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Solveig Crusell kertoo kirkoissa,
Puolimatkan hautausmaalla ja
linja-autokierroksilla kaupungin
ja seurakunnan historiasta kaikille
kiinnostuneille, myös uusille
hyvinkääläisille.

Seurakunnalla ja kaupungilla sama ikä
Hyvinkään seurakunnan palveluksessa ollut Solveig
Crusell (Jokinen) on henkilö, joka tietää paljon Hyvinkään
seurakunnan ja Hyvinkään kunnan syntyvaiheista sekä
myöhemmästä historiasta.

H

elsingin ja Hämeenlinnan
välinen rata valmistui vuonna 1862. Hyvinkään seudulla
vaikutti kaksi isoa kartanoa,
Erkylässä ja Kytäjällä. Hyvinkään aseman ympäristöön alkoi tulla radan myötä
enemmän asutusta. Seurakunnassa tiedotussihteerinä ollut Solveig Crusell kertoo:
– Rautatien rakentajiksi oli tuotu myös
vankityövoimaa Saimaan kanavatyömaalta.
Hyvinkään kohdalla kallioiden hajottaminen oli hyvin raskasta. Työmiesten ravintotilanne oli heikko, ja heitä kuoli paljon. Perustettiin rautatienrakentajien hautausmaa
(1858).
Hyvinkään seutu kuului Nurmijärven ja
Hausjärven seurakuntien alueisiin. Hyvinkääläiset halusivat muodostaa oman seurakunnan. Vuonna 1916 syntyi väliaikainen
seurakunta. Nurmijärveltä ja Hausjärveltä
saatiin maa-alueet Hyvinkään seurakunnan
käyttöön.
– Ensimmäisenä päivänä kesäkuuta
vuonna 1917 saatiin Porvoon hiippakunnan
tuomiokapitulista päätös itsenäisen Hyvinkään seurakunnan perustamisesta. Samana
kesänä, 30. heinäkuuta pidettiin Aseman
koulun juhlasalissa Hyvinkään kunnan
perustava kokous. Molemmat täyttävät siis
tänä vuonna 100 vuotta.

vuonna 1945. Perheenisä perusti veljensä
talon piharakennukseen Toukolankadulle
Wienerleipomon.
– Saman kadun varteen isä rakensi uuden talon, mutta rakennustarvikkeista oli
pulaa. Vaikka olin ruotsinkielisestä perheestä, minut pantiin Puolimatkan kouluun,
että oppisin suomea. Isä kuoli vuonna 1950
ollessani 9-vuotias. Asuimme äitini kanssa
yläkerrassa, ja alakerrassa oli leipomo sekä
ruoka- ja sekatavarakauppa, Solveig Crusell
kertoo lapsuudestaan.
Betaniassa oli Maija-Liisa Helinon
pitämä seurakunnan tyttökerho. Uskonnonopettaja, pastori Lasse Rontu piti rippikoulun. Vanhan kirkon konfirmaatiossa tyttöjen asuina oli mustat leningit. Katsottiin,
että hautajaisiakin varten olisi puku valmiina. Keskikoulun jälkeen Solveig valmistui
Riihimäen kauppaopistosta merkonomiksi
vuonna 1959.
Työpaikka oli valmiina äidin ruoka- ja
sekatavarakaupassa. Halu edetä elämässä
vei nuoren naisen työhön Katajanokalle
Keskon pääkonttorin laskentatoimistoon,
vähäksi aikaa Valmetille ja taas Keskon liikkeenhoito- ja neuvontaosastolle. 1960-luvulla kaupan rakenne muuttui, ja siirryttiin
itsepalvelumalliin. Solveigin Gerda-äitikin
lopetti kaupan pidon.

Ollessaan viisivuotias Solveig Crusell

siin luokkakaverinsa Jarmo Jokisen kanssa.
Vihkiminen oli äskettäin valmistuneessa
Hyvinkään kirkossa, ja koti Helsingissä.

muutti vanhempiensa Gustav ja Gerda
Crusellin kanssa Helsingistä Hyvinkäälle
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Vuonna 1963 Solveig Crusell meni naimi-

HENKILÖKUVA
SOLVEIG CRUSELL
Tuli Hyvinkään
seurakunnan toimistotehtäviin vuonna 1974
Vuodet 1981–1995
seurakunnan
tiedotussihteerinä
Toiminut yli 30
vuotta Hyvinkään
matkailuoppaana
Viime vuodet vetänyt
Kytäjä-kerhoa
Kertoo Puolimatkan
hautausmaalla Hyvinkään vaikuttajista

Seurakunta
on nykyään
avoimempi

Toinen tytär asuu nyt perheineen Tampereella ja toinen Hausjärvellä. Molemmilla
on kaksi lasta.
– Seuraavaksi menin vuonna 1967 työhön Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Tein myös papeille
aikaisemmin kuuluneita paperitöitä. Järjestimme kirkkoherra Erkki ”Kalle” Arhinmäen kanssa ikäihmisille etelän matkoja. Vein
lomilla ryhmiä myös Pohjoismaihin.
Kun Hyvinkään seurakunta haki työhön
toimistosihteeriä, Solveig Crusell haki siihen.
– Sain paikan, ja perheeni muutti
Hyvinkäälle. Aloitin toimistosihteerinä
vuonna 1974 ja 1981 jatkoin tiedotussihteerinä. Kävin myös matkailukurssin. Opastusta varten piti olla kirkkoneuvoston
sivutoimilupa, koska tiedottajalla ei ollut
säännöllistä työ- eikä vapaa-aikaa. Vuoden 1994 lokakuussa jäin sairauslomalle
jalkaani tulleen luusyövän vuoksi. Halusin
vielä työhön, mutta jäin sairauseläkkeelle
vuoden 1996 alusta.
Solveig Crusell on ollut Hyvinkään
liikenteen matkaoppaana. Viime syksynä
kohteena olivat Lohjalla omenatila ja jouluiset keskiajan markkinat. Vuosia hän on
toiminut Kytäjä-kerhon vetäjänä. Puolimatkan hautausmaakierroksilla Solveig Crusell
kertoo historiasta kiinnostuneille hyvinkääläisistä vaikuttajista.
Seurakunnan ydinsanomalla Vapahtajastamme on hänen mukaansa tärkeä
merkitys.
– Ollessani seurakunnan tiedottajana
mottoni oli: ”Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea” (Hab. 2:
2). Seurakunta on nykyään avoimempi, kun
työntekijät käyvät kauppakeskuksissa ja
toreilla. Tänä päivänä meidän pitäisi pitää
enemmän huolta toisistamme.
Seppo Ylönen

PÄÄKIRJOITUS | 3.2.2017
Jorma Ersta
johtava tiedottaja

Pienistä puroista suuri virta
KÄVELLESSÄÄN JORDANIASSA sijait-

sevan Za´atarin pakolaisleirin portista
sisään keväällä 2015 tunnettu urheiluselostaja Kai Kunnas meni lähes sanattomaksi. Katsoessaan piikkilanka-aitojen
ympäröivää leiriä ja sen sisällä olevia
syyrialaispakolaisia hän ei tiennyt mitä
sanoisi.
– Tavallaan nyt tekisi mieli juosta
tuonne, ottaa kaikki nämä lapset syliin
ja antaa heille kaikki omat rahat. Silti
sinä autat vain mitättömän vähän. Minulle tulee vähän avuton olo, kun ei kuitenkaan pysty täällä tekemään mitään.
Toivotaan että sitten Suomessa pystytään sanomaan oikeita asioita.
Kunnas vieraili Jordaniassa Kirkon
Ulkomaanavun lähettiläänä. Hän näki
omin silmin paikan päällä miten vaikeissa oloissa pakolaiset elivät.

Millaista olisi
olla heidän
tilanteessaan,
koditon ja
turvaa vailla?

USKOISIN MONEN ihmisen jakavan Kunnaksen kokeman tunteen. Maailman
hätä usein suorastaan vyöryy päälle. Pakolaisia on enemmän kuin koskaan historiassa. Avun tarve on valtava ja oma
vähäinen apu tuntuu pisaralta meressä.
Silti meitä kutsumaan auttamaan.
YHTEISVASTUUKERÄYS ON eräs kanava

ja mahdollisuus auttaa hädänalaisia
lähimmäisiämme. Pienistä puroista
voi syntyä suuri virta ja moni voi saada
apua. Kai Kunnas näki Jordaniassa kotinsa ja entisen elämänsä menettäneitä
ihmisiä. Hän mietti millaista olisi olla
heidän tilanteessaan, koditon ja turvaa vailla. Toisen ihmisen asemaan on
vaikea asettua, varsinkin jos omat asiat
ovat kohtuullisen hyvin. Koskaan ei voi
kuitenkaan varmasti tietää etteikö oma

turvallisuus saattaisi joskus vaihtua
turvattomuudeksi. Silloin varmasti apu
kelpaisi kaikille.
Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen
ulkomaisen avun kohteena ovat konﬂiktien keskellä asuvat nuoret Lähi-idässä.
Jordaniassa painopisteenä ovat koulutus
ja psykososiaalinen tuki leireillä oleville
nuorille pakolaisille. Lehdessämme
kerrotaan syyrialaisen Fatiman tarina. Sodan järkyttämän nuoren naisen
elämään tuli avun myötä uutta toivoa
paremmasta tulevaisuudesta. Suomessa
autetaan ihmiskaupan uhreja eri toimijoiden kautta.
Yhteisvastuun kiteyttää Jeesuksen
sanat: ”Kaiken, minkä te olette tehneet
yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni,
sen te olette tehneet minulle.” Nämä sanat kannattaa pitää mielessä.

”Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä
vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.”
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Hyvinkään seurakunta täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Mitä seurakunta merkitsee sinulle?

TUOMAS LISTALA
Erosin kirkosta vuonna 2007, koska
pidin kirkollisveroa liian suurena. Kävin rippikoulun Sääksissä ja sain uusia
tuttavuuksia. Seurakunta ei koske minua kauheasti, mutta pidän toimintaa
hyvänä asiana varsinkin nuorille Seurakunta yhdistää nuoria, jotka voisivat
olla muuten eksyksissä.

ISMO LINDFORS
Lapsesta asti se on merkinnyt minulle
paljon. Kävin rippikoulun seurakunnan työkeskuksessa. Silloin tällöin
olen käynyt kirkossa. Minun neljä
poikaa ja yksi tyttö ovat käyneet seurakunnan rippikoulun. Olen tehnyt 20
vuotta vapaaehtoistyötä helluntaiseurakunnassa ja kuskannut Kirjokaaren
tavaraa. On mukava tehdä vapaaehtoistyötä, jolla on näkyvä tulos.

ANNE OVASKA
On hyvä asia, että seurakunta on
olemassa enkä aio erota kirkosta. Seurakunta tekee yleishyödyllistä työtä
auttamalla esimerkiksi vähäosaisia. Se
luo seurakuntalaisiin yhteisöllisyyttä.
Kaksi lastamme on kastettu seurakunnan jäseniksi. He tulevat käymään
rippikoulun. Itse kävin sen Kangasniemellä. Kun Anne-pappi kastoi nuorimman lapsemme, hän siunasi myös
kotimme.

HELI KOSKINEN
Kirkossa tulee käytyä joka joulu. Käyn
myös Rauhannummen hautausmaalla,
jonne minun isovanhempani on haudattu. Olen syntynyt Hyvinkäällä ja
asunut täällä koko ikäni eli 40 vuotta.
Rippikoulun kävin Sääksissä. Siellä
sai hyviä uusia ystäviä ja paljon kokemuksia. Kirkosta eroamista en ole
harkinnut.
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Aarre Peltonen
Kirjoittaja on yhdistystoiminnan
moniottelija ja seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Yhteisvastuukeräys
on lähimmäisen avun
suurin kansanliike.

Kansan karttuisa käsi
VUOSITTAINEN SEURAKUNNAN yhteisvastuukeräys on

jälleen käynnistymässä Hyvinkäällä. Sairauteni vuoksi
lipaskeräystehtävät jäävät tällä kertaa minulta muille.
Tässä kolumnissani yritän kuitenkin ottaa jollain tavalla osaa keräykseen. Olen vuosien varrella monissa
eri yhteisöissä ollut mukana kymmenissä keräyksissä
ja muissa hyväntekeväisyysaktiviteeteissa. Ensimmäinen keräys, jossa itse olin mukana, pidettiin noin 60
vuotta sitten. Tuolloin olin isäpuolelleni nostoapuna
Sotainvalidien veljesliiton Hyvinkään osaston viljankeräyksessä. Myöhemmin sotainvalidien ja veteraanien
muut eri keräykset ovat myös tulleet minulle hyvinkin
tutuiksi.

SEURAAVA, ÄITINI kautta tutuksi tullut keräys onkin

sitten tasavallan presidentin avaama ja suojelema
evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen Yhteisvastuukeräys. Ensimmäinen keräys suoritettiin heti
sotien jälkeen 1950. Tuolloin kohteena oli tietenkin
sodasta vielä kärsivä kotimaamme. Vaikka nykyisin eri
keräyksiä on miltei viikoittain, on Yhteisvastuukeräys
säilyttänyt silti hyvin asemansa. Yhteisvastuukeräys
itse asiassa toimii luvan varaisesti eri muodoissa ympäri vuoden. Useimmille meille on kuitenkin tuttu
sen näkyvin osa eli kevättalven lipaskeräys. Yhteisvastuukeräykseen osallistuu vuosittain kaikkiaan 35000
vapaaehtoista keräjää.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TUOTOSTA jaetaan 60

prosenttia Kirkon Ulkomaan avun välityksellä kehitysmaiden yhteistyöhön ja katastrofiapuun. Kotimaan eri
kohteisiin menee 40 prosenttia seurakuntien kautta.
Toivon ”kansan käden olevan karttuisan” Hyvinkään
lipaskeräyksessä. Yhteisvastuukeräys on meillä lähimmäisen avun suurin kansanliike Suomessa. Kuten
keräyksen suojelija tasavallan presidentti meitä muistuttaa: ”Rohkea lähimmäisyys hädässä olevia kohtaan
on kristillisen uskon keskeinen tunnusmerkki”.

LYHYESTI
Mikko Nikula nuorten messussa

Tero Ohran
en

Sunnuntaina 12.2. kello 18
Nuorten messu Vanhassa
kirkossa. Musiikkivieraana
muusikko Mikko Nikula,
jota avustaa nuorten ryhmä
Kuvastus. Ennen messua
kello 17.30 Mikko
kertoo nuorille
itsestään ja lauluistaan.
Mikko Nikula on laulaja
ja lauluntekijä,
joka esiintyy
trubaduurina ja
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jonka lauluissa välittyvät sekä elämä että evankeliumi.
Päivätyökseen hän johtaa
Suomen Raamattuopiston
musiikkilinjaa ja missiomusalinjaa Kauniaisissa.
Mikko esiintyy myös
MGtH-yhtyeensä
kanssa, joka on
julkaissut
20-vuotisen taipaleensa aikana
useita levyjä.
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Jouni Laineelle Kirkon kulttuuripalkinto
Kirkon kulttuuripalkinto 2016
myönnettiin kahdelle kirkkodraamaa edistäneelle teatterinohjaajalle Jouni Laineelle ja
Arto Mylläriselle. Arkkipiispa
Kari Mäkinen jakoi palkinnon
24.1.2017 Helsingissä.
Jouni Laine ja Arto Myllärinen ovat molemmat
pohjakoulutukseltaan kirkon
nuorisotyönohjaajia ja tehneet viime vuosikymmeninä
suuren työn suomalaisen kirkkodraaman hyväksi, todetaan
palkinnon myöntämisen perusteluissa.
Jouni Laine on vuodesta
2000 toiminut Hyvinkään seurakunnassa kirkkoteatterityön
pioneerina ja kehittäjänä. Kirkkovuotta on hänen ohjauksessaan toteutettu draaman
keinoin. Joulu- ja pääsiäisnäytelmät ovat täyttäneet kirkon
vuosi toisensa jälkeen. Laine
on myös kirkollisen kesäteatterin uranuurtajia.
Palkinnonjakotilaisuudessa
Jouni Laineelta kysyttiin, mikä
on kirkkodraaman tilanne tämän päivän Suomessa.
– Sanoisin sen olevan kuin
prinsessa Ruusunen unessa.
Nyt tarvitaan se prinssi herättämään prinsessa suudelmalla.
Aika vaimeat vuodet siinä mielessä, että toivoimme tämän
saavan enemmän tuulta purjeisiin. Seurakunnat voisivat lähteä rohkeammin satsaamaan
kirkkodraamaan. Hyvinkään

Aarne Ormio

KOLUMNI

Kirkon kulttuuripalkinnon saajat Jouni Laine (vas.) ja Arto
Myllärinen.

seurakunta on takuulla monta
päätöstään katunut vuosien
varrella, mutta sitä että seurakunta panosti kirkkodraamaan
ei ole kaduttu. Se oli menestystarina ja on sitä edelleen.
Toinen palkinnonsaaja Arto
Myllärinen on kiertänyt vuosien ajan ympäri Suomea ohjaajan ja käsikirjoittajan ominaisuudessa. Hän on ohjannut
positiivisella ja innostavalla otteella lukuisia juhlanäytelmiä,
musikaaleja ja kirkkodraamoja,
samalla kannustaen seurakuntalaisia draaman pariin.
Kirkon kulttuuripalkintoa
on jaettu vuodesta 1992 lähtien
tunnustuksena kristillisen sanoman kannalta merkitykselli-

sestä taiteellisesta toiminnasta
tai kulttuuriteosta. Palkinto on
arvoltaan 6000 euroa. Vuoden
2016 palkinto jaettiin Myllärisen ja Laineen kesken puoliksi.
Aiempina vuosina sen ovat
saaneet muun muassa gospelmuusikko Jaakko Löytty,
Ulla-Lena Lundberg teoksellaan Jää sekä Kauneimmat
joululaulut-tapahtuma.
Kulttuuripalkinnon saajasta

päätti työryhmä, jonka jäseniä
ovat ohjelmistosuunnittelija Antti Alanen, professori
emerita Liisi Huhtala, toimintakeskuksen johtaja AnnaMari Kaskinen, kirjailija Antti
Nylén ja toimittaja Pekka
Heikkilä.

Perheet ja nuoret pääsiäisenä Lappiin
Hyvinkään seurakunnan kasvatus järjestää jo 15. kerran nuorten ja perheiden pääsiäisleirin
Lappiin. Tänä vuonna kohteena on Levi. Leirille lähdetään
hiljaisen viikon keskiviikkona
ja palataan pääsiäisen jälkeisenä tiistaina. Perillä aamiaisen
ja hartauden jälkeen lähdetään
Leville, jossa voi hiihtää, lasketella, käydä kylpylässä ym. (Aktiviteetit eivät sisälly hintaan.)
Leviltä lähdetään majapaik-

kaan päivälliselle, saunomaan
ja viettämään yhteistä iltaa ja
hartautta.
Majapaikkana on Muotkavaaran koulu. Miehille ja pojille
on yhteishuoneita, samoin naisille ja tytöille. Ohjaajana toimii Kirsi Kupiainen, joka on
vetänyt näitä leirejä vuodesta
1989. Ilm. viim. 13.3. www.betsku.net /7–14-vuotiaat /Leirit ja
retket ja kirsi.kupiainen@evl.fi
tai p. 040 566 3990.

Haluatko oppia
soittamaan ukulelea?
Ukulele on pienikokoinen
nelikielinen kitara. Se on
havaijilainen soitin, joka
kehitettiin 1880-luvulla
portugalilaisesta braguinhasta. Soitin on hauska ja
halpa ja sitä on helppo soittaa.
Suomessa ukulelesta teki koko
kansan suosikin 1900-luvulla Dallapeorkesteri. UKULELE-ILLAT torstaisin 2.3.,
9.3. ja 16.3. kello 18–20 Betskussa, Helenenkatu 15. Tervetuloa soittimen kanssa tai ilman niin monena kertana kuin
haluat. Halutessasi kysy lisätietoja Mika Leppäaholta 9mika.
leppaaho2@gmail.com tai
p. 040 5677 035.

Pastori Petteri Kerko
maalaa värikylläisiä tauluja
vapaa-aikanaan.

Maalaustaide esillä juhlavuonna
Seurakunnassa järjestetään juhlavuoden 2017 aikana
kolme taidenäyttelyä. Näyttelyt ovat Hyvinkään kirkon
yläsalin tiloissa.

E

nsimmäinen näyttely 10.–31.3.
on seurakunnan kappalaisen
Petterin Kerkon näyttely ”Ikaros”. Työt ovat öljyväritöitä, tyyliltään koloratiivisia ja ekspressiivisiä. Näyttelyn avaa 10.3. seurakunnan taidetoimikunnan puheenjohtaja
Risto Kaipainen.
– Innostuin piirtämään ja maalaamaan teini-ikäisenä. Opintojen myötä
aihepiireiksi ovat ohjautuneet hengelliset ja kulttuurihistorialliset teemat. Siihen viittaa myös tämän näyttelyn nimi
Ikaros, Petteri Kerko toteaa.
– Näyttelyyni on tulossa myös Dantea
mukaillen triptyykki nimeltään ”Jumalainen näytelmä”. Triptyykissä on kolme
teosta, Helvetti, Kiirastuli ja Paratiisi.

Petteri Kerko luonnehtii itseään itseoppineeksi maalariksi. Taidot ovat edistyneet tekemällä ja alan kirjallisuutta
lukemalla. Hänen taulujaan on ollut
esillä kuratoiduissa kutsunäyttelyissä
Helsingissä muun muassa Hotelli Tornin Ateljee Barissa ja S-Galleriassa.
Riihimäellä Kerkon töitä on nähty taidemuseossa olleessa hämäläisten taiteilijoiden näyttelyssä, jonka teemana oli
”Elävää taidetta”.
Kysymykseen mitä maalaaminen
hänelle antaa, Kerko vastaa sen olevan
hänellä geeneissä.
– Haluan antaa jotain itsessäni olevaa muille taiteeni kautta.
Toinen juhlavuoden näyttely on lasten

taiteen näyttely 7.–31.5. Aiheena on
”Perheitä maailmalta”. Näyttelyn työt
ovat taidekeskuksen kansainvälisestä
lasten ja nuorten taiteen arkistosta.
Näyttelyn avajaiset ovat sunnuntaina 7.5. klo 13. Avajaispäivä on myös
Uusimaa-viikon avajaistapahtuma.
Näyttelyn avaa Lasten ja nuorten taidekeskuksen toiminnanjohtaja Raisa
Laurila-Hakulinen.
Työt näyttelyyn valitsee taidetoimikunnan jäsen Nina Laaksonen. Yhtenä
valintaperusteena töiden valinnassa on,
että tekijät ovat niistä maista, joiden
kansalaisia Hyvinkäällä asuu.
Hyvinkääläisten taiteilijoiden näyttely,
aiheena ”Minun uskoni”, on juhlavuoden kolmas näyttely.
Se toteutetaan reformaation juhlaviikon alkaessa 27.10.–19.11. Tämän
näyttelyn jyrytyksen hoitavat taidetoimikunnan jäsenet Nina Laaksonen ja
Reijo Puranen sekä kirkkoherra Ilkka

Gospel-lattarit

Emmauksen tiellä

Gospel-lattarit on kristillinen liikuntamuoto, jossa tanssitreeniin yhdistetään
rukousta ja kristillinen latinalaismusiikki. Kyse ei ole vain fyysisen hyvinvoinnin ja tanssitaitojen kehittämisestä,
vaan tärkeä osa on vahvistaa naisten
itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä.
Tanssitunnit sopivat kaikenikäisille,
-näköisille ja -kokoisille naisille. Myös
miehet ovat tervetulleita.
Gospel-lattaritunti sunnuntaina 26.3.
kello 18 Vehkojan srk-keskuksessa (YliAnttilantie 3). Ohjaajana Minttu-Maari
Kullström. Isommat lapset (kouluikäiset) voivat tulla mukaan tanssimaan sekä vauvat kantorepuissa. Vapaa pääsy.

Torstaina 6.4. kello 19 Emmauksen
tiellä -esitys Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13. Musiikista
vastaavat Hannu Huhtala, Minna
Kurkola, lauluryhmä Kastepisarat
ja soitinyhtye. ”Emmauksen tiellä”
on Hannu Huhtalan säveltämä ja
osin myös sanoittama musiikillinen
kokonaisuus, joka perustuu Raamatun Emmauksen tie -kertomukseen.
Laulujen lisäksi se sisältää pohdiskelevia tekstejä ja rukouksia.
Tarkoituksena on liittyä Emmauksen-tien kulkijoiden matkaan ja
samaistua heihin.

Järvinen. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina näyttelyssä on Hyvinkään taiteilijaseura.
Kirkkoherra Ilkka Järvinen iloitsee
näistäkin seurakunnan 100-vuotisjuhlatapahtumista.
– Taidenäyttelyt ovat hieno asia ja
toivon, että mahdollisimman moni lähtee kirkonmäelle katsomaan taiteilijoiden töitä maaliskuussa, toukokuussa ja
loka-marraskuun vaihteessa.
Yhteistyö taiteilijaseuran ja Villa Artun kanssa on arvokasta.
Teksti ja kuva Jorma Ersta
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Eutanasiaa puntaroitaessa
törmätään ongelmiin esitetyn
toiveen vakavuuden ja pysyvyyden
tulkinnassa. Kenen ehdoilla
määritellään ihmisarvoinen elämä?

Keskustelua eutanasiasta ja ihmisarvosta
”Hyvä kuolema” (kr. eu thánatos) eli eutanasia nostettiin jälleen kansalaisten
ja poliitikkojen mietintään, kun 7. marraskuuta 2016 alettiin kerätä kannattajia
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta -kansalaisaloitteeseen.

A

loite sai taakseen 63 080
kannatusilmoitusta. Kyseisen kansalaisaloitteen
keruuaika päättyi 1.1.2017.
Aloite on ehdotus eduskunnalle lainvalmisteluun ryhtymisestä.
(ks. www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2212)
KotimaaPro -sivuston kirkkoherraraati

KIRJAT
Kun on pakko lähteä…
Pakolainen, turvapaikanhakija, vastaanottokeskus, paperiton, pysyvä oleskelulupa, ihmiskauppa, käännytys, karkotus. Tällaisia käsitteitä vilahtelee, kun
lukee uutisia vuonna 2015 kiihtyneestä
kansainvaelluksesta.
Varsin moni hyvinkääläinenkin on
henkilökohtaisesti kohdannut kotoaan
pakolla lähtemään joutuneen. Tervamäen entiseen sikatalouden tutkimuslaitokseen nopeasti rakennettu vastaanottokeskus on jo tyhjentynyt. Sen sijaan
Sahamäen keskus vastaanottaa edelleen
uusia tulijoita; pakolaisvirta ei suinkaan
ole rajoitteista huolimatta tyrehtynyt.
Seuraavassa esittelen viittä viime
vuoden aikana ilmestynyttä pakolais-

6
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pohti vuoden alussa eutanasiakysymystä. Mielipiteet jakautuivat eutanasiaa
vastustaviin ja sitä kannattaviin. Tässä
joitakin mielipiteitä.
Vihdin seurakunnan kirkkoherra
Pekka Valkeapää ei hyväksy eutanasiaa.
– Ajattelen, että saattohoito on
kehittynyt viime vuosina reiluin harppauksin, ja tällä voidaan taata riittävä
kivunlievitys ja psykososiaalinen sekä

sielunhoidollinen tuki kuolevalle. On
ongelmallista arvioida, kuka tekee
päätöksen kuolettavan ruiskeen antamisesta.
Potilas voisi sanoa viimeisen tahtonsa

hyvissä ajoin, mutta päätös kuolemasta
jäisi lääkärille. Hän on puolestaan lääkärivalansa puolesta velvoitettu viimeiseen asti vaalimaan elämää.

Oulujoen seurakunnan kirkkoherra
Satu Saarisen mielestä tietyissä tapauksissa eutanasia on hyvä ja armollinen
asia. Saattohoitoa kehitetään edelleen.
– Toivon kuitenkin, että myös eutanasia laillistettaisiin. Siitä ei tule tehdä
ulkoapäin määriteltyä hoitokäytäntöä,
vaan eutanasia tulisi olla vain kuolevan
itsensä toiveesta tapahtuva.
Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra
Jouko Ala-Prinkkilä totesi, että parantumattomasti sairasta ja kuolevaa potilasta ei pitäisi jättää yksin, vaan häntä
tulisi saatella hyvässä kuolemisessa, johon kuuluu myös tilinteko oman itsen,

Reijo Huuskonen

aiheista kirjaa. Ne avaavat eri puolia
siitä uudesta tilanteesta, jonka keskellä
mekin olemme. On tärkeä löytää tosiasiatietoa ääriasenteiden ja vihapuheen
ilmapiirissä.

Ihminen
kauppatavarana
Merja Saarni (toim.): ORJUUS TÄNÄÄN.
Näkökulmia ihmiskauppaan.
Aikamedia 2016, 160 s.

Kun Suomeen saapui toissavuonna yli
30 000 turvapaikanhakijaa, valtaosa
heistä joutui käyttämään ihmissalakuljettajia. Hinta henkilöä kohden oli
tuhansia, joskus kymmeniä tuhansia

dollareita. Useimpien matka sisälsi hengenvaarallisia tilanteita.
Merja Saarnin kokoomateoksessa
keskitytään erityisesti naisten ja lasten
kovaan kohtaloon. Maailmanlaajasti
ihmiskaupan uhreista on 75 prosenttia
naisia, joista useimmat päätyvät seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Seksiorjuus
linkittyy paljolti kansainväliseen rikollisuuteen ja huumekauppaan. Traagista
on, että YK:n rauhanturvaajajoukkojen
yksi viihdytysmuoto on järjestetty bordellitoiminta.
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettinä toiminut Pia Rendic toimii nykyään ihmiskaupan torjumiseksi työtä
tekevän Vapauta uhri -projektin palveluksessa. Tätä merkittävää kansainvälistä hanketta Saarnin kirja ei vielä tunne.

Mitä on tämän
päivän pakolaisuus?
Raili Gothoni & Ulla Siirto:
PAKOLAISUUDESTA KOTIIN
Gaudeamus 2016, 275 s.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkijoiden Raili Gothonin ja Ulla Siirron
teos Pakolaisuudesta kotiin on aihepiirin peruskirja. Se kokoaa yhteen pakolaisuuskysymyksen eri näkökulmia.
Asiantuntijat kertovat tämänhetkisestä,
varsin paineenalaisesta suomalaisesta
pakolaispolitiikasta ja lainsäädännöstä,
kiintiöpakolaisten valinnasta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Erityishuomio kiinnittyy kotouttamiseen;
miten sen onnistuminen hyödyttää

AJAN ILMIÖ
Kuolema on mitä
suurimmassa määrin
yhteisöllinen asia.

lähimmäisten ja Jumalan kanssa.
– Aktiivista eutanasiaa voitaisiin
harkita vain niissä harvoissa tapauksissa, joissa kaikesta hoidosta huolimatta
potilaan tuskat ovat kohtuuttomia ja
sietämättömiä. Tällöinkin kriteerien on
oltava erittäin tiukat, jotta eutanasiasta
ei vähitellen muodostuisi esimerkiksi
sosiaalisista ja taloudellisista paineista
johtuen ”maan tapaa”.
Liedon seurakunnan kirkkoherra Risto

Leppänen esitti, että kysymys sietämättömästä kärsimyksestä on vaikea eikä
siitä pidä vaieta.
– Aktiivisen eutanasian kannattaminen ei tunnu oikealta. Ihmisen elämä
on viime kädessä Jumalan käsissä.
Mahdollisimman kivuttoman kuoleman
tulee olla jokaiselle mahdollista. Olisi
tärkeää, että läheisilläsi olisi mahdollisuus saattaa ja jakaa kuoleman tuskaa.
Voisiko Suomessa töistä saada saattohoitovapaan?
Itä-Suomen yliopiston systemaattisen

teologian dosentti Tomi Karttunen
kirjoitti Kotimaa24 blogissaan eutanasiasta otsikolla Kirkot torjuvat eutanasian
yleisesti.
Hän esitti, että kirkot korostavat
saattohoidon kehittämistä ihmisarvon
ja ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi
kaikissa elämän vaiheissa. Hän lainaa
Katolisen kirkon Katekismusta:
– Välitön eutanasia merkitsee sitä,
että vammaisilta, sairailta tai kuolevilta
ihmisiltä riistetään elämä mitä tahansa
perustetta käyttäen. Sitä ei voida moraalisesti hyväksyä.
Ortodoksisella kirkolla on saman
tyyppinen asenne. Tomi Karttusen
mukaan protestanttiset kirkot ovat
eutanasia-kriittisiä, mutta niiden liberaalisuusaste vaihtelee.
– Eutanasiaa puntaroitaessa törmätään esimerkiksi ongelmiin esitetyn
toiveen vakavuuden ja pysyvyyden
tulkinnassa. Voimme kysyä, kenen

sekä ihmistä itseään että vastaanottavaa
maata.
Asiatiedon lomassa kirja sisältää turvapaikanhakijoiden tarinoita monista
maista. Kirjan lopussa on hyödyllinen
luku käsitteistä ja lyhenteistä, joilla pakolaisuuskysymyksiä operoidaan.

ehdoilla määritellään ihmisarvoinen
elämä. Kysymyksiä herättää myös säästötavoitteiden vaikutukset eutanasiaratkaisuihin.
Kansanedustaja Päivi Räsänen oli muka-

na 4. tammikuuta Kauniaisissa Suomen
Raamattuopiston teologisilla opintopäivillä käsitellen puheessaan kirkon
sisäisiä, kirkon ja yhteiskunnan välisiä
ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Hänen mukaansa kirkolta odotetaan
viidennen käskyn selitystä aikana, jolloin gallupeissa lähes 80 prosenttia suomalaisista on ilmaissut kannattavansa
eutanasialakia.
Räsänen korostaa, että saattohoito
on kehittyneempää kuin koskaan aikaisemmin. Kipua ja ahdistusta voidaan
hallita, ja kärsivä potilas voidaan tarvittaessa sedatoida eli vaivuttaa uneen.
– Kuolemaa ei voi tarkastella vain
yksilön oman valinnan näkökulmasta.
Kuolema on mitä suurimmassa määrin
yhteisöllinen asia. Itsemurha koskettaa
kipeästi kymmenien jopa satojen ihmisten elämää. Sama koskee eutanasiaa,
jota puolustetaan sillä perusteella,
että ihmisellä tulisi olla oikeus päättää
omasta kuolinhetkestään.
– Hollannissa merkittävin syy eutanasian pyytämiseen ei ole kipu, vaan
yksinäisyys ja riippuvuuden pelko
muiden avusta. Kuolemantoive sisältää
usein kysymyksen: Olenko jo tarpeeton? Kyselyyn ei tule vastata kuolinpiikillä, vaan välittämisellä ja tasokkaalla
saattohoidolla.
Eduskunta on saanut eutanasiasta
kansalaisaloitteen. Se ei ole varsinaisen
lakiesityksen muodossa eikä Päivi Räsänen usko sen etenemiseen tällä vaalikaudella.
Seppo Ylönen
Lähteet: Kansalaisaloite.fi, Kotimaa ja
KotimaaPro / Jussi Rytkönen, Kotimaa24 /
blogisti Tomi Karttunen, YLE Uutiset

Palautettujen
pettymys
Kaisa Viitanen – Katja Tähjä:
KARKOTETUT. Mitä heille tapahtuu?
Kustantamo S&S 2016, 175 s.

Eurooppa sulkee rajojaan ja kiristää
oleskelulupaehtoja. Vuosittain yli
160 000 ihmistä joutuu lähtemään
täältä vastoin omaa tahtoaan. Toimittaja Kaisa Viitanen ja valokuvaaja
Katja Tähjä ovat työryhmineen kiertäneet Suomesta ja muista Euroopan
maista häädettyjen ihmisten luona.
Tasokkain kuvin ja sanoin äänen saa
15 yksityistä tai perhettä. Oman tarinansa kertoo myös suomalainen saattopoliisi.

Kirosanat eivät ole sivistystä

K

erran esimurrosikäisenä
haistattelin opettajalle.
Opettaja vei minut rehtorin
kansliaan. Rehtori soitti
kotiin. Äiti otti iltapäivän
vapaata töistä, että pääsi pesemään
suuni saippualla saman tien. Tänään
osaan olla kiitollinen tästä opetuksesta. Nykyään äidit soittelevat rehtorille, haistattelevat itse ja uhkaavat vielä
haastaa koulun oikeuteen, jos opettajat ovat puuttuneet heidän pikku
kullannuppujensa kielenkäyttöön.”
Näin kirjoitti nimimerkki Gentleman toukokuussa 2011 Kaleva- lehden internetsivuston Juttutupaan.
Kirjoittajan kohdalla asia otettiin
vielä vakavasti, mutta tavat on höltyneet sen jälkeen, niin hän itsekin
kuvaa. Myös kriisimaista tulevat oppilaat ihmettelevät, miten huonosti
heidän suomalaiset luokkakaverinsa
käyttäytyvät opettajia kohtaan.

Kiroilu ja haistattelu on levinnyt
koteihin, kaduille, kouluihin, televisioon, radioon ja sosiaaliseen
mediaan, joka pursuaa rumilla ja
ala-arvoisilla sanoilla höystettyä keskustelua. Sen vuoksi moni ei halua
siellä surfaillakaan.
Estoton kiroilu alkoi sähköisessä
mediassa 1960-luvulla, kun mustavalkoisten lähetysten aikana hauskat
”intellektuellit” esiintyivät niin sanotuissa koko perheen viihdeohjelmissa. Suomalaisten kirjailijoiden, muusikoiden, näyttelijöiden, ohjaajien ja

Saman kustantamon teos Ennen olin
pakolainen sisältää puolestaan 41 tarinaa, joita entiset pakolaiset ja nykyiset
suomalaiset ovat itse halunneet elämästään kertoa. Esipuheen on kirjoittanut
pakolaistaustaisuudesta kansanedustajaksi edennyt Nasima Razmyar.

Kotoperäiset
pakolaisemme
Jari Tervo:
MATRIARKKA
Otava 2016, 448 s.

Pakolaisista puhuu tämäkin kirja. Ja vieläpä syntyjään suomea puhuvista. Mutta
kuuluu eri kategoriaan edellisiin nähden.

urheilijoiden keskuudessa on ollut
aina kovia kiroilijoita. Erikoisinta on,
että heille taputetaan ja jopa maksetaan siitä. Kiroilevat ja härskejä
puhuvat esiintyjät saavat valitettavan
paljon ohjelma-aikaa verovaroilla
kustannettavien Yleisradion ja myös
kaupallisten televisiokanavien perheohjelmissa.
Tapakouluttaja Kaarina Suonperän mielestä on valitettavaa, että
kiroilu sallitaan nykyisin televisiossa
ja radiossa. Hän toivoo kansalta
yhteistä ryhtiliikettä noitumisen vähentämiseksi.
– Meillä on paljon sellaisia ohjelmia, joita koko perhe katselee. Ihmettelen ihan ääneen sitä, että mistä
johtuu meillä tämä suunnaton voimasanojen lisääntyminen? Ja miksi
siihen ei kukaan puutu?
– Toivoisin kyllä, että esimerkiksi
sähköinen viestintä oikein skarppaisi
siinä, että ei sallittaisi minkäänlaisissa ohjelmissa mitään kiroilemista,
voimasanoja ja noitumista.
Hänen mielestään esimerkiksi radio-

juontajan ei pitäisi missään tilanteessa tai millään kanavalla kiroilla.
Sosiaalisessa mediassa tai keskustelusivustoilla kiroilua Suonperä ei
myöskään hyväksy – ei liioin sitä,
että laulujen sanoituksissa käytetään
kirosanoja. Yhä nuoremmat lapset
kiroilevat. Malli on saatu aikuisilta.
(Yle/Uutiset/ 11.7.2014)
Seppo Ylönen

Moni on sanonut lopettaneensa
Jari Tervon uusimman romaanin
lukemisen alun jälkeen. En ihmettele.
Jos inkeriläisistä ja varsinkin heidän
kirkollisesta elämästään on kirjoitettu
usein turhan ihannoiden, niin Tervo
piirtää tarkoituksellisen törkyisen
kuvan. Ja tuttuun tapaansa hän räimii
inhokkejansa olan takaa.
Toki kaikkea kauheaa on tapahtunut Venäjän vallankumouksen
pyörteissä, Stalinin vainoissa ja inkeriläisten palautuksissa. Ja yhä trollit
hämmentävät, minkä pystyvät. Mutta
paluumuuton keskellä on ollut myös
toivon näköaloja, arvokasta ja kestävää. Tervon runsaudensarvesta valuu
enimmäkseen kuonaa.
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YHTEISVASTUULLA
AUTETAAN
HÄDÄNALAISIA
Kynttilänpäivänä eli
sunnuntaina 5. helmikuuta
käynnistyy vuoden 2017
yhteisvastuukeräys.

20-vuotias Syyriasta
paennut Fatima Hariri toimii
Za´atarin pakolaisleirillä
Jordaniassa tyttöjen
sirkusvalmentajana.

Ulkomaisena avustushaasteena on tukea
keräysvaroin konfliktien
keskellä asuvia nuoria, että he saisivat kohtuullisen
elämän eivätkä joutuisi
ihmissalakuljettajien ja
ihmiskaupan uhreiksi.
Jordaniassa avustuksen
painopisteenä ovat koulutus ja psykososiaalinen
tuki noin 12–30-vuotiaille
leireillä ja paikallisissa
yhteisöissä asuville
Syyrian pakolaisille.
Israelissa ja sen palestiinalaisalueilla tuetaan
rauhankasvatustyötä
nuorten medialukutaidon
sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi.
Suomessa autetaan
ihmiskaupan uhreja
yhteistyössä Pro-tukipiste
ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n
ja Monika-Naiset liitto
ry:n kanssa. Ulkomaankohteen avun vie perille
Kirkon Ulkomaanapu.

YHTEISVASTUU 2017
HYVINKÄÄN
SEURAKUNNASSA
Su 5.2. klo 10
Avajaismessu
Hyvinkään kirkossa.
Messussa mukana bändi:
Markku Taipale, kitara,
Jussi Liimatta, basso ja
Osmo Turunen, rummut.
6.–11.2. Lipaskeräysviikko.
Ilmoittaudu kerääjäksi
Maria Kahralle
p. 040 559 6324.
Ti 21.3. klo 18.30 Aavan
meren tuolla puolen
-yhteislauluilta Hyvinkään
kirkossa: Helena Lehtinen
ja bändi. Kolehti YV:lle.
Ke 29.3. klo 19 Luomisen
juhlaa -konsertti
Vanhassa kirkossa.
Tsaikovskin Vuodenajat.
Mikko Haapaniemi, piano.
Yksinlauluja esittävät
seurakunnan kanttorit.
Ohjelma 10 € YV:n hyväksi.
Ti 4.4. klo 17–19
Myyjäiset Paavolan
srk-kodissa YV:n hyväksi.
Ke 3.5. klo 18
Yhteisvastuun kiitosilta
srk-keskuksen juhlasalissa
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KUN HYM
Pommitukset kovenivat. Koko kaupunki oli kaaoksessa.
Isä ei olisi halunnut lähteä, mutta lopulta saimme
suostuteltua hänet mukaamme. Maksoimme kyydistä
lähelle rajaa. Oli yö ja kävelimme tuntikausia kukkuloilla.
Pienille lapsille annettiin unilääkkeitä, jotta pystyisimme
liikkumaan aivan hiljaa. Yhtäkkiä yksi lapsista heräsi ja
alkoi itkeä, ja valot rävähtivät päällemme.
Olin varma, että paljastuimme.
Tekstit Salla Peltonen, Seppo Ylönen

Kuva Ville Asikainen

MIKÄ ON
YHTEISVASTUU?
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike
ja evankelis-luterilaisen
kirkon vuosittainen
suurkeräys, joka auttaa
hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai
poliittiseen vakaumukseen
katsomatta Suomessa
ja kehitysmaissa.

Painajaisten
avioliitto

L

MY PALASI
N

äin 20-vuotias, Za’atarin pakolaisleirillä Jordaniassa asuva Fatima Hariri kuvailee pakoaan Syyriasta. Vaikeinta hänelle oli opintojen ja ystävien
jättäminen.
– Kotona Syyriassa mietin parhaillaan, mitä
haluaisin opiskella. Kun jouduimme pakenemaan, tuntui,
kuin kaikki unelmat olisivat kuolleet. Samoihin aikoihin
myös 15-vuotiaana solmittu avioliitto päättyi eroon.
Alkuun elämä leirissä oli toivotonta.
− Äiti itki pölyn keskellä ja nuorin sisareni sairastui vakavasti. Meidän piti kuitenkin sopeutua, Fatima kertoo.
– Kun kuulin sirkuksesta, ajattelin ensimmäiseksi
pelleä. Se oli ainoa asia, joka tuli mieleeni sirkuksesta.
Vanhempiensa kannustamana Fatima liittyi leirillä Kirkon
Ulkomaanavun ylläpitämään sirkuskouluun ja eteni pian
ohjaajaksi. Nyt hän työskentelee osapäiväisesti ja ohjaa

nuorempia tyttöjä harrastuksessa, johon pääsyyn tytöillä on
kulttuurisyistä edelleen hyvin korkea kynnys. Monet vanhemmat eivät pidä sirkusta tytöille sopivana harrastuksena.
Sirkuksessa tytöt ja pojat harjoittelevat päivittäin omissa
vuoroissaan ja oppivat huimia temppuja. Fatiman mielestä
sirkuksen antama tuki on kuitenkin ennen kaikkea psykososiaalista.
– Täällä tytötkin saavat omaa tilaa ja mahdollisuuden
energian purkamiseen hyvällä tavalla, Fatima perustelee.
− Saavuttuani leiriin olin vihainen. Sirkuksen ansiosta
olen löytänyt toivon, hymyn ja ilon uudelleen. Saman tunteen hän haluaa nyt välittää sirkuskoululaisille.
Katso Fatiman tarina Yhteisvastuun tv-dokumentista
Ylen kanavilla ja YouTubessa keväällä 2017

ähi-idästä kotoisin oleva
23-vuotias Dinah pakotettiin
avioitumaan Suomessa asuvan
pikkusiskonsa miehen serkun
kanssa. Kun sisko oli mennyt
naimisiin, perheellä ei ollut riittävästi
rahaa myötäjäisiin. Suvut olivat sopineet, että isosisko naitetaan pikkusiskon miehen serkulle korvaamaan puuttuneita myötäjäisrahoja.
Mies oli asunut Suomessa jo vuosia
ja hänellä oli menestyvä yritys. Kun
Dinah saapui Suomeen, aviomies lukitsi
hänet kotiinsa ja otti passin sekä muut
asiakirjat haltuunsa. Dinah ei osannut
suomea eikä hänellä ollut yhtään rahaa,
joten hän oli täysin riippuvainen miehestään.
Mies pakotti Dinahin tekemään
kaikki kotityöt. Tämän lisäksi hän
joutui tekemään 12-tuntisia työpäiviä
sukulaisen yrityksessä ilman palkkaa.
Dinah kuljetettiin työpaikalle ja takaisin, joten pakenemisen mahdollisuutta
ei ollut. Mies käytti fyysistä, seksuaalista ja henkistä väkivaltaa.
Lopulta Dinah tuli raskaaksi. Neuvolakäynnin yhteydessä hänelle annettiin
Monika-Naiset Liitto ry:n esite, josta
hän luki mahdollisuudesta hakea apua
väkivaltaan. Nainen onnistui soittamaan Voimavarakeskus Monikan
auttavaan puhelimeen, missä hänelle
kerrottiin mahdollisuudesta hakeutua
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.
Dinah ei toistaiseksi ole uskaltanut
viedä asiaansa eteenpäin. Hän pelkää,
että avun hakeminen aiheuttaisi suurempia vaikeuksia ja saattaisi hänen
pikkusiskonsa ja muun perheen hengenvaaraan. Tukisuhde Monika-Naiset
Liittoon on edelleen olemassa.

jatkuu ›››
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Ihmiskaupan uhreille apua
Helsingin Diakonissalaitoksen yhteydessä vuoden 1990 alussa aloitettu Prostituoitujen neuvontapiste
oli pohjana Pro-tukipiste ry:lle, joka rekisteröitiin joulukuussa vuonna 1996.

S

Pro-tukipisteen eri toimipaikoissa
työskentelee yhteensä 19 vakituista
työntekijää.

en tarkoitus on edistää seksija erotiikka-alalla toimivien
ihmisten sekä ihmiskaupan
uhrien osallisuutta ja oikeuksia,
turvallisuutta ja hyvinvointia.
Yhdistys pyrkii vähentämään ja ennaltaehkäisemään seksityöhön liittyviä
ongelmia ja haittoja. Pro-tukipiste
tarjoaa matalan kynnyksen sosiaali- ja
terveyspalveluja sekä yhteisöllistä toimintaa seksityössä mukana oleville ja
ihmiskaupan uhreille Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
Tämän vuotisella yhteisvastuukeräyksellä halutaan kehittää Pro-tukipisteellä ja muissa kotimaankohteen edunsaajajärjestöissä tukihenkilötoimintaa ja
etsivää työtä, vahvistaa työntekijöiden
osaamista ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja tavoittamisessa, tarjota
kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämisessä, sekä
mahdollisuutta tulkin käyttöön sekä
oikeudelliseen neuvontaan.

keräyksessä ihmiskaupan vastaiseen
työhön apua saavat tahot ovat poliittisesti riippumattomia ja uskonnollisesti
sitoutumattomia järjestöjä.
– Jos mietitään seksin myymistä tai
prostituutiota, niin ihmiskauppa on
tästä prostituutiokentästä se osa, jossa
tämä seksin myyjä toimii toisen ihmisen kontrollin alla. Hän ei myy seksiä
omaehtoisesti eli ei voi itse määritellä
toimintaansa. Koko seksinmyynnin
kentästä kaikki se mihin liittyy hyväksikäyttöä, alistamista, kontrollia,
väkivaltaa tai muuta seksin myyjään
kohdistuvaa negatiivista toimintaa, on
Pro-tukipisteen näkökulmasta ongelma,
johon tulee vaikuttaa. Ihmiskauppa ja
muu hyväksikäyttö ja väkivalta on aina
moraalisesti tuomittavaa.

Pro-tukipisteen erityisasiantuntija Essi
Thesslundin vastuualueena on ollut
kymmenen vuoden ajan ihmiskaupan
vastainen työ, jota kutsutaan Iris-työksi.
Hän tietää työnsä haasteet hyvin.
– Ihmiskaupan vastainen työ pitää
sisällään ihmiskaupan uhrien tunnistamista, auttamista sekä vaikuttamistyötä
ihmiskaupan uhrien oikeuksin puolesta.
Erityinen ihmiskaupan vastainen työ
aloitettiin vuonna 2007. Saamme tukea
STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus, aik. RAY).

Essi Thesslundin mukaan täysi-ikäisten
ihmisten väliseen seksin myymiseen
tai muuhun kaupallisen seksin alan
toimintaan, johon ei liity kyseistä negatiivista toimintaa, Pro-tukipisteessä
ei oteta moraalista kantaa. Toiminnan
määrittely jää asiakkaille itselleen.
Pro-tukipisteen palveluyksiköiden
matalan kynnyksen anonyymit eli nimettömät sosiaali- ja terveyspalvelut
on tarkoitettu ihan kaikille erotiikka- ja
seksialalla toimiville ihmisille ja ihmiskaupparikosten uhreille.

Pro-tukipiste auttaa
ihmiskaupan uhreja.
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Pro-tukipiste kuten kaikki yhteisvastuu-

VALTION TOIMET
”Suomen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään
on viime vuosina otettu
asiakkaaksi vuosittain
keskimäärin noin 50 uutta
ihmiskaupan uhria. Muun
muassa ihmiskaupan
uhreja etsivää toimintaa
harjoittavien järjestötoimijoiden kokemus on
ollut se, että erityisesti
niin sanotut pelkäävät
uhrit eivät ole uskaltaneet
hakeutua viranomaisten
avun piiriin. Uhrien mahdollinen jääminen piiloon
viranomaisilta vaikeuttaa
myös ihmiskaupparikosten
selvittämistä ja torjuntaa.”
Lue lisää verkosta:
(Valtioneuvoston ihmiskaupan
vastainen toimintaohjelma
2016–2017. Sisäministeriön
julkaisu 29/2016 - Sisäinen
turvallisuus.)

– Näiden palveluiden kautta voimme tunnistaa osan asiakkaistamme
ihmiskaupparikollisuuden uhreiksi.
Uhrit eivät välttämättä tiedä olevansa
rikoksen uhreja tai voivansa saada apua.

He saavat tietoa siitä, miten voi hakea
apua tai tehdä rikosilmoituksen. Tarjoamme palveluja myös heille, jotka eivät
ole välttämättä ihmiskaupparikosten
uhreja.
Seksiä myyvien ihmisten elämään
voi liittyä erilaisia riskejä varsinkin
silloin, jos he ovat ulkomaalaisia, heillä
ei ole koulutusta tai heillä ei ole muita
tuloja. Pro-tukipisteellä tarjotaan esimerkiksi tukea ja neuvontaa kouluttautumiseen, työllistymiseen ja asumiseen.
Koska Pro-tukipisteen tilastointi on anonyymia, se tilastoi vain asiakaskontaktit,
joita on vuositasolla yli 10 000. Tästä
määrästä yksittäisiä ihmisiä arvioidaan
olevan asiakkaina noin kaksi tuhatta.
– Asiakkaita ei tilastoida lähtömaidensa mukaan. Käytetyimpiä kieliä ovat
viime aikoina olleet venäjä, suomi, thai,
englanti ja viro. Helsingin palveluissa
suurin ryhmä on siirtolaistaustaiset
naiset. Tampereella ja Turussa asiakkaina on enemmän valtaväestöön kuuluvia
naisia, Essi Thesslund kertoo asiakkaiden taustoista.
Pro-tukipisteestä käsin tehdään myös et-

sivää työtä. Silloin työntekijöitä voi kohdata baareissa, kaupoissa, internetissä,
kaduilla, puistoissa tai hierontapaikoissa.
Pro-tukipisteellä on ollut hankkeita,
jotka on kohdennettu miesseksityöntekijöille. Näin asiakkaiksi on tavoitettu miehiä, jotka myyvät seksiä, tekevät pornoa
tai työskentelevät muussa erotiikka-alan
viihdebisneksessä.

NUORET

Lempäälässä lavalla KLS, yksi
Suomen gospelhuippubändeistä.

Nuorten leirillä vuosi alkuun
Teksti Jussi Hokkanen

Kuvat Janne Rönni

S

eurakuntamme nuorisotyön
perinteisiin kuuluu vuoden
alussa järjestettävä nuorten
leiri. Talven leirimme piti sisällään yhdessäoloa, niin reipasta
tekemistä kuin hiljentymistä, saunomista ja huimimmille avannonkin. Tämän vuoden leirimme osui loppiaisviikonloppuun. Matkan määränpäänä oli
seurakuntamme leirikeskus Sääksissä.
Sinne päädyimme Lempäälän kautta,
missä on järjestetty kristillinen minifestari jo vuodesta 1979 ja ajankohta osui
nyt leirimme kanssa yhteen.
Lähdimme liikkeelle kirkolta loppiaisena aamupäivällä ja Lempäälässä ehdimme kuulla useammankin esiintyjän
gospelkonsertin. Suosiksi nousi KLS,
joka onkin yksi Suomen tämän hetken
johtavia gospelbändejä, tyylinäytteitä
löytyy vaikka YouTuben kautta. Ääntä
kyllä lähti meistäkin, kun lavalta kysyttiin, mistä kaikista seurakunnista paikalle on tultu. Huuto Hyvinkää kaikui
hienosti lujimpana. Kuulimme lisäksi
Raamattuopetusta, minkä jälkeen olikin
jo aika suunnata syömään Sääksiin.

Loppiaisilta päättyi iltahartauteen Sääksin kappelissa.

Seurakunnan nuorisotyöhön on vuosikymmenten ajan oleellisesti kuuluneet
erilaiset leirit, ja ne puolustavat yhä
paikkaansa tärkeänä osana nuorisotyötä. Leirillä olo on vähän kuin matkalla
olisi. Päivärytmiin vaikuttavat työ- tai
kouluaikojen sijaan leiriohjelma. Joka
päivä tulee jotain uutta vastaan. Maistuva ruoka on niin hyvän matkan kuin
leirin tärkeä osa. Useita leirikeskuksia
kiertäneenä voin kyllä ylpeydellä kehua
oman Sääksimme keittiön tasoa. Sääksissä saa aina hyvää ruokaa, jota riittää
ja keittiön väki on aina ystävällistä ja
auttavaista. Kaikki asioita, jotka vaikuttavat todella paljon leirin viihtyvyyteen.
Jos leiriläinen on kuin matkustaja
matkalla niin leirin työntekijät ovat
sitten varmaan matkatoimiston matkaoppaita ja matkanjärjestäjiä. Työntekijät
suunnittelevatkin jokaisen leirin ohjelman erikseen miettien, mikä on juuri
tämän leirin ajatus ja mikä juuri tälle
porukalle on hyvä ja toimiva ohjelma.
Ohjelmaa mietitään aina turvallisuus
edellä. Kirkkomme lieneekin Suomen
kokeneimpia ja osaavimpia leirinjärjes-

täjiä niin ohjelman
kuin turvallisuuden
puolesta. Toki myös
esimerkiksi puolustusvoimat ja partio
järjestävät erittäin
ammattitaitoisesti
oman alansa leirejä –
joissa muuten kirkko
on yllättävänkin usein
myös jollain tavalla matkassa mukana.
Seurakunnan leireillä keskeisintä
on evankeliumin äärellä oleminen.
Evankeliumin muuttumatonta sanomaa
lähestymme monesti jonkin teeman
kautta, joka voi nousta niin Raamatusta
kuin vaikkapa jostain ajan ilmiöstä.
Tällä kertaa teemoiksi nousivat vuoden
vaihteen myötä uusi alku, loppiainen
kuin myös reformaation 500. juhlavuosi. Mietimme esimerkiksi omia teesejämme parempaan maailmaan. Eikä
liene huono veikkaus, että tänä vuonna
eri leireillämme nousevat jollain muotoa esiin 100 vuotta täyttävät niin seurakuntamme, kaupunkimme kuin myös
Suomi.
Sääksin kappeli tarjoaa hyvän paikan hiljentymiselle ja rukoukselle.
Lauantaiaamuna vaelsimme kuitenkin
Sääksin lähimaastossa hiljaisuudessa
välillä Raamatun sanaa kuunnellen.
Se että tullaan ulos ja ollaan yhdessä,
mutta täysin hiljaa on jo itsestään puhutteleva kokemus. Näin varsinkin jos
on tottunut, kuten useimmat meistä,
viettämään arkensa kaupungin äänien
keskellä ja koko maailma on jatkuvasti
kännykän päässä. Leirit ovatkin hyvä
paikka muistuttaa, kuinka kaunis Jumalan luomakunta on ja että meillä on
myös siitä vastuumme.
Kyselimme leirillä palautteessa,
miksi nuorista leirille kannattaa tulla.
Yleisimpinä vastauksina oli; koska
leirillä on hauskaa, ollaan yhdessä ja

tutustutaan syvemmin niin Jumalaan
kuin uusiin kavereihin. Mutta myös se,
että leirillä saa olla omana itsenään.
On tietysti erittäin hyvä, jos seurakunta koetaan paikkana, jossa tulen
hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olen,
juuri sellaisena kuin Jumala on minut
luonut. Tällöin on toteutunut jotain
ydinarvoistamme. Mutta samalla se
kertoo myös siitä, ettei hyväksytyksi
tuleminen ole automaattista tämän
päivän nuoren elämässä. Ja jos katsoo
ylipäätään nyky-yhteiskunnassa käytävää keskustelua, on vallalla keskenään
kovin vastakkaisia ajatuksia, joissa vastakkaisesti ajatteleva tulee tuomituksi
ihmisenäkin. Kaikkien, joskus kiivaidenkin äänien keskellä, tulee meidän
kristittyjen äänten selvästi sanoutua
irti kaikesta sellaisesta, mikä on vastoin
lähimmäisenrakkautta ja tuoda omissa
viesteissämme esiin rauhaa ja rakkautta
maailmaan. Ei ehkä aina niin helppo
tehtävä. Mutta nuorten teeseistä nousi
kristityille hyviä ohjeita, jotka kantavat
muuttuvassakin maailmassa. Nuorten
teesejä voi tiivistää vaatimukseen keskinäisestä kunnioituksesta ja tasavertaisuudesta ihmisten kesken kultaisen
säännön hengessä ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te
heille.” (Matt. 7:12)
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Swingmusiikin
Grand Old Man
Sunnuntaina 12.2.2017 klo 17 Ystävänpäivän kirkkokonser-

tissa Hyvinkään kirkossa esiintyy Pentti Lasanen Big Swing
-orkesterinsa kanssa. Laulusolisti on Pentin tytär Minna
Lasanen.
Pentti Lasanen on Suomalaisen swingmusiikin Grand
Old Man. Hänen yhdeksän hengen Big Swing -orkesterinsa
tunnetaan täysimittaisesta, autenttisesta big band -soundista. Samalla se säilyttää swingmusiikkiin kuuluvan notkeuden ja kehittää uskomattoman draivin. Tämän ihmeen takana ovat Pentti Lasasen armoitetut sovittajankyvyt, bändin
jäsenten soittajantaidot sekä upean laulusolistin Minna Lasasen sisäistyneet tulkinnat.
Lippuja (20 €) saatavana ennakkoon Citymarketin infopisteestä sekä Hyvinkään Lions-jäseniltä ja kirkon ovelta.
Konsertin tuotto Punainen sulka -keräykseen nuorten hyväksi. Konsertin järjestävät Hyvinkään Lions-klubit.

Hyvän muusikon tuntee
soundista, tyylilajilla ei ole väliä.

Yhdessä. Salaisuuksia. Tarinointia.
Älyämistä. Välittämistä. Ääretöntä.
Ystävän kanssa on mukava
ja hyvä olla. Ystävän kanssa
saat olla oma itsesi, vahva tai
heikko.
Toivoisin, että kaikilla voisi
olla ystävänpäivä joka päivä.
Jokaisena päivänä voisi ajatella
ystävää ja rukoilla hänen puolestaan. Ei pidettäisi ystävyyttä
yllä vain sosiaalisessa mediassa. Otettaisiin puhelin käteen
ja soitettaisiin ystävälle. Sovittaisiin yhdessä milloin nähdään. Tehtäisiinkö jotain, joka
meitä yhdistää, mitä olemme
tehneet ystävyyden alkuhetkillä? Vai kokeilisimmeko jotakin
molemmille uutta juttua?
Ystäväni kanssa ala-asteella lei-

kimme aika pitkään poneilla, ei

siitä huudeltu koulussa muille.
Miksei? Mistä oletimme, että
luokkakaverit olivat siirtyneet
leluista meikkeihin ja moottoreihin? Saattoivathan hekin
kotona meikit ja öljyt pestyään
kaivaa esille barbiensa ja hemaninsa. Lapsiahan me vielä
olimme. Keräsimme tämän
ystäväni kanssa myös innokkaasti hedelmien tarroja. Reissuissakin oli ystävä mielessä,
tuliainen oli tarra. Vaikka niitä
ei enää ole vuosiin keräilty,
edelleen uuden nähdessä tulee
ystävä mieleen.
Jokunen vuosi sitten kaivoim-

me ystäväni kanssa nuo muoviset ponilelut esiin. Olimme
leikkineet niillä yhdessä vii-

meksi yli 20 vuotta sitten, enää
emme tosin leikkineet samalla
tavalla, keksineet tarinoita ja
muunnelleet ääniämme. Pitkään harjailimme poneja ja
muistelimme. Saman ystävän
kanssa nykyään leikit ovat erilaisia, se voi olla taidemuseossa
käynti, mökkeily, kävelylenkki
tai lautapelit. Yhdessä oloa,
jonka jälkeen on voimaantunut
olo. Puhutaan elämän pienistä
iloista, iloitaan toistemme onnesta. Avaamme kuuntelevat
korvamme kun on murheita. Ei
tarvitse osata neuvoa tai sanoa
hienoja lohduttavia sanoja jos
niitä ei löydy. Riittää kun on
läsnä. Kuuntelee.
Laura Jokinen

IKKUNA MAAILMAAN

Sydämellisin terveisin Kutinasta!

S

aavuin Kroatiaan ja Kutinaan ensimmäistä
kertaa syksyllä 2002 suorittamaan ulkomaan
harjoitteluani. Opiskelin silloin Diakoniaammattikorkeakoulussa kirkon nuorisotyönohjaajaksi ja sosionomiksi. Sen jälkeen en
oikeastaan enää kunnolla palannutkaan Suomeen.
Jumala oli puhutellut.
Olen kotoisin Tuusulasta, Nahkelan kylästä. Sieltä on
saanut niin kotoa, kouluista kuin seurakunnasta hyvät
eväät lähteä maailmalle – ja aina sinne on myös niin
hyvä palata.
Kroatian evankelisen kirkon palveluksessa sain
koulutuksestani johtuen ensin vastuuta pääasiassa
lapsi- ja nuorisotyössä. Opittuani kieltä ja aloitettuani
opiskelut Zagrebissa teologisessa tiedekunnassa vastuut vähitellen laajenivat. Minut vihittiin ensin diakoniksi ja sittemmin papiksi. Tänään palvelen Kutinan
ja sen kahden kappeliseurakunnan pastorina, kirkon
lapsi- ja nuorisotyön koordinaattorina, kummisihteerinä sekä ohjaan suomalaisia eri oppilaitoksista tulevia
harjoittelijoita.
Uutena työnä olemme aloittaneet Kroatiassa Summer

Mission Schoolin, joka on suomalaisille nuorille suunnattu muutaman viikon kestävä lähetyksen kesäkoulu.
Se keskittyy erityisesti median käyttöön lähetystyössä.
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Ihmeelliset ovat Herran tiet myös perheasioissa. Ta-

pasin Suomessa vuonna 2007 vieraillessani yhdessä
nuorten kokouksessa brasilialaisen lähetystyöntekijän
Thiago Braz de Almeidan. Hän veti suomalais-brasilialaista nuorten tiimiä, joka teki tavoittavaa työtä
Suomessa sekä Brasiliassa. Muutama vuosi tämän
tapaamisen jälkeen hän otti yhteyttä ja kysyi mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Kroatiassa. Kesällä 2009
toteutimme yhteisen projektin Kutinassa ja
tämän projektin päätyttyä aloitimme sitten
kahdestaan pidempiaikaisen projektin,
joka johti avioliittoon vuonna 2011.
Tällä hetkellä odotamme onnesta
soikeina esikoistamme syntyväksi maaliskuun alussa!
Thiago jatkaa edelleen työtä erityisesti nuorten tavoittamiseksi Kroatiassa, Brasiliassa ja Suomessa yhdessä
M18-ryhmänsä kanssa.
Osa ryhmästä esiintyy, jos
Herra suo, Kirkkopäivillä
Turussa.
Suomalais-brasilialainen
pariskunta Elina ja Thiago Braz
de Almeida tekevät yhdessä
lähetystyötä.

Olen sydämestäni iloinen ja kiitollinen yhteistyöstä
Hyvinkään seurakunnan kanssa. Kiitos kun meitä ja
työtä täällä niin monin tavoin muistatte.
Elina Braz de Almeida

ScanStockPhoto

YTIMESSÄ

Herra varjelee kaikki
sinun askeleesi,
sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.
Ps. 121: 8

Matkalla

P

idän matkustamisesta, uusien
paikkojen näkemisestä, uusista
mauista ja hajuista, jännityksestä vatsan pohjassa ja uuden
odottamisesta. Mielestäni matkustaminen on samaan aikaan
sekä jännittävää että pelottavaa. Jo matkan odottaminen on hienoa.
Koskaan ei tiedä mitä on edessä.
Mietin monesti, mikä on vähimmäisvaatimus matkavarustukseksi matkalle lähtiessä? Joskus pohdin myös sitä, että jos minun
pitäisi lähteä Suomesta pois, mitä ottaisin
mukaan? Mitä karsia, jos tilaa ei ole, mikä
on aivan välttämätöntä? Olen tullut siihen
tulokseen, että matkalle lähtiessä tulee minulla vähintään olla mukana passi ja rahaa,
näillä pärjään missä vain.
Mielestäni matkustamisessa ja uusissa
asioissa on paljon samaa. Myös uudet asiat
ovat jännittäviä, ne kutkuttavat mieltä ja
saavat ajatukset lentämään. Samaan aikaan

uudet asiat ovat pelottavia. En tiedä tarkalleen mitä on tulossa ja mitä tapahtuu, olen
epävarma. Uusiin asioihin ja matkustamiseen liittyy muutos. Ajatus siitä, että jotain
uutta on tulossa, jokin on muuttumassa, et
vain ole aivan varma mikä.
Jos matkustamiseen tarvitaan vähintään
passi ja rahaa, niin mitä sitten uuden edessä
tai oikeastaan koko elämässäsi, mikä on
vähintä mitä tarvitset? Elämässä yleensäkin
varmaan riittäisi, että minulla on passi, jolla
voin todistaa henkilöllisyyteni ja hieman
rahaa, jolla voi ostaa mitä tarvitsee.
Entä sitten, jos ei ole mitään näistä? Tai
olen sellaisessa tilanteessa, etteivät nämäkään auta? Mitä silloin oikeasti tarvitsemme? Mieleeni tulee oikeastaan yksi ainoa
asia, Jumala. Jumala on ainoa, joka pystyy
auttamaan meitä silloin, kun kaikki menee
alta. Jumala on ainoa, joka pystyy meitä
suojelemaan, silloinkin kun muita suojelijoita ei ole paikalla. Jumala on myös ainoa,

Tarvitsen
luottamuksen
siihen, että
Jumala on
minun kanssani,
niin pahoissa
paikoissa kuin
hyvissäkin.

joka pystyy meitä siunaamaan. Tarvitsen
luottamuksen siihen, että Jumala on minun
kanssani, niin pahoissa paikoissa kuin hyvissäkin.
Virren sanoin ”turvata voin yksin Jumalaan”. Jos minun pitäisi valita ainoastaan
yksi asia, jonka otan mukaan elämäni matkalle, olisi se Jumala. Jumala on siis ainoa
asia mitä ehdottomasti tarvitsen.
Silloin kun mietit tulevaa ja uusi pelottaa
tai mietityttää, muista aina että Jumala on
kanssasi.
Erityisesti Jesajan kirjasta löytyy monesti
tukea muutoksen aikoina. Jesajan kirjassa
sanotaan: ”Älä pelkää, minä olen sinun
kanssasi.” Kun mietit mihin olet menossa
tai sinua pelottaa tuleva, muista että Jumala
on sinun kanssasi, Jumalaan voit luottaa ja
Hän auttaa.
Paula Kallio
Kirjoittaja on Hyvinkään seurakunnan
vs. rippikoulupastori

Raamatun sana

Rukous

Virsi

Ja nyt – näin sanoo Herra,
joka sinut loi, Jaakob,
joka sinut muovasi, Israel:
– Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun.
2 Kun kuljet vesien halki, minä olen
sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne
eivät tempaa sinua mukaansa, kun astut
tulen lävitse, sinä et pala eikä liekki sinua polta.
Jes. 43: 1–2

Herra, ole kanssani kun aloitan matkani.
Suojele minut ja matkakumppanini kaikilta
vaikeuksilta ja vaaroilta.
Anna minun löytää matkaltani elämääni
jotain uutta.
Avaa silmäni näkemään maailmasi kauneus.
Aamen.

On pimeä korpi ja kivinen tie,
ja usein se käytävä liukaskin lie.
Jo lapsikin helposti langeta vois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.
Virsi 971: 2
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POIMINTOJA
LASKIAISTAPAHTUMA

Perheiden laskiaistapahtumaa vietetään
Sääksin leirikeskuksessa yhdessä Nurmijärven seurakunnan kanssa sunnuntaina 26.2. klo 10–14. Ohjelmassa on
lauluhetki klo 10.30 ja 12, Taikuri Valtteri klo 11.15 ja 12.45 Hyvinkään saunatuvan edustalla. Ulkona on erilaisia
toimintapisteitä sekä talutusratsastusta.
Myös Lysti-Lammas on mukana ulkoilemassa. Pulkkamäkeä varten kannattaa
ottaa omat liukurit tai pulkat mukaan.
Makkaranpaistoa ja mehua partiolaisten laavulla, klo 11–13 hernekeittoa ja
pannaria (5 € aikuiset, lapset 4-12-v. 3
€ ja alle 4 v. ilmaiseksi) kahvia (1 €) ja
laskiaispullaa (2 €). Omat eväät voi ottaa mukaan ja lämmittää partiolaisten
tulilla. Jätäthän lemmikkisi kotiin.

Perhekerhot
hiihtolomalla

H

iihtolomalla 20.–24.2. perhekerhot kokoontuvat kello
9–13 seuraavasti:
Maanantaina Martin srktalossa (Niittymäenraitti
4), tiistaina Kirkonmäellä, (Hämeenkatu 16, srk-keskuksen alakerran
kerhotila), keskiviikkona Vehkojan
srk-keskuksessa (Yli-Anttilantie 3),
torstaina Paavolan srk-kodissa (Aittatie
1) ja perjantaina Pappilassa (Pappilankatu 14). Perhekerhon ohjelmassa
hiljentymistä,leikkiä, askartelua ja tarjoilua.

PERHEMESSU JA BRUNSSI

su 19.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo
10.00, perhebrunssi alk. 9.30.

Laskiaisena lasketaan mäkeä
ja laskeudutaan paastoon
ennen pääsiäistä.

MUSIIKKIA
Su 5.2. klo 18 Uudet virret tutuiksi
-yhteislaulutilaisuus Vanhassa
kirkossa. Lauletaan yhdessä
virsikirjan uuden lisävihkon virsiä
osista ”Jumala on turvamme” ja
”Odotuksesta täyttymykseen”.
Helena Lehtinen ja KokoNainen.
Su 12.2. klo 17 Ystävänpäivän
konsertti Hyvinkään kirkossa.
Pentti Lasanen & Big Swing,
solistina Minna Lasanen.
Ks. sivu 12.
Pe 17.2. klo 18 Siioninvirsiseurat
Martin srk-talossa. A-P ja Kaisa
Laakso (Herättäjä-Yhdistys).
Su 26.2. klo 15 Sunnuntain
musiikkituokio Paavolan srkkodissa. Milko Vesalainen, huilu ja
Matti Heroja, piano.
Ti 28.2. klo 19 Kalevalan päivän
konsertti Hyvinkään kirkossa.
Wagner – Sibelius – Salmenhaara. Inari
Gebhard – 40 vuotta laulupedagogina,
Kalle Välimaa, piano ja Irina Kim, viulu.
Vapaa pääsy.
Su 12.3. klo 15 Espanjalainen legenda
Kytäjän kirkossa. Diplomikitaristi
Janne Lehtinen soittaa Isaac Albénizin
musiikkia. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
Su 12.3. klo 18 Uudet virret tutuiksi
-yhteislaulutilaisuus Vanhassa kirkossa.
Lauletaan yhdessä virsikirjan uuden
lisävihkon virsiä osista ”Me kiitämme ja
ylistämme” ja ”Me rukoilemme”. Marjut
Sipakko ja lapsikuorot.
Su 19.3. klo 15 Sunnuntain musiikkituokio
Paavolan srk-kodissa. Sanni

Janne Lehtinen
Korpelainen, harppu, Tommi
Korpelainen, huilu ja Matti Heroja,
piano.
Su 19.3. klo 15 Siioninvirsiseurat Vehkojan
srk-keskuksessa. A-P ja Kaisa Laakso
(Herättäjä-Yhdistys).
Ti 21.3. klo 18.30 Aavan meren tuolla
puolen -yhteislauluilta Hyvinkään
kirkossa. Helena Lehtinen ja bändi.
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
To 23.3. klo 18.30 Barkokkikonsertti
Vanhassa kirkossa. Musiikkiopiston
oppilaita. Trioli- ja Allegro
-jousiorkesterit opettajineen. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 €.
Ke 29.3. klo 19 Luomisen juhlaa täynnä
-konsertti Vanhassa kirkossa.

Tsaikovskin Vuodenajat, Mikko
Haapaniemi, piano. Yksinlauluja Minna
Kurkola, Taru Paasio, Marjut Sipakko
ja Anna Helenius. Ohjelma 10 €
Yhteisvastuun hyväksi.
To 30.3. klo 19 Puolustusvoimien
varusmiessoittokunnan konsertti
”Finlandia” Hyvinkään kirkossa.
Solisteina Mika Nisula, tenori ja
Seppo Pohjoisaho, trumpetti.
Kapellimestareina musiikkikapteeni
Tero Haikala ja musiikkikapteeni
Ville Paakkunainen. Vapaa pääsy,
maksullinen ohjelma.
La 1.4. klo 16 Hyvinkään Kamarikuoron
konsertti Hyvinkään kirkossa. Johtaa
Erkki Hannonen.
To 6.4. klo 19 Emmauksen tiellä -esitys
Vanhassa kirkossa. Musiikista vastaavat
Hannu Huhtala, Minna Kurkola,
lauluryhmä Kastepisarat ja soitinyhtye.
Ks. sivu 5
Palmusunnuntai 9.4. klo 14 Vehkojapäivän konsertti Vehkojan srkkeskuksessa. Ida Bois konsertoi.
Palmusunnuntai 9.4. klo 17 J.S. Bach:
Matteus-passio Hyvinkään kirkossa.
Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään
Orkesteri. Johtaa Matti Heroja. Solistit:
Satu Strömberg, sopraano, Tuula
Paavola, altto,Juhana Suninen, tenori,
Markus Nieminen, basso, Juha Uusitalo,
basso, Jukka Heroja, evankelista.
Mukana seurakunnan Nuorisokuoro.
Valmennus Marjut Sipakko. Vapaa
pääsy. Ohjelma 20 euroa.

4-VUOTIAIDEN SYNTTÄRIT

pe 24.3. klo 18.00 Vehkojan srk-keskuksessa. Ilmoittautumiset sähköisesti
lähempänä ajankohtaa.

PERHEIDEN RETKIPÄIVÄ

1.4. Sääksissä klo 10–17. Yhdessä puuhastelua, leikkejä, pelejä, hiljentymistä,
saunomista, lounasta, makkaranpaistoa
ym. mukavaa! Ilmoittautumiset sähköisesti lähempänä ajankohtaa. Retken
hinta: aikuiset 10 €, lapset (3-12 v.) 5 € ja
alle 3-v. maksutta. Lounas, kahvi, makkarat ja mehut sisältyvät retken hintaan.
Maksu peritään paikan päällä käteisenä.
Retkelle lähdetään omilla kyydeillä.

TEE HYVÄÄ -ILTAPÄIVÄ

Vapaaehtoisia kaivataan Sandelininkadun terveyskeskuksen vuodeosastolle,
Sandelininkatu 1, sunnuntaina 5.2. kello
14–16. Tule viettämään mukavaa iltapäivää yhdessäolon merkeissä.
Ilmoittautumiset viimeistään 3.2.
mennessä diakoniatyöntekijä Nana
Lindholmille, puh. 040 559 6319 (nana.
lindholm.@evl.fi) tai sairaalapastori Carina Lievendahlille, puh. 040 356 9074
(carina.lievendahl@evl.fi)

AJASSA LIIKKUU -TAPAHTUMA
HYVINKÄÄN KIRKOSSA
24.–26.3.
OHJELMA
Perjantai ..
18.00 Avajaiset Esa Kokko ja Jari Araneva
18.30 Päivi Räsänen: Vaikuta rohkeasti
19.45 Niilo Räsänen: Yksin Raamattu
Lauantai ..
13.00 Leif Nummela: Yksin Kristus
13.50 Leif Nummela: Yksin Armosta
14.35 Väliaikakahvit
15.00 Leif Nummela: Jumalan armon

N U O R T E N V I I K K O T O I M I N TA B E TA N I A S S A

RAAMIS
isin
keskiviikko
8.30
klo 16.30–1

NUORTENILTA
lauantaisin
16.30–20.30

AFTERSCH
OOL
-ilta perjan
taisin
klo 15–19

Tietoa meistä myös:
www.betsku.net
ja Facebookissa Betsku.net
Tunnelmia toiminnastamme:
#betsku@instagram
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Naistenpäivässä kuullaan
myös Hanna Ekolan ja
Virpi Salon duettoja.

Hanna Ekola
vieraana Naistenpäivässä

K

ukapa meistä ei tarvitsisi elämäänsä rauhoittavia levähdyshetkiä ja pysähtymistä toivon
ja lohdutuksen äärelle. Hyvän
mahdollisuuden uusien voimien keräämiseen tarjoaa Hyvinkään
seurakunnan ja Martin alueneuvoston
järjestämä Naistenpäivä Martin seurakuntatalossa (Niittymäenraitti 4) lauantaina 4.3. kello 11–17. Naistenpäivään
vieraiksi saapuvat laulaja-kirjailija, TM
Hanna Ekola ja pianisti-laulaja Virpi
Salo. Heleä-ääninen Hanna ja tummaääninen Virpi ovat esiintyneet yhdessä
jo vuodesta 1995 lähtien ja Naistenpäivässä kuullaan myös heidän duettoaan.
Mikä kannattelee meitä silloin, kun
omat voimat eivät riitä? Tai kun elämä
vie mutkaisille poluille, surun ja murheen keskelle? Entä mistä
löytyisi tyyneyttä
aallokkoihin tai
arkeen iloa,
toivoa ja kiitollista mieltä? Muun
muassa
näistä asioista Hanna
Ekola on
luvannut
jakaa omia
kokemuksiaan

väärentäjät
16.00 Esa Kokko: Yksin Uskosta
17.00 Esa Kokko: Yksin Jumalan Kunniaksi
17.45 Väliaikakahvit
18.30 Henri Haataja: Kurkistus Martti
Lutherin elämään ja persoonaan
19.30 Henri Haataja: Kristityn vapaudesta
Sunnuntai ..
10.00 Jumalanpalvelus Hyvinkään kirkossa, saarna Petra Pohjanraito
14.00 Juha Ahvio: Mitä uskonpuhdistuksella tarkoitetaan?
15.00 Juha Ahvio: Onko uskonpuhdistus ajankohtainen vielä tänään?
16.00 Väliaikakahvit
16.30 Ilkka Rytilahti: Onko uskonpuhdistuksen aarteiden ”parasta ennen”–
päivä mennyt jo?
17.45 Ilkka Rytilahti: Millainen uskonpuhdistus on tarpeen tänään?
18.30 Päätös Esa Kokko ja Jari Araneva
Järjestää Hyvinkään seurakunta,
Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys ja
Kansanlähetysopisto

LASTEN KESÄLEIRIT
SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSESSA

5.–6.6. Junnuleiri 6–8-v. Hinta 20 €.
Ilmoittautuminen päättyy 15.5.
6.–7.6. Junnuleiri 6–8-v. Hinta 20 €.
Ilmoittautuminen päättyy 15.5.
19.–22.6. Aarre-telttaleiri 10–14-v.
Hinta 90 €. Ilmoittautuminen päättyy
1.5. Osittainen maksuvapautus.
26.–28.6. 11–14-v. leiri Hinta 40 €.
Ilmoittautuminen päättyy 5.6.
27.–29.7. 9–10-v. leiri Hinta 40 €.
Ilmoittautuminen päättyy 17.7.
31.7.–2.8. 7–8-v. leiri Hinta 40 €.
Ilmoittautuminen päättyy 17.7.
5.8. Isovanhempi-lapsenlapsi -päivä.

Hinnat isovanhemmat 20 €, lapset
5 €. Ei sisaralennusta. Ilmoittautuminen
päättyy 17.7.
6.8. Kummi-kummilapsi -päivä. Hinnat
kummit 20 €, lapset 5 €. Ei sisaralennusta. Ilmoittautuminen päättyy 17.7.
Leirien hinnat sisältävät kuljetukset
leirille ja takaisin, ateriat, majoituksen,
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Leireistä voi anoa maksuvapautusta
taloudellisin tai sosiaalisin perustein
(kirkkoneuvoston asettamat tulorajat).
Aarre-telttaleiristä voi saada vain osittaisen maksuvapautuksen.
Leireille ilmoittautuminen alkaa 7.3.
klo 12 osoitteessa www.betsku.net /
7–14-vuotiaat / Leirit ja retket. Mahdollisesti vapaiksi jääneitä leiripaikkoja voi
tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen
leirin vastuuhenkilöltä. Vastuuhenkilöt
näkyvät nettisivuilla. Tiedustelut leireistä A-P Laakso puh. 0400 616 238, aripekka.laakso@evl.fi ja Kirsi Kupiainen
p. 040 5663 990, kirsi.kupiainen@evl.fi.

LÄHETYSMYYJÄISET

Perjantaina 3.2. klo 10.30–13.30 lähetysmyyjäiset seurakuntakeskuksessa,

Hämeenkatu 16.
Myynnissä leivonnaisia, ruokaa, arpoja
ym. Hartaus klo 10.20. Lounas 9,80 €.
Seuraavat myyjäiset: 3.3., 7.4. ja 5.5.
Syksyllä: 8.9., 13.10., 3.11. ja 1.12.

LASTEN SURURYHMÄ
5–10-VUOTIAILLE LAPSILLE

Kokoontumiset Vehkojan seurakuntakeskuksen alakerran takkahuoneessa
osoitteessa Yli-Anttilantie 3.
• Ke 19.4. klo 17.30–19 Kokoontuminen
1, yhteinen aloitus lasten ja aikuisten
kanssa.
• La 22.4. klo 11–16 Kokoontuminen 2,
lasten kanssa (päivän aikana tarjotaan
lounas ja välipala).
• Ke 26.4. klo 17.30–19 Kokoontuminen
3, lasten kanssa.
• Ke 3.5. klo 17.30–19 Kokoontuminen 4, perheilta, yhteinen lasten ja
aikuisten kanssa.
Ryhmä on osallistujille maksuton.
Ryhmää ohjaavat nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka

puheen, laulujen ja runojen kautta.
Naisten ensimmäisen osuuden aiheena
on Kyynelten kirkastama kiitos elämän
voimavarana ja lounaan jälkeen tilaisuus jatkuu teemalla Valoa ja voimaa
naisen arjen askeliin. Naistenpäivä
päättyy yhteiseen ehtoollisenviettoon,
jonka toimittavat pastori Merja Telsavaara ja kanttori Marjut Sipakko.
Hanna Ekola on monipuolinen taiteilija, jonka ensilevyn ilmestymisestä
on 27 vuotta. Villihevosilla itsensä koko
kansan tuntemaksi laulanut Hanna on
julkaissut kaikkiaan 12 levyä, joiden
joukossa on useita hengellisiä äänitteitä. Laulujensa lisäksi Hanna on tullut
tunnetuksi useisiin painoksiin yltäneistä lohdullisista ajatelma- ja runoteoksistaan, joista uusimpia ovat Aurinkovoimaa, Sano suruasi rakkaudeksi, Sanoja
Valoksi ja Voimaksi ja Onneksi olet.
Virpi Salolta on ilmestynyt kaksi
levyä, Sinun valossasi ja Rakastit minut
näkemään.
Päivän ohjelma

11.00 Avaus
11.30 Hanna Ekola ja Virpi Salo
12.30 Lounas (5 €)
13.30 Hanna Ekola ja Virpi Salo
15.00 Kahvi
15.30 Keskustelua päivän aiheesta
16.00 Ehtoollishetki

Kaikki toiminta osoitteessa
Laakso ja
www. hyvinkaanseuralastenohjaaja
kunta.ﬁ. Seurakunta on
Laura Jokimyös Facebookissa.
nen.
Tiedustelut
Ari-Pekka Laaksolle p. 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.fi tai laura.jokinen@evl.fi lmoittautumiset viimeistään 15.3.

MIKSI LASTEN SURURYHMÄ?

Aikuinen työstää menetyksiään puhumalla. Lapsella ei ole samanlaista kykyä
käsitellä suruaan sanoin. Silti lapsen
suru on yhtä vakava ja jättää usein vielä
voimakkaammat jäljet kuin aikuisen
suru.
Toisten saman kokeneiden seurassa lapsi voi kohdata menetyksen
kivun ikäänsä sopivalla tavalla.
Leikkien, askartelun ja musiikin kautta surun ilmaisijaksi
löytyvät ehkä myös sanat ja olo
helpottuu, kun läheisen kuolemaan liittyviä tunteita oppii
ilmaisemaan.

Taikuri Valtteri hurmaa ja koskettaa
Taikuri Valtteri on Suomen valovoimaisimpia nuoria taikureita. Tämän tittelin
saavuttamiseksi on tarvittu monta vuotta
monipuolista keikkailua sekä
luontaista lavakarismaa ja
teknistä taituruutta.
Valtsu on lumonnut

niin pieniä kuin suuriakin yleisöjä sekä Suo-

messa että kaukana maailmalla. Hänet on
valittu Suomen parhaimmaksi nuoreksi
taikuriksi. Hänen kyvyillään syntyy viihdettä, joka yllättää ja ällistyttää, taidetta,
joka hurmaa ja koskettaa.
Taikuri Valtteri on mukana
laskiaistapahtumassa 26.2. klo 10–14
Sääksin leirikeskuksessa.
Valtteri esiintyy klo 11.15 ja 12.45.
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Kirkkovaltuuston
puheenjohtajana seitsemättä
vuotta oleva Pentti Helttunen
aikoo lukea tänä vuonna
uskonpuhdistaja Martti
Lutherin kirjallista tuotantoa.

Nyt on moninkertainen juhlavuosi
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen
on mukana 100-vuotiaan seurakunnan
juhlavalmisteluissa.

V

uosi 2017 on merkittävä
ajankohta Suomen tasavallalle, Hyvinkään kaupungille ja Hyvinkään
seurakunnalle. Ne kaikki täyttävät sata vuotta.
Lisäksi tänä vuonna
tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun
uskonpuhdistaja Martti Luther julkaisi
95 teesiään, joissa hän vastusti muun
muassa katolisen kirkon ane-käytäntöä.
– Seurakunta ja kaupunki ovat olleet
tiiviissä yhteistyössä, että juhlallisuudet
eivät menisi päällekkäin. Seurakunnan
puolelta on suunniteltu tätä juhlavuotta
perusteellisesti. Painatettiin 5000 kappaletta seurakunnan 100-vuotisjuhlakalenteria, jota jaettiin seurakuntalaisille.
Uusi seurakunnan historia ilmestyy
toukokuun lopulla. Seurakunnan eri
työaloilla on omia tapahtumiaan. Pääjuhla eli piispan messu on 28. toukokuuta Hyvinkään kirkossa. Sen jälkeen
kirkossa esitetään juhlakantaatti, joka
on tilattu hyvinkääläiseltä säveltäjältä
Manfred Gräsbeckiltä, Pentti Helttunen kertoo.
Hän valmistui vuonna 1968 rakennusinsinööriksi Tampereen teknillisestä
opistosta ja toimi sen jälkeen Helsingis-
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sä parissa rakennusalan yrityksessä sekä
Posti- ja telehallituksen kiinteistötoimen ylitarkastajana.
– Vuonna 1969 tapasin tulevan
vaimoni Liisan Helsingin Siltasaarenkadulla. Olimme molemmat menossa
Nuorisolähetyksen tilaisuuteen Helsingin NMKY:lle. Naimisiin menimme
vuonna 1970. Liisa on ammatiltaan
sairaanhoitaja.
Vuonna 1983 Pentti Helttunen tuli

perheineen Hyvinkäälle ja aloitti työt
vuonna 1987 kaupungin kiinteistöisännöitsijänä, josta jäi eläkkeelle vuonna
2008. Helttusilla on viisi poikaa ja seitsemän lastenlasta.
Suomussalmelainen pienviljelijäpariskunta Jooseppi ja Vappu Helttunen

saivat yhdeksän lasta. Toiseksi nuorin
Pentti Helttunen joutui asumaan kouluja käydessään asuntoloissa, koska
koti oli sen verran kaukana ”maalikylistä”. Yksitoistavuotiaana hän alkoi
hankkia kesäisin taskurahoja tekemällä
pokasahalla ja vuoluraudalla pöllejä.
Ylioppilaaksi Pentti kirjoitti Haapavedellä, jonne oli kotoa matkaa noin 250
kilometriä. Armeijaa hän kävi Kainuun

Seurakunnan
tärkein tehtävä on
Jeesuksen antaman
lähetyskäskyn
toteuttaminen.

Rajavartiostossa Kajaanissa, Lohjalla ja
Haminassa reserviupseerikoulussa.
– Äitini oli uskovainen. Meillä pidettiin kotona seuroja. Laulettiin virsiä,
Siionin virsiä ja Hengellisiä lauluja. Kun
olin pieni, äiti piti pyhäkoulua.
Hengelliset asiat ovat olleet Pentti
Helttuselle tärkeitä lapsesta saakka. Viikon pituisen rippikoulun konfirmaatio
pidettiin lauantaina ja ehtoollinen sunnuntain jumalanpalveluksessa. Konfirmaatiossa pappi kyseli rippikoululaisilta
opettamiaan asioita.
– Minulta pappi kysyi: ”Mikä on
elämämme kallein asia?” Vastasin niin
kuin rippikoulussa opimme: ”Jumalan
ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen

tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.” Tämä lause on kantanut minua elämässä
tänne asti.
Vuodesta 1968 lähtien Pentti ja Liisa
Helttunen ovat olleet mukana seurakuntien pienpiireissä. Tällä hetkellä
Pentti käy miesten Tuomaspiirissä ja
Liisa Ruutpiirissä, joita pidetään samaan aikaan
– Nyt on menossa myös uskonpuhdistuksen eli reformaation 500. juhlavuosi. Ohjelma painottuu syksyyn. Itse
aion paneutua uskonpuhdistaja Martti
Lutherin kirjalliseen tuotantoon. Parhaillaan luen Galatalaiskirjeen selitystä.
Tarkoitus on lukea myös Tunnustuskirjat ja muita Lutherin teoksia. Seurakunta suunnittelee myös Saksaan tehtävää
opintomatkaa.
Pentti Helttusen mukaan seurakunta

toivoo, että ihmiset tulisivat rohkeasti
mukaan erilaisiin juhlavuoden tapahtumiin, joita on koko vuoden ajan.
– Uskonpuhdistus kiteytti ihmisen
pelastumisen kolmeen asiaan: yksin
uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen teon tähden. Tästä puhuu myös
Lutherin Galatalaiskirjeen selitys. Seurakunnan tärkein tehtävä on Jeesuksen
antaman lähetyskäskyn toteuttaminen
(Matt. 28: 19–20), hän sanoo.
Seppo Ylönen

