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Kuva: Salakka Pekka, Lappeenrannan museot. Vanhempi leskirouva suruasussa; puolikuva kuvaamossa, 1930-1950.

Suomalainen selviää aina
Veini Vänskä

nen, josta on nykyaikana tullut varsinainen
bisnes. Sitä harjoittavat niin perinteinen
media kuin sosiaalinenkin media. Mutta
tämä vain lisää ihmisen pahoinvointia.
Suurimpana haasteena hyvinvoinnin näkö

kulmasta Isotalo pitää polarisoitumista.
YK:n raportti julisti Suomen myös tänä
vuonna maailman onnellisemmaksi maaksi. Isotalonkin mukaan suomalaiset voivat
tänään paremmin kuin koskaan. Eivät kuitenkaan kaikki.
– Ne, jotka voivat hyvin, voivat todella
hyvin. Mutta ne, jotka voivat huonosti,
voivat todella huonosti. Pahoinvointi on
kasautunut notkelmiin. Ja näihin notkelmiin joutuneita ihmisiä meidän on tarkoitus auttaa, ja tietenkin yrittää estää, että
notkelmiin ei joudu lisää ihmisiä. Tämä ei
koske vain lapsia ja nuoria vaan myös työssäkäyviä ja eläkeläisiä, Isotalo sanoo.
Huono-osaisuuden kasautumiseen ole
yhtä tiettyä syytä. Niin sosiaaliset, yksilölliset, yhteiskunnalliset kuin kulttuurisetkin
asiat vaikuttavat siihen, miten hyvin tai
huonosti ihminen voi. Nykyaikana asioista
kuitenkin puhutaan avoimemmin, minkä
vuoksi eri ongelmia on helpompi diagnosoida.
Koulutukseltaan Isotalo on kasvatustieteen
tohtori, ja on tehnyt työuransa pääasiassa
syrjäytyneiden, kiusattujen ja mielenterveyskuntoutuneiden parissa. Hyvinkää on
pohjalaistaustaiselle, mutta Hämeenlinnassa syntyneelle tuttu paikka, sillä muutama

Panu Isotalon tehtävä on hyvinvoinnin edistäminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäiseminen.

Panu Isotalo on Hyvinkään kaupungin
ensimmäinen hyvinvointipäällikkö.

O

n vain eduksi, jos kaupunkilaisten hyvinvointiasioista vastaava
virkamies suhtautuu positiivisesti tulevaisuuteen. Ja Panu
Isotalolla tätä asennetta riittää.
Moni saattaa nähdä nykymaailman synkkänä paikkana, jossa ilmasto rappeutuu,
terrorismi rehottaa ja ääripäät tappelevat
keskenään. Hyvinkään ensimmäinen hyvinvointipäällikkö sen sijaan pysyy rauhallisena ja vakuuttaa, että kaikki tulee menemään hyvin.
– Totta kai riskeistä pitää olla tietoinen
ja niitä kohdin käydä, mutta niihin ei saa
jäädä vellomaan. Tähän päivään asti ihminen on selviytynyt kaikista haasteista. Kyllä
ihminen pärjää, varsinkin suomalainen,
Isotalo vakuuttaa.
Ihmisten hyvinvointi on tänä päivänä tape-

tilla, ja juuri siksi Hyvinkäällekin haluttiin
perustaa hyvinvointipäällikön virka. Tiivistäen voisi sanoa, että hänen keskeinen tehtävänsä on hyvinkääläisten hyvinvoinnin
edistäminen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäiseminen.
Lukemattomat tahot, kuten oppilaitokset, yhdistykset, seurakunnat ja Keusote,
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tekevät jo nyt paljon hyvää työtä hyvinvoinnin eteen. Sivistystoimessa työskentelevän
hyvinvointipäällikön tehtävänä on toimia
nimenomaan kaupungin omien palveluiden,
kuten nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja sivistyspalveluiden, viitekehyksestä käsin.
Veikko Huovinen totesi aikoinaan, miten

maailman menoa on katseltava vähän
laajemmasta näkökulmasta. Sama viisaus
pätee myös hyvinvointipäällikön työhön.
Mikään ei ole yksioikoista vaan asioilla on
aina hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi
sosiaalinen media nähdään tänä päivänä
monesti huonossa valossa. Mutta tässäkin
tapauksessa Isotalo haluaa korostaa asian
hyviä puolia.
– Kyllähän sosiaalinen media on aiheuttanut pahoinvointia. On nettikiusaamista,
vihapuhetta ja toisen ihmisen maalittamista. Mutta toisaalta sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Se on muun
muassa helpottanut monen nuoren ja vanhuksen yksinäisyyttä, Isotalo kertoo.
Isotalo painottaakin, että yhtä ikävää
asiaa kohti löytyy monesti viisi hyvää. Siksi
onnistumisen ja selviytymisen kertomukset
ovat tärkeintä. Pahinta on pelolla lietsomi-

HENKILÖKUVA
Panu Isotalo
46 v.
Kasvatustieteen
tohtori
Väitteli
kouluväkivallasta,
konflikteista ja
opettajien
välisestä
työpaikka
kiusaamisesta
Asuu
Hämeenlinnassa
Vaimo
ja neljä lasta

Yhtä ikävää
asiaa kohti
löytyy monesti
viisi hyvää.
vuosi sitten hän toimi tällä hankekoordinaattorina nuorisopalveluissa.
– Palasin Hyvinkäälle, koska tykkään
kaupungin meiningistä. Täällä on vahva
tahtotila tehdä asioita sekä kaupungin
sisällä eri palveluiden kesken, että yhteistyökumppaneiden kanssa kuin myös
Hyvinkään rajojen yli. Kaikki ovat valmiita
istumaan yhteisen pöydän ääreen, Isotalo
kertoo.
Isotalo kehuu myös seurakuntaa hyvänä
yhteistyökumppanina. Jos tarvitaan esimerkiksi tiloja tai apukäsiä jotakin toimintaa
tai tapahtumaa varten, asia hoituu helposti,
kun kääntyy seurakunnan puoleen. Huolimatta vahvasta uskosta huomiseen työsarkaa edelleen piisaa.
– Maailma ei ole koskaan valmis. Vaikka
saisimme kaikki hyvinkääläiset ja maailman
ihmiset voimaan hyvin, niin aina kaikki
voisivat voida hieman paremmin. Mutta
vaikka olen ollut täällä vasta vapusta asti, niin jo tänä aikana asiat ovat menneet
eteenpäin. Pohjalaistaustaisena voin sanoa,
että hyvää yritetään, mutta priimaa pukkaa,
Isotalo sanoo.
Henri Waltter Rehnström
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Pyhäinpäivänä muistamme poisnukkuneita

KUULUMME KAIKKI luomakuntaan. Sen

lainalaisuudet koskevat meitä. Katsellessa syksyistä luontoa tai miettiessä

Rinta rinnan
meissä jyllää
suru ja toivo.
ihmiselämän kulkua, mielen täyttää helposti katoavaisuuden ahdistus. Ruoho
kuivuu ja kukkanen lakastuu. Raskaat
ovat askeleet läheisen haudalle ja usein
raskasta on papinkin ruumiinsiunauksessa lukea siunaussanoja: Maasta sinä
olet tullut. Maaksi pitää sinun jälleen
tuleman. Rinta rinnan meissä jyllää
suru ja toivo.
PYHÄINPÄIVÄ ON poisnukkuneiden
muistopäivä. Kiitollisena ajattelemme
meitä ennen eläneitä läheisiämme tai
jopa sukupolvia. Talvisodan syttymi-

sestä tulee kohta kuluneeksi 80 vuotta.
Seurakunnassammekin järjestetään
marraskuun lopussa talvisodan muistokonsertti, kiitos monien niiden tahojen,
jotka haluavat yhdessä muistaa veteraaneja ja heidän työtään. Talvisodan
seurauksena suuri osa silloisista maamme asukkaista joutui jättämään kotinsa
ja lähtemään evakkotielle. Sama toistui
jatkosodan jälkeen. Silloin jäivät monella läheisten haudat rajan taakse eikä
niille voinut mennä. Nythän toki Karjalaan voi mennä vierailemaan. Jos haluaa
sytyttää kynttilän läheisensä muistolle,
vaikka ei pääse haudalle, voi sytyttää
kynttilän hautausmaalla olevalle muistelupaikalle. Hyvinkään hautausmailla
on muistelupaikat. Palava kynttilä kuten
hautajaisten muistokynttiläkin ilmaisee,
että poisnukkuneiden muisto elää.
Pyhäinpäivänä julistetaan ennen
kaikkea Kristusta, joka tuli valoksi
kuoleman varjon maahan.

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
KIRKONMÄKIGALLUP

Hanna Tarkiainen

LAUANTAINA 2. MARRASKUUTA hautausmailla palavat jälleen tuhannet kynttilät. Hyvinkäällä hautausmaiden nimet
ovat Rauhannummi, Puolimatka, Kytäjä
ja Rautatienrakentajien hautausmaa.
Pyhäinpäivänä pidetään seurakunnassamme hartaudet Rauhannummen kappelissa klo 14 ja Puolimatkan kappelissa
klo 15. Puolimatkassa klo 16 on myös
perhehartaus. Iltakirkko, jossa luetaan
vuoden aikana poisnukkuneiden seurakunnan jäsenten nimet, on klo 18 kirkossa. Pyhäinpäivän messu on kirkossa
klo 10. Sana messu eli ehtoollisjumalanpalvelus tulee jumalanpalveluksen
lähettämissanoista (lat. Ite missa est,
lähtekää, lähetetyt). Ehtoollispöydässä
voimme kokea sen yhteyden, jonka
pyhät muodostavat ja johon voimme
näkymättömästi liittyä.

Virsi 600

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitä ymmärrät sanalla ylisukupolvisuus?

RAIJA RANTA
– Se tarkoittaa yhteyttä isovanhempien, vanhempien ja lasten välillä.
Nuoremmat saavat vanhemmilta tukea
ja suojaa. Minulla on tyttö ja poika
sekä neljä lastenlasta. Olen opettanut
heille kaikille iltarukouksen. Haluan
välittää lasteni lapsille hyviä tapoja.
Ilman heitä elämä olisi tyhjää. Lastenlapset ovat opettaneet minulle kärsivällisyyttä.

PEKKA KIRJOKANGAS
– Se merkitsee geeniperimää. Isäni
tavoin pidän saarista. Kahdelle pojalleni on siirtynyt oikeudenmukainen
asenne. Heiltä olen oppinut kansainvälisyyttä ja toisten kulttuureiden,
erityisesti japanilaisuuden arvostamista. Kirjassani Patastenmäki kuvaan
riihimäisten isojen ikäluokkien kasvua
1950- ja 1960-luvuilla. Esikuviamme
olivat lättähatut.

MAX JÄÄSKELÄINEN
– Ylisukupolvisuus tarkoittaa
ajatuksia, tietoja ja taitoja, jotka yhdistävät eri sukupolvia. Koko sukuni
asuu Helsingissä. Isovanhemmiltani
olen oppinut arvostamaan esimerkiksi Bachin ja Mozartin musiikkia.
Vanhemmiltani olen saanut neuvon
suhtautua toisiin ihmisiin rehdisti ja
tasavertaisesti. Isovanhempia olen auttanut tietokoneen käytössä.

TEA REISBACKA
– Isovanhemmiltani opin kortin
pelaamisen. Omien 13-, 8- ja 6-vuotiaiden poikieni kanssa pelaan esimerkiksi
viimeistä tikkiä ja sanghaita. Olen oppinut kunnioittamaan vanhempia ihmisiä, arvostamaan perhettä ja sukua,
joka asuu Hyvinkäällä. Enoni auttoi
minua juuri remontissa. Vanhin poikani on neuvonut minua tietokoneen ja
puhelimen käytössä.
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KOLUMNI

Kahden kerroksen väkeä

Mirva Jääskeläinen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen

Hyvinkään seurakunnan dia-

Suruun ja kaipaukseen
sisältyy kuitenkin myös
toivo jälleennäkemisestä.

Isän ikävä
PUNAINEN AUTO tulee vastaan tuttu hahmo ratin ta-

kana. Moikkaan ja mietin ”mihinkäs isä on menossa”.
Sitten havahdun, että joku muuhan se oli, koska isän
kuolemasta on jo yli viisi vuotta aikaa. Vahvimmin suru löytää tiensä arjen keskelle juuri näissä hetkissä.
Ehdin valmistautua isän kuolemaan vuosia hänen
sairastaessaan pitkään. Vaikka lähdön hetki oli lopulta
yllätys, tuntui pitkäaikaissairaan rakkaan kuolema ja
kipujen päättyminen kuitenkin oikealta. Olen kiitollinen, että isä sai sairaudestaan huolimatta tutustua
mieheeni, saattaa minut alttarille ja leikkiä lapsenlapsiensa kanssa.
Alun surussa käytännön asioiden hoitaminen piti
pystyssä. Samaa konkretiaa sisältyi siihen, että olin yhtenä arkunkantajana isän hautajaisissa, vaikka alkuun
epäröinkin voinko naisena niin tehdä. Pienet lapset ja
arkinen sähellys auttoivat arjessa eteenpäin.
Omalla kohdallani suru ja kaipaus ovat myöhemmin kietoutuneet yhteen ilon kanssa. Vaaria olen kaivannut erityisesti kolmannen lapsen synnyttyä, ja kun
hän on oppinut uusia asioita, isompien lasten aloittaessa koulun tai noustessa palkintopallille urheilukilpailuissa. Remontoidessa tai puutarhapulmissa olen
monta kertaa kaivannut isäni apua, tukea ja läsnäoloa.
Perheessämme on isäni kuoleman lisäksi ollut
paljon surua, ja läheltä on kuollut nuoriakin ihmisiä,
jolloin suruun liittyy epäreiluuden ja käsittämättömyyden kokemus. Miksi nyt ja miksi juuri tämä ihminen?
Nyt, kun kaikki on kesken ja kovin haavoittuvaa.
Näinä hetkinä pohtii myös oman elämän rajallisuutta
uudella tavalla.

esteettömyysongelmaa ei ole,
sillä sisään pääsee suoraan
kadulta. Muutoinkin tilat on
tehty viihtyisiksi. Virastomaista
vaikutelmaa on vähennetty
huonekasveilla, värikkäillä tauluilla ja vanhoilla, kodikkailla
huonekaluilla.
Tämän lisäksi vastaanottotilassa soi myös musiikki. Tarkoitus on ennen kaikkea tehdä
diakonian tilasta viihtyisä ja
lämmin, jotta asiakkaiden olisi

Henri Waltter Rehnström

Diakonian vastaanottotilassa on lämmin ja viihtyisä tunnelma.

Vaikka ikäisestäni helposti
vaikuttaa, ettei digitalisaatio
ole iskenyt yhtä kovaa seurakuntiin, kuin moneen muuhun
paikkaan, tapahtuu ”konepellin
alla” silti enemmän kuin osasin
olettaa. Yllätyin positiivisesti
siitä, miten monipuolista työtä
sain tehdä harkkani aikana
Hyvinkään seurakunnan vies-

tinnässä. ”Tietokonetyyppinä”
työnkuvaani kuului esimerkiksi
editointia, somea, kuvauskeikkoja, mainosten suunnittelua ja
verkkosivujen päivitystä.
Paras muistoni harkasta on,
kun helteisenä kesäpäivänä
pyöräilin kaupungin ympäri
kartta kädessä ottamassa toimitiloista kuvia nettisivujen

päivitystä varten. Huonoin oli
Vanhan kirkon polttoyritys.
Viiden kuukauden harkka
on nyt ohi ja pitää myöntää,
että olisin voinut hyvin jäädä
pidemmäksikin aikaa.
Anshelm Laine, 24,
tietojenkäsittelyn tradenomi
opiskelija, Haaga-Helian AMK

Uusia kasvoja Hyvinkään seurakunnassa
Tea Talhola siirtyi 1.8.
johtavan perheneuvojan
viransijaisuutta hoitamaan
saman keskuksen sisältä
Riihimäeltä. Perheneuvo
jana Tea on toiminut
marraskuusta 2011 alkaen.
Sitä ennen Tea on toiminut
oppilaitospappina
Helsingissä.
Tea Talhola

Veini Vänskä

Kirkonmäki Nro 5 | 31.10.2019

Hanna Tarkiainen

Philippe Gueissaz

Kirkkoteatteriohjaajan
virassa aloitti 1.10.
teatteriohjaaja Antti
Sevanto. Antti on koulutukseltaan teatteritaiteen
maisteri ja hänellä on
pitkä kokemus teatterityöstä seurakunnissa sekä
kirkon järjestöissä.

Antti Sevanto
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Alakerrassa diakonian puolella

helppo tulla paikan päälle.
Diakonian puolella ongelmana on heikohko äänieristys
asiakastilojen välillä. Onneksi
asiaan on kuitenkin tulossa
muutos. On tärkeää, että
diakonian asiakkaat pääsevät
juttelemaan mahdollisimman
luottamuksellisesti arkaluontoisistakin asioista.
Kahden kerroksen väki oli
mielissää myös sijainnista.
Kelan talon tuntevat kaikki
hyvinkääläiset, joten paikan
päälle on helppo tulla. Kummallakin kerroksella on oma
sisäänkäyntinsä. Yläkertaan
pääsee osoitteesta Oikokuja
2 A 12, alakertaan puolestaan
osoitteesta Suokatu 6.

Työharjoittelijan näppikseltä

SURUUN JA KAIPAUKSEEN sisältyy kuitenkin myös
toivo jälleennäkemisestä. Minun on vaikea käsittää
minkälaista Taivaassa on. Siellä on kuitenkin ikuisesti
hyvä olla, ja siitä saan lohtua myös, kun kuolema tuntuu epäreilulta ja väärältä. En voi kuin luottaa siihen,
että meistä huolehditaan: elämässä, kuolemassa ja sen
jälkeen.

LYHYESTI

Esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvien asiakkaiden kanssa on
sovittava jokin toinen tapaamispaikka. Toisaalta NesTori
onkin pelkkä väliaikainen
sijoituspaikka ennen lopullisia
tiloja.

Veini Vänskä

konia, kasvatus ja julistus
muuttivat viime helmikuussa
uusiin tiloihin. Ne löytyvät
Willan viereisestä Kelan talosta
kahdesta kerroksesta. Paikka
kastettiin NesToriksi nimikilpailun voittaneen ehdotuksen
mukaan.
Kasvatus ja julistus asettuivat ylimpään kerrokseen,
kun taas diakonia sai itselleen
alemman kerroksen. Tosin
parilla diakoniatyöntekijällä
on työpisteet yläkerrassa. Joka
tapauksessa Kirkonmäen sädesieniongelmien jälkeen kahden
kerroksen työntekijät pääsivät
vihdoin hengittämään kunnollista sisäilmaa.
Teimme kuvaajan kanssa
vierailun paikan päälle ja
tunnustelimme, kuinka tilat
on otettu käyttöön. Pääosin
oltiin tyytyväisiä, vaikka jotain
parannettavaa vielä olikin. Yläkerrasta löytyvät henkilökunnan työhuoneiden lisäksi muun
muassa kaksi kerhohuonetta ja
työtilat kanttoreille, papeille,
nuorisotyöntekijöille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Valkoisuutta hohtavat
käytävät antavat vielä turhan
virastomaisen vaikutelma.
Mutta asiaan on tulossa muutos. Avaraan eteisaulaan olisi
tarkoitus rakentaa alttari, mikä
loisi kirkollista vaikutelmaa ja
toimisi myös sopivana hiljentymispaikkana.
Kakkoskerroksen kenties
suurin ongelma on siinä, että
tilat eivät ole esteettömiä.

Tanja Nyholm

Timo Jakonen

Diakoni Tuija Mattilan mukaan kristinuskon
sisällä on ainakin kolme eri käsitystä
kuolemanjälkeisestä elämästä.

Pohdiskelua kuoleman jälkeisestä elämästä
Luterilaiset ja ortodoksit
suhtautuvat kuolemaan omalla tavallaan.

T

Tulemme lopulta siihen tulokseen, että
varsinkin meillä luterilaisilla ei ole yhtä
selkeää tulokulmaa kuolemaan ja kuoleman jälkeiseen elämään. Useimmiten
puheemme kuolemasta päätyy puheeksi
surusta. Onko kuolema sittenkin meille
hyvin vieras asia, sellainen, josta yhä
edelleen puhutaan arastellen ja, joka
halutaan ikään kuin lakaista maton alle?

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 19.6. hallintosihteeriksi teologian maisteri
Mikke Mäen. Virassa Mäki
on aloittanut 1.8. Aikaisemmin Mäki on työskennellyt
mm. julkishallinnon puolella, Oulunkylän seurakunnassa kirkkoherranvirastossa
ja Tuusulan seurakunnassa
hallintosihteerinä.
Mikke Mäki

Veini Vänskä

Veini Vänskä

Karkkilasta kotoisin oleva
Tanja Nyholm aloitti
talousassistentin tehtävässä
23.9. Hän on suorittanut
taloushallinnon
erikoisammattitutkinnon ja
toiminut viimeiset 11 vuotta
tilitoimistossa kirjanpitäjänä
sekä palkanlaskijana.

pääsee taivaaseen.
Toisen näkemyksen mukaan kuolema on totaalinen, sekä sielullinen että
ruumiillinen, ja tuomiopäivä on seuraava hetki, jonka kuollut tiedostaa. Kolmannen näkemyksen mukaan ihmisen
sielu jää välitilaan, joka ei ole taivas eikä
helvetti. Näkemyksen mukaan välitila
ei ole lopullinen vaan Jumalan puoleen
voi kääntyä vielä kuolemankin jälkeen.
– Käsitysten moninaisuus on monen
mielestä hyvin hämmentävää, Mattila
sanoo.

Henri Waltter Rehnström

Korpela kertoo.
Hautajaisissa ortodoksit suosivat
avointa arkkua, jossa vainaja on esillä.
Ja sen lisäksi, että ortodoksit rukoilevat
kuolleiden puolesta, he uskovat myös
vainajien rukoilevan elävien puolesta.
Mutta entä sitten kuoleman jälkeinen
elämä? Millainen se on?
– Ortodoksien mukaan kuoleman
jälkeinen elämä on suuri mysteeri. Siitä
ei ole olemassa mitään tietoa, Korpela
sanoo.
Henri Waltter Rehnström
Sanna Krook

uskin on ihmistä, joka ei
koskaan olisi miettinyt, mitä
hänelle tapahtuu kuoleman
jälkeen. Siksi mekin aloimme
diakoni Tuija Mattilan kanssa
pohtia asiaa. Hän on työssään seurannut ihmisten ahdinkoa hyvin läheltä,
joten ajatukset taivaasta olivat aluksi
maanläheisiä.
– Diakoniatyössä olen vuosien aika
na nähnyt sen, että jo tämä ihmisen
tavallinen elämä on monelle pelkkää
pitkäperjantaita. Useat diakonian asiakkaat ovat sitä mieltä, että paratiisia
on jo se, kun ihminen saa katon päänsä
päälle, vaatteet yllensä ja jotain syötävää, Mattila sanoo.
Jatkoimme pohdiskelua, ja tulimme
siihen tulokseen, että kristinuskon
sisällä on ainakin kolme eri käsitystä
kuolemanjälkeisestä elämästä. Ensimmäisen näkemyksen mukaan kuolemassa ruumis lakkaa toimimasta ja sielu

Mattila mieleen nousee hiljattainen
käynti Valamon luostarissa. Siellä hän
törmäsi ortodoksien tapaan rukoilla
erikseen niin elävien kuin kuolleidenkin
puolesta. Ja muutoinkin kuolleet tuntuvat olevan arjessa ortodokseilla läsnä
enemmän kuin meillä luterilaisilla. Suhtautuvatko ortodoksit kuolemaan sitten
paljon luonnollisemmalla tavalla?
Mattila kehottaa kysymään asiaa
Aki Korpelalta, joka toimii diakonina
Lahden ortodoksisessa seurakunnassa.
Soitan Korpelalle. Hän allekirjoittaa
väitteen kuolleiden läsnäolosta. Esimerkiksi
kirkossa, kun muistellaan
kuolleita, ortodoksit saattavat tuntea jonkun edesmenneen olevan mukana
ja lähellä.
– Kuolema ajatellaan
uuden elämän syntymäpäiväksi. Siksi ortodoksisuudessa muistellaan
ihmisten kuolinpäivä
syntymäpäivien sijaan,

Henri Waltter Rehnström
on freelance-toimittaja ja
kirjoittanut eri printtimedioihin vuodesta 2007, mm.
Kirkonmäki-lehti, Helsingin
Sanomat ja TV-maailma,
opiskellut mediatutkimusta
Turun yliopistossa ja
valmistunut taiteen maiste
riksi Aalto-yliopistosta
pääaineena elokuva-ja
tv-käsikirjoittaminen.
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Tea Pohjoispuro

Helena Salovaara kertoo saaneensa sururyhmästä
voimaa jatkaa normaalia arkea.

Surutyö pitää tehdä
Hyvinkään seurakunnan sururyhmä auttoi Helena
Salovaaraa selviytymään läheistensä menetyksestä.

S

ELOKUVA

koon. Kaisan ja Tuijan kanssa oli turvallista käsitellä vaikeita tunteita, viime
keväänä sururyhmän käynyt Salovaara
kertoo.
Sururyhmässä jokaisella on oikeus

puhua tai olla vaiti. Pelkkä muiden
puheiden kuuntelu on jo suuri tuki.
Myös yhdessä itkeminen on tärkeää. Se
auttaa saamaan surua ulos. Ryhmäkoko
on pieni, vain noin 5-6 henkeä. Näin
jokainen ryhmäläinen saa tarpeeksi
tilaa. Ryhmä alkaa yleensä kuulumisten
vaihtamisella ja pienellä alustuksella
sen kerran teemaan.
– Myös rukoileminen oli tärkeää,
sillä kaikki ei ole meidän varassamme,
vaan iankaikkiset käsivarret kannattelevat meitä. Tapasimme muutaman viikon välein. Ennen viimeistä tapaamista
oli kuukauden tauko. Lopussa saatoimme todeta, että Isän käteen jätämme
toisemme, Salovaara kertoo.

KIRJAT

Draamaelokuva Marian paratiisi
Ohjaus: Zaida Bergroth.
Käsikirjoitus: Anna Viitala, Jan Forström
Näyttelijät: Maria Åkerblom – Pihla Viitala,
Salome – Satu Tuuli Karhu, Malin – Saga
Sarkola, Eino Vartiovaara – Tommi Korpela,
Saga – Elina Knihtilä, Lasse – Jan Korander
Kesto: 111 min

Horrossaarna – hengellinen kummajainen? Muutama vuosi sitten teatteri
ohjaaja Jouni Laineen pihapiirissä esitettiin kahtena kesänä horrossaarnaaja
Helena Konttisen elämästä dramatisoitua tarinaa. Se kosketti sydämiä niin
Hyvinkäällä kuin Karjalan maisemissa.
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vaikein. Silloin surija elää ensimmäistä kertaa juhlapäivät, kuten joulun,
juhannuksen ja merkkipäivät ilman
menetettyä läheistään. Tärkeintä on
kuitenkin se, että suru kohdataan, eikä
sitä lakaista sivuun, peitetä esimerkiksi
työnteolla.
Surutyö on annettu tehtävä ja sen
tekemättä jättäminen vaikuttaa ihmiseen hänen loppuelämänsä ajan. Surun
nostattamia tunteita ei pidä peittää tai

Reijo Huuskonen

Hurmos vallankäytön
välineenä
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Ensimmäinen vuosi on yleensä kaikkein

Tea Pohjoispuro

eitsemän. Luku on valtava, kun
miettii, että niin monta läheistä
hyvinkääläinen Helena Salovaara menetti vuoden sisällä.
Heidän joukossaan oli muun
muassa hänen äitinsä, rukousystävänsä
ja naapurinsa. He olivat kaikki erilaisia
ja eri ikäisiä.
– Kuljin alituisesti surun laaksossa
ja pelkäsin, että kuka onkaan seuraava.
Itse olen vielä täällä, mutta suurin osa
sukulaisistani ja ystävistäni on jo rajan
toisella puolella, Salovaara kertoo.
Raskaiden menetyksiensä jälkeen Salovaara koki tarvitsevansa sururyhmää.
Taakka oli liian suuri yksin kannettavaksi. Hän otti alkuvuodesta yhteyttä
Hyvinkään seurakuntaan ja liittyi diakonien Kaisa Laakson ja Tuija Vänskän pitämään ryhmään.
– Yhteisen kaipuun jakaminen auttoi
jaksamaan. Kaikki kuuluivat ikään kuin
samaan murtuneiden ja ikävöijien jouk-

Surun tunteiden kirjo on laaja.
Pintaan saattaa nousta niin vihaa kuin
syyllisyyttä ja monia muitakin kielteisiä
tunteita. Jokaisella ihmisellä sureminen
on kuitenkin yksilöllistä. Se on prosessi,
jota ei voi hoputtaa. Se ei välttämättä
mene pois vielä vuodessa tai edes kahdessakaan. Monilla voi kestää paljon
pidempäänkin.
– Luopuminen on aina vaikeaa.
Mutta surutyöhön kuuluu hyväksyä elämän rajallisuus, Salovaara sanoo.

Konttisen ja uukuniemeläisen herätysliikkeen hyvänä hedelmänä on näihin
päiviin asti toteutunut mm. satoja lapsia
auttanut diakoninen palvelu.
Horrossaarnaajia, puolivalvetilassa,
sängyssä maaten puhuvia naisia – myös
miehiä - on esiintynyt kautta aikojen.
Joidenkin ympärille on kehkeytynyt
palvova kulttiyhteisö. Toisilla välitetty
sanoma on perinteistä kristillistä julistusta kohti käyvin sovelluksin, ilmenneet
ylilyönnit on lähipiirin toimesta karsittu.
Marian paratiisi kertoo jo lähtökohdissaan arveluttavasta yhteisöstä.
Kokkolalainen Maria Åkerblom sai
karismaattisella persoonallaan ja
horrospuheillaan suuren joukon seuraajia, jotka luopuivat omaisuudestaan
ja palvoivat kritiikittä idoliaan. Marian

keinoja kaihtamattomuus joukon hallinnassa johti oikeustoimiin ja rangaistuksiin, ja siksi Kokkolasta yhteisö suunnisti
Helsinkiin, tarkoituksena jatkaa vielä
kohti Luvattua maata, Israelia.
Elokuva ei kovin hyvin tavoita Marian
suggestiivista, samalla kertaa rakastavaa
ja häikäilemätöntä hallintaa. Enemmän
painottuu kahden mukaan vedetyn naisen, Salomen ja Malinin orastava eroottinen suhde, josta kehkeytyy kolmiodraama. Marian miesystävän Einon perhe on arestissa; Eino jää kuten Nasaretin
Joosef lähes äänettömäksi yhtiömieheksi.
Kaikki näyttelijätyöt toteutuvat sinänsä
ammattitaitoisesti.
Marian paratiisissa – kuten kaikissa
ihmisten rakentamissa onneloissa – pesii
käärme ja ne sortuvat omaan mahdotto-

Sanna Krook

AJAN ILMIÖ
SURURYHMÄT
Seuraava sururyhmä aloittaa tammikuussa. Ryhmä kokoontuu tiistaisin
klo 14-15.30 alkaen 14.1.
Kokoontumispaikka srk-keskuksen
keskusteluhuone, Hämeenkatu 16.
Ilmoittautumiset Kaisa Laakso,
040 755 9364, kaisa.laakso@evl.fi.

Lapsensa menettäneiden
vertaistukiryhmä
ti 26.11. klo 18-20 ”Lohdun ja toivon
kanavat - miten jatkan omaa
elämääni eteenpäin”. Puolimatkan
kappeli, omaisten huone,
Aholankatu 20.
Pysäköinti Penttilänkadun puolelle.
Ilmoittautumiset
Leena Vilkka, 040 7627 650,
leena.vilkka@biofilos.fi.

hävetä, sillä ne ovat kaikki oikein, surijan omia tunteita.
– Sururyhmä oli minulle todella
tärkeä voimavara. Ne eväät, jotka siellä
sain, auttoivat minua jatkamaan normaalia arkea. Nyt vien haudoille kynttilöitä ja olen kiitollinen ajasta, jonka
sain viettää edesmenneiden läheisteni
kanssa, Salovaara kertoo.
Sururyhmien tarpeellisuudesta kertoo

ennen kaikkea se, että ne ovat useimmiten täynnä. Sukupuolijakauma näkyy
ryhmissä vahvasti. Suurin osa osallistujista on naisia. Salovaaran ryhmäläisistäkin miehiä oli ainoastaan kaksi, joista
toinen lopetti kesken.
– Ehkä miehet surevat enemmän
vaikenemalla, naiset puolestaan puhumalla, Salovaara sanoo.
Salovaara kokee, että sururyhmän
lisäksi hän on saanut paljon apua Anja
Porion kirjoittamasta Rakkaus on väkevämpi -kirjasta, joka jaettiin jokaiselle
sururyhmän jäsenelle. Kirjassa käydään
myötäeläen läpi surun kaikki vaiheet.
Teos alkaa ja päättyy samaan ajatukseen, mikä onkin sen keskeisin sanoma:
rakkaus ei koskaan kuole. Edesmenneet
elävät jälkeläisten sydämissä ja muistoissa niin kauan, kun he hengittävät.
Syvimmän surun jälkeen mieleen alkaa
vähitellen nousta lämpimiä muistoa.
– Suurin lohtu on kuitenkin siinä,
että uskon tapaavani rakkaimpani
sitten, kun minusta aika jättää. Jälleennäkemisen toivossa on hyvä elää, Salovaara kertoo.

Lasten sururyhmä
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 varhaiskasvatta
ja Laura Kuiri.
Ilmoittautuminen pe 13.3.2020
mennessä: ari-pekka.laakso@evl.fi,
0400 616 238 tai laura.kuiri@evl.fi,
040 8050 333.

Vertaistukiryhmä
itsemurhan kautta
läheisensä menettäneille.
Seuraava ryhmä alkaa
elokuussa 2020, tarkemmat tiedot
tulevat alkuvuodesta.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Hyvinkään Mielenterveysseura,
johanna.jarviluoma@hymise.fi.
Lisätietoja numerosta 040 137 2447.
Huom. Aina voit ottaa yhteyttä
Kriisikeskus Hymiseen
ma-to klo 9-15, 0400 755 284.

Henri Waltter Rehnström

muuteensa. Pyhään maahan ei koskaan
päästy, ja Maria Åkerblom toimi mielisairaalajaksojen ja vankeusrangaistuksensa
jälkeen liikenaisena. Hän kuoli 1981,
mutta edelleen on elossa näyttelijöiden
saaman palautteen mukaan Marian ihmeellisyydestä vakuuttuneita ihmisiä.

Uusia näkökulmia
Lutheriin
Sini Mikkola
Rakkaat sisaret, riehaantuneet rouvat.
Martti Lutherin naiset
Kirjapaja 2019, 315 s.

Marraskuun alkuun sijoittuu niin uskonpuhdistuksen muistopäivä kuin Martin
nimipäivä. Luther on siis vahvasti esillä.

Reformaattoristamme riittääkin aineistoa, sekä myötä- että vastakarvaan kirjoitettua ja kuvattua.
Teologian tohtori, historioitsija Sini
Mikkola on löytänyt lähes loputtomista
Luther-lähteistä uuden näkökulman,
naiset. Toki Lutherin Käthe-vaimosta,
Katarina von Borasta on kirjoitettu elämäkertoja ja muitakin hänen lähipiirinsä
naisia on tutkailtu. Mutta mm. Lutherilta
säilyneessä henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa on ennen suomentamatonta
materiaalia, jota Mikkola on hyödyntänyt.
Martti Lutherin ylle on soviteltu niin
sovinistin kuin feministin viittaa. Sen
verran railakasta tekstiä häneltä löytyy moneen lähtöön. Mikkola analysoi
maltillisesti tätä Lutherin välillä ristirii-

e
Anshelm Lain

Onko taivas digitaalinen?

D

igitalisuudesta tuli Suomessa käsite viimeistään
vuonna 2007. Tuolloin
analogiset televisiolähetykset muuttuivat digitaalisiksi. Tätä ennen hypetys oli ollut
suuri. Monet varmasti muistavat
Ylen tietoiskut, joissa veteraaninäyttelijä Sulevi Peltola markkinoi
uuden digi-tv:n vaivattomuutta. Digitaalisuus oli selvästi tulevaisuuden
sana.
Sittemmin meno on vain voimistunut. Digitaalinen vallankumous
ei ole enää käsillä vaan se on jo
tapahtunut. Kaikki löytyy nykyään
verkosta. Kirjoja ei tarvitse enää
avata vaan ne on mahdollista lukea
jonkin sähköisen sovelluksen kautta.
Videovuokraamot ovat kadonneet
suoratoistopalveluiden yleistyttyä.
Kauppalantien Filmtown taitaa sentään vielä sinnitellä.
Koulussa kaunokirjoituksen opetus ei ole enää pakollista. Miksi olisikaan, sillä tabletti on nykynuorille
tutumpi väline kuin lyijykynä. Kavereitakaan ei välttämättä tarvitse tavata, sillä kanssakäyminen tapahtuu
kätevästi sosiaalisen median kautta.
Ja onhan se helppoa, että omat
veroasiatkin voi nykyään hoitaa
verkossa. Enää ei tarvitse mennä
aamutuimaan verotoimiston eteen
odottamaan, että pääsisi jonon kärkeen, kun viraston ovet aukeavat.
Kirkkoonkin voi nykyään liittyä
näppärästi internetissä.
Kela, sosiaalitoimi, terveyspalve-

lut, pankkiasiat ja matkailu. Kaikki
palvelut, niin julkiset kuin yksityisetkin löytyvät nykyään verkosta.
Näin tavallisen ihmisen elämä on
muuttunut helpommaksi. Aikaa
säästyy, no, vaikka sitten sosiaalisessa mediassa oleskelulle.
Mutta kaikkia palveluiden digitalisoituminen ei kohtele tasapuolisesti. Monille ikäihmisille palvelut voivat osoittautua hankaliksi. Samoin
asian saattavat kokea myös vammaiset ja vieraskieliset. Ja entäs sitten
he, joilla ei yksinkertaisesti ole varaa
digitaaliseen asiointiin tarvittaviin
laitteisiin. Varsinkin pankkipalveluiden hoitaminen suoraan tiskillä
tulee kalliimmaksi kuin suoraan
verkossa asioiminen.
Digitalisoitumisessa on vaarana
myös se, että kohta ihmiset eivät
enää tapaa toisiaan silmätysten.
Eikä kohta enää korvatustenkaan,
sillä puhelut vähentyvät viestittelyn
yleistyessä. Onneksi esimerkiksi
kirkon diakoniapalveluissa asiakkaat
halutaan edelle kohdata kasvotusten, sillä mikään palvelu ei voi
korvata livenä tapahtuvaa kanssakäymistä.
Digitalisaation pyörteissä herää
kysymys myös siitä, mitä tapahtuu
kaiken tämän jälkeen. Onko taivaskin digitaalinen? Vai onko se viimeinen paikka, jossa digitaalisuudesta
on mahdollisuus päästä täydellisesti
eroon?
Henri Waltter Rehnström

taiselta tuntuvaa tuotantoa ja ajattelua.
Sitä selittävät yhtäältä ajan uskonnolliset ja poliittiset jännitteet ja toisaalta
uskonpuhdistajan persoona. Hän meni
naimisiin verrattain vanhalla iällä, sai
kuitenkin kuusi lasta ja koki vahvasti
perhe-elämän ilot ja surut.
Millä lämmöllä ja sielunhoidollisella
otteella Luther opastaakin monia työtovereidensa vaimoja ja luostareista karanneita nunnia! Avioliitto miehen ja naisen
välisenä fyysisenä ja henkisenä yhteytenä
on hänelle selviö. Samaan aikaan hän sivaltaa sanan säilällä miehiä ja naisia, joita
toimillaan horjuttavat Jumalan säätämää
tasapainoa. ”Itsepäiset aasit” ja ”riehaantuneet rouvat” oli palautettava ruotuun.
Virkistävää luettavaa monikasvoisesta
uskonpudistajasta!
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KIVUTTOMASTI JA

Hyvinkään sairaalan H-rakennus on
tuttu paikka Hyvinkään saattohoidon
tukiyhdistyksen puheenjohtaja Seija
Saukkonen-Hämäläiselle ja sairaalapastori Carina Lievendahlille.

8
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RAUHALLISESTI
Onnistuneeseen
saattohoitoon
kiinnitetään tämän
päivän Suomessa
enemmän huomiota.

J

ärjestelin kirjahyllyäni ja käteeni osui joskus
jostain hankkimani Suomen Punaisen Ristin
kotisairaanhoidon ja ensiavun opas vuodelta
1948. Mitä teet sairauden tai tapaturman
sattuessa? -nimellä kulkeva kirjanen tarjoaa
hyvin selkeitä ohjeita niin lääkkeiden annosta kuin
makuuhaavoista sekä palovammojen ja luunmurtumien hoitamisesta.
Mukana on myös luku Kuolevien ja kuolleiden
hoito. Siinä neuvotaan yksityiskohtaisesti, kuinka
elämästä lähtevän ihmisen viimeiset hetket tehdään
mahdollisimman helpoiksi. Luvussa annetaan myös
tarkat ohjeet ruumiin hoitamisesta ja pesemisestä.
Tämän päivän ihmiselle ohjeet saattavat tuntua
vierailta, pelottaviltakin. Mutta vielä seitsemänkymmentä vuotta sitten kuolema kotona oli hyvin
tavallista. Eikä vain maaseudulla, vaan myös kaupungissa. Punaisen Ristin kirjanen antaa nimittäin
myös kuolinpaikasta riippuvat ohjeet vainajan säilyttämisestä.
– Kyllä nykyaikana kuolema varmasti on monille
vieras käsite. Jos joku alkaa esimerkiksi puhua omista hautajaisistaan, niin hänet saatetaan vaientaa sanomalla, että `älä nyt tuollaisia puhu´. Mutta toki on
sitten myös ihmisiä, joille kuolema on normaali osa
elämää, kertoo Seija Saukkonen-Hämäläinen.
Kuolema on Saukkonen-Hämäläiselle tuttu asia.
Ennen eläkkeelle jäämistään hän työskenteli pitkään
osastonhoitajana Hyvinkään sairaalassa saattohoidossa. Kuolemia tapahtui vuodessa noin 100-150.
Nykyään osasto tunnetaan palliatiivisena yksikkönä,
mikä tarkoittaa parantumattomasti sairaan potilaan
hoitoa, jossa oireita pyritään lievittämään lääkkeillä
ja henkisellä tuella.

Vuosien saatossa Saukkonen-Hämäläinen onkin siis
seurannut suomalaista saattohoitoa erityisen läheltä.
Hänen mielestään koko ajan on menty parempaan
suuntaan. Hyvinkää on yksi edelläkävijäkunnista,
mikä johtuu paljolti tiiviistä yhteistyöstä HUS:n
kanssa. Erityisesti kivunlievitykseen on saatu paljon
parannusta.
– Monella kuolemanpelko liittyy kipuun. Ihmiset
haluaisivat ennen kaikkea rauhallisen ja kivuttoman
kuoleman, ja lähtökohtaisesti niin, että se tapahtuisi
kotona, Saukkonen-Hämäläinen sanoo.
Keusoten alueella toimiikin nykyään alueellinen
kotisairaala. Sen piiriin kuuluu myös kotona tapahtuva palliatiivinen hoito ja saattohoito. Vuosittain
kotisaattohoitoja on noin 100-120. Näistä hyvinkääläisiä on noin kolmekymmentä.
Ainakin varovasti voisi siis sanoa, että ollaan menossa kohti entisiä aikoja. Kuolemaa ei haluta enää
siivota sivuun, vaan se otetaan kotiin mukaan, siitä
tehdään luonnollinen osa elämää. Sillä onhan se
ainoa täysin varma asia, mitä ihmiselle tulee tapahtumaan.
Vaikka saattohoito aloitettaisiinkin kotona, se ei
tarkoita sitä, että myös kuolema
Jatkuu
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Saukkonen-Hämäläisen ja Lievendahlin mielestä saattohoidossa on menty
koko ajan parempaan suuntaan.

tapahtuisi aina siellä. Saattaa nimittäin
käydä niin, että lopun lähestyessä potilaan kivut kasvavat niin kovasti, että
hänet on toimitettava sairaalaan, jossa
viimeiset hetket vietetään.
Kuolema saattaa seurata parissa
päivässä tai parissa tunnissa. Hyvinkään edistykselliseen malliin kuuluu
se, että tehostetun kotihoidon potilaan
ei tarvitse mennä päivystyksen kautta
vaan hän pääsee palliatiiviselle osastolle
suoraan.
– Kuoleman lähestyessä monesti
myös omaisille saattaa iskeä pelkotila.
Tulee tavallaan paniikki siitä, että ei
halutakaan todistaa läheisen kuolemaa
kotona. Ja siksi potilaan kanssa mennään sairaalaan, Saukkonen-Hämäläinen kertoo.
Vaikka saattohoito on Saukkonen-Hä-

mäläisen mielestä hyvissä kantimissa,
niin aina kaiken voisi tehdä vielä paremmin. Siksi hän on ollut mukana perustamassa Hyvinkäällä Saattohoidon
tukiyhdistys ry:tä, joka rekisteröitiin
tämän vuoden kesäkuussa. Yhdistyksen
tehtävänä on lisätä tietoisuutta saattohoidosta, toimia tukiväylänä potilaille ja
heidän läheisilleen ja kouluttaa vapaaehtoistyöntekijöitä.
– Kivunhoito ja lääketieteellinen
hoito on meillä kunnossa. Mutta ajan
antaminen potilaalle on kaikkein haastavinta. Henkilökunnan resurssimäärä
ja aika ovat rajallisia ja omaisetkin saattavat väsyä, sillä kuolinhetkeä ei koskaan tiedä etukäteen. Monesti saattaa
käydä jopa niin, että potilas jaksaa paremmin kuin omaiset, tukiyhdistyksen
puheenjohtajana toimiva Saukkonen-

Hämäläinen kertoo.
Potilaan lisäksi on tärkeää, että
saattohoidossa otetaan huomioon
myös omaiset. Sairaalapastori Carina
Lievendahl kertookin, että omaisten
jaksamiseen on kiinnitetty huomiota
kouluttamalla saattohoidon tukihenkilöitä vuosina 2016 ja 2018. He ovatkin
saaneet paljon kiitoksia työstään.
– Syntymä on pyhä, mutta niin on
myös lähdön hetki ja sitä edeltävä aika,
Lievendahl sanoo.
Läheisen kuoleman jälkeen suru
saattaa tuntua musertavalta. Lievendahl kuitenkin painottaa, että suru on
terveen ihmisen merkki. Jäljelle jääville
omaisille kuolema merkitsee myös
tilaisuutta pysähtyä ja miettiä oman elämänsä arvopohjaa, mitä haluaa tehdä ja
mihin haluaa sitoutua.

Suru on terveen
ihmisen merkki.
Kuoleman kohtaaminen ja kuolemaa te-

kevän ihmisten oireiden seuraaminen,
varsinkin ensimmäistä kertaa, saattaa
tuntua pelottavalta. Kukaan ei halua
nähdä omaisensa kärsivän. Lievendahlin mukaan lohdullista saattohoidossa
on se, kun omaisille jää kauniita muis-

Lievendahl (vas). kertoo, että omaisten jaksamiseen on kiinnitetty huomiota
kouluttamalla saattohoidon tukihenkilöitä. Saukkonen-Hämäläisen mukaan
ajan antaminen potilaalle on kaikkein haastavinta.
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Palliatiivisen osaston käytävä on koristeltu perhosilla.

toja saattohoidosta, jossa potilas on
kivuton ja omaisille on annettu kiireettömästi aikaa ja tukea.
– Tuki voi olla hoitohenkilökunnan,
lääkärin, sairaalapastorin ja saattohoidon tukihenkilön antamaa aikaa. Monesti yhteistyössä näiden toimijoiden
kanssa saatu tuki on omaisille paras,
Lievendahl kertoo.
Omaisten läsnäolo on kuolevalle tär-

keää. Vaikka tajunta ei olisi enää kiinni
todellisuudessa, kuoleva saattaa kyllä
aistia ympärillä oleva ihmiset.
Helena Salovaara kertoo, miten hän
ja hänen siskonsa olivat puolisoineen
kokoontuneet Alzheimerin tautia sairastavan äitinsä kuolinvuoteen ääreen
viime vuonna. Äiti ei enää puhunut tai
nähnyt mitään, mutta lääkärin mukaan
kyllä kuuli. Yhtäkkiä hän kuitenkin
avasi silmänsä ja totesi katseellaan: hyvä että olette siinä. Muutamaa päivää
myöhemmin äiti siirtyi ajasta iäisyyteen.
Salovaara oli läsnä viimeisellä hetkellä. Hän piti äitiään kädestä kiinni,
kun tämä poistui rajan taakse. Rankasta
sairaudesta huolimatta loppu oli sujunut mahdollisimman rauhallisesti.
– Äiti lähti kivuttomasti ja turvallisesti. Se, että tiedän, miten kaikki tapahtui, on minulle äärettömän tärkeää.
Nyt minun ei tarvitse miettiä millaisia
äidin viimeiset hetket olivat, Salovaara
sanoo.
Salovaara oli paikalla myös silloin,
kun hänen anoppinsa kuoli. Kuoleman
todistaminen on hänen mielestään
tärkeää. Se on pyhä ja kaunis kokemus,
jossa ihminen oppii myös kohtaamaan

oman kuolemansa ja siihen liittyvät
pelot.
Äidin kuolema tapahtui Hämeenlinnan keskussairaalassa. Salovaara kiittää,
miten täydellisesti henkilökunta hoiti
saattohoidon. Lääkäri piti omaisille
aluksi luennon, missä selitti yksityiskohtaisesti kaiken, mitä tulee tapahtumaan. Omaisten ei tarvinnut huolehtia
mistään kivunlievitykseen tai muuhun
hoitoon liittyvistä asioista.
– Sekä äidistä että omaisista pidettiin hyvää huolta. Pystyin ajamaan aina
rauhassa yöksi kotiin, koska tiesin, että
äiti oli turvassa sairaalassa. Sairaalateologi Tuula Portin sanoi, että voin
soittaa hänelle myös jälkeen päin, jos
on tarve, Salovaara kertoo.
Sanotaan että Suomessa on hyvä
elää. Onnistuneella saattohoidolla
taataan se, että täällä on myös hyvä
kuolla.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Tea Pohjoispuro

HYVINKÄÄLLÄ
SAATTOHOIDON
TUKIYHDISTYS RY
Jäsenmaksu: 25 e
Tilinumero
OP: FI31 5062 0320 3162 39
Viitenumero: 20307

Palliatiivisella osastolla sijaitsevaan postilaatikkoon voi jättää saattohoidon
tukiyhdistykselle kehittämistoiveita, palautetta ja jäsenhakemuslomakkeet.

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Minun sukupuuni

O

letko koskaan makoillut
aivan puun alla ja katsellut,
kuinka oksat kurottavat kohti taivasta?
Tiedätkö kuinka syvällä
puun juuret ovat maassa? Minkälaisia
puita näet kotisi ikkunasta?
Raamatussa vanhassa testamentissa,
Saarnaajan kirjassa sanotaan;
Kaikella on määräaika, ja aikansa on
joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä
ja aika kuolla.
Aika on istuttaa ja aika repiä istutus. Aika on purkaa ja aika rakentaa.
Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on
valittaa ja aika hypellä. Aika on etsiä ja
aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika

viskata pois. Aika on olla vaiti ja aika
puhua.
Silloin kun on surullinen olo, tekee välillä mieli olla ihan hiljaa ja itkeä. Mutta
tärkeää on puhua myös ääneen se mikä
harmittaa ja mikä saa sinut surulliseksi.
Suru voi tuntua isolta möykyltä sisällä
ja vain puhumalla siitä, möykky alkaa
tuntua pienemmältä ja helpommalta
kantaa. Missä kohtaa kehoa sinulla tuntuu suru? Kaikella on aikansa, aikansa
joka asialla taivaan alla. Kaikesta saa
kysyä ihan reilusti, välillä vanhemmat
eivät välttämättä osaa vastata kaikkeen,
mutta moneen asiaan voi etsiä yhdessä
vastauksia.

Lapsille järjestetään
huhtikuussa 2020
oma sururyhmä.
Lisätietoa Laura Kuiri,
0408050333, laura.kuiri@evl.fi tai
AriPekka Laakso, 0400 616 238,
aripekka.laakso@evl.fi

Etsikää vanhoja nappeja ja tehkää sukupuu. Mikä nappi muistuttaa kutakin perheenjäsentä?
Voit myös etsiä perhekorteista sopivia hahmoja ja asetella heidät piirtämillesi puun oksille.

Oletko sinä ollut hautajaisissa? Kenen

hautajaiset ne olivat ja keitä siellä oli paikan päällä? Missä hautajaiset vietettiin?
Hautajaisissa olo voi tuntua surulliselta
ja itkettää, mutta silloin kun muistellaan kuolleesta läheisestä iloisia ja hyviä

Kuuntele kirja;
Puuvanhus ja
pikkukoivu,
Lysti Lampaan
youtube-kanavalla.

Kuuntele
virsi perheestätube
you
Lysti Lammas-lla.
kanava
eestä
Kiitos perh
kiittää.
tänään tahdon

Titta Kuisman ja Laila Nevakiven kirja
kertoo ystävyydestä ja elämän
kiertokulusta ja siitä, kuinka
kaikella on aikansa.
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Seuraa meitä
instagramissa;
Lystinlauma

TOIMINTAVINKKI:

muistoja, saa myös nauraa. Me olemme
saaneet toinen toisemme lahjaksi ja
yhteiset muistot yhdistävät meitä. Hautausmaalle voi viedä kynttilän ja yhdessä
muistella häntä, joka on kuollut. Muistella mitä mukavaa teimme aina yhdessä.

Pyhäinpäivänä
2.11.2019, lauantaina,
Puolimatkan kappelissa on
klo 16.00 pyhäinpäivän perhehartaus.
Voitte tulla yhdessä perheen kanssa
paikalle ja samalla käydä
sytyttämässä kynttilän vaikka
muistelukivelle aivan
kappelin viereen.

Hyvinkään seurakunnan
nettisivuilta löydät kuvia
Hyvinkään hautausmaista ja
voit kurkistaa miltä näyttää
siunauskappeleissa sisältä.
Oletko käynyt näissä
paikoissa ennen?

Jos kaikella on aikansa
niin alkaako
kello hälyttää silloin,
kun on aika
itkeä tai nauraa?
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sa;
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Piirrä puuttuvat numerot kellotauluun.
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Nuorten katukahvilatempaus

Tuija Mattila haastatteli Heljä Liesmäkeä ja
Aino Pohjolaa kauppakeskus Willassa.

H

yvinkääläiset nuoret Heljä
Liesmäki ja Aino Pohjola
saivat syyskuun alkupuolella
hyvän idean. He halusivat
auttaa köyhiä lapsia ja
lapsiperheitä ihan konkreettisesti ja
päättivät kerätä rahaa sitä varten perustamalla yhden päivän ajaksi pop up –

Nuoret lahjoittivat pop-up kahvilan
tuotot hyväntekeväisyyteen.

katukahvilan Kruununpuistoon.
Mukana operaation toteutuksessa olivat
molempien isosiskot ja tyttöjen koulukaveri Heidi. Tytöt laativat mainoksen
kahvilasta ja jakoivat niitä Kruununpuistossa asuvien ihmisten postilaatikoihin. Sitten he hankkivat leivontatar-

peet, leipoivat kahvileivät ja pystyttivät
katukahvilan kadun varteen.
Katukahvila tuotti 60 € ja Heljä ja Aino
luovuttivat sen Hyvinkään seurakunnan
diakoniatyölle Willassa olleen tapahtu
man yhteydessä. Diakonisihteeri Tuija
Mattila kiitti katukahvilan toteuttajia

upeasta operaatiosta. Mattila kertoi,
että diakoniatyö ostaa 60 €:lla lahjakortteja, joita voidaan myöntää avustuksena taloudellisissa vaikeuksissa
oleville lapsiperheille.
Teksti: Tuija Mattila
Kuvat: Hannele Liesmäki

Nuortenillat aikuisille alkavat Betaniassa

E

lämän pienempiä ja isompiakin
kysymyksiä pääsee yhdessä
tuumailemaan Hyvinkään
seurakunnan aloittaessa Nuorisotalo Betaniassa Aikuisten
nuortenillat. Konsepti on lainattu
pääkaupunkiseudulta ja kerran kuussa
järjestettävien keskusteluiltojen teemat
liikkuvat hyvinvoinnista ystävyyteen,
surusta ruuhkavuosiin ja armosta yhteisöllisyyteen.
Aikuisten nuortenillat ovat avoimet

kaikille, vaikka varsinaisena kohderyhmänä ovat alle 40 vuotiaat. Keskusteluiltojen nimi juontaa siitä, kuinka
samansukuisesti ollaan koolla kuin seurakunnan nuorten viikkotoiminnassa
aikanaan mukana olleet ovat tottuneet.
Luvassa on kuulumistenvaihto- ja jutusteluhetki kahvikupposen ääressä,
alustus illan teemasta ja yhteistä keskustelua aiheesta. Ilta päättyy pieneen
hiljentymishetkeen.
Osassa iltoja saattaa mukana olla

vieraileva esiintyjä tai alustaja, muutoin
keskustelua johdattelevat vuorokertoina nuorten aikuisten pappi Heidi
Kajander-Maavuori ja kasvatuksen vastuukappalainen Petteri Kerko.
Ensimmäinen Aikuisten nuortenilta on

heti tämän Kirkonmäki-lehden ilmestymisen alla, torstaina 31.10. teemalla
Ruuhkavuodet – arjen logistiikka ja voimavarat. Seuraava kokoontuminen pidetään torstaina 14.11. teemalla Suru ja

elämän rajallisuus. Vuoden viimeisessä
Aikuisten nuortenillassa torstaina 12.12.
hörpitään glögit Ilo –aiheen parissa.
Lisätietoja nuorten aikuisten pappi
Heidi Kajander-Maavuori,
heidi.kajander@evl.fi.
Historian ensimmäinen Aikuisten
nuortenilta starttaa Hyvinkäällä
torstaina 31.10. klo 18-19.30 Betaniassa,
osoitteessa Helenenkatu 15.

IKKUNA MAAILMAAN

Lähetystyö on arkielämän lähimmäisenrakkautta

O

lemme Helene ja Joona Toivanen ja aloitimme lähetystyöntekijän uramme Virossa,
jossa Joona työskenteli Tarton Maarian
seurakunnan kirkkoherrana ja Helene
järjesti Viron luterilaisen kirkon työntekijäkoulutuksia paikallisessa lähetyskeskuksessa. Olemme
molemmat teologeja. Joona on suomalainen ja Helene
on kotoisin Virosta.
Muutimme tänä syksynä Myanmariin ja olemme
aloittaneet työmme yhteistyössä paikallisen luterilaisen kirkon kanssa. Tällä hetkellä opiskelemme
Burman kieltä, mutta meitä on pyydetty opettamaan
teologiaa luterilaisen kirkon koulutuskeskuksessa ja
aloitamme työn ensi keväänä.
Lähetystyöntekijöinä olemme tottuneet puhumaan
lähetystyöstä, mutta luulemme silti, että käsite ”lähetystyö” on nykyään monille vaikeasti ymmärrettävä.
Onhan totta, että ihminen voi elää elämäänsä monella
tavalla eri kulttuureissa eikä yksi elämäntapa ole parempi kuin toinen. Lähetystyö ei ole kuitenkaan sitä,
että länsimaiset ihmiset lähtevät kertomaan muualla
asuville, että heidän tulisi omaksua länsimaiset arvot
ja tapa elää. Lähetystyö on sen sijaan sen kristillisen
totuuden tunnustamista, että jokaisella maailman
ihmisellä on oikeus kuulla sanoma Jumalasta, joka
rakastaa häntä. Me tunnustamme kaikkien ihmisten
ihmisarvon sen kautta, että jaamme heidän kanssaan
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Jumalan rakkauden sanomaa.
Vaikeinta lähimmäisenrakkaudessa lienee kuitenkin se, että meillä ei ole valtaa ottaa pois toisen
ihmisen kärsimystä emmekä voi elää toisen elämää,
taikka tehdä valintoja hänen puolestaan. Tämä on
totta jokaisessa yhteiskunnassa. Myanmarissa näkee
paljon köyhyyttä, mutta olemme joutuneet hyväksymään sen, että emme voi ratkaista kaikkia, edes
pientä osaa tämän yhteiskunnan ongelmista.
On opittava olemaan läsnä jokaisessa
kohtaamisessa ja rakastamaan sitä
ihmistä, joka on tässä hetkessä
lähellämme. Joskus se onkin
kaikista vaikeinta.
Vaikeaa on se, että emme
tiedä, mitä toinen ihminen
tarvitsee. Joskus emme
ymmärrä itsekään, mitä
kaipaamme ja kuitenkin
elämä tuntuu kipeältä,
tyhjältä ja merkityksettömältä. Tämä

Toivaset tulevat opettamaan teologiaa Myanmarin
luterilaisen kirkon koulutuskeskuksessa.

merkityksettömyys tulee esille juuri sellaisina hetkinä,
jolloin elämämme alkaa pyöriä itsemme ympärillä.
Niinpä lähetystyö kotona tai ulkomaille onkin arkielämän lähimmäisenrakkautta.
Helene ja Joona Toivanen

Tea Pohjoispuro

YTIMESSÄ

Elämän erämaat

J

oskus elämä voi tuntua kohtuuttoman raskaalta. Kun elämän turvalliset rakenteet yhtäkkiä murenevat
ympäriltä, moni jää yksin. Kun
työpaikka lähtee alta, läheinen
kuolee, parisuhde päättyy tai äkillinen
vakava sairaus yllättää, ihminen on sisäisesti yksin, avuton ja vailla kiintopistettä,
johon voisi tarttua. Kuka on rinnallani,
kun elämä satuttaa? Mistä saan voimaa ja
rohkeutta jatkaa huomiseen?
Elämän mieltä saatamme toki kysellä
ilman pohjakosketuksiakin. Vaikka kaikki vaikuttaisi ulkonaisesti hyvältä, sisin
kumisee tyhjyyttään. Elämän tarkoitus,
mikä se olikaan? Työ, perhe, harrastukset,
elämykset jne. Listaa voi kukin jatkaa mielensä mukaan. Elämän mieli voi kadota
siltäkin, jolla on kaikkea ja enemmänkin.

Kuka ymmärtää minua, joka en jaksa
iloita elämästä?
Elämän erämaassa vaeltaa moninainen
joukko meitä enemmän tai vähemmän
eksyksissä olevia ihmislapsia. Erämaa
ei kuitenkaan ole aivan toivoton paikka
ihmisen olla. Varhaisen kirkon erämaaisät puhuivat hedelmällisestä erämaasta.
Elämämme erämaa, niin kauhistuttavalta
kuin se saattaakin tuntua, voi osoittautua
jälkeenpäin hedelmälliseksi puutarhaksi,
siunauksen paikaksi. Erämaan hiljaisuudessa voit oppia tuntemaan itsesi syvemmin kuin koskaan ennen. Erämaassa on
vaikea paeta sisältä kantautuvaa ääntä.
Siellä ei voi kätkeytyä puiden sekaan
eikä toisten selän taakse, ei töihin eikä
kiireeseen.
Jos olet tullut pysäytetyksi tai koet

Älä pelkää
hiljaisuutta, älä
pysähtymistä.

 levasi matkalla erämaahan, älä pakene
o
sitä. Älä pelkää hiljaisuutta, älä pysähtymistä. Älä arkaile kuulostella, mitä sinulle
ihan oikeasti kuuluu. Äläkä pelkää sitä
sisäistä erämaata ja pimeyttä, johon Jumala saattaa sinut joskus heittää. Kristus
on sinua vastassa siellä. Kristus itse joutui
elämässään kohtaamaan äärimmäisen
yksinäisyyden ja pimeyden. Hän paini
Getsemanen yössä ja ristillä kuolinkamppailussaan. Hän oli kiusattu ja koeteltu
niin kuin vain ihminen saattaa olla.
Kristus on kanssasi, hän on sinun puolustajasi ja varma turvasi. Mikään ei voi erottaa Kristukseen turvautuvaa Jumalasta ja
hänen rakkaudestaan.
Antti Kurkola
Seurakuntapastori

Evankeliumi

Rukous

Virsi

»Minun armoni riittää sinulle. Voima
tulee täydelliseksi heikkoudessa.»
Sen tähden ylpeilen mieluimmin
heikkoudestani, jotta minuun asettuisi
Kristuksen voima.
2. Kor. 12:9

Herra – välistä minun sisimpäni tuntuu tyhjältä erämaalta.
Ajatukseni ja tunteeni eivät toimi.
Sanasi ei puhu minulle mitään.
En osaa rukoilla.
Välistä epäilen sitäkin, onko sinua lainkaan olemassa.
Tässä olen nyt näin tyhjänä,
näin kuivan, näin epäilevänä.
Jätän kaiken sinun käsiisi,
että voisin avautua läsnäolollesi.
Kiitos, että sinä et koskaan väsy minuun,
vaan tahdot yhä uudestaan tulla luokseni.
Ei tosiaankaan merkitse mitään,
vaikka minusta itsestäni tuntuu, että
olen epäonnistunut.
Sinähän olet sanonut,
että itse hoidat loppuun asti työsi minussa.
Auta minua luottamaan siihen lupaukseen.

Sinun edessäsi painamme päämme,
tuomme elämämme eteesi sun.
Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme,
olet armahtanut kadotetun.
Sinun ihmeellisen ristisi juureen
tuomme sydämemme sirpaleetkin.
Saamme turvautua syliisi suureen,
siinä levätä saa syntisinkin.
Meitä kuljeta tahtosi tiellä,
vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä,
minne täältä se ikinä vie.
Kulje kanssamme aamusta iltaan,
anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rintaan,
sinne rauhasi lahjoittaen.
930: 1
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Sanna Krook

Tule mukaan
muskariin!
Kirkkomuskari-ryhmissä Betaniassa
ja Vanhassa kirkossa on tilaa. Laulua,
soittoa, tanssia, liikkumista ja rauhoittumista yhdessä aikuisen kanssa.
Muskarit kestävät puoli tuntia, ryhmiä
on tiistaisin ja torstaisin.
Päiväkerhoissa on vapaita paikkoja.
Kerhossa lauletaan, leikitään, ulkoillaan,
syödään eväät ja hiljennytään. Päiväkerhoja on 2-5 -vuotiaille lapsille. Kerhot
kokoontuvat 2-3 kertaa viikossa 2-3
tuntia kerrallaan Martissa, Vehkojalla,
Lasten Kammarissa, Kirkonmäellä, ja
Paavolassa. Kerholaisilla kerran kuussa
ohjatut liikuntahetket Youmovessa.
Vapaita paikkoja voi kysellä
kasvatuksen toimistosta; Tanja Uimonen,
040 528 7236, tanja.uimonen@evl.ﬁ

Puolen tunnin kirkkomuskarissa
ehditään oppia uusia lauluja.

POIMINTOJA
laulamaan rakkaimpia virsiä. Kuoroa
johtaa Pertti Utriainen. Ohjelma 10 e.
To 21.11. klo 18 Ystävät yhdessä – koko
perheen lauluilta Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13. Lauluja ja runoja
ystävyydestä, Lapsen oikeuksien viikolla!
Ohjelman jälkeen pientä iltapalaa. Vapaa
pääsy.

Eve ja Ossi

KONSERTTEJA JA MUSIIKKIA
Su 10.11. klo 14-16 Isänpäiväkonsertti Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Musisoimassa Eve ja Ossi.
Su 10.11. klo 15-17 Liedin sydänmailla
-konsertti Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13.
Laulajina sopraanot Kirsi Ahvenniemi,
Annikka Castrén, Katja Harvala, Helena
Lohela ja Carita Särestö; mezzosopraano
Anneli Alajoki; tenorit Reino Leppänen
ja Tero Pohjosenperä; baritoni Jussi
Ruuttunen.
To 14.11. klo 19-21 Isänmaallisten laulujen
ilta Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11,
professori Reijo Pajamon johdolla.
Su 17.11. klo 12 Paavola-päivän konsertti,
Paavolan srk-koti, Aittatie 1.
Su 17.11. klo 18–20.30 Kirkko olkoon niin
kuin puu -konsertti Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Luvassa vanhoja tuttuja
suosikkeja sekä uudempia virsiä ja hengellisiä lauluja. Yleisö pääsee mukaan

Su 8.12. klo 15-16 Christmas Carols Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Ma 9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Nopon koululla, Nopon koulukuja 9.
Ti 10.12. klo 18-19 Laulajien joulukonsertti
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Minna Lammisen laulunoppilaat esittävät
joululauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e
musiikkityölle.
To 12.12. klo 18-19 Kauneimmat joululaulut
Martin srk-talolla, Niittymäenraitti 4.
Pe 13.12. klo 18-19 Luciafest och de
vackraste julsångerna i Gamla kyrkan.
Kauneimmat joululaulut ruotsin kielellä
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
La 14.12. klo 17-18.30 Ihana jouluilta,
koko perheen joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Lapsi- ja
nuorisokuorot tunnelmoivat soitinyhtyeen säestyksellä. Solistina Ilta.
Konsertissa kuullaan sekä perinteisiä
että uudempia joululauluja. Tervetuloa
virittäytymään joulun tunnelmaan.

SYDÄMENI JOULU
JOULUKONSERTTIKIERTUE 20 19

Su 1.12. klo 19 Waltteri Torikka – Sydämeni
joulu Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Säestäjänä neljän huippumuusikon
yhtye. Ohjelmisto koostuu sekä tutuista
jouluklassikoista että uusista joululauluista. Liput warnermusiclive.fi.
To 5.12. klo 14-15 Kauneimmat joululaulut
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Pe 6.12. klo 17- 18.15 Isänmaalle Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Konsertissa
puhallinorkesteria johtavat aliupseerikurssin kapellimestarioppilaat. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 e.
WALTTERITORIKKA.FI

WALTTERI TORIKKA OFFICIAL

Ilta

TAPAHTUMIA
Pe 1.11. klo 18 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla Vehkojan srk-keskuksessa, YliAnttilantie 3. Voit tulla juhlaan yhdessä
perheesi tai kummisi kanssa. Synttäreillä
nautitaan yhteisestä juhlaohjelmasta,
Hakasirkuksen esityksestä sekä herkutellaan synttärijäätelöllä.
La 2.11. klo 14 Pyhäinpäivän hartaus Rauhannummen kappelissa, Hikiäntie 1433.
Linja-autokuljetus Rauhannummen hautausmaalle lähtee klo 12.30 Hyvinkäänkylästä ja ajaa Uudenmaankatua (tilausajo),
Paavolasta (linja 6) ja Hakalasta (linja 4).
Vaihtoyhteys rautatieasemalta klo 12.45.
Auto ajaa Hämeenkatua, Sähkökatua,
Munckinkatua ja Hämeenkatua Rauhannummeen. Paluu hartauden jälkeen
samaa reittiä. Paikallisliikenteen maksu.
Klo 15 Pyhäinpäivän hartaus ja klo 16
perhehartaus Puolimatkan kappelissa,
Aholankatu 20.
Ma 4.11. klo 7.30-8.30 Miesten aamukahvit
Cafe Aulassa Jussintorilla, Hämeenkatu 3.
Runsas aamupala 7e. Rovasti Yrjö niemi
kertoo Hämeenlinnassa järjestetyistä
Miesten aamukahveista sekä matkoista
Siperiaan. Isäntänä Kosti Kallio.

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 1519
Perjantaisin: After School klo 1519
Lauantaisin: Nuorten ilta klo 16.3020.30
Viikkotoiminta tauolla 15.12.10.1.2020. Ovet auki taas Nuorten illassa lauantaina 11.1.2020 klo 16.30 alkaen.
15.17.11. Maata Näkyvissä festarireissu Turkuun
14.12. Betskun joulu
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Jumala. Armo. Elämä.

Milka Alanen

Virsiä taustoitetaan kuvilla

Kide-kuoro juhlii pyöreitä vuosia
Hyvinkään kirkossa.
Kirkko olkoon niin kuin puu -nimellä
kulkevassa juhlakonsertissa kuusikymmentä vuotta täyttävä Kide-kuoro
esittää kaikkien tuntemia rakkaimpia
virsiä, joihin yleisökin saa osallistua.
Tämän lisäksi mukana on myös uudempaa hengellistä tuotantoa. Kuoroa johtaa Pertti Utriainen. Kanttori Marjut
Sipakko säestää pianolla ja uruilla.
Lauluissa korostuu kirkkovuoteen,
vuodenaikojen kiertokulkuun ja ihmiselämän eri vaiheisiin liittyviä aihelmia.
Tämän lisäksi lauluesitysten mukana
elää kuvateos, joka projisoidaan kuoron
taakse alttariseinälle. Sen on suunnitellut hyvinkääläinen kuvataiteilija Virpi
Talvitie, joka myös itse laulaa kuorossa.
– Taustaprojisoinnin kuvat vaihtuvat
rauhallisesti. Kuvittaminen on ehkä
harhaanjohtava sana. Pikemminkin
minä taustoitan virsiä, teen väreillä
tunnelmia ja luon tulkintoja yleisölle ja
ehkä itsellenikin, Talvitie sanoo.
Virsiä ja muita lauluja on noin parikymmentä kappaletta. Niiden joukossa
muun muassa Oi herra luoksein jää jo
ilta on, Soi kunniaksi luojan ja Kahden
maan kansalainen. Talvitie ei kuitenkaan halua yksi yhteen kuvittaa virsien
sanoja vaan kuvata yleismaailmallisesti
niissä olevia asioita. Tunnelmat kuvissa

vaihtuvat laidasta laitaan, on elämäntuskaa, mutta myös kevään heräämisen
iloa.
– Hyvinkään uusi kirkko tarjoaa
upeat raamit esitykselle. Musiikin ja
kuvan avulla on tarkoitus luoda runsaampi kokonaiselämys, josta jokainen
katsoja ja kuulija ottaa irti sen, minkä
kokee tärkeimmäksi. Joku voi lähteä
seuraamaan kuvaa, toinen musiikkia.
Ajatus taideteoksesta tuli kuoronjohtajalta. Pertti oli ollut katsomassa
tyttäreni bändiä, jonka esitykseen olin
tehnyt myös taustaprojisoinnin, Talvitie
kertoo.
Talvitie toivoo, että tekniikan kanssa
ei tule ongelmia ja kuvat heijastuvat
suunnitellusti taustalle. Tällöin hän
pääsee itsekin mukaan laulamaan. Kuoroharrastus onkin hänelle hyvin tärkeä.
– Olen ollut Kiteessä viisi vuotta.
Tykkään siitä, että kuorossa lauletaan
niin monia erilaisia lauluja. Sanat ja
tekstitykset ovat aina olleet minulle
tärkeitä. Runotkin aukeavat minulle paremmin laulamalla, Talvitie sanoo.
Henri Waltter Rehnström
Kirkko olkoon niin kuin puu -juhlakonsertti
Hyvinkään kirkossa 17.11.2019

Virpi Talvitien suunnittelema kuvateos heijastetaan kirkon alttariseinälle.

POIMINTOJA
Pe 8.11. klo 9- 12 Seurakunnan kotisivut
tutuiksi ikäihmisille, srk-keskuksen juhlasali, Hämeenkatu 16. Tiedottajat opastavat ikäihmisiä seurakunnan kotisivujen
käytössä. Ota mukaasi läppäri, tabletti tai
mobiililaite, jota käytät netissä asioidessasi. Poikkea klo 9-12 välillä, kysy neuvoa
ja nauti samalla kuppi kahvia.
Pe 8.11. klo 18 Tie vie – muisteluilta pyhiinvaellus Santiago de Compostelaan 5/19.
Ilta on avoin ja suunnattu vaellusryhmälle
ja niille joita vaellus kiinnostaa. Iltaan ei
tarvitse ilmoittautua. Illassa kerrotaan
pyhiinvaelluksesta, katsellaan kuvia ja
annetaan vinkkejä vaellukseen.
Tiedustelut petra.pohjanraito@evl.fi,
040 748 1960.
La 9.11. klo 10-14 Kokkauspäivä Betaniassa,
Helenenkatu 16. Teemme yhdessä irakilaista ruokaa irakilaisen opastuksella.
Ilmoittautuminen ke 6.11. mennessä
anna.rauhala@evl.fi, 040 184 0445.

Pe 15.11. klo 17 Pap-pi tavattavissa Kauppakeskus Willassa. Kasvatustiimin ohjelmatuokio Willanaukion lavalla. Päivystävänä
pappina Robert’s Coffeessa Petteri Kerko.
Pe 13.12. klo 17 & ke 18.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut, papit ja kanttorit
laulamassa.
Pe 22.11. klo 9-12 Lapsen oikeuksien päivän
perhetapahtuma Hyvinkään kirkossa,

Hämeenkatu 16. Kasvomaalausta, kuvasuunnistusta, askartelua, pientä purtavaa,
muskarikirkko klo 10, arkipäivän rukoushetki klo 11.30. Mukana Lysti-lammas!
Tervetuloa oman aikataulun mukaan.
La 23.11. klo 10-15 Seurakunta mukana kaupungin joulunavauksessa Willantorilla.
Kirkkoherra Ilkka Järvisen tervehdys ja
Vehkojan kuoro Willantorin lavalla klo
10.15. Toriteltta Willantorilla klo 10-15.
Nuorten musiikkiryhmä Kuvastus Prisman
edessä klo 11.00. Seurakunta mukana
Jussinmäellä klo 12-15.
Su 24.11. klo 17–19 Kohti-messu Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Kohti-messu
on kohtaamispaikka Jumalan ja lähimmäisen kanssa. Sanaa ja ehtoollinen. Tarjoilua kirkon yläsalissa klo 16.30, messu
alkaa klo 17. Pyhäkoulu ja rukouspalvelua.
Kolehti nimikkolähetti Pasi Hujasen työlle
Venäjällä Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta.
Ke 4.12. klo 18 Nuorten aikuisten peli-ilta
Oluthuone Joutsenessa, Hämeenkatu 1-5.
Tarjolla lautapelejä, jutustelua sekä pientä
syömistä ja juomista.
To 5.12. klo 10.30–13.30 Lähetyksen joulumyyjäiset srk-keskuksessa, Hämeenkatu
16. Nyt on mahdollisuus helpottaa Joulupukkia! Samalla annat joululahjan lähetystyölle. Myyjäisistä löydät leivonnaisia,
lahjoja lapsille, joulukortteja ja arpoja.
Pe 6.12. klo 12.00–12.30 Itsenäisyyspäivän
seppeleenlasku Puolimatkan hautausmaan sankariristillä, Aholankatu 20.
klo 12.45–13.15 Seppeleenlasku Rauhannummen hautausmaalla, Hikiäntie 1433.
Pikkuväen joulukirkot
Ma 9.12. klo 9 ja klo 10 Paavolan seurakuntakoti
Ti 10.12. klo 9.15 ja klo 10.15 Hyvinkään
kirkko

Ke 11.12. klo 10.30 Martin seurakuntatalo
Mukana päiväkotiryhmiä ja pikkulapsiperheitä.
Vapaaehtoisia tarvitaan! Maahanmuuttajien suomen kielen ryhmiin kaivataan
lisää ohjaajia. Noin 2-3 h/vk yhteistä
keskustelua, suomen kielen harjoituksia
tai avustamista läksyjen teossa. Aiempaa
opettajakokemusta ei vaadita. Ti klo 1416 Betaniassa, Helenenkatu 15 naisten
Luetaan yhdessä ryhmä. Tiedustelut
Sirkka Halonen halosensiku@gmail.com
ja Pirkko Mäki, 050 520 4322. Ti klo 18-20
miesten Luetaan yhdessä ryhmä ja to klo
18-19.30 Suomi-kahvila MoniMartissa,
Martinkatu 9-11. Tiedustelut
paivi.lammela@evl.fi, 040 559 6318.
Diakonian asiakasvastaanotto NesTorissa,
Suokatu 6.
Ma klo 14-17 perhetyön vastaanotto.
To klo 10-13 päihdetyön vastaanotto.
To ja pe klo 10-13 vastaanotto. Ajan
varaus 019 4561 250 tai käymällä paikan
päällä tekemässä varauksen em. aikoina.

Pitopalvelun lounaspöytä on avoinna mape klo 10.30-13.30. Hinta 10 e. Ruoka on
mahdollista ottaa myös mukaan. Pitopalvelusta saat kätevästi tarjoilut kaikkiin
juhliin, hyvinkaansrk.pitopalvelu@evl.fi
tai 040 8050 240. Tilaa herkulliset jouluruoat pe 13.12. mennessä! Hinnaston
löydät seurakunnan nettisivuilta.

Kaikki seurakunnan toiminta
osoitteessa
www.hyvinkaanseurakunta.fi.
Seurakunta on myös 
Facebookissa ja Instagramissa.

Oikaisu. Kirkonmäki-lehdessä 4/19 oli virheellisesti mainittu LC Hyvinkää Höffinga
ladyt, vaikka kyseessä on Naisleijonat
LC Hyvinkää/Höffinga. Seurakunnan
diakoniatyö haluaa lämpimästi kiittää
naisleijonia yhteistyöstä.

Kiinnostaisiko sinua toimia
sijais- tai tukiperheenä?
Etsimme tuki- ja sijaisperheitä
eri-ikäisille lapsille ja nuorille

eski u enmaan
Perhehoitoyksikkö Pihlaja
p. 040 155 4411
pihlaja@ke sote.fi
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Sijaisperheitä tuetaan perhekohtaisesti
käymällä tapaamassa heitä kodeissaan.
Kotikäynnillä sosiaalityöntekijä
Tiina Leppänen.

Lapsen etu ennen kaikkea

Tuki- ja sijaisperheistä
on huutava pula

L

ähimmäistään voi auttaa
monella eri tavalla. Jos olet
esimerkiksi miettinyt sijaisvanhemmuutta, niin nyt apuasi
tarvittaisiin kipeämmin kuin
koskaan aikaisemmin. Keski-Uudenmaan sote-alueella, ja näin ollen siis
myös Hyvinkäällä, törmätään toistuvasti vaikeuksiin löytää sijaisperhe huostaanotetulle lapselle.
Viime vuosien aikana huostaanotettujen lasten määrä on kasvanut.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan kiireellisten sijoitusten
määrä nousi seitsemän prosenttia viime
vuonna, sitä edellisenä vuonna luku oli
peräti viisitoista. Ongelma on myös siinä, että uusia tuki- ja sijaisperheitä on
vaikeampi löytää kuin aiemmin.
– Se saattaa johtua monesta asiasta.
Ehkä elämä on nykyään liian kiireistä
ja hektistä, tai sitten ihmiset tekevät jo
valmiiksi paljon muutakin vapaaehtoistyötä, eikä aika siksi tahdo riittää. Tällä
hetkellä erityisesti kouluikäisille ja nuorille on vaikea löytää sijaisperheitä, kertoo sosiaalityöntekijä Tiina Leppänen.
Leppänen on työskennellyt kahdek
san vuotta Keski-Uudenmaan sote
-kuntayhtymään kuuluvassa perhehoitoyksikkö Pihlajassa. He etsivät
jatkuvasti niin vastaanottoperheitä kuin
pitkäaikaisesta sijoituksesta kiinnostuneita perheitä. Tämän lisäksi tarvetta
on myös tukiperheille.
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– Tukiperhemallissa lapset asuvat
biologisten vanhempiensa luona, mutta
käyvät yhtenä viikonloppuna kuukaudessa tapaamassa tukiperhettä, Leppänen sanoo.

Viime vuosien aikana
huostaanotettujen
lasten määrä
on kasvanut.

Tuki- ja sijaisperhetoiminnassa on
mukana monenlaisia perheitä. Tavanomaisen ydinperheen lisäksi on myös
lapsettomia perheitä, sateenkaariperheitä ja yksineläjiä. Tärkeintä on, että
perheen aikuiset ovat sitoutuneita
toimintaan, ja että sijoitetut lapset ovat
tasa-arvoisessa asemassa. Vastaanottoperhetoiminnassa toisen vanhemman
on oltava kotona, pitkäaikaisena sijaisperheenä toimiessa sijoituksen alussa
edellytetään toisen vanhemman koto-

naoloa. Sijaisvanhemmuus on jaettua
vanhemmuutta, jossa lasten tilanteesta
käydään keskustelua biologisten vanhempien kanssa.
Sekä pitkäaikaisille että vastaanottoperheille maksetaan hoitopalkkiota
ja kulukorvausta. Vastaanottoperheen
kohdalla korvaus on päiväkohtainen,
pitkäaikaisperheen kohdalla kuukausikohtainen.
– Lähtökohta on tietenkin se, että
sijaisperhe on lapsirakas, mutta kyllä
rahastakin voi ihan rohkeasti keskustella. On hyvä tietää, että mitä maksetaan
ja mitä korvataan, Leppänen kertoo.
Sijaisperheitä koulutetaan niin kutsu-

tulla pride-valmennuksella, joka kestää puolisen vuotta. Valmennukseen
sisältyy paljon ryhmätapaamisia ja
kotitehtäviä, jossa pohditaan omaa vanhemmuuttaan ja omaa kasvatustaan.
Jos perheessä on biologisia lapsia, myös
heillekin on omaa valmennusta. Ennen
valmennusta toki tarkistetaan sijaisperheen sopivuus, löytyykö esimerkiksi
rikosrekisteriotteesta merkintöjä tai
mielenterveysongelmia.
– Perusajatuksena on löytää sijoitettavalle lapselle sopiva perhe. Monet
sijoitettavat lapset ovat rikkinäisistä
taustoista, minkä vuoksi he tarvitsevat
pysyvyyttä ympärilleen. Sijoittamisessa
mennään aina lasten etu edellä, Leppänen sanoo.

Tuusulalainen Elina Ojanne on toiminut miehensä kanssa sijaisvanhempana kolme vuotta, minä aikana heillä
on ollut kaiken kaikkiaan sijoitettuna
kuusi lasta. Tällä hetkellä heitä on kolme, joista yksi on yhdeksäsluokkalainen
ja kaksi jatko-opinnoissa.
– Olemme siinä mielessä poikkeuksellinen sijaisperhe, että niin miehelläni
kuin minullakin on ollut lapsuuden
perheessämme huostaan otettuja lapsia
sijaissisarina. Voisi sanoa, että meillä
kummallakin on luontainen palo tähän
toimintaan, Ojanne kertoo.
Sekä Ojanteen että hänen miehensä
työ on joustavaa. Siksi he kykenevät
olemaan paljon kotona. Ojanne kokeekin, että kotona oleminen on hänen
varsinainen päätyönsä. Sijoitettujen lasten lisäksi hänellä on myös neljä nuorta,
joita hän käy tukemassa.
– Olemme sitoutuneet pitkäaikaisiin
sijoituksiin. Meillä tulevat lapset ovat
kaikki nuoria, eli vähintään yläkouluikäisiä. Pisimpään on asunut tyttö, joka
oli meillä kaksi ja puoli vuotta, Ojanne
sanoo.
Henri Waltter Rehnström
Mikäli olet kiinnostunut tuki- tai
sijaisperhetoiminnasta, ota yhteyttä
Perhehoitoyksikkö Pihlajan
päivystyspuhelimeen:
040 155 4411 (arkisin klo 9 – 15).

