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Kastepäivä on
maksuton tapa
järjestää ristiäiset

Pyörän selässä pitää olla paljon valveutuneempi muun liikenteen suhteen, Anu Endén sanoo.

Hyvän liivijengin maineessa
Gospel Riders yhdistää Anu Endénin kaksi rakkautta:
moottoripyöräilyn ja Jeesuksen.

S

viimeksi tämän nykyisen Suzukini, Endén
e oli aivan tavallinen syyskuun
sanoo.
päivä viime vuonna. Anu Endén
ajoi moottoripyörällään vanhaa
kolmostietä pitkin kohti kotiaan.
Endén kuuluu moottoripyöräkerho Gospel
Hetkeä aiemmin hän oli miettinyt,
Ridersiin. Se on Suomen suurin yhteiskrisolisiko kuitenkin pitänyt kääntyä moottori- tillinen moottoripyöräkerho, joka on sitoutielle. Oli nimittäin aika, jolloin peurat
tumaton niin politiikan kuin uskonnollisten
olivat liikkeellä. Tässä mielessä isommalla
tunnustuskuntien suhteen. Järjestön tarmoottoritiellä olisi ollut turvallisempaa ajaa. koituksena on tukea jäsentensä hengellistä
Kuin todisteena päättelystään Endén
kasvua ja yhdistää heitä moottoripyöräharnäki peuran kolmostien pusikossa. Siinä
rastuksen ympärille. Myös liikennetaitoja
samassa hetkessä eläin olikin jo tiellä hänen vahvistetaan.
edessään. Olisi voinut seurata vakava onJärjestö on avoin, eli kuka tahansa voi
nettomuus. Mutta kaikki kävikin toisin.
liittyä jäseneksi ilman, että häntä täytyy
– Sain koko törmäyksen ajan pidettyä
erikseen kutsua. Jäseniä on noin tuhat.
pyörän pystyssä. Peura kuoli, mutta miJärjestö julkaisee kerholehteä sekä Motorisnulle tuli vain pelkkä iso mustelma. Se oli
tiraamattua. Toiminta on valtakunnallista.
todellinen ihme. Pyörä tosin vioittui. Se
Alueosastoja on kaiken kaikkiaan kaksipiti talven aikana korjata, mutta sitten tuli
kymmentä kautta koko Suomen. Ulkomaikaikkea muuta, joten pyörä odottaa vielä
set sisarjärjestöt löytyvät Virosta, Espanjastallissa, Endén kertoo.
ta ja Israelista.
Eikä tässä suinkaan vielä koko tarina.
Endén on vuodesta 2016 lähtien toimiEndénin tuttu ajoi samanlaisen onnettonut Keksi-Uusimaan alueosaston vastaamuuden autolla ja hänelle kävi huonomvana. Se oli aluksi Hyvinkään alueosasto,
min: solisluu meni sijoiltaan. On siis turha
mutta nimi päätettiin muuttaa, koska toipuhua siitäkään, että moottoripyörä olisi
minnassa oli mukana paljon ihmisiä myös
automaattisesti autoa vaarallisempi. Onnet- lähipaikkakunnilta.
tomuuksia sattuu puolin ja toisin.
– Tulin aikoinani mukaan mainoslauseen
Endén korostaa, että niin paljon riippuu
houkuttelemana. Siinä sanottiin, että järjesmyös kuljettajan taidoista ja tarkkaavaisuu- tö on suunnattu heille, jotka ovat kiinnosdesta. Itse asiassa pyörän selässä pitää olla
tuneita Jeesuksesta, moottoripyöräilystä tai
paljon valveutuneempi muun liikenteen
moottoripyöräilijöistä. Minun piti liittyä
suhteen. Mutta menosta on lupa myös
kerhoon jo viisitoistavuotiaana, mutta
nauttia.
tuolloin äiti hukkasi tilisiirtolomakkeen.
– Vauhti on aina kiinnostanut minua.
Jäseneksi tulin sitten vuonna 2011, Endén
Kaikki alkoi siitä, kun aloin harjoitella ukki- muistelee.
ni mopolla marjapensaiden välissä. Aluksi
hankin oman mopon, sitten kevarin ja
Gospel Ridersissa ei ole ikärajaa, eikä moot-
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HENKILÖKUVA
Anu Endén
Gospel Ridersin
Keski-Suomen
aluevastaava
siviiliammatti:
linja-autonkuljettaja

Gospel Riders
on kuin yhtä
suurta perhettä,
jossa kaikki
auttavat
toisiaan.

toripyörän omistaminen ole vaatimus. Siksi
jäsenistön ikähaarukkaa saattaa hyvinkin
yltää vauvasta vaariin. Järjestöllä on joka
vuosi yksi iso kokoontuminen ja muita pienempiä tapaamisia. Talvisin on kerhoiltoja.
Tapaamiset ovat hyvin vapaamuotoisia,
ainoana varsinaisena sääntönä on päihteettömyys.
– Viime kesänä piti viettää nelikymmenvuotisjuhlia, mutta koronan vuoksi ne siirtyivät tämän vuoden kesään. Kerhoiltojen
tapaamiset oli zoomissa. Se oli siinä mielessä hyvä, että tuolloin mukana oli enemmän
ihmisiä kuin normaalisti, ympäri Suomea,
Endén sanoo.
Moottoripyöräkerhoihin saattaa liittyä
paljon negatiivisia mielleyhtymiä, mutta
Endén ei ole koskaan törmännyt ennakkoluuloihin. Hänen mielestään tämä johtuu
ennen kaikkea siitä, että Gospel Ridersillä
on hyvän liivijengin maine.
Gospel Ridersin toiminnassa on Endénin mukaan parasta se, että siinä yhdistyy
kaksi hänen suurta rakkauttaan: Jeesus ja
moottoripyöräily. Myös yhteisöllisyys on
tärkeää. Endén korostaakin, miten Gospel
Riders on kuin yhtä suurta perhettä, jossa
kaikki auttavat toisiaan. Hänelle on jäänyt
vahvasti mieleen eräs reissu vuosien takaa.
– Olimme matkalla Tanskaan Euroopan
motoristien tapaamiseen. Tuolloin pyöräni
moottori leikkasi kiinni. Muut pysähtyivät
auttamaan ja saivat pyörän taas liikkeelle. Eli kaveria ei jätetä. Tämä pätee myös
muihin motoristeihin. Eli jos joku on jäänyt
pyöränsä kanssa tienposkeen, niin ohi ajava
motoristi jää usein auttamaan, Endén sanoo.

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Juha Endén
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Petteri Kerko
kasvatuksen vastuukappalainen

Kaste – lahja ja tehtävä
ehtoollisen kanssa. Kasteessa Jumalan Pyhä Henki on läsnä sanan ja veden kautta
ja kastettava yhdistyy Jumalaan ja pääsee
hänen perheeseensä. Kastettuna hän saa
kutsua Jumalaa Taivaalliseksi Isäkseen ja
turvautua hänen rakkauteensa ja armollisuuteensa elämänsä kaikkina päivinä.
JOHANNEKSEN EVANKELIUMIN 17. luvussa

jakeessa 18 Jeesus sanoo: ” Niin kuin sinä
lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät.”

KASTEESSA JEESUS lähettää meidät tehtäviinsä ja kutsuu työtovereikseen kristittyinä
ja seurakuntalaisina. Se on hieno tehtävä,
tämä, minkä olemme saaneet. Samalla tehtäväksi anto sisältää lupauksen pelastuksesta. Jeesus rukoilee puolestamme. Saman
luvun jakeessa 20: ”Minä en rukoile vain
heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden
uskovat minuun.”
NÄIN MEIDÄT jo lapsesta on valittu kastet-

tuina palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistämme niillä armolahjoilla ja kyvyillä, jotka
elämän antaja, Luoja, on nähnyt itse kullekin hyväksi antaa. Teemme sen omalta
paikaltamme siinä toimintaympäristössä ja
elämänpiirissä, missä saamme elää ja vaikuttaa. Jae 22: ”Sen kirkkauden, jonka sinä
olet antanut minulle, olen minä antanut
heille, jotta he olisivat yhtä.”
OLEMME KUTSUTTUJA olemaan yhtä, yhtä

ja samaa Kristuksen seurakuntaa, missä on
monenlaisia, erilaisia ihmisiä heikkouksineen ja vahvuuksineen. Täydennämme

Hanna Tarkiainen

KASTE ON kirkkomme toinen sakramentti

toinen toistamme, ja kun etsimme, löydämme ympäriltämme niitä ihmisiä, jotka
työntekijöinä ja vapaaehtoisina voivat
palvella seurakuntalaisia ja kaikkia tässä
kaupungissa; kastettuina kristittyinä, ylpeinä kutsumuksestaan jatkaa sitä työtä, jonka
Jeesus meille viitoitti.
MONASTI KASTETILAISUUDESSA lu-

en psalmista 139 hienoja ja kuvaavia
sanoja, jae 16: Sinun silmäsi näkivät
minut jo idullani, sinun kirjaasi on
kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin
elänyt päivääkään, olivat kaikki
päiväni jo luodut.”
JUMALA, ELÄMÄN antaja, on

Kasteessa Jeesus
lähettää meidät
tehtäviinsä ja kutsuu
työtovereikseen kristittyinä
ja seurakuntalaisina.

nähnyt sinut ja minut jo idullamme ja kutsunut palvelukseensa.
Tähän armonliittoon jätämme
ilolla itsemme ja lähimmäisemme, ylpeinä siitä kutsumuksesta,
jonka olemme kasteessa saaneet.
Kasteessa annetaan samaan aikaan lahja ja tehtävä.
Siunattua kesää sinulle!

Tuomme luokse Jeesuksen rakkaan lapsen pienoisen.
Hän saa turvan kestävän, kasteen lahjan, elämän. Virsi 218:1
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Miia Maria Lahti

Mikä on parasta kesässä?

ANTON HIETSILTA
– Lomailu sekä ajanvietto ystävien
ja perheen kanssa. Ystävien kanssa
ulkoillaan ja pelataan futista. Hyvinkään kesässä parasta on Sveitsin
uimala ja ulkoilumaastot. Soitan
selloa ja kesäohjelmaani on kuulunut
jo vuosia Lohjalla järjestettävä sinfoniaorkesterileiri. Siellä on mukavaa
tavata soittokavereita, joita ei näe
muulloin vuoden varrella.

MARJU KETTUNEN
– Hyvinkään kesässä yksi parhaista
asioista ovat uimalat. Tänä kesänä
aiomme mennä pienen lapsemme
kanssa eväsretkelle ja uimaan Ahdenkallioon, jonne isovanhemmatkin
pääsevät mukaan. SeikkailuSveitsissä
käyntikin on suunnitelmissa. Kirjastoaukiolla on mukavaa istuskella jätskiä
syömässä. Kesän kohokohtia ovat
myös lapsuudenystävien tapaamiset.

MIRKO MIETTINEN
– Kesässä parasta ovat valo ja lämpö.
Kesällä on aina huoleton ﬁilis. En
tiedä miksi, mutta niin se vain on.
Yhdessäolo, urheilu, uiminen, terassilla istuminen ja mökkijuhannus
kuuluvat kesään. Olen kotoisin Mäntyharjulta, ja siellä huomaa erittäin
selvästi, miten paikkakunta herää
talven jälkeen henkiin kesäasukkaiden saapuessa.

NIKLAS VÄYLIÖ
– Oleellisinta kesässä on se, että voi
olla ulkona. Viihdyn ulkona: leikkaan nurmikkoa, möyrin metsässä
tai vaikka rakentelen. Hyvinkään
taajama-alueella on paljon puistoja
ja luontoa, ja kivenheiton päästä löytyy metsää ja ulkoilualueita. Täältä ei
tarvitse lähteä reissuun, että kokisi
elämyksiä. Tapahtumia toki odotan
koronaepidemian jälkeen.
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KOLUMNI

Pauli Nousiainen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Rippikoulu on se paikka,
jossa opetetaan ja opitaan
kristinuskon ydinkohdat.

Kesätyöntekijät esittäytyvät
Tänäkin vuonna kymmenet tuhannet aloittavat kesätyön ympäri
Suomea. Hyvinkään seurakuntaan heitä tulee seitsemän. Kirkonmäen toimitus esitti jokaiselle kysymyksen: Mitä odotat tulevalta
kesältä ja millaisen panoksen haluat työlläsi antaa seurakunnalle?
Tässä vastauksia.

Rippikoulu on
kirkon helmi
VUODESTA1634 ALKAEN kirkkoon kuluminen oli

Suomessa pakollista. Kun uskonnonvapauslaki tuli
voimaan v. 1923, joissakin piireissä arveltiin, että kansankirkosta tullaan eroamaan sankoin joukoin. Toisin
kävi. Esim. evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi tuolloin vain kourallinen jäseniä.

En voi olla huomauttamatta sitä, että Suomessa v. 1918
kaikki yli 15 vuotiaat olivat päässeet ripille, eli he olivat
kaikki täysivaltaisia kirkon jäseniä. Kohdeltiinko heitä tasapuolisesti? Kaikki kirkon jäsenet olivat saaneet kasteen.
Meillä kirkkoon kuuluminen on perinteisesti ollut
korkealla tasolla. Mikä tämän selittää? Oman käsitykseni
mukaan rippikoulu (ripari) on se tekijä joka luo yhtenäisyyttä kirkon jäsenien keskuudessa. Rippikoululla on ollut
rooli siinä, että kirkon jäsenkato on ollut pitkällä aikavälillä
maltillista.
Rippikoulua voidaan pitää kirkon helmenä, koska se on
kirkon näkökulmasta torjunut tai pyrkinyt torjumaan vaihtelevalla menestyksellä sekularisaatiosta, maallistumisesta
aiheutuneet vaikutukset.
Kirkolla on työsarkaa siinä, kuinka se pystyy pitämään
jäsenistöstä kiinni kristillisten arvojen avulla maallistuneiden arvojen vaikutuksilta.
Piispainkokous on asettanut rippikoululle kelpo tavoitteet. Tavoitteet ovat: ”Rippikoululainen vahvistuu siinä
uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä
kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää
rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.” Seurakuntien ja
tietysti kristittyjen kannalta asetettu tavoite on hyvä ja kannatettava.
Käytännössä rippikoulujen papit ja ohjaajat ovat paljon
vartioina siinä, miten asetettu tavoite onnistuu. Miten
yhtenäisiä rippikoululaiset ovat kristillisille arvoille, kun
heidät konfirmoidaan? Onko tästä tutkimustietoa?
Rippikoulu on se paikka, jossa opetetaan ja opitaan kristinuskon ydinkohdat. Rippikoulujen työn onnistumisesta
ja oppilaiden motivaatioista riippuu kirkon tulevaisuuden
näkymät. Tähän asti kirkko on kestänyt ajan virtaukset ja
siihen liittyvät paineet.

Kesä lähestyy, se tuntuu jännittävältä. Kaikki tulee olemaan
uutta – uusi kaupunki, uusi
seurakunta – olen siitä innoissani! Kesältä Hyvinkäällä toivon ensisijaisesti uutta oppia,
unohtumattomia kokemuksia
ja ammatillista kasvua. Toivon,
että voin itse tarjota Hyvinkään seurakunnalle uusia
näkökulmia ja ideoita, joita kokemukseni toisessa seurakunnassa ja opinnoissa on tuonut.
Ida Puoliväli,
nuorisotyöntekijä

Odotan, että pääsen kesäkanttorina tutustumaan Hyvinkään
seurakuntaan ja kaupunkiin.
Hyvinkää on nimittäin syntymäkaupunkini, josta muutimme pois ollessani vuoden
ikäinen. Haluan musisoida ja
laulattaa ihmisiä, toivottavasti
pääsemme kohtaamaan jonkin
verran myös muuten kuin striimin välityksellä. Ensimmäinen
instrumenttini oli viulu, jota
käytän myös mielelläni kesäkanttorin työssä.
Tuula Stöckell,
kesäkanttori
Ensi kesä on nyt toinen pandemiakesä ja sen mukanaan

tuomat rajoitukset ovat jo
tuttuja. Ensi kertaa Hyvinkäälle töihin tulevana odotan
mielenkiinnolla, että pääsen
tutustumaan siihen, millaisia
uusia toimintatapoja täällä
on rajoitteiden kohtaamiseen
kehitetty. Merkittävä osa kesääni kuluu nuorten parissa ja
tahdonkin olla mukana tämän
uuden kristittyjen sukupolven
kasvussa.
Ville Lehonmaa,
kesäteologi

Olen innoissani tulevasta kesästä Hyvinkään seurakunnassa. Odotan etenkin leirejä ja
kaikkia kohtaamisia, sekä toimimista nuorten kanssa. Aion
tehdä työtä sydämellä ja aitona
omana itsenäni. Haluan antaa
hyvän työpanoksen ja tehdä
parhaani, sillä nuorisotyö on
minulle tärkeää. Haluan jakaa
evankeliumia ja olla nuorille
läsnä heitä varten.
Enni-Maria Ruonela,
nuorisotyöntekijä
Mukava tulla toista kertaa kesäteologiksi Hyvinkäälle. Erityisesti odotan yhteistä aikaa
nuorten kanssa, sekä yhteinen
hauskanpito että toisten ilojen
ja surujen kuunteleminen ovat
lähellä sydäntäni. Sanon siis

teille nuorille, että olette
lämpimästi tervetulleita koska vain nykäisemään hihasta
esimerkiksi kesänuortenillan
tai leirin aikana, jos on jotain
mistä haluaa jutella. Päätän
tekstini kertomalla mottoni:
”Suurin teistä on se, joka palvelee muita.” (Matt. 23:11).
Väinö Väistö,
kesäteologi

Odotan tulevalle kesälle mukavia, monipuolisia ja sopivan
haastavia tehtäviä. Pyrin luomaan mahdollisimman rentoa
ilmapiiriä ympärilleni niin työtovereiden, kuin nuorten kanssa. Sain itse nuorena seurakunnan nuoriso-ohjaajilta sellaisen
kuvan, että tähän toimintaan
on kivaa ja helppoa tulla ja
tunsin itseni tervetulleeksi. Saman mielikuvan tahdon luoda
myös itse nuorille.
Saalas Ruokangas,
kasvatuksen kesätyöntekijä
Edellä mainittujen lisäksi Hyvinkäällä aloittaa vielä Aleksi
Saarinen kesäteologina ja
Markus Koski nuorisotyöntekijänä. Heitä toimitus ei tavoittanut.
Henri Waltter Rehnström

LYHYESTI
Etsi Lysti-lampaat
ja osallistu
arvontaan
Kirkonmäki-lehden toimitus
on piilottanut tämän lehden
sivuille Lysti-lampaita. Löydätkö ne kaikki? Laske yhteen
löytämäsi lampaat ja lähetä lukumäärä ja yhteystietosi osoitteeseen hyvinkaansrk.kirkonmaki@evl.fi heinäkuun 2021
loppuun mennessä. Kaikkien
Laske myös tämä Lysti-lammas mukaan!
oikein vastanneiden kesken
arvomme elokuussa lounaan kahdelle
hengelle seurakunnan pitopalvelussa.
tyvässä syksyn Kirkonmäki-lehdessä.
Voittajan nimi julkaistaan 9.9. ilmesOnnea etsintään!
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Sukkapuikot
heilumaan
Hyvinkään seurakunnan
diakoniatyöntekijä pistivät
pystyyn villasukkatalkoot!
Talkoilla kerätään aikuisten
villasukkia sekä lankalahjoituksia. Lahjotukset voi toimittaa seurakuntakeskuksen
neuvontaan (Hämeenkatu
16) arkisin kello 8-15 tai
diakoniatoimistoon (Suokatu 6) sen päivystysaikoina:
ma klo 14-17, ti, to ja pe klo 10 – 13.
Lankoja voi toimittaa elokuun loppuun
asti ja sukat 15.9. mennessä. Sukat

tullaan jakamaan 21.9. järjestettävässä
Rahvaan illassa, kertoo diakoniatyöntekijä Jonna Dmitrieva.

Kastepäivä järjestetään 19.9. kello 12-16.

Kaikille yhteinen päivä
Kastepäivä helpottaa lapsiperheiden
ristiäisjuhlien järjestämistä.

”M

enkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun
opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.”
Luterilaisella kirkolla on kaksi pyhää toimitusta eli sakramenttia. Edellisessä numerossa käsittelimme niistä
ehtoollista. Tällä kertaa on kasteen
vuoro. Yllä oleva lainaus on Jeesuksen
kaste- ja lähetyskäsky Matteuksen
evankeliumista.
Kasteen avulla pääsemme kristillisen kirkon jäseniksi ja meistä tulee
Jeesuksen opetuslapsia. Ajatuksena

Koti TV tarjoaa
ohjelmaa ikäihmisille
Maksuton Koti TV-kanava tarjoaa
ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta
sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä
joka arkipäivä klo 11–13. Koti TV vastaa
kanavan ohjelmatarjonnasta ja Keusote
puolestaan pyrkii omilla juttuaiheillaan
tavoittamaan paremmin jäsenkunnissaan asuvia verkkopalveluja käyttämättömiä ikäihmisiä. Alkuvaiheessa Keusote viestii Koti TV:n kautta esimerkiksi
koronatiedotukseen liittyvistä asioista.
Koti TV näkyy antenni-tv:ssä kanavalla 33, DNA:n kaapeli-tv:ssä kanavalla

on se, että Jumala kutsuu kasteen
sakramentissa meistä jokaista nimellä
omakseen. Kaste ja usko ovat Jumalan
teko meissä ihmisissä.
Jeesus pyysi lapsia tulemaan luokseen, sillä Jumalan valtakunta on heidän kaltaisensa. Tämän vuoksi perinteinen tapa onkin kastaa vauvat heti kohta
syntymän jälkeen, mutta aikauiskastekaan ei ole mitenkään pois suljettu asia.
Kastepäivä on seurakunnan järjestämä
mutkaton ja maksuton tapa toimittaa
ristiäiset. Kyseisiä päiviä on järjestetty
eri seurakunnissa ympäri Suomea jo
pitkään, Hyvinkäälläkin jo useamman
vuoden ajan. Täällä vastuu niiden
järjestämisestä kuuluu seurakunnan
lapsi- ja perhetyölle.
– Ajatuksena on helpottaa perhei-

den vauva-arkea. Kastepäivänä seurakunta tekee kaiken valmiiksi. Aluksi
on itse toimitus, minkä jälkeen seurakunta tarjoaa kakkukahvit, kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Anna-Mari
Tukeva.
– Seurakunnalta saa tarvittaessa
myös kastemekon tai jopa kummin,
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Terhi Mikkonen jatkaa.
Kyse ei kuitenkaan ole joukkokasteesta, vaan lapset kastetaan vuorollaan omien läheistensä läsnä ollessa.
Jokainen kastetilaisuus kestää noin
tunnin, ja siitä pyritään tekemään
oman näköisensä kullekin perheelle.
Jotkut voivat toivoa tiettyjä virsiä.
Toisilla saattaa olla jokin oma esitys.
Ihmiset voivat esittää myös toiveita
isovanhempien rukouksesta ja vauvan
pään kuivaamisesta. Perheet pyritään
tapaamaan aina ennen tilaisuutta. Tosin korona-aikana asioista on sovittu
enemmän puhelimitse.

– Vanhemmat haluavat vauvalleen
aina parasta, sitä kaikkein turvallisinta
tuttipulloa myöten. Tähän voisi lisätä
myös kasteen. Tarjoaahan se parasta
hengellistä hyvinvointia, mitä vauva
voi saada, kertoo varhaiskasvatuksen
pappi Merja Telsavaara.
Korona-aika on näkynyt myös kastet-

tavien määrän laskussa. Pandemian
iskiessä asia on monilta jäänyt johonkin hamaan tulevaisuuteen. Lapsi- ja
perhetyön työntekijät haluavatkin korostaa, että kastepäivä on myös hyvin
koronaystävällinen tapa järjestää ristiäiset. He toivottavat kaikki halukkaat
lämpimästi tervetulleeksi kasteelle.
– Kastepäivän tarkoituksena on
rohkaista kastamaan myös vanhempia
lapsia, jotka eivät ole vielä saaneet kastetta, Tukeva sanoo.
Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Hanna Tarkiainen

66 ja Ålcomin partner-operaattoreiden
kanavalla 99. Nettiä käyttävät voivat
seurata lähetystä suorana verkko-osoitteessa: www.kotitv.fi.
Koti TV:n etäkuntoutushetket toteutetaan istuen ja seisten, jolloin ne
sopivat toimintakyvyltään eri tasoisille
ikäihmisille. Kunto-ohjeita toistetaan
viikoittain, jolloin liikesarjat tulevat
hyvin tutuksi. Kuntoutustunneista
vastaa Suomen Fysiogeriatria Oy, jolla
on lähes 40 vuoden kokemus senioreiden, ikäihmisten ja muistisairaiden
fysioterapiasta ja kokonaisvaltaisesta
kuntoutuksesta. Kulttuurisisältöä kanavalle tuottaa muun muassa Suomen
kansallismuseo.
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Veini Vänskä

Ttilan juontajat Topi Sievänen, Henna Sinisalo ja
Viivi Nissinen. Takana päätoimittaja Juha Kinanen.

Somenuorina kasvanut
sukupolvi
Ttila on Lasten ja nuorten keskuksen ylläpitämä
YouTube -kanava, joka antaa puheenvuoron
kouluikäisille nuorille.

M

atka on ollut pitkä. Se
alkoi jo vuodesta 1938.
Tuolloin päivänvalon
näki Poikien Keskuksen
julkaisema Joka Poika.

KIRJAT
Valtaa ja vastuksia
Barack Obama
LUVATTU MAA

Suom. Kyösti Karvonen, Seppo
Raudaskoski ja Ilkka Rekiaro
Otava 2020, 879 s.

Presidenttien ja muiden hallitsijoiden
muistelmia ilmestyy pilvin pimein.
Moni niistä kiinnostaa hetken ja unohtuu. Yhtenä syynä lienee se, että ne
ovat sliipattuja, ja lopputulos palvelee
sen hetkistä poliittista ilmapiiriä ja
kannattajakuntaa.
Yhdysvaltojen 44. presidentin

6
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Se oli nuorille suunnattu, kristilliseen
arvopohjaan nojaava lehti. Myöhemmin
järjestön nimi muuttui Poikien ja Tyttöjen keskukseksi, ja vuonna 1985 lehdenkin nimi taipui sukupuolettomaan

muotoon JP, sittemmin JiiPee.
Lehti vastasi nykymaailman haasteisiin ja siirtyi vuonna 2012 kokonaan
internettiin, jiipeenetti.fi -sivustolle.
Viisi vuotta myöhemmin, 2017, puhalsivat taas uudet tuulet. Poikien ja Tyttöjen keskus, Seurakuntien Lapsityö ja
Nuorten keskus yhdistyivät Nuoreksi
kirkoksi, joka sittemmin muutti nimensä Lasten ja Nuorten keskukseksi.
Alkuperäisen Joka Poika -lehden

ensimmäisen numeron ilmestymisestä
oli tuolloin kulunut jo miltei seitsemänkymmentä vuotta. Oliko perinteinen lehti tullut tiensä päähän? Oliko
se edes verkkomuodossaan parhain
alusta tavoittaa nuoret?
– Yhdistymisen yhteydessä pohdimme, mitä tulevaisuudessa tehdään.
Sitten lasten haastattelujen ja muiden
keskustelujen jälkeen selvisi, että YouTube on lapsille ominaisin alusta. Eli

Reijo Huuskonen

ensimmäisen valtakauden alkupuoliskoon (2008-) keskittyvä muistelmateos
Luvattu maa on jo nyt kuitenkin poikkeuksellinen. Siitä on otettu miljoonapainoksia ympäri maailman ja myös
Suomessa tiiliskiven kokoinen opus on
löytänyt tiensä koteihin ja kirjastoihin.
Myös sisällöltään kirja eroaa narsistisista omakehutuotteista. Obaman
itseironia ja sarkastinen huumori
riisuu aseista poliittisesti eri laitaan
asettuvankin. Presidentti on tunnettu
taitavista puheistaan, mutta kirjoittajanakin hän on omaa luokkaansa, vaikka
tietysti opastava taustaryhmä on mittavampi kuin kenenkään muun.
Eipä ole kadehdittava tuo maailman

ykkösvaltion johtajan asema. Vastuksia
riittää; poliittinen nuorallatanssi ei
hellitä hetkeksikään, olo on kuin Niagaran putousta tynnyrissä laskevan.
Yritykset yhdistää kansaa pysähtyvät
lähes aina opposition täystyrmäykseen.
Pohjoismaista sosiaaliturvaa muistuttava ”obamacare” on vastapuolelle kuin
punainen vaate.
Virkakauden alussa Obaman saama
Nobelin rauhanpalkinto näyttää nolostuttavan palkittua. Montaa riviä siihen
ei uhrata. Toki muitakin hetkellisiä
menestyksiä tuli, mm. New Yorkin tornituhon takana ollut Osama bin Laden
löydettiin ja surmattiin. Voimavarana
presidentille on läpi vastuksien ollut

menimme verkkolehdestä Tubekanavaan. Toki Jiipeenetti on vielä olemassa, mutta sinne ei tule uutta materiaalia, kertoo Juha Kinanen Lasten ja
Nuorten keskuksesta.
Tubekanava sai nimekseen Ttila.
Kyseessä on koululaisille suunnattu
iltapäiväohjelma, joka ilmestyy YouTubessa joka maanantai klo 15. Nimi on
ikään kuin viittaus verkossa olevaan
nuorisotilaan. Kinanen toimii kanavan
päätoimittajana, mutta varsinaisen toimitustyön tekevät juontajina toimivat
nuoret itse. Ohjelman katsojat voivat
lähettää heille viestiä esimerkiksi
WhatsAppin kautta.
Nuorilla on vapaat kädet tehdä
ohjelmaa. Kinanen korostaakin, että
hänen tehtävänään on toimia vain
eräänlaisena Ttilan mahdollistajana.
Yhdessä nuorten kanssa hän suunnittele valmiiksi kevät- ja syyskausien

Ttilan kautta nuoret
saavat ääntänsä
kuuluville.
teemat. Näitä ovat olleet muun muassa
kaverisuhteet, ihastukset ja vanhempien kanssa tulevat ristiriidat.
Tarkoituksena ei siis ole suoltaa
helposti pureskeltavaa kevythömppää
vaan pureutua nuorten mieliä kaivertaviin, vaikeisiinkin aiheisiin. Ttilan
kautta nuoret saavat ääntänsä kuuluville. Kinasen mukaan kanava täyttääkin näin eräänlaisen YouTubessa
ammottaneen aukon.
– Nuorista saatetaan ajatella, että
he ovat vain tulevaisuuden tekijöitä.
Mutta pitää muistaa, että he ovat myös
tässä ja nyt, Kinanen sanoo.
Ohjelmat nauhoitetaan Ttilan studiolla Lasten ja nuorten keskuksessa,
joka sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa. Tämän lisäksi Ttilalla on erinäisiä
aluetoimituksia kautta koko Suomen,
pohjoisin sijaitsee Rovaniemellä.
Niistä lähetetään paikallisten nuorten
tekemiä inserttejä, joita maanantain
iltapäiväohjelmassa esitetään.
Tällä hetkellä tilassa työskentelee
kymmenisen nuorta. Mukaan juontajaksi voi päästä lähettämällä itsestään
noin minuutin mittaisen esittelyvide-

perhe – todella kauniisti hän kuvaa
vaimoaan Michelleä ja tyttäriään Maliaa ja Sashaa.
Amerikkalaiseen tapaan uskonto
ja rituaalit kuuluvat presidentilliseen
käyttäytymiseen. Mikä on se tittelin
lupaama Luvattu maa, on lukijan
tulkinnassa. Ehkä seuraava tiiliskivi
kertoo siitä.

Kristuksen tähden
vainottujen puolesta
Miika Auvinen
KUN OVET AVAUTUVAT

Päiväosakeyhtiö 2020, 172 s.

on. Työstä maksetaan myös palkkaa.
Tällä hetkellä mukana on kolme hyvinkääläistä. Henna Sinisalo, 21, ja Viivi
Nissinen, 16, tulivat mukaan viime
syksynä, Topi Sievänen, 18, hieman
myöhemmin.
Kolmikolla on teatteritausta, mikä
näkyy hyvin ulospäinsuuntautuvassa
esiintymistavassa. Tätä haastattelua
tehdessä he ovat juuri valmistautumassa seuraavan ohjelman nauhoituksiin.
– Tarkoituksenamme on keskustella
omana itsenä olemisesta. Eli ihminen
saa olla juuri sellainen kuin haluaa,
pukeutua niin miten haluaa ja tykätä
kenestä haluaa, Nissinen tiivistää tulevan ohjelman sisältöä.
Nissisen mukaan he kaikki kolme
ovat mielipiderikkaita ihmisiä. He
haluavat puhua monista päivänpolttavista asioista, kuten seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä.
– Kun on yleisön edessä, niin sitä
on ikään kuin eräänlaisena roolimallina. Siksi on hyvin tärkeää, mitä sanoo,
Sievänen kertoo.
Alussa ohjelmat tehtiin suorina,
mutta nykyisin ne nauhoitetaan ennakkoon ja editoidaan. Tämä vähentää
nuorten mukaan jännittämistä. Heillä
kaikilla on kiinnostusta media-alalle,
ja nettisisällön tuottamisen he kokevat luonnolliseksi asiaksi. Ovathan he
omien sanojensa mukaan somenuorina
kasvanut sukupolvi.
– Vaikka tubettamisesta tulisi varsinainen ammattini, niin ei se sinällään
muuttaisi mitään, sillä tubetan myös
vapaa-ajallani, media-alaa opiskeleva
Sinisalo kertoo.
– Ja vaikka tästä ei omaa alaa tulisikaan, niin siitä huolimatta tästä kaikesta on hyötyä, Sievänen jatkaa.
Kolmikosta jokainen on ollut mukana myös Hyvinkään seurakunnan nuorisotyössä, josta heillä kaikilla on positiivisia kokemuksia. He kehuvat erityisesti sitä, miten hyvin nuoret ja heidän
mielipiteensä on otettu huomioon.
Muutenkin he kokevat, että Hyvinkäällä nuorten vaikutusmahdollisuudet
ovat hyvät. Nissinen peräänkuuluttaa
myös nuorten omaa aktiivisuutta.
– Kyllä nuoretkin saavat äänensä
kuuluville, kunhan vain pitävät tarpeeksi ääntä. Itse ainakin olen saanut.
Mutta toki on myös nuoria, joita
vaikuttaminen ei kiinnosta. Ilmastoasioista saatetaan ajatella, että joo, ei
liikuta minua millään tavalla, Nissinen
sanoo.
Henri Waltter Rehnström

AJAN ILMIÖ

Unspla

Autolla joka paikkaan

M

oni vakiintunut asia
tuntuu olevan peräisin Amerikasta. Yksi
tällaisista on Drive
in. Yleensä se liitetään elokuvateattereihin tai pikaruokapaikkoihin. Käytännössä Drive in tarkoittaa kuitenkin kaikkea
sellaista palvelua, jota voi käyttää
kätevästi autosta poistumatta.
Ensimmäinen Drive in -ravintola
perustettiin Texasissa vuonna 1921.
Seuraavalla vuosikymmenellä päivänvalonsa siellä näki ensimmäinen
drive in -elokuvateatteri. Sanotaan,
että kyseisten palveluiden kultaaikaa oli 1950- ja 1960-luku.
Sotien jälkeen autoistuneessa
Suomessakin nähtiin drive inin
mahdollisuudet. Ensimmäinen
drive in -nakkikioski pystytettiin
Poriin jo 1968. Samalla vuosikymmenellä suomalaisia palvelivat
myös drive in -pankit. Niitä oli
ainakin Turussa ja Helsingissä.
Hakaniemen Ympyrätalon luona
sijainneet pankkikopit ovat itse
asiassa edelleenkin pystyssä, tosin
eivät enää alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.
Mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä erilaisimpia drive in -ilmiöitä on syntynyt. Viimeaikaisin ja
merkittävin lienee koronaviruksen
drive in -testauspaikat. Niissä ei
ole kyse vain pelkästä kätevyydestä
vaan turvallisuudesta. Asiakkaan
ei tarvitse odottaa suljetussa poti-

Kristukseen tunnustautumisen
”luontaisetu” on Uuden testamentin
mukaan vieroksunta tai suoranainen
vaino. Meillä Suomessa se on tähän
asti ollut lievää, muualla maailmassa
paikoin kipeää ja veristäkin todellisuutta.
Ahtaalla olevien kristittyjen tilannetta on vuodesta 1995 avannut
suomalaisille Open Doors-järjestö.
Samaa ovat tehneet pari muutakin
globaalia verkostoa. Teologi, muusikko ja finanssialalla palvellut Miika
Auvinen kertoo omasta, askel askeleelta johdatetusta polustaan Kristuksen tähden kärsivien asian ajajaksi,
silmien aukaisijaksi ja muistuttajaksi.

lasaulassa muiden testiin tulijoiden
kanssa.
Tavarataloilla on omat drive
in -palvelut ja autojakin pääsee
korjauttamaan tai pesemään drive in -kaistan kautta. Kyse alkaa
olla miltei jo säännöstä, eikä enää
poikkeuksesta. Onko kohta enää
olemassakaan palvelua, jota ei tarjottaisi drive in -muodossa?
Eikä drive in -palvelut ole aivan
vieraita seurakunnillekaan. Pari
vuotta sitten Liedon kirkolla järjestettiin drive in -motoristikirkko.
Nimensä mukaisesti tilaisuuteen
osallistujat saapuivat paikan päälle
moottoripyörillä.
Samana vuonna Imatrankosken
kirkolla järjestettiin puolestaan
drive -in ristiäiset. Tempauksen
tarkoituksena oli houkutella kasteeseen erityisesti lapsia, joiden
vanhemmat olivat asiasta kahden
vaiheilla. Kasteen lisäksi tilaisuuteen kuului valokuvaus ja seurakunnan tarjoama lounas sekä kakkukahvit.
Seurakuntien järjestämillä drive
in -tapahtumilla on siis selvästi
kysyntää. Ja varmasti niitä pystyisi
helposti kehittelemään lisää. Ainakin mahdollisuudet tuntuvat olevan
rajattomat. Drive in -tapahtumat
mahdollistaisivat myös entistä
paremmin turvavälien huomioonottamisen.
Henri Waltter Rehnström

Open Doors julkaisee vuosittain
huolellisesti laaditun World Watch
-tilastokirjan, joka kertoo eri maissa
vainottujen kristittyjen määrän. Listan kärjessä on Pohjois-Korea, sen perässä lukuisia muslimimaita. Ahtaalla
uskonsa vuoksi olevien määrä oli viime vuonna n. 260 miljoonaa henkeä.
Kirjoittaja kertoo välähdyksiä
kärsivän seurakunnan elämästä eri
puolilla maailmaa. Lukija vakuuttuu,
että erityisen lähellä Jumalan sydäntä
ovat uskollisina pysyvät Jeesuksen
seuraajat. ”Itkekää itkevien, iloitkaa
iloitsevien kanssa.” Värinsä näyttäminen maksaa ennen pitkää jotakin
meilläkin.
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Papit Heidi Kajander-Maavuori ja Janne Rönni
messukasukoissa.

PAPIN VAATTEET
KANTAVAT PITKÄLLE
Kirkkotekstiileissä yhdistyvät taide ja kristillinen sanoma.
8
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Jesse Kulmala avustaa Heidi Kajander-Maavuorea
pukeutumaan.

Alun perin se oli muistutus Kristuksen saamista raipaniskuista. Yleisesti kuitenkin vyön ajatellaan merkitsevän sitä, miten Kristus on ikään kuin vyöttänyt
palvelijansa työhönsä.
Mutta mennäänpä asusteissa eteenpäin. Seuraavaksi on

vuorossa stola. Rönni valitsee punaisen.
– Oletko sinä, Heidi, koskaan käyttänyt tätä? Minä
olen joskus Tuomas -messussa. Harvoin tätä kyllä saa
käyttää, Rönni sanoo.
– Meinaan aina pukea tämän väärin päin päälle,
kalasymboli menee aina automaationa väärälle puolelle Kajander-Maavuori naurahtaa sovittaessaan sinistä
stoolaa hartioilleen.
– Valkoisen stolan kohdalla on helpompaa, kun
toisessa päässä on alfa ja toisessa omega. Se on hyvä
muistisääntö, Rönni selittää.
Stola on pitkä ja suorakaiteinen huivi, jonka pappi,
diakoni ja piispa pukevat ylleen. Leveyttä on muutaman sentin ja pituutta noin kaksi ja puoli metriä.
Papit pitävät stolaa edessä ristissä tai suorana eteen
laskeutuen. Diakoneilla stola kulkee vasemman olkapään yli oikealle kupeelle.

S

eurakunnan garderobi on vähän niin kuin
armeijan rättivarasto. Vaatteita ei ole suunniteltu yksilöllisesti vaan niiden pitää sopia
jokaiselle, oli niiden kantaja sitten minkä kokoinen tahansa.
Olemme saapuneet Hyvinkään kirkon sakastiin.
Seurakunnan papit Heidi Kajander-Maavuori ja
Janne Rönni ovat lupautuneet mannekiineiksi esittelemään, miltä papin vaatteet näyttävät erikokoisten
kantajien päällä.
Kajander-Maavuori on 161 senttimetriä pitkä, Rönni 188. Kokoeroa on siis miltei kolmekymmentä senttiä. Ja se kyllä näkyy.
– Olisihan se hyvä, jos nämä olisivat custom made.
Aina täältä saa etsiä sopivaa. Minulla helmat ulottuvat
yleensä maahan asti, Kajander-Maavuori selittää sovittaessaan albaa ylleen.
– Itse sain ensimmäisessä paikassani tuunatun version, Rönni puolestaan kertoo.

– Onhan se hyvä, että papilla on asut eri tilanteita
varten, eikä vain pelkkä sokeripala kaulassa, KajanderMaavuori jatkaa.
Pappien työvaatteet ovat siistissä järjestyksessä sakastin vitriinissä. Suntio Jesse Kulmala ojentelee vaatekappaleita papeille sitä mukaan, kun he sovittelevat
niitä päälleen. Ensiksi puetaan siis alba. Se on pitkä
valkoinen tunika, jonka nimi tulee juuri valkoista tarkoittavasta latinan sanasta.
Alba symboloi puhtautta ja se on kasteessa saadun

yleisen pappeuden tunnus. Siksi sitä voivat pappien
lisäksi käyttää muutkin jumalanpalveluksessa avustavat. Myös konfirmoidut pukeutuvat albaan. Heidän
albansa ei välttämättä eroa lainkaan papin albasta.
Tosin papin pukuun on saatettu kirjailla hihoihin ristinmerkit. Valmistusmateriaali on yleensä pellava tai
puuvilla.
Alba kiinnitetään vyötärölle sidottavalla vyöllä.

Stolan historia on pitkä. Se toimi liturgisena asuna jo
300-luvulla, mutta sen alkuperä on jäänyt tuntemattomaksi. Yhden teorian mukaan stola viittaisi roomalaisen virkamiehen virkamerkin käyttöön. Toinen teoria
liittyy puolestaan stolan alkukirkossa käytettävään
nimeen orarion. Sen alkuperäksi on ajateltu latinan
suuta kuvaavaa sanaa os. Näin ollen orario tarkoittaisi
liinaa, jolla kuivataan suu.
Yleisesti stolan ajatellaan olevan hengellisen viran
tunnus. Stola symboloi Kristuksen iestä, joka otetaan
kannettavaksi. Päinvastoin kuin alboja stolia on eri
värisiä. Väristä käy ilmi kirkkovuoden aika.
Värejä kutsutaan liturgisiksi väreiksi. Ne ovat vihreä,

valkoinen, punainen, musta ja violetti tai sininen.
Näistä tavallisin on vihreä, joka merkitsee kasvua,
elämää ja toivoa. Sen väristä stolaa käytetään normaaleissa sunnuntaijumalanpalveluksissa. Valkoinen
merkitsee iloa ja sopii käytettäväksi suurissa Kristusjuhlissa, kuten pääsiäisenä.
Musta symboloi kuolemaa ja surua ja sitä käytetään pitkänäperjantaina. Ennen joulua ja pääsiäistä
käytetään sinistä tai violettia, joka merkitsee kärsimystä, paastoa ja odotusaikaa. Punainen on Pyhän
Hengen ja marttyyrikuoleman väri. Se soveltuu puettavaksi esimerkiksi tapaninpäivänä.
– Haluatteko pukea myös nämä, Kulmala kysyy
papeilta ja esittelee vitriinissä olevia
kasukkoja.
Jatkuu
Messukasukka on puku, jota
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Janne Rönni ja Heidi Kajander-Maavuori
sovittavat alboja sakastissa.

Alba symboloi puhtautta
ja se on kasteessa saadun
yleisen pappeuden tunnus.

Stolan väristä käy ilmi kirkkovuoden aika.

ainoastaan liturgi eli jumalanpalvelusta johtava pappi käyttää ehtoollisjumalanpalveluksessa. Kyseessä
on pientä telttaa muistuttava vaatekappale, jossa on
keskellä pään mentävä reikä. Messukasukka on kirkollisista vaatteista arvokkain, ja sen ajatellaan symboloivan Kristuksen kaiken kattavaa armoa. Messukasukat
seuraavat samoja liturgisia värejä kuin stolat.
Edellä mainittujen lisäksi on vielä kuorikaapu. Se
on viittaa muistuttava vaate, jonka piispa tai pappi
pukee ylleen juhlallisissa kirkollisissa toimituksissa ja
rukoushetkissä. Vaatteiden lisäksi kirkkotekstiileihin
kuuluvat vielä esimerkiksi antependium eli alttarin
edustavan peittävä liina, korpolaali eli liina, jonka
päälle alttarilla asetetaan siunattavat ehtoollisaineet ja
kalkkiliina, jolla peitetään leipä ja viini.
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole mitään

tarkkaa yhtenäistä normia kirkkotekstiilien estetiikan
suhteen. Jokainen seurakunta voi teetättää omat mallinsa, mutta tietenkin niin, että liturgiset värit säilyvät.
Tämän vuoksi esimerkiksi stolien tai messukasukoiden kuvioinnit voivat vaihdella huomattavastikin eri
seurakuntien välillä.
Liturgisia kirkkotekstiilejä kutsutaan paramenteiksi.
Hyvinkään seurakunnan paramentit on suunnitellut

10
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Airi Riitinki-Sundqvist, ja ne ovat olleet käytössä
vuodesta 1992 lähtien. Muita Hyvinkään kirkossa olevia kirkkotekstiilejä ovat Laila Karttusen vihkiryijy
Yhdistävä rengas (1961) ja Sirpa Kallion ryijy Hänen
kanssaan, hänen kauttaan, hänessä (2005).
Vaikka sopivankokoisten asusteiden löytäminen
saattaa joskus tuottaa haasteita, niin sekä Rönnin että
Maavuori-Kajanderin mukaan eri tilanteisiin sopivilla vaatteilla on suuri merkitys papin työssä. Rönni
korostaa, miten vaatteissa näkyy kristillisen kirkon
historia.
– Värit antavat merkitystä myös itselle. Kun kantaa
violettista stolaa niin se muistuttaa, että nyt on paasto. Ja kun kantaa valkoista, niin se merkitsee juhlaa,
Rönni sanoo.
– Vaatteet myös kantavat hyvin pitkälle. Ne kertovat, että niiden alla on pappi. Eli aina kun menen johonkin tilaisuuteen, niin en mene sinne vain Heidinä
vaan myös pappina, Kajander-Maavuori lisää.
Kummankin mielestä vaatteet tuovat papille myös
eräänlaista suojaa. Esimerkiksi hautajaisten edellä
pappi saattaa olla valtavan tunnemyrkyn vallassa,
mutta hän saa varmuutta pukiessaan virkapukunsa
päälleen.
– Alboissa on myös se hyvä puoli, että kaikki,
niin miehet kuin naiset, näyttävät ne päällään sa-

manlaisilta. Liperit ovat sukupuolittuneita siten, että
ainoastaan miesoletetut papit saavat käyttää niitä,
Maavuori-Kajander kertoo.
Kirkkotekstiilit eivät kuitenkaan ole vain käyttöesineitä, vaan ne on käsitettävä myös taiteena. Hyvinkään taidemuseon eläkkeelle jäänyt amanuenssi Merja Ilola tuntee kattavasti Hyvinkään kirkkotaiteen.
Hänen mielestään kirkkotaide sisältää alttarimaalaukset, alttariveistokset, krusifiksit ja vanhemmasta materiaalista alttarikaapit ja erilaiset pyhimysveistokset.
– Kirkkotaiteeseen voidaan sisällyttää myös paramentit ja muut tekstiilit, vaikka ne saatetaankin sisällyttää ”kirkollinen käyttö- ja sakraaliesineistö” termin
alle. Paramenteilla on ollut kautta vuosisatojen tärkeä
asema jumalanpalveluksen, erityisesti ehtoollispalveluksen merkityksen kohottajana, Ilola kertoo.
Ilolan mukaan Suomessa on hyvin paljon arvostettu kirkkotekstiilejä uniikkeina taideteollisuuden tuotteina. Kirkkotekstiileissä on pyrkimys niin esteettisen
kuin myös teologiseen oikeaoppisuuteen, ja kirkkotekstiilitaide on aina osa kirkkotaidetta.
– Piispa Eino Sormunen kirjoitti vuonna 1925 paramenteista, että ne eivät ole vain arvokkaat pyhään
käyttöön, vaan ne sopivat siihen nimenomaan siinä
kirkossa, johon ne ovat aiotut, Ilola sanoo.
Kirkkotaide tavallaan avartaa ja myös konkretisoi
jumalanpalveluksen sananjulistusta ja liturgiaa. Etupäässä alttaritaideteoksilla on tässä suuri vaikutus,
mutta merkitystä on myös paramenteilla, jotka väreillään viestivät kirkkovuoden ajankohdasta.
– Erityisesti liturginen liike on painottanut, että
hyvä taide missä muodossa hyvänsä on aina julistavaa.
Descartesin mukaan näkökyky on jaloin kaikista aisteista, Ilola kertoo.

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Veini Vänskä

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Luonnon ihmeitä
ja aarteita
Lysti ja Ilo metsäretkellä

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti
joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan
suopi taas lämpö auringon, se luonnon uudeks
luopi, sen kutsuu elohon. Lysti lammas ja Ilo aasi
olivat lähteneet metsäretkelle. Kun retkelle lähden,
hei, niin reppuni pakkaan täyteen sämpylöitä. On
reppuni täynnä iloa. Ei paina se montaa kiloa.
Lysti ja Ilo
ihastelivat mitä kaikkea metsässä näkyi.
Polulla
hiljaa hiivitään, luonnon ääniä
kuunnellaan. Kriks, kraks, mikä se on? Orava käpyjä keräilee. Yksi kävyistä tippui Lystin ja
Ilon jalkojen juureen. He jatkoivat polkua pitkin. Polulla hiljaa
hiivitään, luonnon ääniä kuunnellaan.
Tsirp, tsirp,
mikä se on? Lintu verkkaan visertää. Kaunis lintu
kaarsi sinisen taivaan halki.
Voi kuinka ihana olisi matkata sen kyydissä. Nähdä maailma
yläilmoista. Polulla hiljaa hiivitään,
luonnon ääniä kuunnellaan, viuh,
viuh, mikä se on? Tuuli puissa puhisee. Kun
he olivat ihan hiljaa, kuului puitten humina, lintujen viserrys ja kaikki metsän muut äänet. Mikä
tuuli oikein on? Mistä se tulee? Minne se menee?
Sitä ei nähdä voi. Mistä se tulee? Minne se menee?
Puissa vain hiljaa soi. Lysti ja Ilo jatkoivat matkaansa ja pysähtyivät syömään eväänsä, monta sämpylää
repustaan. Eväitten jälkeen heitä alkoi väsyttää ja he
kävivät kukkakedon viereen nukkumaan. Ja he uneksivat olevansa ihan pieniä, yhtä pieniä kuin pienet
ötökät metsässä. Myö se ollaan tämän kylän pienintä väkkee, meitä pittää olla paljon, jotta meidät
näkkee. Lal-lal-lal-la lal-la, lal-lal-lal-la lal-la,
lal-lal-lal-la lal-la, lal-lal-lal-la lal-la. Myö se
ollaan tämän kirkon tärkeintä väkkee. Meistä
kaikkein pienimmänkin taivaan Isä näkkee. Lallal… He katselivat metsää uusin silmin. Kaikki näytti
suurelta ja jännittävältä. Ruohonkorsi huojui tuulessa ja he pystyivät kiipeämään ruohonkortta pitkin.
Ihan niin kuin pienet ötökätkin. Ja silloin he näkivät
pienen punaisen leppäkertun. Pikku ötökkä mönkii heinässä. Heinän vartta
kiipee ruuan perässä. Tuuli
puhaltaa ja ötökän se vei! Nyt
mistä se löytyykään? Kiipeää,
kiipeää, kiipeää. Taas heinäs-

sta
Bongaa luonno
vat.
ku
t
vä
ky
sivulla nä
hn
nä yt
Väritä kun olet
linnun,
,
kukan, oravan
rahaisen,
uu
m
leppäkertun,
vyn ja
hämähäkin, kä
siilin.

Kuuntele sivun
laulusatu
YouTubesta
Lysti lammaskanavalta.

sä nään pikku pään. Ja sitten he
huomasivat, kun muurahainen,
muurahainen polulla käydä
tepsuttaa. Muurahainen, muurahainen ihmettelee maailmaa. He
pysähtyivät yhdessä miettimään maailmaa,
miten kaunis luonto onkaan. Silloin maahan tipahti
taas käpy, ylhäällä puun latvassa oli orava. Ilo ja Lysti
kiipesivät puuhun. Orava kertoi Lystille ja
Ilolle; Metsästä löysin mä kävyn, pienen
sievän kävyn. Metsästä löysin mä kävyn,
pienen sievän kävyn. Kävyllä voin minä
soittaa ja metsän ääniä toistaa. Kävyllä
voin minä soittaa ja metsän ääniä toistaa.
Kova suhina kävi heidän ohitseen, kun lintu
pysähtyi kuusen oksalle. Lysti ja Ilo kysyivät
veisikö lintu heidät lentoretkelle. Ja lintu
sanoi tekevänsä sen mielellään. Tuuli humisi
Lystin ja Ilon korvissa, kun lintu kaarteli metsän
yllä kaverukset selässään. Lintu lentää taivaalla, korkealla liitelee. Sitten lentää kotipesään poikasia ruokkimaan. Linnun pesän vieressä oli hämähäkin seitti ja hämähäkki opetti
heille, kuinka he pääsisivät seittiä pitkin
alas puusta. Hämä-hämähäkki kiipes
langalle. Tuli sade rankka hämähäkin vei. Aurinko armas kuivas satehen, hämä-hämähäkki kiipes uudelleen. Mutta Lysti ja Ilo jatkoivat matkaansa.
Lehtien alla piilossa, piilossa, piilossa, lehtien alla
piilossa voi aarre odottaa. Lysti ja Ilo huutavat:
Jippii, minä löysin sen! Jippii, möykyn piikkisen.
Mikä se on? Mikä se on? Se on siili!
Siili kertoi nähneensä metsässä
paljon aarteita mutta myös roskia
ja harmitteli sitä. Ilo sanoi Lystille;
Minä roskia lajittelen. Kunhan
opetat mulle sen. Minä kiitän
Luojaa luonnosta, puhtaasta luonnosta. Lysti keksi, että he keräisivät matkan varrelta
roskat talteen pussiin, joka löytyy repusta ja toiseen
reppuun metsän aarteita. Kuten käpysoittimia ja kauniita kiviä. Mitä muita metsän aarteita voisi löytyä?
Tuuli alkoi humista ja Lysti ja Ilo katsoivat taivaalle.
Ja silloin he heräsivät unestaan.
Olipa se jännittävä uni. He jatkoivat matkaansa kotiin ja miettivät
mitä kaikkea olivat uneksiessaan
nähneet ja kuulleet. Suuri on
maailma pienille jaloille, kun

lähdet kävelemään. Suuri on maailma pienille käsille, paljon on tehtävää. Kukaan ei voi olla liian
pieni tai hento tai voimaton. Kukaan ei voi olla
liian pieni, kun Jumala vieressä on.

Sadun laulut
Suvivirsi. Säv. Ruotsissa 1697, suom. san.
tuntematon
Iloreppu. Säv. ja san. Kristiina Larjava
Polulla hiljaa hiivitään. Säv. ja san. Laura Kuiri
Tuuli. Säv. ja san. Ilona Nyman
Pikkuväen katrilli. Säv. ja san. Maija-Riitta
Hirvonen
Pikku ötökkä, Säv. san. Kristiina Larjava
Hämä-hämähäkki. Trad.
Muurahainen. Säv. ja san. Terhi Pihlajamaa
Metsän aarteet. Säv. ja san. Terhi Hassinen
Lintu taivaalla. Säv. ja san. Laura Kuiri
Sammaleen päällä metsässä. Säv. ja san. Riikka
Jäntti
Rullalaulu. Säv. ja san. Eeva-Maria Nyyssönen
Suuri on maailma. Säv. ja san. Timo-Matti
Haapiainen

Käy hakemassa Hyvinkään kirkon lasten leikkipaikasta laulusatuun liittyvä väritysvihko lapselle.

Sillä pienistä
ja hentoisista
Jumala välittää.
Facebook:
Hyvinkään
seurakunnan
lapset ja
perheet

Instagram:
@lystinlauma
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Sankarivainajien
hauta-alue
Puolimatkan
hautausmaalla.

Puistossa kävely herättää paljon muistoja

H

yvinkäällä on runsaasti metsäalueita ja
kävelyreittejä. Tässä haluan nostaa esille
myös hautausmaat, jotka varsinkin kesällä ovat upeita puistoja täynnä historiaa.
Hyvinkäällä on neljä hautausmaata: Puolimatkan, Kytäjän, Rauhannummen sekä Rautatienrakentajien hautausmaa.
Havaitsemme kauniita kukkaistutuksia, upeita
hautakiviä, mutta ennen kaikkea tuttuja nimiä. Viimeisen leposijansa ovat saaneet Hyvinkään kehitykseen vaikuttaneet kunnan-, kauppalan-, kaupunginjohtajat, päättäjät ja virkamiehet. Löydämme myös
koulumaailmassa vaikuttaneita rehtoreita, opettajia.
Suuren merkityksen Hyvinkään syntyyn ovat antaneet maatilat (mm. Ali-Anttila, Helletorppa, Pikosuo, Paavola, Jussila) tilanomistajat, tilanhoitajat ja
palkolliset. Seurakunnan kirkkoherrat ja pastorit
löytyvät helposti. Voimme myös kohdata lääkäreitä,
pankinjohtajia, kauppaneuvoksia, elintarvike-, vaate-, urheilutarvike- sekä autokauppiaita, taiteilijoita,
myös Mannerheim-ristin ritarin, nimismiehen, puutarhurin ja kivenveistäjän.
Erityisen merkittävä Puolimatkassa on sankarivainajien hauta-alue, jota reunustaa sankariaita kentälle jääneiden muistoksi. Myös Karjalaan jääneiden

vainajien muistoa vaalitaan patsaan muodossa.
Lähistöllä on myös kansalaissodassa kaatuneiden
sekä vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistokivi,
johon myöhemmin lisättiin myös vainajien nimet.
Puolimatkassa ja Rauhannummella on kappeli,
Kytäjällä kirkko siunaustilaisuuksissa käytettävissä.
Krematorio otettiin käyttöön Rauhannummella 1974.
Puolimatkan hautausmaalle valmistui 1994 uurnaosasto, muistolehto, sirottelualue sekä muistelupaikka.
Vainajien tuhkaus on 2000-luvulle tultaessa yleistynyt,
kaikilla hautausmailla on mahdollisuus kätkeä vainajan
tuhka muistolehtoon ilman uurnaa tai sirotella tuhkat
kesäaikana nurmikolle. Tuhkan sirottelu merelle, metsään, tunturille on luvanvaraista. Uusia, upeita hautakiviä näkyy harvakseltaan. Vainajasta kertova pieni, metallinen nimikilpi voidaan kiinnittää muistelupaikalla
olevaan kiveen.
Pienen kävelykierroksen yhteydessä voimme istahtaa puistonpenkille, kuunnella lintujen siritystä,
seurata oravien hyppelyä tai tunnistaa puita ja pensaita.
Teksti: Solveig Crusell
Hyvinkään Matkailuoppaat ry
Kuvat: Veini Vänskä

Vallankaappaus halvaannutti Myanmarin

S

Joona Toivanen
lähetystyöntekijä
Myanmarin luterilaisen teologian instituution rehtori

en

Kirkonmäki Nro 3 | 27.5.2021

Toivaset odottavat mahdollisuutta palata
Myanmariin heti kun se on mahdollista.

den jakamista oman elämän kautta kuunnellen, kertoen, rukoillen ja auttaen. Olo on avuton ja jäljelle jää
vain arka rukous kärsivien lähimmäisten puolesta.
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Olemme tällä hetkellä Bangkokissa ja odotamme mahdollisuutta palata Myanmariin
heti kun se vain on mahdollista, mutta tulevaisuus on hämärän peitossa. Tuntuu vaikealta
kirjoittaa tästä, sillä
uskon, että lähetystyö
on Jumalan rakkau-

IKKUNA MAAILMAAN

on

Näin hiljattain valokuvia nuorista, jotka ovat liittyneet

Myanmarin rajaseutujen heimojen kapina-armeijoihin, taistellakseen maan tulevaisuuden puolesta.
Heidän tulisi olla koulussa, aloittamassa yrityksiä tai
perustamassa perheitä, mutta sen sijaan he valmistautuvat sisällissotaan. Meidän koulumme oppilaat voisivat olla samoin pääsemässä elämässään eteenpäin,
mutta he ovat tällä hetkellä kotona, työskentelevät
perheittensä pelloilla ja jatkavat vanhempiensa jalanjäljissä. Eihän maatyössä sinänsä ole mitään vikaa,
mutta he varmasti surevat ennen kaikkea
perheittensä ja oman tulevaisuutensa
puolesta.

Kansalaissodassa 1918 kaatuneiden muistomerkki.

Jo

aimme taas kerran muistutuksen siitä, kuinka lähetystyössä – ja toki myös elämässäkin
– suunnitelmat voivat muuttua yhtäkkiä
dramaattisesti. Maailmanlaajuisen pandemian aikana tästä puhuminen tuntuu hieman
turhalta, mutta Myanmarissa yhteiskunta pyörähti
päälaelleen pahemman kerran. Vallankaappaukseen
asti työmme Myanmarissa tuntui kehittyvän hienosti;
koulussa oli oppilaita ja visio sekä vastaava strategia
nuorten koulutuksen kehittämiseksi tuntui selvältä.
Olimme Helenen kanssa odottaneet innolla päästäksemme opettamaan, mutta sitten kaikki muuttui. Ensin koronakriisi sulki koulut ja juuri kun tilanne tuntui
jo paremmalta, vallankaappaus halvautti koko maan ja
yhteiskunta ajautui kaaokseen. Tuntui, että Maslown
tarpeiden hierarkian pyramidin perustukset ovat kerta heitolla romahtaneet ja nyt kirkkojen prioriteetit
ovat siirtyneet koulutuksesta aivan elämän perusasioihin. Maa on sentään rikas ja ne, joilla on suvun peltomaita jäljellä, voivat elättää itsensä maataloudella.
Kriisi on onneksi tuonut Myanmarissa asuvia heimoja
ja uskontokuntia toisiaan lähemmäksi ja pakottanut
kansalaisia toimimaan yhdessä ja pohtimaan tarkemmin yhteistä tulevaisuutta.

Karjalaan jääneiden v
 ainajien muistopatsas.

Roine Piirainen

YTIMESSÄ

Luojan luomakunta

J

älleen tänä keväänä olemme pitkän
odotuksen jälkeen nähneet luonnon heräävän eloon ja kasvattavan
esiin vaaleanvihreitä lehtiä puusta
tai pensaasta. Hetkessä syntyy
paljon uutta: olemattoman pienestä siemenestä kehittyy kukka, jollaista emme ole
aikaisemmin nähneet. Läheisestä puusta
taas kuuluu piipitys, kun aivan ainutlaatuiset linnunpoikaset kuoriutuvat munastaan
ja kerjäävät äidiltään ruokaa. Ja ennen kaikkea: jokaisena päivänä syntyy maailmassamme paljon lapsia, joista yksikään ei ole
täysin samanlainen. Silti Jumala on luonut
kaikki ihmiset omaksi kuvakseen.
Meillä on tapana ylistää erilaisia taiteilijoita, jotka osaavat valmistaa taideteoksia
tai suunnitella vaikkapa upeita muotivaatteita tai toinen toistaan suurempia ja
mahtavampia taloja ja muita rakennelmia.
Mutta kukaan noista taiteilijoista ei pysty
luomaan mitään niin kaunista ja ainutkertaista kuin meidän luomakuntamme; sen
kasvit, eläimet ja ihmiset. Myöskään pitkäl-

le kehittynyt lääketiede ei ole löytänyt sitä
niin kauan etsittyä nuoruudenlähdettä tai
parannuskeinoa kaikkiin sairauksiin.
Ihmiset ovat saaneet aikaiseksi paljon
hyvää, mutta toisella puolella vaakakupissa painaa kuitenkin kaikki se tuho, jota
olemme luomakunnalle itsekkyydellämme
aiheuttaneet. Pohjavedet saastuvat, järvet
kasvavat umpeen, meret saastuvat ja etelän
maissa aavikoituminen lisääntyy. Olemmepa saaneet aikaan jopa ilmastonmuutoksen,
jolloin ilmaston lämpenemisen seurauksena mannerjäätiköt sulavat ja merenpinta
nousee.
Raamatussa kerrotaan, että ihminen sai
jo aikojen alussa tehtäväkseen viljellä ja varjella Jumalan luomaa maailmaa. Olemme
hoitaneet tuon tehtävän huonosti, mutta
vähitellen silmämme ovat auenneet. Nykyään teemme paljon työtä säilyttääksemme
luonnon ja eläimet sellaisina kuin ne nyt
ovat, tai jos mahdollista, pyrimme jopa korjaamaan tekemiämme virheitä.
On tärkeää, että jokainen meistä kantaa

Meillä on
pala taivasta
keskellämme.

vastuun yhteisestä luomakunnastamme.
Eikä kyse ole vain jostain ikävästä velvollisuudesta, vaan Jumalan hyvien luomistekojen rakastamisesta. Usein erehdymme
ajattelemaan, että vasta taivaassa kaikki on
hyvää, kaunista ja rakastettavaa. Mutta moniko meistä tulee ajatelleeksi, että Jumalan
ihmeelliset luomisteot ympäröivät meitä jo
nyt?
Meillä on pala taivasta keskellämme.
Kyse on vain siitä, näemmekö sen ja
osaammeko arvostaa sitä. Luomakuntamme sisältää lukemattomia ja toinen toistaan suurempia ihmeitä. Olipa kyse sitten
pienestä rikkaruohosta, joka litistyy kenkämme alle, tai jättiläisvalaasta meren syvyyksissä, ne ovat Jumalan suunnittelemia
ja niillä kaikilla on oma tarkoituksensa.
Meidän tarkoituksemme ja tehtävämme
on pitää hyvää huolta luonnosta ja toinen
toisistamme.
Merja Telsavaara
varhaiskasvatuksen pappi

Raamatun sana

Rukous

Virsi

Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.

Rakas taivaallinen Isämme.
Kiitämme sinua maailmasta,
jonka olet luonut.
Kiitämme sinua sen kauneudesta.
Kiitämme kasveista, eläimistä ja ihmisistä.
Me emme osaa elää tahtosi mukaisesti.
Kiitos, että annat meille anteeksi Poikasi
Jeesuksen tähden.
Auta meitä varjelemaan sitä hyvää,
minkä sinä olet luonut.
Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.

Jumala loi auringon, kuun ja
järvet ja puut, ihmiset myös.
Jumalan on taivas ja maa.
Herraa me tahdomme kiittää.
Herralle riemulla laulamme
kiitosta.
Herra, me kiitämme nimeäsi.

Joh. 1:1-4

Henkensä hän heikoille suo ja
keskellemme lämpöä luo.
Taivas jo on luonamme näin.
Herraa me tahdomme kiittää.
Herralle riemulla laulamme
kiitosta.
Herra, me kiitämme nimeäsi.
Virsi 135
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Hyvinkään seurakunnassa halutaan
varmistaa nuorille positiivinen ja turvallinen rippikoulukokemus. Pandemiatilanne onkin kehittynyt rippikoulujen
pidon kannalta positiiviseen suuntaan
ja varasuunnitelmat ovat takataskussa
valmiina, mikäli tilanne kesän edetessä muuttuu. Rippikoululeirien lisäksi
Hyvinkään seurakunnassa on tarjolla
päivärippikoulu sekä pienryhmä, vuosittain yleensä yksi kumpaakin.
Päiväripari on niille nuorille, jotka
eivät syystä tai toisesta halua yöpyä
leirillä. Päivärippikoulussa on paljon samoja elementtejä kuin leirillä: opetusta,
yhdessä oloa, leikkiä, pelailua ja ruokaa.
Ripari sisältää kevään kokoontumiset
sekä intensiivijakson, joka kestää kaksi
viikkoa arkipäivisin. Päivät ovat pääsääntöisesti aamu yhdeksästä iltapäivä
kolmeen.
Pienryhmärippikouluun voivat

Kirkon kuvapankki/Henna Aaltonen

Rippikoulun voi
käydä monella
eri tavalla

Historian havinaa, konﬁrmaatiomessu Hyvinkään kirkossa 19.6.2004.

hakea kaikki, joille pienemmässä ryhmässä oleminen sopii suurta ryhmää
paremmin. Nuoren tarve käydä rippikoulu pienryhmässä voi johtua monesta
eri syystä, esimerkiksi terveydelliset,
sosiaaliset tai oppimiseen liittyvät syyt.
Pienryhmässä on enintään kahdeksan

nuorta, jolloin nuoren tarpeet tulevat
paremmin huomioiduiksi. Ryhmäläisille
räätälöidään yhdessä mahdollisimman
mukava kokonaisuus. Pienryhmät kokoontuvat iltaisin ja viikonloppuisin
noin 1-2 tuntia kerrallaan.
Kehitysvammaisille nuorille Hyvin-

käältä, Mäntsälästä ja Nurmijärveltä
järjestetään pienryhmärippikouluja tänä vuonna kaksi kappaletta: toinen elokuussa leirimuotoisena Sääksissä ja toinen syyslomalla päiväkouluna Martin
seurakuntatalolla. Kehitysvammaisten
rippikoulussa käytetään mm. selkokieltä ja kuvakommunikaatiota tavallisen
puheen tukena.
Mikäli rippikoulu jäi nuorena käymättä, voi sen suorittaa aikuisenakin.
Aikuisripari kestää 20 oppituntia. Se
koostuu seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisesta, itsenäisestä opiskelusta,
muutamasta tapaamisesta papin kanssa
sekä konfirmaatiosta, jonka ajankohdan
voi päättää itse. Aikuisena kirkkoon
liittyjän pitää käydä rippikoulu. Jos
liittyjää ei ole vielä kastettu, saa hän
rippikoulun päätteeksi kasteen, joka on
samalla konfirmaatio.
Rippikoulu huipentuu konfirmaatioon. Kokoontumisrajoitusten vuoksi
monien sukulaiset ja ystävät osallistuivat viime vuonna konfirmaatiotilaisuuksiin netin kautta. Tilaisuudet pyritään tänäkin kesänä suoratoistamaan,
jotta mahdollisimman moni pääsisi
osallistumaan ainutkertaiseen juhlaan.

POIMINTOJA

Ti 1.6.- pe 20.8. klo 9-16 Kuvat uskon
tulkkeina. Sielun värit-maalausryhmän
taidenäyttely Hyvinkään kirkossa,
Hämeenkatu 16.

Ke 2.6. klo 14-16 Tuijan kahvit Hyvinkään
kirkon pihassa, Hämeenkatu 16. Tervetuloa työkaverit, yhteistyökumppanit,
seurakuntalaiset, ystävät, kaikki! Mahdollisuus tavata pitkäaikaista diakoniasihteeriä Tuija Mattilaa ja kohdata kiitoksin,
tervehdyksin sekä yhdessä ollen. Kahvit
tarjoaa Hyvinkään seurakunta ja diakoniatyö. Tervetuloa!
Su 6.6. klo 15-19 Pyhäkoulun kesäretki
Sääksin leirikeskuksessa, Sääksjärventie
146. Tervetuloa mukaan koko perhe!
Saunat lämpiävät ja uimaan saa mennä.
Ma 7.6. klo 12-15 Lähetyksen kesäkahvila
Hyvinkään kirkon ala-aulassa, Hämeenkatu 16. Lähetyksen kesäkahvila on avoinna
kesäkuun ajan maanantaista keskiviikkoon.
Voit hankkia kahvilasta vaikkapa mökkituliaiset lähetystyön hyväksi. Myynnissä
on monenlaisia käsintehtyjä tuotteita. Tule
tutustumaan!
Ma 7.6.- to 24.6. klo 9-14 Kesäperhekerho
ulkona, Lasten kammarin pihalla, Kirvesmiehenkatu 12. Grillausmahdollisuus,
omat eväät mukaan!
Päiväkerho- ja muskaripaikkoja voi kysellä
kasvatuksen toimistosta, 040 528 7236,
tanja.uimonen@evl.ﬁ.
Su 13.6. klo 15 Siioninvirsiseurat / Herättäjäyhdistys Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie
11. Veisataan Siionin virsiä.
Ke 14.7. klo 12 Siioninvirsiseurat / Herättäjäyhdistys Rautatienrakentajien hautausmaalla, Sandelininkatu 13.

Ti 20.7. klo 9 Missio-golf Hyvigolﬁn kentällä.
Jo 12. kerta lähetystyön hyväksi! Kisan
suojelija lääninrovasti Ilkka Järvinen. Ilmoittautuminen su 18.7. klo 12 mennessä
hyg.nexgolf.ﬁ, toimisto 0600 550 974.
Lisätiedot Kosti Kallio, 050 563 9809.
Su 8.8. klo 12-13 Sanajumalanpalvelus
Vaiveron Myllytilalla, Myllytilantie 34.
Jussi Kaukiainen

To 27.5. klo 14-16 Pappi tavattavissa Puolimatkan hautausmaalla, Aholankatu 20.
Pappi on kappelin luona 14-15, sen jälkeen kiertelee hautausmaalla. Nähdään
ja jutellaan.
To 27.5. klo 18 Ikkunoita lähetyksen maailmaan Teamsissa. Teatterin ikkunoista
kertoo kirkkoteatteriohjaaja Antti Sevanto. Linkki tilasuuteen löytyy seurakunnan
kotisivulta Tapahtumat-osiosta nimen tai
päivämäärän avulla.
Ma 31.5. klo 11.45-12.30 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkon aulassa, Hämeenkatu
16. Tervetuloa noutamaan maukas ateria
edulliseen hintaan. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleville hyvinkääläisille
tarkoitettu diakoniaruokailu. Maksu 2 €
käteisellä. Koronarajoitusten vuoksi saat
aterian mukaasi valmiiksi pakattuna.
Omaa vuoroa odotetaan ulkona, ovelta
jokainen ohjataan vuorollaan noutopisteeseen. Kirkkoon ei voi jäädä ruokailemaan. Kiitos yhteistyöstä. Seuraavat
kerrat: 14.6., 21.6., 28.6., 12.7., 19.7., 26.7.,
16.8., 23.8. ja 30.8.

Su 8.8. klo 17 Koulunsa aloittavien siunauskirkko Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu
16. Rastiradalla kuljetaan oman perheen
kanssa ja alttarilla pyydämme Taivaan
Isän siunausta koulutielle. Tervetuloa
klo 17-19 välisenä aikana, silloin
kun teidän perheelle, kummeille ja/
tai isovanhemmille sopii. Lopuksi on
jätskitarjoilu ulkona!
To 12.8. klo 18 Siioninvirsiseurat / Herättäjäyhdistys Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Su 29.8. klo 18 kanteletaituri Ida Elinan
konsertti Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.

N U O R T E N T O I M I N TA K E S Ä L L Ä 2 0 2 1 :
Raamis keskiviikkoisin klo 16-20
Nuorten ilta torstaisin klo 16-20
Tulossa: Kuutsi 2021 27.-29.8.
Lisää tietoa ja ajantasaiset infot www.betsku.net ja Instagramista @betskunet
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Su 5.9. klo 8-16 Perheiden retkipäivä
Sääksin leirikeskuksessa, Sääksjärventie
146. Tervetuloa mukaan retkipäivään.
Ilmoittautuminen nettisivujen kautta.
Ohjelmassa yhdessä olemista ja tekemistä, pyhäkoulu, askartelua, leikkiä ja
pelejä. Saunat lämpiävät ja uimaranta
on meitä varten. Maksu paikan päällä.
Tullaan omilla kyydeillä. Jos tarvitsette
kyytiä, ota yhteys Anna-Mari Tukevaan,
040 559 6327.

KOULULAISTEN KESÄ
Sääksin leirikeskuksessa
8.-9.6. Junnuleiri 6-8 v. Leiri eskariin
menevistä tokaluokalle meneviin asti.
Hinta 20 €.
29.7.-30.7. Kesäleiri 7-8 v. Hinta 35 €.

31.7. Isovanhempi –lapsenlapsi –päivä. Aikuinen 20 €, lapsi 5 €. Ei sisaralennusta.
1.8. Kummi-kummilapsi –päivä. Aikuinen
20 €, lapsi 5 €. Ei sisaralennusta.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Hyvinkään seurakunnan pitopalvelu
ottaa huomioon ympäristöasiat.
Maukasta lounasta on aina mukava
syödä. Ateriointi on vielä mukavampaa
silloin, kun tietää, että ympäristöasiat
on otettu ravintolassa huomioon. Näin
on Hyvinkään seurakunnan pitopalvelun kohdalla.
– Emme tee lounaalla kaikkea ruokaa kerralla, vaan jaksotamme ruoanvalmistuksen menekin mukaan. Valmistamme tarjottavat ruoat alusta alkaen.
Yli jäänyt tuore ruoka-aines pyritään
käyttämään uudestaan. Näin siitä ei sitten tule hävikkiä, kertoo Anne Silván.
Silván toimii pääemäntänä Hyvinkään seurakunnan pitopalvelussa. Sen
juuret ulottuvat aina 1970-luvulle asti.
Tuolloin perustettiin kirkon lähetyspiirin aloitteesta hautajaispalvelu muistotilaisuuksia varten.
Nykyisin pitopalvelun tilat sijaitsevat
seurakuntatalon toisessa kerroksessa.
Joka arkipäivä siellä on tarjolla kaikille
avoin lounas ja pitopalvelusta voi tilata
tarjottavat juhliin niin häihin, hautajai-

siin, syntymäpäiviin, rippijuhliin kuin
ristiäisiinkin.
Juuri laaja-alaisuutensa vuoksi onkin
hyvin tärkeää, että ilmastovaikutukset
huomioidaan. Pitopalvelussa tämä
näkyy muun muassa siinä, että kierrätysasiat otetaan huomioon ja tavarantoimitukset pyritään keskittämään.
Paikallisia toimijoita suositaan.
– Myllyn parhaan raaka-aineet
tulevat ihan tuosta vierestä. Olemme
myös keskittäneet hankinnat yhteen
kalatukkuun ja yhteen tuoretukkuun.
Pitopalvelu on aina suosinut kotimaisia
raaka-aineita, Silván kertoo.
Yksityistilaisuuksia varten asiakkaita
pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman tarkka henkilömäärä kuhunkin
tilaisuuteen osallistujista. Näin pyritään
välttämään ylimääräisen ruoan valmistaminen. Asiakkaankaan ei silloin tarvitse maksaa ylimääräistä.
Ja jos jokin seikka vaatii parannusta,
siihen pyritään puuttumaan.
– Meillä on omat lajittelupisteet
sekajätteelle, kartongille, biojätteelle,

Tea Pohjoispuro

Vastuullista lounastamista

Pitopalvelussa suositaan kotimaisia raaka-aineita ja tarjottavat ruoat
valmistetaan alusta alkaen.

lasille ja metallille. Erillistä muovinkeräyspistettä seurakunnalla ei ole.
Viimeisessä ympäristöpalaverissa pyy-

POIMINTOJA
Sääksin leireistä sisaralennus -50%, ellei
toisin mainita. Lapsi ilmoitetaan oman
ikäryhmänsä leirille.

Pyöräleiri 19.7.-23.7.
Pyöräleiri 9-12 vuotiaille. Lähtö päivittäin klo
9 Vehkojan srk-keskuksen pihasta, YliAnttilantie 3 ja paluu samaan paikkaan
klo 16. Polkeminen omilla polkupyörillä
Lehtolan majalle. Päivittäinen pyöräilymatka n. 20 km. Voi ilmoittautua koko
viikoksi tai yksittäisiksi päiviksi. Hinta 5 €/
päivä, sisältää lounaan ja välipalan sekä
vakuutuksen.
Ilmoittautua voi aina siihen saakka, kun leiri
alkaa. Leirien hinnat sisältävät kuljetukset
leirille ja takaisin, ateriat, majoituksen,
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Lisätietoja leireistä ja ilmoittautumiset
www.betsku.net ->7-14-vuotiaat -> Leirit
ja retket tai A-P Laakso, 0400 616 238,
ari-pekka.laakso@evl.ﬁ tai Kirsi Kupiainen, 040 566 3990, kirsi.kupiainen@evl.ﬁ.

myös noutaa lounaan mukaasi. Viikon
ruokalista on katsottavissa osoitteessa
www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ/pitopalvelu.
Juhannuksena pe 25.6.- su 27.6. pitopalvelu on suljettu.
Diakonian asiakasvastaanotto NesTorissa,
Suokatu 6. Diakonian päivystysvastaanotolle voi varata ajan ma klo 14-17 ja ti, to
tai pe klo 10-13 p. 019 4561 250. Ystäväpalvelun kotikäyntien asemasta asiakkaisiin ollaan yhteydessä puhelimitse.
Perheneuvonnan asiakasvastaanoton
(Oikokuja 2) ajanvaraus numerosta
040 8050 390 ma-to klo 9-11. Yhteydenottopyynnön voi myös jättää sähköpostitse: perheneuvonta.hyvinkaa@evl.ﬁ.
Keskusteluapua seurakunnasta. Vaikeiden
asioiden kanssa ei ole hyvä jäädä yksin,
vaan niistä on tärkeää puhua jonkun
kanssa. Akuutissa kriisitilanteessa soita:
Päivystävä pappi 040 805 0212
ma-pe klo 9-13
Palveleva puhelin 040 022 1180
joka ilta klo 18-24
Koulutyöstä vastaava pappi 0400 843 241
Diakoniatyöntekijät 040 559 6314 ja
040 487 1382
Kirkon keskusteluavun palvelevan puhelimen numero on kaikkialla Suomessa
0400 22 11 80. Suuntanumeroa ei tarvita.
Palveleva puhelin on avoinna joka päivä. Suomenkielinen päivystys on koko

KIRKON KESKUSTELUAPU¤

Huom. Tapahtumiin voi tulla muutoksia.
Ajantasainen tieto löytyy seurakunnan
nettisivuilta www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ.

Pitopalvelu palvelee koko kesän! Tervetuloa nauttimaan maukasta ruokaa srkkeskuksessa (Hämeenkatu 16, 2:nen krs)
sijaitsevaan lounasravintolaan arkisin
kello 10.30-13.30. Lounaan hinta on 10
euroa ja se sisältää tasokkaan kotiruoan,
tuoreet leivät, kahvin ja jälkiruoan. Voit

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa
evl.fi/kirkonkeskusteluapu

maassa päivittäin klo 18-24. Ruotsinkielinen päivystys - Kyrkans samtalstjänst
päivystää joka ilta klo 20-23 numerossa
0400 22 11 90.

Teatteri Beta esittää Aleksis Kiven Lean
Teatteri Beta, Hyvinkään seurakunnan
teatteri, esittää kesällä 2021 yhden
suomalaisen näytelmäkirjallisuuden
merkkiteoksista. Lea on ensimmäinen
teatterissa virallisesti esitetty Aleksis Kiven näytelmä ja sen ensi-iltaa
10.5.1869 pidetään myös suomalaisen
ammattiteatterin syntyhetkenä.
Lea pohjautuu Raamatun kertomukseen epärehellisestä veronkantajasta
Sakkeuksesta (Kiven tekstissä Sakeus).
Lea on Sakeuksen tytär, jonka rakkaudesta kaksi kilpakosijaa, arvostettu
fariseus Joas, ja köyhä saddukeus
Aram mittelevät. Lea on täynnä suuria
tunteita. Sakeusta korventavat ahneus
ja huono omatunto, Joas himoitsee

Tilaa seurakunnan
uutiskirje sähköpostiisi!
Saat tietoa mm. seurakunnan ajankoh-

sinkin, että sellainen järjestettäisiin,
Silván sanoo.
Henri Waltter Rehnström

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

hänen omaisuuttaan ja Leaa, jonka
sydän on jäätä Joakselle, mutta roihuaa Aramille. Jeesuksen kohtaaminen
saa kaiken muuttumaan, ilon ja liikutuksen kyyneleet virtaavat. Kaikki tämä on kerrottu Kiven persoonallisella,
rikkaalla, hauskalla ja ilmaisuvoimaisella kielellä.
Teatteri Betan esityksessä alunperin yksinäytöksisestä pienoisnäytelmästä
tehdään koko illan esitys. Lean tarina
nähdään ensin traagisena draamana
ja sitten hulvattomasti irrottelevana
komediana.
Lea esitetään Vehkojan seurakuntakeskuksen salissa. Esitys kestää väliaikoineen n. 2 t. Se on lähtökohtaisesti
suunnattu aikuisille, mutta näytelmässä ei ole mitään sellaista, mitä
kouluikäinen lapsi ei yhdessä aikuisen
kanssa voisi halutessaan katsoa.
Liput tulevat myyntiin kesäkuussa.
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan
Teatteri Betan ja Hyvinkään seurakunnan kanavissa. Lisätiedot: Antti Sevanto, 040 5845 836, antti.sevanto@evl.ﬁ.
Esityssuunnitelma:
ke 30.6. klo 19
to 1.7. klo 19
su 4.7. klo 16
ma 5.7. klo 19
ti 6.7. klo 19
su 15.8. klo 16
ti 17.8. klo 19
ke 18.8. klo 19
to 19.8. klo 19
su 22.8. klo 16

taisista asioista ja tulevista tapahtumista.
Linkin tilauslomakkeeseen löydän nettisivuiltamme www.hyvinkaanseurakunta.
ﬁ/info-ja-asiointi/tilaa-uutiskirje.
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Vuonna 1896 valmistunut rukoushuone
vihittiin kirkoksi 1978

Hyvinkään Vanha kirkko
edellä aikaansa

S

anotaan, että aikansa kutakin.
Hyvinkään Vanha kirkko on
ollut edellä aikaansa. Se on
elänyt avoimessa liitossa vuosikymmeniä kirkkokansan kanssa kirkoksi vihkimättömänä. Vanhan
kirkon vaiheilla on tapahtunut paljon
ja kirkon historiaa on kerrottu monissa
julkaisuissa. Puhetta on piisannut.
Nurmijärven ja Hausjärven takamaille Hyvinkäälle tuotiin Venäjän
keisarin määräyksestä rautatie. Sen seurauksesta tänne tuli väkeä, teollisuutta,
kauppaa ja matkustavaisia. Tarvittiin
myös Jumalansanan julistajia ja julistukselle paikka. Hartauksia pidettiin
rautatieaseman odotushuoneissa kunnes saatiin luvat, hirsiä, rahaa ja lainaa
oman rukoushuoneen rakentamiseen.
Oma pappi ja kirkkoherrakin saatiin.
Rakennus on kestänyt sodissa ja rauhassa. Sitä on laajennettu ja remontoitu
moneen kertaan viimeksi 2000-luvulla.
Rakennuksen värikin on vaihdellut punaisen ja vaaleamman välein. Kellotorni
on ja tornin väsynyt kello on vaihdettu
uuteen ja heleämpään. Urkuharmonin
jälkeen saatiin parvelle mahtumaan oikeat urut. Kirkko on ollut jäädä kadun
alle. Se on haluttu purkaa ja se yritettiin polttaa. Vuonna 1896 valmistunut
rukoushuone vihittiin kirkoksi vasta
12.11.1978.

kuulutettu kotieläinten karkailuista ja
kettujen myrkyttämisistä. On vihitty,
konfirmoitu ja siunattu haudan lepoon.
Vaimoni ja lapseni ovat päässeet täällä
ripille. Monet yhdistykset ovat kokoontuneet kirkossa. Tunnelmallisia ovat olleet Lucia-juhlat. Uusitussa sivusalissa
istuessaan tuntee, kuinka lähimmäinen
on likimmäinen.
Vanhaan kirkkoon sanan kuuloon
tulleen kannattaa pitää myös silmänsä
avoinna. Taidetta vanhoilta vuosikymmeniltä riittää. Alttaritaulun lasimaa-

laus on kiehtova. Kuviot saarnatuolissa ja sisäseinillä erottuvat ihanina.
Kattokruunut kimmeltävät juhlavasti.
Kirkon penkit ovat alkuperäistä vanhaa
laatua. Eteisen muistotaulut kertovat
kahden hyvinkääläisen Mannerheimin
ristin saaneen ritarin elämästä. Vuosikymmenien takaa on myös virsitaulu.
Virsilaulu on joskus kesäisin kaikunut
kellotornista. Kirkon ympärillä puisto
on hiukan kärsinyt viereisestä sillanrakennustyöstä, mutta luonto peittää
nopeasti virheet. Siltaa pitkin Hangon-

Vanhan
kirkon urut.

Kansan kirkko
Kolmella vuosisadalla palvellut Vanha
kirkko on suonut iloa ja lohtua monelle
sukupolvelle. Tilaisuuksia kirkossa on
nuorille ja vanhoillekin. Messujen lisäksi kirkossa on pidetty kokouksia, konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia. Kauneimpia joululauluja on kuultu useilla
kielillä. Kirkko on korvannut tietotoimiston. Kastettujen, vihittyjen ja kuolleiden ilmoittelujen lisäksi on kirkossa
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Näkymä
lehteriltä
kirkkosaliin.

Vanha kirkko
on suonut iloa ja
lohtua monelle
sukupolvelle.
radan takaakin pääsee pian kävellen
kirkkoon.

Ihmisiä kirkon takaa
Sanotaan, että saunan takana on tilaa.
Tilaa on ollut myös kirkon takana.
Nurmijärven kirkkoherran apulainen
Johannes Vitikka kävi saarnaamassa
Hyvinkäällä vankisiirtolan tilapäisseurakunnassa. Vangit rakensivat täällä
rautatietä.
Rukoushuoneyhdistyksen perustajana muistetaan Nurmijärven kirkkoherra Afred Sadenius ja rukoushuoneen
piirustusten tekijänä hänen poikansa
arkkitehti Yrjö Sadenius.
Kirkon asioista huolehtivia olivat
opettaja Anton Meriluoto ja Villatehtaan pakkamestari Otto Heinonen, joka
murhattiin vuonna 1918. Rakennusmestari Heikki Siikonen palkattiin suunnittelemaan ja toteuttamaan kirkon
remonttia vuonna 1923. Myöhempää
remonttia vuonna 1977 suunnitteli vanhaa säilyttäen arkkitehti Seija Torpo.
Hän raaputti esiin seinästä rakennuksen vanhan punaisen värimallin.
Kirkonmiehistä maininnan ansaitsevat kirkkoherra Akseli Renvall, Piispa
Aimo T. Nikolainen, joka vihki rakennuksen virallisesti kirkoksi ja suntio
Antti Ketonen.
Teksti: Risto Nihtilä
Kuvat: Veini Vänskä

