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Elämäntapana auttaminen

Helve Heino kokee, että ihmisten auttamishalu on vähentynyt tänä päivänä.

Helve Heinon mukaan jokaisella pitäisi olla vähintään
yksi ihminen, jonka puoleen voisi kääntyä koska vain.

P

öydän kulmalla on pieni kehystetty
taulu. Teksti kertoo, että se on
vapaaehtoistyöstä myönnetty kunniakirja. Istumme valokuvaajan
kanssa kunniakirjan saajan Helve
Heinon viihtyisässä kaksiossa. Se sijaitsee
Lepovillassa, joka oli ennen palvelutalo,
mutta nykyään tavallinen vuokrakerrostalo.
Helve Heino selittää, miten kunniakirja ei yleensä ole esillä vaan kaapissa, sillä
hän ei halua tehdä niin suurta numeroa
itsestään. Hän on luonteeltaan vaatimaton.
Mutta siitä huolimatta hänen ansionsa ovat
mittavat.
91-vuotias Heino on nimittäin pyhittänyt
elämänsä toisten ihmisten auttamiselle.
Tapa on periytynyt lapsuudesta. Hän on
kotoisin maaseudulta, Pieksämäeltä. Siellä
kaikki auttoivat toinen toistaan. Heinollakin oli jo pienenä tapana käydä hoitamassa
naapuritalon lapsia.

Hyvinkäällä Heino on asunut jo yli kuusikymmentä vuotta. Työurallaan hän toimi
aluksi apuhoitajana, minkä jälkeen ryhtyi
yrittäjäksi. Hän pyöritti Hyvinkäällä muun
muassa baaria ja kioskia. Viime vuosikymmenet hän on ollut jo eläkkeellä. Mutta ei
vapaaehtoistyöstä. Sitä hän jatkaa edelleen.
– Minulla on neljä lasta, joista heistäkin
kaksi on jo eläkkeellä. He eivät oikein tykkää siitä, kun minä sanon, että ovatpa he jo
vanhoja, Heino naurahtaa.
Helve Heino on ollut mukana niin palvelevassa puhelimessa kuin ystäväpalvelussakin. Ja ne ovat vain murto osa kaikesta
siitä vapaaehtoistyöstä, mitä hän on tehnyt.
Apua tarvitsevia ihmisiä on aina ollut paljon, ja nuorempana Helve Heino riensikin
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paikasta toiseen. Sittemmin ikä tuli vastaan,
ja viimeiset kuusi vuotta hän on asunut
Lepovillassa.
– Taivaan isä on järjestänyt asiat niin
hyvin, että kaikki autettavat ihmiset ovat
täällä Lepovillassa saman katon alla. Enää
ei tarvitsi sännätä ympäri kaupunkia, Helve
Heino kertoo.
Repertuaari on laaja. Se koostuu lukuisista pienistä asioista, kuten kahvin keittämisestä asukkaille, napin ompelemisesta ja
maidon hakemisesta lähikaupasta. Hän vie
pyörätuolilla liikkuvia ruokailuun ja joskus
auttaminen on yksinkertaisesti vain kädestä
pitämistä. Ulkoisesti pieni, mutta sisäisesti
merkittävä ele.
Kaikennäköinen apu onkin tervetullutta
Lepovillassa. Paikka oli ennen palvelukoti,
jossa oli vuorokautinen hoitajapäivystys.
Huonon rahatilanteen vuoksi Lepovilla
siirtyi kaupungin omistukseen ja osaksi Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:tä. Nykyisin
kotiapu käy vain aamuin ja illoin.
– Vanhusten hoidossa on kyllä paljon parannettavaa. Päättäjät eivät varmaan oikein
ymmärrä tilannetta. Olisi hyvä, jos he menisivät vanhainkoteihin tutustumaan, millaista elämä niissä on, Helve Heino sanoo.
Helve Heinon mukaan vanhukset kaipaisivat ennen kaikkea seuraa. Ja tätä voisivat
hänen mielestään tarjota esimerkiksi työttömät. Se vähentäisi vanhusten yksinäisyyttä ja toisi työttömille aktiviteettia.
– Palvelevassa puhelimessa minulle soitti
kerran eräs mummo, joka sanoi, ettei ollut
puhunut kenenkään kanssa kolmeen päivään, Helve Heino sanoi.
Helve Heino kokee, että ihmisten aut-

HENKILÖKUVA
Helve Heino
s. 1928
Työskennellyt
mm. apuhoitajana
ja yrittäjänä
Elämäntyönä
auttaminen
Motto:
”Olisinpa
kuin lintunen,
päiväni
ain kiittäen
alkaa mä voisin.”

Vanhukset
kaipaisivat
ennen kaikkea
seuraa.

tamishalu on muutoinkin vähentynyt tänä
päivänä. Se ei ole enää samanlaista kuin
hänen lapsuudessaan. Vaikka tekniikka on
helpottanut huomattavasti ihmisten elämää,
se on tehnyt siitä myös entistä kiireisempää.
Ihmiset haalivat itselleen vain omaisuutta,
eikä heitä enää kiinnosta, mitä naapurille
kuuluu.
– Nykyisin ajatellaan niin paljon, että minä,

minä, minä. Vaikka sen tulisi olla sinä, sinä,
sinä. Jokaisella pitäisi olla ainakin yksi ihminen, kenen puoleen voisi kääntyä koska
vain. Jos minä saan ystävän, niin haluan olla
hänelle käytettävissä kaksikymmentäneljä
tuntia vuorokaudessa, Helve Heino sanoo.
Helve Heino kokee, että auttaja saa
monesti enemmän kuin antaa, sillä auttamisen ilo on niin valtava asia. Ehkä juuri
siksi hän jakaa auttamistaan mahdollisimman laajalle. Kauimmaiset autettavat ovat
Moldovassa ja Romaniassa. Heille Heino
ompelee villasukkia. Eivätkä autettavat ole
pelkästään ihmisiä. Kesäisin Heino hoitaa
kaikki Lepovillan kukat, joita myös pitää
ystävinään.
– Suomessa on villasukkia, mutta rakkautta täältä puuttuu, Helve Heino toteaa.
Työnsarkaa on siis paljon jäljellä. Helve
Heino kuitenkin jatkaa palvelustyötä iloisella mielellä sitä mukaan, kun voimia riittää.
Ja niitähän tuntuu riittävän. Helve Heino
aloittaa nimittäin jokaisen aamun Lepovillan kuntosalilla.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Veini Vänskä
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Joulutervehdys seurakunnasta

EHKÄPÄ TULEVAISUUDESSA lähikirkko

tai lähiseurakuntatalo tai muu seurakunnan toimipiste on hyvä juttu, koska
pyrimme mekin seurakunnassamme
hiilineutraaliksi vuoteen 2030 men-

Joulu on
hengellinen juhla.
nessä. Ennen vanhaan kokoonnuttiin
varsinkin maaseudulla kodeissa, jonne
pitäjän pappi ja kanttori tulivat hevosella seuroja tai kinkereitä pitämään.
Siitä juontaa sanonta, ettei joku ole
ensimmäistä kertaa pappia kyydissä,
kun talosta lähdettiin hevosella seurakunnan paimenia kuskaamaan. Hevoset
ovat vaihtuneet autoihin ja muihin kulkupeleihin. Nyt puhutaan hybrideistä
ja täyssähköautoista. Kiinteistöjenkin
hiilidioksidipäästöjä vähennetään.
Toiminnassa suositaan vähäpäästöistä
liikkumista ja mahdollisuuksia etäosallistumiseen parannetaan. Nämä ja muut
toimenpiteet tulevat olemaan oman

HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030 haastaa
meitä miettimään toimintaa. Kirkko ja
seurakunnat sitoutuvat omien toimien
lisäksi tukemaan jäseniään ja muita
ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa
ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi. Lapset ja nuoret ovat
ne, jotka seurakunnassakin saavat yhä
enemmän ääntänsä kuuluville, koska
meidänkin seurakuntaan perustetaan
ensi vuonna nuorten vaikuttajaryhmä.
Se ei saa olla vain koriste kakussa, vaan
on syytä kuulla nuoria.
JOULU ON hengellinen juhla. Sen sano-

ma on sitä, mitä me ihmiset kaipaamme
ja tarvitsemme. Joulu vastaa hyvin myös
ihmisen henkisyyden tarpeisiin. Joulun enkelit ovat läsnä. He julistavat taas: Juma-

lan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

Nyt taivaat avautuu, laulaa kuoro enkelten.
Maan ääriin kantautuu suuri ilouutinen.
KIRKONMÄKIGALLUP

Hanna Tarkiainen

seurakuntamme tulevaisuuden toimintalinjauksessa ja ovat jo nyt asioita, joita
on mietitty ja toteutettukin.

OLEMME ELÄNEET jo hyvän matkaa

adventtiaikaa ja joulukuuta niin, että
tämän lehden ilmestyessä jouluun ei
ole kovin pitkää aikaa. Jouluajan tilaisuuksia seurakunnassamme on ollut eri
ikäisille ja niitä riittää jatkossakin. Joka
haluaa tulla kirkkoon tai muihin seurakuntamme tiloihin, missä hartaustilaisuuksia pidetään, löytää jopa yllättävän
läheltä asuinpaikkaansa seurakuntamme rakennuksen. Esimerkiksi kolmessa
varsinaisessa kirkossamme on joulun
aikaan tilaisuuksia ja niiden lisäksi
seurakuntakodeissa ja hautausmailla
jouluhartauksia. Paljon on etenkin musiikkitilaisuuksia ja niille joulukuussa
onkin kysyntä, koska jouluun kuuluu
tutut joululaulut ja virret. Lisää tapahtumista sivulla 14.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Ilouutinen, san.
Jaakko Löytty

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mistä syntyy joulumieli?

PETRA RISTAVAARA
– Se syntyy oman perheen kanssa
vietetystä ajasta. Perheeseeni kuuluvat
vanhempieni lisäksi veljeni perhe ja
Vire, joka on Siperian husky. Kokoonnumme jouluaattona vanhempieni luo.
Katsellaan ensin Samu Sirkan joulutervehdys. Sitten on jouluateria ja lahjojen jako. Äidin kanssa teen jouluksi
tofupaistia ja vegaanisia laatikkoruokia, joista pidän.

IRINA HINKKANEN
– Olen ortodoksi ja kotoisin Pietarista. Joulu syntyy rauhasta ja perheestä. Vanhempi tyttäreni tulee miehensä
ja kuusivuotiaan tyttärensä kanssa
luoksemme Pietarista. Toinen tyttäreni on lukiolainen. Neuvostoliiton
aikana joulua vietettiin salassa, mutta
venäläiset ovat saaneet sen takaisin.
Pidän suomalaisista jouluruoista kuten
kinkusta ja lanttulaatikosta.

YRJÖ SEPPÄLÄ
– Joulumieli tulee perheestäni, johon kuuluvat vaimoni, neljä lastamme
ja yhdeksän lastenlasta. Lapset tulevat
yleensä käymään lapsineen luonamme
Hyvinkäällä. Vaimoni tekee suurimman osan jouluruuista. Suosikkejani
ovat kinkku ja perunalaatikko. Vaimoni lukee jouluevankeliumin. Kun lapsemme olivat pieniä, he taisivat laulaa
joulupukille Joulupukkilaulun.

OLLI KOIVUNIEMI
– Perheen yhdessäolosta syntyy
joulumieli. Silloin on tosi ainutlaatui
nen tunnelma. Perheeseeni kuuluvat
äitini, kaksi pikkusiskoa ja isän
puolelta veli. Olemme äidin kotona
täällä Hyvinkäällä. On jouluateria ja
yhdessäoloa. Katsomme televisiosta
Samu Sirkan joulua ja Lumiukkoa.
Suosikkijoululauluni on Leevi And
The Leavingsin Jossain on kai joulu.
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KOLUMNI
Maarit Vallinkoski
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen

Ensimmäinen joulu
OLIN HALTIOISSANI, kun sain esikoiseni ensimmäistä
kertaa syliini. Ihastelu ei laantunut kuopuksenkaan
kohdalla, hämmästelin silloinkin sylissäni ollutta pientä kääröä. Pieni ihminen, suuri ihme, jolla on elämän
kirja täytettävänään.
Olen saanut nauttia isoäitiydestä pian puoli vuotta.
Pienen lapsen kasvaminen on kiehtova retki uusien
asioiden oppimiseen. Pikkuneiti on jo oppinut monta
tärkeää asiaa: hymyilemään, tunnistamaan omat vanhempansa, tarttumaan leluun ja kääntymään. Pian
ollaan liikkeellä ryömien, sitten kontaten, matkalla
kohti uusia kokemuksia.
Pientä lasta katsellessa oivaltaa, miten avoimin ja
ennakkoluulottomin mielin lapsi maailman näkee.
Hän ei tee eroa rikkaan ja köyhän välillä eikä huomioi
ihonväriä. Lapsi suhtautuu kaikkeen kiinnostuneena
ja innostuneena. Häntä katsellessa tulee ajatelleeksi,
miten suuri vastuu meillä aikuisilla on tukiessamme
lapsen kasvua. Vanhemmat, isovanhemmat, isoisovanhemmat, kummit, täti ja sedät luovat tyttärentyttärelleni turvallisen ja rakastavan kasvuympäristön.
TULTUANI MUMMIKSI olen usein ajatellut omia isovanhempiani. Joulukiireistä huolimatta heillä oli aikaa
lapsenlapsille. Lämmin tunne täyttää sydämeni, kun
ajattelen jouluja, jotka sain heidän kanssaan viettää.
”En etsi valtaa loistoa”, on ollut lapsuudesta lähtien
rakkain joululauluni. Kun kuulen sen, siirryn mielessäni lapsuuden jouluun mummolan suuressa keittiössä.
Kauniisti koristeltu joulukuusi, ympärillä rakkaimmat
ihmiset ja rauhallinen joulun tunnelma. Jouluruokien
tuoksu ja mummin hymy hänen häärätessään keittiössä.
TULEVA JOULU on tyttärentyttärelleni ensimmäinen.

Olen saanut mieluisan tehtävän päästä luomaan omalle lapsenlapselleni mummolan jouluperinteitä, joita
hän toivottavasti varttuneempana lämmöllä muistelee.
Pikkuneiti ei vielä joulun sanomaa ymmärrä, mutta
hyvä mieli ja rakastava ilmapiiri ovat asioita, jotka jo
pienikin lapsi aistii.

Avoimeen jouluaattoon Vehkojan seurakuntakeskukseen
tulee ihmisiä kaupungin ulkopuolelta asti.
Perinne on pitkä.
Ensimmäistä kertaa
Avointa jouluaattoa
Vehkojan seurakuntakeskuksessa vietettiin
jo 1990-luvun puolella. Tuolloin vetovastuu kiersi vuosittain
papilta toiselta. Lopulta sen otti hoitaakseen
Vehkojan aluepappi
Esa Kokko.
Yhdessä vaimonsa
Birgitan kanssa hän
on järjestänyt Avointa
jouluaattoa Vehkojan
seurakuntakeskuksessa jo vuodesta 2002
asti. Vielä olisi tarkoitus jatkaa ainakin
muutaman vuoden
Esa Kokko isännöi Avointa jouluaattoa, jonka tarkoitus on tarjota
päässä häämöttävään
erityisesti yksinäisille mahdollisuus joulunviettoon toisten ihmisten
eläkeikään saakka.
seurassa.
– Vuosien saatossa
Avoimesta jouluaatosta
on muodostunut olennainen osa omaa joulunviettoa.
muun muassa saunomista ja
Vehkojan seurakuntakeskukEn ota jouluna koskaan lomaa.
joulupukin vierailu. Kun sain
sen Avoin jouluaatto ei ole
Se onkin papin sesonkiaikaa,
juhlan vetovastuun, niin tiivisaivan ainutlaatuinen tapaus.
niin kuin pääsiäinenkin, Kokko tin ohjelmistoa, sillä ihmisillä
Samantapaista toimintaa on
sanoo.
on aattona muutakin ajanviemuun muassa ollut Riihimäen
tettä, kuten haudoilla käynti,
seurakunnassa. Mutta eräänKokko kertoo.
lainen edelläkävijä Hyvinkään
Avoimen jouluaaton tarkoiseurakunta asiassa varmasti
tuksena on etupäässä tarjota
on. Harvasta suomalaisesta
erityisesti yksinäisille joulunNykyisin Avoin jouluaatto alkaa
seurakunnasta tuskin löytyy
viettäjille mahdollisuus jouruokailulla seurakuntasalissamanlainen, yli kaksikymlunviettoon ja toisten ihmisten
sa. Sen nimellinen hinta on
seuraan. Kävijät ovat pääkymmenen euroa, joka sisältää mentävuotinen katkeamaton
joulunviettoperinne.
sääntöisesti ikäihmisiä, mutta
kaikki joulupöydän antimet.
– Yksi hauskimmista muismukana on myös nuorempaa
Vähävaraisuus otetaan toki
väkeä. Eivätkä juhlivat ole
myös huomioon tapahtumassa. toista liittyy siihen, miten
vain yksinäisiä joulunviettäjiä.
Maksuun voi tarvittaessa saada eräänä jouluna seurakuntakeskukselle tuli bussilastillinen
Jokaisena vuonna paikalla on
diakonista avustusta. Tämän
ihmisiä Mäntsälästä. He tulivat
myös lapsiperheitä.
jälkeen siirrytään monitoimiHyvinkäälle asti, koska heidän
Kärjistäen voisi sanoa, että
saliin, jossa varsinainen ohjelseurakunnastaan ei vastaavanikähaarukka juhlijoiden välillä
maosuus tapahtuu.
laista juhlaa löytynyt, Kokko
on 10-80 vuoden välillä. Kuten
Ohjelma koostuu yleensä
jo tapahtuman nimikin kerniin joululauluista, yksinlaulus- muistelee.
too, niin Avoin jouluaatto on
ta kuin runoesityksistä. Joskus
suunnattu kaikille halukkaille.
mukana on ollut jouluaiheinen
Henri Waltter Rehnström
Osallistujia on yleensä noin 50- tietokilpailukin. Juhla päättyy
70. Monille seurakuntalaisille
hartauteen, johon kuuluu
juhlasta on tullut jokavuotinen olennaisena osana jouluevanperinne.
keliumin lukeminen. Kaiken
– Aiemmin ohjelma kesti
kaikkiaan tilaisuus kestään
Avoin jouluaatto
pidempään. Se alkoi varhain
kahdesta tunnista kahteen ja
ti 24.12. klo 15-18
iltapäivällä ja siihen kuului
puoleen tuntiin.
Vehkojan seurakuntakeskus

LYHYESTI
Tea Pohjoispuro

Hyvinkään kirkon kattoa kunnostetaan

Hyvinkään
kirkon kattoelementtien
saumat
kunnostetaan.
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Hyvinkään kirkon katon kunnostaminen aloitettiin viime
elokuussa, koska huonokuntoiset kattoelementtien saumat ovat osittain irronneet.
Urakoitsijana toimii Saumasto
Oy, jolla on alalta kolmenkymmenen vuoden kokemus.
Saumoissa käytetään parasta
mahdollisia kittausainetta.
Hyvinkään seurakunnan kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläi-

nen kertoo, että parhaan
saumausaineen löytämiseksi,
nykyisessä katossa testattiin
eri valmistajien aineita neljän
vuoden ajan. Myös betonisia
koe-elementtejä on tehty ja
niitä voidaan myöhemmin
tutkia, mikäli katolle tulee
uusimistarve. Säiden takia
saumaustyöt ovat tältä syksyltä päättyneet ja työ jatkuu ensi
keväänä. Saumauksen jälkeen

katto myös pestään ja käsitellään suoja-aineella. Projektin
arvioidaan valmistuvan toukokuussa ja katon toivotaan
toimivan tämän jälkeen 10-15
vuotta eteenpäin. Katon huoltokorjaus tuli maksamaan
230 000 euroa, kun taas
peruskorjaus olisi kustantanut
kaksi miljoonaa euroa.

Veini Vänskä

Pientä lasta katsellessa
oivaltaa, miten avoimin ja
ennakkoluulottomin mielin
lapsi maailman näkee.

Kaikki ovat tervetulleita

Espanjalainen seimiasetelma belén on nähtävissä Hyvinkään kirkon aulassa loppiaiseen asti.

Kaksi ja puoli metriä
joulun tunnelmaa
Hyvinkään seudun Espanjan ystävien seimiasetelma nähdään
tänäkin jouluna Hyvinkään kirkon aulassa.

J

ouluseimi on varsinaisesti katolilainen perinne, mutta hyvin
se tänne härmäläiseen luterilaisuuteenkin sopii. Hyvinkään
kirkon aulaa on jo muutamana
jouluna komistanut kaksi ja puoli metriä pitkä, yli metrin korkuinen ja miltei
metrin syvyinen rakennelma.
Kyseessä on belén, espanjalainen seimiasetelma. Nimi tulee yksinkertaisesti
Betlehemistä, josta koko joulu aikoinaan sai alkuunsa. Belénissä kuvataan
joulun tärkeimmät tapahtumat, ja näin
tapahtuu myös Hyvinkään kirkossa esillä olevassa rakennelmassa.
Korkealla taivaalla nähdään tähden-

lento ja enkeli taivaan. Vasemmalla paimenet paimentavat lampaitaan. Oikealta lähestyvät kameleilla kolme itämaan
tietäjää. Yläkulmassa sotilaat vahtivat
Herodeksen palatsia. Keskellä teosta
on Joosef ja Maria ja seimessä makaava
Jeesus-lapsi. Espanjalaisen perinteen

mukaan seimi sijaitsee luolassa, ja niin
tälläkin kertaa
Rakennelma on interaktiivinen, joka
on luotu led-valoilla ja lasersoittimilla.
Nappia painamalla tiettyyn kohtaan
syttyy aina valo. Selostusteksti kertoo
mitä kyseisessä paikassa tapahtuu. Rakennelman yllä on kuituvaloilla toteutettu tähtitaivas.
Kirkolle belénin lahjoittivat muutama
vuosi sitten Hyvinkään seudun Espanjan ystävät, ja sen kokoamisen suorittivat yhdistyksen hallituksen jäsenet.
Yhdistyksen pitkäaikainen vaikuttaja
Olli Laitinen oli idean isä ja hän huolehti teknisestä suunnittelusta yhdessä
taiteilija Matti Metsämaan kanssa. Nykyinen puheenjohtaja Risto Kangas ja
muut hallituslaiset olivat mukana myös
ideoimassa teosta. Entisen puheenjohtajan Jarl Kronlundin johdolla beléniin
hankittiin tarvittavia hahmoja.
Ennen Hyvinkään kirkkoa belén on

ollut
esillä
muun
muassa kaupungin
pääkirjastossa
ja Villa
Artussa
sekä
Osuuspankin ja Suomalaisen kirjakaupan näyteikkunoissa. Eikö kyseessä ole
mikään hutiloimalla tehty
asetelma. Sen valmistamiseen
on kulunut satoja työtunteja.
Espanjassa joulua vietetään ensim-

mäisestä adventista aina loppiaiseen
saakka. Ja tässä juhlinnassa belénillä on
vahva merkitys. Lähes jokaisesta joulua

viettävästä
kodista
löytyy kyseinen, koko perheen
yhdessä kokoama seimiasetelma. Mukavaa on nähdä sellainen myös
Hyvinkään kirkossa.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Olli Laitinen

Reino Nordin pressikuva

Reino Nordin Hyvinkään kirkossa
Joulukuun aikana Hyvinkään
kirkossa on käynyt konsertoimassa niin Waltteri Torikka
kuin Saara Aaltokin. Kolmantena on vuorossa Reino Nordin. Hänen keikkansa on osa
artistin Meidän valo -kiertuetta, jonka aikana hän esiintyy
kirkoissa ympäri Suomea.
Konsertissa Nordin soittaa
akustisempia versioita hittibiiseistään, joiden lisänä on

joulunajan klassikoita. Kirkon
Nordin on valinnut esiintymispaikaksi, koska sinne
voivat tulla kaikki, erityisesti
he, joita ei klubit ja festivaalit
kiinnosta tai jotka eivät niihin
ikänsä puolesta vielä pääse.
– Kirkossa konsertoiminen
on minulle uusi aluevaltaus,
ja senkin vuoksi kiertue tulee
varmasti olemaan mieleenpainuva. Kirkko on puhdas ja

välitön paikka yhdistää ihmiset ja musiikki, Nordin toteaa
Warner Music Finlandilta tulleessa tiedotteessa.
Reino Nordin
– Meidän valo
Hyvinkään kirkko
17.12. klo 19
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Työryhmä tutkiskelee joulunäytelmän käsikirjoitusta.

Ei pelkkä umpilisäke
Antti Sevannon mielestä teatteri on kirkoissa
hyvä lisä musiikin ja puheen rinnalle.

”S

e oli hyvä, miten muuntauduit tuon kankaan
avulla viime kerralla…
Tehdään nyt niin, että
minä en ensimmäisellä
kierroksella ohjaa...Menkää vain läpi ja
katsotaan sitten…”
Käsillä on joulunäytelmän harjoitukset. Antti Sevanto jakaa lempeällä
äänellään ohjeita näyttelijöilleen. Meininki vaikuttaa leppoisalta. Vitsaillaan
ja naureskellaan. Kaikki tapahtuu varmaotteisella rutiinilla. Aivan kuin olisin
seuraamassa vuosikausia yhteistyötä
tehneet teatterityhmän harjoituksia.

Mutta asia ei ole aivan niin. Sevanto
aloitti Hyvinkään seurakunnan Teatteri
Betan ohjaajana tämän vuoden lokakuussa. Tätä kirjoittaessa hän on ollut
virassa vasta vajaat pari kuukautta,
mutta jo nyt hän on onnistunut rikkomaan jään täydellisesti. Teatteri on

KIRJAT

yhteistyötä, joka perustuu ohjaajan ja
työryhmän väliseen luottamukseen. Ja
tämän saavuttaminen näyttäisi Sevannolta onnistuneen.
– Tarkoitus ei ole edetä millään radikaalilla uudistusmielellä, vaan rakentaa
sen hyvän päälle, joka täällä on jo valmiiksi, Sevanto sanoo.
Ja hän todellakin tietää, mitä tarkoittaa. Betan ohjelmisto on tullut Sevannolle vuosien saatossa tutuksi. Hän
kävi paljon katsomassa niin edeltäjänsä
Tytti Jäppisen kuin tätä ennen virkaa
hoitaneen Jouni Laineen ohjaamia
näytelmiä. Historia on siis hyvin hallussa. Ja perinteistä kannattaakin pitää
kiinni, sillä Hyvinkään seurakunta on
edelleen ainoa Suomessa, jossa on oma
kirkkoteatterinohjaaja.
– Hyvinkäällä kirkkoteatteri ei ole
mikään pelkkä umpilisäke vaan kivalla
tavalla sisällä seurakunnan hallintorakenteessa. Kirkkomme ovat perinteises-

6
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Oma kirkkoteatteriohjaaja jokaiseen

seurakuntaan? Ajatus olisi tervetullut,
mutta ei välttämättä realistinen. Hyvä
vaihtoehto olisi tähän esimerkiksi hiippakuntataiteilija, jonka rooli hiippakunnissa olisi hieman sama kuin läänintaiteilijan lääneissä.
Runoilija-kirjailija Anna-Mari Kaskinen ja säveltäjä-sanoittaja Pekka
Simojoki tekivätkin 1990-luvulla esityksen kyseisenlaisesta virasta, mutta
kirkolliskokous ei siitä tuolloin ottanut
onkeensa. Ehkä joskus tulevaisuudessa
sitten.
Sevanto korostaa, että tuote ja sanoma ovat kirkolla kunnossa. Mutta kuinka ne esitetään ihmisille, kuinka heitä
puhutellaan? Se onkin kysymys, johon
vastauksia on monia. Yksi keino voisi
nimenomaan olla juuri teatteri, esittävä
taide, taiteet ylipäätään. Musiikki on
totta kai tärkeä, mutta teatteri ja elokuva puhuttelevat eri tavalla.

Teatterin avulla pääsee hienosti sisälle
esimerkiksi Raamatun kertomuksiin.
Tällöin ollaan hyvin isojen kysymysten
äärellä ja teatteri palvelee sekä katsojia
että teatterintekijöitä. Monille teatteriryhmäläisille esiintyminen esimerkiksi
pääsiäisnäytelmässä on olennainen osa
omaa pääsiäisenviettoa. Näyttelijä pääsee lähestymään pitkäperjantain tapahtumia eri roolien kautta.
– Näyttelijä saattaa miettiä, että viime vuonna esitin Pietaria, tänä vuonna
voisin esittää sadanpäämiestä, Sevanto
sanoo.
Sevannon oma tausta on seurakuntanuorissa, jossa hän oli mukana kirkkodraamaryhmässä. Hän on opiskellut
Tampereen yliopiston draamalinjalla ja
suorittanut Lontoossa ohjaajantutkin-

Tuote ja sanoma ovat
kirkolla kunnossa.

Reijo Huuskonen

Joululahjavinkkejä lapsille ja aikuisille
Jännitystä, elämäntaitoa ja huumoria
Monelle mieluisin joululahja on kirjapaketti
– sisälsi se sitten pehmeä- tai kovakantista
tavaraa. Seuraavassa
esittelen joukon tuoreita
teoksia. Yhteistä niille
on elämänkatsomuksellinen pohdinta, huumori, mutta löytyy tuhtia
tietoakin. Elämänkaaren
koko kirjo avautuu.

ti puheen ja musiikin kirkkoja. Mutta
myös teatteri toisi tähän hyvän lisän,
Sevanto sanoo.

Sinikka Nopola &
Tiina Nopola
Heinähattu, vilttitossu ja
hupsu enkeli/ Risto Räppääjä ja ujo Elmeri
Kuvitus Salla Savolainen/
Christel Rönns
Tammi 2018, 73 s./ 2019,
109 s.

Nopolan sisarukset ovat
ilahduttaneet nuoria
ja isompiakin lukijoita
yli kahdenkymmenen

vuoden ajan. Sekä Heinähattu &
Vilttitossu että Risto Räppääjä ovat
seikkailleet myös elokuvissa monen
ohjaajan toimesta. Tuoretta sanailua
ja hauskaa huumoria riittää.
Tuttuun suojelusenkelitauluun
liittyy viime vuonna ilmestyneen
hupsun enkelin tarina. Naapurin Halisella on tärkeä rooli ja myös pöhköt
poliisit Isonapa ja Rillirousku puuttuvat peliin. Aikuislukijaakin hykerryttävät niin kuvat kuin kerronta.
Risto Räppääjän uusimmassa ujous
eli viime aikoina esillä ollut introverttius nostetaan pöydälle.
Miten ujo Elmeri selviää Elvi-tädin
ja Nellin ”reipastumisohjelmasta”? Ristokin lopulta tunnustaa Elmerin aika
jehuksi.

Mari
Ahvenjärvi
Koko perheen
hartauskirja
Perussanoma
2.p. 2019,
384 s.

Mari Ahvenjärvi tarjoaa erinomaisen
avun lyhyen hartaushetken järjestämiseksi kodissa. Lapsiperheen ongelmahan on usein pysäyttää pienet liikkuvaiset edes hetkeksi hengellisen opetuksen
äärelle. Mielestäni parempi tapa kuin
istua ruudun äärelle on ottaa lapsi syliin
tai vierelle ja lukea hänelle. Toinen pai-

AJAN ILMIÖ

Anna Rauhala

Mihin katosi Jeesus-lapsi?

Antti Sevannon käsikirjoittamassa näytelmässä hiljennytään joulun sanoman
äärelle ja mietitään sen ydintä.

non valmistuen taiteen maisteriksi. Hän
on tehnyt paljon töitä eri seurakunnille
ja lähetysjärjestöille.
Takana on kymmeniä näytelmiä,
joissa monta kertaa on tullut pyöriteltyä
Jumalaan ja Jumalan armoon liittyviä kysymyksiä. Mutta koska ne ovat
ytimeltään mysteerejä, samoja asioita
tulee mietiskeltyä edelleen.
Myös käsillä olevassa joulunäytelmässä on pohdiskelua. Se on Sevannon
itsensä käsikirjoittama. Kyseessä on
koko perheelle sopiva näytelmä, jossa
kuvataan kaksituhatta vuotta sitten
tapahtunutta jouluyön ihmettä. Mukana on myös nykyajasta kotoisin oleva
hahmo, joka näytelmässä miettii omaa
suhdettaan joulun kertomukseen.
– Näytelmässä on aika paljon musiikkia, ja se on hyvin elokuvamainen.
Tilanteita kuvataan ennen kaikkea tapahtumien kautta, dialogia on vähemmän. Näytelmässä hiljennytään joulun
sanoman äärelle ja mietitään sen ydintä,
Sevanto kertoo.
Sevannon mielestä joulu on eräänlainen yhdistelmä kiirettä ja joulurauhaa.
Jotta ihminen pääsisi viettämään joulua
rauhassa läheistensä kanssa, vaatii se
yleensä kiireisiä joulujärjestelyjä. Hyvä
olisikin löytää tasapaino näiden kahden
asian välillä.
Joulunäytelmän lisäksi Sevannon ja
Teatteri Betan tulevia suunnitelmia

nos Koko perheen hartauskirjasta kertoo, että
kirjalla on ollut käyttöä.
Kokemus omien
lastenlasten perheessä
vahvistaa asian.
John Grisham
Tilinteko
WSOY 2019, 471 s.

Amerikkalainen John Grisham on
tuottanut oikeussaleihin ja asianajajiin
liittyvää jännitystä kymmenillä kielillä. Tämän vuoden uutuus Tilinteko
ei tuota pettymystä, vaikka ajassa
siirrytäänkin Toisen Maailmansodan
aikoihin. Harkittu henkirikos kuvataan

ovat perinteinen pääsiäisnäytelmä ja
kesäteatterinäytelmä. Suunnitelmia
on, mutta niistä enemmän joskus
tuonnempana. Pääsiäisnäytelmä on
todennäköisesti sellainen, jonka kanssa
vieraillaan kouluissa.
- Kesäteatterinäytelmäksi minulle
on olemassa eräs tietty tunnettu teksti,
jossa ollaan kristinuskon rukiisen sanoman alkujuurilla. Mutta odottelen
vielä päätöstä näytelmän oikeuksista,
Sevanto kertoo.
Betan toiminnassa on hauskaa myös
se, että ennen jokaista näytelmää pidetään avoimet harjoitukset, eli periaatteessa kuka tahansa voi tulla mukaan
toimintaan.
– Ainakin pyritään siihen, että kaikki
halukkaat pääsisivät mukaan näytelmään, Sevanto sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Veini Vänskä

Koko perheen joulu
näytelmä, Jouluyön ihme
nähdään H
 yvinkään kirkossa
jouluaattona 24.12.
kello 14 ja kello 16.
Ohjaus ja käsikirjoitus
Antti Sevanto,
musiikki Marjut Sipakko.

heti alussa, syyllisestä ei
ole epäselvyyttä. Mutta
kysymys MIKSI kulkee
mukana viimeisiin sivuihin asti. Miten on
selitettävissä, että ihailtu sotasankari ampuu
seurakuntansa pastorin
ja suostuu ilman viivytyksiä vaadittuun kuolemanrangaistukseen?
Grisham läpivalaisee
kirjoissaan amerikkalaisen yhteiskunnan eettisiä ongelmia. Kuvaus on usein
karua, mutta samalla koukuttavaa. Kirjailijan kristillinen vakaumus kuultaa
läpi, ja lähes evankelioiva onkin hänen
vuosituhannen vaihteessa julkaisemansa Testamentti.

M

ieleeni nousee alaasteen aamunavaus
jostain kaukaiselta
1990-luvulta. On
vuoden viimeisen
kuukauden alku ja tuttu nuorisopastori puhuu joulukalentereista koulun
juhlasalissa. Hän muistelee omaa
lapsuutta ja sitä intoa, millä aikoinaan availi omaa kalenteriaan.
Aattoluukun takana oli yleensä
aina kuva Jeesus-lapsesta ja seimestä. Eräänä vuonna luukun alta paljastuikin yllättäen kuva joulupukista.
Se oli perinteisiin tottuneelle pienelle pojalle pettymys, tai vähintäänkin
iso hämmennys.
Nykyaikana taitaa kuitenkin olla
niin, että lasten keskuudessa suklaakalenterit ovat syrjäyttäneet täysin
perinteiset kuvalliset joulukalenterit.
Niin taisi olla jo silloin 90-luvullakin. Makuaisti on korvannut kuvallisen nautinnon.
Onneksi sentään joulukorteissa
joulun henki kuvitetaan vielä edelleenkin kauniisti. Mutta niidenkin
kohdalla moni on saattanut törmätä
samanlaiseen hämmennykseen
kuin edellä mainittu nuorisopastori
lapsuudessaan. Jeesus-lapsi ja seimi
ovat harvinainen näky tämän päivän
joulukorteissa.
Nopea vilkaisu Googleen valottaa
hyvin asiaa. Kun kirjoittaa kuvahakuun sanan joulukortti, eteen avautuu varsin kattava lajitelma siitä,
miltä suomalaiset joulukortit näyttävät. Joulu kyllä nähdään hyvinkin
perinteisenä ja vanhanaikaisena
juhlana.
On kuvia, joissa tontut hyppivät
hirsisen pihapiirin luona tai savua
tupruttavan pienen mökin kupeella.

Saara Kinnunen
Äidin ikävä
Perussanoma 2019, 238 s.

Saara Kinnusen kirjat
huokuvat elämänkokemuksen ja psykologisen
tietämyksen hyvää synteesiä. Sekä kasvattajat että
oman elämänsä kiemuroita pohtivat ovat saaneet
käytännön läheistä opastusta. Ei ihme, että Isän kaipuu valittiin
v. 2016 vuoden kristilliseksi kirjaksi.
Äidin ikävä asettuu mainiosti rinnakkaisteokseksi Isän kaipuulle. Uutuus
on kuitenkin ehkä astetta henkilökohtaisempi – kertoohan kirjoittaja avoimesti omasta ongelmia sisältäneestä

Rakennuksia ympäröivät valtavat
nietokset ja mahtavat kuuset, joiden
oksat notkuvat lumen painosta.
Yhdessä kuvassa joulupukki kiitää läpi lumisen maalaismaiseman.
Toisessa kuvassa lumiukko nököttää
tunnelmallisessa lumisateessa mansardikattoisin navetan edustalla.
Kolmannessa kuvassa vanhan kelkan
päälle on koottu kasa joululahjoja.
Sitten on kuvia menneiden vuosikymmenten Helsingistä, ihmisiä ja
tonttuja tunnettujen rakennusten,
kuten Tuomiokirkon, Uspenskin
katedraalin, Kansallismuseon ja Ateneumin edustalla.
Kaikissa kuvissa näyttäisi olevan
yö, rauhaisa jouluyö. Ja mikä merkittävintä, kaikissa kuvissa aika on
pysähtynyt kauaksi jonnekin reilun
sadan vuoden taakse. Aikaan, jolloin
kristillisyys oli Suomessakin vielä
paljon näkyvämpää. Mutta siitä
huolimatta juuri kristillisyys uupuu
kuvista lähes täysin.
Ennen kaikkea perinteiset seimiasetelmat tuntuvat kadonneen. Sellaisia löytyy, kun kirjoittaa Googlehakuun joulukortit ja Jeesus-lapsi.
Mutta tuolloin tulokset johtavat
sivuille kuten antikvariaatti.net ja
huuto.net, eli vanhojen joulukorttien
kaupoille.
Kuvia Jeesus-lapsesta ja seimestä
näyttäisi löytyvän ainoastaan kristillisten kirjakauppojen sivuilta. Normaaleissa joulukorteissa vallan on
ottanut punanuttuinen, amerikkalainen Coca-Cola -pukki, joka varsin
luontevasti seikkailee kauralyhteiden
ja vanhojen riihien maisemissa.
Henri Waltter Rehnström

äitisuhteestaan. Paljolti
kirja perustuu myös
muihin tapauskertomuksiin ja haastatteluihin.
Perheneuvoja sai kuulla
työuransa aikana elämän
koko kirjoa.
Kirja alkaa niillä ensimmäisillä eväillä, joita
jokainen saa yleensä äidiltään. Toisessa osassa
pohditaan varjoja, joita
äidin puute, laiminlyönnit tai takertuminen tuottavat. Kolmannesta pääjaksosta löytyy psykoterapeuttisia neuvoja
äidin ikävän työstämiseen. Läpi kirjan
huokuu turvallinen luottamus Jumalan
huolenpitoon, hänen äidilliseen puoleensa.
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Myyjäiset ovat merimieskirkolle
merkittävin vuosittainen
varainkeruutapahtuma.

PIENESSÄ SUOMI-K
Suomen merimieskirkko Pohjois-Saksassa on kuin valtio valtiossa.

M

itä mielikuvia syntyy sanasta kirkko?
Siellä on alttari. Sen takana risti tai
krusifiksi. Voi olla myös suuri alttaritaulu, jossa kuva Jeesuksesta tai jostain
tunnetusta kristillisestä tapahtumasta.
Sitten siellä on suorat penkit, joissa istutaan hiljaa ja
selkä suorassa. Paitsi silloin, kun veisataan virsiä.
On saarnastuoli, johon pappi nousee pitämään
puhetta. Urkuparven uruista lähtee mahtava ääni,
joka peittää kaiken alleen. Korkealla tornissa kirkonkellot ilmoittavat, koska kirkonmenot alkavat, koska
loppuvat.
Mutta kun puhutaan merimieskirkosta, niin on
syytä unohtaa perinteiseen kirkkokuvastoon kuuluvat
seikat ja symbolit. Toki hengellisyys on perustana
merimieskirkossakin, mutta se on vain osa kokonaisuutta. Tässä artikkelissa on tarkoitus tutustua hieman lähemmin Suomen merimieskirkon toimintaan
Pohjois-Saksassa, erityisesti Hampurissa.
Mutta sitä ennen on hyvä mennä ajassa hieman
taaksepäin.
Suomen merimieskirkko sai alkunsa vuonna 1875. Se

8
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perustettiin merimiesten ja ulkomailla liikkuvien
suomaalisten parissa tehtävää lähetystyötä varten.
Hengellisen toiminnan ohelle nousivat tärkeäksi myös
kulttuurinen ja sosiaalinen työ. Toimintaa on edelleen
niin kotimaan satamakaupungeissa kuin ulkomaisissakin.
Historiansa aikana Suomen merimieskirkko on
toiminut kaiken kaikkiaan kolmessakymmenessä seitsemässä maassa, aina Afrikkaa ja Australiaa myöten.
Mutta toimipisteitä on sitä mukaan pantu kiinni, kun
tarve on pienentynyt, eli suomalainen laivaliikenne tai
siirtolaisuus on paikkakunnalla loppunut.
Tällä hetkellä Suomen merimieskirkolta löytyy
toimipaikkoja viidestä Euroopan maasta. PohjoisSaksassa merimieskirkko löytyy Hampurista, jossa
merimieskirkko toiminut vuodesta 1901 alkaen. Sen
ensimmäinen pastori oli Toivo Waltari, jonka veljenpoika oli yksi Suomen tunnetuimmista kirjailijoista.
Etunimeä tuskin tarvitsee edes mainita.
Oma kirkkorakennus valmistui 1920-luvulla.
Valitettavasti se tuhoutui, kuten niin moni muukin
rakennus, toisen maailmansodan melskeissä. Jonkin

ajan perästä toiminta alkoi uudelleen Ruotsin kirkon
tiloissa. Nykyisellä paikallaan ja nykyisessä rakennuksessaan Ditmar-Koel-Straße 6:ssa Hampurin merimieskirkko on sijainnut vuodesta 1966 lähtien.
Vajaan vuoden verran kirkkoa on johtanut Valtteri
Salmi. Hän peri johtajan paikan eläkkeelle lähteneeltä
Satu Oldendorffilta, jonka ura merimieskirkon parissa olikin kestänyt jo neljäkymmentä vuotta. Mutta
millainen on merimieskirkko tänään? Kuinka paljon
se on muuttunut vuosikymmenien saatossa?
– Toiminnan yksi kohderyhmä on edelleenkin merimiehet. Tänä päivänä laivat tosin viipyvät satamissa
huomattavasti vähemmän aikaa kuin aiemmin. Ennen
se oli viikkoja, nykyään vain tunteja. Tämän vuoksi
merimiehet eivät juurikaan enää tule meidän luo,
vaan me menemme merimiesten luokse satamaan ja
laivoihin, Salmi kertoo.
Entisaikaan merelle lähteminen oli ainoita tapoja

päästä maailmalle. Nykyään liikkumisen muodot, ja
ihminen taloudelliset mahdollisuudet matkustaa ovat
lisääntyneet. Siksi tänä päivänä ulkomailla näkee merimiesten lisäksi paljon muillakin eri asioilla liikkuvia

Valtteri Salmi on johtanut Hampurin
merimieskirkkoa pian vuoden.

KUPLASSA
Entisaikaan
merelle
lähteminen
oli
ainoita
tapoja
päästä
maailmalle.
suomalaisia.
On raskaan liikenteen kuljettajia, turisteja, ulkomailla työskenteleviä, liikematkalaisia, interrailaajia
ja au paireja. Myös opiskelijoita ja vaihto-oppilaita on

paljon. Kaikista näistä ryhmistä löytyy ihmisiä, jotka
käyvät merimieskirkossa.
– Hengellisten tehtävien lisäksi järjestämme suomalaisia juhlia ja kulttuuritilaisuuksia. Sosiaalinen
tehtävä liittyy näihin liikkeillä oleviin suomalaisiin,
jotka tarvitsevat sosiaalikuraattorin apua päästäkseen
eteenpäin uudessa kotimaassaan tai takaisin Suomeen. Myös monet ikääntyneet suomalaiset, jotka
ovat asuneet maassa kauan, saattavat kohdata ongelmia, joihin hakevat meiltä apua, Salmi sanoo.
Sosiaalinen työ on etupäässä keskustelua ja avusta-

mista, mutta jonkun verran autetaan ihmisiä myös
paperitöissä paikallisten viranomaisten kanssa. Salmi
kuitenkin korostaa, että merimieskirkko ei ole sama
asia kuin Suomen konsulaatti. Oikeastaan merimieskirkko tulee kuvioihin mukaan sitten, kun konsulaatti
on työnsä tehnyt.
Edellä mainitusta saisi helposti kuvan, että merimieskirkon toiminta olisi jäykähkö ja virallista. Mutta
tosi asiassa se on kaikkea muuta. Salmi puhuukin
Hampurin merimieskirkosta eräänlaisena suomalaisena olohuoneena.
Suomi-tunnelma onkin hyvin käsin kosketeltavaa.
Ditmar-Koel-Straße 6:sta löytyy esimerkiksi kaksi
saunaa. Niitä ihmiset voivat yleisten vuorojen lisäksi

varata myös erikseen. Suomi-kaupasta voi ostaa kotimaisia tuotteita: ruisleipää, karjalanpiirakoita, lenkkimakkaraa, olutta, siideriä, lonkeroa…
Kirjasto tarjoaa suomalaista kirjallisuutta ja kahvilassa voi lukea suomenkielisiä lehtiä samalla, kun
juo kupin suomalaista kahvia korvapuustin kanssa.
Kahvilassa voi halutessaan ihan vain oleskella, mutta
jos haluaa sosiaalisempaa aktiviteettia, niin sitä löytyy
erilaisista ryhmistä, joita merimieskirkolla kokoontuu
lukuisia. Suomi-koulu tarjoaa opetusta lapsille. Vauvat
ja tenavat voivat mennä muskariin tai päiväkerhoihin.
Matkalaisille on tarjolla majoituspalveluita.
– Merimieskirkossa käy myös paljon paikallisia
saksalaisia, jotka ovat kiinnostuneita Suomesta. Eli
eräänlaisia Suomi-faneja, joita kiinnostaa muun muassa saunominen, Salmi kertoo.
Elämä Hampurin merimieskirkolla onkin siis erään-

laista omassa pienessä Suomi-kuplassa elämistä. Se
on kuin valtio valtiossa. Siksi henkilökunnallekaan ei
välttämättä tule niin kovin helposti koti-ikävä.
– Koti-ikävä koskee lähinnäSuomessa olevia läheisiä, ei niinkään karjalanpiirakkaa, Salmi sanoo.
Vuoden ehdoton kohokohta Hampurin merimieskirkossa on joulumyyjäiset. Itseasiassa Salmi olikin juuri täyttä päätä
Jatkuu
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Grillialueelta löytyy monia herkkuja.
Erittäin suosittuja ovat hernekeitto
ja muikut.

hoitamassa tämän vuoden valmisteluja,
kun otin häneen sähköpostilla yhteyttä
haastattelua varten. Kovan kiireen keskellä haastatteluaika onneksi onnistui.
Joulumarkkinoita vietetään marraskuun kaksi viimeistä
viikonloppua. Tuolloin merimieskirkko
muuttuu suomalaiseksi joulukyläksi.
Esillä on suomalaisia käsitöitä, kuten
kynttilöitä ja kortteja. Myyjäisistä voi
ostaa kirjoja, elintarvikkeita ja muitakin
Suomi-tuotteita, ja totta kai kaikennäköisiä jouluun liittyviä asioita.
Iso kahvila tarjoaa suomalaisia kahvi-

latuotteita ja grillialueelta saa herkkuja,
kuten hernekeittoa ja muikkuja. Erityisesti jälkimmäiset ovat olleet suosittuja.
Niitä menee kilokaupalla. Ja miksei menisi, sillä eihän niitä Saksasta saa. Joulumarkkinat järjestetään yhteistyössä
Ruotsin, Norjan ja Tanskan merimieskirkkojen kanssa.
– Meillä on yhteiset julisteet ja
yhteinen mainonta. Aukioloajat on
myös täsmennetty yhteen. Meillä on
muutenkin paljon yhteistä toimintaan.
Tapaamme säännöllisesti. Pohjoismaiden merimieskirkot ovatkin kaikki tässä
saman kadun varressa, Salmi sanoo.
Mutta ei joulunvietto tietenkään rajoitu pelkästään markkina-aikaan. Koko
joulukuu on täynnä erilaista ohjelmaa,
kuten konsertteja. Itsenäisyyttäkin juhlitaan tiiviisti. Jouluaattona on hartaus
ja jouluateria, joka on tarkoitettu heille,
jotka muuten viettäisivät joulun yksin.
Mutta toki paikan päälle pääsee myös
yhdessäkin liikkuvat ihmiset, pariskunnat ja perheet. Niin, eikä tietenkään
sovi unohtaa Kauneimpia joululauluja,
joita myös Hampurissa joulun tullen
lauletaan.
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Suomen merimieskirkon perusta on

evankelisluterilaisuudessa, vaikka se
ei olekaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon alaisuudessa. Kyseessä on
itsenäinen, rekisteröity yhdistys, jonka
rahoitus tulee muun muassa Ev.-Lut
kirkolta, Suomen sosiaali- ja terveysministeriöltä, erilaisilta säätiöiltä ja yksittäisiltä rahoittajilta. Suuri osa rahoituksesta saadaan juuri joulumyyjäisistä.
Toiminta perustuu hyvin pitkälti vapaa-

ehtoistyöhön. Joulumarkkinatkaan eivät
syntyisiti ilman vapaaehtoisia. Eikä kyseessä ole vain Hampurissa tai Saksassa
asuvat suomalaiset. Vapaaehtoisia tulee
sankoin joukoin aina Suomesta asti.
Markkinoiden lisäksi tarjolla on paljon
muutakin työtä ympäri vuoden. Palkaksi Suomesta tulevat vapaaehtoiset saavat ilmaisen majoituksen ja ruuan.
– Eli jos haluaa lähteä kokeilemaan
siipiään ulkomaille, niin merimieskirkko tarjoaa hyvän ja turvallisen keinon
tähän. Nuorten lisäksi vapaaehtoistyöhän lähtee paljon vanhempiakin
ihmisiä, esimerkiksi sellaisia, jotka ovat
jääneet jo eläkkeelle, Salmi kertoo.
Jokainen, joka haluaa tukea Suomen
merimieskirkkoa, voi liittyä sen jäseneksi. Mutta se ei ole mikään elinehto.
Merimieskirkon periaatteisiin kuuluu,
että kaikki, uskontokuntaan katsomatta, ovat sinne tervetulleita.
– Merimieskirkolla on aina pidetty
kynnys alhaalla. Eli emme ole koskaan
kysyneet ihmisiltä minkäänlaisia jäsenkirjoja, Salmi sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Hannes Vartiainen

Joulumarkkinoiden aikana merimieskirkko muuttuu suomalaiseksi joulukyläksi.

Markkinat järjestetään yhteistyössä Ruotsin, Norjan ja Tanskan merimieskirkkojen
kanssa.

LAPSEN SILMIN

Seuraa meitä
Instagrammissa:
#Lystinlauma
YouTubessa:
Lysti Lammas

Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

ässä
Käy tykkääm
;
is
Facebook sa
aur
se
Hyvinkään
ja
et
ps
kunnan la
perheet

Saanko silittää
joulukertomuksen selkääsi?

K

ertomushieronta (perustuu
Sanna Tuovisen kehittämään
menetelmään), vietä rauhallinen ja läsnä oleva hetki
lapsen kanssa. Pieni iltahetki,
jonka äärelle voi vaikka nukahtaa. Lai-

tetaan puhelimet ja muut älylaitteet
äänettömälle, vaikka toiseen huoneeseen (jollet kuuntele kertomusta Lysti
Lampaan youtube kanavalta). Voit
tehdä nämä kirjoitetut liikkeet tai keksiä omat. Voit laittaa myös hiljaiselle

Kauan sitten,
kaukana täältä,
asui eräässä Nasaretin kaupungissa
nuori nainen, Maria nimeltään.
Marialle ilmestyi enkeli, joka kertoi hänelle
iloisen
ja yllättävän uutisen.
Maria hämmästyi
mutta oli valtavan onnellinen.
Enkeli kertoi,
että Maria
saisi pojan,
pienen vauvan,
jolle annetaan nimeksi Jeesus.

Perheiden
joulukirkko
22.12. klo 17.00,
vanha kirkko
Lasten kauneimmat
joululaulut 15.12.
klo 14.00, vehkojan
srk-keskus

melodista, rauhallista musiikkia. Lapsi
voi tehdä hieronnan myös aikuiselle,
jolloin aikuinen voi tarvittaessa lukea
kertomusta. Lempeät ja rauhalliset
liikkeet ja kerronta rentouttavat niin
kertojan kuin hierottavan.

(kädet hartioilla)
(kädet laskeutuvat alaspäin)
(oikean käden sormet tekevät tien ylös)
(piirrä hahmo vasemmalla kädellä)
(piirrä enkelin siipi, oikeaan hartiaan ja olkavarteen)
(vasemman käden sormet iloista liikehdintää ylhäältä alas)
(oikean käden sormet iloista liikehdintää ylhäältä alas)
(hitaita painalluksia ympäri selkää)
(piirrä suuri hymy selkään)
(piirrä siipi oikealla kädellä ylöspäin)
(piirrä hahmo vasemmalla kädellä ylöspäin)
(sivele hellästi hiuksia/päätä)
(hiero käsillä ja keinuta kevyesti puolelta toiselle)
(kirjoita kirjaimet JEESUS selkään ylhäältä alas)

Piirrä risti selkään asettamalla molemmat kädet hellästi alaselän keskelle, siirrä ne vierekkäin
rauhallisesti ylös, tuo keskelle selkää. Vie kädet molemmille sivuille ja tuo takaisin keskelle.

Kauan sitten,
kaukana täältä
Nasaretin kaupungista
lähti valtava joukko ihmisiä
kohti synnyinkaupunkejaan.
Niin lähti Maria
ja hänen miehensä Joosef
kohti Betlehemiä.
Maria ja Joosef etsivät
ja etsivät
ja etsivät yöpaikkaa.
Kunnes löysivät tallin.
Siellä olisi hyvä pienen lapsen syntyä,
pienen Jeesus vauvan.

(kädet hartioilla)
(kädet laskeutuvat alaspäin)
(oikean käden sormet tekevät tien ylös)
(sormilla leveänä pitkin selkää)
(reittejä sormilla, jotka pysähtyvät eri paikkoihin)
(piirrä hahmo vasemmalla kädellä)
(piirrä hahmo oikealla kädellä)
(sormet kävelevät pitkin selkää keskelle)
(piirrä vasemmalla ja oikealla kädellä ympyrät, jotka lähtevät yhdessä liikkeelle)
(kädet liikkuvat yhdessä ja pysähtyvät kevyesti painaen)
(kädet liikkuvat yhdessä ja pysähtyvät kevyesti painaen)
(alaselältä löytyy paikka, silitä sivulta sivulle
(piirrä tallin katto ja seinät)
(kirjoita kirjaimet JEESUS selkään ylhäältä alas)

Piirrä risti selkään asettamalla molemmat kädet hellästi alaselän keskelle, siirrä ne vierekkäin
rauhallisesti ylös, tuo keskelle selkää. Vie kädet molemmille sivuille ja tuo takaisin keskelle.

Kauan sitten,
kaukana täältä
eräällä kedolla oli paimenia
vartioimassa lammaslaumaansa.
Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli.
Enkeli kertoi paimenille
iloisen ja yllättävän uutisen.
Paimenten tulisi lähteä katsomaan
uutta kuningasta,
Kristusta,
Vapahtajaa.
Paimenet lähtivät
ja löysivät pienen vauvan.
He löysivät Jeesuksen.

(kädet hartioilla)
(kädet laskeutuvat alaspäin)
(silitä alaselkää)
(piirrä lampaita/ympyröitä ympäri selkää)
(tee käsillä enkelin siivet olkapäille ja olkavarsiin)
(tuo kädet takaisin alaselälle)
(sormenpäillä iloista liikehdintää pitkin selkää, lopeta alas)
(kävele oikean käden sormilla ylös)
(tee vasemmalla kädellä kruunu, levittämällä sormet)
(piirrä molemmilla käsillä ristit)
(kevyttä aaltoilevaa liikettä pitkin selkää, lopeta alas)
(sormet kävelevät rauhassa selällä)
(hiero käsillä ja keinuta kevyesti puolelta toiselle)
(kirjoita kirjaimet JEESUS selkään ylhäältä alas)

Piirrä risti selkään asettamalla molemmat kädet hellästi alaselän keskelle, siirrä ne vierekkäin
rauhallisesti ylös, tuo keskelle selkää. Vie kädet molemmille sivuille ja tuo takaisin keskelle.

Muistivatko
paimenet ottaa
lampaat kiireessä
mukaansa…

Piirrä lampaita Lysti-lampaan seuraksi.
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Kauneimmat joululaulut
Tule laulamaan
K
auneimmat joululaulut kajahtavat ympäri
Suomen tänä jouluna jo 47. kerran. Suomen
suurimmasta vuosittaisesta musiikkitapahtumasta on muodostunut jouluperinne, joka
kerää vuosittain noin miljoona suomalaista
kirkkoihin laulamaan.
Kauneimmissa joululauluissa kerätään vuosittain
lahjoituksia Suomen Lähetysseuran työhön heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolustamiseksi. Erityisenä kohteena on lasten syrjäytymisen vastainen työ yli 20 maassa.
Alkuvuodesta 1973 Lähetysseuran musiikkitoimikunnan jäsenet, musiikkisihteeri Martti Kauppinen
ja Hyvinkään seurakunnan kanttori Matti Heroja
alkoivat miettiä, miten seurakunnissa voitaisiin yhdistää musiikki ja lähetystyö. Heroja kertoi, että Hyvinkäällä ja parissa muussakin seurakunnassa oli parina
vuotena joulun alla järjestetty joululauluiltoja. Heroja
ja Kauppinen alkoivat kehittää ajatusta eteenpäin.
Tarkoituksena oli, että kaikissa Suomen seurakunnissa järjestettäisiin kirkkovuoden hiljaisimpana sunnuntaina, kolmantena adventtina, pieni Kauneimmat
joululaulut -ilta.
Ohjelman pääsisällöksi tuli seurakunnan yhteislaulu. Jotta kaikkien olisi helppo osallistua, tapahtumaa
varten laadittiin erillinen lauluvihkonen. Heinäkuuhun mennessä 140 seurakuntaa ilmoitti halukkuutensa lähteä mukaan toteuttamaan valtakunnallista
tapahtumaa. Joulun jälkeen seurakunnilta pyydettiin
palautetta tapahtumasta. Se oli innostunutta: ”Tehdään tästä perinne!”

klo 18 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään
kirkossa.
klo 20 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään
kirkossa. Mukana Oratoriokuoro, johtaa Erkki
Hannonen.

To 12.12. klo 18 Martin seurakuntatalossa.
Mukana Vehkojan kuoro.
Pe 13.12. klo 18 De vackraste julsångerna
Vanhassa kirkossa.

3. ADVENTTISUNNUNTAI 15.12.
klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut Vehkojan
seurakuntakeskuksessa. Mukana Lapsikuorot.
klo 14 Kauneimmat joululaulut Vanhassa
kirkossa. Mukana lauluyhtye Lumina.
klo 16 Kauneimmat joululaulut Vanhassa
kirkossa. Mukana Kirkkokuoro.
klo 16 Kauneimmat joululaulut Hyvinkään
kirkossa. Mukana Kidekuoro.
klo 18 Kauneimmat joululaulut Vanhassa kirkos
sa. Mukana Hyvinkään Työväen Mieskuoro.

Ma 16.12 klo 15 Kauneimmat joululaulut
Jussintorilla, Cafe Aulassa, Hämeenkatu 3.
Ti 17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Ahdenkallion kylätalossa, Untolantie 77.
Kahvitarjoilu.
Ke 18.12. klo18 Kauneimmat joululaulut Päivö
lässä, Päivöläntie 52. Nuorisoseura myy kah
via ja leivonnaisia laulutilaisuuden jälkeen.
To 19.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
Knehtilän tilalla, Haapasaarentie 56. Mukana
Lauluyhtye HaTs.
Su 22.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut Kytäjän
kirkossa. Mukana Hyvinkään kamarikuoro.
Ma 6.1.2020 klo 18 Kauneimmat joululaulut
vielä kerran Vanhassa kirkossa.

Teksti on lyhennelmä sivulta
www.kauneimmatjoululaulut.ﬁ.,
taustatietoa Kauneimmista joululauluista.

Joululaulutilaisuuksissa jaettava lauluvihko on
ilmainen. Kolehti kerätään Hyvinkään seurakunnan
nimikkolähettien ja –kohteiden hyväksi.

IKKUNA MAAILMAAN

Joulu Kroatiassa

J

oulu alkaa Kutinan seurakunnassa Kroatiassa
ensimmäisestä adventista. Tämä sunnuntai on
lasten ja nuorten valmistelema. Yhdessä taas
etsitään palmunoksat, aasi ja jostain pöllähtää
esiin jo enkelin siipien höyheniäkin. Seurakunnan naiset puolestaan askartelevat joka vuosi uuden adventtikynttelikön kirkkoon sekä joulukortteja
ja muita käsitöitä joulumarkkinoille. Kirkossa ovet
käyvät arkena ja pyhänä, kun kuoro ja soittajat käyvät
harjoittelemassa m18 joulunäytelmää varten. Joulukuusi saapuu kirkkoon aaton aattona, juuri parahiksi
lasten valmistelemaan aattoillan ohjelmaan.
Pala suomalaista joulua ulkomailla

Järjestän vuosittain yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa joululauluillan maassa asuville suomalaisille. Siellä lauletaan myös niitä suomalaiseen sielunmaisemaan sopivia hiukan melankolisiakin lauluja,
kuten ”hetken kestää elämää, sekin synkkää ja ikävää”,
ja muita, joita ei paljon ostoskeskusten keskusradioista kuulu. On ihana nähdä mitä ulkomailla asuville
suomalaisille merkitsee laulaa joululauluja omalla
äidinkielellä. Ja monelle tämä voi olla vuoden ainoa
hetki kuulla evankeliumia. Toki tärkeä osa tilaisuutta
ovat myös glögi, piparit, joulutortut ja muut suurlähettilään suomalaiset tarjoilut illanpäätteeksi.
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Joulupöytä kroatialaisessa kodissa

Joulunaikana vierailen monien seurakuntalaisten
kodeissa. Niissä alkavat kohta kakkutalkoot. Pieniä
leivonnaisia, pipareita ja kakkuja valmistetaan kilokaupalla joulua varten. Hävettää kuulemma, jos ei
seitsemää lajia enempää saa leivottua.
Joulukinkku puolestaan paistuu jouluaattona. Tosin ainakin meillä maalla paistuminen ei tapahdu
uunissa, eikä kyseessä ole kymmenen kilon
valmiiksi maustettu kaupan pala, vaan
kokonainen sika, jota miehet pyörittävät kokopäivän takapihalla
vartaassa. Lähiruokaa, omasta
tai naapurin pihasta.
Joulurauha

Suomen Turusta julistetaan joulurauha,
Kroatiassa ei ole sellaista tapaa. Kun ”hiljaa,
hiljaa joulun kellot
kajahtaa”, niin kohta
jo kaikenlaiset raketit

Lapset esittävät Kutinan evankelisessa kirkossa
perinteisen jouluaattoillan ohjelman.

ja ilotulitteet räiskyvät. Tätä kestää uuteen vuoteen ja
yleensä koulujen joululoman päättymiseen asti.
No, rauhaa ja rauhattomuutta, iloa ja melankoliaa
- kaikkea sopivassa suhteessa, sitä se oli ensimmäinenkin joulu.
Lähetystyöntekijä ja Kutinan
seurakunnan johtaja
Elina Braz de Almeida

Kirkkohallitus / Anniina Mikama

YTIMESSÄ

Sano vain sana

J

oulu tulee taas vieraaksemme.
Adventti- ja jouluaika on täynnä
sanoja ja säveliä. Laulamme yksin
ja yhdessä kauneimpia joululauluja.
Sanomme toisillemme hyviä sanoja,
vilpittömästi toivottelemme hyvää joulua.
Mielessäni ovat erään joululaulun sanat:
”Vain lausu Jeesus yksi sana, niin sydänvalon sytytät”. En tiedä mistä lauluntekijä on
kauniin ajatuksensa ottanut. Mutta siinä
on sanottu jotain tärkeää. Jeesuksen sana
riittää. Jeesuksen sana sytyttää sydämeen
valon.
Tuosta laulun ajatuksesta minulle tulee
mieleen eräs Raamatun kertomus. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan kuinka
eräs roomalainen sadanpäällikkö tulee
Jeesuksen luokse. Sadanpäällikön palvelija
oli sairaana. Tuo sadanpäällikkö oli kuullut
Nasaretin Jeesuksesta hyvää. Nyt hänellä

oli hätä palvelijastaan. Hän ei rohkene kutsua Jeesusta kotiinsa mutta haluaa kuulla
Jeesukselta hyvän sanan, parantavan sanan.
”Sano vain sana, ja palvelijani paranee”, tuo
upseeri pyytää Jeesukselta.
Tällä miehellä oli luottamus sanan voimaan. Olihan hän itsekin tottunut, että
miten hän sanoo ja käskee, niin siten myös
tapahtuu. Ehkä joskus mietimme sitä millä
sanalla tai sanoilla saisimme asioita vietyä
eteenpäin, hoitaisimme ihmissuhteita,
selvittäisin vaikean tilanteen tai voisin rohkaista lähimmäistä.
Adventtiaika ja joulu kantavat mukanaan
hyviä sanoja, hyvää sanomaa. Taivaan kuningas tulee vieraaksemme, meidän luoksemme. Hän tuli meitä varten. Emmekö
haluaisi kuulla Herraltamme hyvän sanan?
Omat sanamme ovat vajavaisia ja riittämättömiä mutta Jumalan sana, evankeliumi on

Jeesuksen
sana
sytyttää
sydämeen
valon.

hyvä sana. Se on vaikuttava ja voimallinen
sana.
Jouluna katsomme ja ihmettelemme sitä
kuinka ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme”. Joulun ihme on Immanuel: Jumala on meidän kanssamme. Seimen lapsi,
Jeesus on maailman Vapahtaja ja valo, joka
evankeliumin kautta valaisee uskojansa.
Sinulle ja minulle on syntynyt Vapahtaja.
Tämä ilosanoma on yhä totta! Jeesuksen
lupaus on evankeliumin sana: ”Ystäväni, ole
rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan
anteeksi”. Evankeliumin lupauksissa on yhä
vielä se Jumalan rakkauden tuli, joka tuo
omalletunnolle rauhan, turvan ja lohdutuksen. Jeesuksen sana tuo sydämeen valon ja
ilon: joulun ilon, elämän ilon ja uskon ilon.
Jyrki Rauhala
Julistuksen vastuukappalainen

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa
oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli
raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä
kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa
hiljaisuudessa.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli,
joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi.
Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa
kansansa sen synneistä.”
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan
suulla ilmoittanut:
- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti
Marian vaimokseen.
Matt. 1: 18-24

Jeesus, meidän Herramme ja Vapahtajamme.
Nyt, vuoden pimeimpänä aikana,
me odotamme sinua ja sinun valoasi.
Kiitos että tulet kaikkialle sinne,
missä on pelkoa ja surua, ja sinnekin,
missä sinua ei osata edes odottaa.
Kiitos, että sinä tuot mukanasi ilon.
Sinua me ylistämme. Aamen.

Syvässä yössä viesti kiirii:
Jo aamutähti sarastaa.
Ihmisen Poika syntyy meille,
nyt sydämenne avatkaa.
Jo omin silmin ihmetelkää:
Näin Herra meidät pelastaa,
kun Sana astuu keskellemme
ja pienen lapsen hahmon saa
14:1
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JOULUN AJAN TTILAISUUKSIA
Iina Vuorialho

Jouluna - Hyvinkään Kamarikuoron joulukonsertti Hyvinkään kirkossa ke 25.12. klo 18

PIKKUVÄEN JOULUKIRKOT
To 12.12. klo 10.30 Martin srk-talossa,
Niittymäenraitti 4. Merja Telsavaara,
Anna-Mari Tukeva, Tuula Tigerstedt ja
Minna Lamminen.
Pe 13.12. klo 10 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Anna-Mari Tukeva, Merja
Telsavaara ja Minna Lamminen.
Ti 17.12. klo 10.30 Vehkojan srk-keskus,
Yli-Anttilantie 3. Anna Helenius, Merja
Telsavaara, Anna-Mari Tukeva ja Anne
Pukkinen. Mukana päiväkotiryhmiä ja
lapsiperheitä. Tervetuloa joulukirkkoon!

3. ADVENTTISUNNUNTAI
Su 15.12. klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Antti Kurkola, Saija
Lottonen, Marjut Sipakko ja Päivi Tiitu.
Su 15.12. klo 10 Joululaulukirkko Paavolan
srk-kodissa, Aittatie 1. Virpi Koivisto ja
Taru Paasio. Kirkkokahvit.

4. ADVENTTISUNNUNTAI
Su 22.12. klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Heidi KajanderMaavuori, Anne Blomqvist, Marjut
Sipakko ja Päivi Tiitu.
Su 22.12. klo 10 Messu Paavolan srk-kodissa,
Aittatie 1. Petteri Kerko ja Anna Helenius.
Su 22.12. klo 17 Perheiden joulukirkko
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Merja Telsavaara ja Marjut Sipakko.

AATONAATTO
Ma 23.12. klo 18 Joulunodotuskirkko
Martin srk-talo, Niittymäenraitti 4. Tuula
Tigerstedt, Heidi Kajander-Maavuori ja
Päivi Tiitu.

Ma 23.12. klo 22 Yömessu Paavolan srk-koti,
Aittatie 1. Antti Kurkola ja Taru Paasio.

JOULUAATTO
Ti 24.12. klo 14 ja klo 16 Jouluyön ihme
-joulunäytelmä Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Käsikirjoitus ja ohjaus
Antti Sevanto, musiikki Marjut Sipakko.
Ti 24.12. klo 14 Aattohartaus Rauhannummen kappelissa, Hikiäntie 1433. Virpi
Koivisto ja Anna Helenius. Klo 13.00
Linja-autokuljetus Rauhannummelle
lähtee Hyvinkäänkylästä ja ajaa reittiä:
Uudenmaankatu, Siltakatu, Vaiveronkatu,
Jussilankatu, Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, lähtö Hyvinkään
kirkon vastapäiseltä pysäkiltä klo 13.30,
Hämeenkatu, Sähkökatu, Pohjoinen
puistokatu, Munckinkatu ja Hämeenkatua
Rauhannummeen. Hartaus Rauhannummen kappelissa klo 14. Paluulähtö
klo 15.15. Paikallisliikenteen maksu.
Ti 24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus
Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11. Anne
Blomqvist ja Päivi Tiitu.
Ti 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus Kytäjän
kirkossa, Palkkisillantie 11. Anne
Blomqvist ja Päivi Tiitu.
Ti 24.12. klo 15.30 Julbön Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13. Antti Kurkola ja Taru
Paasio.
Ti 24.12. klo 17 Jouluaaton hartaus Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Antti
Kurkola ja Taru Paasio.
Ti 24.12. klo 23 Jouluyön messu Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Jyrki Rauhala ja
Anna Helenius.

JOULUPÄIVÄ
Ke 25.12. klo 7 Joulukirkko Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Merja Telsavaara,
Petteri Kerko ja Marjut Sipakko.
Ke 25.12. klo 9 Joulukirkko Kytäjän kirkossa,
Palkkisillantie 11. Virpi Koivisto ja Marjut
Sipakko. Hyvinkään Työväen Mieskuoro.
Ke 25.12. klo 10 Joulukirkko Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Antti Kurkola, Esa
Kokko, Päivi Tiitu ja Helena Lehtinen.

TAPANINPÄIVÄ
To 26.12. klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Janne Rönni, Anne
Blomqvist ja Anna Helenius.

UUDENVUODENAATTO
Ti 31.12. klo 20.30 Iltamessu Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Janne
Rönni ja Taru Paasio.
Ti 31.12. klo 23 Uudenvuodenaaton hartaus
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Petteri Kerko ja Helena Lehtinen.

UUDENVUODENPÄIVÄ
Ke 1.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Anne
Blomqvist ja Marjut Sipakko. Kirkkokahvit.

LOPPIAINEN
Ma 6.1. klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Merja Telsavaara, Ilkka
Järvinen, Helena Lehtinen ja Minna
Lamminen.

POIMINTOJA
To 12.12. klo 18 Yhteiskristillinen joulujuhla
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.

Tilaisuudessa musiikkia, runoja, yhteislauluja, Hyvinkäällä toimivien eri seurakuntien edustajien puheenvuoroja sekä
Jippii-kuoro, johtajana Margit Saarikalle.
Kolehti kerätään eri seurakuntien avustustyölle vähävaraisten perheiden tukemiseksi. Klo 17.30 glögitarjoilu Vanhan
kirkon sivusalissa. Tervetuloa yhteiskristilliseen joulujuhlaan! Järjestäjänä Hyvinkään yhteiskristillinen työryhmä. Johanna
Rantalankila, Ilkka Järvinen ja Päivi Tiitu.
To 12.12. klo 19 Ninni Poijärvi ja Tommi
Kalenius - Joulu Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16. Kaksi laulaja-lauluntekijää, Ninni Poijärvi ja Tommi Kalenius,
tarjoilevat joulumuistoja jouluihmisille
konserttikiertueellaan.
Pe 13.12. klo 10 Muskarikirkko (joulukirkko)
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Pe 13.12. klo 17 Pappien ja kanttoreiden
joululauluhetki Willanaukion lavalla,
Hämeenkatu 9. Merja Telsavaara, Marjut
Sipakko, Janne Rönni, Jyrki Rauhala,
Petra Pohjanraito, Taru Paasio, Saija Lottonen, Minna Lamminen, Antti Kurkola,
Esa Kokko, Petteri Kerko, Heidi KajanderMaavuori, Ilkka Järvinen, Anna Helenius.
Klo 17 Päivystävän papin pöytä Robert’s
Coﬀeessa Willassa. Saija Lottonen.
Ma 16.12. klo 9 Perhekerhojen yhteiset
pikkujoulut Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3. Ohjelmassa mm.
piparkakkujen koristelua, temppurata,
joululaulupaja, joulusatuhuone,
jouluevankeliumi klo 10.30. Tarjolla
riisipuuroa klo 9-12.
Ma 16.12. klo 18 Lähetyksen, evankelioimistyön ja pienpiirien joulujuhla srk-

N U O R T E N J O U L U JA U U S I V U O S I
Lauantaina 14.12. klo 16.3020.30 Betskun joulu. Vieraana improteatteri Stella
Polaris. Glögiä ja piparia tarjolla. Tervetuloa!
Betskun joulun jälkeen säännöllinen viikkotoiminta jää tauolle ja jatkuu taas
keskiviikkona 8.1. klo 15.
Betskun Uusi vuosi 30.1. klo 18 alkaen. Tule mukaan viettämään vuodenvaihdetta
Betaniaan! Ovet auki noin klo 01 saakka.
Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille!
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

POIMINTOJA
Pixabay

Kevään 2020
leirit
17.-19.1.2020 Isä-poikaleiri Sääksissä,
hinta 45 €/isä, 20 €/poika.
Hiihtolomaleirit Sääksissä
15.-17.2.2020 Leiri 11-14 v, hinta 40 €.
17.-19.2.2020 Leiri 9-10 v, hinta 40 €.
19.-20.2.2020 Leiri 7-8 v, hinta 35 €.
8.-14.4. Nuorten ja perheiden pääsiäisleiri,
Muotkavaara ja Levi
Hinnat
aikuiset 350 €
16-18 v. ja opiskelijat 210 €
12-15 v. 180 €
7-11 v. 150 €
alle 7 v. 100 €
Pääsiäisleiristä vain osittainen maksuvapautus, omavastuu lapsilla ja nuorilla
100 €, ei sisaralennusta. Aikuisten omavastuu 180 €.

Leireille ilmoittautuminen
www.betsku.net /
Toimintaa 7-14 –vuotiaille /
Leirit ja retket

tä vastaava Antti Ketonen
lähtee Joululaulunikiertueelle nelihenkisen
bändinsä kanssa. Liput
ennakkoon 34,50 € www.
joululauluni.fi ja ovelta
39,50 €.
Ti 24.12. klo 15 Avoin jouluaatto Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Mukana Erkki Leskinen ja
Esa Kokko.
Ke 25.12. klo 18 Jouluna Hyvinkään Kamarikuoron
joulukonsertti Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu
16. Konserttiin on koottu
tunnelmallinen kokonaisuus rakkaimmista
joululauluista meiltä
ja muualta sekä joulun
rauhaan johdattavista
tunnettujen säveltäjien
teoksista. UrkusäestykNinni ja Tommi Hyvinkään kirkossa to 12.12. klo 19
sestä vastaa Anna-Maija
Virtanen ja konsertin
keskuksessa. Mukana nimikkolähetti Katri
johtaa Urpo Rauhala. Hyvinkään KamaHärkönen.
rikuoro on 22-jäseninen sekakuoro, joka
Ti 17.12. klo 19 Reino Nordin - Meidän valo
on toiminut Hyvinkäällä vuodesta 1982
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
alkaen. Kuoron taiteellisena johtajana on
Meidän valo -kiertueella kuullaan akustisyksyllä 2019 aloittanut director musices
sempia versioita Reinon hittibiiseistä sekä
Urpo Rauhala.
muutamia joulunajan klassikoita. LipunSu 19.1. klo 17 Kohti-messu Hyvinkään kirmyyntitiedot www.warnermusiclive.fi.
kossa, Hämeenkatu 16. Saija Lottonen ja
Ke 18.12. klo 16 Pappien ja kanttoreiden
Helena Lehtinen.
joululauluhetki Willanaukion lavalla, HäSu 26.1. klo 11-14 Lapsiperheiden Talvirieha
meenkatu 9. Merja Telsavaara, Marjut SiSääksissä.
pakko, Janne Rönni, Jyrki Rauhala, Petra
PAPPILA
Pohjanraito, Taru Paasio, Saija Lottonen,
Minna Lamminen, Antti Kurkola, Esa Kok- Pappilassa tehdään remonttia vuonna 2020
ja perheneuvonta on muuttanut sen
ko, Petteri Kerko, Heidi Kajander-Maaajaksi NesToriin, osoitteeseen Oikokuja 2,
vuori, Ilkka Järvinen ja Anna Helenius.
junaradan puoleinen pääty. Ajanvaraus
To 19.12. klo 18 Enkellaulu kajahtaa! -joutoimii kuten ennenkin. Puhelimitse ma-to
lukonsertti Vanhassa kirkossa, Uudenklo 9-11, 040 805 0390 tai sähköpostitse
maankatu 13. Sopraano Minna Lammiperheneuvonta.hyvinkaa@evl.fi.
nen, kitaristi Hannu Seljänperä ja Hyvinkään kirkkokuoro, johtaa Anna Helenius.
DIAKONIA
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
To 19.12. klo 18.30 Antti Ketonen - Joululau- Diakonian asiakasvastaanotto NesTorissa,
Suokatu 6. Ma klo 14-17 perhetyön
luni Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Viime vuoden soitetuimmasta radiobiisisvastaanotto. To klo 10-13 päihdetyön

NINNI POIJÄRVI TOMMI KALENIUS
JOULU

vastaanotto. To ja pe klo 10-13 vastaanotto. Ajanvaraus 019 4561 250 tai käymällä paikan päällä tekemässä varauksen
em. aikoina.

PITOPALVELU
Pitopalvelun on avoinna 23.12. klo 9-12 vain
tilattujen jouluruokien noutoa varten,
huom. ei normaalia lounasta. Lounas jälleen normaalisti pe 27.12. klo 10.30- 13.30
ja la 28.12. aukiolo normaalin viikonlopun
malliin. Ma 30.12. ja ti 31.12. avoinna
normaalisti. Ke 1.1.2020 suljettu. To 2.1
ja pe 3.1.2020 avoinna normaalisti. Ma
6.1.2020 suljettu.

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

TUKEA SURUUN
Seuraava sururyhmä aloittaa tammikuussa
2020. 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.
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 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.

HYVÄN TAHDON JOULUPUU
Haluatko tukea vähävaraisia hyvinkääläisiä perheitä?
Mikäli vastasit kyllä toimi seuraavasti:
• Hae Hyvän tahdon joulukuusesta kirjekuori (oma kuori käy myös).
Kuuset sijaitsevat seurakuntakeskuksen sekä Hyvinkään kirkon auloissa.
• Osta lahjakortti valitsemaasi hyvinkääläiseen liikkeeseen.
• Palauta lahjakortti seurakuntakeskuksen neuvontaan kello 8-16
(Hämeenkatu 16) viimeistään keskiviikkoon 18.12.2019 mennessä.
Diakoniatyö välittää lahjakortteja diakonian asiakkaille osana omaa
avustustoimintaansa. Kiitos etukäteen lahjastasi!
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Kuvakommunikointikortteja käytettään
silloin, jos ihminen ei osaa puhua tai
ymmärrys aiheesta on vierasta.

Konkreettinen suru
Kehitysvammaisen ihmisen ja valtaväestöön 
kuuluvan ihmisen surussa on enemmän yhtäläisiä
kuin poikkeavia piirteitä.

K

ehitysvammaisia kohdellaan
monesti samalla tavalla kuin
lapsia. Saatetaan ajatella, että
heidän tunne-elämänsä ei
ole niin kovin tärkeää. Mutta
esimerkiksi suru on asia, jonka kehitysvammaiset kokevat yhtä voimakkaasti
kuin valtaväestöönkin kuuluvat. He
eivät välttämättä vain aina osoita sitä
ihan samalla tavalla kuin valtavirtaa
edustavat ihmiset.
– Meillähän on puhe, millä me kommunikoimme. Mutta kehitysvammaiset,
hekin, jotka osaavat puhua, ilmaisevat
itsensä hyvin konkreettisesti. Se ettei
tule ymmärretyksi tai kuulluksi surunsa
kanssa, saattaa näkyä odottamattomillakin tavoilla. Esimerkiksi yleensä rauhallisena tunnettu kehitysvammainen
saattaa yhtäkkiä saada raivokohtauksen
tai verenpainetaudittoman verenpaine
saattaa nousta, kertoo kehitysvammatyöhön erikoistunut diakoniatyöntekijä
Maria Kahra.
Sana suru on tuttu myös kehitys-

vammaisille. Ja samalla tavalla kuin
muutkin ihmiset, kehitysvammaisetkin
käyvät läpi surun eri vaiheet. Kehitysvammainen henkilö saattaa kuitenkin
kokea tunteita, ymmärtää ja jäsentää
asioita eri tavalla kuin muut. Kenenkään surua ei kuitenkaan voi määritellä
ulkopuolelta.
– Piirtäminen on yksi hyvä keino käsitellä surua kehitysvammaisen kanssa.
Eli paperille piirretään ihmishahmo.
Sitten selitetään, että suru voi tuntua
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esimerkiksi päänsärkynä tai mahassa
oksettavana olona. Tämän jälkeen kehitysvammaiselta kysytään, missä suru
hänellä tuntuu. Monesti on käynyt niin
huikeasti, että kehitysvammainen on
pannut kätensä piirroshahmon sydämen kohdalle, Kahra sanoo.
Piirtämisen ja maalaamisen lisäksi
surua voi käsitellä myös muovailuvahan
tai rakennuspalikoiden avulla. Myös
musiikki ja kuvakommunikaatiomenetelmät ovat vahvoja apuvälineitä. Kahra
muistuttaa, että kehitysvammaisuutta
on eri asteita. Vaikeasti vammaisen
kanssa surutyön tekeminen on paljon
haastavampaa kuin lievästi vammaisen
kanssa.

hautajaisiin. Arkun näkeminen antaa
konkreettisen viestin siitä, että ystävä
on kuollut.
– On hieman hankalampaa mennä
puhumaan surusta kehitysvammaisen
luo, joka ei ole päässyt läheisensä hautajaisiin, eikä hautausmaalle, koska silloin surutyö alkaa lähes nollasta. Mutta
yhdessä voimme sitten mennä ja viedä
kynttilän haudalle, Kahra kertoo.
Kahra korostaa, että surun käsittelyyn kehitysvammaisen kanssa tarvi-

Kuolemasta on aina
puhuttava suoraan,
ilman kiertoilmauksia.

taan ennen kaikkea rohkeutta, mutta
myös kärsivällisyyttä. Surutyöskentely
on jo sinällään pitkä prosessi ja kehitysvammaisen kohdalla se voi olla vieläkin
pidempi. Onnistuessaan se voi parhaimmillaan johtaa ihmisen voimaantumiseen.
Surusta tai kuolemasta puhuminen
ei ole suomalaisessa kulttuurissa helppoa. Ryhmäkotien henkilökuntakaan ei
aina osaa suhtautua asiaan luontevasti.
Kehitystä on kuitenkin tapahtunut.
Viime aikoina suru ja kuolema ovat
olleet suoremmin esillä, mutta kehitysvammaisten suru on edelleen vaikea
asia. Kahra toivookin, että siitäkin
uskallettaisiin puhua rohkeammin ja
avoimemmin.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Veini Vänskä

Kuolemasta on aina puhuttava suoraan,

ilman kiertoilmauksia. Kun jumalanpalveluksessa ilmoitetaan kuolleista, käytetään yleensä ilmaisua: ”seurakuntamme
seuraavat jäsenet ovat siirtyneet ajasta
ikuisuuteen”. Kehitysvammainen ei
välttämättä ymmärrä, mitä ikuisuuteen
siirtymisellä tarkoitetaan.
– Ryhmäkodissa asuvalle ei voi sanoa, että hänen asuintoverinsa on nukkunut pois. Tuolloin hän ei välttämättä
uskalla mennä nukkumaan, koska pelkää itsekin kuolevansa, Kahra sanoo.
Ryhmäkodissa kehitysvammaiset saatta-

vat asua toistensa kanssa vuosikausia.
Siksi heidän välisistä ihmissuhteista
tulee läheisiä, miltei sukulaissuhteiden
kaltaisia. Siksi olisikin tärkeää, että kehitysvammainen pääsee asuintoverinsa

Tunnepallojen värimaailmat kevenevät surun helpottaessa.

