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Kirkonmäki-Gallup
Miten lasta voi suojella pahalta?

Radiokirkossa ja laitoksessa
Tätä pääkirjoitusta aloin tehdä sunnuntaina 19.10. klo 11.45.
Mielessä oli vielä Hyvinkään kirkosta lähetetty radiojumalanpalvelus YLEn kautta koko valtakunnan alueelle. Oli jo neljäs tänä
vuonna. Valmistautumisen on oltava huolellista, sillä lähetysaika
on rajattu ja puheiden, musiikin jne. keston on oltava tarkkaan mietitty. Ja kun niin on tehty, jumalanpalvelusta kuunnelleet usein lähettävät terveisensä pitäjille. Kiitetään poikkeuksetta vaikka toisenlaistakin palautetta voi tulla. Tätä kautta haluan kiittää teitä
kymmeniä vastuunkantajia yhteisessä jumalanpalveluksessa. Kuka
on toiminut temppelipalvelijana, kuka osallistunut lukutehtäviin,
laulanut tai soittanut. Hyvinkäällä jumalanpalvelus on yhteinen,
koko seurakunnan asia. Erityinen kiitos vielä tästä neljän kerran
urakasta tänä vuonna.
On paljon ihmisiä, jotka eivät pääse kirkkoon, vaikka kovasti
haluaisivat. Sairaus tai muu este ei salli liikkumista. Heille sähköisen viestimen kautta lähetettävä ohjelma on kallis asia. Radiokirkko kokoaa YLEn tutkimusten mukaan erittäin paljon kuulijoita.
Sen lisäksi ovat vielä monella seudulla paikallisradioiden alueelliset lähetykset. Jos Hyvinkäällä toimisi paikallisradio, seurakunta
varmasti lähettäisi joka pyhä jumalanpalveluksen kotikirkosta.
Laitoksissa olevat ihmiset kuuluvat siihen ryhmään, jotka eivät pääse kirkkoon. Hyvinkään seurakunta vierailee säännöllisesti
paikkakuntamme sairaaloissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa.
Yhteistyö näiden laitosten vastuunkantajien kanssa on ollut hyvää. He ovat tunnustaneet ja nähneet, että ihmisillä on hengellisiä
tarpeita ja halu pohtia esim. sairaalateologin kanssa elämänsä kysymyksiä. Pidämme myös jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä laitoksissa. Kaiken perustana on yksilön kunnioittaminen, ei mikään
uskonnon pakkosyöttö. Hienotunteisuus ja vahva ammattietiikka
ovat työssämme itsestään selvä lähtökohta. Mutta samalla halu olla
palveluksessa niin, ettei ketään unohdeta. Seurakunnan olemukseen kuuluu, että se ei unohda kärsiviä ja heikoimpia jäseniään.
Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Kun elämä ahdistaa

Palveleva puhelin
100 71
on kuuntelevana korvana
joka ilta kello 21 - 01

Kysymys herättää monenlaisia mielikuvia siitä, mitä pahalla tarkoitetaan. Paha liittyy uskontoihin ja filosofioihin.
Mutta paha näkyy myös
kaduilla päihtyneiden
tappeluissa, rikostilastoissa ja television esittämissä rikossarjoissa.
Lisäksi paha nousee
esiin meidän jokaisen
omasta sisimmästä, eivätkä lapsetkaan tunnu
olevan siitä vapaita.
Erja Holopainen on tulossa pian
kahdeksan vuotta täyttävän nuorimman lapsensa Katariinan
kanssa Anttilaan päin. Perheen
vanhemmat lapset ovat iältään yksitoista, neljätoista ja kuusitoista.
Erja Holopaisen arki kuluu Kone
Oyj:n SAP-projektiassistenttina.
– Kysymys on aika vaikea ja
laaja. Siihen ei ole vain yhtä vastausta. Nykypäivänä on paljon
vaaroja. Vanhempi voisi varjella
lasta pahasta ehkä parhaiten siten,
että hän on siellä kotona kokonaisturvallisuuden välittäjänä. Minun
vanhimmat lapset ovat teini-ikäisiä. He katsovat televisiosta elokuvia ja selaavat internetiä. Liikkeellä on myös huumeita. Näissä
asioissa olen joutunut miettimään
lasten turvallisuutta, Erja Holopainen sanoo.
Hänen mielestään vanhempien
esimerkki on tärkeä asia. Vanhemmat antavat elämisen mallin. Mutta lapsiin vaikuttaa myös heidän
kaveripiirinsä. Murrosikäisten
kohdalla kaverien tärkeys vain korostuu.
– Sitä vanhempana toivoo, että
lapsilla olisi hyvä kaveripiiri. Tärkeää on, että pienestä pitäen vanhemmat ovat lasten lähellä ja turvana.

Hyvinkääläinen rakennusmies
Reijo Laine odottelee tytärtään
hampurilaisravintolasta. Kaksitoistavuotiaalla tyttärellä on syysloma, ja hän on tullut Jyväskylästä isänsä luokse. Poika on kuusitoistavuotias. Gallupin kysymykseen Reijo Laineella on rehellinen
ja jämäkkä vastaus.
– Lasta ei voi varjella pahalta
mitenkään. Mitä sinä sillä pahalla tarkoitat?
Toimittaja joutuu itsekin pohtimaan pahan olemusta. Paha liittyy maailmassa vallitsevaan hyvän ja pahan väliseen jatkuvaan
kamppailuun. Kristillisessä mielessä Jumala edustaa hyvää ja sielunvihollinen pahaa. Ihmisen sielusta taistellaan. Kristillinen usko
on varma ja testattu asia, vaikka
me ihmiset vastustamme sitä viimeiseen saakka. Vasta hädän hetkellä me alamme huutaa Jumalaa
avuksi.
– Olen eronnut. Minulla on poika ja tyttö, jotka asuvat Jyväskylässä entisen vaimoni kanssa, Reijo Laine jatkaa.
– Minulla ei ole ollut mitään periaatteita lasten kasvatuksessa.
Lapset ovat saaneet sen, mitä ovat
pyytäneet. Kuuta taivaalta en ole
voinut heille kuitenkaan antaa.
Käyn katsomassa lapsia Jyväskylässä noin kerran kuussa. Poika
pelasi aikaisemmin jääkiekkoa ja
kävin Jyväskylässä pelien toimitsijana. Samalla näen lapsiakin.
Reijo Laineen mielestä lasten
kaveripiiri määrää, jos he alkavat
polttaa, juoda tai käyttää huumeita. Uskonnollista kasvatusta hän
ei kerro juuri antaneensa.
– Kun lapset olivat pieniä, lainasin kerran kirjastosta kirjan Isä,
olet ihmeellinen. Ei ole tullut kysyttyä tytöltä, onko hän lukenut
iltarukouksen. Se pitääkin häneltä kysyä.
Hyvinkään torilla on myös jyväskyläläinen pölynimuritarvikekauppias Esa Kuronen. Hänellä
on 11- ja 12-vuotiaat pojat. Miehen mielestä lapsiin vaikuttavat
esimerkki ja ympäristö.
– Avoimuus ja rehellisyys ovat
hyviä periaatteita. Jokainen ihminen ja sukupolvi tekee omat virheensä. Ihminen oppii vain kantapään kautta. Maailma on uskontoja täynnä, kaikkia kohtaan pitää
olla suvaitsevainen. Olen sanonut
lapsille: minkä taakseen jättää sen
edestään löytää.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Saarijärveläinen Eve Vento ja kiiminkiläinen Jenna Väyrynen
ovat tulleet syyslomalla Hyvinkäälle ja liikkuvat Hämeenkadulla yhdessä Jennan poikakaverin
kanssa. Eve opiskelee merkonomiksi Äänekosken kauppaopistossa. Jenna käy lukiota Kiimingissä. Tytöillä on selvät mielipiteet siitä, miten vanhemmat voivat suojella lasta pahasta.
– Lasta voi varjella pahasta siten, että vanhemmat ovat hänelle
hyvänä esimerkkinä. Nykyään on
ongelmana se, että vanhemmat
ovat ylihuolehtivia. Lapselle ja
nuorelle on annettava kunnolliset
ja yhdessä sovitut rajat. Siinä ei
saisi tulla ristiriitaa. Ei ole hyvä
asia, jos vanhemmilta tulee erilaiset säännöt. Ennen kuin lapsia
hankitaan tulisi välit olla kunnossa kumppanin kanssa, että pystytään luomaan säännöt, Jenna Väyrynen sanoo.
– Vanhempien pitäisi olla fyysisesti ja henkisesti läsnä. Silloin
nuorella on turvallinen olo, Eve
Vento lisää vakavana.
Jenna Väyrynen kertoo, että äiti
luki hänelle ja siskolle heidän pieninä ollessaan iltarukouksen. Se
oli äidin ja tyttärien välinen juttu.
– Vaikka olin myöhemmin perhekodissa enkä ollut uskossa, rukoilin, kun tuli vaikea paikka. Siitä sai turvaa.
– Jos minulla on joskus omia
lapsia, en haluaisi tehdä samoja
virheitä, joita on tehty minun kasvatuksessani, jatkaa myös perhekodissa asunut Eve Vento.
Jenna Väyrynen ei aio hankkia
koskaan omia lapsia, koska maailmassa on niin paljon kurjuutta.
– Minulla itselläni on vielä niin
paljon ongelmia. Jos haluan joskus lapsen, otan mieluummin ottolapsen.

Kirkonmäeltä-lehti 5/2003
Kannen kuva: Sääksissä oli 4.10.
Päivä perheelle -tapahtuma. Mukana ollut Makkosen perhe asettui
kuvattavaksi männyn juurelle. Vasemmalta: Matilda, Vesa, Marleena,
Matias (Mato), Marjo, Matildan kaveri Linda Norrena ja Kärppä.

Espoon hiippakunnan
piispaksi Mikko Heikka

”Haluan vähentää
kirkon laitosmaisuutta”

Helsingin tuomiorovasti TT Mikko Heikka on tullut valituksi Espoon hiippakunnan piispaksi. Heikasta tulee ensi
vuoden alusta aloittavan Espoon hiippakunnan ensimmäinen piispa. Heikka sai tarkistuslaskennan ja vahvistetun äänestystuloksen mukaan 321 ääntä tiistaina 14.10.
toimitetun Espoon hiippakunnan piispanvaalin toisella
kierroksella. Toisena ehdokkaana ollut Kirkon koulutuskeskuksen johtaja, dosentti Simo Peura sai 208 ääntä.

E

spoon hiippakunnassa on 24
Uudenmaan seurakuntaa ja
noin 425 000 kirkon jäsentä.
Espoon hiippakunnan piispasta
tulee luterilaisen kirkon kymmenes piispa. Hänet vihitään virkaansa loppiaisena.
Piispanvaali toimitettiin tiistaina 14.10. Espoon, Lohjan ja Tuusulan rovastikunnissa. Ehdokkaiden äänet jakautuivat rovastikunnittain seuraavasti:
Espoo: Heikka 131 ääntä, Peura 110 ääntä
Lohja: Heikka 71 ääntä, Peura
31 ääntä
Tuusula: Heikka 118 ääntä,
Peura 67 ääntä
Äänestysprosentti vaalissa oli
94. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan
574, heistä puolet oli pappeja ja
puolet maallikoita.
Espoon hiippakunnan tuomiokirkko on Kanta-Espoon seurakunnan kirkko. Uusi tuomiorovasti on teol.lis., kirkkoherra Marjatta Laitinen.
Helsingin tuomiorovasti, teologian tohtori Mikko Heikka on syntynyt Ylitorniossa vuonna 1944.

Ylioppilaaksi hän on kirjoittanut
1963 Kemin lyseosta, teologian
kandidaatiksi hän valmistui 1967
ja teologian tohtoriksi hän väitteli 1983 Helsingin yliopistossa.
Papiksi Mikko Heikka vihittiin
1968. Mikko Heikka on toiminut
pappina Roihuvuoren, Meilahden
ja Munkkivuoren seurakunnissa.
Helsingin tuomiorovastiksi hänet
valittiin 1989. Mikko Heikalla on
uransa aikana ollut paljon eri luottamustehtäviä. Hän on myös ahkera kolumnisti ja kirjoittaja. Harrastuksikseen Heikka ilmoittaa
esseekirjallisuuden ja jalkapallon.
Mikko Heikka on naimisissa viestinnän opettaja Tuuli Heikan
kanssa. Heillä on neljä lasta.
Samaan aikaan piispanvaalin
kanssa toimitettiin myös Espoon
hiippakunnan pappisasessorin
vaali. Vaalissa sai alustavan tiedon mukaan eniten ääniä lääninrovasti, Kauniaisten suomalaisen
seurakunnan kirkkoherra Arto
Laitinen.
(KT)

Mikko Heikka:

Lähemmäksi Jumalaa
ja lähemmäksi ihmistä

Espoon piispaksi valittu tuomiorovasti Mikko Heikka kiteytti
visionsa uudessa tehtävässään
näin:
– Haluan tuoda kirkkoa lähemmäksi Jumalaa ja lähemmäksi ihmistä. Tämän ajan ihmisillä on tavattoman paljon uskonnollista etsintää, ja kirkon ydintuote on Jumala.
– Kirkon imago on laitosmainen ja haluan sitä vähentää. Kirkon sanoman haluan tuoda lähelle tavallisten ihmisten arkipäivää,
tavallisten ihmisten kielellä, Heikka jatkoi vaali-illan tiedotustilaisuudessa Helsingissä.
Heikka kuvasi käytyä piispanvaalia mediavaaliksi. Hän piti kehitystä hyvänä, sillä ehdokkailla
oli mahdollisuus pitää julkisuudessa esillä niitä teemoja, jotka
ovat kirkolle tärkeitä.
Kannastaan mahdollisiin naispappeuskiistoihin Heikka totesi,
että hän tulee johdonmukaisesti
tukemaan kaikkia naispappeja kirkon päätösten mukaisesti.
Suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen Heikka sanoi, että kirkolla on tässä asiassa pitkät taustat. On järkevää, että iso laiva ei
käänny kovin nopeasti, sillä muuten se voi kaatua. Tarvitaan pitkää, kärsivällistä keskustelua.
– Piispan tehtävänä on luoda
edellytyksiä aidolle keskustelulle
ja vuorovaikutukselle. Sama linja kirkolla oli naispappeuskysymyksessäkin. Uskon, että tässäkin
asiassa päästään hyvään lopputulokseen, Heikka linjasi.
(KT), kuva Markku Mattila

Hyvinkään yhteiskoulun lukio Credo-projektissa
Lukiolaisilta kyseltiin uskoa Jumalaan

Saksankielen lehtori Ritva Ursin (vas.) ja uskonnonlehtori Raija Partanen esittelevät kolmea kirjaa, joissa on tietoa muun muassa luterilaisten, katolisten ja ortodoksien kristillisistä tavoista kolmella kielellä.

H

yvinkään yhteiskoulun lukio, Baijerin Burglengenfeldissä sijaitseva reaalikoulu
ja Kreikan Drymosin Eneio Lyseum ovat toteuttaneet Euroopan
Unionin Comenius -toimintoihin
kuuluvan Credo-projektin. Kol-

mevuotisen työn tuloksena on
syntynyt kolme kuvitettua kirjaa.
Ensimmäisessä on vastauksia eri
maissa tehtyyn uskontokyselyyn.
Nuorilta kysyttiin esimerkiksi uskosta Jumalaan, suhtautumista
kirkkoon ja käskyjen tuntemista.

Jumalaan sanoi uskovansa hyvinkääläisistä 23, baijerilaisista 19 ja
kreikkalaisista 89 prosenttia. Positiivinen suhde kirkkoon oli hyvinkääläisistä 14, baijerilaisista 6
ja kreikkalaisista 52 prosentilla.
Kymmenen käskyn sisällön tunsi
oikein hyvin hyvinkääläisistä 4,
baijerilaisista 0 ja kreikkalaisista
41 prosenttia.
Toisen kirjan aiheena ovat eri
kirkkokuntien sakramentit ja kirkolliset toimitukset. Kolmannessa kirjassa esitellään kirkkokuntien juhlat. Kirjoja käytetään kaikissa maissa opetustyössä. Kolmen kirjan sisältö julkaistaan
myös CD:llä ja myöhemmin netissä.
– Bayerilainen koulu poimi
meidät kolme vuotta sitten netistä, koska koulumme kotisivuilla
oli mainittu halukkuus kansainväliseen projektiin, Hyvinkään yhteiskoulun lukion uskonnonlehtori
Raija Partanen sanoi.

mitusten, kirkkovuoden juhlien ja
muiden juhlien saksankieliset ja
suomenkieliset tekstit lukuvuosien 2000 - 2001 ja 2001 - 2002 aikana. Suomalaisen tekstin kääntäminen saksaksi ja myös englanniksi oli kova urakka, koska maiden kulttuurierot ovat suuret. Lukion englanninkielen opettaja
Risto Relander tarkasti englanninkieliset tekstit julkaisukuntoon. Materiaalia saatiin lähdeteoksista.
– Viime toukokuussa meidän
koulumme sai vieraita Saksasta ja
Kreikasta. Kävimme läpi viimeisiä asioita. Näytimme vieraille
kevättä, joka sattui olemaan kylmä. Vieraamme tutustuivat Tampereeseen, Turkuun ja Helsinkiin.
Saksalaiset olivat kiinnostuneita
PISA-tutkimuksesta, jonka mukaan Suomen koululaiset menestyivät sekä lukemisessa että luetun ymmärtämisessä erittäin hyvin, Ritva Ursin kertoi.

Vuoroin vieraissa

Saksa on
projektimaa

Saksankielen lehtori Ritva Ursin kertoi, että lukion toisen ja
kolmannen luokan oppilaat laativat sakramenttien, kirkollisten toi-

tusta.
Raija Partasen mukaan siellä on
meneillään 12 000 erilaista projektia.
– Credo-projekti esiteltiin keväällä Nürnbergin opetusalan
messuilla, ja se pääsi kolmen parhaan projektin joukkoon. Kesäkuun alussa olimme Burglengenfeldissä projektin päätösjuhlassa.
Meidän kahden lisäksi mukanamme oli fysiikan ja matematiikan
opettaja Rolf Dahlström.
Luterilaisina huomaamme katolisten ja ortodoksien juhlatavoissa paljon samanlaisuuksia vaikkakin eri vivahtein. Kansainvälisiin
tehtäviin menevät löytävät kirjoista ruokailuun ja juhlintaan liittyviä tietoja.
Raija Partanen ja Ritva Ursin
toivovat, että projektin tuloksista
löytyy iloa myös niille perheille,
joiden jäsenet kuuluvat eri kirkkokuntiin. Kristikunnan yhteinen
perusta ja traditio yhdistävät.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Saksassa kolmen maan koulujen yhteinen Credo-projekti on
saanut paljon huomiota ja tunnus-
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Hyvinkäällä on 115 asunnotonta ihmistä. Heidän asiansa
ajamiseksi vietettiin Kirkonmäellä ja Jussintorilla Asunnottomien yö -tapahtumaa
perjantaina 17. lokakuuta. Yhdistyneet kansakunnat on nimennyt saman ajankohdan
köyhyyden ja syrjäytymisen
vastaiseksi päiväksi.

kaikki eivät tiedä sen olemassaolosta. Olemme saaneet jo heti
alussa hyviä kokemuksia seurakunnan Asunnottomien yö -tapahtumasta. Sen vuoksi saatetaan jatkossakin järjestää tämän tyyppisiä tapahtumia, hän sanoi.

Illan aikana noin 250 henkilöä
kävi tutustumassa Asunnottomien yön lämmittelykahvioon,
Hiljaisuuden keitaaseen ja
”Asunnottomuuden monet kasvot” -näyttelyyn.

Asunnottomuus on
laaja-alainen ilmiö

A

sunnottomuus on mainostetusta yleisestä hyvinvoinnista huolimatta lisääntymässä,
koska sosiaalivaroja ollaan supistamassa monissa kunnissa. Hyvinkääläisistä asunnottomista viisikymmentä asuu tilapäisluonteisesti toisten nurkissa ja toiset viisikymmentä virallisemmin tuttujensa kotona. Kymmenisen hyvinkääläistä asuu ulkona, kellareissa
ja rappukäytävissä. Kaupungin
vuokra -asuntojonossa on nelisenkymmentä asunnotonta.
Ihmisten vapaaehtoinen toisista välittäminen ja seurakuntien
diakoniatyö nousevat arvoonsa.
Erityisesti ollaan huolissaan nuorten asunnottomuudesta. Asunnottomien päivän järjestäjinä olivat
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö ja Hyvinkään Päivätoimintakeskus sekä muut yhdistykset.

Neljäs Asunnottomien
yö Hyvinkäällä
Illan ohjelma alkoi kello 18
puolalaisen Toruñin kaupungin
poikakuoron kirkkokonsertilla,
jonne oli vapaa pääsy. Konsertin
johti Roman Grucza ja säestäjänä oli hänen tyttärensä Aleksandra Grucza-Rogalska. Konsertin
jälkeen sytytettiin kirkonmäelle
ulkotulet johdattamaan Asunnot-

Asunnottomuudella on
monenlaiset kasvot
tomien yön -viettäjät sisälle kirkon yläsaliin, jossa poikakuorolaiset olivat jo aloittaneet iltapalansa. Yläsalissa oli myös puhutteleva näyttely asunnottomuuden
monista kasvoista sekä hiljaisuuden keidas, jossa sai hiljentyä ja
jättää rukouspyyntöjä kello 22 alkaneeseen yömessuun.
– Tämä on neljäs Asunnottomien yö -tapahtuma Hyvinkäällä.

Nyt sitä vietetään ensimmäistä
kertaa myös seurakunnan tiloissa.
Olen huolestunut siitä, että kaupunki on poistamassa perusturvan
osuudesta 2,5 miljoonaa euroa
vuoden 2004 talousarviosta, sanoi
seurakunnan kriminaali- ja päihdetyön diakoni Birgitta Laatikainen.
– Kutsuttuina mukana ovat
muun muassa kirkkovaltuuston

puheenjohtaja Pekka Laine ja
kirkkoherra Ilkka Järvinen. Kutsu on lähetetty myös kaupunginjohtaja Tauno Kirveelle ja eri järjestöille. Tarkoitus on saada aikaan keskustelua päättäjien kesken.
– Hätä lisääntyy ja samalla
myös mielenterveysongelmat.
Paine kasvaa seurakunnan diakoniatyössä, vaikka vieläkään

Toinen seurakunnan Asunnottomien yön vastuuhenkilö oli diakoniasihteeri Tuija Mattila. Hän
viittasi Asunnottomien monet kasvot -näyttelyyn, jonka mukaan
asunnottomuuteen ei liity vain
konkreettisen asumispaikan puute. Eri elämänvaiheissa ja kriiseissä ihminen etsii turvaa sekä ymmärtämystä. Jeesuksella oli myös
kriisejä. Hän oli lapsena pakolainen ja joutui aikuisena syyttömänä syytetyksi jumalanpilkasta,
jonka vuoksi hänet tuomittiin ristiinnaulittavaksi.
– Ihminen voi kokea olevansa
koditon itselleen ja vieraantunut
omasta itsestään. Kysymys voi
olla elämänkriiseistä kuten sairastumisesta, avioerosta, vammautumisesta tai työttömyydestä. Ihminen saattaa pohtia myös ikääntymistään ja sitä, että lapset ovat
lentäneet pesästä pois. Olo on tyhjä, Tuija Mattila luetteli.
Näyttelyssä tuli esille myös lasten ja nuorten näkökulma. Heillä
voi olla koti, mutta siellä on yksinäistä.
– Silloin kun asunnottomuus on
fyysistä, seurakunnan diakoniassa selvitetään ihmisen taloudellisen tilanteen ongelmia sekä takuuja rästivuokra-asioita. Yritämme
järjestää avustusta tai lainaa. Niillä on estetty monta häätöä.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Torunin poikakuoro säväytti lauluillaan

P

Konsertin jälkeen Toruñin kaupungin poikakuoron johtaja ja Gdanskin
musiikkiakatemian professori Roman Grucza (vas.) ja hänen tyttärensä ja
kuoron säestäjä Aleksandra Grucza-Rogalska saivat muistolahjan kirkkoherra Ilkka Järviseltä.
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uolalaisen Toruñin kaupungin poikakuoron (lat. Pueri Cantores Thorunienses) konserttiohjelmassa oli
puolet puolalaisten säveltäjien lauluja. Suomalaisille kuulijoille tutumpia olivat Anton Brucknerin Locus iste,
Cesar Franckin Panis Angelus (Leivästä enkelten), Giuseppe Verdin Nabuccosta heprealaisten orjien kuoro ja Händelin Messias oratorion Halleluja. Kuorolaiset nauttivat selvästi laulamisesta. Samalla esityksestä näkyi määrätietoinen työ, mitä sen johtaja Roman Grucza on lasten ja nuorten
kanssa tehnyt.
– Isäni on Gdanskin musiikkiakatemian
professori. Hän perusti tämän kuoron vuonna 1994 Toruñissa, joka on katedraalikaupunki eli meillä on siellä oma piispa. Konserttiryhmässä on viisikymmentä poikaa.
Lisäksi muutama kymmenen poikaa harjoittelee samoja lauluja päästäkseen aikanaan
mukaan konserttiryhmään, sanoi Aleksandra Grucza-Rogalska, joka on musiikinopettaja ja kuoron toinen johtaja.
Kun Roman Grucza tuli Toruñiin kanttoriksi kymmenisen vuotta sitten, hän aloitti
poikakuoron perustamisen nollatilanteesta.
Hän koelaulatti ensin puolen vuoden aikana 2500 kaupungin poikaa. Sen jälkeen hän
valitsi kuoroon satakolmekymmentä laulajaa. Puolen vuoden päästä oli ensimmäinen

konserttiohjelmisto valmis esitettäväksi.
Kuoron latinalainen nimi on Pueri Cantores Thorunienses. Sillä on nyt Suomessa
kuudestoista ulkomaille tehty konserttimatka. Aleksandra Grucza-Rogalska kertoi, että
kuoron ensimmäinen ulkomaille tehty konserttimatka suuntautui Yhdysvaltoihin
vuonna 1995. Vuoden kuluttua syksyllä
pojat suuntaavat jälleen rapakon taakse.
– Kuoro on esiintynyt neljässäkymmenessäviidessä eri maassa muun muassa Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä, Belgiassa, Italiassa, Maltalla ja Valko-Venäjällä. Konsertteja on ollut yli satakahdeksankymmentä.
Tulimme Suomeen tänään perjantaina ja tutustuimme Helsinkiin. Täältä Hyvinkäältä
menemme Hämeenlinnaan, jossa meillä on
konsertit sekä lauantaina että sunnuntaina.
Tapaamme siellä myös Hämeenlinnan kaupunginjohtajan. Kotiin lähdemme sunnuntai-iltana.
Hyvinkään seurakunnan musiikista vastaavat kanttorit Matti Heroja ja Heikki
Hinssa nauttivat myös puolalaisten poikien esityksistä. Poikakuoroa ei ole kuultu
Hyvinkään kirkossa vuosikymmeniin.
Omaakin poikakuoroa on joskus puuhattu,
mutta olisiko nyt jo sen aika toteutua. Sen
verran vaikuttava konsertti-ilta oli.
Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Hyvinkään seurakunnassa pariviestinnän kursseja

Kaikki tarvitsevat
vuorovaikutustaitoja
Tämän lehden teemana on
Kirkon kasvatustyön vuosiaihe ”Koti - kasvun paikka”.
Yksi aiheeseen liittyvästä
kymmenestä teesistä ”Anna
aikaa aikuisen elämälle” kehottaa huolehtimaan myös
parisuhteesta. Parisuhdetta
voidaan vahvistaa harjoittelemalla vuorovaikutukseen liittyviä taitoja: maltanko kuunnella ja aidosti keskittyä siihen mitä kumppanini minulle
kertoo? Viestinkö itse rakentavasti?

H

yvinkään seurakunnan perhetyön järjestämillä pariviestinnän kursseilla vetäjinä ovat hyvinkääläiset Sanna ja
Timo Jattu. Sannan teologian
opiskelut ovat gradua vaille valmiit ja Timo toimii seurakunnan
erityisnuorisotyönohjaajana. Heidän kiinnostuksensa kurssien vetämiseen juontaa omasta osallistumisesta samanlaiselle kurssille.
Käytyään Kirkon perheasiainkeskuksen ja Kataja ry:n järjestämän
ohjaajakoulutuksen he ovat ohjanneet muutamia pariviestinnän
kursseja.
Pariskunnille tarkoitetulla kurssilla harjoitellaan puhumiseen,
kuuntelemiseen, ristiriitatilanteisiin ja eri puhetyyleihin liittyviä
taitoja. Samoja vuorovaikutustaitoja voi luonnollisesti käyttää
myös muissa ihmissuhteissa työelämässä ja vapaa-aikana.
Kurssille otetaan enintään kuusi paria. Pariviestinnän kurssi soveltuu kaikille, mutta ei akuutissa kriisissä oleville pareille. Koska kurssi on kokonaisuus, on tärkeää, että kumpikin osapuoli sitoutuu osallistumaan kurssille
koko ajaksi.
– Kurssiin on valmis formaatti,
joka on alun perin lähtöisin Yhdysvalloista jo 1970-luvulla.
Kurssia on kehitetty ja sen sisältöä on muokattu suomalaisiin
oloihin sopivaksi, kertoo Sanna.

Tärkeää on miten
asioita ilmaistaan
Puhumisen ja kuuntelemisen
taitoja harjoitellaan oman kumppanin kanssa ja myös kahden parin ryhmässä opetellaan vuorovaikutuksen arvokkaita taitoja. Sanna ja Timo ovat kehitelleen alkuun
ja loppuun erilaisia ”lämmittelyharjoituksia”.

Seurakunnan pariviestintäkursseja vetävät hyvinkääläiset Sanna ja
Timo Jattu.
– Kurssilla keskitytään vuorovaikutustaitoihin; siihen miten
asioita ilmaistaan eikä asiasisältöön, emme suinkaan pyri neuvomaan ihmisiä heidän omissa asioissaan. Vahvistetaan jo opittuja
taitoja, ihminen tulee tietoisemmaksi omista vuorovaikutuskyvyistään ja alkaa pohtia niitä. Kysymys on itsensä ja toisen kunnioittamisesta ja välittämisestä; tilan antamisesta toiselle, juttelee
Timo.
– Kiva vetää seurakunnassa tällaista juttua, Jumala on luonut ihmisen vuorovaikutukseen toisen
kanssa, iloitsee Sanna.

Vuorovaikutustaidot
periytyvät lapsille
Kurssilla on kerrankin aikaa
olla oman kumppanin kanssa ja
saada välineitä rakentavampaan
vuorovaikutukseen. Tärkeänä teemana koko kurssin ajan on vapaaehtoisuus: voi itse valita mihin
lähtee mukaan ja mistä asioista
puhuu. Ryhmä tekeekin yleensä
kurssin alussa myös vaitiololupauksen: kenenkään mahdollisesti
kertomat henkilökohtaiset asiat
eivät leviä eteenpäin.
– Myös miehet ovat eneneväs-

sä määrin aktiivisia parisuhteen
hoitamisessa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen on ennaltaehkäisevää työtä ja parisuhteen vahvistamista, toteaa Sanna.
Miten Jatun pariskunta sitten
hoitaa omaa parisuhdettaan?
– Hoidamme myös omaa suhdettamme kursseja pitäessämme,
lisäksi juttelemme paljon ja hellyys on tärkeää, kertovat heinäkuussa avioituneet Sanna ja Timo.
Vanhempien välinen vuorovaikutusmalli siirtyy myös lapsille,
muistuttaa Sanna. Ei ole siis samantekevää millaisen tavan viestiä toisillemme ja käsitellä ristiriitatilanteita annamme perinnöksi
lapsillemme.
Seuraava pariviestinnän kurssi
järjestetään torstaisin 20.11.,
27.11. ja 4.12. klo 18 - 21 Betaniassa (Helenenkatu 15) ja 11.12.
Mummon kammarissa (Helenenkatu 30 - 34 D). Hinta on 10 euroa/pariskunta. Ilmoittautuminen
perhetyöstä vastaavalle pastorille
Virpi Koivistolle, puh. 040 547
9615.
Teksti Anna-Maija Ahovaara
Kuva Jorma Ersta

Sanojen takaa

Sanojen takaa
Sanojen
takaa
Sanojen takaa

Lasten etua etsimässä

V

iime aikoina on jostain syystä saanut säännöllisesti pysähtyä
kuulemaan kummia uutisia ja ihmettelemään maailman menoa perherintamalla. Monet eturivin kansalaiset ovat alkaneet tuoda yhä näkyvämmin esiin perheisiin ja lapsiin liittyviä
asioita. Viimeaikaisista pääministereistä otetun esimerkin mukaan
ovat lapset nousseet edustuskaartiin, joita kuljetetaan jo mukana
virallisilla maakuntavierailuillakin. Ihanteeksi näyttää olevan nousemassa lintukoto, jossa perheet elävät huoletonta ja ikuista sunnuntaita lasten kirmaillessa viileissä lehdoissa perhosten kanssa
kisaillen ja leikkiä lyöden. Onko vuosien työ lasten hyvinvoinnin
eteen alkanut vihdoin lyödä itseään läpi?
Jos lipevät ylilauseet riisutaan pois, niin silti voitaneen todeta,
että suhtautuminen perhearvoihin on kokemassa renessanssia Suomessa. Isyysloma koetaan nykyään itsestään selväksi, lapsia pyritään turvaamaan syrjäytymiseltä ja työelämälle kasataan odotuksia joustoista pienten lasten vanhemmille. Mielestäni myös
median tapa tuoda esiin lasten ja perheitten asiaa on muuttunut
hanakammaksi ja valveutuneemmaksi. Asiat ovat monella mittarilla paremmin kuin vielä jokin vuosi sitten.
Kirkon tekemä lapsi- ja nuorisotyö on varmasti ollut osaltaan
suunnannäyttäjä tässäkin asiassa. Kirkon pitkällinen panostus lapsiin on mahdollistanut monet mukavat kerhohetket, jotka ovat antaneet lapsille turvallisuutta ja myönteisiä kokemuksia maailmasta.
Rippileirien lähes koko ikäluokan kattava suosio on tarjonnut mahdollisuuden antaa ajateltavaa nuorille kristillisestä näkökulmasta, lähimmäisen rakkaudesta ja toivosta. Kirkon tekemällä työllä
on laaja kosketuspinta suomalaisiin perheisiin suoraan sekä välillisesti pysyvien arvojen puolestapuhujana.
Vaikka esiin voidaan aina nostaa myös lasten pahoinvointia ja
suoranaista kurjuuttakin, niin silti haluan suunnata katseen myönteisiin seikkoihin. Niin kasvatus- kuin missä tahansa muussakin
työssä auttaa parhaiten jaksamaan ilo. Ja mistäpä sitä paremmin
saisi kuin lapsilta itseltään. Me aikuiset täytämme tehtävämme
parhaiten tarjoamalla lapsille jotain iloittavaa, josta saamme voimaa silloin myös itsellemme. Asian voisi tiivistää sanomalla lapsen edun toteutuvan parhaiten antamalla heidän iloita mahdollisimman paljon.
Meillä Hyvinkäällä on monta asiaa hoidettu fiksusti. Hyvä esimerkki on koululaisten iltapäivätoiminta, josta valmisteilla on valtakunnassa oikein lakikin. Meillähän seurakunta on tarjonnut iptoimintaa jo vuosikymmenet. Ydinperhe saatetaan kokea hyvin
yksityiseksi asiaksi, mutta yhteisöllistä iloa voi löytää vaikkapa
lasten harrastusten kautta. Lasten ilo ja hyvä mieli olivat vahvasti
esillä myös kuluneen kesän Euroliigan päättäjäisissä kirkossamme. Eli kivasti menee ja eiköhän anneta mennä vaan.

Antero Rönkä

”Suurin On Rakkaus”
-konsertti
sunnuntaina 26.10.2003 klo 15.00 Kytäjän kirkossa

Hannu Jurmu
tenori

Maahanmuuttajien joulujuhla
tiistaina 9.12.2003 klo 17.00 Sahanmäen palvelukeskuksessa
Järjestäjinä Hyvinkään kaupunki ja seurakunta sekä 4H-yhdistys

Matti Heroja
piano ja urut
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RAKASTA LASTA – SU
Kymmenen teesiä vanhemmuudesta
ja lapsen hyvästä elämästä
”Koti - kasvun paikka” on kirkon kasvatustyön painopisteenä vuosina 2003-2005.Tällä valinnalla kirkko ilmaisee tahtonsa tehdä yhteistyötä kotien ja perheiden
kanssa niiden elämäntilanteissa ja kysymyksissä.

Teesit:
1. Lahjoita lapsellesi lapsuus
2. Uskalla olla aikuinen
3. Ole läsnä lapsellesi
4. Anna aikaa aikuisen elämälle
5. Hyväksy lapsesi ainutlaatuisuus
6. Suojele lastasi turhalta tiedolta
7. Sitoudu vanhemmuuteen
8. Anna vapautta, aseta rajoja
9. Ole tärkein lapsellesi
10. Varjele lapsuutta

Eettinen kasvatus kuuluu
kodeille

V

iimeisimpien tutkimusten mukaan 70 prosenttia lapsista voi paremmin kuin koskaan ennen. 10 - 30 prosenttia lapsista voi
huonosti. Osa elää vakavan syrjäytymisuhan
alla. Jo yli 300 000 lasta kokee elämässään suuren muutoksen: muutto, vanhempien avioero.
Lapsella on kuitenkin omat perusoikeutensa,
yksi niistä on jatkuvuuden ja pysyvyyden kokemus.

Yhteistyöhön
Näiden lasten elämäntilanteen muuttaminen
ja vaikeuksien ennaltaehkäisy ovat saaneet kirkon kasvatustyössä olevat liikkeelle. Kirkko
haluaa myös toimia samassa rintamassa niiden
tahojen kanssa, jotka kokevat vanhemmuuden
tukemisen, hyvän yhteisöllisyyden rakentamisen, lapsen kasvuedellytysten turvaamisen ja
lapsuuden suojelemisen tärkeäksi tehtäväksi.
Tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi nähdään neuvolat, päivähoitojärjestelmät ja koulut.
Tärkeää on keskustella perheen ja työelämän
yhteen sovittamisen kysymyksistä.
Paikallisseurakuntia, työntekijöitä ja seurakuntalaisia haastetaan pohtimaan yhdessä kasvatuksen kysymyksiä. Arkipäivän elämänrytmi ja -kysymykset nostavat esiin monenlaisia
kasvun haasteita. Kirkolla on kotien kasvatusvastuun tukemisessa tärkeä tehtävä: piispa Ilkka Kantolan mukaan kirkon ja seurakuntien
tehtävänä on vahvistaa perheiden uskoa siihen,
että on olemassa uudelleen alkamisen armo.
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Rakasta lasta - suojele
lapsuutta
-kymmenen teesiä
Painopistevuoden yhtenä päämateriaalina
voidaan pitää Kirkkohallituksen Kasvatuksen
ja nuorisotyön sekä Seurakuntien lapsityön
keskuksen yhdessä tekemää julkaisua ”Rakasta lasta - suojele lapsuutta. Kymmenen teesiä
vanhemmuudesta ja lapsen hyvästä elämästä”.
Teesit on tarkoitettu käyttöön ja pohdintaan yhtä
hyvin kodeissa kuin päivähoidossa tai kouluissa. Teesit ovat kristillisestä ihmiskuvasta ja arvoista nouseva kannanotto yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kasvatuksen lähtökohdista ja päämääristä.

Turun piispa Ilkka Kantolan mukaan lapsen
kanssa oleminen on tärkeämpää kuin kaikkinainen yhteinen tekeminen. Läsnäolo yhteisessä kodissa luo turvallisuutta. Se voi olla myös
kokemus armollisuudesta, perusluottamuksesta; elämä on kodissa kaikille rauhallista.
– Lasta ei saisi nujertaa. Jokainen lapsi on
oma yksilönsä ja hänen pitäisi saada kasvaa
omaksi itsekseen.
Piispa Kantola muistuttaa, että eettinen kasvatus kuuluu kodille. Sitä vähemmän tarvitaan
poliiseja ja lukkoseppiä, mitä selvemmin kodit
kantavat vastuunsa oikean ja väärän hahmottamisessa. Kasvatusvastuuta ei kodista voi sysätä päiväkodille, koululle tai seurakunnalle; niillä
on merkityksensä, mutta varsinaiset elämän pelisäännöt opitaan lapsuudenkodissa.
– Lapselle on annettava rauha kasvaa. Hän
ei ole tuotannollinen tekijä. Lapsen ja nuoren
pitää saada tehdä sitä, mikä on hänelle tärkeää:
leikkiä, harrastaa, oleilla.
(KT), piirrokset Kymmenen teesiä
-julkaisusta/Tuulia Hyrske
Hyvinkäällä teeseistä on keskusteltu päiväkerhojen vanhempainilloissa. Teesivihkoa jaetaan neuvoloiden kautta hyvinkääläisiin koteihin.
TEESIT KIINNITETÄÄN HYVINKÄÄN
KIRKON OVEEN lapsen oikeuksien päivänä torstaina 20.11. klo 9.30. Tapahtumaan
ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, esim.
päiväkotien lapsiryhmät. Lapsille on tarjolla
mehua ja ilmapalloja. Ilmoittautuminen Virpi Koivistolle, puh. 040 547 9615.

UOJELE LAPSUUTTA
Leirillä oli seitsemän lastenohjaajaa.
Henna Kuusjärvi, Tanja Pyykönen ja
Riikka Hautakoski neuvoivat tälle lapsijoukolle kuinka enkeli syntyy. Enkelit olivat mukana myös kaikkien yhteisessä
perhepyhäkoulussa.

Perheleirillä pohdittiin
kasvatuskysymyksiä
Vesa ja Marjo Makkonen tulivat Sääksin leirikeskuksen Päivä perheelle -leirille neljän lapsensa kanssa. Matilda, 10, Mato, 8, Marleena, 6 ja Kärppä, 4 sekä Matildan kaveri Linda Norrena viihtyivät noin viidentoista muun
lapsen kanssa hyvin, koska heille oli järjestetty omaa ohjelmaa. Pienimmillekin oli varattu
hoitajia. Kahdentoista perheen vanhemmat keskustelivat lapsi- ja perhetyön papin Virpi Koiviston kanssa vanhempana olemisesta ja kasvatuskysymyksistä. Lauantai, 4. lokakuuta oli
täynnä ohjelmaa. Lounaan jälkeen oli perhepyhäkoulu. Iltapäivällä oli parisuhteen hoitamiseen tähdännyt ulkoiluretki, kahvia, pelejä,
saunomista sekä makkaran ja letun paistoa.
Makkoset asuivat aikaisemmin Nurmijärven
puolella ja alkoivat käydä jo kahdeksan vuotta
sitten perheleireillä.
– Olemme asuneet nyt viisi vuotta Hyvinkäällä ja jatkaneet samaa perinnettä. Kävin aluksi
yksin lasten kanssa, koska minulla oli halu tavata muita äitejä ja vapautua kodin rutiineista.
Vesa tuli asteittain mukaan, Marjo Makkonen
kertoi.
– Minä olin aluksi hiukan ennakkoluuloinen,
koska ajattelin, että perheleirin ohjelmassa keskitytään uskontoon liittyviin asioihin. Olen huomannut, että homma on ihan OK. Täällä tapaa
tuttuja perheitä ja pääsee lasten kanssa helpolla, Vesa tarkensi vaimonsa viittausta mukaan
tulostaan.

Yhteinen aika tärkeää
Vesa ja Marjo Makkonen ovat olleet aikaisemmin niin sanottuja uraihmisiä, jotka muuttivat lapsien myötä kokonaan elämäntapaansa.
He pyörittävät kodin yhteydessä olevaa Majoitus Makkosta. Pariskunta halusi työn, joka häiritsisi mahdollisimman vähän perhe-elämää.
Työn määrää voi itse säädellä, kunhan siitä saa
tarvittavan toimeentulon. Lapset ovat koko ajan
ympärillä.
– Leirillä ovat hyviä perheeseen liittyvät keskustelut. Toivottavasti miehen tila perheessä on
paranemassa. Luulen, että miehet osallistuvat
tänä päivänä enemmän kodin askareisiin, Vesa
Makkonen pohti.
– Perheen yhdessäoloon ja yhteiseen aikaan
pitäisi panostaa. Mielestäni aika on tärkeämpää kuin se, mitä tehdään, Marjo Makkonen
lisäsi.

Vanhemmuus on
puolisoilla erilaista
Vanhemmat tutkivat pastori Virpi Koiviston
kanssa vanhemmuuden salaisuuksia. Eräs isä
sanoi, että vanhemmuus on miehellä ja naisella erilaista.
– Viikot mennään tukka putkella ympäri Suomea tai ollaan vaikka metsästämässä. Meillä
äiti on se hahmo, jota huudetaan avuksi.
Joku äideistä huomautti, että usein perheen
äiti saa tiukan nipottajan roolin. Hän huolehtii
lasten naamojen puhtaudesta ja estelee syömästä karkkeja. Isälle jää silloin rooliksi kuoria
kermat päältä ja olla lasten kanssa rajojen rikkoja.

Vanhemmat kasvattavat lapsia
ja lapset vanhempia
Lauantain Vanhemmuuden löytöretki -hetken
aikana keskusteltiin myös asioista, joissa haluttiin kehittyä. Vanhempien tulisi antaa aikaa
myös itselleen voidakseen jakaa rakkautta lapsilleen ja puolisolleen. Muuan äiti piti tärkeänä itsensä rakastamista.
– Vaikka räjähdän ja huudan, mitä sitten. Olen
itse tarpeeksi hyvä vanhempi. Haasteet eivät
lopu. On jatkettava kyselemistä.
Lapsilla on vanhempiensa ja sisarustensa lisäksi suhteita isovanhempiin sekä kavereihin
ja heidän perheisiinsä. Eri perheissä lapset saavat tehdä erilaisia asioita, mistä aiheutuu joskus ristiriitoja.
On selvitettävä lasten kanssa yhdessä, mitkä
ovat meidän perheen arvoja ja miten ne suhtautuvat toisten perheiden tapoihin.
Kasvatukseen ja lasten kanssa olemiseen liittyy iloisiakin asioita. Eräs äiti huomautti siitä,
kuinka vilpittömiä ja aitoja lapset ovat.
– Lapsessa on jotakin minua ja jotakin isäänsä. Se on hienoa, kun lapsi sanoo minulle: äiti
on ihana ja äiti on kaunis.

Kaksitoista avioparia jakautui pienempiin keskusteluryhmiin. Vanhemmat ovat perheessä keskustelijoita, kuuntelijoita, lasten itsenäisiksi
tukijoita, anteeksiantajia ja -pyytäjiä. Vanhemmuuteen kasvetaan yhdessä lasten kanssa.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Isä ja poika -leireillä on kysyntää

Kanoottien keulat kohisivat yhteisvoimin
H

yvinkään seurakunnan historian ensimmäinen Isä ja poika -leiri oli Sääksin leirikeskuksessa tammikuussa. Toisella
leirillä 19. - 21. syyskuuta oli samassa paikassa yhdeksäntoista 3
- 17-vuotiasta poikaa, kaksitoista
isää ja kaksi isoisää. Ohjaajina
olivat nuorisotyönohjaaja AriPekka Laakso, perheneuvoja
Veli Matti Helminen ja Vilho
Viitala Hyvinkään Seudun Melojista. Viimeksi mainittu neuvoi kanootteihin menijöille oikeita otteita.
– Perjantai-ilta oli tutustumista varten. Isiä oli pyydetty tuomaan valokuva omasta isästä, josta kerrottiin pojille. Illan päätteeksi oli iltahartaus. Tänään melotaan
kanooteilla ja iltapäivällä kävellään köysien päällä. Illalla on sauna, paistetaan makkaraa nuotiolla ja pidetään iltahartaus. Sunnuntaiaamuna meillä on rastilenkki ja
päätöshetki. Lounaan jälkeen lähdemme sitten kotiin, Ari-Pekka
Laakso kertoi leirin ohjelmasta.
Ensimmäisinä kanoottiin kapusivat Seppo Rissanen ja kymmenvuotias Samuel.
– Olemme ensimmäistä kertaa
mukana Isä ja poika -leirillä, mutta Samuel oli täällä Sääksissä kesällä lastenleirillä. Huomattiin ilmoitus kerhomainoksesta ja ajattelimme, että on kiva lähteä kaksistaan mukaan, Seppo Rissanen
sanoi.

Miesten kesken
Risto Rautio oli poikiensa viisivuotiaan Kain ja kuusivuotiaan
Kimin kanssa melomassa. Kim
käy jo Kaukasten ala-asteen ensimmäistä luokkaa.
– Heti kun meidän perheen äiti
luki lehdestä ilmoituksen Isä ja
poika -leiristä, pojat olivat korvat
hörössä. Ensimmäinen kerta viime tammikuussa oli sen verran
kiva, että päätettiin tulla toisellekin leirille, sanoi Risto Rautio,
joka hankkii perheelleen leipää
rakennusautomaatioalalla Espoossa sijaitsevassa ESMIssä.
Kun miesväki lähti viikonlopuksi leirille, Helena-äiti jäi kotiin kaksivuotiaan Kia-Julian
kanssa.
– Nyt saadaan olla miesten kesken leirillä. Pojat eivät ole olleet
ikinä aikaisemmin kanootissa. Itse

Isät ja pojat olivat syyskuussa toista kertaa Sääksin leirikeskuksessa yhteisellä leirillä. Sääksjärven rannassa varustauduttiin melomaan.
Opettajana toimi neljäkymmentäviisi vuotta melontaa harrastanut Vilho Viitala Hyvinkään Seudun Melojista, jossa on noin kolmekymmentä
jäsentä.
olen melonut Keravanjoella, Ridasjärveltä Kellokoskelle. Kanoottikin hajosi sillä reissulla.

Isä rakentaa
identiteettiä
Perheneuvoja ja pastori Veli
Matti Helminen jutteli kanoottien
äärellä siitä, miten isien ja poikien välille syntyy suhde tekemällä
asioita yhdessä. Kasvatuksessa on
molemmilla vanhemmilla suuri
merkitys. Avioerotilanteessa olisi
tärkeää, että lasten suhde molempiin vanhempiin säilyisi.
– Isä auttaa poikia miehisen
identiteetin rakentamisessa ja tukee myös tyttöjä löytämään nai-

Syyskuun puolenvälin jälkeen oli Sääksin
leirikeskuksessa vielä näin kesäinen tunnelma. Pienimmät pojat viihtyivät mainiosti
hiekkarannan leikeissä.

Inkkarikanoottiin sopi hyvin hyvin kaksi isoa ja kaksi pienempää miestä. Kaikilla leirin aikana kanootteihin
nousseilla oli päällään pelastusliivít.
sellisen identiteettinsä. Toisena
tehtävänä isällä on luoda lasten
elämään selkeä ja turvallinen varjo, josta heidän on hyvä lähteä
rakentamaan omaa elämää.
Avioerotapauksessa isä saattaa
vähitellen kadota lasten elämänpiiristä, mikä on Helmisen mukaan hyvin surullista.
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– Eron yhteydessä pitäisi kuitenkin yrittää varmistaa se, että
lapsen suhde molempiin vanhempiin säilyisi. Lohdullinen puoli on,
että aikuisiässä lapsi yrittää ottaa
kontaktia uudelleen.
Veli Matti Helminen piti isien
ja poikien yhteistä leiriä mainiona asiana. Sillä on suuri merkitys.

– Leirillä syntyy tavallisia yhteisiä kokemuksia ja siinä ollaan
samalla hiukan erillään kodin piiristä. Isien ja poikien poissaololla
on merkitys myös kotiin jääville.
Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Seurakunnissa vastuillaan 19. - 26.10.

Kenen leipää syömme?
Kirkkojen kansainvälistä vastuuviikkoa vietetään 19. - 26. lokakuuta. Tämän vuoden vastuuteema on ”Kenen leipää syömme?”.
Vastuuviikko muistuttaa jokaisen
ihmisen oikeudesta ruokaan. Raamatun kehotus ruokkia nälkäisiä
tarkoittaa myös nälän syiden poistamista.
Viikon teema liittyy suomalaisten kansalaisjärjestöjen Ruokaaika-kampanjaan.
Vastuuviikon uudeksi aineistoksi on tehty Ruokaostoskortti ja
siihen liittyvä Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja.
Ruokaostoskortin avulla kuluttaja voi tarkistaa, miten hänen ostoksensa vaikuttavat maailman

nälkään. Kuluttaja voi ilmaista
mielipiteensä mm. valitsemalla
kotimaista lähiruokaa, luomua ja
Reilun kaupan tuotteita.
Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja vastaa kysymyksiin,
miten eri tuotteiden käyttäminen
edistää tai estää nälän vähentämistä maapallolta ja miten kyseisiä
tuotteita löytää kaupoista.
Vastuuviikon järjestävät Kirkon
Ulkomaanapu ja Suomen ekumeeninen neuvosto.
Vastuuviikon ohjelmaa Hyvinkäällä:
19. - 26.10. ”Kenen leipää
syömme?” Aiheeseen liittyvä
näyttely seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16.

”Jotta äidin rakkaus toteutuisi”

YHTEISVASTUUKERÄYS 2004
Yhteisvastuukeräyksen
2004 kautta tuetaan äitejä
kahdessa maassa. Kaukaisempi on Kambodza. Toinen
maa on omamme. Hätä ei
tunnusta rajoja, vaan on osa
kaikkien ihmisten yhteistä todellisuutta, läheisten ja kaukaisten.

Y

Nuorten aikuisten englanninryhmän tunnelmaa.

Nishinomiyan kirkolle
tonttikeräys

Henry ja Tuula Liivola
Nishinomiya, Japani

Seurakunnan syyskausi alkoi radiopastori Yoshitake Arikin vierailulla. Hän on Länsi-Japanin
ev.lut kirkon evankelioimistyön
sihteeri. Runsaat 10 vuotta aikaisemmin Ariki oli perustamassa
nykyistä seurakuntaamme. Nyt
hän pääsi ensimmäisten joukossa
kuulemaan, että Suomessa Kansanlähetyksen liittohallitus teki
elokuussa päätöksen aloittaa varojen keräys Nishinomiyan kirkon
tonttia varten.

Maa on kallista
Nishinomiya on kallista suurkaupunkialuetta. Tonttien 1.700 2.000 euron neliöhinnat ovat huikeita. Tavoitteena olevan 200 300 neliön tontin hankinta ei yksinkertaisesti onnistuisi pieneltä
seurakunnalta omin voimin. Pastori Ariki totesi, että tontti on kynnyskysymys. Kunhan se pystytään
hankkimaan, seurakunta kykenee
sen jälkeen löytämään jo omia
keinoja kirkkorakennuksen pystyttämiseksi. Itse rakennukseen
tulee kirkkotilojen lisäksi työntekijän asunto.
Suomalaisten keräystavoite on
ollut ihmettelyn aihe. Eräs seurakuntalainen hämmästyi sitä, että
heihin nähden vieraat kristityt
ovat valmiit näin suureen uhraukseen kaukana sijaitsevan Nishinomiyan seurakunnan hyväksi.
Hän sanoi olevansa erittäin kiitollinen suomalaisille kristityille.
Kaikki tämä on osoittanut hänel-

le Jumalan valtakunnan laajuuden
ja Hänen rakkautensa suuruuden
aivan uudella tavalla. Seurakuntalainen haluaa käyttää aikaansa
rukoukseen ja evankeliumin hyvän sanoman levittämiseen.

Uusia tehtäviä ja
työmuotoja
Musiikillisesti lahjakkaat Ryoko Ishigami ja Tomoyo Yoshida
halusivat aloittaa säestäjinä jumalanpalveluksissa, mikä on antanut
juhlan tuntua sunnuntaiaamun
kokouksiin. Tuulalla syyskausi
tuo mukanaan uusia kiireitä. Hän
aloitti Koben raamattukoulussa
diakoniatyön luennot. Lisäksi seurakunnan kuukausiohjelmassa
uusina ryhminä aloittavat Ladies’
Meeting ja askartelukerho. Molemmat ryhmät on tarkoitettu tavoittamaan myös uusia henkilöitä.
Kiitos, että olette muistaneet
kaikkia kolmea tytärtämme rukouksissanne. Rukousaiheeksi haluamme tietenkin jättää myös tonttikeräyksen. Se on Nishinomiyan
hankkeen osalta 2 - 3 vuoden projekti. Me rukoilemme sitä, että
hanke voisi teidän keskuudessanne vaikuttaa samoja ihmeitä kuin
mitä se on jo nyt päässyt tekemään
täällä Nishinomiyan seurakunnassa. Siunausta syyskauden rientoihinne.
Kiitollisin terveisin Henry &
Tuula

hteisvastuukeräyksen kotimainen avustuskohde on
päihdeongelmaiset äidit. Erityisenä kohderyhmänä ovat päihdeongelmasta kärsivät odottavat
äidit ja vauvaperheet. Odottavista äideistä 6 prosenttia on päihderiippuvaisia. 3600 - 6000 sikiötä
on vaarassa äidin päihderiippuvuuden vuoksi. Joka vuosi syntyy
noin 650 alkoholista vaurioitunutta lasta.
Raskaus- ja pikkulapsiaika antaa uuden mahdollisuuden päihdeongelmista kärsiville naisille.
Vauvan ja äidin vuorovaikutussuhteeseen vaikuttamalla voidaan
katkaista yli sukupolvien jatkuva
syrjäytymisen ketju, joka usein
tapahtuu riittämättömän ja negatiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Miinoitettua maata
ei voi viljellä
Kambodzassa päämääränä on
äitien elämänhallinnan, itseluotta-

muksen ja turvallisuuden lisääminen. Naisia opastetaan ja koulutetaan ruokaturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Valistusta annetaan myös naisten keskustelupiireissä, joissa perehdytään terveyteen, hygieniaan, ravitsemukseen ja erilaisiin tulonhankkimiskeinoihin.
Viime vuosikymmenten tapahtumat ovat olleet Kambodzassa levottomia ja verisiä. Erityisen vaikeaa aikaa oli punaisten khmerien valtakausi 1975 - 79. Tämän
hirmuhallinnon aikana jopa miljoonan ihmisen arvellaan saaneen
surmansa. Rauhattomuuden kierteen jälkeen Kambodza on yksi
maailman miinoitetuimmista
maista. Miinaongelma heikentää
entisestään perheiden toimentuloa.
Maaseudun kehitysohjelmalla
tuetaan sisäisten levottomuuksien
takia autioituneen, pensoittuneen
ja miinoitetun maaseudun uutta
käyttöönottoa. Olojen rauhoituttua ihmiset ovat vähitellen palanneet kotitiloilleen, mutta tarvitsevat monenlaista apua tavallisen
elämän uudelleenaloittamiseksi.
Asiantuntijoiden mukaan maan
maataloustuotanto voisi kaksinkertaistua, jos miinaongelma onnistutaan purkamaan.
Yhteisvastuukeräys auttaa heikoimmassa asemassa olevia myös
muualla Afrikassa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa sekä

Muureinko rauha Lähi-itään?
Eero Hirvonen TAISTELEVA ISRAEL – ystävyys koetuksella
261 s., Perussanoma 2002

Lähi-itä: Israel, Irak, Iran, Syyria, Jordania, Libanon, Egypti
- siinä alue, jossa ”ruuti palaa”
kaiken aikaa. Kun yksi palopesäke asettuu, leimahtaa kohta toinen.
Öljy on yksi sytykkeistä, yhä
enemmän myös puhdas vesi, jonka varastot hupenevat huimaa tahtia. Mutta vielä enemmän kiihkeyttä lietsovat kansalliset ja uskonnolliset tunteet. Varmin kestouutisten aihe on juutalaisten ja palestiinalaisten konflikti, jolle ei
rauhoittumisen merkkiä näy, huolimatta taannoin vaivalloisesti aikaansaadusta ”tiekartta”-suunnitelmasta.
Nykyuutiset ovat nopeatempoi-

sia, muutaman sekunnin, korkeintaan minuuttien mittaisia välähdyksiä tapahtumapaikoilta. Riippuu uutisnauhan tekijän tai kommentaattorin asenteista, miten hän
tulkitsee tilannetta; samat tapahtumat saattavat saada eri välineissä aivan erilaisen selityksen.
Myös ns. taustajutut voivat olla
hyvin yksipuolisia, kuten Suomen
television kirjeenvaihtajaraporteista on ilmennyt. Se on tunteita
nostattavissa asioissa ymmärrettävää, mutta ei hyväksyttävää.
Kirja antaa kuva-ainesta – rajattua ja valikoitua – paremman
mahdollisuuden perehtyä aiheisiin. Näin on myös Lähi-idän kestokriisissä. Mielestäni yksi parhaista parin viime vuoden aikana
ilmestyneistä Israel-aihepiirin kirjoista on yllämainittu Eero Hirvosen tuhti tutkielma. Se on maltillisista lähtökohdistaan huolimatta varmaan jonkun mielestä liian
juutalaismyönteinen. Tekijä perustelee kantojansa kuitenkin vankalla historiantuntemuksella ja
asiakirjafaktoilla. Hän ei asetu
arabeja vastaan, vaan pohtii kriittisesti eri osapuolten näkökohtia.
Eero Hirvonen on toiminut yli 40

maailman katastrofialueilla. Avun
vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuukeräys käynnistyy
sunnuntaina 1.2.2004. Sen suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen.

KUTSU:
Yhteisvastuukeräys on jälleen
haaste myös meille hyvinkääläisille. Varoja keräämällä olemme
tukemassa heikoimmassa elämänvaiheessa olevia lähimpiämme.
Keräys haastaa meidät myös pohtimaan, kuinka voisimme käytännössä auttaa keskellämme eläviä
äitejä, joiden elämäntilanne ei ole
turvallinen uuden lapsen syntymisen näkökulmasta katsottuna.
Hyvinkään seurakunta kutsuu
kaikki Yhteisvastuukeräyksen
2004 aiheen koskettamat yhteiseen kokoukseen Hyvinkään seurakuntakeskukseen keskiviikkona 5.11. klo 18. Kokouksessa
haemme suuntaa keräykselle. Keräyksen paikalliseksi suojelijaksi
on suostunut eläkerovasti Tapio
Turunen, joka siunailee meitä
aluksi Espanjasta käsin, mutta
palaa helmikuuksi keskellemme.
Diakoniapastori
Hannu Tiainen

vuotta lehtimiehenä kansainvälisissä ja kotimaisissa yhteyksissä.
Hän on aktiivisesti seurannut erityisesti karua ja usein vain vähäisiä tuloksia tuottavaa juutalais- ja
islamlähetystyötä.
Kirjan tittelin alaotsikko toteaa
sen, että palestiinalaisten intifadakansannousu, jatkuvat itsemurharäjäytykset ja niiden aiheuttamat
Israelin vastatoimet ovat laimentaneet suomalaisten aikaisemmin
tunnetusti korkeaa juutalaissympatiaa ja Israelin matkailua. Ystävyys on todella ollut koetuksella. Rakenteilla oleva korkea suojamuuri ns. länsirannan alueella ei
varmastikaan paranna tilannetta.
Ulkopuolelta ei kuitenkaan ole
syytä varmoin äänenpainoin mennä tuomitsemaan turvatoimia, kuten ei myöskään tule väheksyä
tavallisten palestiinalaisten hädänalaista asemaa.
Eero Hirvosen kirja sisältää
muutamia mielenkiintoisia haastatteluja. Mm. ministeri Max Jakobson, Israelin tuolloinen suurlähettiläs Mirjam Shomrat ja rovasti Risto Santala kertovat, mikä
olisi heidän mielestään paras tie
kohti rauhaa Israelissa ja Lähiidässä. Oman, perustellun kannan
muovaamiseksi tästä kipeästä aiheesta kannattaa perehtyä historiaan, jotta ymmärtäisi tätä päivää!
Reijo Huuskonen
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Lasten
nurkka

Selvitä Mikon ja Millan tärkeä viesti...

Apua
selvittämiseen
saat tästä

Piirros ja tehtävä Eija Viitanen

AVOIN JOULUAATTO
VEHKOJALLA 24.12.2003
On kohta tämä vuosi käyty loppuun
ja moni väsynyt ja ahdistunut on arjen hoppuun.
On kohta käsillä loppuvuoden juhla suuri,
se monelle lie ajatuksissa niin kovin synkkä muuri.
Jos olet yksin taikka kaksinkin tai muuten sitä mieltä,
ettet joulun menossa löydä toimivaa kieltä.
Silloin suuntaa ajatuksesi kohti Vehkojaa,
ja seurakuntakeskusta suurta ja korkeaa.
Siellä vietetään avointa jouluaattoa,
tämä kutsu koskee niin nuorisoa, muoria kuin taattoa.
Ilmoittautuminen seurakunnan neuvontaan,
45611 numerossa se vastaanotetaan.
Sieltä sitten noudat lipun ja ohjelman mukaan,
eikä silloin sua tulemasta estä kukaan.
Hintaan 10 euroa saat jouluaterian maittavan,
kerromme sen seurakunnan pitopalvelun laittavan.
Ohjelma saunoineen alkaa kello kuusitoista,
siihen liittyy ateriaa, musiikkia ja muuta monenmoista.
Pukkia ja muoriakaan unohtaa ei sovi,
kuka vielä lienee tulossa kun käypi ovi?
Ja illan viime hetki koittaa puoli kymmenen aikaan,
silloin hiljennymme joulun sanan taikaan.

Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
sunnuntaina 9.11.2003
klo 13.30
• Liisa Karhu, viulu
• Liisa Vähäsarja-Juntunen,
piano
• Saimi Tikkanen, lausunta
Täytekakkukahvit!
”Trion esityksen syyskuussa Sotkamossa nähneenä voin todella
suositella sitä kaikille runon ja
musiikin ystäville. Sävel- ja runokuviot vaihtuvat ihmisen elämänkaarta seuraten.
Lapsuus on maa -runosta edetään eri vaiheiden kautta välillä hilpeästi, välillä hartaasti lopun huipennukseen Ympyrä sulkeutuu.
Matinean runot ovat Risto Kormilaisen. Musiikissa kuullaan muun
muassa Tartinin, Vivaldin, Tosellin ja Langen sävellyksiä.”

Pentti Kakkonen
Runo- ja musiikkimatinean järjestää Vehkojan aluetyö yhdessä yhteiskuntatyön kanssa. Tilaisuudessa kootaan kolehti seurakunnan
opintorahastoyhdistykselle.

Toivotamme elämääsi hyvän Jumalan läsnäoloa,
lohduttakoon hänen rakkautensa pientä ihmispoloa.
Ja siitä joulunvietosta vielä juttu yksi,
älä jää omaan koloosi ja tunne itseäsi hylätyksi.

Tervetuloa nauttimaan kainuulaisesta osaamisesta!

A-P

SYKSYN TAPAHTUMIA
Kaukasissa, Ahdenkalliossa ja Ridasjärvellä
* Su 26.10. klo 16.00 Lauluseurat Ahdenkallion nuorisotalossa
* Su 9.11. klo 12.00 Jumalanpalvelus Kaukasten palvelutalossa
* Ma 10.11. klo 18 - 21 Martinpäivä Martin koulussa
* Su 16.11. klo 14.00 Seurat Ridasjärven koulussa
* La 6.12. klo 18.00 Itsenäisyyspäiväjuhla Kaukasten juhlatalossa
*Su 7.12. klo 16.00 Joulujuhla Ahdenkallion nuorisotalossa

KIRKONMÄELTÄ

”ISÄN SYDÄMELTÄ”

”Serenate – säveliä
rakkaudelle”

Jos askarruttaa sua joku asia niin kovin,
sen kun soitat ja juttelemme siitä tovin.
040 755 9364 vastaa Laakson Kaisa sulle,
taikka 0400 616 238 A-P Laakso vaihtaa kuuntelulle.

Kaisa
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Isänpäivän
Runo- ja musiikkimatinea

Hyvinkään
seurakunnan

SEURAKUNTATAPAHTUMA
Hyvinkäällä 8. - 12.11. 2003
Lauantaina 8.11.
”Rikotusta ehjä”
Sielunhoidollinen iltapäivä
Hyvinkään Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13.
Luennoitsijana pastori-terapeutti Seppo Jokinen
14.00
15.00
16.00
16.30

”Tunnehaavat - ennen aikuisuutta”
”Tunnehaavat - aikuisuudessa syntyneet”
Kahvitarjoilu
”Anteeksiantaminen”

Sunnuntaina 9.11.
10.00 Messu Hyvinkään kirkossa, liturgi Tarja Tomminen,
saarna lähetysopin kand. Sakari Valkama
n.11.30 Kirkkokahvit ja Lähetystilaisuus ”Tuntematon Jumala”
kirkon yläsalissa, Sakari Valkama, Eero Ahonen
Maanantaina 10.11.
Vanhassa kirkossa
18.00 ” Sytytä rukoilemaan”, Matti Kari
19.00 ”Syttyköön sydämiin”, Matti Kari, Eero Ahonen,
Leo Louhivaara, Pertti Niiranen
Tiistaina. 11.11.
Vanhassa kirkossa
18.00 ”Enemmän elämää”, Matti Kari
19.00 ”Särkyneiden majatalo”, Matti Kari, Pekka Simojoki,
Seppo Palonen, Ilkka Järvinen
Keskiviikkona 12.11.
Vanhassa kirkossa
18.00 ”Epäilen ja uskon”, Matti Kari
19.00 ”Täällä pohjantähden alla”, Matti Kari, Eero Ahonen,
Leo Louhivaara, Jouni Salko
Mukana seurakunnan työntekijöiden lisäksi:
Pastori-terapeutti Seppo Jokinen,
evankelista Matti Kari, laulaja-evankelista Leo Louhivaara,
muusikko Pekka Simojoki, piirijohtaja Eero Ahonen
ja nuorisosihteeri Seppo Palonen

Pitopalvelu
Ammattitaidolla
ja tyylikkäästi
Seppo Jokinen
• Perhejuhlat ja muut tilaisuudet
• Kahvi- ja ruokatarjoilut seurakunnan tai asiakkaan tiloissa

Tiedustelut ja varaukset
(019) 456 1234

Matti Kari

Pekka Simojoki

TERVETULOA TILAISUUKSIIN MUKAAN !
HYVINKÄÄN SEURAKUNTA JA KANSANLÄHETYS

Loka-joulukuu 2003
LOKAKUU
Torstai 23.10.
klo 9.00 Kutsunnat
seurakuntakeskuksessa
klo 19.00 Novospasskin
luostarin mieskuoron konsertti
”Kauneinta luostarimusiikkia”
Hyvinkään kirkossa, johtaa
igumeni, isä Mitrofan. Liput 18
e tuntia ennen ovelta.
Ennakkomyynti Suomalainen
kirjakauppa.
Perjantai 24.10.
klo 9.00 Kutsunnat
seurakuntakeskuksessa
Lauantai 25.10.
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa, Hyvinkään
Rauhanyhdistys
Sunnuntai 26.10. / 20. sunnuntai
helluntaista
Usko ja epäusko
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Messu Paavolan
seurakuntakodissa
klo 15.00 ”Suurin On
Rakkaus” -konsertti Kytäjän
kirkossa, Hannu Jurmu, tenori,
Matti Heroja, piano ja urut, ks.
sivu 5
klo 16.00 Lauluseurat
Ahdenkallion nuorisotalossa
klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa
kirkossa, Suomen
Raamattuopisto
Keskiviikko 29.10.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa, Kalle
Välimaa, harmonikka, Matti
Heroja, piano
Perjantai 31.10.
klo 10.30 - 13.30
Lähetysmyyjäiset ja -lounas
seurakuntakeskuksessa
klo 18.00 Nuorten messu
vanhassa kirkossa
MARRASKUU
Lauantai 1.11. / Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Herättäjäyhdistyksen
kirkkopyhä
klo 11.30 Kirkkokahvit ja
seurat Hyvinkään kirkon
yläsalissa
klo 12.00 Kirkkodraamakatselmus Hyvinkää
Willanäyttämöt, Kutomokatu 3.
Vapaa pääsy, ks. sivu 12
klo 14.00 Alla helgons dags
gudstjänst i Gamla kyrkan
klo 18.00 Pyhäinpäivän
Muistojumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa,
Oratoriokuoro, joht. Matti
Heroja
Sunnuntai 2.11./ 21. sunnuntai
helluntaista
Jeesuksen lähettiläät/
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, inkeriläisten ja
karjalaisten kirkkopyhä

klo 11.30 Yhteiset kirkkokahvit seurakuntakeskuksen
isossa salissa
klo 12.00 Karjalaisuuden
päivän juhla
seurakuntakeskuksen isossa
salissa, Outi Nikkanen
Karjalaisesta Nuorisoliitosta,
puhe, Tuure Tynys, laulu,
seurakunnan Lapsikuoro
klo 12.00 Inkeriläisten juhla
seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, vieraina Lahden
inkeriläisiä
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa,
Kirkon Kamarikuoro, joht.
Heikki Hinssa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa
kirkossa, Esa Kokko
klo 18.00 Requiem Hyvinkään
kirkossa, Vihdin Kapelli- ja
kantaattikuoro, joht. Martti
Kilpeläinen
Keskiviikko 5.11.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa, Taina
Lindholm, huilu, Maija
Viitasalo, piano
Lauantai 8.11.
klo 14 - 19 Sielunhoidollinen
iltapäivä Vanhassa kirkossa,
Seppo Jokinen (Kansanlähetys),
ks. sivu 10
Sunnuntai 9.11. /
Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa, saarnaa
Sakari Valkama (Kansanlähetys)
klo 11.30 Kirkkokahvit ja
Lähetystilaisuus Hyvinkään
kirkon yläsalissa
(Kansanlähetys)
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa,
isänpäivän kakkukahvit
klo 12.00 Jumalanpalvelus
Kaukasten palvelutalossa
klo 13.30 Runo- ja musiikkimatinea ”Serenate - säveliä
rakkaudelle” Vehkojan srkkeskuksessa, Saimi Tikkanen,
lausunta, Liisa Karhu, viulu ja
Liisa Vähäsarja-Juntunen, piano.
Isänpäivän kakkukahvit, ks. sivu
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klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa
Maanantai 10.11.
klo 18.00
Seurakuntatapahtuma
Vanhassa kirkossa
(Kansanlähetys)
klo 18 - 21 Martinpäivä Martin
koulussa
Tiistai 11.11.
klo 18.00
Seurakuntatapahtuma
Vanhassa kirkossa
(Kansanlähetys)
Keskiviikko 12.11.

klo 18.00
Seurakuntatapahtuma
Vanhassa kirkossa
(Kansanlähetys)
Torstai 13.11.
klo 19.00 Lähetysseurat
Hyvinkään kirkon yläsalissa
(Rauhanyhdistys)
Sunnuntai 16.11. / Valvomisen
sunnuntai
Valvokaa
klo 10.00 Perhekirkko
Hyvinkään kirkossa
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 12.00 Messu Vehkojan
seurakuntakeskuksessa
klo 14.00 Seurat Ridasjärven
koulussa
klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa
kirkossa, Esa Kokko
klo 18.00 Kirkkohetki ja
kynttilöiden sytytys
itsemurhan tehneiden
muistolle Hyvinkään kirkossa,
iltatee
Keskiviikko 19.11.
klo 11-13 Kytäjäläisten
keskustelukerho ”Mennyttä
aikaa muistelen niin mielelläni
vielä” Kytäjän kirkon
seurakuntasalissa. Aika sopii
palvelubussin käyttäjille
klo 19.00 Raamattu- ja
seurakuntakoulu ”Mitä teen,
kun en täytä mittaa Jumalan
enkä ihmisten silmissä?”
Vanhassa kirkossa, rovasti Olavi
Peltola
Sunnuntai 23.11. /
Tuomiosunnuntai
Kristus, kaikkeuden Herra
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, saarnaa Paavo
Heikkinen, Paavo ja Seija
Heikkisen matkaansiunaaminen,
Kirkon Kamarikuoro
klo 11.30 Heikkisten lähtöjuha
seurakuntakeskuksessa
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 14.00 Konfirmaatiomessu
(Päiväkumpu) Hyvinkään
kirkossa
klo 18.00 Tuomasmessu
Vanhassa kirkossa
Keskiviikko 26.11.
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa
Perjantai 28.11.
klo 18.00 Nuorten messu
Vanhassa kirkossa
Lauantai 29.11.
klo 18.00 Iltakirkko Vanhassa
kirkossa (Hyvinkään
Rauhanyhdistys)
Sunnuntai 30.11. /
1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Jumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa

JOULUKUU

Seurakunnan
osoitteet ja
puhelinnumerot

Keskiviikko 3.12.
klo 19.00 Raamattuilta ”Miten
opin tyytymään kärsimykseen,
jonka Jumala on minulle
antanut?” Vanhassa kirkossa,
rovasti Olavi Peltola

Postiosoite:
PL 29,
05801 HYVINKÄÄ

Perjantai 5.12.
klo 10.30 - 13.30
Lähetysmyyjäiset ja -lounas
seurakuntakeskuksessa

Hämeenkatu 16,
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 456 11
Telefax 456 1201
Suuntanumero: 019

Lauantai 6.12. / Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
klo 10.00
Juhlajumalanpalvelus
Hyvinkään kirkossa
klo 18.00 Itsenäisyyspäiväjuhla Kaukasten juhlatalossa
Sunnuntai 7.12. / 2.
adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Paavolan seurakuntakodissa
klo 15.00 Raamattuluento
Jesajan kirjasta Vanhassa
kirkossa, Esa Kokko
klo 16.00 Joulujuhla
Ahdenkallion nuorisotalossa
klo 18.00 Kirkkoilta Vanhassa
kirkossa (Suomen Raamattuopisto)
klo 19.00 Joulukonsertti
Hyvinkään kirkossa, Laura
Pyrrö, Tomi Metsäketo
Tiistai 9.12.
klo 17.00 Maahanmuuttajien
joulujuhla Sahanmäen
palvelukeskuksessa
Keskiviikko 10.12.
klo 11 - 13 Kytäjäläisten
keskustelukerho ”Mennyttä
aikaa muistelen niin mielelläni
vielä” Kytäjän kirkon
seurakuntasalissa. Aika sopii
palvelubussin käyttäjille
klo 19.00 Musiikki-ilta
Vanhassa kirkossa
Perjantai 12.12.
klo 18.00 Lucia-fest i Gamla
kyrkan
Lauantai 13.12.
klo 18.00 Naiskuoro Solinan
joulukonsertti Vanhassa
kirkossa, joht. Mari-Anne
Hilander
Sunnuntai 14.12. / 3.
adventtisunnuntai
Tehkää tie kuninkaalle
klo 10.00 Messu Hyvinkään
kirkossa, Virpi Koiviston
virkaanasettaminen
klo 11.30 Kirkkokahvit
seurakuntakeskuksessa
Kauneimmat joululaulut:
klo 12 - 20, ks. seuraava
Kirkonmäeltä-lehti 11.12.

Käyntiosoite:

Kirkkoherranvirasto
Avoinna: ma-ke 9 - 16,
to 9 - 18 ja pe 9 - 15
Puh. 456 1200

Taloustoimisto
Avoinna: ma-to 9 - 16
ja pe 9 - 15
Puh. 456 1224

Diakoniatoimisto
Avoinna: ma, ti, to ja pe
10 - 13, Puh. 456 1250

Nuorisotoimisto
Avoinna: ti ja to 15 - 17,
Puh. 456 1240
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Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.
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SANARISTIKKO

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa. Vastaukset
lähetetään ma 24.11.2003 mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä ”Ristikko”.

Nimi:
Osoite:

KIRKKODRAAMAKATSELMUS
Hyvinkää Willanäyttämöt la 1.11.2003
Kutomokatu 3, Hyvinkää

Tervetuloa katsomaan kirkkodraamaa
vaikka koko päiväksi!
12.00 Avajaiset
12.20 Batseba Saarenmaalla
Kulkuriteatteri 40 min

12.20 Joulun tähti, nukketeatteri
Teatteri Beta 20 min

13.25 Rusina
Draamahelmet 35 min

13.25 Sapattia Tärkeämpi, monologi
Sro Draamaryhmä 17 min

14.25 Tähtitieteilijä
Teatteri Agape 45 min

14.25 Nehemia, monologi
Draamahelmet 40 min

15.30 Ilon ja surun sisaret
Sro:n draamaryhmä 30 min

15.30 Matkalla Kalifornaan,
nukketeatteri Valkovilla 40 min

16.15 Paavali, vapaa ja vangittu
Teatteri Talentti 1,15 h

16.00 Ohjaajatapaaminen

18.00 Bonhoeffer
Teatteri Beta 1,15 h

17.30 Oravanpyörä
Jokiläänin Kirkkodraamaryhmä
30 min

19.15 Päättäjäiset
19.30 Katselmus päättyy
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Katselmukseen on vapaa pääsy!
Hyvinkään seurakunta/Teatteri Beta

Ristikon 4/2003 ratkaisu
Kilpailuun osallistui jälleen 45 ristikon ratkaisijaa. Arpaonni suosi tällä kertaa Johanna Wahlia ja Pirkko-Liisa Laitista. Heille lähetetään kirjapalkinnot postin välityksellä. Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistumisesta.

