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Red Carpet ei tee pelkkää bisnestä, vaan tavoitteena on tarjota hyvää oloa ja hyviä hetkiä tapahtumaan osallistuville, Antti Luusuaniemi sanoo.

T

änään on ollut Hyvinkää – päivä eli aikaa. Yhteinen oleminen tukee myös omaa
aamupäivällä olin Hyvinkään Sveit jaksamistani, toteaa Luusuaniemi. Hän on
myös näyttelijä, Red Carpet – festivaalin
sissä neuvotteluissa ja nyt iltapäi
festivaalijohtaja ja Neloskanavan kotimai
vällä allekirjoitettiin Red Carpetin
ja Hyvinkään seurakunnan välinen
sen elokuvavan päällikkö toukokuusta 2019
yhteistyösopimus, toteaa näyttelijä Antti
alkaen.
Luusuaniemi tavatessani hänet laskiaistiis
– Näytteleminen on intohimoni ja näytel
taina kirkonmäellä. Sopimuksen mukaisesti lessä tunnen olevani vapaa. Näytteleminen
mm. kuluvana vuonna Hyvinkään seura
on aina ollut itselleni hyvin luontevaa, sillä
en ole pelännyt koskaan kameran edessä.
kunta ja Red Carpet toteuttavat yhteistyös
Elämässä ja työelämässä menee ihan hyvin.
sä tilaisuuksia ja tapahtumia eri ikäisille
Juuri nyt on paljon töitä, koska mm. Syk
hyvinkääläisille.
Meille kaikille tuttu näyttelijä Antti
keen kuvaukset ovat menossa. Työ vaatii
Luusuaniemi on syntynyt Tammisaaressa
kyllä latautumista ja lataudun esim. harras
ja muuttanut sieltä perheensä kanssa
tamalla liikuntaa, Luusuaniemi sanoo.
Lappeenrannan ja Sodankylän kautta
Hyvinkäälle.
Ideasta tapahtumaksi
– Olin yhdeksän vuotias, kun muutimme – Olin elokuussa 2016 Espoo Cine – festa
Hyvinkäälle. Pelasin pesäpalloa noin kym
reilla ja mieleeni tuli ajatus siitä, että Suo
menen vuotta Hyvinkään Tahkossa, kirjoi
messa ei ole omaa kotimaisen elokuvan
festivaalia. Pian tuon pohdinnan jälkeen
tin ylioppilaaksi Hykistä ja armeijan kävin
soitin sivistystoimenjohtaja Pentti Halo
Riihimäellä. Vuonna 2000 pääsin Teatteri
selle ja tiedustelin olisiko Hyvinkään
korkeakouluun ja jo opiskeluaikana näyt
kaupunki kiinnostunut yhteistyöstä festi
telin Suomen Kansallisteatterissa. Vuonna
2019 sanoin itseni irti siitä pestistä. Asun
vaalin toteuttamisessa. Sen jälkeen pyörät
edelleen Helsingissä ja perheeseeni kuuluu
lähtivätkin nopealla vauhdilla pyörimään
mainostoimistossa strategiajohtajana toimi ja vuoden päästä, eli elokuussa 2017 ensim
va vaimoni Lily sekä ruotsinkielistä koulua
mäinen Red Carpet – festivaali järjestettiin
käyvät tyttäremme Luna 7 v. ja Ella 14 v.
Hyvinkäällä. Ajattelen, että Red Carpet
Perheemme on sekakielinen eli puhumme
on omalta osaltaan lisännyt positiivista
suomea, englantia ja unkaria, sillä vaimoni
energiaa Hyvinkäällä ja tapahtuma on löy
Lily on kotoisin Unkarista, Luusuaniemi
tänyt oman paikkansa. Festivaali tarjoaa
kertoo.
mahdollisuuden kertoa tarinoita. Elokuvat
ovat tarinoita ja festivaalin tapahtumissa on
mahdollisuus myös opetella tarinoiden ker
Monen roolin hahmossa
Antti Luusuaniemi on monessa mukana.
tomista eri tavoilla, Luusuaniemi toteaa.
– Olen ennen kaikkea perheenisä. Perhe
on minulle erittäin tärkeä ja haluan viettää
Red Carpet ja Hyvinkään seurakunta
perheeni kanssa mahdollisimman paljon
– Red Carpet on tehnyt tähän mennessä
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HENKILÖKUVA
ANTTI
LUUSUANIEMI
Syntynyt 1979
Teatteritaiteen
maisteri ja
näyttelijä
Red Carpet
-elokuvafestivaalin
perustaja
Asuu Helsingissä
vaimonsa Lilyn
sekä lastensa
Lunan ja Ellan
kanssa

monen tahon kanssa yhteistyötä kuten
Hyvinkään kaupungin, Uudenmaan Liiton,
Hyrian ja hyvinkääläisen yrittäjien kans
sa. Red Carpet ei tee siis pelkkää bisnestä,
vaan tavoitteena on tarjota hyvää oloa ja
hyviä hetkiä tapahtumaan osallistuville.
Toki tapahtuman pitää olla terveellä poh
jalla. Hyvinkään seurakunta tekee paljon
hyvää hyvinkääläisten ihmisten parissa.
Yhteistyön kautta voimme antaa ihmisille
mahdollisuuden kertoa ja kuulla tarinoita
elämästä. Odotan jo sitä, kun seurakunnan
tilat täyttyvät uusista tapahtumista, jotka
ovat pääosin ilmaisia osallistujille ja yhä
useammilla on mahdollisuus myös sitä
kautta kokea kuuluvansa johonkin yhtei
söön. Kuulun itse kirkkoon ja maksan mie
lelläni kirkollisveroa. Seurakunnat – kuten
Hyvinkään seurakuntakin - auttaa ihmisiä
monin eri tavoin. Vaimoni suvussa on usei
ta kirkon työntekijöitä ja kirkkojen tekemä
työ ihmisten parissa on tullut sitäkin kautta
tutuksi, Luusuaniemi kertoo.
Tulevaisuus

Yhteistyön
kautta voimme
kertoa ja kuulla
niitä tarinoita,
jotka voimis
tavat ihmisiä.

– Tulevaisuudelta toivon, että saisin olla
terve ja että voisin viettää aikaa yhdessä
kaikkien läheisteni kanssa. Toivon, että voi
sin tehdä edelleen mielekästä työtä, kertoa
niitä tarinoita, jotka voimistavat ihmisiä.
Ajattelen, että elämässä ei kannattaisi niin
paljon pelätä eri asioita, vaan rohkeasti to
teuttaa ne rohkeimmatkin ideansa. Toivon,
että viiden vuoden päästä työtilanne voisi
olla hieman rauhallisempi, että löytyisi
sellainen sopiva balanssi omaan elämään,
toteaa Luusuaniemi ja rientää seuraavaan
tapaamiseen.
Tuija Mattila
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Rukoileva seurakunta
muutama viikko eletty uudessa ja kummallisessa
tilanteessa, joka koskettaa jokaista ihmistä, kan
saamme ja koko maailmaa. Yllättävään muutok
seen ja sen tuomaan epävarmuuteen sopeutumi
nen kysyy sietokykyä. Arki ja monet suunnitelmat
ovat menneet uusiksi. Emme tiedä miten kauan
tämä kestää ja mitä kaikkea epidemia-aalto tuo
tullessaan. Kaikkien välttämättömien rajoitusten
keskellä tulee tärkeäksi henkisen lähelle tulemi
sen merkitys. Toisistamme huolehtiminen, yhteis
vastuu, välittäminen ja luottamuksen ilmapiirin
vaaliminen korostuvat. Kenenkään ei tulisi jäädä
yksin. Yhdessä me selviämme tästä.

VALTIOJOHDON MÄÄRÄYKSET ovat vaikuttaneet

myös seurakuntien elämään. Toimintaan tulleet
keskeytykset ja tarkennukset tähtäävät haavoit
tuvimmassa asemassa olevien lähimmäisten suo
jeluun. Kirkkomme piispat ovat ohjeistaneet seu
rakuntia mm. jumalanpalvelusten ja kirkollisten
toimitusten (kaste, häät, hautajaiset) hoitamisesta
poikkeusjärjestelyin.

TÄRKEÄ VIESTIMME nyt on, että kirkko ei ole

mennyt kiinni eikä seurakunnassa ole laitettu

vaikeissa vaiheissa. Niin ilon kuin
ahdingon aikana kristityn turvana
on ikiaikojen Jumala. Hän antaa tu
levaisuuden ja toivon. Kristillisen
kirkon päällimmäinen viesti
on elämän ja toivon sa
noma. Pääsiäisen hyvä
sanoma synnit sovit
lappua luukulle. Olemme läsnä ja sinua varten.
taneesta ja kuoleman
Kirkko rukoilee, tukee ja auttaa. Kotikirkon ovet
vallan voittaneesta
ovat avoinna hiljentymistä ja rukousta varten.
Vapahtajasta kutsuu
Jumalanpalveluksen voi seurata etäyhteytenä.
ja rohkaisee usko
Seurakunnan työntekijät ovat keskusteluapua
maan, toivomaan ja
varten. Puhelin- ja nettiyhteyden välityksellä
rakastamaan. On
ollaan enemmän yhteyksissä. Lapsia, nuoria, köy asioita, joita ei ole
peruutettu, asioita,
hiä, nälkäisiä, yksinäisiä, vanhuksia, sairaita, eri
tavoin apua ja tukea tarvitsevia ei unohdeta. Tätä jotka tuovat tur
kaikkea tehdään vaikka mitä tapahtuu, niin seura vaa, kantavat
ja pysyvät:
kuntana kuin sen yksittäisinä jäseninä.
”Niin pysyvät
nämä kolme:
KORONAUUTISOINNIN KIIHTYESSÄ ja hallituksen
valmiuslakiohjeistuksen alkumetreillä eräs seura usko, toivo,
rakkaus. Mutta
kuntamme luottamushenkilö totesi puhelinkes
suurin niistä
kustelussamme tähän tapaan: ”Nyt on rukoileva
seurakunta”. Tämä lämmitti sydäntäni ja muistutti on rakkaus”.
niistä perustavista asioista, jotka kantavat myös
(1.Kor.13:13)

Kirkko rukoilee,
tukee ja auttaa.

Hanna Tarkiainen

TÄMÄN KIRKONMÄKI-LEHDEN ilmestyessä on jo

Jyrki Rauhala
Julistuksen vastuukappalainen

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
Virsi 600:1
KIRKONMÄKIGALLUP

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mitkä asiat tuovat turvaa elämääsi?

MIRA KOSKINEN
– Elämääni tuovat turvaa ja tasapainoa
läheiset ihmiset, parhaat ystävät sekä
terveelliset elämäntavat. Jokaisen on
pidettävä huolta itsestään. On kehi
tettävä itseään niissä asioissa, joista
tykkää. Se lisää hyvää oloa ja tasapai
noa. Samalla voi auttaa muita. Olen
vapaaehtoisena Itämeri-projektissa.
Liikunta on tärkeää. Käyn kuntosalilla
ja kävelemässä.

ROOSA KOIVULA
– Perhe ja kaverit tuovat turvaa minun
elämääni. Meillä Suomessa on vakaa
yhteiskuntajärjestys. Sekin tuo turvaa.
Opiskelen parhaillaan Kannaksen luki
ossa Lahdessa ja olen täällä Hyvinkääl
lä työhaastattelussa. Aion opiskella
ammattikorkeakoulussa geronomiksi,
jossa suuntaudutaan vanhustyöhön.
Suomessa vanhusten asema on melko
turvallinen.

AARO URPELA
– Eläke ainakin tuo turvaa minun
elämääni. Olin viimeksi työssä VR:llä
noin kaksikymmentä vuotta. Toinen
asia on perhe, joka tuo turvaa. Minulla
on vaimo ja kolme lasta. Tunnen, että
pärjään tässä elämässä omin voimin
missä vaan. Suomi on turvallinen, jos
sitä vertaa esimerkiksi itäiseen naa
puriin. Siellä oppositio on joutunut
vaikeuksiin.

TEUVO AHOKAS
– Hyvät ihmissuhteet tuovat turvaa
elämääni. Olen tullut taloudellisesti
vähällä toimeen, mutta ilman ihmis
suhteita elämä olisi kolkkoa. Yhteis
kuntarauha Suomessa ja Pohjoismaissa
on eräs turvatekijä. Kolmas turvalli
suusasia on hyvä terveydenhoito. Itse
en ajattele liikaa terveysasioita. Uskon
sen säästävän minut muutaman vuo
den eri sairauksilta.
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KOLUMNI

Pauli Nousiainen
Kirjoittaja on seurakunnan
viestintätoimikunnan jäsen

Kanttori on kuin
kymmenottelija

Monista arvoista työn
tekeminen on yksi
merkittävimmistä.

Mielekäs työ antaa
terveen identiteetin
TARINA KERTOO, että valtion entinen virkamies oli

juuri eläkkeelle siirtymisen jälkeen sanonut: ”Työ on
elämän suola”. Monille ihmisille työ varmasti on ”suo
la”. Työn määritelmä ei ole aivan yksinkertaista. Työ
pitää sisällä monta osaa. Esimerkiksi palkkatyö on vain
yksi osa tai muoto monista työn muodoista. Työ käsit
teenä on siis laaja.
Myös kristinusko tai sen oppi käsittelee työn mer
kitystä. Muun muassa kristinopin mukaan työ varjelee
meitä joutilaisuuden vaaroilta. Työ myös kasvattaa
meissä velvollisuuden ja yhteyden tuntoa. Raamatun
mukaan työelämässä, kaikissa työn muodoissa pitää
tavoitteena olla kohtuullisuus. Ahneus on väärin, se
on syntiä.
Monista arvoista työn tekeminen on yksi merkittä
vimmistä. Mielekäs työ ja siitä saatava kohtuullinen tai
hyvä toimeentulo antaa terveen identiteetin. Suomen
valtiokin painottaa elinkeino- ja työelämässä kohtuul
lisuutta. Kaikille pitää taata kohtuullinen toimeentulo.
Työn tekeminen pitää tietysti olla turvallista ja samalla
antaa ihmisille jotakin. Hyvän etiikan ja moraalin mu
kaan esim. palkkatyöntekijän pitää saada sen verran
palkkaa, että hän tulee sillä hyvin toimeen.
Tiedän miehen, joka on 73-vuotias betoniraudoit
taja. Hän käy tänä päivänäkin rakennuksilla töissä.
Hän on palkkatyöntekijä. Hänen työnantajaa ei todel
lakaan voi syyttää ikärasismista. Hänelle maksetaan
kilpailukykyistä palkkaa ja kaikki muut työelämään
kuuluvat edut. Työssäkäynnin syyksi hän on sanonut
sen, että ilman työntekoa hän tuntee itsensä yhteis
kunnan ulkopuoliseksi.
TYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET ovat psyykkisesti eri

tyisen kipeät, jopa traumaattiset niille, joille työ on
ylikorostunut. Työttömyyden kielteiset vaikutukset
koskettavat ihmisiä eri tavoin ja ne ovat hyvin yksi
löllisiä. Käsitykseni mukaan työ ei saa ottaa ihmisestä
niskalenkkiä. Elämässä tulisi olla sopiva tasapaino ja
muutakin sisältöä kuin työnteko.

Hanna Tarkiainen

Hyvinkään
seurakunnan
johtava kanttori
Anna Helenius
tarkasteli väitöskirjassaan kanttoreiden ammatillista
identiteettiä.
Se on se, joka soittaa urkuja ju

malanpalveluksessa. Tämä lie
nee perinteisin mielikuva, joka
tulee ensimmäisenä mieleen
kanttorista. Mutta työ kätkee
sisällensä paljon muutakin,
mistä seurakuntalaiset eivät
tiedä.
Millainen sitten on kanttori
en ammatillinen identiteetti ja
miten se muodostuu? Asiaa on
tutkinut kanttori Anna Hele
nius tuoreessa väitöskirjassaan
Yksi työ ja kymmenen tekijää,
joka tarkastettiin Taideyliopis
ton Sibelius-Akatemiassa maa
liskuussa.
– Haastattelin tutkimustani
varten kymmentä eri kanttoria.
Huomasin, että me olemme
hyvin erilaisia. Meillä on eri
laisia mielenkiinnon kohteita
ja ajattelemme työstämme eri
tavoin. Mutta se mikä yhdisti,
niin haastateltavat kokivat ole
vansa nimenomaan kanttorei
ta, eivät vain muusikoita. Eli he
tekevät työtään sanoma edellä,
kertoo nykyisin Hyvinkään
seurakunnan johtavana kantto
rina toimiva Helenius.
Tutkimukseen osallistuneet
kanttorit olivat eri puolelta
Suomea, kukaan ei kuitenkaan
Hyvinkäältä. Heitä haasta
tellessa Helenius huomasi,
että kanttorien ammattikuvaa
vaivasi tietyntyyppinen rajatto
muus. Kanttorilla ei ole selkei
tä työaikoja. Hän työskentelee
monissa eri paikoissa, monien
eri-ikäisten ihmisten kanssa.
Työnkuva venyy hallinnoinnis
ta aina pedagogiaan saakka.

Anna Heleniuksen (kuvassa) haastateltavat kokivat olevansa
nimenomaan kanttoreita, eivät vain muusikoita, eli he tekevät
työtään sanoma edellä.

– Kanttori on kuin kym
menottelija. Hänen työnsä on
monipuolista, ja hänen tulee
ikään kuin osata kaikkea rajat
tomasti. Mutta juuri rajatto
muudessa on ongelma, mikä
vaikuttaa myös työhyvinvoin
tiin. Jos pellolla ei ole rajoja,
niin ei oikein voi iloita, että
nytpä tuli koko pelto kynnet
tyä, Helenius kertoo.
Kanttorin ammattia on perin

teisesti pidetty itsenäisenä. Esi
merkiksi 1970- ja 1980- luvuilla
oli jopa ohjeita, että kanttorin
työhön ei saa puuttua. Näistä
ajoista on tultu eteenpäin,
mutta kaikuja tästä edelleen
on. Siksi pitäisi olla vuoropu
helua kanttorin ja muun henki
lökunnan välillä. Heleniuksen
mukaan kanttorit neuvottele
vat omaa identiteettiään työn
sosiokulttuurisessa kontekstis
sa. Työyhteisön ja seurakunta
laisten lisäksi se sisältää myös
työn tilat ja soittimet.
Tutkimukseen osallistuvat
haastateltavat puhuivat siitä,
miten heillä oli esimiehenä
kirkkoherra tai kappalainen,
jotka tekivät heidän työhön
sä liittyviä päätöksiä. Mutta
kanttorit kokivat, että eri alan

Ruumiin ravintoa lähetystyön
hyväksi lähes 40 vuotta
Pitopalvelun juuret ovat syvällä 70-luvun alussa,
jolloin aktiivinseurakuntalainen Veera Syrjä aloitti
Hyvinkään seurakunnan lähetysemännän tehtävässä.
Kodin juhliin järjestyi seurakunnan työkeskuksesta
tilat ja tarjoilut talkootyönä. Syrjän ja vapaaehtoisten
valmistamista ruoista saivat nauttia niin työntekijät
kuin hautajaispalvelun vieraat. Syrjä hoiti tehtävää
vuoteen 1979. Hänen jälkeensä lähetysemännän toi
mi muutettiin seurakuntaemännän toimeksi ja tehtä
vään valittiin Aino Kuronen.
Aino Kuronen aloitti pitopalvelun lounaat. Työt
vapaaehtoisten kanssa alkoi maanantaina ja jo tors
taina tarjottiin ensimmäinen lounas. Aluksi lounasta
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tarjottiin henkilökunnalle ja seurakunnan vieraille,
mutta pian olivat kaikki tervetulleita ruokailemaan.
Pitopalvelu muutti maaliskuussa 1990 työkeskuk
sesta viereiseen seurakuntakeskukseen. Normaalisti
pitopalvelu toimii myös tilausravintolana ja lounasta
voi nauttia arkisin kello 10.30–13.30 tai noutaa ruoan
mukaan. Nyt pitopalvelu on koronaviruksen vuoksi
poikkeuksellisesti kiinni.
Lähetysmyyjäisiä on järjestetty 70-luvulta asti.
Myyjäistuotteet valmistaa pitopalvelu ja lähetys
työ hankkii vapaaehtoiset myyjät. Auttamassa on
vuosien aikana ollut kymmeniä vapaaehtoisia, joille
kontaktit toisiin ihmisiin ja lähetystyön tukeminen

Henri Waltter Rehnström
Anna Heleniuksen väitöskirja
”Yksi työ ja kymmenen tekijää:
Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kanttoreiden kokemuksia
omasta ammatillisesta identiteetistään” on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa finna.fi.

Aino Kurosen kotialbumi

LYHYESTI

ihmisen on kuitenkin vaikea
ymmärtää heidän työtään ko
konaisuutena.
– Eräs haastateltavani sanoi,
että vaikka työkaveripappi har
rastaisi musiikkia hyvin, niin ei
hän välttämättä ymmärrä, mitä
se tarkoittaa, kun tekee sitä
ammatikseen. Myös seurakun
nan päättäjillä saattaa olla ohut
käsitys kanttorin työstä, vaikka
tekevät siihen kohdistuvia pää
töksiä, Helenius sanoo.
Helenius korostaa, miten
seurakunta loppujen lopuksi
itse määrittelee, millaista mu
siikkia se haluaa. Tämän vuok
si kahdensuuntaisen tiedon
vaihdon pitäisi toimia. Tämä
olisi hyvä ottaa huomioon jo
rekrytointitilanteessa.
– Eli jos halutaan enem
mänkin kuoronjohtajaa, niin ei
kannata valita urkuria, Heleni
us summaa.

Lähetysmyyjäiset
80-luvulla.

Unplash

Monet
erityislapset
joutuvat
taistelemaan
saadakseen
tarpeelliset
terapiat ja tuet.

Erityislapsen äidillä on kaksi työtä
Heidi Husun tytär sairastaa toistaiseksi tuntematonta oireyhtymää.

H

eidi Husu työskentelee var
haiskasvatuksen opettajana
ja päiväkodin varajohtajana
Hyvinkäällä, ja on näin ollen
varhaiskasvatuksen ammat
tilainen. Hän ei kuitenkaan katso, että
hänellä olisi mitenkään tavanomaista
paremmat valmiudet kohdata oman
tyttärensä sairastuminen.
– Ei kenelläkään ole. Se on tilanne,
mihin kukaan vanhempi ei voi valmis
tautua, Heidi Husu sanoo.
Hänellä on kaksi lasta, poika ja
tytär. Ella on vasta viisivuotias. Tästä
huolimatta hänen diagnoosilistansa on
pitkä. Näistä merkittävimpiä ovat mää
rittämätön kehitysvamma ja vaikeahoi
toinen epilepsia. Koska oireyhtymää ei
ole tunnistettu, tulevaisuutta on vaikea
ennustaa.
– Ella tarvitsee apua kaikissa arjen
toiminnoissa. Hän liikkuu kontaten,
eikä osaa puhua. Ruokailu ei tapahdu

Ensimmäisen epilepsiakohtauksen Ella
sai jo kolmen kuukauden ikäisenä. Sitä
seurasi useita uusia kohtauksia. Ne oli
vat pitkiä, eivätkä menneet ohi lääkkeil
lä. Joka kohtauksen sattuessa tarvittiin
ambulanssin apua, joskus lääkäriheli
kopterinkin.
– Lapsen menettämisen pelko oli
niin vahvasti läsnä, että kädet olivat
usein kyynärpäivä myöten ristissä.
Onneksi epilepsia on nykyään hyvässä
lääketasapainossa, eikä kohtauksia ole
tullut, Husu sanoo.
Husu on lapsensa omaishoitaja. Näin

ollen hänellä on kaksi työtä. Päivätyön
sä hän tekee päiväkodissa arkipäivisin,
mutta omaishoitajan tehtävässä ollaan

vuorokauden ympäri viikon jokaisena
päivänä.
– Jaksaminen on usein vähissä.
Koen, että lapsi on minun ja minun
on hoidettava hänet. Apua on joskus
vaikea ottaa vastaan. Lapsen vieminen
hoitoon, jotta saisi itse vapaata, tuntuu
vaikealta. Siksi omaishoitajan vapaat
ovat jääneet pitämättä. Työstän kuiten
kin ajatusta pikkuhiljaa. Onneksi meitä
on kaksi aikuista selviämässä arjestam
me, Husu kertoo.
Monet erityislapsiperheet joutuvat
taistelemaan saadakseen tarpeelliset
terapiat ja tuet. Husu kuitenkin kokee,
että he ovat olleet onnekkaita, sillä Ella
saa riittävän määrän tarvitsemaansa fy
sioterapiaa ja puheterapiaa. Husun oma
äiti on ollut korvaamaton apu, ja ystä
vät suuri voimavara. Lisätukea tarjoaa
muun muassa Leijonaemojen vertaistu
kiryhmä Hyvinkään emot.

– Ella on hyvin rakas isoveljelleen
Atelle. Hän osaa käyttää Ellan maito
pumppua ja auttelee monissa muissakin
asioissa. Vaippaa isoveli ei ole kuiten
kaan koskaan suostunut vaihtamaan,
siinä menee raja, Husu kertoo.
Vaikeuksista huolimatta Ella on useim
miten iloinen lapsi. Hän rakastaa
musiikkia ja pitää ulkoilusta. Lempioh
jelmia ovat Pipsa Possu ja lastenmu
siikkivideot. Ella viihtyy erinomaisesti
päiväkodissa ja on kiinnostunut muiden
lasten touhuista.
– Ella on hyvin voimakastahtoinen
lapsi, ja se kyllä näkyy. Hän osaa muu
tamia tukiviittomia, ja osaa ilmaista, jos
esimerkiksi haluaa ulos, nukkumaan tai
pesulle, Husu kertoo.

Henri Waltter Rehnström

käsintehtyjä kaksiosaisia kortteja. Kortit
ovat ristipistotöitä, jotka Leila Kallas
on tehnyt. Leila oli pitkään ystävänsä
Marjatta Puiston kanssa Vanhan kirkon
lähetyspiirin vetäjiä. Lähetyspiirissä kävi
myös Inkeri Keinänen, joka perehdytti
Kallaksen ristipistojen saloihin. Keinä
sen menehdyttyä Leila Kallas on uskolli
sesti jatkanut ristipistotöiden tekoa.

Tea Pohjoispuro

ovat olleet kutsuna työhön. Pitopalvelu
on edelleen ainutlaatuinen lähetystyön
tukija Suomessa. Lounas- ja tilausravin
tolan tuotoista 50 % ja myyjäistuotoista
80 % ohjataan lähetystyön hyväksi eri
puolelle maailmaa.
Hyvinkään seurakunnan lähetysmyy
jäiset pidetään seurakuntakeskuksessa
8–9 kertaa vuodessa, yleensä kuukau
den ensimmäisenä perjantaina. Ostok
set voi maksaa käteisellä tai kortilla.
Myynnissä on laatikkoruokia, suolaisia
että makeita herkkuja sekä arpoja.
Arpavoitot on saatu lahjoitusvaroin.
Pitkäaikainen myyjäisemäntä Aino
Kananen on hoitanut herkkukorin pai
kalle. Lähetysmyyjäisissä myydään myös

normaalisti vaan ruoka ”letkutetaan”
maitopumpulla suoraan vatsalaukkuun.
Suun kautta Ella maistelee sileitä sosei
ta, Husu kertoo.

Koronatilanteen vuoksi pitopalvelu
on suljettu tällä erää 13.4. saakka.
Seuraavat myyjäiset ovat
pe 8.5. klo 10.30–13.30.

Myyjäisistä voi ostaa Leila Kallaksen tekemiä kauniita ristipistokortteja.
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”O

len nyt seurannut tätä livelähetystä
tyhjästä huoneesta 40 minuuttia.”
Kommentti on erään Facebook -ka
verini seinältä. Tyhjällä huoneella hän
viittaa valtioneuvoston tiedotustilaan,
jonka suljettua ovea Helsingin Sanomien livekamera
kuvaa. On maanantai 16. maaliskuuta ja hallituksen tie
dotustilaisuuden olisi pitänyt jo alkaa.
Pian kaverini kommentin jälkeen kello lyö kymmentä
vaille viisi ja kaverini, kuten monen muunkin suoma
laisen odotus palkitaan. Ovi avautuu ja vakavailmeinen
ministeriryhmä saapuu mikrofoniensa taakse.
Hallituksen tiedotustilaisuus on alkanut, tosin viisi
kymmentä minuuttia ilmoitettua myöhemmin. Mutta sen
ymmärtää, sillä hallituksella on ollut käsiteltävinään hyvin
poikkeuksellinen asia. Koronavirustilanne on vakavoitunut.
Pääministeri Sanna Marin ilmoittaa, miten Suomi
ottaa käyttöön poikkeukselliset toimet mahdollistavan
valmiuslain. Sen varjolla päätetään kaikkien kansalaisten
arkeen vaikuttavista rajoitustoiminpiteistä, jotta viruse
pidemia saataisiin hillityksi. Näin yritetään suojata väes
töä sekä turvata talouselämä ja yhteiskunnan toiminnot.

Veini Vänskä

Lista poikkeuksellisista toimista on pitkä.

Vapahtajamme on läsnä tyhjässäkin kirkossa.

Tyhjän kirkon ihme
Vaikka seurakunnan pääsiäistapahtumat on tältä vuodelta peruttu,
juhlan sanoma ei katoa mihinkään.

KIRJAT

Reijo Huuskonen

Äidin kaipuu ja isän ikävä
Enpä muista vastaavaa kirjallista
tapausta! Veljekset kirjoittavat van
hemmistaan, toinen äidistä, toinen
isästä. Kirjat ilmestyivät yhtä aikaa,
tammikuussa 2020. Molempien kan
nessa on sama mustavalkoinen ku
vapohja, Eero-piispan ohuemmassa
opuksessa valoisa ja väritetty Ailiäiti isän vierellä, Sakari-juristin
tekstimäärältään yli kaksinkertaises
sa kirjassa Lauri-isä kuin suruharson
läpi nähtynä.
Toki veljekset ovat toistensa
hankkeista jossakin vaiheessa tulleet
tietoisiksi. Käyttäväthän he samaa
runsasta kirje- ja puheaineistoa, joka
löytyi käyttöön vasta tuomiorovasti-
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isän kuoleman (1994) jälkeen. Eero
kirjoittaa kokeneen kirjailijan kes
kitetyllä ja pelkistetyllä tyylillä, kos
kettavasti. Kuusi vuotta nuorempi
Sakari seuraa uskollisesti kirjallisia
lähteitä, omakohtaisia muistoja kol
mevuotiaana äitinsä menettäneellä ei
juuri ole.
Kummastakin kirjassa pohjaviree
nä on hiukan eri tavoin painottunut
kipeys. Kysymyksessä on siis tilinte
ko, surutyö-terapiaksikin teoksia voi
kutsua. Se, mitä tapahtui 1940-luvun
alkupuolelta vuoteen 1954, tuottaa
nyt vuonna 2020 vuosikymmen
ten jälkeen pysähdyttävän kypsää
hedelmää.

Kaikkien koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus keskey
tetään. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen
ihmiseen, ja tarpeetonta oleskelua julkisilla paikoilla ke
hotetaan välttämään. Yli seitsemänkymmentävuotiaiden
on mahdollisuuksien mukaan pysyttävä muusta väestös
tä erillään. Vierailut vanhuksien ja muiden riskiryhmien
edustajien luona kielletään.
Valtion ja kuntien julkiset tilat, kuten museot, teat
terit, uimahallit ja kirjastot suljetaan. Rajat suljetaan
ja Suomen kansalaisia kielletään matkustamasta ulko
maille. Ulkomailta palaavien suomalaisten on pysyttävä
kahden viikon karanteenissa.
Hallituksen poikkeukselliset toimet koskevat luon
nollisesti myös seurakuntia. Kaikki normaali viikkotoi
minta peruuntuu, niin Hyvinkäällä kuin muuallakin.
– Ihmisten huoli koronaviruksen leviämisestä kasvaa
päivä päivältä. Kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla
ihmisten rinnalla ja välittää uskon ja toivon sanomaa.
Vaikeinakin aikoina, ja ennen kaikkea silloin, kirkko
jatkaa rukousta kansan ja koko maailman puolesta.
Käytännön toimintaa sopeutetaan tilanteen vaatimalla
tavalla, todetaan Suomen piispojen yhteisesti allekirjoit
tamassa tiedotteessa.
Hengellisen elämän sydän ovat jumalanpalvelukset ja
kirkolliset toimitukset. Kirkko on kuin sielun huoltoase
ma, jota ei voi muuttaa kylmäasemaksi. Tämä kielletään
jo Suomen laissakin, sillä kirkkolain 4. luvun 1 momen
tin kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan lakisääteisiä
tehtäviä.
Tämän vuoksi myös jumalanpalvelukset jatkuvat seu
rakunnissa, mutta ne pidetään sanajumalanpalveluksina.
Paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Itse
tilaisuus striimataan ja lähetetään suorana internetissä
seurakuntalaisille.
Hyvinkään kirkossa toimitetun sunnuntain klo 10:n
jumalanpalveluksen voi kuunnella linkistä: http://
radio2.6net.fi:8000/hyvinkaansrk. Tämän lisäksi myös
arkipäivän rukoushetki suoratoistetaan maanantaista
perjantaihin klo 11.30-11.45. Samoin, mahdollisuuksien

”Äidin tössykkä, omunainen”
Eero Huovinen
Äitiä ikävä
WSOY 2020, 235 s.

Sosiaalipsykologi Saara Kinnunen
kirjoitti viime vuonna tässäkin lehdessä
arvioidun teoksen Äidin ikävä. Eero
Huovisen kirjan nimi poikkeaa siitä
vain yhden kirjaimen verran. Ja todella
iholle päästävän henkilökohtainen Äitiä
ikävä onkin. Mikä merkillinen täytty
mätön kaipuu on seurannut nyt 75-vuo
tiasta professoria ja emerituspiispaa
läpi elämän – siihen kirjoittaja on nyt
löytänyt vastausta. Se mitä ei poikasena
osannut eikä saanut sanoiksi pukea, ja
jota oli työvuosina terapiassakin puret
tava, on löytänyt hahmonsa.
Eeron omat muistot rakkaasta äi
distä ovat palautuneet mieleen kirjaa

Tea Pohjoispuro

AJAN ILMIÖ

mukaan, seurakunnan viikkotoiminta on siirretty
internetiin.
Kun jumalanpalvelus on ohi, Hyvinkään kirkko
avaa ovensa kahdeksi tunniksi kello yhdentoista
ja kello yhden välillä. Tällöin on mahdollisuus
tulla hiljentymään kirkkoon, jossa myös pappi on
tavattavissa. Mutta vain kymmenen henkilöä saa
olla kerrallaan tilassa. Näin olleen osa joutuu ehkä
odottamaan eteisessä tai ulkona.
– Hiljentymisen ja rukouksen mahdollista
minen kirkkotilassa on piispojen mukaan kansa
kunnan kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia,
todetaan edelleen piispojen tiedotteessa.
Kirkolliset toimitukset toteutetaan myös
hallitukselta saatujen määräysten mukaisesti.
Häissä, kastetilaisuuksissa ja hautajaisissakin voi
olla läsnä enintään kymmenen ihmistä. Piispojen
tiedotteessa mainitaan, että varsinaiset isommat
muistotilaisuudet voidaan harkita pidettäväksi
myöhemmin.
Hyvinkään seurakunnan toimituksiin liittyviä lisä

tietoja saa kirkkoherranvirastosta puhelinnume
rosta 040 8050 205 ja päivystävän papin tavoittaa
arkisin klo 9-13 numerosta 040 8050 212. Kaikki
papit, diakonit, nuorisotyönohjaajat, lastenohjaa
jat, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito ovat val
miita antamaan keskusteluapua. Työntekijöiden
yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivuilta.
Hyvinkään kirkko on avoinna päivittäin klo
9-19.
Koska poikkeustila kestää ainakin huhtikuun
kolmanteentoista päivään asti, merkitsee se sitä,
että monet seurakunnan pääsiäistä koskevat tapah
tumat on peruttu, mutta hiljaisen viikon ja pääsiäi
sen jumalanpalveluksia voi kuunnella striimattuna.
Pääsiäisen sanoma kuitenkin pysyy ennallaan.
Ja näinä vaikeina aikoina onkin entistä tärkeäm
pää muistella Jeesusta, joka antoi ristillä henkensä
meidän kaikkien puolesta. Vapahtajamme on läs
nä tyhjässäkin kirkossa.
”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en
pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kans
sani.” (Psalmi 23: 4)
Henri Waltter Rehnström

tehdessä. Hellittelyt, tössykät ja omu
naiset nostavat kyyneleet silmiin – ja
niin ne tekevät lukijallakin. Melkoisia
rasavillejä, hesalaisia ”huligaaneja”
pojat ovat olleet. Samassa huushollis
sa eläneillä isovanhemmilla oli kestä
mistä.
Kirjasta välittyy tunteiden koko
kirjo. Perheen elämää kannattelee
kuitenkin vahva kristillinen ydinsano
ma, kristityn toivo, joka välillä horjuu,
mutta ei häviä. Evankelinen uskon
näkemys, Kristuksen lunastustyö ja
vapaa armo ovat keskuksessa. Äitiä
ikävä on vahvasti evankelioiva, vaik
kei se ole sellaiseksi rakennettu.

Veini Vänskä

Hyvinkään kirkkoon voi tulla hiljentymään päivittäin klo 9-19.

Mikä on vielä pyhää?

K
HILJAISEN VIIKON JA
PÄÄSIÄISEN JUMALAN
PALVELUKSET HYVINKÄÄN
KIRKOSTA SUORATOISTONA
SEURAKUNNAN NETTISIVUILLA.
Palmusunnuntai 5.4. klo 10 sanajumalanpalvelus perhekirkkona
Hiljaisen viikon maanantai
6.4. klo 19 iltakirkko
Hiljaisen viikon tiistai
7.4. klo 19 iltakirkko
Hiljaisen viikon keskiviikko
8.4. klo 19 iltakirkko
Kiirastorstai 9.4. klo 19
jumalanpalvelus
Pitkäperjantai 10.4. klo 10
sanajumalanpalvelus
Pääsiäisyö 11.4. klo 23 hartaus
Pääsiäispäivä 12.4. klo
10 jumalanpalvelus

irkollisia arkipyhiä on
aikoinaan palloteltu
ahkerastikin suuntaan
ja toiseen. Alun alkaen
loppiainen, helatorstai
ja toinen helluntaipäivä olivat
sijoitettuina keskelle viikkoa.
Vuonna 1972 ne siirrettiin lauan
taiksi.
Seuraavalla vuosikymmenellä
eduskunta siirsi Kirkolliskoko
uksen toivomuksesta loppiaisen
ja helatorstain vanhoille pai
koilleen. Lain piti tulla voimaan
jo vuonna 1986. Mutta valta
oikeuksiaan hyväksi käyttäen
presidentti Mauno Koivisto antoi
odotuttaa lain toimeenpanemista
vuoteen 1992 asti.
Viimeisen miltei kolmenkym
menen vuoden ajan loppiainen
ja helatorstai ovat olleet keskellä
viikkoa. Tämän lisäksi niin pääsi
äisen kuin joulunkin yhteydessä
muutama pyhä osuu aina arkipäi
välle. Kansalaisten elämässä asia
näkyy konkreettisemmin ylimää
räisinä vapaapäivinä.
Ja kuten tiedämme, nämä va
paapäivät ovat valtakunnallisia,
eli koskevat jokaista suomalaista.
Myös heitä, jotka eivät kuulu
kirkkoon. Hieman provosoiden
voisi esittää kysymyksen siitä,
onko tämä reilua? Jos ihminen
eroaa kirkosta, pitäisikö hänen

siis myös luopua sen suomista
eduista?
Joka vuosi nousee esiin ajatus
myös suvivirren poistamisesta
koulun kevätjuhlista, tai aina
kin sen sanojen muuttamisesta
maallisempaan suuntaan. Koulun
yhteistä joulujuhlaakaan ei saisi
enää viettää kirkossa. Eduskun
nan apulaisoikeusasiamiehen
mukaan se on lainvastaista.
Hyvä on. Hieman herjana esi
tän, että uskovaiset laulavat su
vivirtensä ja viettävät kirkollisia
vapaapäiviä normaalisti, kun taas
ateistit painaisivat töitä pitkät
perjantait, tapaninpäivät ja loppi
aiset läpeensä? Jos näin oikeasti
kävisi, moni saattaisi miettiä
omia ideologisia ratkaisujaan hie
man tarkemmin.
Mutta toisaalta kristinusko ja
suomalainen kulttuuri ovat niin
vahvasti sidoksissa toisiinsa, että
niitä voi monessa suhteessa olla
vaikea erottaa toisistaan. Monilla
asioilla, joita ei tänä päivänä edes
nähdä erityisen uskonnollisina,
on vankka kristillinen pohja. Sik
si voisikin sanoa, että arkipyhät
eivät ole pelkästään osa kristin
uskoa vaan myös osa suomalaista
kulttuuria.
Henri Waltter Rehnström

2. pääsiäispäivä 13.4. klo 10
sanajumalanpalvelus

Isä-mysteeri
Lauri Huovinen
Isän kädestä.
Lauri Huovisen ensimmäinen elämä
Teos 2020, 411 s.

Saara Kinnunen voitti muutama vuosi
sitten Vuoden kristillisen kirjan tittelin
teoksella Isän kaipuu. Siinä kuvattu
isän tärkeys kasvavalle lapselle avautuu
Sakari Huovisen Isän kädestä -kirjas
sa ikään kuin negaation kautta. ”Isän
kuolema ei minua suuresti satuttanut.
Isä oli jäänyt minulle etäiseksi. Hän ei
koskaan soittanut, eivätkä minun asiani
häntä kiinnostaneet.” Näin karusti kir
joittaja aloittaa.
Lauri Huovinen – kaksikertainen
tohtori ja loistava puhuja – ei osannut
puhua pojilleen puolison kuoltua. Oma
suru esti näkemästä lasten hämmen
nystä ja hätää, työ täytti tyhjyyttä.

Kolme poikaa, Eeron ja Sakarin lisäksi
Matti, myöhemmin pappi hänkin, saivat
omine vähäisine voimavaroineen selvitä
elämän alkutaipaleella. Toki huoltajia,
tätejä ja pian myös äitipuoli ilmaantuivat
perhepiiriin.
Sakarin isä-kuva ei sentään ole yksi
puolisen synkkä. Läpikäyty kirjeenvaihto
ja dokumentit näyttävät antaneen ym
märrystä siitä, miksi isä oli se poissaole
va ja ankara, joka herkästi käytti myös
ruumiillista kuritusta, antoi ”isän kä
destä”. Tuomiorovastin ”toinen elämä”,
vuosikymmenet Eira-puolison kanssa
sivuutetaan lyhyesti.
Isän kädestä -kirja on minulle ensim
mäinen, jossa kuvat puhuvat ja laulavat.
Eli kirjan kuvitukseen on nykytekniikalla
istutettu Laurin puheita ja Siionin kante
leen lauluja – ne saa kuuluville helposti
ladattavan ilmaissovelluksen kautta.
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HENGELLISEN ELÄM
Yhdessä tekemisen voima ja ilo korostuvat
messussa, jota tehdään yhdessä seura
kuntalaisten kanssa.

S

aavun Hyvinkään kirkon sakastiin. Suurista
ikkunoista avautuu näkymä suoraan kirk
kotielle. Sakasti on kuin aitiopaikka, josta
voi katselle kirkkoon sisälle astelevaa väkeä.
Viime vuosina on puhuttu siitä että ihmiset
ovat kaikonneet kirkosta. Mistä tämä johtuu, ja mi
ten ihmiset saataisiin palaamaan kirkkoon?
Olen tullut keskustelemaan näistä ja laajemmin ju
malanpalveluselämän asioista seurakuntapastori Saija
Lottosen ja julistuksen vastuukappalaisen Jyrki Rau
halan kanssa. Ensiksi pohditaan hieman sitä, mikä on
saanut ihmiset kaikkoamaan kirkosta.
Mitään selkeää yksittäistä syytä asialle on vaikea kek

siä. Lottonen arvelee asian osaltaan johtuvan siitä,
että hengellisyyden muodot ovat nykyään erilaiset
kuin aiemmin. Ja tänä päivänä kirkko ja seurakunta
ovat levittäytyneet paljolti myös kirkon konkreettisten
seinien ulkopuolelle.
– Ihmisten arki on täynnä monenmoisia kiireitä.
Siksi yhä tänäkin päivänä ihmiset kokevat tarvetta
hiljentymiselle. Ja mikä voisikaan olla parempi paikka
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hiljentyä kuin messu, Lottonen sanoo.
Ja tästä päästäänkin itse asiaan.

– Jumalanpalveluksessa on kyse seurakunnan luo
vuttamattomasta ydintehtävästä. Messulla on pitkät
juuret ja sen peruselementit kestävät hyvin aikaa.
Kukin aika tuo siihen oman mausteensa ja tässä ajassa
osallisuus ja yhteisöllisyys koetaan usein tärkeäksi,
Rauhala sanoo.
Messu on eräänlainen hengellisen elämän bensaasema. Viime lokakuusta lähtien kuukauden ensim
mäisen sunnuntain messua Hyvinkään kirkossa on
haluttu vahvistaa eri-ikäisten seurakuntalaisten osal
lisuuden ja työntekijöiden moniammatillisen yhteis
työn näkökulmasta.
– Näitä Yhdessä tehty -messuja on järjestämässä
monet työntekijät, muutkin kuin papit. Mukana on
ollut varhaiskasvatuksen työntekijöitä, diakoniatyön
tekijöitä, nuorisotyönohjaajia, kanttoreita kuin mui
takin eri alan työntekijöitä. Yhteistyö on ollut upeaa.
Liturgi kokoaa väen yhteiseen suunnitteluun. Mutta
pointtina ei ole vahvistaa ”työntekijäkeskeisyyttä”

vaan toteuttaa perusmessua enemmän yhdessä seura
kuntalaisten kanssa ja kutsua siihen mukaan. Mikään
tehtävä sinänsä ei ole itsetarkoitus vaan ”kirkonpenk
kitehtävä” on yhtä tärkeä ja arvokas. Voi vain tulla ja
olla, Lottonen kertoo.
– Kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun olimme eri
työalojen edustajien isolla porukalla kirkon koulutus
keskuksen järjestämässä messukoulutuksessa viime
vuonna. Koulutukseen liittyvänä hankkeena lähdim
me miettimään messun suunnittelua ja toteuttamista
entistä enemmän osallisuuden vahvistamisen näkö
kulmasta, Rauhala lisää.
Lottosen mielestä seurakuntalaisten kanssa yhteis

työssä tehtyjen messujen kautta jumalanpalveluksista
halutaan tehdä helpommin lähestyttäviä. Tärkeää on
se, että messussa puhuttaisiin kieltä, jota seurakunta
laiset ymmärtävät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että jumalanpalveluksen perussanomasta oltaisiin
luopumassa. Sana ja sakramentit ovat edelleen mes
sun kova ydin.
–Messu ei seurakunnassa ole tai sen ei tulisi olla
vain toimintamuoto muiden joukossa vaan ennem
minkin elämänmuoto ja aarre. Messuun ovat kaikki
tervetulleita. Toivoisin vielä, että lasten ääni kuuluisi
enemmän kirkossa. Jeesuksen sana ”Sallikaa lasten
tulla” koskee myös jumalanpalvelusta ja ehtoollis
pöytää. Kirkkomme opetuksen ja käytännön mukaan
myös lapset voivat siis saada ehtoollisen. Tähän halu
an rohkaista vanhempia ja juttelemaan lapsen kanssa

Videotykillä heijastetaan virsien sanoja ja
saarnaa kuvittavia kuvia seinälle.

Jeesuksen sana
”Sallikaa lasten tulla”
koskee myös
jumalanpalvelusta ja
ehtoollispöytää.

jollain yksinkertaisella tavalla ehtoollisen merkitykses
tä, Rauhala sanoo.

Tea Pohjoispuro

Yhdessä tehty –messut jatkuvat tänä keväänä joka

kuun ensimmäinen sunnuntai Hyvinkään kirkossa. Ja
tähän mennessä myös lapset ovat olleet hyvin näky
västi mukana. He ovat esimerkiksi lukeneet rukouksia
ja Raamatuntekstejä tai toimineet papin apuna ehtool
lisen jaossa pitämällä leipälautasta. Myös lapsikuoroja
on ollut esiintymässä messuissa.
– Ei ole mitään estettä, että lapset seurakunnan kas
tettuina jäseninä olisivat mukana palvelemassa heille
sopivissa tehtävissä, sanoo Rauhala.
– Lapset ovat olleet tehtävissään oikein suloisia.
Heitä on kiva seurata, koska he suhtautuvat kaikkeen
niin vilpittömästi. Heidän lisäksi messuihin on osallis
Jatkuu

Tea Pohjoispuro

MÄN BENSA-ASEMA

Lapsi- ja nuorisokuorot
olivat mukana helmikuun
Yhteisvastuu-messussa.
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tunut nuoria, kaikenikäisiä aikuisia ja myös maahanmuuttajia, Lotto
nen kertoo.
Seurakuntalaiset ovat osallistuneet lisäksi muun muassa rukousten
valmisteluihin ja ennen messua ja sen jälkeen olevien kahvien järjes
telyihin. Myös musiikki on tärkeä osa messua. Sitä tarjoavat pääasias
sa kirkon omat ammattimuusikot eli kanttorit kuorojen kanssa. Välillä
messussa nähdään bändikin esiintymässä. Mutta ehkä omaperäisin
kaikista osallistuvuuden muodoista on ollut liturginen tanssi, jonka
nuori on esittänyt.
– Kirkkosali on tilana upea. Ja muutoinkin messu saisi olla kodikas
ja välitön, samalla levollinen, juureva ja hengellisesti ravitseva, Lotto
nen kertoo.
Lottonen kertoo, miten messun toteutuksessa voidaan ottaa kaik
ki aistit mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kuuloaistia palvelee
musiikki, mutta näköaistia puolestaan videotykki, jolla heijastetaan
virsien sanoja ja saarnaa kuvittavia kuvia seinälle.
– Olemme saaneet hyvää palautetta. Ihmiset ovat jälkeenpäin
kommentoineet, että kylläpäs oli iloinen messu, Lottonen kertoo.
Yhdessä tehty -messut jatkuvat taas koronatilanteen helpotettua.

Tea Pohjoispuro

Henri Waltter Rehnström

Lapset ovat hyvin näkyvästi mukana jumalanpalveluksissa.

Tea Pohjoispuro

Saija Lottonen ja Jyrki Rauhala
toivovat, että lasten ääni kuuluisi
enemmän kirkossa.

Musiikki on tärkeä osa messua.
Sitä tarjoavat mm. kanttorit,
kuorot ja bändit.
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LAPSEN SILMIN
Lasten sivun toimitti Laura Kuiri

Saanko silittää pääsiäiskertomuksen selkääsi?
Kertomushieronta (perustuu Sanna Tuovisen kehit
tämään menetelmään), vietä rauhallinen ja läsnä oleva
hetki lapsen kanssa. Pieni iltahetki, jonka äärelle voi
vaikka nukahtaa. Laitetaan puhelimet ja muut älylaitteet
äänettömälle, vaikka toiseen huoneeseen (jollet kuun
tele kertomusta Lysti Lampaan YouTube kanavalta).

Voit tehdä nämä kirjoitetut liikkeet tai keksiä omat. Voit
laittaa myös hiljaiselle melodista, rauhallista musiikkia.
Lapsi voi tehdä hieronnan myös aikuiselle, jolloin aikui
nen voi tarvittaessa lukea kertomusta. Lempeät ja rau
halliset liikkeet ja kerronta rentouttavat niin kertojan
kuin hierottavan.

Kauan sitten,
kaukana täältä,
Jerusalemin kaupungissa
oli alkamassa pääsiäisjuhlat.
Jeesus lähti sinne
ystäviensä, opetuslasten kanssa.
Hän ratsasti aasilla kaupunkiin
ja ihmiset ottivat hänet iloiten vastaan.
He heiluttivat palmunoksia,
levittivät vaatteita tielle ja
huusivat Hoosianna!
He uskoivat Jeesuksen
olevan taivasten Kuningas!
Pääsiäisjuhlilla oli valtavasti ihmisiä.
Pieniä ja suuria,
nuoria ja vanhoja.

(kädet hartioilla)
(kädet laskeutuvat alaspäin)
(piirrä kaupungin portti
alhaalta reunoilta ylös hartioihin ja takaisin alas)
(sormilla kävelyä pitkin selkää
(tuo kämmenet keskelle selkää ja pysähdy)
(reipasta kävelyä sormilla
joka muuttuu reippaammaksi)
(silitä kämmenellä heilutellen eri kohtia selässä)
(silitä molemmilla käsillä alaselkää)
(silitä käsillä alhaalta ylös useita vetoja)
(laske kädet alaselälle ja pysäytä)
(levitä sormet ja liikuta ne yhdellä vedolla ylös)
(paljon liikehdintää sormilla ympäri selkää)
(pieniä kosketuksia sormella, kosketuksia kämmenellä)
(nopeita painalluksia sormella, hitaita kämmenellä)

Jeesuksen ystävät
valmistivat yhteisen pääsiäisaterian.
He kattoivat pöydän
ja alkoivat syödä.
Sitten Jeesus kertoi,
että tämä on heidän viimeinen ateria yhdessä.
Jeesus antoi heille leipää ja viiniä
ja sanoi, ”Kun minä en ole enää teidän luonanne,
jakakaa yhdessä leipä ja viini niin kuin nyt.
Tehkää se
minun muistokseni.”

(pidä kämmenet keskellä selkää paikallaan)
(pyörittele kädet kupilla kuten pullia leipoessa)
(piirrä ympyröitä kuten lautasia pitkin selkää)
(nostele sormilla kevyesti ihoa/paitaa)
(tuo yksi kämmen keskelle selkää
ja tuo toinen sen päälle)
(tee toisella kädellä pullan pyöritystä ja toisella laineita)
(tuo yksi kämmen keskelle selkää
ja tuo toinen sen päälle)
(tuo kämmenet vierekkäin ylhäältä alas, keskelle ja
sivuille, piirtäen näin rauhallisesti ison ristin selkään)

Aterian jälkeen he lähtivät yhdessä
Getsemanen puutarhaan
rukoilemaan.
Jeesus tiesi, että hänet tullaan vangitsemaan.
Ne ihmiset, jotka eivät pitäneet Jeesuksesta,
saivat vangittua hänet,
vaikka hän ei ollut tehnyt mitään väärää.
Jeesus tuomittiin ja hän kuoli ristillä.
Jeesuksen ystävät olivat valtavan surullisia.
Jeesus haudattiin kalliohautaan,
haudan suulle vieritettiin suuri, painava kivi.

(sormilla kävelyä pitkin selkää)
(laineita pitkin selkää)
(tuo kämmen keskelle selkää ja tuo toinen sen päälle)
(paina päällekkäin olevia kämmeniä selkään)
(hitaita painalluksia ympäriinsä
pysäytä kädet ja anna olla paikallaan)
(piirrä sormilla viiva ylhäältä alas)
(piirrä sormilla poikkipuu keskelle, kyljestä kylkeen)
(kämmenet yhdessä rauhallinen veto ylhäältä alas)
(tee kämmenellä suuri hauta, kaari)
(kämmenet päällekkäin paina suuri ympyrä)

Kolmannen päivän aamuna,
auringon noustessa,
kolme naista lähti Jeesuksen haudalle,
häntä muistelemaan.
He miettivät miten saisivat suuren, painavan kiven
vieritettyä pois haudan suulta.
Yllätys oli suuri kun he pääsivät perille.
Kivi oli poissa, enkeli kertoi naisille
suuren ilosanoman:
”Ei Jeesus ole täällä, hän on ylösnoussut!”
Menkää kertomaan tämä ilosanoma
hänen ystävilleen. Sinulle ja minulle.

(piirrä kolme viivaa selkään)
(piirrä kämmenellä suurta ympyrää)
(kävele kolmella sormella alhaalta ylös hartioihin)
(pysähdy kämmenillä hartioihin)
(paina voimakkaammin suuri ympyrä)
(ja paina tuota ympyrää poispäin kohti kylkeä)
(molemmilla kämmenillä nopeita silityksiä)
(pysäytä liike ja silitä olkavarsia)
(nopeita painalluksia sormilla)
(alhaalta voimakkaat vedot ylös päähän asti)
(sormilla kävelyä pitkin selkää)
(kämmen hartialle ja toinen myös, pysähdy)

Käy tykkäämässä
Facebookissa;
Hyvinkään seura
kunnan lapset ja
perheet

Hyvää
pääsiäistä!

”Äiti! Miksi isosis
ko ei tykkää tästä
kirjasta? Täähän
on täynnä rakkau

den merkkejä.”

Seuraa meitä
Instagrammissa:
#Lystinlauma
YouTubessa:
Lysti Lammas
Väritä pääsiäisen iloinen aurinko.
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– Avustajat ovat hyvin tärkeä osa
jumalanpalvelusta. Siitä iso kiitos. Mutta
ihmiset eivät välttämättä tiedä, mitä
temppelipalvelija tarkoittaa, ja saattavat
ehkä jopa vierastaa sitä, kertoo julistuk
sen vastuukappalainen Jyrki Rauhala.
Rauhalan mukaan jossain vaiheessa
saattaisikin olla hyvä päivittää tehtävän
nimitys. Olisiko perinteinen messuavus
taja hyvä? Tai messupalvelija? Tai juma
lanpalvelusavustaja? Ainakin ne olisivat
selkeämpiä ja kertoisivat jo itsessään
nimen tarkoituksesta. Ennen käytettiin
nimeä kirkkoväärti, mutta sekin saattaisi
nykyään kuulostaa hieman vanhakan
taiselta?

Mikä ihmeen temppelipalvelija?
Pitkään jatkunut perinne saattaa saada uuden nimen.

H

yvinkään seurakunnassa on
muutama hyvin ainutlaatui
nen asia. Täällä on esimer
kiksi Suomen ainoa kirk
koteatteri. Tämän lisäksi
missään kotimaamme seurakunnassa
ei ole käytössä sellaista vapaaehtois

työn nimikettä kuin temppelipalvelija.
Mutta mitä temppelipalvelija oike
astaan tekee? Nimi ainakin kuulostaa
hyvin juhlalliselta. Siinä on samaa
ylväyttä kuin sanoissa temppeliherra
tai temppeliritari. Mutta loppujen
lopuksi kyseessä ei ole mikään sen

kummallisempi tehtävä kuin messu
avustaja.
Temppelipalvelijat ovat olleet juma

lanpalveluksissa apuna Hyvinkäällä
jo kymmeniä vuosia, jo 1970-luvulta
lähtien.

Evankeliumia ja elokuvia

N

uorisotyönohjaaja Mikko Pyhtilä sekä so
sionomi Pia Pyhtilä ovat Hyvinkään seu
rakunnan nimikkolähettejä. He työskente
levät Tansaniassa, Mwanzan kaupungissa,
Itäisen Victoriajärven hiippakunnassa.
Mikko vastaa evankeliointityöstä alueella ja Pian työ
hön kuuluu kummityön koordinointi ja kehittäminen
yhteistyössä mm. paikallisen sosiaalitoimen kanssa.
Työssään Pia Pyhtilä kohtaa lapsia, jotka ovat jääneet
orvoiksi tai ovat muuten vaan todella huonoista olo
suhteista. Kummiohjelmaan päästyään lapset yleensä

pääsevät kouluun, saavat koulupuvut sekä yhden
lämpimän aterian päivässä. Monesti lapsi saattaa olla
suvun ensimmäinen, joka oppii lukemaan ja kirjoitta
maan. Nämä taidot auttavatkin samalla koko perhettä.
Lisäksi Pia on albinismityössä, jonka tarkoituksena on
parantaa albinismin kanssa elävien asemaa Tansanias
sa ja auttaa heitä pääsemään yhteiskunnassa muiden
ihmisten hyväksymiksi.
Mikko Pyhtilän työhön kuuluu Sinema Leo -elo
kuva-autotyö. Sinema Leo on swahilia ja tarkoittaa
”elokuvat tänään”. Mikko yhdessä työtiiminsä kanssa

Mikko: ”Olen kotoisin Pattijoelta ja
olen osallistunut seurakunnan toimintaan lapsesta asti, jolloin myös
lähetystyö on tullut tutuksi. Aktiivisen seurakuntanuori ja partiotaustan pohjalta lähdin lukemaan
kirkon työntekijäksi. Olen kiinnostunut ympäristöasioista ja opetan
niitä käytännön kautta.”
Pia: ”Minun erityinen mielenkiinnonkohde on mielenterveys- ja
päihdetyö. Olen aina ollut sosiaalityön palveluksessa. En ole ollut
aktiivi seurakuntanuori, mutta olen
toiminut partiolaisena ja olen vetänyt vammaispartiota monta vuotta
Oulussa. Minua kiinnostaa erityisesti koulu- ja oppilaitostyö.”
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Tehtävänimike ei olekaan olennaisin vaan
se, miten seurakuntalaiset eri palvelu
tehtävissä rakentavat yhteistä jumalan
palvelusta. Mitä messuavustajat sitten
varsinaisesti tekevät?
Messuavustajat muun muassa toi
vottavat kirkon ovella tervetulleeksi,
lukevat jumalanpalveluksiin kuuluvia
raamatuntekstejä ja sytyttävät kynttilöitä
kastetuille, avioliittoon kuulutettaville
ja hautaan siunatuille seurakuntalaisille.
He auttavat kolehdin keräämisessä ja
ehtoollisella he ojentavat pikarit.
– Messuavustajat ovat myös hereillä
silloin, jos joku seurakuntalaisista tar
vitsee apua. Minulla on haave siitä, että
riviin saataisiin mukaan myös uusia
jäseniä. Toiminta ei ole ikärajaan sidot
tua. Eli kenellä tahansa on mahdollisuus
ryhtyä messuavustajaksi, sanoo jumalan
palvelustyön pappi Saija Lottonen.

Henri Waltter Rehnström

IKKUNA MAAILMAAN
matkustaa pieniin kyliin, joissa saattaa olla vain muu
tama kristitty tai jossa seurakuntaelämä on hiipunut.
Viikon ajan tiimi tekee kotikäyntejä ja he keskustele
vat ihmisten kanssa elämään liittyvistä asioista, kuten
terveyteen, hyvinvointiin ja hygieniaan liittyvistä
asioista tai kristityn elämästä ja uskosta. Viikon päät
teeksi näytetään elokuva, joka kertoo usein jonkin
Raamatun tarinan. Elokuvia saattaa helposti kerään
tyä illan pimeydessä katsomaan yli tuhat henkeä.
Lähde ja kuvat: Suomen Lähetysseura

YTIMESSÄ

Ja silloin tuli valo

S

aksalainen Ernst Lange (1927-1974)
oli käytännöllisen teologian profes
sori, joka kehitti kirkon julistusta
elämänläheisten kertomusten ja
kirkkodraaman keinoin. Saarnat
eivät saaneet olla syrjiviä, konflikteja vält
televiä, vaan niiden tuli kuvata Jumalan
toimintaa arjessa uskottavalla tavalla. Hän
oli äitinsä puolelta juutalainen. Hänen van
hempansa erosivat hänen ollessaan kym
menen vuoden ikäinen ja pian molemmat
kuolivat tahoillaan. Sukujuuriensa takia
hän ei voinut käydä koulua ikätovereidensa
kanssa, vaan suoritti lukion v. 1945 ”vaino
tun rodun erityiskurssilla”. Hän alkoi opis
kella teologiaa ja hänestä tuli merkittävä ja
siteerattu hahmo evankelisessa kirkossa.
Elämänsä viimeiset vuodet hän kärsi ma
sennuksesta.
Lange kirjoitti v. 1958 pääsiäisaikaan
liittyvän näytelmän nimellä ”Ja silloin tu
li valo” Jeesuksen haudan vartijoista. Se

kertoo sotilaista, jotka kertovat elämänta
rinansa. Primus on mies, joka ei osannut
enää nauraa. Hän nauroi Jeesukselle silloin,
kun tätä pilkattiin ja jatkoi nauramista
haudalla, kunnes sinne tuli sietämätön
valo. Hän toteaa: Uskon, että hän elää, sillä
minä näin hänen valonsa. Sekundus oli
erotettu armeijasta, koska hän ei pystynyt
nukkumaan öisin. Nähtyään haudalla sietä
mättömän valon painajaisunet Jeesuksesta
ja Lasarukset eivät jättäneet häntä rauhaan.
Tertius oli pistänyt keihään Jeesuksen
kylkeen. Pääsiäisaamuna hän tajusi tappa
neensa Jeesuksen. Hän hajotti keihäänsä
kappaleiksi eikä kyennyt enää taistelemaan.
Hänet tuomittiin Roomassa sotaoikeuden
käynnissä kapinoitsijana. Quartus ei voinut
häikäisevän valon jälkeen enää osallistua
Rooman jumalten palvontaan, minkä takia
hän joutui vankilaan. Näytelmä päättyy
sotilaiden kysymyksiin katsojille. Priimus
kysyy: Miten voitte nauraa pääsiäisyön

Uskon, että hän
elää, sillä minä
näin hänen
valonsa.

valossa? Sekundus kysyy: Kuinka voitte
nukkua pääsiäisyön valossa? Tertius kysyy:
Miten voitte taistella pääsiäisyön valossa?
Quartus kysyy: Miten voitte rukoilla pääsi
äisyön valossa?
Langella on toinen kertomus kahdesta
pienestä pojasta, jotka löysivät syrjässä
olevan vaarallisen leikkipaikan, murenevan
kaupungin vanhan muurin. Pojat juoksivat
muurilla ja samalla muurista tippui lohka
reita alas. He tulivat kohtaan, jossa muuri
päättyi ja samalla muuri heidän takanaan
romahti. He katsoivat alas ja tajusivat ole
vansa pulassa. Kohta, jolla he seisovat, voisi
romahtaa minä hetkenä tahansa. He huusi
vat apua. Kohta paikalle tulee isokokoinen
mies levittäen suuret kätensä sanoen: Hy
pätkää, minä otan teidät vastaan.
Anne Blomqvist
kappalainen

Raamatun sana

Rukous

Virsi

Tulkaa, palatkaamme Herran luo!
Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa,
hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat.
Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät,
kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös,
ja niin me saamme elää ja palvella häntä.
Ottakaamme opiksemme,
pyrkikäämme tuntemaan Herra!
Hän tulee, se on varmaa
kuin aamun koitto.
Hän tulee kuin sade,
kuin kevätsade, joka kastelee maan.
Hoosea 6: 1-3

Iloitkaamme maailman pelastuksesta! Kristus
on ylösnoussut – nouskaamme hänen kanssaan!
Kristus on pukeutunut uuteen elämään – elä
käämme hänessä! Kristus on lähtenyt haudasta
– murskatkaamme pahuuden kahleet! Helvetin
portit on avattu, pahuuden valta on voitettu!
Kristuksessa syntyy uusi luomakunta – Halleluja!
Kristuksessa syntyy uusi luomakunta – Halleluja!
Herra, uudista meidät, Halleluja!
Gregorios Naziansilainen 300-luvulta

1.Aurinkomme ylösnousi,
paistaa voittovuorella.
Lämmin valo sieltä loistaa,
surut, murheet hajottaa.
Kokoon tulkaa, taivaan linnut,
suvi-ilmaan puhtaaseen.
Visertäkää, pienet leivot,
viinipuussa tuoreessa.
4. Armon Henki täyttää mielet
murheelliset ilolla.
Rauhan tyven, puhdas ilma
Jeesuksesta virtailee.
Epäilysten alta nousee
köyhä sielu kiittämään.
Ikävöitsen täältä päästä
kotimaahan ikuiseen.
105
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POIMINTOJA

Lapsille, koulu- Apua ja tukea
ikäisille, nuorille
ja nuorille
aikuisille:
Varhaiskasvatuksessa YouTube Lysti
Lammas sekä BetskuHyvinkaa -kanavil
ta voit katsoa videoita.
Instagram @Lystinlauma ja @betsku
net - monenlaista tietoa, tekemistä ym. ja
Facebook Hyvinkään seurakun
nan lapset ja perheet sekä Betsku.net.
Tulossa Taika-Petterin videoita, Kiisi
Isotalon pääsiäistarina Monosen per
heestä, kerhohetkiä jne. Liity seuraajiin
ja käy tykkäämässä!
Ulkoilukaveri – jos tarvitset apua
esim. kauppa- tai lääkärikäynnin ajaksi,
kysy aikuista ulkoilukaveria lapsellesi.
Kirjepyhäkoulu, kirje tulee kotiin ja
siihen voi liittyä ilmoittamalla lapsen
nimen ja osoitteen Anskulle, annamari.tukeva@evl.fi.
Kirjepäiväkerho, päiväkerholaiset
saavat kerhoistaan postia.
Kirkon ikkunaan somistetaan pääsi
äisen ajan tapahtumia.
Martin srk-talon ikkuna, viikoittain
vaihtuva ”kuvaelma” – kun käyt ulkoi
lemassa tai kaupassa, voit ohi mennessä
pysähtyä hetkeksi hiljentymään ja tutki
maan ikkunaa.
Nuorten toiminta jatkuu monin
tavoin somekanavissa! Nuorten aikuis
ten toiminnasta lisätietoja päivitetään
Facebookissa Hyvinkään seurakunnan
nuoretaikuiset-ryhmään tai Instagra
missa @heidipastor tai @betskunet.
Perheneuvonnan päivystyspuhelin:
040 805 0390 ma-pe klo 11-12. Per
heposti: voit jättää soittopyynnön tai
kysyä mieltä askarruttavista asioista
suojatussa osoitteessa perheneuvonta.
hyvinkaa@evl.fi.
Diakoniatyön vastaanotolle voit
varata puhelinajan soittamalla ma klo
14-17 tai ti, to ja pe klo 10-13, p. 019 4561
250. Ystäväpalvelun kotikäyntien ase
masta ystäväpalvelun asiakkaisiin ollaan
yhteydessä sovitusti puhelimitse.
Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelus
sekä Arkipäivän rukoushetki klo 11.30
tulevat Hyvinkään kirkosta suoratoisto
na ja Hyvinkään kirkko on avoinna päi
vittäin klo 9-19 hiljentymistä varten.

Vaikeiden asioiden kanssa ei ole hyvä
jäädä yksin, vaan niistä on tärkeää
puhua jonkun kanssa.
Akuutissa kriisitilanteessa soita:
Päivystävä pappi: 040 8050 212
(arkisin klo 9-13)
Koulutyöstä vastaava pappi:
0400 843 241
Diakoniatyöntekijät: 040 5596 314,
040 4871 382
Kaikki papit, diakonit, nuorisotyön
ohjaajat, lastenohjaajat, perheneuvonta
ja sairaalasielunhoito ovat valmiita an
tamaan keskusteluapua. Yhteystietom
me www.hyvinkaanseurakunta.fi.
Kirkon keskusteluapu kaiken ikäisille
0400 22 11 80 suomeksi
0400 22 11 90 på svenska
www.kirkonkeskusteluapua.fi suomeksi
www.samtalstjanst.fi på svenska

Palveleva
puhelin
Palvelevan puhelimen numero on
kaikkialla Suomessa 0400 22 11 80.
Suuntanumeroa ei tarvita.
Palveleva puhelin on avoinna joka
päivä. Suomenkielinen päivystys on
koko maassa su-to klo 18-01 ja pe-la
klo 18-03. Ruotsinkielinen päivystys Kyrkans samtalstjänst päivystää joka
ilta klo 20-24 numerossa 0400 22 1190.
Palveleva netti toimii osoitteessa evl.fi/
palvelevanetti. Palvelevaan nettiin voi
lähettää viestin milloin tahansa. Vies
teihin vastataan viiden päivän kuluessa.
Soitto Palvelevaan puhelimeen maksaa
lankapuhelimesta paikallispuhelu
maksun verran. Palvelevan puhelimen
kaikki palvelut: puhelinpalvelu, chat,
palveleva netti, palveleva kirje sekä
keskusteluavun palvelut nuorille ja kou
lulaisille löytyvät osoitteesta kirkonkes
kusteluapua.fi ja nuorille ja koululaisil
le kirkonkeskusteluapua.fi/nuorille/
Matkapuhelimesta soitettaessa
laskutusperusteena ovat oman ope
raattorin palveluhinnat. Palveleva
puhelin on ev.lut.seurakuntien aut
tava puhelin, jossa kuka tahansa voi
kertoa mieltä painavia asioita ja pur

kaa taakkaansa. Keskustelu tapahtuu
nimettömänä ja on luottamuksellista.
Päivystäjä on lähimmäinen, joka aut
taa kuuntelemalla ja keskustelemalla.
Soittajaa tuetaan löytämään itse elä
määnsä parhaiten sopivia ratkaisuja.

NUORILLE:
Ke: Klo 15-19 Työntekijä läsnä WhatsApp-ryhmässä, klo 17.45 Raamis Instagram Livessä.
Pe: Klo 15-19 Työntekijä läsnä WhatsApp-ryhmässä ja Discordissa.
La: Klo 16.30-20.30 Työntekijä läsnä Whatsapp-ryhmässä ja Discordissa.
Klo 17.30 alkaen yhteistä ohjelmaa Instagram Livessä.
WhatsAppissa Betskun nuoret -ryhmä: bit.ly/betskuwhatsapp
Discordissa Betsku-palvelin bit.ly/betskudiscord
Instagramissa @betskunet
Infot kaikesta tulevasta: www.betsku.net
Hyvinkään seurakunnan nuorisotyö | PL 29 | 05801 Hyvinkää | www.Betsku.net
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Päivystäjät ovat tehtävään huolellises
ti valittuja ja koulutettuja vapaaehtoi
sia tai kirkon työntekijöitä. Palvelevan
puhelimen yhteyshenkilö Hyvinkään
seurakunnassa on kappalainen Petra
Pohjanraito.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Keskustelualustoja, joilla
kirkon työntekijöitä mukana
päivystämässä
Tukinet.net Tukinetissä voit osallistua
ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin
chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskus
teluihin tai saada henkilökohtaisen
tukihenkilön. Tukinet on tarkoitettu
kaikenikäisille ihmisille. Tukinetistä
löytyy myös Nuorikirkko ry:n Saapas
chat, joka tarjoaa keskustelua nuorille.
https://tukinet.net/
Sekaisin-chat löytyy tukinet.net
verkkosivulta. Chat on tarkoitettu alle
30-vuotiaille ja siellä voi keskustella
mistä tahansa mielen päällä olevasta
asiasta tai huolesta.

Kirkon keskustelualustat
nuorille
NettiTupu (erityisesti 7-14-vuotiaat).
Tupu on kouluikäisille tarkoitettu netti
tukipalvelu. Tupuina toimivat koulute
tut päivystäjät, jotka vastaavat tyttöjen
ja poikien kysymyksiin. Päivystäjät ovat
aikuisia, koulutettuja kirkon työnteki
jöitä, jotka ovat valmiita vastaamaan
kysymyksiin taivaan ja maan väliltä.
Tupulta voi kysyä esimerkiksi kasvuun,
tykkäämiseen, vanhempiin, kavereihin,
kouluun jne. liittyvistä asioista. Netti
Tupun ylläpitäjäyhteisöjä ovat Nuori
kirkko ry, sekä Suomen evankelislute
rilaisen kirkon paikallisseurakunnat.
http://www.nettitupu.fi/
MLL:n Nuortennetti.fi
Lasten ja nuorten puhelin, nettikirje

palvelu ja chat ovat anonyymejä tuki
kanavia.
Puheluihin, viesteihin ja chat-kes
kusteluihin vastaavat vapaaehtoiset päi
vystäjät. He ovat yli 25-vuotiaita aikui
sia. Heillä on hyvin erilaisia koulutus- ja
työtaustoja, mutta MLL on kouluttanut
heidät kaikki päivystystyöhön eli kuun
telemaan ja keskustelemaan lasten ja
nuorten kanssa. Heillä ei ole valmiita
ratkaisuja ongelmiin, mutta heidän
kanssaan voi etsiä yhdessä ratkaisuja eri
pulmiin.
Päivystäjät tarjoavat kertaluonteista
keskusteluapua eli päivystäjän kanssa ei
voi sopia, että keskustelua jatketaan jo
nain toisena päivänä. Päivystäjän kans
sa voit kuitenkin pohtia, kenen aikuisen
kanssa omassa lähipiirissä voisi jatkaa
aiheen käsittelyä. Lasten ja nuorten
puhelimeen ja nettiin voit ottaa nimet
tömästi yhteyttä missä tahansa asiassa.
Se, mitä kerrot voi olla iso tai pieni jut
tu. Iloinen tai surullinen tarina.
Netari
Vuonna 2004 perustettu Netari on val
takunnallinen nuorisotalo netissä. Ne
tarissa voi viettää aikaa, tavata kavereita
ja jutella nuorisotyöntekijöiden sekä
muiden luotettavien aikuisten kanssa.
Netariin ovat tervetulleita kaikki nuo
ret. Netari toimii netissä siellä missä
nuoret ovat: Momiossa, Discordissa,
Twitchissä sekä muissa sosiaalisen
median palveluissa. Netaria rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koululaisten kesä 2020
Hyvinkään seurakunnassa
Sääksin leirikeskuksessa
1.-2.6.

Junnuleiri 6-8 v
Leiri eskariin menevistä toka -luokalle meneviin asti. Hinta 20 €.
2.-3.6.
Junnuleiri 6-8 v
Leiri eskariin menevistä toka -luokalle meneviin asti. Hinta 20 €.
22.-24.6. Kesäleiri 11-14 v. Hinta 40 €.
HUOM! Leiri Partaharjun toimintakeskuksessa Pieksämäellä.
30.7.-1.8. Kesäleiri 9-10 v. Hinta 40 €.
3.-4.8.
Kesäleiri 7-8 v. Leiri jo vuoden koulussa olleista alkaen. Hinta 35 €.
15.8.
Isovanhempi -lapsenlapsi -päivä. Hinnat aikuinen 20 €, lapsi 5€.
Ei sisaralennusta.
16.8.
Kummi-kummilapsi -päivä. Hinnat aikuinen 20€, lapsi 5 €.
Ei sisaralennusta.
Sääksin leireistä sisaralennus -50 %, ellei toisin mainita. Lapsi ilmoitetaan
oman ikäryhmänsä leirille.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Puhu, se auttaa.
Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi

Kirkon keskusteluapuun
tarvitaan päivystäjiä!
Koronaviruskautena kasvokkainen toi
minta vähenee seurakunnissa minimiin.
Ihmisiä kohdataan verkossa ja etäyh
teyksien kautta. Kirkon keskusteluavus
sa voi tehdä kohtaavaa seurakuntatyötä
liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista
huolimatta. Kirkon keskusteluapu tar
joaa päivystystehtäviä joka päivä.
Puhelin on auki päivittäin klo 18-24,

chatti ma-pe klo 12-20, ja nettiviestei
hin vastataan joka päivä. Suurin päivys
täjätarve on tällä hetkellä chatissa, jon
ka kysyntä on kasvanut selvästi. Lisäksi
puhelimen myöhäisillan vuoroissa on
pulaa päivystäjistä. Ota yhteyttä: Petra
Pohjanraito, 040 7481960. Pohjanraito
kouluttaa uusia päivystäjiä Kirkon kes
kusteluapuun jatkuvasti!

Kulta 10 -telttaleiri 7.-13.6.
Kulta 10 -telttaleiri on rovastikunnallinen telttaleiri 11-14 -vuotiaille Tievatu
valla lähellä Kiilopäätä ja Saariselkää Lapissa. Hinta 150 €, ei sisaralennusta,
vain osittainen maksuvapautus, omavastuu 50 €.
Ilmoittautua voi aina siihen saakka, kun leiri alkaa, ellei toisin mainita.
Leirien hinnat sisältävät kuljetukset leirille ja takaisin, ateriat, majoituksen,
ohjelman ja tapaturmavakuutuksen.
Lisätietoja leireistä 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 5663990, kirsi.kupiainen@evl.fi

Hyvinkään seurakunnassa on haettavana 20.4.2020 klo 15 mennessä

TALOUSJOHTAJAN VIRKA

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa seurakunnan kotisivuilla
osoitteessa https://www.hyvinkaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/
avoimet-tyopaikat
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Kulttuurista kohtaamista tapahtui muun
muassa maalausryhmässä, ruoanlaiton ja
kirkkomusiikin parissa.
Anna Rauhala

Hyvin onnistunut hanke

H

uomasin, että monilla kanta
suomalaisilla on aidosti ha
lua auttaa maahanmuuttajia
ja saada heidät kotiutumaan
Suomeen. Mutta jotta asiat
onnistuisivat, siihen tarvitaan yhteis
työtä eri tahojen välillä, kertoo diakoni
Anna Rauhala.
Rauhala toimi seurakunnan pro
jektityöntekijänä Koti Hyvinkäällä
-hankkeessa. Sitä hallinnoi Hyvinkään
kaupunki, ja seurakunnan lisäksi muita
yhteiskuntatahoja ovat Laurea, Punai
nen risti ja Työväen sivistysliitto TSL.
Yhteistyön tarkoituksena on tukea kol
mannen sektorin toimijoita monikult
tuurisessa työssä.
Seurakunnan osuus kesti viime vuoden

maaliskuusta viime vuoden loppuun.
Siinä keskityttiin ennen kaikkea kan
sainvälistä suojelua saaviin maahan
muuttajiin, jotka olivat olleet alle kolme
vuotta Suomessa. Pyrkimyksenä oli ko
touttaa heidät niin yhteiskuntaan kuin
seurakuntaan. Samalla tarkoituksena oli
madaltaa työyhteisön omaa kynnystä
monikulttuurisempaa seurakuntaan.
– Huomasin, että aika moneen ihmi
seen sai yhteyden hyvin lyhyessä ajassa.
Herkästihän tämänkaltaiset hankkeet
henkilöityvät siihen työntekijään, joka
on tekemässä sitä konkreettista työtä.
Koska hanke on nyt kohdaltani ohitse,
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siksi on tärkeää, että yhteys seurakun
nan ja maahanmuuttajien välillä säilyy,
Rauhala sanoo.
Rauhala kertoo, miten kontakti mui
hin hankkeen tahoihin ja maahanmuut
tajiin syntyi helposti, kun hän projektin
alussa osallistui yhteisöjärjestäjäkoulu
tuksen ensimmäiseen jaksoon. Tämän
jälkeen Rauhala oli yhteydessä muihin
seurakunnan työntekijöihin hankkeen
tavoitteesta. Vastaanotto eri työalojen
keskuudessa oli positiivinen, ja työnte
kijöiltä tuli paljon hankkeeseen liittyviä
ehdotuksia.
– Huomasin, että hankkeessa mu
kana olleet maahanmuuttajat haluavat
tehdä työtä ja asettua tänne. He halu
avat verkostoitua kantasuomalaisten
kanssa, jotta ei syntyisiä pelkkiä omissa
oloissaan olevia vähemmistöjä. Kom
munikaatiokin tapahtui pääsääntöisesti
suomen kielellä, Rauhala kertoo.
Hankkeen alkajaisiksi Rauhala vieraili
maahanmuuttajadiakonin kanssa ko
toutumiskoulutusryhmissä esittelemäs
sä hanketta. He kertoivat Hyvinkään
seurakunnasta ja siitä, mikä kirkon
asema on suomalaisessa yhteiskun
nassa. Osa koulutusryhmistä kävi jopa
vierailulla niin kirkossa kuin diakonia
toimistossakin.
– Luterilainen kirkko on vaikutta
nut paljon suomalaiseen kulttuuriin.

Tämän vuoksi kirkkoon tutustuminen
merkitsee myös meidän kulttuuriimme
tutustumista. Asia kiinnosti hankkeen
maahanmuuttajia kovasti, vaikka he
kuuluivat eri uskonnollisiin ryhmiin.
Ihmisten vakaumuksia kunnioitettiin, ja
kirkkovierailukerroilla syntyikin raken
tavaa uskontodialogia, Rauhala sanoo.

Hankkeessa mukana
olleet maahan
muuttajat haluavat
tehdä työtä ja
asettua tänne.
Minkälaista toimintaa maahanmuut
tajien kanssa sitten järjestettiin? Kulttuu
rista kohtaamista tapahtui muuan muas
sa ruuanlaiton ja kirkkomusiikin parissa.
Vapaaehtoisia osallistui eri tapahtumien
järjestelyihin, kuten Lähetyksen kesäpäi
ville, Yhden Päivän Juttu -toritapahtu
maan ja Willan joulunavaukseen.
Pari maahanmuuttajaa osallistui Rauha

lan ohjaamaan Sielun värejä -maalaus
ryhmään, yksi toimi ystävänä yksinäi
selle vanhukselle. Ystäväpalvelun kautta
syntyi myös ystäväryhmiä, jotka vierai

Hanna Tarkiainen

Maahanmuuttajien kotouttamiseen suunnattu Koti
Hyvinkäällä -hanke jätti jälkeensä hienoja muistoja.

Anna Rauhala

levat säännöllisesti palvelutalossa.
Monet toimintaan aktiivisesti läh
teneet maahanmuuttajat odottivat
päätöksiä joko omasta tai perheensä
yhdistämisen puolesta. Jos sitten kävi
niin, että päätös oli myönteinen, aktiivi
suus saattoi vähetä. Tämä on kuitenkin
ymmärrettävää, sillä perheenyhdistämi
seen kuluu paljon energiaa.
– Tämän vuoksi onkin tärkeää pyy
tää ihmisiä mukaan pieniin tehtäviin
heti, kun he ovat tulleet maahan, jo
ennen kuin he ovat ehtineet asettua tai
heidän kielitaitonsa on kehittynyt. Vast
ikään maahan tulleet ovat otollisessa
vaiheessa päästä mukaan suomalaiseen
yhteiskuntaan, Rauhala kertoo.
Henri Waltter Rehnström

