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Koskaan ei tiedä miten kärsii lähellä oleva ihminen,
saati kaukana. Kuunteleminen auttaa kärsivää jo
itsessään, koska se on todiste välittämisestä.
Anna sinäkin hetki ajastasi toisen parhaaksi!

Jos haluat vapaaehtoiseksi
Palvelevaan puhelimeen, ota
yhteyttä Petra Pohjanraitoon
joko sähköpostitse tai
puhelimitse:
petra.pohjanraito@elv.fi
ja 040 748 1960.

Tauotta pirisevä puhelin
palvelun lisäksi käytössä myös chatteja.
Hyvinkäällekin sitä ollaan mietitty, mutta
ensin on saatava puhelinpäivystysvuoroihin
tekijät.

Palveleva puhelin tarjoaa anonyymia keskusteluapua
niille, joilla on vaikeaa. Päivystäville vapaaehtoisille
se antaa auttamisen ilon.

V

iime vuonna vietettiin Hyvinkäällä vuonna 1969 aloittaneen
Palvelevan puhelimen viisikymmenvuotispäivää. Kyseessä on
Kirkkohallituksen alaisuudessa
toimiva keskustelupalvelu, jolle on todellakin tarve: viime vuonna puheluita soitettiin
yli 40 000 kertaa.
Palvelu perustuu täydelliseen anonymiteettiin. Sekä apua pyytävät soittajat että
puheluihin vastaavat voivat kummatkin
esiintyä nimettöminä, mikä madaltaa soittokynnystä.
Palvelu ei myöskään ole paikkakuntakohtainen vaan valtakunnallinen. Jos ssoitat
Rovaniemeltä, puheluusi voidaan vastata
Hyvinkäällä ja päinvastoin. Näin pyritään
välttymään siltä, että soittaja ja auttaja
tunnistaisivat toisensa. Palvelu ei ole ensisijaisesti tunnustuksellista, mutta tarvittaessa
soittajilla on mahdollisuus esimerkiksi rukoilla vapaaehtoisten kanssa.
Hyvinkään palveleva puhelin päivystää
neljänä päivänä viikossa: tiistaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Puhelui-

Kuka tahansa
voi ryhtyä
päivystäjäksi.
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Palkitsevaa työtä

hin vastaavat ovat kaikki vapaaehtoistyöntekijöitä, joilla on sydämessään
halu auttaa lähimmäistä. Vapaaehtoisten päivystäjien rekrytoinneista ja
kouluttamisesta vastaa kappalainen
Petra Pohjanraito.
”Kuka tahansa voi ryhtyä päivystäjäksi. Toki kaikki hakijat haastatellaan
aluksi ja varmistetaan, että he ovat varmasti tietoisia siitä, mihin ovat ryhtymässä.
Omasta hyvinvoinnista pitää huolehtia.
Päivystäminen ei onnistu, jos omassa elämässä on kriisi meneillään, koska silloin on
itse avun tarpeessa,” Pohjanraito kertoo.
Pohjanraito käy vapaaehtoisten kanssa
läpi sielunhoitoon ja auttamiseen liittyviä
asioita. Palvelevan puhelimen vapaaehtoisten ei tarvitse olla kriisinhallinnan ammattilaisia. Seurakunnan tarjoama koulutus ja
elämänkokemus riittävät.
Ensi syksynä on alkamassa kirkolliskokouksen järjestämä uusi moduulikoulutus,
joka pätevöittää päivystäjäksi. Tämän lisäksi vapaaehtoiset perehdytetään Hyvinkäällä
yhteisessä illassa. Kokenut päivystäjä antaa
uudelle tulokkaalle käytännön ohjeet. Tällä
hetkellä vapaaehtoisia on kuusitoista, mutta uusille vapaaehtoisille on jatkuva tarve.
”Viime vuosina vapaaehtoisten määrä on
vähentynyt. Kenties se johtuu osittain siitä,
että viestittämisen muotoja on tullut niin
paljon lisää. Puhelimella soittamista ei ehkä
koeta enää niin trendikkäänä? Eikä palveleva puhelin ole välttämättä kaikille enää tuttu. Nykyisin niin kovin moni asia kilpailee
ihmisen vapaa-ajasta,” Pohjanraito arvelee.
Muissa seurakunnissa on puhelin-

HENKILÖKUVA
PETRA POHJANRAITO
Hyvinkään
seurakunnan
vapaaehtoistyöstä
vastaava kappalainen
Syventävät
psykoterapeuttiset
opinnot
Ohjaa taideryhmiä,
retriittejä ja
itsetuntemusryhmiä,
kiinnostunut
hiljaisuuden liikkeestä
Motto:
auttaminen on
kirkon sydämessä

Palvelevaan puhelimeen soitetaan
yleensä mielenterveyteen, yksinäisyyteen tai ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Näin asian kokee Julius (nimi
muutettu), joka on toiminut anonyymina päivystäjänä jo kolme vuotta.
”Vuoron aikana puhelin soi tauotta,
joten palvelulla todellakin on tarve. Päivystäminen on välillä hyvinkin raskasta.
Joskus vaikean puhelun jälkeen on ollut
pakko pitää tauko ja käydä kuullut asiat läpi
omassa mielessä ennen kuin pystyy jatkamaan”, Julius kertoo.
Yhdellä vapaaehtoisella on keskimäärin
yksi vuoro kuukaudessa. Näin pyritään
välttymään liialta kuormittamiselta. Päivystäjille on järjestetty mahdollisuus myös tarpeen tullen päästä purkamaan tunnoltaan
vaikeat puhelut.
”Pahimpia mieleen jääneitä puheluita oli
se, kun eräs nainen soitti ja puhui kokemastaan perheväkivallasta. Taustalla kuului
samalla miehen karjuntaa, ja sitten puhelu
katkesi ikään kuin kännykkä olisi heitetty
päin seinää. Kyllä siinä jäi miettimään, että
mitähän puhelun jälkeen mahtoi tapahtua”,
kertoo Julius.
Pääosin työskentely Palvelevassa puhelimessa on kuitenkin Juliuksen mielestä hyvin antoisaa. Palkitsevimpia ovat tapaukset,
jolloin soittajat puhelun päätteeksi erikseen
kiittävät, että juttelemisesta oli apua.
”Silloin tulee tunne, että on oikeasti pystynyt auttamaan ihmisiä”, Julius kertoo.
Henri Waltter Rehnström
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Ilkka Järvinen
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Kesää kohti
SEURAKUNNAN KESÄ tuo mukanaan

monia jo aikaisemmiltakin kesiltä tuttuja tapahtumia. Keskiviikkoiset saunaillat
Sääksin leirikeskuksessa ovat monelle
rakas tuttu juttu. Ovet aukeavat klo
17, kesähartaus on papin ja kanttorin
pitämänä klo 20. Siinä välissä voi uida,
saunoa ja nauttia kanttiinin palveluista.
Kannattaa myös tutustua lähimaaston
luontopolkuun. Yleisöillat Sääksissä
alkavat 5.6. ja ovet ovat auki kesän jokaisena keskiviikko-iltana. Tästä lehdestä
löydät mm. Sääksiin vievän linja-auton
ajoreitin.
YKSI HYVÄ tapa tuottaa iloa jollekulle

toiselle ihmiselle kesällä onkin viedä hänet Sääksiin. On paljon ihmisiä, joiden
on vaikea yksin kulkea ja lähteä, joten
miksi ei voisi kutsua häntä mukaan ja
olla hänelle apuna? Näin voisi moni
ikäihminenkin päästä vähän veden äärelle. Tämän mahdollisuuden seurakunnan yhteinen kesäpaikka tarjoaa.

Ei oteta kesällä
iloa irti elämästä,
vaan mieluummin
päästetään ilo elämään..
Muista kesätapahtumistamme voit lukea
erityisesti tämän lehden viimeiseltä aukeamalta sekä toimipisteissämme jaeltavasta
kesäesitteestä. Samat tiedot löydät kätevästi
myös seurakunnan nettisivuilta sekä Facebookista.
Kesällä riittää isojakin tempauksia: Hyvinkäällä vietetään Lähetyksen kesäpäiviä
14.-16.6. teemalal Hyvin tehty. Järjestäjinä
ovat lähetysjärjestö Kylväjä ja Hyvinkään
seurakunta. Kun paikkakunnallamme on
runsaasta tarjontaa ja viihdettä koko kesän
ajaksi, ei liene pahitteeksi mainostaa myös
elämän tätä puolta eli kirkon ydinsanomaa.

Se ei suinkaan ole ilotonta istumista kädet
ristissä, vaan jotain muuta.
Me Hyvinkään seurakunnassa olemme ylpeitä monista tapahtumista, joihin ihmiset
runsain joukoin osallistuvat ja myös siitä,
että seurakuntamme tilaisuudet tuovat
ihmisille eri elämän tilanteissa vaihtoehtoja. Aina ei pääasia ole ”korkealta ja kovaa”,
vaan herkkyyttäkin tarvitaan. Lähetyksen
kesäpäivillä on tosin myös metallimessu ja
Messu-band, ja paljon muuta.

EI OTETA kesällä iloa irti elämästä, vaan
mieluummin päästetään ilo elämään.
Kirkko on mukana siellä, missä ihmisetkin ovat. Pidetään heikoimmista huolta
kesälläkin.
Tuntoja kesän kynnyksellä ei voine ilmaista
Suvivirren sanoja paremmin:
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen
kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen
Nyt siunausta suopi taas lämpö auringon
Se luonnon uudeks luopi, se kutsuu elohon.

Kulje vierelläni, suuri Jumala.
Tyhjä sisimpäni kaipaa sinua.
KIRKONMÄKIGALLUP

Virsi 513

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mieleenpainuvin riparimuistoni

KATI KARJANMAA
– Olin rippikoulua vastaavalla helluntaiseurakunnan Fifteen-leirillä Espanjan Fuengirolassa kesällä 2003. Illalla
meidät päästettiin merelle uimaan. Oli
vähän myrskyä, ja virtaukset alkoivat
viedä meitä kahdeksaa nuorta kauemmas merelle. Uimme vimmatusti ja
pääsimme onneksi rantaan. Se muisto
oli traumaattinen. ”Älä pelleile meren
kanssa!”

FRANS LATIKKA
– Kävin rippikoululeirin Suomen
Lähetysseuran Päiväkummun leirikeskuksessa kesällä 2017. Isosten sketsit ja
ohjelmat olivat hyviä. Kun vanhempani olivat käymässä siellä, isoset järjestivät heillekin ohjelmaa. Eräs isosten
leikeistä oli tervapata, johon liittyi
kivi, paperi, sakset -leikki. Terveiset
isoskoulutuskavereilleni Roopelle ja
Samuelille!

HENRIK VON PFALER
– Kävin rippikoulun Pyhtään seurakunnassa 1960-luvulla. Mieleenpainuvin muisto on se, kun luokkakaverini
ampui itseään pienoiskiväärillä jalkaan
välttyäkseen rippikoululta. Pappi järjesti hänelle yksityisen rippikoulun.
Rippikoulussa oli mukavaa, kun sai olla kavereiden kanssa. Katseltiin tyttöjä
ja poltettiin salaa tupakkaa huussin
takana.

MAINI LAURILA
– Kävin rippikoululeirin Kemin lähellä
olleessa leirikeskuksessa. Mieleenpainuvin muisto on se, kun pappi sanoi
minulle, että saksanpaimenkoirani Seita ei pääse kuoltuaan taivaaseen. Minä
en ymmärtänyt sitä, mutten enää pohdi tätä kysymystä. Olin kiinnostunut
rippikoulussa esille tulleista asioista,
mutta siitä jäi elämääni jonkin verran
ahdistusta.
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KOLUMNI
Pauli Nousiainen

Armoa, jos
muistaa pyytämisestä

Kristinusko
ja muut uskonnot
USEIN KUULEE sanottavan, että maailmassa on paljon

eri uskontoja ja että näiden kaikkien uskontojen kannattajat kertovat olevansa sen oikean uskonnon asialla. Muut uskonnot ovat väärässä ja se usko mihin itse
kuulun, vie pelastukseen.
Mitä tähän pitäisi sanoa?
Maailmassa on paljon eri uskontoja. On itsestään
selvää, ettei niiden teologia, sanoma ja oppi ole yhdenmukainen.
Viiteen suurimpaan uskoon kuuluu yhteensä lähes
6,3 miljardia kannattajaa – siis lähes 83% maailman
ihmisistä on joko kristittyjä, muslimeita, hinduja,
buddhalaisia tai kansanuskoksi luokiteltavia erilaisia
uskoja tunnustavia. Suurin uskonto on kristinusko,
jota kannattaa yli 2,4 miljardia ihmistä eli kolmannes
ihmisistä.
Kun ottaa huomioon keskisuuret ja pienet uskontokunnat, uskoa tunnustavien määrä nousee entisestään. Sitten on myös niitä, jotka eivät kuulu minkään
virallisen uskonnon piiriin. Monet kirkkokuntiin
kuulumattomatkin sanovat olevansa uskovaisia omalla
tavallaan.

JÄSENMÄÄRILLÄ MITATEN uskonnoilla menee maailmassa siis todella hyvin.
Uskontotieteilijät ovatkin sitä mieltä, että mihin
suuntaan hyvänsä maailma kehittyy, kehitys ei horjuta
uskonnon asemaa. Ihmiset pohtivat edelleen elämän
suuria kysymyksiä, joihin tiede ei anna vastausta. Tiede selvittää miten, muttei vastaa miksi.
Mikä sitten erottaa kristinuskon muista? Kristinusko on ainoa uskonto, joka tuntee ansaitsemattoman
armon. Muut uskonnot ovat suorituksiin perustuvia
uskoja.
Kristinusko suojelee omaa oppiaan harhaopeilta
uskontunnustuksen avulla. Eri kristillisten kirkkokuntien yhtenäisyys tulee esiin niiden opillisissa yhtymäkohdissa. Muut uskonnot tarjoavat muuta kuin
kristinuskon ydinsanomaa ansaitsemattomasta armosta. Ja armoa pelastukseen riittää jokaiselle kristitylle
tasapuolisesti aina silloin, kun sitä vain pyytää.

Kuvateksti

Seurakunta sammuttaa
janon kesän tapahtumissa
Vesipullon etikettikilpailun voitto hyvinkääläisopiskelijalle
Hyvinkääläinen Kristiina Koi-

vukangas, 30, on voittanut
Hyvinkään seurakunnan järjestämän kilpailun vesipullon
etiketistä. Viime vuoden tapaan seurakunta jakaa omalla
etiketillä varustettuja vesipulloja erilaisissa paikallisissa
kesätapahtumissa. Uutta tälle
vuodelle oli pullon ulkonäön
suunnittelu kilpailun avulla.
Kaikille avoimeen kilpailuun
lähti mukaan 19 osallistujaa,
joista osa lähetti raadille arvosteltavaksi useammankin työn.
Tieto kisasta oli levinnyt laajalle – osallistujia tuli Hyvinkään
lisäksi pääkaupunkiseudulta ja
Pietarsaaresta asti.
Voittajan työ erottui valitsijaraadin mukaan edukseen
huumorintajuisen ja iloisen
ilmeensä vuoksi. Koivukangas
kertoo aiheen kolmesta ilakoivasta hahmosta vain putkahtaneen hänen mieleensä.
– Istuin vain alas piirtämään, ja tällaiseksi kuva alkoi
spontaanisti muodostua. Sen
kummemmin en aihetta suunnitellut. Hahmot ovat vasemmalta lukien Jumala, Jeesus ja
enkeli. Se mitä piti miettiä, oli

tilan huomiointi. Liikaa yksityiskohtaista piiperrystä ei saa
olla, jotta kuva toimisi pienessä
koossa etikettinä.
Koivukangas ei ole aiemmin
osallistunut kilpailuihin, joten
puhelu voitosta tuli yllätyksenä.
– Voitosta kuullessani piti ensin rynnätä varmistamaan, että
alkuperäinen työ oli minulla
varmasti yhä tallessa. Olin
hieman jopa unohtanut koko
kisan, Koivukangas hymyilee.
Sairaanhoitajaksi Hyvinkäällä Laurean ammattikorkeakoulussa opiskeleva
Koivukangas piirtää paljon
vapaa-ajallaan. Se on hänelle keino rentoutua ja päästä
eroon stressistä koulunkäynnin
ja työn keskellä.
– Piirtäminen saa unohtamaan ajan ja paikan. Se vie
ajatukset muualle ja virkistää
mieltä.
Suhdettaan hengelliseen
elämään tai seurakuntaan Koivukangas kuvaa tyypilliseksi
suomalaiseksi kristillisyydeksi.
– Kävin rippikoulun
Inkoossa ja halusin isoseksi,

mutta toiselle paikkakunnalle
muuton vuoksi se kuitenkin
jäi. Häät, hautajaiset ja sellaiset
perhejuhlat ovat seurakunnan
tilaisuuksia joihin osallistun
mielelläni, sunnuntaisin en
juuri kirkossa käy. Siinä mielessä olen aika tavallinen suomalainen kirkon jäsen.
Vesipullon etikettikisan
voittaja nappaa itselleen 200
euron lahjakortin S-ryhmän
liikkeisiin. Opiskelijan kukkaroon se on iso lisä.
– Luulen, että voittopotti
kuluu arkisiin ruokaostoksiin,
mutta laitan sen alkuun vähän
säästöön, jos mieleen putkahtaakin jotakin tärkeää, Koivukangas tuumii.
Seurakunta jakaa erilaisissa

yhteistyökumppaniensa kanssa
toteutettavissa kesän tapahtumissa 2 000 vesipulloa, joita
koristaa Kristiina Koivukankaan piirtämä kuva. Rockfest
on ensimmäinen tapahtuma,
jonka aikaan tätä virvoittavaa
vettä voi saada nautittavakseen.
Heidi Kajander-Maavuori

LYHYESTI
Juhannuksena Sääksiin!
Juhannuksena vietetään Johannes
Kastajan syntymäpäivää. Johannes oli
Jeesuksen serkku, joka syntyi puolta
vuotta ennen Jeesusta. Johannes Kastaja nimensä mukaisesti kastoi ihmisiä
ja kehotti raivaamaan tien Herralle.
Vanhastaan suomalaiset ovat viettäneet keskikesällä Ukon juhlaa, jonka
tarkoituksena oli varmistaa sato ja
hedelmällisyys. Juhannus-nimi tulee
Johanneksen alkuperäisestä muodosta. Juhannusta on vietetty Suomessa
keskiajalta lähtien, kristinuskon tultua
maahan noin vuoden tuhat tietämillä.
Sääksissä on juhannuksena Hy-
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vinkään seurakunnan perinteinen
juhannusjuhla. Ohjelma alkaa lastenohjelmalla klo 16. Luvassa on
myös teatteria, yhteislaulua, lipunnosto, iltahartaus ja kokon sytytys
klo 20. Katso linja-autokuljetusten
reittiaikataulut s. 14-15 ja tule mukaan! Saunat ja kanttiini auki klo 21
saakka, grilli käytössä.
Kautta aikain suosituimmat
miehennimet ovat Suomessa
Juhani ja Johannes (tässä järjestyksessä), joten moni juhlii juhannuksen tietämillä myös nimipäiväänsä.

Lämmin kiitos
kaikille
vuoden 2019
Yhteisvastuukeräykseen
eri tavoin
osallistuneille.

Pikku Pietarin pihassa
kysellään elämän
suuria kysymyksiä.

Kirkon pihasta
Pikku Pietarin piha

”Kaikkea ei tarvitse sanoa suoraan”
Kirkkoteatterin ohjaajan Tytti Jäppisen mielestä
teatterityön mahdollisuuksia seurakunnissa ei ole
Suomessa vielä kunnolla käsitetty.

P

i Jäppinen
Tytt

arisen vuotta sitten lahtelainen
Tytti Jäppinen oli jäämässä
freelanceriksi. Sitten hän
huomasi, että Hyvinkään
seurakunnassa haettiin
kirkkoteatterin ohjaajaa. Vaatimuksia selaillessa Jäppinen
tajusi, että hänellä oli virkaan tuplapätevyys.
”Minulla on tutkinto
sekä nuorisotyöstä että
teatteritieteestä. Koin, että
tällaista virkaa ei voi olla
hakematta.”
Jäppinen valittiin eläkkeelle jääneen Jouni Laineen työn
jatkajaksi. Tämä oli hoitanut virkaa
ansiokkaasti vuodesta 2007. Paikka oli
silloin ja on edelleen Suomen ainoa
kirkkoteatterin ohjaajan virka.
Draamaa on kuitenkin käytetty ju-

listuksen eteenpäin viejänä Hyvinkäällä
jo vuodesta 1982, jolloin kirkkoteatteri
aloitti kaupungissa nuorisotyön
työmuotona. Tuskin on
siis liioiteltua väittää,
että Hyvinkää on
Suomen johtavin
kirkkoteatterikaupunki.
”Yleensä seurakuntatyössä
lasten ja aikuisten
ryhmät toimivat
erikseen, mutta
teatteritoiminnassa
ikäluokat yhdistyvät.
Teatterityön mahdollisuuksia ei olekaan suomalaisissa seurakunnissa kunnolla vielä käsitetty”, Jäppinen
näkee.
Eri sukupolvien yhdistyminen näkyy

esimerkiksi Betan tämän vuoden kesäteatteriesityksessä. Pikku Pietarin piha
on näytelmä, jossa harrastajanäyttelijöiden ikähaarukka on kahdeksasta seitsemäänkymmeneen. Näytelmä toimii
Jäppisen jäähyväisohjauksena, sillä hän
on jäämässä syksyllä freelanceriksi.
”Pikku Pietarin piha valikoitui tekstiksi siksi, että se yhdistää hienosti
arkielämän ja hengellisen elämän. Se
tuo kauniisti esille lapsen rukouksen”,
Jäppinen kertoo.
Perinteisemmillään kirkkoteatteri
näyttäytyy joulukirkon kuvaelmina ja
pääsiäiskirkon passiodraamana. Mutta
Jäppisen mielestä vanhaa ei tarvitse
eikä pitäisi toistaa – on läydettävä uusia tapoja nähdä arjenkin hengellisyys.
Esimerkiksi viime vuonna Jäppinen toi
joulunäytelmän pois Betlehemistä ja
sijoitti tapahtumat 1950-luvulle.
”Parhaimmillaan teatteri jättää ihmiselle mahdollisuuden löytää oman
elämänsä kosketuspintoja. Kaikkea ei
tarvitse sanoa suoraan. En tykkää alleviivaamisesta vaan haluan, että katsoja

Pikku Pietarin pihan tapahtumat sijoittuvat 1950-luvulle, erään
suomalaisen kaupungin puutalokortteliin. Aapelin klassikkotekstin keskiössä on noin 10-vuotias
Pietari. Pihapiirin elämän lomassa
näytelmässä tarkastellaan sitä,
miten pieni poika käsittelee isoja
asioita, ja mistä hän saa lohtua
vaikeidenkin tapahtumien edessä.
Vaikeistakin teemoista huolimatta
esitys välittää pienen puutalokorttelin lämmintä yhteisöllisyyttä ja
pienen pojan suurta luottamusta
Taivaan Isään.
Näytösaikataulu ks. s. 14-15.
Kohderyhmä: 8-vuotiaasta
ylöspäin
Esityksen kesto: n. 2 tuntia,
sis. väliajan.
Liput: 15 €/10 €
Ennakkomyynti: Hyvinkään
srk-keskuksen neuvonta,
Hämeenkatu 16
tekee itsekin omia oivalluksia. Jeesuskin
puhui omille aikalaisilleen nimenomaan
vertauskuvin. Miksemme mekin voisi
kysyä sanelun sijaan?” pohtii Jäppinen.
Henri Waltter Rehnström

Poikkea matkallasi kirkkoon!
Kirkkopalvelut on tänä kesänä järjes
tänyt tiekirkot erilaisten teemojen
mukaan. Arkkitehtuurin historiasta
kiinnostunut matkailija voi tutustua
esimerkiksi Carl Ludvig Engelin empiretyylisiin kirkkoihin tai Alvar Aallon
moderneihin kirkkoihin. Tämän lisäksi
kirkkoja on mahdollisuus katsastaa jonkun yksityiskohdan, esimerkiksi vaikkapa lasimaalausten tai vaivaisukkojen
perusteella.
”Teemakirkoista suosittelisin Aallon
suunnittelemaa Lakeuden ristiä Seinäjoella. Siellä valo on saatu tulemaan
hienosti ikkunoista kirkkosaliin, aivan

kuten meillä täällä Hyvinkäälläkin”,
toteaa kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Myös Kytäjän kirkko on heinäkuusunnuntaisin auki tutustumista varten.
Paikalla on opas, joka kertoo kirkon 80
vuotisesta historiasta. Näytillä on myös
80-vuotisjuhlanäyttely.
Kirkkopalveluiden teemakirkot löydät
täältä: www.tiekirkot.fi/teemakirkot/
Henri Waltter Rehnström
Seinäjoen Lakeuden risti.
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Tapio Haaja

Tiukkanormista
uskonnollisuutta
vierastetaan
kaupungeissa
todella paljon.
Kaupunkiin mahtuu monenlaista, mutta kaupunkeihin aivan kuten maaseutuunkin kohdistuu myös
monenmoista mielikuvamaalailua. Mikä on totta?
Hyvä, paha, vai ei itsessään kumpaankaan?

Hyvä, paha kaupunki
Hyvinkää on radanvarsikaupunki – peräti neljäsosa
hyvinkääläisistä käy töissä pääkaupunkiseudulla.
Muuttuuko etelään mennessä maisemien myötä
myös koettu uskonnollisuus? Urbaanissa ympäristössä
elämä on maallisempaa, mutta myös uskonnollisesti
moninaisempaa, toteavat suomalaisten hengellisyyttä
tutkineet Jussi Sohlberg ja Kari Ketola.

O

nni yksillä, kesä kaikilla.
Kesän korvilla suomalaiset
tuntuvat yhä olevan yhtenäisimmillään: kansa, joka mielii joukoittain maalle päivää
paistattamaan.

Samaan aikaan media kuitenkin uutisoi
suomalaisten jakautuneen taloudellisessa, jopa poliittisessa mielessä kaupunkilaisiin ja maalaisiin. Esimerkiksi paikoin
maalla kiinteistönomistajat saavat
tuskin kiinteistöjään kaupaksi, kun taas
kaupungin kesäkatu tuntuu kiinteistökaupoilla polttavan kuumalta.

ELOKUVA

vuosikymmeninä silmissämme monin
tavoin. Suomi alkoi kaupungistua vauhdilla jo 1960-luvulla. Maaseudulla ei
ollut työtä, joten oli muutettava pois.
Matka vei kohti suuria kaupunkeja,
moni lähti Ruotsiin. Vauhti hidastui 1980-luvulle, kunnes taas jatkui
1990-luvun laman jälkeen, kun alettiin
elää uutta nousukautta. Eikä kaupungistuminen osoita edelleenkään laantumisen merkkejä. Pääkaupunkiseudulla
asukkaita on jo likimain puolitoista
miljoonaa.
Mutta mitä tässä maan uusjaossa
on tapahtunut kirkolle ja uskonnolli-

TEATTERI

Isän ikävästä ei pääse
Dokumenttielokuva MIEHIÄ JA POIKIA
Ohjaus Joonas Berghäll
Kesto 1 t. 25 min.

Miesten vuoro -dokumentti (2010)
sulatti sydämiä ja saavutti harvinaisen määrän katsojia, 50 000. Ohjaaja
Joonas Berghäll on nyt palannut aihepiiriin tehtyään välillä retken naisten
maailmaan dokumentilla Äidin toive
(2015). Saunakeskusteluista on siirrytty
työpaikoille, vapaa-ajan harrastuksiin,
sairaalan käytäville ja tutkimushuoneisiin.
Joonas Berghäll tarttuu osin tulenarkaan aiheeseen. Puhutaanhan patriarkaatin vallasta ja myrkyllisestä maskuliinisuudesta. Ohjaaja ei kuitenkaan
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KIRJAT

suudelle? Onko kirkon merkitys muuttunut; onko kirkon asema erilainen
kaupungissa kuin maalla?
Tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta nostaa esille kolme
keskeistä trendiä, jotka näkyvät uskonnollisuuden muuttumisessa. Ensimmäinen on maallistuminen, eli ihmiset eivät
koe olevansa enää niin uskonnollisia.
Toisena seikkana on yksilöllisyyden lisääntyminen. Ihmiset arvioivat suhdetta uskontoon omista lähtökohdistaan.
Kolmas tärkeä trendi on ”ylirajaisen liikkuvuuden lisääntyminen”, mikä
tarkoittaa maahanmuuton mukanaan
tuomaa uskonnollista ja kulttuurista väriä. Kaikki kolme trendiä näkyvät hyvin
selkeästi kaupunkiympäristössä.
”Kaupungit vetävät puoleensa ihmisiä kaikkialta. Siksi siellä on tiiviimmät
mahdollisuudet kohdata toisella tavalla
ajattelevia ihmisiä. Kohtaamiset tuottavat aina tietysti jännitteitä ja ristiriitoja.
Toisaalta kaupungeissa ollaan tästä
syystä myös suvaitsevaisempia. Kaupungit ovatkin uskonnollisesti vähemmän perinteisiin luottavia kuin pienet
paikkakunnat”, Ketola kertoo.

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu
näyttäytyvätkin tutkimuksissa toisenlaisena kuin muut Suomen kaupungit
ja kasvukeskukset. Ketola tutki aihetta
yhdessä tutkijakollega Jussi Sohlbergin
kanssa muutama vuosi sitten.
”Helsingistä löytyy uskonnollisia
yhteisöjä huomattavasti enemmän
kuin muualta Suomesta. Eli jos jokin
uskonnollinen yhteisö toimii Suomessa, niin se todennäköisemmin toimii
myös Helsingissä. Sieltä löytyvät eri
uskonnolliset alakulttuurit. Mutta myös
uskonnottomuutta ja ateismia esiintyy
siellä enemmän”, Ketola kuvaa.
Kaupungissa vähenee myös muodollisen jäsenyyden tai kirkkoon kuulumisen merkitys. Tästä huolimatta
yhteenkuuluvuus voi lisääntyä niiden
keskuudessa, joille uskonto on tärkeä
osa elämää. Varsinkaan nuorten aikuisten piirissä institutionaalinen uskonnollisuus eli tapauskonnollisuus ei ole
kovin suosittua.
”Konkreettinen esimerkki maaseudun ja kaupunkien eroista on siinä, että
maaseudulla kirkollisilla toimituksilla
on vankempi asema. Siellä isompi

Reijo Huuskonen

tee mitään vastaiskua,
vaan lähestymistapa
on entiseen tapaan
empaattinen eikä
kyynelehtiviä miehiä
piiloteta. Berghäll
tarjoaa kuusi hyvin
suomalaisen oloista
tarinaa miehistä, isistä
ja heidän pojistaan.
Itseäänkään ohjaaja
ei säästä. Elokuvanteossa syventynyt
uupumus, lihavan
miehen uniapnea ja
muut terveysongelmat
sekä unelma pysyvästä
parisuhteesta kulkevat dokumentin
taustakertomuksena. Miesten puhu-

mattomuus ja kipujen kääntäminen
sisäänpäin tuottaa tavalla jos toisellakin

kurjaa satoa.
Dokumentin kuvallinen puoli on
välillä musiikin saattelemana mahtipontista, välillä taas herkkää. Miehiset
työpaikat meluisten koneiden jyrinöineen, kalareissut, laavulla rentoutuvat
metsästäjät, käryävät autonrenkaat jos
kohta perään Lapin luonnon lumo luovat panoraamaa suomalaisne miehen
sieluun.
Koskettavinta elokuvassa on yleisinhimillinen isän kaipuu. Avioerotilanteissa miehiltä katkeaa liian usein
yhteys lapseen. Poika tarvitsee miehen
mallin ja pojille sopivaa toimintaa.
Mikäli isyyden puutteeseen ei löydy ratkaisua, on syrjäytyminen liian helposti
seuraus. Dokumentin lopun tilastofaktat hätkähdyttävät.

AJAN ILMIÖ

prosentti väestöstä kuuluu kirkkoon.
Esimerkiksi valtakunnallisesti laskussa
oleva kastettujen määrä on suurempi
kuin pääkaupunkiseudulla. Mutta kun
miettii uskontoon ja kirkolliseen oppiin
liittyviä näkemyksiä, on vaikea sanoa,
kuinka suuria erot loppujen lopuksi
ovat”, pohtii puolestaan Sohlberg.
Kumpikin tutkija on perehtynyt
myös uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja
virtauksiin. Heidän mukaansa perinteinen kristillisyys on imenyt vaikutteita
esimerkiksi itämaisesta kulttuurista
joogan, mindfulnessin ja uushenkisyyden muodossa. Uskontojen välinen
dialogi ja sen tarve näkyvät erityisesti
kaupungeissa, joissa maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat olennainen
osa jokapäiväistä arkea. Helsingissä
maahanmuuttajia on peräti kuusitoista
prosenttia väestöstä.
”Länsimaissa on jo pitkään ollut
päätrendinä ”uskonnon privatisoituminen”. Se tarkoittaa, että hengellisyys
ja usko ovat vankasti yksityisiä asioita,
johon lainataan vaikutteita eri tahoilta,
kuten vaikkapa kirjallisuudesta ja ympärillä olevasta kulttuurista”, Sohlberg
kuvailee.
”Tiukkanormista uskonnollisuutta

Menneiden
pettymysten hauta
pienryhmäriparilaisten
tekemänä.

vierastetaan kaupungeissa todella paljon. Esimerkiksi Jehovan todistajiin ja
mormoneihin suhtaudutaan yleensä
kielteisesti”, Ketola jatkaa.
Tutkijoiden mukaan kaupungistuminen on yksi osa modernisaatiota ja siksi
siinä tapahtuvat kehityskulut heijastuvat selkeästi myös kirkolliseen ja uskonnolliseen elämään. Monet uskonnollista
karttaa muokkaavat prosessit, kuten
kirkosta eroamiset, ovat voimissaan
juuri kaupungeissa. Toisaalta taas internetin ja sosiaalisen median takia monista kaupungille leimallisista ilmiöistä
on tullut valtakunnallisia, niin hyvässä
kuin pahassa. Internet yhdistää kaupungilla ja maaseudulla asuvia, mutta
auttaa myös omiin kupliinsa kärpristyneitä löytämään toisensa.
”Vaara on ainoastaan se, että erot
kärjistyvät yhteisyyden kokemisen
ja hakemisen sijaan. Jos väestössä on
tilastollisesti vain vähän tietyn ajattelutavan edustajia, niin verkkoviestintä
mahdollistaa heidän entistä tiiviimmän
sosiaalisen kanssakäymisensä maantieteellisistä eroista huolimatta”, tuumii
Ketola.

Menneiden pettymysten
hautajaiset

K

Henri Waltter Rehnström
Niina Kuronen.

Vapaus! Yhä harvinaisemmaksi käyvä näky – hyötyeläimiä niityllä. Nämä lehmät
nauttivat vapaudesta Hyvinkään Hyrian laidunmailla.

Voiko laumasta irtautua?
Suvi Ratinen
MATKAYSTÄVÄ
Otava 2019, 346 s.

Esikoisromaani Matkaystävän kannessa nököttää musta lammas. Mutta
mistä näitä perheensä tai yhteisönsä
jättäviä mustia lampaita oikein pukkaa? Viime vuosina on ilmestynyt
tukku esikoisia, joissa kuvataan fiktion keinoin irtautumista kireiksi ja
ahdistaviksi koetuista uskonnollisista
ympyröistä.
Sarjan aloittajia oli Pauliina Rauhalan Taivaslaulu (2013, ja jatko
Synninkantajat (2018) liittyi samaan
yhteisöön, vanhoillislestadiolaisuuteen. Essi Ihosen Ainoa taivas (2018)

kipuilee puolestaan esikoislestadiolaisuuden kanssa. Terhi Törmälehdon
Vaikka vuoret järkkyisivät heittää
kriittisiä kysymyksiä karismaattisen
helluntailaisuuden suuntaan. Jukka
Behmin Eikä yksikään joka häneen
uskoo (2018) antaa omalla tavallaan
huutia viidesläisyydelle. Jatkoksi voisi
liittää vielä Ben Kallandin Vien sinut
kotiin, joka liittyy löyhästi Jehovan
todistajiin.
Tuorein esikoinen, Suvi Ratisen
Matkaystävä vie Oulun tienoon Rauhanyhdistysten ja vuosittaisten Suviseurojen maisemiin. Sujuvan oloisesti kuljetaan kahdessa aikatasossa lapsuuden herttaisesta turvallisuudesta
saarnamiesten sekä yhteisön oppeja ja
varsinkin elämäntapoja kyseenalaista-

esä on rippikoulujen aikaa.
Itse olin omalla rippileirilläni 16 vuotta sitten. Se oli
merkittävä kokemus, joka
johti minut mukaan seurakunnan toimintaan ja lopulta teologisen tiedekunnan pääsykokeisiin.
Sain riparilta monia uusia ystäviä ja
koin hyväksyntää, joka ei perustunut
suorituksiini tai siihen, kuinka suosittu olin.
Ripari ei ole aina yhtä hyvä kokemus. Kaikki eivät saa sieltä uusia kavereita. Koulu- ja nettikiusaaminen
seuraavat joskus riparillekin, vaikka
työntekijät kuinka yrittävät kitkeä sitä pois. Ajatus viikon leiristä toisten
nuorten kanssa saattaa ahdistaa ja
pelottaa niin paljon, että rippikoulu
jää käymättä.
Ohkolan sairaalakoulussa on taas
tänä keväänä käynnissä pienryhmärippikoulu koulun oppilaille. Koulu
on nykyään ns. avohoidollinen
sairaalakoulu. Vedän rippikoulua
siellä nyt toista kertaa. Nuoria on
seitsemän ja kokoonnumme kerran
viikossa. Osa rippikoulumme nuorista on yrittänyt osallistua oman
seurakunnan riparille, mutta syystä
tai toisesta se ei ole onnistunut. Kun
koulunkäynti ei suju omassa koulussa, ei riparikaan välttämättä luonnistu omassa seurakunnassa. Riparista
on syntynyt yksi epäonnistumisen
kokemus ja pettymys lisää. Konfirmaatio ja juhlat näyttävät jäävän
välistä, vaikka toiset nuoret saavat
juhlansa ja lahjansa.

Pienryhmärippikoulussamme
suunnitelmat muuttuvat tilanteiden
mukaan. Viime viikolla olin suunnitellut meille retken Kellokosken
hautausmaalle. Kun retki koitti,
päivä olikin monelle nuorelle haastava emmekä päässeet lähtemään.
Kysyin nuorilta, että mitäs me nyt
sitten teemme. Nuoret ehdottivat,
että pitäisimme hautajaiset sairaalan
pihalla. Yksi pojista halusi haudata
Menneet Pettymykset. Niin teimme.
Nuoret rakensivat kauniin haudan
pihalle risteineen ja kukkineen.
Hiekkakin oli valmiina haudan vieressä. Paikalla oli pastori, suntio,
kanttori, surijat ja hautaustoimiston
työntekijät haudatessamme menneet
pettymyksemme. Kuljimme hiljaa
pettymyksistä uuteen toivoon.
Muutaman viikon kuluttua meillä
on rippikoulumme konfirmaatio. Sekin jännittää jo meitä kaikkia. Yksi
suunnittelee innoissaan, millaisen
kakun hän leipoo rippijuhliinsa.
Toinen on kauhuissaan siitä, että
pitäisi olla kirkossa ihmisten edessä
ja juhlien keskipisteenä. Rippikoulun
voi käydä monella tapaa. Iloitsen ja
kiitän sydämeni pohjasta jokaisesta
näistä seitsemästä upeasta nuoresta
ja siitä että olemme saaneet kulkea
yhdessä hienon matkan! Seuraavaksi
on juhlan aika!
Kuva ja teksti:
Elina Antikainen

vaan suuntaan. Irtiottoyritys on raju,
mutta kysymys jää, voiko laumasta
sittenkään henkisesti ja lopullisesti
erota eli ”olla tavallinen suomalainen”.
Olisiko niin, että ellei uskonnollisten yhteisöjen ilmeisiin vinoutumiin
sisältä päin puututa, ”kivet alkavat
huutaa”? Vanhoillislestadiolaisuudessa kaikki muut pois sulkeva
seurakuntaoppi, seurauksitta jääneet – vaikkakin ”anteeksijulistetut”
– seksuaaliset hyväksikäytöt, välillä
huvittavuuksiin menevät sopivaisuussäännöt ja outo kastekäsitys
muiden muassa johtavat väistämättä
vastareaktioihin. Esikoisromaanien
vastaiskut eivät tee oikeutta koko
kuvalle, mutta ajattelemisen aihetta
ne antavat.
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Anniina Mikama

KRISTINUSKON
ALKUPISTE
Helluntai on jäänyt pitkälti pääsiäisen ja joulun varjoon.
Se on kuitenkin kirkkovuoden kolmanneksi suurin juhla, sillä silloin perustettiin alkuseurakunta.

S

anotaan, että odottavan aika on pitkä, ja näin
se oli varmasti apostoleillekin.
Noustessaan kuolleista Jeesus oli ilmestynyt heille useamman kerran ja uudistanut
lähetyskäskynsä eli kehottanut julistamaan
evankeliumia kaikille luoduille.
Toisaalta Jeesus kielsi lähtemästä vielä. Opetuslasten tuli odottaa Jerusalemissa, kunnes he saisivat
varustuksensa voiman korkeudesta.
Viimein helatorstaina, neljäntenäkymmenentenä
päivänä ristinkuolemasta, Jeesus nousi ylös taivaaseen. Edelleen hän kuitenkin kehotti opetuslapsia vain
odottamaan ja painotti, että siinä missä Johannes oli
aikanaan kastanut ihmisiä vedellä, opetuslapset vielä
kastettaisiin Pyhällä Hengellä. Tarkkaa ajankohtaa
Jeesus ei ilmoittanut, totesi vain kaiken tapahtuvan
”muutaman päivän päästä”.

8
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Pyhän hengen vertauskuva, kyyhkynen.

Hämmentyneet opetuslapset jäivät tuijottamaan
vielä ylösnousseen Jeesuksen perään taivaalle. Vasta
kahden valkopukuisen enkelin ilmestyttyä paikan
päälle vannomaan, että kyllä Jeesus tulee takaisin, laskeutuivat opetuslapset alas Öljymäeltä ja vetäytyivät
kokoontumispaikkaansa Jerusalemissa.
Seuraavat päivät kuluivat piinallisen hitaasti. Apostolin teot kuvaavat, miten yksitoista opetuslasta pitivät tiukasti yhtä ja rukoilivat lakkaamatta mukanaan
myös joukkoon kuuluneet naiset, Jeesuksen äiti sekä
Jeesuksen veljet. Odottelun aikana Mattias valittiin
kahdenneksitoista opetuslapseksi Jeesuksen kavaltaneen Juudas Iskariotin tilalle.
Kymmenen päivän päästä Jeesuksen taivaaseen
astumisesta koitti helluntai. Silloin vihdoin alkoi tapahtua. Pyhä Henki tunkeutui tuulenpuuskan tavoin
taloon, jossa opetuslapset olivat. Se täytti heidät ja

antoi heille kyvyn puhua kielillä.
Opetuslasten epäiltiin olevan humalassa. Pietari
kuitenkin kiisti kaiken esittäen todisteena Joelin kirjassa olevan profetian Pyhän Hengen vuodattamisesta, joka nyt oli tapahtumassa. Pietarin saarna vakuutti
kuulijat, ja ensimmäiset ihmiset ottivat kasteen.
Kristillinen seurakunta oli nähnyt alkunsa. Kirkko
oli syntynyt.
Šavuot -juhla

Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään pieni sisäpiirissä suoritettu sakramentti. Kasteen sai helluntaina
kaiken kaikkiaan kolmetuhatta ihmistä.
Mistä ihmeestä opetuslapset löysivät niin monta
kastettavaa?

Marco Peretto

Pyhä henki on yksi
kolmiyhteisen Jumalan persoonista.
Pyhän hengen vuodatus on suosittu aihe vanhassa kuvataiteessa.

Pyhän Henki vuodatettiin täsmälleen oikeana
ajankohtana. Helluntai tapahtui näet samaan päivänä
juutalaisten Šavuotin kanssa. Sen tarkoituksena on
muistella Siinain vuorella annettua lakia, sekä juhlistaa niin sadonkorjuuta kuin kesän alkamista. Šavuot
eli viikkojuhla on yksi kolmesta Toorassa määrätystä
pyhiinvaellusjuhlasta. Kaksi muuta ovat pesah eli pääsiäinen ja sukkot eli lehtimajajuhla.
Koska kyseessä oli pyhiinvaellusjuhla, tarkoitti
tämä sitä, että kaikki kynnelle kykenevät juutalaiset
olivat tulleet Jerusalemiin. Kaiken lisäksi he olivat eri
maista, joten he puhuivat eri kieliä. Näin ollen kielillä
puhumisen lahjan saaneilla opetuslapsilla oli mahdollisuus jo heti alusta asti toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä siitä: julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.
Kolmentuhannen kastetun kautta sana alkoi levitä
laajemmalle. Ei ole sattumaa, että ensimmäiset kastetut olivat juutalaisia, sillä alkuseurakunta mielsi itsensä osaksi juutalaisuutta. Askel askeleelta seurakuntaan
liittyi ihmisiä myös pakanataustalta, eri kansoista.
Lähetyskäsky alkoi toteutua
Ylähuone

Missä tämä kaikki sitten tarkalleen ottaen tapahtui? Evankeliumeissa ja apostolien teoissa puhutaan
ylähuoneesta. Kaikki alkoi pääsiäisenä, kun Jeesus ja
opetuslapset olivat matkalla kohti Jerusalemia. Heräsi
kysymys siitä, missä he voisivat nauttia pääsiäisateriansa. Jeesus neuvoo Pietaria ja Johannesta kaupunkiin
tullessaan seuraamaan miestä, joka kantaa vesiruukkua. He tekivät näin. Mies johdatti heidät taloon, jonka yläkerrasta oli varattuna heille huone.

Siellä Jeesus pesi opetuslastensa jalat ja nautti heidän kanssaan viimeisen ehtoollisen. Ristinkuoleman
jälkeen ylähuone jäi opetuslasten kokoontumispaikaksi. Sinne Jeesus myös ilmestyi kuolemansa jälkeen.
Tulkinnasta riippuen ylähuone saattoi olla myös opetuslasten varsinainen majapaikkansa Jerusalemissa
olon aikana.
Samaisessa huoneessa opetuslapset kokivat myös
Pyhän Hengen vuodattamisen.
Perimätiedon mukaan se sijaitsee Siioninvuorella Kuningas
Daavidin haudan yläosassa. Näin
ollen jokaisen on mahdollista
vierailla paikassa, josta kirkko on
saanut alkunsa, ja paikan päällä
on moni käynytkin.

lan pelastussuunnitelmassa. Helluntaina alkunsa saanut seurakunta otti vastaan uuden liiton lupaukset ja
sen tehtävänä oli liittää kristityt yhteen - niin juutalaiset, kreikkalaiset kuin kaikki muut. Se oli ikään kuin
vastakohta maailmassa vallinneelle hajaannukselle.
Henri Waltter Rehnström

Uusi liitto

Helluntai merkitsi uuden
liiton vahvistusta. Edellisen,
vanhan liiton Jumala solmi Israelin kanssa, kun oli johdattanut
heidät pois Egyptin orjuudesta.
Sen sisältönä oli kiveen hakatut
kymmenen käskyä. Ihmiset eivät
kuitenkaan olleet noudattaneet
Jumalan ohjeita, joten Jumalan
piti solmia uusi, syntien anteeksiantamuksen liitto, jonka perusta oli Jeesuksen ristinkuolema.
Seurakunnan luominen oli
alusta asti olennainen osa Juma-

Pyhä henki on Raamatun mukaan puolustaja,
joka antaa jokaiselle kristitylle uskon elämään.
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Ääneti luonnon keskellä
Hiljaisuuden viljely täydentää sanoin selitettävää ja selittävää hengellistä maailmaa.

O

nko ihmisen ollakseen yhteydessä Jumalaan ajateltava
Häntä jatkuvasti? Ei, sanoi
700 vuotta sitten elänyt saksalaismunkki Meister Echart.
Se ei ole mahdollista eikä Echartin
mukaan toivottavaakaan, sillä Jumala ei
ole ajatustemme kohde. Mikäli Jumala
olisi yhtä kuin ajatustemme kohde,
Jumala lakkaisi olemasta heti ajattelun
tauotessa. Tosi Jumala ei katoa: Hän on
kaikkien Häntä koskevien ajatusten ja
ajattelun tuolla puolen.
Tällaista mystistä kokemusta, joka
on aina ollut osa kristillistä perinnettä
ja hengellisen hoivan traditiota, kutsutaan hiljaisuuden viljelyksi. Hiljaisuuden viljely tuli Suomen kirkkoon Ruotsista 1970-luvun alkupuolella.
”Hiljaisuus on se tila, jossa sanat
vasta saavat merkityksensä”, kertoo
Tampereen seurakuntayhtymän pastori
Jussi Holopainen.
Holopaisen tehtäviin kuuluu hengellinen ohjaaminen sekä retriittityön
koordinointi.
”Hiljaisuuden viljelyn kattojärjestö
Suomessa on Hiljaisuuden ystävät. Se
koordinoi ja kehittää retriittitoimintaa.”

Retriitit järjestetään yleensä leiri-

keskuksissa, jotka sijaitsevat keskellä
luontoa. Näin luontohengellisyydestä
on tullut toiminnan kulmakivi. Sitä voi
Holopaisen mukaan lähestyä kolmesta
eri näkökulmasta.
”Ensinnäkin luonto tekee tutkitusti
ihmisille hyvää. Verenpaine laskee,
keskittymiskyky palautuu ja stressi vähenee. Toiseksi luonto avautuu meille

Yksinkertaisesti ilmaistuna retriitti

tarkoittaa vetäytymistä yksinoloon ja
puhumattomuuteen.
”Päivien rungon muodostavat rukoushetket, messu ja mahdollinen keskustelu ohjaajan kanssa. Muutoin aika
kuluu hiljaisuudessa. Keskustelemattomuus loppuu vasta retriitin päättyessä”,
kertoo Holopainen.
Perusideana retriitissä on, että ihminen voi asettua silmäkkäin oman
elämänsä hiljaisten äänien kanssa, joille
ei ole aiemmin ollut tilaa.
”Se on Jumalan hiljaisen puheen
kuuntelemista”.
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kristityille luomakuntana, paikkana,
jossa Luoja on kaikkialla läsnä. Kolmas
näkökulma on ekologinen. Kaikella on
rajansa, myös maapallon ekosysteemillä, ja siksi luontoa pitää kunnioittaa”,
Holopainen raamittaa.
Holopaisen mielestä luontoympäristössä

luonto itsessään auttaa ihmistä olemaan
läsnä omassa elämässään. Retriitit, joissa vetäydytään kaupungin hälystä luonnon keskelle ovat koko hiljaisuuden
viljelyn syvä köli. Mutta retriitteihin
mahtuu vain tietty määrä ihmisiä.
”Suuri kysymys onkin se, kuinka voisimme avata hiljaisuuden viljelyä siellä,
missä ihmiset asuvat - siis arjen hälyn
keskellä. Ja miten saavutetaan nekin
ihmiset, jotka ehkä vierastavat kirkon
institutionaalista puhetta, mutta jotka
ovat siitä huolimatta hengellisiä?”
Ongelmaan on Tampereella keksitty
oivallinen ratkaisu: hiljaiset pyhiinvaellukset kaupungissa. Sivustolta pyhiinvaellustampere.fi löytyy parikymmentä
pyhiinvaellusreittiä. Jokainen vaeltaja
voi kulkea ne läpi täysin omatoimisesti.
Reittiä seuratakseen pitää vain ladata
älypuhelimeen ilmainen Nomadi -sovellus. Kun reitin lataa kännykän muistiin, sen voi kulkea offline -tilaan ilman
ulkomaailman häiriöitä.

vinkäällä ei tarvitse kulkea kuin muutama askel, kun jo löytyy jokin luontopaikka, puisto tai sen sellainen, missä
voi hetkeksi pysähtyä havainnoimaan
luontoa aistit auki. Kaikkien olisikin
hyvä miettiä, mistä löytyisi se hiljainen
tila omaan arkeen, arjen keskelle”, pohtii Holopainen.
Hengellinen ohjaus on ollut olennainen
osa kirkkoa sen alkuajoista lähtien.
Suomalaisissa seurakunnissa sitä on
kuitenkin alettu toteuttaa suuremmin
vasta viime aikoina. Kuinka hyvin hengellisyys ylipäänsä istuu käytännönläheiseen luterilaiseen kulttuuriimme?
Holopaisen mukaan liike on otettu kirkossa vastaan lämpimästi.
”Aika moni pappi sanoo identifioituvansa siihen. Hiljaisuuden liike toimii
nykyluterilaisen kirkon hengenelämän
virvoittajana”, Holopainen näkee.

Henri Waltter Rehnström

Tampereen reittejä ovat esimerkiksi

Hiljaisuus
on se tila,
jossa sanat
vasta saavat
merkityksensä

Surun polku, joka kulkee halki Kalevankankaan hautausmaan. Kaksi kilometriä
pitkän polun varrella on kymmenen eri
pysähdystä, ja reitti päätyy kappeliin.
Paavon polku ohjaa puolestaan tarkastelemaan rinnakkain omaa elämää ja
Paavo Ruotsalaisen elämänvaiheita.
”Kaupunkireittien varsilta löytyy
myös monipuolisia luontoympäristöjä.
Muutenkin suomalaiskaupungit ovat
tavattoman vihreitä. Esimerkiksi Hy-

Nomadi-app.

Tommi Saltiola

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Jokinen

Kummilla on
tärkeä tehtävä

K

ummin päivä on uutuus, jota
vietetään Suomen evankelilais-luterilaisessa kirkossa
2.6. Mutta mikä on kummi?

Kasteen yhteydessä kummit pyydetään rukoilemaan kummilapsen puolesta ja tukemaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Kummin kanssa
voi käydä yhdessä perhemessuissa ja
seurakunnan tapahtumissa. Nyt kesäaikana juhannukseen asti pyörivät
kesäperhekerhot. Sinne on tervetulleita myös kummit kummilapsineen.
Kirjeillä, korteilla ja piirustuksilla
voi pitää yhteyttä myös kauempana
asuviin kummeihin ja kummilapsiin.
Yhteydenpito on tärkeää ja se toivottavasti jatkuu läpi elämän.
Minkälainen sinun kummisi on ja mitä te yleensä
teette yhdessä?
Kaste

Kaste on kirkon sakramentti eli pyhä toimitus.
Kasteessa meistäkin on tullut Jeesuksen opetuslapsia
ja kirkon jäseniä. Meidät
on kutsuttu nimeltä kirkon
isoon perheeseen.
Tiedätkö mistä sinun
nimesi on lähtöisin? Mitä nimesi tarkoittaa, ja miten vanhempasi päätyivät nimeen?
Löydätkö tältä sivulta oman
nimesi kirjaimet? Entäpä kummisi nimen kirjaimet?

Ristiäiset

Seuraavan kerran kummin kanssa voi muistella yhdessä ristiäisiä.
Löydätteköhän kuvia juhlasta?
Oletteko vielä saman näköisiä kuin
silloin? Entä missä kastejuhla vietettiin? Mitä lauluja lie lauloitte, ja ketkä
olivat paikalla?
Kirkossa ympäri Suomea on tosiaan meneillään kaste ja kummiushanke. Käy kurkkaamassa sivusto
kumminkaa.fi. Valtakunnallista
kummipäivää vietetään 2.6., mutta
kummin kanssa vietettävä päivä voi
olla mikä tahansa. Kummipäivänä voi
vaikka soittaa kummilleen ja sopia
kesälle yhteisen retken lähipuistoon
piknikille, tai vaikka uimarannalle
polskimaan.
Hyvinkään seurakunta järjestää
jälleen kummien ja kummilasten
retkipäivän Sääksin leirikeskukseen
sunnuntaina 11.8.2019, ilmoittautuminen käynnissä www.betsku.
net/714vuotiaat/leiritjaretket/kummikummilapsipäivä.
Aikaisemminkin pääsee kummin
ja perheen kanssa sääksiin, sillä
kesäkautena 5.6 alkaen leirikeskuksessa järjestetään joka keskiviikko
avoimia yleisöiltoja, joissa voi saunomisen ja uimisen ohella nauttia
keittiön antimista ja illan hartaustilaisuudesta. Iltoihin järjestetään maksullinen kuljetus Hyvinkään keskustasta. Katso lisätiedot seurakunnan
nettisivuilta!

Mark. 10:13–16

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta
hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan
Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää
estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on
Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei
ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin
kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän
otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän
päälleen ja siunasi heitä.

Rukous:
Kiitos rakas Jeesus kummeista ja
kummilapsista. Kiitos, että saamme
viettää yhdessä aikaa ja rukoilla
toistemme puolesta. Auta meitä
olemaan toinen toistemme tukena
koko elämämme ajan.
Aamen.
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30 vuotta pihaseuroja
Perinteiset Kaukasten pihaseu-

Hyvinkäällä teloitetut
punaiset saivat vihdoin
hautaansa nimet
Hyvinkää-Seuran aloitteesta kaupunki ja seurakunta hank-

kivat Puolimatkan hautausmaalle vakaumuksensa puolesta
1918 kaatuneiden muistokiven viereen kiven, johon on
kirjattu 140 Hyvinkäällä teloitetun punaisen nimet. 21.5.
pidetyn muistomerkin paljastustilaisuudessa puhuivat
kaupunginmuseon intendentti Susanna Eskola, ministeri
Kalevi Kivistö, kirkkoherra Ilkka Järvinen sekä dosentti
Kirsti Salmi-Niklander. Väestömäärään suhteutettuna
Suomen sisällissota oli yksi Euroopan verisimpiä, jopa kaikkein verisin. Haudassa on 147 vainajaa, joten selvitystyö yhä
nimettömien vainajien henkilöllisyydestä jatkuu edelleen.

Ministeri Kalevi Kivistö ja Juhani Kouhia hyvinkään Vasemmistosta pitivät hiljaisen hetken paljastettuaan nimikiven.

rat järjestetään tänäkin vuonna
Hyvinkään itäisissä kylissä.
Tuttuun tapaan kesäiltojen
ohjelma koostuu hartauspuheesta, yhteislauluista ja
kahvitarjoiluista. Seurat ovat
kaukaslaisille jo niin itsestään
selvä käsite, että niiden tarkkaa alkamisvuotta on vaikea
muistaa.
”Lapseni olivat pieniä kun
aloitimme, joten seuroja on
järjestetty noin kolmisenkymmentä vuotta”, laskee Kaukasten alueneuvoston puheenjohtaja Eija Koski-Sipilä.
Seurojen järjestäjinä toimivat tavalliset ihmiset, jotka
ovat luovuttaneet pihansa seurojen käyttöön.
”Kesällä luonnonilmiöt
ovat tietenkin haaste. Milloin

hyttyset purevat, milloin sade
yllättää, milloin tuuli pauhaa
niin kovaa, että puhe ei kuulu.
Joskus on pitänyt siirtyä sisälle,
mutta yleensä olemme voineet
olla ulkona.”
Koski-Sipilä kehuu erityisesti seurojen vapautunutta
tunnelmaa, joka on säilynyt
samanlaisena vuodesta toiseen.
Ulkona järjestettäviin seuroihin on kenen tahansa helppo
tulla, ja siellä on mukava jutella
ihmisten kanssa, joita ei ehkä
ole nähnyt pitkään aikaan. Pihaseurojen kautta seurakunta
ikään kuin tuleekin ihmisten
luo.
”Osallistujia on keskimäärin
noin parikymmentä, useimmat
vakiokävijöitä. Uudet kasvot
ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan!”

PIHASEURAT
KESÄTIISTAISIN
KLO 18
4.6. Viljasaaressa,
Päivöläntie 12.
18.6. Koski-Sipilässä,
Koskenmaantie 279.
2.7. Tynillä,
Tynintie 161.
16.7. Harjanteella,
Harjanteentie 156.
23.7. Hannan ja Sirkan luona
Lähteenmäen lomakodissa, Palvantie 192.
6.8. Juvalla,
Haapasaarentie 216.
Vapaaehtoinen kolehti
kerätään Naisten Pankille.

Kummin kaa superpesismatsiin
Loppukesä pistetään liikkeelle
pesäpallotermein lentomerkillä, kun Hyvinkään seurakunta
kutsuu kummeja kummilapsineen isännöimäänsä Hyvinkään Tahkon miesten superpesisotteluun Pihkalaan.
Kummipelipäivää vietetään
30.7., ja ennen kello 18 alkavaa Tahko–Sotkamon Jymy
-peliä kummit ja kummilapset
pääsevät yhdessä Tahkon junioripelaajien vetämille toimintapisteille, joilla saa kisailla
leikkimielisesti oman kummin
kanssa.
Pääsy superpesisotteluun on
kummipeliin ilmoittautuneille
kummi-kummilapsi-komboille
ilmainen, ja pääsylippuun

sisältyvät makkara ja mehu.
Kummipelipäivä on tarkoitettu 0-17-vuotiaille lapsille ja
heidän kummeilleen. Ilmoittautumisohjeet tapahtumaan

julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja: terhi.makkonen@evl.fi
tai heidi.kajander-maavuori@
evl.fi.

IKKUNA MAAILMAAN

Mistä lähetystyössä oikein on kyse?

L

ähetysyhdistys Kylväjän hankekoordinaattori,
pastori ja entinen Hongkongin lähetystyöntekijä Juri Veikkola on puhelias, kiireinen ja
energinen mies. Tästä huolimatta - tai juuri
siksi - hän on tulossa Hyvinkäälle saarnaamaan Hyvin tehty! –kesäpäiviin kuuluvaan Metallimessuun.
Veikkolalla on kahdeksanvuotinen lähetystyökokemus Hongkongista, joten hän on juuri oikea ihminen
kuvaamaan, millaista kirkkomme tekemä lähetystyö
olemukseltaan on.
– Lähetystyöhön ei lähdetä minään kulttuuridelegaationa saati kauppa-asioilla, vaan viemään kristinuskon ydinsanomaa armosta kylmien arvojen keskelle. Lähetystyössä ei siis ole kyse oman kulttuurin syöttämisestä toisille. Paikan päälle mennään kutsuttuna.
Esimerkiksi itse menin Hongkongiin, koska paikalliset
kutsuivat, olivat niin kiinnostuneita oppimaan lisää
Jeesuksesta.
nistiset uskomukset saavat aikaan paikallisissa usein
pelonsekaisia kokemuksia.
– Kyse ei ole mistään terveestä Jumalan ihmistä
suuremmaksi tunnustamisesta, vaan kauhugenrestä:
on esimerkiksi vainajien henkien pelkoa. Haetaan siis
jollain tapaa muutosta pahoihin kokemuksiin. Em-

12

Kirkonmäki Nro 3 | 31.5.2019

aiempien sukupolvien ihmissyömisiä.

Eriikka Käyhkö

Metallimessu pe 14.6. klo 21 Hyvinkään kirkossa.
Veikkola juontaa 14.6. myös Kirkko ja kiinankielinen maailma -seminaarin, ohjelma takasivulla.

Dramaattisia tuloksia lähetystyös-

tä on koettu esimerkiksi Tyynen
valtameren alueella, jossa ihmiset eivät omien sanojensa
mukaan enää kristittyinä
välitä syödä toisiaan.
– Olen itsekin ollut mukana rukoustilaisuudessa,
jossa ennen rukousta eri
kansallisuuksien edustajat pyysivät toisiltaan

Lähetystyö poistaa pelkoja ja
kauhuja, kertoo Juri Veikkola.

Jussi Valkeajoki

Veikkola kertoo Mongoliasta, jolla suunnalla shama-

me saarnaa auktoriteetin pelkoa vaan luottamusta
Jumalaan.
Samalla tavalla lähetystyöntekijä toimii Jumalan
luottamuksen varassa.
– Puu kasvaa ja me ikään kuin vertauskuvallisesti
sanottuna nukumme sen suojissa, mutta emme aikaansaa itse kasvua. Lähetystyössä oleva on, elää ja
muuttuu myös aina suhteessa paikallisiin. Kulttuu
rinvaihtoa tapahtuu puolin ja toisin. Kännykkäkin on ollut ensi päivistä pitäen made in
Hongkong.

Tom Barrett

YTIMESSÄ

Helatorstai on ilon juhla

H

elatorstai on pyhäpäivä, joka
otetaan kiittäen vastaan arjen
keskellä. Sillä voi pidentää oivallisesti viikonloppua. Pääsee mökille tai pihalle puuhailemaan,
ja saa rentoutua pitkän talven ja työurakan
jälkeen kuka mitenkin. Harvemmin tulee
mieleen, että mitä helatorstaina oikein tapahtuikaan? Jeesuksen taivaaseenastumisen
päivä, niinhän se on!
Vaan pääsiäinenhän oli juuri, ja sehän
on ylösnousemusjuhla. Eikö silloin Jeesus noussut kuolleista? Vähän vaikuttaa
päällekkäiseltä - miksi sitä sitten vietetään
erikseen?
Helatorstai on kuitenkin päivä, jolloin
Jeesus antoi meille testamentin. Hän nimittäin testamenttasi meille tehtävänsä ja

läsnäolonsa. Hän luotti ihmisiin niin paljon,
että tahtoi meidän vievän ilosanomaansa
eteenpäin. Mutta ei yksin, vaan hän vierellämme. Jeesuksen taivaaseenastuminen oli
Kristuksen oppilaille sinetti, joka todensi
tyhjän haudan ja ylösnousemuksen ihmeen.
Jeesus näet ilmestyi monille ystävilleen
ylösnousemuksensa jälkeen. Jeesus tahtoi
synnyttää uskon niissäkin, jotka epäilivät,
kuten Tuomaassa. Omalla läsnäolollaan
hän julisti taivaan iloa!
Kun opetuslapset sitten näkivät Jeesuksen menevän taivaaseen, he riemuitsivat
sillä he tiesivät, että hekin olisivat matkalla
sinne.
Myös me saamme olla matkalla taivaaseen. Jeesus huomaa meistä jokaisen ja tietää, kuinka epävarmaa ja heikkoa uskomme

Evankeliumi
”Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän
kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet
otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat
maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä
palasivat Jerusalemiin. He olivat alati
temppelissä ja ylistivät Jumalaa.”
Luuk. 24:-50-53

Hän luotti
ihmisiin
niin paljon,
että tahtoi
meidän vievän
ilosanomaansa
eteenpäin.

Rukous
Herramme Jeesus Kristus,
sinä astuit ylös taivaaseen,
mutta olet myös luvannut
olla kanssamme joka päivä.
Auta meitä jättäytymään
rakkautesi varaan
ja luottamaan siihen,
että sinä saatat päätökseen työsi meissä.
Tätä pyydämme sinun nimessäsi.
Aamen.

on. Juuri siksi saamme lukea Raamatusta
todistuksia Jumalan ihmeellisistä teoista,
jotka muuttavat ihmisten elämän.
Kuolemansa ja ylösnousemuksensa
jälkeen Jeesus sai kunnianimen Kristus.
Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on astunut taivaalliselle valtaistuimelle ja istuu nyt
Jumalan oikealla puolella. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kristukseen ei voi saada yhteyttä
inhimillisten aistien välityksellä, mutta silti
hän on Pyhän Henkensä kautta läsnä Raamatun sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa.
Petra Pohjanraito

Virsi
1.
Jeesus, sinä huomaat
meistä jokaisen.
Epäilevät tuomaat
tunnet parhaiten.
Ei aina usko kestä.
Herra, rukoilen:
Uupumasta estä,
yksin jaksa en.

2.
Jeesus, sinä tiedät
kaikki harhatiet.
Silti meitä siedät,
varjelet ja viet.
Ei oma voima riitä
oikein elämään.
Usko alkaa siitä,
käsiisi kun jään.
513: 1, 2
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POIMINTOJA
PAAVOLAN HARTAUSELÄMÄN
KEHITTÄMISTILAISUUS
Ke 5.6. klo 18 Paavolassa. Tule mukaan ideoimaan, miten Paaviolan hartauselämää
voisi kehittää! Petteri Kerko.

KESÄTEATTERIA:
PIKKU PIETARIN PIHA
Esityksen kesto n. 2 t, esityspaikka Kirkonmäki, Hämeenkatu 16. Liput 15 € /10 €
ennakkomyynnissä Hyvinkään srkkeskuksen neuvonnassa klo 8-16
(Hämeenkatu 16). Lippujen ennakkovaraukset tytti.jappinen@evl.fi tai 040 584
5836. Ensi-ilta 18.6. klo 18.30

MUSIIKKIA JA
YHTEISLAULUTILAISUUKSIA

POIMINTOJA
AVOIMET YLEISÖILLAT
SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSESSA
KESKIVIIKKOISIN 5.6.–28.8.
Saunomista, uintia, välipalaa kanttiinista
ja illan päätteksi hartaus kappelissa –
tervetuloa Sääksiin! Saunat ja kanttiini
ovat auki klo 17–21. Kesäillan hartaus on
kappelissa klo 20. Huomio: 5.6, 10.7 ja
7.8 järjestetään kaikille avoimet, mutta
nuorille suunnatut frisbeegolfkilpailut
Sääksin frisbeegolfradalla klo 18.30.
Linja-auton ajoreitti Sääksiin:
Kirjavatolppa klo 17 (Ortodoksisen kirkon
pysäkki), Asemankatu, Aleksis Kiven katu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, Munckinkatu, Alttarikivi klo 17.20, Kirkkotie, Ahdenkallionkatu, Hämeenkatu, Hyvinkään
kirkolta (seurakuntakeskuksen pihalta)
klo 17.25, Torikatu, Pavinmäenkatu, Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu, Martin
palvelutalon pysäkki, Eteläinen Kehäkatu,
huoltoaseman pysäkki (kylmäasema),
Jokelankatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja Nopon kautta leirikeskukseen.

Paluukuljetus klo 20.30. Edestakainen
matka 5 € aikuisilta ja 2,5 € lapsilta.
Ajo-ohje Sääksiin:
Ajetaan Hyvinkäältä Hankoon päin, käännytään Rajamäkeen ja sieltä oikealle Kiljavantietä noin 4 km, jonka jälkeen viitoitus
oikealle leirikeskukseen.

Ma 10.6. klo 19 Keväisin sävelin - suomalaisia lauluja konsertti Vanhassa kirkossa.
Tia Svanberg, sopraano, Paula Patosalmi,
altto ja Juha Hurskainen, piano. Ohjelmassa mm. Aarre ja Oskar Merikannon,
Einari Marvian, Seppo Nummen, Erkki
Melartinin, Jean Sibeliuksen, Heino Kasken ja Ahti Sonnisen musiikkia. Vapaa
pääsy, ohjelma 10e.
To 13.6. klo 19– 20.30 Kesäillan musiikkia
Vanha kirkko, Uudenmaank. 13. Kapellimestari Tuomas Pirilä, sopraano Satu
Strömberg, Hyvinkään Orkesterin selloyhtye. Ohjelma ovimyyntinä 10 €, ei
ennakkomyyntiä.
Pe 14.6. klo 21 – 22.30 Metallimessu Hyvinkään kirkossa, Hämeenk. 16. Paula Kallio,
Minna Kurkola, saarna Juri Veikkola.
La 15.6. klo 21– 23 GospelCafe, Hyvinkään
kirkko, Hämeenk. 16. Musiikkia, lähettien
kuulumisia, teetä ja kohtaamisia. Mukana
Pietari Savolainen, MGtH-duo ja Veera
Uuttu.
Su 7.7. Yhteislauluja Reijo Pajamon johdolla,
Kytäjän kirkko, Palkkisillantie 11. Mukana
Virpi Koivisto ja Anna Helenius.

Su 14.7. 18– 19 Lauluilta Vanhan kirkon pihalla, Uudenmaankatu 13. Sateen sattuessa kirkkosalissa, Mari Luoto.
Kuorojen harjoitukset alkavat elokuun viikoilla 34 ja 35, seuraa nettisivujamme.
Tervetuloa mukaan!

PIHASEURAT
Pihaseuroja pitkin kesää! Tiistaisin klo 18.
Hartauspuhe, yhteislaulua ja kahvitarjoilua, lauletaan Suvilinnun lauluja. Vapaaehtoinen kolehti Naisten pankille.
4.6. Viljasaaressa, Päivöläntie 12. Sini Usmi.
18.6. Koski-Sipilässä, Koskenmaantie 279.
Pihaseurat Koski-Sipilässä, Koskenmaantie 279. Taru Paasio.
2.7. Tynillä, Tynintie 161. Mari Luoto.
16.7. Harjanteella, Harjanteentie 156.
23.7. Hannan ja Sirkan luona Lähteenmäen
lomakodissa, Palvantie 192
6.8. Juvalla, Haapasaarentie 216.

VAIVERON MYLLYTILAN
SANAJUMALANPALVELUKSET
16.6. klo 13 ja 4.8 klo 12. Kesäkuun tilaisuuteen on kuljetus: linja-auto lähtee
Kirkonmäen vieressä olevalta linjaautopysäkiltä (Hämeenkatu 16) klo 12.15,
Kauppalankatu, Riihimäenkatu, Jussilankatu, Paavolan seurakuntakoti (Aittatie
1) klo 12.30. Auto lähtee takaisin klo 15.
Elokuussa ei kuljetusta.

SIIONINVIRSISEURAT
JA ARKIVEISUUT
Su 9.6. klo 15 Siioninvirsiseurat Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Iida Tukeva,
Ari-Pekka ja Kaisa Laakso.
Ke 17.7. klo 12 Siioninvirsiseurat/Herättäjäyhditys Rautatienrakentajien hautausmaalla, Sandelininkatu 13. Iida Tukeva,
Ari-Pekka ja Kaisa Laakso.
Pe 23.8. klo 18 Siioninvirsiseurat/Herättäjäyhdistys Puolimatka-omaisten huone,
Aholankatu 20. Iida Tukeva, Ari-Pekka ja
Kaisa Laakso.

etsku

NUORTEN KESÄ 2019
• Keskiviikkoisin: Nuorten ilta klo 16–20
• Torstaisin: Raamis klo 16–20
Seurakuntakeskuksen alakerran kerhotilassa.
Kuutsi 50 v. juhlaleiri 16.-18.8. Erityisesti tämän kesän riparilaisille,
lisätiedot ja ilmoittautumiset ww.kuutsi.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Kristillistä penkkiurheilua
”Aina kun kristitty liikkuu, se on rukousta,” toteaa Mikko Mäkelä, kirkon
liikunta- ja urheiluyhteistyöstä vastaava
asiantuntija.
Myös penkkiurheilu on Mäkelän
mielestä hyvästä, sillä yhteisöllisyyden
tunteen lisäksi on mukava seurata, miten urheilijat käyttävät Jumalan heille
luomia lahjoja.
Penkkiurheilua pääsee kesällä seuraamaan kirkon tukemissa tapatumissa,
kuten Hyvinkään Tahkon ja Sotkamon

Jymyn välistä pesäpallo-ottelua 30.7.
Tue seurakuntaa ja Tahkoa olemalla
paikalla!
30.7. pelataan myös Missio-Golf –
kierros lähetystyön hyväksi, lisätiedot
ohesta. Seurakunta tukee myös Hyvinkään palloseuran lapsille suunnatun
Euroliigan toimintaa. Junnufutis huipentuu päätösmarssiin 7.9.
Henri Waltter Rehnström

Uutta toimintaa syksyllä:
Masumuskari!
Masumuskarissa lauletaan, kuunnellaan musiikkia, maalataan, kirjoitetaan,
rentoudutaan ja keskitytään ihmettelemään vatsassa kasvavaa ihmettä. Tarjolla pientä purtavaa ja aikaa keskustella
muiden odottajien kanssa. Tavoitteena
on vahvistaa äidin ja tulevan vauvan
vuorovaikutussuhteen syntyä sekä lisätä
mielihyvän ja turvallisuuden tunnetta.
Aiempaa musiikillista osaamista ei
edellytetä. Muskari on tarkoitettu äideille raskauden puolivälistä eteenpäin.
Masumuskari koostuu kuudesta
erillisestä kerrasta. Voit osallistua sinulle ja vatsallesi sopivana ajankohtana.
Kumppani/tukihenkilö on tervetullut
mukaan. Ryhmässä ei lastenhoitoa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 26.8. alkaen
laura.jokinen@evl.fi, P. 040 8050 333

POIMINTOJA
LAPSET JA PERHEET
3.6.–20.6. ma-pe klo 9–13 Kesäperhekerhot
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikki
lapset yhdessä aikuisten kanssa. Niihin
ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kerhot
ovat maksuttomia. Kerhoissa syödään
aamupuuro ja kahvitellaan, leikitään ja
touhutaan sekä hiljennytään yhdessä.Kesäperhekerhot kokoontuvat maanantaisin
Martin srk-talossa (Niittymäenraitti 4),
tiistaisin Pappilassa (Pappilankatu 14),
keskiviikkoisin Vehkojan srk-keskuksen
piharakennuksessa (Yli-Anttilantie 3),
torstaisin Paavolan srk-kodissa (Aittatie
1) ja perjantaisin Kirkonmäen alakerran
kerhotilassa (Hämeenkatu 16). Lisätietoja
kasvatuksen toimisto, p. 040 528 7236
ti 30.7. klo 16.30 Kummipelit. Seurakunta
isännöi Tahko-Jymy pesispeliä. Kutsumme kaikkia kummeja ja kummilapsia (017 v.) katsomaan pesistä ja puuhailemaan
yhdessä liikunnallisilla toimintapisteillä.
Toimintapisteet ovat avoinna klo 16.3017.30. Pelimakkarat ja klo 18 pesispeli.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset terhi.makkonen@evl.fi.

Su 4.8. klo 18 Ekaluokkalaisten siunauskirkko Hyvinkään kirkossa.
La 10.8. Isovanhempi –lapsenlapsi –päivä
Sääksissä; Su 11.8. Kummi-kummilapsi
–päivä Sääksissä. Hinnat aikuinen 20€,
lapsi 5€. Ei sisaralennusta. Lisätiedot aripekka.laakso@evl.fi
Su 18.8. klo 10-18 Perheretkipäivä Sääksiin.
Ohjelmassa yhteistä tekemistä, askartelua, leikkejä, pelejä, hiljentymistä, saunomista.Retken hinta aikuisilta 10 €, 3-12
-vuotiailta 5 €, alle 3 -vuotiaat maksutta.
Lounas, kahvi, makkarat ja mehut sisältyvät retken hintaan. Retkelle saavutaan
omilla kyydeillä. Maksu peritään paikanpäällä käteisenä. Ilmoittautumiset 11.8.
mennessä terhi.makkonen@evl.fi.
La 24.8. Klo 9 – 14 Lystilauantai Villatehtaalla. Lystikäs Lystilammas vauhdissa
mukana.
Perhekerhot, päiväkerhot ja muskarit aloittavat toimintansa elokuussa viikolla 33.

DIAKONIARUOKAILU
Hyvinkään kirkon yläsalissa klo 11.30–13.00.
Ruokailu on tarkoitettu vähävaraisille hyvinkääläisille. Hinta 2 € käteisellä. Kesän
ruokailupäivät: 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 5.8.
ja 19.8.

PITOPALVELU
Maistuva lounas ma-pe klo 10.30–13.30 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, 2.
krs. Hinta 10 €. Suljettu juhannusaattona.

ARKIPÄIVÄN RUKOUSHETKI
Arkipäivän rukoushetki Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16, joka arkipäivä klo 11.30.

PERINTEINEN JUHANNUSJUHLA
Juhannusaattona perjantaina 21.6.
Sääksin leirikeskuksessa
Ohjelma
16.00 Saunat ja kanttiini avoinna klo 21
saakka, grillipaikat käytössä.
16.00-19.30 Ohjelmaa lapsille
17.00 Yleisöinfo
17.30 Jouni Laineen monologi kappelissa
18.00 Lipunnosto
18.15 Juhannusaaton rukoushetki
18.30 Yhteislaulua ja ohjelmaa
19.00 Jouni Laineen monologi
Nurmijärven kappelissa
19.30 Iltahartaus
20.00 Kokko syttyy Hyvinkään rannassa
(säävaraus)
Alue suljetaan klo 21.
Linja-autokuljetus Hyvinkäältä Sääksiin
juhannusaattona pe 21.6:
Auto 1: Lähtö srk-keskuksesta
(Hämeenkatu 16) klo 15,
Kauppalankatu, Urakankatu,
Riihimäenkatu, Jussilankatu,
Vaiveronkatu, Aleksis Kiven katu,
Nummisillankatu, Talvisillankatu,
Läntinen yhdystie ja Kytäjän kirkon
kautta Sääksiin.
Auto 2: Lähtö Alttarikiveltä klo 16.15,
Kirkkotie, Ahdenkallionkatu,
Hämeenkatu, Hyvinkään kirkolta
(seurakuntakeskuksen pihalta) klo

16.30, Torikatu, Pavinmäenkatu,
Tapainlinnankatu, Sillankorvankatu,
Martin palvelutalon pysäkki,
Eteläinen Kehäkatu, huoltoaseman
pysäkki (kylmäasema), Jokelankatu,
Uudenmaankatu, Hyvinkäänkylä ja
Nopon kautta Sääksiin. Edestakaisen
matkan hinta: aikuiset 5 € ja lapset
2,5 €. Paluulähtö Sääksistä kaikille
reiteille klo 21.
Ajo-ohje Sääksiin: Ajetaan Hyvinkäältä
Hankoon päin, käännytään
Rajamäkeen ja sieltä oikealle
Kiljavantietä noin 4 kilometriä,
jonka jälkeen viitoitus oikealle
leirikeskukseen (Hyvinkään
seurakunnan leirikeskus on rannalle
tultaessa oikealla). Hyvinkään
keskustasta on noin 22 kilometriä
Sääksin leirikeskukseen.
Huom! Sääksin yleisen uimarannan
parkkipaikalta järjestetään nonstop bussikuljetus leirikeskukseen.
Pikkubussit kulkevat P-paikan ja
leirikeskuksen välillä non-stoppina
tarpeen mukaan. Juhannusjuhla
järjestetään yhteistyössä Nurmijärven
seurakunnan kanssa.
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Raamattu
ei ollutkaan
tyhmä kirja
Kallion kiinalaisen seurakunnan
pastori Paulos Huang muutti Kiinasta
Suomeen, koska halusi maailmalle
oppimaan lisää kristinuskosta.

P

Jussi Valkeajoki

aulos Huang oli alun perin kuin kuka tahansa kiinalainen. Hänen ajattelunsa ei juurikaan
poikennut siitä, mitä maan ateistinen kommunistihallinto opetti. Sen mukaan kristinusko on vain oopiumia kansalle ja länsimaiden
imperialistinen salajuoni.
Mutta sitten yliopistossa hän tapasi kristityn opiskelijatoverin, joka tutustutti hänet ensimmäistä kertaa
Raamattuun. Siitä avautui kokonaan uusi maailma.
”Huomasin, että ei se niin tyhmä kirja ollutkaan
kuin väitettiin. Raamatussa on paljon viisautta, ja sen
kieli on kaunista. Ajattelin myös, että ei kristinuskossakaan varmaan mitään pahaa ole, sillä länsimaissa
niin moni asia on hyvin”, Huang kuvailee.
Huang huomasi ajautuneensa kriisiin. Sydän halusi
uskoa, mutta järki oli sitä vastaan. Kristitty opiskelijatoveri kuitenkin opetti, että usko ei ole oma päätös

KIRKKO JA KIINANKIELINEN MAAILMA
PE 14.6. KLO 9.30 – 15.00
Missiologinen seminaari Hyvinkään kirkossa,
juontajina Juri Veikkola ja Anssi Almgren
9.30 Kahvi kirkon aulassa
10.00 Miksi kiinankielistä
maailmaa ei voi ohittaa?

Paulos Huangia voit kuunnella Kirkko ja kiinankielinen
maailma -seminaarissa Hyvinkään kirkossa
pe 14.6. klo 10 (ennakkoilmottautuminen ja ohjeet s. 14)
sekä lauantaina Hämeenkadun koululla klo 14.

Lähetysjohtaja Pekka Mäkipää
10.20 Mitä kiinankielinen maailma oppii
kristillisiltä kirkoilta – ja päinvastoin?
Professori Miikka Ruokanen
11.00 Tavoittaako kirkko kaupunkien naisia?
Mirja Raunio
Väestön vanhenemisen haasteet, Li Jun
11.40 Keskustelua ja kysymyksiä
puheenvuorojen pitäjille
12.00 Lounas seurakuntakeskuksessa
13.00 Yhteiskunnallisen muutoksen
vaikutukset kiinankieliseen kristillisyyteen
Paulos Huang, FT, TT, dosentti
13.50 Maassa maan tavalla, näkökulmia
kristillisen kirkon olemukseen Taiwanin
alueella, Jukka Kääriäinen, Kirkon lähetystyön keskuksen vs. lähetysteologi, TT
14.30 Keskustelua ja kysymyksiä
puheenvuorojen pitäjille
15.00 Tilaisuus päättyy
Seminaarin hinta 20 euroa
sisältäen kahvin ja lounaan.
Ilmoittaudu 7.6. mennessä p. 040 8050 200,
netti-ilmoittautuminen:
www.hyvinkaanseurakunta.fi/tapahtumat
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vaan lahja Jumalalta. Se oli viisaasti sanottu. Huang
alkoi rukoilla, ja huomasi pian olevansa uskossa.
Kristinusko alkoi kiehtoa yhtä enemmän, ja Huang

halusi oppia siitä lisää. Elettiin 1990-luvun alkua,
ja tuolloin kiinalaisilla nuorilla oli trendinä mennä
maailmalle opiskelemaan. Myös Huang päätti yrittää.
Käsiin osui katalogi suomalaisista yliopistoista. Hän
kirjoitti hakukirjeen sekä Ouluun että Helsinkiin, ja
pääsi sisälle kumpaankin.
Huang valitsi Helsingin, alkoi opiskella teologiaa
ja valmistui kaksi kertaa tohtoriksi. Vuonna 1996 hän
väitteli kiinalaisesta taolaisuudesta ja kymmenen
vuotta myöhemmin pelastusopista konfutselaisuuden
ja kristinuskon kohtaamisessa. Mutta alun alkaenkin
hän halusi papiksi, jo ennen kuin oli sellaista koskaan
edes nähnytkään. Ja hänestä tuli pappi kun piispa Eero Huovinen vihki hänet vuonna 2002.

Miksi juuri luterilainen pappi? Huang kertoo sen

tapahtuneen johdatuksesta. Hän tapasi Helsingissä
kadulla skotlantilaisen miehen, joka vei hänet Suomen
lähetysseuraan. Siellä hän tapasi seuran ATK-päällikkö Pirkka Mikkolan, Taiwanissa kasvaneen kahden
lähetystyöntekijän lapsen, joka puhui kiinaa.
”Koska Suomessa ei silloin vielä ollut kiinalaista
seurakuntaa, Pirkan olohuoneessa kokoontui kiinalainen Raamattu -piiri. Sitä piti lähetystyöntekijänä
Kiinassa toiminut Päivö Parviainen yhdessä vaimonsa
Eeva-Annikin kanssa”, Huang kertoo.

Huang kastettiin Suomen raamattuopistossa Kau-

niaisissa. Nykyisin hän toimii Kallion kiinalaisen
seurakunnan pastorina ja uskontotieteen dosenttina
Helsingin yliopistossa. Myös lähetysseura Kylväjän
toiminta on Huangille läheistä, ja siksi Huang on puhumassa Kylväjän ja Hyvinkään seurakunnan järjestämien lähetyksen kesäpäivien missiologisessa seminaarissa. Teema on Huangille tuttu, sillä hän käy ajoittain
opetusmatkoilla entisessä kotimaassaan.
”On kaksi tapaa tehdä lähetystyötä, sanan levittäminen ja diakonia. Nyky-Kiinan poliittisessa kontekstissa ensimmäinen on kielletty. Hallitus ei halua, että
ulkomaat tulevat puuttumaan maan asioihin. Vain
diakonia on mahdollista”, Huang kertoo.

Huang määrittelee kolme eri teologista lähestymistapaa, joilla dialogi Kiinan ja kristinuskon välillä voi
alkaa. Ensiksikin poliittisen teologian avulla tulisi
pyrkiä osoittamaan, että kristinusko ei ole ristiriidassa hallinnon kanssa. Kulttuuriteologian avulla tulee
puolestaan yrittää lähentää kristinuskoa ja kiinalaista
kulttuuria. Käytännöllisen teologian tehtävä on taas
selittää, mitä ihmiselle konkreettisesti tapahtuu, jos
hän ottaa uskon vastaan.
”Haluan puhua myös niin sanotusta ruumiin ja
sielun teologiasta. Sen mukaan pitää ottaa huomioon
myös tämä, väliaikainen hetki, jonka vietämme täällä
maapallolla,” Huang sanoo.
Henri Waltter Rehnström
Lähetyksen kesäpäivät Hyvinkäällä 14. - 16.6.2019

