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Päivi Vuolteen mielestä raja-aita kiukuttelulle pitäisi vetää siihen, että ketään ei satuteta tai mitään ei rikota.

Kun huudat lapselle, peli on menetetty
Hyvinkään seurakunnan uusi perheneuvoja Päivi Vuolle
tuntee sekä lasten että aikuisten kiukun.

T

kiukkuun, menemällä siihen mukaan.
ilanne on varmaan hyvin tuttu
– Vanhemmille voi nousta mieleen asiat,
monesta lapsiperheestä. Vanhem
mistä jäi vaille omassa lapsuudessa, kuten
milla on kiire töihin. Lapsi pitäisi
”no, ei minuakaan kukaan syliin ottanut,
saada tarhaan. Yhtäkkiä tämä
kun olin pieni.” Kielteiset tunteet tarttuvat
haluaakin pukea päälleen paidan,
joka juuri nyt on pyykissä. Eikä lapsi suos herkästi ja yhtäkkiä kaikki huutaa perhees
tu kompromisseihin vaan alkaa huutaa.
sä yhteen ääneen, eikä kukaan enää muista,
Vanhemmilla on täysi työ saada kiljuva ja
mistä kaikki alkoi, Vuolle sanoo.
rimpuileva lapsi aisoihin – ja oman kiuk
Kaikkein tärkeintä on välttää tilanteen
menemistä pahemmaksi. Tämä voi tapah
kunsa hillittyä.
Aikaisemmin vastaavanlaisia tilanteita
tua juuri esimerkiksi huutamalla lapselle
on käsitelty lapsen näkökulmasta. Lapsen
tai eristämällä lapsi yksin toiseen tilaan. Ne
kiukuttelusta on kirjoitettu paljon hyvää
eivät kuitenkaan synnytä toivottua tulosta,
kirjallisuutta. Mutta vanhemmat on unoh
sillä niiden kautta lapsi ei opi ymmärtä
dettu. Ehkä siksi monille isille ja äideille
mään käytöksensä syytä.
onkin epäselvää, miten heidän tulisi käyt
– Lasta ei myöskään saa nolata tai mitä
täytyä silloin, kun pinna lapsen kanssa ki
töidä muiden silmissä. Eli ei saa sanoa, että
ristyy. Nyt apua tähän tarjoaa viime vuoden miksi olet sellainen tai sellainen, mikset ole
lopulla ilmestynyt Vanhemman kiukkukirja, samanlainen kuin muut. Ehdoton nou nou
on myös lapsen ulkonäköön liittyvä kom
jonka Päivi Vuolle ja Heli Pruuki ovat
yhdessä kirjoittaneet.
mentointi, Vuolle muistuttaa.
– Ne ovat kieltämättä pitkiä minuutteja
tuulikaapissa, kun puetaan kiukuttelevalla
Mutta mitkä sitten ovat toimivia työkaluja?
lapselle kenkiä jalkaan. Hiki valuu selkää
Niitä Vanhemman kiukkukirjasta löytyy
pitkin ja lapsi huutaa pää punaisena.
useita. Kaikki lähtee siitä, että vanhem
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että
man tulee ottaa tilanne haltuun ja olla
vanhempi pystyisi ottamaan tilanteen
rauhallinen. Saavuttaakseen tämän hän voi
haltuun. Huutaa ei voi, koska silloin peli
esimerkiksi siirtää itsensä ajatuksissaan
on menetetty, Hyvinkään seurakunnassa
toiseen, miellyttävämpään paikkaan, kuten
syksyllä perheneuvojana aloittanut Päivi
mökkilaiturille.
Vuolle kertoo.
Sen sijaan, että lapsi eristetään, van
hemman kannattaa itse ottaa tilanteessa
aikalisä. Hän voi siirtyä esimerkiksi toiseen
Vanhemman kiukkukirjan tarkoituksena on
tarjota työkaluja siihen, mitä vanhemmassa huoneeseen, mutta niin että jättää oven
auki. Näin lapsi voi koska tahansa tulla van
tapahtuu, kun lapsi kiukuttelee. Tuolloin
saattaa aktivoitua monenlaisia tunteita,
hemman luokse. Yksi hyvä vinkki on pukea
kuten kateutta, syyllisyyttä ja häpeää.
päälle kuulosuojaimet. Tällöin vanhempi
Vanhemmat saattavat reagoida lapsen
pysyy edelleen lapsen lähellä, mutta pystyy
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HENKILÖKUVA
Päivi Vuolle
Psykiatrinen sairaanhoitaja ja työnohjaaja
Aloitti Hyvinkään
seurakunnan
perheneuvojana 1.9.
Ollut mukana
kirjoittamassa kirjoja
Lapsen ja nuorten
viha, Vanhemman
kiukkukirja.
Motto: ”Kaikki tärkeä
tapahtuu suhteessa”.

On selvää,
että jossain
vaiheessa
jokainen
vanhempi väsyy,
ja saattaa siksi
suutahtaa
lapselle.

samalla suojaamaan itsensä korvia repivältä
huudolta.
Kiukku ja suuttuminen ovat hyvin inhi
millisiä kokemuksia, jotka me kaikki
tunnistamme. Mutta vanhemmilta näiden
tunteiden ilmaiseminen on meillä ikään
kuin kielletty. Päivi Vuolle viittaa vahvaan,
erityisesti äiteihin liittyvään myyttiajatte
luun.
– Ajatellaan, että äiti hoitaa vanhukset
ja haavoittuneessa asemassa olevat. Siihen
kuvaan ei mahdu kiukutteleva ja vihantun
teita ilmaiseva vanhempi. Kulttuuriperi
mämme ja historiamme on asiassa vahva.
Esimerkiksi Italiassa saatetaan huutaa pää
punaisena keskellä kaupunkia. Suomessa
on vahva yksityisyyden tavoittelu. Täällä
ovet ja ikkunat pannaan kiinni, kun selvitel
lään välejä, Vuolle sanoo.
On selvää, että jossain vaiheessa jokai
nen vanhempi väsyy, ja saattaa siksi suutah
taa lapselle. Mutta kiukustumisesta pitää
ottaa vastuu ja pyytää lapselta anteeksi.
Yhteys vanhemman ja lapsen välillä pitää
avata nopeasti.
Millainen kiukku sitten on normaalia ja
millainen epänormaalia? Tähän on vaikea
sanoa selvää vastausta. Vuolteen mielestä
raja-aita pitäisi vetää ainakin siihen, että
ketään ei satuteta tai mitään ei rikota.
– Saatamme olla edelleen vähän solmus
sa tunteiden hyväksymisen suhteen. Pitää
kuitenkin muistaa, että tunteet eivät ole
identiteettikuvaus. Ne eivät määritä meitä,
eivätkä kerro siitä millaisia ihmisiä me
olemme, Vuolle sanoo.

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuva: Tea Pohjoispuro

PÄÄKIRJOITUS | 9.9.2021
Jyrki Rauhala
Julistuksen vastuukappalainen

ERÄS VANHEMPI oli kysynyt lauantaiiltana
lapseltaan: ”Mennäänkö aamulla kirkkoon?”
Lapsi oli ollut hetken mietteliään näköinen
ja kysynyt: ”Onko siellä ehtoollista?” Kyllä
vastauksen jälkeen oli tullut kommentti:
”No kyllä mä sitten voin lähteä”. Pieni seura
kuntalainen oli tottunut vanhempiensa
kanssa käymään ehtoollispöydässä. Alkuun
pappi oli laittanut kätensä lapsen päälle ja
siunannut. Ennen pitkää oli lapsi kysellyt:
”Enkö minäkin voi saada?”. Siinä olivat het
ken jutelleet miten se ei ole ihan tavallista
syömistä vaan Jeesuksen ystävien ateria.
Jeesus on meitä erityisen lähellä. Muistam kanssa ja joille on sopivalla tavalla kerrottu
me Jeesusta, hän koskettaa ja rakastaa.
ehtoollisen merkityksestä. Periaatetasolla
asia on ollut Suomen kirkossa selvä jo
vuosikymmenien ajan mutta se on silti
RISTIÄISISSÄ OLEMME kuulleet: ”Sallikaa
eri syistä saattanut hautautua takaalalle.
lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö
heitä”. Ylösnoussut Jeesus valtuutti Pietaria: Ilahduttavaa on kuitenkin ollut vuosien
mittaan nähdä myönteistä kehitystä.
”Ruoki minun karitsoitani”. Ehtoollinen ei
ole vain aikuisille tai rippikoulun käyneil
le nuorille tarkoitettu ateria. Se kuuluu
HALUAN OSALTANI kutsua ja rohkaista
kastetuille kirkon jäsenille, myös lapsille
vanhempia tulemaan lapsensa kanssa kirk
jotka tulevat ehtoolliselle läheisen aikuisen koon ja ehtoolliselle. Käyttöömme annettu

Pieni seurakuntalainen oli
tottunut vanhempiensa
kanssa käymään
ehtoollispöydässä.

suuri salaisuus ja aarre voi tulla tutuksi ja
tärkeäksi jo pienestä pitäen. Luterilainen
kirkko on toki aina ollut tarkka
ettei aseteta uusia vaatimuk
sia, ei minkään ikäisille.
Sen sijaan on tärkeää pi
tää Jumalan lahjoja esillä
ja raivata esteitä joista
monet juontavat juu
rensa epävarmuuteen,
epätietoisuuteen tai
vanhoihin asenteisiin.
SALLIKAA LASTEN
tulla minun luokseni.
Tämä on Herramme
tahto. Ei maailmassa
ole tärkeämpää kuin
lapsi – pyrkimässä
syliin ja opettamassa
mitä on olla, elää
ja uskoa Jumalan
rakastavan katseen
alla.

Jeesus, kutsut minutkin luokse juhlapöydän.
Sieltä uutta voimaa saan, sieltä ilon löydän.
KIRKONMÄKIGALLUP

Hanna Tarkiainen

Sallikaa lasten tulla

Virsi 743:1

Teksti ja kuvat Miia Maria Lahti

Mihin toivoisit kirkollisveroja käytettävän?

ANU-MARI HOPEAKOSKI
– Kirkko on tärkeä rinnalla kulkija elä
män kaikissa vaiheissa. Toivon matalan
kynnyksen kohtaamisia ja yhteistyötä
moneen suuntaan, kuten Hyvinkään
seurakunta jo tekeekin. Diakoniatyö ja
vierailut hoivakodeissa ovat äärettömän
tärkeitä samoin kuin rippikoulut omaa
identiteettiään muodostavien nuorten
kohtaamisessa. Koululaisten siunaus ja
hautausmaalla tavattavissa oleva pappi
ovat myös hienoja asioita.

SEIJA SAUKKONEN-HÄMÄLÄINEN
– Omassa perheessä on pian ajan
kohtaisena vauvan kastejuhla. Näitä
erilaisia perhepiirissä vietettäviä juhlia
toivon edelleen voitavan järjestää
kirkollisveroin. Lasten, nuorten ja van
husten parissa tehtävä työ on merkit
tävää samoin kuin sairaalasielunhoito
ja yhteistyö hoitohenkilökunnan ja
omaisten kanssa. Seurakunnan työn
tekijöiden kotikäynnit ilahduttavat ko
tiinsa sidottuja, yksinäisiä vanhuksia.

EERO HÄMÄLÄINEN
– Kaikki suuret ikäluokat ovat pian
enemmän tai vähemmän avun tar
peessa. Kannan huolta erityisesti yksi
näisistä miehistä. Kirkko voisi tavalla
tai toisella tarjota heille kohtaamisen
mahdollisuuksia. Olisin mielelläni itse
vapaaehtoisena mukana tällaisessa
toiminnassa. Toiseksi asiaksi nostan
kirkon ja koulujen yhteistyön. Toivon,
ettei perintöämme ja kulttuuriamme
hävitetä nykylapsilta.

HANNA-MARI KUJALA
– Kirkolliset toimitukset kaste, rippikoulu,
häät ja hautaan siunaaminen ovat tosi tär
keitä. Koronaaikana on huomannut sen,
että jos ei pääse hautajaisiin jättämään
jäähyväisiä, jää iso aukko sydämeen. On
hienoa, että hautausmaita pidetään kun
nossa. Niissä on kaikkien mahdollisuus
vierailla silloin, kun siltä tuntuu. Tärkei
tä ovat myös rakennukset. Kun menen
uuteen kaupunkiin, käyn mielelläni kat
somassa, millainen kirkko siellä on.
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Mirva Jääskeläinen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen.

Välttämättä kauan odotettu
muutos ei heti tunnukaan
omalta ja oikealta –
vaikka se ajan mittaan
sellaiseksi muuttuisikin.

Uusia alkuja syys
tuulten puhaltaessa
SYKSY ON monelle uuden aloittamisen aikaa. Lapsilla
ja nuorilla päiväkodit ja koulut ovat jo alkaneet, nuo
ret aikuiset palaavat myös opinahjoihinsa pikkuhiljaa
– osa aloittaa uudessa oppilaitoksessa. Uuden aloit
taminen on aina jännittävää. Miten tutustun toisiin
ihmisiin ja millaiseksi arki muodostuu?

Monet muuttavat opintojen perässä kokonaan uuteen
kaupunkiin, ilman että tuntevat etukäteen ketään. Ehkäpä
kyseessä on myös ensimmäinen oma koti ilman lapsuuden
perhettä, ja vastuuta pitäisikin yhtäkkiä osata ottaa eri
tavalla kuin ennen. Miten löytää oma paikka? Yhteisasumi
sen sijaan yhä useampi on muuttanut yksiöön, joten aina ei
ole ketään, jolta kysyä luontevasti apua tai tukea.
Itsekin aloitin työt alkusyksystä uudessa työpaikassa,
uudessa kaupungissa, uusien ihmisten keskellä. Korona tie
tysti antaa tähän oman mausteensa – työkavereita kohtaa
vain näytön välityksellä tai maskin takana, ei kahvipöydäs
sä tai yhteisillä lounailla. Miten päästä osaksi työyhteisöä?
Syksyllä alkavat myös monet harrastukset. Harrastuspo
rukan ryhmäytyminen on erilaista, jos se kokoontuukin
etänä. Löydänkö ryhmästä sitä iloa mitä kaipasin? Saanko
etäyhteyden toimimaan? Uskallanko yrittääkään?
Monesti aloittamiseen liittyy jonkin toisen asian loppu
minen tai muuttuminen. Vanhemmille lapsen päiväkodin
aloitus voi olla henkisesti raskasta, ja lapsen muutto pois
kotoa on suuri muutos vanhemman elämässä. Uusi työ
tarkoittaa usein vanhasta työstä luopumista, eläkkeelle jää
minen taas työuran päätöstä. Välttämättä kauan odotettu
muutos ei heti tunnukaan omalta ja oikealta – vaikka se
ajan mittaan sellaiseksi muuttuisikin.
Arjen pyörteissä on tärkeää kysyä toisiltamme mitä
kuuluu, pitää yhteyttä, muistaa rukouksin ja välittää - eri
tyisesti nyt kun luonnolliset kontaktit arjessa voivat jäädä
hyvinkin vähäisiksi tai olemattomiin. Kannetaan yhdessä
toistemme taakkoja syksyn pimetessä.

Maksamalla kirkollisveroa, olet omalta osaltasi mukana tukemassa seurakuntien työtä ihmisten
parissa ja ihmisten hyväksi.

Mitä saat kirkollisverolla?
Kirkollisvero on seurakunnasta riippuen
1-2 prosenttiyksikköä. Hyvinkään lukema
on 1,25 prosenttia.
Tehdään alkuun pieni karkea

laskutoimitus. Suomalaisen
mediaanipalkka on 3140 euroa
kuukaudessa. Tämä kerrottuna
kahdellatoista on 37680 euroa.
Kun siitä ottaa 1,25 prosenttia
pois, niin loppusummaksi tulee
471 euroa.
Summa ei ole päätähuimaa
va, eikä se juurikaan heilauta
maksajan taloutta. Mutta kun
kunkin seurakuntalaisen mak
samat verot pannaan yhteen
niin luku on mahtava, ja sillä
on paljon merkitystä Hyvin
kään seurakunnan taloudelle.
Kirkollisvero maksetaan
aina omaan kotiseurakuntaan.
Se maksetaan valtion- ja kun
nallisveron yhteydessä. Uu
den kirkkoon liittyjän maksu
käynnistyy vasta liittymistä
seuraavana vuonna. Ulkomailla
asuvat kirkon jäsenet katsotaan
poissaoleviksi jäseniksi. Jos
heille ei ole tuloja Suomessa tai
he eivät ole tänne verovelvol
lisia, he eivät pääsääntöisesti
maksa kirkollisveroa.
Mihin kirkollisvero sitten käy

tetään? Kun alkaa laatia luette
loa, niin huomaa, että kirkon
tarjoamien palvelun määrä on
melko runsas. Ei ole liioiteltua
väittää, että kirkko on mukana

ihmisen jokaisessa elämänvai
heessa.
Synnyttyäsi saat kirkolta
kasteen, teini-ikäisenä kirkko
tarjoaa sinulle rippikoulun.
Kun aikuisena haluat mennä
naimisiin, kirkko on mukana
järjestämässä tätäkin juhlaa. Ja
lopulta, maallisen vaelluksen
päätyttyä kirkko siunaa sinut
hautaan.
Näiden lisäksi seurakuntien
perustyötä ovat jumalanpalve
lukset ja messut. Tärkeitä ovat
myös lapsi- nuorisotyö sekä
perhetyö. Seurakunta järjestää
esimerkiksi erilaisia kerhoja,
joissa nuoret voivat tavata toi
siaan.
Perheneuvojan luokse voi
päästä juttelemaan, kun avio
liitossa on vaikeaa. Hyvinkään
seurakunta järjestää myös su
ruryhmiä, joissa voi käydä läpi
läheisen kuolemaan liittyviä
tuntemuksia. Sielunhoitoa tai
ylipäätään kuunteluapua on
helposti tarjolla.
Kirkollisverolla rahoitetaan
niin ikään kirkkoherranviras
ton palveluita, joita ovat muun
muassa virkatodistusten laati
minen, avioliiton esteiden
tutkiminen ja väestötietojen
ylläpito. Ilman kirkollisveroa
monet kulttuurihistoriallisesti

merkittävien kirkkojen ja
muiden kiinteistöjen ylläpito
ja kunnostus voisi jäädä teke
mättä.
Myös lähetystyö ja kirkko
kuorotoiminta saavat osansa
kirkollisverosta, ja tietenkin
diakonia. Se onkin yksi seura
kunnan näkyvimmistä osa-
alueista. Diakonian kautta aute
taan kaikkein heikoimmassa ja
haavoittuneimmassa asemassa
olevia ihmisiä. Apua tarjotaan
heille, jotka painivat esimerkik
si köyhyyden, syrjäytymisen,
työttömyyden, yksinäisyyden
ja asunnottomuuden ongelmi
en kanssa. Diakonia panos on
näkyvä myös kriisien ja suuron
nettomuuksien keskellä.
Voi myös olla niin, että tämä

kaikki ei puhuttele sinua. Kas
teessa sinut on liitetty osaksi
kirkkoa, mutta vähitellen, ehkä
joskus rippikoulun jälkeen
olet kenties alkanut hiljaa
erkaantua seurakunnasta. Et
käy jumalanpalveluksissa, et
halua sielunhoitoa eikä diako
nialle ole tarvetta.
Saatat ajatella, että turha
maksaa kirkollisveroa tyhjäs
tä. Mutta ei asia niin ole.
Kirkollisveron maksamalla
mahdollistat sen, että joku
toinen saa tarvitsemansa
palvelun, jumalanpalvelussa
koetun rauhan tai diakonian
tarjoaman ruoka-avun.
Henri Waltter Rehnström

LYHYESTI

Kirkkoherranvaali meneillään
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra
Ilkka Järvinen jää eläkkeelle
30.10.2021. Uuden kirkkoherran vaali
ajoittuu syksylle 2021. Tällä kertaa
kirkkoherran valitsee kirkkovaltuus
to. Espoon hiippakunnan tuomioka
pitulin avoimeksi julistaman viran
haluaika on parhaillaan menossa
päättyen 8.9. klo 15. Vaaliprosessin
kulkua voi seurata syksyn mittaan
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seurakunnan kotisivujen kautta,
linkki löytyy heti etusivulta.
Hyvinkään seurakunnan kirkko
valtuusto teki kesäkuussa päätöksen
välillisestä vaalista. Tämä tarkoittaa
sitä, että kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoherran kokouksessaan 8.12.
kirkkoneuvoston tekemän ehdotuk
sen pohjalta. Vaalin valmistelijaksi
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

on nimennyt Keravan kirkkoherran
Markus Tirrasen. Hän vastaa viran
täyttöprosessin laillisuudesta ja tar
koituksenmukaisuudesta. Tirranen
aloittaa Tuusulan rovastikunnan
lääninrovastina marraskuun alusta.
Vaalin valmistelijana hän toimii yh
teistyössä kirkkoneuvoston ja valmis
telutyöryhmän sekä asiaa hoitavien
viranhaltijoiden kanssa.

Hakuajan päätyttyä Espoon hiip
pakunnan tuomiokapituli haastatte
lee hakijat ja antaa heistä lausunnon
seurakunnalle lokakuun alkupuolella.
Tämän jälkeen kirkkoneuvosto tekee
päätöksen haastatteluun kutsutta
vista.
Kaikille avoin yleisötilaisuus on
Hyvinkään kirkossa 1.11. klo 18. Tilai
suus myös suoratoistetaan verkossa.

Suuria odotuksia
Hanna Tarkiainen

Hyvinkään seurakunnassa on vastikään a
 loittanut muutama
uusi työntekijä. Seuraavassa kuulumisia ja odotuksia uusilta
sairaalapastoreilta ja d
 iakoneilta. Kirkonmäki esitti heille
kaksi k ysymystä: mitä haluat antaa Hyvinkään seurakunnalle
ja mitä haluat siltä saada?

Hanna Tarkiainen

Johanna Nurminen

Tea Pohjoispuro

Sarri Päiväsaari-Vestenius,
sairaalapastori

Jukka-Pekka Vaittinen,
johtava diakoniatyöntekijä

Jonna Dmitrieva,
diakoniatyöntekijä

Arto Maliniemi,
sairaalapastori

Työhistoriastani nousee esiin ainakin
yhteisöllisyyden vahvistamisen ja osal
lisuudenedistämisen näkökulmien ko
rostaminen. Sydämelläni on viimeisten
kymmenen vuoden ajan ollut edistää
erityisesti diakoniatyöntekijöiltä apua
hakevien kuulumista yhteisöön.
Odotan kohtaamisia hyvinkääläis
ten kanssa ja haluan tarttua niistä
nouseviin mahdollisuuksiin. On
hienoa lähteä yhteiseen työhön moni
puolisen työtovereiden joukon kanssa.
Toivon saavani hienoa kumppanuutta
myös vapaaehtoisten vastuunkanta
jien, hyvinkääläisten hyväksi toimivien
alueen asukkaiden sekä monipuolisen
alueverkoston kesken.

Teen Hyvinkään seurakunnassa sosi
aalista auttamistyötä ja ystäväpalvelu
toiminnan ohjaamista. Vahvuutenani
ovat herkästi kuulevat korvat. Eri
tyisesti iloitsen vapaaehtoisten työn
ohjausryhmien ohjaamisesta sekä
siitä, miten vapaaehtoiset rohkaisevat
niissä toisiaan.
Olen tullut huomaamaan, että
seurakunta tarjoaa toimivat puitteet
työn teolle sekä ryhdikkään työtiimin
rakentavalla toimintakulttuurilla.
Näistä lähtökohdista käsin on luonte
vaa pitää esillä toivoa Hyvinkääläisten
elämässä.

Ajattelen niin, että sairaalapappina
tehtäväni on kuunnella, lohduttaa
ja tuoda toivoa sekä kulkea ihmisen
rinnalla kappaleen matkaa hänen elä
mässään, niin ilon kuin surun hetkel
lä. Päämääränä on sairaan ja kärsivän
ihmisen elämänkatsomuksellisiin,
hengellisiin ja henkisiin kysymyksiin
vastaaminen.
Niissä kysymyksissä sairaalapappi
kunnioittaa potilaan ihmisarvoa,
vakaumusta ja koskemattomuutta
riippumatta tämän taustasta ja elä
mänkatsomuksesta. Sairaalapappina
olen myös yksi Hyvinkään seurakun
nan työntekijöistä ja toivon tukea ja
esirukousta.

Hanna Tarkiainen

Tässä tilaisuudessa on mahdollisuus
kohdata hakijoita ja kuulla heidän
näkemyksiään seurakunnan johta
misesta. Joulukuussa sitten kirkko
valtuusto tekee valinnan ja uusi
kirkkoherra aloittaa tehtävissään
alkukeväästä 2022.
Virpi Koivisto
Ilkka Järivinen

Sairaalapapin työ on ihmisläheistä ja
monipuolista. Ajattelen, että olen osa
sellaista hoitoa, jossa henkinen ja hen
gellinen tukeminen nähdään tärkeänä
osana potilaan kokonaisvaltaista hyvin
vointia. Työni keskiössä ovat sielunhoi
dolliset kohtaamiset: kahdenkeskiset
keskustelut, papin keskusteluryhmät ja
ehtoollishartaudet. Työni on kuuntele
mista ja kohtaamista.
Seurakunta on työnantajani, mutta
sairaala on työyhteisöni. Sen takia minua
näkee harvemmin kirkonmäellä. Silloin,
kun tulen kokoukseen, johon on kutsut
tu kaikki työntekijät, huomaan, miten
iso joukko meitä työntekijöitä on. Tun
tuu hyvältä kuulua ryhmään, jonka teh
tävänä on pitää esillä Jumalan rakkauden
ja anteeksiantamuksen sanomaa.
Olen iloinen siitä, että minut valittiin
sairaalapastorin virkaan, johon koen
vahvan kutsumuksen. Ajattelen, että
on tärkeää, että seurakuntalainen voi
sairaalassa ollessaan tarvittaessa kääntyä
seurakunnan työntekijän, sairaalapapin
puoleen. Että olemme siellä, missä tukea
ja apua tarvitaan. Onhan sielunhoito
kirkon tehtävien ytimessä.
Henri Waltter Rehnström

ILKKA JÄRVISEN lähtösaarna
ja läksiäisvastaanotto
Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherrana
runsaat 20 vuotta. Hän tuli aikanaan
Hyvinkäälle Kauhajoelta ja hänet valittiin
selkeällä enemmistöllä kirkkoherran virkaan
suoralla kansan vaalilla.
Lääninrovastina toimineen Järvisen
lähtösaarna on Hyvinkään kirkossa
sunnuntaina 31.10 klo 10. kirkkokahveineen.
Läksiäisvastaanotto seurakuntakeskuksessa
perjantaina 29.10 klo 14-16.
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Veini Vänskä

Pappila on kuin keidas elementtitalojen keskellä.

Oma tupa, oma lupa
Hyvinkään seurakunnan pappilan remontti
valmistui vihdoin pitkän odotuksen jälkeen.
Kuin keidas elementtitalojen keskellä.

T

ämä on ensimmäinen mieli
kuva, mikä Hyvinkään seura
kunnan vanhasta pappilasta
syntyy. Keltaiseksi rapattu,
harjakattoinen talo, jossa on
ristikkoikkunat. Julkisivua hallitsee
jylhä frontoni eli päätykolmio. Sen
kohdalla on leveä, pylväiden kannat
telema pergola. Rakennusta ympäröi
laaja puistomainen piha havupuine ja
koivuineen.

KIRJAT
Kuvasaarna
kirkon katossa
Anneli Kanto
ROTTIEN PYHIMYS
Gummerus 2021, 409 s.

Noin 50 km Hyvinkäältä Tampereen
suuntaan löytyy Hattulan Pyhän Ristin
kirkko. Se on menneenä kesänä ollut
tavallista suuremman kiinnostuksen
kohteena. Syynä on keväällä ilmestynyt
Anneli Kannon kirja Rottien pyhimys.
Kirja kertoo yli 500-vuotisen kirkon kat
tomaalausten synnystä, mielikuvituksen
ja romaanimuodon avulla.
1400-1500 -luvuilla kansa ei juuri
osannut lukea. Kristillinen tietämys oli
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käytettiin funktionalismiin erikoistu
neista suunnittelijoista, joilla ei ollut
arkkitehdin koulutusta.

Talon piirustukset ovat syntyneet ra
kennusmestari Heikki Siikosen kynäs
tä, jonka jälki on näkynyt myös monissa
muissa hyvinkääläisissä rakennuksissa.
Valmistusvuosi on 1932. Vaikka funktio
nalismi oli tuolloin jo kovaa vauhtia
tuloillaan, edustaa pappila kuitenkin
vielä vahvasti 1920-luvun klassismia.
Myöhemmin, 1930-luvun puolesta
välistä eteenpäin, Siikonenkin omaksui
uuden tyylisuunnan. Ja hänestä tulikin
yksi tunnetuimmista kansanfunkkiksen
edustajista Suomessa. Kyseistä termiä

Hyvinkään seurakunnan pappila

ELOKUVA

Reijo Huuskonen

pappien saarnojen ja kuvien varassa.
Köyhien Raamattu, Biblia Pauperum,
oli kuvasto, jota suurella vaivalla ja har
taudella maalasivat harjaantuneet katto
maalarit. Vastaavaa asiaa ajoivat KeskiEuroopassa myös kirkkonäytelmät.
Maalarit eivät signeeranneet töitään.
Se antaa romaanikirjoittajalle enemmän
vapautta luoda katon koristelijoille tari
noita. Anneli Kanto tekee sen rouheaan,
aistivoimaiseen tapaansa. Keskeisiä hen
kilöitä ovat ammattilaismaalarit Andreas
Pictor ja mestari Martinus, oppipoika
Vilppu, kirkkoherra Petrus Herckepaeus
ja kirkkoväärti Klemetti. Päähenkilö,
minäkertoja on kuitenkin omituisena
pidetty Pelliina, tiilimestari Rutgerin
kasvattitytär.

Traagisten sattumusten kautta kä
sistään kätevästä ja piirustustaitoisesta
Pelliinasta tulee kattomaalareiden apu
lainen, lopulta tärkeä osa lopullisesta
tuotoksesta. Hän maalaa itsensä Hattu
lan kirkon sakastin ovipieleen Pyhäksi
Kakyliaksi, rotilta ja hiiriltä suojelevaksi
pyhimykseksi.
Vaikuttavinta Kannon kirjassa it
selleni on pohdinta kirkon kuvien
merkityksestä. Niillä kansalle kerrottiin
Raamatun pelastushistoria luomisesta
viimeiseen tuomioon. Kuuleeko tä
män päivän julistuksessa yhtä väkevää
julistusta helvetin kauheudesta ja pe
lastuksen ihanuudesta kuin mitä kuvat
välittävät? Hauskoille yksityiskohdille
kirjoittaja löytää mainion selityksen,

r akennettiin alun perin kirkkoherran
pappilaksi, eli siellä toimi kirkkoherran
virasto ja kirkkoherran asuintilat.
Historian aikana sen käyttötarkoitukset
ovat muuttuneet. Se on toiminut muun
muassa työkeskuksena. Viimeksi se on
ollut seurakunnan kasvatustyön käy
tössä. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta
rakennuksen yleiset tilat ovat kuitenkin
olleet tyhjillään
– Pappila ei varsinaisesti ole ollut
käyttökiellossa, mutta hajuhaittojen

Oman haasteensa
remonttiin toi se, että
rakennus on suojeltu.
vuoksi siellä ei haluttu järjestää toimin
taa. Hajuhaitat ovat tulleet etupäässä
vanhoista turve, -hiekka, -ja olkieris
teistä, kertoo Hyvinkään seurakunnan
kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen.
Pappila on juuri kokenut noin

Vanha vessanlukko on säilytetty.

v uoden kestävän remontin. Sen aikana
uusittiin muun muassa vesikatto sekä
ylä- ja alapohjan eristeet. Myös ilmas
tointihormeja kunnostettiin ja pihan
tilajärjestelyitä pantiin uuteen uskoon.
Oman haasteensa remonttiin toi se, et
tä rakennus on suojeltu. Tämän vuoksi
remontin vaiheet piti käydä tarkasti
läpi kaupungin edustajan ja museo
viraston edustajan kanssa.
– Alapohjaparrut olivat huonossa
kunnossa. Museoviraston kanssa piti
hetken aikaa neuvotella, että ne saatiin
uusittua, Hämäläinen sanoo.
Remontti onkin tehty vanhaa hie
nosti kunnioittaen. Rakennuksen ar
vokkuus on otettu tarkasti h
 uomioon.
Jo heti sisään astuessa huomion kiin
nittää eteisaulassa oleva komea takka.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on
myös vanha vessanlukko, jossa sanat
vapaa ja varattu ilmaisevat onko sisällä
ketään vai ei.
Alkuperäisissä, kunnostetuissa
ikkunanpuitteissa huokuu historia. Ne
ikään kuin sulkevat ulkopuolelleen ka
dun toisella puolella näkyvän modernin
arkkitehtuurin. Kun tarttuu kiinni ikku
nan painikkeeseen, ei voi olla ajattele
matta niitä kymmeniä ehkä satojakin
käsiä, jotka ovat vääntäneet kahvasta
kuluneiden vuosikymmenien aikana.
Kuvaajan kanssa käymme vilkaise
massa myös vintillä, joka toimii kylmä
varastona. Iäkkäät, mutta vahvat
parrut pitelevät kattoa pystyssä. Seinät

kuten miksi Aatami ja Eeva suojautuvat
saunavastoilla.
Pidän pienenä ihmeenä, ellei kirja
ole syksyllä yhtenä Finlandia-palkinnon
ehdokkaana.

Ryminää ja sanomaa?
KADONNEEN ARKIN METSÄSTÄJÄT
– YLI LAIDAN
(Eng. Two in Two: Overboard) K-7,
kesto 1 t. 26 min., 2021

Lapsille tuotetaan elokuvia lähes samaan
tahtiin kuin aikuisille. Niitä tehdään niin
elävin näyttelijöin kuin puoliksi animoi
den. Pyörii myös entistä räiskyvämpiä
kokoanimaatioita, niin Disneyltä kuin
muilta tuottajilta.

ovat punatiiltä, ja valoa tilaan tuo iso
puolikaarinen ikkuna, joka on jaettu
useampaan ruutuun. Ilmastointiputket
mutkittelevat ympäri tilaa. Pappilassa
varastotilakin on persoonallisen näköi
nen.
Mutta jääkäämme vielä rakennuksen
yläkertaan. Siellähän remontin suurin
muutos tapahtui. Viimeisen parinkym
menen vuoden aikana se on toiminut
pastori Esa Kokon kotina. Hänen muu
tettuaan pois tilat muokattiin lapsi- ja
perhetyön käyttöön. Väliseiniä purettiin
ja tilaa jaettiin uudella tavalla. Vaikka
pappila on nykyisin papiton, se ei me
noa haittaa. Kasvatuksen väki tekee in
nokkaasti muuttoa uusittuihin tiloihin.
– Nyt kun tilaa on saatu enemmän,
niin toimintaakin on mahdollista järjes
tää enemmän. Pappilassa toimii perhe
asian neuvottelukeskus, kasvatuksen
puolelta päiväkerhot, perhekerhot,
pilttiporukka, muskarit, Kamalat äidit
-ryhmä, odottavien äitien ryhmä, joh
tava varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi
Makkonen luettelee.
Ja tämä on vasta alkua. Vielä ei olla
aivan varmoja, mitkä kaikki ryhmät
siirtyvät pappilaan. Kasvatuksen lisäksi
pappilassa tulee olemaan myös lähe
tyksen toimintaa, kuten käsityöryhmä
KäTeVä-piiri.
Ennen kaikkea kasvatuksen väki on
iloinen siitä, että heillä on nyt käytet
tävinään oma tila. Viimeisen kahden ja
puolen vuoden aikana on saatu kokea
erityyppisiä väistötiloja. Vuokrallakin
oleminen tuli tutuksi. Varsinaisia ongel
mia ei tuolloin koitunut, mutta tietyt
käytännön asiat olivat haasteelisia. Enää
ei esimerkiksi tarvitse miettiä sitä, mikä
asia kuuluu vuokranantajalle ja mikä
vuokralaiselle.
– Oma tupa, oma lupa. Eli jos halu
amme tehdä jonkin uuden hankinnan,
niin siitä ei tarvitse enää neuvotella
vuokranantajan kanssa, lastenohjaaja
Laura Kuiri tiivistää.
Toiminta Pappilassa on jo alkanut,
vaikka kaikkia kalusteita ei vielä ole
kaan saatu paikalle. Lattiatilaa on paljon
tyhjillään. Mutta se ei tunnu haittaavan,
sillä varsinkin lastenkerhoissa tyhjä
lattia on vain eduksi.
– Kalusteet ovat toissijainen asia.
Tärkeintä on se, että ihmiset pääsevät
yhteen. Pappilan sijainti on myös hyvä,
sillä täältä pääsee helposti lasten kanssa
retkelle. Viertolan kenttä ja Veturipuis
to ovat lähellä, Kuiri kertoo.

Teksti: Henri Waltter Rehnström
Kuvat: Veini Vänskä

AJAN ILMIÖ

Koruja
tehtynä mm.
deodorantin
roll-on -palloista,
barbien kengistä, palapeleistä ja vanhoista nuoteista.

Laura

Aika purkaa, ja aika rakentaa

J

oskus vuosia sitten ostin
pienen koottavan hyllyn
tunnetusta ruotsalaisesta
tavaratalosta. Ostin sen,
koska se oli niin halpa. Em
me kuitenkaan päässeet puolisoni
kanssa yhteisymmärrykseen hyllyn
sijoituspaikasta. Niinpä se päätyi
varaston nurkkaan lojumaan alku
peräispakkauksessaan.
Vuodet vierivät, hyllyn olemassa
olo unohtui lähes täysin. Aina silloin
tällöin jotakin mansikkahillopurkkia
hakiessa jo pölyyntynyt pakkaus
sattui silmään. Jokin käyttötarkoitus
sille pitäisi löytää, ajattelin joka ker
ta. Mutta ajatukseni eivät koskaan
muuttuneet teoiksi. Kaikki päätyi
lopulta siihen, että joskus viimeisim
män muuton yhteydessä hylly lensi
suoraan roskalavalle.
Vasta myöhemmin tajusin, että
uudessa asunnossa oli enemmän ti
laa, ja hylly olisi mahtunut sinne so
pivasti. Kaiken lisäksi sille olisi ollut
tarvetta, koska kirjoja oli kertynyt
nurkkaan muutama muovikassilli
nen. Samanlaisen hyllyn olisi saanut
halvalla edellä mainitusta tunnetusta
ruotsalaisesta tavaratalosta. Ajatus
jäi hautumaan.
Sitten eräs kaverini osti uuden
asunnon vanhasta kivitalosta.
Hän teetätti siellä täydellisen pin
taremontin ja poisti olohuoneen
verhokiskojen alkuperäisen leveän
peitelaudan. Se oli puuta ja kivasti
patinoitunut. Pyysin ja sain laudan
itselleni.
Kotona sahasin laudasta kolme

Mitä lähteä katsomaan oman jälkikas
vun kanssa? Löytyisikö leffoista videope
lien viihteestä erottuvaa sanomaa tai vies
tiä? Useimmat lapsethan ovat kyllästettyjä
nopeatempoisella, turruttavalla ryminällä.
Vaikka paljon hyödyllistä ruudut tarjoa
vatkin, liika on liikaa. Siitä vanhempina ja
isovanhempina lienemme yksimielisiä.
Keskieurooppalaisena yhteistyönä
tehdyssä Kadonneen arkin metsästäjissä
ja sen jatko-osassa pohjana on Raama
tun kertomus Nooan arkista. Vapaasti
fantasioiden se on seikkailu eläimistä,
jotka pääsevät mukaan, jäävät rannalle –
tai heitetään yli laidan! Nooana esiintyy
C.S. Lewisin Narnian tapaan leijona.
Jatko-osassa pääosassa ovat veden alta
turvapaikan löytäneet pesätit.

samanmittaista pätkää. Kiinnitin ne
allekkain seinälle vanhoilla kulma
raudoilla, jotka olivat kotini edellis
ten asukkaiden jäämistöä. Yhtäkkiä
minulla oli edessäni kirjahylly, joka
näytti aidolta 50-luvun tuotteelta.
Mutta eniten nautin siitä, että olin
sen itse tehnyt. Omilla käsilläni. Ja
vieläpä tavarasta, joka oli menettä
nyt alkuperäisen tarkoituksensa,
mutta aloittanut nyt uuden elämän
kirjojeni kannattelijana.
On aika purkaa, ja on aika ra
kentaa, sanotaan. Verhokiskojen
peitelaudan kohdalla toteutuivat
näistä kummatkin. Nikkaroimisen
jälkeen tein päätöksen, ehkä enem
män kuitenkin tiedostamatta kuin
tiedostaen.
Sovin itseni kanssa, että tästä
eteenpäin mietin aina kaksi kertaa,
kun olen heittämässä jotain tavaraa
pois. Voisiko tämä tai tämä esine
muuntautua joksikin muuksi? To
dennäköisesti. Tai ainakin sitä voisi
kokeilla.
Elämme tällä hetkellä maailmas
sa, jossa on tavaraa enemmän kuin
koskaan aikaisemmin on ollut. Jo
siitäkin syystä esineen jalostaminen
uutta käyttötarkoitusta varten on
suotavaa. Ja kun tekee itse, niin ta
varalle muodostuu aivan erityinen
tunnearvo.
Jos nikkaroiminen kiinnostaa, niin
asiaa voi harrastaa esimerkiksi Hy
vinkään seurakunnan järjestämässä
puutyöryhmässä Tikkusormet.
Henri Waltter Rehnström

Ne hurjat desibelit, joita elokuvasalit
tarjoavat, hirvittävät niin aikuisia kuin
lapsiakin. Ja kun se yhdistyy kuvamaa
ilman hurjimpiin kohtiin, ei ihme, että
kädet nousevat korville tai silmille.
Esimerkkinä tästä pitkittynyt tulivuo
ren syöksentä ja viime hetken pelastus
– samaan tapaan kuin Taru sormusten
herrassa -loppujaksossa. Onneksi suvan
tokohtia on. Roolit on taitavasti dubattu
suomeksi.
Odotin omien 8- ja 10-vuotiaiden
lastenlasten loppukommentteja. Se oli
spontaani: Mukava elokuva! Voitaisiin
katsoa uudestaankin. Meidän kasvatta
jien osa on lähinnä olla vierellä, kontrol
loida tarvittaessa. Ja keskustella, jos lasta
jokin jää askarruttamaan.
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Kuiri

Unsplash

Nuorisopsykiatrian poliklinikalle tulevien nuorten
yleisimpiä ongelmia ovat masennus, ahdistus,
neuropsykiatriset häiriöt ja syömishäiriöt.

KOHTI PAREMPAA
Viime aikoina on ollut paljon puhetta nuorten hyvinvoinnista.
Kirkonmäki selvitteli hieman, miten asiat ovat Hyvinkäällä.

V

iime syksynä kolme nuorta pahoinpiteli
toverinsa hengiltä Helsingin Koskelassa.
Tapaus järkytti koko Suomea. Miten on
mahdollista, että alaikäiset nuoret kyke
nevät niin julmaan väkivaltaan? Tämä oli
kysymys, joka nousi monien huulille.
Mediassa alettiin kiivaasti keskustella koulukiusaa
misesta, lastenhuollon tilasta, nuorten pahoinvoinnis
ta sekä lasten- ja nuorten mielenterveysongelmista.
Monien aikuisten silmät avautuivat. Enää ei voitu
nuorten oirehtimista panna pelkkien kasvukipujen
piikkiin.
Koskelan tapaus on tietenkin kaikkein äärimmäisin
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esimerkki. Kaikilla pahoinvoivilla nuorilla oireet eivät
purkaudu yhtä julmalla tavalla. Ja pitää muistaa, että
suurin osa lapsista ja nuorista on kunnollista poruk
kaa.
Mutta paljonko pahoinvointia sitten on? Mistä se
johtuu? Miten se ilmenee? Ja mikä on tilanne Hyvin
käällä? Otetaan yhteys kaupungin hyvinvointipäällik
köön Panu Isotaloon. Hänellä on aiheesta tuoreimpia
tilastoja ja muutenkin vankka asiantuntemus, sillä on
han hän koulutukseltaankin kasvatustieteen tohtori.
– Olen iloinen voidessani todeta, että valtaosa
hyvinkääläisistä lapsista ja nuorista voi tilastojen
ja kentän työntekijöiden näkemysten perusteella

e delleen mukavasti niin fyysisesti, psyykkisesti kuin
sosioekonomisesti. Haastavasta ja paljon esillä ollees
ta korona- ja taloustilanteesta huolimatta on nimittäin
muistettava, että Suomi ja etenkin Uusimaa ovat maa
ilman hyvinvoivimpia, rikkaimpia ja onnellisimpia
alueita, Isotalo kertoo.
Hän kuitenkin korostaa, että hyvin- ja pahoinvointi
ovat suhteellisia käsitteitä. Isotalon mielestä eniten
huolta aiheuttaa ympäri Suomea havaittu, voimistu
nut polarisaatiokehitys. Kyseessä on kahtiajakautu
minen, minkä seurauksen yhtäältä hyvinvointi ja
toisaalta pahoinvointi pakkautuvat usein samoihin
osoitteisiin.

Lääkäri Elina Hautala nuorisopsykiatrian poliklinikan
edustalla.

Hyvinvointipäällikkö Panu Isotalon mielestä on tärkeää madaltaa mielenterveyden haasteista puhumisen
kynnystä.

– Monien jo ennen koronaa huonosti voivien las
ten ja nuorten tilanne on hankaloitunut entisestään
esimerkiksi perheen talousongelmien ja yksinäisyyden
syvenemisen myötä. Lasten ja nuorten pahoinvointi
on ikävä kyllä usein ylisukupolvista. Kaupungin pe
rustehtävänä on kuitenkin kuntalain mukaan huoleh
tia kaikkien kuntalaisten huvinvoinnista, terveydestä
ja turvallisuudesta, Isotalo sanoo.

s uunnilleen niin, että mielenterveyttä voimakkaasti
haastavat seikat, kuten pitkittynyt unettomuus, ahdis
tuneisuus, uupumus ja alakuloisuus, ovat niin kiinteä
ja suorastaan normaali osa ihmisen elämää, että
henkilö, jolla ei ole ainakin joskus yläkerrassa sutinut
tyhjää, on jotenkin epänormaali, Isotalo muistuttaa.
Eriarvoistumisen lisäksi lasten ja nuorten hyvin
vointia on haastanut myös koronatilanteen voimis
tama eristäytyminen. Se on luonut toivottomuutta,
yksinäisyyttä ja epävarmoja tulevaisuudenkuvia. Ja
siinä missä aikuiset, myös lapset saattavat lääkitä
pahaa oloaan päihteillä.
– Tässäkin näkyy selkeästi polarisaatiokehitys. Osa
lapsista ja nuorista suhtautuu päihteisiin, nuuskaami
seen ja tupakointiin entistä kielteisemmin, osalla taas
on haasteita muidenkin edestä. Keskeisen sijainnin ja
hyvien yhteyksien varjopuolena on se, että Hyvinkääl
le on tyypillistä monet radanvarsikaupungin ongelmat
esimerkiksi päihteiden helpon saatavuuden suhteen,
Isotalo kertoo.

Hyvinkää on vastikään käynyt läpi kaupunkiorgani

saation kenties suurimman rakennemuutoksen, kun
sote-palvelut siirtyivät Keusoteen. Sen seurauksena
kaupunki keskittyy nykyään nimenomaan hyvinvoin
nin edistämiseen ja mahdollisuuksien luomiseen.
Tämä ehkäisee kustannustehokkaasti ja humaanisti
ongelmien muodostumista ja syvenemistä.
Ja merkittävä osa kaupungin nykyään t uottamista
palveluista, kuten varhaiskasvatus-, opetus- ja
nuorisopalvelut, on suunnattu nimenomaan lapsille
ja nuorille. Kaikissa muissakin palveluissa, kuten
liikunta- ja kulttuuripalveluissa sekä rakentamisessa
ja turvallisuuden edistämisessä, lapset ja nuoret on
otettu korostetusti huomioon.
– Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät omalta
osaltaan käytännössä kaikki Hyvinkään kaupungin
työntekijät, oli sitten kysymys liukkaiden katujen hie
koittamisesta, toimivasta infrastruktuurista, elämässä
tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisesta, puhtaan,
houkuttelevan ja turvallisen elinympäristön takaami
sesta, Isotalo kertoo.
Nykyisen kaupunkiorganisaation tuottamat palve
lut keskittyvät lasten ja nuorten henkisen hyvinvoin
nin vahvistamiseen ja pahoinvoinnin ehkäisyyn. Tämä
tapahtuu tarjoamalla mielekkäitä ja usein maksutto
mia harrastuksia. Niiden avulla nuoret voivat kehittää
itseään, ja niiden kautta nuoret voivat tutustua turval
lisesti toisiin ihmisiin.
Isotalo korostaa, että esimerkiksi monipuolisesta
kulttuuritarjonnasta, erilaisista liikkumismahdolli
suuksista ja toimivasta ympäristöstä nauttiminen on
mitä parasta mielenterveys- ja hyvinvointityötä.
Kaiken kaikkiaan Isotalo uskoo, että Suomessa
suhtaudutaan nykyään hyvinkin vakavasti lasten ja
nuorten mielenterveysongelmiin. Niihin puututaan
laajalla rintamalla. Mielenterveyttä haastavat ongel
mat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä ja monimut
kaisia. Siksi niihin puuttumiseen ei ole yksinkertaisia
patenttiratkaisuja.
Mielenterveysongelmiin liittyy edelleen voimakasta
leimaamista ja itsestigmatisointia. Juuri siksi Isotalon
mielestä on tärkeää madaltaa mielenterveyden haas
teista puhumisen kynnystä ja häivyttää mielenterveys
ongelmiin perinteisesti liittyvää kielteistä leimaa.
– Professori Markku Partinen totesi kerran

Lasten ja nuorten
pahoinvointi on usein
ylisukupolvista.
Päihteet ja mielenterveysongelmat kulkevatkin
siinä mielessä käsi kädessä, että välillä voi olla vaikea
sanoa kumpi tuli ensiksi. Käytätkö päihteitä sen takia,
että olet masentunut vai oletko masentunut sen takia,
että käytät päihteitä. Tämän on huomannut myös Elä
mäni Sankari -järjestön toiminnanjohtajana toimiva
Henrik Norrena.
Kyseessä on hyvinkääläinen, uskonnollisesti ja po
liittisesti sitoutumaton yhdistys, joka on keskittynyt
ehkäisevään päihdetyöhön ja hyvinvoinnin edistämi
seen. Elämäni Sankari on ollut toiminnassa jo reilun
parinkymmenen vuoden ajan. Norrena on ollut mu
kana alusta asti, joten kokemus nuorten päihteiden
käytöstä on vankka. Myös hän allekirjoittaa vahvasti
tilanteen polarisoitumisen.
– Isolla osalla porukkaa menee tosi hyvin. Mutta
toisessa ääripäässä ovat ne, jotka läträävät useim
min päihteiden kanssa. Alkoholia käyttävien määrät
ovat esimerkiksi Hyvinkäällä puoliintuneet siitä, kun

aloitimme. Mutta sen tilalle on tullut lisääntynyttä
huumetarjontaa ja elämänhallinnan haasteet, Norrena
sanoo.
Järjestön tekemä työ painottuu ennen kaikkea
kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään kohtaamistyö
hön. Norrena painottaa, että heidän toiminnassaan
tärkeintä on kohdata ihmisiä, tarjota asiallista tietoa
päihteistä, kyseenalaistaa asioita ja ravistella kohde
ryhmien arvoja.
– Yhtä totuutta ei ole. Haluamme korostaa vaih
toehtojen merkitystä, erityisesti harrastuksia ja hyviä
ystävyyssuhteita. Olemme huomanneet, että harras
taa nuori sitten mitä tahansa, niin siitä saa itsetuntoa
ja kavereita. Se on aina hyväksi, Norrena sanoo.
Parhaassa tapauksessa vaikeiden asioiden kanssa
kamppaileva, ahdistunut tai masentunut nuori saat
taa harrastuksen parista löytää sen lohdun, minkä
muuten voisi löytää päihteistä. Kohtaavan työn lisäksi
Elämäni Sankari järjestää nuorille suunnattuja tapah
tumia, kuten kesäleiritoimintaa.
Kolmas iso työmuoto on vaikuttamistyö. Hyvin
käällä sen rooli on suuri. Elämäni Sankari on mukana
kaupungin koordinoimassa hyvinvointityöryhmässä
muiden toimijoiden kanssa. Valtakunnallisella tasolla
järjestö on mukana ehkäisevän päihdetyön verkostos
sa yli viidenkymmenen muun järjestötoimijan kanssa.
– Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut myös
merkkejä siitä, miten elämänhallinta-asiat ovat enti
sestään huonontuneet. Jengi nukkuu tosi vähän, ja se
aiheuttaa vaikka minkälaisia ongelmia. Ja jos ihminen
ei liiku päivittäin niin kyllä siinä alkaa tulla haasteita.
Sama koskee ruokailua. Energiajuomia paljon käyttä
vät nuoret saavat yliannostuksen sokeria, tauriinia ja
kofeiinia, Norrena kertoo.
Energiajuomat saattavat pahimmillaan johtaa myös
päihteidenkäyttöön. Tämä käy ilmi Elämäni Sankarin
toteuttamista nuorten hyvinvointikyselyiden vastauk
sista. Yksi suurimmista haasteista on kuitenkin
sosiaalinen paine. Nuorta saattaa esimerkiksi uhata
savustaminen ulos kaveriporukasta, jos hän ei käytä
päihteitä.
– Nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa poh
dimmekin tarkoituksella, mikä ero on kaverilla ja
hyvällä ystävällä. Hyvä ystävä on sellainen, joka ei
painosta käyttämään päihteitä ja antaa toisen tehdä
omia valintoja, Norrena sanoo.
Hyvien ihmissuhteiden merkitystä ja toisista
välittämistä korostaa myös Panu Isotalo. Hänen
mielestään tärkein mielenterveyspalveluiden tuottaja
on ihminen itse ja hänen läheisensä.
– Meidän kannattaakin pysähtyä miettimään sitä,
mitä me itse voimme tehdä itsemme ja ympärillämme
olevien ihmisten hyväksi. Monesti
riittää jo se, että kysyy toiselta, mitä
Jatkuu
hänelle oikeasti kuuluu.
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Unsplash

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmisten pitäi

si selvitä yksinään. Isotalo korostaa miten osassa
kaupungin palveluista, kuten oppilashuollossa ja
nuorisopalveluissa, on mahdollista saada matalakyn
nyksistä, ammatillista tukea esiinnousseissa mielen
terveyden haasteissa. Varsinaiset korjaavat ja hoitavat
mielenterveyspalvelut sen sijaan tuotetaan nykyään
pääasiassa Keusotessa, jolta kaupunki ostaa kaikki
sote-palvelunsa.
– Lisäksi palvelutarjotinta täydentää niin ehkäi
sevien kuin korjaavienkin mielenterveyspalveluiden
osalta muun muassa kolmannen sektorin, oppilaitos
ten, Hus:n, yksityisen sektorin ja seurakunnan tuotta
mat palvelut, Isotalo kertoo.
Elina Hautala on työskennellyt pitkään Hus:n
alaisuuteen kuuluvan Hyvinkään sairaalan nuori
sopsykiatrian poliklinikan lääkärinä. Kyseessä on
erikoissairaanhoidon osasto, jonne tulevat kaikkein
vaikeimmin oireilevat nuoret. Sinne pääsee peruster
veydenhuollon lähetteellä. Yleisempiä ongelmia ovat
masennus, ahdistus, neuropsykiatriset häiriöt ja syö
mishäiriöt. Päihdeongelmaisiakin löytyy. Ja monella
nuorella saattaa olla useampi oire samassa.
– Mielenterveysongelmien pohjalla on monesti
ihmisen luonteenpiirteet, herkkyys ja se, miten omaa
luonnetta on ymmärretty, ja miten on saatu tukea ja
apua. Sitten tietenkin ikävät elämäntapahtumat vai
kuttavat, Hautala kertoo.
Nuorten pahoinvoinnin karuudesta tänä päivänä ker

Korona on hankaloittanut entisestään huonosti voivien lasten tilannetta yksinäisyyden syvenemisen myötä.

Unsplash

too paljon se, että nuorten itsemurhat ovat lisään
tyneet ja oirekuvat vaikeutuneet. Hautalan mielestä
nykymaailma asettaa lapsille ja nuorille paljon eri
laisia vaatimuksia. Esimerkiksi aiemmin nuori pystyi
erottumaan joukosta, mutta tänä päivänä massasta
poikkeaminen voi tuoda nuorelle vaikeuksia. Myös
koulunkäynnissä on omat haasteensa. Yksi näistä on
kiusaaminen.
– Joskus kiusaaminen voi alkaa jo päiväkodissa.
Lapsi on jätetty leikeistä ulkopuolelle, ja mitä pahem
min ulkopuolisuuden tunne jatkuu, niin sillä on
todella iso vaikutus kehitykseen, Hautala kertoo.
Monesti käy myös niin, että kiusaamista ei välttä
mättä huomata. Tämä ei johdu siitä, etteikö opettajat
välittäisi vaan pikemminkin aikuisten puutteesta.
Hautalan peräänkuuluttaakin kouluihin uudenlaista
tukiroolia. Tämä tarkoittaisi aikuista, joka ei suora
naisesti olisi opettaja vaan henkilö, joka tarjoaisi
tukea lapselle ja nuorelle.
Hautala on työskennellyt lääkärinä kaksitoista
vuotta. Sinä aikana nuorten mielenterveyspalvelut
ovat lisääntyneet. Asioihin kiinnitetään nyt enemmän
huomiota. Asiat muuttuvat kyllä parempaan suun
taan, mutta verraten hitaasti.
– Nykyään asioista ainakin puhutaan huomatta
vasti avoimemmin. Toivottavasti tämä tarkoittaisi
sitä, että myös resurssit mielenterveyspalveluita koh
taan lisääntyisivät, Hautala kertoo.
Mielenterveysongelmat näkyvät myös seura
kunnan lasten- ja nuorten työssä. Hyvinkään
seurakunnan johtava varhaiskasvatuksen ohjaajan
Terhi Makkosen mukaan asia tulee ilme enemmän
kouluikäisten ja sitä vanhempien kohdalla kuin alle
kouluikäisten.
– Tiedämme, että nuorisotyössä mukana olevat
nuoret saattavat käyttää mielialalääkkeitä, mutta
emme tee siitä mitenkään isoa numeroa. Yritämme
kaikin puolin tukea heitä. Se on myös hyvä, että
asiasta kirjoitetaan mediassa paljon. Näin nuoretkin
uskaltavat kertoa avoimemmin ongelmistaan, eikä
mielialalääkkeiden syöntiä pidetä mitenkään salai
suutena, Makkonen sanoo.
Suurin vastuu on kuitenkin meillä aikuisilla, ihan jo

kaisella meistä. Panu Isotalo korostaa, miten taitavia
nuoret ovat imemään vaikutteita ympäröivästä todel
lisuudesta. Näin ollen sillä on suuri vaikutus mistä ja
miten aikuiset puhuvat.
– Meidän aikuisten olisikin hyvä pysähtyä kriitti
sesti miettimään, miten paljon meidän kannattaa ry
peä kurjuudessa, lähteä lietsomaan joukkohysteriaa ja
luoda niin sanottua pelon kulttuuria ympärillemme.
Ongelmista on tärkeä puhua avoimesti, mutta tuleen
ei kuitenkaan pidä jäädä makaamaan ja ripottelemaan
tuhkaa ylleen. Maailmassa on kuitenkin enemmän
hyvää kuin pahaa, Isotalo sanoo.
Hyvinkäälle on tyypillistä radanvarsikaupungin ongelmat, esimerkiksi päihteitä on helppo saada.
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Henri Waltter Rehnström

LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Jumalan kämmenellä
Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen,
Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen.
Kolmiyhteinen Jumala kertoo siitä, miten Jumala
toimii täällä meidän ihmisten keskellä. Jumalaa on
vaikea kuvata, me emme ole häntä nähneet, vaikka
olemme saattaneet tuntea Hänen läsnäolonsa.
Raamatussa kerrotaan monin sanoin, minkälainen
Jumala on. Miten sinä kuvaisit Jumalaa? Millainen
Hän on sinun mielestäsi? Mitä värejä sinä käyttäi
sit? Ottakaa värikynät tai maalipensselit käteen ja
piirtäkää perheenne kanssa jokainen oma Jumala
kuvanne. Kuvat voi toimittaa johonkin seurakun
nan perhekerhoon, seurakuntakeskuksen neu
vontaan Laura Kuirin nimellä tai lähettää niistä
kuvan laura.kuiri@evl.ﬁ. Kuvista tehdään video
Lysti Lampaan YouTubekanavalle marraskuussa.
Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on.
Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.
Puhumme Jumalasta Isänä, Poikana
ja Pyhänä Henkenä. Jumalan kolme
persoonaa, suuri ihmeellinen salai
suus, jota ihmiset ovat vuosisatoja
pohtineet, tutkineet ja miettineet.

meille, että meidän tulisi rakastaa toisiamme ja hyväksyä
toisemme sellaisena kuin olemme. Mikä on sinun
lempikohtasi Raamatussa? Raamatun kertomuksia
löydät www.lastenkirkko.ﬁ.

Pyhä Henki tuo Jumalan ja Jeesuksen rakkauden

keskellemme. Pyhä Henki synnyttää meissä
uskon. Raamatun Galatalaiskirjeessä kerro
taan hengen hedelmistä. Vaalitaan ja kehi
tetään näitä hedelmiä toistemme kanssa;
rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä,
ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuut
ta, lempeyttä ja itsehillintää.

Jumala meitä kutsuu nyt suojaan
turvaisaan. Jumala meitä kutsuu
ja kantaa voimallaan.
Seurakunta kutsuu sinua mu
kaan toimintaan. Perhekerhot
ja muun kokoavan toiminnan
löydät nettisivuilta www.
hyvinkaanseurakunta.ﬁ; Tule
mukaanosiosta.
Milloinkaan ei hän hylkää,
lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä ei kukaan
ole turvaton.

Jumala on luonut kaiken, sen

minkä näemme ja sen mitä
emme näe. Minkälaisia
Jumalan luomia asioita sinä
näet ympärilläsi? Minkälaisia
asioita sinä et näe, mutta voit
tuntea?

Keksitkö mikä
sivun kuva
an,
liittyy Jumala
ja
mikä Poikaan
n
ä
ä
mikä Pyh
Henkeen?

Poika tunnetaan nimellä Jeesus. Jeesuksen tärkeä opetus on ollut

Virsi 499,
Jumalan kämmenellä.
Säv. ja san. Pirkko Halonen.

Facebook:
Hyvinkään
seurakunnan
lapset ja perh
eet

Tekeeköhän
Jumalakin
pönttöjä linnuille
turvaksi?

Instagram:
@lystinlauma
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Tarja Haukkasalo

Anu Huuhka tekee
rooliopastuksia.

Tutustu Helene Schjerfbeckin
elämään Helenen matkassa

Y

ksi Suomen kuuluisimpia tai
teilijoita, Helene Schjerfbeck,
asui Hyvinkäällä 23 vuotta.
Työskentelin Hyvinkään
matkailussa 18 vuotta ja kun
v. 2013 Hyvinkäällä oli asuntomessut
ja koulutin oppaita lisää, oli toiveenani
saada meille Helene kierroksia. Nor
maalin opastuskierroksen saimmekin,
mutta ei vielä rooliopastusta. Vuonna
2018 järjestimme Rooliopaskurssin
ja sen tuloksena saimme kolme
rooliopastusta: Kalle Saukkosesta,
Pullaneittyestä ja Helenestä.
Helene rooliopastus

Teimme Helenestä rooliopastuksen
Hannele Ristivuoren ja Anu Huuhkan
kanssa. Projekti oli mielenkiintoinen,
mutta hidas. Ei riittänyt, että kävi läpi
hänen elämäänsä, vaan oli mietittävä

miten hän koki asioita ja millainen
hän oli. Paineita toi myös se, että kun
saimme opastuksen esityskuntoon, oli
samaan aikaan alkanut Helene eloku
van esitykset. Laura Birnin esityksen
tasolle emme pääse vaikka parhaamme
teemmekin. Oppaat eivät ole näytteli
jöitä, mutta rooliopastuksella halutaan
elävöittää opastusta.
Käymme opastuksessa koko hänen
elämänsä läpi, mutta pääpaino on
Hyvinkään ajassa. Helene syntyi
Helenana 10.7.1862 Helsingissä.
Helene satutti lonkkansa 4 vuotiaana
ja joutui olemaan paikallaan paljon.
Tämä vaikutti hänen taiteeseensa.
Vuonna 1873 o
 pettaja Lina Ingman
havaitsi hänen kykynsä ja Helene
pääsi vain 11 vuotiaana opiskelemaan
taidetta Suomen taideyhdistyksen pii
rustuskouluun. Helene opetti Suomen

taideyhdistyksen piirustuskoulussa
v. 1890-1902.
Hyvinkään aika

Helene Schjerfbeck astui junasta
Hyvinkään asemalle vuonna 1902
äitinsä Olgan kanssa. Schjerfbeck
asui Hyvinkäällä vuoteen 1925. Hän
halusi pois Helsingistä, opetustyö oli
käynyt raskaaksi ja hän halusi omaa
aikaa maalaamiselle. Myös terveydel
liset syyt sekä se, että veli Magnus oli
suunnitellut Hyvinkään Parantolan,
vaikuttivat Hyvinkään valintaan asuin
paikaksi. Hyvinkäällä syntyivät hänen
keskeisimmät modernit maalauksensa,
mm. nais- ja lapsiaiheet. Hänellä oli
malleina paikallisia asukkaita mm.
Villatehtaalta ja Parantolasta.
Hyvinkäällä Helene asui kahdessa
paikassa ja kierroksella käymme

M

Johanna Rantalankila

pe

Gu
e is

saz

Pekka Simojoki & EtCetera esiintyvät
28.10. Hyvinkään kirkossa.

Lisätietoa tapahtumista saat mm. seurakunnan kirkollisista
ilmoituksista, Maailman kyliltä – lähetystyön uutiskirjeestä
ja lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalta.

ilip
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sessa, Hämeenkatu 16. Aiheet näkyy mm. kirkollisissa
ilmoituksissa.
Syksyn aikana seurakunnassamme vierailee
lähetystyöntekijöitä. Nimikkolähetti Elina Braz de
Almeida saarnaa Hyvinkään kirkon Tuomas
messussa 12.9.2021. Lähetystyön ajankoh
taispäivässä 9.10. 2021 saamme kuulla
mm. terveisiä Etiopiasta Leila ja
Kari Pentikäisen kertomana.
Jo nyt kannattaa laittaa ka
lentereihin Majataloilta,
jota vietetään Hyvinkään
kirkossa 28.10.2021 klo
19.00. Majataloillassa
ovat mukana Pekka
Simojoki & EtCeterakuoro, Jukka Jämsén
ja Ilkka Puhakka.
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Tarja Haukkasalo
Hyvinkään Matkailuoppaat ry

IKKUNA MAAILMAAN

Lähetystyön maisemia

onenlaisia maisemia on tarjolla, kun
katsoo lähetystyön lasein. Uutisia
katsoessa näkee sen, että ihmisten elä
mäntilanteet ovat ehkä haastavammat
kuin koskaan. Lähimmäisen avulle on
konkreettinen tarve. Fyysisen avun lisäksi tarvitaan
vapauttavaa Sanomaa, joka tuo toivon näköaloja.
Hyvinkään seurakunnan nimikkolähetit toimivat
paikallisten auttamiseksi. Jotkut meistä on kutsuttu
lähtemään ja joidenkin kutsu on lähettää lähetystyön
tekijöitä. Molemmat yhtä tärkeitä ja merkityksellisiä
tehtäviä.
Näin syksyn alkaessa lähetyksen toimintaryhmät
ovat aloittaneet toimintaansa. Tikkusormet (puutyö
piiri) kokoontuu tiistaisin klo 9-12 Vehkojan puutyö
salissa, Yli-Anttilantie 3 ja KäTeVä-piiri (käsityöpiiri)
kokoontuu joka toinen viikko klo 16 Pappilassa, Pap
pilantie 14. Molempiin toimintaryhmiin otetaan mie
luusti uusia mukaan, joten tule rohkeasti mukaan!
Ikkunoita lähetystyön maailmaan -illat ovat kerran
kuukaudessa. Ko. illat toteutetaan seurakuntakeskuk

 atsomassa kummankin. Kierros
k
alkaa Hyvinkään taidemuseon edestä
ja ennen kierrosta voikin käydä
tutustumassa taidemuseon Helene
huoneeseen. Kierros päättyy Helene
Schjerfbeckin puistikkoon, jossa hä
nen elämäntyötään kunnioittamaan on
pystytetty muistomerkki Ovi. Helene
rooliopastuksia voi tilata kauttani
haukkatar@outlook.com. Opastus
kestää noin 1,5 h. Ryhmäkoossa nouda
tamme vallitsevaa kokoontumis
ohjeistusta, mutta jos mahdollista niin
maksimi on 25 henkeä. Opastuksen
voi saada myös ruoan tai vohvelin kera
tai siihen voi yhdistää muita Helene
-kohteita.

Pixabay

YTIMESSÄ

Elämän erämaat

J

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

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

Raamatun sana

Rukous

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

Herra – välistä minun sisimpäni
tuntuu tyhjältä erämaalta.
Ajatukseni ja tunteeni eivät toimi.
Sanasi ei puhu minulle mitään.
En osaa rukoilla.
Välistä epäilen sitäkin, onko sinua
lainkaan olemassa.
Tässä olen nyt näin tyhjänä,
näin kuivana, näin epäilevänä.
Jätän kaiken sinun käsiisi,
että voisin avautua läsnäolollesi.

Älä arkaile
kuulostella,
mitä sinulle ihan
oikeasti kuuluu.

Kiitos, että sinä et koskaan väsy
minuun, vaan tahdot yhä uudestaan
tulla luokseni.
Ei tosiaankaan merkitse mitään,
vaikka minusta itsestäni tuntuu,
että olen epäonnistunut.
Sinähän olet sanonut,
että itse hoidat loppuun asti työsi
minussa.
Auta minua luottamaan siihen
lupaukseen.

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

Virsi

Sinun edessäsi painamme päämme,
tuomme elämämme eteesi sun.
Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme,
olet armahtanut kadotetun.
Sinun ihmeellisen ristisi juureen
tuomme sydämemme sirpaleetkin.
Saamme turvautua syliisi suureen,
siinä levätä saa syntisinkin.
Meitä kuljeta tahtosi tiellä,
vaikka outo on joskus se tie.
Loista armosi valoa siellä,
minne täältä se ikinä vie.
Kulje kanssamme aamusta iltaan,
anna yöuni levollinen.
Hehku lämpöä kaipaavan rintaan,
sinne rauhasi lahjoittaen.
Virsi 930
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Seurakunta ja HyPS Conkariklubi
järjestävät sunnuntaina 26.9. maksut
toman 9 km patikkaretken Usmin
maastoon merkityllä polulla. Lähtö
on parkkipaikalta alkaen 9.45 (Usmin
järventie 206). Reitti on Usminjärvi
 Pontevan maja  Piilolammi  Ladun
maja  Kaksoslammet  Usminjärvi. La
dunmajalla tarjotaan grillimakkaraa ja
mehua. Matkaan mukaan hyvät kengät,
kävelysauvat ja varusteet vaihtelevan

POIMINTOJA

sään varalta. Jokainen voi edetä omaan
tahtiin, mutta vaihteleva maasto ei
sovellu liikuntarajoitteisille. Tervetuloa
nauttimaan syksyisestä luonnosta! Lisä
tietoa antaa mauri.keinanen@pp.inet.ﬁ.
Tarjoilun takia ilmoittautuminen anne.
blomqvist@evl.ﬁ viimeistään tiistaina
21.9.
Urho Etelämäki, Anne Blomqvist,
Pekka Laine ja Mauri Keinänen
ovat mukana retkijärjestelyissä.

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

Pe 24.9. klo 18 Jaana Pölläsen konsertti
Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie
3. Konsertti on osa seurakuntaviikkoa.
Vapaa pääsy.
La 25.9. klo 18 Sarastus-yhtyeen konsertti
Hyvinkään kirkossa. Konsertti on osa
seurakuntaviikkoa. Vapaa pääsy.
To 30.9. Klo 18 Ikkunoita lähetyksen
maailmaan srk-keskuksen salissa.
Nimikkolähetti Elina Braz de Almeida
kertoo millaista toimintaa on evankelisella kirkolla Kroatiassa.
Ma 4.10. klo 7.30 Miesten aamukahvit
Corner Cafessa, Kauppalankatu 2.
Elämäntyönä teatteri, Jouni Laine.

3.-10.10. vietetään Vanhustenviikkoa
teemalla Luonto antaa voimaa.
Ke 6.10. ja to 7.10. Ruskabrunssi ja ohjelmaa Vanhassa Kirkossa. Ilmoittautuminen tiistaina 21.9. klo 9-16 puhelinsoitolla Päivi Lievoselle 040 487 1382.
Su 10.10. klo 10 messu Hyvinkään kirkossa.
Lähetyspyhä ja vanhustenviikon messu.

S Y K S Y N T O I M I N TA
R I P P I K O U L U N K ÄY N E I L L E B E TA N I A S S A :
Ke klo 15-19 Raamis
Pe klo 15-21 After School
La klo 16.30-20.30 Nuorten ilta
Kuutsi 2021 järjestetään päivätapahtumana Hyvinkäällä 29.-30.10.
Lisää tietoa nuorten toiminnasta www.betsku.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net

14

Kirkonmäki Nro 4 | 9.9.2021

Su 10.10. klo 14 – 16 Mahalia Jackson
–iltapäivä Vehkojan srk-keskuksessa.
MuT Nina Öhmanin alustus maailman
parhaaksi gospellaulajaksi tituleeratun
Mahalia Jacksonin elämästä. Eric-Olof
Söderström trio, yhdessä alttolaulaja
Tiina Sinkkosen kanssa, esittelee laulajattaren musiikkia. Tulkinnat ovat jazzpainoitteisia, sisältäen Mahalian omaa
tuotantoa ja hänen esittämiään AfroAmerikkalaisia spirituaaleja. Vapaa pääsy.
To 21.10. klo 18 Ikkunoita lähetyksen maailmaan srk-keskuksen salissa. Hyvinkään
seurakunnalla on ystävyysseurakuntia
Kroatiassa, Unkarissa ja Venäjällä. Mitä
näille seurakunnille kuuluu, sen kuulemme tässä illassa.
Ti 26.10. klo 18 Lapsensa menettäneiden
vertaistukiryhmä Puolimatkan hautausmaan kappelissa. Surun monet muodot.
Käpy Lapsikuolemaperheet ry yhteistyössä Hyvinkään srk:n kanssa. ilmoittautuminen ja lisätiedot leena.vilkka@
bioﬁlos.ﬁ, 040 762 7650.
Philippe Gueissaz

Su 19.9. klo 12-16 Kastepäivä. Onko lapsesi
kaste vielä hoitamatta? Huolettaako järjestelyt? Hyvinkään seurakunta auttaa ja
järjestää kastepäivän. Ilmoittautumiset
12.9. mennessä seurakunnan kotisivujen
kautta www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ.
Lisätiedot: Merja Telsavaara, merja.telsavaara@evl.ﬁ, 040 356 9078.

Ti 21.9. klo 18 Rahvaan kirkkoilta Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Mukana irlantilaisbändi O`Pojat. Rahvaan kirkkoilta
osana seurakuntaviikkoa yhteistyössä
diakoniatyön kanssa.
To 23.9. klo 14-16 Pappi tavattavissa Puolimatkan hautausmaalla, Aholankatu 20.
Pappi kello 14-15 kappelin luona, sen jälkeen kiertelee hautausmaalla. Seuraava
kerta 30.9.
To 23.9. klo 20 Irlantilaisbändi O`Pojat
Oluthuone Joutsenessa. Tapahtuma on
osa seurakuntaviikkoa. Vapaa pääsy.
Pe 24.9. klo 9-12 Vauvanpäivän tapahtuma
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Valtakunnallinen vauvanpäivä. Ohjelmassa
sirkustelua, musiikkia, salaattia ja soseita.
Ville Uusitalo

askartelua, Tukea vanhemmuuteen, Pienen ensimmäinen juhla ja Turvaverkot ja
parisuhde. Seuraavat kerrat: 29.9., 13.10.
ja 27.10.
Ke 15.9. klo 17.30–19.30 Iltaperhekerho
Kytäjän kirkolla, Palkkisillantie 11. Kerho
perheille, pienemmille ja koululaisille Kytäjällä keskiviikkoisin parittomina viikkoina. Seuraavat kerrat: 29.9., 13.10. ja 27.10.
Ke 15.9. klo 17.30 Martin syyskauden avaus
Martin srk-talolla, Niittymäenraitti 4.
Jouni Laineen monologi ja Solina -kuoro
esiintyy. Grillimakkaraa, kahvia ja kakkua.
Ke 15.9. klo 18.30-20.30 Luentoja kasetilta
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Tule kuuntelemaan rovasti Seppo
Kankaan 80-luvun luentoja kasetilta
pastori Esa Kokon valinnan mukaan.
Seuraavat kerrat: 22.9. ja 29.9.
To 16.9. klo 18 Miestenilta Vehkojan srkkeskuksessa. Teemana Ikääntymisen
arvoitus. Teuvo Ahtinen.
Pe 17.9. klo 10 Muskarikirkko Vanhassa
kirkossa, Uudenmaankatu 13. Lauletaan
muskarilauluja ja lastenvirsiä. Vietetään
yhdessä ehtoollinen. Seuraava kerta
15.10.
Hanna Tarkiainen

To 9.9. klo 14 Miesten puolukkaretki. Lähtö
kimppakyydein kirkonmäeltä, Hämeenkatu 16. Omat eväät mukaan.
To 9.9. klo 17.30 Diakonian käsityöpiiri Vehkojan srk-keskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Tehdään yhdessä käsitöitä mukavassa
seurassa ja hyvään tarkoitukseen. Seuraavat kerrat: 16.9., 23.9., 30.9., 7.10.,
14.10., 21.10. ja 28.10.
To 9.9. klo 18.00–19.30 Suomi-kahvila
Mosaiikissa, Martinkatu 9. Suomen kielen
keskustelukerho Suomi-kahvila torstaisin.
Finnish conversation group Finnish cafe
every Thursday. Lisätietoja diakoniatyöntekijä Päivi Lammelalta. More
information from deacon Päivi Lammela,
040 5596 318. Seuraavat kerrat: 16.9.,
23.9., 30.9., 7.10., 14.10. ja 28.10.
Pe 10.9. klo 8.30-10.00 Perjantaipysäkki
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Aamupuuroa ja päivänsana. Paikan päällä
kanssasi päihde- ja mielenterveystyön
diakonit Hannele ja Kaisa. Seuraavat kerrat: 24.9., 8.10., 22.10., 5.11.,19.5. ja 3.12.
Ma 13.9. klo 11.30-13.00 Diakoniaruokailu
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16. Tervetuloa nauttimaan maukas ateria edulliseen hintaan. Vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa oleville hyvinkääläisille tarkoitettu diakoniaruokailu. Maksu 2 € käteisellä. Otamme 20 ihmistä kirkon yläsaliin
ruokailemaan turvavälit huomioiden.
Ruuan voi ostaa myös omaan astiaan
kotiin vietäväksi. Seuraavat kerrat: 20.9.,
27.9., 11.10., 18.10., 25.10., 15.11.,22.11.,
29.11., 13.12. ja 20.12.
Ma 13.9. klo 13–16 Pilttiporukka Pappilassa, Pappilankatu 14. Pilttiporukka on
vauvojen oma kerho. Kerhossa jutellaan,
lauletaan ja lorutellaan. Vauvoille tarjolla
sosetta. Tervetuloa oman aikataulun
mukaan! Seuraavat kerrat: 20.9., 27.9.,
4.10., 11.10. ja 25.10.
Ti 14.9. klo 16 KäTeVä-piiri Pappilassa,
Pappilankatu 14. Tervetuloa mukaan
KäTeVä-piiriin! Sinun ei siis tarvitse olla
kätevä käsistäsi, erilaisia lahjoja tarvitaan.
Seuraavat kerrat: 21.9., 28.9., 5.10., 12.10.,
19.10. ja 26.10.
Ke 15.9. klo 17 Odotusten kahvila vauvaa
odottaville Pappilassa, Pappilankatu 14.
Illoissa on neljä erilaista aihetta, jotka
käydään syksyn aikana kaksi kertaa läpi.
Voitte osallistua jokaiseen aiheeseen tai kun teille sopii. Aiheet ovat: Vauvalle

Tea Pohjoispuro

Syksyinen patikkaretki
toteutetaan Usmin
upeassa luonnossa

To 28.10. klo 19 Majataloilta Hyvinkään
kirkossa, Hämeenkatu 16. Majatalon ovet
avautuvat jälleen. Illassa ovat mukana
EtCetera & Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka,
Jukka Jämsén ja tietenkin Sinä!

ELÄKELÄISKERHOT
Keskusta: ma 4.10., 1.11., 13.12. klo 13 – 14.30
srk-keskuksen salissa, Hämeenkatu 16.
Paavola: ti 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11.,
30.11., 14.12. klo 13–14.30 Paavolan srkkodissa, Aittatie 1.
Hakala: ke 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12.
klo 14-15.30, Ahmankatu 2.
Kehrääjänkadun kerhotila: ke 15.9., 13.10.,
10.11., 15.12. klo 14–15.
Varttuneenväen kerho: pe 10.9., 17.9., 24.9.,
8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11.,
3.12., 17.12. klo 11-12.30 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Lisätiedot: Anna

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Moni laulu on jäänyt laulamatta
kuluneen vuoden aikana, nyt sävelet
taas soivat.
Hyvinkään seurakunnan musiikin ryh
mätoiminta on ollut koronan vuoksi
pitkään tauolla. Nyt toimintaa ollaan
jälleen aloittamassa koronarajoitusten
sallimissa rajoissa. Uutena toiminta
muotona 16.9 alkaa yhteislaulutilaisuu
det ”Yhteen ääneen!”. Yhteislauluja
lauletaan eri teemoin joka viikko tors
taisin klo 14 Hyvinkään kirkon aulassa.
Tarjolla on myös pienimuotoiset ilta
päiväkahvit. Kyseessä on vapaamuotoi
set tilaisuudet, eli laulamaan voi tulla
ihan milloin ehtii, eikä tarvitse sitoutua
mihinkään. Yhteislauluissa on mukana
sekä taivaallisia että maallisia lauluja.
Uutta toiminnassa on myös nuorille
aikuisille suunnattu ryhmä Voice of
Wonders (VoW). Ryhmä laulaa kevyttä
musiikkia, ja sen ensimmäinen toimin

takausi tähtää kirkkoteatterin kevään
näytelmään. Siellä kuullaan mm. ”Po
wer of love” ja ”You better stop”.
Kolmas iso uutuus musiikkitoimin
nassa on ns. projektiryhmät. Nämä ovat
lyhytkestoisia, kuukauden tai korkein
taan kahden pituisia projekteja, joissa
valmistetaan musiikki johonkin tiettyyn
tapahtumaan. Syyskaudella projekteja
tehdään Tuomasmessujen musiikista
(Walon Säde), itsenäisyyspäivän Suomalaisesta messusta ja joulukuussa
toteutetaan vielä Joulukuoro. Projek
tikuorojen idea on syntynyt siitä, että
monilla on hankaluutta sitoutua kuo
rotoimintaan pitkäjänteisesti. Toisaalta
taas joillakin olisi intoa ja mahdollisuut
ta osallistua enemmänkin. Silloin voi
hyvin osallistua, vaikka joka projektiin!
Käyntiin pyörähtää jälleen myös
Kirkkokuoro ja Vehkojan kuoro sekä
Lapsikuoro ja Nuorisokuoro. Riparin

POIMINTOJA
Rauhala, 040 555 6325 ja Päivi Lievonen,
040 487 1382.

KUOROT
To 16.9.–25.11. klo 14-15 Yhteen ääneen
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16.
Yhteislaulua ja iltapäiväkahvia Hyvinkään
kirkon aulassa. Joka viikko lauluja eri
teemasta, joukossa sekä hengellistä että
maallista musiikkia. Poikkea laulamaan
milloin ehdit!
Ke 8.9.-15.12. klo 17-18 Lapsikuoro Hyvinkään kirkossa. Kuoro on alakouluikäisille
tarkoitettu ryhmä, jossa iloisen yhdessäolon lisäksi opetellaan äänenkäytön
alkeita ja moniäänistä laulua, pidetään
leirejä ja retkeillään.
Ke 8.9.-15.12. klo 18-19 Nuorisokuoro
Hyvinkään kirkossa. Kuoro on yläkoulu- ja
lukioikäisille tarkoitettu ryhmä. Kuorossa
lauletaan moniäänisesti, opitaan nuottien
lukemista ja äänenkäytön hallintaa monipuolisen ohjelmiston avulla.
To 2.9.-9.12. klo 18-20 Kuvastus Betaniassa, Helenenkatu 15. Osaatko soittaa tai
laulaa? Haluaisitko olla osa bändiä joko
soittajana tai laulajana yhdessä muiden
kanssa? Kuvastus on juuri sua varten!
Ohjelmistossa on mm. Nuoren seurakunnan veisukirjan lauluja.
Pe 10.9.-17.12. klo 18.00–19.30 Voice of
Wonders Hyvinkään kirkossa. Nyt haussa
hyviä laulajia uuteen, Voice of Wonders
–ryhmään. Se on nuorille aikuisille tarkoitettu kuoro, joka laulaa moniäänisesti ja
monipuolisesti kevyttä rytmimusiikkia.
To 26.8.–16.12. klo 18.00–19.30 Kirkkokuoro
Hyvinkään kirkossa.
To 26.8.–16.12. klo 16.00–17.15 Vehkojan
kuoro Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3. Perinteiseen kirkkomusiikkiin keskittyvä neliääninen sekakuoro.
Kuorot laulavat samaa ohjelmistoa ja
esiintyvät yhdessä.
Suomalainen messu ke 10.11., 17.11. ja 24.11.
klo 18.00– 19.15 Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. La 4.12. klo 16.00–17.30
ja itsenäisyyspäinä 6.12. Suomalainen
messu Hyvinkään kirkossa,
Joulukuoro ke 8.12. klo 18–19 Vehkojan
srk-keskuksessa. La 11.12. klo 13–15
Vehkojan srk-keskuksessa. Ma 13.12.
klo 18–19 Vehkojan srk-keskuksessa. To
23.12. klo 18.00–19.00 Hyvinkään kirkossa.
La 25.12. klo 10.00 Joulupäivän messu
Hyvinkään kirkossa.

Lisätiedot: www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ/
tule-mukaan/musiikki, johtava kanttori
Anna Helenius, anna.m.helenius@evl.ﬁ,
0400 251 371.

Perhekerhot
Tervetuloa kaikki lapset yhdessä aikuisten
kanssa. Kerhoissa ulkoillaan, hiljennytään,
lapsille tarjolla puuroa ja pilttiä. Ilmoittautumiset maanantain kerhoon edellisen
viikon pe klo 14 mennessä ja keskiviikon
kerhoon ti klo 14 mennessä. Perumiset
samaan numeroon. Kerhopäivinä voit
kysyä vapaita paikkoja!
Ma klo 9.00-11.30 Martin srk-talolla,
Niittymäenraitti 4, 040 8050 333,
Paavolan srk-kodilla, Aittatie 1,
040 357 2491, Vehkojan srk-keskuksella,
Yli-Anttilantie 3, 050 412 0678 ja iltaperhekerho klo 17.00-19.00 Pappilassa,
Pappilankatu 14, 050 5999 558.
Ke klo 9.30-14.00 Pappilassa, Pappilankatu
14, 040 8050 333 ja iltaperhekerho
klo 17.00-19.00 Kytäjän kirkossa, Palkkisillantie 11, 040 1869 183, joka toinen
keskiviikko, 22.12. saakka.
Syysloman perhekerhot. Perhekerhoissa
touhutaan, hiljennytään, syödään aamupuuroa ja kahvitellaan.
Ke 20.10. klo 9-13 Vehkojan srk-keskuksessa,
Yli-Anttilantie 3.
To 21.10. klo 9-13 srk-keskuksen alakerran
kerhotilassa, Hämeenkatu 16.
To 21.10. klo 9-13 Paavolan srk-kodissa,
Aittatie 1.
Päiväkerhoissa on vielä vapaita paikkoja
2-5v. lapsille. Voit kysyä vapaita paikkoja
pitkin vuotta: tanja.uimonen@evl.ﬁ,
040 5287 236.
Tilaa seurakunnan uutiskirje sähköpostiisi!
Saat tietoa mm. seurakunnan ajankohtaisista
asioista ja tulevista tapahtumista. Linkin
tilauslomakkeeseen löydän nettisivuiltamme
www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ/info-ja-asiointi/tilaa-uutiskirje.

Tea Pohjoispuro

Musiikkitoiminnan uudet sävelet:
”Saa laulaa!”

Seurakunnan muusikot ovat pitkään saaneet musisoida urkuparvella keskenään,
nyt viikkotoiminta saadaan aloittaa kuorojen kanssa.

käyneille Betaniassa jatkaa Kuvastus.
Kaikesta musiikkitoiminnasta löytyy
lisätietoa seurakunnan nettisivuilta
(www.hyvinkaanseurakunta.ﬁ) vali
kosta ”Tule mukaan”. Kaikki viikkotoi
mintamme on ilmaista. Kanttorit ja

musiikkityöntekijät kutsuvat mukaan
laulamaan, tule juttelemaan vaikkapa
messun jälkeen, niin mietitään yhdessä,
mikä olisi sopiva ryhmä juuri sinulle!

Kerhot 7-14-vuotiaille syksy 2021
– kevät 2022, kerhot alkavat 13.9.

Leirit 7-14-vuotiaille ja heidän perheilleen
Sääksin leirikeskuksessa
Syyslomaleirit
16.-18.10. Leiri 11-14 v. Hinta 40 €
18.-20.10. Leiri 9-10 v. Hinta 40 €
20.-21.10. Leiri 7-8 v. Hinta 35 €
Leireistä sisaralennus -50%, ellei toisin
mainita. Lapsi ilmoitetaan oman
ikäryhmänsä leirille.
Vanhempi-lapsileirit
10.-12.9. Isä-poika –leiri
1.-3.10. Isä-tytär -leiri,
tytöt 6-14 –vuotiaita
29.-31.10. Äiti-poika -leiri,
pojat 6-14 –vuotiaita
19.-21.11. Vanhempi-lapsi –leiri
Hinnat: aikuinen 45 €, lapsi 20 €.
Ei sisaralennusta.
Leireille ilmoittautuminen www.betsku.net
->7-14-vuotiaat -> Leirit. Lisätiedot:
ari-pekka.laakso@evl.ﬁ, 0400 616 238,
tai kirsi.kupiainen@evl.ﬁ, 040 566 3990.
Seuraa varhaisnuorisotyötä!
www.betsku.net
Instagram: @betsku7_14vee
YouTube: Betsku 7-14 vee
Facebook: Betsku.net

Betania, Helenenkatu 15
ma 17-19 Kokkikerho 10-14v tytöt ja pojat
Martti, Niittymäenraitti 4
ma 17-19 Kokkikerho 10-14v tytöt ja pojat
(sininen)
ma 17-18.30 Askartelu- ja kuviskerho
7-12v tytöt ja pojat
ti 17-19 Kokkikerho 10-14v tytöt ja pojat
(sininen)
ti 17-18 Monitoimikerho 7-12v
tytöt ja pojat (vihreä)
Nestori, Oikokuja 2
ma 17-19 Video- ja lautapelikerho 7-12v
tytöt ja pojat
Paavola, Aittatie 1
ma 17-19 Kokkikerho 10-14v tytöt ja pojat
ti 17-18 Monitoimikerho 7-12v tytöt ja
pojat
Pappila, Pappilankatu 14
ti 17-18 Monitoimikerho 7-12v tytöt ja pojat
Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16
ma 17-18 Monitoimikerho 7-12v tytöt ja
pojat
ti 17-19 Kokkikerho 10-14v tytöt ja pojat
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
Rippikoulusali
ti 17-19 Kokkikerho 10-14v tytöt ja pojat
Kerhohuone
ma 17-18 Monitoimikerho 7-12v tytöt ja
pojat
Kirkkosali
ma 17-18 Tanssikerho 8-12v tytöt ja pojat
ma 18-19 Sählykerho 9-12v pojat
ti 17-18 Liikunta- ja peli-kerho 7-8v
tytöt ja pojat
Autoratakerhohuone
ma 18-20 Pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, ei ilmoittautumista
ti 18-20 Pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, ei ilmoittautumista
ke 18-20 Pienoissähköautokerho
tytöt ja pojat, ei ilmoittautumista,
”vanhojen ryhmä”
Lisätiedot: betsku.net/7-14-vuotiaat/
Kerhot
Kesän Kirkonmäki-lehdessä pyydettiin
etsimään lehden sivuille piilotettuja Lystilampaita, joiden yhteen laskettu lukumäärä
on yhdeksän. Toimitus oli kesän jäljiltä niin
innostunut, että palkintona ollut kahden
hengen lounas seurakunnan pitopalvelussa
arvottiin kaikkien osallistujien kesken, oli
vastaus sitten oikea tai väärä. Pastori Anne
Blomqvist toimi onnettarena ja arpaonni osui
Carita Hirvoselle. Kiitos kaikille osallistujille!

Anna Helenius

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

Sansassa panostetaan henkilöstöön. Osaamista lisätään lähetystyön tuntemisessa, varainhankinnassa ja median käytössä, kertoo
toiminnanjohtaja Arto Antturi.

Yksi seitsemästä
Sansa julistaa evankeliumia lähes kolmessakymmenessä maassa, ja sen kuuluvuusalueella on noin kaksi
miljardia ihmistä.

M

itä on lähetystyö? Perin
teisesti on ajateltu sen
olevan oman uskonnon
levittämistä yleensä
toisessa maassa asuville
uskonnottomille tai toista uskontoa
tunnustaville ihmisille. Nykyään
nähdään, että kyse on ennen kaikkea
ihmisten toivottomuuden ja hädän
kuuntelemisesta ja siihen vastaamises
ta. Mutta miten työ tapahtuu käytän
nössä, siitä on monta esimerkkiä.
Suomalaisen lähetystyön moninai
suudesta kertoo paljon se, että pelkäs
tään evankelis-luterilaisella kirkolla
on kaiken kaikkiaan seitsemän eri
lähetysjärjestöä. Tunnetuin näistä on
varmaankin Suomen Lähetysseura.
Vähemmän tunnetumpi on Sansa eli

 edialähetys Sanansaattajat. Se julistaa
M
evankeliumia Jeesuksesta radion, tele
vision, internetin ja mobiiliviestinnän
välityksellä. Järjestöllä on toimintaa lä
hes kolmessakymmenessä maassa, mikä
merkitsee, että sen kuuluvuusalueella
elää noin kaksi miljardia ihmistä.
Luku on melko suuri pienelle suo
malaiselle järjestölle, joka perustettiin
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Järjestöllä on
toimintaa lähes
kolmessakymmenessä maassa.

t ärkeää tavoitetta. Yksi näistä on
nimenomaan lisätä järjestön tunnet
tavuutta kotimaassa. Tarkoitus on
tavoittaa noin puoli miljoonaa suoma
laista, kertoo Sansan toiminnanjohtaja,
kesäkuussa rovastin arvonimen saanut
Arto Antturi.
Antturi aloitti toiminnanjohtajana
viime vuoden syyskuussa. Ensimmäi
senä tehtävänä oli ryhtyä suunnittele
maan järjestön uutta viisivuotisstrategi
aa. Vaativa työ saatiin päätökseen tänä
keväänä. Uusi strategia hyväksyttiin
Sansan kevätkokouksessa viime tou
kokuussa. Otsikoksi valikoitui vuoden
2021 kantava teema ”Katso ihmistä”.
Uuden strategian mukaan suomen
kielisessä tavoittavassa työssä halutaan
panostaa kohdennettuun viestintään.
Järjestö tavoittaa jo nyt satojatuhansia
suomalaisia Raamattu kannesta kanteen
-ohjelman kautta. Ohjelma on pyörinyt
Radio Dein ja Järviradion kanavilla jo
pitkään. Vuodelle 2021 ohjelman radi
ointiin, mobiilisovellukseen ja toimitus
työhön on varattu 175 000 euroa.

Sansan tuntemattomuus suomalais
ten keskuudessa johtunee hyvin pitkälti
siitä, että järjestön toiminta on ensi
sijaisesti suunnattu ulkomaille. Mutta
asiaan on tulossa muutos.
– Uudessa strategiassa on kolme

Domini Life on puolestaan suomalaisten
rukouselämää vahvistava mobiili
sovellus. Sen kehittämiseen on varattu
43 000 euroa. Tarkoitus on ottaa käyt
töön uusi järjestökohtainen tilatoiminto
ja lisätä eri kieliversioita.
– Strategian toinen keskeinen tavoite
on vaikuttavuus. Katso ihmistä -teema

Hyvinkäällä vuonna 1973, ja jonka
toimisto täällä edelleen sijaitsee. Tosin
moni hyvinkääläinen on saattanut ajaa
Munckinkadulla, Sahamäenpuiston
kupeessa, sijaitsevan rakennuksen ohi
tietämättä, mitä se pitää sisällään.

sisältää ajatuksen siitä, että haluamme
vahvistaa ymmärrystä meidän yleisös
tämme, jotta tuntisimme entistä pa
remmin heidät, keille ohjelmia tehdään,
Antturi kertoo.
Ulkomailta kuulijapalautteen saa
minen voi kuitenkin olla haasteellista.
Miten tavoittaa maaseudulla pienessä
intialaisessa kylässä oleva kuulijat?
Kuinka saada selville, miten ohjelmat
heihin vaikuttavat? Näihin kysymyksiin
Sansa haluaa keskittyä. Siksi on tärkeää,
että vaatimattomissa oloissa toimivat
lähetystyöntekijät ja ohjelmantekijät
saavat hyvän koulutuksen.
– Kolmas tärkeä uudessa strategiassa
esiin nostettu seikka on osaaminen. Sitä
on ollut Sansassa aina, mutta tarkoitus
on pitää sitä jatkuvasti yllä, Antturi
kertoo.
Tarkoitus on lisätä henkilöstön
osaamista lähetystyön tuntemisessa,
varainhankinnassa ja median käytössä.
Jälkimmäinen sisältää omat haasteensa,
sillä median kenttä muuttuu jatkuvasti.
Huomioon pitää ottaa myös poliittiset
seikat, eli kuinka paljon esimerkiksi
hallitus jossain maassa valvoo ihmisten
internetin käyttöä.
– Kännykän voi aina paikantaa,
mutta radio- ja satelliittiohjelmissa on
se hyvä puoli, että niitä ei voi seurata,
Antturi muistuttaa.
Henri Waltter Rehnström

