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Kohti avoimempaa viestintää
Sanna Vornanen

Weck-Näse sanoo.
Myös lähisuhdeväkivaltatapaukset
kuuluvat sosiaali- ja kriisipäivystyksen piiriin. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen
mukaan kysymys on lähisuhdeväkivallasta,
kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai
entistä kumppaniaan, lähisukulaistaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan. Yleensä
väkivallantekijä on mies. Mutta on myös
tapauksia, jossa miehet ovat uhreja.

Jenni Weck-Näsen mukaan sosiaali- ja kriisipalvelut toimivat hyvin, mutta turvakoteja pitäisi olla enemmän,
koska ne ovat usein täynnä.

Harva kriisitilanne selviää pelkällä kriisityöllä. Yhteisen
sosiaali- ja kriisipäivystyksen myötä pystytään paremmin
tunnistamaan asiakkaan avuntarpeet.

A

iemmin Keski-Uudellamaalla sosiaalipäivystys ja kriisipäivystys
olivat erillään. Tuolloin kunnat
tarjosivat sosiaaliavun, mutta
kriisiapu ostettiin yksityiseltä
palveluntuottajalta. Näin saattoi syntyä
tilanteita, joissa yhteinen dialogi asiakkaan
tilanteesta jäi saavuttamatta.
Enää ei ole tätä ongelmaa. Tämän
vuoden alussa Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys laajentui yhteiseksi sosiaali- ja
kriisipäivystykseksi. Sen piiriin kuuluvat
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi,
Pornainen, Tuusula ja Hyvinkää. Laajentuminen merkitsi palveluiden yhdenmukaisuutta.
”Meillä on nyt moniammatillinen tiimi
tekemässä työtä. Kun saamme asiakkaan,
jota on kohdannut akuutti kriisi, pystymme tunnistamaan hänen tarvitsemansa
sosiaalihuollon tarpeen paremmin. Harva
kriisitilanne selviää pelkällä kriisityöllä. Esimerkiksi perhe, joka menettää tulipalossa
asuntonsa tarvitsee kriisiavun lisäksi myös
sosiaalihuollon palveluita”, kertoo KeskiUudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen
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esimies Jenni Weck-Näse.
Akuutti kriisi merkitsee äkillistä, traumaat-

tista tapahtumaa, johon ihminen ei ole
voinut varautua. Tulipalon lisäksi tällaisia
ovat muun muassa läheisen itsemurhayritys, onnettomuudet, väkivallan tai rikoksen
uhriksi joutuminen. Yleisin kaikista on kuitenkin läheisen kuolema.
Weck-Näse korostaa, miten kriisityötä
tehdään prosessina. Alkuvaiheessa työskentely on tiivistä, mutta voi jatkua eri
asteisena vielä vuodenkin. Esimerkiksi
juuri kuolemantapauksen kohdalla työ ei
pääty hautajaisiin. Senkin jälkeen on vielä
tapaamisia. Asiakkaalle tehdään myös tasaisin väliajoin seurantasoittoja ja ohjataan
tarvittaessa muiden palveluiden, kuten terveydenhuollon, piiriin.
”Toimintamme perustuu siihen, että
olemme aktiivisesti asiakkaaseen yhteydessä. Kuolemantapauksen sattuessa ensihoitaja tai poliisi kysyy läheiseltä, voiko hänen
tietonsa antaa meille. Pyrimme olemaan
yhteydessä asiakkaaseen mahdollisimman
pian, heti ensimmäisten tuntien aikana”,

HENKILÖKUVA
Jenni Weck-Näse
Keski-Uudenmaan
sosiaali- ja
kriisipalveluiden
esimies
Valtiotieteiden
maisteri

Ihmisten hätä
tunnistetaan 
nykyään
paremmin.

Mutta kuinka tilanne tarkalleen ottaen etenee, kun väkivallan uhri ottaa yhteyttä?
”Akuutissa tilanteessa pyydämme häntä
soittamaan hätäkeskukseen. Muutoin kartoitamme hänen halukkuuttaan lähteä turvakotiin, tai jonkun ystävän tai sukulaisen
luokse. Mietimme yhdessä turvasuunnitelman, minkä mukaan toimia seuraavan väkivaltatilanteen sattuessa, ja miten sellaisen
voi ennakoida”, Weck-Näse sanoo.
Soittajan kanssa pohditaan merkkejä,
jotka voivat viitata mahdolliseen tulevaan
väkivaltatilanteeseen. Se voi olla alkoholinkäytön lisääntyminen, muuttunut puhetapa tai tietyt eleet. Turvasuunnitelmassa
käydään läpi keinoja, joilla asunnosta voi
päästä ulos mahdollisimman nopeasti tai
huomaamattomasti.
Jos soittaja puolestaan haluaa turvakotiin, selvitetään, haluaako hän mennä
itse vai tarvitseeko hän apua turvakotiin
päästäkseen. Jos oman alueen turvakodit
ovat täynnä, paikka voidaan etsiä muualta
Suomesta. Tosin harvemmin asiakkaalla
on mahdollisuus lähteä pidemmälle kotikuntansa ulkopuolelle. Tällöin hän yleensä
menee ystävän tai sukulaisen luokse.
”Perheväkivaltatilanteissa on tärkeää
huomioida lapsen turvallisuus. Vaikka väkivalta ei suoraan kohdistuisi lapseen, niin
vanhemmille korostetaan, että lapsi kyllä
kuulee ja näkee. Aikuista ei voi pakottaa
turvakotiin, mutta hänellä on velvollisuus
huolehtia lapsesta ja lapsen turvallisuudesta”, Weck-Näse sanoo.
Weck-Näsen mielestä ihmisten hätä
tunnistetaan nykyään paremmin. Myös
kynnys avun pyytämiseen on madaltunut.
Sosiaalipalveluita ei nähdä enää suurena
tuntemattomana.
”Sosiaaliala on murroksessa kohti avoimempaa viestintää. Pyrimme esittelemään
toimintaamme ja työnkuvaamme ihmisille.
Mallia voi ottaa poliiseista, jotka ovat olleet hienosti esillä sosiaalisessa mediassa”,
Weck-Näse sanoo.
Seurakunnat ovat Weck-Näsen mukaan
yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista
psykosiaalista tukea vaativissa tilanteissa.
Erityisesti silloin, kun tapahtuu koko yhteisöä järkyttävä kriisi, missä tarvitaan paljon
auttavia käsiä. Tällainen oli esimerkiksi Hyvinkään ampumistapaus vuonna 2012.
Vaikka sosiaali- ja kriisipalvelut toimivat
nykyisin hyvin, ainakin yhdessä asiassa olisi
korjaamisen varaa.
”Turvakoteja pitäisi olla enemmän, sillä
ne ovat usein täynnä”, Weck-Näse sanoo.

Henri Waltter Rehnström

PÄÄKIRJOITUS | 29.8.2019
Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Avara armo

Vaikka olemme erilaisia ja ajattelemme
eri tavoin monesta asiasta, niin armon
ovea ei saa sulkea. Kaste on lahja, joka
edellyttää myös uskoa.

Kirkko on
ihmistä varten.
distykseen, jossa on oikeuksia ja velvollisuuksia, jos ei muuta, niin ainakin
jäsenmaksun suorittaminen. Jäsenten
on hyvä tietää, mihin varoja käytettään.
Jäsen voi olla myös vaikuttamassa. Seurakunnan varat tulee käyttää sen tehtävän toteuttamiseen.
Kirkon jäsen ei voi olla, jos ei ole
kastettu. Kaste on ovi seurakuntaan ja
sen perusteella kirkon jäsenyys saa syvempää ulottuvuutta. Se on osallisuutta
Jumalan pelastavista lahjoista. Kyse ei
ole pelkästään muodollisista oikeuksista
vaan meistä tulee Jumalan lapsia. Se on
annettua lahja, jota ei sinänsä anna pappi eikä seurakunnan johto vaan Kristus
itse. Me olemme vain välikäsiä. Kukaan
ei voi ottaa lapseutta myöskään pois.

NYKYÄÄN PUHUTAAN paljon ihmisoikeuksista ja toisen ihmisen kunnioittamisesta ja auttamisesta. Katolisen kirkon
katekismuksessa sanotaan tästä osuvasti: Ihmispersoonan kunnioitus toteutuu
noudattamalla periaatetta, että itse
kukin huolehtii lähimmäisen elämästä
sekä niistä välineistä, jotka hän tarvitsee ihmisarvoiseen elämään. Mikään
lainsäädäntö ei onnistu itsestään käsin
poistamaan niitä ahdistuksen tunteita
ja ennakkoluuloja, ylpeitä ja itsekkäitä
asenteita, jotka estävät todella veljellisten yhteiskuntien syntymisen. Sellaiset
asenteet voittaa vain Kristuksen rakkaus, joka näkee jokaisessa ihmisessä
lähimmäisen, veljen tai sisaren.
Kutsumus on kolmenlainen:
Jumalan meille antama kutsu pelastukseen, Jumalan kutsu palveluun ja itse
kullekin annettu kutsumus työssä.

Lahjoillasi meitä siunaat, kaiken annat ajallaan.
Opeta, oi Herra meitä omastamme jakamaan.
KIRKONMÄKIGALLUP

Hanna Tarkiainen

KIRKKO ON ihmistä varten ja sillä on
kaksi ulottuvuutta. Kirkko on näkyvä
yhteisö, mutta samalla sille on annettu
näkymättömät aarteet, Jumalan sana ja
sakramentit. Tässä lehdessä kerrotaan
seurakuntamme toiminnasta ja monesta muusta tärkeästä asiasta kuten esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksestä
Jenni Weck-Näsen haastattelussa sivulla
kaksi. Seurakunta luonteensa mukaisesti tekee yhteistyötä viranomaisten ja
järjestöjen kanssa paljon. Niin kirkko
kuin yhteiskunnan auttavat tahot ovat
ihmistä varten, ei ihminen niitä varten.
On hyvä, että meillä on käsitys
erilaisista palveluista, jotka valtio ja
kunnat meille antavat ja sitten, kun
niitä tarvitaan, apu on tiedossa ja lähellä. Kirkon apu on suunnattu jokaiselle
erotuksetta.
Kirkon jäsenyys merkitsee sitä, että
kuulun johonkin sen seurakuntaan.
Jos nimi on ”kirkonkirjoissa”, jäsenenä
minulla on oikeus käyttää kaikkia seurakunnan palveluja. Voimme verrata
tätä muodollisesti mihin tahansa yh-
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Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Muistatko millainen oli ensimmäinen koulupäiväsi?

HEIKKI HELMINEN
– Aloitin koulunkäynnin 1950-luvun puolivälissä. Menin silloin ensimmäiselle luokalle vanhaan Aseman
puukouluun. Ensimmäisestä koulupäivästä en muista mitään. Sen muistan,
kun teimme ensimmäisellä luokalla
joulun alla kotoa tuodusta perunanpuolikkaasta kynttilänjalan, jonka päällystimme tinapaperilla. Muistan hämärän ja tunnelmallisen valaistuksen.

RAIMO NORDSTRÖM
– Oli vuosi 2008, kun menin
ensimmäiselle luokalle Röykän alaasteelle. Ensimmäinen koulupäivä
minua jännitti yllättävän vähän. Äiti
vei minut autolla kouluun, jonka pihamaalla meidät ekaluokkalaiset jaettiin
kahteen ryhmään, A- ja B-luokkiin.
Minä menin B-luokalle. Oloni oli kotoisa ja turvallinen. Minulla oli tuttuja
kavereita eskariluokalta.

EMMA PAASONEN
– Menin Länsikaaren ala-asteen ensimmäiselle luokalle Rajamäessä vuonna 2010. Ensimmäinen koulupäivä oli
aika jännittävä. Pari tuttua tuli luokalleni. Tunsin myös kakkosluokkalaisia,
jotka olivat olleet minun päiväkodissa.
Uskontotunnit olivat helppoja ja olin
kiinnostunut niistä ala-asteella. Koulussa oli pihapelejä ja pesäpalloa, josta
pidän edelleen.

ANNE ELF
– Menin Espoossa Niipperin koulun ensimmäiselle luokalle vuonna
1972. Ensimmäisestä koulupäivästä
muistan bussimatkan, kun palasin
koulusta. En jäänyt pois kodin pysäkillä vaan ajoin kaverin kanssa pääteasemalle. Jäimme leikkimään sammakkolammelle. Olin sellainen poikatyttö.
Kun tulin kotiin, äiti oli ollut huolissaan. Silloin ei ollut kännyköitä.
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KOLUMNI

Tapamme olla, 
kohdata kanssakulkijoita,
keskustella, tehdä työtä,
uskoa, rakastaa ja riidellä
suurelta osin periytyy.

Viinimarjoja
MEITÄ ON kolme sukupolvea vierekkäin viinimarja-

pensaissa. Äitini antaa verkkaisia ohjeita mehujenkeittämiseen ja elämään. Aurinko porottaa kuumasti.
Tyttäreni korjaa isoäitinsä huivia ja solmii päät rakkaudella. Kesän arkiseen hetkeen kiteytyy sukupolvien
ketjun jatkuvuus ja kauneus.
Sukupolvien perintö on rikkaus ja rasite. Tapamme
olla, kohdata kanssakulkijoita, keskustella, tehdä työtä,
uskoa, rakastaa ja riidellä suurelta osin periytyy. Toki
olemme oppivaisia ja myös muuhun ympäristöömme
sopeutuvia ja matkivia olentoja. Luemme self-help
-oppaita ja iltapäivälehtien Tee näin -listoja. Ohikiitävän hetken lupaamme itsellemme tehdä parannuksen.
Milloin syömiseen, parisuhteeseen, esimies-alais –
vuorovaikutukseen, ystävyyteen, itseohjautuvuuteen,
liikkumiseen ja aivojen rasittamiseen. Loman jälkeinen aika on yksi suosituimmista hetkistä tehdä kaiken
kerralla korjaava ”ryhtiliike” tulla jälleen paremmaksi
ihmiseksi.
Rakennamme henkilöbrändiämme, ”parempaa minäämme”, usein pelkästään ulkoisten seikkojen varaan.
Mutta kuvastaako kasvava seuraajamäärä Twitterissä
aidosti ammattilaisuuttamme? Olenko lainkaan olemassa ystävilleni, jos en ole päivittänyt mitään sosiaa
lisen median kanaviin koko kesänä? Kumpuaako
lisääntyvä ahdistuksemme siitä, että kuorrutamme jatkuvasti vain pintaa, mutta unohdamme pysähtyä miettimään sitä, mikä on elämässämme aidosti pysyvää,
muuttumatonta ja arvokasta eteenpäin siirrettävää?
MUISTITIETO SIIRTYY sukupolvelta toiselle tarinoina,

tapoina ja totuuksina. Tästä hetkestä marjapensaissa
haluan muistaa tarinan viereisestä 70-vuotiaasta omenapuusta, välittämisen lämmön marjamehujen ja vitamiinien muodossa. Hyväksyvän katseen.
Minun syksyn lupaukseni on silittää enemmän
äidin rypistyviä käsiä, tehdä ruokaa yhdessä tyttärieni kanssa, viettää kolmen sukupolven yhteistä aikaa
kiireettömästi. Elää ja uskoa siihen, että Taivaan Isä
hoitaa meitä kaikkia.

Janica Candolin

Maiju Laakso
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen

Torstaisin kerran kuussa
Perinteiset Miestenillat
alkavat Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
Tuttuun tapaan miehet kokoon-

tuvat keskustelemaan torstaisin kerran kuukaudessa. Mutta
mistä tarkalleen ottaen on
kysymys? Mitä asioita Miestenilloissa oikein käsitellään?
”Kaikkea maan ja taivaan
välillä”, vastaa rovasti Reijo
Huuskonen, joka on yksi iltojen puuhamiehistä.
Hän kertoo, miten illat
yleensä alkavat vierailijan
tekemällä alustuksella, josta
sitten siirrytään varsinaiseen
keskusteluun. Vuosien aikana
Miestenilloissa on puhuttu niin
retkeilystä kuin jousiammunnastakin.
Myös historialliset aiheet
ovat olleet esillä. Esimerkiksi
historioitsija Martti Turtola on
käynyt puhumassa luopumisen
vaikeudesta, nimenomaan siitä
näkökulmasta, mistä se on tuntunut maamme presidenteistä,
kun he ovat jättäneet virkansa.
Syys- ja kevätkausilla kokoontumisia on neljä. Kolme
ensimmäistä ovat keskusteluiltoja, kun taas viimeisellä kerralla tehdään retki luontoon,
johonkin tiettyyn paikkaan.
Tämän lisäksi miehet harjoittavat myös diakonista toimintaa.
Eräällä yhdeksänkymppiselle
naiselle tehtiin uusi aita, ja
toista käytiin auttamassa pihalla olevien puitten kaadossa.
”Miesteniltojen kävijämäärät ovat noin viidentoista
ja kolmenkymmenen välillä,
keski-ikä kuudenkymmenen
ja seitsemänkymmenen välillä. Riippuen aiheesta paikalla
saattaa olla välillä nuorempaakin väkeä”, Huuskonen sanoo.

Syksyn ensimmäisen tapaaminen
alkaa kirjaimellisestikin varsin
lennokkaasti. Tarkoituksena
on nimittäin keskittyä lintuihin
ja erityisesti niiden muuttopuuhiin. Alustajana toimii
luontotutkija ja dosentti, maaja metsätaloustieteen tohtori
Lennart Saari.
”Lintujen muuttoonhan
sisältyy äärimmäisen hämmästyttäviä suorituksia”, Saari

Lennart Saari kertoo lintujenmuuttopuuhista syksyn
ensimmäisessä Miestenillassa.

muistuttaa.
Jokasyksyiset kurkiaurat
ovat varmasti kaikille tuttu
näky, mutta Saaren kertomat
esimerkit ovat päätä huimaavia. Hän kertoo muun muassa
punakuirista, joka lentää yli
kymmenen tuhannen kilometrin matkan Alaskasta Uuteen
Seelantiin. Tämä kaikki yhteen
menoon, ilman ainuttakaan
taukoa. Käenpoikanen ei
puolestaan koskaan näe vanhempiaan, mutta kykenee silti
lentämään kuin autopilotilla
Afrikkaan asti.
”Alustukseni hengellinen
aspekti onkin siinä, että kaiken
tämän takana voidaan nähdä
Jumalan suunnitelma. Eli asiat
eivät vain ole tapahtuneet yrityksen ja erehdyksen kautta”,
Saari sanoo.
Muuttolintujen väliltä löytyy tietenkin suuri variaatio.
Toiset linnut lentävät aina täsmälleen tiettyyn paikkaan, kun
toiset puolestaan sinne, missä

ruokaa on saatavilla. Yksi asia,
mikä on selkeästi vaikuttanut
lintujen muuttoon, on ilmastonmuutos.
”Saharan etelänpuoleinen
kuivuus on johtanut siihen,
että aavikko laajenee koko ajan.
Näin linnut joutuvat lentämään
pidemmän matkan eivätkä aina
pääse perille vaan kuolevat.
Ilmastonmuutoksen johdosta
toukkien esiintymishuiput ja
muuttolintujen pesäpoikasvaihe eivät aina synkronoi keskenään tietyillä alueilla. Ravintohuippu saattaa jo olla ohi, kun
poikasten ravinnontarve on
suurimmillaan”, Saari kertoo.
Paljon enemmänkin olisi juteltavaa, mutta muuttolinnuista lisää syksyn ensimmäisessä
Miestenillassa.
Henri Waltter Rehnström
Miestenilta Vehkojan seurakuntakeskuksessa 12.9. teemana ”Lintumaailman ihmeet”, Lennart Saari.

LYHYESTI

Varjojen naiset
Tämän vuoden Asunnottomien yön
teemana on Varjojen naiset. Tapahtumissa halutaan nostaa esiin asunnottomat naiset, joita oli Suomessa viime
vuonna yli 1200. Määrän oletetaan
olevan huomattavasti suurempi, koska
naisten piiloasunnottomuus on hyvin
yleistä.
Asunnottomien yön tulet syttyvät
Hyvinkäällä kello 17 kirjastoaukiolla,
jossa tarjolla on ilmaista ruokaa ja musisointia. Virallisissa avajaisissa puhuvat vt. kaupunginjohtaja Jyrki Mattila
ja kirkkoherra Ilkka Järvinen. Yhteis-
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työtahoja ovat Pelastusarmeijan lisäksi
velkaneuvonta, diakoniatyö, Toimari
ry, Mantylä ry, A – Kilta, Verso ry ja
HRAKS/etsivä nuorisotyö.
Yhdeksältä illalla avautuvat vanhan
kirkon ovet. Yön aikana tarjolla on sanoja, säveliä, iltapalaa ja yhdessäoloa.
Sivusalissa on mahdollisuus levähtää.
Paikalla ovat päihdetyön diakoni
Johanna Tontti, yhteiskuntatyön
pappi Petra Pohjanraito sekä vapaaehtoisia.
Henri Waltter Rehnström

Valtakunnallinen asunnottomien yö
Hyvinkäällä perjantaina 17.10.

Ihmisen osa. Kuokkasen Kuvaamo © Bufo 2018

Hyvinkäällä 29.8.-1.9. järjestettävillä
Red Carpet-elokuvafestivaaleilla
pureudutaan suomalaisen miehen
maisemaan.

Suomalaisen miehen maisema
Red Carpet tarjoaa tänä vuonna useamman
näkökulman suomalaisena miehenä olemiseen.

S

uomessa on kaksi kotimaiseen
elokuvaan keskittynyttä elokuvajuhlaa. Turun Suomalaisen
elokuvan festivaali on ihastuttanut katsojia jo vuodesta 1992
lähtien. Sen nostalgiset ohjelmistot ovat
koostuneet etupäässä vanhemmista
elokuvista.
Jo kolmannen kerran käynnistyvä
Red Carpet on sen sijaan keskittynyt
uuteen kotimaiseen elokuvaan. Jos kulunut elokuvavuosi on mennyt sinulta
ohi, asia korjaantuu helposti kauppa-

Miehiä ja poikia / Oktober Oy

keskus Willassa, jossa näytetään suurin
osa tuoreista ja osittain vielä julkaisemattomista ensi-illoista.
Mistä tämän kevään ja viime syksyn
kotimaiset elokuvat sitten kertoivat?
Ohjelmakarttaa selatessa huomaa,
kuinka suomalainen mies kulki eräänlaisena kestoaiheena kautta koko linjan.
Hänen sielunmaisemaansa maalattiin
kankaalle monista eri näkökulmista.
Festivaalilla nähtävät Juice ja Olen
suomalainen pureutuvat siihen, mitä
on olla koko kansan suosima taiteilija,
ja suosioon liittyvistä
iloista ja kivuista. Ensimmäinen tarina kertoo
nimensä mukaisesti Juice
Leskisestä, jälkimmäinen
on elämänkerta Kari
Tapiosta. Osittain samaa
aihepiiriä käsittelee myös
suomen tunnetuimmasta
hypnotisoijasta tehty do-

kumentti Olliver Hawk.
Isyys on yksi miehisyyden keskeisimpiä olomuotoja. Näitä kysymyksiä
käsitellään Arttu Haglundin indiedraamassa Poissa ja Matti Kinnusen
mustan huumorin sävyjä tapailevassa
tragikomediassa Pieniä suuria valheita.
Haglundin surrealistisessa elokuvassa elämässään jumissa oleva perheenisä
joutuu omituiseen aikasilmukkaan,
jossa kykenee matkustamaan silmänräpäyksessä paikasta toiseen, ympäri
maailmaa. Pieniä suuria valheita keskittyy isän ja koulukiusatun pojan väliseen
suhteeseen.
Selma Vilhusen Hölmö nuori sydän
keskittyy puolestaan tulevaan isyyteen
liittyviin pelkoihin. Elokuva kertoo
nuoren miehen tarinan, joka yllättäen
saa kuulla tyttöystävänsä olevan raskaana.
Kantaaottavin on Joonas Berghällin
dokumentti Miehiä ja poikia, joka on
sukulaisteos ohjaajan muutaman vuoden takaiselle saunaelokuvalle Miesten
vuoro. Miehiä ja poikia heittää ilmaan

Suomen valtion lentokonetehtaan
kehittämä Myrsky-hävittäjälentokone
tuli hyvinkääläiselle asemies Lauri
Saarelalle tutuksi hänen palvellessaan
sota-aikana ilmavoimissa. Hän on yksi
paikkakunnan 75:stä jäljellä olevasta
sotaveteraanista.
– Vedimme koneita sekä syvyyspommeja kärryillä ja täydensimme
maassa olevia lentokoneita. Tynnyrimäiset pommit asennettiin koneiden
ruumaan. Silloin oltiin Nummelassa.
Saarela kertoo, että hänelle etäisin
laivue oli Värtsilässä, jossa tuli öiseen

aikaan paljon hälytyksiä. Koneita noustiin varustamaan kahdeksankulmaisesta
kovalevykämpästä yön pimeillä.
Saarela muistelee taisteluvälinekurssiaikaa, jolloin joka ilta oli hartaus, jonka piti joku kurssin oppilaista.
– Hartauden vetäjänä toimi usein
oululaisen lääkärin poika. Se sisälsi
Raamatun kohdan ja virren. Sitten
mentiin nukkumaan.
Kotiuttaminen oli mieleisin asia.
– Se oli aamuyö jossain Sortavalan
tienoilla matkalla Uttiin. Istuimme
junan härkävaunuissa, kun esimies toi

Henri Waltter Rehnstörm

Anshelm Laine

Sotaveteraani Lauri Saarela tuntee Myrskyn

kysymyksiä siitä, miksi suomalaiset
miehet voivat meillä monessa asiassa
niin huonosti.
Keski-ikäisen miehen ahdistus on
yksi kotimaisen elokuvan keskeisimmistä aiheista. Se näkyy erityisesti
Juha Lehtolan Ihmisen osassa, joka on
filmatisointi Kari Hotakaisen samannimisestä romaanista. Mustan komedian
pääosassa on mies, joka on menettänyt
kaiken, mutta pyrkii kuitenkin ulospäin
näyttämään kaiken olevan hyvin.
Mutta ei Red Carpetin ohjelmisto
sentään yksinomaan mieselokuvista
koostu. Myös naisten tarinat pääsevät
esiin. Näitä ovat muun muassa Miia
Tervon Aurora ja Sofi Oksas -filmati
sointi Baby Jane. Risto Rääppääjä
ja pullistelija sekä Onneli, Anneli ja
nukutuskello pitävät huolen siitä,
että lapsiakaan ei ole ohjelmistossa
unohdettu. Lisäksi festivaaleilla saa
maailmanensi-iltansa Mikko Koukin ja
Petja Lähteen Fingerpori.

Lauri Saarela kuului
 iimeiseen sodassa mukana
v
olleeseen ikäluokkaan.

tiedon, että rauha oli tullut.
Utissa miehet luovuttivat aseet ja
18-vuotias Saarela matkasi junalla Pohjanmaalle. Ensin Kauhavalle ja sieltä kotiin Vimpeliin. Saarela uskoo, että kiinnostus lentokoneisiin on lähtöisin siitä,
kun hän pikkupoikana katseli Vimpelin
taivaalla lentäviä koneita, jotka nousivat
Kauhavan lähikentältä.
Tea Pohjoispuro
Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun
veteraanien kirkkopyhää vietetään
 yvinkään kirkossa su 8.9. klo 10. Ks. s. 15.
H
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Seurakunnan tilaisuuksista tuttu Erkki Karhunen viihdytti syntymäpäiväsankareita laulamalla ja vitsailemalla.

Salin täydeltä synttärisankareita
Hyvinkään seurakunta järjestää iäkkäille ihmisille
syntymäpäiviä kuudesti vuodessa. Kuluvan kesän
alussa juhlittiin heitä, jotka täyttävät 70, 75 tai 80.

Y

leensä seurakuntakeskuksen
eteen saa hyvin auton. Tänään
parkkipaikat ovat kuitenkin
täynnä. Kierrän paikoitusalueen kahdesti, kolmestikin. Lopulta minun on pakko luovuttaa ja jättää auto kauas Hämeenkadun varteen.
On viides kesäkuuta, ja aurinko
paistaa kuumana kirkkaalta taivaalta.
Pyyhin hikeä otsaltani ja lähden kävelemään seurakuntakeskukselle päin.
Muistelen vanhustyön diakoniatyöntekijä Tuija Vänskän kanssa käytyä keskustelua muutama viikko sitten.
”Seurakunnan järjestämät syntymäpäiväjuhlat ovat hyvin suosittuja. Paikalla on yleensä noin sata kutsuvierasta.
Eli seurakunnan iso juhlasali täyttyy
miltei ääriä myöten täyteen”, Vänskä
kertoi tuolloin.
Jo täyden parkkipaikan perusteella

ELOKUVA

TEATTERI

Pahiksia vai pyhimyksiä?
Joel Haahtela
ADÉLEN KYSYMYS
Otava 2019, 188 s.
Asko Sahlberg
HAUDALLASI, ADRIANA – Sairauskertomus
Like 2019, 230 s.

Näitä kahta kirjaa yhdistää moni
asia. Molemmat kertovat naisesta, suomalaisittain vierasperäisin, a:lla alkavin
nimin. Kirjailijat ovat pitkän uran luoneita suomalaisia miehiä. Molemmat
opukset ovat pienoisromaaneja, tai
ainakin sillä rajalla. Kumpikin haastaa
lukijan pohtimaan ihmisen arvoa tai
arvottomuutta, toden ja valheen jännitettä. Molempien kertojaäänenä on

6

voi helposti päätellä, että tälläkin kertaa
osallistujamäärä on runsas. Porottavasta helteestä huolimatta ihmiset ovat
lähteneet liikkeelle. Se kertoo paljon
asian tärkeydestä. Syntymäpäiväjuhlia
järjestetään kuusi kertaa vuodessa.
Seurakuntalaiset saavat siitä erikseen
kutsun postissa. Tänään juhlitaan 70, 75
ja 80 -vuotta täyttäneitä.
”Tarkoitus on tarjota kaikille hyvä
hetki. Sellainen, joka on nimenomaan
heitä varten järjestetty. Paikalla on
myös paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten käy seurakunnan tilaisuuksissa”, Vänskä sanoi.
Astelen sisään seurakuntakeskukseen ja nousen raput ylös isoon saliin.
Jään valokuvaajan kanssa nurkkaan
tarkkailemaan, kun Vänskä ja hänen
diakonikollegansa Maria Kahra ottavat
vastaan sisään juhlapuvuissaan kävelevät vieraat.
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KIRJAT

Jokaiselle sisääntulijalle ojennetaan
vaaleanpunainen ruusu. Minullekin
tarjotaan sellaista, mutta totean olevani
vielä alaikäinen näihin juhliin. Ehkä sitten jokusen kymmenen vuoden päästä,
jos Luoja suo tarpeeksi elinpäiviä…
Ihmiset istuvat alas pitkien, valkoisten liinojen peittämien pöytien ääreen.
Somasti taitellut kukkalaitteet lisäävät
juhlallista tunnelmaa. Kun kaikki ovat
paikoillaan, kanttori Taru Paasio astuu
flyygelin ääreen ja virittää ilmoille kauniin laulun:
”…nousee päivä, laskee päivä. Kiitää
hetket näin.…”
Vänskä ja Kahra toivottavat juhlavieraat lämpimästi tervetulleiksi
tilaisuuteen, minkä jälkeen varsinainen
ohjelma voi alkaa. Seuraavan tunnin
aikana tunnelma vaihtelee liikutuksesta
iloon. Ohjelman kantavana teemana on
ajatus elämästä matkana, kuten jo Viulunsoittaja katolla -musikaalista tuttu
alkulaulukin kertoi.
”Ihmisen elämä on matkantekoa
lapsuudesta ja nuoruudesta kohti aikuisuutta ja vanhuutta”, kertoo pastori
Hanna Tolonen hartauspuheessaan.

Reijo Huuskonen

avioeron kokenut tai sillä rajalla keikkuva mies.
Kirjoja erottaa niin ikään moni
asia. Toinen on kuulas ja kaunis niin
sisällöltään kuin rakenteeltaan, toinen
perusotteeltaan tietoisen synkkä, ruma
ja rosoinen. Toinen vie tutkailemaan
vuosisatoja sitten eläneen, pyhimykseksi julistetun naisen tekemiä ihmeitä.
Toinen kertoo karua tarinaa tämän
päivän ruotsalaisesta kansankodista,
Göteborgin pimeästä puolesta, jengien,
maahanmuuttajien ja alamaailman ahdistavuudesta.
Joel Haahtela on psykiatri, jonka
romaanit ovat voittaneet kirjallisuus
palkintoja ja olleet Finlandia- ja
Runeberg-palkintoehdokkaina. Adélen
kysymys on Haahtelan yhdestoista kirja.

Odotan että se saa tunnustuksia
tänäkin vuonna.
Romaanissa suomalais-chileläinen yliopisto-opettaja matkustaa ranskalaiseen luostariin Pyreneitten vuoristoon. Pyhimyslegendan tutkimusmotiivina on
läheisen ihmisen yliluonnollinen
paraneminen samaisessa luostarissa. Voiko ihmeitä tapahtua,
ovatko ne todistettavissa?
Vastaanotto veljistön taholta
on ystävällinen, ja paikan sekä
ihmisten historia alkaa avautua
arkistojen kätköistä. Yksi tärkeä
lähde kuitenkin näyttää puuttuvan.
Tuo vaiettu lähde antaa erilaista tietoa Adéle-neidon viime

Hän lukee vanhuksen rukouksena
tunnetun Psalmin 71, ja korostaa, miten me ihmiset saamme olla heikkoja.
Kun omat voimat eivät riitä, meillä on
oikeus turvautua rakkaimpiimme ja Jumalan apuun.
Koskettavan puheen jälkeen monista
seurakunnan tilaisuuksista tuttu esiintyjä Erkki Karhunen viihdyttää juhlayleisöä laulamalla kauniit kappaleet
Yölintu ja Elämäni on lauluni. Itsekin jo
seitsemänkympin rajapyykin ohittanut
näyttelijä ja suntio suhtautuvat ikääntymiseen varsin letkeästi.
”Hienoa, että olemme päässeet kahlaamaan tänne asti. Tässä iässä on hyvä
töppäillä, koska ikä antaa kaiken anteeksi”, Karhunen sivaltaa ja saa yleisön
nauramaan.
Ihastusta herättää myös Anita Myllymäki, joka esittää muutaman tilaisuuteen sopivan runon. Muun muassa
Juice Leskiseltä ja Eeva Kilveltä peräisin
olevat tekstit käsittelevät ikääntymistä,
välillä vinkeän humoristisestakin näkökulmasta.
Tilaisuuden arvokkuutta kohotetaan
parilla kauniilla virrellä, niiden joukossa

AJAN ILMIÖ

Pentti Sirkiä
täytti juhlapäivänä
tasan yhdeksän
kymmentä vuotta.

totta kai virsi 571 eli Jo joutui armas
aika. Ei tarvitse katsoa kuin ikkunasta
ulos, niin jo huomaa virren sanojen tulleen todeksi.
Ohjelman jälkeen alkaa kahvitarjoi-

lu. Leivokset ja pikkuleivät tuodaan
paikalle, kahvipannu kiertää pöydästä
pöytään. Juhlavieraiden ei tarvitse
nousta. He saavat vain nauttia pöydän
antimista. Vieraat vaikuttavatkin oikein
tyytyväisiltä, kun heitä kahvittelun lomassa jututan.
”Kyllähän tämä oli oikein kiva tilaisuus. Runot olivat kivoja ja mieslaulaja
oli hyvä”, kertoo Riitta Häkkinen, ja
sanoo täyttävänsä seuraavana päivänä
seitsemänkymmentä. Tämän jälkeen
hän vielä sivaltaa leikkisästi:
”Onhan tällaiset juhlat myös hyvä
vastine kirkollisverolle.”
Ja on tilaisuuteen saapunut myös
vanhempaakin väkeä. Pentti Sirkiä

pyytää valokuvaajaa ottamaan syntymäpäiväkuvan, ja kertoo täyttävänsä
tänään yhdeksänkymmentä vuotta.
Vuolaspuheisena ihmisenä hän alkaa
kertoa urastaan ravintolakokkina. Sitä
työtä on tullut tehtyä niin sotalaivoissa
kuin Espoon Tapiolan legendaarisessa
Linnunrata -ravintolassa.
”Muuten oli mukava tilaisuus, mutta
musiikki ja laulu soivat hieman liian
kovaa”, Sirkiä sanoo.
Kahvittelu jatkuu kaikessa rauhassa.
Vähitellen juhlavieraat alkavat hiljalleen
poistua. Pieni ja kaunis tilaisuus alkaa
olla ohi. Valokuvaajan kanssa saamme
vielä tilaisuuden maistaa ylijääneitä
juhlapöydän antimia. Näin saan varmuuden siitäkin, että hengen ravinnon
lisäksi myös syntymäpäiväjuhlien ruumiinravinto oli kohdillaan.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Anshelm Laine

Syntymäpäivävieraat saivat istua rauhassa paikoillaan, kun heille tarjoiltiin kahvia.

vaiheista. Onko pyhimystarinan takana
kaunisteltu kuvio, suoranainen petos?
Mihin voi luottaa? Haahtela ei mitätöi
sitä hyvää ja kaunista, mitä veljesyhteisö on vuosisatojen aikana saanut aikaan, vaikkakin nyt kohti häviämistään
kulkevana. Kirjan kieli on kaunista,
suorastaan runon omaista.
Juoneen lomittuu salaperäinen nainen, Yvonne. ”Hän istuu kynttilän valossa, tuijottaa neulan lävistämää perhosta ja kuuntelee navajo-intiaanien
iltalaulua. Liekki lepattaa vielä hetken,
ja kaikki leijuu hänen edessään kuin
ratkaisematon arvoitus.” Adélen kysymys jää avoimeksi.
Ruotsissa asuva Asko Sahlberg
tunnetaan tiheätunnelmaisista ajankuvauksistaan sekä freskomaisista, Mika

Waltarin kerrontaa muistuttavista
historiallisista spektaakkeleista Herodes
ja Pilatus. Hänellä on vakiintunut lukijakunta, joka kuitenkin saattaa jakautua
suhtautumisessa uusimpaan, Haudallasi, Adriana –romaaniin.
Kirjan nimihenkilö on romanialainen maahanmuuttaja, joka vuokraa
ruotsalaiselta Danielilta pihamökin.
Käy ilmi, että mökissä nainen ottaa
vastaan maksusta miehiä. Se ei vuokran
antajaa suuremmin hetkauta, syntyy
omalaatuinen suhde. Daniel vakoilee
asiakkaita; prostituution ja huumemaailman rankka todellisuus lyö kasvoille.
Yksi hyväksikäyttäjistä on paikallinen
kirkkoherra.
Suomalaisesta vaimostaan eronnut,
alun perin chileläinen Daniel on synk-

Vapaaehtoisesti lapseton

V

äestöliiton suomalaisten lastensaantiaikeita
selvittäneen kyselyn perusteella lapsettomaksi
jäämistä suunnitteli lähes
13 prosenttia kaikista 20–40-vuotiaista suomalaisista. Tämän mukaan
vapaaehtoinen lapsettomuus näyttää
viime vuosina yleistyneen, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa lapsettomaksi on suunnitellut jäävänsä vain
noin 5–7 prosenttia suomalaisista.
Suomi näyttääkin tavoittavan tässä
suhteessa Keski-Euroopan maita –
Itävaltaa, Saksaa ja Hollantia – joissa
lapsettomaksi jäämistä suunnittelevien nuorten aikuisten osuus on
ollut samalla tai hieman korkeammalla tasolla jo 2000-luvun alusta
alkaen. (Väestöliitto, 2016)
Lapsena ja nuorena ajattelin, että
sitten kun olen äiti… Sitten kun minulla on lapsia… Ajatus ei
tuottanut mielihyvän tunteita, en
odottanut innolla äidiksi tulemista. Oletuksena tuntui olevan, että
kaikista naisista tulee äitejä joskus
ja ettei nainen ole nainen, jos ei ole
äiti. Parikymppisenä
kuulin tuttavalta, ettei hän aio
hankkia lapsia. Voisinko itsekin
päättää? Jos en halua niin olisinko
silti arvokas ihminen, nainen? Nykyään tunnen paljon naisia ja miehiä,
jotka eivät halua. Tunnen heitä, jotka kärsivät lapsettomuudesta. Tunnen heitä, joita on siunattu lapsilla.
Olen hoitanut lapsia 25 vuotta
enkä voisi kuvitella tekeväni muuta.
Koen olevani tässä parhaimmillani.
Iloitsen vanhempien iloissa, lohdutan suruissa. Lasten avoimuus jaksaa
yllättää jatkuvasti. Kotonamme käy
paljon lapsivieraita, kummilapset ja

muut ystävien lapset. Iloitsen heidän
tuomasta vauhdista, mutta enemmän iloitsen yhteisestä kahdenkeskisestä ajasta mieheni kanssa. Siitä,
että saamme nukkua pitkään, valvoa
jos siltä tuntuu. Reissata ympäri
maailmaa. Tehdä elämästämme juuri meidän näköisemme. Minulta kysytään miksen halua lapsia. En osaa
vastata tarkemmin kuin ettei minua
vaan kiinnosta tarpeeksi. Haluan
elämäni tällaisena kuin se on, minun
näköisenä. Mielestäni jokaisen syntyvän lapsen tulisi olla toivottu, odotettu ihana siunaus koko perheelle.
Nykyään vähemmän kuulen, että
kyllä mieleni muuttuu. Aikanaan
olen kuullut kuinka itsekäs olen,
etten tiedä mitä oikeasti haluan ja
kunhan löydän unelmieni miehen.
Unelmieni miehen kanssa avioiduin
kesällä ja tämä asia oli selvä jo ensitapaamisella. Olen kuullut myös
rohkeudestani puhua asiasta ääneen,
sitä on arvostettu. Vaikka vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on puhuttu jo vuosia, tulee tilanteita, jossa
puhe siitä koetaan vaivaantuneeksi.
Ei uskalleta kysyä tarkemmin, mitä jos hän haluaakin muttei pysty
saamaan lapsia. Vihaako hän lapsia.
Kuka hänestä huolehtii vanhana.
Miksi pitäisi kysyä. Kysymmekö me
lapsia toivovilta miksi he haluavat
lapsia, kyseenalaistammeko heidän
päätöksensä. Niin kuin heille, joille
lapsettomuus ei ole vapaaehtoinen ja
toivottu, ei tarvitse osata sanoa mitään erityistä, riittää kun kuuntelee.
Miltä sinusta tuntuu? Voinko olla
tukena jotenkin? Ollaan läsnä toinen
toisillemme.
Kuva ja teksti: Laura Kuiri

kä, suorastaan ihmisvihaaja. Hän
ottaa vähitellen oikeutta omiin
käsiin, isän jäämistön revolveri
paukkuu varotukseksi ja myös kohti. Käytöstä selittää osaksi lapsuuden trauma, kaksoisveljen Davidin
kuolema.
Sahlberg ei anna kaunista kuvaa monikulttuurisesta Ruotsista.
Mutta ei hän myöskään hymistele
ruotsidemokraateille ja muille
kansankodin haikailijoille. En voi
olla ajattelematta, että naapurimaamme hengellinen kehitys,
kristillisten arvojen liudentuminen
on tuottanut suvaitsematonta
suvaitsevuutta, mikä nyt niittää
satoa. Tässä Ruotsin esimerkkiä on
syytä välttää.
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RAAMATTU AVAUTUU
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ELÄMYSTEN KAUTTA
Lastenohjaaja Laura Kuiri ja
nuorisotyönohjaaja Ari-Pekka Laakso
kannustavat isiä osallistumaan
lasten ja nuorten toimintaan.
Veini Vänskä

Hyvinkään lapsi- ja
nuorisotyössä perheen
nuorempien hengellinen
kasvu otetaan vastaan
heidän omilla ehdoillaan.

M

uutama vuosikymmen sitten asiat olivat vielä toisin kuin tänään.
1970-luvulla evankelis-luterilaisten
seurakuntien nuorisotyössä lapsia
saatettiin vielä pelotella Ilmestyskirjan kauheuksilla ja maailmanlopulla. Pakottaminen
ääneen rukoilemiseen ja uskonratkaisun vaatimukset
olivat myös tuolloin tuttuja.
Kasvavaa lasta kohdeltiin aivan kuin hänellä olisi ollut aikuisen kyky ottaa vastaan asioita. Monet
näkivät painajaisia ja tarvitsivat aikuisiällä terapiaa.
Mutta onneksi tänä päivänä lapset kohdataan lapsina ja hengellinen kasvatus tapahtuu paljolti heidän
ehdoillaan. Varsinkin Hyvinkäällä lapset ja nuoret
otetaan hyvin huomioon.
”Enää ei lyödä Raamatulla päähän vaan asioita
pohditaan lasten kanssa yhdessä. Se on ihanaa,
avointa keskustelua, jossa lapset uskaltavat itse kysyä
asioista”, kertoo Laura Kuiri.
Hän toimii lastenohjaajana Hyvinkään seurakunnassa, ja vetää muun muassa muskareita, päiväkerhoja ja perhekerhoja pienille lapsille. Kuiri painottaakin, miten muskarit ovat oivallinen tapa kertoa
lapsille Raamatusta ja Jeesuksesta. Kaikki tapahtuu
musiikin ja laulun kautta.
”Muskareissa ei rukoilla tai opeteta mitään. Kaikki

hengellisyys tulee esiin laulujen sanoissa. Hengellisten laulujen lisäksi muskareissa lauletaan myös ihan
tavallisia lauluja”, Kuiri sanoo.
Muskarien kautta tuodaan myös esille se, mitä
kaikkea seurakunta on. Osallistujissa saattaa olla paljon vanhempia, etupäässä äitejä, jotka eivät ole vielä
tehneet lopullista päätöstä lapsensa kastamisesta.
Muskariryhmät on suunnattu eri-ikäisille. Uusimpana tulokkaana on odottaville äideille suunnattu
masumuskari, jota on aiemmin järjestetty muun
muassa Kuopiossa, Lahdessa ja Turussa. Hyvinkäällä
sellainen starttaa syksyllä ensimmäistä kertaa.
”Ajatuksena on, että masumuskari koostuisi kuu-

desta kerrasta, ja että sinne voi tulla mukaan missä
vaiheessa tahansa. Tarkoitus on laulaa lauluja, joita
äiti voi laulaa odotusaikana lapselle ja myös lapsen
synnyttyä. Tutustutaan muihin odottaviin äiteihin,
saadaan tietoa muusta seurakunnan toiminnasta ja
vietetään aikaa yhdessä. Masumuskareista onkin
sitten hyvä siirtymä vauvakerhoon ja siitä muihin
muskareihin asti”, Kuiri kertoo.
Muskarit kestävät yleensä noin puolisen tuntia,
ja niissä on tekeminen koko ajan ikään kuin päällä.
Siksi siellä lapsille ei välttämättä herää hengellisiä
kysymyksiä. Varsinaiset keskustelut käydäänkin
päiväkerhoissa ja perhekerhoissa, joissa lapsille jää
enemmän aikaa pohtia asioita.
Kerhoissa lapsia voidaan tutustuttaa hengellisyyteen

ja Raamattuun montessoripedagogiikkaan perustuvalla Godly Play -menetelmällä. Sen avulla lapset
voivat leikin kautta päästä sisälle Raamatun eri kertomuksiin.
Kuiri kertoo, miten aiemmin seurakunnalla oli
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Hanna Tarkiainen

Enää ei lyödä Raamatulla
päähän vaan asioita pohditaan
lasten kanssa yhdessä.

Leirien lisäksi varhais-
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sitä eteenpäin. Kirkonkaan puolesta ei ole
tullut kritiikkiä
työmuotoa
kohtaan.
”Suurempi haaste
tuntuu
olevankin
ympäröivä
yhteiskunta. Esimerkiksi ennen
aamun
avaukset olivat
luonnollinen osa
kouluarkea. Nykyään niiden pitäminen
ei ole enää niin itsestään
selvää kuin aiemmin”, Laakso
sanoo.
Sekä Laakson että Kuirin mielestä
kuitenkin yhdessä asiassa olisi parannettavaa lasten- ja nuortentyön suhteen. Kummankin mielestä toimintaan
tarvittaisiin enemmän miehiä. Laakson mukaan asiaan yritetään satsata
varhaisnuorisotyössä. Kuirikin toivoo,
että äitien lisäksi myös isät osallistuisivat enemmän perhekerhoihin ja
muskareihin.
Henri Waltter Rehnström

Veini Vänskä

tapana käydä vierailemassa Hyvinkään
set istuvat kiltisti rivissä ja aikuinen lukaikissa päiväkodeissa. Nykyään enää
ennoi heille Raamatusta”, Laakso sanoo.
osassa päiväkodeista. Tilanteet ovat
Hyvinkään seurakunnassa varhaismuuttuneet mutta päiväkotivierailujen
nuorille on tarjolla monipuolista toilisäksi monet ryhmät käyvät kirkkoviemintaa. Varsinkin leirejä löytyy monenrailuilla. Tutustutaan arkkitehtuuriin ja
laisia, ja monille eri ryhmille sopivia.
kirkon eri ammatteihin.
On isä-poika -leirejä, äiti-tytär -leirejä,
”Kokemukseni mukaan lasten
vanhempi-lapsi -leirejä…Sitten on leihengellinen kasvatus on otettu hyvin
rejä, joita järjestetään eri ikäryhmille,
avoimesti vastaan. Minullakin on muskuten 7-8, 9-10 ja 11-14 -vuotiaille.
”Leirit ovat hyvin suosittuja, ja vakareissa ollut perheitä, jotka eivät edes
kuulu kirkkoon, ja antavat lapsenrasijoillekin riittää ilmoittautujia.
Ari-Pek
sa tehdä itse omat päätökka L Vuosiin ei ole käynyt niin,
aa
sensä”, Kuiri sanoo.
ks että leiri olisi jouduttu
o
peruuttamaan väPienten, ja vielä
häisen osanottajasyntymättömäärän vuoksi”,
Laakso kertoo.
mienkin,
Aamu- ja
lasten hengeliltahartaudet
lisestä kasva
sekä raamat
tuksesta
tutunnit
pidetään siis
kuuluvat leihyvää huolta
Hyvinkäällä.
rien arkeen.
Sen annetaan
Tämän lisäksi
tapahtua
jokaisella leivapaasti, lapsen
rillä on yleensä
oman kiinnosjokin teema,
kuten tuhlaajapoituksen mukaan.
Sama pätee myös
ka tai Nooan arkki.
varhaisnuorisotyössä.
Aihetta varioidaan kulAri-Pekka Laakso työskenloisenkin ikäryhmän mukaan.
Esillä olevat teemat saattavat nostattaa
telee seurakunnan nuorisotyönohjaajanuorissa kysymyksiä. Niitä käydään sitna. Hänen toimialueeseensa kuuluvat
7-14 -vuotiaat lapset. Laakso kokee,
ten läpi leirin ohjaajien kanssa.
että nuorten toiminnassa on ensisijaisesti lähdettävä nuorten näkökulmasta.
Varhaisnuorille tarkoitetuilla leiJokainen ikätaso otetaan huomioon
reillä nuorten kiinnostus hengellisiin
omalla tavalla.
asioihin voi yllä syvempää kuin rippileireillä. Syy on ehkä siinä, että leirit
perustuvat vapaaehtoisuuteen, kun
”Tärkeätä on se, että hengellisyydestä
muodostuisi nuorille mukava kokemus. taas rippileirin moni saattaa kokea
vain velvollisuutena.
Tänä päivänä ei enää toimi se, että lap-

nuorille järjestetään
kouluiltaisin myös
paljon erilaisia
kerhoja, joita
yleensä pitävät
isostyössä
mukana olevat
kerhonohjaamiseen
koulutetut
nuoret. On
sählykerhoa, on
monitoimikerhoa, ja ne kestävät
tunnista kahteen
tuntiin. Kerhot alkavat
monesti lyhyellä alkuhartaudella. Lopussa tehdään
sisaruspiiri ja lauletaan ”Tule kanssani,
Herra Jeesus”.
”Mielestäni on hyvä, jos on heti
pienestä pitäen mukana seurakunnan
toiminnassa. Näin hengellisyydestäkin
muodostuu luonnollinen osa elämää.
Silloin se ei tunnu millään tavalla pakotetulta. Kun on itse lapsena ollut
seurakunnan toiminnassa mukana, niin
aikuisena tuo helpommin myös omat
lapsensa sinne”, Laakso sanoo.
Laakso näkee suomalaisen evankelis-luterilaisen lasten- ja nuorisotyön
tulevaisuuden valoisana. Varsinkin
työntekijät haluavat jatkuvasti kehittää

Laura K
uiri

Hyvä paimen ja kansojen ehtoollinen kertomukset havainnollistetaan lasten
leikkeihinkin sopivilla leluilla. Godly Play-menetelmässä pohditaan mm.
Ovatkohan ihmiset onnellisia tämän pöydän ääressä? Oletkohan sinä koskaan
kuullut Hyvän paimenen sanoja?

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Enkeli viestin tuo:
Jeesus rakastaa.

M

ikkelinpäivä on enkelien
päivä. Mikkelinpäivänä
29.9.2019 Hyvinkään
kirkossa vietetään perhemessua klo 10.00. Mikkelinpäivänä messuja järjestetään myös
Kaukasissa, Kytäjällä ja Paavolassa.
Enkelit kuvataan Raamatussa Jumalan sanansaattajina, jotka suojelevat
ja opastavat ihmistä. Ne ovat Jumalan
luomia henkiolentoja.
Mikkelinpäivän evankeliumi asettaa
uskon esikuvaksi lapsen ja kertoo, että
lasten enkelit saavat taivaissa joka hetki
katsella taivaallisen Isän kasvoja. Sanoma enkeleistä on tarkoitettu kuitenkin
myös aikuisille.
Mikkelinpäivän keskushahmo on
Raamatussa mainittu arkkienkeli Mikael. Hän tuo kirkon juhlakalenteriin
muistutuksen siitä, että Jumala on
luonut myös näkymättömän maailman.
(lähde: evl.fi)

Kerro ystävälle mikä hänessä on ihanaa
ja mitä hänen kanssaan on mukava tehdä. Kerro kotona perheelle rakkaudesta
ja näytä kuinka paljon heistä välität.
Kirjoita tai piirrä ystävälle, perheellesi
hyviä asioita sisältäviä viestejä. Toimi
sanansaattajana ja luo hyvää ympärillesi.
Mitä muita kertomuksia enkeleistä

muistat? Raamatusta löytyy valtavasti
enkelikertomuksia. Löytyykö kotoa lasten Raamattu, minkälaisia kuvia siinä
on enkeleistä? Toisilla on valkeat vaatteet, toisilla pitkät hiukset, toisilla siivet
ja toisilla ei.
Me voimme olla myös enkeleinä toisillemme auttaen. Raamatussa enkelit
ovat Jumalan apulaisia. Miten sinä voisit auttaa kotona, koulussa, kerhossa?
Kuka tarvitsee sinun apuasi ja kenen
apua sinä tarvitset?

Oletko sinä nähnyt enkeleitä tai tunte-

nut heidän olevan lähellä?
Enkelit kuvataan usein vaaleisiin
vaatteisiin, kirkkaina, hohtavina hahmoina. Enkelit tuovat Raamatussa
Jumalan viestejä ihmisille. Muistatko,
kun enkeli ilmoitti Marialle Jeesuksen
syntymästä? Siinä enkeli kertoo iloisen
sanoman. Nykyään harvemmin kohdataan enkeleitä, mutta me tiedämme Jumalan sanoman; Rakasta lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi.
Me voimme olla toinen toisillemme
enkeleitä, kertomalla hyviä sanomia.

urakunnan
Hyvinkään se
eet löytylapset ja perh
bookista.
ce
vät myös fa
assa
Käy kurkkaam
sä.
äs
m
ää
kk
ty
ja

Opettele
lasten virsi:

n
Suojassa enkkuelkliijaa.

AVOIMET PERHEKERHOT
KOKOONTUVAT
Maanantaisin klo 9-11.30
Vehkojalla, Martissa,
Paavolassa, Kytäjällä
ja Kirkonmäellä.
Keskiviikkoisin
Betaniassa klo 9-14.

VAUVOILLE OMA KERHO
maanantaisin klo 13-16
Lasten Kammarilla.

Leikkaa tältä sivulta suojelusenkeli kuva,
liimaa paperiliimalla tukevalle kartongille.
Käytä vaikka muropaketin pahvia. Kerää
pihalta neljä oksaa, jotka sopivan pituisena
liimataan nestemäisellä liimalla kartongin

reunoille kehyksiksi. Jos kotoa ei löydy sopivia materiaaleja, voit tulla perhekerhoihin
tekemään enkelitaulun valmiiksi, muista
ottaa tämä lehti mukaan. Lisää enkeliaskarteluja Lysti Lampaan YouTube-kanavalla.

Psalmi:

Sinun turv
sinun kotisi on anasi on Herra,
Kork
Hän antaa en eimman suojassa.
ke
varjella sinua, leilleen käskyn
missä ikinä ku
ljet,
ja he kantavat
sinua käsillään
ettet loukkaa
,
jalkaasi kiveen
.
Psalmi 91: 9, 11
-12.

pientä
Enkeli taluttaa
.
tiellä kaatuvaa
a
ta
ut
hd
lo
Enkeli
a,
ta
lin saan vael
Suojassa enke
.
saan nukahtaa
lin
ke
suojassa en
aa.
st
ka
ra
us
es
tuo: Je
Enkeli viestin
okaa!
ma muille kert
no
sa
lin
Enke
taa,
el
va
lin saan
Suojassa enke
aa.
ht
ka
nu
lin saan
suojassa enke
lta
ne vissa
en. Sävel kuun
(Inkeri Ruokon
valla)
YouTube-kana
Lysti Lammas

ASKARTELUVINKKINÄ SUOJELUSENKELITAULU SEINÄLLE

Hyvää yötä.
Sammutetaanko
valot?

Sammuta vaan,
enkelit ovat
hohtavan kirkkaita
, jos
mua alkaa pelotta
a.
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Mikko Huotari

Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka
vierailee Hyvinkään seurakunnassa 4.9.2019.

E

vain seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt.
”Päivä alkaa yhteisellä rukoushetkellä. Tapaan aamupäivällä ensin johtavat
työntekijät, tämän jälkeen koko muun
henkilöstön. Jos tilaisuus tarjoutuu,
toivon voivani tavata myös kaupungin
johdon kanssa. Illalla sitten tapaan kirkkoneuvoston”, Hintikka kertoo.
Vierailujen tarkoituksena on ensisijaisesti kuunnella, mitä seurakunnissa
tapahtuu, mitkä ovat ne asiat, haasteet
ja huomiot, jotka henkilökunta tuo
esiin. Omassa puheenvuorossaan piispa
pyrkii vastaamaan esiin nostettuihin
kysymyksiin.

Hyvinkääseen.
”Kävimmehän me tosiaan Hyvinkään Sveitsissä laskettelemassa viime
talvena. Tämä on sopiva linkki aiempaan työuraani”, Hintikka naurahtaa.
Tällä hän viittaa siihen, miten
työskenteli monta vuotta Sveitsin Genevessä Luterilaisen maailmanliiton
apulaispääsihteerinä. Ekumenia onkin
Hintikalle hyvin lähellä sydäntä. Hän
toivookin, että lokakuussa järjestettävä
Ekumeeninen vastuuviikko saataisiin
näkyväksi hyvin myös Espoon hiippakunnassa.
Ekumeeninen vastuuviikko on ihmisoike-

Piispa saapuu Hyvinkäälle
spoon hiippakunnan piispa
Kaisamari Hintikka on ollut
helmikuusta lähtien virassaan.
Hän on tullut hiippakuntaan
ulkopuolelta, siksi hän on aloittanut vierailut jokaiseen kahdeksaantoista seurakuntaan. Hyvinkäälle piispa
on tulossa neljäs syyskuuta.
Kyseessä ei kuitenkaan ole piispan
tarkastus vaan tutustumiskäynti.
Tarkastus olisi paljon raskaammalla
koneistolla suoritettu, useita päiviä
kestävä tapahtuma. Se sisältäisi lukuisia
vierailuja ja tapaamisia myös tavallisten
seurakuntalaisten kanssa. Nyt tehtävän
tutustumiskäynnin aikana piispa tapaa

Koska piispa on
hiippakunnan
hengellinen johtaja,
koen seurakuntiin
tutustumisen
erittäin tärkeänä.

”Ennen vierailuja tapaan jokaisen
seurakunnan kirkkoherran, ja kuulen
näin hieman etukäteen, miten seurakunta on rakennettu ja miten se toimii.
Koska piispa on hiippakunnan hengellinen johtaja, koen seurakuntiin tutustumisen erittäin tärkeänä”, Hintikka
sanoo.
Hyvinkää on piispan neljästoista vie-

railukohde tänä vuonna. Kaupunki on
entuudestaan melko tuntematon, joten
tämänkin vuoksi hän odottaa vierailua
mielenkiinnolla. Itse asiassa Hintikan
pitää hetken aikaa miettiä ennen kuin
hän keksii henkilökohtaisen yhteyden

uskampanja, jossa ovat mukana kaikki
Suomen kirkot ja monet kristilliset järjestöt. Tänä vuonna vastuuviikon teemana ovat ihmisoikeuspuolustajat. He
ovatkin avainasemassa demokratian ja
kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä.
”Sukupolveni on kasvanut siihen,
että ihmisoikeuksia ei kyseenalaisteta,
mutta nyt maailmassa on alueita, joissa
näin tapahtuu. Eikä tarvitse lähteä edes
kovin kauas. Tällainen ajattelu nostaa
päättään Suomessakin. On hyvä, että
ihmisoikeuksista keskustellaan, koska
ne eivät ole yhtenäinen paketti. Joissain
tilanteissa kaksi ihmisoikeutta on keskenään ristiriidassa. Ihmisoikeuksista
on hyvä puhua eritellen, jolloin näemme miten ne koskettavat meidän jokaisen elämää”, Hintikka sanoo.

Henri Waltter Rehnström

IKKUNA MAAILMAAN

Kansainvälisyystyöryhmä tutustui Unkarin ja Kroatian seurakuntiin

V
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Kirkkovaltuuston pj. Pekka Kiuttu, kirkkoherra
Ilkka Järvinen, piispa Branco Beric ja kirkkovaltuuston pj. Gerda Srb ystävyysseurakuntasopimuksen
allekirjoitustilaisuudessa.

kana oli aivan hädissään. Illalla matkasimme K
 roatian
pääkaupunkiin Zagrebiin, josta lensimme tiistaiaamuna kotiin.
Aino Löytty
Kirjoittaja on seurakunnan
kansainvälisyystyöryhmän jäsen

i
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Branco Bericin.
Sunnuntaina osallistuimme Osijekin kirkossa jumalanpalvelukseen, johon toimme laulutervehdyksen.
Kirkon ja seurakuntien johtohenkilöt allekirjoittivat
ystäväseurakuntasopimuksen viereisessä pappilassa.
Paikalla oli runsaasti Osijekin luterilaisen kirkon jäseniä. Matka jatkui Kutinan kaupunkiin, jossa tapasimme nimikkolähetti Elina Braz de Almeidan.
Maanantaina Kutinan luterilaisessa
kirkossa pastori Jyrki Rauhala piti
aamuhartauden, jonka Elina käänsi
kroatian kielelle. Sielläkin oli paikallisseurakunnan jäseniä meitä
vastaanottamassa. Kutinassa
vierailimme pienessä kappeliseurakunnassa. Matka
sinne oli mielenkiintoinen, nimittäin loppumatkan bussi joutui
peruuttamaan. Kylän
lampaat eivät meistä
piitanneet, mutta joku

ha
Jo

ierailimme Hyvinkään seurakunnan työryhmän kanssa ystävyysseurakunnassamme Unkarissa sekä Kroatiassa. Seurueemme teki matkalla historiaa solmimalla Kroatian Osijekin evankelis-luterilaisen kirkon
kanssa ystävyysseurakuntasopimuksen ensimmäisenä
suomalaisena seurakuntana.
Perjantaiaamuna 24.5. lensimme Unkarin Budapestiin, josta jatkoimme bussilla Kecskemétiin. Lounaan
jälkeen meillä oli tapaaminen luterilaisessa kirkossa,
jossa oli paljon väkeä. Ihmettelin, mitä tilaisuutta me
nyt häiritsemme, kunnes selvisi, että he kaikki olivat
tulleet meitä vastaanottamaan. Pastori Enikô Hulej
toivotti meidät tervetulleiksi englannin kielellä ja kirkkoherra Ilkka Järvinen piti hartauden, joka tulkattiin
unkarin kielelle.
Lauantaiaamuna tein aamukävelyn hotellimme
viereiselle rompetorille, jossa oli myynnissä mm. vanhoja tavaroita, kanoja, kananpoikia, hanhen- ja ankanpoikia. Myöhemmin kiertelimme oppaan johdolla
Kecskemétin keskustassa. Lastenpäivän kunniaksi
oli järjestetty ohjelmaa lapsille ja paikalliset ihmiset
valmistivat sekä nauttivat ruokaa ulkona. Iltapäivällä
matka jatkui Kroatian Osijekiin. Istuimme bussissa yli
kolme tuntia ja passeja taas tarkastettiin, kun ylitimme rajan. Majoituimme hotelli Osijekiin ja kävelimme
läheiseen luterilaiseen kirkkoon tapaamaan piispa

YTIMESSÄ

Petteri Kerkon triptyykki Divina Commedia

Kristityn turvakallio on Kristus

A

lla olevan psalmin kohdassa
kerrotaan Jumalan kunniasta ja
voimasta, hänen vanhurskaudestaan ja oikeamielisyydestään.
Psalminkirjoittaja haluaa alleviivata myös sitä, että ihminen saa kaikessa
luottaa Herraan. Vaikka oma elämä kuinka
tuntuisi sekasortoiselta ja olevan monia ongelmia täynnä, niin pohjimmiltaan saamme
olla luottavaisella mielellä: kaikki on hänen
käsissään, Jumalamme käsissä ja toteutuu hänen tahdostaan. Pieni ihminen saa
kuitenkin varmuuden siitä, että jos hänen
tahtonsa suuntautuu sen mukaan, joka on
Jumalan tahto, hän saa kulkea oikeaa tietä
elämässään.
Kristityn turvakallio on Kristus. Hän
pelastaa ja kirkastaa itsensä jokaisen kristityn elämässä. Jos elämme päivästä päivää
avoimin ja aroin mielin, saamme myös huomata, miten Jumala haluaa ohjata elämämme tietä ja auttaa huomaamaan elämämme
syvää tarkoitusta. Sitä katsellessaan kristitty

saa olla turvallisella mielellä ja antaa kiitollisuuden tunteen virrata sydämeensä.
Kiitollisuus tulee siitä, että saa tuntea
olevansa suuremmassa kädessä, eikä aina
tarvitse turvautua vain omien jalkojensa
kantavuuteen. Lopulta meitä kannattelevat
suuremmat käsivarret, jotka johtavat asioita
vanhurskaalla ja viisaalla tavalla.
Vietimme heinäkuun lopulla kesämökillämme 7. lapsemme kastejuhlaa. Olin
tehnyt mäntyristin, jonka laitoimme nojaamaan kalliota vasten kuvastamaan Kristuskallion tukevuutta ja vahvaa pohjaa. Kastemaljalle olin sahannut tukin. Näkymä oli
karuudessaan ja yksinkertaisuudessaan puhutteleva. Elämä on sellaista. Monesti joudumme suostumaan keskeneräisyyteen ja
siihen, että kaikki ei aina ole niin kuin itse
tahtoisimme. Kaiken keskellä on kuitenkin
meitä varten risti, jonka juurella voimme
tuntea Jumalan armoa ja rakkautta, ja jonka äärellä saamme tavoitella lähimmäisen
rakastamista; myös silloin, kun he tuottavat

Saamme kulkea
halki pimeiden
laaksojen ja
kadotusten
kuilujen, mutta
lopulta voimme
katsella kristusta
kasvoista
kasvoihin, hänen
kirkkauttaan.

pettymyksen tai rikkovat meitä vastaan.
Niin Jumalankin rakastaa meitä, keskeneräisinä ja syntisinä.
Kuvassa on teokseni Divina Commedia. Siinä kuvaan ihmisen matkaa kohti
kirkkautta. Saamme kulkea halki pimeiden
laaksojen ja kadotusten kuilujen, mutta
lopulta voimme katsella kristusta kasvoista
kasvoihin, hänen kirkkauttaan. Aralla ja
nöyrällä mielellä matkaa tehden, saamme
huomata Luojan ja Lunastajan johdatuksen,
Hänen Pyhän Henkensä antaman suojan
ja kasvun. Ihminen itse ei voi ymmärtää
kaikkea, paljon jää salatuksi; pohjalla kuitenkin vaikuttaa usko ja luottamus Jumalan
anteeksi antavaan ja rakastavaan voimaan.
Siinä on sunnuntain sanoma sinulle ja minulle, oman polkumme kulkijoille.
Petteri Kerko
kasvatuksen
vastuukappalainen

Evankeliumi

Rukous

Virsi

”Herra on kuningas! Riemuitkoon maa,
iloitkoon meren saaret ja rannat!
Pilvi ja pimeys ympäröi häntä,
hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus.
Vuoret sulavat kuin vaha Herran edessä,
maailman hallitsijan edessä.
Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan,
kaikki kansat näkevät hänen kunniansa.
Te, jotka rakastatte Herraa, vihatkaa pahaa!
Herra on omiensa turva,
hän pelastaa heidät pahojen käsistä.
Päivä koittaa vanhurskaille,
ilo niille, joiden sydän on puhdas.”
Ps 97: 1-2, 5-6, 10-11

Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Kiitos, että annat meille juhlahetkiä,
aikoja, jolloin voimme kokea sinun läsnäolosi
erityisen voimakkaasti.
Auta, ettemme kuitenkaan perustaisi uskoamme
pelkästään tunteiden varaan.
Kiitos Raamatun sanasta, joka ei muutu.
Kiitos, että olet luvannut olla kanssamme kaikki
päivät maailman loppuun asti. Aamen.

Kirkasta, Kristus, itsesi
myös meille matkallamme.
Voimalla kalliin sanasi
valaise sieluamme.,
niin että kirkastettuina
me saamme kerran taivaassa
veisata kiitostasi.
263:6
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Miika Hämäläinen

Kuutsi
50 v.

Nuorten suursuosikki, Kuutsi-leiri täytti
50 vuotta. Juhlakansa nautti niin
festaritunnelmasta, huippuesiintyjistä,
raamattuhetkistä kuin Metallimessustakin.

POIMINTOJA

KONSERTTEJA JA MUSIIKKIA
To 29.8. klo 19-20 Loppukesän kamariklassikot Vanhassa kirkossa. Lauri Vaahtoranta,
klarinetti, Irina Kim, viulu, Paula Nurminen, alttoviulu, ja Lassi Mäkeläinen, sello,
esittävät Ivan Müllerin ja Bernhard Henrik
Crusellin klarinettikvartettoja.
To 19.9. klo 18-20 Kirkkomusiikin päivän
kuorotapahtuma yhteislaulutilaisuus
Vanhassa kirkossa.
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n

Oksasen uunituoreelta levyltä Kuula: The
Piano Works.
Su 17.11. klo 18 ”Kirkko olkoon niin kuin
puu”-konsertti Hyvinkään kirkossa. Kidekuoro esittää vanhoja tuttuja suosikkeja
sekä uudempia virsiä ja hengellisiä lauluja, joita yleisö voi laulaa mukana. Kuoroa
johtaa Pertti Utriainen. Kuvataiteilija Virpi
Talvitien suunnittelema kuvateos heijastetaan kirkon alttariseinälle.

Kide-kuoro

KUOROT
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To 26.9. klo 20 Ida Bois esiintyy Oluthuone
Joutsenessa.
La 28.9. klo 18-19.30 Jaakko Löytty
konsertoi Hyvinkään kirkossa.
Pe 4.10. klo 18-21 Kirkko bailaa: Ronttifest.
La 5.10. klo 18 Deep River – afroamerikkalaista hengellistä musiikkia Hyvinkään
kirkossa. Hyvinkään Kamarikuoro esittää
hengellisiä lauluja, jotka ovat syntyneet
Yhdysvaltojen mustan väestön keskuudessa orjuuden aikaan. Konsertin johtaa
Urpo Rauhala.
Su 13.10. klo 16-17.15 Dear, if you change
-englantilaisia luuttulauluja Kytäjän kirkossa. Annamaria Hannonen, sopraano ja
Mikko Perkola, viola da gamba. Konsertissa kuullaan englantilaisten barokkiajan
säveltäjien lauluja.
Su 27.10. klo 18 Oratoriokuoron konsertti
Requiem-ilta.
Ma 28.10. klo 18-19 Janne Oksanen pianokonsertti Vanhassa kirkossa. Satukuvia
pianolle: Toivo Kuulan pianoteoksia, myös

Lauri Manninen

Toimintakausi on alkanut. Päiväkerhoissa on
vielä tilaa. Lisätiedot: tanja.uimonen@evl.fi.
Perhekerhot ovat alkaneet. Maanantaisin
klo 9-11.30 Martin srk-talo, Niittymäenraitti 4, Paavolan srk-koti, Aittatie 1,
Vehkojan srk-keskus, Yli-Anttilantie 3,
Seurakuntakeskus, kerhotila Hämeenkatu
16, Kytäjän kirkko, Palkkisillantie 11,
ke klo 9–14.00 Betania, Helenenkatu 15.
Syysloman perhekerhot (vko 42)
klo 9.00-13.00, ma Martti, ti Betania
ke Vehkoja, to Paavola, pe Kirkonmäki.
Ma-to Kirkkomuskarit Pappilassa, Betaniassa ja Vanhassa kirkossa. Lisätiedot
kasvatuksen toimistosta, 040 528 7236 tai
www.hyvinkaanseurakunta.fi
Ma 2.9. alk. klo 17.30-19.00 Masumuskari
Pappilassa. Ilmoittautumiset
laura.kuiri@evl.fi, 040 805 0333.
Pe 13.9. klo 10 Muskarikirkko Vanhassa
kirkossa.
Su 15.9. klo 11 Perhebrunssi ja –messu
Vehkojan srk-keskuksessa.
Brunssi alk. klo 9.30.
Su 29.9. Kastepäivä. Lisätiedot: Merja
Telsavaara, 040 356 9078.
Pe 1.11. klo 18 4-v. synttärit Vehkojan
srk-keskuksessa.

Lapsille
Laulunaperot (kuoromuskari 3-6-vuotiaille)
keskiviikkoisin klo 17-17.30 Hyvinkään
kirkossa alkaen 28.8. Ilmoittautuminen
harjoituksen alussa. Tiedustelut marjut.
sipakko@evl.fi, 0400 294 302.
Sävelkeijut ja Rytmiritarit (7-14-vuotiaille)
keskiviikkoisin klo 18-18.45 Hyvinkään
kirkossa alkaen 28.8. Uudet kuorolaiset:
Ilmoittautuminen ja pieni laulunäyte ennen harjoitusta klo 17.40. Voit harjoitella
säkeistön tutusta laulusta. Tiedustelut
marjut.sipakko@evl.fi, 0400 294 302.

Mikko Perko
la j

LAPSET JA PERHEET

Nuorille
Nuorisokuoro keskiviikkoisin klo 19-20
Hyvinkään kirkossa alkaen 28.8. Uudet
kuorolaiset: Ilmoittautuminen ja pieni laulunäyte ennen harjoitusta 18.45.
Lisätietoja marjut.sipakko@evl.fi,
0400 294 302.
Nuorten ryhmä Kuvastus (15-vuotiaista ylöspäin) joka toinen torstai 12.9. alkaen klo
18.30-20 Betaniassa (os. Helenenkatu 15).
Tiedustelut minna.kurkola@evl.fi,
040 186 8938.
Aikuisille
Lauluryhmä Kastepisarat joka toinen torstai
klo 18-19.30 seurakuntakeskuksen
srk-salissa alkaen 5.9. Tiedustelut
minna.kurkola@evl.fi, 040 186 8938.
Tuomaskuoro perjantaisin 6.9 alkaen klo
18-19.30 Hyvinkään kirkossa. Tiedustelut
helena.lehtinen@evl.fi, 040 844 7126.
Hyvinkään kirkkokuoro torstaisin 22.8 alkaen
srk-keskuksen kappelissa klo 17.30-19.30.
Tiedustelut anna.m.helenius@evl.fi,
0400 251 371,
Vehkojan kuoro torstaisin 5.9. alkaen Vehkojan seurakuntakeskuksessa klo 16.0017.30. Tiedustelut taru.paasio@evl.fi,
040 3567 616.
Hyvinkään oratoriokuoro maanantaisin 19.8.
alkaen klo 18. Lisätietoa kuoron nettisivuilta.

DIAKONIA
Diakonian asiakasvastaanotto NesTorissa,
Suokatu 6.
Ma klo 14-17 perhetyön vastaanotto.
To klo 10-13 päihdetyön vastaanotto.
Ti ja pe klo 10-13 vastaanotto. Ajanvaraus
019 4561 250 tai käymällä paikan päällä
tekemässä varauksen em. aikoina.

N U O R T E N V I I K K O T O I M I N TA B E TA N I A S S A :
• Keskiviikkoisin: Raamis klo 15-19
• Perjantaisin: After School klo 15-19
• Lauantaisin: Nuorten ilta klo 16.30-20.30
Isoskoulutus alkaa Hyvinkään kirkossa 1.9. klo 10.00. Tervetuloa!
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Niin kus tierät!

Ida Bois

alkaa sunnuntaina 22.9. klo 10 messulla
Hyvinkään kirkossa ja messussa saarnaa
kirkkoherra Ilkka Järvinen. Messun
jälkeen nautitaan yhteiset kirkkokahvit
kirkon yläsalissa.
Tiistaina 24.9. klo 18 – 20 vietetään
kirkossa aiempina vuosina innostuneen vastaanoton saanutta Rahvaan
iltaa. Illan ohjelmassa on suomalaisen
miehen ajatuksia ”Niin kus tierät ” –
aiheesta, hieman erilaista yhteislaulua,
ilmaiset arpajaiset, soppatykkiruokailu
ja vaatejakelua. Illassa on mukana Esan
ja Tuijan lisäksi diakoniatiimi sekä LC
Hyvinkää Höffingan ladyt.
Torstaina 26.9. klo 20.00 esiintyy
Ida Bois Oluthuone Joutsenessa ja lauantaina 28.9. klo 18.00 voi Hyvinkään
kirkossa osallistua Jaakko Löytyn ja
Bandin gospelkonserttiin.
Hyvinkään seurakunnan evankelioimistyö ja diakoniatyö toivottaa kaikki
hyvinkääläiset tervetulleiksi Niin kus
tierät – hengessä seurakuntaviikon tapahtumiin.
Tuija Mattila

Jani Laukkanen

Ida Bois pressikuva

Hyvinkään seurakunta järjestää syyskuussa 22. – 28.9. tutuksi tulleen seurakuntaviikon ja sen teemana on tänä
vuonna ”NIIN KUS TIERÄT”.
Me suomalaiset olemme jäyhää
kansaa ja monet suomalaiset kokevat
esimerkiksi rukoilemisen jollain tapaa
vähän vieraana tai ainakin hyvin yksityisenä asiana.
Sanotaankin, että varsinkin suomalaisen miehen rukous on maailman
lyhyin ja monesti Jumalalle puhutaan
sanomalla vain ”Niin kus tierät”.
Pastori Esa Kokon ja diakoniasihteeri Tuija Mattilan ajatus on, että
Jumala kyllä kuulee kaikki ne maailman
lyhyimmätkin rukoukset. Rukouksessa
ihminen pitää huolta itsestään kertomalla Jumalalle asioistaan ja Jumala
puolestaan pitää huolta ihmisestä
kuulemalla ihmiset huokaukset ja vastaamalla niihin oman suunnitelmansa
mukaisesti.
Seurakuntaviikolla tutustutaan eri
tavoin Niin kus tierät- aiheeseen ja Jumalan huolenpitoon. Seurakuntaviikko

Jaako Löytty

POIMINTOJA
Diakoniaruokailu Hyvinkään kirkon yläsalissa
2.9., 16.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.,
16.12. Hinta 2 €/hlö käteisenä.
To 29.8. alkaen Suomi-kahvila. Tervetuloa
niin maahanmuuttajia kuin suomalaisiakin torstaisin klo 18 MoniMarttiin (kaupungin monikulttuurinen tila, Martinkatu
9-11). Tule harjoittelemaan suomen kieltä
ja tapaamaan ystäviä teekupin äärellä
To 12.9. klo 10-14 Torstaitovi käynnistyy.
Kaikille avointa toimintaa Vehkojan srkkeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Askartelua,
puutöitä, yhdessäoloa. Klo 10 jumppa, klo
11 lentopallo, saunat, klo 12 lounas (3 €),
lounaan jälkeen ohjelmahetki ja kahvi.
Pe 13.9. klo 9-11 Perjantai Pysäkki päihde-ja
mielenterveystyön kuntoutujille Hyvinkään kirkon yläsalissa. Seuraavat kerrat
27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. Joulujuhla
ke 11.12.

TAPAHTUMIA
Su 1.9. klo 14-17 Pieni kirkkovaellus Hyvinkään maisemassa. Reitti kulkee mielenkiintoisien etappien kautta Hyvinkään
Vanhalta kirkolta Hyvinkään kirkolle.
Pääosan matkaa vaellamme hiljaa, myös
kännykät äänettömänä. Etapeilla paikan
aiheeseen liittyvä Sana ja rukous. Vaellus
edellyttää keskivertoista kävelykuntoa.
Matkan pituus n. 7 kilometriä, ja aikaa
siihen varataan 3 tuntia. Varustus: juomavesipullo ja pienet eväät, sään mukainen vaatetus ja hyvät kengät kävellä,
osa matkaa on mäkistä luonnonpolkua.
Vaellukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja tapahtuma on maksuton. Lisätiedot: rovasti Reijo Huuskonen, 044 990
9907 tai Tarja Tauriainen, 040 548 0502.
Pe 6.9. klo 18-20 Vanhan kirkon kirkkokahvila jatkuu. Kahvittelua, kohtaamista,
hartaushetki. Yhteyshenkilö Esa Kokko,
040 547 9623.
Su 8.9. klo 10 ”Sä turvaa maamme
vapaus”, Sotaveteraanien
Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun seutukunnallinen
kirkkopyhä Hyvinkään
kirkossa. Klo 10 messu,
klo 11.45 juhlahetki kirkossa, klo 12.30 ruokailu
srk-keskuksessa. Liturgi
Ilkka Järvinen, saarna rovasti
Jaakko Simojoki ja kanttori Anna

Helenius. Avustajina Seppo Väätäinen,
Jaakko Uronen, Jyrki Rauhala ja Paula
Kallio. Tekstinlukijoina Esko Mälkki ja
Venla Ingalsuo. Rautatien Soittajat, joht.
Hannu Simoinen ja Hyvinkään-Riihimäen
Veteraanikuoro, joht. Teuvo Leutonen.
Juhlapuhujina Hyvinkään kaupunginvaltuuston pj. Irma Pahlman, prikaatinkenraali Rami Saari, rovasti Martti Toivanen
sekä Anni Virtanen.
Su 8.9. klo 17 Kohti-ilta Hyvinkään kirkossa.
Seuraavat illat 13.10. ja 24.11. Kohti-ilta
on iltamessu, kohtaamispaikka Jumalan
ja lähimmäisen kanssa. Sanaa ja ehtoollinen. Tarjoilua kirkon yläsalissa klo
16.30, messu alkaa klo 17. Pyhäkoulu ja
rukouspalvelua. Kolehti lähetystyölle.
Illan suunnittelussa ja toteutuksessa on
mukana paljon vapaaehtoisia. Tervetuloa!
Ti 10.9. klo 18 Wähäväkisten juhlaveisuu
Vanhassa kirkossa. Kesto on n. tunti,
jonka jälkeen kahvitarjoilu. Messu noudattaa messukaavaa, mutta kappaleet
ovat Jaakko Löytyn ja jokainen niistä on
yhteislaulu! Musiikissa nuorten bändi.
To 12.9. 18-20 Miestenilta Vehkojan srkkeskuksessa. Syksyn muut kerrat 17.10.
ja 21.11.
Pe 13.9. klo 11.30-13.30 Lähetysmyyjäiset
srk-keskuksessa. Tulevat myyjäiset 4.10.,
1.11. ja to 5.12. Myyntipöydistä löytyy
suolaisia ja makeita herkkuja sekä arpoja
2e hintaan. Alkuhartaus klo 10.20.
Pe 13.9. klo 17-19 Pappi tavattavissa. Kirkonmäeltä ihmisten keskelle! Kauppakeskus Willassa seurakunnan ohjelmaa
Willanaukion lavalla ja päivystävä pappi
paikalla Robert’s Coffeessa kerran kuussa.
Tervetuloa jutustelemaan papin kanssa!
13.9. Antti Kurkola ja 11.10. Esa Kokko.
Klo 17 ohjelmatuokiot: 13.9. Mitä ihmettä
on diakonia? Diakoniatiimi Tuija Mattilan
johdolla paikalla. 11.10. Jouni Laine
esittää Pyhimysmonologi Christoforosin. Evankelioimistyö
ja uusi kirkkoteatteriohjaaja esittäytyvät. 15.11.
Kasvatustiimi. Pe 13.12.
klo 17 & ke 18.12. klo 16
Kauneimmat joululaulut,
papit ja kanttorit laulamassa.
Su 15.9. klo 10 messu Hyvinkään kirkossa. Tervetuloa

diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon yhdessä järjestämään selkokieliseen messuun. Pyhän aiheena on lähimmäinen.
Messun jälkeen on tarjolla keittolounas
ja kirkkokahvit. Saa tulla-ota ystäväsi
mukaan!
Su 15.9. klo 10 Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä Keravan kirkossa.
Messun jälkeen lounas ja juhla srkkeskuksessa. Lähtö Hyvinkään kirkolta
klo 8.45 ja paluu samaan paikkaan n. klo
15. Bussissa kerätään ruokamaksu 10 €.
Ilmoittautuminen maria.kahra@evl.fi tai
tekstiviestillä 040 5596 324 viikolla 35.
Ti 17.9. klo 18-20.30 Sielun värejä – maalausryhmä. Mukaan mahtuu uusia. Kokoontumispäivät ti 17.9., to 26.9., to 3.10.,
ti 8.10., to 17.10., to 24.10., to 31.10., to
7.11., ti 19.11., to 28.11., to 12.12. ja ti 17.12.
klo 18-20.30. Uusia mahtuu mukaan.
Ilmoittautuminen anna.rauhala@evl.fi,
040 184 0445 tai petra.pohjanraito@evl.
fi, 040 748 1960.
To 19.9. klo 18-20 Miesten lähetystoimintapiste srk-keskuksen pienessä juhlasalissa,
2. krs. Seuraavat kerrat 24.10. ja 28.11.
Ti 24.9. klo 18 Srk-viikon rahvaan kirkkoilta
Hyvinkään kirkossa.
Su 6.10. klo 10 Vanhusten viikon messu
Hyvinkään kirkossa. Messun jälkeen
kirkkokeitto, ohjelmaa ja kahvit srkkeskuksen juhlasalissa. Juhlapuhujana
kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. Mukana
Hyvinkään Vanhusneuvosto ja Hyvinkään
Eläkeläistuki ry.

Su 13.10. klo 13-16 Avoin bibliodraamaryhmä srk-keskuksen juhlasalissa. Kokoontumiset 13.10., 27.10. ja 10.11. Ryhmässä
käsitellään yhtä evankeliumien kertomusta toiminnallisin menetelmiin koulutetun ohjaajan, pastori Anne Blomqvistin
johdolla. Draama tarkoittaa tekstissä olevien asioiden esille ottamista yhteiseen
tarkasteluun ja tekstin liittämistä omaan
hengelliseen elämään. Menetelmässä
voidaan käyttää esimerkiksi liikettä,
kuvia, piirtämistä, laulua ja keskustelua.
Ei edellytä erityistaitoja tai aikaisempaa
kokemusta. Varaa pieni välipala taukoa
varten. Voit osallistua yhteen kertaan tai
kaikilla kerroilla. Ilmoittautumiset anne.
blomqvist@evl.fi tai 040 5888 048.
Su 13.10. klo 15 Ahdenkallion lauluseurat.
Untolantie 77. Kahvitarjoilu.
Su 20.10. klo 18 Sanan ja laulun ilta
Vanhassa kirkossa.
Pe 25.10. klo 18 Majataloilta Hyvinkään kirkossa. Mukana Pekka Simojoki, EtCeterakuoro, evankelista Ilkka Puhakka ja hiippakuntasihteeri, pastori Jukka Jämsén.
Ti 19.11. klo 11-14 Hyvän mielen päivä srkkeskuksen juhlasalissa. Ilmoittautuminen
28. ja 29.10. klo 9-16. vain soittamalla (ei
viestejä) Tuija Vänskälle, 040 5556 325.

Huom! Ma 30.9. alkaa vuoden 2020 rippikouluihin
ilmoittautuminen
ja päättyy 13.10.
Lisätiedot rippikouluista
www.hyvinkaanseurakunta.fi
tai paula.kallio@evl.fi.
040 726 8788.
Kerhot, piirit ja jumpat aloitta
vat toimintansa syyskuussa.
Säännöllinen viikkotoiminta
löytyy kootusti seurakunnan
syksyn kausiesitteestä.
Kaikki toiminta osoitteessa
www.hyvinkaanseurakunta.fi.
Seurakunta on myös
Facebookissa ja Instagramissa.
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Ryhmäläiset kokoontuivat vetäjän
Anna Rauhalan (vas.) ympärille.

Sielunliikkeitä ja siveltimenvetoja
Seurakunnan maalauspiirissä tärkeintä ei ole tekniikka
vaan se, miten Raamatun tekstit puhuttelevat maalaajaa.

M

oni asia saa alkunsa
yhteentörmäyksestä.
Muutama vuosi sitten
diakoniatyöntekijä Anna
Rauhala ja pastori Petra
Pohjanraito kohtasivat ja huomasivat,
että kummallakin on kytenyt mielessään ajatus seurakunnan maalauskerhosta. He lähtivät kehittelemään eteenpäin ajatusta ryhmästä, jossa kuvan tekeminen ja terapeuttisuus yhdistyisivät.
Lopullisesta konseptista tuli yksinkertainen, mutta tehokas. Ryhmässä
kokoonnutaan Raamatun tekstin äärelle
ja maalataan sen herättämiä ajatuksia
paperille. Lopuksi syntyneet teokset
käydään yhdessä läpi.
”Nimi oli alun perin Sielun värejä ja
mielenmaisema, mutta matkan aikana
lyhentyi Sielun väreiksi. Nimessä näkyy
ryhmän sielunhoidollinen merkitys”,
Rauhala kertoo.
Olen valokuvaajan kanssa saanut
kunnian päästä seuraamaan Sielun värien kevään viimeistä kokoontumista.
Tällä kertaa paikalla ovat Rauhalan
lisäksi Kirsikka Vuori, Raija Kärkkäinen, Laura Kuiri, Anu Laurila ja IngaLill Rajala.
Heille kaikille Sielun värejä -ryhmä
on osoittautunut erittäin tärkeäksi.
”Koen, että värit ovat minulle hyvin
merkityksellisiä. Tätä ennen olen maalannut lähinnä vain kotona, mutta täällä
olen saanut enemmän itseluottamusta.
Hengellisyys on minulle tärkeää”, Vuori
selittää.
”Meille lapsettomille, nelikymppisille
naisille seurakuntien tarjoama toiminta
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on vähäistä. Olen liian vanha nuorten
toimintaan, ja liian nuori taas vanhusten toimintaan. Siksi maalauspiiri on
minulle hyvin tärkeä. Mutta jos Raamattu ei olisi tässä mukana, niin en olisi
ollut täällä näin pitkään”, Kuiri jatkaa.
Raamatun merkitys onkin olennainen.

Sielun värejä ei nimittäin ole perinteinen maalauspiiri, jossa annetaan
neuvoja eri tekniikoiden suhteen. Itse
asiassa tekniikalla ei edes ole mitään
varsinaista merkitystä. Tärkeintä on
omat tuntemukset, jotka ryhmäläiset
maalaavat paperille käsitellyistä Raamatun kohdista.
Kyseistä lähestymistapaa nimitetään
bibliodraamaksi. Se syntyi 1970-luvulla

ja Suomessa se on ollut Raamatun tutkimisen toiminnallisena menetelmänä
1980-luvulta lähtien. Bibliodraamassa
pyritään löytämään kosketus Raamatun kertomusten ja omien kokemusten
välillä.
”Olemme olleet hyvin avoimia toisiamme kohtaan. Luottamuksellisesti
olemme puhuneet tragedioista, mitä
kunkin lähipiirissä on mahdollisesti
tapahtunut. Mutta kenenkään ei tietenkään ole pakko sanoa mitään. Ja jos jonkun maalauksen teko on vaikeaa, sen
voi jättää hautumaan”, Rauhala kertoo.
Varsinainen tunti alkaa ja siirrymme va-

lokuvaajan kanssa hieman sivummalle
seuraamaan, kun ryhmäläiset kokoon-

tuvat Rauhalan ympärille. Hän toteaa,
miten viime kerralla käsiteltävinä olivat
psalmit, mutta niistä ei oikein saatu irti
mitään.
Tämän kertainen Raamatun kohta
on Johanneksen evankeliumin luvusta
21, jossa Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen Tiberianjärvellä. Rauhala lukee
tekstiä vähän kerralla ja pyytää ryhmäläisiä aina välillä ottamaan aina jonkin
tietyn roolin, ja kuvailemaan sen sanoin
tilannetta. Lopulta hän pyytää ryhmäläisiä vielä kirjoittamaan paperille muutamia Simon Pietarin ajatuksia.
”Kun olette saaneet ajatukset kirjoitettua, ei jäädä tähän pohtimaan vaan
lähdetään heti maalaamaan”, Rauhala
opastaa.
Yksi kerrallaan ryhmäläiset saavat
tekstinsä valmiiksi ja siirtyvät sitten
hiljaisuuden vallitessa levittävät maalausvälineensä ja ryhtyvät työhön. Vaihdan vielä muutaman sanan Rauhalan
kanssa.
”Sielun värejä on tarjonnut ihmisille
kyvyn ilmaista itseään. Monet eivät ole
välttämättä maalanneet lainkaan sitten
kouluaikojen. Ryhmä on kaikille avoin,
ja kurssimaksu on nimellinen. Siitäkin
voi tarvittaessa anoa vapautusta”,
Rauhala kertoo.
En halua häiritä enempää. Ryhmäläiset saavat käydä rauhassa tuotoksensa
läpi. Kiitän, ja jätän heidät siirtämään
siveltimillä ajatuksiaan paperille.

Sielun värit syntyivät Johanneksen evankeliumin innoittamana.

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Eriikka Käyhkö

