotuksen aikaa. Joka aamu hihkutaan joulukalenterien kanssa, mikä tekee odotuksesta konkreettista ja kivaa. Odotan itsekin joulua kovasti, juuri tätä, erilaista,
tämän vuoden joulua. En ”sitten kun”-joulua joskus
myöhemmin.

lostaa hieman vieraalta käsitteellä. Sanamuodossa onkin arvokas
vivahde. Aivan kuin sielunhoito
olisi jokin rituaali, minkä avulla
ihmisen hengellistä oloa elävöitetään.
Loppujen lopuksi kyse on
kuitenkin tavallisesta luottamuksellisesta ja mieltä huojentavasta keskustelusta seurakunnan
työntekijän kanssa. Vaikka papin
työhön liittyy olennaisena osana
sielunhoito voi sielunhoitajana
olla esim. diakoni tai nuorisoohjaaja. Keskustelu ei katso
aikaa tai paikkaa. Eikä siinä ole
edes mitään ennalta määrättyä
kaavaa, minkä mukaan edetä.
Kuitenkin on syytä kysyä, miten
voi olla avuksi ja mitä toinen
odottaa keskustelulta.
– Ajattelen sielunhoidon ainutlaatuisuuden liittyvän siihen,
että keskustelijoiden kanssa on
Jumala, joka kuulee käytävän
keskustelun. Toki Jumalan läsnäoloa voi kokea missä tahansa
keskustelussa. Sielunhoitajien
tehtävänä on tehdä parhaansa
voimavarojensa mukaan ja jättää
loput Jumalan hoidettavaksi. On
hyvä pyytää ennen keskustelua
rukouksessa Jumalalta viisautta,
taitoa ja rakkautta kohtaamiseen, kertoo Petra Pohjanraito.
Pohjanraito työskentelee Hyvinkään seurakunnassa vapaaehtoistyön koordinoinnista ja Kirkon keskusteluavusta vastaavana
kappalaisena. Hän kertoo, miten
sielunhoito kuuluu tärkeänä
osana monien seurakunnan
työntekijöiden, kuten pappien
tai diakonien opintoihin. Myös
vapaaehtoisia voidaan kouluttaa
sieluhoidollisiin tehtäviin, kuten Palvelevaan puhelimeen tai
Chattiin.
– Jokainen seurakunnan
työntekijä voi omalla paikallaan
olla sielunhoitaja. Siinä asenne
ratkaisee ja kyky kohdata toinen
ihminen. Se näkyy silloin, kun

suntio huomioi omaisten surun
tai kun lastenohjaaja kohtaa lapsen kerhossa, Pohjanraito sanoo.
Pohjanraito on itse käynyt
tavanomaista pidemmän sielunhoitokoulutuksen. Hänellä
on takanaan vuosia terapiaopintoja. Niistä löytyykin paljon
käyttökelpoisia välineitä sielunhoitoon.
– Ero on muun muassa siinä,
että psykoterapia on sielunhoitoa säännöllisempää kohtaamista, joka saattaa kestää useampia
vuosia. Psykoterapeutti on kuitenkin ammattinimike, minkä
johdosta kuka tahansa ei voi toimia sillä nimikkeellä. Jokainen
toimii koulutuksensa mukaan ja
niillä välineillä, jotka hallitsee.
Lopulta tärkeintä on se, että ihminen on saanut avun, Pohjanraito sanoo. Vaikka hengelliset
kysymykset ovat sielunhoidossa
läsnä, tämä ei tietenkään ole oletusarvo. Pohjanraidon mukaan
sielunhoidollista keskustelua
voi käydä ilman, että puhutaan
Jumalasta tai rukoillaan. Rukous
koetaan kuitenkin usein hyvänä
elementtinä.
Mikä sitten varsinaisesti on
sielunhoidollista keskustelua?
Se onkin monesti kuin veteen

piirretty viiva. Ensin saatetaan
esimerkiksi papin kanssa jutella niitä näitä, minkä jälkeen
keskustelu huomaamatta
kääntyykin henkilökohtaisiin
ja toisinaan myös hengellisiin
asioihin.
– Sielunhoidossa tärkeintä
on ilmapiirin aistiminen, se että
kuuntelee mitä keskustelukumppani sanoo ja osaa asettua hänen
asemaansa, Pohjanraito sanoo.
Sielunhoitoapua pystyy
seurakunnasta saamaan monta
eri kautta. Keskustelua kaipaava ihminen voi ottaa yhteyttä
päivystävään pappiin, diakoniatoimistoon tai vaikka ihan vaan
vaihteeseen. Jos joku työntekijä
on entuudestaan tuttu, hänen
puoleensa on kaikkein helpoin
kääntyä.
– Sielunhoito täydentää hyvällä tavalla julkisia palveluita.
Meidän kanssamme voi puhua
ihan tavallisista asioista, mitkä
omassa elämäntilanteessa ovat
päällimmäisenä. Keskusteluavun
saaminen kirkolta onnistuu
usein myös nopeammin kuin
mielenterveyspalveluiden kautta, Pohjanraito sanoo.
Henri Waltter Rehnström

LYHYESTI

Marita Pohjasniemi ehti työskennellä Paavolan
kirjastossa kuusitoista vuotta. Koska hän oli paikan
ainoa työntekijä, hänen kanssaan oli helppo tulla
juttelemaan. Vuosien varrella monesta asiakkaasta
ehti tulla hyvin läheinen. Paavolan kirjastosta muodostui monelle koko alueen yhteinen olohuone.
– Tykkäsin niin kovasti asiakaspalvelusta. Ja ilmeisesti onnistuinkin siinä ihan hyvin, kun minut
kerta valittiin Vuoden Paavolalaiseksi, Pohjasniemi
toteaa vaatimattomasti.
Pohjasniemi kertoo olleensa äärimmäisen otettu
ja yllättynyt hänelle suodusta kunniasta. Iloa tosin
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Tea Pohjoispuro

Marita Pohjasniemestä
Vuoden Paavolalainen
vaimensi se, että samaan aikaan, kun hän tänä syksynä jäi eläkkeelle, Paavolan kirjasto lakkautettiin.
– Se oli kova pala, ja tuntuu kuin vasta nyt pystyisin nauttimaan eläkkeelle jäämisestä. Asiakkaita
on kyllä kova ikävä, mutta eläkkeellä oleminenkin
on hienoa. Nyt on aikaa lukea, vaikka kuinka monta
dekkaria päivässä. Hitaat ja pitkät aamut ovat ihania, Pohjasniemi sanoo.
Paavolan aluetyö on valinnut Vuoden Paavolalaisen jo yli 20 kertaa.
Henri Waltter Rehnström
Marita Pohjasniemi on otettu hänelle suodusta kunniasta.

Veini Vänskä

Elävien eläinten lisäksi näytelmässä olisi ollut mukana myös kahden näyttelijän esittämä kameli, Antti Sevanto kertoo.

Tyhjäksi jäävä tori
Koronatilanteen vuoksi Teatteri Betan perinteinen
joulunäytelmä jouduttiin perumaan.

T

uohon tulee majatalo, tuossa
ovat Maria ja Joosef, tuolta
ilmestyvät enkelit.
Näin kirkko-ohjaaja Antti
Sevanto selitti marraskuun
alussa keskellä tyhjää ja pimeää Jussintoria. Muutamalla kädenliikkeellä hän
elävöitti koko aukion ja osoitti näin,
miten muuntautumiskykyinen miljöö
se on. Aivan kuin hetkessä olisimme
menneet Lähi-itään kahdentuhannen
vuoden taakse. On kuin jouluyön ihme
ja teatterin ihme olisivat hetkellisesti
paiskanneet kättä.
Alkamassa olivat Teatteri Betan uuden joulunäytelmän harjoitukset. Koronatilanteen vuoksi esitys oli päätetty
järjestää tänä vuonna ulkona. Se tarjosi
myös uusia mahdollisuuksia. Sevanto
halusi nimittäin näytelmään mukaan

oikean hevosen ja aasin. Kirkossa se ei
olisi onnistunut, mutta torilla ei olisi
rajoitteita.
Rajoitteita. Niin. Valitettavasti niitä
kuitenkin tuli. Mutta täysin toisesta
suunasta. Lisääntyneiden koronatartuntojen vuoksi joulunäytelmä piti tänä
vuonna peruuttaa kokonaan. Edes ulkotilassa sitä ei voinut järjestää. Pettymys
on varmasti monille suuri, mutta tärkeintä, että ihmiset pysyvät terveinä.
Millainen näytelmästä sitten olisi
tullut? Ainakin hyvin mielenkiintoinen.
Siinä olisi käytetty koko Jussintoria
mielikuvituksellisesti hyväkseen. Kirjastoaukion omenapuiden katveista olisi
siirrytty kohti Jussinmäen rinnettä. Elävien eläinten lisäksi näytelmässä olisi
ollut mukana myös kahden näyttelijän
esittämä kameli. Tietenkin tähänkin

olisi voitu ottaa oikea eläin mukaan,
jos sellainen mahdollisesti olisi jostain
löytynyt.
Varsinainen näytelmä olisi ollut perinteinen joulutarina, kuitenkin uudelleen toteutettuna. Nimellä Oi jouluyö
kulkenut esitys olisi kertonut tarinan
tuttujen ja tutustumisarvoisten laulujen
avulla. Vuoropuhelua ei olisi ollut vaan
laulun lisäksi kaikki olisi tapahtunut
fyysisen ilmaisun ja tanssin välityksellä.
Dialogittomuudesta huolimatta tarinaa olisi Sevannon mukaan ollut helppo seurata, onhan tarina kaikille suhteellisen tuttu. Arkihuolesi kaikki heitä
olisi aloittanut näytelmän ja Tulkoon
joulu olisi sen päättänyt. Niiden välissä
olisi ollut lukuisia tuntemattomampia
kappaleita. Näyttelijöitä oli valmiina
noin kolmisenkymmentä. Heidän oli
määrä muuntautua niin Josefiksi ja
Mariaksi, Itämaan tietäjiksi, enkeleiksi,
majatalon isännäksi ja emännäksi, sotilaiksi…

Janna Lehikoisen tarkoituksena
oli esittää yhtä enkeleistä. Hän on yksi
teatteri Betan aktiiveista, ollut mukana
toiminnassa jo parinkymmenen vuoden
ajan. Rippikoulun jälkeen Lehikoinen
osallistui silloisen kirkkoteatterinohjaajan Jouni Laineen järjestämälle draamakurssille, ja jäi sille tielle.
– Olen välillä asunut ulkomaillakin,
joten olen ollut enemmän tai vähemmän säännöllisesti mukana. Koska
perheeni on hyvin liikkuvainen, niin
emme aina voi viettää joulua yhdessä.
Siksi joulunäytelmästä on tullut minulle
eräänlainen jouluperinne, Lehikoinen
kertoo.
Valitettavasti perinne ei tänä vuonna
tosiaankaan toteudu. Myös pääsiäisnäytelmä Kristus ja kesäteatterinäytelmä
Kalliopohja jäävät esittämättä. Toivottavasti ensi jouluna voisimme nähdä,
miten Jussintori muuttuu Oi jouluyön
kulisseiksi.
Henri Waltter Rehnström

Seurakunnan joulukalenteri
on Facebookissa
Avaja porttis, ovesi! Ensimmäisenä adventtina
aukesi Hyvinkään seurakunnan Facebook -joulukalenteri. Luukun takaa paljastui hyvinkääläisille
tuttu laulaja Mika Ikonen, joka kertoi joulun
merkitsevän hänelle nauttimista hyvästä ruoas
ta, kirkossa käymistä ja yhdessäoloa perheen
kanssa.
Kalenterin luukut ovat pääosin seurakunnan
työntekijöiden toteuttamia, mutta mukana on
jouluisia terveisiä ihan ulkomailta asti. Olemme
nähneet muun muassa iloisia ihmisiä Kroatiasta, Hyvinkään seurakunnan yhdestä ystävyys-

seurakunnasta. Musiikkityöntekijöiden
luukuista kantautuu jo kauniita säveliä ja
saattaapa kalenterin kätköistä ilmestyä
Mika Ikosen lisäksi muitakin tunnettuja
kasvoja. Jos et vielä ole käynyt kurkkaamassa joulukalenteriin, niin nyt kipin
kapin osoitteeseen
www.facebook.com/hyvinkaanseurakunta
Mika Ikonen sytyttää
adventtikynttilän.
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Veini Vänskä

Diakoniasihteeri Tuija Mattila järjestelee ruokatarvikkeita diakoniatoimistossa.

Hävikkiä vastaan
Torikadulle perustettuun hävikkiruokaterminaaliin
on tarkoitus koota elintarvikkeita, jotka uhkaavat
jäädä myymättä.
Noin kolmekymmentä prosenttia kai-

kesta maapallolla tuotetusta ruuasta
päätyy roskiin. Lukema on merkittävä.
Varsinkin kun ottaa huomioon, että
toisaalla on ihmisiä, joilla ei ole varaa
ostaa ruokaa. Hyvinkäällä asialle pää-

ELOKUVAT
Minä olin koditon…
ENSILUMI - draamaelokuva 2020
Ohjaus: Hamy Ramezan
Pääosissa: Shahab Hosseini, Aran-Sina
Keshvari, Kimiya Escandari, Vilho Rönkkönen, Laura Birn, Kristiina Halkola, Eero
Melasniemi
Kesto: 1 t. 26 min.

Tämä on myönteistä monikulttuurisuutta parhaimmillaan! Tuore elokuva
maahanmuuttajista ei revittele rasismilla, mutta ei peittele sitä traagisuutta, joka on useimman viime vuosina
turvapaikanhakijana meille tulleen
tarinan takana. Löytyykö uusi koti,
turvallinen tila, jota jokainen kaipaa?
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tettiin tehdä jotain.
– Alun perin ajatus lähti liikkeelle
seurakunnan diakoniatyön piirissä.
Aluksi selvitettiin, miten vastaava toimintaa oli käynnistetty Vantaalla ja
Järvenpäässä. Sitten mietittiin löytyi-

KIRJAT

sikö Hyvinkäältä paikka, jonne kaikki
hävikkiruoka voitaisiin koota, muistelee
diakoniasihteeri Tuija Mattila Hyvinkään seurakunnasta.
Diakoniasta pallo sysättiin eteenpäin.
Kaupunki otti siitä kopin, ja ryhtyi
suunnitteluryhmän koollekutsujaksi.
Hyvinkäällä on aktiivinen ja monipuolinen ruoka-apua antavien toimijoiden
joukko, minkä keskinäistä vuoropuhelua, verkostoitumista ja toimintamah-

Reijo Huuskonen

Farsia puhuva perhe elää vastaanottokeskuksessa, jollaisia Hyvinkäälläkin
oli kaksi. Kulttuurieroja on, mutta
perhe sinnittelee arjen tutuin rutiinein.
Näkökulma on perheen 13-vuotiaan
pojan, juuri yläasteelle siirtyvän. Kerronnassa on paljon Suomeen saman
ikäisenä pakolaisena tulleen ohjaajan
itse kokemaa. Perheen isää esittävä
iranilainen Oscar-palkittu näyttelijä
on vakuuttava, samoin äidinkieltään
ja suomea sujuvasti puhuva poika –
kuten sisarensakin.
Itseäni lämmitti suuresti Eero
Melasniemen ja Kristiina Halkolan
esittämä vanha pariskunta, joka opastaa perhettä suomalaisiin tapoihin,
saunottaa ja pitää lettukestejä. Tällainen jakaminen tuottaa molemmin-

puolista iloa.
Lasten koulu lähtee hyvin liikkeelle, elämä hymyilee, mutta toiseenkin turvapaikka-anomukseen
tulee kielteinen päätös. Ristikkoikkunan takana pyryää ensilumi –
onko se perheelle viimeinen täällä
Pohjolan onnellisimmassa maassa?

Digiloikan
synnyttämää sykettä
Mervi Viuhko (toim.)
SYDÄNÄÄNIÄ KORONA-AIKANA
Medialähetys Sanansaattajat 2020,
176 s.

dollisuuksia kaupunki halusi edistää.
– Kaupunki pyrkii mahdollisuuksien
mukaan varmistamaan, että jokaisesta
kuntalaisesta pidetään huolta. Yhteinen
hävikkiruokaterminaali on tervetullut
askel eteenpäin. Hyvinkään kaupunki ja
Hyvinkään evankelis-luterilainen seurakunta ovat olleet myös taloudellisesti
tukemassa hanketta, kertoo Hyvinkään
kaupungin hyvinvointipäällikkö Panu
Isotalo.
Kyseessä on vuoden kestävä pilotti

hanke, josta kuitenkin toivotaan
pysyvää. Käytännön vetovastuun otti
hoitaakseen Hyria. Paikka terminaalille
löytyi sen omista tiloista Torikadulta.
Viidensadan neliön halliin on tarkoitus säilöä ja lajitella elintarvikkeita eri
lahjoittajilta.
Yksittäiset kansalaiset eivät voi
käydä hakemassa terminaalista ruokaa.
Avustustoimintaa toteuttavat tahot
noutavat elintarvikkeet terminaalilta
omiin pisteisiinsä, joista ruoka-apu
kanavoidaan eteenpäin asiakkaille.

Tavoitteena on, että
ruoanjakelupisteet
kattaisivat koko
Hyvinkään alueen.

Kaupungin, seurakunnan ja Hyrian lisäk-

si mukana ovat Helluntaiseurakunta,
Järjestökeskus Onnensilta, Keusote,
Mielenterveysyhdistys Hyvinkään
Verso ry, Mäntylä ry, Paavolan vapaaehtoisyhteisö, Toimari ry ja Vapaakirkko.
– Katsotaan ensin, miten kokeiluhanke toteutuu käytännössä ja miten
hävikkiruokaterminaali lähtee pyörimään. Eri puolilta Suomea löytyy paljon
hyviä kokemuksia vastaavasta toiminnasta, joten itse ainakin suhtaudun
asiaan ja tulevaisuuteen hyvin luottavaisesti, Isotalo sanoo.
Hyrialla on käytössä oma kylmäauto, jolla se hakee ja kuljettaa ruokaa.
Tällä hetkellä terminaali on vielä
tyhjillään, mutta sinne ollaan rakentamassa kylmätiloja. Tavoitteena on, että
toiminta lähtisi käyntiin vuodenvaihteen tienoilla.
– Hävikkiä tulee aina olemaan. Sille
ei oikein voi mitään. Nyt olisi hyvä, jos
ehtisimme joulusesonkiin, koska silloin
jää yleensä paljon ruokaa yli. Tarkoitus
on, että meille ei syntyisi yhtään hävikkiä vaan saisimme lahjoitetut elintarvikkeet sataprosenttisesti eteenpäin,
sanoo työnohjaaja Marko Kalliosaari
Hyriasta.

Lahjoittajia on kauppojen lisäksi etsitty

myös itse ruoantuottajien keskuudessa.
Ja Hyria onkin saanut jo vihreää valoa
usealta eri taholta. Ja uusia yhteistyökumppaneita tulee päivittäin lisää.
Toimarilla on entuudestaan suhteita eri
kauppoihin, joten sieltä tuleva verkosto
on ikään kuin jo valmiina olemassa.
Koska Hyrialla on oma auto käytössä, ei ole väliä, vaikka lahjoittaja sijaitsisi hieman etäämmälläkin. Ensisijaisesti
pyritään hankkimaan peruselintarvikkeita, kuten maitoa, leipää, makaronia
ja lihaa.
Yksittäiset kotitaloudet eivät kuitenkaan voi tehdä lahjoituksia. Ylimääräinen liikenne terminaalissa halutaan
minimoida. Ruoan kuljetus ja säilytys
tehdään ammattitaitoisesti, ja tähän
Hyrialla on valmiudet jo olemassa. Varsinainen käytännön työ terminaalissa
toteutetaan osittain kuntouttavana työtoimintana. Halukkaita on ilmaantunut
tähän mennessä useita.
– Oli asia sitten mikä tahansa, niin
yleensä se saa heti negatiivista palautetta sosiaalisessa mediassa. Mutta hävikkiruokaterminaaliin on kaikkialla suhtauduttu positiivisesti. Samana päivänä,
kun hanke julkaistiin, sain ensimmäisen
puhelinsoiton ihmiseltä, joka halusi
tulla toimintaan mukaan. Seuraavana
päivänä sain sähköpostin, jossa hankkeelle haluttiin lahjoittaa kaksisataa
euroa. Itseänikin hieman yllätti, miten
paljon kiinnostusta asia on herättänyt,
Kalliosaari kertoo.
Ajatus hankkeesta syntyi jo viime
vuonna, eli paljon ennen koronapandemiaa. Mutta pandemia on tehnyt
siitä entistä tarpeellisemman, sillä
ihmisiä on jäänyt paljon työttömiksi
ja lomautettu. Kalliosaari arveleekin,
että kulunut vuosi on pannut ihmiset
ajattelemaan asioista eri tavalla kuin
ennen.

AJAN ILMIÖ

Vegaanisen lohileivän
salaisuus on porkkana.
Tea Pohjoispu

ro

Mistä on jouluruokasi tehty?

K

itse? ”Maista edes”, sanotaan lapsellekin, joka nyrpistelee ruualle, mitä
ei ole ennen suuhunsa pannut.
Vegaanisuus on myös ilmastolle
ystävällinen vaihtoehto. Maailman
luonnonsäätiön mukaan ihmisen
pitäisi, ei välttämättä lopettaa, mutta ainakin vähentää lihansyöntiä.
Internetistä löytyy toinen toistaan
kiehtovamman näköisiä reseptejä,
joissa kinkku valmistetaan tofusta
tai seitanista. Miksei niitä siis tosiaankin voisi kokeilla?
Jos kuitenkin haluaa säilyttää
perinteisen kinkun, niin voihan
sitä kokeilla vegaanista vaihtoehtoa
muissa joulupöydän antimissa. Esimerkiksi laatikot – porkkana, lanttu,
peruna – pystyy helposti valmistamaan vegaanisina. Miksei riisipuuronkin voisi keittää soijamaitoon tai
kauramaitoon tai kookosmaitoon
tai johonkin muuhun vaihtoehtoon.
Niin ja sittenhän tietenkin on vielä
rosolli.
Mutta jos haluaa repäistä ja panna koko joulupöydän vegaaniseksi,
niin resepteistä ei ole ainakaan pulaa. Internet suorastaan pursuaa niitä. Niin, ja kinkun lisäksi myös muut
joulun eläinperäiset ruokalajit on
mahdollista valmistaa vegaanisina.
Internetin kätköistä löytyvät ohjeet
myös vegaaniselle sillille ja porkkanasta tehdylle kylmäsavulohelle.
Ei kun kokkaamaan!

Henri Waltter Rehnström

inkku on joulupöydän
kunkku. Niinhän sitä sanotaan. Mutta sananlasku
ei varsinaisesti määrittele
sitä, mistä kinkku on tehty.
Perinteisestihän se on porsaanlihaa. Sitä on jokainen suomalainen
varmasti jossakin elämänvaiheessa
syönyt. Ja jos ei ole, niin varmasti
hän ainakin tuntee jonkun, joka on
syönyt.
Mutta tarvitseeko kinkun välttämättä olla lihaa? Tai mennään vielä
pidemmälle. Tarvitseeko kinkussa
olla yhtään mitään eläinperäistä?
Siinäpä kysymys, joka taatusti jakaa mielipiteitä. Toisen mielestä
porsaankinkuton joulu on kuin
avomerellä ajelehtiva vene ilman
tappia. Kun taas toisen mielestä
vegaaninen kinkku on se ainoa
mahdollisuus.
Kyseessä ei kuitenkaan ole
mikään uusi asia. Kun Googleen
kirjoittaa hakusanan ”vegaaninen
joulu”, ruudulle lävähtää useita hakutuloksia. Kotiliesi, Yhteishyvä,
Meillä kotona, K-ruoka, Helsingin
Sanomat jakavat kukin omia reseptejä aiheesta. Wikipediasta löytyy
puolestaan artikkeli Suomalainen
jouluateria. Sen ainoana kuvituksena
on kuva joulupöydästä, jonka keskellä komeilee soijakinkku.
Vegaanisuus on jo pitkään jatkunut trendi, joka on nyt tullut jo
osaksi monia suomalaisia joulupöytiä. Miksei sitä siis voisi kokeilla

Kulunut koronavuosi keskeytti
kokoustoimintoja, tyhjensi kirkkosaleja, erotti, hajautti, lamautti.
Mutta sai aikaan myös uusia tapoja
rakentaa yhteyttä, kohdata, vaikkei
voidakaan kätellä. Digimaailmasta
löytyi väyliä tulla lähelle ruutua
koskettelemalla.
Hyvinkäällä keskustoimistoaan
pitävä Medialähetys Sanansaattajat
on toiminut nimensä mukaisena
edellä kulkijana sähköisten välineiden käytössä. Toki seurakunnat
ja monet muutkin järjestöt ovat
tehneet digiloikkaa. Sansalle se on
ollut luontaista.
Kun koronarajoitukset alkoivat,
järjestön verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko perusti Faceboo-

kiin ryhmän, Sansa-yhteisön. Sen
myötä toimitettiin suoria Sydänääniä-hartauksia kuutena päivänä
viikossa. Niiden suosio kasvoi, ja
kuuntelijoilta nousi toiveita saada
ohjelman sisältöä myös kirjallisessa
muodossa. Niinpä nyt joulun alla
on hankittavissa kaunisasuinen,
kokonaan nelivärinen ja kovakantinen kirja.
176-sivuinen teos jakautuu viiteen teemaan. Kirjassa ei ole vain
hartauksia ja raamatunopetuksia
perinteisessä mielessä, vaan myös
kertomuksia Sanansaattajien syntymisestä Hyvinkäällä vajaa 50
vuotta sitten. Muutamat lähetit
kuvaavat työnsä arkea ja vapaaehtoiset kutsumuspolkuaan mukaan

medialähetystyöhön. Emerituslähetysjohtaja Juha Auvinen hahmottaa ikään kuin testamenttinaan
mediatyön tulevaisuutta. Uusi
toiminnanjohtaja Arto Antturi
tuntuu sukeltavan innolla uusiin
haasteisiin. Arkkipiispa Tapio
Luoma tunnustautuu digimaailman hyödyntäjäksi.
Kirjan artikkelit ovat eri tyyppisiä kuten kirjoittajatkin omine
erityislahjoineen. Tuula Jäppisen
runot rytmittävät sisältöä. Taittaja
Pirkko Valtonen on tehnyt mittavan työn. Ajattelen, että tässä on
erityisen mainio hyvinkääläinen
joululahjaidea. Kirjoja löytyy ainakin Sansan putiikista Munckinkadulta.

Tavoitteena on, että ruoanjakelupisteet

kattaisivat koko Hyvinkään alueen.
Näin kaikki mahdolliset ihmisryhmät pääsisivät niistä osallisiksi. Tällä
hetkellä nuoret näyttäisivät loistavan
poissaolollaan ruoanjaosta. Kalliosaari
arvelee sen johtuvan siitä, että he eivät
yksinkertaisesta kehtaa tulla ruoka
jonoon.
– Meillä on Hyrialla nuorille suunnattu Ohjaamo. Olisi hyvä, jos sen
yhteyteen saisi myös ruoanjakopisteen.
Tällöin nuorilla voisi olla matalampi
kynnys ottaa ruoka-apua vastaan,
Kalliosaari sanoo.

Henri Waltter Rehnström
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MOBIILINEN
TESTAMENTTI
Suomen Pipliaseura käänsi Uuden testamentin
erityisesti älylaitteita silmällä pitäen.

”I

sämme taivaissa. Osoita nimesi pyhyys,
anna valtakuntasi tulla ja tahtosi toteutua
maan päällä samoin kuin taivaassa. Anna
meille tänäänkin tarpeeksi leipää ja anna
meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin
olemme antaneet anteeksi niille, jotka ovat meille
velkaa. Äläkä vie meitä koettelemukseen vaan pelasta
meidät pahan vallasta.”
Siinä se sitten on. Näin kuuluu yksi Uuden testamentin kuuluisimmista kohdista uuden suomennoksen mukaan. Isä meidän -rukous. Suomen Pipliaseuran kaksi ja puolivuotinen urakka on päättynyt. Tänä
syksynä suomalaiset lukijat saivat eteensä alkuperäi-
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sestä kreikankielestä tekstistä tehdyn mahdollisimman tarkan käännöksen.
Tämä taitaa olla peräti maailmanennätys. Kyseessä
on tiettävästi ensimmäinen millään kielellä tehty raamatunkäännös, joka ilmestyy suoraan ja ainoastaan
verkossa. Ajatuksena ei kuitenkaan ole syrjäyttää
aiempia käännöksiä. Kirkkohallituksen hyväksymä
vuoden 1992 suomennos säilyy edelleen virallisena
versiona. Pipliaseuran käännös toimii hyvänä lisänä
sen rinnalla.
Uusi käännös on vahvasti tässä ajassa kiinni oleva

teksti. Se on tehty nimenomaan älylaitteiden käyttäjiä

varten. Koska kaikki on nykyään kännykässä, niin on
vain luonnollista, että Uusi testamenttikin löytyy kätevästi sieltä.
Jo käännösvaiheessa on otettu huomioon, miltä
teksti näyttää pienellä ruudulla. Sen on oltava helposti
luettavaa. Siksi esimerkiksi lauserakenteet ovat lyhyempiä ja väliotsikoita on käytetty aiempaa enemmän.
Myös itse kieleen on kiinnitetty huomiota.
– Koko käännöstyötä on ohjannut parikymppisten
ihmisten kielentaju. Siksi tekstistä on karsittu paljon
vanhahtavaa sanastoa. Mutta käännös ei ole yksinomaan nuoria ihmisiä varten tehty vaan sitä voi seurata kaikenikäiset lukijat, kertoo viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari Pipliaseurasta.
Uskonnolliset erikoissanat tai maatalouteen liittyvät termit eivät välttämättä avaudu kunnolla nykylukijalle. Tämä koskee muun muassa sanoja autuas

Pipliaseura

Katri Saarela

Terhi Huovarin mukaan uudessa käännöksessä on menty lähelle alkuperäisen tekstin ilmentämää arkikieltä.

Pipliaseura

Krista Kosonen on
uuden käännöksen
äänikirjan lukija.

Haastavinta Niko Huttuselle oli Uuden testamentin kirjeiden kääntäminen.

Pipliaseura

ja vanhurskas. Ne on korvattu käännöksessä uusilla
sanoilla. Esimerkiksi vanhurskas on käännetty oikeamieliseksi, rehelliseksi tai oikeudenmukaiseksi.
Autuas on käännetty onnelliseksi, mikä on enemmän
alkukielen mukainen muoto.
– Uudessa käännöksessä on menty lähelle alkuperäisen tekstin ilmentämää arkikieltä. Edellisten käännösten myötä Raamatun kielestä on tullut hienompaa,
mitä se oikeasti on. Toisaalta kieli ei toimi niin, että
samaa sanaa voisi käyttää eri konteksteissa. Siksi esimerkiksi vanhurskas saa eri tilanteessa eri muodon,
Huovari kertoo.
Myös jouluevankeliumista tuttu sana seimi on
jätetty pois. Se on korvattu sanalla kaukalo, jonka
merkityksen nykylukija ymmärtää paremmin. Opetuslapsetkin ovat muuttuneet oppilaiksi. Tarkoitus
ei kuitenkaan ole ollut pyrkimys helposti luettavaan
selkokieleen vaan rikkaaseen suomeen.
– Tekstissä on mukana alaviitteet, jotka kertovat,
miksi tiettyyn käännösratkaisuun on päädytty, Huovari sanoo.
Käännöstyön avuksi luotiin erilaisten tutkimusten

pohjalta kuvitteellinen Elisa -hahmo. Hän oli parikymppinen pääkaupunkiseudulla asuva sairaanhoitaja, joka toimi ikäisensä lukijan prototyyppinä. Kun
tekstiä käännettiin, mietittiin aina, että ”Mitä Elisa
ajattelisi tästä?”
Käännös ei myöskään syntynyt suljetussa kammiossa, vaan ikään kuin joukkoistaen. Kautta koko
prosessin eri ihmisryhmiä edustavat koelukijat, kuten
varusmiehet ja opiskelijat, antoivat jatkuvasti palautetta tekstistä. Koelukijoita oli kaiken kaikkiaan noin
kolmisen tuhatta.
– Heiltä tuli paljon mielenkiintoisia kommentteja,
jotka panivat ajattelemaan. Eräässä opiskelijaryhmäs-

Tuomas Juntunen muokkasi raakakäännöksen sujuvalle suomen kielelle.

Jatkuu
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Raamatusta
ei kannata tehdä
kielen museota.

Emma Rinneheimo

sä todettiin jostakin käännöksen kohdasta, että ”eihän
tämä ole minulle henkilökohtainen, mutta joka tapauksessa sitä ei saa muuttaa,” Huovari kertoo.
Kääntäjät eivät aloittaneet työtään tyhjiöstä. Eräänlaisena pilottihankkeena toimi DigiMarkus. Se oli
Pipliaseuran tekemä käännös Markuksen evankeliumista reformaation merkkivuotta varten. Tästä syntyi
vähitellen ajatus siitä, että olisi hienoa kääntää koko
Uusi testamentti. Uuden käännöstyön myötä myös
Markuksen evankeliumi käännettiin vielä kertaalleen
uudestaan.
Mutta kuinka käännöstyö sitten konkreettisesti tapah-

tui? Pipliaseuran projektiryhmä oli kuusihenkinen
ja päätoimisesti siinä työskentelivät eksegeetti Niko
Huttunen ja kieliasiantuntija Tuomas Juntunen. He
tekivätkin keskenään tiivistä yhteistyötä. Työnjako oli
selkeä.
– Tein raakakäännöksen, joka oli mahdollisimman
lähellä kreikkaa. Se oli melko koukeroista tekstiä,
minkä Tuomas sitten muokkasi ymmärrettävälle ja
sujuvalle suomen kielelle, jo DigiMarkuksessa mukana ollut Huttunen kertoo.
Ekumeeninen ohjausryhmä luki- ja kommentoi
käännöstyötä hankkeen alusta loppuun saakka. Ryhmä koostui kolmesta evankelis-luterilaisen kirkon, yhdestä ortodoksisten kirkon, yhdestä katolisen kirkon
ja yhdestä vapaakristillisen neuvoston edustajasta.
Heidän lisäkseen mukana oli myös suomen kielen
asiantuntija Helsingin yliopistossa. Pipliaseuran toiminnalle ominainen ekumeenisuus näkyi siis selkeästi
työryhmässä.
– Ihmisillä on tapana vertailla vuoden 1938 ja vuoden 1992 Raamatun käännöksiä keskenään. Me emme
kuitenkaan lähteneet modernisoimaan vanhoja käännöksi vaan teimme kokonaan uuden. Lähtökohtana
oli se, että ihmisen tapa hahmottaa asioita on erilainen eri aikakausina. Digitaalisen julkaisualustan huomioon ottaminen ja pyrkimys yleiskielisyyteen olivat
kaksi tärkeintä tavoitetta, Huttunen sanoo.

Uusi käännös on tehty nimenomaan älylaitteiden käyttäjiä varten.

Haastavinta prosessissa oli Uuden testamentin kir-

jeiden kääntäminen. Huttusen mukaan niiden alkukielinen rakenne oli todella monimutkainen, joten
niiden pilkkominen selkokielelle oli iso urakka. Myös
vanhurskas sanan kääntäminen eri tilanteissa oli haastavaa. Paavalin kirjeissä oli esimerkiksi paljon mielenkiintoisia teologisia pohdintoja sanan käyttämisestä.
Huttusen mielestä vanhurskas kalskahti vanhahtavalta
termiltä jo vuoden 1992 käännöksessä.
– Emotionaalisesti voimakkain kaikista Uuden testamentin kirjoista oli Ilmestyskirja. Sen kääntäminen
herätti monenlaisia tunteita. Uskoisin, että meidän
hieman roisi tai silottelematon käännöksemme toi
kirjan luonteen paremmin esille, Huttunen sanoo.
Huttusen työpari Tuomas Juntunen kehuu hänen ja
Huttusen välistä yhteistyötä. Koko prosessia hän pitää
elämänsä parhaimpana työkokemuksena. Taustaltaan
Juntunen on kirjallisuudentutkija ja kirjallisuuskriitikko. Hän oli paraikaa etsimässä elämälleen uutta
suuntaa, kun Pipliaseura otti häneen yhteyttä syksyllä
2017.
– Tässä oli ammattikirjoittajalle tilaisuus, jollaisia
ei monille tarjoudu. Pipliaseura oli kiinnostunut minusta muun muassa siksi, etten ole sisällä kristillisissä
ympyröissä eikä Raamattu ollut minulle liian tuttu.
Pystyin siis katsomaan asioita tuorein silmin. Niko
varmasti pyrki ensisijaisesti tuottamaan tarkkaa käännöstä, minä pyrin tarjoamaan lukijalle sujuvaa proosaa, runollisia runoja ja tuoreita kielellisiä oivalluksia,
Juntunen kertoo.
Juntunen korostaa, miten Raamattu voidaan kääntää ”oikein” monella eri tavalla. Tämä johtuu siitä, että
eri aikoina syntyneet käännökset ovat väistämättä
erilaisia. Hän mukaansa Raamatusta ei kannata tehdä
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kielen museota. Raamattu pitää kääntää kulloinkin
ajankohtaisella arkikielellä, koska sellaista kieltä alkutekstikin oli.
Vaikeinta työssä oli Juntusen mukaan saatujen kään-

nösohjeiden noudattaminen. Jotta virkkeet mahtuisivat kännykän näytölle, niiden piti olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Tekstin piti olla myös sujuvaa, jotta käännöksestä tehtyä äänikirjaa olisi mukava kuunnella.
Juntunenkin nostaa erityisen haasteellisiksi kohdiksi Paavalin maratonvirkkeiden pohtimisen. Joillekin tekstin ilmaisulle oli myös todella hankalaa löytää
nykykielisiä ja ymmärrettäviä käännösvastineita. Tällaisia oli esimerkiksi ilmaus en Khristo, Kristuksessa.
– Toisella tavalla ongelmallisia olivat seksiin viittaavat ilmaukset. Usein tuntui, että tarjolla oli vain
sanoja, jotka olivat joko liian vanhahtavia (portto),
paperinmakuisia ja teknisiä (prostituoitu, seksityöläinen) tai alatyylisiä (huora), Juntunen sanoo.
Sekä Juntunen että Huttunen oppivat paljon uutta
Raamatusta käännöstyön myötä. Juntunen kertoo
saaneensa myös paljon uutta tietoa siitä kulttuurista,
jossa Uusi testamentti on syntynyt. Kaiken kaikkiaan
hän kokee käännöstyössä olleen sopivasta vapautta ja
vastuuta sekä luovuutta ja raameja.
– Minulla oli vapaus heittäytyä ideoimaan ja
leikkimään suomen kielellä, kun tiesin, että muut
huolehtivat kreikan ja teologian asiantuntemuksesta
luotettavasti. Toivon, että käännös tavoittaa lukijoi-

ta ja kuulijoita, sekä vanhoja että uusia Raamatun
ystäviä. Toivoisin, että mahdollisimman moni osaisi
lähestyä käännöstä ennakkoluulottomasti ja luottaisi
siihen, että olemme tehneet sen vilpittömin mielin ja
parhaan kykymme mukaan, Juntunen kertoo.
Varsinkin nuorten lukeminen on vähentynyt. Puhelin
on astunut kirjan tilalle. Siksi alusta alkaen oli selvää,
että uusi käännös ilmestyy myös äänikirjana. Sen
lukijaksi valikoitui näyttelijä Krista Kosonen.
– En edes tiedä keitä muita oli ehdolla. Mutta
minut valittiin antamani lukunäytteen perustella.
Kyseessä ei siis ollut mitään nepotismia, vaikka papin
tytär olenkin, Kosonen naurahtaa.
Äänittäjä Sami Aspin kanssa he viettivät monta
mielenkiintoista päivää studiossa. Kosonen kuvailee
kin lukukokemusta yhdeksi kaikkien aikojen lempitöistään. Harva työ on myöskään ollut niin yleissivistävää. Tekstiä lukiessa näyttelijä havahtui aika ajoin
siihen, miten tämä tai tämäkin kohta oli peräisin
Raamatusta. Myös kuva Jeesuksesta muuttui.
– Olen nähnyt Jeesuksen aiemmin loppuun asti
kärsivällisenä ja rauhallisena hahmona. Mutta lukemisen myötä nousi esiin hänen kapinallinen ja kiivas ja
luontonsa. Punaisena lankana tekstistä nousi kuitenkin esiin kaikille kuuluva rakkaus ja armo, Kosonen
tiivistää.

Henri Waltter Rehnström

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Opettele laulu eläimistä
Eläimet on pieniä taikka suuren suuria. Toiset kulkee hitaasti ja toiset juoksee nopeesti.
Eläimet on lähellä taikka tosi kaukana. Toiset hiiskuu pienesti ja toiset karjuu kovasti.
Eläimet on söpöjä taikka pelottavia. Toiset kulkee maata pitkin ja toiset lentää taivaalla.
-Eläimet on-laulu, säv.san. Laura Kuiri-

Tallissa on tapahtunut kummia, eläimet ovat ihmeissään.
Eläinten suojaan on tullut ihmisiä yöpymään. Pieni
poikavauva on asetettu heidän ruokakaukaloonsa. Siinä
on heinien keskellä pienen ihmisen lämmin ja pehmeä
olla. Vauva jokeltelee ja katselee äitiään ja isäänsä.
Ja ylpeät vanhemmat hymyilevät lapselleen.
He ovat onnellisen näköisiä ja niin alkavat
tallin eläimet jutella omalla kielellään
vauvalle. Mitä sanoo lammas?
Mitä sanoo aasi? Mitä sanoo
härkä? Ja mitä vastaa
heille pieni vauva?

Kuunte
Lysti la le
YouTub mmas
e-ka
Tallin e navalta
läinte
video. n

Keksi mitä muuta tallissa voisi olla ja piirrä niitä kuvaan. Väritä kuva ja lähetä kuva värittämästäsi tallista
Lauralle numeroon 040 805 0333 tai sähköpostilla laura.kuiri@evl.fi. Kuvia julkaistaan Hyvinkään
seurakunnan lapset ja perheet -Facebookissa ja Lystinlauma Instagramissa. Ota sivut seurantaan!
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Veini Vänskä

Puheenjohtajat Ulla Hukijärvi, Aino Löytty ja Heikki Kölhi toivottavat eri alueiden asukkaat mukaan toimintaan.

Aluetyö syntyi
seurakuntakotien ympärille
Hyvinkään seurakunnassa
tehdään aluetyötä
viidessä eri paikassa.

V

ehkoja, Paavola, Kytäjä,
Martti ja Kaukas. Viisi
kaupunginosaa, jotka ovat
ilmeeltään, kooltaan ja historialtaan kaikki omanlaisiaan. Mutta jokaisessa niissä tehdään
aluetyötä, jossa on sama päämäärä:

halutaan tarjota ihmisille mahdollisuus
osallistua seurakunnan toimintaan
omalla alueellaan.
Kytäjällä on kirkko ja Kaukas järjestää toimintaa Kaukasten juhlatalolla,
muissa on seurakuntakoti. Toiminta on
keskittynyt näiden rakennusten ympärille. Se ei ole syntynyt suoraan seurakunnasta ohjattuna vaan pikemmin alhaalta käsin, kunkin alueen asukkaiden
omista tarpeista ja toiveista lähtien.
– Se on hyvä, että alueella on oma
seurakuntatalo. Ihmiset voivat tulla

sinne, eivätkä heidän tarvitse mennä
keskustaan, kertoo Vehkojan alueneuvoston puheenjohtaja Ulla Haukijärvi.
Kullakin alueella on oma alueneuvostonsa, joka suunnittelee alueella
tapahtuvan toiminannan. Aluepappeina
toimivat Anne Blomqvist (Kaukas),
Virpi Koivisto (Kytäjä), Esa Kokko
(Vehkoja), Petteri Kerko (Paavola) ja
Merja Telsavaara (Martti). Aluetyön
koordinoinnista vastaa kappalainen
Jyrki Rauhala.
– Alueet tekevät yleensä yhteistyötä

rin osa kansalaisista on buddhalaisia. Jouluaattona
ei jaeta lahjoja, vaan illalla on kauneimpien joululaulujen yhteislaulua eri kirkoissa, sillä myanmarilaiset
pitävät laulusta. Usein nuoret muodostavat lauluryhmiä ja seurakuntien nuoret saattavat jouluaattona
vuokrata jopa lava-auton ja ajaa talosta taloon lauluja laulamaan. Yleensä talon perheväki antaakin nuorille kiitokseksi purtavaa sekä pienen summan rahaa.
Myanmarin Luterilaisen instituutin nuoret ovat näin
keränneet jo muutamina vuosina rahaa nuorten
uuden vuoden kotimaan lähetysmatkaa varten. Köyhien perheiden nuorilla ei nimittäin ole varaa matkustaa edes kotimaassaan ja siksi lähetysmatkat ovat
näille nuorille erityisen tärkeitä.
Ostimme piparkakkuja, maustoimme marjamehusta
glögiä ja tarjosimme näitä herkkuja teologisen insti
tuutin nuorille, kun he tulivat meille laulamaan.
Rohkeimmille heistä tarjosimme myös Suomesta
saamaamme salmiakkia, mutta tämä herkku jäi
monilta maistelun jälkeen kuitenkin syömättä. Ilmiö
saattaisi olla sama Suomessa, jos toisin Myanmarista
tarjottavaksi vaikkapa öljyssä paistettuja heinäsirkkoja...
Ehkei ole yllättävää, että Yangonissa joulutunnelmaa ei ole helppo löytää. Kotona ilmastointilaitteen
vieressä on kotoisan viileää, mutta heti kun uskaltautuu ulos kadulle, kasvoihin tulvahtaa henkeäsalpaava
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Henri Waltter Rehnström

IKKUNA MAAILMAAN

Joulu Myanmarissa
Myanmarissa joulua viettävät vain harvat, sillä suu-

asukasyhdistysten kanssa. Me olemme
esimerkiksi järjestäneet yhteisen talviriehan Martin kodalla, sanoo Martin
alueneuvoston puheenjohtaja Heikki
Kölhi.
Jokaisella alueella järjestetään jumalanpalveluksia. Mutta alueet erottuvat
myös omanlaisella toiminnallaan. Paavolan yksi erikoisuuksista on Vuoden
Paavolalaisen valinta. Se on perinne,
joka on jatkunut yli kaksikymmentä
vuotta.
– Kaukasten alue on laajuudessaan
haastava. Yritämme järjestää toimintaa
eri puolilla aluetta. Kesäiset pihaseurat on mahdollista järjestää alueen eri
kylissä, kertoo Kaukasen aluetyön puheenjohtaja Eija Koski-Sipilä.
Omalla tavallaan haastava alue on
myös Kytäjä, erityisesti etäisen sijaintinsa vuoksi. Mutta virkeätä toimintaa
sieltäkin löytyy. Keskipisteenä on Väinö
Vähäkallion suunnittelema, kansallisessakin mittakaavassa merkittävä kirkkorakennus. Sen sivusalissa kokoontuu
muun muassa senioreille suunnattu
Kytäjä -kerho.
– Kerho on toiminut jo kaksikymmentä vuotta. Sen alkuperäisenä
tarkoituksena oli kokoontua yhteen
muistelemaan menneitä, sanoo Kytäjän
alueneuvoston puheenjohtaja Aino
Löytty.
Ehkä kaikkien alueiden yhteisenä
huolenaiheena on se, miten asukkaita
saataisiin enemmän mukaan toimintaan. Myös alueiden välistä yhteistyötä
toivottaisiin enemmän.
– Yhteistyö hankaloitui sen jälkeen,
kun seurakunnassa tehtiin aluetyön
hallinnollinen uudistus ja yhteistoimintaelimeltä poistettiin säännölliset tapaamiset. Yhteistyö on nyt yksittäisten
alueneuvoston jäsenten välistä. Toivon,
että tähän saataisiin hyvä ratkaisu ja
toivon myös aluetyön kehittyvän vahvemmin yhteisölliseen suuntaan, kertoo
Paavolan alueneuvoston puheenjohtaja
Jaana Piilola.

kuuma aalto. Täällä asuessa vuodenaikojen taju
katoaa ja huomaa ikävöivänsä pakkasaamun raikasta
tuoksua ja sinisen hetken hiljaista lumoa.
Edellisenä vuonna oli ensimmäinen joulumme

Myanmarissa ja ikävästämme huolimatta ymmärsimme, että joulun merkitys on sama kaikkialla. On
tärkeää muistaa, että koko luomakunta on Jumalan
ilmoitus jokaiselle, joka haluaa nähdä ja huomata. Siksi ei ainoastaan jokainen ihminen, vaan
jokainen yksityiskohta tässä maailmassa
kertoo jotain Jumalan olemuksesta,
kauneudesta, hyvyydestä, totuudesta ja rakkaudesta. Jumala tuli
ihmiseksi siksi, että hän on
luvannut kutsua ja tuoda
takaisin kaiken sen, joka
on harhaillut eksyksiin
rakkauden lähteeltä.
Siksi Jeesuksen
s anat on tarkoi-

tettu juuri sinulle: ”Minä olen
maailman valo.

Jouluaattoiltana
lauletaan yhdessä
kauneimpia joululauluja.

Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”
Teksti ja kuva:
Joona Toivanen
lähetystyöntekijä
Myanmarin luterilaisen
teologian instituution rehtori

Roine Piirainen

YTIMESSÄ

Joulu saapuu – saapuuko?

O

len aina ihaillut jouluihmisiä.
Heillä on erityinen taito rakentaa ympärilleen kaunis jouluinen
tila ja luoda lämmin jouluinen
tunnelma.
Heidän jouluvalmistelunsa eivät oikeastaan koskaan ala eikä lopu, keskellä kesääkin ne tuntuvat olevan menossa. Omat
vaatimattomat viimehetken joulusutaisuni
jäävät kauas tästä. Mutta kun näiden jouluihmisten silmissä säihkyy tuo tietty joulun valo, se heijastuu ja vaikuttaa kaikkeen
ympäristöönsä. Kiitos kaikille jouluihmisille, että teette joulua myös meille muille.
Tänä vuonna joulutunnelman rakentaminen on haastavampaa kuin aikoihin.
Saammeko kokoontua joulunviettoon läheistemme kanssa? Pääsemmekö käymään
hoivalaitoksessa asuvan omaisen luona?
Pysymmekö terveinä? Tuleeko joulu?
Ensimmäiset jouluihmiset saapuivat yksi
toisensa jälkeen Jeesuksen seimelle. Eivät
he tienneet olevansa jouluihmisiä, ihmisiä
jotka tulisivat välittämään joulun ikuisen
sanoman halki vuosisatojen koko maailmalle.
Joosef ja Maria, matkasta väsyneet nuoret vanhemmat ovat täynnä epävarmuutta.
Miten tämän lapsen kanssa oikein pitäisi

Evankeliumi
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.
Luuk. 2:11.

toimia, olosuhteet olivat tukalat. Työn keskeltä seimen ääreen tulleet paimenet ovat
hämmentyneitä ja pelokkaita. Lisäksi on
vielä tuo ympäröivä nimetön väki, suuri ihmismassa niissä täysissä majataloissa, joissa
tälle perheelle ei ollut tilaa. Poikkeustila oli
myös ensimmäisen joulun ympäristö.
Kaiken tämän keskelle kaikuu enkelien
joulusanoma, kuuluu ensimmäinen joululaulu, syttyvät ensimmäiset jouluvalot. Jeesus on tullut. Vapahtaja on syntynyt.
Tuosta hetkestä eteenpäin meitä kaikkia
on kutsuttu elämään joulun ihmisinä, joulun sanoman ihmisinä.
Joulun sanoma kuuluu ja kaikuu tuossa
enkelien laulussa: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä joita
hän rakastaa.
Kaikkien erilaisten viestien keskellä tämä
on maailman tärkein viesti.
Jumalan on kunnia. Ei meidän ihmisten,
oli asemamme sitten miten tärkeä ja suuri
tai miten arkinen ja mitätön tahansa. Kaiken olemassaolomme perusta on Jumalassa, hänen on kunnia.
Enkelien viesti on rauhan viesti. Se on
rakkauden viesti. Tuo viesti on totta kaikenlaisina jouluina, myös kaiken sen keskellä,
missä nyt elämme ja olemme. Tänäkin

Rukous

Jeesus, meidän Herramme.
Tänään muistelemme
ensimmäisen joulun ihmeellisiä tapahtumia.
Muistamme lampaat, kedon paimenet ja enkelit,
jotka äkkiä ilmestyivät pimeälle yötaivaalle.
Muistamme tähden,
joka loisti pienen tallin yllä.
Muistamme nuoren Marian,
joka piti sinua sylissään,
ja Joosefin ja itämaan tietäjät.
Tämä kaikki on kaunista ja ihmeellistä.

Vapahtaja
on syntynyt.

jouluna Jumala tahtoo lahjoittaa meille rauhansa, rakkautensa ja ilonsa joulun suurimmassa lahjassa, Jeesus-lapsessa. Riittää, että
etsimme häntä sydämessämme ja saavumme sydämessämme seimen äärelle. Vapahtaja itse tahtoo kohdata meidät ja lahjoittaa
rauhansa ja ilonsa.
Jokaisella meillä on tehtävä elää joulun
sanoman ihmisinä, juuri sellaisessa joulussa
jonka nyt jaksamme rakentaa, juuri niissä
oloissa, joissa juuri nyt olemme.
Vaikka et voisikaan olla sellainen jouluihminen, joka saa tuhansia klikkauksia
Instagramiinsa tai FB-sivuilleen, voi jokainen meistä elää joulun sanoman ihmisenä.
Kukin omalla paikallaan juuri omassa elämässään, myös tänä jouluna. Rakkauden,
rauhan ja ilon sanoma saapuu ja saavuttaa
sydämemme olosuhteista huolimatta. Joulun suurin lahja, Vapahtajamme Jeesus,
lahjoittaa meille itsensä ja tuo pelastuksen
juuri sinne missä nyt olemme. Jeesus syntyy, joulu saapuu. Toivotan sinulle mahdollisimman hyvää, rauhallista ja tunnelmallista joulua myös tänä jouluna!
Virpi Koivisto
kappalainen, rovasti

Virsi
Kuitenkin tiedämme,
ettei elämä aina ole helppoa,
ei sinunkaan elämäsi ollut.
Kiitos, että sinä olet todellinen
tänäkin päivänä.
Kiitos, että tahdot tulla
kaikkiin koteihin.
Kiitos, että tahdot auttaa ja hoitaa meitä.
Tuo sydämiimme oikea joulu.
Tule itse luoksemme.
Kiitos, että kuulet meitä. Aamen.

Kaikkien ihmisten keskelle
nyt joulu saapukoon.
Se kutsuu suureen piiriin,
toivoon ja sovintoon:
Messias tänä yönä
on tullut maailmaan!
Virsi 34:5
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Kevään 2021 leirit

Hiihtolomalla Sääksissä
20.-22.2. 11-14 v. Hinta 40 €
22.-24.12. 9-10 v. Hinta 40 €
24.-25.2. 7-8 v. Hinta 35 €
Sisarale -50 %
Vanhempi-lapsi –leirit Sääksissä
22.-24.1. Isä-poika -leiri
5.-7.2. Äiti-tytär –leiri, 7-14 –vuotiaat
12.-14.2. Äiti-tytär –leiri, alle kouluikäiset
5.-7.3. Äiti-tytär –leiri, 7-14 –vuotiaat
Vanhempi-lapsi –leirien hinnat aikuinen 45 €,
lapsi 20 €. Ei sisaralennusta.

Tiedustelut leireistä A-P Laakso, 0400 616 238, ari-pekka.laakso@evl.ﬁ ja
Henna Sinisalo, 040 566 3990, henna.sinisalo@evl.ﬁ.
Pääsiäisen leiristä Anssi Tähtinen, 040 826 9780, anssi.tahtinen@evl.ﬁ.

31.3-6.4. Nuorten ja perheiden pääsiäisleiri,
Muotkavaara ja Levi
Hinnat:
aikuiset 350 €
16-18 v. ja opiskelijat 210 €
12 – 15 v. 180 €
7 – 11 v. 150 €
alle 7 v. 100 €
Pääsiäisleiristä vain osittainen maksuvapautus, omavastuu lapsilla ja nuorilla 100 €, ei
sisaralennusta. Aikuisten omavastuu 180 €.
lmoittautuminen
www.betsku.net – 7-14-vuotiaat – Leirit

JUMALANPALVELUKSET JA KONSERTIT
JOULUNAJAN
JUMALANPALVELUKSET
3. adventtisunnuntai
Su 13.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Petra Pohjanraito, Jyrki Rauhala, kanttori
Taru Paasio ja musiikkiryhmä. Jumalanpalvelus suoratoistetaan seurakunnan
Facebook-sivuille. Voit myös kuunnella
jumalanpalveluksen seurakunnan kotisivuilta www.hyvinkaanseurakunta.fi.
4. adventtisunnuntai
Su 20.12. klo 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa. Heidi Kajander-Maavuori,
Saija Lottonen, kanttori Helena Lehtinen
ja musiikkiryhmä. Jumalanpalvelus
suoratoistetaan seurakunnan Facebooksivuille. Voit myös kuunnella jumalanpalveluksen seurakunnan kotisivuilta.
Aatonaatto
Ke 23.12. klo 18 Joulunodotuskirkko Martin
seurakuntatalossa, Niittymäenraitti 4.
Merja Telsavaara.
Ke 23.12. klo 22 Aatonaaton yömessu Paavolan seurakuntakodissa, Aittatie 1. Petteri
Kerko ja Helena Lehtinen.
Jouluaatto
To 24.12. klo 14, klo 14.45 ja klo 15.30
Jouluaaton hartaus Kytäjän kirkossa,
Palkkisillantie 11. Petra Pohjanraito ja
Anna Helenius.
To 24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus Rauhannummen kappelissa, Hikiäntie 1433. Virpi
Koivisto ja Taru Paasio.
To 24.12. klo 15 Julbön i Gamla kyrkan Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Anne
Blomqvist ja Kaarina Savonen.

To 24.12. klo 17 Jouluaaton hartaus Vanhan
kirkon pihalla. Ilkka Järvinen ja Kaarina
Savonen.
To 24.12. klo 18 Jouluaaton hartaus Puolimatkan hautausmaalla, Aholankatu 20.
Janne Rönni ja Kaarina Savonen.
To 24.12. klo 23 Jouluyön messu Hyvinkään
kirkossa. Saija Lottonen ja Markku Sintonen. Messu suoratoistetaan seurakunnan
Facebook-sivuille. Voit myös kuunnella
jumalanpalveluksen seurakunnan kotisivuilta.
Joulupäivä
Pe 25.12. klo 7 Joulukirkko Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Esa Kokko, Merja
Telsavaara ja Anna Helenius.
Pe 25.12. klo 9 Joulukirkko Kytäjän kirkossa,
Palkkisillantie 11. Ilkka Järvinen ja Anna
Helenius.
Pe 25.12. klo 10 Joulukirkko Hyvinkään
kirkossa. Petteri Kerko, Anne Blomqvist
ja Taru Paasio. Hyvinkään Työväen Mieskuoro.
Tapaninpäivä
La 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu Hyvinkään kirkossa. Janne Rönni, Virpi Koivisto
ja Kaarina Savonen.
Uudenvuodenaatto
To 31.12. klo 23 Uudenvuodenaaton hartaus
Hyvinkään kirkossa. Anne Blomqvist ja
Anna Helenius.
Uudenvuodenpäivä
Pe 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa,

Uudenmaankatu 13. Heidi KajanderMaavuori ja Marjut Sipakko.
Loppiainen
Ke 6.1. klo 10 Loppiaisen messu Hyvinkään
kirkossa. Antti Kurkola, Petra Pohjanraito,
Helena Lehtinen ja Taru Paasio. Kamarikuoro.

Su 13.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut kajahtavat Vanhasta kirkosta.
Kauneimmat joululaulut video
näkyy Hyvinkään seurakunnan
Facebookissa ja se on katsottavissa kahden viikon ajan julkaisusta.
Joululauluvihkoja on saatavilla
Hyvinkään kirkosta ja seurakuntakeskuksen neuvonnasta.
Anna tukesi lähetystyölle! Hyvinkään
seurakunta tukee Etiopiassa, Tansaniassa ja Virossa tehtävää lähetystyötä Suomen Lähetysseuran
kautta. Lahjoita MobilePay: 42809
tai käytä tilitietoja, saaja: Suomen
Lähetysseura, tilinumero: Danske
Bank, iban:
FI38 8000 1400 1611 30
Viitenumero: 4 074387 002222 560.

N U O R T E N T O I M I N TA :
Koronan aiheuttamat muutokset vaikuttavat jatkuvasti nuorisotyöhön
ja toimimme voimassa olevien suositusten mukaisesti.
Katso ajantasaiset tiedot toiminnasta osoitteesta www.betsku.net ja Instagramista @betskunet
Hyvää ja siunattua joulun aikaa, pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

14

Kirkonmäki Nro 6 | 10.12.2020

KONSERTTEJA
Ma 14.12. klo 19 Joulun tunnelmissa Naiskuoro Solina. Konsertti suoratoistetaan
ON AIR Hyvinkään joulukalenterissa. Tule
kuulolle! Johtaa Nina Melasalmi.
Ma 21.12. klo 18 Joulun taika Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Konserttiin on
vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Pe 25.12. klo 18 Joulun tunnelma yhdistää
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma
ovelta 10 € (käteinen).
Su 10.1. klo 15 Tervetuloa uusi vuosi! Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma ovelta
10 € (käteinen).

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Valtio auttaa diakoniatyötä auttamaan
Kirkon keskusrahasto on myöntänyt
opetus – ja kulttuuriministeriöltä saamastaan valtionavustuksesta avustuksen Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien
diakoniatoiminnan tukemiseen. Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea
seurakuntien diakoniatyötä kompensoimalla koronaepidemiasta aiheutuvia
verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin
seurakuntien kykyä osallistua ihmisten
auttamiseen yhteiskunnan toipuessa
kriisistä.
Hyvinkään seurakunnan diakonia
on näin saanut 37 29 € avustuksen,
joka käytetään kuluvan syksyn ja ensi

kevään aikana hyvin konkreettisesti eri
ikäisten vähävaraisten hyvinkääläisten
auttamiseen.
Osa rahoista käytetään hävikkiruokaterminaalin toiminnan käynnistämiseen. Tämän lisäksi rahalla hankitaan
diakoniatyölle mm. soppatykki ja
tapahtumateltta diakonian avustustapahtumien toteuttamista varten. Soppatykkiä ja tapahtumatelttaa voidaan
käyttää vuosia eli niiden hankinnalla
vahvistetaan jalkautuvaa toimintaa
”turuilla ja aitovierillä”.
Saadulla avustuksella hankitaan
myös kuivaelintarvikkeita sekä avus-

tuksena myönnettäviä lahjakortteja.
Lahjakortteja on tarkoitus hankkia niin
ruokakaupoista kuin myös hyvinvointipalveluja tuottavilta kivijalkaliikkeiltä.
Näin saadulla avustuksella voidaan
tukea sekä diakonian asiakkaita kuin
paikallisia pienyrittäjiä.
Em. lisäksi suunnitelmissa on hankkia myös kannettavia tietokoneita ja
lahjoittaa ne Hyvinkäällä toimivaan
senioreiden palvelukeskukseen asukkaiden käyttöä varten.
Kannettavien tietokoneiden eli läppäreiden avulla asukkaat voivat olla
omasta huoneestaan käsin yhteydessä

omaisiinsa WhatsAppin avulla. Nyt
koronaepidemian aikana senioreiden
ja omaisten välisiä kontakteja on jouduttu eri laitoksissa ja palveluyksiköissä
rajoittamaan ja lahjoitettavilla laitteilla
halutaan lievittää ikääntyneiden yksinäisyyttä. Kannettavat tietokoneet
voidaan myös yhdistää palveluyksikköjen yhteistiloissa oleviin televisioihin
ja sitä kautta asukkaat voivat seurata
mm. suoratoistona seurakunnan eri
tilaisuuksia.
Tuija Mattila
diakoniasihteeri

POIMINTOJA
Ma 21.12. klo 11.30–13.00 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu 16.
Diakoniaruokailu toteutetaan koronatilanteen vuoksi toistaiseksi noutoruoka
periaatteella, eli voit ostaa ruoka-annoksen omiin rasioihin 2€ hintaan kotiin
vietäväksi. Kirkon yläsaliin ei voi jäädä
ruokailemaan. Ruokailu on tarkoitettu
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville hyvinkääläisille. Tervetuloa! Seuraavat kerrat: 11.1., 18.1. ja 25.1.

kona Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. 1. Väärään suuntaan on turha
kiirehtiä, 2. omakohtaisia opetuksia,
3. Johdatuksen päämäärä, 4. Jumalan
tunteminen, 5. Omaksi itseksi tuleminen,
6. Kasvu uskoon ja viisauteen, 7. Jeesus
ja Pyhä Henki, 8. Johdatuksen tapoja, 9.
jumala pelkistää ja riisuu, 10. Pelot, 11.
Valmistaudu vaikeuksiin, 12. Eksytykset,
13. Ristin tie, 14. Johdatuksen A ja O.
Seuraavat kerrat: 27.1., 3.2. ja 10.2.
Pe 22.1. klo 10 Muskarikirkko Vanhassa kirkossa.
To 28.1. klo 18 Ikkunoita lähetyksen maailmaan Seurakuntakeskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Millaista toimintaa lähetystyön tiimoilta toivoisit? Ensimmäisenä
iltana on luvassa musiikkia ja ajankohtaista Hyvinkään seurakunnan tekemästä
lähetystyöstä maailmalla.
Huom. Tapahtumiin voi tulla muutoksia.
Ajantasainen tieto löytyy seurakunnan
nettisivuilta.

Ti 22.12. klo 18 Pikkuväen tähtikirkko
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Kirkkohetki sopii perheen pienimmillekin. Yhdessä saadaan seurata tähden
kertomusta Lysti-lampaan ja Ilo-aasin
kanssa. Lauletaan jouluisia tähtilauluja ja
kuullaan jouluevankeliumi. Omia tähtiä
saa ottaa mukaan ja heilutella niitä vaikka
laulujen tahdissa. Aloitetaan tutulla laululla Tuiki tuiki tähtönen.
To 24.12. klo 15 Avoin jouluaatto Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Esa Kokko.
Su 10.1. klo 17 Kohti-messu Hyvinkään kirkossa. Saija Lottonen, saarna Katja Saarikoski, Helena Lehtinen.
Ma 11.1. alkavalla viikolla päiväkerhot, muskarit ja perhekerhot jatkavat taas toimintaa joulutauon jälkeen.
Ke 13.1. klo 17.30 PerhePyhis Seurakuntakeskus-kerhotilassa, Hämeenkatu 16.
Leikkiä, laulua ja pyhäkouluhetki. Tarjolla
iltapalaa. Tervetuloa!
Ke 20.1. klo 18.30 Raamattukoulun luennot
Jumalan johdatuksesta neljänä keskiviik-

Pitopalvelu on avoinna 23.12. klo 9-12 vain
tilattujen jouluruokien noutoa varten,
huom. ei normaalia lounasta. Lounas
jälleen normaalisti ma-to 28.12.-31.12. klo
10.30- 13.30. Pe 1.1.- su 3.1.2021 suljettu.
Ma 4.1. ja ti 5.1. avoinna normaalisti. Ke
6.1. suljettu.
Hyvän tahdon joulupuu
Seurakunnalla on adventin aikana Hyvinkään
kirkossa ja seurakuntakeskuksessa Hyvän
tahdon joulukuuset, joihin on ripustettu
kirjekuoria. Hae kuori kuusesta ja hanki
lahjakortti hyvinkääläiseen liikkeeseen ja
tuo lahjakortti kuoressa seurakuntakeskuksen neuvontaan (ma–to 8-16 ja pe
8-15, Hämeenkatu 16) viimeistään 21.12.
mennessä.
Lahjakortit annetaan diakoniatyön kautta
vähävaraisille hyvinkääläisille. Voit tuoda
lahjakortin myös omassa kuoressa osoitettuna Hyvän tahdon kuusi –keräykselle.
Hyvän tahdon kuusi löytyy myös Red
Carpetin Onni -joulutorilta 10.12.-21.12.

Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö
toivottaa kaikille seurakuntalaisille ja
yhteistyökumppaneille hyvää joulua ja
siunausta vuodelle 2021. Joulumuistamiset ohjasimme Kirkon Ulkomaanavun
katastrofityöhön Toisenlaisen lahjan
muodossa. Hankimme hätäapupaketin,
joka toimii katastrofin uhrien auttamiseksi.

Diakonian asiakasvastaanotto
NesTorissa, Suokatu 6.
Diakonian päivystysvastaanotolle voi
varata ajan ma klo 14-17 ja ti, to tai pe klo
10-13, p. 019 4561 250.
Ystäväpalvelun kotikäyntien asemasta
asiakkaisiin ollaan yhteydessä puhelimitse.
Perheneuvonnan asiakasvastaanoton
(Oikokuja 2) ajanvaraus numerosta
040 8050 390 ma-to klo 9-11. Yhteydenottopyynnön voi myös jättää sähköpostitse: perheneuvonta.hyvinkaa@evl.fi.
Keskusteluapua seurakunnasta.
Vaikeiden asioiden kanssa ei ole hyvä
jäädä yksin, vaan niistä on tärkeää puhua
jonkun kanssa. Akuutissa kriisitilanteessa
soita:
Päivystävä pappi 040 805 0212
ma-pe klo 9-13
Palveleva puhelin 040 022 1180
joka ilta klo 18-24
Koulutyöstä vastaava pappi 0400 843 241
Diakoniatyöntekijät 040 559 6314
ja 040 487 1382

Hyvinkään Lions – klubit järjestivät
perinteisen Osta ylimääräinen tuote
– keräyksen lauantaina 28.11. Hyvinkään Willassa Prisman edustalla.
Keräys toteutettiin siten, että Willassa
asioivat asiakkaat saivat lahjoittaa
ostamiansa tuotteita lionsklubilaisten
keräyspisteeseen, josta klubilaiset toimittivat saadut lahjoitukset Hyvinkään
seurakunnan diakoniatyölle. Keräyksen tuloksena saatiin 67 banaanilaatikollista jouluisia elintarvikkeita, leluja
jne. Seurakunnan diakoniatyö kanavoi
saadut lahjoitukset oman avustustoimintansa puitteissa vähävaraisille
hyvinkääläisille. Diakoniatyön tiimi
kiittää lämpimästi Hyvinkään Lions
– klubeja sekä lahjoitukset tehneitä
hyvinkääläisiä.

Kaikki
seurakun
nan toim
inta
osoittee
ssa www
.
hyvinkaa
nseuraku
n
t
a
.ﬁ.
Seurakun
ta on my
ö
s
Faceboo
kissa ja
Instagra
missa.

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.

Kirkonmäki Nro 6 | 10.12.2020

15

KALENTERI
JOULUNODOTUKSEEN
Joulun odotusta, tuiketta valojen,
ihania värejä, jalkojen juoksua.
Pysähdy kiireen keskellä,
katso silmiin, hengitä syvään joulun tuoksua.
Odotan sinua, Herra, valoa maailmaan.
Riikka Hautakoski, Laura Kuiri

Rakkautta elämään, toivoa tulevaan.

Avaa joulukalenterin
luukku

❑

Lue Raamatusta
lempikohtasi

Soita joulutervehdys

❑

läheiselle

Sytytä
kynttilä

Katso

❑

joululauluja

Syö

❑

joulupuuroa

Lähetä

❑

Testaa sinulle uutta jou-

joulutervehdys

❑

lumakua

Maista
joulupipareita

❑

Ripusta

❑

joulukoriste

Lähde metsään

❑

Lähetä viestillä

ihastelemaan kuusia

❑

Pukeudu joulun
väreihin
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Lue

jouluohjelma

Kuuntele
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❑

jouluruno ystävälle

❑

Lähde iltakävelylle
katsomaan jouluvaloja

❑

❑

❑

jouluevankeliumi

❑

Niihin aikoihin keisari Augustus määräsi, että
kaikkien maailman ihmisten piti ilmoittautua
veronmaksajiksi. Näin laadittiin ensimmäinen
veroluettelo Quiriniuksen hallitessa Syyriaa.
Kaikki lähtivät omaan kotikaupunkiinsa ilmoittautumaan. Myös Joosef lähti galilealaisesta Nasaretin kaupungista Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli
Daavidin sukua. Matkalla oli mukana Maria,
joka oli luvattu Joosefille vaimoksi ja joka oli
raskaana. Kun he olivat perillä, synnytyksen
aika tuli ja Maria synnytti eläinten suojassa
pojan, esikoisensa. Hän kapaloi vauvan kankaaseen ja laski tämän lepäämään kaukaloon
eläinten heinille, koska heille ei ollut tilaa
majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia
yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Herran
enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. He pelästyivät pahoin,
mutta enkeli sanoi heille: »Älkää pelätkö.
Minä ilmoitan teille suuren ilouutisen, joka
koskee koko kansaa. Daavidin kaupungissa
on tänään syntynyt teille Pelastaja. Hän on
Kristus, Herra. Tunnistatte lapsen siitä, että
hän makaa kankaaseen kapaloituna heinien
päällä kaukalossa.» Äkkiä enkelin seuraksi
ilmestyi valtava taivaallinen sotajoukko, joka
ylisti Jumalaa: »Kunnia korkeuksien Jumalalle ja rauha maan päällä ihmisille, joita hän
rakastaa.» Kun enkelit olivat palanneet taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: »Lähdetään heti Betlehemiin katsomaan, mitä
siellä on tapahtunut ja mistä Herra on meille
ilmoittanut.» He lähtivät kiireesti ja löysivät
Marian, Joosefin ja vauvan, joka makasi kaukalossa heinien päällä. Tämän nähdessään
he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.
Kaikki kuulijat olivat ihmeissään paimenien
puheista, mutta Maria painoi kaiken sydämeensä ja yritti ymmärtää, miten asiat
liittyivät toisiinsa. Paimenet lähtivät takaisin
kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat
kuulleet ja nähneet. Kaikki oli ollut juuri niin
kuin heille oli sanottu. (UT2020, Luuk. 2:1-20)

