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Sairaalapastorin työssä ollaan hyvin tiukasti ihmisen arjessa kiinni, tässä ja nyt, sanoo Tiina Peippo.

Paluu juurille
Tiina Peippo nimitettiin vuoden alussa Hyvinkään
seurakunnan johtavaksi sairaalapastoriksi.

E

lämä vie ihmistä moneen eri
suuntaan. Joskus sitä kuitenkin
havahtuu olevansa juuri siinä,
mistä kaikki alkoi. Ja se saattaakin
olla juuri se paikka, joka tuntuu
kaikkein omimmalta. Hieman näin kävi
myös pastori Tiina Peipolle.
Peippo opiskeli teologiaa Helsingissä
1990-luvulla. Opintojensa loppuvaiheessa
hän työskenteli sairaalateologina Helsingin
geriatrisissa sairaaloissa. Pappisvihkimyksen hän sai vuonna 1998 Koskelan sairaalan
papiksi, minkä jälkeen toimi muun muassa
seurakuntapappina, pitkään kehitysvammaistyössä Uudellamaalla ja saavutettavuuden asiantuntijana Kirkkohallituksessa.
Viime vuonna Peippo sai johtavan
sairaalapastorin sijaisuuden Hyvinkäällä.
Kevättalvella virka vakinaistettiin. Voisi siis
sanoa, että paluu juurille on tapahtunut.
Peippo kokee sairaalapastorin työn itselleen
hyvin läheiseksi.
– Olen parhaimmillani ihmisten kohtaamisessa. Työni jakautuu kolmeen osaan.
On sielunhoito, hallinnollinen puoli ja henkilökunnan työnohjaus. Sairaalapappina autan kaikkia, jotka apuani haluavat, mutta en
millään tavalla tuputa itseäni. Kunnioitan
myös sitä, jos potilas ei halua keskustella
papin kanssa, Peippo kertoo.
Papit ovat perinteisesti puhetyöläisiä,
 utta sairaalapapin kohdalla tämä ei päde.
m
Peippo korostaa, miten hänen työssään
hyvin tärkeää on hiljaisuuden sietäminen. Pappi ei ole se, joka ensimmäisenä
ratkaisee asiat, vaan hänen tehtävänsä on
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kuunnella ja kysyä.
Potilas itse päättää sen, mistä puhutaan.
Jo makaaminen sairaalan valkoisten seinien
sisällä saattaa pysäyttää ihminen. Monesti
sairaalapastoriin otetaan yhteys silloin, kun
on kuultu huonoja uutisia omasta sairaudesta ja kaivataan keskusteluapua.
– Sairaalapastorin työssä ollaan hyvin
tiukasti ihmisen arjessa kiinni, tässä ja nyt.
Ihmissuhteet muistuvat mieleen. Esiin saattaa nousta kysymyksiä kuoleman pelosta ja
kuolemanjälkeisestä elämästä. Miltä Jumala
näyttää, onko hän rakastava isä vai kauhea
piiskuri? Kantaako Jumala minut rajan yli,
onko siellä joku vastassa? Kysymykset voivat olla hyvin pysäyttäviä ja konkreettisia.
Ne hiljentävät papinkin, eikä siinä ole tarvetta suuriin sanoihin, Peippo kertoo.
Keskustelun ja sielunhoidon lisäksi sairaalapapin työhön kuuluu lisäksi muun muassa
ehtoollisten järjestäminen ja saattorukousten pitäminen. Työt yritetään järjestää siten,
että kiirettä ei synny. Näin sairaalapappi
pääsee mahdollisimman nopeasti häntä
tarvitsevan potilaan luokse.
Myös ekumeenisuus on vahva osa työtä.
Koska Suomi on monikulttuurinen maa,
sairaalapapinkin työssä kohtaa ihmisiä,
jotka edustavat muuta uskontokuntaa kuin
evankelisluterilaista. Tällöin sairaalapappi
toimii ikään kuin välikappaleena ja voi
hankkia esimerkiksi muslimille imaamin
keskustelukumppaniksi.
Tämänhetkinen koronavirustilanne näkyy

selvästi sairaalapappienkin työssä. Koko

HENKILÖKUVA
tiina peippo
Vihitty papiksi 1998
Hyvinkään seura
kunnan johtava
sairaalapastori
Toiminut myös
kehitysvamma
työssä ja
seurakuntapappina
Motto:
Jokaista on
katsottava silmiin
samalta tasolta!

Kun on läsnä
potilaan
kuollessa, se
on hyvin
pyhä hetki.

sairaalanmäki on hiljentynyt nyt, kun
 maiset eivät pääse paikalle. Monet sairaat
o
ovat eristettyinä omaan huoneeseen, mikä
jo itsessään aiheuttaa voimakasta yksinäisyyden tunnetta ja tarvetta puhua.
– Sairaalassa on kaiken kaikkiaan vähemmän potilaita, mutta samat pyynnöt tulla
keskustelemaan ja jakaa ehtoollista soivat
puhelimessa edelleen. Henkilökunnan kohdalla muuttunut tilanne näkyy enemmän,
Peippo sanoo.
Koronatilanne on vaikuttanut myös siihen, miten potilaita hoidetaan sairaalassa.
Henkilökunnan tehtävissä on tapahtunut
suuria muutoksia, mikä on vaikuttanut
heidän jaksamiseensa. Tämän vuoksi sairaalapastorit ovat tavanomaista enemmän
kiinnittäneet huomiota henkilökunnan
hyvinvointiin.
– Olemme vetäneet hihasta ja vähän
kyselleet, että miten voitte ja miten jaksatte.
Se ollut ikään kuin sen koronamörön palastelua pienempiin osiin, Peippo sanoo.
Raskainta työssä sellaisen potilaan kärsimyksen jakaminen, jonka sairauteen ei yrityksistä huolimatta ole löytynyt hoitoa eikä
välttämättä edes helpotusta. Palkitsevimpia
ovat puolestaan ne hetken, kun jonkun
potilaan kanssa on onnistuttu oikeasti jakamaan jotakin elämästä.
– Sellaiset kokemukset tuntuvat huikeilta,
kun havahtuu siihen, että pyhä on läsnä.
Silloin toteutuu ajatus papista Jumalan
välikappaleena. Kun on läsnä potilaan
kuollessa, se on hyvin pyhä hetki. Kuolema
antaa suhteellisuudentajua elämään, Peippo
kertoo.

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Veini Vänskä
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Työtä on yhä
julistamalla Jumalan sanaa, jakamalla
sakramentteja ja toimimalla kristillisen
sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen
rakkauden toteuttamiseksi. Emme ole
olemassa itseämme varten vaan palvelemassa, kyselemässä yhdessä kyselevien
kanssa, kulkemassa yhdessä vaikeuksien ja
surun keskellä, iloitsemassa pienen lapsen
kastejuhlassa tai nuoren konfirmaatiossa,
hääjuhlia unohtamatta. Seurakunta ei voi
eikä saa linnoittautua omien muuriensa
suojaan vaan perustehtävä on selkeä: menkää kaikkialle maailmaan. Tämä on tehtävä
täällä, tämä on tehtävä kaukana. Ei tarvitse
oikeastaan kysellä, mihin keskitymme?
Asia on sanottu jo kauan sitten.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ monet ovat todenneet,

että on ollut aikaa miettiä elämän peruskysymyksiä ja sitä mikä on tärkeää elämässä. Seurakunnankin kohdalla tämä on
yhtä lailla totta. Olemme työyhteisönäkin
käyneet samaa koulua ja yrittäneet löytää

Kädet on tarkoitettu
palvelua, rukousta ja
siunaamista varten.
uusia tapoja toimia. Mutta yhtä asiaa on
saanut yhä syvemmin miettiä. Se on rukous
maailman ja ihmisten selviämisen puolesta.
Yhtä hellittämättömästi kuin terveyttämme
hoidetaan tai uusia lääkkeitä kehitetään,
yhtä hellittämättömästi rukouksen toivo
kuuluu meille. Kädet pois taskusta ja töihin.
Papin puvussa ei ole turhia taskuja. Kädet
on tarkoitettu palvelua, rukousta ja siunaamista varten.
KESÄKUUN ALUSTA jumalanpalveluksiin
voi tulla ja muitakin tilaisuuksia järjestetään. Noudatamme viranomaisten antamia
turvallisuusohjeita ja tällä on heijastusta
mm. väkimääriin eli turvavälien pitäminen

Hanna Tarkiainen

SEURAKUNTA HOITAA hengellistä tehtävää

tuo edelleen rajoituksia. Jos tunnet itsesi
sairaaksi, jää kotiin. Aivan kaikkea kesätoimintaa ei voida vieläkään järjestää. Sääksin
saunaillat eivät ala kesäkuussa. Ehkä
myöhemmin vielä tänä kesänä.
ERISTÄYTYMINEN ON monelle raskas
asia. Se on sitä lähisuhteissa, mutta
myös laajemmin. Seurakunta on
mukana elämässä ja muistamme
kaikkia teitä, jotka elätte nyt vaikka yksin ja tarvitsette tukea. Seurakunnan työntekijät ovat myös
auttamassa. Seurakunnan kotisivujen kautta pääsee joka pyhä
kuuntelemaan jumalanpalveluksen. En halua myöskään unohtaa
ammattitaitoista kiinteistöhenkilökuntaamme puhtauden ja
siisteyden vaalimisessa. Uskal
lan toivottaa kyllä jokaisen
tervetulleeksi tilaisuuksiimme
tämän puolesta ja toivomme
näkevämme kirkossa.

Sä anna meidän, Luoja, oppia luottamaan
ett kirkkauttas pysty ei varjot voittamaan.

571:7, Tuuli Charalambous

KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti Tea Pohjoispuro, kuvat Veini Vänskä

Mitä sinulle kuuluu?

LEENA JOKINEN
– Harrastukset ovat tauolla, mutta
onneksi voi ulkoilla ja jumpata kotona.
Ystävien kanssa jutellaan paljon puhelimessa ja lähetämme toisillemme
sähköpostia. Minulla on kolme lapsenlasta, joita tapaan näin korona-aikana
pihalla. Käyn soittamassa ovikelloa ja
lapset tulevat rappusille tervehtimään:
”Mummi onko kaikki hyvin?” Niillä
sanoilla jaksaa taas pitkälle!

OLAVI KATAJISTO
– Aamu seitsemältä kävin kaupassa ja
nyt hain seurakunnan pitopalvelusta
ruoan. Vaimo haluaisi tavata enemmän lapsenlapsia, jotka ovat käyneet
pyörillä pihalla, rappusilla jututtanut.
Meillä on 4 lastenlasta, pienin on
vielä vaunuissa. Korona ei ole tuonut
suuria muutoksia normaaliin elämään.
Uudenmaan sulku rajoitti sukulaisten
tapaamista Hausjärven puolella.

KIRSIKKA VUORI
– Olen ollut seitsemän viikkoa pojan
kanssa kotona, huolehtinut ruoasta
ja läksyistä. Aluksi korona oli shokki, mutta nyt alan jo tottua. Syksyllä
tilanne ehkä normalisoituu. Yksinelävät huolestuttavat eniten. Hoidan
80-vuotiaan isän asioita, mutta en
mene kipeänä. Olen itsekin riskiryhmässä. Olen laittanut kotia ja käynyt
koiran kanssa lenkillä.

ERJA PUUMALAINEN
– Käyn töissä normaalisti ja koiran
kanssa ulkona. Ei ole juuri mikään
koronan vuoksi muuttunut. Olen
yksineläjä. Ainoastaan kaupassakäynti
on vähentynyt, kun yritän ostaa kaikki
ostokset kerralla. Isä kuoli juuri ja on
surullista, kun en päässyt sairaalaan
katsomaan häntä. Sairaille tämä aika
on varmasti ahdistavaa. Itse en perusterveenä ole pelännyt.
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Janne Rönni

KOLUMNI
Maarit Vallinkoski
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Itse kasvatetut
kasvikset saavat aikaan
onnistumisen tunteen.

Kaipuu kasvimaalle
LAPSUUDESSA JA nuoruudessa kevät tarkoitti kotona-

ni kylvämistä ja istuttamista. Kesäloma tuntui kuluvan
rikkaruohoja kitkien ja kasvimaata kastellen. Loppukesä taas oli loputonta sadonkorjuuta. Siihen aikaan
kaikki kasvimaan hoitoon liittyvä tuntui työltä, enkä
osannut arvostaa maanantimia. Muistan kyllä, kuinka
mukavaa oli hakea kasvihuoneesta tuore, mehevä ja
maistuva tomaatti, syödä muutama viinimarja suoraan
pensaasta tai kiskaista pellosta makea porkkana, pyyhkäistä siitä savet kasteiseen nurmikkoon ja haukata.
Todellista lähiruokaa.

AIKUISIÄLLÄ OLEN oppinut arvostamaan sitä työtä,
jota vanhempani tekivät taatakseen meille lapsille
hyvän, terveellisen ja monipuolisen ravinnon. Ilman
lannoitteita kasvatetuissa uusissa perunoissa oli enemmän makua kuin yhdessäkään perunassa, joita olen
sen jälkeen syönyt ja omat paprikat ja maissit olivat
vertaansa vailla. Kaikki tämä vaati kuitenkin paljon
työtä ja vanhempani tekivät kaiken päivätöidensä
ohella. He uhrasivat iltansa ja viikonloppunsa hoitaakseen isoa kasvimaata.
NYT KUN ymmärrän oman kasvimaan hyvät puolet, ei

parvekkeelle mahdu perunamaata, mutta onneksi paljon muuta. Tänä keväänä olen käyttänyt vapaa-aikani
hyödyllisesti ja suunnitellut parvekeviljelmäni aivan
uusiksi. Sisällä kasvamassa on jo tomaatin- ja paprikantaimia. Säiden lämmetessä on aika ottaa parvekkeen neliöt hyötykäyttöön ja kasvattaa parvekkeella
myös erilaisia yrttejä ja salaattia. Itse kasvatetut kasvikset saavat aikaan onnistumisen tunteen. Sitä paitsi,
vaikka kasvu on hidasta, sitä on ilo seurata.
VIELÄ EI ole myöhäistä innostua parvekeviljelystä, sillä
taimia saa ostettua myös valmiina. Eikä heti tarvitse
valloittaa jokaista parvekkeen nurkkaa ruukuilla, vaan
liikkeelle voi lähteä pienin askelin. Vaikka ensimmäiset
yritykset eivät ottaisi onnistuakseen, aina tulee seuraava kevät, ja silloin voi aloittaa uudella innolla, uusien
kasvien kanssa.

Lastenohjaajien
mielestä videoiden
tekeminen on ollut
antoisaa puuhaa.

Lysti-lammas
loikkasi verkkoon

Koronaviruksesta johtuvien rajoitusten alettua YouTubesta
muodostui suuri apu seurakunnan lapsi- ja perhetyölle.
non keksii. Koronaviruksesta
johtuvien rajoitusten vuoksi
Hyvinkään seurakunnan lapsija perhetyön toiminta katkesi
kuin seinään. Mutta se ei saanut lastenohjaajia lannistumaan. Saman tien he päättivät
siirtää työnsä verkkoon.
Ja yllättävän helposti kaikki
sujuikin. Lapsi- ja perhetyöllä
oli olemassa jo valmiiksi oma
YouTube -kanava, johon oli
kätevä ladata uusia videoita.
Ja niitä alkoikin syntyä suorastaan roppakaupalla.
– Kanava perustettiin kolmisen vuotta sitten ja se suunnattiin etupäässä kirkkomuskarilaisille. Koronarajoitusten
alettua olemme lisänneet sinne
paljon muunkinlaista materiaalia. Kävijämäärät ovat nousseet
huimasti, kertoo lastenohjaaja
Laura Kuiri.
Kuiri vastaa sisällöstä yhdessä kollegojensa Riikka
Hautakosken, Nonna Kotkanen-Koivun ja Eeva Nybergin
kanssa. Kanava on nimetty
lapsi- ja perhetyön maskotin
Lysti-lampaan mukaan.
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luu? Ja mitäs kaikkea pappi
tekeekään? Millainen on Kytäjän kirkko? Entä millainen on
Vehkojan seurakuntakeskus?
Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus videoista.
Kanavalla esitellään myös
lasten lähettämiä piirroksia.
Ja koska rajoitukset sattuivat
juuri tähän aikaan kevättä, niin
pääsiäisaiheista materiaalia
löytyy paljon.
– Vaikka videot ovat pääsääntöisesti muutaman minuutin mittaisia, niiden tekemiseen kuluu paljon aikaa. Aluksi
pitää suunnitella ja harjoitella,
sitten kuvataan ja lopuksi video
pitää vielä editoida ja tekstittää. Että kyllä siinä kokonainen
työpäivä menee, Riikka Hauta-

Kirsikka Vuori

Kaupunki ja Jeesus

4

Mitä suntion työnkuvaan kuu-

Lysti-lammas on hahmona
jo niin vakiintunut, että sen
tarkka syntymävuosi aiheuttaa
hetken aikaa pähkäilyä. Lopulta soitto eläimen luojalle,

LYHYESTI

Jeesus,
olet jokaisessa vuosisadassa ja vuodessa, tässä päivässä ja huomisessa, menneessä ja tulevassa. Olet kanssamme
ruokakaupan hyllyillä, paikallisbussissa. Olet tiiviissä työnjakopalaverissa,
nuotion loimussa luontopolulla, illan
rauhassa kun lukuvalo sammuu. Jeesus, sinä olet.

varhaiskasvatuksen ohjaaja
Anna-Mari Tukevalle kertoo
totuuden. Lysti-lammas näki päivänvalon vuonna 2012
kauppakeskus Willassa järjestetyissä satuhetkissä.
Mutta minkälaista kamaa
Lysti-lammas -kanavalta sitten
löytyy? Perinteisen musiikki- ja
askartelumateriaalin ja aamujumppaohjelmien lisäksi sieltä
löytyy esimerkiksi videoita,
joissa esitellään seurakunnan
eri rakennuksia ja työntekijöitä.

Sanotaan, että kyllä hätä kei-

Sinä näet meidät heikoimmillamme,
riemun huumassa, väsyneinä, pettyneinä, onnemme kukkuloilla, arjessamme ja juhlassamme.
Sinä olet. Ja me huokaamme laulun sanoin, kuin lupauksestasi kiinni
pitäen: ”Pidä minusta kiinni kunnes
kasvosi nään.”

koski sanoo.
Jos ajattelee puhtaasti teknologisesta näkökulmasta, niin
siinä mielessä koronaepidemia
sattui oikeaan aikaan. Nykyisin
yksinkertaisinkin elokuvatekniikka on jokaisen kansalaisen
saatavilla. Lysti-lampaankin
klipit on kuvattu aivan tavallisella älypuhelimella. Vielä 10-15
vuotta sitten videoiden tekeminen ei olisi ollut aivan näin
helppoa.
Lastenohjaajanelikon mielestä videoiden tekeminen on
ollut hyvin antoisaa puuhaa,
ja tuonut omaan työhön aivan
uudenlaisia näkökulmia. Eikä
Hyvinkää suinkaan ole ainoa
vaan myös muut seurakunnat
ovat ottaneet isoja askelia kohti
verkkoa. Valtakunnallinen, lapsille suunnattu nettisivusto löytyy osoitteesta lastenkirkko.fi.
Mutta oli teknologia kuinka kehittynyttä tahansa, ei se
koskaan voi korvata oikeaa
kohtaamista.
– Onhan tämä kyllä tosi
kivaa ollut, mutta kyllä tässä
ikävä jo lapsiryhmiä on, Eeva
Nyberg toteaa.
– Niin, lapsi- ja perhetyöhän on juuri se, mihin olemme
alun perin tulleet töihin, Nonna Kotkanen-Koivu lisää.
Henri Waltter Rehnström

Pieni kirkkovaellus
Ruumiin, sielun ja hengen hoitoa

P

yhiinvaellukset kiinnostavat
ihmisiä – riippumatta uskonnollisesta taustasta. Onhan
liikkumisella luonnossa niin
fyysisiä henkisiä kuin hengellisiä vaikutuksia. Hyvällä vaellusseurallakin on merkityksensä.
Hyvinkäällä järjestettiin viime syk-

synä kokeiluna pieni kirkkovaellus. Se
suuntautui Vanhalta kirkolta luonto- ja
kulttuurietappien kautta pääkirkolle,
matkaa kertyi seitsemisen kilometriä.
Vaellusta ideoivat ja vetivät eläkerovasti
Reijo Huuskonen ja terveydenhoitajaeläkeläinen Tarja Tauriainen.
Pientä jännitystä oli ilmassa siihen
nähden vastataanko kutsuun. Kyllä,

kutsu kuultiin! Lähtöpaikalle kertyi vajaa parikymmentä eri-ikäistä vaeltajaa.
Vanhan kirkon tuhopolttoyrityksen jälkien kohdalla kerroimme tapahtuman
sisällöstä ja lauloimme: ”Tule askele
askeleelta, meidän kanssamme kulkemaan.”
Hyvin otettiin vastaan myös ohje
äänettömästä vaelluksesta sekä vähintään parin metrin välin pitämisestä.
Olikohan kuin ennakkoa korona-ajan
rajoituksista? Ensimmäinen etappi katukävelyn jälkeen oli Sveitsin soraharjun yksi laki. Toinen pysähdys lähteellä,
jossa raikkaan, juoksevan veden äärellä
oli hyvä lukea raamatunkohta elävästä
vedestä, jota Luojamme tarjoaa Sanan
välityksellä.

Vaeltajat kukin omassa rauhassaan.

Kolmas luonteva kohde löytyi kahden supan välistä harjulla, jossa siirtolohkareen päällä olevan vaatimattoman
muistomerkin teksti vuodelta 1914
pyytää: ”Havaitse Jumala luonnossa.”
Hankolainen kauppias Carl Staudiger
pystytti patsaan kiitollisena saamastaan
hoidosta Hyvinkään parantolassa.
Viimeiseksi pienen kirkkovaelluksen
välietapiksi pysähdyttiin Rautatienrakentajien hautausmaalle. Se miljöö
kertoo paljon Hyvinkään historiasta,
niin kovista ajoista kuin kaupungin kasvusta. Parantolan puiston läpi kävellessä oli lupa puhua ja jakaa kokemuksia,
samoin pääkirkon pihalla.

Havaitse Jumala luonnossa.

Oli kuultavissa, että vaellus toteutti
tavoitteitaan. Yksi ja toinen kertoi olevansa valmis uudelle samantapaiselle
kokemusmatkalle. ”Hiljaisuus tuntui
hyvältä; tuli rukoiltua kaikkien läheisten puolesta.”
Suunnitelmana oli järjestää pieni py-

hiinvaellus – ehkä eri reitillä – jo alkukesästä 2020. Poikkeusajoista johtuen
toteutus siirtyy syksyyn. Mutta onneksi
Luojan luonnossa liikkumista, hiljentymistä ja rukousta ei ole rajoitettu
nytkään.
Teksti: Reijo Huuskonen
Kuvat: Tarja Tauriainen

Kari Kärnä

Luontokuva
Jumala, tähän kesään mahtuu samaa
iloa kuin edellisiinkin: metsämansikoiden varovaista pujottamista heinänkorteen, järviveden kimmellystä auringonpaisteessa, horjuvia jäätelötötteröitä,
puiston varjossa istuskelua, frisbeen
lentoa.
Jumala, monelle tämä kesä on erilainen, kuin oli ajatuksissa. Anna ilon
läikkyä siitä huolimatta, auta huomaamaan pienet asiat. Pysäytä nuuhkimaan
kesäkukan tai juuri ajetun nurmen

tuoksua, kuuntelemaan käen kukuntaa,
tarkkailemaan leppäkertun matkaa.
Jumala, tänäkin kesänä joku oppii
ensimmäistä kerta ajamaan polkupyörällä ilman tukea, tänäkin kesänä joku
tekee ajattelutapaansa uudistavan löydön. Jumala, tänäkin kesänä tapahtuu
monia arjen ihmeitä, joista voimme
löytää onnen. Jumala, anna meidän kasvaa huomaamaan ne.
Heidi Kajander-Maavuori
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Nimi:

Ratkaise ristikko ja voita lounas kahdelle hengelle Hyvinkään seurakunnan pitopalvelussa. Toimita ristikko 31.7.2020 mennessä yhteystietojesi kanssa Hyvinkään
seurakuntakeskukseen tai osoitteeseen Kirkonmäki-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää.
Voittaja arvotaan viikolla 33.

Puh. / s-posti:

KIRJA

ELOKUVA

Uhon ja tuhon – ja toivon maa
Nina Järvenkylä – Sami Sorjonen
Riivattu maa
Kertomuksia Irakin pelosta,
uskosta ja toivosta
Docendo 2019, 207 s.

Lähi-itää ovat leimanneet läpi historian
levottomuudet. Kaksi valtanapaa, Egypti ja Kaksoisvirtojen maa ovat vuoroin
hyökyneet yli Välimeren ja Intian valtameren välisen alueen – ja sitten taas
kukistuneet ja kuivuneet.
Eufratin ja Tigris -jokien tienoo
näyttelee Raamatussa isoa roolia. Vanhan testamentin aikana sitä hallitsivat
perätysten Assyrian, Babylonian ja
Meedo-Persian maailmanvallat. Juuta-
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Reijo Huuskonen

laisia vietiin sinne moneen otteeseen
pakkosiirtolaisuuteen. Osa pääsi palaamaan, osa jäi.
Babylonin muinaista loistoa yritti
muutama vuosikymmen sitten palauttaa Irakin presidentti Saddam Hussein.
Hän uhosi olevansa uusi Nebukadnessar. Hänelle kävi kuitenkin kuten
useimmille edeltäjilleen. Kukistumista
ei seurannut rauha ja demokratia vaan
uudet sodat ja sekasorto.
Tämän päivän Irakista kertovat
modernilla tavalla Iltalehden toimittaja
Nina Järvenkylä sekä valokuvaaja Sami Sorjonen. He ovat kannuksensa ansainneet useissa maailman kriisipesäkkeissä. Vaatii rohkeutta, järjestelykykyä
ja empatiaa matkustaa sellaisessa ympäristössä ja kohdata ihmisiä, saada heidät

avautumaan. Ulkoministeriö, Lähi-idän
instituutti ja monet muut ovat tehneet
raportit mahdollisiksi. Kirjan kuvitus
on loistelias.
Kirja Riivattu maa ei peittele Irakin
veristä historiaa ja nykypäivää. Ihmisten pelot ja turtuneisuus välittyvät
haastatteluista. Ideologiset ja uskonnolliset ristiriidat ovat loputtomia. Sirpaleiset sotilasjoukkiot pitävät valtaa ohi
virallisen hallintokoneiston. Isiksen terrorismin taltuttaminen ainakin väliaikaisesti on tosin antanut hengähdysaikaa. Toivon eli tavallisen elämänmenon
pilkahduksia löytyy.
Se mitä kirjan tekijät eivät ole juuri löytäneet, ovat merkit kristillisen
kirkon vaikutuksesta parin tuhannen
vuoden aikana. Usein kapseloituneina,

AJAN ILMIÖ

Naapuriapua koronan alla

V

ihapuhe. Nettikiusaaminen. Maalittaminen.
Tahallinen väärinymmärtäminen. Valeuutiset. Nämä ovat sanoja, jotka tänä
päivänä kenties useimmin liitetään
sosiaaliseen mediaan. Ja valitettavan
usein ne pitävät paikkansa. Mutta
asioilla on useimmiten kaksi puolta.
Somen kautta voi saada myös paljon
hyvää aikaiseksi.
Facebook on täynnä lukemattomia pieniä ryhmiä. Eikä uuden
sellaisen perustaminen vie ihmisen
elämästä kuin muutaman tovin.
Mutta harva ryhmä onnistuu parissa
kuukaudessa keräämään yli puolitoistatuhatta jäsentä. Ja erityisen
hienoa on, että näin on käynyt ryhmällä, jonka ajatus perustuu lähimmäisenrakkauteen.
Kyseessä on Naapuriapua Hyvinkäällä. Tätä kirjoittaessa ryhmän
tarkka jäsenmäärä on jo 1598. Ja
lisää tulee tasaisella syötöllä. Ryhmä
perustettiin paria päivää ennen kuin
kotomaamme julistettiin poikkeustilaan. Toimintaperiaate ja säännöt
ovat hyvin yksinkertaiset.
”Jos haluat tarjota apua ja ottaa
sitä vastaan esimerkiksi kauppareissuun, olet oikeassa paikassa. Sana on
vapaa, mutta raha tai muu sellainen
ei täällä vaihdu,” lukee ryhmän etusivulla.
Sivuston kautta monet ovat
saaneetkin apua arkipäiväisiin
kauppaostoksiinsa, isompiin ja
pienempiin avunpyyntöihin. Edes
käynnistysapu kaupan pihalle sam-

mutta kuitenkin toimivina ovat vanhat
kansalliskirkot jatkaneet olemassaoloaan. Kaiken ahdingon keskeltä on
kuulunut viestejä, miten Irakissa ja
erityisesti naapurimaassa Iranissa evankeliumi on uudella tavalla tavoittanut.
Voidaan puhua suoranaisesta herätyksestä. Ja onhan kristittyjä irakilaisia nyt
myös keskellämme, Hyvinkäälläkin.

Miten sopii surra?
Draamaelokuva ELÄMÄÄ KUOLEMAN
JÄLKEEN (Livet efter döden) 2019
Ohjaaja sekä käsikirjoitus: Klaus Härö
Pääosissa: Peik Stenberg, Martin Paul,
Lena Labart
Kesto: 1h 21min, K 7

Ohjaaja Klaus Härön tyylitaju rakentaa

elokuviaan on pettämätön. Ei räiskettä,
ei Hollywood-sokerikuorrutusta. Sen
sijaan pienimuotoista taitavaa eloku-

vallista kerrontaa aiheista, jotka eivät
jätä koskettamatta. Usein on kysymys
kipeistä lähisuhteista tai yhteisön elämänmenon murroksesta.
Uusin elokuva ei ole, kuten nimestä
saattaisi päätellä, kuvitelma tuonpuoleisuudesta, vainajien ilmestymisistä
tai vastaavasta. Suomenruotsalaisen
perheen isä on juuri kuollut, ja hautajaisiin valmistautumista seurataan parin
viikon ajalta.
Jäljelle jääneiden suhteita hiertää
se, miten vainajaa muistetaan. Puoliso
Nisse (Peik Stenberg) on mielestään
surutyönsä tehnyt, kun taas Stefanpoika (Martin Paul) sekä sisar (Lena
Labart) haluaisivat kutsua koolle niin
läheisiä kuin työtovereita. Syöpään menehtyneen Brita äidillä (Sara Arnia) on
jo valmis lista vieraista. Ristiriidasta ei

muvalle autolle ei ole liian mitätön
asia. Sillekin löytyy antajansa. Ja
vastikään uuteen asuntoon muuttaneelle annetaan uusi paistinpannu.
Kyynisen nykymaailman keskellä
Naapuriapua Hyvinkäällä on pysäyttävä sivusto. Yhtäkkiä se ihmisten
välinen hyvä tahto, jonka jo kuvittelit ainaiseksi kadonneen, onkin täyttä totta, ja sitä näyttää vain riittävän.
Pahimmillaan poikkeustila olisi
voinut kääntää ihmiset sisäänpäin,
tuijottamaan vain omaan napaansa
ja omiin ongelmiinsa.
”Mikä yhdistäisi kurjaa kansaa
paremmin kuin se, että saamme
jotain yhteistä inhottavaa?”, kirjoitti
kriitikko Jukka Kajava aikoinaan
erään paljon parjatun kotimaisen
tv-sarjan yhteydessä. Mutta kyllä
Suomen kansaa näyttää yhdistävän
sekin, että saamme yhdessä auttaa
toisiamme, naapureitamme, lähimmäisiämme.
Eikä Naapuriapua Hyvinkäällä ole
ainoa lajissaan. Facebookista löytyy
myös esimerkiksi Naapuriapua Riihimäellä, Naapuriapua Vantaalla ja
Pornaisten Naapuriapu. Osa ryhmistä on perustettu jo huomattavasti
ennen koronatilannetta. Mutta kaikesta huolimatta sivustojen määrä
kertoo siitä, miten laajamittaista ihmisten hyvä tahto on. Ja kun ihmiset
ovat kerran päässeet auttamisen makuun, toivottavasti se jatkuu myös
korona-ajan jälkeen.
Henri Waltter Rehnström

selvitä kolhuitta.
Klaus Härö on kertonut kypsytelleensä aihetta pitkään. Kysymys on nimittäin hänen omaan elämäänsä liittyvä
tragedia: miksi ei ollut tilaa surra äidin
menetystä? Isän pelko yksin jäämisestä
tukahdutti puhumisen ja pakotti ”hiljaisten hautajaisten” järjestelyyn. Sama
torjutun surun taakka oli esillä viime
Kirkonmäki-lehden Eero ja Sakari
Huovisen kirja-arvioissa.
Ohjaaja kuvaa pienin elein, miten isä
purkaa ahdistustaan linnunpönttöjen
tekoon. Itku purskahtaa esiin vain kun
orava ryöstää yhden pöntön juuri kuoriutuneet poikaset. Vanhalla pakettiautolla siirrytään paikasta ja tunnelmasta
toiseen. Lopulta vyyhti alkaa avautua.
Härö toteaa päässeensä sopuun isän
kanssa.
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”PÄIVÄ KERRALLAAN
Kirkonmäki otti selvää, miten koronakriisistä johtuneet vaikutukset ovat näkyneet Hyvinkään alueella. Näin eri tahot vastaavat.
Veini Vänskä

Diakoniasihteeri Tuija Mattila kerää
ruokatarvikkeita, jotka annetaan apua
tarvitsevalle diakonian asiakkaalle.

Diakoniasihteeri
Tuija Mattila,
Hyvinkään seurakunta
Diakoniatyön keskiössä on aina ollut ih-

misen kohtaaminen kasvokkain, silmiin
katsominen sekä fyysinen ja henkinen
läsnäolo. Ryhmä-, retki – ja leiritoiminnassa on ollut mahdollista sopivassa
tilanteessa tukea lähimmäistä vaikkapa
taputtamalla olalle, halaamalla surevaa
tai tarjota mahdollisuus vaikkapa yhteiseen rukous – ja lauluhetkeen tai lettujen paistamiseen nuotiolla.
Koronaepidemian takia vertaistukiryhmät, retket, leirit ja tapahtumat
sekä Herusten mökin vuokraustoiminta
peruttiin toukokuun loppuun asti ja
suurin osa kasvokkain kohtaamisesta
ja fyysisestä läsnäolosta siirtyi ns. ”
hyllylle ”.
Diakoniatyön keskeinen toimintamuoto, asiakasvastaanotto on onneksi
pystytty toteuttamaan edelleen, mutta
radikaalisti muuttuneena. Asiakasta ei
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tavata kasvokkain vaan puhelimitse.
Taloudellista tukea tarvitseva asiakas
varaa itselleen soittoajan ja diakoniatyöntekijä ottaa yhteyttä sovittuun kellonlyömään. Tätä ennen asiakas toimittaa diakonian postilaatikkoon tai sähköisesti tulo- ja menotietonsa. Muissa
asioissa hyvinkääläiset voivat ottaa
yhteyttä suoraan diakoniatyöntekijöihin
ilman ajanvarausta. Monet ovat onneksi
ottaneetkin yhteyttä keskustellakseen
huolistaan – yksinäisyydestään, kivuistaan, peloistaan ja ahdistuksistaan. Diakoniatyöntekijät ovat myös soittaneet
asiakkaille ja sitä kautta on tuettu mm.
kehitysvammaisia, maahanmuuttajia,
senioreita, mielenterveyskuntoutujia,
pienten lasten vanhempia, omaishoitajia kuin myös päihdeongelmista kärsiviäkin.
Kotikäynnit ovat vähentyneet, mutta
osa niistä on toteutettu muun muassa
ulkoilemalla asiakkaan kanssa turvavälit huomioon ottaen. Nyt asiakkaat
lähestyvät entistä enemmän diakoniatyöntekijöitä myös sähköpostitse. Viesteihin pyritään vastaamaan heti kuin

mahdollista.
Vapaaehtoisiin on pidetty yhteyttä
puhelimen, sähköpostin ja nettisovellusten kautta. Yhteistyö Keusoten, kaupungin sekä muiden tahojen kanssa on
ollut edelleen tiivistä ja helppoa, sillä
yhteydet ovat ennestään olleet erittäin
toimivia.

Hyvinvointipäällikkö
Panu Isotalo,
Hyvinkään kaupunki
Poikkeustilanteen vuoksi tavanomaisen
työnkuvan päälle on tullut lukemattomia muita vaativia ja täysin uusia
tehtäviä. Niistä on pitänyt suoriutua
nopeasti ja laadukkaasti, sillä kysymys
on monissa tapauksissa ollut kuntalaisten hyvinvoinnista, terveydestä ja
turvallisuudesta.
Hyvinvointipalvelut ovat olleet vahvasti suunnittelun ja toteutuksen keskiössä. Postitimme koronainfokirjeen
seitsemänkymmentävuotta täyttäneille

Panu Isotalo

TÄSSÄ MENNÄÄN”
Veini Vänskä

ja sitä vanhemmille hyvinkääläisille,
joita oli kaiken kaikkiaan 7293 henkeä.
Kahdeksankymmentä vuotta täyttäneitä olemme lähestyneet myös puhelimitse. Heitä oli yhteensä 2862 henkeä.
Tavoitteena on kysellä ikääntyneiden
vointia ja pärjäämistä sekä tiedottaa
olemassa olevista palveluista ja tuesta.
Suunnittelimme ja toteutimme
kauppa-avun ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville. Poikkeustila on myös
lisännyt ruoka-avun kysyntää, ja haastanut sen totuttuja toimintamalleja.
Perustimme Hyvinkään kaupungin korona -takaisinsoittopalvelun.
Hyvinvointipäällikkönä olen ollut
suunnittelun ja koordinoinnin keskiössä, mutta kaikki ovat olleet niin isoja
ponnistuksia, että yksinään en olisi
selvinnyt. Mukana on ollut kymmeniä
asiansa osaavia työntekijöitä eri toimialoilta ja palvelualueilta. Olemme tehneet päivittäin tiivistä yhteistyötä myös
Keusoten ja naapurikuntien kanssa.
Kun konkreettiset ja fyysiset seikat
on saatu hoitoon, seuraavaksi on tarkoitus miettiä, miten saadaan pidettyä
huolta kuntalaisten jaksamisesta. Erikoistilanne ja epävarmuus tulevaisuudesta muodostavat haasteen henkiselle
hyvinvoinnille.
Töitä on riittänyt kellon ympäri,
mutta kaupungilla on saatu aikaan ihan
uusiakin juttuja. Liikuntapalvelut ovat
kehittäneet uusia luovia tapoja, nuorisopalvelut ovat siirtyneet verkkoon
ja kulttuuripalvelut ovat perustaneet
ihmisten ja esiintyvien taiteilijoiden
iloksi Poikkeustilaklubin. Osallistavan
budjetoinnin hanke on lisännyt kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua oman
kaupungin kehittämiseen.
Vaikka samanaikainen korona- ja talouskriisi on yhteiskunnan peruspilareita haastava yhdistelmä, ajassa on myös
hyvät puolensa: yhteistyö ja vuoropuhelu ovat lisääntyneet. Tietoja, osaamista ja resursseja on jaettu avoimesti.
Ihmiset ja eri toimijat ovat osoittaneet

ehdittiin tekemään hallitusti. Digiloikka muuttui digiharppaukseksi ja työ
jatkui. Vaikka maaliskuun valmistujaiset esimerkiksi jouduttiin perumaan,
jo seuraavat valmistujaiset huhtikuun
lopussa järjestettiin – toki virtuaalisesti.
Olemme valmiita tekemään yksilöllisiä
ratkaisuja, jotta ja töihin tai jatko-opintoihin siirtyminen ei viivästyisi poikkeustilan vuoksi.
Kartoitimme toiminnassamme käytettävien henkilösuojaimien varastot,
jotta voisimme luovuttaa materiaalia
esimerkiksi terveydenhuollon tai pelastustoimen käyttöön. Opiskelijoita on
varauduttu ohjaamaan maatilayrittäjien avuksi ja lomituspalvelujen tueksi.
Henkilöstöllemme perustimme sisäisen työpankin, jonka kautta voimme
tarjota uusia työtehtäviä niille, joiden
tavanomaiset työt ovat keskeytyneet.
Hyria alkoi jakamaan ruokapaketteja
maksuttomaan ruokailuun oikeutetuille
opiskelijoille. Yrityksiä olemme halunneet auttaa muun muassa järjestämällä
ilmaisia webinaareja.
Hyriassa vallitsee tällä hetkellä vakaa
ymmärrys siitä, että tämä aika tulee
muuttamaan joitakin toimintatapojamme pysyvästi. Sujuvoittamalla erilaisia
etäopiskelumalleja pystymme jatkossa

Taivi Toikka

joustavuutta, luovuutta ja solidaarisuutta, Talvisodan henkeä. Olemme
joutuneet pitkästä aikaa pysähtymään ja
miettimään sitä, mikä elämässä lopulta
on tärkeintä.

Vapaaehtoistyön ohjaaja
Taivi Toikka,
Hyvinkään kaupunki

Veini Vänskä

Koronaviruksesta johtuvat rajoitukset
ovat vaikuttaneet vapaaehtoistyöhön
sen verran massiivisesti, että suurin
osa toiminnasta on tarvinnut laittaa
maihin. Menemme aika lailla päivä
kerrallaan, ja vaikea edes kuvitella, mitä
seuraava viikko tuo tullessaan.
Tällä hetkellä olemme keskittyneet
kauppa-avun ja ruoka-avun toteuttamiseen. Ostoksissaan apua tarvitseva
asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa
ja kaupungin kauppa-apu toimittaa tilatut tuotteet perille. Mikäli kuntalaisella
ei ole mahdollisuutta käyttää verkkokauppaa, voi hän ottaa yhteyttä myös
kaupungin takaisinsoittonumeroon.
Ruoka-avun tarkoituksena on puolestaan helpottaa vähävaraisten arkea.
Ruoka valmistetaan Aseman ja Tapainlinnan kouluilla lahjoituksena saaduista
raaka-aineista. Uusia raaka-ainelahjoituksia tarvitaan jatkuvasti – ruoanjakopisteitä on eri puolilla Hyvinkäätä
kaiken kaikkiaan yhdeksän.
Kun perinteinen leipäjono ei ole toiminnassa, niin kukaan ei varsinaisesti
tiedä, missä nämä ihmiset ovat ja mitä
heille kuuluu. Kun kauppa- ja ruokaasiat on saatu sujumaan, niin toivon,
että seuraavasti pääsisimme käsiksi
ihmisten henkisen hyvinvoinnin hoitamiseen.

Viestintä- ja imagopäällikkö Mikko Hieta, Hyria
Perustimme helmikuun lopussa varautu-

misryhmän kartoittamaan erilaisia tulevaisuudenkuvia. Tärkeäksi osoittautui
aktiivinen viestintä niin henkilöstölle
kuin asiakkaillemmekin. Näin pystyimme välittämään oikeaa ja ajantasaista
tietoa, ja siten auttamaan ihmisiä käsittelemään erilaisia tunteita, joita epävarma tilanne nostaa pintaan.
Ensimmäisenä ulkomaille suuntautuvat työmatkat ja vaihdot keskeytettiin. Peruimme käytännössä kaikki
kevään yleisötapahtumat. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille keskeytettiin,
ja henkilöstölle suositeltiin etätyöhön
siirtymistä.
Maaliskuussa lähiopetus keskeytettiin riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon resurssien varjelemiseksi. Samalla korostimme sitä, että opiskelijoidemme pitää pystyä suorittamaan
tutkintonsa ja edistämään opintojaan.
Nuorten työpajatoiminnoissa siirryttiin etävalmennukseen. Kuntouttava
työtoiminta suljettiin. Asiakkaille perustettiin Älä jää yksin -puhelinpalvelu.
Etsivä nuorisotyö perusti useita kanavia, joiden kautta palvelut oli saavutettavissa. Uudenmaan rajan sulkeutuminen oli meille mielenkiintoinen haaste,
koska Hyria toimii nimenomaisesti
rajan molemmin puolin.
Siirtymä etäopetukseen oli yllättävänkin mutkaton. Päällimmäisenä
tunteena on vaikuttanut olevan, että
tästä kyllä selvitään ja nyt on vaan laitettavat asiat sujumaan uusilla tavoilla.
Varasimme henkilöstöllemme kaksi
opetuksetonta päivää ennen etämalliin
siirtymistä, jotta tarvittavat järjestelyt

Mikko Hieta

tarjoamaan palvelujamme mielekkäämmin erilaisissa elämäntilanteissa oleville
eri puolilla Suomea. Tällaiset poikkeusolot korostavat toimintamme merkittävyyttä. Moni kotiinsa eristäytynyt on
nyt ehkä kirkkaammin pysähtynyt näkemään eri alojen ammattilaisia, joiden
varassa Suomi pyörii. Olemme Hyriassa
ylpeitä siitä, että saamme kouluttaa
maahan esimerkiksi uusia lähihoitajia,
logistiikka-alan ammattilaisia tai tekijöitä maatiloille.
Jatkuu
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Vastaava ohjaaja
Heidi Rautapalo,
Toimari ry.
Normaalioloissa Toimarissa työskentelee päivittäin

Heidi Rautapalo
Iiro Rautiainen

noin viisitoista kuntouttavassa työtoiminnassa
olevaa henkilöä. Korona vuoksi olemme joutuneet
pysäyttämään toiminnan täysin. Tavanomaisen
ruokajaon sijaan koetamme tavoittaa hädänalaisia
ihmisiä puhelimitse toimittamalla ruokakasseja ovien taakse yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa. Päiväkeskuksen puoli on suljettu ulkopuolisilta
kävijöiltä. Kuntouttava työtoiminta on ollut monille
tärkeä arjen rutiineja ylläpitävä seikka, siksi sen keskeytyminen huolettaa erityisesti.
Asuntolassa on vierailukielto, ja olemme joutuneet rajaamaan sen asukkaiden asiointi- ja kaupankäyntejä. Ne koetamma tällä hetkellä hoitaa
henkilöstön voimin. Olemme kiinnittäneet erityistä
huomiota siisteyteen ja hygieniaan. Ensisuojan
siisteydenpitoon on tehty oma koronanaikainen
suunnitelma ja henkilöstölle on jaettu asianmukaisia suojaimia. Pohdimme tilannetta koko Keusoten
alueella.
Itse aloitin Toimarin vastaavana ohjaajana maaliskuun puolivälissä, ja pääsin mukaan keskelle
tätä mullistavaa aikaa. En siis ole nähnyt Toimaria
kunnolla normaalioloissa, joten en osaa ajatella,
millaisia arkirutiinit ovatkaan. Mutta uskon, että
minun on helppo sujahtaa yhdistyksen vastaavaksi,
kun Toimari palaa normaaliarkeen. Pitkäaikaisvaikutuksia tulee varmasti olemaan. Suhtaudumme
kuitenkin tulevaisuuteen toiveikkaasti. Pyrimme nyt
pitämään talon sisäisen toiminnan mahdollisimman
normaalina ja suuntaamalla ajatuksia uusille mahdollisille toimintatavoille.

Palvelujohtaja Tiina Salminen,
Keusote sosiaali- ja
mielenterveyspalvelut

Tiina Salminen

Koronatilanne on näkynyt mielenterveyspalveluissa
ja sosiaalityössä oletettua hitaammin. Mielenterveyspalveluissa palvelujen kysyntä ja syyt palveluihin hakeutumiseen ovat poikkeustilasta riippumattomia ja samoja kuin normaaliaikana. Aikuissosiaalityössä ja taloudellisen tuen puolella vaikutukset
ovat alkaneet näkyä vasta pääsiäisen jälkeen.
Huoli-ilmoitukset, yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset ovat vähentyneet koronatilanteen
aikana. Asiaa selittää osin se, että ilmoituksista
suurin osa on yleensä tullut koulujen kautta. Mutta
etäkouluun siirtymisen vuoksi näin ei tällä hetkellä
tapahdu. Seuramme tarkasti tilannetta, jotta se ei
tarkoittaisi piiloon jäänyttä hätää ja avun tarvetta.
Sosiaalipalvelujen asiakkaina oleviin kuntalaisiin
on oltu aktiivisesti yhteydessä. On vaihdettu kuulumisia, arvioitu tilannetta ja arjen hallintaa ja tarjottu
tarvittaessa myös kotikäyntejä. Terveysongelmiin,
neuvoja arjen hallintaan ja psyykkistä tukea varten
olemme perustaneet erillisen koronahoitopuhelimen. Soittoja on tullut päivittäin noin kolmekymmentä kappaletta. Puhelinpalvelun rinnalla toimii
myös chat-palvelu.

Toiminnanjohtaja
Janne Bruun,
Hyvinkään palloseura
Seuran toiminta on muuttunut täysin. Koronatilan-

Janne Bruun
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ne näkyy kaikessa kaikella tavalla. Henkilökuntaa
on lomautettu. Kilpailu- ja harrastustoiminta on
keskeytetty. Meillä ei ole minkäännäköistä lähiharjoittelua tai urheilutoimintaa. Se on ikävää, sillä
seura elää nimenomaan siitä, että se tarjoaa harrastusmahdollisuuksia.
Toimintamme on kestänyt yli seitsemänkymmentä vuotta, joten adaptoituminen uuteen tilanteeseen ei ole käynyt ihan hetkessä. Joukkueille on
pyritty järjestämään etävalmennusta. Tarkoitus
olisi, että lapset eivät unohtaisi jalkapalloa vaan, että
rutiini pysyisi yllä. Olemme kokoontuneet Teamsin tai verkkoalustan kautta, joiden välityksellä on

Pitkäaikaisvaikutuksia
tulee varmasti
olemaan.
Suhtaudumme
kuitenkin
tulevaisuuteen
toiveikkaasti.

vedetty ihan fysiikkatreenejäkin. Videomateriaalia
on käytetty paljon ja omatoimiharjoitteita.
Meillä piti kesäkuussa olla turnaus Hyvinkäällä,
mutta se jouduttiin rajoitusten vuoksi perumaan.
Nyt olemme kädet kainaloita myöten ristissä, että heinä-elokuun turnaus onnistuisi. Toki ensiksi
kuunnellaan hallituksen suositukset ja vasta sitten
tehdään oma moraalinen päätös suositusten suhteen.
Jos vain sanotaan, että ei suositella, niin pelkästään sen pohjalta on vaikea sanoa, järjestetään turnaus. Selkeämpää olisi silloin, jos suoraan kiellettäisiin. Turvallisuus on meille tärkeintä. Emme halua
toimia viruslinkona. Eniten huolettaa se, millaiset
resurssit meillä on ensi vuonna.
Mutta kyllä me tästä selvitään. Siihen pitää vain
uskoa.
Henri Waltter Rehnström

LISÄTIETOA JA PUHELINNUMEROITA
Hyvinkään seurakunnan diakoniatoiston
diakoniatyön asiakasvastaanotolle
voi varata puhelinajan soittamalla
ma klo 14 – 17 tai
ti, to ja pe klo 10 – 13
numeroon 019 4561 250.
Hyvinkään kaupungin
takaisinsoittonumero
019 459 5300.
Takaisinsoittojärjestelmä
toimii ympäri vuorokauden
ja asiakaspalvelijat
soittavat takaisin
mato klo 816 ja
pe 815 välisenä aikana.
Keusoten
koronapuhelimien päivystys
numeroissa päivittäin
klo 820.
Koronahoitopuhelin:
019 226 0099
Psyykkinen tuki ja
neuvoa arjen hallintaan:
019 226 0098
www.hyvinkaa.fi/korona
tiedotteet/arkeakoronanaikaan/
ruokaapu/kaupunginkoordinoima
poikkeusajanruokaapu/

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Jumala teki kaksi suurta valoa,
suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä,
sekä tähdet. Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle,
hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä.
Jumala näki, että niin oli hyvä. (1. Moos. 1:16-18)
”Tähdet tuikkivat taivaalla, kuu loistaa. Illan tullen maa rauhoittuu.
Lepää pilvet ja aurinko taivaalla. Illan tullen maa rauhoittuu. ”
Kesällä valvotaan vähän myöhem-

pään ja pitää odottaa pidempään, että
näkee tähtikuvioita taivaalla. Tunnistatko jonkun tähtikuvion? Aloita tähtibongaaminen vaikka seuraavista;
Otavan seitsemän tähteä, jotka muodostavat kauhan ja kauhanvarren.
Pikkuotava (Pieni Karhu) on pienempi kauha toisinpäin, keitto valuu
siis leikisti maahan.
Kassiopeia koostuu viidestä tähdestä

ja tunnistat sen olevan W-kirjaimen
muotoinen.
Lyyra on pieni salmiakin muotoinen kuvio, joka muodostuu neljästä
tähdestä. Kaksi salmiakkia mahtuisi
Otavan keittokauhaan. Miltäköhän
maistuisi salmiakki-keitto?
Joutsen-tähtikuvio on suuri risti taivaalla. Lähes yhtä pitkä kuin Otava.
www.ursa.fi löydät paljon lisää tietoa
tähdistä ja tähtikuvioista.

Seuraa meitä
Instagrammissa:
#Lystinlauma
YouTubessa:
Lysti Lammas

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon
meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

Käy tykkäämässä
Facebookissa;
Hyvinkään seurakunnan lapset ja
perheet

”Metsä hiljenee, eläin kolossaan. Illan tullen maa rauhoittuu.
Lepää hiiret ja karhut nyt koloissaan. Illan tullen maa rauhoittuu.”
Kesällä on ihana lähteä retkelle met-

sään, ehkäpä jopa nukkua yö teltassa.
Metsässä on mukava rakentaa majoja, tutkia eläinkirjoja ja miettiä mitä
eläimiä saattaa lähimetsässä asustaa.
Metsään mahtuu ääntä mutta se on
myös hyvä paikka hiljentyä. Pysähdy
hetkeksi metsässä. Kuuntele, haistele
ja tunnustele. Mitä eri värejä näet,
mitä eri ääniä kuulet, mitä eri pintoja

tunnet? Metsästä ja lähipuistosta löytyy paljon luonnonmateriaaleja, joilla
rakentaa upeita taideteoksia. Valmistele taidenäyttely yhdessä perheen
kanssa. Lähetä kuva taideteoksestasi
31.7. mennessä osoitteeseen
laura.kuiri@evl.fi tai 040 8050 333.
Kuvista koostetaan yhteinen taidenäyttely Lysti-lampaan YouTubekanavalle.

”On niin hiljaista rauhaista kodeissa. Illan tullen maa rauhoittuu.
Lepää pienet ja suuret nyt sängyissään. Illan tullen maa rauhoittuu. ”
Illan tullen-laulu, säv. san. Laura Kuiri.
Minkälaiset ovat teidän perheen

iltarutiinit? Miten teillä rauhoitutaan yöunille? Iltasadut, iltalaulut ja
iltarukoukset ovat hyviä perinteitä.
Seurakunnan leireillä iltahartaudet
päättyvät iltavirteen, toisiamme käsistä kiinni pitäen lauletaan; Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän
työ. Laulun jälkeen luetaan yhdessä
Herran siunaus. Siunauksen jälkeen
tuntuu levolliselta ja hyvältä rauhoittua nukkumaan.
Itselleen tai toiselle voi tehdä ris-

tinmerkin siunaukseksi. Laita oikean
käden peukalo, etusormi, keskisormi
yhteen. Nämä kolme sormea kertovat
kolmiyhteisestä Jumalasta; Isästä,
Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Nimetön
ja pikkurilli, jotka jäävät kämmenelle,
kertovat Jeesuksen olleen tosi ihminen ja tosi Jumala.
Kosketa kolmella sormella otsaa ja
siunaa ajatukset. Sen jälkeen kosketa
rintakehää ja siunaa tunteet. Kosketa
vasenta olkapäätä, jonka jälkeen oikeaa. Näin siunataan kättemme teot.

Mitäköhän keittoa
Jumala ajatteli
Otavaa
tehdessään…
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Ukko ylijumalasta Johannes Kastajaan
Unsplash, Lāsma Artmane

pahoja henkiä.
Tämän lisäksi Ukon juhlaan liittyi myös
loitsuamista, taikojen tekoa ja erilaisia rituaaleja. Sittemmin juhlintaan
on liittynyt myös muita tapoja. Itä- ja
Sisä-Suomessa alettiin polttaa kokkoa
ja länsirannikon tietämille pystyttää juhannussalkoja.
Saman tapaisia keskikesän juhlia järjes-

tettiin ympäri esikristillistä Eurooppaa.
Mutta kaikki alkoi kuitenkin muuttua
kristinuskon levitessä. Jo 400-luvulla
katolinen kirkko halusi antaa näille kesänjuhlille kristillisen merkityksen.
Niinpä kirkko nimesi kesäkuun 24.

päivän Johannes Kastajan syntymäpäiväksi. Se oli tasan puoli vuotta ennen
Jeesuksen syntymää. Näin eurooppalaiset keskikesän juhlat alkoivat hiljalleen
vaihtua Messiaan tienraivaajan juhlaksi.

Suomalaisen juhannuksen perinteet
yltävät esikristilliselle ajalle.

S

uomalaisen muinaisuskon tänä päivänä tunnetuin jumala
oli nimeltään Ukko. Häntä
pidettiin sään, erityisesti ukkosen haltijana. Hän sai aikaan
sateen, mikä niin ikään mahdollisti
maanviljelyn. Tämän vuoksi Ukko oli
entisaikojen tärkein jumala.
Taatakseen sadon ja hedelmällisyyden

muinaiset suomalaiset viettivät Ukon

kunniaksi järjestettyä juhlaa. Pidot järjestettiin yleensä kevätkylvön jälkeen.
Tarkempi ajankohta riippui paikkakunnasta, joskus talostakin. Toisaalla juhlat
pidettiin jo toukokuun lopussa, toisaalla
vasta keskikesällä.
Tätä esikristillistä juhlaa kutsuttiin
nimellä Ukon vakat tai vakkajuhla. Ja
Mikael Agricola kuvasi sen luonnetta
seuraavasti:

– Ja quin Kevekylvö kylvettin silloin
ukon malja jootijn. Sihen haetin ukon
wacka nin joopui Pica ette Acka. Sijtte
paljo Häpie sielle techtin quin seke cwltin ette nechtin.
Eli toisin sanoen sen jälkeen, kun
Ukolle oli uhrattu ruokaa ja juomaa,
juhlijat alkoivat itse nauttia pöydän antimista. Varta vasten juhlia varmistettua olutta juotiin häpeilemättä vakka
kaupalla. Vanha kansa uskoikin siihen,
että mitä paremmat syömingit ja juomingit, sitä parempi sato ja naimaonni.
Juhlinnan uskottiin karkottavan myös

Ystävykset Peter ja Hesbon
Ystävykset Hesbon ja Peter saivat kasvaa Keniassa

Matongon orpokodissa pieninä poikina. He asuivat
samassa huoneessa. Yhdessä he puuhasivat monenlaisia asioita orpokodin pihapiirissä yhdessä muiden
orpokodin lasten ja työntekijöiden kanssa: he leikkivät, söivät, kävivät koulua, tekivät läksyjä, kävivät pyhäkoulussa ja nukkuivat. Joskus vähän kinastelivatkin,
niin kuin leikkiessä joskus taitaa käydä. He tekivät
kaikkea sitä, mitä lapset normaalistikin tekevät, vaikka olosuhteet olivatkin hieman erilaiset kuin tavallisessa kodissa.
Suomessa on paljon ystäviä, jotka haluavat tukea or-

pokotia, jossa on asunut vuosien aikana monia kenialaisia lapsia. Orpokodilla on paikka 24 lapselle. Siellä
heistä huolehtivat kenialaiset työntekijät. Hesbon
ja Peter muuttivat orpokodilta sukulaistensa luokse
asumaan noin seitsemän vuotta sitten. He ovat olleet tästä lähtien kummilapsihankkeen tuen piirissä.
Kummilapsihanke ja orpokoti ovat molemmat Kenian
evankelisluterilaisen kirkon työmuotoja, joita Suomen
luterilainen evankeliumiyhdistys on rahoittamassa.
Nämä työmuodot ovat melko vanhoja, orpokoti aloitettiin jo 80-luvulla ja kummilapsihanke vuonna 2005.
Kummilapsihankkeen tuen piirissä on tällä hetkellä
noin 300 lasta, jotka asuvat sukulaistensa luona. Heitä
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tuetaan näihin koteihin mm. maksamalla perheille
kuukausittain ruokarahaa. Kenialaiset diakonissat
käyvät tapaamassa lapsia heidän kodeissaan ja kouluissaan. He pitävät kotihartauksia sekä myös raamattutunteja lasten huoltajille.
Hesbon ja Peter ovat tavanneet kerran vuodessa orpo-

kodilta muuttonsa jälkeen Matongon kylän kirkossa.
Pojat ovat jo lukion toisella luokalla. Muuttaessaan
pois orpokodilta he olivat vasta pieniä peruskoululaisia. Ystävyys on kuitenkin säilynyt
kaikki nämä vuodet, vaikka he eivät
enää tapaakaan kuin kerran vuodessa. Pojat ovat matkalla kohti
haaveammattejaan, mutta
ensin kuitenkin on käytävä
lukio loppuun. Suomalaisten ystävien tuella haaveiden toteuttaminen on
heillekin mahdollista.
Lämmin kiitos kaikesta
tuesta orpolapsityölle

Peter ja Hesbon Matongon
kirkossa joulukuussa 2019.

Suomeen katolinen kristinusko saapui
1000-luvun kieppeillä. Ukon juhlan
nimi muuttui vähitellen juhannukseksi,
joka on siis alkuperäinen kirjoitusasu
Johanneksesta. Joissain maissa, kuten
Virossa ja Norjassa, juhannusta juhlitaan edelleen perinteisenä kesäkuun 24.
päivänä. Mutta esimerkiksi Suomessa ja
Ruotsissa juhannus on kesäkuun 20. ja
26. päivien välisenä lauantaina.
Historiallisissa saattaa monesti olla

hyvin pitkä siirtymäaika. Esimerkiksi
Etelä-Karjalassa vietettiin Ukon juhlaa
vielä 1800-luvulla. Mielenkiintoista on
myös se, että Ukon perään perinteisesti
liitetyn määritteen ylijumala katsotaan
olevan verrattain myöhäinen ilmiö. Joidenkin tutkijoiden mukaan se on saanut vaikutteita kristinuskon ajatuksesta,
että on olemassa yksi Jumala muita
ylempänä.
Henri Waltter Rehnström

IKKUNA MAAILMAAN
Keniassa seurakunnastanne. Tuellanne voidaan olla
toteuttamassa kenialaisten orpolasten unelmia. Hyvän Jumalan siunausta elämään!
Maikki Ochieng
Orpolapsityön yhdyshenkilö Keniassa, Suomen
luterilainen evankeliumiyhdistys

Janne Rönni

YTIMESSÄ

Kesän kynnyksellä

A

lkuvuosi on ollut hyvin hämmentävä. Monet rutiinit ovat
muuttuneet ja uusia rutiineja
ollaan jouduttu kehittelemään.
Myös kirkon toiminta on joutunut äkilliseen muutokseen ja ollaan
jouduttu kehittelemään kenties hieman
pakon edessäkin uusia tapoja toimia pakon edessä. Tasapainoilu uuden ja vanhan
edessä on monista voinut tuntua välillä
jopa turhauttavalta sekä digiähkyäkin on
havaittavissa. Kaiken keskellä kuitenkin
kirkko pysyy ja antaa turvaa. Sen perustus
on kestävä ja sanoma pysyy kaiken keskellä
samana. Kaiken myllerryksenkin keskellä
Jumalan rakkaus meitä kohtaan pysyy ja
Hän kutsuu meitä edelleen puoleensa. Hän
lupaa kulkea meidän kanssamme edelleenkin. Saamme edelleen kääntyä Hänen
puoleensa. Kenties tänä aikana voisimme
yhä enemmän kääntyä yhteisenä rukousrintamana Hänen puoleensa.
Tätä kirjoittaessani moni kysymys on
vielä vailla vastausta: kuinka kauan tätä
vielä kestää, koska päästään jälleen ko-

koontumaan yhteiseen ehtoollispöytään,
miten käy rippikoulujen ja kuinka tästä
toivutaan? Mutta luottamus on siihen, että
tästä(kin) kyllä selvitään ja kun noustaan
niin nousemme vahvempina ja arvostaen
sitä mitä meillä on. Valitettavasti tämän
aikana monet ovat joutuneet vaikeisiin
tilanteisiin ja mittaviin menetyksiin. Silti
tahdon luottaa ja uskoa siihen, että tie on
vain ylöspäin ja valoa on tunnelin päässä.
Helluntain evankeliumissa Jeesus puhuu rauhasta ja siitä, että hän antaa meille
oman rauhansa. Mikä lupaus! Toivottavasti
saat olla rauhassa ja kesälläkin olisi aikaa
rauhoittua ja nähdä kaikkea sitä arvokasta
mitä on ympärilläsi. Jeesuksen rauha, rauha joka ylittää kaiken ymmärryksen ja voi
saada toisissa ihmisissä ihmetystä aikaa.
Miten voi olla noin rauhallinen. Meidän
turvamme on ikiaikainen Jumala ja meitä
saa kannatella ikuiset käsivarret. Olkaamme edelleen rohkeita ja älkäämme vaipuko
epätoivoon, vaikka uutiset maailmalta,
omasta pitäjästä, Suomesta olisivat kuinka
huolestuttavat. Silti aurinko nousee omalle

Kaiken
keskellä
kuitenkin
kirkko pysyy
ja antaa
turvaa.

paikalleen ja kuten kls. laulaa kappaleessaan on se merkki siitä, Jumala on kulkenut
siitä.
Kesä on valon aikaa. Keväällä aurinko
on paistanut enemmän ja pitkä syksy on
takana päin. Valo voittaa. Keväällä ollaan
saatu kaiken keskellä seurata luonnon heräämistä ja virkoamista. Kesällä saadaan
ihmetellä kuinka valtavasti Jumala onkaan
luonut meidän iloksemme tai näkeehän
sen myös talvellakin. Kuinka hienoa luomistyötä ja ihmeellisiä asioita meidän
ympäriltä löytyykään. Monimutkaisia rakennelmia ja kiertokulkua. Luonnosta näkee Jumalan taitavan ja suunnitelmallisen
kädenjäljen tulosta.
Tahdon toivottaa sinulle oikein siunattua ja varjeltua kesää. Toivottavasti kesäsi
pitää sisällään myös ilon pisaroita ja onnellisia hetkiä kaikkivaltiaan Jumalan armon
kannateltavana.
Voi Hyvin!
Janne Rönni
nuoriso-ja koulutyön pappi

Evankeliumi

Rukous

Virsi

Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun
vielä olen teidän luonanne. Puolustaja,
Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni
lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa
mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani
minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko
epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin: minä
menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte
siitä, että minä menen Isän luo.
Joh 14:25-28

Pyhä Jumala
Anna Pyhän Hengen yhä tänäänkin vaikuttaa
meissä ja synnyttää uskoa ja luottamusta Sinuun.
Vaikka maailmassa tilanne on sekava, niin kiitos,
että Sinä pysyt ja olet yhä tänäänkin meidän
kanssamme.
Rohkaise meitä luottamaan Sinuun ja poikaasi
Jeesukseen.
Siunaa meitä ja varjele meitä tulevana kesänä.
Anna meille Sinun rauhasi joka saa ylittää kaiken
ymmärryksemme äläkä anna meidän vaipua
epätoivoon.
Jää sinä kannattelemaan meitä vaikka koko
maailma kaatuisi.
Aamen.

Sade tuoksuu aamu yössä
Hiljaa usva peilityynen järven pinta hengittää
Ja minä seison tässä
Ja mä tiedän aamulla kuin kuollutta mua väsyttää
Vaan en välitä siitä
En voi vielä lähteä
Tämä hetki on yksin mun
Kun aurinko nousee omalle paikalleen
Aurinko nousee ja siunaa huomiseen
Aurinko nousee silmiin sydämmiin
Havahdun ihmettelemästä
Sen täytyy olla niin
Jumala on kulkenut tästä
Aurinko nousee (sen täytyy olla niin), sanat Perttu Läykki
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Pressikuva

Vapahtajan
uusi tuleminen?
Suoratoistopalvelu Netﬂixissä pyörii
parhaillaan hyvin mielenkiintoinen jännityssarja. Amerikkalaista käsialaa oleva The Messiah perustuu kysymykseen,
mitä tapahtuisi, jos Jeesus tulisi maan
päälle tänä päivänä.
Sarja kertoo karismaattisesta saarnaajasta, joka ilmaantuu kyin tyhjästä
keskelle Lähi-idän todellisuutta. Nykyaikaisen teknologian avulla hänen
sanomansa kiirii ympäri maailmaa.
Mies saa paljon seuraajia, mutta aiheuttaa myös huolta. Niin paljon, että CIA
kiinnostuu hänen tekemisistään.
Mutta onko mies huijari vai todellinen vapahtaja? Tätä kysymystä selvitellään kymmenen jakson verran.
Henri Waltter Rehnström

Uusia kasvoja
Hyvinkään seurakunnassa
Ku

Jaana Tenkanen aloitti
talousassistenttina
1.3.2020. Jaana on työskennellyt aikaisemmin
monikansallisessa
vientiyrityksessä erilaisissa tehtävissä, joten
hänellä on monen vuoden työkokemus mm.
taloushallinnosta.
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Kaarina Savonen aloitti Hyvinkään
seurakunnan määräaikaisena musiikkityöntekijänä 1.1.2020. Savonen on koulutukseltaan musiikkipedagogi, lisäksi
opintoja on kirkkomusiikin puolelta.
Hän on työskennellyt mm. lähetystyöntekijänä Länsi-Japanin ev.lut. kirkon yhteydessä. Savonen toimii myös pianonsoitonopettajana omassa yrityksessään.
Savosella on mies ja neljä lasta, koko
perhe harrastaa balettia.
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Hannele Liesmäki aloitti päihde- ja
kriminaalityön diakonin viranhaltijana
1.1.2020. Diakonin tehtäviin kuuluu
henkinen, hengellinen ja taloudellinen
auttaminen ja avustaminen elämän
solmukohdissa. Työtä tehdään yksilökohtaamisin sekä ryhmien ja leirien
avulla. Hannelella on pitkä työkokemus haavoittuvassa asemassa olevien
ihmisten kohtaamistyöstä, palveluiden
kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä
sosiaali- ja terveysalan verkostoissa
toimimisesta. Lisäksi hän on valtuutettuna kunnallispolitiikassa.

Nuorten kesätoiminta avaa Betanian ovet!
Katso ajankohtaiset tiedot osoitteesta www.betsku.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Merja Huhtala aloitti seurakunnan
suntiona 16.3.2020. Huhtalan yli 30
vuoden työura on koostunut erilaisista
asiakaspalvelu- ja toimistotehtävistä,
mm. Sansan palveluksessa vuosina
2011-2017. Valmistuttuaan suntioksi
v. 2010 Huhtala työskenteli usean
vuoden ns. keikkasuntiona päivätyönsä
ohella. Päätoimisena suntiona Huhtala
toimi Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä 2,5 vuoden ajan ennen Hyvinkäälle siirtymistään.
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Hausjärveltä kotoisin oleva Helmi
Puranen aloitti työt toimistosihteerin
viransijaisena kirkkoherranvirastossa
tammikuussa 2020. Hän valmistui
viime vuonna merkonomiksi ja suoritti
työssäoppimisjakson Hyvinkään seurakunnassa. Helmi on viime vuosina
toiminut myös K-kaupoissa tuuraajana.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Veini Vänskä

Hyvinkään kirkon pateeni eli leipälautanen sekä ehtoollismalja eli kalkki.

”Ruumiini ja vereni…”
Viini ja leipä ovat olennainen osa ehtoollista,
mutta mistä ne oikein ovat peräisin?
”Tämä on minun vereni, sinun edestäsi
vuodatettu. Tämä on minun ruumiini,
sinun edestäsi annettu.”
Jokainen säännöllisesti ehtoollisella
käynyt on kuullut yllä olevat sanat lukemattomia kertoja. Kristuksen verta
symboloi papin antama viini, ruumista
hänen antama leipä. Mutta mistä ne
ovat aivan konkreettisesti tulleet ehtoollispöytään?
Voiko öylättiä ostaa esimerkiksi läheisestä leipomosta? Löytyykö ehtoollisviini Alkon hyllystä? Asia ei ole vain
näin yksinkertainen. Tutustukaamme
hieman tarkemmin ehtoollisen antimiin. Leivän tarina on yksinkertaisin.
Aloittakaamme siitä.

Alkuaikoina kirkkokansalla oli tapana kantaa lahjansa alttarille ehtoollisen
viettoa varten. Lahjoista eroteltiin
siunattavaksi ehtoollisaterialla käytetty
leipä ja viiniä. Sana öylätti juontuukin
latinan sanasta oblatum, mikä käännettynä merkitsee eteen kannettua. Leivästä käytetään joskus myös teurasuhria
tarkoittavaa sanaa hostia.
Suomalaiset hostiat valmistetaan
kaikki samassa paikassa, Helsingin
diakonissalaitoksen pienessä keittiössä.
Näin on ollut jo vuodesta 1926 lähtien.
Kaiken kaikkiaan vuoden aikana ehtoollisleipiä paistuu noin kolme miljoonaa kappaletta. Leipomista varten on
olemassa aivan oma öylättirauta, jolla

pieniin pyöreisiin leipiin painetaan ristiinnaulitun kuvio.
Laatukriteerien mukaan krusifiksin
kuvaa ympäröivän renkaan tulee olla
ehkä. Ehtoollisleipä on perinteisesti valmistettu vehnästä, mutta keliaakikkoja
varten tehty gluteeniton vaihtoehto on
ollut saatavilla jo noin parikymmentä
vuotta. Vuonna 2012 Kirkkohallitus
antoi seurakunnille ohjeistuksen gluteenittoman vaihtoehdon tarjoamisesta.
Mutta entäpä sitten viini? Sen tarina
onkin hieman monipolvisempi kuin leivän, ja ulottuu ulkomaille asti. Kirkkolaki nimittäin määrää, että ehtoollisviini
pitää valmistaa rypäleistä. Siksi Suomessa käytettävä viini on käytännössä
tuontiviiniä, meidän ilmastossa kun ei
rypäletarhat kovin hyvin menesty.
Suomessa käytettävät kirkkoviinit
tulevat useilta eri valmistajilta. Perintei-

sin lienee Merimieskirkon Kirkkoviini.
Myös Valamon Kirkkoviiniä tilataan
paljon. Se on Unkarista peräisin olevaa
viiniä, jonka Valamon Viiniherman Oy
väkevöi ja kypsyttää. Myös Sol de Malaga on seurakuntien suosima.
Mutta viiniä ei kuitenkaan voi tilata
suoraan valmistajilta. Viime vuonna
voimaan tullut uusi alkoholilaki muutti
viinin verolliseksi, minkä vuoksi viini
siirtyi Alkon valikoimiin. EU-direktiiviin perustuva vero myös kaksinkertaisti viinin hinnan.
Jokainen ehtoollisella kävijä saa pikariinsa viiniä noin sentin verran. Aivan
kuten leivästä on olemassa gluteeniton
vaihtoehto, myös viinistä on olemassa
alkoholiton vaihtoehto.

t oiminnasta mahdollisuus hakea
maksuvapautusta. Lomakkeita saa leirin ohjaajalta. Lapsi ilmoitetaan oman
ikäryhmänsä leirille.
Ilmoittautua voi aina siihen saakka, kun leiri
alkaa, ellei toisin mainita. Leirien hinnat
sisältävät kuljetukset leirille ja takaisin,
ateriat, majoituksen, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen ellei toisin mainita.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.betsku.net ->7-14-vuotiaat -> Leirit ja retket.
Lisätiedot kirsi.kupiainen@evl.fi,
040 566 3990.

Tilaa seurakunnan uutiskirje
sähköpostiisi! Saat tietoa mm.
seurakunnan ajankohtaisista
asioista ja tulevista tapahtu
mista. Linkin tilauslomakkee
seen löydät nettisivuiltamme.

Henri Waltter Rehnström

POIMINTOJA
LASTEN KESÄKERHOT JA
–LEIRIT
1.6.-18.6. klo 9-14 Kesäperhekerho ulkona,
Lasten kammarin pihalla, Kirvesmiehenkatu 12. Leikkiä, kahvittelua, hiljentymistä. Grillausmahdollisuus (omat eväät
mukaan). Ei ilmoittautumista. Maksuton.
8.-12.6. Kerho 10-14 –vuotiaille kirkon
yläsalissa ma-pe klo 10-16. Toimintaa,
tekemistä ja hiljentymistä. Hinta 50 €.
Hinta sis. aamupalan, lounaan, välipalan,
ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen.
Mukaan voi tulla myös osaksi aikaa.

LEIRIT
22.-24.6. Leiri 11-14 v, Partaharjun toimintakeskuksessa Pieksämäellä, hinta 40 €.
30.7.-1.8 Leiri 9-10 v, Sääksi, hinta 40 €.
3.-4.8. Leiri 7-8 v, Sääksi, jo vuoden koulussa olleista alkaen. Hinta 35 €.
15.8. Isovanhempi –lapsenlapsi –päivä
Sääksi, aikuinen 20 €, lapsi 5 €. Ei sisaralennusta.
16.8. Kummi-kummilapsi –päivä Sääksi, aikuinen 20€, lapsi 5 €. Ei sisaralennusta.
Sääksin leireistä ja kesäkerhosta sisaralennus
-50%, ellei toisin mainita. Kaikesta

Kaikki seurakunnan
toiminta osoitteessa www.
hyvinkaanseurakunta.fi.
Seurakunta on myös Face
bookissa ja Instagramissa.
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KESÄKALENTERI
KESÄ
KALENTERI 2020
Kesäkalenteria tekemässä Laura Kuiri, Riikka Hautakoski, Eeva Nyberg, Nonna Kotkanen-Koivu.

Tekemistä kesän päiville

1.6.

2.6.

3.6.

4.6.

5.6.

6.6.

7.6.

Laula
Suvivirsi

Syö jäätelö
kesän aluksi

Tee
(pyörä-)lenkki

Lähde kävelylle,
laske montako
lippua näet

Kerää roska
matkaltasi

Halaa
puuta

Katso/kuuntele
jumalanpalvelus

8.6.

9.6.

10.6.

11.6.

12.6.

13.6.

14.6.

Venyttele
rauhassa

Laita tarpeeton
tavara kiertoon

Syö keksi
keskiviikkona

Lue päivän sana;
www.evl.fi

Lähde
piknikille

Mieti mikä on
sinun aarteesi

Lue
iltarukous

15.6.

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

20.6.

21.6.

Hymyile
paljon

Kiitä
itseäsi

Pelaa
ristinollaa

Syö
kasvisruokaa

Syö
marjoja

Herkuttele

Laula/kuuntele
virsi

22.6.

23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

27.6.

28.6.

Kuuntele
musiikkia

Soita
ystävälle

Syö paljon
vihanneksia

Kerro
vitsi

Kuuntele
luonnon ääniä

Etsi
sukkapareja

Lue Isä meidän
-rukous

29.6.

30.6.

1.7.

2.7.

3.7.

4.7.

5.7.

Kokeile
uutta reseptiä

Katsele
tähtitaivasta

Ilahduta
naapuria

Pese/puistele
matot

Katso
elokuva

Pelaa
peliä

Lue psalmi
Raamatusta

6.7.

7.7.

8.7.

9.7.

10.7.

11.7.

12.7.

Lähetä runo
ystävälle

Lähde kävelylle,
reitille jota
et ole kulkenut

Tee luontotaideteos (s.11)

Ota selvää mitä
nimesi tarkoittaa

Katsele
taidetta

Poimi
kukkia

Lue Herran
siunaus

13.7.

14.7.

15.7.

16.7.

17.7.

18.7.

19.7.

Laita turha
tavara pois

Lähde metsään
retkelle

Hemmottele
itseäsi

Lue
kirjaa

Pitsaperjantai

Kerro rakkaalle
rakkaudestasi

Siunaa itsesi
ristinmerkillä

20.7.

21.7.

22.7.

23.7.

24.7.

25.7.

26.7.

Katsele pilviä,
mitä muotoja näet

Laula
lempilaulusi

Syö
hedelmiä

Mieti missä
olet hyvä

Leivontapäivä

Lähde
uimaan

Rukoile
lähimmäisen
puolesta

27.7.

28.7.

29.7.

30.7.

31.7.

Nuku pitkään/
ota päiväunet

Grilliherkuttelua

Ota aikaa
itsellesi

Lähetä kortti/
viesti ystävälle

Aloita aamusi
rukouksella
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