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Kylien elinvoimaisuus on tärkeää
kaupungin kokonaistoimivuudelle,
toteaa Ville Hyytiäinen.

Kriisi ei saa vaikuttaa palveluihin
Ville Hyytiäinen aloitti syksyllä Hyvinkään
kaupungin ensimmäisenä turvallisuus- ja
riskienhallintakoordinaattorina.

HENKILÖKUVA
VILLE HYYTIÄINEN

Teksti Henri Waltter Rehnström, kuva Tea Pohjoispuro

S

uomi on saanut olla sotien jälkeen
rauhassa suuremmilta katastrofeilta. Yhteisvastuukeräyksessä
muistetaan kuitenkin myös heitä,
joilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Keräyksen tuottoja ohjautuu suomalais- ja hyvinkääläisnuorten koulutuksen lisäksi myös
maailman katastrofialueella elävien lasten
ja nuorten koulutukseen.
On kuitenkin realismia muistaa, että
kriisi tai katastrofi ei katso aikaa eikä paikkaa. Siksi Hyvinkään kaupunki perusti turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattorin
toimen viime syksynä. Viran ensimmäisenä
haltijana aloitti Ville Hyytiäinen.
Hyytiäisen työ on ennakointia eli tilan
teenhallintaa ennen kuin mitään ehtii
varsinaisesti tapahtua. Käytännössä Hyytiäisen tehtävä on olla yhteydessä kaupungin eri toimialoihin ja miettiä niiden
toimintaan liittyviä riski- ja turvallisuuskysymyksiä.
Paikallisten pelastusviranomaisten
kanssa Hyytiäinen on keskustellut muun
muassa pelastussuunnittelusta ja kemikaaliturvallisuudesta. Vaikka työsuojelu
ei varsinaisesti kuulu Hyytiäisen toimialaan, hän on ollut mukana pohtimassa
myös kaasusumuttimien tarvetta eri työpisteissä.
– Näistä kysymyksistä sitten laaditaan
kaupunkitasoisia esityksiä päättäville tahoille, Hyytiäinen kertoo.
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Vettä ja lämpöä

Turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattorin työhön kuuluu myös Hyvinkään
kaupungin toimialojen tukeminen varautumistyössä mahdollisiin suuriin kriiseihin.
Ne voivat olla mitä tahansa, esimerkkeinä
luonnonkatastrofi, suuronnettomuus tai
sotatila. Sellaisissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että palvelut toimivat.
– Kaupungin tuottamiin palveluihin
kuului vielä viime vuonna noin seitsemänsataa eri tehtävää sisältäen sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelupaketista pitää kriisin
sattuessa tunnistaa kaikkein kriittisimmät
palvelut ja on kyettävä takaamaan niiden
jatkuvuus.
Poikkeustilanteissa on tärkeää, että esimerkiksi vedensaanti saadaan turvattua ja
asunnot pysyvät lämpiminä. Myös kaupungin johtamisen pitää kriisin aikana sujua
moitteetta. Koulujen ja päiväkotien merkitystäkään ei ole unohdettu. Jos esimerkiksi
päivähoito ei toimi, isät ja äidit eivät pääse
töihin, mikä puolestaan aiheuttaa toimimattomuutta muualla yhteiskunnassa.
Omia turvallisuussuunnitelmia eri
kaupunginosia varten ei ole varsinaisesti
laadittu. Kuitenkin monet Hyvinkään kylät ovat olleet turvallisuuskysymyksissä
oma-aloitteisia. Kyläaktiivit ovat ottaneet
viranomaisiin yhteyttä ja riskien hallintaa
on mietitty yhdessä. Työ on myös johtanut
parannuksiin, sillä kylien turvallisuussuun-

Turvallisuus
koordinaattori.
Hyvinkään
kaupungin
ensimmäinen
turvallisuus- ja
riskienhallintakoordinaattori.

On kuitenkin
realismia
muistaa,
että kriisi tai
katastrofi ei
katso aikaa
eikä paikkaa.

nitelmat laadittiin vuonna 2012. Ensi kertaa
ne päivitettiin vuonna 2015 ja taas uudelleen jo viime vuonna.
– Kertoessaan omista näkemyksistään
kylät saavat oman äänensä kuuluville.
Heidän antamistaan tiedoista pyritään
poimimaan kaupungin vastuulla olevat asiat. Kylien elinvoimaisuus on tärkeä seikka
kaupungin kokonaistoimivuudelle.
Kirkollakin on roolinsa

Yhtenä viime vuosien suurimmista Hyvinkäätä kohahduttaneista kriiseistä Hyytiäinen nostaa esiin vuoden 2012 ampumistapauksen, jossa nuori mies surmasi yökerhon edustalla kaksi henkilöä ja haavoitti
seitsemää. Tapahtuman johdosta keskusta
eristettiin ja kaupunkiin perustettiin kriisipäivystys.
– Vaikka teot eivät suoraan kohdistu
kaupunkiin, niiden hoitamiseen tarvitaan
kaupungin resursseja. Kaupunkilaisille
pitää järjestää esimerkiksi mahdollisuus
päästä puhumaan tuntemuksistaan kriisin
sattuessa. Jokainen tapaus on kuitenkin
omanlaisensa ja jokaisen kohdalla mietitään erikseen, mitä tilanne vaatii, Hyytiäinen kertoo.
Hyytiäinen korostaa kirkon merkitystä
kriisin aikana. Kirkon ja kaupungin yhteistyöllä on vuosikymmenien mittaiset perinteet. Kirkolla on osaamista ennen kaikkea
henkisen avun antamisessa.
– Kirkon henkilöstöresurssit henkisen
avun suhteen ovat kunnossa ja heillä on
myös valmiit tilat, missä tukitoimintaa
pyörittää. Tilat myös tunnetaan hyvin. Jos
sanotaan, että kirkko antaa henkistä tukea
kriisin aikana, kaikki tietävät minne mennä.
Kirkko on myös valtakunnallinen toimija.
Se saa helposti ylimääräisiä käsipareja mukaan auttamaan, Hyytiäinen korostaa.

PÄÄKIRJOITUS | 31.1.2019
Eriikka Käyhkö
Johtava tiedottaja,
toimitussihteeri

Sydämiin kirjoitettu
VIIME JOULUKUUSSA vietettiin YK:n

ihmisoikeuksien julistuksen allekirjoittamisen 70-vuotisjuhlaa. Juhlan alla kirkko
julkaisi mietinnön Näkökulmia ihmisoikeuksiin. Teoksen esipuheessa arkkipiispa
Tapio Luoma muistuttaa, ettei kukaan
valitse mihin syntyy. Hän toteaa, että
lähimmäisen rakastaminen velvoittaa
jokaista kristittyä turvaamaan lähimmäisensä ihmisoikeudet.
Ihmisoikeudet löytyvät luettaviksi
verkosta helposti. Ne kannattaa lukea, sillä arjessa omat ja lähimmäisen oikeudet
voivat alkaa vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä. Tosiasiassa ne ovat kaukana itsestäänselvyyksistä. Julistus syntyi lääkkeeksi
toisen maailmansodan syviin haavoihin.
Ihmisoikeuksien katsotaan usein heijastavan sitä, mitä kaikissa kulttuureissa
ja uskonnoissa pidetään hyvänä. Toiset
taas näkevät ihmisoikeuksien julistuksessa länsimaisen kristillisen kulttuurin.
Amnestyn toiminnanjohtaja Frank

Johanssonin mukaan kristillinen etiikka
menee kuitenkin ihmisoikeuksia pidemmälle. ”Rakkaus, lojaliteetti, omatunto,
anteeksianto ja sovinto ovat käsitteitä,
jotka ovat juridisella kielellä vaikeita käsitellä. Ihmisoikeudet tarvitsevat itseään
suurempaa etiikkaa”, totesi Johansson
Kirkon ihmisoikeusfoorumille.
IHMISOIKEUKSIA AJANEISSA länsimaissa
muhii tällä hetkellä ihmisoikeuksien vastainen aalto. Viime kesäkuussa Yhdysvallat presidentti Donald Trumpin johdolla
jätti YK:n ihmisoikeusneuvoston vedoten
siihen, että neuvoston julkilausumat parjaavat Israelia.
Tosiasiassa Israel menetti neuvostossa
merkittävän tukijansa. Siinä missä Trump
sijaistaakin Amerikan tai ainakin omat
bisneksensä, kirkko ja ihmisoikeusliikkeet
toimivat ihmisyyden ja ihmisarvon puolesta kaikkialla.
Kirkon lähetysjärjestöt ovat alusta asti

tehneet ihmisoikeustyötä. Tehtävänä
on ollut jännitteiden vähentäminen
vuoropuhelua ja ymmärrystä lisäämällä. Vakaita, vapaita oloja on luotu
edistämällä lukutaitoa sekä yksilöiden
ja yhteisöjen valmiuksia.
NYT KÄYNNISTYVÄ Yhteisvastuu
 ampanjoi sen puolesta, että myös
k
vähävaraisella lapsella ja nuorella on
oikeus koulutukseen niin koti- kuin
ulkomailla.

Meillä kaikilla riittää aina petrattavaa todellisuutta koskevissa tiedoissa,
minkä huomasin haastatellessani Oona
Edelbergiä(s. 8). Lähimmäiset kärsivät
tavoilla, joita emme vielä tunne ja joista
emme siis vielä mitään tiedä. Ei ole muuta
keinoa kuin olla kuulolla ja ottaa opiksi.
Profetiat ja laki kun löytyvät kivitaulujen
tutkimisen sijaan sydämistä: ”Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää
te heille.” (Matt. 7:12)

Valo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

Joh.1:5

KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Teetkö jotain ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

AISHA DIAKHATE
– En omista enää autoa. Kävelen,
pyöräilen ja käytän busseja. Lajittelen
muovin, pahvin, metallin, lasin ja biojätteet. S-marketin pihalla Vehkojalla
on hyvä lajittelupiste. Armanin ohjelmassa haitilaiset köyhät keräsivät joesta muovipulloja ja polttivat niitä, mistä
seurasi tukahduttava savu. Suomessa
on hyvä tilanne, kun saadaan lisää
muovin keräyspisteitä.

KARI MÄKYNEN
– Autoni on parkkihallissa ja käytän
sitä vähän. Palvelut ovat kävelymatkan
päässä kotoa. Kotitalousjätteiden lajittelu on minun ja vaimoni arkea. Taloyhtiö hankki myös muovinkeräyslaatikon. 1970-luvulla naurettiin sitä, kun
saksalaiset lajittelivat kotitalousjätteet.
Onneksi teemme nyt samalla tavalla.
Harmittaa, kun Yhdysvallat sanoutui
irti ilmastosopimuksesta.

JUUSO BAMBERG
– Yläasteella opetettiin ilmastoasioista. Autoilua pitäisi vähentää.
Opiskelen autoalaa, ja minulla on
BMW. Olen ajatellut, että voisin ostaa
joskus sähköauton. Latauspisteitä on
Hyvinkään Prisman parkkihallissa ja
ABC:llä. Kaasuauto ei minua kiinnosta. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa
vedennousua. Tilanteen pahetessa Venetsiakin voi jäädä veden alle.

MINNA HARJUNPÄÄ
– Teen työmatkan junalla Riihimäelle,
jossa olen opettajana. Minulla on auto,
jota käytän mahdollisimman vähän.
Keskustelen tyttäreni ja oppilaideni
kanssa ilmastoasioista, esimerkiksi
auton käytöstä. En syö lihaa enkä
hyväksy tuotantoeläinten huonoa kohtelua. Syön vain kasvisruokaa. Ostan
hyvälaatuisia vaatteita ja vältän turhien tavaroiden ostelua.
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KOLUMNI
Mirva Jääskeläinen

Arki on päivittäistä
puurtamista ja
yhdessä elämistä.

Mietteitä arjesta
MITÄ ON arki lapsiperheessä? Meidän perheessämme

kahden koululaisen ja yhden taaperon kanssa arki on rutiineja, kiirettä, aikatauluja, kadonneita tavaroita (erityisesti hanskoja), aamupuuroja, kuljettamista, kinastelua,
hupsuttelua, peliaikakeskusteluja, leikkimistä, askartelua, siivoamista ja siivoamisesta muistuttamista. Arki ei
ole lomamatkoja ja juhlia, joista valokuvat otetaan, vaan
arki on päivittäistä puurtamista ja yhdessä elämistä (josta niitä valokuvia pitäisi ottaa, jos vaan muistaisi).

Esimerkki kierrätyksestä: vuodesta 2001 asti
käytössä ollut ilmoitusmerkki saa päälleen aina
uudet ilmoitukset uuden päällitarran avulla.

PÄIVÄT SEURAAVAT toisiaan, ja viikot kuluvat lennos-

sa. Pienistä arkisista hetkistä muodostuu huomaamatta lastemme lapsuus ja oma aikuisuutemme. Näihin
hetkiin on punottava rakkautta ja välittämistä, jotka
luovat pohjaa tulevien kokemusten ja pettymystenkin
käsittelemiselle. Miten osaa ja jaksaa itse olla rakastava
vanhempi ja ylipäätään tolkullinen aikuinen tai puoliso kinastelevien ja kiukuttelevien lasten (ja aikuisten)
kanssa arkea pyörittäessä?

Kohti muovitonta seurakuntaa
Perusteet seurakunnan aktiivisille pyrkimyksille vähentää
muovia löytyvät sen perussanomasta: Raamatussa kehotetaan
varjelemaan luomakuntaa tulevia sukupolvia varten.

PERHEEMME ILTARUTIINEIHIN kuuluu jokailtainen ilta-

virsi, virsi 548. Sitä on vuosien varrella laulettu tuhansia kertoja illan päätteeksi, on päivällä sitten kiiruhdettu, laiskoteltu, riidelty tai reissattu. Usko antaa voimia
arkeen ja toivon, että lapsetkin saavat siitä turvaa.

Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ.
Tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä kun joutuu yö,
tule vielä kun joutuu yö.
Tule askele askeleelta minun kanssani kulkemaan.
Sua ilman en saata olla, pysy luonani ainiaan, pysy
luonani ainiaan.
PIKKULASTEN KANSSA arki on kuormittavaa ja koville
joutuu sekä parisuhde että oma jaksaminen. Tukiverkkoja ei kaikilla perheillä ole. Onneksi nämä ovat
asioita, joista nykyään uskalletaan puhua ja joihin
uskalletaan pyytää apua. Seurakunnalla on paljon matalan kynnyksen toimintaa arjessa jaksamisen tueksi
lapsiperheille, kuten vaikkapa viikoittainen lapsiparkki
ja illallinen kahdelle, jossa vanhemmat pääsevät ilman
lapsia syömään. Jaksamista arkeen meille kaikille!

Nykyihmisen arki on täynnä

muovia – myös Hyvinkään
seurakunnassa. Kuinka toimia
muovin kaltaisten materiaalien kanssa niin, että kuorma
ympäristölle pysyisi sanoman
mukaisesti mahdollisimman
pienenä, seurakunnan ympäristövastaava ja hautaustoimen
päällikkö Markku Husso?
– Suosimme työvälineitä,
joissa on vähemmän muovikomponentteja. Esimerkiksi
kiinteistöhuollossa ja hautaustoimessa työnnettävät ruohonleikurit ovat metallirunkoisia
tai siimaleikurien siimoissa
on käytetty metallivahviketta.
Muovia ei pysty korjaamaan.
Muovia sisältävien arkkujen
vastaanotto päättyi krematoriossa kesällä 2017. Husso
vinkkaa myös seurakuntalaisil-

Uusi toimitila,
uusi nimi
Nyt se on virallista: kirkon diakonia,

kasvatus (lapset, nuoret ja perheet)
sekä julistus (kansankielellä papit) muuttavat helmikuussa Kelan
taloon. Vaan mikä uudelle toimitilalle
nimeksi? Seurakunta on julistanut asiasta nimikisan ja kysellyt ehdotuksia mm.
Facebookissa. Kirkkoneuvosto päättää
voittajasta tämän lehden ollessa painossa
30.1. Ehdotettu on ainakin Kirkko & Kelaa,
Jupakkaa, Vyyhtiä, Parempaa paikkaa, Rukoilemaa sekä Nestorin taloa perusteella,
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että talo sijaitsee Nestorin aukiolla.
Aukiolla on kirkollinen tausta, sillä se
on nimetty Hyvinkäältä lähtöisin olevan
filosofi Esa Saarisen suntio-isoisän mukaan. Sometimme Saariselle ja kysyimme,
millainen mies oli tämä Nestori.
– Nestori oli tuima mies, toisin kuin
isänitai setäni. Willan takana olevat tam-

le, että hautausmaalle lyhdyn
sisällä poltettava tavallinen
kynttilä on kaikkein ekologisin
vaihtoehto. Kukkalaitteisiinkin
on mahdollista saada floristeilta luonnonmateriaalista tehtyjä
kahvaosia, jotka vähentävät
muovijätteen määrää.
Pitopalvelussa laki määrittelee mahdollisuuksia olla luontoystävällinen.
– Vihannekset ja hedelmät
tulevat meille pahvilaatikoissa. Pyrimme pakkaamaan
asiakkaiden meiltä tilaamat
ruoat joko asiakkaiden omiin
kangaskasseihin tai pahvilaatikoihin. Lounasruokailussa
hygieniamääräykset estävät
kuitenkin tuomasta omaa kippoa: take awayssä on käytettävä styroksiastioita, pääemäntä
Anne Silvan pahoittelee.

met ovat hänen istuttamiaan. Tammikuja
johti kotitaloon, joka jäi kauppakeskuksen
alle, kirjoittaa Saarinen.
Saarinen kirjoittaa isoisänsä toimineen
myöskin maallikkosaarnaajana. Perimätiedon mukaan Nestori sai kuitenkin lopulta
suntiontoimestaan komeat potkut.
Toimitiloihin muutto alkaa helmikuussa
ja toiminta pääsee käyntiin noin helmikuun
puolivälissä - tarkemmat tiedot vastaavilta
työntekijöiltä.
Nimikilpailun voittaja eli uuden toimitilan nimi taas selviää käymällä seurakunnan
uusilla kotisivuilla tai seurakunnan Facebookissa.
Diakonian käyntiosoite: Suokatu 6.
Muut työalat: Oikokuja 2 A 12.

– Tuotekehittelyssä olisi
parhaillaan käärepusseja,
jotka eivät ole muovia. Ne
ovat kuitenkin toistaiseksi
niin hintavia, ettei niihin ole
resursseja. Muoviset hillo- tai
lihaliemiämpärit kierrätämme
säilytysastioiksi.
Hyvinkään seurakunta on
ottanut ympäristönsuojelun
haasteen mukaan ohjelmiinsa
varhaiskasvatuksesta lähtien. Ympäristövastuu näkyy
kerhoissa ja leireillä mm.
kierrätysaskarteluissa ja metsäretkissä, joissa jätelajittelua
harjoitellaan kädestä pitäen.
Myös nuorisotalo Betaniaan
hankitaan lajittelupisteet.
Teksti ja kuva
Heidi Kajander-Maavuori

Helsinkiläistynyt
hyvinkääläisfilosofi
Saarinen on perinyt
isoisältään saarnaageenin: Esan positiivisista
luennoista voit nauttia
mm. YouTubessa.

Kirkon Ulkomaanapu toimii kansainvälisen diakonian
periaatteella. Tunnustusta vaatimaton auttaminen
ja lähetystyö eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois.
Molemmat vaativat huomattavasti ammattitaitoa,
Merenlahti muistuttaa.

Yhteisvastuu ottaa huomioon
globaalin maailman
Arkkipiispan teologinen neuvonantaja Petri Merenlahti
työskenteli aikoinaan Kirkon Ulkomaanavun
kampanjapäällikkönä. Kysyimme Merenlahdelta, 
mikä on Kirkon Ulkomaanavun teologinen agenda?

T

apaan Petri Merenlahden
kahvilassa Helsingin päärautatieasemalla. Paikka on monella tapaa merkityksellinen.
Merenlahti työskentelee tällä
hetkellä arkkipiispa Tapio Luoman
teologisena neuvonantajana, joten reissaaminen Helsingin ja Turun välillä on
tuttua.
Lähtöihin ja saapumisiin keskittyvällä rautatieasemalla on myös vertauskuvainnollinen merkitys. Ennen nykyistä
virkaansa Merenlahti oli pitkään Kirkon
Ulkomaanavussa kampanjapäällikkönä.
Näin ollen lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan liittyvät kysymykset
ovat tulleet tutuiksi.
– Kristillisessä diakonian ihanteessa

on hienoa se, että kaikki ovat samanarvoisia. Siinä auttajat eivät katso auttajia
ylhäältä alaspäin. Yhteisvastuu on jalo
perinne, jossa otetaan huomioon, että
elämme globaalissa maailmassa, Merenlahti kuvailee.
Yhteisvastuukeräys onkin tavalliselle
kansalaiselle kaikkein tutuin osa Kirkon
Ulkomaanavun toimintaa. Ja apua todella tarvitaan, sillä maailman ruokaohjelman mukaan kahdeksansataa miljoonaa ihmistä näkee maapallolla nälkää.
Konfliktien takia lukuisat ihmiset ovat
myös joutuneet jättämään kotinsa.
– Kirkon Ulkomaanapu perustuu
lähimmäisenrakkauden periaatteelle.
Ei kotimaisessakaan diakoniassa per-

heille jaeta ruokapaketteja ja kirjoiteta
maksusitoumuksia sillä ehdolla, että he
tulisivat jumalanpalvelukseen, Merenlahti sanoo.
Vastikkeettomuus onkin olennainen
asia, sillä Kirkon Ulkomaanapu ei voisi
toimia tietyillä alueilla, jos se olisi tunnustuksellista. Myös monien auttajien
kannalta tämä on tärkeää. Kirkon Ulkomaanapu ja lähetystyö eivät kuitenkaan
sulje toisiaan pois, vaan toimivat limittäin. Myös lähetystyön piirissä tehdään
paljon diakoniaa.
– Vilpitön tahto on olennainen osa
niin diakoniaa kuin lähetystyötä, mutta
se ei pelkästään riitä. Kumpikin tarvitsee taaksensa myös toimivan organisaation. Järjestöllä pitää aina olla toimilupa
kunnossa, Merenlahti sanoo.
Surullinen tapaus pelkällä vilpittömällä mielellä tehdystä avustustyöstä
saatiin kokea viime vuoden lopulla.
Tuolloin amerikkalainen nuori mies
halusi mennä viemään Jumalan sanaa

Pohjois-Sentinelille. Saarella elää kivikautinen ja ulkopuolista maailmaa vieroksuva heimo, joiden lähestyminen on
lailla kielletty. Nuorukainen kuitenkin
lähestyi, ja tuli heimon tappamaksi.
Vaikka Kirkon Ulkomaanapu toimii
nykyään auttavana osapuolena, niin
sillä on myös kokemusta autettavana
olemisesta. Järjestö perustettiin sotien
jälkeen hallinnoimaan ulkomailta Suomen kansan avustukseksi lähetettyjä
rahavaroja. Kehityksen myötä suunta
kääntyi, ja Kirkon Ulkomaanapu alkoi
auttaa hädänalaisia maita. Samanlaisesta suunnanmuutoksesta unelmoidaan
myös järjestön kohdemaissa tänä päivänä.
– Ugandassa toivotaan, että myös
siellä voitaisiin joskus järjestää yhteisvastuukeräys, kertooMerenlahti.

Teksti ja kuva
Henri Waltter Rehnström

LYHYESTI
SIUNAUS
TEKEE AINA HYVÄÄ
Seurakunnan uusia työntekijöitä
siunattiin tehtäviinsä jumalanpalveluksen yhteydessä 13.1.2019. Kuvassa
vasemmalta: johtava tiedottaja Eriikka Käyhkö, lastenohjaajat Irja Santapukki, Heidi Ruokanen ja Riikka
Hyvönen, suntio Rami Eloranta, vt.
johtava sairaalapastori Tiina Peippo,
seurakuntapastori Antti Kurkola,
diakoni Anna Rauhala, hallintosihteeri Minna Paavola, siivoustyönohjaaja Kaisa Koskelo, vs. nuorisotyönohjaaja Veera Uuttu, lastenohjaajat
Nina Jalkanen ja Kaisa Vainio.

JIPPU SJUNGAA MARTISSA
Laulaja Jippu konsertoi Martissa
naistenpäivänä 8.3.
Jippu ei
paljon
esittelyitä
kaipaa,
mutta
todettakoon että
laulaja toimii nykyisin
evankelistana Turun
Mikaelinseurakunnassa.

Jippu puhuu särkymisestään avoimesti
ja toteaa, ettei
”evankelistanakaan ole
vahva voittajatyyppi,
vaan herkästi mukana toisten
itkuissa. Usko
kannattelee,
mutta ei se tee minusta täysin korjattua
versiota.” Seuraa ilmoittelua!
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Satsaus terveisiin elämäntapoihin lisää onnellisuutta jossain määrin. ”Pelkän onnen tavoittelu
johtaa kuitenkin pelkästään itsekeskeisyyteen”,
toteaa onnellisuusprofessori Markku Ojanen.

Onni on hyvien tekojen sivutuote
Vuoden vaihtuessa tavataan toivottaa ja toivoa
tulevalta onnea. Onnellisuusprofessori Markku Ojasen
mielestä onnellisuus on kuitenkin tila, jonka aikana ei
tarvitse haikailla parempaa menneisyyttä tai tulevaisuutta, vaan voi olla kiitollinen siitä mitä on.

”I

loitkaa aina Herrassa! Vieläkin
minä sanon: iloitkaa!” Katkelma on Filippiiniläiskirjeen
neljännestä luvusta.
Uskonto nähdään usein
kuolemaakin vakavampana asiana,
vaikka sen tarkoitus on tuottaa ihmiselle nimenomaan onnea ja iloa ja lopulta
- ei enempää ei vähempää - kuin kaikkinainen vapautus maailman murheista.
Voisiko nykyisin epätrendikkäänäkin

KIRJAT

Usko, onni ja hyvinvointi

Ojanen on Tampereen yliopiston psykologian emeritusprofessori ja psykologian laitoksen eläkkeelle jäänyt johtaja.

ELOKUVA

Valheiden verkossa
Draamakomedia Ihmisen osa.
Perustuu Kari Hotakaisen
samannimiseen romaaniin.
Ohjaus Juha Lehtola.
Käsikirjoitus Hotakainen-Lehtola.
Päärooleissa Hannu-Pekka Björkman, Armi
Toivanen, Ria Kataja, Asko Sarkola, Leena
Uotila, Kari Hietalahti, Della McLoud ja
Nicole Stiles. Kesto 108 min. K 12.

Matti Kinnusen ohjaama Pieniä
suuria valheita on yksi viime vuoden
kotimaisista elokuvauutuuksista. Sen
nimi sopisi hyvin myös Juha Lehtolan
tuoreeseen komediaan Ihmisen osa. Siinä määrin valheiden varaan ja häpeän
tragikoomiseen peittelemiseen perustuu tunnettujen näyttelijöiden tähdittä-
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pidetty usko olla siis avain onneen?
Asiaa kannattaa kysyä onnellisuusprofessori Markku Ojaselta, joka on
tutkinut hengellisyyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiä 1970-luvulta lähtien.
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Ojasen erikoisala on positiivinen psykologia, selkokielellä onnellisuus.
Ojanen kertoo, että köyhissä maissa,
siis muualla kuin länsimaissa, uskon ja
onnen yhteys korostuu.
– Suomessa uskonnollisuus ja onnellisuus näyttävät liittyvän toisiinsa
lähinnä silloin, kun usko koetaan tärkeäksi ja myönteiseksi asiaksi, kertoo
Ojanen.
– Onnellisuutta vahvemmin uskonnollisuus näkyy meillä terveydessä ja
eliniän pituudessa. Vaikuttaisi siltä, että
uskonnollisesti aktiiviset ihmiset pitävät huolta terveydestään, minkä lisäksi
heillä on hyvät sosiaaliset verkostot.
Mielen ongelmat ovat tuttuja kaikille, maailmankatsomukseen katsomatta.
– Mielenterveyden ongelmista uskonnolliset ihmiset kärsivät tilastojen

valossa suunnilleen yhtä paljon kuin
muut. On kuitenkin myös tutkimustuloksia, joiden mukaan uskonnollisten
ihmisten toipuminen edistyisi muita
paremmin.
Ojanen huomauttaa, että Suomi ja
muut Pohjoismaat ovat onnellisuustilastoissa jo valmiiksi korkealla, eikä
uskonnollisuus siten paranna koetun
onnen tasoa dramaattisesti. Esimerkiksi
YK:n raportti luokitteli viime vuonna
Suomen maailman onnellisemmaksi
maaksi. Ero muihin Pohjoismaihin on
tosin pieni.
– Tutkimusten valossa onnella ja
yleisellä hyvinvoinnilla on vahva yhteys.
Suomi ja muut Pohjoismaat ovat siis
todellisia hyvinvointivaltioita sanan
varsinaisessa merkityksessä, Ojanen
korostaa.

Reijo Huuskonen

män elokuvan juoni.
Kari Hotakaisen
kymmenen vuoden takainen romaani on runsauden sarvi. Elokuvan
pääosaan käsikirjoittajat
ovat vahvasti muokaten
valinneet Malmikunnaksen perheen matriarkan
Salmen sijasta pojan
Pekan, jonka kujanjuoksua konkurssin peittelemisessä seurataan hyvä
tovi. Hotakaisen lakoninen huumori toistuu
usein herkullisesti, mutta
paikoin komedia taipuu
puskafarssin puolelle.
Suomen eturivin näyttelijät tekevät

parhaansa. Ilmeikäs Hannu-Pekka
Björkman Pekkana suostuu rahasta
jopa kukkoilemaan alastomana. Asko

Sarkola hiukan tomppelina ja tosikkona isoisänä on sympaattinen, samoin
Leena Uotila puolisona. Kari Hietalahden lipevä elämäntaito-opastaja
Kimmo edustaa hyvin tyhjänpuhujien
kaartia. Sen sijaan Della McLoudin
lapsenlapsi Sini uskaltaa sanoa suoraan
ja puhua järkeviä.
Elokuva nostaa hyväksi kysymykseksi elämässä pärjäämisen, näyttämisen
tuottaman ahdistuksen. Miten helposti
ajaudutaankaan itsepetokseen. Valheiden ja häpeän verkosta pääsee kuitenkin pois vain totuuden paljastumisen
kautta, vaikka se tekee kipeää.
Arviot tästä elokuvasta vaihtelevat
kahdesta tähdestä viiteen. Katsoja voi
mennä nauttimaan farssista tai sitten
sukeltaa syvälle.

AJAN ILMIÖ

Suomi, luterilaisuuden helmi?

Koska hyvinvointi ja onni käyvät tieteen
valossa käsi kädessä, ihmettelee Ojanen
nykymenoa, jossa ihmiset hakevat onnensa lähteensä mieluiten muista kulttuureista, kuten vaikkapa Aasiasta.
– On muotia etsiskellä onnea itämaista. Kannattaa kuitenkin luoda
avoin katsaus myös niihin kulttuurisiin
arvoihin, joita kyseiset käsitejärjestelmät mahdollistavat. Hyvä esimerkki on
kastilaitos, joka kiellettiin Intian perustuslaissa 50-luvulla. Miksi se porskuttaa
edelleen, kysyy Ojanen.
Kabinettipuheissa älyllisiä oppiisiä suomalaiselle kulttuurille haetaan
myös mieluusti aina antiikin filosofiasta
valistuksen aikaan. Ojasen mukaan
ihmisoikeudet ja ihmisarvo pohjaavat
kuitenkin Jeesuksen sanomaan jokaisen
ihmisen ainutlaatuisesta arvosta sekä
Paavalin julistukseen kaikkien ihmisten
tasavertaisuudesta.
– Ranskalainen ateisti, intellektuellifilosofi Alain Badiou pitää juuri apostoli Paavalia yhtenä historian suurimmista vallankumouksellisista. Muutama
antiikin filosofi lausui kyllä aikanaan
hyvään elämään liittyvistä teemoista
yleviä, mutta sielläkin toteutuma eli
eletty yhteiskunnallinen todellisuus
kertoi aivan muuta. Kulttuuri oli julmaa
etenkin heikkoja kohtaan, lataa Ojanen.
Antiikin kulttuuriin kuuluivat itsestäänselvyyksinä esimerkiksi orjuus ja
ihmisuhrit. Ei siis ihme, että Jeesuksen
julistukseen jokaisen ihmisen arvosta Jumalan silmissä tartuttiin, ja niin
300-luvulta alkaen kristinuskosta tuli
vähitellen valtavirtaa. Kristinuskon käsitteet voittivat aiemmin vallalla olleet
totuudet - maan alle painetusta tuli
valtias.
– Kristinusko ei kuitenkaan kestänyt
valta-asemaansa, vaan sortui vähitellen
itse ihmisten luokitteluun ja alistamiseen, miettii Ojanen.
Alas mammonan valta

Entä sitten me täällä Pohjantähden alla?
Ojasen mukaan hyvinvointiyhteiskunta
on kulttuurisesti tarkasteltuna nimenomaan luterilaisuuden tuote. Kuten
amerikkalaistutkija Robert H. Nelson
toteaa, sosiaalidemokratia omaksui luterilaisen uskon arvot ja hyödynsi niitä
sittemmin omalla tavallaan. Hyvinvointivaltion isäksi Ojanen nimeää erityisesti protestanttisen työn etiikan.
– Luther ja muut uskonpuhdistuksen keskeiset nimet arvostivat arkista
elämää ja työntekoa luostarielämän
sijaan. Paras tapa palvella Jumalaa oli
tehdä työnsä hyvin.

Iloitkaa aina
Herrassa!
Vieläkin
minä sanon:
iloitkaa!”
Katkelma on
Filippiiniläiskirjeen
neljännestä luvusta.

Ojasen mukaan juuri individualismi eli yksilön mielipiteen vapauden
korostaminen erottaa protestantit
katolisista. Individualismi näkyy paitsi
jokaisen mahdollisuudessa lähestyä
suoraan Jumalaa, myös varovaisuutena
puhua uskonasioista. Nihkeys käsitellä
uskoa julkisesti - ainakaan positiivisessa
hengessä – saattaa johtua myös vallalla
olevasta kapitalismista.
– Kyllä sanoma on tällä kohtaa varsin selvä: alas mammonan valta. Jeesus
ei kelpaa kulutussankariksi, Ojanen
toteaa.
Eikä pelkkä omistaminen tee uusimpien tutkimusten mukaan onnelliseksikaan: tietyn tulorajan jälkeen koettu
onnellisuus alkaa taas huveta eli liikaa
ei pitäisi tienata. Miten sitten saavuttaa
kaivattu onni?
Ojasen mukaan keinot jakavat tutkijoita, mutta enemmistö lähtee siitä,
että onni tulee kun tekee muille hyviä
asioita.
– Itse en erityisemmin enää innostu
siitä, että onnellisuus liitetään vahvasti
hyveisiin: kun olet ystävällinen, kun
annat anteeksi, sitten sinusta tulee onnellinen… Teemme hyviä asioita niiden
itsensä vuoksi, vaikka se tekisi hetkellisesti onnettomaksi. Joskus esimerkiksi
oikeuden edistäminen alentaa omaa
onnellisuutta hetkellisesti.
– Kuten Jeesus tiivisti sen vuorisaarnassaan tiivisti: ” Kaikki, minkä
tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää
te heille.”
Teksti Henri Waltter Rehnström
& Eriikka Käyhkö
Kuva Jyri Pukkila

Yhteys Kiinaan
J. Pekka Mäkelä
HUNAN
Like 2018, 552 s.

Kiina kiinnostaa, kiehtoo ja pelottaa. Se levittää vaikutusvaltaansa – ei
asein vaan rahalla ja tieteellisin sekä
kulttuurisin hankkein. Meillä Suomessakin tähytään, josko pohjoiselle
silkkitielle, Jäämerelle, avautuisi väylä
Kiinan avulla.
Hyvän taustan lisääntyvälle kiinalaiskiinnostukselle tarjoaa vuonna
2018 Finlandia-palkintoehdokkaana
ollut romaani Hunan. Kirjoittaja on
helsinkiläinen 1962 syntynyt kirjailija,
kääntäjä ja musiikin tekijä J. Pekka

Koulutettuja tukihenkilöitä
Hyvinkäällä

T

eologian tohtori Martti
Lindqvist kirjoittaa: ”Se,
mikä on totta, arvokasta
ja hyvää elämässämme, on
totta, arvokasta ja hyvää
myös kuolemassamme.” Tietoisuus
omasta kuolemasta on ihmisen
itsetajuisuuden alku. Näin ollen
jokaisen ihmisen kuolema on tavalla
tai toisella meille kuva myös omasta
kuolevaisuudestamme.
Auttamisella on merkitystä.
Vuonna 2014 Yhteisvastuukeräyksen saattohoidon kehittämiseen
suuntautuva tulos oli 570 000 euroa.
Tuottojen avulla toteutettiin saattohoitohanke 2015-2017: ”Kuolevan
hyvä hoito – yhteinen vastuumme.”
Tuottojen avulla kehitettiin valtakunnallisesti kuolevan potilaan kärsimyksen koulutuksen hoitamista,
yhtenäistettiin saattohoidon opetusta eri oppilaitoksissa, kehitettiin
eri hoitoyksiköiden saattohoitoosaamista tehostetun koulutuksen,
konsultaation ja työnohjauksen
avulla. Hankkeen aikana järjestettiin
kahdeksan alueseminaaria.
Mitä tavoitellaan? Hyvää oireen
mukaista hoitoa, jossa ihmisen
kokonaishoidon tavoite muuttuu
parantavasta hoidosta hyvään oireiden mukaiseen hoitoon. Hyvää saattohoitoa, jossa määritetään hyvänä
kuolevan ihmisen hoitona se, että
hänelle hyödyttömistä hoidoista
luovutaan, ja siirrytään hyvään
kokonaisvaltaiseen perushoitoon

Mäkelä. Hunan on hänen seitsemäs
romaaninsa.
Kirjan pohjan muodostavat kirjoittajan kummitädin Helvi Södermanin
autenttiset päiväkirjamerkinnät vuosilta 1935-1946. Söderman työskenteli
tuon ajan Suomen Lähetysseuran
palveluksessa Kiinan sisämaassa Hunanin maakunnassa. Päiväkirjamerkintöjen ympärille kirjailija rakentaa
tarinan kuohuvasta ajasta – ilmeisen
todenmukaisesti kaikkine raakuuksineen ja pienine arjen iloineen.
Toinen Maailmansota merkitsi Kiinassa Japanin tunkeutumista syvälle
manner-Kiinan maaseudulle. Ennestäänkin Kiinan sisällä kamppailivat
vallasta hallituksen joukot ja kommunistikaartit. Kaaosta kaiken keskellä

sekä oireiden lievittämiseen.
Mitä Hyvinkäällä tapahtuu?
Hyvinkään sairaalan uudessa
H-rakennuksessa on palliatiivisenja saattohoidon osasto. Osastolla
toimii sitoutuneita ja motivoituneita, moniammatillisesti koulutettuja
tukihenkilöitä. Tavoitteena on läsnäololla, kuuntelulla ja keskusteluilla
tuoda potilaan ja läheisten elämään
tukea. Unohtamatta tärkeintä: olemista ihmisenä ihmisen rinnalla.
Tukihenkilöt toimivat H-talon lisäksi kotisairaalassa ja hoivakodeissa.
Olemme perustamassa helmikuussa paikallista saattohoidon kannatusyhdistystä. Yhdistysmaksun
tuotot kohdistetaan Hyvinkään saattohoidossa olevien lähimmäistemme
hyväksi. Liity mukaan ja vaikuta.
Tukihenkilöitä voi kohdata osaston viikottaisissa ohjelmatuokioissa
henkilökohtaisten keskustelujen
lisäksi. Luvassa on pientä elämän
makuista yhdessä tekemistä. Yhteisellä polulla toivo voi olla sitä, että
kukaan ei jäisi yksin. Toivo voi olla
rohkeutta viipyä kuolevan rinnalla
ja siten kohdata oman kuolemansa
oppien jotakin elämästä ja sen lahjoista.
Kuvassa: osa tukihenkilöistämme,
H-talon palliatiivisen osaston
lääkäri,hoitaja ja me sairaalapapit.
Carina Lievendahl
sairaalapappi

lisäsivät epämääräiset rosvojoukkiot.
Kaiken keskellä kutsumustietoiset
lähetit koettivat sinnitellä paikallisten seurakuntien kanssa. Posti kulki
harvoin, eikä maasta ollut poispääsyä
ennen levottomuuksien laantumista.
Mäkelä kirjoittaa sujuvaa, kronologisesti etenevää proosaa. Päähenkilöinä ovat Söderman sekä fiktiivinen
sveitsiläinen Johann Caspar Wolff,
joka pelastaa teinitytön Nankingin
verilöylystä. Yhtä lailla päähenkilöitä
ovat lukuisat kiinalaiset, joiden kohtaloihin kirjailija eläytyy.
Hyvinkään seurakunta tukee kiinankielisessä maailmassa tehtävää
työtä. Lähetyksen kesäpäivien seminaarissa voit kuulla lisää siitä, mitä
työ pitää sisällään.
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Koirien parissa työskentelevä Oona
harrastaa myös laulamista kirkkokuorossa.
Kirkko on toinen t urvapaikkani, toteaa Oona.

Eläintenkouluttajaksi kirkon tuella

O

ona Edelberg, on 26-vuotias siilinjärveläisnainen, joka on kotoisin Helsingistä.
Hän on lupautunut kertomaan Yhteisvastuulle tarinansa, joka on ikävä kyllä kuin
Grimmin saduista.
– Äitini ei olisi halunnut kolmea lasta. Ensin syntyi
isoveli, sitten kaksoset eli veljeni ja minä.
Oonan äiti kertoi lapsilleen usein, ettei sietänyt
lapsia.
– Tehtävämme oli olla mahdollisimman hiljaa,
äitiä ei saanut häiritä. Äiti asui alakerrassa, me lapset
omien oviemme takana yläkerrassa.
Oona näki myös nälkää.
– Äidin ruokia ei saanut syödä. Hän saattoi ihan
merkata ruokaa laputtamalla, että ”äidin ruoka”. Me
käyttäydyimme kiltisti, myös koulussa, emme uskaltaneet aiheuttaa häiriötä mistään.
Turva isovanhemmissa ja koirassa

Oona kuvailee nyt jo edesmennyttä äitiään ihmiseksi,
joka pisti välit poikki kaikkiin tuntemiinsa ihmisiin.
Pian kaksosten synnyttyä äiti erosi Oonan isästä, joka
muutti Helsingistä takaisin Siilinjärvelle. Vanhempiaan äiti näki ainoastaan silloin, kun vei lapsensa iso-
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vanhemmille hoitoon.
– Meidät vaihdettiin käytävässä. Mutta isovanhempien luona sai syödä niin paljon kuin halusi.
Heidän luonaan sain hellyyttä ja rakkautta.
Oonan lapsuuteen hellyyttä toi edesmenneiden
ihovanhempien ohella koira, joka nukkui yöt Oonan
vieressä. .
– Jossain vaiheessa aloin oirehtia ahdistumalla.
Kävin juttelemassa koulupsykologin kanssa lukiossa.
Kesti kuitenkin useampi vuosi ennenkuin pystyin
kertomaan mistä on kyse ja pyytämään apua. Pääsin
muuttamaan kotoa koulupsykologin ja lastensuojelun
avulla.
Kotoa muutettuaan Oona nukkui pitkään sykkyrässä. Varat olivat myös vähässä. Oona kertoo, että
hän olisi varmasti kuollut ilman leipäjonoja.
– Leipäjonossa ihmeteltiin, että miten täällä on
taas näin nuoria. Lastensuojelussa taas hämmästeltiin,
ettemme olleet alkaneet käyttää huumeita tai muuten
käyttäytyä epäsosiaalisesti. Häiriökäytös olisi auttanut
aiemmin lastensuojelun piiriin. Mutta lapsi tietysti aina rakastaa vanhempaansa ja yrittää suojella tätä.
Omien veljiensä suhdetta äitiin Oona kuvaa paremmaksi kuin omaansa. Oona epäileekin, että äidin

syvät sisäiset haavat heijastuivat juuri tyttölapseen.
Oma ammatti tuo toivon

Nyt Oonan elämässä puhaltavat uudet tuulet, sillä
nuori nainen on päässyt kouluttautumaan unelmiensa
ammattiin koirankouluttajaksi.
– Kirkon diakonia kustansi minulle kalliin valmentavan koulutuksen. Jotta pääsee opiskelemaan eläinten kouluttajaksi, täytyy olla valmentava koulutus tai
työkokemusta.
Oona työskentelee nyt siilinjärveläisyrityksessä ja
on väkivallattoman koirankoulutuksen asiantuntija.
– Koirat ovat hyvin samanlaisia kuin ihmiset:
pyrkivät miellyttämään. Koiran rankaiseminen tekee
sen kuitenkin epävarmaksi, eikä se ymmärrä miksi
sitä rangaistaan. Positiivisella vahvistamisella saadaan
aikaan huomattavasti parempia tuloksia kuin rankaisemalla ja pakottamalla.
Oona omistaa itse peräti viisi koiraa. Hän on erittäin kiitollinen kirkon diakonialle saamastaan avusta.
– Työ tuo elämääni valon. Olen kyllä tietoinen alan
kovasta kilpailusta, ja siksi yrityksen perustaminen
saa toistaiseksi odottaa. Nyt olen kiitollisena töissä
toisella alan yrityksessä.

Ville Räty

Vähävaraisuus + koulu
= mahdoton yhtälö?
Yhteisvastuu auttaa vähävaraisia lapsia ja nuoria
Tänä vuonna kirkon Yhteisvastuukeräys tukee vähävaraisten lasten ja
nuorten koulutusta myös Hyvinkäällä. Noin joka kahdeksas lapsi tai
nuori on vähävaraisesta perheestä. Toista astetta eli ammattiin johtavaa
koulutusta ei opiskella ilmaiseksi. Kuka auttaisi unelman alkuun?
Eriikka Käyhkö

Eriikka Käyhkö

Apua lukionkäyntiin
ja yritystoimintaan

16

-vuotias Josua Humalajoki Pohjanmaan
Perhosta on joka äidin toivevävy. Yritteliäs
nuorimies hankkii rahaa koulunkäyntiin ja
harrastuksiin yritystoiminnasta, ja on tehnyt
niin kauan. Ensin Josualla oli 4H-yritys, jonka
kautta hän ansaitsi rahaa pesemällä ihmisten sohvia ja mattoja.
Pian Josua kuitenkin huomasi, että ansaitseminen ja lempiharrastus ovat yhdistettävissä.
– Nautin kalastamisesta ja luonnossa liikkumisesta. Luonnossa saa olla rauhassa, vapaa kaikesta muusta. Aloin sitoa
perhoja.
Josuan perheessä perhojen sitominen on verissä, sillä niitä
tekevät myös oma isä ja isoisä. Uutta on vain se, että Josua myy
omiaan netissä.
Josuan haaveissa siintää rajavartijan koulutus. Nyt hän käy
lukiota, ja oppikirjat maksavat useita tuhansia. Lukiossa tarvitana kirjojen lisäksi nykyisin myös ylioppilaskirjoituksissa
pakollinen tietokone. Sen Josua sai lahjoituksena Kaikille konekampanjan kautta.
– Onhan se uskomatonta, että jotain tällaista voi saada ilmaiseksi, Josua riemuitsee.
Kone on käytetty tietokone, jonka yksi yritys on lahjoittanut
ja toinen huoltanut. Kirkon diakonia on hoitanut koneiden jakelun tarvitseville.
Seitsenlapsisen perheen vanhimmainen käyttääkin konettaan paitsi koulunkäyntiin, myös perhojen myyntiin. Ansaitsemillaan rahoilla Josua sitten hankkii paitsi bensaa mopoon
lukioon päästäkseen, sekä myös kalastustarvikkeita.
Seitsenlapsisen perheen vanhimmaisella raha ei kasva löysässä.
– Varakkaampia kavereita seuraillessa mietin joskus, osaavatkohan he edes nähdä, mitä kaikkea heillä on, pohtii Josua.
Josuan elämässä on kuitenkin suuri rikkaus: perhe, jolta saa
tukea kaikessa.
– Siskot ihailevat isoveljeään ja odottavat kalaa kalareissuista
syötäväksi, kuvailee Josuan äiti Kirsi Humalajoki.
– Perheemme on kärsinyt konkurssista ja sairaudesta, mutta
onneksi olemme saaneet aina tukea, niin yhteiskunnalta kuin
kirkolta.
Isossa perheessä pienikin summa on iso.
– Ei lapsi valitse syntyykö hän suureen vai pieneen perheeseen. Minulle äitiys on ollut aina suurin unelma ja vaikka meillä
on ollut tiukkaa, olen ikionnellinen että olen saanut kokea äitiyden niin täydesti. Oman äitini menetin kolmevuotiaana, kertoo
Kirsi.

Kirkon diakonian kautta
jaeltu t ietokone on avannut
uuden jakson Josuan elämässä.

jatkuu ›››
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MIKÄ YHTEISVASTUU?
Yhteisvastuukeräys on maan
vanhin keräys, ja sitä suojelee
presidentti Sauli Niinistö. Keräys
avataan su 3.2. Yle tv1:llä klo 10
jumalanpalveluksen päätteeksi.
Keräykseen osallistuvat
kaikki Suomen evankelilaisluterilaiset seurakunnat.
Vuonna 2019 Yhteisvastuu
tukee vähävaraisten nuorten
koulutusta. 60 % tuotosta
ohjataan vuosittain Kirkon
Ulkomaanavun välityksellä
katastrofiapuun, 20 % Kirkon
diakoniarahaston kautta myön
nettävään taloudelliseen apuun
hädässä oleville Suomessa ja
20 % paikallisseurakuntien
tekemään avustustyöhön.
Lahjoittaa voit netissä yhteis
vastuu.fi/lahjoita, soittamalla,
tekstiviestillä tai lippaaseen.
Soita:
0600 1 5005
(5,09 € / puh+pvm)
0600 1 7010
(10,26 € / puh+pvm)
0600 1 7020
(20,28 € / puh+pvm)
Tai lähetä tekstiviesti
numeroon 16588
Kirjoita viestikenttään
APU5 (5 €)
APU10 (10 €)
APU20 (20 €)
Suorat tilinumerot
• Aktia
FI82 4055 0010 4148 41
• Nordea
FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola pankki
FI14 5000 0120 2362 28

KUA on yhteistyössä Kenian
valtion kanssa rakennuttanut
vesijärjestelmän Arumrumin peruskoululle. Veden ja hygienian
lisäksi järjestelmä säästää koululaisilta aikaa tuntien mittaisilta,
vaarallisilta vedenhakumatkoilta.
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20-vuotias Alice Loro Lele kolmen 2-, 3-, ja 5-vuotiaiden
lastensa kanssa. Alice uskoo tulevaisuudessa nousevansa
köyhyydestä ja pystyvänsä työllä antamaan lapsillensa
hyvän tulevaisuuden. Alicen äiti Mary Lodungo Eregae (oik.)
pitää huolta lapsista, kun Alice on koulussa.

Elämä on lahja, alkoi se sitten köyhän perheen vesana
Hyvinkäällä tai vaikkapa Kenian Turkanassa.

ALICE PÄÄSI TAKAISIN KOULUUN
Keniassa muun muassa Turkanan maakuntaa viime
vuosina kovasti koetellut ja edelleen jatkuva kuivuus
on tehnyt alueen asukkaiden elämästä todella vaikeaa.
Karja on Turkanan asukkaille perinteinen vaurauden
lähde, mutta kuivuuden takia valtaosa karjasta
on kuollut. Karjankasvatuksesta toimeentulonsa
perinteisesti hankkineet ihmiset ovat menettäneet
elinkeinonsa. Näin kävi myös Alicen perheelle.

20

-vuotias Alice Loro
Lele on nuoresta
iästään huolimatta
5-, 3- ja 2-vuotiaiden
lasten äiti. Alicen
perheeseen kuuluvat lisäksi hänen
äitinsä, pikkuveli ja kaksi nuorempaa
siskoa. Alice kävi peruskoulun loppuun
ja olisi päässyt jatkamaan lukioon, mutta äidillä ei ollut varaa kustantaa Alicen
jatko-opintoja.
– Vanhimpana lapsena tunsin vastuuta kantaa huolta monien vaikeuksien kanssa kamppailevasta perheestäni.
Tapasin miehen, joka halusi minut vaimokseen ja lupasi auttaa perhettäni.
Alice meni naimisiin ja oli pian kahden lapsen äiti.
− Olin niin nuori, vasta 15-vuotias,
enkä tiennyt oikein mistään mitään.
Avioliitto ei ollut hyvä. Sen sijaan,
että mies olisi auttanut vaimoaan, Alice yritti huolehtia perheen taloudesta
opettamalla pienempiä lapsia ja suunnitteli kioskin perustamista säästöillään. Mies otti Alicen hankkimat rahat
itselleen ja pahoinpiteli häntä.
– Kun mieheni aikoi ottaa toisen
vaimon, päätin palata lasten kanssa takaisin kotiin äitini luokse.
– Vanhan kouluni opettajat tukivat
minua uudessa tilanteessa ja pyysivät
palaamaan takaisin kouluun. Äiti lupasi hoitaa lapsia sillä välin, kun olisin
koulussa, ja niin palasin takaisin kotiin.
Kävin uudelleen kaksi viimeistä luok-

kaa. Valmistuin hyvin arvosanoin ja
sain Kirkon Ulkomaanavulta stipendin
lukioon. Aloitin juuri sen ensimmäisellä
luokalla.
Opiskelu sisäoppilaitoksessa on
rankkaa, erityisesti henkisesti.
− Kun olen koulussa, en voi tukea
perhettäni taloudellisesti, enkä näe lapsiani kuin koulun loma-aikoina. Ikävöin
heitä ja tiedän, miten koville äitini joutuu lasteni kanssa.
− Perinteisesti yhteisömme ei ole pitänyt lasten koulutusta tärkeänä. Tytöt
menivät naimisiin ja pojat hoitivat karjaa. Meilläkin oli kameleita, lehmiä ja

vuohia, joista saimme elantomme, Alicen äiti, Mary Lodungo Eregae kertoo.
– Kun karja kuoli kuivuuteen,
muutimme lähemmäs kaupunkia. Nyt
uskon, että lasten ja erityisesti tyttöjen
koulutus on ainoa tie parempaan elämään. Olen kiitollinen Alicen saamasta
tuesta ja ylpeä siitä, että hän päätti palata takaisin kouluun.
– Autan mielelläni lasten kanssa.
Yritän hoitaa heitä samalla tavalla kuin
Alice itse hoitaisi.
Alice tähtää opettajaksi. Tavoite on
täysin mahdollinen, jos opinnot sujuvat
hyvin.
− Tulen hyvin toimeen pikkulasten kanssa ja opettajan työ tuntui heti
omalta, kun pääsin kokeilemaan sitä.
Koska olen itsekin nuori äiti, voisin
opettajana ymmärtää etenkin tyttöjen
koulunkäynnin haasteita kotiseudullani,
Alice pohtii.
Myös omille lapsilleen Alice haluaa
tarjota mahdollisimman hyvän koulutuksen.
Teksti Salla Peltonen
Kuvat Tatu Blomqvist

Puute vedestä ja laidunmaasta on johtanut konflikteihin, jotka
 äkyvät lisääntyneenä turvattomuutena. Vaihtoehtoisten toimeenn
tulomahdollisuuksien löytäminen Turkanassa ei ole helppoa. Ne,
joilla karjaa vielä on, joutuvat muuttamaan usein ja vaeltamaan
perheineen pitkiä matkoja etsiessään vettä itselleen ja eläimilleen.

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Kaikki
kierrättämään!

J

umala antoi tehtäväksi viljellä
ja varjella maailmaa. Roskien
lajittelu ja kierrätys on osa
luonnosta huolehtimista. Myös
kotona on mahdollista pienillä
teoilla pitää huolta luonnosta ja maailmasta. Pienilläkin teoilla on merkitys,
sillä pienistä puroista kasvaa suuri virta. Mitä voisit siis tehdä?
Voit sammuttaa turhia valoja, miettiä veden lutrauksen määrää, ehkä
ostaa kirpputorilta käytettyä uuden
sijaan. kannattaa pohtia yhdessä, miten
meidän perheessä voitaisiin varjella
luontoa enemmän.
Luonto antaa meille voimia - se
vähentää kiukkua, piristää, rauhoittaa
ja rentouttaa. Tehdään siis yhdessä
perheen kanssa metsäretki ja kuljetaan
rauhassa ihmetellen. Katsellaan ja pohditaan, mitä kaikkea ympärillä nähdään.

Kierrätysleikissä lajittelua
piisaa. Samalla opit
tunnistamaan eri materiaaleja!

Voit lainata kirjastosta luontokirjoja ja
ottaa selvää, mihin eläimet menevät tal-

vella tai mitä lumen alla tapahtuu.
Tiesitkö muuten, että Hyvinkäällä
hotelli Sveitsin läheltä löytyy graniittinen muistokivi nimeltään Havaitse
Jumala luonnossa? Löydät sen opastetauluilta polkua pitkin n. 100 m kulkien,
suppien väliseltä harjanteelta. Mahdatteko yhdessä löytää sen lumen alta? Vai
tehdäänkö tutkimusmatka vasta lumien
sulettua?
Pienen kiven suunnitteli vuonna 1914
suuren siirtolohkareen päälle hankolainen rautakauppias Carl Staudinger.
Parantolassa useampaan otteeseen
oleskellut kauppias oli hyvin ihastunut
Sveitsin maisemiin ja luontoon.
Staudinger jakaa lauseellaan
1800-luvun saksalaisen romantiikan
näkemyksen. Pienimmissäkin luonnon
yksityiskohdissa tulee näkyviin jumalal-

lisen suunnitelman mukainen luonnon
historia. Ihmisen mitättömyys tulee näkyviin luonnon ylevyyden rinnalla.

Toimintavinkki:

Leikatkaa mainoslehdistä/aikakausilehdistä ennen paperinkeräystä erilaisia
kuvia talteen. Tyhjiin vauvanruokapurkkeihin, maitotölkkeihin tai muihin
tyhjiin rasioihin kirjataan lasi, metalli,
bio, kuiva/seka, paperi, kartonki, muovi, vaate.
Sekoitetaan lehdistä leikatut kuvat ja
etsitään niille sopiva lajitteluastia.
Lisää toimintavinkkejä, pelejä, tehtäviä ja romuorkesterin lajittelulauluja
löytyy kiertokapulan nettisivuilta www.
kiertokapula.fi -> materiaalit lapsille.

Rukous
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Muistathan
siivota villakoirat
sängyn alta?
Ei kai Viliä
sentään?

Opettele uusi
lasten virsi

Minä rullasta askartele
n, siihen vauhtia liimaile
n.
Minä kiitän Luojaa lahjast
a, luomisen lahjasta.
Minä kirppariveturin sain
; juna matkalle lähti vai
n.
Minä kiitän Luojaa leik
istä, vinhasta leikistä.
Minä roskia lajittelen kun
han opetat mulle sen.
Minä kiitän Luojaa luo
nnosta, puhtaasta luonno
sta.
(Eeva-Maria Nyyssönen
: Rullalaulu. Laulun löy
dät
YouTubesta Lysti Lampaa
n kanavalta)

Tiedätkö, mihin roskakoriin villakoirat eli pölypallot lajitellaan?
Kuinka monta villakoiraa löydät kuvasta?
Kuinka monta villakoiraa löydät omasta huoneestasi?
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Hanna Tarkiainen

Auta hyvinkääläistä
lasta ja nuorta!
Lahjoita 4.2. alkaen
lippaisiin tai yhteis
vastuu.fi/lahjoita tai:

Vuonna 2019 yhteisvastuukeräyksen Hyvinkäällä
organisoi perinteisesti seurakunnan diakoniatyö. Keräyksen keräyspäällikkönä
toimii Mika Viitanen, keräyssihteerinä diakoniatyöntekijä Kaisa Laakso ja hänen
työparinaan diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen.
Yhteisvastuukeräys tukee vähävaraisten lasten ja
nuorten koulutusta esimerkiksi avustamalla opiskeluvälineiden hankinnassa
Kirkon diakoniarahaston
kautta. Keräyksen tuotosta
jää paikkakunnalle 20 %.
Rahalla tuetaan hyvinkääläisiä lapsia ja nuoria oman
seurakunnan diakoniarahaston kautta.

Soita
0600 1 5005
(5,09 € / puh+pvm)
0600 1 7010
(10,26 € / puh+pvm)
0600 1 7020
(20,28 € / puh+pvm)

Diakoniasihteeri Tuija Mattila (vas.) tuntee
yhdessä muiden Hyvinkään seurakunnan
diakonien kanssa köyhyyden kasvot Hyvinkäällä. ”Autamme niitä joita muut eivät auta.

Tai lähetä tekstiviesti
numeroon 16588
Kirjoita viestikenttään
APU5 (5 €)
APU10 (10 €)
APU20 (20 €)

Köyhyys Hyvinkäällä
Suomessa on noin 135 000 köy-

Suorat tilinumerot
• Aktia
FI82 4055 0010 4148 41
• Nordea
FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola pankki
FI14 5000 0120 2362 28

Jukka Granström

Keräyslippaat liikkeellä Hyvinkäällä 5.2. alkaen esimerkiksi
Prismassa, Citymarketissa ja Vehkojan S-marketissa.

hää lasta. Noin joka kahdeksas
lapsi elää köyhässä perheessä.
Köyhyys vaikeuttaa opiskelua
ja harrastamista ja lisää syrjään
jäämistä, kiusaamista sekä
yksinäisyyttä. Lasten ongelmien taustalla on usein perheen ongelmien kasautumista
riskitekijöinä vanhempien
matala koulutus, vakavat mielenterveysongelmat, perheessä
tapahtuneet suuret muutokset
(esimerkiksi ero tai kuolema)
sekä pitkittynyt köyhyys.
Minna Salmi Terveyden ja
Hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että yksinhuoltajilla köyhyys on moninkertaista.
– Köyhyys on kuitenkin
lähtenyt kasvuun myös kahden huoltajan lapsiperheissä,
joissa on alle kouluikäisiä
lapsia. Jos köyhyys osuu pikkulapsivaiheeseen, riskit lapsen
syrjäytymiselle aikuisiässä ovat
suurimmat.
Helsingin Sanomat uutisoi
tammikuussa keväällä 2018

tekemästään niukkuuskyselystä. Kyselyyn tuli yli neljätuhatta vastausta. Monissa
vastauksissa huokuu viha ja
raivo päättäjiä, yhteiskuntaa
ja koko elämää kohtaan. Mitä
jää jäljelle, kun ei ole mitään?
Tai velkaa on niin, ettei siitä
pääse koskaan eroon? Ihminen
toisensa perään kertoo, että on
köyhyyden nujertamana yrittänyt päättää päivänsä tai harkitsee sen tekevänsä eläkkeelle
jäädessään, tai, kun lapset ovat
aikuisia.
Tutkijat ovat nyt analysoineet kerättyjä vastauksia. Kokenut köyhyyden asiantuntija,
tutkija Sakari Kainulainen
Diakonia-ammattikorkeakoulusta kommentoi Helsingin
Sanomille, ettei ole aiemmin
törmännyt tutkimuksissa yhtä
massiiviseen itsetuhon ja vihan
määrään.
– Uutta oli, että monissa
vastauksissa itsemurhasta puhuttiin järkeillen, harkittuna
ratkaisuna ongelmiin, eikä

asiana johon ajaudutaan.
Yksinasuvan köyhyysraja on
1185 € (= verojen jälkeen käteen jäävä osuus tuloista).
HYVINKÄÄLLÄ vuonna 2018
• toimeentulotukea saaneet
taloudet 872 kpl
• tuen määrä yhteensä 398 622 €
• lokakuun lopussa työttömiä
työnhakijoita 1671 hlöä
• työttömyysaste 7,3 %
(koko maa 8,7% ja Uudenmaan
alue 8 % )
• lapsia otettuna huostaan 152
hlöä; sijoitettuna 220 lasta
(avohuolto, kiireellinen sijoitus,
jälkihuolto)
Hyvinkään seurakunnan
• diakoniatyö on avustanut vaikeassa taloustilanteessa olevia
hyvinkääläisiä vuonna 2018
yhteensä 90 361 €
Lähteet: Helsingin Sanomat
6. – 8.1.19, KELAn sivut,
Hyvinkään seurakunnan
diakonian asiakasrekisteri.

Kirjoittaja on diakoniasihteeri
Tuija Mattila

IKKUNA MAAILMAAN

Hyvin tehty!
– Hyvin tehty!
– No, kiitos, kiitos!
– Ei, kun tässä lehdessä lukee, että Hyvin tehty!
– Ai, ihmettelinkin mistä nyt oikein tuulee.
– No, ei tuule mistään. Tässä kerrotaan, että täällä
Hyvinkäällä on Lähetyksen kesäpäivät ja päivien nimenä on Hyvin tehty. Mitähän ne ovat tehneet hyvin
ja mistä tuo nimi oikein tulee?
– Ainakin se viittaa kaupungin nimeen.

K

esäkuun puolessavälissä (14. – 16.6.2019) Hyvinkään seurakunta ja lähetysyhdistys Kylväjä järjestävät yhdessä Lähetyksen kesäpäivät.
Päivien otsikkona on Hyvin tehty. Otsikolla
voidaan viitata mm. Jumalan luomistyöhön,
joka on hyvin tehty. Viittaus voi olla myös Jeesuksen
antamaan pelastukseen, jonka Jumala teki tai sitten
lausahduksen voi ajatella viittaavan Raamattuun, joka
on meille annettu.

Tapahtuma järjestetään Kirkonmäellä, pääohjelma
Hyvinkään kirkossa. Päivien aikana voit tavata lähetystöntekijöitä, jotka kertovat elämästään ja työstään
eri puolelta maailmaa. Teema Hyvin tehty näkyy
myös viikonlopun aikana järjestettävissä raamattuopetuksissa. Lähetyksen kesäpäivillä nuorille on omaa
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ohjelmaa ja koululaisille ja leikki-ikäisille löytyy myös
runsaasti tekemistä päivien aikana, mm. katsottavaksi
koko perheen näytelmiä. Perjantaina, ennen lähetyksen kesäpäivien lauantaista alkua syvennytään kristittynä olemiseen aasialaisessa maailmassa.
Viikonlopun aikana järjestetään neljä erilaista juma-

lanpalvelusta. Perjantai-iltana on ehtoolliskirkko
Vanhassa kirkossa ja Metallimessu Hyvinkään
kirkossa. Lauantaina Vanhassa kirkossa vietetään Muskarikirkkoa
ajatellen perheen pienimpiä ja sunnuntaimessu
pidetään Hyvinkään
kirkossa.

Tervetuloa talkoolaiseksi ja
yleisöksi Lähetyksen kesäpäiville!

Koska Lähetyksen kesäpäivät on valtakunnallinen

lähetystyötä koskeva tapahtuma, tarvitsemme talkoolaisia päivien toteutusta varten. Tehtäviä löytyy mm.
liikenteen ohjaamisesta, kahviosta, valokuvaamisesta,
sosiaalisen median päivittämisestä sekä neuvontatehtävissä infopisteessä. Apuasi tarvitaan parin tunnin
ajan, mutta pidempiäkin pätkiä saa auttaa. Lisätietoja
lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta, johanna.rantalankila@evl.fi.

Tea Pohjoispuro

YTIMESSÄ

Valoa ja vastuuta

K

irkon elämässä ajankohtaista on
kynttilänpäivä ja Yhteisvastuukeräyksen käynnistyminen. Kynttilänpäivän sanoma sopii hyvin tähän vuodenaikaan. Se on sanoma
valosta. Valo voittaa, pimeys väistyy. Voittaako valo myös omassa elämässämme?
Entä haluammeko elää siinä valossa, johon
kynttilänpäivä meitä kutsuu? Jeesus itse on
tämän maailman valo. Hänen seuraansa ja
hänen valoonsa me saamme tulla.
Yhteisvastuukeräys on suomalaisille
yksi tutuimpia keräyksiä johon mielellään
lahjoitetaan ja jonka kautta avun koetaan
menevän luotettavia väyliä eteenpäin.
Markettien keräyspaikoilla saa kohdata
ihmisiä, jotka ovat oikein odottaneet että
keräys alkaa ja lippaaseen sujahtaa etukäteen mietitty summa. Hyvä mieli on
sekä auttajalla että lipaskerääjällä, tuntuu
syntyvän näkymätön yhteys meidän ja
avun vastaanottajien välille. Hetken aikaa

maailma on vähän parempi paikka elää.
Valo voittaa. Hymy leviää sekä kerääjän,
lahjan antajan että lahjan vastaanottajan
kasvoille.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä
tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten
koulutusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Apu välitetään perille Kirkon diakoniarahaston ja Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Monen lapsen ja nuoren unelma
on päästä kouluun ja saada koulunkäyntiin tarvittavia välineitä käyttöönsä. Heitä
saamme auttaa ja apumme voi vaikuttaa
pitkälle tulevaisuuteen. Kouluun pääseminen ja oppimisen mahdollistaminen on
sitä tiedon valoa, joka parhaalla mahdollisella tavalla nostaa ihmisen pois köyhyydestä ja parantaa lopulta kaikkia elämän
olosuhteita. Kiitos kaikille kerääjille ja kaikille auttajille tämän valon levittämisestä!
Ihmiselämä on valon ja varjon vaihtelua, välillä suurta kirkkautta, välillä synk-

Ihmiselämä on
valon ja varjon
vaihtelua,
välillä suurta
kirkkautta,
välillä synkkää
pimeyttä.

kää pimeyttä. Myös pimeillä ja synkillä
ajanjaksoilla on oma tehtävänsä, tähdet
loistavat vasta kun taivas on pimeä. Valo
on olemassa vaikka emme sitä aina näe.
Jeesus itse on valo, joka valaisee meidän
elämämme. Hänen valossaan saamme olla,
hänen valoonsa saamme tulla. Kun oman
elämän kynttilänliekit lepattavat ja hiipuvat, on jäljellä ikuinen ja sammumaton valo, joka ulottuu synkimpiinkin sopukoihin.
Valo on merkki toivosta ja elämän
voimasta. Yksin tuota valoa ei aina jaksa
pitää yllä, tarvitsemme rohkaisua ja valoa
myös toinen toisiltamme. Meitä kutsutaan
elämään Jeesuksen valossa ja kantamaan
tuota valoa kaikkialle sinne, missä vielä on
pimeää. Loistakoon Kristuksen valo elämäämme, tuokoon hän meille kirkkauden
toivon.
Virpi Koivisto

Rukous

Raamattu

Virsi

Kirkkauden Jumala,
joka lähetit ainoan Poikasi
maailman valoksi.
Kiitos siitä, että lupauksesi ovat täyttyneet
ja saamme katsella hänen kirkkauttaan.
Anna seurakuntasi olla valona maailmalle,
niin että sanoma Kristuksesta
leviäisi maan ääriin
ja kaikki kansat näkisivät hänessä
pelastuksen.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Aamen.

Jumala, joka sanoi: ”Tulkoon pimeyteen
valo”, valaisi itse meidän sydämemme.
Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee
Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.
2 Kor. 3:6.

Taas kaamos saartaa, painaa mieltä,
vaan Herra meidän lähellämme on.
Yön valta väistyy päivän tieltä,
ja kevät nousee, juhla auringon.
Näin tunturit ja järvet, erämaa
valoa toivon saavat heijastaa.
Nyt vaikka nukkuu siemen, multa,
työn äänet kaikkialta kuuluvat.
Me saamme hoitaa hengen tulta,
ja kätten töihin päivät kutsuvat.
Ja hohtavilla talvihangilla
suot, Herra, mielen, ruumiin iloita.
576:2-3
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POIMINTOJA

TYTTÖ JA VARIKSEN
LIPUT MYYNNISSÄ
Tervetuloa puhuteltavaksi
teatteriin - tuet saamalla
Yhteisvastuuta! Maaliskuussa
nähtävässä Yhteisvastuunäytelmässa Tyttö ja varis neljä
hyvin erilaista ihmistä kohtaa.
Näitä ihmisiä yhdistää kaksi
teemaa: lähes vammauttava
yksinäisyys ja äidinrakkauden
äärilaidat. Näytelmä kuvaa
äidinrakkauden elämää koettelevia, joskus jopa tuhoavia
puolia. Näytelmän on käsikirjoittanut Sirkku Peltola ja
ohjannut teatteriohjaaja
Tytti Jäppinen.
Liput voi noutaa seurakuntakeskuksen neuvonnasta
klo 9-15. Lippuvarauksen voit
tehdä myös sähköpostitse
Tytti Jäppiselle,
tytti.jappinen@evl.fi

YV-TAPAHTUMIA
Su 3.2. kelo 10 Yhteisvastuukeräyksen
avajaismessu Hyvinkään kirkossa.
Ke 20.2. klo 18 Korsuorkesteri Hyvinkään kirkossa. Ohjelma 20 euroa. Konsertin tuotosta menee 20% Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Orkesterissa soittavat Pepe
Kovanen (kitara ja laulu), Ami Varjotie
(laulusolisti), Jarmo Peippo (rummut),
Markku Juoksukangas (basso), Kalevi Hautamäki (harmonikka). (kuva)
Tyttö ja Varis-teatteriesitykset Studio Donnerissa, Kankurinkatu 4-6. Liput
20€/15€, ennakkomyynti seurakuntakeskuksen neuvonnassa arkisin klo 9-15.
Puolet lipputuloista lahjoitetaan Yhteisvastuulle. Kesto n. 2h 15 min. Ennakkovaraukset tekstiviestillä 040 584 5836 tai tytti.
jappinen@evl.fi. Esitykset: su 10.3. klo 16,
ma 11.3. klo 18, ti 12.3. klo 18, to 28.3. klo 18,
pe 29.3. klo 18 ja la 30.3. klo 16. Ei suositella
alle 13-vuotiaille.
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Pe 1.2. Lähetysmyyjäiset seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.
Alkuhartaus klo 10.20, pitopalvelu ja
myyjäiset klo 10.30 - 13.30. Arpoja 2 €/
kpl, lounas 10 €. Seuraavat lähetysmyyjäiset 1.3 ja 5.4.
Su 3.2. klo 12-16 Alueellinen miesten iltapäivä Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Aloitamme
kynttilänpäivän messulla klo 12, jossa
saarnaa teol.tri Timo Junkkaala ja
liturgina Jyrki Rauhala. Keittoa soppatykistä sekä näkkäriä ja mehua. Kirkkoteatteriohjaaja Tytti Jäppinen esittää

monologin Leimattu. Pystykahvit. Timo
Junkkaalan alustus Miehestä mittaa rohkeasti kristittynä! Aihetta syvennetään ryhmissä. Tervetuloa!
Pe 8.2. klo 18-20 Illallinen
kahdelle. Anna aikaa parisuhteelle!
Seurakunta järjestää lapsiperheiden
vanhemmille omakustanteisen illallisen
ravintola Obelixissa. Ilta on tarkoitettu
pikkulapsiperheiden vanhemmille ja
lastenhoito on järjestetty Kirkonmäen
kerhotiloissa, Hämeenkatu 16, kello
17.30-20.00. Lapsille on tarjolla pientä
iltapalaa. Ilmoittaudu täyttämällä lomake 1.2. mennessä seurakunnan nettisivuilla www.hyvinkaanseurakunta.fi.
Su 10.2. klo 12-17 Syventävä enneagrammi. Päivä on sinulle, joka tiedät jo
jotain enneagrammi-itsetuntemusvälineestä. Olet tervetullut mukaan vaikket

T U L I K O L U N TA T U PA A N ?
Älä jäädy, vaan tuu Betaniaan!
Keskiviikkoisin Raamis klo 15–19
Perjantaisin AfterSchool ilta klo 15–19
Lauantaisin Nuortenilta klo 16.30–20.30
Os. Helenenkatu 15
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Jumala. Armo. Elämä.

vielä tunnistaisi omaa enneagrammityyliäsi. Syventäminen antaa uutta ymmärrystä itsestäsi ja elämänpolustasi.
Itsetuntemuksen on todettu lisäävän
onnellisuutta ja parantavan vuorovaikutustaitoja. Päivän aikana tutustumme
vaistonvaraisiin toimintamalleihimme,
hyvinvoinnin tasoihin ja siihen, kuinka
enneagrammityylimme ilmenee kehollisesti. Kurssi järjestetään Hyvinkään

seurakuntakeskuksen pienessä juhlasalissa sunnuntaina 10.2. klo 12-17,
Hämeenkatu 16. Kurssin vetäjinä toimivat enneagrammiohjaaja, työnohjaaja,
kirjailija Seija Taivainen ja pastori,
terapeutti Petra Pohjanraito. Osallistumismaksu on 20 euroa, johon voi saada
sovittaessa maksuvapautuksen. Osallistumismaksuun sisältyy pientä syötävää
sekä kahvit ja materiaalit. Lisätietoa ja
ilmoittautumiset viim. 8.2. pastori
Petra Pohjanraito 040 748 1960 tai
petra.pohjanraito@evl.fi.
To 14.2. klo18 Miestenilta Vehkojan seurakuntakeskuksessa. Illan aihe:
Parempia kuvia kännykkäkameralla
Kevään kokoontumiset: 14.3. Vallasta
luopumisen vaikeus, 11.4. Sukupolvikokemus ja 23.5. Luontoretki. Lisätiedot:
Tuomo Utriainen, 040 5792 531, Leo
Karppinen, 044 5620 711.
To 14.2. klo 18.30 Jeesus, parhain
ystävämme - Ystävänpäivän gospelkonsertti Hyvinkään kirkossa. Jaana
Pöllänen laulu, Ville Uusitalo, säestys.
(uusi julistekuva tulossa)
Pe 15.2. ja 8.3. klo 10 Muskarikirkot Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Lauletaan ja lorutellaan yhdessä
sekä nautitaan kirkkokahvit ja –soseet.
Tervetuloa!

MA – PE 18.-22.2. KLO 9-13 HIIHTOLOMAN PERHEKERHOT
Hiljentymistä, leikkiä, askartelua,
tarjoilua. Ma Martti, Niittymäenraitti 4,
ti Betania, Helenenkatu 15, ke Vehkoja,
Yli-Anttilantie 3, to Paavola, Aittatie 1,
pe kirkonmäki, Hämeenkatu 16, alakerran kerhotila.
Ke 20.2. -24.4. klo 17.30 – 19.30
Miesten eroryhmä, Pappila, Pappilankatu 14. Ero on iso kriisi elämässä, ja
varsinkin miehillä on uhkana syrjäytyä
ja jäädä yksin eron jälkeen. Apua ja peilausta on kuitenkin saatavilla - tule mukaan! Miessakit ry:n ryhmää vetää Jussi
Andelin, andelin.jussi@gmail.com.
Su 24.2. klo 13 Matinpäivän Soitto
Puolimatkan kappelissa. Ohjelmisto
klassista musiikkia, mm. Bach, Pergolesi, Purcell, Benedict. Kesto 1 h. Vapaa
pääsy, ei ohjelmamaksua. Tervetuloa.
Su 3.3. ja su 7.4. Kohti-illat Hyvin
kään kirkossa klo 17. Tarjoilu alkaa
klo 16.30. Musiikkia, sanaa ja ehtoolli
nen. Yhdessäoloa, rukouspalvelua ja
pyhäkoulua. 3.3. Jyrki Rauhala, Helena
Lehtinen. Kohtaamispaikka Jumalan ja
lähimmäisen kanssa. Tarjoilua ja yhdessäoloa illan alussa ja lopussa. Musiikissa
Tuomaskuoro ja bändi. Opetuspuhe

World Alliance Of Religions eli WAR;
klo 16.30 Risto Huvila: Israel profetiassa ja historiassa ja 17.30 Uusi Laulu
yhtyeen konsertti; klo 18.30 Päätös.
Järjestää Uudenmaan Ev.lut. Kansan
lähetys

Mimmu Lassila, seurakuntalaisen sana
ja juonto.
Su 17.3. klo 18 Pyhän Patrickin
päivän kirkkoilta Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13 Kirkkoillassa on
yhteislaulua ja Kelttiviikoltakin tuttujen
O`Poikien konsertti. Konsertin jälkeen
irlantilaistyylinen teetarjoilu. Vapaa
pääsy. Esa Kokko, Hannele Liesmäki ja
Tuija Mattila.
La 23.3. klo 11 Naistenpäivä Martissa. Maksullinen keittolounas ja kahvit,
esiintymässä Jippu. Päivä päättyy klo 16
alkavaa messuun.
Pe-su 22.–24.3. Ajassa Liikkuutapahtuma, Hyvinkään kirkko,
Hämeenkatu 16. Pe klo 18.00 Avajaiset
Esa Kokko, Jari Araneva; klo 18.30
Pekka Reinikainen, Luominen, dinosaurukset ja vedenpaisumus ja 19.45
Mikä on ihminen? La 23.3 klo 13.00
Matti Leisola: Tiede on sitoutunut
materialismiin ja 13.50 Alussa oli Sana;
klo 15.00 Juha Ahvio: Elämä on älykkään suunnittelun tulos ja 16.00 Niin
kutsutun teistisen evoluution teologisesta ongelmallisuudesta; klo 17.15 Leif
Nummela: Jeesuksen ylösnousemuksen
todisteet ja merkitys ja 18.15 Jumalan
Sana ja Jumalan Henki Su 24.3.2019
klo 14.00 Esa Kokko: Chrislam ja 15.00

RYHDY RUKOUSKUMMIKSI!
Etsimme vuoden 2019 rippikoulu
ryhmille rukouskummeja. Rukouskummin tehtävänä on rukoilla hänelle
nimetyn rippikouluryhmän puolesta.
Jos haluat rukoilla rippikoululaisten
puolesta, olet juuri etsimämme henkilö.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä rippikoulutyöstä vastaavaan pastoriin Paula Kallioon, 040 7268 788, paula.kallio@evl.fi.
LASTEN SURURYHMÄ 2019
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.
Hyvinkään seurakunta järjestää
LASTEN SURURYHMÄN 5-10 v.
lapsille. Kokoontumiset Vehkojan seurakuntakeskuksen alakerran takkahuoneessa os. Yli-Anttilantie 3:
Ke 27.3. klo 17:30 – 19:00 Kokoontuminen 1, yhteinen aloitus lasten ja
aikuisten kanssa.
Ke 3.4. klo 17:30 – 19:00 Kokoontu-

minen 2, lasten kanssa.
La 6.4. klo 11:00 -16:00 Kokoontuminen 3, lasten kanssa (päivän aikana
tarjotaan lounas ja välipala).
Ke 10.4. klo 17:30 – 19:00 Kokoontuminen 4, perheilta, yhteinen lasten ja
aikuisten kanssa.
Ryhmä on osallistujille maksuton.
Ryhmää ohjaavat nuorisotyönohjaaja
Ari-Pekka Laakso ja varhaiskasvattaja
Laura Jokinen. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Ari-Pekka Laakso puh.
0400 616 238 ari-pekka.laakso@evl.fi tai
Laura Jokinen puh. 040 8050 333 laura.
jokinen@evl.fi. Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 13.3.2019.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja 2019-2020 Pekka Kiuttu
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 2019-2020 Sinikka Ala-Paavola
Kirkkoneuvosto 2019-2020
Varsinainen jäsen (Henkilökohtainen varajäsen
perässä suluissa)
Puheenjohtaja Ilkka Järvinen
Varapuheenjohtaja Tuula Karhunen (Titta Laine)
Haapamäki Jaakko (Heimonen Taisto)
Hujanen Susanna (Kangas-Pusa Katri)
Karppinen Hannele (Rantanen Marjo)
Korpiaho Matti (Karppinen Leo)
Myllymäki Anita (Lehto Carita)
Ollikainen Ossi-Pekka (Kölhi Heikki)
Pahlman Irma (Linna-Pirinen Tuija)
Pallonen Jouni (Mäkelä Roope)
Rantala Kyllikki (Hakala Hanna)
Romppanen Lea (Willman Anni)
Tyni Pekka (Huuskonen Reijo)
Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2019-2022
Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)
Maria Vartiainen (Mika Leppäaho)
Jaakko Haapamäki (Aino Kuronen)
Jaakko Rainio (Hanna Hakala)
Julistusjohtokunta 2019-2022
Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)
Leppälä Kalle, puheenjohtaja (Heimonen Taisto)
Ahvenainen Aarre (Nousiainen Pauli)
Haukijärvi Martti (Rönnlund Hans)
Huuhka Keijo (Vierimaa Kari)
Jokirinne Hilkka (Huotari Mervi)
Kangas-Pusa Katri (Hujanen Susanna)
Lehto Carita (Vikman Virpi)
Rajala Inga-Lill (Rantanen Marjo)
Koski-Sipilä Eija (Kalteva Sirkka)

Kasvatusjohtokunta 2019-2022
Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)
Rantalainen Anne, puheenjohtaja (Punkki Teija)
Leppäaho Mika (Virolainen Ilpo)
Tauriainen Tarja (Hirvonen Aila)
Lahtela Ville (Lindell Jouni)
Mäkelä Roope (Vaarala Jarmo)
Pyrhönen Niklas (Huuhka Keijo)
Raninen Pauliina (Löytty Aino)
Niemi Outi (Kotala Maire)
Pitkänen Jenna (Väliaho Paula)
Palvelujohtokunta 2019-2022
Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)
Pietilä Nina, puheenjohtaja (Laaksonen Nina)
Kukkonen Vesa (Orava Arvi)
Jyrkinen Kyösti (Jyrkinen Marja)
Laine Titta (Kuosmanen Raija)
Mäkelä Ari (Tuina Juhani)
Kuronen Aino (Tuohela Jorma)
Kalteva Sirkka (Heimonen Taisto)
Kölhi Mikael (Lantola Kaisa)
Linna-Pirinen Tuija (Taipale-Lepola Terhi)
Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokunta 2019-2022
Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)
Väliaho Paula, puheenjohtaja (Klemetti Anna-Leena)
Hakala Hanna (Piilola Jaana)
Jattu Timo (Haapamäki Jaakko)
Peippo Juha (Saari Ilkka)
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta 2019-2022
Varsinainen jäsen (Varajäsen)
Teija Punkki (Kyllikki Rantala)
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Seurakunnan uudet kotisivut
www.hyvinkaanseurakunta.fi
Käy tsekkaamassa tapahtumat, sisällöt ja työntekijöiden motot.
Nähdään Kirkonmäellä!
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