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Shilan Kader (vas.) ja Romisa Mohammed
tapaamassa Miina Pyylehtoa Mosaiikki –
Kotouttamispalveluiden toimistossa.

Osaksi meidän yhteisöä
Maahanmuuttajatyön tärkein tavoite
on muualta tulevien kotouttaminen.

H

yvinkään kaupungin maahanmuuttajatyön koordinaattori Miina Pyylehto
pyörittää Koti Hyvinkäällä -kotoutta
mishanketta. Hankkeessa Hyvinkää
kehittää julkisia palveluita sekä niitä
täydentäviä kolmannen sektorin kotoutumistoimintoja ja alkuvaiheen ohjausta. Hanke rahoitetaan Sisäasiainministeriön AMIF-rahastosta.
– Tavoitteena on luoda vapaa-ajan aktiviteetteja, joissa suomalaiset ja maahanmuuttajat voivat
toimia yhdessä, kertoo Pyylehto.
Ensimmäiset vuodet uudessa maassa ovat maa-

hanmuuttajien sopeutumisessa ratkaisevia.
Selviytyminen suomalaisessa yhteiskunnassa ei
ole itsestäänselvyys, sillä suomalaiset koetaan
sulkeutuneiksi, kieli on vaikeaa, sääolot ankarat ja
arki täynnä eriskummallisuuksia sosiaaliturvajärjestelmän koukeroista alkaen.
Pyylehdon mielestä jokainen meistä voi olla
auttamassa maahanmuuttajien kotouttamisessa.
– Tärkeintä on mennä rohkeasti juttelemaan
heidän kanssaan suomen kielellä. Suomen kielen
oppiminen on maahanmuuttajalle ensi arvoisen
tärkeää - sen oppii vain puhumalla.
Jokaisella meistä on myös omaa kokemusta so-

peutumisesta, Pyylehto muistuttaa.
– Yhden pitää sopeutua uuteen työpaikkaan,
toisen uuteen kouluun, kolmannen uuteen kaupunkiin. Sitten on olemassa heitä, jotka vaaran tai
kriisin sattuessa joutuvat jättämään kokonaan kotimaansa. Jokaisella näistä ihmisistä on edessään
sopeutuminen uuteen kotimaahan, jonka tavat ja
kulttuuri saattavat olla täysin erilaiset kuin heidän omassa kotimaassaan. Onneksi on kuitenkin
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ihmisiä, jotka haluavat auttaa.
Itse asiassa Hyvinkään kaltaisissa pikkukaupungeissa kotouttaminen sujuu jopa paremmin
kuin isoissa kaupungeissa, Pyylehto kertoo.
– Pienemmillä paikkakunnilla asiakkaat ja
virkailijat ovat toisilleen tuttuja. Yksittäisen
maahanmuuttajan on helpompi saada apua ongelmiinsa.
Keskeisiä maahanmuuttajien saattamisessa osaksi
yhteiskuntaa ovat kaupungin ja valtion tuottamat
palvelut, kuten vaikkapa sosiaalitoimisto, Kela ja
TE-palvelut. Yksin nämä tahot eivät kuitenkaan
riitä, ja siksi mukaan haastetaan myös yksilöitä.
Myös Hyvinkään seurakunta on mukana hankkeessa. Mukaan palkatun projektityöntekijän
lisäksi seurakunta järjestää muun muassa Suomikahvila -toimintaa. Seurakunnan vapaaehtoistyö
onkin hyvä paikka oppia suomen kieltä.
– Maahanmuuttajille pitää olla toimintaa.
Muuten hekin muuttavat isoihin kaupunkeihin
kuten muutkin suomalaiset, eikä se ole kenenkään etu, Pyylehto muistuttaa.
Pyylehdon omaa mieltä lämmittävät työssä eniten

asiakkaiden onnistumiset.
– Olen iloinen aina kun tapaan muutaman
vuoden tauon jälkeen tutun maahanmuuttajan,
jonka kanssa on joutunut aiemmin käyttämään
tulkkia, mutta jolta kieli sujuu nyt mainiosti. Parhaassa tapauksessa henkilö on töissä tai
mieluisassa koulutuksessa. Suunta Suomessa on
selvinnyt.

Tekstit: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Tea Pohjoispuro

Anna Rauhala

Seurakunta
mukana maahan
muuttajatyössä
Maaliskuun alussa seurakunnan Koti Hyvinkäällä – hankkeen projektityöntekijänä aloitti
diakoni, teologian maisteri Anna Rauhala. Rauhala kertoo, että hankkeen tarkoitus on löytää ja
työllistää kehitysmaista tulevia maahanmuuttajia
seurakuntaan vapaaehtoistöihin.
– Pyrimme näin madaltamaan työhön hakeutumista ja työnsaantia. Puuhaamme yhdessä
kaikenlaista rakentavaa toimintaa, mikä auttaa
tulijoita oppimaan kieltä ja integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Työssäni etsin, kohtaan
ja tuen näitä ihmisiä ja koitan löytää heille väyliä
toimintaan suomalaisten kanssa.
Seurakunnassa on jo töissä maahanmuuttajia,
tulevaisuudessa seurakunnan menoa rikastuttamassa toivottavasti yhä enemmän.

Hanna Tarkiainen

PÄÄKIRJOITUS | 11.4.2019
Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Edessä Palmusunnuntai ja eduskuntavaalit
KIRKKOVUODESSA PALMUSUNNUNTAI aloittaa hiljaisen viikon. Jeesus

saapuu Jerusalemiin kohti kärsimystä
ja kuolemaa. Seuraamme kärsimyshistoriaa päivä päivältä. Nyt sunnuntaina
kokoonnumme messuun ja hiljaisen
viikon iltoina iltakirkkoihin lukemaan
kärsimyshistoriaa. Palmusunnuntai on
tärkeä päivä, koska palmunoksien ja
suosioita osoittavien ihmisten keskellä
on kuitenkin kysymys toisesta valtakunnasta, kuoleman voittaminen ja
ylösnousemuksen pääsiäinen.

JEESUS EI ratsastanut Jerusalemiin

tullakseen maalliseksi kuninkaaksi tai
vallan merkeissä vaan vapauttaakseen
meidät kuoleman ja pimeyden otteesta.
Tämä on vastaus ihmisen suureen kysymykseen: mikä on elämän tarkoitus ja
onko kuoleman jälkeen elämää? Tuon-

Kristillisyys on rohkeaa
työtä tässä maailmassa.
puoleisen kannalta tarkoitus avautuu
Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jeesus
elää ja mekin saamme elää. Hän voitti
kuoleman. Pääsiäinen on tavallaan joka
päivä, ei vain kerran vuodessa.
PALMUSUNNUNTAINA TOIMITETAAN
myös eduskuntavaalit. Pian saamme
tietää, ketkä 200 kansanedustajaa tulevat käyttämään lainsäädäntövaltaa
tässä maassa. He saavat onnittelukukkansa ja matkaavat Helsinkiin eduskuntataloon tekemään päätöksiä, jotka
vaikuttavat elämäämme täällä tämän-

puoleisessa. Edessä on juhlaa aluksi,
mutta myös raskasta työtä ja ponnistelua yhteisten asioiden hoidossa. Suosio
voi helposti vaihtua syytökseen, jos
ihmiset pettyvät. Kaikille ehdokkaille ja
myös sitten valituille on syytä toivottaa
voimia vaativaan tehtävään ja Jumalan
siunausta.
JOSKUS KRISTINUSKOA on syytetty

siitä, että se huumaa ihmiset tulevan
hyvän lupauksilla eikä näe tämän elämän asioita ja haasteita. Jos tällaista
kristillisyyttä on, se on vääristynyttä.
Kristillisyys on rohkeaa työtä tässä
maailmassa. Elämän tarkoitus on lähimmäisen auttaminen ja palveleminen,
ei vain omasta hyvästä unelmoiminen
ja nauttiminen. Tulevana sunnuntaina
mielessä on vahvasti tämänpuoleisen ja
tuonpuoleisen kysymykset.

”Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti.
Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat,
ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös.”
Matt 27: 51 - 53
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Uskotko ylösnousemukseen?

CRISTINA MORERO
– Uskon ylösnousemukseen ja siihen,
että menemme kuoleman jälkeen
taivaaseen. Se on sisäänrakennettu
minuun jo lapsuudessa. Olin pienenä
Hyvinkään seurakunnan lapsikerhossa
Harjukadulla. Rippikoulun kävin Joutsassa. Pitkäperjantaina hiljennytään,
pääsiäisenä syödään perheen kanssa
parempi lounas. Pääsiäisajan suosikkilauluni on ”Tiellä ken vaeltaa”.

RAIJA SALONEN
– Uskon ylösnousemukseen. Olen lukenut Raamattua ja uskon, että Jeesus
on ylösnoussut kuolleista. Pitkäperjantai ja ylösnousemus merkitsevät sitä,
että saan syntini anteeksi ja pääsen
kuoltuani taivaaseen. Pidämme mieheni Juhanin kanssa musiikkitapahtumista. Pääsiäisajan Bachin Matteuspassion kuuntelimme kirkossa kaksi
kertaa jo Matti Herojan aikana.

MIKKO KALVAS
– Ilmeisesti jollain lailla uskon ylösnousemukseen. Tuonpuoleisuutta en
ole miettinyt. Lapsena kävin pyhäkoulua Mäntsälän Kaukalammen kylässä.
Olen kirkon jäsen, mutta en aktiivinen. En mieti sen kummemmin pitkäperjantain tai pääsiäisen asioita. Asun
yksin, pojalla ja tytöllä on omat perheensä. Aikaisempina vuosina ovella
kävi palmusunnuntaina virpojia.

KOSTAS POLOS
– Olen kotoisin Rodoksen saaren
Istriosin kylästä. Uskon Jeesuksen
ylösnousemukseen ja omaan ylösnousemukseeni. Vanhempani olivat
esimerkkeinä minulle, veljelleni ja siskolleni. Kävimme yhdessä ortodoksikirkossa. Pääsiäispäivän vastaisena yönä kierrettiin kirkkoa pitkät kynttilät
käsissä. Kylän naiset olivat leiponeet
juhlaa varten pääsiäisherkkuja.
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Annu Klemetti-Falenius
Tulkaa kaikki -liike Hyvinkäällä

Tulkaa kaikki,
ystävyydessä on tilaa!

Jussi Andelinin CC Rider Touria Aleksanterinteatterissa oli katsomassa itse Helmut Lotti.

Eronneiden asialla
Jussi Andelin vetää tänä ke-

Voiks olla?

Kotonamme kuuluu toistuvasti kysymys: “Voiks olla?”

Tutustuminen, ystävystyminen, jakaminen tarvitsevat yhdessäoloa ja aikaa. Suhteita pitää hoitaa, vaalia ja ylläpitää
ja hyvän ystävän kanssa tuntuu, että aina voidaan jatkaa
suoraan siitä, mihin viimeksi jäätiin.
Hyvinkään seurakunnan ystävyysseurakunnat ovat
Virossa Viljandin rovastikunta, Unkarissa Kecskmét, Venäjällä Joshkar Ola ja Pyhän Mikaelin seurakunta. Ovatko
tuttuja? Tänäkin vuonna kysymme: ”Voiks olla?” Toukokuussa nimittäin Hyvinkäältä tehdään matka Unkariin ja
Kroatiaan ja näin hoidetaan vanhoja ja mahdollisia uusia
kumppanuuksia.
Muualta Hyvinkäälle muuttaneena mietin, kuinka nämä ystävyydet ovat syntyneet ja miten niitä ylläpidetään.
Onko ystävyys jonkun maan seurakunnan kanssa syvempää kuin toisen? Onko joku jo hiipumassa ja toinen vasta
alkamassa?
Olen itse kokenut seurakuntien välistä aktiivista ystävyyttä

Inkerin kirkon seurakunnassa Venäjällä. Suhde oli todella
tärkeä, vierailut puolin ja toisin vuoden kohokohtia. Ystävyysseurakuntaan kirjoitettiin säännöllisesti kuulumisia ja
sen puolesta rukoiltiin jumalanpalveluksessa. Suhde kantoi
ilossa ja surussa.
On huomattu, että jos ystävyysseurakuntasuhde on
muutaman aktiivisen työntekijän ja seurakuntalaisen hoidossa, se voi jäädä etäiseksi vähemmän aktiivisille. Osaisimmekohan Hyvinkäällä hoitaa kumppanuutta erityisen
hyvin? Miten ystävät olisivat yhteisiä ystäviä?
Tulkaa kaikki, ystävyydessä on tilaa! Kaikki voivat olla!
Pääsiäinen kutsuu meitä kaiken maailman Jeesuksen ystäviä
viettämään yhteistä juhlaa. Muistatko rukouksin tänä pääsiäisenä ystäviämme yli rajojen? Rukoussilta on helppo rakentaa, se ei vaadi matkustusasiakirjoja eikä kulkuneuvoja.
Kun toivotamme ystävillemme: ”Kristus on ylösnoussut!”, voimme olla vakuuttuneita, että heidän vastauksensa
on meille: “Totisesti ylösnoussut!”

Tea Pohjoispuro

Heikki Savolainen

KOLUMNI

väänä Pappilassa Miessakkien
eroryhmää.
Miksi miehille pitää olla
oma eroryhmä, Jussi Andelin?
– Puhutaan mieserityisyydestä. Jos yksikin nainen on
paikalla, muuttaa se ryhmädynamiikkaa heti.
Ero on miehille usein raju
kokemus. Turvautuminen
päihteisiin tai muihin riippuvuuksiin on tyypillistä, vaikka
puhuminen muiden eron
läpikäyneiden kanssa auttaisi
laajentamaan näkökulmaa.
– Kokemukseni mukaan
seitsemän tai kahdeksan kymmenestä miehestä antaa puheille piut paut ja menee töistä
kotiin Alkon kautta. Olenkin
sanonut, että ryhmiemme
miehet ovat eronneiden aatelia, Andelin kertoo.
– Naisten haukkuminen
on ryhmissä tyystin kielletty.
Tunteiden lisäksi käymme läpi
käytännön asioita: esimerkiksi

monikaan mies ei ennen eroa
ole kuullut esimerkiksi yhteishuoltajuudesta.
Muiden suru koskettaa Ande-

linia, sillä hän muistaa hyvin,
mitä oli erota itse seitsemisen
vuotta sitten. Eronsa jälkeen
Andelin kouluttautui Miessakkien ryhmävastaavaksi ja on
toiminut siitä lähtien Riihimäen ja Hyvinkään alueen Miessakkien vapaaehtoisena.
Nykyisin Mäntsälässä asuva
Andelin tunnetaan myös kansallisena Twitter-vaikuttajana.
– Sijoitukseni on 158 Twitterin Suomi-vaikuttajat –listalla. Pidän Twitteristä, koska
siellä voi kysyä keneltä vain
mitä tahansa, vaikka Kaisa
Mäkäräiseltä.
Andelinin näkyvyys Twitterissä on taajaa, ja usein myötätuntoinen Andelin ”tykkää”
muiden päivityksistä. Andelinin aktiivisuus tunnetaan
myös legendaarisesta Elvis-

kiertueesta.
– En ole Elvis-imitaattori,
vaan olen ollut suuri Elviksen
ihailija aina lapsesta saakka.
Myös Elvishän oli eronnut
mies. Vuonna 2003 – 2004
tein näköispainoksen Elviksen viimeisen aikakauden eli
vuosien 1973- 74 konserteista.
Jokainen pikkurillin liike puvustuksesta, valoista ja sen
sellaisesta puhumattakaan oli
alkuperäisen tarkkaa kopiota.
Ainoa, mikä oli omaa, oli ääneni. En pyri enkä tahdo laulaa kuten Elvis, kertoo aktiivinen ihmissuhdetalkoolainen.
Andelinin CC Rider Tour

-kiertueesta on tehty myös
dokumentti, Yle Areenassa
edelleen nähtävissä oleva
Ethän vertaa mua Elvikseen.
Syksyllä aloittavasta
uudesta ryhmästä voi tiedustella osoitteella andelin.jussi@
gmail.com.

Elämän kevät ja kuvat
Viime Kirkonmäestä jäi pois kannen valokuvien

ottajan eli Hanna Tarkiaisen nimi. Asia vaatii
oikaisua, sillä juuri Tarkiainen sai aikaan persoonalliset muotokuvat
seurakunnan työntekijöistä.
Sittemmin Tarkiaisen luovuuden hedelmistä
saatiin nauttia
myös näyttämöllä. Tarkiainen näytteli
maaliskuussa toista pääosaa Teatteri
Betan Yhteisvastuu

näytelmässä Tyttö ja varis.
Miten kevät vaikuttaa luovuuteesi, Hanna?

– En ole vuodenaikasidonnainen ihminen,
vaan minulle luonnossa on aina jotain, mikä
innostaa. Luovuus merkitsee minulle yleisesti
irrottautumista rutiineista sekä avoimuutta.
Innostumista, uusien ideoiden kokeilua ja heittäytymistä.
Ihmiskasvoista innostuvan kuvaajan voi nähdä pitkäperjantaina Hyvinkään kirkon Mestari
–näytelmässä, kesällä teatteri Päivölässä.
Pe 19.4. klo 19 Mestari – Minä seuraan voittajaa, ohjaus Tytti Jäppinen. Hyvinkään kirkko,
Hämeenkatu 16.
Kuvassa Hanna Tarkiainen

LYHYESTI

Oppaita kaupun- Pääsiäinen
kitaideteokseen ja passio
kuuluvat
yhteen
Hyvinkään seurakunta on mukana Lasten
ja nuorten taidekeskuksen ja Sari Palmgrenin Aidatut unelmat –teoksessa, johon
haetaan mukaan esityksellisessä roolissa
olevia vapaaehtoisia oppaita. Tule mukaan
tutustumaan teokseen ja oppaan tehtäviin
17.4.2019 klo 18.30-20 Villa Arttuun (Villatehdas). Ilmoittautuminen opasinfoon nina.laaksonen@artcentre.fi 15.4. mennessä.
Ilmoittautuessa kerro nimesi, puhelinnumerosi ja ikäsi.
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Hyvinkää oratoriokuoro avaa ääntään.

J.S. Bachin Matteus-passio kuullaan palmusunnuntaina 14.4. Hyvinkään
kirkossa. Rooleissa Hedvig Paulig (sopraano), Ruut Mattila (altto),
Petri Vesa (tenori), Niklas Spångberg (basso), Esa Ruuttunen (Jeesus),
Heikki Kulo (evankelista). Hyvinkään Oratoriokuoro, Naiskuoro Solina
ja Hyvinkään Orkesteri, johtaa Erkki Hannonen. Ohjelma 25 €.

Vasemmalla Kirkonmäen ensimmäinen,
vielä nimetön numero, joka on päivätty
pääsiäiseksi 1979. Toiselle numerolle
(oik.) oli jo annettu yleisökilpailun
tuloksena nimi Kirkonmäeltä.

Seurakuntalehti syntyi tarpeeseen
Kirkonmäki-lehti täyttää 40 vuotta.

K

irkonmäen ensimmäisen numeron ilmestymisestä tulee
tänä vuonna kuluneeksi neljäkymmentä vuotta. Se oli yksi
monista 1970-luvulla perustetuista seurakuntalehdistä.
Aluksi lehdellä ei ollut edes nimeä.
Ensimmäistä, vuoden 1979 pääsiäisen
alla, ilmestynyttä numeroa kutsuttiin
yksinkertaisesti vain Hyvinkään seurakunnan tiedotuslehdeksi. Tosin heti
etusivulla seurakuntalaiset haastettiin
mukaan yhteistyöhön. Lehti nimittäin
julisti nimikilpailun, jonka voittaja palkittaisiin.
Ehdotuksia tuli kaiken kaikkiaan kah-

deksankymmentä kappaletta. Saman
vuoden syksyllä ilmestyneen toisen
numeron kannessa lukikin jo komeasti:
Kirkonmäeltä. Nimi oli peruskoulun-

Kerkon
taidetta esillä
Hyvinkään seurakunnan kappalainen
Petteri Kerko on myös sivutoiminen
taiteilija. Kerkon taidenäyttely Business
Center Papulan toimistohotellissa nähtävillä Sine Campana Galleriassa 8.4. alkaen,
Frederikinkatu 61 a 6 krs.

Kerkon Divina Commedia
- tulkinta Jeesuksen kärsimystiestä.

opettaja Tellervo Kuuselan keksimä.
Historia ei kerro, minkä palkinnon hän
ehdotuksestaan sai.
Mutta tuskin nimeä palkinnon toivossa keksittiinkään. Toisessa numerossa Kuusela perusteli ehdotustaan, että
nimi kertoo suorasti sen, mistä lehti
tulee ja mikä on sen tehtävä.
Vasta 2010-luvulla nimi muuttui nykyiseen Kirkonmäki-muotoonsa.
Miksi seurakunnalle haluttiin perustaa

oma lehti? Asiaa kannattaa kysyä Solveig Crusellilta, joka oli mukana miltei
alusta asti. Hän aloitti Hyvinkään seurakunnan tiedottajana 1981 ja toimitti
lehteä pitkään. Nykyisin Crusell on
eläkkeellä, mutta on edelleen aktiivinen
toimija seurakunnassa.
”Yleiseen tiedottamiseen alettiin
seurakunnissa kiinnittää huomiota

vasta 1960-luvulla. Myös maallinen informaatio koettiin tärkeäksi. Seuraava
vuosikymmen olikin sitten eräänlainen
ylimenokausi, jolloin perustettiin useita
seurakuntalehtiä. Hyvinkään seurakuntaan tiedottajanvirka perustettiin vuonna 1974”, Crusell kertoo.
Seurakuntalehdet syntyivät tarpeeseen, sillä muutoin seurakuntien oli ostettava kaikki ilmoitustila päivälehdiltä.
Muutoinkin päivälehdet kirjoittivat
Crusellin mukaan hyvin vähän seurakuntien asioista. Oli tärkeätä saada oma
lehti, joka esitteli seurakuntaa seurakuntalaisille.
”Seurakuntalaiset ottivat lehden heti
hyvin vastaan. Mutta kyllä kritiikkiäkin
tuli nopeasti, jos lehdestä löytyi virheitä,” Crusell muistelee.
Miten lehti on sitten neljässäkymme-

nessä vuodessa muuttunut? Ei loppujen
lopuksi paljoa ainakaan sisällöllisesti.
Alusta asti juttuja oli laidasta laitaan,

Yhteisvastuukeräyksestä Hyvinkään
kirkon remonttiin, Billy Grahamin
Suomen vierailusta Jorma Hynnisen
konserttiin.
Myös lasten ja nuorten toiminta sekä
seurakunnan toiminta ylipäätään nostettiin esille. Kärjistäen voisi sanoa,
että nykyisin lehdestä löytyy enemmän
maallisempiakin juttuja, jotka eivät
suoraan liity kirkkoon, seurakuntaan
tai uskontoon. Suurimmat muutokset
näkyvät kuitenkin ulkoasussa ja juttutyypeissä.
”Aiemmin artikkelit olivat pidempiä.
Nykyisin lehdessä on enemmän pieniä
pistejuttuja. Ehkä se on hyvä, sillä ihmiset eivät tänä päivänä välttämättä jaksa
lukea laajoja juttuja. Pienissä jutuissa on
tosin haasteena se, kuinka sanottavan
saa esille”, Crusell näkee.

Henri Waltter Rehnström

Eero Huovinen vs. Björn Walhroos
Kirkkopäivät järjestetään tänä vuonna
Jyväskylässä 17.-19.5. Emerituspiispa
Eero Huovisen nojatuolirupattelut suomalaisten vaikuttajien kanssa kuuluvat
Kirkkopäivien suosikkiohjelmiin, ja Jyväskylään Huovinen on kutsunut vieraakseen
pankkimaailman keisarin Björn ”Nalle”
Wahlroosin. Mielenkiintoinen haastattelutunti kuullaan Kampuksen kentän kirkkopäiväteltassa yliopistoalueella lauantaina
alkuiltapäivästä.
Muun muassa Sammon, UPM:n ja
Nordean hallitusten puheenjohtajana
tunnetun Wahlroosin mukaan yrityksen

tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon
varallisuutta omistajilleen. Muita vastuita
yrityksen harteille on turha yrittää tunkea.
”Yritys on yhden asian liike”, on Wahlroos teroittanut. Maailman kirjat ovat
Wahlroosin mukaan kuitenkin menneet
sen verran sekaisin, että yrityksiä huudetaan apuun ties mihin. ”Laajempaa yhteiskunnallista vastuuta voidaan edistää vain
edistämällä markkinataloutta”, on Wahlroos naulannut teesinsä. Tämän näkemyksen Huovinen varmaan Kirkkopäivillä
haastaa.
Eriikka Käyhkö
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Eduskuntavaaliekstra:
Kirkon ja valtion suhde?

Jussi Kukkola, SDP

Leena Meri, Perussuomalaiset

Nina Naskali, Sininen tulevaisuus

Lauri Vihervä, Vasemmistoliitto

Reija Taupila, Kristillisdemokraatit

Irma Pahlman, SDP

Mia Lahti, Keskusta

Jaakko Rainio, Kokoomus

1. Miten muuttaisit vai muuttaisitko kirkon ja valtion suhdetta?
2. Mikä on oma suhteesi kirkkoon?

kannatan, mutta en ole sitä ajatellut
poliittisesti ponnekkaasti ajaa. Ev.lut.
kirkkoon kuuluu kuitenkin vielä lähes
70 % suomalaisista ja sitä kautta kirkon
asema on edelleen jokseenkin perusteltu.
2. Olen niin sanotusti ”sunnuntaievankelis-luterilainen”. Kuulun kirkkoon, mutta kirkossa itsessään käyn
pitkälti vain jouluna.

Kirkolla on useita yhteiskunnallisia tehtäviä kuten
väestökirjanpito sekä hautausmaiden ylläpito.
Suomalaisen yhteiskunnan kristillinen perinne näkyy
mm. vapaapäivissä sekä niin, että kouluissa opetetaan
uskontoa. Kysyimme, mitä hyvinkääläisehdokkaat
ajattelevat kirkon ja valtion suhteista. Seuraavilta
ehdokkailta saatiin seuraavat vastaukset kysymyksiin:

ELOKUVA

TEATTERI

KIRJAT

Reijo Huuskonen

Pohjolan pasuuna
rikoksia ratkomassa
Mikael Niemi
KARHUN KEITTO
Like 2018, 410 s.
Ruotsin kielestä kääntänyt Jaana Nikula

Harvoin lukee niin väkevää tekstiä
kuin on Mikael Niemen herätysliikehistoriaa ja dekkaria yhdistävä romaani.
Samassa keitoksessa on viiltävä rakkautarina sekä Lapin mytologiaa ja kansantiedettä sopivin annoksin.
Mikael Niemi pompahti suorastaan
maailmanmaineeseen hulvattomalla läpimurtoromaanillaan Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä (2001). Peräpohjolan maisema on nytkin sama, mutta
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Jussi Kukkola, SDP
1. Minulla ei ole asiaan vahvaa näkemystä. Taivun ajattelemaan pitkälti
samalla tavalla puolueeni kanssa: periaatteessa kirkon ja valtion erottamista

historiallinen puite yli 150 vuoden
takaa. Keskeinen henkilö on Rovasti eli
Lars Levi Laestadius, joka palveli Pajalan kirkkoherrana vuosikymmenet. Hänen oppipoikanaan häärii romaanissa
Jussi, elämälle pelastettu räsyinen Lapin
noidan poika. Vastapuolena viinaan
menevä nimismies ja muuta paikallista
pintasivistyneistöä.
Romaani kuvaa Lapin suurta herätystä 1800-luvulla aidon oloisesti. Laestadiuksen ankarat saarnat ihmisen perinjuurisesta turmeluksesta paiskasivat
kuulijat syvään synnin hätään. Mutta
sitten ehdoton ja suloinen sana Kristuksen täytetystä työstä toi myös lohdutuksen liikutuksineen. Oheisseurauksena
kokonaisten kylien elämä muuttui;
kapakoitsijoiden elinkeino uhkasi näi-

vettyä. Toisella laidalla hurahdettiin
hurmahenkisyyteen ja tartuttiin aseisiin
herätyksen torjuvia vastaan.
Rikostarina, jossa Köngäksen kylän
piikoja kuolee ja Laestadiusta maalaava
taiteilijakin ryöstömurhataan, on kirjailijan luovaa sepitettä. Lapista tulee
muitakin värikkään kielen käytön mestareita. Juuri Laestadius on ollut monen
kirjailijan inspiraation lähde. Mieleen
tulee mm. samaisesta Pajalan pitäjästä
kotoisen olevan Bengt Pohjasen romaani Huutavan ääni (1999).
Nimi Karhun keitto on aika mitään
sanomaton kirjan sisältöä ajatellen.
Mutta joka ei pelkää lukea kuvia ihmisen pohjattomasta pahuudesta ja
jumalallisista armon vilahduksista, saa
pohdittavaa pitkäksi aikaa.

Leena Meri, Perussuomalaiset
l. Mielestäni suhde on tällä hetkellä
melko hyvä. Kristilliset, länsimaiset arvot ovat hyvä pohja hyvälle elämälle.
2. Itse en kuulu tällä hetkellä mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Olen ollut Ev.lut-kirkon jäsen ja käynyt
lapsena pyhäkoulua ja suorittanut ripille pääsyn. Aikuisena erosin kirkosta,
koska en kokenut se antavan mitään
juuri minulle. Uskontoa ja hyvää elämää
voi harjoittaa ilman että kuuluu kirkon
jäsenyyteen. Pidän silti hyvänä suomalaisia kristillisiä arvoja.
Nina Naskali, Sininen tulevaisuus
1. Valtion ja kirkon tulisi toimia yhdessä yhteiskuntamme arvomaailman
peruspilarina. Yhteisiä toimintatapoja
varmasti löytyy, kuten toisen arvostaminen ja kunnioittaminen.
2. Ilta, kädet ristin, Isä meidän. Kiitollisuus, onnellisuus, kun katson ylös.
Kehittyminen ihmisenä läpi elämän.
Kasvatukseni. Luen papan vanhoja kirjeitä. Kiitän, että vaikka maatilamme jäi
Karjalaan, meistä ei tullut katkeria.
Lauri Vihervä, Vasemmistoliitto
1. Muuttaisin valtion ja kirkon suhdetta riippumattomampaan suuntaan.
Koen, että kirkon voi olla vaikea puolustaa kaikkein heikko-osaisimpia, etenkin
porvarihallituksen aikana, jos sillä on
liian tiiviit suhteen valtiovaltaan.
2. Oma suhteeni kirkkoon on myönteinen, mutta ristiriitainen. Toivon, että
kirkko uskaltaisi vieläkin enemmän
taistella yhteiskunnan sorrettujen puolesta, Jeesuksen sanoman hengessä.
Reija Taupila,
Kristillisdemokraatit
1. Valtion ja kirkon suhde on mielestäni nykyisellään toimiva. Kaikki
tähänastinen kehitys on tapahtunut pitkälti valtionhallinnon ja kirkon yhteisymmärryksessä ja yhteisestä tahdosta.
En muuttaisi nykyistä kirkon ja valtion
suhdetta.
2. Vaikka oma hengellinen kotini
löytyy vapaista suunnista, on myös
kirkko itselleni tärkeä. Arvostan suuresti kirkon tekemää monipuolista
työtä.

Irma Pahlman, SDP
1. Kirkolla ja valtiolla on ollut historiallisesti tiivis suhde. En muuttaisi
tätä. Kirkko hoitaa tärkeitä tehtäviä,
jotka koskettavat jollakin tavoin jokaista ihmistä. Kirkko on heikoimpien
puolella ja kunnioittaa ihmisarvoa ja
ihmisen arvokkuutta. Luterilainen
kulttuuri ja tavat ovat meille suomalaisille tärkeitä.
2. Olen seurakunnan jäsen sekä
kirkkoneuvoston että kirkkovaltuuston
jäsen. Rukous on ollut osa arkeani koko
elämäni. Vaikeina aikoina usko ja rukous lohduttaa ja tuo turvaa.
Miia Lahti, Keskusta
1. En muuttaisi valtion ja kirkon
suhdetta. Kirkko hoitaa monia yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä ja on aktiivinen toimija ja vaikuttaja. Kirkkoon
kuuluu edelleen suuri osa suomalaisista, ja se on vahvasti kytköksissä kulttuuriimme.
2. Suhde on lämmin. Kasvoin pappilassa ja olin seurakuntanuori. Arvostan
paljon mm. diakonia-, sielunhoitosekä lapsi- ja nuorisotyötä. Pyhä tekee
hyvää.
Jaakko Rainio, Kokoomus
1. Olen sitä mieltä että koti, uskonto
ja isänmaa on meidän suomalaisten perusoikeus ja –velvollisuus tämän päivän
yhteiskunnassa. Perinteiset arvot olen
oppinut kotikasvatuksessani ja niistä
olen kiitollinen. On oikein että evankelis-luterilainen kirkko antaa lausunnot
eduskunnalle ennen lakien säätämistä.
Valtio kuuntelee kirkkoa. Kansankirkko
voi hyvin ja toimii ihmisen parhaaksi.
Kirkollisverolla tuetaan seurakuntien
toimintaa ja se on pohja ihmisten hyvinvoinnille. Kirkko on hyvä esimerkki
ja malli sivistysvaltiolle, Suomelle.
Nykyinen kirkon ja valtion suhde tulee
jatkua tulevaisuudessakin.
2. Uskon jumalaan ja rukoilen joka
päivä. Olen kiitollinen elämästä, hyvinvoinnista ja onnellisuudesta. Koti,
uskonto ja isänmaa toimii ja antaa
pohjan elämälle. Pidän uskoni omana
asiani enkä julista sitä sen enempää
julkisesti. Kirkko antaa minulle sisäisen rauhan.

Kirkonmäki toivottaa
äänestysintoa 14.4.
kaikilla tavoin ajatteleville!
Kirkonmäki lähetti kyselyn ehdokkaille, jotka olivat ilmoittaneet Hyvinkään asuinpaikakseen.

Kristus – kulmakivi
ja kompastus
Draamaelokuva Tuntematon mestari
Ohjaus Klaus Härö.
Käsikirjoitus Anna Heinämaa.
Pääosissa Heikki Nousiainen,
Amos Brotherus, Pirjo Lonka.
Kesto 95 min.

Klaus Härö uskaltaa uida elokuvaohjaajana vastavirtaan, hiukan Aki
Kaurismäen tapaan. Hänen elokuvissaan ei kohelleta Hollywoodin tapaan
eikä rakenneta sydäntä särkeviä romansseja. Härö kertoo hallituin elokuvallisin keinoin arkisia, elämänmakuisia
tarinoita. Henkilöhahmot, värit, tunnelma ja miljöö tukevat saumattomasti

toisiaan.
Kirkon Mediasäätiö on tukenut lähes
jokaista Klaus Härön tuotantoideaa.
Aivan perustellusti, onhan kaikissa
hänen elokuvissaan maailmankatsomusta ja myös hengellisyyttä haastava
elementti, alkaen Näkymättömästä Elinasta (2002) täysosumaan Postia pappi
Jaakobille (2009) sekä nyt esillä olevaan
Tuntemattomaan mestariin (2019).
Elokuvatarinan keskiössä on vanha
maalaus, joka osoittautuu Ilja Repinin
Kristus-ikoniksi. Taidekauppias Lainio
haluaa saada kiihkeästi maalauksen haltuunsa uransa sinetiksi. Tämä tuo väistämättä mieleen Jeesuksen vertauksen
kauppiaasta, joka löydettyään kallisarvoisen helmen meni ja myi kaikki mitä
hänellä oli ostaakseen sen.

AJAN ILMIÖ

Lapsia ei tehdä,
heidät saadaan.
15% lasta yrittävistä
kohtaa vaikeuksia.
Maalaus: Petra Pohjanraito

Lapsettomuus koskettaa aina

L

apsettomuus koskettaa
syvästi sen kohtaavia. Se
on myös aina kriisi, joka
vaikuttaa parisuhteeseen.
Väestöliiton psykologi ja
psykoterapeutti Maiju Tokola kertoo, että kriisin syvyys riippuu monesta tekijästä. Se riippuu esimerkiksi siitä, miten pari on kohdannut
aiemmat kriisit, persoonallisuudesta
sekä siitä, kuinka voimakas toive
lapsesta on.
Lapsettomuus on erilainen kriisi
niille, joiden suuri haave on lapsi
kuin niille, jotka miettivät, haluavatko lapsen vai ei. Lapsettomuus
koskettaa kuitenkin aina tilanteesta
riippumatta.
Raamatussa on koskettavia kertomuksia naisista, jotka ovat syvästi
kärsineet lapsettomuudesta. Vaikka
lapsettomuus on lisääntynyt elämäntapojen ja olosuhteiden muuttuessa,
on ongelma inhimillisesti yhtä koskettava ja omakohtainen - omakohtainen myös itselleni.
Raamatussa kerrotaan Saarasta
ja Hannasta, jotka kärsivät lapsettomuudesta ja kokivat lapsettomuuden myötä surua ja ulkopuolisuutta.
Vaikka molemmat naiset saivat avun
lapsettomuuteen ja kokivat Jumalan
hyvyyttä, jätti lapsettomuus varmasti jälkensä sekä näihin naisiin että
heidän puolisoihinsa. Saara nauroi,
eikä ollut uskoa Jumala ilmoittaessa,
että hän saisi hyvin iäkkäänä lapsen,
jonka nimeksi tuli Iisak. Hanna itki
vuolaasti kohtaloaan temppelissä.
Hän koki rukousvastauksena
Samuelin syntymän.

Muitakin hengellisiä viitteitä
elokuvasta löytyy. Perusteeman
ohella jännitystä luo perhesuhdedraama. Välit avioeron
läpikäyneeseen tyttäreen ovat
poikki. Sukupolvien kuilun sillan löytymisessä auttaa lopulta
sama Kristus-ikoni. Nuorta
tyttärenpoika Ottoa näyttelee
oivallisesti Amos Brotherus,
katkeroitunutta äitiä Pirjo
Lonka.
Tuntematon mestari on Härön ensimmäinen nykyaikaan
sijoittuva elokuva. Kuvakerrontaa hallitsee tuttu tinkimättömyys.
Helsingin Bulevardi sykkii urbaania elämää, taidehuutokaupan hektinen bisnes
hengästyttää, Clarion-hotellin maise-

Nämä naiset saivat kokea äitiyden
ilon ja vastuun. Raamatussa lapset
tuntuvat olevan Jumalan siunauksen
osoituksia. Siksi voi olla vaikeaa
kokea lapsettomuutta, jossa ei ole
täyttymystä tai onnellista loppua.
Lapseton voi kokea syvää turhautumista kuunnellessaan vanhempien
puhuvan omista lapsistaan tai kuullessaan kokemuksia vanhemmaksi
tulemisesta yllättäen tai pitkän
odotuksen jälkeen. Kuten Hanna itki
lohduttomasti, ei lapsettomuudesta
kärsivää ole helppo lohduttaa. Toisinaan lohtua ei tunnu olevan. Lapseton voi kokea huonommuuden ja
tarkoituksettomuuden tunteita.
Itse en ole ratkaissut lapsettomuuden ongelmaa, se on kipuna
sydämessä. Kuitenkin ajattelen, että
jokaisella asialla on puolensa, niin
lapsettomuudella kuin vanhemmuudellakin. Mikään asia ei ole joko/tai.
Vaikka kaikelle ei löydy selitystä tai
tarkoitusta, on omaa hyvinvointia
vaalittava ja lapsettomuuden surut
surtava. Ja lopulta päästettävä irti.
Luovuttava asioista, joita ei voi
saada ja rukoiltava, että Jumala antaisi jotain muuta tilalle. Tietysti on
myös itse mietittävä, mihin asioihin
elämässä haluaa keskittyä. Kysyä
itseltä: mikä on tärkeää ja rakasta,
vaikka olen lapseton? Miettiä, millä
tavalla voisi tyydyttää omaa hoivaviettiään - ketä voi auttaa ja hoivata?
Ja etsiä myös niitä, joiden kanssa voi
jakaa kokemuksen ja siihen liittyvät
tunteet.

mahississä välkkyy yöllinen Helsinki.
Kaiken keskellä pienet ihmiset sinnittelevät ristiriitoineen ja haluineen. Taidekauppiaan testamentti, mihin elokuva
päättyy, on lupaus paremmasta.
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HISTORIALLINEN
PÄÄSIÄINEN
Pääsiäisen keskeinen tapahtumapaikka on yhä olemassa. Arkeologisten
kaivausten lisäksi historiankirjat kertovat Jeesuksen elämästä ja kuolemasta.

J

erusalemilla, kaupungissa jossa Kristus kuoli, oli
jo kristinuskon ensimmäisen pääsiäisen aikaan
yli tuhatvuotinen historia.
Viimeisen parin tuhannen vuoden aikana
kaupunki on muuttunut paljon. Radikaalimmin
se muuttui jo vuonna 70 jKr., jolloin roomalaiset
valloittajat tuhosivat käytännössä Jerusalemin täysin.
Jäljelle jäi vain pala temppelin muuria, joka nykyisin
tunnetaan Itkumuurina.
Tästä huolimatta Jerusalemista löytyy yhä runsaasti viitteitä kahden tuhannen vuoden takaisen pääsiäisen tapahtumista. Ristiinnaulitsemisesta ympäröivistä tapahtumista ja ihmisistä on säilynyt jälkipolville
kiinnostavaa historiallista tietoa myös muutoin.
Kirjalliset lähteet

Juutalaiset ylipapit ja fariseukset halusivat surmata
Jeesuksen, koska pelkäsivät oman asemansa puolesta.
Koska he eivät itse voineet julistaa kuolemantuomiota, vangituttivat he Jeesuksen ja antoivat hänet
Juudean maaherran Pontius Pilatuksen käsiin. Pilatus
ei löytänyt Kristuksen toiminnasta moitittavaa, mutta
antoi enemmistön päättää ristiinnaulitsemisesta. Sen
jälkeen Joosef Arimatialainen hautasi ruumiin paikkaan, jonka oli suunnitellut omaksi hautapaikakseen
Evankeliumeissa pääsiäisen tapahtumat on selitetty yksityiskohtaisesti. Lisäksi pääsiäisen tapahtumista
löytyy merkintöjä myös muista kirjallisista lähteistä.
Vuosina 56 jKr.-120 jKr. eläneen roomalaisen historioitsijan Tacituksen Keisarillisen Rooman historiassa
sanan ”kristitty” kerrotaan tulevan Kristukseksi kutsutusta miehestä, joka ristiinnaulittiin keisari Tiberiuksen aikana.
Toinen merkittävä lähde on juutalaisen historioitsijan Josefuksen (37 jKr.- jKr. 100) kirjoittama Juutalaisten muinaisajat, joka käsittää hänen kansansa
historian maailman luomisesta 60-luvun lopulle jKr.
asti. Kaksikymmentä osaa sisältävässä teoksessaan
hän mainitsee Jeesuksen kahdesti, Kristukseksi kutsuttuna Jaakobin veljenä ja viisaana miehenä, joka
teki ihmeitä.
Pyhän haudan kirkko

Nykykäsityksen mukaan sekä Jeesuksen hauta että
Golgata sijaitsevat paikalla, jonka päällä tänä päivänä
seisoo Pyhän haudan kirkko. Alun perin keisari Hadrianus rakensi paikalle epäjumalan temppelin vuonna
135. Kristitty keisari Konstantinus hävitti temppelin ja
alkoi äitinsä Helenan pyynnöstä rakentaa kirkkoa sen
paikalle vuonna 326. Rakennusurakka kesti yhdeksän
vuotta. Historian saatossa kirkko on tuhoutunut ja
jälleen rakennettu useaan kertaan uudestaan.
Mutta yksi osa kirkkoa on lähes koskematon. Kes-
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Golgatalla (ylh.) ristiinnaulitun Jeesuksen otti evankeliumin mukaan alas Joosef Arimatialainen ja hautasi
paikkaan, jonka oli suunnitellut omaksi hautapaikakseen.
Paikalla sijaitsee nykyisin Pyhän haudan kirkko (vas.).

kellä kirkkoa on kappeli, jonka sisäpuolella on Jeesuksen varsinainen hautaholvi. Vuonna 2016 arkeologit
avasivat haudan ensimmäistä kertaa sitten 1500-luvun. He siirsivät pois holvin edessä olevan marmorisen paaden ja saivat näin esiin kalkkikivisen alustan:
perimätiedon mukaan Kristuksen ristillä kuollut ruumis laskettiin sen päälle. Noin viidenkymmenen metrin päässä haudasta löytyy pala haljennutta kalliota.
Sen uskotaan puolestaan olevan teloituspaikka, jossa
Jeesuksen risti oli seissyt.
Arkeologiset tutkimukset kestivät vuoteen 2017 asti, ja niiden katsottiin tukevan Raamatun kertomuksia
tapahtuneesta.
Pyhän haudan kirkkoa on hallinnut yhdessä kuusi
kristillistä kirkkokuntaa. Niiden keskinäisestä toraisuudesta kertoo tosin paljon se, että kirkon avaimet
annettiin jo 1100-luvulla säilytettäväksi muslimiperheelle.

Jerusalem, kolmen uskonnon pääkaupunki kuvattuna Öljymäeltä.

Jeesus vangittiin Getsemanessa.
Via Dolorosa

Pyhän haudan kirkko on myös olennainen osa
Jerusalemin vanhan kaupungin halki kulkevaa Via
Dolorosaa. Se on yksi maailman tunnetuimpia katuja.
Perimätiedon mukaan Via Dolorosan uskotaan olevan
reitti, jota pitkin Jeesuksen oli kannettava risti teloituspaikalleen. Suomeksi nimi tarkoittaa kärsimysten
tietä.
Via Dolorosan varrella on neljätoista etappia. Reitti
alkaa Jeesuksen vangitsemispaikasta, Getsemanen
puutarhasta ja päättyy Pyhän haudan kirkkoon. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Ecce homo -kirkko.
Nimi tulee Pontius Pilatuksen lausumista sanoista
”Ecce homo – katso ihmistä ”. Sen hän sanoi näyttäessään kansalle orjantappurakruunupäistä Jeesusta.
Kirkon lattian alta on arkeologisissa kaivauksissa
löytynyt pala alkuperäistä roomalaista katukivetystä.
Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, miten Pilatuksen tuomionistuin sijaitsi Kivipihalla. Esiin kaivettu katukivetys antaa viitteen siitä, millaisella paikalla
Jeesus tuomittiin.
Muita Via Dolorosan etappeja ovat muun muassa
paikat, joissa Jeesus lohduttaa äitiään ja jossa Simon
Kyreneläinen ottaa ristin kantaakseen. Katolilaisen
perimätiedon mukaan yhdellä etapilla jerusalemilainen nainen Pyhä Veronika pyyhki liinallaan voipuneen Jeesuksen kasvoja, ja kuva kasvoista jäi liinaan.
Torinon käärinliina

Jeesuksen aikana ruumiit oli haudatessa tapana kapaloida käärinliinoihin. Vuoden päästä hauta avattiin
ja luut poimittiin luulaatikkoon. Kun Jeesusta seuranneet naiset tulivat hautaamisen kolmantena päivänä

haudalle, huomasivat he haudan
tyhjäksi. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesuksen
ruumiin paikalla oli ainoastaan
hänen käärinliinansa.
Torinon käärinliinaksi kutsutaan Torinossa Pyhän Johannes
Kastajan katedraalissa säilytettävää pellavakangasta. Sen kerrotaan olevan juuri samainen käärinliina, johon ristiltä alas lasketun
Jeesuksen ruumis käärittiin. Neljä
metriä pitkään kankaaseen on
piirtynyt pitkätukkaisen ja -partaisen ristiinnaulitun miehen hahmo,
jonka uskotaan olevan itse Jeesus.
Hahmo on kuvattu sekä etu- että
takapuolelta. Tämän lisäksi kankaassa on tummia läikkiä, joiden
uskotaan olevan verta.
Ensimmäinen maininta käärinliinasta on peräisin 1300-luvulta.
Se kulki omistajalta toisella, ja
vaurioituikin osittain tulipalossa
ennen kuin kirkko sai sen omistukseensa 1500-luvulla. Historian
saatossa käärinliinaa on tutkittu
kaikilla käytössä olleilla tieteellisillä resursseilla, ja sen aitoudesta on
esitetty sekä puoltavia että vastustavia tutkimustuloksia.
Viimeisimmissä tutkimuksissa
käärinliina on ajoitettu ajanlaskumme alun Palestiinaan – niin
kudontatekniikka kuin vain alueella esiintyvä siitepöly viittaa ajanlaskun alun Palestiinaan. Mutta
yhä edelleen siihen piirtyneen kuvan mysteeriä ei ole
onnistuttu ratkaisemaan. Millään tekniikalla ei ole
kyetty tekemään samanlaista jäljennöstä.
Torinon käärinliinan vaiheita on kuvattu kattavasti esimerkiksi tutkija Juha Hiltusen kirjoittamassa
Valokuva Jeesuksesta? -kirjassa. Siitä on otettu tänä

keväänä uusintapainos, jonka otsikosta on poistettu
kysymysmerkki.
Pontius Pilatuksen hauta

Raamatussa esiintyvistä historiallisista henkilöistä
merkittävin lienee Juudean maaherra Pontius Pilatus.
Hänen vaikutuksensa kristinuskon syntyyn on suurempi kuin esimerkiksi uudessa testamentissa mainituille Herodeksella ja Herodes Antipasilla. Mikäli
Pilatus ei olisi teloituttanut Jeesusta, mitä silloin olisi
tapahtunut kristinuskolle?
Evankeliumien lisäksi Pontius Pilatuksen vaiheista
tiedetään kuitenkin varsin vähän. Alussa mainitut historioitsijat Josefus ja Tacitus sekä heitä vanhempi hellenistinen juutalainen filosofi Filon Aleksandrialainen
mainitsevat teksteissään Pilatuksen. Jälkimmäinen oli
peräti Pilatuksen aikalainen, sillä hän eli vuosina n. 20
eKr. – 40 jKr.
Mainitut historiankirjoitukset ajoittavat Pontius
Pilatuksen valtakauden vuosille 26 jKr. – 36 jKr. Virkakauden ulkopuolisista asioista ei ole jäänyt mitään
merkintään. Tämän vuoksi on herännyt myös epäilyjä
siitä, oliko Pontius Pilatus nimistä hahmoa koskaan
edes olemassa. Hän näet tulee kuin tyhjästä maailmanhistoriaan tuomitsemaan Jeesuksen, minkä jälkeen katoaa jäljettömiin.
Asioihin tuli kuitenkin uusi käänne vuonna 1961.
Tuolloin arkeologit löysivät nimittäin kiinnostavan
haudan Kesareasta, joka oli muinainen satamakaupunki Palestiinassa Välimeren rannalla. Se toimi
aikoinaan Juudean sotilaallisena ja hallinnollisena
pääkaupunkina.
Löydettyyn hautakiveen oli merkitty Pontius Pilatuksen nimi ja tieto siitä, että hän oli toiminut Tiberiuksen aikaan Juudean maaherrana. Hauta on ainoa,
mutta sitäkin merkittävämpi arkeologinen todiste
Pilatuksen olemassaolosta. Kirjallisten lähteiden vähyys johtunee siitä, että Pilatusta on pidetty hyvin tavanomaisena roomalaisena virkamiehenä. Hän tuskin
olisi jäänyt edes historiaan ilman Jeesusta.
Henri Waltter Rehnström

Torinon käärinliinasta tiede kiistelee jatkuvasti. Tutkimuksia lähimmin s eurannut ja aiheesta kirjan
julkaissut Oulun yliopiston kulttuuriantropologian dosentti Juha Hiltunen - entinen skepsisläinen hämmästelee median yksipuolista kielteisen tutkimuksen uutisointia. Jeesuksen kasvonpiirteistä on tehty
liinan pohjalta useita rekonstruktioita.
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Koululaisten
kesä 2019
Hyvinkään
seurakunnassa
Sääksin leirikeskuksessa

Alusta saakka kristittyjen välillä
on ollut erimielisyyksiä esimerkiksi etiikasta, ja siitä, kuka on
lähinnä totuutta. Ristiriitojen
kanssa on vain opittava elämään,
sanoo Hyvinkäällä pitkään asunut
teologian eremitusprofessori Lars
Aejmelaeus.

Kristinuskon synnytystuskat

K

irkko syntyi sen uskon
varassa, että Kristus nousi
kuolleista ja vaikuttaa
edelleen keskuudessamme,
kertoo Helsingin yliopiston eksegetiikan eremitusprofessori,
Uuden Testamentin asiantuntija Lars
Aejmelaeus.
”Aamuisen hämärän ja usvan läpi
vene lähestyi Galileanjärven rantaa.
Seitsemän kalastajaa oli palaamassa
koko yön kestäneeltä tuloksettomalta
pyyntiyritykseltä. He olivat elämässään
pettyneitä miehiä”, aloittaa eksegetiikan professori Lars Aejmelaeus teoksensa Kristinuskon synty.
Hän maalaa kuvan kovia kokeneista
opetuslapsista, jotka olivat nähneet
suurten toiveidensa valuvan hiekkaan
Mestarinsa mestaamisen myötä.
Pietari oli pettynyt itseensäkin. Hän
ei ollut kestänyt koetusta. Se, mihin
hän oli kiinnittänyt koko elämänsä, oli
sortunut.
”Kun väsynyt mies kohotti katseensa hän oli erottavinaan järven rannalla
hahmon, jossa oli jotakin tuttua. Pietarin sydän alkoi sykkiä voimakkaasti.
Hämmästykseen sekoittui yhtä aikaa
kauhua ja riemua. Oliko tämä mahdollista? Saattoiko hän uskoa aistejaan?
Oliko tuo hahmo todellakin Mestari?”
Aejmelaeus panee Pietarin suuhun
samoja kysymyksiä, jotka askarruttavat
yhä lukemattomia ihmisiä: Jos Kristus
elää, mitä se merkitsee minulle?

YLÖSNOUSEMUS KRISTINUSKON
ALKURÄJÄHDYKSENÄ
Kristinusko lähti liikkeelle pienen
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joukon käänteentekevistä kokemuksista. Maahan lyötyjen, kotikonnuilleen
häntä koipien välissä palanneiden
opetuslasten täydellisen tappion tunnelma vaihtui kaikkien yllätykseksi
rohkeuteen ja uskoon, jonka voima on
kantanut meidän aikoihimme asti.
Jeesus-liike levisi räjähdysmäisesti
Välimeren ympäristössä. Ensimmäiset kristityt saivat kokea vainoja ja
kärsimyksiä, mutta mikään ei voinut
pidätellä heitä viemästä sanomaansa
henkensä kaupalla eteenpäin.

PALUUN PITKITTYMINEN
PORVARILLISTI
Ensimmäisen sukupolven kristityt
uskoivat, että Jeesus palaisi jo heidän
elinaikanaan. Alkukristittyjen ajattelun ja elämänmuodon oli ennen
pitkää kuitenkin sopeuduttava siihen,
että kirkko toimisi tässä maailmassa
ehkä pitkänkin aikaa. Tämä muutti
perspektiiviä pari piirua Jeesuksen
pikaisen paluun odotusta pidemmälle.
Seurakuntaelämä järjestäytyi ja virkoja
perustettiin. Yli-innokkaiden hurmahenkien tyynnyttelyn lisäksi piti alkaa
vahvistaa jo uskossaan väsähtäneitä.
Sanoma Kristuksesta haluttiin
varmistaa myös kirjalliseen muotoon.
Ensimmäisenä ehätti Paavali kirjeineen 50-luvun alussa. Evankeliumeita
alettiin kirjoittaa 70-luvulta lähtien.
RISTIRIITOJEN KANSSA
ON ELETTÄVÄ
Evankeliumien kirjoittamisen kriteerinä ei ollut historiallinen tarkkuus,
vaan Lars Aejmelaeuksen mukaan se,

miten kertomukset välittivät evankeliumia eteenpäin. Uuden testamentin
ensisijaisena tarkoituksena oli synnyttää uskoa Vapahtajaan.
Alkuseurakuntakaan ei ollut vain
yhteen hiileen puhaltava joukko. Alusta lähtien oli kiistoja siitä, kuka on
lähimpänä totuutta.
Esimerkiksi uskon ja tekojen suhteista sekä kristityltä vaadittavasta etiikasta on aina ollut erimielisyyksiä.
Ristiriitojen kanssa on opittava
elämään. Vain harvat kristityt ovat
saaneet kokea jo maan päällä rikkumatonta rauhaa ja harmoniaa.

VIELÄKÖ KIRKOSSA ON VIRTAA?
Kirkosta ja kristityistä on kautta
kirkkohistorian ollut helppoa osoittaa
suuria inhimillisiä heikkouksia. Viimeistään tieteellisen tiedon ja kriittisen ”liberaalin” raamatuntutkimuksen
kuviteltiin vetävän kristinuskolta maton alta, mutta toisin kävi.
Mitkään tutkimustulokset eivät
pysty todistamaan, onko Kristus todella Ylösnoussut ja elävä, kuten hänen
seuraajansa väittävät. Vastauksen
etsijät voivat saada asiasta selvää vain
noudattamalla Jeesuksen kehotusta
”seuraa minua!” – jättäytymällä Jumalan lupausten varaan.
Siinä mielessä nykyihminen on samassa asemassa kuin alkukristityt.
Janne Villa

3.-4.6. Junnuleiri 6-8 v.
Leiri eskariin menevistä toka -luokalle meneviin asti. Hinta 20€
4.-5.6. Junnuleiri 6-8 v.
Leiri eskariin menevistä toka -luokalle meneviin asti. Hinta 20€
24.-26.6. Kesäleiri 11-14v
Hinta 4€
1.-3.8. Kesäleiri 9-10v
Hinta 40€
5.-6.8. Kesäleiri 7-8v
Leiri jo vuoden koulussa olleista
alkaen. Hinta 35€
10.8. Isovanhempi –lapsenlapsi –päivä. Hinnat aikuinen 20€, lapsi 5€. Ei
sisaralennusta.
11.8. Kummi-kummilapsi –päivä.
Hinnat aikuinen 20€, lapsi 5€. Ei
sisaralennusta.
Sääksin leireistä sisaralennus -50%,
ellei toisin mainita. Lapsi ilmoitetaan oman ikäryhmänsä leirille.

Pisara –suurleiri 24.-29.7.2019
Pisara –suurleiri on valtakunnallinen telttaleiri 10-14 –vuotiaille
Partaharjun leirikeskuksessa. Mukaan voi tulla vaikka koko perhe.
Hyvinkääläisten hinta 130€. Sisaralennus -30€. Omavastuuhinta
mahdollisten maksuvapautusten
saajille 50€. Viimeinen ilmoittautuminen ja maksuton peruuttaminen
tiistaina 7.5.2019.

K-12 –kurssi ja leiri Sääksissä
K-12 –kurssi on 12-14-vuotiaille
tarkoitettu kurssi itsensä ja toisten
kanssa pärjäämisestä. Kokoontumisia ennen leiriä on kaksi:
ti 22.10. ja ti 29.10. klo 17-19 sekä
leiri 1.-3.11. Leirillä tehdään myös
leiriin kuuluvia juttuja. Viimeinen
ilm. 11.10.2019. Hinta 40€. Sisarale
-50 %.
Kaikkien leirien ilmoittautumiset
alkavat maanantaina 5.3.2019. Ilmoittautua voi aina siihen saakka,
kun leiri alkaa, ellei toisin mainita.
Leirien hinnat sisältävät kuljetukset leirille ja takaisin, ateriat, majoituksen, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Lisätietoja leireistä
www.betsku.net ->7-14-vuotiaat
-> Leirit tai A-P Laakso 0400 616
238, ari-pekka.laakso@evl.fi
tai Kirsi Kupiainen 040 566 3990,
kirsi.kupiainen@evl.fi

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Pääsiäiseen liittyy
monia tunteita

M

itä tapahtui kauan sitten pääsiäisenä –
oletko kuullut siitä?
Palmusunnuntaina Jeesus ratsasti
Jerusalemiin ja ihmiset ottivat innoissaan vastaan Kuninkaan. He heiluttivat
palmunoksia ja huusivat Hoosianna. Se tarkoittaa
”Auta” tai ”Pelasta”.
Etsipäs sivulta sopiva ilme Jeesusta odottaville ihmisille!
Sitten opetuslapset valmistivat pääsiäisaterian Jeesukselle, Jeesus pesi opetuslastensa jalat ja halusi näin
kertoa, ettei kukaan ole toista parempi. Meidän tulisi
aina auttaa toinen toisiamme. Opetuslapset olivat
tästä kovin hämmästyneitä. He hämmästyivät myös
Jeesuksen kertoessa, että yksi opetuslapsista tulee hänet pettämään.
Löydätkö sinä oheisista ilmeistä hämmästyneen ilmeen?
Tapahtui niinkin, että kun Jeesus meni
rukoilemaan ystäviensä eli opetuslasten
kanssa, hän oli surullinen. Surullisia ja
pelästyneitä olivat myös opetuslapset, kun Jeesus tultiin
vangitsemaan. He eivät ymmärtäneet miksi kukaan haluaisi
mitään pahaa Jeesukselle. Jeesus
kun oli ollut aina niin ystävällinen
toisille.
Etsi, missä on surullinen ja pelästynyt ilme?
Ne ihmiset, jotka eivät pitäneet Jeesuksesta, toivoivat hänen kuolemaansa,
koska he pelkäsivät hänen suosionsa olevan
heiltä itseltään pois. Ja niin tapahtui
kuten oli ennustettu: Jeesus kuoli
ristillä.

Lasten kammarin kerhossa opeteltiin tämän sivun uusia lauluja
sorminukkejen ja kuvien kanssa.

Jeesuksen ystävät olivat tosi surullisia.
Kuoleman jälkeen Jeesus haudattiin
ja haudan suulle vieritettiin suuri kivi.
Mutta kun Jeesuksen ystävät kolmantena
päivänä tulivat haudalle, he miettivät, miten saisivat kiven vieritettyä haudan suulta
päästäkseen Jeesuksen luo.
Haudalla heitä odotti kuitenkin suuri yllätys! Kivi
oli vieritetty pois, ja enkeli kertoi heille ilouutisen:
”Ei Jeesus ole täällä, hän on ylösnoussut!
Menkää ja kertokaa tämä kaikille!”
Voi sitä iloa ja riemua!
Löydätkö sinä oheisista ilmeistä
iloisen ilmeen?
Kun haudalla käyneet ystävät
kertoivat tästä
muille, muut
kokivat var-

masti monenlaisia tunteita. Löydätkös tähän tilanteeseen sopivia ilmeitä sivulta?
Jeesus elää meidän sydämissämme, meidän ajatuksissamme ja häneen voi yhä olla yhteydessä rukouksessa. Hän ei ole kuollut vaan hän elää ja kuuntelee
huoliamme, kun puhumme hänelle tai iloamme, kun
kerromme hänestä muille. Se on seurakunnan tehtävä.
Saman tehtävän Jeesus antoi kaikille opetuslapsilleen: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastakaa
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. Opettakaa
heille kaikki mitä minä
olen teille opettanut. ”

Opettele uusi
kukko ja kana-laulu:
Kukko ja kana saunassa,
istuivat samassa ammeessa.
Kukko pesee kanan selkää,
kumpikaan ei vettä pelkää.
Kot kot, kana kaakattaa, älä kukko kutita.
(pieni pääsiäislevy, nukketeatteri Sampo)

Askartelin kerhossa
enkelinsiivet, saankohan
nyt tämän suuren kiven
vieritettyä eteenpäin…?
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VARKKA 100 v.!
Toimintaa 7-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien kanssa
kutsutaan seurakunnissa varhaisnuorisotyöksi. Suomessa
on tehty kristillistä varhaisnuorisotyötä jo lähes 120 vuotta.
Työ alkoi NMKY:llä Helsingin Sörnäisissä poikien kanssa.
Vuonna 1919 perustettiin Poikien ja tyttöjen keskus ja nykyisen Nuoren kirkon esi-isä Poikien liitto.
Hyvinkään seurakunnassa tätä työtä ohjaa kaksi nuorisotyönohjaajaa, A-P Laakso ja Kirsi Kupiainen. Viikottain
kokoontuvat kerhot toimivat nuorten kerhonohjaajien
vetämänä. Rippikoulun käytyään nuoret voivat osallistua
kerhonohjaajakoulutukseen ja voivat alkaa vetää kerhoja
varkkaikäisille.
Hyvinkään seurakunnassa järjestetään myös lasten eroja sururyhmiä. Näiden lisäksi järjestetään tytöille ja pojille
vuodessa noin 20 erilaista leiriä. Lisätietoa löydät www.
betsku.net osoitteesta.
Nyt haluamme juhlia tätä merkittävää toimintaa ja
sen satavuotista taivalta sinun kanssasi Mäkilähtö kesään
-tapahtumalla Kirkonmäellä 19.5. klo 10-14.
Päivä alkaa perhemessulla ja jatkuu erilaisilla toimintapisteillä ympäri kirkonmäkeä.
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!

Sinäkin voit olla ystävä
Kuka tahansa voi kokea yksinäisyyttä, mutta onneksi
kuka tahansa voi myös lievittää yksinäisyyttä. Ystäväpalvelu on toimintaa, jossa koulutetut vapaaehtoiset käyvät
tervehtimässä yksinäisiä hyvinkääläisiä. Vapaaehtoiseksi
riittävät tavallisen ihmisen tiedot ja taidot. Tärkeintä on
mahdollisuus antaa omaa aikaa pari kertaa kuukaudessa.
Ystäväpalvelun peruskurssi on 4.-5.5., kurssille osallistuvat
haastatellaan. Ilmoittaudu 24.4. mennessä 040 559 6319 tai
suvi.sillanpaa@evl.fi

IKKUNA MAAILMAAN

Muutama tunti ajastasi?

K

esäkuun puolessavälissä 14. – 16.6.2019 Hyvinkään seurakunta ja lähetysyhdistys Kylväjä järjestävät yhdessä Lähetyksen kesäpäivät.
Päivien otsikkona on Hyvin tehty. Nainen
juhlavalmisteluiden takana Hyvinkään seurakunnassa on lähetyssihteeri Johanna Rantalankila.
Johanna, mikä sai sinut aikanaan innostumaan lähetystyöstä?
– Kävin erään herätysliikkeen rippikoulun, jonka
jälkeen osallistuin liikkeen kuorotoimintaan. Olin
noin parikymmenvuotias, kun kävimme kuoron
kanssa Tansaniassa kaksikin kertaa noin kuukauden
pituisilla matkoilla.
– Aluksi kaikki tuntui epätodelliselta, kuin elokuvalta: ne tuoksut, värit ja ihmisten tavat. Eniten pidän
juuri afrikkalaisesta tapakulttuurista. Toki se on ihan
vain kohteliaisuuttakin, mutta kuitenkin aina kysellään kuinka sinä voit, ja kuinka perheesi jaksaa. Ollaan läsnä ja kiinnostuneita muista ihmisistä, kertoo
Rantalankila.
Kesäpäivien aiheena on työ kiinankielisessä maailmas-

sa, mutta Kiinassa Rantalankila ei ole itse koskaan
käynyt. Kuitenkin yksi tarinoista joka motivoi Johannaa työssä on peräisin juuri Kiinasta.
– Kiinalaisessa kansanuskonnossa ajatellaan, että
vainajan tulee saada hautajaisissa mukaan kaikki tykö-
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tarpeet seuraavassa elämässä selviytymiseen, aina rahavaroista ja luottokortista alkaen. Tämä on köyhille
perheille valtava taloudellinen haaste.

vontatehtäviä infopisteissä sekä tuolien järjestämistä.
Apua tarvitaan itse kultakin parin tunnin ajan, mutta
toki pidempiäkin pätkiä saa auttaa.

Johannaa innostaakin työssään juuri lähetystyön mer-

Innostuitko? Lisätietoja päivistä Johanna Rantalanki-

kitys paikallisille.
– Esimerkiksi Intiassa lukuisat kastittomat ovat
kääntyneet kristityiksi. Kääntyneet kuvailevat, miten
hyvältä tuntuu se, että Jeesus arvostaa heitä
yksilönä: ihmisinä. Intiassa on myös lukuisia jumalia, joista useat ovat pelottavia
ja vihaisia. Eräs mies kuvaili, että
hänelle Raamatun ilosanoma on
juuri sen lukuisat Jeesuksen Älä
pelkää –kehotukset.
Juuri nyt Rantalankila etsii
Kesäpäiville vapaaehtoisia.
– Tarjolla on mm. liikenteen ohjausta, kahvilaapulaisena oloa, valokuvaamista, sosiaalisen
median päivitystä, neu-

Lähetyssihteeri Johanna Ranta
lankila suunnittelemassa juuri
avatussa NesTorissa Lähetyksen
kesäpäiviä yhdessä kappalainen
Jyrki Rauhalan kanssa.

lalta, johanna.rantalankila@evl.fi.

YTIMESSÄ

Katse kiinnittyy Kristukseen

P

almusunnuntain alla kristityt kaikkialla kääntävät katseensa kohti
kärsimysviikkoa. Paasto syvenee.
Ei vain Hyvinkään seurakunnassa
vaan koko maailmassa kristityt eri
kirkkokunnista käyvät hiljaiseen viikkoon.
Ajatus on huikea. En vain minä tai me, vaan
kaikki kristityt hiljentyvät seuraamaan Jeesuksen elämän viimeisiä vaiheita, tunnistamaan opetuslasten tuntoja ja tunnelmia
ja kuulemaan sydämellään, mihin Jumala
kutsuu itse jokaista juuri nyt.
Paasto tarkoittaa sitä, että ihmiset ajattelevat Jeesuksen kuolemaa. Kun katse kääntyy kohti Jeesusta Kristusta, paasto syvenee.
Oman elämän tarkkailu on toissijaista sen
rinnalla, että katse kiinnittyy kärsivään
Kristukseen. Vasta siitä voi seurata oman
elämän aito arviointi, joka ei toteudu itsen
kautta vaan Jumalan rakkauden sisältä
käsin.
Palmusunnuntain evankeliumi kertoo
kaupunkiin ratsastavasta, odotetusta kuninkaasta. Kansa on liikkeellä. Lasarus on
juuri herätetty kuolleista – tätä tunnusteon tekijää on lähdettävä katsomaan ja
tervehtimään. Juuri ennen Jerusalemiin

tuloa Jeesuksen jalat on voideltu kalliilla
nardusvoiteella Betaniassa. Nyt kansa riipii
palmunlehviä puista ja huutaa kuningasta
avukseen. Hoosianna, auta, pelasta! Katso
meitä! Samaan aikaan fariseukset ovat jo
tehneet päätöksen tappaa Jeesus, joka villitsee kansaa.
Kansa odottaa ja juhlii.
Jeesus kulkee kohti kärsimystä, Narduksen tuoksu ympärillään leijaillen.
Palmusunnuntain suuressa kuvassa
henkilöiden ja kansanjoukkojen odotukset
menevät ristiin. On vastakohtaisuuksien
kuningas, joka matkustaa aasilla kohti kuolemaansa.
Vehnänjyvä tuottaa runsaan sadon vasta
kuollessaan.
On kansan syvät rivit, jotka intoutuvat
mukaan juhlimaan ihmeiden tekijää. Uteliaat, jotka haluavat nähdä kuuluisan opettajan. On opetuslapset, jotka seuraavat tapahtumia, ja kuolemantuomion jo mielessään
Kristukselle antaneet fariseukset.
Palmusunnuntain kuva on kuin ajatus
matka-alttarista: risti siintää jo kaiken yllä.
Se hallitsee ja kutsuu. Raamatun lupausten
on täytyttävä: ”Hoosianna! Siunattu olkoon

Älkää
pelätkö!
Minä olen
teidän
kanssanne!

Hän, joka tulee Herran nimessä.” Ihmisten
sydämet ovat kuin väpättävät kynttilän
liekit janoten Jumalan läsnäoloa ja luottaen
siihen, että rukoukset kuullaan. Palmunlehvät heiluvat todistuksena Jumalan uutta
luovasta ja elämää ylläpitävästä voimasta.
Kaiken alla on odotuksen violetti maankamara. Herra armahda! Herra kuule meitä.
Me rakennamme matka- alttarin hoitokotiin, sairaalaan, asumisyksikköön, kouluun, päiväkerhoon – sinne, missä koolla
olevat muistavat Jumalan tekoja. Kaksi tai
kolme kerrallaan, kymmenen tai vaikka sata. Alttari muistuttaa meitä siitä, että Jumala on meidän kanssamme tässä ja nyt.
Alttari kirkossa tai matka-alttari seurakunnan kokouksessa kiinnittää katseemme
Jumalan tekoihin ja Jeesuksen ristiin. Se
johtaa kohti Kristusta. Se auttaa meitä kuulemaan Jumalan äänen elämässämme. Alttari avautuu pääsiäisaamun ensimmäiselle
valonsäteelle ja kertoo aina ja kaikkialla ”Älkää pelätkö! Minä olen teidän kanssanne!”
Tiina Peippo
vs. johtava sairaalapappi

Raamatun sana

Rukous

Virsi

Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli,
että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät
häntä vastaan ja huusivat:
”Hoosianna,
siunattu olkoon hän, joka
tulee Herran nimeen,
Israelin kuningas!”

Oi sinä kaikkein armollisin,
ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus.
Armahda minua, vaivaista syntistä,
ja katso puoleeni laupeutesi silmin,
niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut,
ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa
ja ryöväriin ristinpuulla.
Anna minulle pyhä armosi,
että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni,
niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin
ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi
taivaassa iankaikkisesti.

1.
Pyhä ja puhdas Vapahtaja,
Kristus, Jumalan Karitsa.
Itsesi annoit maailmalle,
saavuit leiväksi nälkäämme.
2.
Pyhä ja puhdas Vapahtaja,
Kristus, Jumalan Karitsa.
Itsesi annoit maailmalle,
saavuit juomaksi janoomme.

Joh 12: 12-13
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Onnea,
rakas
äitini!

Äiti on jokaiselle aivan erityinen
ihminen. Oma äiti tuntuu rakkautena, läsnäolona, huolenpitona
– jolle kulle ehkä torjumisena tai
poissaolona. Äitisuhde on niin syvä
suhde, että sitä on vaikea pukea
sanoiksi. Monelle äiti antaa uskon
elämään.
Myös Jeesuksella oli äiti. Lutherin
mukaan meidän tulee sydämen
syvyydessä miettiä, mitä on olla
Jumalan äiti.
Äitienpäivää juhlitaan perhemessussa
Paavolassa 12.5. klo 10 sekä klo 14
Vehkojan srk-keskuksen äitienpäiväkonsertissa, jossa esiintyy Kastepisarat klo 14 alkaen. Pitopalvelussa seurakuntakeskuksessa tarjolla
äitienpäivälounas klo 11 – 14.30.

POIMINTOJA
Pe-la 12.-13.4. klo 11-14 Seurakunta on
mukana Willan pääsiäistorilla. Miesten
puutyökerho Tikkusormet on myymässä
linnunpönttöjä, Tuomaan ristejä, voiveitsiä, pelejä, puuautoja ym. lähetystyön
hyväksi. Toripöydät Citymarketin aulassa. Käsityöläiset ja yhdistykset myyvät
tuotteitaan, kuten käsitöitä, leivonnaisia
ja hunajaa. Järjestäjinä Hyvinkään kaupunki, Kauppakeskus ja Kaupunkiyhdistys
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Su 14.4. klo 14 Vehkoja-päivä Vehkojan
seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Rakkauden reissumies esitys, joka on
Arto Myllärisen ja Reetta Hulmin yhdessä rakentama kokonaisuus. Seitsemän
erilaisen mieskuvan kautta kosketetaan
ihmisen syvintä olemusta. Tervetuloa
katsomaan!
Su 14.4. klo 17 J.S. Bach Matteus-passio
-konsertti, Hyvinkään kirkko, Hämeenkatu 16. Hedvig Paulig (sopraano), Ruut
Mattila (altto), Petri Vesa (tenori), Niklas
Spångberg (basso), Esa Ruuttunen (Jeesus), Heikki Kulo (evankelista), Hyvinkään
Oratoriokuoro, Naiskuoro Solina ja Hyvinkään Orkesteri, johtaa Erkki Hannonen.
Ohjelma 25 euroa.
Ke 17.4. klo 20 ”Niin rakastaa Hän
maailmaa”-pääsiäiskonsertti. Hyvinkään kirkko Hämeenkatu 16. Hyvinkään
kamarikuoro joht. George Parris. Solisti
Anna-Mari Hannonen, urut Irina Niskala,
Hyvinkään kamariorkesterin soittajia.
Ohjelma 15€.
To 18.4. klo 12 Pyhimysmonologi. Jouni
Laineen monologi Willanaukion lavalla,
kauppakeskus Willassa.
Pe 19.4. klo 15 Ristinjuhla Hyvinkään vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Jyrki
Rauhala, Ville Auvinen, säestykset Minna
Kurkola, Hyvinkään Evankelinen kuoro,
johtajana ja solistina Pekka Lumio.

Enkelten naurua älä yritä ymmärtää
Yritä ymmärtää mitä enkelit haluavat
naurullaan Sinulle antaa
Ihmisiksi kutsu vain niitä
jotka sanovat vakavina kyllä:
Kyllä enkelit nauravat!
Vain ne, jotka ovat joskus kuulleet
enkeleiden nauravan
osaavat nauraa
niin kuin lapset nauravat
ennen kuin uskonsa kadottaneet
riistävät heidänkin huuliltaan
enkelten naurun.
Tommy Tabermann

Pe 19.4. klo 19 pääsiäisnäytelmä Mestari
- Minä seuraan voittajaa, Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Mestari kulkee
Jeesuksen seuraajien matkassa Golgatalta pääsiäisaamuun. Johanneksen
evankeliumin pohjalta tehty dramatisointi
linkittää Jeesuksen seuraajien läpikäymän tunteiden kirjon myös meidän elämäämme. Miltä tuntuu, kun näyttää siltä,
että mestari häviää, ja toivo katoaa? Käsikirjoitus ja ohjaus Tytti Jäppinen. Kesto
n. 30 min. Vapaa pääsy.
Su 28.4. klo 10 - 16 Perheiden retkipäivä,
Sääksin leirikeskus. Yhdessä puuhastelua,
leikkejä, pelejä, hiljentymistä, saunomista,
lounasta, makkaranpaistoa ja muuta mukavaa. Ilmoittautumiset sähköisesti 20.4.
mennessä www.hyvinkaanseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille.
Retken hinta aikuiset 10 e, lapset (3-12
v.) 5 e, alle 3 v. maksutta. Lounas, kahvi, makkarat ja mehut sisältyvät retken
hintaan. Maksu paikan päällä käteisenä.
Retkelle saavutaan omilla kyydeillä. Lisätietoja retkestä Anna-Mari Tukeva, 040
779 7781, anna-mari.tukeva@evl.fi.
Ma 29.4. klo 9 – 13 Perhekerhojen yhteinen
Vappujuhla, Vehkojan seurakuntakeskus,
Yli-Anttilantie 3. Disco, askartelua, temppurata, puuro, kahvi ja munkki klo 12:n
saakka, Lysti-lammas. Voit halutessasi
pukeutua vappuasuun. Huom. maanantaiaamun muut perhekerhot on peruttu.
Ma 29.4. klo 9 Herusten perinteiset puutalkoot, lähtö bussilla klo 9 Nestori-talolta,
Suokatu 6, paluu klo 16. Puuhommia ja
pihan siistimistä, ruoka sekä mahdollisuus
saunoa. Lisätiedot diakoni Johanna
Tontti, 040 805 0371.
Ti 30.4. klo 18 Paavolan Vapun vastaanotto, Paavolan seurakuntakoti, Aittatie 1.
Yhteislaulutilaisuus. Lauletaan Nuoren
seurakunnan punaisen laulukirjan lauluja.
Sima- ja munkkitarjoilu.

Ti 30.4. ja 28.5. klo 18 Lapsensa menettäneiden vertaistukiryhmä. Kokoontumiset
kerran kuussa tiistaisin Puolimatkan kappelin omaisten huoneessa.
Ti 30.4. Nuorten vappu Betaniassa klo 18
alkaen.
Ke 1.5. klo 10 – 13 Lähetyskahvila Hyvinkään
kirkolla. Myytävänä mm. äitienpäivä- ja
ylioppilaslahjoja.
To 2.5. Ilmoittautuminen kirkkomuskareihin
alkaa, lisätiedot www.hyvinkaanseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille.
Pe 3.5. klo 10.20 – 13.30 Lähetysmyyjäiset,
seurakuntakeskus-yläaula. Alkaa hartaudella klo 10.20, myytävänä arpoja, eineksiä ja makeita ja suolaisia lämpimäisiä.
Pe 10.5. klo 18 Kevätkonsertti, Hyvinkään
kirkko, Hämeenkatu 16.
Lapsi-ja nuorisokuorot Marjut Sipakon
johdolla vievät kuulijat keväisiin tunnelmiin iloisella ja menevällä otteellaan.
Säestyksestä vastaa soitinyhtye. Tervetuloa kaikenikäiset! Vapaa pääsy, ohjelma
10 euroa.
Pe 10.5. Päihde ja mielenterveystyön retki
Tampereelle, lisätiedot diakoni Johanna
Tontti, johanna.tontti@evl.fi ja
kaisa.laakso@evl.fi.
Su 12.5. klo 10 Perhemessu Paavolan srkkeskuksessa - äitienpäivä.
Su 12.5. klo 11 – 14.30 Pitopalvelun äitienpäivälounas, srk-keskus, Hämeenkatu 16.
Juhlamenu täytekakkuineen, hinta 29€/
lapset 4. – 14 v. 10€/alle 4v. ilmainen.
Su 12.5. klo 14 Vehkojan srk-keskuksen äitienpäiväkonsertissa esiintyy Kastepisarat
klo 14 alkaen, Vehkojan seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie 3. Erkki Leskinen,
Esa Kokko, Kastepisarat Minna Kurkolan
johdolla.
To 16.5. klo 17 Suvilinnun laulut Kaukasten
juhlatalossa ja vierailu kyläkahvilassa.
Suvilinnun laulut Kaukasten juhlatalossa,
Jokipadontie 6. Diakoniasihteeri Tuija

Mattila kertoo diakoniatyön kuulumisia.
Kahvitarjoilua ja yhdessäoloa kyläkahvilan yhteydessä klo 15-17. Kolehti kerätään
Kirkon Ulkomaanavulle.
Pe 17.5. klo 10 Muskarikirkko Vanhassa
kirkossa.
La 18.5 klo 18 Tunnelmoiden -konsertti
Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13. Petri
Levänen - laulu, Ilkka Saari - kitara ja
laulu.
Su 19.5. klo 10-14 Mäkilähtö kesään
–tapahtuma kirkonmäellä koko perheelle.
Tiedossa railakasta menoa kirkon varkkaeli varhaiskasvatustyön satavuotisjuhlan
kunniaksi! Katso juttu ja lisätiedot
ks. sivu 12.
Su 19.5. klo 13 Kytäjän kirkon 80-vuotisjuhlamessu Kytäjän kirkko, Palkkisillantie 11.
Juhlamessu klo 13, saarnaa lääninrovasti
Ilkka Järvinen, tarjoilua klo 14.15. Tervehdykset ja stipendin luovuttaminen klo 15.
Juhlaesitelmä klo 15.15 ”Kytäjäläisten
kirkkomatkat ja seurakuntaelämä historian hämäristä 1900-luvulle”, professori
Anu Lahtinen. Kirkon pihamaalla ohjelmaa lapsille ja perheille klo 15 alkaen.
Tervetuloa!
Ti 21.5. klo 19 Keväinen laulumatinea,
Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13. Minna
Kurkolan laulunoppilaat esiintyvät. Vapaa
pääsy, ohjelma 5€.
Ke-pe 22.-24.5. Päihdetyön virkistysleiri
Sääksin leirikeskuksessa, Sääksjärventie
146, hinta 30€ (täysi ylläpito). Ohjelmassa
mukavaa yhdessäoloa, ulkoilua, hiljenty-

Hyvinkään seurakunta järjestää etikettisuunnittelukisan, jonka voittajaetiketti koristaa Rockfest 2019 kävijöille
jaeltavan vesipullon kylkeä. Palkintona 200 euron lahjakortti S-ryhmän
kauppoihin. Onko sinulla voittava vesipullotyyli? Katso tarkemmat ohjeet
seurakunnan nettisivujen uutisista
www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ/uutiset ja
osallistu kisaan la 20.4. mennessä.

etsku

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
30.4. Nuorten vappu Betaniassa klo 18 alkaen
24.-26.5. Nuortenleiri kaikille 2004 ja sitä myöhemmin syntyneille.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen www.betsku.net.

meistä
Tietoa tsku.net,
e
t
www.b sa Betsku.ne
okis
am
Facebo tsku@instagr
ja be

Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

14

Kirkonmäki Nro 2 | 11.4.2019

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Lähde mukaan Lappiin!

Lapinvaeltajien teemalauluna
soi matkanjohtaja Juha Hakkaraisen mukaan Lapin jenkka joka
kerta, kun bussi pysähtyy matkalla Lappiin. ”Se vain tuntee,
ken Lappiin on kulkeutunut,
mitä aiemmin ollut on vailla,
portti kaupungin
kunhan on sulkeutunut
tenho outo on pohjolan mailla”.

mistä ja hyvää ruokaa! Mahdollisuus parturikäyntiin, käden taitoja. Mukana päihdetyön diakonit Johanna Tontti ja Tuija
Vänskä sekä evankelista/laulaja Tuula
”Haxu” Hakkarainen. Ilm. viimeistään 3.5.
mennessä Johannalle, 040 805 0371.
Pe-su 24.-26.5. Nuortenleiri kaikille 2004 ja
sitä myöhemmin syntyneille.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen
www.betsku.net.
Ma 27.5. & ke 29.5. klo 9-14 Sirkusretki
Sääksiin! Tervetuloa päiväkerholaiset
vanhempien kanssa, perhekerholaiset,
muskarilaiset, Pilttiporukka ja muutkin
viettämään yhteistä kevätpäivää Sääksiin.
Päivän aikana mahdollisuus ruokailuun.
Voit tulla bussilla tai omalla autolla. Ilmoitathan tulostasi, vaikka tulisit omalla
autolla etkä ruokailisi. Huomio: ilmoittautuminen alkaa 29.4. ja päättyy 17.5.,
ks. www.hyvinkaanseurakunta.fi/tulemukaan/lapsille-ja-lapsiperheille.
To 30.5. klo 10-15 Yhden päivän juttu
-toritapahtuma Willantorilla. Seurakunta
mukana toriteltassa Villatehtaalla, jossa
Lähetysyhdistys Kylväjän riksa on esillä
ihastelua ja selfien ottoa varten.
To 30.5. klo 19 Yhden päivän juttu –tempauksen Nuorten NSV –ilta Vanhassa
kirkossa. Punaisen laulukirjan riparilauluja ja keskustelua laulujen sanomasta.
Tervetuloa uudet ja vanhat riparilaiset!
Nuorten ryhmä Kuvastus, Minna Kurkola
sekä Veera Uuttu.

Viime kesänä toteutettiin vuosien tauon
jälkeen jälleen vaellus Lappiin. Reissu oli hyvin onnistunut ja suuntautui
Muotkatunturin maisemiin. Vaellukselle osallistui 21 eri-ikäistä vaeltajaa.
Vaelluksella koettiin monenlaisia
elämyksiä, tunturien huiputuksista,
ihmettelyyn Lapin luonnon eläimistöstä
ja kasvillisuudesta. Lapissa pääsi myös
ihmettelemään hiljaisuutta ja Luojan
luomistyötä.
Hyvän vastaanoton saanut vaellus
toteutetaan myös kesällä 2019. Tällä
kertaa vaellus suuntautuu Kaldoaivin
erämaahan. Vaelluksen ajankohta on
30.7 - 7.8.2019. Vaellus on tarkoitettu
kaikenikäisille, alle 15 vuotias voi lähteä
mukaan huoltajan kanssa.
Kaldoaivin erämaa on Suomen suurin erämaa-alue, joka sijaitsee kaikkein
pohjoisimmassa osassa Suomea. Alue
tarjoaa paljon nähtävää sekä koettavaa.
Hyvinkään seurakunnan toteuttamalla
vaellusreissulla on tarkoitus kulkea
viikon mittaan n. 60-80 km matka.
Reissuun on mahdollista lähteä myös
toteuttamaan erilainen vaellusmatka,
mutta tällöin vaellus tapahtuu itsenäisesti. Reissu soveltuu täten myös kalastusta harrastaville ja heille jotka haluavat hyödyntää autiotupien ja muiden
mökkien tarjoamia mahdollisuuksia.

3.6.-20.6. klo 9 - 15 Koululaisten kesäkerhot Martin srk-talo (Niittymäenraitti 4,
Kirkonmäki, kerhotila (Hämeenkatu 16),
Vehkojan srk-keskus (Yli-Anttilantie 3),
Paavolan srk-koti (Aittatie 1). Kerhot on
tarkoitettu kaikille alakoululaisille, etusijalla ovat vuonna 2010 ja 2011 syntyneet.
Osallistumismaksu on 100 € ajasta riippumatta, johon sisältyy ruoka, välipala,
materiaalit, retket ja vakuutus kerhon
aikana. Lisätiedot 040 528 7236.
Pe 21.6. klo 16 – 21 Sääksin juhannusjuhla,
Sääksin leirikeskus. Sääksjärventie 146
Rajamäki. Lisätietoja myöhemmin.

SEPPELEIDEN LASKUT
La 27.4. klo 12.00 – 12.30 Seppeleenlasku
Puolimatkan hautausmaan sankariristillä,
Puolimatka-kappeli.
Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku Puolimatkan hautausmaan sankariristillä.
La 27.4. klo 12.45 – 13.15 Seppeleenlasku
Rauhannummen hautausmaalla Rauhannummen kappeli, Hikiäntie 1433.
Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku Rauhannummen hautausmaalla.
Su 19.5. klo 12.00 – 13.00 Seppeleenlasku
Puolimatkan hautausmaan sankariristillä
Puolimatka-kappeli.
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku Puolimatkan hautausmaan sankariristillä.

PÄÄSIÄISEN JUMALANPALVELUKSET
Palmusunnuntai 14.4.
Klo 10 perhemessu Hyvinkään kirkossa
Klo 10 messu Paavolan srk-kodissa
Kolehti: Syrjäytetyssä asemassa olevien
hyväksi tehtävään työhön Suomen
Lähetysseuran kautta.
Hiljaisen viikon maanantai 15.4. klo 19
iltakirkko Vanhassa kirkossa.
Kolehti: Ihmiskaupan vastaiseen työhön
Suomen Lähetysseuran kautta.
Hiljaisen viikon tiistai 16.4. klo 19
iltakirkko Vanhassa kirkossa
Kolehti: Psykotraumatologian keskuksen
työn tukemiseen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kautta.
Hiljaisen viikon keskiviikko 17.4.
Klo 18 iltamessu Kaukaksen juhlatalossa,
kirkkokahvit.
Klo 19 iltakirkko Vanhassa kirkossa
Kolehti: Fulfuldenkielisiin radio-ohjelmiin
Kamerunissa Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Klo 20 ”Niin rakastaa Hän maailmaa”,
Hyvinkään kamarikuoro
Kiirastorstai 18.4.
Klo 15 messu Vanhassa kirkossa
Klo 19 messu Hyvinkään kirkossa
Klo 19 messu Kytäjän kirkossa
Klo 19 messu Paavolan srk-kodissa
Klo 19 messu Vehkojan srk-keskuksessa
Kolehti: Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden maanmiestemme auttamiseksi
Suomen Merimieskirkon kautta.

Lähetysyhdistys Kylväjä ja Hyvinkään seurakunta järjestävät lähetyksen
kesäpäivät 14.–16.6.2019 teemalla Hyvin tehty.
Luvassa tietoa Kiinasta. Etsimme vapaaehtoisia mukaan!
Ota yhteyttä johanna.rantalankila@evl.ﬁ tai 040 757 1973.

Vaelluksen aikana hyvät yöunet koetaan majoittumalla teltoissa ja maittavat
retkiruoat keitellään yhdessä trangioilla. Kaikki vaelluksella tarvittava tavara
kannetaan rinkoissa, jolloin reissussa
oppii paljon siitä, mikä on matkoilla
välttämätöntä ja mikä ei.
Vaellus soveltuu monenkuntoisille,
mutta hyvästä peruskunnosta on paljon
hyötyä. Ennen vaellukselle lähtemistä
kannattaa kasvattaa kuntoa liikkuen
luonnossa.
Vaellusta lähtee vetämään kaksi
seurakunnan työntekijää, joilla on
vaelluskokemusta useilta aiemmilta
vaelluksilta.
Hinta vaellukselle on 150e. Hinta
sisältää bussikyydin Lappiin ja takaisin,
ohjauksen vaelluksen aikana, tapaturmavakuutuksen ja paluupäivänä kylpyläkäynnin. Hyvinkään seurakunnalla on
myös jonkin verran telttoja, trangioita
ja rinkkoja lainaksi.
Ilmoittautuminen:
www.hyvinkaanseurakunta.fi
Lisätietoja vaelluksesta antaa mielellään vaelluksen vetäjät:
Juha Hakkarainen, 0400 436 862,
juha.hakkarainen@evl.fi
Markku Petlin, 040 547 9624,
markku.petlin@evl.fi

Pitkäperjantai 19.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa

Kolehti Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Pääsiäisyö 20.4.
Klo 23 pääsiäisyön messu
Kolehti: Ylivieskan seurakunnalle, Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen.
Pääsiäispäivä 21.4.
Klo 10 messu Hyvinkään kirkossa,
kirkkokahvit
Klo 10 messu Paavolan srk-kodissa
Klo 12 messu Vehkojan srk-keskuksessa
Klo 14 Hartaus Puolimatkan kappelissa
Klo 14 Linja-autokuljetus Rauhannummen
hautausmaalle ja hartaus klo 15. Linjaauto lähtee Hyvinkäänkylästä klo 14 ja
ajaa reittiä: Uudenmaankatu, Siltakatu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu,
lähtö Hyvinkään kirkon vastapäiseltä
pysäkiltä klo 14.30, Hämeenkatu,
Sähkökatu, Pohjoinen puistokatu,
Munckinkatu ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Hartaus Rauhannummen
kappelissa klo 15. Paluulähtö klo 16.15.
Paikallisliikenteen maksu.
Klo 18 iltakirkko
Kolehti: Suomen Pipliaseura ry:n kautta,
lukutaitoa naisille Afrikassa –ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan
maissa 16 vähemmistökielellä.
2. pääsiäispäivä 22.1.
Klo 10 messu Hyvinkään kirkossa
Klo 15 perhemessu Martin srk-talossa
Kolehti: Avustus- ja lähetystyön lentojen
toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla
MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n
kautta.
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KYTÄJÄN KIRKKO 80 vuotta
Juhlapäivän ohjelma 19.5.
Klo 12.30 Seppeleenlasku
kaatuneitten muistomerkille
Klo 13 Juhlamessu
Klo 14.15 Tarjoilua
Klo 15 Tervehdykset
Klo 15.15 Professori Anu
Lahtisen katsaus aiheesta
”Kytäjäläisten kirkkomatkat
ja seurakuntaelämä historian
hämäristä 1900-luvulle”
Klo 15 Lapsille ja perheille
puuhaa kirkon piha-alueella
Tervetuloa!

Oman kylän kirkko - ja vähän muidenkin
Kytäjän kirkko vihittiin käyttöön 80 vuotta sitten.

O

len sopinut tapaamisesta
Kytäjän aluepapin, kappalainen Virpi Koiviston kanssa.
Koivisto johdattaa minut
kirkkosaliin, mutta seuraa

yllätys.
”Olisi tylsä haastatella pelkästään
pappia, sillä kirkkohan kuuluu koko
seurakunnalle”, sanoo Koivisto ja hakee
paikalle Solveig Crusellin, Ritva Saukkosen ja Aino Löytyn.
Naiset kuuluvat aktiivisesti toimivaan Kytäjä-kerhoon. Sovimme, että
hekin ovat mukana haastattelussa, sillä
heidän tietämyksensä kirkon historiasta
on laaja.
Kerholaiset avaavat kirkon monisäikeistä historiaa niin innolla, että tapahtumat ja vuosiluvut vilisevät silmissä.
Käy selväksi, kuinka tärkeä oma kirkko
on kyläläisille. Kytäjän kirkko onkin
hieno esimerkki suomalaisesta kristillisestä talkoohengestä. Se on myös satoja
vuosia kestäneiden unelmien täyttymys,
joka ei olisi syntynyt ilman Kytäjän kartanon apua.

kentaa kirkkoa, joten kyläläisten oli
tehtävä se itse,” Koivisto kertoo.
Vähäkallio päätti itse vastata kyläläisten toiveisiin. Kytäjän kartano
lahjoitti kirkolle maa-alueen ja tiilet,
paikallisilta isänniltä saatiin puolestaan
puutavara ja osuuskaupalta sementti.
Vähäkallio piirsi itse kirkon suunnitelmat. Vaikka 1930-luku oli vahvaa
funktionalistisen arkkitehtuurin aikaa,
Vähäkallion kynästä syntyi pikemminkin edellisen vuosikymmenen
klassismia muistuttava rakennus. Tosin
funktionalismin viehtymys valoisuuteen
näkyy selkeästi kirkkosalin suunnittelussa. Eteläpuolen isot ikkunat tuovat

luonnon ja auringonvalon suoraan
sisälle. Muutoinkin luontoon ja taivaaseen liittyvät elementit ovat kirkon
sisustuksessa näyttävästi läsnä.
”Kytäjän kirkko on ainoa rakennus, jon-

ka suunnittelemisessa Vähäkalliolla oli
täydellinen vapaus. Sen esikuvana olivat
vanhat italialaiset maalaiskirkot, joihin
hän oli hyvin viehtynyt”, Ritva Saukkonen kertoo.
Perinteistä alttaritaulua kirkossa ei
ole. Sen tilalla on arkkitehdin vaimon
Astrid Vähäkallion Saksasta tuoma
krusifiksi, joka on kiinnitetty Kytäjän
männystä tehtyyn ristiin. Alttaritaulun

Kartanoa ovat hallinneet niin Tottien,

Flemingien, Armfeltien kuin Linderienkin suvut. Heidän aikanaan kirkko ei
vielä kuitenkaan noussut, vaan haave
alkoi toteutua vasta kun arkkitehti Väinö Vähäkalliosta tuli Kytäjän kartanon
uusi omistaja vuonna 1928.
”Tuomiokapitulilla ei pyynnöistä
huolimatta ollut varsinaista halua ra-
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Kirkko vihittiin käyttöön 29. toukokuuta 1939.

Kytäjän kirkko rakenteilla.

sijaan Vähäkallion lankomies, taiteilija
Kaapo Wirtanen maalasi saarnastuoliin Apostolit -maalauksen, jonka
malleina olivat kirkon rakennustoimikunnan jäsenet. Koristetaiteilija Eino
Kauria suunnitteli kirkon värityksen.
”Suomessa on useita kartanoiden rakennuttamia kirkkoja. Mutta Väinö Vähäkallio ilmoitti alusta lähtien, että Kytäjän kartano ei halunnut omia kirkkoa
itselleen, vaan kyläläisillä piti olla sinne
vapaa pääsy,” Solveig Crusell kertoo.
Kirkko vihittiin käyttöön 29. toukokuuta 1939, vain puolisen vuotta ennen
talvisodan alkua. Kirkon ylläpidosta ja
jumalanpalveluksien järjestämisistä piti
aluksi huolta Kytäjälle vuonna 1925 perustettu rukoushuoneyhdistys. Työ kävi
kuitenkin pidemmän päälle raskaaksi,
joten kirkko luovutettiin Hyvinkään
seurakunnalle 1962.
”Kytäjäläiset ovat edelleen hyvin
ylpeitä kirkostaan. Myös he, jotka eivät
niin kovin usein jumalanpalveluksissa
käy,” Koivisto kertoo.

