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Urheiluselostaja
ei luovu kirkosta

M

atalakattoisessa
avokonttorissa puhelinten pirinän ja
tietokonenäppäimistön naputuksen lomasta voi
erottaa tiimipalaverista sanoja ”Stadin derby, somevuoro, Hetemaj”. Ollaan Yleisradion urheilutoimituksen deskissä eli uutisten ”kokoomishuoneessa”, jossa käydään läpi illan aiheita ja
työnjakoja. Yhä poikamainen, neljääkymmentä lähenevä ananastukkainen mies nousee ylös palaverin päätyttyä ja ohjaa haastattelijan peremmälle teekupin ääreen.
Nämä kulmat ovat Niki Juuselalle, tunnetulle suomalaiselle urheilutoimittajalle
työn arkea. Juusela on työskennellyt Ylessä
vuodesta 2002 ja ehtinyt mukaan moniin
suomalaisen urheilun huippuhetkiin.
– Tulin Yleen työharjoitteluun Laajasalon opiston radiotyön linjalta ja jäin. Toki
ensimmäiset jalkapalloselostukseni olivat
varmasti karmeaa kuultavaa, mutta nopeasti pääsin kiinni siitä, mistä tässä on kyse.
Tää on sellainen Pasilan korkeakoulu, jossa
pääsee oppimaan paljon.
Urheiluselostajalta vaaditaan Juuselan
mukaan lajin ymmärryksen lisäksi draaman
tajua ja selkeää puhetta. Hän ajattelee selostajuuden olevan paljolti sisäsyntyistä.
– Aika nopeasti näkee, onko jossakin ihmisessä selostaja-ainesta. Tää jotenkin tulee
luonnostaan tai sitten ei ollenkaan.
Jalkapalloon, jääkiekkoon ja yleisurheiluun työssään eniten keskittyvä Juusela ajaa

Selostaja Niki
Juuselan työpäivä
on täyttä urheilua.

Pasilaan Ylelle päivittäin Hyvinkäältä.
Juusela muutti puolisoineen paikkakunnalle
vuonna 2012, kun juuri heille sopiva koti
löytyi Mustamännistöstä.
– Olin käynyt Hyvinkäällä joskus lapsena. Tulin puolittain työtehtävissä katsomaan pesäpallo-ottelua ja ihastuin maisemiin. Samana iltana sattui koko kaupunkia
ja Suomeakin ravisuttanut ampumatragedia. Mutta ehkä jopa se tapa, jolla hyvinkääläiset sitä käsittelivät, toi vahvistusta siihen,
että täällä voisi olla hyvä asua.

Urheilun nostava rooli
Hyvinkäältä miehen tie on vienyt monenlaisiin urheilun arvokisoihin. Juusela nimeää
uransa tähänastisiksi paaluiksi Ateenan ja
Sotshin olympialaiset. Lisäksi selostaminen
kevään 2016 jääkiekon nuorten MM-finaalissa Suomen voittaessa kultaa on jäänyt erityisesti mieleen.
– Olympialaisiin paikan päälle pääsy on
aina hieno kokemus. Siellä mukana olo jotenkin liikuttaa ja tuntee sen tapahtuman merkityksen ihmisille.
Vaikka Juusela seuraa urheilua työnsä
näkökulmasta ja sanoo sen tietyllä tapaa karistavan naiivin innokkuuden lajeja kohtaa,
hän näkee urheilulla merkittävän roolin
myös suomalaisessa yhteiskunnassa.
– Tämä on yksi viihteen muoto ja sitä
kautta urheilulla on mahdollista saada urheilua suurempiakin asioita aikaan. Uskon,
että vuonna 1995 jääkiekon maailmanmestaruudella ja tänä keväänä nuorten lätkän
MM-kullalla on ollut kansakuntaamme po-

Niki Juusela
• hyvinkääläinen urheilutoimittaja ja -selostaja
• Sotshin Olympialaisissa 2014 jääkiekon pääselostaja
• jääkiekon nuorten MM-kisojen 2016 Ylen pääselostaja
• jalkapallon MM-kisojen 2014 ﬁnaalin selostus yhdessä
Jari Litmasen kanssa

sitiivista voimaa ja energiaa tuova merkitys.
Että lamankin keskellä on mahdollista onnistua ja saada hyviä elämyksiä.
Niki Juuselan mielestä urheiluun ja liikuntaan pitäisi satsata yhteiskunnassamme
enemmänkin. Hän näkee urheilun keinona
tuottaa vaikeassa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa myönteisyyttä ja pilkettä
silmäkulmaan.
– Laittamalla enemmän rahaa urheiluun
saataisiin lisättyä sen kansainvälistä vientiäkin Suomesta. Tarvitaan enemmän esikuvia,
joita nuoret voivat seurata. Liikunnan ilo lähtee sieltä pikkunappuloiden pallokoppitreeneistä. Pääasia, että yhdessä tekeminen on
kivaa eikä ryppyotsaista suorittamista. Tänä
päivänä on paljon niitä nuoria, jotka liikkuvat
paljon ja ohjatusti ja paljon niitä, jotka eivät
liiku lainkaan. Ehkä uudet esikuvat saisivat
tätä kuilua tasoitettua, en tiedä.

Suomalaista uskon viisautta

Urheiluruudun studiossa Juusela hakeutuu automaattisesti omalle juontopaikalleen.
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Urheilutoimituksen muistitauluun keskeiselle paikalle on kiinnitetty paperi, johon on
printattu suurin kirjaimin kollegan, Petri
Sjöblomin lausahdus: ”Urheilun deski on
kuin ehtoollispöytä, se tarjoaa jokaiselle jotakin.” Toimittaja Juusela ei ole ahkerista ahkerin jumalanpalveluksessa kävijä, mutta kertoo luterilaisen kirkon olevan hänelle tärkeä.
– Vaikka on näitä erilaisia eroamisaaltoja, en ole itse ajatellut koskaan erota kirkosta. Kirkkomme tekee hemmetin hyvää perustyötä esimerkiksi lastenkerhoissa ja auttamistyössä. Evankelis-luterilaisen kirkon
kautta suomalaisten moraali rakentuu ja
vahvistuu.
Juuselasta suomalainen tapa tulkita uskoa tai uskontoa on jollakin tapaa viisas.
Hän näkee, että maassamme on osattu pitää

yhteys uskontoon sellaisena, että pahimmilta ääri-ilmiöiltä on vältytty.
– Uskon vaarana on tulkinnan kehä. Jos
mennään väärään suuntaan niin paljon pahaa voi tapahtua. Olennaista on minusta
erottaa Raamatusta ihmisten näkökulma ja
tarkastella kokonaisuutta kriittisesti. Aivan
kaikki tässä 2000 vuotta vanhassa kirjassa ei
ehkä ole enää niin validia. Sanasta sanaan
sitä ei saa ottaa.
Vuonna 2015 kirjoittamassaan kolumnissa Juusela käsitteli seikkailija Samuli
Mansikan tapaturmaisen kuoleman kautta
vuorikiipeilijöiden unelmaa saavuttaa aina
vaan korkeampia huippuja.
Hän lopettaa kolumninsa näin: ”Kuin
taivasta koskettaisi, heidän lepopaikkansa
on siellä unelman toisella puolen. Ehkä se
tuo lohtua, että vuoret ottavat nämä äärimmäisen hinnan maksaneet urheilijat syleilyynsä ja hoivaavat heitä matkalla kohti korkeuksia. Matkalla, joka on vasta alkanut.”
Tässä sitaatissa on paljon sitä, mikä Juuselalle kertoo vertauskuvallisesti elämästä ja
Taivaasta.
– Vuori on vasta portaat sille, mitä lopussa on. Ihminen tarvitsee lohtua ja sitä, että
merkitystä on olemassa elämän jälkeenkin.
Vaikka järki sanoo, että arkku suljetaan ja ihminen kuollut, niin uskon, että jokin henki
siitä jää. Että tämä elämä ei ole kaikki.
Toimittaja Juusela sulkee studion oven
ja lähtee kävelemään myöhäiselle lounaalle
kollegansa kanssa. Edessä on vielä toimitustyötä, kunnes kello 20:55 alkaa kameroiden
edessä vuoro Urheiluruudun juontajana.
Urheilumaailman sirkushuvit jääkööt
hetkeksi sivuun, nyt on lähimmäisten ja
leivän vuoro.

Heidi Kajander-Maavuori

Kirkonmäki-gallup

Heidi Kajander-Maavuori
Laura Jokinen

kuvat H. K-M.

Mitkä asiat saavat sinut surulliseksi?
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Kuka toisi lohdun?

P

yhäinpäivää vietetään marraskuussa,
jolloin päivänvalo vähenee vähenemistään ja ilta tummuu aikaisin. Hautausmailla syttyvät lyhdyt kertovat, että
joku muistaa tästä ajasta pois siirtynyttä
läheistään. Mielen voi ehkä täyttää tummat
varjot ja kaipaus. Sen voi täyttää myös kiitollisuus yhdessä eletystä ajasta, yhdessä
koetuista iloista ja suruista. Kokemus voi
myös olla, että kuolema ei ole kaiken loppu, kaivattu läheinen on läsnä jollain salatulla tavalla.

Jori Luostarinen
– Tänään suretti ensin nälkä
ja sitten huono sää. Yleensä
suhtaudun asioihin positiivisesti enkä murehdi paljoa,
mutta on elämääni mahtunut
suruakin. Muutama vuosi sitten kavereitani kuoli autokolarissa, jonka silminnäkijänä
olin. Uskon, että aika parantaa
tällaiset haavat ja se, että kavereiden kanssa näistä voi puhua avoimesti milloin vain.

Roosa Varjus

Sirpa Lyytikäinen

– Tulisin tosi surulliseksi, jos
minua kiusattaisiin. Olen
Puolimatkan koulussa kolmannella luokalla, ja meillä
on hyvä henki. Kuljen kouluun hautausmaan ohi ja välillä se tuo mieleen mummin
ja vaarin, jotka sairastelevat.

– Surullisuutta tuo se, jos
oma lapsi on kipeänä tai hänellä on huono olla. Viime
pyhäinpäivänä kävelimme
perheen kanssa kynttilämeren valaisemalla hautausmaalla. Se toi mieleen väistämättä elämän kiertokulun ja
sen, että jonakin päivänä jokainen väistämättä joutuu
menettämään omat vanhempansa.

Hilkka Junni
– Olen ollut leski 32 vuotta.
Surettaa etten enää jaksa ajaa
Rauhannummen hautausmaalle polkupyörällä. Onneksi tyttären kyydillä pääsen
autolla viemään kukkia tai
kynttilän. Minua surettaa
myös ihmisten eripura. Minkä takia eri kansanryhmien
pitää tapella koko ajan ja olla
eri mieltä monesta asiasta?
Miksi ensin rakennetaan ja
sitten tuhotaan? Toisaalta
turha surra, kun ei voi tehdä
asialle yhtään mitään.

Heidi Lasala

Reino Perämäki

– Lasten murheet mietityttävät. Toisaalta koen surua tämän hetkisestä maailman tilasta, ihmisten itsekkyys ja
sodat ovat nyt niin pinnalla.
Pyhäinpäivän lähetessä tulee
omia kuolleita läheisiä ikävä,
toivoisi, että he olisivat yhä
täällä.

– Menetin muutama vuosi
sitten puolisoni ja se on surullinen asia. Minua pohdituttaa se, kuinka torjua yksinäisyyttä. Olisi mukavaa, jos
Kirkonmäellä kokoontuisi
jokin aikuisten kerho, jossa
käydä jutustelemassa.

Lehtemme keskiaukeamalla kerrotaan sairaalalähimmäisistä. He ovat henkilöitä,
jotka ovat vapaaehtoisina mukana saattohoidossa. Saattohoidon potilaita ei lääketiede voi enää parantaa. Saattohoito on
kuolevan ihmisen vierellä kulkemista loppuun asti. Pois nukkuvan lisäksi tukea annetaan hänen läheisilleen. Kyseessä on
herkkä ja ainutkertainen tilanne, jossa koetaan ihmiselon syvimmät hetket. Toivon ja
rohkaisun tuominen ihmisen viimeisiin
vaiheisiin on arvokasta vastuunkantoa lähimmäisestä. Elämästä luopumisen hetkellä lohdun saaminen auttaa viimeisen rajan
ylittämisessä.
Erityisen vaikea ja riipivä asia läheisen menettäminen on silloin, kun kyseessä on itsemurha. Tuska voi olla lamaannuttava.
Ajatukset kiertyvät yhä uudelleen menehtyneeseen ja syyllisyyden tunne on musertava. Monet ovat joutuneet kokemaan tämän ja kysymään miksi näin kävi. Asiasta
puhuminen auttaa useampia ja saman kokeneet voivat olla vertaistukena toisilleen.
Seurakunnalla on itsemurhan tehneiden
omaisten sururyhmiä, joissa voidaan purkaa kipua. Aikaa myöten masennuksen
syöveristä saatetaan nousta ylös ja huomata että elämä jatkuu. Ei enää samanlaisena,
mutta jatkuu kuitenkin.
Pyhäinpäivänä on hyvä hiljentyä miettimään ja muistamaan mikä elämässä on tärkeää. Jokainen ohikiitävä hetki on annettu
meille lahjaksi. Kenenkään elämä ei ole
turha, kaikille on tehtävä ja tarkoitus.

Jorma Ersta
johtava tiedottaja

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. 040 8050 210, ilkka.jarvinen@evl.fi
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Pieni on kaunista

S

ain viettää syyskuun lopulla vaimoni
Hannelen kanssa muutaman päivän
Kroatiassa Osijekin seurakunnassa hyvinkääläisten Matti ja Tuula Korpiahon
vieraana. He ovat eläkkeellä olevia Kroatian
evankelisen (luterilaisen) kirkon pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka näin syksyisin lomittavat paikallista väkeä pari kuukautta. Matti
toimittaa jumalanpalvelukset ja suorittaa
tarvittaessa kasteita, vihkimisiä ja hautauksia sekä tekee kirkon kiinteistön vaatimia
huolto- ja korjaustöitä. Tuulan tehtäviin
kuuluu siivoamisten lisäksi pyhäkoulun pito
jumalanpalveluksen aikana. Kaiken tämän
ohella he osallistuvat ihmisten arkiseen elämään, kuuntelevat heidän ilojaan ja huolenaiheitaan ja tuovat heille lohtua Jumalan
sanasta.
Tällaisella vierailulla tulee väkisinkin
miettineeksi oman jäsenmäärältään suuren
kirkkomme ja seurakuntamme ja toisaalta
pienen vähemmistökirkon yhtäläisyyksiä ja
eroja.
Molemmilla kirkoilla on pitkä historia,
joka ulottuu uskonpuhdistuksen aikaan asti.
Oma kirkkomme on saanut kasvaa ja kehittyä verrattain rauhallisissa oloissa, kun taas
Kroatiassa katolinen vastauskonpuhdistus ja
Jugoslavian aikainen ateismi ovat olleet uhkia kirkon olemassaololle. Nykyisin evankelisella kirkolla on 15 seurakuntaa ja noin
3500 jäsentä.
Kroatian evankelinen kirkko saa vain hyvin
vähän tukea valtiolta, joten kirkon talous on
lähes täysin pienten kolehtien ja ulkomailta
tulevan avun varassa. Kroatian kirkko on
onnistunut saamaan kiinteistöjään takaisin
valtiolta ja kunnostamaan niitä paljolti suomalaisten lähettien ansiosta. Meillä kirkolla
alkaa olla kiinteistöjä jo liiankin kanssa, ja
niiden hoito tulee kalliiksi.
Palkattua työvoimaa Kroatian kirkolla
on kolmisenkymmentä, mutta tehtävänimikkeitä vain muutama: piispa, kirkkoherra, kanttori, vahtimestari. Vapaaehtoiset
palvelevat pyhäkoulutyössä, kerho- ja leiriohjaajina, kiinteistöjen hoidossa, musiikkityössä ja mediatyössä. Radiotyön avulla
kirkko tavoittaa huomattavan määrän kuuntelijoita yli uskontokuntarajojen. Näin tieto
evankelisten seurakuntien olemassaolosta
leviää laajalle.
Uusia pastoreita koulutetaan Zagrebin
teologisessa tiedekunnassa. Myös Osijekissa
on kansainvälinen ja tunnustustenvälinen
teologinen seminaari. Hengellistä kirjallisuutta on kroatian kielellä melko rajoitetusti saatavilla. Tässä suhteessa asiat ovat meillä paljon paremmin.
Kroatian evankelinen kirkko tarvitsee
edelleen tukeamme. Sitä voimme antaa rahallisesti ja lähettämällä työntekijöitä, mutta
ennen kaikkea rukouksin. Me puolestamme
voimme oppia tuolta pieneltä kirkolta sen,
että Jumala pitää huolta laumastaan myös
ahtaina aikoina. Kirkossakäynnin aktiivisuudestakin voisimme ottaa heiltä oppia.

Leo Karppinen

Reformaation merkkivuosi käynnistyy

R

eformaatio sai alkunsa Martti
Lutherin Wittenbergin kirkon
oviin 31.10.1517 naulaamista
anekaupan vastaisista teeseistä.
Lutherin teesien taustalla oli
myöhäiskeskiajalla kehittynyt
käytäntö, että ripissä vaaditut hyvitysteot
saattoi korvata aneella, jonka sai rahallista
korvausta vastaan. Aneiden ajateltiin
myös lyhentävän ihmisen aikaa kiirastulessa. Erityisesti anesaarnaaja Johann Tetzelin toiminta meni monien mielestä liian
pitkälle. Tetzelin väitettiin opettavan:
”Kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.” Anesaarnojen perusteella monet kuvittelivat hankkivansa rahalla taivaspaikan itselleen. Tällaista opetusta vastaan Luther kirjoitti teesinsä.
Reformaation maailmanlaaj uista
merkkivuotta vietetään 500 vuotta teesien julkaisemisen jälkeen 31.10.2016 –
5.11.2017. Merkkivuoden teemana on Armoa 2017! Otsikko on samaan aikaan toteamus ja pyyntö. Armon korostaminen
nousee Lutherin ajattelusta. Merkkivuosi
haastaa pohtimaan, mitä armo ja armollisuus ovat, miten armo ja armollisuus näkyvät 2000-luvun elämässä ja mitä olisi
tehtävä, jotta ne vaikuttaisivat entistä voimakkaammin.
Luther edusti sekä perinnettä että uudistusta. Hän kehitti aiempien vuosisatojen perinnön ja aikansa aatevirtausten aineksista uutta ajattelua. Uudistuminen ja
uudistajat ovat aina kuuluneet ajassa elävän kirkon olemukseen. Osa uudistusliikkeistä on pysynyt kirkon sisällä, osa on
johtanut jakaantumiseen. Monien uudistajien tavoin Luther korosti paluuta lähteille. Raamatunselitysopin professori
Lutherille teologian opettaminen oli ennen muuta Raamatun selittämistä.

Lutherin opetuksen ydin
Lutherin ajattelun keskeiset korostukset
voidaan tiivistää seuraavaan neljään kohtaan:
Luther korosti ihmisen pelastumista
yksin uskosta, yksin armosta ja yksin
Kristuksen tähden. Luther pyrki torjumaan kaikki sellaiset ajatukset, joiden
mukaan pelastuminen olisi jollain tavalla
riippuvainen ihmisen teoista tai ominaisuuksista.
Luther korosti etiikassaan lähimmäisenrakkautta ja Jeesuksen antamaa kultaista sääntöä: kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Ihmisen tulee asettua lähimmäisen tilanteeseen ja miettiä, miten toivoisi itselleen
tehtävän vastaavassa tilanteessa. Ihminen
on kutsuttu elämään armollisesti suhteessa toisiin ja toisia varten.
Lutherin mukaan kristinuskon sanoma pitää tuoda kaikkien ulottuville. Raamattu tuli kääntää kansankielelle ja kansa
tuli opettaa lukemaan, jotta jokainen voisi
itse tutustua Raamattuun. Myös messuissa, saarnoissa ja kristinuskon opetuksen
tiivistävissä katekismuksissa tuli käyttää
kansan omaa kieltä.
Luther tuki kansan osallistumista jumalanpalvelukseen. Jumalanpalvelus ei
saanut olla vieraskielinen näytelmä, jota
seurakunta seuraa sivusta. Kansankieli lisäsi ymmärrettävyyttä. Virsilaululla ja ehtoollisen jakamisella sekä leivän että viinin muodossa Luther tuki seurakunnan
osallisuutta jumalanpalvelukseen.

Mikael Agricola
Suomen reformaattori
Suomessa on eletty satoja vuosia reformaation muokkaamassa kulttuurissa. Reformaatio on vaikuttanut Mikael Agricolasta lähtien kieleen, kirkolliseen elämään,
koulutusjärjestelmään, yhteiskunnan turvaverkkoihin, kansainvälisiin suhteisiin,
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tapoihin, taiteisiin, kalenteriin ja
moneen muuhun asiaan. Osa
vaikutuksista jää arkipäiväisyydessään huomaamatta. Reformaation merkkivuonna
jokainen voi pohtia reformaation suhdetta myös
omaan henkilökohtaiseen
identiteettiin.
Merkkivuosi avaa näkökulman myös reformaation
vaikutuksiin kaikkialla maailmassa. Muuttoliike ja lähetystyö ovat levittäneet reformaation ajatuksia ja vaikutuksia
kaikkiin maanosiin. Ylittäessään
maantieteellisiä ja kulttuurisia rajoja reformaatio on ollut merkittävä muutosvoima.
Merkkivuonna järjestetään useita valtakunnallisia tapahtumia. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan lisävihkot otetaan virallisesti käyttöön seurakunnissa ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27.11.2016. Kirkon musiikkijuhlia vietetään Helsingissä ja Kirkkopäiviä
Turussa 19.–21.5.2017. Helatorstaina
25.5.2017 seurakunnat järjestävät paikkakuntakohtaisia keväisiä juhlia. Merkki-

Martti
Lutherin
käynnistämä
reformaatio
muutti
länsimaista historiaa

vuosi huipentuu reformaatioviikkoon ja
pääjuhlaan Turussa 5.11.2017.
Reformaation merkkivuotta vietetään
yhteydessä Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhliin. Hyvinkääläisille vuosi
2017 on erityisen merkittävä myös Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan täyttäessä 100 vuotta. Hyvinkään seurakunnan
reformaation ja 100-vuotisjuhlavuoden
tapahtumista kerrotaan tulevissa seurakuntalehdissä.
Lähde: www.reformaatio2017.fi

Seurakuntalehti uudistuu

Kaikilla oikeus asuntoon ja kotiin

Inkeri Toiviainen

Asunnottomien yö -tapahtuma 17.10. veti Hyvinkään kirkon kupeeseen paljon ihmisiä. Puheiden ja musiikkiesitysten aikana
nautittiin lämmintä keittoa. Kahvin kanssa tarjottiin munkkeja.

Vuodesta 1979 ilmestynyt Hyvinkään seurakunnan Kirkonmäeltälehti uudistuu. Lehti ilmestyy uuden muotoisena ensimmäisen kerran
9. joulukuuta. Lehti
muuttuu tabloidista leikatuksi tabloidiksi useiden muiden lehtien tapaan. Ulkoasu-uudistuksen toteuttaa graafikko
Timo Saarinen, jonka käsialaa on myös nykyinen
lehti. Tämän lehden sivulla kuusi testaamme tulevan
lehden värien toistumista.
Lehden koko pienenee aikakauslehtimäiseksi ja
valokuvien käyttö monipuolistuu. Jutut tiivistyvät ja
niiden määrä lisääntyy. Lukijat ovat pitäneet erityisesti henkilöhaastatteluista ja ne tulevat olemaan
edelleen sisällössä tärkeänä osana.
Seurakuntalehti ilmestyy ensi vuonna kuusi kertaa nykyisen viiden sijasta. Ilmestymistahti seuraa
kirkkovuoden kulkua ja tapahtumia. Lehden toivotaan palvelevan hyvinkääläisiä lukijoita entistä paremmin seurakuntaelämän ja toiminnan yhtenä viestintäkanavana.
Seurakuntalehden ulkoasu ja sisältö uudistettiin
viimeksi 11 vuotta sitten.

Kirkonkellojen soitto kello 17 aloitti kirkonmäellä Asunnottomien yö -tapahtuman.

K

irkkoherra Ilkka Järvinen kertoi,
että kelloja soitetaan YK:n päivään
saakka (24.10.) joka päivä samaan
aikaan tuen osoittamiseksi sodasta kärsiville Syyrian Aleppon asukkaille.
– Ajattelen pakolaisia, äitejä ja lapsia, joilla ei ole turvaa. Asunnottomuus
Suomessa on myös ongelma. Se on vähentynyt, mutta kuinka moni joutuu
elämään toisten luona pidempäänkin,
hän sanoi.
Asunnottomien yö -tapahtuman

Mouafak Barafin (vas.) ja Burhan
Hamdonin musiikkikappaleet veivät
Asunnottomien yö -tapahtumaan
osallistuneiden hyvinkääläisten
ajatukset Syyrian vakavaan tilanteeseen.

järjestäjinä olivat Hyvinkään kaupungin
Asumisen tuki sekä talous- ja velkaneuvonta, Hyvinkään-Riihimäen Ammattikoulutussäätiö (HRAKS), seurakunta,
Toimari, Nuorisoasuntoyhdistys ja
Mäntylä.
Mäntylän toiminnanjohtaja Valtteri
Salmen mukaan Asunnottomien yö on
Suomen suurin ja laajin tapahtuma sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi.
– Asunnottomuus on rakenteellinen ja sosiaalinen ongelma. Syinä ovat
esimerkiksi muutto kasvukeskuksiin,
avioero, päihteet ja mielenterveysongelmat. Ihminen määrittelee itseään asumisen ja kodin kautta. Asunnottomalta
tämä puuttuu. Kotia tarvitaan.
Hostelli Palopuron Maiju Lehtonen, Laura Mustola ja Suvi Inkinen
tarjosivat lämmittävää kaalikeittoa, lihapiirakoita ja kahvin kanssa munkkeja.
Toimari jakoi leipää ja luumuhilloa.
Kirkon aulasta sai hakea lämpimiä
vaatteita. Seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Tontti kertoi, että diakoniatyössä kohdataan asunnottomia
viikoittain. Asiakkailla on vuokravelkoja, -rästejä ja häätöuhkia. Silloin on tärkeää nopea reagointi ja yhteistyö sosiaalitoimen kanssa.

Noitia, oliko heitä?
Mitä kaikkea pahaa kristinusko on saanut aikaan? Noitavainot, jesuiittojen
julmuudet, ristiretket… Siinä listaa, jota
tavallisesti nostetaan esille, kun jälkikristillisenä aikanamme halutaan juutalaiskristillistä kulttuuriperimäämme
kritisoida, muittenkin kuin uusateistien
toimesta.
Ilman epäilystä kristikunnan historian kääntöpuolelta löytyy runsaasti pimeitä sivuja, vaikka tämän hetken tietämys antaa paljon moniulotteisemman
kuvan vaikkapa noituudesta, joka on
tuoreen elokuvan aiheena. Noituussyytösten ja paljastusten avulla ratkottiin
aikanaan riitoja ja valtasuhteita.
Ahvenanmaalle sijoittuvan monikansallisen elokuvan keskeinen henkilö
on kylän kätilön ja kansanparantajan
Valpurin kasvatti Anna Erikintytär. Tämä rakastuu naimisissa olevaan mieheen, ja hylätyksi tultuaan ilmiantaa
rakastettunsa puolison. Samaan aikaan
niin Valpuri kuin moni muu nainen jou-

tuu julmasti tutkittavaksi noituusepäilyjen vuoksi. Tiukka kihlakunnantuomari ja elostelijaksi heti alussa kuvattu kirkkoherra vievät läpi teloituksiin johtavat tuomiot.
Elokuva perustuu todellisiin tapahtumiin. 1660-luvulla tuomittiin Suomessa kuolemaan seitsemän naista, mistä
prosessista on hiljattain tehty väitöstutkimus. Itseäni häiritsi elokuvan taitavasta puvustuksellisesta juhlavuudesta ja
miljöökuvauksen huolellisuudesta huolimatta tietty asenteellisuus, yksiulotteisuus: Näin pimeää oli! Elokuvaa voi varmaan kutsua myös feministiseksi.
Itse asiassa eriasteinen esoteriikka
ja kiinnostus noituuteen eivät ole näinä
halloween- ja wicca-aikoina mihinkään
hävinneet. Asetelma on ikään kuin päälaellaan. Nykyelokuvien tarjonnan runsauttako on, että olin kyseisen näytännön ainoa katsoja?
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Reijo Huuskonen

Hyvinkään kaupungin talous- ja velkaneuvoja Esko Mäkitalo sanoi, että häneen voi ottaa yhteyttä, kun ihminen on
ajautunut velkoihin ja asunnottomuus
uhkaa. Neuvonta on täysin maksutonta.
Jari Hedman ja Kyösti Nikkinen
lauloivat hengellisiä lauluja. Illan edetessä mikrofonien eteen astui kaksi syyrialaista miestä: Hyvinkäällä perheensä
kanssa asuva damaskolainen viulisti
Mouafak Barafi sekä suomea hyvin puhuva ja Helsingissä asuva laulaja ja tamburiinin soittaja, homsilainen Burhan
Hamdon. Heidän musiikkinsa vei ajatukset Lähi-itään ja ajattelemaan Syyrian sodan uhreja. Sen jälkeen kuultiin
vielä laulaja Mika Ikosen laulua. Ilta
päättyi ehtoolliseen.
Johanna Tontti kiteytti Asunnottomien yö -tapahtuman sanoman.
– Toivon, että asunnottomien yön
tulet palavat sydämissämme ja ajatuksissamme joka päivä. Tänä päivänä Jeesus
toteaisi varmaankin näin: Minun silmissäni kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.
Ei ole ylä- tai alaluokkaa, vain ihmisiä,
jotka yrittävät selviytyä elämässä uuteen
päivään ja parempaan huomiseen.
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Elokuva

Draamaelokuva
TULEN MORSIAN
Ohjaus Saara Cantell, pääosissa
Tuulia Eloranta, Magnus Krepper,
Claes Malmberg, Kaija Pakarinen,
Elin Pettersdottir, Antti Reini ja
Lauri Tanskanen
Kesto 1 h 10 min, K 12

Lapsen oikeuksien päivä
Lapsen oikeuksien päivää vietetään perjantaina 18.11.
kello 9–12 Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Ohjelmassa on silloin yhteistä tekemistä koko perheelle;
mm. kuvasuunnistusta, laulu- ja tanssihetki, Lystilampaan satuhetki, piirtämistä, askartelua, kasvomaalausta, arkipäivän rukoushetki ja yhdessä oloa.
Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla kirkon yläsalissa,
jonne voi myös tuoda omia eväitä. Lapsen oikeuksien päivän kansallisena teemana on tänä vuonna yhdenvertaisuus.
Tervetuloa kaikki lapset ja lapsenmieliset!

”Nyt syttyy toinen kynttilä
ja valo laajenee”
Tule viettämään kehitysvammaisten adventtileiriä
Sääksin leirikeskukseen 2.–4.12.
Perjantaina 2.12. lähtö Hyvinkään kirkolta kello
16.00 Hyvinkään liikenteen bussilla. Perillä päivällinen. Paluu sunnuntaina 4.12. Hyvinkään kirkolle
noin kello 15.30. Ryhmäkodeista haku, jos lähtijöitä
on enemmän kuin neljä henkeä.
Mukana diakonit Maria Kahra ja Nana Lindholm sekä joukko avustajia. Leirillä pärjäät, jos pystyt mm. pukeutumaan, peseytymään ja ruokailemaan ohjatusti. Leirillä ei ole henkilökohtaisia avustajia! Leirille otetaan 20–22 henkilöä.
Leirin hinta 40 euroa laskutetaan leirin jälkeen.
Leiri täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu Maria Kahran sähköpostiin:
maria.kahra@evl.fi
tai p. 040 559 6324.
Muista kertoa
mahdolliset apuvälineet ja ruokavalio sekä allergiat
erittäin tarkasti!
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Vehkojan suosittu perhemessu
Perhemessua vietetään
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3,
sunnuntaina, Lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta kello 11 (Huom.
aika!).
Ennen messua kello
9.30 alkaen on katettu perhebrunssi. Tarjolla on silloin kaurapuuroa, lämpimiä sämpylöitä, ruisleipää,
hedelmiä, vihanneksia, kananmunia, lihapullia ja
nakkeja. Juomina tuoremehua, teetä ja kahvia.
Perhemessun toimittaa pastori Merja Telsavaara ja kanttorina on Marjut Sipakko. Messussa avustavat johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen ja varhaiskasvatuksen ohjaaja Anna-Mari
Tukeva. Mukana ovat myös Lapsikuorot.
Vehkojan perhemessut ovat suosittuja varsinkin
pikkulapsiperheissä. Brunssia pidetään hyvänä ideana, koska perheet voivat lähteä yhdessä aamupalalle
ja messuun seurakuntakeskukseen.
Viimeksi Vehkojan perhemessussa oli noin 90
henkilöä.

Tee hyvää -iltapäivä

Kauniston palvelukeskuksessa, Nummisillankatu 2. Tee
hyvää -iltapäivä sunnuntaina
27.11. kello 13–16.
Teemme asukkaiden
kanssa joulukalentereita ja
vapaaehtoisia tarvitaan. Tule
mukaan.
Ilmoittautumiset 25.11.
mennessä Nana Lindholmille, nana.lindholm@evl.fi,
p. 040 559 6319 tai
Carina Lievendahlille, carina.lievendahl@evl.fi,
p. 040 356 9074.

Palveleva Puhelin kouluttaa
vapaaehtoisia puhelinpäivystäjiä
Olisiko tässä Sinulle tärkeä ja haastava tehtävä, josta
saat myös itse elämääsi mielekästä sisältöä ja tekemistä?
Palveleva Puhelin antaa yhteydenottajalle mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita. Päivystäjä ei tarjoa omia neuvojaan, vaan yhteydenottajaa
tuetaan löytämään elämäänsä parhaiten sopivia ratkaisumalleja.
Työhön etsitään henkilöitä, joilla on halua, kykyä
ja aikaa kohdata ahdinkotilanteessa olevia lähimmäisiä. Päivystäjän ei tarvitse olla auttamisen ammattilainen. Hän on ennen kaikkea lähimmäinen ja ”rinnalla kulkija”. Päivystäjän tehtäviin kuuluvat päivystysvuoro ja työnohjaus noin kerran kuukaudessa ja
täydennyskoulutusta on 4–6 päivänä vuodessa.
Tietoa Palvelevasta Puhelimesta löydät www.evl.
fi sivuilta.
Toimiminen päivystäjänä Palvelevassa Puhelimessa, siihen liittyvä koulutus ja työnohjaus tarjoavat mahdollisuuden oppia jatkuvasti lisää ihmisyydestä sekä vuorovaikutus- ja
elämäntaitoja.
Jos olet kiinnostunut, niin
otathan yhteyttä haastattelua
varten: Virpi Koivisto, virpi.
koivisto@evl.fi
Ilmoittauduthan marraskuun 2016 loppuun mennessä.
Kurssi alkaa tammikuussa 2017.

Vehkojan seurakuntakeskuksessa toimivan käsityökerhon kutojat Pirkko Rimpioja (vas.) ja Tuula Salminen esittelevät tuomisiaan Hyvinkään Mäntylän toiminnanjohtajalle Valtteri Salmelle.

Mäntylä sai villasukkia ja -lapasia

V

ehkojan seurakuntakeskuksessa kokoontuvat käsityökerholaiset
ilahduttivat Hyvinkään Mäntylän
asukkaita sopivaan aikaan sään
kylmetessä. Ahkerat naiset olivat kutoneet 28-paikkaisen asuntolan miehille ja naisille noin sata paria lämpimiä sukkia ja lapasia.
Lahjoituksen tuojina olivat Tuula
Salminen ja Pirkko Rimpioja.
Paikalla oli myös seurakunnan
kriminaali- ja päihdetyöstä
vastaava diakoniatyöntekijä
Johanna Tontti.
– Näin iloisen värikkäitä sukkia ja lapasia ei ole
meille koskaan tuotu. Viime jouluksi
eräs rouva kutoi kaikille asukkaille villasukat. Talvella tarvitaan villasukkia,
koska talo on vetoinen ja kylmä. Ilmojen viiletessä tarvitaan myös lämpimiä
talvivaatteita, talvitakkeja, kenkiä ja pipoja, Hyvinkään Mäntylän toiminnanjohtaja Valtteri Salmi sanoi.
Asunnottomien asuntolan vanhin
asukas Kari Nikonen oli myös tyytyväinen lahjoitukseen. Muut miehet totesivat, että villasukat eivät hikoa kengissä.
Kutojat saivat kaikkien kiitokset.
– Onhan se mukavaa, kun joillakin
ihmisillä on sydän paikallaan. Käytän
villasukkia sisällä ja ulkona talvikengissä, Jami lisäsi.
Mäntylän olohuoneessa keskusteltiin iloisesti aiheesta: syövätkö pesukoneet sukkia? Siitä liikkuu hauskoja tarinoita. Asukkaat siivoavat ja pesevät itse
isolla pesukoneella vaatteensa, myös
sukkansa. Mäntylän asukkaiksi voivat
hakeutua hyvinkääläiset ja ulkopaikkakuntalaiset henkilöt.

Kirkonmäeltä
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Vehkojan
käsityökerholaiset
lahjoittivat Mäntylään
myös värikkään tyynyn,
johon he olivat
kirjoittaneet etunimensä.

Vehkojan käsityökerho
Sukkien ja lapasten tuojat Tuula Salminen ja Pirkko Rimpioja toivat Mäntylän
väelle myös kauniin tyynyn, johon heidän lisäksi etunimensä olivat kirjoittaneet muutkin kutojat: Eila, Marja, Aune, Pirkko Y., Terttu, Raija ja Arja.
– Käsityökerhomme kokoontuu
Vehkojan seurakuntakeskuksessa torstai-iltana kello 17.30–19.30. Kudon sukkia ja lapasia kerhoillassa ja kotona televisiota katsoessani, Tuula kertoi.
Käsityökerhon yhdeksän jäsentä
ovat tehneet neljän vuoden ajan seurakunnassa kastettaville vauvoille lahjoitettavia vauvasukkia. Nyt haluttiin
muistaa myös Mäntylän asukkaita.
– Toimme ensimmäisen kerran sukkia ja lapasia Mäntylään. Ne on tehty
suureksi osaksi kutojien omista langoista. Pari lankapussia saimme seurakunnan diakoniapuolelta. Meille voi lahjoittaa lankoja. Niitä voi tuoda kerhoiltaamme. Minä ja Pirkko olemme vapaa-

ehtoistyössä myös
Torstaitovissa.
Sinnekin voi
tuoda lankoja.
Puhuimme käsityökerhossamme siitä, että pipojakin olisi kudottava. Nyt niitä
varten ei ollut enää lankoja, Tuula jatkoi.
Vehkojan käsityökerho on toiminut
seurakuntakeskuksen valmistumisesta
lähtien. Tuula sanoi tulleensa mukaan
1990-luvulla, Pirkko muutamaa vuotta
myöhemmin.
Tuulan mies, lapset ja lastenlapsetkin
käyttävät hänen kutomiaan villasukkia.
– Itse kuljen sisällä villasukissa, kesät
ja talvet. Teen yösukkiakin silkkisukkalangasta. Nyt ovat muotia kirjavat langat, joista kutoessa kuvio tulee itsestään.
Diakoniatyöntekijä Johanna Tontti
vierailee Mäntylän lisäksi Hyvinkään
Toimarissa ja Ridasjärven päihdehoitolaitoksessa.
– Nämä kaikki paikat tarvitsevat talven tullessa lämpimiä vaatteita, sukkia ja
lapasiakin. Diakoniatyö pyrkii avustamaan kutojia lankojen saamisessa.

Seppo Ylönen
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MÄELTÄ

KIRKON

MÄELTÄ
Testaamme
ensi vuoden värejä

Toimintakeskuksessa poseerattiin: Takana Mauri Kujanpää
(vas.), Teemu Huuhka, Pekka
Kivirinta ja Reetta Ikonen.
Edessä Laura Laaksonen (vas.),
Saska Kölhi, Maria Kahra ja
Kaarina Laine.

Pullakerho on yhä suosiossa

P

ullakerho eli kehitysvammaisten seurakuntakerho on toiminut Hyvinkään seurakunnassa jo yli viisikymmentä
vuotta. Kerhon toiminnan
aloitti aikanaan Hyvinkään
seurakunta ja Kehitysvammaisten Tuki ry yhdessä. Kerhossa on ohjelmaosuus, jonka jälkeen ennen
hartautta nautitaan aina kahvia ja pullaa,
kertoo kehitysvammaistyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Maria Kahra.
Hän käy pitämässä ryhmää myös Keskuspuiston ammattiopistossa. Mielenkiintoisessa ja mukavassa joukossa on mukana
peruskoulun suorittaneita valmentavassa
opetuksessa olevia nuoria. Korkeintaan nelihenkisessä ryhmässä keskustellaan kirkkovuoden aiheista ja ihmissuhteista.
– Seurakunnan pastori Petra Pohjanraito ja kanttori Minna Kurkola käyvät pitämässä kerran kuukaudessa hartaudet Hyvinkään kaupungin ja Etevan toimintakeskuksissa.
Maria Kahran työhön kehitysvammaisten parissa kuuluu lisäksi erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen.
– Kehitysvammaisille järjestetään jouluja kevätkirkko. Lisäksi diakonian kehitysvammaistyötä ovat rippikoulut, joita Hyvinkään seurakunta pitää yhteistyössä muiden
Nurmijärven rovastikuntaan kuuluvien eli
Nurmijärven ja Mäntsälän seurakuntien
kanssa. Rippikoulun lisäksi järjestämme kehitysvammaisten seurakuntaleirejä. Joulukuinen leiri toteutetaan Sääksin leirikeskuksessa, ja tulevan kevään toukokuun leiri on
vaihtelun vuoksi Vihdin Riuttarannan leirikeskuksessa

Yhteistyö pelaa
Kun Maria Kahra luettelee niitä tahoja, joiden kanssa seurakunta tekee yhteistyötä kehitysvammaisten hyväksi, lista on pitkä. Hyvinkään kaupungin toimintakeskuksen ja
Keskuspuiston ammattiopiston lisäksi
kumppaneita ovat Hakalanpolun kehitysvammaisten koulu, Etevan toimintakeskus,
kaupungin vammaispalvelu, Kehitysvam-
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asukkaan kanssa Hyvinkään kaupungin toimintakeskuksessa työtoiminnassa ja perjantaisin yhden åvikilaisen kanssa työtoiminnassa Vieremän K-kaupassa, hän jatkaa.
Hyvinkään seurakunta haluaa palvella
myös kuulovammaisia. Vs. nuorisotyönohjaaja Jussi Hokkanen kertoo, että varhaisnuorisotyössä pyritään aloittamaan kuulovammaisille ja heidän sisaruksilleen suunnattu monitoimikerho tammikuussa 2017.

Toimintakeskus on hieno

Kanttori Minna Kurkola johtaa kaupungin toimintakeskuksessa kerran viikossa Neliapilakuoroa, jonka ohjelmisto on monipuolinen. Laulavassa ja soittavassa kuorossa on 14
jäsentä.

maisten Tuki ry, Valava eli Vammaisten lasten vanhempainyhdistys sekä Hyvinkään
kaupungin, Etevan ja Kehitysvammaisten
palvelusäätiön ryhmäkodit.

Ongelmia käsitellään
Maria Kahra sanoo, että kehitysvammaisilla
on aivan samoja elämään liittyviä tarpeita ja
ongelmia kuin muillakin. Näitä ovat esimerkiksi parisuhde- ja alkoholiongelmat tai kuoleman kohtaamiseen liittyvät kysymykset.
– Minulla on paljon näihin asioihin liittyviä asiakastapaamisia. Yritän löytää yhteisen kielen, millä kyseisistä asioista puhutaan
kehitysvammaisen asiakkaan kanssa. Kieli
voi olla piirtämistä, draamaa, muovailua,
maalaamista, musiikkia tai hautausmaalla
käymistä. Koetan löytää kommunikointiin
selkeitä ja yksinkertaisia keinoja. Marraskuussa aloitan Hyvinkään kaupungin toimintakeskuksessa kaksi ihmissuhdetaitoryhmää.
Reilusti yli kymmenen vuotta seurakunnassa kehitysvammaisten parissa työtä tehnyt diakoniatyöntekijä Maria Kahra sanoo
kokeneensa tuona aikana elämän kaikki vä-

rit mustasta kirkkaaseen.
– Työ kehitysvammaisten parissa voimaannuttaa minua ihmisenä ja työntekijänä. Tässä ollaan Jumalan luomistyön ytimessä. Näiden ihmisten usko Jumalaan on
huikeaa ja aitoa.

Silppuriryhmä toimii
Hyvinkään seurakunnan seurakuntakeskuksen alakertaan tulee torstaina puolen päivän
maissa kolme miestä Kuurojen Palvelusäätiön Palvelukeskus Åvikista. He pudottavat
seurakunnan toimistoista roskiin joutuneet
paperit silppuriin.
– Tätä silppurihommaa on tehty seurakunnassa yli kymmenen vuotta. Minä olen
ollut mukana seitsemän vuotta, sanoo ryhmää johtava Jukka Sormunen. Hän kuulee
puheen, mutta vastauksensa mies kirjoittaa
paperille. Kaksi muuta silppuajaa ovat Arto
Salminen ja Mika Sallinen.
Jukka Sormusella on Åvikissakin tehtäviä. Joka aamu hän on muistisairaiden
Muistola 2 -ryhmässä, jossa on seitsemän
asukasta. Jukka hoitaa kahta miesasukasta.
– Maanantaisin käyn kahden Åvikin

Hyvinkään kaupungin uuteen toimintakeskukseen astuessani ystäväni Saska Kölhi
tulee iloisena tervehtimään. Hän kertoo täsmällisesti muuttopäivämäärän.
– Toimintakeskus muutti Riihimäenkadulta Rääkänkatu 1:een 1.6.2016. Teen täällä
metallitöitä esimerkiksi kattokiinnikkeitä.
Ihan mukava paikka. Tykkään olla täällä.
Talon vastaava ohjaaja Sanna Naskila
näyttää tiloja. Asiakkaita on kirjoilla noin
70. Päivittäin heitä käy erilaisissa töissä noin
50 henkeä. Henkilökuntaa on 10 henkeä.
– Meillä on neljä osastoa: puu-, metalli-,
tekstiili- ja alihankintaosastot. Tähän aulan
oleskelutilan ja kirjaston viereen on tulossa
myymälä.
Aulasta avautuu valoisa jakelukeittiö. Salin perällä on pieni tanssilattia, jolla lauletaan
myös karaokea. Savityöpajan sivuhuoneessa
on savenpolttouuni. Huovutustilassa on iso
teräksinen huovutuspöytä. Taidetilassa tehdään esimerkiksi paperitöitä, ja kansalaisopiston ohjaaja pitää Aivoriihi-taideryhmää.
Tekstiiliosastolla on kuudet kangaspuut sekä
luonnostelu- ja leikkaustila.
– Käytämme kierrätys- ja lahjoitusmateriaalia. On iso asia, että saamme lahjoituksina lankoja, kankaita ja askartelutarvikkeita.
Kierros jatkuu lepohuoneeseen, jossa
voi kuunnella luonnon ääniä. Alihankintasalissa tehdään kokoamis- ja pakkaustyötä.
Metallipuolella valmistuu yrityksille alihankintatöitä. Puutyöpuolella on käytössä koneellisia sahoja ja höyläpenkkejä. Lisäksi
talossa on papereiden silppurihuone.

Seppo Ylönen
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Sairaalalähimmäiset o

H

yvinkäällä alkoi toimia toukokuussa koulutettujen vapaaehtoisten sairaalalähimmäisten
ryhmä. Sen jäsentä voi pyytää
tueksi saattohoidossa olevalle
potilaalle tai hänen läheiselleen.
Sairaalalähimmäiset-toiminnasta vastaavat sairaalapapit
Carina Lievendahl ja MarjaLiisa Liimatta.
Ryhmä kokoontui Hyvinkään sairaalan terveyskeskuksen yläkerrassa ja keskusteli
Helsingin Suursuon sairaalaan
tekemästään tutustumiskäynnistä. Matkalta saatiin vinkkejä
Hyvinkään tulevaan saattohoito-osaston toimintaan.
– Suursuon sairaalan saattohoito-osastolla on esimerkiksi omaisten taukotupa, jossa he voivat seurustella, keittää kahvia, yöpyä ja ottaa suihkun. Suursuon
saattohoito-osastolla saavat vierailla myös lemmikit,
Carina Lievendahl kertoi.
Hyvinkäällä saattohoitoa tekevät vapaaehtoiset käyvät osastojen 11A ja B ohella myös kotisairaalan potilaiden luona näiden kotona. Jos kotona oleva saattohoidettava joutuu sairaalaan heikentyneen kuntonsa vuoksi, niin sairaalalähimmäinen ottaisi mielellään tiedon
vastaan ja kävisi myös osastolla katsomassa jo tutuksi
tullutta saattohoidettavaa.
Jokaisen saattohoitoa saavan matka on erilainen ja
ainutkertainen. Vierellä kulkeva näkee surun ja ilon
vaihtelut. Monilla saatettavilla pyörii mielessä kuoleman jälkeiset vaiheet, vaikka he eivät osaa aina kertoa
tuntemuksistaan. Siksi lähellä olevalla on oltava herkät
aistit huomaamaan, haluaako autettava keskustella
vaikkapa hengellisistä asioista. Sairaalalähimmäinen
näkee myös potilaan tietynlaisen kasvun.
Eräässä kevään koulutusillassa vapaaehtoiset visioivat haluavansa tuoda saattohoitopotilaille ja heidän
läheisilleen muiden muassa keskittynyttä rinnalla
oloa, kosketusta, lempeyttä, aikaa hiljaisuudelle ja
rauhallisuutta tilanteisiin kaikella tavalla. Lisäksi he
haluavat kuunnella ja keskustella, toteuttaa vaikkapa
musiikki- sekä runotoiveita tilanteen mukaista huumoria ja herkuttelua unohtamatta. Näillä arkisilla pienillä asioilla on merkitystä, jotta saattohoidettava kokisi toivoa ja saisi pieniä iloja huoneeseensa tai kotiin.
Sairaalapastori Carina Lievendahl lisäsi, että sairaalalähimmäiset toimivat potilaiden ehdoilla, ja heillä on
vaitiolovelvollisuus. Ryhmän jäsenet saavat puolentoista kuukauden välein tukea työnohjauksessa sekä toisiltaan että sairaalapapeilta. He voivat tarvittaessa soittaa
papeille työnohjausten välillä. Saattohoidon vapaaehtoistoimintaa kehitetään näin yhteisvoimin.

Miksi haluat auttaa?
Kuukausitapaamisessaan sairaalalähimmäiset vastasivat kysymykseen, miksi he haluavat toimia tässä vapaaehtoisessa tehtävässään?
Marjatta Wessman:
– Minulla on halu auttaa ja tehdä arvokasta työtä. On
sisäinen motivaatio tehdä vapaaehtoistyötä. Haluan olla
ihminen ihmiselle ja lähimmäinen kuolevalle loppuun
saakka.
Marja-Kaarina Koskinen:
– Elämä on paljon merkityksellisempää ja mielekkäämpää, jos saa olla lähellä toista ihmistä. Tässä tehtävässä
perehtyy itseensä ja omiin tunteisiinsa.
Anita Myllymäki:
– Teen töitä lasten kanssa, ja minulle ihminen on kokonaisuus. Minulla on kokemusta kuolemasta, kun olen
menettänyt oman lapseni. Luen tähän sopivan runon:
”Pienistä pisaroista kasvaa puro, puron reunamille ilonkukkia. Joka päivä voi tehdä löytöjä. Joka päivä voi etsiä
aarretta, ja jokaiseen päivään niitä on varattu!”
Helena Winter:
– Kuolema on osa elämää. Elämä jatkuu sen jälkeen.
Voi olla auttamassa ja tukemassa lähtevää henkilöä loppuvaiheessa, kun eteen tulee pelottavia ja ahdistavia
asioita. Jos siinä voi auttaa, niin hyvä. Se on kutsumusasia. Tässä tehtävässä oppii entistä enemmän arvostamaan elämää.
Birgit Kaistinen:
– Minulla on niin paljon ylijäämää, että olisi hassua jättää se hyödyntämättä. Tarkoitan sitä, että koska minulla on annettavaa, haluan auttaa. Mitä vähemmän pyörii
oman navan ympärillä, sen parempi. Minulla on kokemusta, ja eläkeläisenä minulla on aikaa. Tämä on vapaaehtoistyötä.
Sirkku Servomaa:
– Olen tehnyt vapaaehtoistyötä ikäihmisten kanssa. On
hyvä saada kulkea ihmisen rinnalla loppuun asti, että hänen ei tarvitsisi kokea yksinäisyyttä kuoleman hetkellä.
Ulla Lätti:
– Lähdin tähän sen vuoksi, että jokaisen ihmisen elämä on
niin ainutkertainen ja arvokas. Samalla lailla kuolema on
ainutkertainen. Lähdin mukaan toteuttamaan sitä, että
voisin tuoda ihmisen loppuelämään toivoa ja arvokkuutta.
Ryhmään kuuluvat lisäksi Ilkka Mäkinen, Tiina
Ylönen, Kirsi Rouvinen ja Paula Kiviniemi, jotka eivät päässeet tällä kerralla paikalle.

Seppo Ylönen

Mitä on saattohoito?
Saattohoitoa saavat vakavasti sairaat
potilaat, joiden sairautta ei kyetä
parantamaan lääketieteen keinoin.
Se on kuolevan ihmisen hoitoa hänen
viimeisinä viikkoinaan tai kuukausinaan
ennen kuolemaa. Hoidon tavoite on
antaa potilaalle mahdollisimman
tuskaton ja rauhallinen kuolema.
Samalla pyritään tukemaan potilaan
läheisiä. Saattohoitoa voidaan
antaa kotona, terveyskeskuksen
tai sairaalan vuodeosastolla sekä
saattohoitokodeissa. Jos läheiset
kykenevät hoitamaan potilasta kotona,
lääkäri tai kotisairaanhoitaja tekee heille
hoitosuunnitelman.
Sairaalalähimmäisiä kokouksessaan: Marjatta Wessman (vas.), Marja-Kaarina Koskinen, Anita Myllymäki,
Marja-Liisa Liimatta, Helena Winter, Birgit Kaistinen, Sirkku Servomaa, Ulla Lätti ja Carina Lievendahl.
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Lähde: Wikipedia

ovat tukena

Ryhmässä
suru helpottuu

E

rilaiset elämänkriisit voivat
johtaa pahimmissa tapauksissa itsemurhiin, jos niihin
ei haeta tai saada apua.
Vuonna 2014 Suomessa tehtiin 789 itsemurhaa. Nämä
traagiset tapaukset vaikuttavat raskaasti itsemurhan tehneiden
omaisiin. Tätä tuskaa helpottamaan Hyvinkään seurakunnassa on itsemurhan
tehneiden omaisten sururyhmä. Seurakunnassa on myös muita sururyhmiä
esimerkiksi lasten sururyhmä. Sururyhmissä käsitellään kuolemaan liittyviä
traumaattisia tapahtumia.
Itsemurhan tehneiden omaisten sururyhmän vetäjinä toimivat sairaalapastori Carina Lievendahl ja diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen.
– Itsemurhan tehneiden omaisten
sururyhmiä järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä Riihimäen seurakunnan kanssa. Ryhmäläiset tietävät, että
kysymyksessä on seurakunnan järjestämä sururyhmä, Päivi Lievonen sanoo.
Carina Lievendahlin mukaan vetäjillä on valmiuksia nostaa esiin myös hengellisiä kysymyksiä.
– Erityisryhmän osalta olen kiitollinen, että ryhmäläiset ovat uskaltautuneet tulla mukaan. Vertaistuen merkitys
on suuri ja koskettava voima. Eräs itsemurhan tehneiden omaisten sururyhmän tavoite on vähentää kivun tunnetta
läheisen menetyksestä.

Pääseekö hän taivaaseen?
Itsemurhan tehneiden omaisten ryhmässä koetaan kaikenlaisia vahvoja tunteita. Eräs esille tuleva asia on melko
usein syyllisyyden kokeminen. Tällöin
kysellään, miten olisi voitu vaikuttaa
omalla toiminnalla, ettei läheinen olisi
tehnyt itsemurhaa.
– Tässä tilanteessa keskustelemme
siitä, miten tätä pohtiva ryhmäläinen
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voisi antaa itselleen anteeksi, koska ei
kyennyt estämään läheisensä itsemurhatekoa, Carina Lievendahl jatkaa.
Päivi Lievonen mainitsee, että joku
ryhmäläinen saattaa kysyä: ”Pääseekö
hänen itsemurhan tehnyt lähimmäisensä taivaaseen?”
– Silloin keskustelemme tästä asiasta. Jätämme tekoon menehtyneen Jumalan rakkauden ja armon varaan.
– Luotan siihen, että Jumala on mukana siinä kärsimyksessä ja kivussa itsemurhateon hetkellä, ja toivon, että läheisensä menettänyt saisi tästä ajatuksesta
itselleen lohtua surunsa keskellä, Carina
Lievendahl lisää.

Trauma on hyvä käsitellä
Ryhmäläiset elävät yhä uudestaan tapahtunutta. Carina Lievendahlin mielestä
on hyvä, että he sanoittavat tapahtunutta useampaan kertaan.
– Silloin menetyksestä ei tule pitkittynyttä traumaa. Pitkittynyt trauma
saattaa johtaa siihen, että ihminen tarvitsee pitkäaikaista terapiaa. Siksi rohkaisemme ihmisiä keskustelemaan. Siitä
olemme iloisia, että he rohkaistuvat tulemaan mukaan ryhmään. Ylipäätään
sururyhmissä haetaan toivon näköalaa.
Saatetaan ihmisiä takaisin omaan arkeen
ja yhteisöön.
Kaikki ihmiset eivät koe kuitenkaan
ryhmässä oloa luontevaksi. Siksi seurakunnan työntekijät ovat valmiit antamaan myös henkilökohtaista keskusteluapua.
Sururyhmien vetäjät saavat koulutusta ja työnohjausta, jotta he jaksaisivat
työssään. He käyvät työnohjauksessa,
jossa on lupa jakaa omia, sururyhmätilanteista nousevia tunteita. Niin sururyhmätyössä kuin työnohjaustilanteissakin ollaan vaitiolovelvollisia.

Seppo Ylönen
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Matkalle:
✓ Laukku
✓ Vaihtovaatteita
✓ Matkaliput
✓ Luottokortti
✓ Hygieniatuotteet

❏
❏
✓
❏
❏

Rahaa
Eväät
Kamera
Kartta
Muuta, mitä?!

Jos tahdotaan matkustaa jonnekin, niin usein
tarvitaan passia moniin maihin. Ilman passia
tai muita tarvittavia matkustusasiakirjoja
matka monesti keskeytyy rajalle ja joutuu kotimatkalle. Kristityn elämä on yhtä matkaa
ylä-, alamäkineen, suoraa tietä, mutkitellen,
päällystettyä moottoritietä, kinttupolkuja ja
kuoppia sekä esteitä.
Jaakko Löytty laulaa kappaleessaan
”Kahden maan kansalainen” seuraavasti:
”Edessä reitti tuntematon aukeaa, omin
voimin emme kestä tuulta vasten; matkalla,
Herra, lupaat meitä johdattaa: kaitse askeleita horjuvien lasten. Vaikka vaellus on vaivaista, minä vielä jaksan toivoa; olen kahden
maan kansalainen.”
Kristityn vaellus/matka/elämä, on moninaista. Usko Jumalaan, usko Jeesukseen tuo
tuolle matkalle monta asiaa: turvaa, lohtua,
kumppanuutta, johdatusta, muita reissaajia,
vain muutamia mainitakseni.
Matkalla tarvitaan usein karttaa, navigaattoria, joita ilman eksytään monesti tieltä. Välillä olen kuullut ja kokenutkin, että navigaattori onkin ohjannut harhaan. Välillä tarvitaan
kriittisyyttä ja kyseenalaistamista, että onkohan tämä reitti nyt se kaikkein paras reitti.
Viekö tämä reitti perille vai umpikujaan?
Matkalle lähtiessä on hyvä valmistautua
moniin eri tilanteisiin ja yllätyksiin. Erityisesti passi on tärkeä, mutta myös muut matkatavarat kuten hammasharja ja eväät tai
mahdollisuus tankata matkan varrella. Matkaan on hyvä varata aikaa. Liika kiire ja säheltäminen voivat viedä turhaa aikaa oleelliselta. Kiireessä monet pienet yksityiskohdat
voivat jäädä huomaamatta. Ei ehdi pysähtyä
ihmettelemään ja kummastelemaan Luojan
tekemiä suuria asioita.
Kristityn matkan määränpää on Taivas.
Joidenkin reitti vie sinne suoraan ja useimpien on tehtävä muutama u-käännös. Navigaattorina kristityllä toimii Raamattu, joka
antaa meille paljon hyvää, kuten ohjeita yhteiseen elämään ja sitten sen reitin Taivaaseen. Mutta jos navigaattorin kalibrointi on
pielessä ja reittivalintana on jokin muu kuin
Jeesus niin silloin menemme harhaan. Jeesus
on myös meidän passi Taivaan portilla. Jos
Jeesus ei ole leimannut passiamme niin silloin määränpää onkin jotain aivan muuta.
Jeesuksen risti valaiskoon matkaamme. Silloin on turvallista reissata, kun voidaan luottaa siihen, että Hän johdattaa, suojelee ja
varjelee.
”Aina, kun olet eksymässä tieltä, milloin
oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen: tässä on tie, kulkekaa sitä.” (Jes. 30:27)
Siunausta vaelluksellesi, olit sitten pikatiellä tai kinttupoluilla. Jumala varjelee sinun
askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.

Olemme työskennelleet
Japanissa tähän mennessä viisi
työkautta vuosina 1981–1994,
2002–2005 ja 2014–2016.
Nyt syksyllä käynnistyi kuudes.

Henry Liivola

”Lähtöselvityksesi
on vastaanotettu”

Liivoloiden paluu Japanin juurille

K

un kesällä 2014 palasimme yhdeksän vuoden tauon jälkeen
uudelleen Japaniin,
sijoituspaikka oli
meille tutuksi tullut
Länsi-Japanin ev.lut
kirkon Nishinomiyan
seurakunta. Se sijaitsee Koben ja Osakan
ympärille kasvaneella, miljoonien asukkaiden suurkaupunkialueella. Työkauden
lopulla kirkko hieman yllättäen toivoi
meidän siirtyvän Shikokun saarella sijaitsevaan Ananin seurakuntaan.
Maalis-huhtikuun vaihteessa 2016 jätimme Nishinomiyan. Pääsaarella saimme juhlavan hyvästelyn, sillä muuttomme
osui parhaaseen kirsikan kukinta-aikaan.
Noin 150 kilometrin automatka Nishinomiyasta Ananiin kesti aikoinaan monta
tuntia. Nyt muuttokuormamme selvisi
siitä kahdessa ja puolessa. Anan on
70.000 asukkaan pieni maaseutukaupunki. Meitä oli vastassa riisipeltojen keskellä
sijaitsevat kirkkorakennus ja pappila – sekä joukko innokkaita seurakuntalaisia.
Vastaanotto oli lämmin.
Voi sanoa, että palasimme juurillemme. Aloitimme aikoinaan Japanin uramme Yoshinogawan seurakunnassa, joka
sijaitsee samalla saarella, runsaan puolentoista tunnin ajomatkan päässä Ananista.
Sinä aikana Shikoku tuli tutuksi. Moni
asia on muuttunut. Erityisesti muutoksen
kokee parantuneissa kulkuyhteyksissä.
Mutta vanhat tuttavuudet – ne ovat pysyneet samoina. Heti Ananiin saavuttuamme oli Yoshinogawan seurakunnan
40-vuotisjuhla. Tapasimme 80-luvulla
tutuiksi tulleita silloisia seurakuntalaisiamme. Tuttuus oli välitöntä ja tuoretta.

Remontin kautta tutuksi
Ananin luterilainen seurakunta perustettiin pari vuotta Yoshinogawan jälkeen. Se
sijaitsee Yoshinogawaa etelämpänä, meren rannan tuntumassa. Oman kirkkorakennuksensa seurakunta sai runsaat kolme vuosikymmentä sitten. Kohta perään
sen viereen rakennettiin kaksikerroksinen pappilarakennus. Nyt rakennus oli jo

Seurakunnan työntekijät Taija ja Henry Liivola poikien päivän (5.5.) koristeiden
keskellä.

remontin tarpeessa. Niinpä elimme ensimmäiset Ananin kuukaudet remontin
keskellä. Remontti auttoi meitä kertaheitolla tutustumaan seurakuntalaisiin, jotka
olivat meille ennestään tuntemattomia.
Ananin seurakunta on pieni. Jäseniä
on noin 70, mutta heistä vain parikymmentä osallistuu jumalanpalveluksiin.
Olemme huomanneet, että he ovat avuliaita ja tarmokkaita hoitamaan eri vastuutehtäviä. Ennen muuta heillä on halu oppia tuntemaan syvemmin Raamattua.
Ensimmäisinä toiminamme perustimme
yhden raamattupiirin lisää, jotta työssäkäyvätkin pääsevät osallistumaan. Koska
jumalanpalveluksissa on säännöllisesti
mukana lapsia, aloitimme käytännön, että
joka sunnuntai jumalanpalveluksen alussa on pyhäkoulu.
Syyskauden alkaessa saatoimme todeta, että olemme päässeet hyvään alkuun.
Tavoitteena ollut yhteistyö Yoshinogawan
ja Itä-Tokushiman seurakuntien kanssa
saatiin sekin jo polkaistua käyntiin. Suurin tavoite on saada seurakunta kasvamaan. Rukoilemme, että seurakuntalaiset
saisivat lisää rohkeutta ja avarampaa
Taija Liivola

Matkaevästä

näkyä kertoa Vapahtajasta tutuille ja tuntemattomille arkielämänsä keskellä.

Arvokas sanoma
nykypäivän japanilaisille
Johtavien kirkonmiesten mielestä Japanin
luterilaisilla seurakunnilla näyttää olevan
vaarana käpertyä rakentamaan omaa turvallista olotilaansa. Sen sijasta niillä tulisi
olla tarjolla hyvä jumalanpalvelusyhteisö
ja valmius viestiä evankeliumi maailman
ääriin saakka. Seurakuntien tulisi herätä
alkuperäiseen tehtäväänsä ja näkyynsä.
Samalla niiden tulisi nähdä miten ainutlaatuisen arvokas sanoma niillä on tarjottavana nykypäivän japanilaisille, jotka
ovat menettäneet uskonsa omiin kykyihinsä ja voimiinsa. Luterilaisen kirkon
arvokkain sanoma nojaa vanhurskauttamiseen uskon kautta; se perustuu kokonaan Kristuksen sovitustyöhön, johon
ihmisen ei tarvitse yrittää lisätä mitään
omaansa. Sitä sanomaa japanilaiset tarvitsevat.
Olemme kiitollisia siitä, että olemme
saaneet aloitella uutta työkauttamme yhdessä Hyvinkään seurakunnan kanssa.
Lähettäjien ja lähtijöiden osalta työ on
konkreettisella tavalla yhteistä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni tulisi
tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena
Vapahtajanaan ja kasvaisi hänen tuntemisessaan.

Henry & Taija (Tuula) Liivola

Henry Liivola

Janne Rönni

Toukokuussa oli nelikymppisen Kimito Saijn kaste. Juhlassa kaikki seurakuntalaiset
yhdessä siunasivat tuoreen jäsenensä.
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Ananin luterilaisen seurakunnan kirkko ja
pappila seisovat maamerkkeinä vehreiden riisipeltojen keskellä.

Aluetoiminta

Kaukasten aluepappi Anne Blomqvist ja johtava kanttori Anna Helenius olivat palvelutalossa messun pitäjinä. Sen jälkeen tarjottiin pullakahvit, minkä aikana virisi vilkas keskustelu.

Kylien pihaseurat ovat suosittuja

S

eurakunnan Kaukasten
aluetoiminnassa mukana
olevia hyvinkääläisiä kyliä
on useita: Kaukas, Ahdenkallio, Palopuro, Ridasjärvi,
Ylentola, Myllykylä ja Uusikylä. Myllykylässä asuva
Kaukasten alueneuvoston
puheenjohtaja Eija KoskiSipilä sanoo olleensa mukana toiminnassa niin kauan kuin sitä on ollut.
– Minun mielestäni parasta toimintaa
ovat olleet kesäiset pihaseurat. Minun kotonani on ollut pihaseuroja 25 vuotta. Niitä oli
jo mieheni äidin Suoma Koski-Sipilän aikana. Kaukasten aluetyössä on haasteellista,
kuinka saamme jokaiseen kylään toimintaa.
Ylentolassa asuva Hellä Parikka on
alueneuvoston jäsen. Hän sanoo, että hänen
kylässään on pidetty ompeluseuroja.
– Jokainen kylä on erilainen. Väen liikkeelle saamisen haasteen lisäksi on löydettävä paikka, jossa voi toimia. AhdenkallioYlentolan kylätalolla pidetään syksyllä ja
kevättalvella lauluseurat. Ennen joulua siellä
lauletaan kauneimpia joululauluja.
Ahdenkalliossa asuva Tuula Tetri, joka
on Kaukasten alueneuvoston varajäsen, toteaa, että kesällä paikan löytäminen on helpompaa, kun voi järjestää pihaseuroja.
– Minun kotonani niitä on ollut satunnaisesti. Pihaseurat ovat oikein mukavia tapahtumia. Jos sattuu ukonilma, silloin seuran pito vaikeutuu. Näihin seuroihin tulee
ihmisiä naapurikylistä ja keskikaupungiltakin, yleensä 20–30 henkeä. Minä olen tarjonnut pientä suolaista, karjalanpiirakoita
tai pasteijoita. Kerran oli kahvin kanssa lakkakääretorttua. Siitä tuli seuraavana päivänä
kiitossoitto, mikä lämmitti mieltä.

Uusia toimijoita
Anja Tetri asuu myös Ahdenkalliossa. Hänen mielestään aluetoimintaa tarvitaan,
koska se antaa ihmisille mahdollisuuden
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osallistua seurakunnan tilaisuuksiin.
– Kylien asukkaiden liikkuminen julkisilla kulkuneuvoilla kaupungin keskustaan
on vaikeaa. Minä tulin Hyvinkäälle Pirkanmaalta vuonna 2011 ja olen vasta oppimassa
Hyvinkäätä. Seurakuntien alueneuvostot
kehittävät alueiden työtä, mikä on tärkeää.
Minä aloitin Kaukasten alueneuvoston jäsenenä vuoden 2015 alussa.
Puolustusvoimien palveluksesta 19 vuotta sitten eläkkeelle jäänyt Juhani Tuina on
myös alueneuvoston jäsen. Seurakuntaelämä tuli hänelle tutuksi jo Turun läänin
Marttilassa, jossa hän oli mukana seurakunnan nuorten toiminnassa.
– Asun Ahdenkallion kaupunginosassa
Kirkkotiellä. Siitä lähtien, kun jäin eläkkeelle, olen ollut mukana seurakunnan luottamushenkilönä. Synodaalikokouksen aikana
toimin vapaaehtoisena autoliikenteen ohjaajana. Koska kylillä ei ole paljonkaan toimintaa, aluetyö lähentää ihmisiä seurakuntaan.

Golfkentällä tavattiin
Kaukasten alueneuvoston jäsenet osallistuivat HyviGolfissa seurakunnan alueneuvostojen jäsenten koulutuspäivään. Heitä johti
Kaukasten aluepappi Anne Blomqvist.
Aluksi golfopettaja Janne Linnermo neuvoi
golfin alkeita. Myöhemmin Kansan Raamattuseuran koulutusjohtaja Mikko Matikainen kertoi Luukas 10 -ohjelmasta, kuinka
meidän tulisi elää siunaten, ystävystyen, auttaen ja kertoen Jeesuksesta.
Kaukasten aluepappi Anne Blomqvist
koordinoi samalla neljän muunkin alueneuvoston toimintaa. Nämä alueet ovat Paavola, Vehkoja, Kytäjä ja Martti.
Kaukasten palvelutalo on kaupungin ja
seurakunnan yhteisomistuksessa. Se on nyt
myynnissä.
– Palvelutalo on tyhjillään, vaikka siellä
on edelleen seurakunnan toimintaa, esimerkiksi muutama messu. Vuosittain Kaukasissa on pidetty noin kuusi messua.

Kaukasten alueneuvoston jäseniä asettui yhteiskuvaan aluepappi Anne Blomqvistin (oik.)
kanssa. Kuvassa vasemmalta: Tuula Tetri, Anja Tetri, Eija Koski-Sipilä, Hellä Parikka ja
Juhani Tuina.

Anne Blomqvist kertoo, että pihaseuroja
pyritään pitämään Kaukasten aluetyön eri
kylissä kuusi kertaa kesässä. Tänä vuonna
Kauneimpia joululauluja lauletaan Kaukasten juhlatalossa, Ridasjärven Päivölässä,
Ahdenkallion kylätalossa ja Palopurolla
Knehtilän luomutilalla.
– Kaukasten kyläyhdistys huolehtii kylän juhlatalon toiminnasta. Parina viime
vuonna siellä on pidetty Suvilinnun laulutilaisuus, jossa laulettiin Kirkon ulkomaanavun lauluvihkosta keväisiä ja kesäisiä lauluja. Toukokuussa sama laulutilaisuus oli
myös Knehtilän tilan ladossa haitarin ja sahan säestyksellä. Seurakunta osallistuu joka

vuosi myös Kaukasten kylän ja koulun yhteisiin itsenäisyyspäivä- ja joulujuhliin.
Pihaseurat ja lauluseurat vetävät hänenkin mukaansa Kaukasten aluetyön kylien
ihmisiä yhteen. Jokaiseen kylään halutaan
seurakunnan toimintaa.
– Seurakunta tekee yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa osallistuen kylien juhliin ja
tapahtumiin. Olen käynyt myös Kaukasten
juhlatalon kahvilassa, talvipäivillä ja syysmarkkinoilla. Tutustuessani alueen asukkaisiin siitä on poikinut kutsuja heidän syntymäpäiväjuhliinsa, Anne Blomqvist sanoo.

Seppo Ylönen
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Pohjoismaiden suurin
YouTube-yhteisön
tapahtuma Tubecon sai
Hartwall Areenan täyteen.

Ajan ilmiö

Teemu Kammonen (www.tubecon.fi)

Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Tubettajat – nykyajan supertähdet
Nykyään internetissä vilisee outoja termejä, puhutaan blogeista ja vlogeista, tubesta ja tubettajista,
monet nuoret haluaisivat alkaa tubettamaan. Mistä tässä kaikessa on kyse? Blogit ovat monelle jo tuttuja,
säännöllisesti päivittyviä, monesti tiettyä aihetta käsitteleviä tekstejä.

V

loggaaminen taas on videomuotoista bloggaamista. Kun puhutaan tubettamisesta, tarkoitetaan YouTubessa tapahtuvaa vloggaamista, ja tubettajat ovat
YouTuben käyttäjiä, jotka
vloggaavat. Kuten blogeissakin, myös vlogien aiheissa on vain mielikuvitus ja ihmisen kiinnostus rajana. Suosittuja ovat esimerkiksi pelivideot, jossa vloggaaja voi joko pelata itse,
tai kommentoida muiden pelaamista. Vloggaajan päivästä kertovat My day -videot,
tuotetestit, kokkausvideot, meikkiohjeet tai
erilaiset haastevideot. Sen lisäksi tubettajat
vierailevat monesti toistensa videoilla, haastavat toisiaan tekemään erilaisia tehtäviä ja
vastailevat toistensa videoihin.
Harva olisi uskonut 10 vuotta sitten, että
elantonsa voi ansaita tekemällä videoita, ilman alan koulutusta, ilman ammattitason
välineitä, ilman että on jo valmiiksi julkkis.
YouTube, tällä hetkellä käytetyin internetin
videopalvelu kuitenkin mahdollisti tavallisten ihmisten videoiden julkaisemisen muutamalla hiiren klikkauksella. Vuonna 2005
perustettua palvelua käyttää tänä päivänä yli
miljardi ihmistä, uutta sisältöä ladataan yli
100 tuntia joka minuutti ja YouTube onkin
monelle nuorelle selkeästi televisiota tärkeämpi media.
Tubettamisen suosiosta kertoo myös
vuodesta 2014 alkaen järjestetty Tubecontapahtuma. Sen tavoitteena on tuoda tubettajat ja heidän yleisönsä yhteen, tehdä tubettaminen ilmiönä tunnetummaksi ja tukea
tubettajia heidän harrastuksessaan. Ensimmäisessä Tubeconissa vuonna 2014 vieraili
5000 ihmistä, vuoden päästä tapahtuma oli
loppuunmyyty 10000 lipulla, ja tänäkin
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vuonna tubettajat saivat Hartwall Areenan
täyteen kiinnostuneita pohjoismaiden suurimmassa YouTube-yhteisön tapahtumassa.
Eikä sekään riitä. Tubeilmiö paisuu paisumistaan: Tuberisteilyt myydään loppuun,
Tubetour-kiertue kiertää konserttisaleissa,
tapahtuma-areenoilla ja jäähalleissa ympäri
Suomen, uusia vlogeja julkaistaan jatkuvasti
ja uusia tähtiä nousee tubetaivaalle.

Tubettaminen palkkatyönä
Tubettaminen on monelle nuorelle harrastus, mutta osa myös elättää itsensä sillä. Tällä hetkellä maailman seuratuin tubettaja on
27-vuotias ruotsalainen Felix Kjellberg,
nimimerkiltään PewDiePie. Hänen huumorintäyteinen kanavansa on saavuttanut suuren suosion: yli 48 miljoonaa seuraajaa, ja
yhteensä kaikkia hänen videoitaan on katsottu yli 12 miljardia kertaa. Seuratuimman
tubettajan tittelin lisäksi Kjellberg on myös
eniten tienaava tubettaja, hänen vuositulojensa on kerrottu olevan jopa 10 miljoonaa
euroa. Videoilla ansaitsemisen mahdollistavat Youtubessa videon yhteydessä näytettävät mainokset. Mainostulojen lisäksi tubettajat saavat tuloja yhteistyöyrityksiltään ja
esimerkiksi televisiossa ja erilaisissa tapahtumissa esiintymisistä. Suomessa tubettajien ansiot ovat vielä hieman vaatimattomammat, mutta arvioiden mukaan pelkällä
tubettamisella Suomessakin elättää itsensä
noin 30 ihmistä.
Ansaitsemismahdollisuuden lisäksi YouTube on nykyään myös mahdollinen ponnahduslauta julkisuuteen. Suomen seuratuin tubettaja Sara Forsberg tuli tunnetuksi
julkaisemastaan videosta, jossa hän jäljittelee sitä, miltä eri kielet kuulostavat niitä
osaamattomille. Videon jälkeen hän on saa-

nut levytyssopimuksen, esiintynyt elokuvissa ja tällä hetkellä toimii Suomen Talent
-ohjelman yhtenä tuomarina. YouTuben ja
muiden internetin videopalveluiden yleistyminen antaakin julkisuuteen pääsyn mahdollisuuden kaikille, oma tyyli, oma persoona ja omat taidot on helppo tuoda kaikkien
nähtäväksi.

Mäkin tahdon tubettaa!
Kynnys tubettamisen aloittamiseen ei ole
kovin korkea: välineiksi riittää alkuun kamerallinen puhelin, tietokoneen web-kamera tai kotoa jo löytyvä videokamera. Niiden
lisäksi tarvitaan vain hyvä idea videoiden
sisällöstä. Sisällön laatu monesti onkin olennaisempi kuin tekniset ominaisuudet. Välineiden ja ideoiden lisäksi tubettaminen vaatii rohkeutta. Monet tubettajat kertovat videoillaan kohtaamastaan kritiikistä, negatiivisesta palautteesta, jopa haukkumisesta ja
kiusaamisesta. Kuitenkin monet myös mainitsevat positiivisen palautteen ja seuraajien
kommentoinnin kannustavan heitä jatkamaan, ja monet videot ovatkin saaneet alkunsa katsojien ja seuraajien ideoista. Ikärajaa videoiden tekemiseen ei ole, mutta YouTube-tilin luominen edellyttää 13 vuoden
ikärajaa. Varsinkin nuorempien tubettajien
kohdalla vanhempien ja huoltajien kannattaa olla tietoisia siitä, millaisia videoita lapsi
tekee, keitä tubettajia seuraa ja millaista keskustelua videoiden alla käydään. Tubettamisen kautta on kuitenkin mahdollista saada
paljon uusia kokemuksia ja ystäviä, kehittää
itseään ja omia taitojaan, ilmaista itseään ja
paljon, paljon muuta. Joten kokeilemaan
vain rohkeasti!
Tubekulttuuriin, tubettamiseen ja tubettajiin tutustuminen on helppoa, riittää kun

5 faktaa Youtubesta:
•

Joka minuutti YouTubeen
ladataan yli 100 tuntia
videota.

•

YouTubella on yli miljardi
käyttäjää. Eli noin kolmasosa
kaikista internetin
käyttäjistä.

•

YouTube on Googlen jälkeen
toiseksi suurin internetin
hakukoneista.

•

YouTuben katsotuimmalla
videolla on 2,6 miljardia
toistokertaa.

•

Suomalaisista nuorista
(13–29-vuotiaista) noin 85 %
käyttää YouTubea

hakee suosituimpia tubettajia YouTubessa.
Materiaalia riittää tunneiksi, päiviksi, viikoiksikin. Aloittaa voi vaikka seuraavien tubettajien seurassa: Saara, mmiisas, eeddspeaks, PewDiePie, MrTuomo, Mentaalisavuke
ja Soikku.

Anssi Tähtinen

Lähteet:
Youtube Statistics
http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016
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Me ihmisetkin muutumme kun opimme
uusia asioita. Saamme uutta väriä yllemme.

Kuinka kauniilta näyttääkään syksyinen puu!
Syksy tuo tullessaan myös syystuulet, jotka
alkavat puhaltaa lehtiä irti puusta. Lopulta
jäljellä on enää vain paljas puunrunko. Kunnes koittaa talven jälkeen kevät ja uudet silmut aukeavat. Puiden lehtien elämä alkaa ja
päättyy aikanaan. Niin myös meidän ihmisten elämä alkaa ja päättyy aikanaan. Kun elämä täällä päättyy, on meillä paikka taivaan
kodissa, Jumalan luona.
Pyhäinpäivä on tänä vuonna 5.11. lauantaina. Pyhäinpäivää voi viettää monella eri
tavalla, kotona voi kaivaa esiin valokuva-albumin ja katsella yhdessä perheen kanssa
kuvia. Muistella ketä meidän perheeseen
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Ari Suomi

Myyjäisiä
Paavola-päivä

Mummon
kammarin
myyjäiset
Ma 31.10. klo 12–15
hyvä kiertämään -myyjäiset
Mummon kammarissa,
Helenenkatu 34 D.
Myynnissä vapaaehtoisten
tekemiä käsitöitä: villasukkia,
lapasia, pipoja yms.
Kokoja vauvasta vaariin
myös arpajaiset ja
kahvibuffet. Tuotto ohjataan
vähävaraisten hyväksi.
Tiedustelut diakoniatyöntekijä Nana Lindholmilta
p. 040 5596 319.

Sunnuntaina 30.10. klo 10
Paavola-päivän messu
Paavolan srk-kodissa,
Aittatie 1.
Liturgina ja saarnaajana on
Jyrki Rauhala ja kanttorina
Minna Kurkola. Messussa on
mukana lauluyhtye HaTs.
Messun jälkeen on Paavolapäivän juhla kakkukahveineen.
Juhlassa aluepappi
Petteri Kerko julkistaa
vuoden paavolalaisen.
Tervetuloa!

Järj. Paavolan alueneuvosto

Ilmoittautumiset
14.11. mennessä:
Anna-Mari Tukeva
p. 040 5596 327 tai
Päivi Lammela
p. 040 5596 318.

seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16.
Pe 4.11. klo 10.30–13.30
Hartaus klo 10.20.
Myynnissä ruokaa,
leivonnaisia, arpoja ym.
Pe 2.12. klo 10.30–13.30
Suuret joulumyyjäiset,
leivonnaisia, ruokia, käsitöitä,
ristipisto-joulukortteja,
puutöitä ym. Joululounas.
Mukana lähetyksen eri
toimintaryhmät.
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Arkipäivän
rukoushetki
Hyvinkään kirkossa
(Hämeenkatu 16)
maanantaista perjantaihin
klo 11.30.
Rukoushetki on kaikille avoin
ja se on luonteeltaan
yksinkertainen ja lyhyt
tilaisuus (n. 15 min).
Tilaisuus pidetään
kirkkosalissa.
”Minun sydämeni ikävöi apuasi,

sinun lupaukseesi minä panen
toivoni. Sinun sanasi on lamppu,
joka valaisee askeleeni, se on valo
minun matkallani” (Psalmi 119)

Tervetuloa!

Tiistaina 22.11. klo 11–14
Hyvinkään
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa,
Hämeenkatu 16.
Tarjolla ohjelmaa,
lounas ja kahvit.
Viihdyttäjänä laulaja, juontaja,
humoristi ja tarinankertoja
Aimo Kokkola.
Ilmoittautumiset 31.10.–15.11.
välisenä aikana
Tuija Vänskälle
p. 040 5556 325.

Toivon ilta
Sunnuntaina 6.11. klo 17
seurakuntakeskuksen
juhlasalissa, Hämeenkatu 16.
Mukana Mirja Lassila.
Opetusta, rukousta,
yhdessäoloa, houseband,
pyhäkoulu, konttausnurkka,
kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kirkkokahvila
Perjantaisin
Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13.
Ilta kaikenikäisille.
Vapaata jutustelua.
Kahvi/tee-tarjoilu.
Avoimet ovet klo 19.
Hartaus klo 20.
Tervetuloa!

Varhaisnuorten talvileirejä
Äiti-tytär -leiri
3.–5.2.2017

(ohjelma 7–14-vuotiaille)
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €,
ei sisaralennusta
Ilmoittautuminen alkaa 7.11. ja
päättyy 9.1.2017
Leirin vastaava työntekijä Kirsi
Kupiainen, p. 040 547 9624
(ennen 1.12.) 040 566 3990
(1.12. alkaen),
kirsi.kupiainen@evl.fi

Äiti-tytär -leiri
10.–12.2.2017

Kätevän
myyjäiset

Lähetysmyyjäiset

Tilaa jouluherkut ajoissa!
Leivonnaiset, laatikot ja
muut herkut vaivattomasti
seurakunnan pitopalvelusta,
p. 040 8050 240! Tilaukset
torstaihin 15.12. mennessä.

vapaaehtoisten ilta
Betaniassa

Tervetuloa yhteisen
jakamisen iltaan Betaniaan,
Helenenkatu 15,
torstaina 17.11. klo 18.

Hyvän
mielen päivä

Seurakunnan pitopalvelun
maistuva lounas
ma–pe klo 10.30–13.30
seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16, 2. krs.
Hinta 9,80 €.
Tervetuloa viettämään
perhe- ja muita juhlia
seurakunnan pitopalvelun
viihtyisiin tiloihin.
Tiedustelut ja varaukset
pääemäntä Anne Silvánilta
p. 040 8050 240 tai
hyvinkaansrk.pitopalvelu@
evl.fi

VOK –

Kutsu sinulle, joka olet
osallistunut seurakunnan
vapaaehtoistyöhön
turvapaikanhakijoiden
parissa.

La 19.11. klo 10–13
Mummon kammarissa,
Helenenkatu 34 D.
Arpoja, leivonnaisia,
kahvila (myös gluteeniton
vaihtoehto),
adventtikalentereita,
seimi-joulukortteja,
uusiopusseja, joissa
vetoketju (kuvassa).
Joululahjoja kauniissa
paketeissa.

Seurakunnan
pitopalvelu

(ohjelma alle kouluikäisille)
Hinnat aikuinen 40 €, lapsi 15 €,
ei sisaralennusta
Ilmoittautuminen alkaa 7.11. ja
päättyy 9.1.2017
Leirin vastaava työntekijä AnnaMari Tukeva, p. 040 559 6327,
anna-mari.tukeva@evl.fi
Jos perheessä on eri-ikäisiä
tyttöjä, perhe voi hakea jommallekummalle leirille, mutta ei
molemmille leireille samalla
kokoonpanolla. Äiti voi hakea
molemmille leireille eri tytön /
tyttöjen kanssa

Hiihtolomaleirit
Sääksissä

• 18.–20.2.2017 11–14-v, leirin
vastaava työntekijä Satu Rytilahti, p. 040 779 7785, satu.
rytilahti@evl.fi
• 20.–22.2.2017 7–8-v, leirin
vastaava työntekijä A-P Laakso, p. 0400 616 238, ari-pekka.
laakso@evl.fi
• 22.–24.2.2017 9–10-v, leirin
vastaava työntekijä Kirsi Kupiainen, p. 040 547 9624 (ennen
1.12.) p. 040 566 3990 (1.12.
alkaen), kirsi.kupiainen@evl.fi
Hiihtolomaleirien hinta 40 €,

sisaralennus -50 %. Ilmoittautuminen alkaa 7.11.2016 ja päättyy 30.1.2017.

Leiripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Leiriilmoittautumisen yhteydessä
saat tiedon, oletteko mahtuneet leirille vai jääneet varasijoille. Leirin vastaava työntekijä
ottaa yhteyttä, jos paikkoja
vapautuu.
Leireistä lähetetään kotiin
leirikirje n. 2 viikkoa ennen
leiriä.
Leirien hinnat sisältävät kuljetuksen kirkolta Sääksiin ja takaisin, majoituksen, ruuan, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta sosiaalisin ja taloudellisin
perustein. Hakemuksia voi pyytää seurakunnan nuorisotoimistosta tai leirin vastaavalta työntekijältä.
Leiri- ilmoittautumiset löytyvät osoitteesta www.betsku.net
/ 7–14-vuotiaat / Leirit ja retket.
Vapaiksi jääneitä paikkoja voi
tiedustella leirin vastaavalta
työntekijältä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Pääsiäisleiri hiihtäen
ja lasketellen
Lapissa 12.–18.4.2017
nuorille ja perheille
Hinnat
aikuiset		
320 €
16–18-v
ja opiskelijat 210 €
12–15-v		
180 €
7–11-v		
150 €
alle 7-v		
100 €
Alle rippikouluikäiset voivat
lähteä leirille mukaan aikuisen
tai vanhemman sisaruksen

kanssa, alle 12-vuotiaat vain
aikuisen kanssa. Leirimaksusta
voi hakea osittaista maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin perustein. (Lapsen ja
nuoren omavastuu 100 €, aikuisen 150 €) Hakemuksia saa
seurakunnan nuorisotoimistosta ja leirin ohjaajilta.
Leirin hinta sisältää kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin
sekä päivittäiset kuljetukset
Levin hiihtokeskukseen, ruuan
(aamiainen, eväät päiväksi,
päivällinen ja iltapala), yhteismajoituksen vuoteissa Muotkavaarassa, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leirin viimeinen ilmoittautumis- ja peruutuspäivä on
13.3.2017. Tämän jälkeen leirin
voi peruttaa vain lääkärintodistuksella.
Leirille ilmoittautuminen
alkaa 7.11.2016 Leiriläiset
otetaan leirille ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirille otetaan
ensisijaisesti hyvinkääläisiä.
Leiri-ilmoittautumisen yhteydessä saa tiedon, onko ilmoittautuja mahtunut leirille vai
jäänyt varasijoille.
Leirin vastaava työntekijä ottaa
yhteyttä, jos paikkoja vapautuu.
Työntekijät
Kirsi Kupiainen,
p. 040 547 9624 (ennen 1.12.) ja
p. 040 566 3990 (1.12. alkaen),
kirsi.kupiainen@evl.fi. ja
Jussi Hokkanen
puh. 040 566 3990
(ennen 1.12.) ja 040 826 9780
(1.12. alkaen),
jussi.hokkanen@evl.fi.

L o k a k u u – j o u l u k u u 2 016
Muutokset mahdollisia. Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Seurakunnassa tapahtuu
Pyhäinpäivän tilaisuudet
lauantaina ..

Arja Koriseva ja Jouni Somero

Duo Sininen Tuli

Loppusyksyn konsertteja
• La .. klo  Tuomaskuoron
musiikki-ilta Hyvinkään kirkossa.
Helena Lehtinen ja Jouni Laine.
Mukana myös Hyvinkää African
voice, johtaa Kashesi Makena.
• La .. klo  Lohdutus ja
Pekka
valo – Pyhäinpäivän konsertti
Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie . Simojoki ja
Diplomilaulaja, baritoni Joose
EtCeteraVähäsöyrinki ja pianisti Ilona
kuoro
Vähäsöyrinki tuovat pyhäinpäi-konsertti Vanhassa kirkossa.
vään lämminsointisella laululla ja
Huilisti Malla Vivolin esittää
herkällä pianismilla lohduttavaa ja
barokkiyhtye Ensemble Nylandian
valoisaa musiikkia. Ks. viereinen
kanssa sielua hiveleviä säveliä
ilmoitus.
talvi-illassa. Konserttiprojekti
• Su .. klo  Musiikon syntynyt osana Vivolinin
kituokio Paavolan
taiteellista tohtorintutkinsrk-kodissa. Petteri
Oksanen, laulu ja
toa. Ohjelma  euroa.
oboe ja Matti
Säveltäjänimiä mm.
Heroja, piano.
Gluck, Bach, Sciarrino,
Juonto Petteri
Vivaldi, Telemann.
Kerko.
•
Pe .. klo 
• La .. klo 
Majatalon juhlaa
Virsiä ja Viiniä -ilta
Hyvinkään kirkossa. Illassa
Knehtilän luomutimukana Pekka Simojoki,
lalla. KokoNainen,
EtCetera-kuoro ja Teatteri
Petteri Oksanen
johtaa Helena
Kumbe. Kahvitarjoilu.
Lehtinen.
• Ti .. klo 
• Su .. klo  Isänpäivän
Joulukonsertti Hyvinkään
kahvikonsertti Andien soiva
kirkossa. Arja Koriseva, laulu ja
kalenteri Vehkojan srk-keskuksessa.
Jouni Somero, piano. Ohjelma 
Duo Sininen Tuli: Sanna Mansikkaeuroa (käteismaksu) ovelta tuntia
niemi, laulu, viulu, harmooni ja
ennen esitystä tai ennakkoon:
Camilo Pajuelo, kitara, charango,
Uudenmaan Seuramatkat,
quena, laulu. Vapaa pääsy.
Uudenmaankatu - ja Synsam
• Su .. klo  Isänpäivän
Ajan Optiikka, kauppakeskus Willa/
kirkkokonsertti Vanhassa kirkossa.
ylätaso. Hyvinkään kirkon aulassa
Bel Canton ystävät ja Kalle Välimaa,
Kotijoukkueen glögi- ja piparitarjoipiano, esittävät aarioita ja
lu. Konsertin tuotto Hyvinkään
yksinlauluja kirkko- ja hengellisen
lasten, nuorten ja vanhusten
musiikin aarteistosta. Laulajien
tukemiseksi. Järj. LC Hyvinkää/
valmennus Inari Gebhard. Ohjelma
Höﬃnga ja Hyvinkään seurakunta
ja väliaikakahvi  euroa
(käteismaksu).
• To .. klo  Joulukonsert• Su .. klo 
ti Hyvinkään kirkossa.
Isänpäiväkonsertti
Naiskuoro Timotei, johtaa
”Pojasta mieheksi,
Anneli Julen.
miehestä isäksi”
•
Su .. klo 
Hyvinkään
Oratoriokuoro
kirkossa. Kalle
joulunodotuksessa
Kinnunen,
Hyvinkään kirkossa.
baritoni, säestys
Hyvinkään OratoriokuoMatti Heroja.
roa johtaa Matti Heroja,
Juontajana Tuija
urut. Ritva Viitala-Aaltio,
Mattila. Konsertin
piano.
Kalle Kinnunen
tuotto diakoniatyöl• To .. klo 
le.
Joulukonsertti Vanhassa
• To .. klo  Isänmaallisten
kirkossa. Kide-kuoro.
laulujen ilta Kytäjän kirkossa,
• La .. klo  Koko perheen
Reijo Pajamo, Virpi Koivisto ja
joulukonsertti Hyvinkään
Anna Helenius. Hyvinkään
Kirkkokuoro. Kahvitarjoilu klo 
kirkossa. Lapsi- ja nuorisokuorot
alkaen.
sekä soitinyhtye. Johtaa Marjut
• Ti .. klo  Riemua ja rauhaa
Sipakko. Vapaa pääsy.

etsku
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Jumala. Armo. Elämä.

•  Messu Hyvinkään kirkossa. Anne Blomqvist,
Kosti Kallio ja Minna Kurkola.
•  Hartaus Rauhannummen kappelissa.
Petra Pohjanraito ja Taru Paasio. Linja-autokuljetus.
•  Hartaus Puolimatkan kappelissa. Esa Kokko ja
Anna Helenius.
•  Perhehartaus Puolimatkan
kappelissa. Merja Telsavaara,
Anna Helenius, Riikka Hautakoski
ja Kirsi Koivula.
•  Lohdutus ja valo
-konsertti Kytäjän kirkossa.
Diplomilaulaja, baritoni
Joose Vähäsöyrinki ja pianisti
Ilona Vähäsöyrinki tuovat
pyhäinpäivään lämminsointisella
laululla ja herkällä pianismilla
lohduttavaa ja valoisaa
musiikkia. Tervetuloa
Ilona Vähäsöyrinki
kuulemaan kytäjäläisen
muusikkopariskunnan esityksiä.
Vapaa pääsy. Ohjelma  euroa.
•  Pyhäinpäivän iltakirkko
Hyvinkään kirkossa. Iltakirkossa
luetaan vuoden aikana
kuolleiden seurakuntalaisten
nimet ja sytytetään kynttilät.
Jyrki Rauhala ja Taru Paasio.
Hyvinkään Oratoriokuoro, johtaa
Matti Heroja. Iltakirkon jälkeen
kirkkokahvit
Joose Vähäsöyrinki seurakuntakeskuksen
juhlasalissa.
Linja-autokuljetus Rauhannummen hautausmaalle
Pyhäinpäivänä ..:
Linja-auto lähtee klo . Hyvinkäänkylästä ja ajaa
katutöiden vuoksi poikkeusreittiä Uudenmaankatu-

Jumalanpalveluksia
Sunnuntai ..
•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Herättäjä-Yhdistyksen ja Savolaisten
kirkkopyhä. Merja Telsavaara, johtaja
Ilkka Mattila, Anna Helenius.
Pyhäkoulu. Kirkkokuoro.
• . Kirkkokahvit ja
Siioninvirsiseurat srk-keskuksen
juhlasalissa. Ilkka Mattila, Tapio
Piilola, Kaisa ja A-P Laakso.
•  Sanajumalanpalvelus Paavolan
seurakuntakodissa. Petteri Kerko ja

Taru Paasio. Pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
•  Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa.
Esa Kokko ja Anna Helenius.
•  Iltamessu Vanhassa kirkossa.
Virpi Koivisto ja Taru Paasio.
Lauluyhtye iHMeTyS.
Lauantai ..
•  Tyhjän sylin messu Vanhassa
kirkossa. Saija Lottonen ja Marjut
Sipakko. Kirkkokahvit.

Sunnuntai ..
•  Messu Hyvinkään kirkossa.
Jyrki Rauhala, Ilkka Järvinen ja
Marjut Sipakko. Pyhäkoulu.
•  Isänpäivän perhemessu
Paavolan srk-kodissa. Tarja
Tomminen ja Helena Lehtinen.
Kirkkokahvit.
•  Iltakirkko Vanhassa kirkossa.
Lauletaan Viisikielisestä. Juha
Vähäsarja, Kosti Kallio, Reijo
Huuskonen. Kolehti SRO.

”Valo syttyi, Jeesus syntyi”
Joulun ajan hiljaisuuden retriitti Leiriniemessä .–..
Tule hiljentymään ja lepäämään ennen joulun kiireitä!
Valo syttyi, Jeesus syntyi – hiljaisuuden retriitti Järvenpään seurakunnan
leirikeskuksessa, Leiriniemessä pe–su 9.–11.12.2016.
Saapuminen pe klo 17–18 ja lähtö su 13.30. Retriitin hinta on 110 euroa sisältäen
majoituksen yhden hengen huoneessa, täysihoidon ja ohjelman, joka painottuu
rukoushetkiin. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Omat kyydit.
Vetäjinä toimivat pastori Petra Pohjanraito ja diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kaisalle sähköpostitse:
kaisa.laakso@evl.fi tai puhelimitse 040 755 9364 to 25.11. mennessä.

N U O RT E N TO I M I N TA S Y K S Y L L Ä 2 0 1 6
Betaniassa (Helenenkatu 15) :

Keskiviikkoisin Raamis 16.30Perjantaisin After School klo 15.00-19.00
Lauantaisin Nuorten Ilta klo 16.30-20.30

Muut:

Martinkatu-Hyvinkäänkatu-rautatieasema. Paavolasta
(linja ) ja Hakalasta (linja ). Vaihtoyhteys rautatieasemalta
klo .. Auto ajaa Hämeenkatua, Sähkökatua,
Munckinkatua ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Paluu
klo .. Linja-auto kiertää Paavolan ja Hakalan kautta
Hyvinkäänkylään. Hartaus Rauhannummen kappelissa
klo . Paikallisliikenteen maksu.

16.12. Betskun joulu, Betania jää joulutauolle
30.12. Uusivuosi Betskussa klo 18 alkaen
6.-8.1.2017 Nuorten leiri Sääksissä
11.1.2017 Betskun viikkotoiminta jatkuu
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”Lahjaa on sekin, että järki on vielä päässä.”

Polkuja

Sataviisivuotiaalla
Marjatta Piholla on
harvinaisen pitkä
kokemus ihmisenä
elämisestä.
Keittiössä
istuessaan hän
lukee Raamattua ja
kirjaa, jossa
kerrotaan
Jerusalemista ja
Israelista.

Marjatta Piho opettaa nuorempiaan

H

yvinkääläisessä kerrostalossa
asuva Marjatta Piho (o.s.
Koskela) täytti 14. lokakuuta
105 vuotta. Ikäisekseen hyvinvoiva rouva vastailee kysymyksiin pirteästi. Hänellä
on kolme lasta, seitsemän lastenlasta ja
seitsemän lastenlastenlasta. Marjatta Piholla on pitkä kokemus ihmisenä elämisestä ja viisas neuvo siihen, mikä on elämämme tärkein asia.
– Rukoilen joka ilta ja aamu lapsilleni,
heidän lapsilleen ja näiden perheille voimaa ja siunausta, hän sanoo.
Marjatta Piho kasvoi Koskelan tilalla
Hausjärven Kurun kylässä.
– Isäni nimi oli Valtteri ja äitini nimi
Wilhelmiina. Tilalla viljeltiin kauraa, ohraa ja ruista. Lehmiä oli 12, lampaita kymmenkunta ja kolme sikaa. Minulla oli veljet Viljo, Arvi, Urho ja Väinö. Siskoja oli
Helvi ja Ellen, joka kuoli alle 20-vuotiaana. Väinö-veljeni kaatui sodan loppuvaiheessa, hän kertoo.
Nelivuotisen kansakoulun jälkeen tyttö kävi vielä kaksivuotisen jatkokoulun.
– Rippikoulun kävin Hausjärvellä.
Konfirmaatio oli Hausjärven kirkossa.
Pappina taisi olla Pirhonen.
Kotitalossaan Marjatta lypsi nuoresta
pitäen lehmiä, hoiti lampaita ja sikoja.
– Keritsin lampaita, karstasin villaa ja
kehräsin lankaa. Olen kutonut eläessäni
monta paria sukkia, lapasia ja villapaitoja
miehille.
Ennen sotia Marjatta liittyi Hausjärvellä Lotta-järjestöön.
– Olin keittiölottana Nuorisoseura
Sarastuksen seuratalossa Ahjolassa. Ruokimme suojeluskuntalaisia ennen sotaa ja
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sodan aikana. Järvenpäässä toimin vaatehuollon lottana.

Naimisiin Kaukon kanssa
Marjatta Piho on Hyvinkään kaupungin
vanhin asukas, joka syntyi vuonna 1911.
Hänen lapsuudenkotinsa päärakennus,
nykyinen Kotiseututalo Koskela, siirrettiin 2000-luvun alkupuolella Hausjärven
kirkon ja kotiseutumuseon lähelle. Se palvelee tapahtumien pitopaikkana.
Syntymäpäiviään juuri viettänyt vanharouva on käynyt entisessä kodissaan.
– Kotitalo tuntuu rakkaalta, vaikka
olen ollut kauan aikaa siitä pois. Siellä vietimme minun satavuotispäivät. Edesmennyt mieheni Kauko oli juhlissa mukana.
Hän oli silloin 91-vuotias.
Naimisiin Marjatta Koskela ja Kauko
Piho menivät 25. huhtikuuta vuonna 1943.
Mies oli kotoisin Ylentolan kylästä.
– Asetuimme asumaan omakotitaloon
Hyvinkään Santasillankadulle. Minä kudoin kotona räsymattoja. Mieheni Kauko
kävi työssä Villatehtaalla. Hän teki siellä
erilaisia töitä ja toimi viimeksi muurarina.
Me saimme kolme lasta. Reijo syntyi
vuonna 1944, Kari vuonna 1945 ja Mervi
vuonna 1954. Kauko opetti poikani Karin ja
tämän vaimon Mirjankin muuraamaan.
Marjatta myi keräämiään mustikoita,
puolukoita ja lakkoja Hyvinkään torilla.
Sieniä hän suolasi talvea varten.
– Meidän kotiimme tuli Hyvinkään
Sanomat, Uusi Suomi ja myöhemmin
Helsingin Sanomat. Nyt luen joka päivä
tarkasti Aamupostia. Luen myös seurakunnan Kirkonmäeltä-lehteä.
Marjatan poika Kari Piho istuu haas-

tattelun aikana hiukan sivummassa. Tämä
kertoo, että äiti on keskustellut hänen
kanssaan vanhusten hoidosta ja sanoo siinä olevan paljon parantamisen varaa.

Elämän tärkein asia
– Hyvinkää on muuttunut kovasti. On
tullut uusia asukkaita ja taloja. Kauppakeskus Willan olen nähnyt ulkopuolelta,
mutta sisällä en ole käynyt, kaupungin
vanhin asukas sanoo.
Marjatta ja Kauko Piho kävivät yhdessä
Vanhan kirkon jumalanpalveluksissa.
– Jumalanpalvelus oli meille hiljentymisen hetki arkipäivän kiireiden keskellä.
Minun lempivirteni on numero 341, jonka
ensimmäisen säkeistö kuuluu: ”Kiitos sulle,
Jumalani, armostasi kaikesta, jota elinaikanani olen saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä. Kiitos
myöskin raskahista syksyn
synkän hetkistä.”
Marjatta lukee
joka päivä Raamattua. Aviomies Kauko oli
myös Raamatun lukija.
– Luen
tällä hetkellä
Uutta testamenttia. Raamatun lukemisesta saa
elämään tärkeyttä ja viisautta.
Usko Jumalaan ja
Jeesukseen Kristukseen on ihmisen tärkein

asia maailmassa. Näin sanottiin Katekismuksessa, joka piti osata rippikoulussa
hyvin.
Parhaana syntymäpäivälahjana Marjatta Piho pitää terveyttä. Hänellä ei ole
muita lääkkeitä kuin astmapiippu. Näkö
on tarkka, vain kuulo on hieman heikentynyt.
– Lahjaa on sekin, että järki on vielä
päässä. Tunnen lapset ja lastenlapset. Sekin on hyvä, että saan asua kotona. Poikani Kari ja tyttäreni Mervi käyvät luonani
aamulla ja päivällä. He tekevät aamupuuron. Lisäksi luonani käy iltahoitaja.
Ulkomailla päivänsankari ei ole käynyt koskaan.
– Israeliin olisin halunnut mennä,
mutta ei ollut tilaisuutta. Israel on Jeesuksen maa. Hän on Hyvä Paimen ja opettaja. Jeesus opettaa meille Jumalan sanaa.
Lähimmäistä tulee kohdella yhtä hyvin kuin itseään.

Seppo Ylönen

Marjatta
Koskela ja
Kauko Piho
avioituivat 25.
huhtikuuta
1943. Marjatta
pitää heistä
nuorina otettua
kuvaa olohuoneensa pöydällä
onnittelukukkien
vieressä.

