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Taivi Toikan mielestä valtion johtotasolla pitäisi tehdä päätöksiä, joilla panostettaisiin ennalta ehkäisevään työhön.

Hyvinkään kaupungin vapaaehtoistyön ohjaajan Taivi
Toikan mielestä ihmisen olisi hyvä tiedostaa, mitä tekee.

M

oni asia saattaa jäädä toteutumatta, koska tarvittavat
palaset eivät kohtaa tosiaan.
Varsinkaan vapaaehtoistyössä pelkkä tahtotila ei riitä.
Pitää olla myös joku, joka ohjaa toimintaa
oikeaan suuntaan.
Tähän pyritään Hyvinkäällä. Otetaan
esimerkiksi kaupungin ja palvelutalojen välinen yhteistyö. Se on johtanut siihen, että
vapaaehtoiseksi ryhtyminen on nykyisin
melkoisen helppoa. Jos haluat esimerkiksi
mennä viihdyttämään vanhainkodin asukkaita kitaran soitolla, edessä ei ole kovinkaan suurta byrokraattista pykäläviidakkoa.
Hyvinkää tekee tällä hetkellä yhteistyötä

seitsemän eri palvelutalon kanssa. Jokaisessa paikassa on oma vastaavansa, jonka
puoleen vapaaehtoiseksi haluava voi kääntyä. Kaupunki on laatinut ja toimittanut
vastaavalle kaikki tarvittavat materiaalit,
kuten sopimuspohjat. Kaupunki kustantaa
vapaaehtoisten vakuutukset ja tukee heidän
jaksamistaan virkistys- ja yhteisötoiminnan
keinoin.
– Näin kaikki sujuu oikein ja laillisesti. Sopimus on kaikkien etu ja turva. Se
määrittelee sen, mitä vapaaehtoinen saa
tehdä, ja mitä häneltä voi pyytää. Jokainen
palvelutaloon menevä vapaaehtoinen joutuu allekirjoittamaan sopimuksen. Tämän
lisäksi kaupunki on hankkinut palvelutaloihin soittimia ja kouluttanut henkilökuntaa,
kertoo Taivi Toikka.
Toikka on toiminut Hyvinkään kaupungin
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vapaaehtoistyön ohjaajana viime elokuusta
lähtien. Hänelle on ensiarvoisen tärkeää,
että vapaaehtoistyö saadaan rullaaman
ikään kuin itsestään, niin, että se ei olisi
riippuvainen yhdestä ihmisestä. Palvelutaloyhteistyö toimii tästä hyvänä, toimivana
esimerkkinä.
– Se mitä palvelutaloissa tehdään, ei
ole kaupungin vapaaehtoistyötä vaan
kaupungin tukemaa vapaaehtoistyötä. On
hyvin tärkeää, että ei olla tyhjiössä ja että
rakenteet suunnitellaan tarkasti loppuun
asti. Mietitään esimerkiksi se, että kuka
huolehtii vapaaehtoistyöntekijästä, ja tarkkailee, että hän ei esimerkiksi pala loppuun,
Toikka sanoo.

HENKILÖKUVA
taivi toikka
s. 1988
vapaaehtoistyön
ohjaaja
Motto:
”Se joka ei
epäonnistu, ei
todennäköisesti
tee mitään
muutakaan.”

Toikka kiittelee, miten hienosti asiat on

osattu Hyvinkäällä hoitaa. Kaupungin johto
on tehnyt hänen työnsä suhteellisen helpoksi. Uusien suunnitelmien toteuttaminen
onnistuu vaivatta, lähes ilmoitusluontoisesti, ilman että asia pitää lähteä vatvomaan
yhdessä, jos toisessa kokouksessa.
– Oma henkilökohtainen mielipiteeni on,
että suurimmat haasteet ovat valtion johtotasolla. Siellä pitäisi tehdä päätöksiä, joilla
panostettaisiin ennalta ehkäisevään työhön.
Mutta monesti se tuntuu vain jäävän jalkoihin,” Toikka kertoo.
Seurakunta on yksi keskeisistä yhteistyö-

tahoista. Se on taho, mihin voi luottaa ja
jonka tietomäärä ja kokemus asioista on
valtava. Toikka nostaa esiin erityisesti vanhusten ystäväpalvelun, jonka parissa seurakunta on tehnyt tärkeää työtä.

Moni asia ei toimisi, tai jäisi kokonaan
tekemättä ilman vapaaehtoistyöntekijöitä.
Mutta valitettavan usein he jäävät huomiotta. Tämän vuoksi Toikka piti tärkeänä
viime syksynä järjestettyä Kiitosgaalaa, jossa jokaista vapaaehtoistyöntekijä kiitettiin
hänen tekemästään arvokkaasta työstä.
Vapaa-aikana Toikan suuri projekti on

oman talon rakentaminen nelihenkiselle
perheelleen. Mutta ei aivan mikä tahansa
torppa. Se on vanhan autokuljetusvaunun
päälle nouseva minikoti, joka rakennetaan
kokonaan kierrätysmateriaaleista. Tällä
hetkellä rakennelma sijaitsee Pohjanmaalla,
mutta lopullinen sijoituspaikka tullee Hyvinkäälle.
– Kierrätys ei niinkään ole se asia, joka
minua innostaa. Pikemminkin vastustan
ostamista ja nykyaikaista kulutuskulttuuria.
Minulla ei ole paljoa tavaraa, enkä sitä tarvitsekaan, Toikka sanoo.
Kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun edellisessä

Vapaaehtoiseksi
ryhtyminen
on nykyisin
melkoisen
helppoa.

asunnossa havaittiin homevaurio. Tämän
vuoksi kaikki tavarat jouduttiin heittämään
pois. Se tuntui aluksi pahalta, mutta lopulta Toikka huomasi pitävänsä tyhjän talon
kaiusta.
– Totta kai ihminen saa omistaa asioita,
jos haluaa. En minä sitä mitenkään vastusta.
Tärkeintä on, että ihminen tiedostaa sen,
mitä tekee, eikä kulje vain tukka putkella
eteenpäin. Kaupassa lapseni saattaa pysähtyä jonkin tuotteen kohdalle ja sanoa, että
tällaista olen aina halunnut. Silloin kysyn
häneltä, että syntyikö halu oikeasti aiemmin vai vasta nyt, kun näit tuotteen, Toikka
sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Veini Vänskä

PÄÄKIRJOITUS | 30.1.2020
Veini Vänskä

Tea Pohjoispuro
vs. johtava tiedottaja

Yhteisvastuu pelaa perheiden pussiin
ISÄ KANTOI 80-luvun alussa kotiin tietokoneen.
Koneelle piti antaa kirjallisia käskyjä, jotta se löysi
pelit levykkeeltä, eli lerpulta. Ehdoton suosikkini
oli Pack-Man. Nopeasti suurin peli-into kuitenkin
katosi. Ystävien kanssa riitti tekemistä koulussa,
kotona ja harrastusten parissa. Isän kanssa kävimme kalassa ja äiti opetti tunnistamaan metsästä syötäväksi kelpaavat sienet.
1990-LUVUN PUOLELLA ilmestyi puhelimeen

matopeli, internet oli kummajainen ja sähköpostit
kulkivat 64 kilobittiä sekunnissa. 2000-luvulla tulivat mm. Google, Facebook, Youtube, Instagram
ja Pokémon. Nyt lähes 90 prosenttia suomalaisista 16-89-vuotiaista käyttää nettiä viestintään, medioiden seuraamiseen ja tiedonhakuun. Somessa
voi vaihtaa vanhan potkukelkan kahvipakettiin tai
osallistua Yhteisvastuu-kampanjaan. Pääasiassa
somea käytetään kuitenkin yhteydenpitoon ystävien, tuttavien sekä harrastusporukan kanssa.

lammeko tykätä toisistamme oikeassa elämässä,
kysyä kasvotusten, mitä kuuluu?

Some ei korvaa
aitoa läsnäoloa
SOME HOUKUTTELEE jatkuvaan seuraamiseen.
Käytämme keskimäärin kahta tai kolmea somekanavaa, osa useampaa. Keski-ikäiset seuraavat
palveluita muutaman kerran päivässä tai ainakin
päivittäin. Nuorimmille edes se ei riitä, vaan somea seurataan koko ajan.
SOME EI korvaa aitoa läsnäoloa ja silti vapaaehtoisesti vietämme sen parissa ison osan elämästämme. Kykenemmekö lisäämään yhteistä aikaa
läheistemme kanssa ja vaihtaa näytön tuijottelun
vaikka perheen yhteiseen metsäretkeen? Uskal-

LÄHIMMÄISENRAKKAUDEN KANSANLIIKE, Yhteisvastuukeräys on 20 vuotta vanhempi kuin
ensimmäinen internet-yhteys. Keräys juhlii jo
70 vuotta jatkunutta taivaltaan. Tällä kertaa se
nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten
ja nuorten tarpeen turvalliseen aikuiseen. Keräysvarat ohjataan teeman mukaisesti seurakuntien
kautta lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen
sekä vanhemmuutta tukevaan hankkeeseen.
Osa tuotosta käytetään vastaaviin toimintoihin
kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Osallistu keräykseen, vaikka
somessa!

P.S. Sivulta 11 löydät Yhteisvastuu-pelin, jossa
pääset halaamaan pelikaveria ja mukaan mahtuu
koko perhe!

Yksin en pystyisi taistelemaan.
Voiman ja viisauden sinulta saan.
KIRKONMÄKIGALLUP

Virsi 923

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Millainen vanhempi haluaisit olla?

MIMMI VENÄLÄINEN
– Vanhempana haluaisin olla mahdollisille tuleville lapsilleni hyvä ja
välittävä. Omat vanhempani ovat olleet sellaisia. Olen saanut heiltä hyviä
elämänohjeita. Niitä antaisin myös
omille lapsilleni. Äitini on hyvällä tavalla rento. Hän ei ole liian tiukka eikä
rajoita liikaa menemisiäni. Minulla on
poikakaveri ja valmistun vuoden kuluttua lähihoitajaksi.

TUULA ERONEN
– Minulla on kolme lasta: Roni, 4,
Lyyli, 2 ja mukanani oleva Peetu 8
kuukautta. Nyt isommat lapset ovat
Vehkojan seurakuntakeskuksen kerhossa. Haluan olla lapsilleni läsnäoleva
vanhempi. Oma äitini oli epäitsekäs.
Minua pelotti, että pystynkö samaan,
kun odotin ensimmäistä lastani. Kun
lapsi syntyi pelko katosi. Omat lapseni
kasvattavat minua äitinä.

JUUSO PIRINEN
– Haluaisin olla mahdollisimman hyvä isä, sellainen, joka osaa kuunnella
ja tukea lasta. Isän on osattava olla
läsnä lapsen elämässä. Omat vanhempani ovat olleet tukenani ja paikalla.
Pelaan salibandya, jota myös isäni on
pelannut. Hän kyyditsee minua Grankullaan pelaamaan. Jos minulla on
joskus omia lapsia, tekisin varmasti
samalla tavalla.

ARJUN AIENGAR
– Valmistuin 2006 diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Olen työskennellyt vuodesta
2016 Etteplanilla. Minulla on 7- ja
4-vuotiaat tytöt. Haluan toimia lasteni
parhaaksi. Synnyinmaassani Intiassa
opin, kuinka lapsista huolehditaan.
Hyvä koulutus ja arvot, terveellinen
elämä ja sosiaalinen vuorovaikutus
ovat lapsilleni tärkeitä.
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KOLUMNI

Ulla Haukijärvi
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan varajäsen.

Risti seisoo, sana
kestää, armo riittää.

Taivaallista
yhteisvastuuta

ELÄMÄLLÄ KRISTITTYNÄ arjessa eri ihmiset toteuttivat kohdallani taivaallista yhteisvastuuta. He osoittivat
lapselle, että on Yksi, joka on aina läsnä, ymmärtää ja
auttaa. Kukaan ihminen ei pysy elämässämme aina.
Jeesus pysyy - niin elämässä kuin kuolemankin yli.

Paasto ei ole itsetarkoitus, vaan sen avulla
kristitty valmistautuu pääsiäiseen.
”Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa neljäkymmentä
päivää ja Paholainen kiusasi
häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä aika
oli kulunut, hänen tuli nälkä.”
Tähän Luukkaan evankeliumin katkelmaan tiivistyy koko pääsiäispaaston ajatus. Vaellus erämaassa ilman ruokaa
merkitsi Jeesukselle valmistautumista hänen tärkeämpään
tehtäväänsä: ristinkuolemaan
ja ylösnousemukseen. Siksi
pääsiäistä edeltävää paastoakin
kutsutaan kristikunnassa suureksi paastoksi.
Kun kristitty paastoaa pääsiäisen alla, hän vertauskuvainnollisesti kulkee Jeesuksen
kanssa saman karun matkan
kohti pääsiäistä. Kysymys ei ole
itsetarkoituksellisesta pidättäytymisestä, vaan pyrkimyksestä
antaa suurempi sija Jumalalle
elämässä. Sitä edistää oman
sisimmän tutkiskelu, katumus
ja Jumalan etsiminen. Hiljentyminen ja hidastaminen.
Paasto on aina vapaaehtoista eikä sen tarvitse olla
yhtä ankaraa kuin Jeesuksella.
Eri kirkkokunnat suhtautuvat
paastoon erilaisella vakavuudella. Esimerkiksi ortodoksisessa ja katolisessa perinteessä
ohjeet ovat varsin tiukkoja:
maitoa, lihaa tai muita eläinkunnan tuotteita ei tule nauttia.
Luterilaisuudessa ohjeet
eivät ole yhtä suoria. Meillä ei
ole erillisiä luetteloita, mistä
ruoka-aineista tulisi luopua.
Jokainen kristitty saa itse valita
itselleen sopivan vaihtoehdon.
On se sitten kahvi, makeiset tai
jokin muu jokapäiväisen arjen
elintarvike.
Tavanomaisen ruokapaaston sijaan voi paastota muillakin tavoilla. Suosituksi on
noussut ekopaasto. Siinä pyritään välttämään asioita, jotka
kasaantuessaan kuormittavat

luontoa. Laupeudenpaastossa
puolestaan vähennetään omaa
kuluttamista ja käytetään
säästyneet rahat lähimmäisen
auttamiseen.
Kuinka pääsiäispaasto
sitten etenee?

Pääsiäispaasto alkaa loppiaisen jälkeisenä tuhkakeskiviikkona ja päättyy pääsiäislauantaina. Päiviä kertyy kaiken
kaikkiaan neljäkymmentäkuusi. Väliin jäävät sunnuntait eivät ole paastopäiviä. Näin ollen
varsinaisten paastopäivien
lukumääräksi kertyy neljäkymmentä.
Tuhkakeskiviikko on omistettu katumukselle. Tuolloin
tunnustamme syyllisyytemme
Kristuksen ristinkuolemaan.
Pyydämme anteeksi syntejämme ja myös voimaa antaa
anteeksi niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet.
Paastonajan jokaisella sunnuntailla on oma merkityksensä ja omat Raamatun tekstit.
Ensimmäisen paastosunnuntain aiheena on Jeesuksen kiusaaminen autiomaassa. Toisena

sunnuntaina keskiössä on rukous ja usko. Pahojen henkien
ulosajamista kuvaavat kertomukset liittyvät puolestaan
kolmanteen sunnuntaihin.
Neljättä sunnuntaita kutsutaan puolipaastosunnuntaiksi.
Se on eräänlainen levähdyspaikka paaston keskellä, ja sen
teema on Jeesus elämän leipänä. Seuraavana on kärsimyksen
sunnuntai, joka merkitsee syvän paaston alkua. Viimeinen
eli palmusunnuntai keskittyy
kunnian Kuninkaan alennustiehen. Jeesus ratsastaa aasilla
Jerusalemiin, jossa häntä odottaa kärsimys ja ristinkuolema.
Paaston päättävä pääsiäislauantai, lankalauantai tai
hiljainen lauantai on Jeesuksen
kuolinpäivän, pitkänperjantain
ja pääsiäissunnuntain väliin
jäävä päivä, jolloin Jeesus makasi haudassa. Paastonajan
violetti väri liturgiassa vaihtuu
pääsiäisaamun valkoiseen,
ylösnousemussanoman iloon;
herkutkin maistuvat pidättäytymisen jälkeen.
Henri Waltter Rehnström

Kirkkohallitus / Anniina Mikama

LAPSUUTENI VAIKUTTAVIMMAT muistot eivät ole
mitään elämää suurempia urotekoja. Esiin nousee
tapauksia, joissa joku on vain elänyt omaa arkista elämäänsä kristittynä.
Kun olin lapsi, pyhäkoulua kylällämme pitivät vapaaehtoiset, muun muassa äitini. Sieltä mieleeni on
piirtynyt taulu, jossa Jeesus seisoo lampaiden keskellä
pieni karitsa sylissään. Ajattelin haikeana, että voisinpa olla tuo karitsa.
Kuusivuotiaana sain päiväkerhon päättyessä oman
virsikirjan. Olin siitä todella ylpeä – oma laulukirja!
Siksi en voinut silloin käsittää, miksi päiväkerhotäti itki, kun hän antoi kirjaa minulle. Mieleeni jäi kuitenkin
tunne, että jotain erityistä siinä oli.
Kymmenvuotislahjaksi sain äidinäidiltä oman Raamatun. Mummu oli muistolauseeksi kirjoittanut Jer.
31:9: ” Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.” Mummu rukoili puolestani ja varmaankin toivoi,
että minäkin oppisin rukoilemaan. Seurakunnan lastenleirillä opin, että Jumalan puhelinnumero on 5015
eli Psalmi 50:15. ”Huuda minua avuksi hädän päivänä!
Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.”
Isänäidin kanssa kävin lapsena usein marjassa.
Eräänä syksynä osuimme mahtavalle marja-apajalle.
Muistan elävästi rämeen keskellä marjoja hämmästelevän mummuni sanat: ”Tästä saamme nyt kiittää Taivaan Isää.” Ihmettelin, että tällaisestakin voi näin vain
yhtäkkiä kiittää Jumalaa.
Olen säästänyt mummun kuoleman jälkeen löytynyttä pientä paperilappusta. Hän oli kirjoittanut
vanhan ihmisen haparoivalla käsialalla, hiukan kirjoitusvirheitäkin tehden: ”Risti seisoo, sana kesttää, armo
riittää”, ja toiselle puolelle: ”Armostta, Uskon kautta,
Kristuksen tähten.” Siinä oli mummun turva.

Neljänkymmenen
päivän matka

Pääsiäispaasto alkaa tuhkakeskiviikkona
ja päättyy pääsiäislauantaina.

Ville Räty

LYHYESTI

Vertaisapua kasvatushaasteisiin perhekahvilasta
Nadia Frija on 10-vuotiaan Sofian, 2-vuotiaan Waltonin ja kuusikuisen
Constan äiti Keravalta. Esikoinen syntyi, kun Nadia ja hänen miehensä
olivat 19-vuotiaita.
Lapsen saaminen nuorena toi omat
haasteensa vanhemmuuteen. – Esikoisen kanssa oli epävarmuutta, enkä
luottanut itseeni. Olin kuitenkin
sitoutunut vanhemmuuteen ja halusin tehdä parhaani. Suoritin äitiyttä
millintarkasti, enkä osannut höllätä,
toteaa Nadia.
Hän sai neuvolasta apua vauvavaiheeseen ja isovanhemmilta lastenhoi-

4

Kirkonmäki Nro 1 | 30.1.2020

toon, mutta tukea kasvattamiseen oli
aluksi vaikea löytää. – Haluan kasvattaa
lapsistani onnellisia ihmisiä, joilla on
hyvät elämänarvot. Perhe on minulle
tärkein asia maailmassa.
Kasvatusvinkkejä Nadia on ammentanut kirjoista ja toisilta vanhemmilta.
Keravan kaupunginkirjastossa sijaitsevassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Me-talon perhekahvilassa vertaistu-

kea on tarjolla joka päivä. – Se on ihana
paikka, jossa on toimintaa lapsille ja
aikuisille. Keskusteluryhmissä voi vaihtaa ajatuksia samassa tilanteessa olevien
vanhempien kanssa. Sofian ollessa koulussa käyn poikien kanssa Me-talossa
monta kertaa viikossa.
Kolmen lapsen kotiäidin päällimmäiset tunnetilat ovat tällä hetkellä ilo
ja kiitollisuus. – Nautin siitä, että saan
olla lasteni arjessa läsnä. Olen kypsynyt
vanhemmuudessa ja osaan ottaa jo
vähän rennommin, Nadia summaa.
Saila Aarnio

Nadja käy lastensa kanssa usein MLL:n
Me-talon perhekahvilassa. Siellä on
toimintaa vanhemmille, lapsille ja
isovanhemmille.
Seurakunnan Pilttiporukkaan sekä
perhekerhoihin ovat tervetulleita
lapset yhdessä aikuisten kanssa!
Hyvinkään MLL:n perhekahvila joka toinen
to klo 16.30-18 Päiväpirtissä.

Hiippakuntavaltuustoon
valitaan seitsemän
pappisjäsentä ja
neljätoista maallikkoa.

Vaaleja, vaaleja, vaaleja…
Kirkolliseen päätöksentekoon osallistuvat elimet muodostavat varsinaisen viidakon.
Siksi onkin hyvä tehdä hieman selkoa asiasta.

H

iippakuntavaalit. Ne järjestetään joka neljäs vuosi ja
ovat nyt taas keväällä. Mutta
hetkinen! Eikö tässä juuri
ollut vaalit vastikään, joskus
toissavuoden lopulla? Kyllä vain. Mutta
kyseessä olikin seurakuntavaalit.
Silloin kullekin seurakunnalle valittiin jäsenet kirkkovaltuustoon, mikä
on jokaisen seurakunnan ylin päättävä
elin. Se nimittää kirkkoherran johtaman kirkkoneuvoston, joka puolestaan
toimii valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Sen toimikausi on
kaksi vuotta.

Mutta asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Monet seurakunnat, varsinkin
isommissa kaupungeissa, voivat kaikki
kuulua samaan seurakuntayhtymään.
Näitä ovat esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymä ja Tampereen seurakuntayhtymä.
Jos seurakunta on osa seurakunta-

Yhteisvastuu-peli
Peliin mahtuu mukaan koko perhe,
nopan voi valmistaa vaikka kahdesta
maitotölkistä (ohje Lysti lampaan
youtube-kanavalla). Pelinappuloiksi
pienet esineet kotoa tai vaikka
kolikot, jotka voi pelin jälkeen
lahjoittaa Yhteisvastuu-keräykseen.

yhtymää, luvassa on kahdet vaalit.
Toisessa näistä valitaan jäsenet koko
seurakuntayhtymää johtavaan kirkkovaltuustoon, toisessa puolestaan
yksittäisen seurakunnan toimintaa johtavaan seurakuntaneuvostoon.
Hyvinkään seurakunta on omansa,
eli se ei kuulu seurakuntayhtymään.
Seurakuntavaaleissa voi äänestää kaikki
kuusitoista vuotta täyttäneet, jotka ovat
kirkon jäseniä.
No, mitkä sitten ovat hiippakuntavaalit?
Tai itse asiassa pitäisi puhua kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston
vaaleista, koska nekin jakautuvat kahteen osaan. Kyseessä on suhteelliset ja
salaiset vaalit, joissa hiippakuntavaltuustoon valitaan seitsemän pappisjäsentä ja neljätoista maallikkoa. Samalla
hiippakunnista valitaan yhdeksänkymmentäkuusi kirkolliskokousedustajaa.

jota ei ole pidätetty virasta, voi päästä
ehdokkaaksi hiippakuntavaltuuston
pappisjäseneksi ja kirkolliskokouksen
pappisedustajaksi. Mutta tätä varten
pitää olla perustettuna vähintään
kolmesta äänioikeutetusta papista
muodostettu valitsijayhdistys.
Maallikkojäseneksi- ja ehdokkaaksi on puolestaan vaalikelpoinen
jokainen hiippakuntaan kuuluvan
seurakunnan maallikkojäsen, joka on
myös vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen. Ehdokkaaksi
hänet asettaa vähintään kymmenen
äänioikeutetun ihmisen perustama valitsijayhdistys.
Hiippakuntien papit ovat äänioikeutettuja

Jokainen hiippakuntaan kuuluva pappi,

pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa.
Maallikkojäsenet ja -edustajat valitsevat
puolestaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.
Eli valitsijoina toimivat juuri he, jot-

Lähtö:
Halaa yhtä tai useampaa pelikaveria.
1. Kerro jokin muistamasi Raamatun
kertomus.
2. Kerro miten sinä voisit auttaa
kotona.
3. Pääset niin monta askelta eteenpäin
kuin teidän perheessä on jäseniä.
4. Kerro yhdelle tai useammalle pelikaverille mitä hänen kanssaan on
kiva tehdä.
5. Kurkatkaa www.hyvinkaanseurakunta.fi/kirkotjatilat, panoraamakuvia
selaamalla etsikää jostakin kirkosta
kukkia/kynttilä/urut/kastemalja tai
jokin muu tuttu esine.

Lähtö/maali:
Jos päädyt tähän ruutuun uudestaan,
lähde kiertämään peliä alusta.
6. Kerro jokin asia mikä sinua pelottaa/
jännittää. Jää miettimään yhden
heittovuoron ajaksi, miten/mikä/
kuka tunnetta voisi helpottaa.
7. Laula jotain laulua, kaikki ketkä tulevat mukaan lauluun pääsevät kaksi
askelta eteenpäin. Myös nuotteihin
pysähtymällä saa alkaa laulaa.
8. Kuinka monta tunnetta osaat mainita ympärillä olevista kuvista, niin
monta askelta pääset eteenpäin.
9. Etsi ja väritä pelistä niin monta
sydäntä kuin sinulla on ikävuosia.

ka edellisissä seurakuntavaaleissa valittiin näiden valtuustojen ja neuvostojen
jäseniksi. Sillä on siis paljon merkitystä,
ketä äänestit viime vaaleissa. Kirkolliskokous on evankelis-luterilaisen
kirkkomme kaikkein ylin päättävä elin.
Se muun muassa päättää kirkon kannan
tasa-arvoiseen avioliittolakiin.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: kirkon kuvapankki, Olli Laitinen

Maali:
Halaa yhtä tai useampaa pelikaveria
kun pääset maaliin.
Yhteisvastuu-peli löytyy sivulta 11.

Kirkonmäki Nro 1 | 30.1.2020

5

Seitsemänkymmentä
vastuullista vuotta

S

Pyöreitä vuosia täyttävä Yhteisvastuukeräys keskittyy
tänä vuonna vanhemmuuden haasteisiin ja lasten ja
nuorten tarpeeseen turvallisesta aikuisesta.
Kirkkopalvelut

anotaan, että nykyään eletään kuplautunutta aikaa. Ehkä juuri sen vuoksi monesti
unohdetaan, että on olemassa myös muita,
niin ihmisiä, ihmisryhmiä, kansoja kuin
yhteiskuntaluokkiakin. Liian helposti keskitytään vain omiin asioihin, siihen, mitä minä itse
voisin saada, mitkä ovat minun oikeuteni.
Mutta kukaan ei ole tässä maailmassa yksin. Juuri
sen vuoksi muutkin ihmiset maailmassa pitää ottaa
huomioon. Asiasta muistuttaa tänä vuonna 70 täyttävä Yhteisvastuukeräys jo pelkällä nimellään.
Hätä ja kurjuus maailmassa ei lopu siihen, että
joku jossain tekee jotain asioiden hyväksi. Meillä
kaikilla, sinulla ja minulla, on velvollisuus auttaa.
Mutta ei yksin vaan yhdessä. Juuri tätä on yhteisvastuu. Ja onneksi hyvää tahtoa ihmisillä näyttää
riittävän. Viime vuosina keräyksen tuotoksi on
vakiintunut noin kolme miljoonaa euroa.
Kaikki alkoi vuodesta 1949. Tuolloin herättiin
siihen, miten toinen maailmansota ja hallavuodet
olivat kurjistaneet monien lapsiperheiden elämää,
erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Aikuiset olivat
työttömiä, lapset aliravittuja. Koska mitään auttavaa
tahoa ei ollut valmiina, tuli kirkko hätiin.
Seuraavana vuonna järjestettiin ensimmäinen
keräys, jonka suojelijana oli itse tasavallan presidentti Juho Kusti Paasikivi. Yhteisvastuukeräyksen
nimen oli keksinyt Varkauden kirkkoherra Kustaa
Sarsa. Suomalaiset todellakin osoittivat lähimmäisenrakkautensa, sillä keräyksen tuotoksi tuli kuusikymmentä miljoonaa vanhaa markkaa. Nykyrahassa
mitattuna se olisi noin 2,3 miljoonaa euroa.
Tästä alkoi tähän päivään asti jatkunut perinne.
Vielä 1950-luvulla kerättävät rahat käytettiin kotimaassa. Apua saivat niin köyhät perheet, invalidit
kuin vanhuksetkin. Äidit saivat virkistyslomia ja
korjausta vaativien asuinrakennusten kunnostukseen ohjattiin varoja. Vankienkin oloja pyrittiin kohottamaan, minkä lisäksi myös sotalesket, orvot ja
henkisesti rasittuneet saivat apua osakseen.
Seuraavana vuosikymmenenä Suomi oli jo sen
verran vaurastunut, että voitiin ajatella myös ulkomaisia avuntarvitsijoita. 1963 vuodesta lähtien Yhteisvastuukeräyksen avulla on pyritty helpottamaan
muun muassa kehitysmaiden nälänhätää, edistetty
koulutusta, sairaanhoitoa ja maanviljelystä. Myös
sosiaalihuoltoa ja asumisolosuhteita on parannettu.
Tänään Yhteisvastuukeräys on suurin Suomessa
järjestettävä hyväntekeväisyyteen liittyvä rahankeräys. Se on täysin tunnustukseton, eikä se näin ollen
ota huomioon avuntarvitsijoiden uskontoa, syntyperää tai poliittista vakaumusta.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys keskittyy
vanhemmuuden haasteisiin sekä lasten ja nuorten

KIRJA

ELOKUVA

Arvid ja Helene
– kuvia taiteilijoista
Elämäntaiteilija
Antti Tuuri
Levoton mieli
Otava 2019, 446 s.

Antti Tuurin tyyli on pettämätön.
Lakoninen insinööri pudottelee tekstiä
ilman tavanomaista replikointia. Tarina kulkee sujuvasti, traagisiakin tapahtumia reunustaa vino huumori.
Tuuri on parhaimmillaan historiallisissa epookeissa, joissa suuret linjat
avautuvat pienten ihmiskohtaloiden
kautta. Useimmiten joukossa on oikeita historian henkilöitä, kuten mm.
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Reijo Huuskonen

Äitini suku -sarjassa. Muutamista kirjoista on muokattu menestyselokuvia,
viimeisimpänä Ikitie.
Aiheen uusimpaan romaaniin Tuuri
on löytänyt lapsuudenkotinsa seinältä. Siellä nimittäin on jokunen Arvid
Bromsin maalaus. Broms oli varhaisen
suomalaisen surrealismin edustaja,
varsin harvan tuntema. Hän eli viime
vuosisadan alussa ja oli monessa mielessä värikkään taiteilijan tyyppikuva.
Antti Tuuri ei säästele lurjusmaisen
kehuskelijan pimeää puolta, mutta tekee sen lämmöllä.
Kirja kuvaa Bromsin viimeistä
elinvuosikymmentä, joka alkaa, kun
Tampereen tuomiorovasti Oskari
Paarma, Arvidin pikkuserkku, vihkii
taitelijan viidenteen avioliittoon. Os-

karin poika Jukka tunnetaan Suomen
emeritus-arkkipiispana, tämän veli
lääninrovasti-Matti puolestaan oli
aikanaan esimieheni. Sairaanhoitajataiteilija Helvi-Inkeri Broms pitää
alkoholisoitunutta miestään kohtuullisessa kunnossa, välillä rauhoituspiikin
avulla. Arvidin elämänhistoriaan liittyy suhde näyttelijä Emmi Jurkkaan,
ja Tuntematon sotilas -elokuvan Lammio, Jussi Jurkka on ainakin näöltään
ilmetty isänsä.
Romaanissa Arvid lähtee Lappajärven kodistaan yhä uudelleen tauluja myymään. Näitä viinanhuuruisia
reissuja Tuuri kuvaa turhankin yksityiskohtaisesti. Mutta yhtenä ihmisen
levottoman mielen kuvauksena Tuurin
tapaan kirja on lukemisen arvoinen.

AJAN ILMIÖ

Laura

Hyvinkäälle jäävällä keräystuotolla olisi tarkoitus järjestää paikallisille perheille
suunnattu tapahtuma tai leiri, kertoo diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen.

ilmaisemaan tarpeeseen turvallisesta
aikuisesta, jonka kanssa voi keskustella
mistä tahansa mieltä painavasta asiasta.
Neljäkymmentä prosenttia tuotosta
menee kotimaahan, loput kuusikymmentä prosenttia vanhemmuutta
tukeviin toimintoihin kehitysmaissa.
Tämänvuotinen kohde on köyhyyden ja
luonnonkatastrofien riepoma Nepal.
Mutta miten kaikki toimii
paikallisella tasolla?

Hyvinkäällä keräysviikko alkaa messulla Hyvinkään kirkossa, johon kaikki
ovat tervetulleita. Tämän jälkeen kerääjiksi ilmoittautuneet vapaaehtoiset
voivat varata listasta vuoron ja mennä
lippaiden ja liivien kanssa keräyspaikoille, joita ovat muun muassa Willassa
Prisman ja City-Marketin edessä, Vehkojan ja Uudenmaankadun S-market ja
Vieremän K-supermarketissa.
– Yhteisvastuukeräys on kaikista kirkon keräyksistä näkyvin. Tämän vuoksi
sen ei erityisemmin tarvitse selitellä
itseään, kertoo diakonityöntekijä Päivi
Lievonen Hyvinkään seurakunnasta.
Vapaaehtoisia on vuosittain noin sataviisikymmentä, ja mukaan voi ilmoittautua koska vaan, vielä keräysviikollakin. Myös nuorisotyö, erityisesti isoset

ovat mukana keräämässä.
Keräämästään summasta kukin
seurakunta saa pitää 20 prosenttia ja
käyttää sen omaan toimintaansa, joka
vastaa vuoden teemaa. Hyvinkäälle jäävällä keräystuotolla olisi tarkoitus järjestää paikallisille perheille suunnattu
tapahtuma tai leiri.
– Perhe- ja leiritoiminta on Hyvinkäällä aktiivista. Tämän vuoksi pyörää
ei tarvitse keksiä uudestaan vaan keräyssumman voi ehkä käyttää vanhaan
hyvään, Lievonen kertoo.
Tänä vuonna keräyksessä on otettu
huomioon myös käteisen vähittäinen
katoaminen. Jos menet keräyslippaan
ohi, eikä lompakossasi ole kuin pankkikortti, niin ei hätää: lahjoituksen voi
tehdä myös mobiilisti. Kullakin seurakunnalla on oma numeronsa. Hyvinkäällä se on 30846, mikä löytyy myös
jokaisen lippaan kyljestä.
– Yhteisvastuukeräys on hyvä tapa
tehdä vapaaehtoistyötä, koska keräysvuorot ovat parin tunnin pituisia. Tänä
päivänä ihmisillä ei välttämättä ole
mahdollisuuksia sitoutua pitkäaikaisesti, Lievonen sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Kirkkopalvelut / Veini Vänskä

YHTEISVASTUU-MESSU SU 2.2.
KLO 10 HYVINKÄÄN KIRKOSSA

Lahjoituksen voi tehdä myös mobiilisti.
Hyvinkään seurakunnan oma numero
on 30846.

Helenen vuodet Hyvinkäällä
Draamaelokuva HELENE
Ohjaus Antti J. Jokinen.
Pääosissa Laura Birn, Johannes Holopainen,
Pirkko Saisio, Krista Kosonen.
Perustuu Rakel Liehun romaaniin.
122 min. K7.

Hyvinkään kaupunki järjesti juhlavan
sisääntulon arvonnassa paikan saaneille elokuva Helenen ensi-illassa.
Olihan kysymyksessä draamaelokuva
tunnetuimmasta kaupungissa koskaan
vaikuttaneesta taiteilijasta. Helene
Schjerfbeckin monet mallit olivat aikanaan tavallisia hyvinkääläisiä.
Itse asiassa Hyvinkää näkyy ja kuuluu Antti J. Jokisen ohjaamassa elokuvassa perin vähän.
Nimi mainitaan kerran, Hangon

Yhteisvastuukeräyksen
markettikeräysviikko on 3.-9.2.
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
kerääjäksi diakoni Päivi
Lievoselle, paivi.lievonen@
evl.fi tai 040 487 1382.

radan vanha asema piirtyy höyryveturin savun seasta, ja Usmin korpilammessa toinen päähenkilö ui muutaman
sekunnin. Pääosa elokuvasta on kuvattu
Virossa.
Mitään suuria käänteitä Helenen
elämä ei sisältänyt. Elämä vanhenevan
äidin kanssa oli kipuilevaa. Pirkko
Saisio näyttelee äitiä inhorealistisesti.
Varsinaisen sisällön ja draamallisen jännitteen ohjaaja luo Helenen suhteesta
nuorempaan taideharrastaja ja metsänhoitaja
Einar Reuteriin, jota näyttelee Johannes Holopainen. Lupaava ystävystyminen ja rakastuminen katkeaa Einarin ilmoitukseen kihlauksesta ikäisensä
Tyran kanssa. Ero vie Helenen työhalut
ja motivaation pitkäksi aikaa.
Laura Birn valmistautui Helenen

Talviuinnin verkkokurssi

S

iskoni kysyi vuosi sitten,
lähdenkö pulahtamaan
avantoon. Vastasin etten
todellakaan. Enhän käy
kesälläkään järvessä, jollei
vesi ole todella lämmintä. Kuukauden verran aina silloin tällöin sisko
kysyi uudestaan ja eräs kerta vastasin, että voin minä saunaan lähteä
mutta veteen menoa en voi luvata.
Siitä se sitten lähti. Kylmä vesi alkoi
tuntua miellyttävältä ja illat kylmän
veden jälkeen olivat ihanan rennot.
Varpaita ja sormia ei enää palellut
muinakaan päivinä, yöunet olivat
levollisemmat ja ihokin tuntui paremmalta. Ja niin vei kylmäuinti
mukanaan, että juuri suoritettu Suomen ladun järjestämä Talviuinnin
verkkokurssikin on suoritettu. Sain
paljon hyviä vinkkejä kylmäuinnin harrastamiseen ja suunnittelin
lämmittelyharjoituksia ja olipa yksi
tehtävä opastaa uutta henkilöä lajin
pariin. Näin päätyi aviomieskin mukaani kylmään veteen. Helmikuussa
lähdetään kaveriporukalla Joensuuhun talviuinnin SM-kisoihin, laji
on tainnut tulla jäädäkseen osaksi
elämääni.
”Talvella uimisesta alkoi kehittyä
terveysliikuntalaji 1980–90-lukujen
taitteessa. Viime vuosina laji on
noussut yhdeksi suosituimmista
kunto- ja terveysliikuntalajeista.
Jopa 100 000 suomalaista harrastaa
sitä läpi talven kaikissa luonnon
järvissä ja merissä, jotka pysyvät
auki. Lajin kokeilijoita on yli puoli

osaan huolella. Tapaa pidellä oikein
sivellintä, pohjustaa ja puhdistaa maalausta harjoiteltiin näyttelijän kertoman

miljoonaa. Suomen Latu on ollut
alusta asti mukana kehittämässä lajia. Suomessa talviuintia harrastavia
seuroja on kymmeniä ja talviuintipaikkoja on satoja. Todennettujen
terveysvaikutusten lisäksi talviuimareiden omasta mielestä harrastus
lisää terveyttä. Suomen Ladun TNS
Gallupilla vuonna 2010 tehdyn
kyselyn mukaan yli 60 prosenttia
vastaajista koki stressin ja flunssien
vähentyneen. Yli 30 prosentin mielestä talviuinti auttoi myös särkyihin
ja paransi unen laatua. Talviuinti ei
ole kuitenkaan pelkästään luonnollista terveydenhuoltoa, vaan myös
sosiaalinen tapahtuma.” (lähde: suomenlatu.fi)
Itse käyn vedessä virkistäytymässä Kiljavalla, jossa Nurmijärven latu
ja polku pitää huolta harrastuksen
mahdollisuudesta. Kaikkien yhteinen sauna, jossa käy ihmisiä lapsista
vaareihin, on positiivinen paikka.
Tunnelma on lämmin ja vastaanottavainen. Tervehditään ja hymyillään, tunnettiin tai ei. Neuvotaan
uusia ja vaihdetaan kuulumisia, saa
istua hiljaa, mutta juttuseuraa löytyy
jos sellaista haluaa. Yhdessä tekemisen meininki on vahva.
Hengittelen rauhassa ja astun
kylmään veteen. Hengitän sisään
tyyneyttä ja puhallan ulos rauhaa.
Levollinen olo valtaa minut, kiitän
hyvästä olosta. Kiitos kun saan tässä
olla. Aamen.
Laura Kuiri

mukaan kuukausikaupalla. Taiteilijuus
ja hänen työskentelynsä onkin elokuvan
toinen pääjuonne ihmissuhteiden ohella. Taiteilijan tunnettu veli, arkkitehti
Magnus Schjerfbeck, esittäytyy elokuvassa, mutta tämä linkki Hyvinkäähän
– parantolan puuhuvilat - ei luonnollisestikaan näy. Hyvän näyttelijätyön
tekee Helenen ystävää, Helene Westermarckia näyttelevä Krista Kosonen.
Teknisesti elokuva on laatutyötä.
Kuvaaja Rauno Ronkaisen valkokankaan kuvat ovat monesti kuin maalauksia, mikä sopii hyvin teemaan. Jos hakee
vauhtia ja toiminnallisuutta, taidesuuntien taistelua, elokuva voi tuottaa
pettymyksen. Kun suostuu viipyilevään
kerrontaan ja sadan vuoden takaisen miljöön taitavaan tallennukseen,
elokuva palkitsee.
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Kuiri

Laura Kuiri muistuttaa, että perinteisistä
lautapeleistä voi olla samanlaisia hyötyjä
kuin digitaalisista peleistä.

HYVÄ, PAHA PELI
Nuoret pelaavat nykyisin enemmän kuin koskaan
ennen, mutta onko se ainoastaan huono asia?

M

uistan sen hetken ikuisesti. Se oli
joskus 80-luvun loppupuolella tai
90-luvun alussa. Olin silloin vielä pieni
poika, mutta juuri siksi niin innoissani.
Isäni oli ostanut käytettynä Commodore 64:n joltakulta työkaveriltaan. Oli maksanut siitä
muistaakseni kuusisataa markkaa.
Olin syystäkin ylpeä, sillä kyseessä oli kaveriporukan ensimmäinen tietokone. Se asennettiin minun ja
siskoni yhteiseen huoneeseen. Siinä oli kasettiasemakin mukana. Ja joystick. Näyttöpäätteenä toimi vanha
putkitelevisio. Taisi olla peräti mustavalkoinen.
Jos halusi pelata, niin piti istua aina sillä samalla
paikalla. Näppäimistö- ja televisioyhdistelmää oli
työläs siirtää toiseen paikkaan. Sitä ei oikein voinut
vessareissulle ottaa mukaan. Koneen käynnistäminen
otti aina oman aikansa. Pelaaminen sujui hyvin, aina
siihen asti, kunnes kone meni jumiin. Sitä sattui mielestäni aika usein.
Minulla on kyllä muistikuva siitä, että pelasin
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koneella, niin yksinäni kuin kavereidenikin kanssa.
Mutta yksikään pelikerta ei ole jäänyt mieleen. Vaikka
kuinka miettii, niin muistiin ei palaudu edes ainuttakaan pelin nimeä. Verkkokalvoille ilmaantuu vain
joitain hajanaisia muistikuvia yksinkertaisesta grafiikasta, joka oli kaikissa peleissä kovin saman näköistä.
Tuon ajan lapsuuden muistot liittyvät pikemminkin konkreettisiin ulkoleikkeihin kavereiden kanssa.
Joskus leikittiin pistettä, toisinaan poliisia ja rosvoa.
Kiipeiltiin läheisellä kalliolla ja lähimetsästä löydettiin
paikka, josta kaivettiin esiin maahan hautautuneita
eläinten luita. Samaisen metsän laidasta bongattiin
siipirikko lintu, jota alettiin yhdessä hoitaa.
Pelaamisesta ei ole jäänyt mieleen edes yhtään vanhempieni kieltoa tai kehotusta olla pelaamatta vähemmän. Ehkä pelaaminen oli tuolloin tosiaankin vain
yksi monista harrastuksista muiden joukossa. Siksi
siitä ei ole jäänyt merkittävää muistijälkeä.
Se oli silloin se. Kolmisenkymmentä vuotta sitten.

Mutta entä nyt? Onko tilanne jotenkin muuttunut.
Ainakin pelaaminen on helpompaa. Enää ei tarvitse
kököttää samalla paikalla. Enää ei tarvita edes tietokonetta.
Suklaalevyn kokoisella älylaitteella pelaaminen onnistuu melkein missä tahansa. Pelaamaan pääsee vain
muutamalla näyttöruudun hipaisulla. Ja harvoin täytyy pelätä sitä, että peli menisi jumiin. Ja kyllä sitä nykyään istuu mieluusti myös konkreettisen tietokoneen
äärellä. Grafiikat ovat parantuneet huomattavasti.
Tämän päivän pelit ovat yhtä audiovisuaalista ilotulitusta, ja siksi ne suorastaan kutsuvat puoleensa.
Silloin kun itse olin pieni puhuttiin paljon elokuvien ikärajoista ja pelättiin, että liian nuoret näkevät
liian rankkoja elokuvia. Tuntuu kuin nykyään huolestuneen keskustelun pääpaino olisi siirtynyt peleihin, ja
nimenomaan juuri digitaalisiin peleihin.
Yhdessä jos toisessa lehtijutussa, yleisönosastokirjoituksessa tai somepäivityksessä asiantuntija tai
vanhempi esittää huolensa nuorten jatkuvasta pelaa-

misesta. Aivot rappeutuvat, sosiaaliset taidot heikentyvät. Monia pelejä pelataan netissä. Tätä kautta lapsi
voi olla altis hyväksikäytölle.
Ja ennen kaikkea pelaaminen, erityisesti sen kieltäminen, on monen perheen arjessa muodostunut
jatkuvaksi ongelmaksi. Lapsi haluaisi pelata koko
illan, aikuinen kieltää, lapsi suuttuu, tulee riitaa, arki
kuormittuu.
Miten tästä kierteestä päästäisiin pois? Tätä mietti

aikoinaan myös hyvinkääläinen Sini Nevander, jonka
lapsiperhearjessa pelaaminen aiheutti toistuvasti ongelmia, ennen kuin hän sitten keksi asiaan ratkaisun.
– Minulla on viisi ja kuusivuotiaat pojat, jotka halusivat vain jatkuvasti pelata ja viettää aikaa älylaitteilla. Heitä oli vaikea saada syömään tai käymään ulkona. Lopulta tulin siihen tulokseen, että otin käyttöön
peliajat. Nykyisin lapset saavat pelata kolmena päivänä viikossa kaksi tuntia kerrallaan, Nevander sanoo.
Ratkaisu on ollut toimiva. Tosin aluksi teki hieman
tiukkaa. Ensimmäisen parin päivän aikana poikien oli
vaikea keksiä tekemistä niinä päivinä, kun eivät saaneet pelata. He olivat kiukkuisia ja levottomia. Mutta
sitten homma lähti rullaamaan. Jopa niin hyvin, että
nykyään pojat eivät aina edes käytä omaa peliaikaansa
loppuun.
– Tuossa meni vähän aikaa sitten kaksi viikkoa,
kun pojat eivät pelanneet ollenkaan. Se olikin vähän
niin kuin rangaistus huonosta käytöksesta, Nevander
kertoo.
Silloin kun pojat eivät pelaa, he piirtävät, rakentavat legoja, leikkivät sotaleikkejä ja pystyttävät erilaisia

Veini Vänskä

Sillä on enemmän
merkitystä mitä lapsi pelaa
ja kenen kanssa kuin sillä,
miten paljon hän pelaa.

temppuratoja. Perheessä myös luetaan paljon kirjoja,
ja joka ilta käväistään ulkona. Yksi yhdessä tekemisen
muoto on myös elokuvien katselu.
– Se katseleminen on lähinnä keskustelua, sillä pojat ovat kovia puhumaan, Nevander sanoo.
Nevanderkin allekirjoittaa väitteen siitä, että jatkuva pelaaminen on erityisesti viimevuosina yleistynyt
ilmiö. Pokien lisäksi hänellä on kaksi tyttöä, kahdeksan vuotias ja neljätoistavuotias. Silloin kun vanhin
tyttö oli tarhaikäinen pelaaminen ei ollut samalla tavalla kokonaisvaltaista ja koukuttavaa.
Nevanderin vanhin lapsi on jo sen verran vanha,
että hän saa jo pitkälti itse säädellä tietokoneella olonsa ja älypuhelimien käyttönsä. Nuorempien lasten
kohdalla valvonta on tiiviimpää. Youtubessa ja tableteissa on estot päällä. Perheessä ei esimerkiksi käytetä
kuulokkeita. Näin vanhemmat ovat aina tietoisia siitä,
mitä lapset kulloinkin touhuavat älylaitteilla. Kuulokkeiden kanssa lapsi voisi myös liiaksi sulkeutua
pelimaailmaan.
Pelaaminen sinänsä ei Nervanderin mielestä ole
huono asia. Sitä on tärkeä kuitenkin rajoittaa ja katsoa, minkälaisia pelejä lapset pelaavat. Onko ikärajat
esimerkiksi oikeat. Pelatessa lapsi oppii esimerkiksi
näppäryyttä ja sormityöskentelyä. Tubettajien videoita katsoessa voi puolestaan oppia paljon hyödyllistä.
– Kuusivuotiaani katsoo erityisesti Roni Bäckin
videoita. Tai ainakin tämän ääntä olen kuullut eniten,
Nevander toteaa.
Pelaamisen hyödyllisyydestä on samaa mieltä myös

Hyvinkään seurakunnan lastenohjaaja Laura Kuiri.
On olemassa pelejä, jotka ovat kasvattavia, ja joista
on oikeasti hyötyä. Mutta liika on aina liikaa. Eivätkä
lapset tietenkään saisi pelata aivan mitä tahansa.
– Iltapäiväkerhoissa olen huomannut, kuinka ekaja tokaluokkalaiset puhuvat paljon siitä, miten hurjia
pelejä saavat pelata kotona. Vaikea tietenkin sanoa,
mikä on lopullinen totuus. Osa saa varmaan ihan
oikeasti pelata, mutta toiset voivat vain sanoa, että
pelaavat, vaikka todellisuudessa se on heiltä kielletty.
Pienemmät lapset eivät niinkään pelaa, mutta katsovat kännyköiltä videoita, Kuiri sanoo.
Kuiri on kuitenkin enemmän huolissaan siitä,
miten vanhemmat ovat läsnä lasten kanssa, ja miten
paljon kännykät ja älypuhelimet vievät tilaa perheen
yhteisestä ajasta. Ovatko isät ja äidit aina tietoisia
siitä, mitä heidän lapsensa pelaavat, ja käydäänkö
kotona läpi asioita, joita pelit sisältävät.
Jatkuu

Pixabay
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sosiaalinen tapahtuma. Itse nautin niistä valtavasti. Kun kummityttöni tulee
käymään, niin emme vietä aikaamme
älylaitteilla vaan pelaamme lautapelejä,
Kuiri sanoo.
Mutta kyllä digitaalisten pelienkin
pelaaminen voi olla perheen yhteinen
harrastus. Tällainen on muutama vuosi
sitten lanseerattu Pokemon Go. Jahdatessaan pokemon -hahmoja ympäri
kaupunkia perhe sai liikunnan lisäksi
myös mahdollisuuden yhdessäoloon.

Olli Sotamaa on huomannut,
että lapset hyvin usein haluaisivat
aikuiset mukaan pelaamiseen.

Ihmisen aivot kehittyvät parikymppisek-

si asti. Näin ollen kolmetoistavuotiaan
voi välillä olla vaikeaa itsekseen käsitellä, mitä alaikäisiltä kielletyssä peleissä
tapahtuu. Tämän vuoksi ikärajat ovat
tärkeitä. Mutta merkittävää on myös se
aika, mitä aikuinen itse käyttää älylaitteella. Voi olla hankala kieltää lasta, jos
itse näprää koko ajan oman kännykkänsä kanssa.
– Viime aikoina sitä on tutkittukin,
että erityisesti poikalasten puheen kehitys on laskenut. Johtuuko se sitten
pelaamisesta vai siitä, että vanhemmat
itse ovat enemmän älylaitteilla. Vai onko kyse siitä, että kirjoja luetaan paljon
vähemmän, Kuiri pohtii.

Pixabay
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Mutta ei tilanne aivan toivoton ole.
Kuiri kertoo, miten iltapäiväkerhossa
lapsi saattaa kaivaa kännykän esiin,
mutta paneekin sen sitten nopeasti
pois, kun huomaa, että ympärillä on
muutakin tekemistä. Näin touhutessaan
muiden lasten kanssa, hän ei sitten enää
kaipaakaan kännykkää.
Ja niinhän se pätee pelaamiseenkin,
että monesti vanha keino on parempi
kuin pussillinen uusia. Kuiri muistuttaa, miten perinteisistä lautapeleistä voi
olla samanlaisia hyötyjä kuin kännykkä- ja tietokonepeleistä. Lautapelejä pelaamalla lapsi oppii kuin huomaamatta
esimerkiksi värejä ja numeroita.
– Lautapelien pelaaminen on myös

Samaa mieltä on myös Olli Sotamaa.
Hän on apulaisprofessori Tampereen
yliopiston hybermedialaboratoriossa.
Yksikkö on erikoistunut muun muassa
digitaalisen pelaamisen ja internetin
tutkimiseen. Sotamaa on omassa työssään huomannut, että lapset hyvin
usein haluaisivat aikuiset mukaan pelaamiseen.
– Vanhemmilla ei välttämättä aina
ole halua tai taitoa tai kiinnostusta
pelaamiseen. Siksi lapsi jätetään monesti itsekseen laitteen kanssa. Mutta
se olisi hyvä, jos vanhemmat menisivät
mukaan. Näin pelaamiseen liittyvät
uhkakuvatkaan eivät näyttäytyisi niin
voimakkaina, Sotamaa sanoo.
Sotamaa näkee pelit osana pidempää historiallista jatkumoa, jossa uudet
mediamuodot saa aina osakseen epäilyjä. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi
mediapaniikiksi tai moraalipaniikiksi.
Kyseessä on eräänlainen sukupolvien
välinen konflikti.
Lapset ja nuoret ovat monesti hyvin
taitavia uusien mediamuotojen, kuten
pelaamisen kanssa. Vanhemmat ja
kasvattajat eivät välttämättä koe, että
hallitsisivat asiat samalla tavalla. Näin
saattaa syntyä ulkokohtaisia huolia ja
siksi huolestumisretoriikassa tapahtuu
ylilyöntejä.
– Mutta toki asiaan liittyy aivan
aitojakin huolia. Pelit ovat ilmiö siinä
missä muutkin uudet mediamuodot.
Eli jos ei aseteta minkäänlaisia rajoja, niin nuorten elämä alkaa
pyöriä vain pelien ympärillä,
eikä se tietenkään ole hyvä

asia, Sotamaa korostaa.
Sotamaa suhtautuu itse skeptisesti
absoluuttisiin peli- ja ruutuaikoihin,
koska silloin ei oteta mukaan pelaamisen laadullisia ulottuvuuksia. Sillä on
enemmän merkitystä mitä lapsi pelaa
ja kenen kanssa kuin sillä, miten paljon
hän pelaa.
Tutkimuksissa peleihin perustuvasta
oppimisesta on löydetty paljon hyviä
puolia. Pelaaminen saattaa yhtäältä
lisätä kognitiivista ulottuvuutta, reaktionopeutta, huomiokykyä, silmän ja
käden koordinaatiota. On myös todettu, että tietyn ikäluokan pojat oppivat
englantia pelien kautta. Näiden lisäksi
pelaaminen voi vaikuttaa luovuuteen ja
ongelmaratkaisutaitoihin.
Pelitutkimuksen haasteena on
kuitenkin se, että koska kyse on suhteellisen nuoresta ilmiöstä, siitä ei ole
olemassa pitkäaikaistutkimusta. Tämän
vuoksi on vaikea sanoa, miten pitkäaikaista ja pysyvää oppinen on. Joka tapauksessa pelit ovat tullee jäädäkseen,
joten ne ovat vahva osa kulttuuriamme.
– Sopivamman sanan puutteessa
voisi sanoa, että pelilukutaito on osa
nykypäivän yleissivistystä. Pelit ovat
tärkeä, merkityksiä synnyttävä elämänalue. Ne rakentavat identiteettiä ja kerryttävät kulttuurista pääomaa. Kannustan siihen, että rajoista keskustellaan,
mutta en kieltolähtöiseen ajatteluun.
Jos lapsi ei esimerkiksi tiedä mitään
peleistä, niin lapsi ei välttämättä pääse
mukaan muiden kavereiden leikkeihin
koulussa, Sotamaa täsmentää.
Paljon on siis menty eteenpäin Commodore 64:n päivistä. Nähtäväksi jää,
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Henri Waltter Rehnström

Seuraa meitä
Instagrammissa:
#Lystinlauma
YouTubessa:
Lysti Lammas

Käy tykkäämässä
Facebookissa;
Hyvinkään seura
kunnan lapset ja
perheet

Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Perheiden
Yhteisvastuu
-tapahtuma
kirkonmäellä
21.5.2020
klo 10-14

LAPSEN SILMIN

Yhteisvastuu-peli
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Tea Pohjoispuro

OHJELMA
Hanna Tarkiainen

Perjantai 20.3.
18.00 Avajaiset Esa Kokko, Jari Araneva
18.30 Pasi Turunen: ”Israel- Jumalan
silmäterä, maailman silmätikku”
19.45 Pasi Turunen: ”Kenelle kuuluvat
Jumalan lupaukset Israelille?
Kriittinen katsaus korvausteologiaan.”
Hanna Tolonen

Papit ja kanttorit lauloivat joulun alla kauppakeskus Willassa.

Kauppakeskustyö Ajassa liikkuu
on lampaita ja
laulavia pappeja

L

Hanna Tarkiainen

ampaita pääsee silittelemään Laskiaisena, kun Hyvinkään seurakunta on perinteiseen tapaan mukana
Willantorin Laskiaisriehassa. Siellä Lystilammas
osallistuu maskottien hiihtokisaan ja seurakunnan
teltalla pääsee toiminnan pariin.
Kauppakeskuksessa tehtävä yhteistyö näkyy monella tapaa
- Laskiaisriehan lisäksi Willassa papit ja kanttorien ovat esittäneet joululauluja, seurakunta on ollut mukana erilaisissa
toritapahtumissa sekä uusimpana syksyllä papit päivystivät
kahvilan pöydässä.
Uutta innovatiivista näkymistä seurakunta hakee perustettuaan 9-henkisen työntekijöistä, vapaaehtoisista ja
luottamushenkilöistä koostuvan Kauppakeskustyöryhmän.
Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja näkyvyyttä kauppa
keskuksen kanssa. Kauppakeskustyöstä vastaava pappi
Anne Blomqvist kertoo Willan suhtautumisen olleen
tähänastiseen työhön varsin myönteistä: ” Meidän toivottaisiin näkyvän siellä enemmänkin eri tavoin.”

Tämän vuoden Ajassa liikkuu –tapahtuma
järjestetään Hyvinkäällä 20.3.–22.3. Tapahtuman teemoiksi nousivat Israel, lopun ajat ja
ekumenia. Näihin aiheisiin luennot pyrkivät
pureutumaan eri näkökulmista lähestyen. Tapahtuman ohjelma on monipuolinen katsaus
ajassamme vaikuttaviin keskeisiin hengellisiin
ilmiöihin. Erityisen kiinnostavaa on mielestäni
tapahtuman ajankohtaisuus, kun ottaa huomioon, mitä tällä hetkellä tapahtuu Lähi-idässä ja
Israelissa ja mitä Raamattumme siitä ennustaa.
Toivotankin seurakuntaa runsain määrin osallistumaan Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen sekä Hyvinkään seurakunnan järjestämään
tapahtumaan!
Esa Kokko, evankelioimistyön pastori

Lauantai 21.3.
13.00 Timo Eskola: Riemuvuosi
koittaa Jumalan kansalle: eksoduksesta
lopulliseen orjuuden lakkauttamiseen
13.50 Timo Eskola: Milloin pakkosiirtolaisuus päättyi: Jeesus Israelin uudistajana
14.35 kahvit
15.00 Hanna Tolonen: Pääsi ja kehosi –
elävän Jumalan temppeli. Ihmiskäsitys
Raamatussa ja nykytieteen valossa.
16.00 Hanna Tolonen: Nyt on
viimeinen aika: Lääkkeeksi
silmävoidetta, vaatteet ja kultaa.
16.50 kahvit
17.15 Leif Nummela: Jumalan armon
oikea ja väärä käyttö
18.15 Leif Nummela: Kuuleeko
Jumala kaikki rukoukset?
Sunnuntai 22.3.
14.00 Juha Ahvio: ”’Viimeiset päivät’
huipentuvat Jeesuksen
toiseen tulemukseen”
15.00 Juha Ahvio: ”Jeesuksen toinen
tulemus on raamatullinen tosiasia”
16.00 kahvit
16.30 Esa Kokko: Goog ja Magoog
17.30 Esa Kokko: Danielin 70. vuosiviikko
18.30 Päätös Esa Kokko Jari Araneva

Laskiaisrieha Willantorilla 20.2.

IKKUNA MAAILMAAN

Seurakunnatko ystäviä keskenään?

K

ysymyksiin ystävyysseurakuntatyöstä vastasivat lähetyssihteeri Johanna Rantalankila,
monikulttuurisuustyön diakoniatyöntekijä
Päivi Lammela ja kirkkoneuvoston jäsen
Pekka Tyni.

Mitä tarkoittaa ystävyysseurakuntatyö
ja miksi sitä tehdään?

Pekka: Ystävyysseurakuntatyö on yhteistyötä ulkomailla toimivien luterilaisten seurakuntien kanssa.
Ystävyysseurakuntatyössä seurakunnat voivat antaa
toisilleen hengellistä, materiaalista ja taloudellista
tukea.
Johanna: Aiemmin yhteistyö ollut hyvin avustuskeskeistä, mutta nykyään pyritään enemmänkin vuorovaikutuksellisuuteen.

Johanna: Vuosien varrella olen saanut vierailla kaikissa ystävyysseurakunnissa ja toiminut kirkkoherran
apuna ystävyysseurakuntatyön asioissa. Matkat ovat
olleet avartavia ja olen saanut huomata kuinka erilai-
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Johanna: Jo lähetystyön
puolelta huomaa kuinka
kirkko on globaali. Seurakuntien resurssit ovat
hyvin erilaisia, mutta
tehtävät ovat samoja.

Ystävyysseurakuntalaisia yhdessä Kroatian
Osijekin evankelis-luterilaisen kirkon ovella.

el
Ap

Miten olet ollut itse mukana
ystävyysseurakuntatyössä?

Mitä ystävyysseurakuntatyö
on antanut sinulle?

Tuija Mattila

o
rk

Johanna: Joskar-Olan seurakunta Marin tasavallassa
Venäjällä, Kecskemétin seurakunta Unkarissa ja Osijekin seurakunta Kroatiassa. Lisäksi Tuusulan rovastikunta tukee Viljandin rovastikuntaa Virossa ja Pyhän
Mikaelin seurakuntaa Pietarissa Venäjällä.

Ihmisten vieraanvaraisuus ja ystävällisyys on aina
hämmästyttänyt positiivisuudellaan.
Päivi: Tutustuminen erilaisiin seurakuntiin on
antanut perspektiiviä niin omaan työhöni diakoniatyössä kuin koko Hyvinkään seurakunnan tekemään
työhön.
Pekka: Ystävyysseurakuntamme ovat pieniä ja
kaikki toimintaan osallistuvat tuntevat toisensa toisin
kuin meillä täällä Hyvinkäällä. Pääsin vierailumme
yhteydessä käymään myös kodeissa ja vaikka meillä ei
ollut yhteistä kieltä, silti tulimme tutuiksi.

Da

Mitkä ovat Hyvinkään seurakunnan
ystävyysseurakuntatyön kumppaneita?

sia ystävyysseurakunnat ovat.
Päivi: Kuulun Hyvinkään seurakunnan kansainvälisen työn työryhmään ja olen päässyt sitä kautta tutustumaan ystävyysseurakuntatyöhön. Olin keväällä 2019
mukana ystävyysseurakuntamatkalla, joka tehtiin
Unkarin Kecskemetiin ja Kroatiaan. Lisäksi osallistuin
Tuusulan rovastikunnan matkalle Viron Viljandiin.
Kroatiassa kirjoitimme uuden ystävyysseurakuntatyön sopimuksen Osijekin luterilaisen seurakunnan
kanssa. Hyvinkääläiset Matti ja Tuula Korpiaho ovat
olleet vuosia töissä Osijekin seurakunnassa ja siksi
yhteys sinne on ollut jo pitkään olemassa.
Pekka: Sain olla toukokuussa 2019 mukana seurakunnan järjestämällä matkalla Unkariin ja Kroatiaan.
Osijekissa Kroatian tv teki jutun vierailustamme. Tutustuimme vierailukohteissa seurakuntien toiminnassa mukana oleviin
seurakuntalaisiin ja työntekijöihin.

Veini Vänskä

YTIMESSÄ

Jaa valoa, ihminen.

”V

alo viipyy”, totesi tanskalainen fyysikko Ole Rømer,
kun hän vuonna 1676 havaitsi, että valon kulkeminen paikasta toiseen kesti

aikansa.
Siihen asti fyysikot olivat uskoneet valon
leviävän silmänräpäyksessä niin, että esimerkiksi Auringon säteet nähdään Maassa
siinä samassa hetkessä, kun ne lähtevät
Auringon pinnalta. Todellisuudessa valo
etenee 299 792458 metrin sekuntivauhtia ja
sen matka Auringon pinnalta Maahan kestää hiukan yli kahdeksan minuuttia.
Valaistuin luettuani valosta Tieteen Kuvalehdestä. Valo ympäröi meidät joka päivä
usealla tapaa. Katulamppu valaisee tietä talviaamun pakkasessa, kännyköiden valomeri
rockkonsertissa, liekkien lepatus lyhdyissä
hautausmaan illassa.
Valon merkitys on itsestäänselvä maantieteellisestikin pimeässä elävälle pohjoisen

kansallemme.
Tähän pimeään vuodenaikaamme osuu
Kynttilänpäivä. Nimi juontuu keskiaikaisesta tavasta siunata kirkoissa vuoden
aikana käytettävät kynttilät tuona pyhänä.
Kynttilät olivat välttämätön tarvekalu, joilla
oli tärkeä tehtävä symbolisestikin. Raamatussa valo on hyvän ja oikean vertauskuva.
Kristityn sanotaan olevan suolana ja valona
maailmassa. Toisaalla Jeesuksesta sanotaan
olevan maailman valo.
”Näin loistakoon teidänkin valonne
ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät
tekonne”, voi Raamatusta lukea. Rakkauden
teot koskettavat ja vaikuttavat.
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksessä on havahduttu tuomaan valoa lasten
elämään vanhemmuuden tukemisella Suomessa ja ulkomailla. Valokeilaan saatetaan
näkyväksi lapsen ja vanhemman välisen
suhteen tärkeys. Erityisenä kohderyhmänä
ovat alakouluikäisten lasten perheet.

Rakkauden
teot
koskettavat
ja vaikuttavat.

Yhteisvastuu keräys on yksi keino olla
valona maailmassa.
Valon kulkeminen paikasta toiseen
kestää aikansa, havaitsi fyysikko Rømer.
Samaan tapaan hyvän tekeminen ei välttä
mättä tuo tuloksia heti. Vanhempien ja
lasten välien koheneminen ja yhteisen mukavan tekemisen löytyminen uusien voimavarojen kerryttyä voi sekin ottaa aikansa.
Läheiselle osoitetut lohdun tai avun sanat
taas eivät ehkä uppoa päivässä ja toisinaan
jonkin asian merkityksen huomaa vasta
aikojen päästä. Toisinpäin ajatellen oma
matka pimeydestä valoon saattaa osoittautua kivuliaaksi, mutta välttämättömäksi
retkeksi. Valoon saakka pyristely voi kestää,
mutta on silti aina sen väärti, uskon. Ainakin, jos valo käsitetään hyvyydeksi, armoksi
ja rakkaudeksi, moraalisesti oikeaksi.
Heidi Kajander-Maavuori
seurakuntapastori

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.
Valo loistaa pimeydessä,
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.
Johannes tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta
kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo,
mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka
valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Joh 1:1-9

Jumalamme,
kaiken hyvän antaja,
joka olet pelastanut meidät pimeyden vallasta
Sinun valosi loistaa meille Jeesuksessa.
Hän vahvisti ristillään meille rauhan,
hänessä meillä on syntiemme anteeksianto.
Hän on väsyneiden turvapaikka,
kuolevien toivo ja pimeydessä harhailevien valo.
Me ylistämme sinua Jeesuksen Kristuksen kautta,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Aamen.

Kaikki loputon kauneus kaikki järjettömyys
kaikki ruoskivat toiveet kaikki päättämättömyys
ovat lopulta tarkoituksen palasia
osa arvoitusta
ja osa totuutta
valot pimeyksien reunoilla
ovat toisinaan himmeitä ja harvassa
sulla on sisälläs valtameren kokoinen voima,
jonka sä voit oppaaksesi valjastaa
tää on pelkkä tyhjä kuori
joka sun pitää täyttää
tää on valoista kirkkain, tää on loputon yö
tää on sydämen lyönti
tää on ajattomuus
valot pimeyksien reunoilla.
-Apulanta –
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Hiljaisuus
palkitsee
Sääksissä

Pixabay

POIMINTOJA

Vaitiolo, hiljaisuus on yksi tärkeistä yhteyksistä ihmisen ja Jumalan välillä. Sitä
pääsevät pian harjoittamaan hyvinkääläiset opiskelijat ja nuoret aikuiset, kun
Hyvinkään seurakunta järjestää reilun
vuorokaudenmittaisen Hiljaisuuden
retriitin.
Retriitissä ollaan yhdessä hiljaa, ja
silti voi kokea toisiin vahvaa sanatonta
yhteyttä. Lähtökohtana on, että nyt ei
tarvitse suorittaa tai toimia. Saa vain
olla, rauhoittua, olla omien ajatusten
kanssa, kulkea luonnossa tai saunoa,
osallistua rukoushetkiin, ehkä löytää
lähemmäs omaa itseä ja Jumalaa.

n

To 30.1. klo 18.30 Nosta pääsi -konsertti Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Jaana
Pöllänen, laulu ja Ville Uusitalo, säestys.
Vapaa pääsy! Järjestäjänä Hyvinkään
seurakunta.
La 1.2. klo 15 Siioninvirsiseurat Betaniassa,
Helenenkatu 15. Tervetuloa herännäishenkisiin seuroihin. Veisataan Siionin
virsiä, sana on vapaa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Tarjolla teetä, kahvia ja
pullaa. Seurojen järjestäjinä nuoret.
Su 2.2. klo 12-16 Miestenpäivä: Arvot murroksessa - alueellinen miestapahtuma
Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie
3. Päivä alkaa kaikille avoimella kynttilänpäivän messulla klo 12, jossa saarnaa
rovasti, toimittaja Jussi Rytkönen ja
liturgina toimii Jyrki Rauhala. Messun
jälkeen tarjotaan keittoa soppatykistä
sekä näkkäriä ja mehua. Klo 13.30 kirkkoteatteriohjaaja Antti Sevannon esitys
päivän teemaan liittyen. Klo 14 pystykahvit ja Jussi Rytkösen alustus ”Arvot
murroksessa”. Aihetta syvennetään
ryhmissä. Lopuksi lähettäminen kristityn
perusarvon: armon varassa!
Su 2.2. klo 14-16 Hyvinkään Inkeri-kerho
srk-keskuksen 1. kerroksen kokoussalissa,
Hämeenkatu 16. Katsotaan filmi ”Tapahtui Inkerissä”. Tervetuloa Inkeri-kerhon
jäsenet ja kaikki aiheesta kiinnostuneet.
To 6.2. klo 18-20 Aikuisten nuortenilta Betaniassa, Helenenkatu 15. Aiheena ystävyys.
To 6.2. klo 18.30-20.30 Al Massira -kurssi
srk-keskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu
16. Al Massira on arabiaa ja tarkoittaa
yhdessä tehtyä matkaa. Kokoontumiset
(12 kertaa) pitävät sisällään yhdessä
olemista, opetusvideon katsomista,
keskustelua ryhmissä ja mahdollisuuden
kysyä kysymyksiä sekä evästyksen
seuraavaa kertaa varten. Kurssi on
Raamattuun pohjautuva ja se pikemminkin selittää kuin puolustaa evankeliumia.
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat pohtia
asioita ensimmäisen kerran tai syventää
pohdintojaan Jumalasta ja elämästä.
Pitäjinä KRS:n pastorit Mikko Matikainen
ja Virpi Nyman sekä Esa Kokko Hyvinkään
seurakunnasta.
Pe 7.2. klo 10.30-13.30 Lähetysmyyjäiset
srk-keskuksen yläaulassa, Hämeenkatu
16. Nyt on mahdollisuus tehdä hyvää!
Tue lähetystyötä ostamalla seurakunnan
pitopalvelun tuotteita ja arpoja. Samalla

Hiljaisuuden retriitti pidetään
Sääksin leirikeskuksessa 8-9.2.
Ilmoittautuminen on päättynyt,
mutta vapaita paikkoja voi tiedustella
pastori Heidi Kajander-Maavuorelta,
heidi.kajander@evl.ﬁ.

voit syödä maittavan lounaan 10 euron
hintaan. Alkuhartaus klo 10.20. Seuraavat
kevään myyjäiset ovat 6.3., 3.4. ja 8.5.
Ma 10.2. klo 7.30-8.30 Miesten aamukahvit
Jussintorin Cafe Aulassa, Hämeenkatu 3.
Ma 10.2. klo 11.30-13.00 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon yläsalissa, Hämeenkatu
16. Ruokailu on tarkoitettu vähävaraisille
hyvinkääläisille. Hinta 2 € käteisellä.
Vuoden 2020 ruokailut: 24.2., 9.3., 23.3.,
6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6. ja 15.6.

Ke 12.2. klo 18-20 Työelämän kipukohdat
teemailta srk-keskuksen juhlasalissa,
Hämeenkatu 16. Ilta alkaa klo 17.45 tarjoiluilla. Tilaisuudessa puhuu työelämän
asiantuntija vanhempi konsultti Anna
Tienhaara Työterveyslaitoksesta. Yleisöllä
on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja
käydä keskustelua työelämän ja työttömyyden ongelmista. Tilaisuus on kaikille
avoin. Vapaa pääsy. Tervetuloa. Järjestäjät: SAK:n Hyvinkään paikallisjärjestö ja
Hyvinkään seurakunta.

To 13.2. klo 9-13 Lasten talvitapahtuma
Perttulan urheilupuistossa (Vaiveronkatu
70). Luistelua klo 10-12, makkaranpaistoa (omat makkarat mukaan, srk tarjoaa
mehut), hengellinen rastirata, hiihtoa,
lumiukkojen etsintää, pallon- ja saappaan
heittoa, liukurimäki ja pulkkaralli sään
salliessa.
Pe 14.2. klo 10 Muskarikirkko Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Tervetuloa
pienet ja isommat mukaan muskarikirk-

koon. Körötellään, lauletaan, lorutellaan
ja nautitaan ehtoollista. Lopuksi kirkkososeet ja -kahvit. Mukana Anna-Mari
Tukeva ja Helena Lehtinen.
To 5.3. klo 18–20 Miestenilta Vehkojan srkkeskuksessa, Yli-Anttilantie 3. Aiheena
Jumalan siunaus Suomen itsenäisyyden
turvana. Vieraana Olli Seppänen.
Su 8.3. klo 14 Sateenkaariseurat/Herättäjäyhdistys Tervetuloa herännäishenkisiin
seuroihin Piiloloille, Jussilankatu 1 B 11.
Veisataan Siionin virsiä, sana on vapaa.

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
Infot kaikesta tulevasta: www.betsku.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

14

Kirkonmäki Nro 1 | 30.1.2020

Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Tarjolla
teetä, kahvia ja pullaa. Kaikki siioninvirsiseurat ovat sateenkaariseuroja, mutta
erityisesti näiden seurojen puheet liikuttavat kaikenlaisia matkaajia.
Ke 11.3. klo 18.00-20.30 Nuorten aikuisten
peli-ilta Oluthuone Joutsenessa, Hämeenkatu 1-5. Nuorten aikuisten (18-39v)
peli-illassa tarjolla lautapelejä, jutustelua
sekä pientä syömistä ja juomista.
Su 15.3. klo 15.00–16.30 Ahdenkallion lauluseurat, Untolantie 77. Hengellisiä yhteislauluja ja hartaus. Kahvitarjoilu. Mukana
Kaarina Savonen.
Pe 20.3.- su 22.3. klo 18–21 Ajassa liikkuu
-seminaari Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Kts. ohjelma sivulta 12.
Su 29.3. klo 18.00-19.30 Sanan ja laulun
ilta Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu
13. Lauletaan Viisikielinen laulukirjasta.
Puhe Jari Araneva. Mukana myös kanttori Minna Lamminen. Kolehti Kansanlähetykselle.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Anne Isokuortti

Miesten aamukahvit

Kosti Kallio isännöi Cafe Aulassa järjestettäviä Miesten aamukahveja.

Hyvinkäällä on jo pitkään ollut monen
miehen mielessä kokoontua yhteiselle
aamupalalle jossakin kahvilassa. Tällaisia, mm. eri työpaikkojen eläkkeelle jääneiden miesten vapaamuotoisia aamukahviryhmiä on ollut, mutta seurakunnan puitteissa tällaisia kokoontumisia ei
ole toistaiseksi vielä pidetty. Muutama
vuosi sitten virassa toimiessani kirkkoherran kehotuksesta kävin tutustumassa Riihimäen seurakunnan aamukahvitoimintaan. Hyvinkäällä vastaavan
toiminnan aloittaminen kaatui lopulta
siihen, ettei löytynyt sopivaa kahvilaa
tämän tapahtuman toteuttamiseksi.
Monille ennestään tuttu henkilö,
kahvilayrittäjä Anne Isokuortti, avasi
viime elokuussa Jussintorilla Cafe Aula -nimisen kahvion (Hämeenkatu 3).
Kävimme hänen kanssaan neuvottelun
miesten aamukahvitoiminnan aloittamisesta. Anne toivotti meidät lämpimästi tervetulleeksi. Niin ryhdyimme
toimeen ja ensimmäisen kokoontumisen toteutimme marraskuussa.
Vieraaksi saimme rovasti Yrjö Niemen
Hämeenlinnasta. Hän on junaillut jo 19
vuotta Miesten aamukahvi -toimintaa
kotikaupungissaan, joten saimme hyviä
vinkkejä omaan toimintaamme. Samal-

la saimme kuulla vierailijan kertomana
hänen mukaansa tempaavista lähetysmatkoistaan Siperiaan. Osallistujia
kokoontui lähes kahvion täydeltä, 24
henkeä.
Ensimmäisestä kokoontumisesta hyvän kokemuksen saaneina sekä osallistujien pyynnöstä kokoonnuimme myös
joulukuun alussa 25 miehen voimalla
aamukahveille. Vierailijana oli myyntipäällikkö Mikko Hurskainen Radio
Deistä. Hän kertoi mahdollisuudesta
saada Radio Dei kuulumaan paremmin
Hyvinkään alueella.
Miesten aamukahvit pidetään seuraavan kerran 10.2. klo 7.30. Kirkkoherra Ilkka Järvinen on lupautunut
puheenvuoron käyttäjäksi. Juontajana
toimii allekirjoittanut. Muut tämän kevään kokoontumiset ovat aina kuukauden 1. maanantaina klo 7.30. Vierailijoina 2.3. kaupunginjohtaja Jyrki Mattila,
6.4. Roskasakin missio, Ilkka Erkkilä
sekä 4.5. säveltäjä Kassu Halonen.
Lämpimästi tervetuloa runsaalle
aamupalalle (7 e), tapaamaan entisiä ja
uusia osallistujia, kuulemaan kokemuksia elävästä elämästä sekä hiljentymään
aamurukoukseen!
Rovasti Kosti Kallio

POIMINTOJA
LASTEN SURURYHMÄ

PIKKUVÄEN PÄÄSIÄISKIRKOT
Ti 31.3. klo 9.15 ja klo 10.00 Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Mukana
Merja Telsavaara ja Anna Helenius.
Ke 1.4. klo 10.30 Martin srk-talossa,
Niittymäenraitti 4. Mukana Merja
Telsavaara ja Helena Lehtinen.
To 2.4. klo 10.30 Martin srk-talossa. Mukana
Merja Telsavaara ja Marjut Sipakko. Tervetuloa pienet ja isot pääsiäiskirkkoon!
Vauvaperheiden pilttiporukka kokoontuu
maanantaisin klo 13-16 Otavan päivä
kodin päädyssä, Kirvesmiehenkatu 12.
Hiihtoloman perhekerhot (vko 8) klo 9-13
ma Martti, ti Betania, ke Vehkoja, to
Paavola, pe Kirkonmäki.
Kytäjän iltaperhekerhot keskiviikkoisin klo
17-19 Kytäjän kirkolla (Palkkisillantie 11)
26.2. pienten hiihto-/juoksukisa, 25.3.
vieraana lähetyssihteeri ja 29.4. muurinpohjalettuja.
Sielun värejä –maalausryhmä on käynnissä.
Mikäli haluat mukaan, kysy rohkeasti
vapaista paikoista Petralta tai Annalta.
Petra Pohjanraito, 040 748 1960 tai Anna
Rauhala, 040 529 0181.
Messut suorana lähetyksenä! Kuuntele sunnuntain / pyhäpäivän messu Hyvinkään
kirkosta suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivuilta. Myös Kohti-messut (8.3.,
19.4. ja 17.5. klo 17) striimataan.

5-10 v. lapsille Vehkojan srk-keskuksen alakerran takkahuoneessa, Yli-Anttilantie 3.
Ke 1.4. klo 17.30 – 19.00 Yhteinen aloitus ja
tutustuminen lasten ja aikuisten kanssa.
Ke 8.4. klo 17.30 – 19.00 Kokoontuminen lasten kanssa.
Ke 15.4. klo 17.30 – 19.00 Kokoontuminen
lasten kanssa.
La 18.4. klo 11.00 – 16.00 Kokoontuminen
lasten kanssa. Päivän aikana tarjotaan
lounas ja välipala.
Ke 22.4. klo 17.30 – 19.00 Yhteinen perheilta
lasten ja aikuisten kanssa.
Ryhmä on osallistujille maksuton.
Ryhmää ohjaavat nuorisotyönohjaaja
Ari-Pekka Laakso ja varhaiskasvattaja
Laura Kuiri. Ilmoittautuminen pe
13.3.2020 mennessä: ari-pekka.laakso@
evl.fi, 0400 616 238 tai laura.kuiri@evl.fi,
040 8050 333.
Seuraava aikuisten sururyhmä alkaa huhti
kuussa. Tarkempi aikataulu päivittyy
nettisivuillemme.

YHTEISVASTUUKERÄYS
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Kirkkoherranviraston uusi aukioloaika.
Asiakas- ja puhelinpalvelu on avoinna
joka arkipäivä klo 9-13. Virkatodistus
tilaukset ja yhteydenottopyynnöt voi
jättää myös sähköpostiosoitteeseen
hyvinkaansrk.virasto@evl.fi.
Tilaa seurakunnan uutiskirje sähköpostiisi!
Saat tietoa mm. seurakunnan ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.
Linkin tilauslomakkeeseen löydät nettisivuiltamme.

alkaa su 2.2.2020 Hyvinkään kirkossa klo 10 messulla, jossa mukana myös
Hyvinkään seurakunnan keräyspäällikkö Mika Viitanen. Messun jälkeen
diakoniatyöntekijät Suvi Sillanpää ja Päivi Lievonen jakavat keräysvuoroja Hyvinkään kauppoihin. Tule varaamaan vuorosi ja nostattamaan
Yhteisvastuu-tunnelmaa yhdessä Antti Luusuaniemen kanssa!

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN MARKETTIKERÄYSVIIKKO
on 3.-9.2.2020. Anna aikaasi pari tuntia Yhteisvastuukeräykselle!
Tervetuloa kerääjäksi Hyvinkään marketteihin! 70-vuotisjuhlakeräyksen
aiheena on vanhemmuuden tukeminen Suomessa ja ulkomailla.
Keräysajat ja –paikat saat Lievosen Päiviltä, p. 040 487 1382 tai
paivi.lievonen@evl.fi.

YHTEISVASTUUN PERHETAPAHTUMA
Mäkilähtö kesään kirkonmäellä helatorstaina 21.5. klo 10-14. Päivä
alkaakirkossa perhemessulla, jonka jälkeen on koko perheelle tekemistä
ympäri kirkonmäkeä. Tervetuloa viettämään yhteisen vastuun päivää!
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Tiia Trogen on kehittänyt
positiivisen kasvatuksen opetteluun
Ilo olla yhdessä –metodin.

Raamattu on hyvinvointikirja
Positiivista kasvatusta opettavan Tiia Trogenin
mukaan lasta ei pidä opettaa tottelemaan
vaan ajattelemaan.

M

e suomalaisethan olemme tunnetusti melankolista kansaa. Siksi sanapari positiivinen kasvatus voi heti kättelyssä
aiheuttaa meissä vastareaktion. Sehän
on vain jotain tekopirteää papatusta,
saatetaan ajatella.
Mutta tosiasiassa kyseessä on menetelmä, joka haastaa kiinnostavalla tavalla vanhat kasvatusmallit. Jatkuvien kieltojen ja käskyjen sijaan positiivisessa
kasvatuksessa pyritään ennen kaikkea
korostamaan lapsen vahvuuksia sekä
onnistumisia ja tukemaan niitä.

Suomessa positiivista kasvatusta voi
opetella muun muassa Ilo olla yhdessä
-menetelmän kautta. Se on hyvinkääläisen Tiia Trogenin kehittämä metodi,
josta hän järjestää kursseja ja koulutuksia.
Ilo olla yhdessä yhdistää positiivisen
pedagogiikan, positiivisen psykologian
ja positiivisen vanhemmuuden opit
samaksi kokonaisuudeksi. Perustan
muodostavat Trogenin oma, yli kahdenkymmen vuoden kokemus lastenkasvatuksesta ja uusimmat tieteelliset
tutkimukset.
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– Olen ottanut mallia maailmalla
olevista kasvatusmetodeista ja muokannut niistä Suomen oloihin sopivan
menetelmän. Kulttuurierojen vuoksi
metodeja ei voi lainata suoraan sellaisenaan. Esimerkiksi amerikkalaisessa
menetelmässä vanhempia kehotetaan
kysymään toisilta vanhemmilta, onko
heillä aseita ja miten niitä säilytetään,
ennen leikkitreffien sopimista, Trogen
kertoo.
Trogen on koulutukseltaan positive
psyhology prationer, teatteri-ilmaisun
ohjaaja, teologian maisteri ja perhetyöntekijä, ja kaikkia näitä hän käyttää
hyväkseen työssään. Koulutusten lisäksi
Trogen pitää kasvatusaiheista blogia
positiivinenkasvaastus.fi -sivustolla,
jossa on saatavilla myös aiheeseen liittyvää materiaalia.
Positiivinen psykologia ja positiivinen
ajattelu tulivat Suomeen 1990-luvulla.
Tuolloin keskityttiin siihen, että asiat
pyrittiin näkemään myönteisessä valossa. Nyt eletään ikään kuin toista aaltoa,
jossa painoarvoa on myös negatiivisilla
tunteilla.
– Negatiivisia tunteita ei kannata
unohtaa. Ne ovat osa elämään. Posi-

tiivisen psykologian kautta pyritään
etsimään keinoja, joilla ikäviä asioita
voi käsitellä. Ja siinä missä perinteinen
psykologia keskittyy diagnoosin tekemiseen, positiivinen psykologia pyrkii
kaivamaan ihmisestä esiin hänen vahvuutensa, Trogen sanoo.

Vanhemmuus
on taito, joka
pitää opetella.

On ensiarvoisen tärkeää, että aikuinen
pysyy joka tilanteessa rauhallisena. Itsesäätelytaidot ovat aikuiselle tärkeitä,
Trogen sanoo.
Positiivisuus ei tietenkään tarkoita sitä,
että kasvatuksesta olisi jotenkin helpompaa sen avulla. Ei, sillä haasteita on
aina. Varsinkin ympäröivä yhteiskunta
luo niitä jatkuvasti. Nykyistä elämänmenoa leimaava kiire ja stressi näkyvät
myös perhe-elämässä. Älylaitteet nappaavat yhä suuremman osansa perheen
yhteisestä ajasta.
– Aikuisten ei pidä vain kieltää lasta vaan keskittyä myös omaan somen
käyttöönsä. Vanhemmuus on taito, joka
pitää opetella. Ihmisen kasvaminen
jatkuu koko elämän ajan. Neuropsykologiankin avulla on todistettu, että aivot
oppivat jatkuvasti uutta, Trogen sanoo.
Vaikka Ilo olla yhdessä on tunnustuk-

Trogen korostaa, että positiivisessa kas-

vatuksessa lasta ei niinkään yritetä saada tottelemaan vaan ajattelemaan. Perinteinen kolmijalka uhkailu, kiristys ja
lahjonta ei ole parasta kasvatusta. Se on
malli, jonka tämän päivän vanhemmat
ovat oppineet omasta lapsuudestaan.
– Lapsi oppii paremmin leikin ja
huumorin kautta. Jos lapsi ei suostu
esimerkiksi pukemaan, voidaan ottaa
hänen kengät käteen ja leikkiä, että
”tässä tulee hirvittävä kenkämonsteri.”

seton kasvatusmenetelmä, niin Trogen
on huomannut, että positiivisen kasvatuksen ja Raamatun opeissa on paljon
samaa. Näitä ovat muun muassa luonteenvahvuudet ja hyveet, toiveikkuus,
anteeksianto ja rakkaus.
– Siksi positiivinen kasvatus sopii
hyvin myös seurakuntiin ja ylipäätänsä kristilliseen kasvatukseen, Trogen
sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Veini Vänskä

