KIRKONMÄELTÄ
Hyvinkään seurakuntalehti

nro 7 13.9.2000
SAMI KALLIOINEN

Katekismusjakelu
17.9. - 1.10.

Suuri
vaalipaneeli
to 14.9. klo 18.30
seurakuntakeskuksen
isossa salissa
Hämeenkatu 16

paneelin
puheenjohtaja
toimittaja
Timo Leponiemi
kahvit klo 18.00

Paneeliin kutsutaan myös
mahdolliselle ylimääräiselle
vaalisijalle pyydetyt ehdokkaat. Paneelissa seurakuntalaisilla on mahdollisuus tentata ehdokkaita suullisin ja
kirjallisin kysymyksin. Kirjalliset kysymykset voi jättää
etukäteen tiedotustoimistoon
(Hyvinkään seurakunta, tiedotustoimisto, Hämeenkatu
16, PL 29, 05801 Hyvinkää)
tai ennen paneelin alkua puheenjohtajalle.

Pullantuoksua

Carita Kytömäki, Santeri Sivén ja
Roope Vainio nauttivat pöydän
antimista Mummon kammarilla.

Lisää perhepäivän
tunnelmia

sivulla 4

Sadonkorjuumessu
su 24.9. klo 10
Hyvinkään kirkossa
maataloustuottajat
Oratoriokuoron ryhmä

Kirkkoherran vaali Hyvinkään kirkossa
su 17.9. klo 11.30 - 20 ja ma 18.9. klo 9 - 20
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Paimenen palsta

Pääkirjoitus

Nyt on katekismuksen aika
Viime vuosina luterilainen kirkko on saanut uuden virsikirjan,
raamatunkäännöksen ja uudistetun jumalanpalveluksen. Nyt on
katekismuksen vuoro. Joillekin tämä uudistusinto on liikaa, toiset näkevät taas tässä liikkeellä olevan ja elävän kirkon merkin.
Raamattu, virsikirja, jumalanpalvelus ja katekismus kuuluvat
kristityn elämään. Ne synnyttävät elävän seurakunnan ja siten
myös tukevat kutakin meistä uskon tiellä. Jokainen myös tarvitsee elämäänsä tienviittoja ja niitä me myös löydämme, jos vain
hakeudumme edellä mainituille lähteille. Miksi sitä ei tehtäisi
nykyaikaisella tavalla ja sanoilla kun siihen on tilaisuus!
Katekismus merkitsee opetusta, jota annettiin alkuseurakunnassa kasteopetuksena. Sen sisältämä oppiaines laadittiin myöhemmin kysymysten ja vastausten muotoon, jolla kristinuskon pääoppien opettaminen yleisesti hoidettiin kansan keskuudessa.
Martti Luther laati Saksassa Ison ja Vähän katekismuksen 1500luvulla ja Mikael Agricola puolestaan ensimmäisen suomalaisen
katekismuksen, jota ei kuitenkaan ole löytynyt. Juhana Gezelius
vanhemman laatima katekismus vuodelta 1666 oli kauan kansan
käytössä. Tämä Yksi lasten paras tavara-niminen katekismus
sai jatkoa 1900-luvun taitteessa, kun Gustav Johansson laati silloisen katekismuksen. Oman lapsuuteni ja rippikouluni katekismuksena oli piispa Eino Sormusen laatima kirjanen Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon katekismus ja kristinoppi lyhyesti
esitettynä vuodelta 1948. Nyt on siis uuden katekismuksen aika.
Helsingin piispa Eero Huovinen valittiin kristinoppiehdotuksen
kirjoittajaksi ja hänelle nimettiin palauteryhmä. Kirjoittaminen
kesti kolme vuotta ja kirkolliskokous hyväksyi ehdotuksen
12.11.1999. Kristinopin nimeksi tuli Katekismus. Sen tarkoituksena on sanoa lyhyesti ja selkeästi, mitä kristillinen usko on. Sen
syvin tehtävä on ohjata meitä elämään uskossa Jumalaan ja rakkaudessa toinen toiseemme.
Nyt kirjanen on painettu ja se jaetaan Hyvinkäällä ovelta ovelle
17.9 lähtien. Jakajia on yli 200 ja he ovat liikkeellä hyvän sanoman tuojina sekä myös selkeästi tähän tehtävään vaatetettuina ja
lähetettyinä. Otamme heidät siis iloisesti vastaan. Katekismus
on kirkon lahja vastaanottajalle riemuvuoden kunniaksi.

Nyt on myös Särkilahden aika
Sunnuntaina 17.9 on myös Pietari Särkilahti -näytelmän ensiilta Hyvinkääsalissa. Näytelmän keskushenkilö oli Suomen uskonpuhdistuksen keskeisin henkilö ja siksi näytelmän osuminen
katekismuksen jakamisajankohtaan on mitä sopivin. Näytelmä
on kirkkoherra Hannu Järvenpään kirjoittama, Jouni Laineen
ohjaama ja vahvan esiintyjäjoukon toteuttama suuryritys, johon
varsin monet seurakunnat ympäri maatamme ovat ilmaisseet kiinnostuksensa. Siksi on syytä varata pääsy näytäntöihin hankkimalla varsin kohtuuhintainen pääsylippu Hyvinkääsalin lipunmyynnistä mahdollisimman pian.

Nyt on vaalien aika
Syyskaudella on Hyvinkäällä varsin merkittäviä vaaleja. Syyskuun 17. - 18. päivinä äänestämme uutta kirkkoherraa ja myöhemmin lokakuussa on sitten kunnallisvaalien aika. Ei ole samantekevää, äänestääkö vaaleissa vai ei. Nukkumalla ei synny
mieluista kirkkoherraa eikä oma puoluekaan tai ryhmittymä pääse
lävitse. Uskonnollisessa mielessä liika nukkuminen voi myös
kerran viedä aivan muualle kuin taivaan porteille. Joten ylös,
ulos ja äänestämään, hieman vanhaa hokemaa uudistaen.
TAPIO TURUNEN
kirkkoherra

Pappikin katsoi niin
lempeästi
Olin palaamassa heinäkuun 28.
päivän iltana Suomenlinnasta,
jonka kauniissa kirkossa olin vihkinyt Jyrin ja Sadun onnelliseen
liittoon. Helsingin yliopiston seutuvilla vastaani asteli hieman
maistellut opiskelijajoukko. Sen
kärkimieheksi oli valittu seurueen
pienikokoisin ja hänelle oli uskottu myös seurueen eväät. Ja juuri
hänen jalkansa olivat alkaneet
erityisesti painaa. Lieneekö hyvä
vihkituuleni sitten tuonut hymyn
kasvoilleni, kun ohittamastani
joukosta kuului selkeä ehdotus:
Otetaankos pienet, kun pappikin
katsoi niin lempeästi.
Minua hymyilytti. Ensimmäisen kerran elämässäni joku näki
minussa armahtajan eikä tuomaria, joka niin helposti lyödään leimakirveellä papin otsaan. Jostakin muistin lokeroista palautui
Lutherin miete, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli toisin sanoen
omakaan pelastus ei ole papin
hanskassa, vaan yksinomaan Jumalan armo on se ratkaiseva matkaeväs. Siksi se tuomarin osa olkoon Jumalan, ei ihmisen.
Siispä etsin vanhan kristinoppini ja sieltä kohdan 38 Jumalan

armo. Se kuuluu: Jeesus etsi yhteyteensä erityisesti sellaisia, joita pidettiin arvottomina ja syntisinä. Tämä lohdutti heitä, mutta
loukkasi muita. Näin Jeesus osoitti Jumalan käsittämättömän rakkauden, joka etsii syntisiä ja tahtoo pelastaa heidät. Tätä rakkautta, joka tulee osaksemme ilman
omaa ansiotamme, sanotaan armoksi.
Mikä tehnee meistä ihmisistä
niin helposti tuomareita? Sekö,
että olemme mielestämme muita
parempia? Vai sekö luulo, että
meitä arvostetaan yhteiskunnassa,
työpaikalla, ystävä- tai perhepiirissä enemmän kuin muita? Kun
pohtii Jeesuksen arvojärjestystä,
niin silloin kyllä varsin monet
arvomme kääntyvät päälaelleen.
Palvelija on Jeesuksen ihanneammatti, ei suinkaan herrana heiluminen. Taivaan porttikin avautuu
aivan toisenlaisille kuin olemme
uskoneet. Siellä kun ei kysytä,
miltä kukin näyttää, vaan sitä,
mitä kukin teki tai jätti tekemättä
täällä liikkuessaan.
Jotenkin minusta tuntuu, että
oikeassa olemisen taitoa minulla
kyllä on, mutta nöyryyttä ei riittävästi. Nimittäin se, että uskaltaa itse elää yksin armosta opet-

taa myös näkemään lähimmäisen
oikeassa valossa. Lähimmäinen
kaikkine vikoineen ja puutteineen
on hyvin samanlainen kuin itse
olen. Erilaisuutemme ei anna minulle oikeutta tuomita vaan armahtaa. Toivon siis useammin
kuulevani nuo sydämeen käyneet
sanat: Pappikin katsoi niin lempeästi!
TAPIO TURUNEN

Kirkot tekivät vastuullisen
kuluttajan muistilistan
Kuluta harkiten on kirkkojen
kansainvälisen vastuuviikon teemana vuosina 2000 - 2001. Viikkoa vietetään tänä vuonna 23. kerran 22. - 29. lokakuuta.
Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko ja Kirkon Ulkomaanapu
ovat yhdessä Maailmankauppojen
liiton kanssa julkaisseet Kuluta
harkiten -oppaaseen liittyvän lompakkoon sopivan vastuullisen kuluttajan muistilistan. Sen toivotaan olevan avuksi jokapäiväisissä ostosratkaisuissa.
Luottokorttikokoisen muistilistan vihreiltä sivuilta löytyvät maailmankaupoissa, luontaistuotekaupoissa ja tavallisissa kaupoissa myytävät reilun kaupan tuotteet. Toiselta, punaisella painetulta listalta löytyvät ylikansallisten
elintarvikealan yritysten merkkituotteet.
Suosimalla vihreän listan tuotteita ja välttämällä punaisen listan tuotteita kuluttaja voi jokapäiväisillä ostospäätöksillään vaikuttaa reilumman kaupankäynnin ja
puhtaamman ympäristön puolesta, muistilistassa sanotaan.
Reilun kaupan tuotteet ostetaan

Muistilistasta löydät arvokasta tietoa vastuullisesta kuluttamisesta.
suoraan kolmannen maailman
tuottajilta, jolloin viljelijöille
maksetaan 30 - 100 prosenttia
enemmän kuin ylikansalliset yritykset maksavat. Lapsityövoimaa
ei käytetä ja tuotteet on myös usein
jalostettu kehitysmaissa. Reilun
kaupan tuotteet ovat luomua tai
lähellä sitä.
Kuluttajan muistilistaa saa seurakuntien lisäksi mm. maailman-

kauppojen kautta. Lisää tietoa löytyy uudesta Kuluta harkiten -oppaasta, jota on lähetetty kaikkiin
seurakuntiin. (KT/KUA)

KIRKONMÄELTÄ

3

Vaalit alkavat ensi
sunnuntaina

Kuulutus

Hyvinkään
seurakunnan
kirkkoherran
vaali

K

irkkoherran valitsevat seurakuntalaiset. Äänioikeutettuja ovat viimeistään 18.2.2000 18
vuotta täyttäneet ja samana päivänä Hyvinkään seurakunnan läsnäolevina jäseninä olleet. Äänestys tapahtuu 17. - 18.9. Hyvinkään
kirkossa. Kirkkoherran vaalissa ei
ole ennakkoäänestystä.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on asettanut hakijoista 1. vaalisijalle Kauhajoen kirkkoherran läänirovasti Ilkka Järvisen, 2. vaalisijalle Iitin kirkkoherran Jyrki Nordlundin ja 3. vaalisijalle Haukivuoren kirkkoherran
Martti Kolan. Tuomiokapituli katsoi, että ylimääräiselle vaalisijalle kelpoisia ovat pastori Jari
Kemppainen, rovasti Pertti Niiranen, rovasti Kari Orre ja rovasti
Tauno Tuominen. Kirkkolain
mukaan kymmenen seurakuntalaista voi pyytää jonkin kelpoisiksi
katsotuista ylimääräiselle vaalisijalle. Pyyntö on jätettävä kirkkoherran virastoon keskiviikkoon
13.9. kello 16.00 mennessä. Lehden painoon mennessä ylimääräiselle vaalisijalle oli pyydetty seurakuntamme kappalainen rovasti
Tauno Tuominen.

Vaalien toimittamisesta
Vaali toimitetaan Hyvinkään
kirkossa sunnuntaina 17.9. ja
maanantaina 18.9.2000. Vaali
aloitetaan sunnuntaina klo 10 alkavan jumalanpalveluksen päätyttyä noin kello 11.30. Äänestäminen jatkuu sunnuntaina kello 20
saakka. Maanantaina äänestysaika on kello 9.00 - 20.00.
Vaalitoimituksessa tarkistetaan
ensin jokaisen äänestäjän äänioikeus. Jokaisella äänestäjällä olisi

Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan Hyvinkään kirkossa sunnuntaina 17.9.
ja maanantaina 18.9.2000. Vaali aloitetaan sunnuntaina klo 10
alkavan jumalanpalveluksen päätyttyä n. klo 11.30. Äänestäminen
jatkuu sunnuntaina klo 20 saakka. Maanantaina vaali toimitetaan
klo 9.00 - 20.00.
Vaalissa saavat äänestää kaikki
Hyvinkään seurakunnan äänioikeutetut vaaliluetteloon merkityt
jäsenet (viimeistään 18.2.2000 18
vuotta täyttäneet ja samana päivänä Hyvinkään seurakunnan läsnäolevina jäseninä olleet).
TAPIO TURUNEN
vaalilautakunnan
puheenjohtaja

Äänestyslippuun merkitään selkeä merkintä (rasti tms) sen ehdokkaan nimen alla olevaan tilaan, jota
äänestää. Ylimääräistä ehdokasta äänestettäessä ehdokkaan nimi, sukunimi riittää, kirjoitetaan lipussa
olevalle viivalle. Ylimääräistä ehdokasta äänestävä voi äänestää myös varsinaisilla vaalisijoilla olevaa
ehdokasta. Nämä äänet huomioidaan, jos ylimääräinen ehdikas ei saa lain vaatimaa 10 prosentin osuutta koko äänioikeutettujen joukosta ja samalla puolta annetuista äänistä.
syytä olla mukana jokin henkilöllisyystodistus, jotta tarkistaminen
sujuisi juohevasti. Vaalipaikalla
on myös vaaliavustaja, joka auttaa tarvittaessa äänestystapahtumassa.
Äänestyksessä merkitään halutun ehdokkaan nimen alla olevaan
tilaan selkeä merkki, esimerkiksi
rasti. Äänestyslipussa on vaalisijoille asetettujen lisäksi neljäs
paikka ylimääräistä ehdokasta
varten. Vaalipaikalla on selkeästi
ilmoitettu, keitä on pyydetty yli-

Pappilan hätävara

määräiselle vaalisijalle. Äänestyslipussa olevalle viivalle kirjoitetaan ylimääräisen ehdokkaan
nimi, sukunimi riittää.
Ylimääräistä ehdokasta äänestettäessä on oikeus äänestää myös
varsinaiselle vaalisijalle asetettua.
Nämä ns. kakkosäänet otetaan
laskentaan, jos ylimääräiselle vaalisijalle pyydetty ehdokas ei ole
saanut 10 prosenttia koko seurakunnan äänioikeutetuista ja puolta
annetuista äänistä taakseen.
Vaalien äänten laskenta tapah-

tuu maanantaina heti vaalien
päättyä ja vaalitulos ilmoitetaan
kirkossa viimeistään klo 22 mennessä.
SAMI KALLIOINEN

KRITO-ryhmä
eli
Kristillinen
Toipumisryhmä
Aloittaa jälleen Hyvinkään seurakunnassa ma 2.10. klo 18 (Hämeenkatu 16, kahvitarjoilu klo
17.45).
Käytämme aloitusryhmässä
(KRITO 1/11 viikkoa) Ron Rossin kirjaa Kun kasvan isoksi tahdon tulla aikuiseksi (kirjaa saatavilla ensimmäisellä kerralla).
Krito-ryhmän sääntöjä ovat ehdoton luottamuksellisuus, ajan
jakaminen tasan ja toisen kuunteleminen ilman neuvomista.
Ryhmässä katsomme mistä olemme tulleet, miten menneisyytemme vaikuttaa nykyisessä elämässämme ja mitä voimme tehdä, jotta haavamme parantuisivat ja vapautuisimme elämään tätä päivää
Jumalan apuun turvaten.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
ma 18.9. mennessä Sirkka-Liisa
Suvanto p. 451 808 tai Terttu Laine 439 862. Myös pastori Anita
Passilahti p. 040 739 8555. Ilmoittautumislomakkeita myös
seurakunnan neuvonnasta (Hämeenkatu 16, puh. 456 11).

Rippikoulu
käymättä?
Aikuisrippikoulun ryhmä

alkaa ti 19.9. klo 18

Hyvinkään
seurakuntakeskuksessa
(Hämeenkatu 16)

Tiedustelut aikuistyön pastori
Anita Passilahti p. 040 739 8555.

Rohkeasti mukaan!

4

KIRKONMÄELTÄ

Mummon kammarin perhepäivässä torstaisin

Pullantuoksua ja
leppoisaa yhdessäoloa

Kuukauden varrella
sattunutta
Valokuvauskilpailun palkinto luovutettu
SAMI KALLIOINEN

ANNA-MAIJA AHOVAARA

Kirkkoherra Tapio Turunen ja valokuvaaja Kari Friman luovuttivat
Kirkonmäeltä-lehden valokuvauskilpailun 1. palkinnon Harri Rannalle.

Perhepäivän väkeä vasemmalta oikealle: Riitta Kanto ja Atta, Anna-Kaisa Kuokkanen, Hanna Rönn, Anu
Uronen ja Eetu, Kirsi-Marja Sivén ja Santeri sekä Carita Kytömäki ja Roope.
Ihana pullantuoksu leijui ilmassa, kun astuin sisään Mummon
kammarin kodikkaisiin tiloihin.
Osoitteessa Helenenkatu 34 D vietetään perhepäivää torstaisin klo
9 - 12. Tällä kertaa paikalla oli
viitisen äitiä lapsineen. Perhepäivän vetäjänä toimii diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Kuokkanen.
Pullantuoksun salaisuus selittyy
sillä, että Matti Kärpänen toimittaa paistamattomat pullat kirkonmäen keittiöstä ja ne paistetaan
vasta Mummon kammarilla.
Istuimme kahvipöydän ääressä
ja juttelimme perhepäivästä. Äidit olivat tyytyväisiä päivän sisältöön. Tiedon kokoontumisista he
olivat saaneet neuvolasta, Kirkonmäeltä-lehdestä ja tuttavilta. Ko-

kemusten vaihtamista toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa
olevien kanssa pidettiin tärkeimpänä antina. Ystävyyssuhteita on
syntynyt ja on mukavaa, kun kadulla moikataan. Lapsilla on
myös ikäistään leikkiseuraa.
Tämä on tärkeää varsinkin yksilapsisissa perheissä.

Kävelyn ihme
Lasten kehitystä on mukava seurata. Viime kesäkuussa monet vielä konttasivat ja nyt jo kävelevät.
Kesän aikana on tapahtunut huimaa kehitystä.
Vapaata oleilua ja keskustelua
ilman tarkkaan suunniteltua ohjelmaa pidettiin hyvänä. Lapsille

voisi kuitenkin silloin tällöin olla
omia juttuja, esim. leikki- tai lauluhetkiä.
Viime keväänä perhepäivän
porukka teki yhteisen retken Korkeasaareen. Reissu onnistui hienosti ja toiveena olisi retkeillä ensi
keväänä uudestaan.
Perhepäivään mahtuu hyvin
mukaan lisää äitejä, isiä ja isovanhempia lastenlasten kanssa. Myös
varamummoa tai -pappaa kaivattaisiin.
ANNA-MAIJA AHOVAARA

SLEY:n Japanin lähetystyö 100 vuotta
Koko perheen

Nippon-juhla
su 15.10.2000 Hyvinkäällä

klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa
klo 11.30 Ruokailu seurakuntakeskuksessa
Lapsille omat toimintakanavat
Japanin taidenäyttely kirkon yläsalissa
klo 13 Nippon-juhla Hyvinkään kirkossa
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on tehnyt
lähetystyötä Japanissa jo 100 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi on Keravan taidemuseossa kiinnostava ja
monipuolinen näyttely japanilaisista ja SLEY:n lähetystyön historiasta. Näyttelyn vetonaulana on
Keisarinnan kimono, joka monien vaiheiden jälkeen
on lahjoitettu SLEY:lle.

Henkilökuntauutisia
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto on valinnut 16.8. kokouksessaan nuorisotyönohjaajaksi
Kirsi Kupiaisen Puumalasta.
Paikka avautui, kun nuoristotyöntekijä Kirsi Väliheikki siirtyi Keravan seurakunnan palvelukseen.
Diakonian viransijaiseksi valittiin tiukan äänestyksen jälkeen
Mari Kahra. Osa-aikaiseksi nuo-

risotyönohjaajaksi valittiin Riina
Majuri.
Seurakuntapastori Anne Anttosen siirtyi 1.9. lukien perheneuvojaksi Riihimäelle. Uudeksi seurakuntapastoriksi kirkkoneuvosto
valitsi Juha Koivulahden. Hän
astuu virkaan heti pappisvihkimyksen jälkeen 3.11.

Lähimmäisen päivä
Sunnuntaina syyskuun 17. päivänä vietetään seurakunnissamme
lähimmäisen päivää. Teemana on
maahanmuuttaja lähimmäiseni.
Teemapäivän tarkoituksena on lisätä seurakuntien valmiuksia vastata kasvavaan monikulttuurisuuteen, herättää vastuuntuntoa ja välittämisen ilmapiiriä lähipiirissä
eläviä uussuomalaisia kohtaan.
Hyvinkäällä on maahanmuuttajanaisille järjestetty jo usean vuoden ajan Paavolan seurakuntakodissa (Aittatie 1) naisten kerhoa.
Torstaiaamupäivisin klo 10 - 12
kokoontuvassa kansainvälisessä
naisten kerhossa tutustutaan kulttuurien erilaisuuteen ja maahanmuuttajia opetetaan selviytymään

uudessa kulttuurissaan. Seurakunta tekee maahanmuuttajatyötä tiiviissä yhteistyössä Hyvinkään
kaupungin ja 4H-yhdistyksen
kanssa. Aamupäivään on järjestetty tulkkaus (arabia, albaania ja
vietnam) sekä lapsille omaa ohjelmaa.
Uutena toimintamuotona tänä
syksynä aloittaa kansainvälinen
miesten keskustelupiiri. Myös
tämä piiri kokoontuu Paavolan
seurakuntakodilla. Joka toinen
torstai klo 18 alkava keskustelupiiri aloittaa torstaina 14.9. Piirissä ovat mukana Antti Pohjanraito ja Pekka Tiihonen.
Tule tutustumaan ja ystävystymään maahanmuuttajiimme.

Minun mielestäni
Minun mielestäni -palstalla voit sinä lukija kertoa mielipiteesi. Kirjoituksen enimmäismitta on 20 konekirjoitusriviä. Toimitus jättää
itselleen oikeuden lyhentää kirjoituksia ja päättää myös kirjoitusten
julkaisemisesta.
Kirjoittajan henkilötietojen on oltava toimituksen tiedossa. Kyseiset tiedot ovat ehdottomasti luottamuksellisia. Nimimerkin käyttö itse
kirjoituksessa on mahdollista. Kirjoitukset toimitetaan osoitteella Hyvinkään seurakunta, Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen tunnus Minun mielestäni. Voit myös lähettää kirjoituksesi suoraan toimitussihteerille sami.kallioinen@evl.fi.
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Katekismusjakelu 17.9. - 1.10.
Katekismus jokaiseen
kotiin

SAMI KALLIOINEN

K

atekismusjakelu käynnistyy
sunnuntaina 17.9. jumalanpalveluksen jälkeen. Vihreään
anorakkiin pukeutuneet jakajat
aloittavat tällöin kaksiviikkoisen
urakkansa. Sunnuntaihin 1.10.
mennessä on Hyvinkäällä jaettu
noin 18 000 katekismusta kädestä käteen.
Katekismusta jakaa Hyvinkäällä yli 230 vapaaehtoista jakajaa.
Useimmissa Suomen suurista seurakunnista jakelu hoidetaan postin välityksellä. Meillä projekti
Arvot mekin ansaitsemme!
käynnistyi jo viime vuoden puolella. Aktiivisia ja innokkaita seurakuntalaisia on löytynyt kiitettävästi. Aktiivisuuden tähänastinen
huipentuma koettiin keskiviikkona 6.9., kun sata jakajaa pakkasi
katekismukset ja saatekirjeen kuoreen. Lähes kaikki kirjat löysivät
kuorensa kahdessa tunnissa.
Katekismusjakajan tunnistaa
vihreästä anorakista, jonka etupuolella lukee jakelumme tunnus
Arvot mekin ansaitsemme! Lauseen alla on Hyvinkään seurakunnan logo. Jakelu tapahtuu viikolla pääasiassa klo 17 - 20 välisenä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
Riemuvuoden 2000 lahja koteihin
Katekismukset pakattiin kuoriin talkoilla keskiviikkona 6.9. Suuret
kiitokset ahkerille käsille.
aikana ja viikonloppuina myös
päiväsaikaan. Jos ovi ei soittamisen jälkeen aukea, niin kuori pudotetaan postiluukusta sisään.
Kahta kertaa emme talouksia kykene kiertämään.
Katekismusjakelun jälkeen
Vanhassa kirkossa alkaa katekis-

muskoulu. Keskiviikkoisin klo 19
kokoonnutaan opiskelemaan katekismusta kannesta kanteen. Seuraavalta aukeamalta löydät lisää
tietoa katekismusopetuksesta.
SAMI KALLIOINEN

1. Katekismusjakelu tapahtuu 17.9. - 1.10.
Älä siis hätäänny, jos katekismus ei tule heti ensimmäisinä päivinä. Jakeluaikaa on kaksi
viikkoa ja vielä toisella viikolla (25.9. alkaen) jakelu jatkuu tiiviinä.

2. Katekismuskuoressa on kirjan lisäksi
kirkkoherra Tapio Turusen allekirjoittama saatekirje
Kirjeessä on tervehdyksen lisäksi pikaopas Katekismuksen käyttöön ja tietoa seurakunnan järjestämästä katekismusopetuksesta. Laajempi paketti katekismuksesta on tässä
lehdessä. Opetuksesta ja tapahtumista ilmoitellaan myös Hyvinkään Sanomissa.

3. Jos en ole kotona
Katekismus pudotetaan automaattisesti postiluukusta, jos ketään ei ole kotona. Seurakunnan lahjan pudotamme jokaiseen luukkuun.

4. Jos olen ilman Katekismusta vielä 2.10.
Voit ottaa yhteyttä Anna-Maija Ahovaaraan p. 4561 229 ja hän postittaa sinulle Katekismuksen.

5. Jos en halua Katekismusta
Ilmoita Anna-Maija Ahovaaralle p. 4561 229, niin hän ilmoittaa jakajalle ja kirjaa ei
sinulle toimiteta.

Katekismus näyttää
suunnan
Suomen kristilliset kirkot ja yhteisöt viettävät uuden
vuosituhannen alkua tunnuksin Riemuvuosi 2000 
Toivon vuosi. Yhdessä koko maailmanlaajan kristikunnan kanssa iloitsemme Jeesuksen syntymästä kaksi
vuosituhatta sitten.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko jakaa riemuvuoden lahjana koteihin uuden Katekismuksen.
Katekismus esittää lyhyessä muodossa kristillisen
uskon ja elämän keskeisen sisällön. Se ohjaa meitä elämään uskossa Jumalaan ja rakkaudessa toinen toiseemme. Katekismus auttaa suunnistamaan elämässä, myös
sen vaikeissa vaiheissa.
Suuret asiat sanotaan Katekismuksessa lyhyesti ja tiiviisti. Siksi sen sanomaan kannattaa palata yhä uudelleen. Voimme pohtia sitä yksin ja yhdessä toisten kanssa.
Katekismus on kuulunut vuosisatoja suomalaisten peruskirjoihin. Siitä löytyvät elämän perusarvot ja perinne, joka kantaa niin yksityistä ihmistä kuin koko kansaamme. Toivon sanoman varassa voimme suunnata
luottavaisesti kohti tulevaisuutta.
Jumalan siunausta toivottaen
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat
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Piispa Eero Huovinen

Katekismus - ohjeeksi
elämään
SAMI KALLIOINEN

- Tutustuin moniin
katekismuksen sisältämiin
asioihin paljon ennen itse
kirjaan perehtymistä.
Meillä kotona Isä Meidän
-rukous ei kuulunut
iltarukoukseen, mutta
joskus lastenhoitaja luki
sen, kun vanhemmat
olivat poissa, piispa Eero
Huovinen kertoo.
Niin on monen muunkin suomalaisen tutustuminen kirjaan alkanut jo varhaisessa lapsuudessa. Isä
Meidän -rukous ja käskyt ovat tulleet kotona ja koulussa tutuiksi.
Myös uskontunnustus on kuultuna jumalanpalveluksen osana jäänyt mieleen. Kokonaisuutena kirja
tulee tutuksi rippikoulussa. Tällöin kuitenkin useimmiten painottuu katekismuksen tiedollinen
osaaminen. Sen jälkeen katekismus on eräs elämän viitoittajista.
Rukoukset ja käskyt palaavat mieleen elämän eri vaiheissa antaen
merkkejä miten pitäisi toimia.

Pysyvän ja liikkuvan
ristiriita

Miksi yksin Raamattu ei
riitä?
Katekismuksen juuret ulottuvat
alkukirkon aikaan asti. Kasteopetuksesta alkanut traditio on katekismuksessa tiivistetysti ilmaissut
kristillisen uskon perusteet. Raamattu syventää näistä perusteista
erityisesti evankeliumin, armon,
suuntaan.
Katekismuksen perustana ovat
käskyt, joissa tiivistyvät elämää
ohjaavat arvot. Uskontunnustuksessa kerrotaan mitä Jumala on
tehnyt lähettäessään Kristuksen
ihmisten keskelle ja Isä Meidän
on Jeesuksen meille antama rukous.

käsittämätöntä, että joku voi tahtoa minulle tällaista.
Kirkolliskokoukselle katekismuksen vaikeimmaksi kohdaksi
muodostui 6. käsky Älä tee aviorikosta. Käskyn selitykseen ladattiin monenlaisia odotuksia, sillä tarve yksityiskohtaisempaan
seksuaalieettiseen kannanottoon
tuntui tarpeelliselta. Toisaalta tällainen pidemmälle menevä pohdiskelu olisi ollut herkkä erimielisyyksille. Piispa Huovinen on
tyytyväinen syntyneeseen kompromissiin.
Tässä päätöksessä näkyy selkeästi käskyjen luonne. Ne ovat elämänohjeita, joita jokaisen ihmisen on sovellettava omaan tilanteeseensa. Kristinusko ei ole lakiuskonto, vaan elävä, armollinen
usko Jeesukseen.

Katekismuksessa tiivistyy luterilainen uskomme. Kirjaa lukiessa nousee esille varmasti myös elämän
kipeitä asioita ja vastaväitteitä katekismusta vastaan. Piispa Eero Huovinen muisteli vanhan yliopistoopettajan sanoneen ristiriitojen paineessa nyrkkeilevänsä Jumalan kanssa. Armollinen Jumala ei anna
kenenkään tulla tyrmätyksi.
Keväällä jaettu perustuslaki voidaan rinnastaa yhteisten arvojen
osalta katekismukseen, joka on
kuitenkin perustaltaan hengellinen kirja ja tarkoitettu jatkuvaan
käyttöön mietiskelyn ja pohdinnan välineenä.

SAMI KALLIOINEN

Kynnyksen laskeminen

Suupalojen nautiskelu käy oikein
hyvin kahvitauollakin.

- Olen iloinen, että hyvinkääläiset ovat päättäneet jakaa katekismuksen henkilökohtaisesti. Näin
toteutuu kauniilla tavalla koko
projektin tavoite kynnyksen madaltamisesta, piispa kiittelee.
Katekismuksen jakamisella jokaiseen talouteen pyritään kirjan
arkipäiväistämiseen. Sinikantisen
kirjan soisi viivähtävän keittiön
pöydällä tai yöpöydällä helposti
otettavissa. Kirja on jaettu 43 lukuun, mikä pilkkoo tutustumisen
sopiviin annoksiin, suupaloihin.
Suupalojen pureskelu voi tapah-

tua purukumin pureskelun tapaan.
Vasemmasta oikeaan poskeen liikkuessaan palanen jauhautuu ja
erottuu. Esille nousevat kysymykset ja vastaväitteetkin katekismusta ja Jumalaa kohtaan ovat hedelmällisiä uskon rakennuspuita.
Uskohan on pitkälti painimista
Jumalan ja itsensä kanssa.

Vaikeaa ja
ahdistavaakin
- Minulle ja varmasti useimmille
muillekin koko katekismuksen
vaikein kohta on Isä Meidän -rukouksen kolmannen pyynnön alku
Tapahtukoon sinun tahtosi,
piispa Eero Huovinen tunnustaa.
Vaatimus ehdottomasta toisen
tahtoon tyytymisestä on ihmiselle vaikeaa, varsinkin nykyiselle
yksilölliselle ja muiden avusta
riippumattomalle ihmiselle. Sen
lisäksi vaikeuksien keskellä on

Epävarmassa maailmassa pysyvien arvojen ja asioiden kaipuu on
kasvanut. Katekismuksen nostaminen esille vuosituhannen vaihteessa on yksi vastaus tähän kaipuuseen. Martti Lutherin 1500luvulla kirjoittama teksti on edelleen ajankohtaista ja luettavaa.
Katekismuksessa samalla aukeamalla on ensin uusi pohdinta kyseisestä kohdasta ja rinnalla Lutherin teksti. Näin lukija voi peilata tekstiä kahdesta näkökulmasta ja löytää omakohtaisen sovinnon tekstien kanssa.
- Henkilökohtaisesti katekismuksen kanssa painiminen oli
kuin uusien puolien löytäminen
vanhasta rakkaudesta, piispa Huovinen tunnustaa.
Kaiken tehdyn työn kruunaa
piispan mielestä kirjan onnistunut
ulkoasu. Laatusanat rauhallinen,
tasapainoinen, tyylikäs ja ajaton
kuvaavat parhaiten katekismusta
ulkoisessa mielessä.
SAMI KALLIOINEN
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Miten pääsen sisälle uuteen
katekismukseen?
Uusi, erilainen pokkari - katekismus - on pian
meidän hyvinkääläisten käsissä. Saatat kysellä, mistä
kirjassa on oikein kysymys. Mitä asioita siinä
käsitellään? Ja kuinka niihin pääsee sisälle?
Katekismuksessa kerrotaan lyhyesti, mitä kristillinen usko on. Siihen on koottu keskeistä tietoa Jumalasta ja hänen tahdostaan, yhteydestä Jumalaan ja elämästä ihmisenä, jonka hän on luonut. Kirjan tehtävä on ohjata meitä elämään uskossa Jumalaan ja rakkaudessa toinen toiseemme.
Niinpä uusi katekismus kannattaa ottaa käteen ja alkaa lukea sitä.
Varsin pätevä on sama ohje kuin
Raamatunkin lukemisessa: Lue
enemmän, ymmärrät paremmin.
Joka kerralla oppii jotain uutta.
Vähä vähältä, palasen kerrallaan.
Katekismuksen mukana jaetaan
miniopas, jonka avulla voit päästä omassa lukemisessasi alkuun,
kynnyksen yli. Ole hyvä ja tutustu oppaaseen!
Jos Sinulla on lapsia tai lastenlapsia tai jos toimit muuten kasvatustehtävissä, tule mukaan iltaan, jossa tarkastellaan katekismusta lapsen silmin. Mietimme
yhdessä, miten voimme kertoa ja
havainnollistaa katekismusta lapsille. Tämä tilaisuus vanhemmille ja muille kasvattajille pidetään
ke 4.10. klo 18.30 seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16.

Katekismuskouluun!
Lokakuun alussa alkaa myös yleinen katekismuskoulu, keskiviikkoiltaisin klo 19.00 Vanhassa kirkossa. Illoissa alustetaan katekismuksen aihepiireistä, kuullaan
pyydettyjä kommenttipuheenvuoroja ja keskustellaan. Alustajina
ja kommentoijina on seurakunnan
työntekijöitä ja seurakuntalaisia.
Tervetuloa mukaan!
Syksyn katekismuskoulun ohjelman löydät ohessa olevasta ohjelmasta.
Olet tervetullut myös pienryhmään pohdiskelemaan yhdessä
katekismuksen aihepiirejä. Yhteiset keskustelut voivat avata katekismuksen sisältöä aivan uudella
tavalla. Nämä katekismusryhmät
kokoontuvat kuusi kertaa, lokakuun puolivälistä alkaen, koulutetun ohjaajan johdolla.
Jos olet kiinnostunut pienryhmästä, soita nimesi, osoitteesi ja
puhelinnumerosi seurakunnan
vaihteeseen, puh. (019) 456 11, tai
lähetä ilmoittautumisesi postitse,
os. Missiotoimisto, Hyvinkään
seurakunta, PL 29, 05801 Hyvinkää, faksilla: (019) 4561 201,
sähköpostilla antti.pohjanraito
@evl. fi.

Hiljaisuuden polku
Kymmenen käskyn merkitystä
nykyihmisen elämässä voit käydä

SAMI KALLIOINEN

mietiskelemässä myös hiljaisuuden polulla. Tämä hiljaisuuden
polku 10 VAPAUTTAVAA SANAA on avoinna lokakuun ajan
Hyvinkään kirkossa, päivisin klo
9 - 16. Ideana on kymmenen käskyn mietiskely puhuttelevien kuvajulisteiden ja viriketekstien
avulla.
Tässä ja muussa mietiskelyssä
voi käyttää apuna myös professori Timo Veijolan pientä kirjaa 10
VAPAUTTAVAA SANAA, kymmenen käskyä lyhyesti. Tämän
Suomen Pipliaseuran julkaiseman
kirjasen taustalla ovat esitelmät,
jotka Timo Veijola piti Vanhassa
kirkossa huhtikuussa 1999.

Näytelmä Lutherin
oppilaasta
Myös historiallinen näytelmä
PIETARI SÄRKILAHTI on tärkeä osa seurakuntamme katekismusopetusta tänä syksynä. Näytelmä kertoo elävästi ja dramaattisesti uuden katekismuksen ydinteemasta uskosta ja rakkaudesta
niissä historiallisissa vaiheissa,
jolloin uskonpuhdistus tuli Suomeen.
Suomalainen nuori mies, Pietari
Särkilahti, opiskeli Martti Lutherin oppilaana Saksassa. Hän näki
ja koki, mitä uutta ja mullistavaa
Lutherin katekismuksen synty sai
aikaan, myös täällä hänen kotimaassaan.
Näytelmän käsikirjoitus Hannu
Järventaus, ohjaus Jouni Laine,
musiikki Helena Hämäläinen ja
lavastus Seppo Tetri. Tuotanto
Hyvinkään seurakunta/teatteri
Beta. Esitykset pidetään Hyvinkääsalissa klo 18.00. Ensi-ilta on
17.9., muut esitykset 23.9., 30.9.,
7.10., 8.10. ja 4.11.
Seurakuntamme aikuistyön pastori Anita Passilahti valmistelee
aikuisten katekismusleiriä pidettäväksi ensi kevätkaudella. Leiri
on tarkoitettu elämän ja uskon
kysymyksistä kiinnostuneille vaikkapa jatkoripariksi rippikoululaisten vanhemmille - viikonloppuleirinä Sääksin leirikeskuksessa. Jos olet kiinnostunut
katekismusleiristä, ota yhteyttä
pastori Anita Passilahteen, puh.
(019) 430 147 tai 040 739 8555.
Uutta katekismusta selitetään
myös Kirkonmäeltä-lehdessä kuukausittain, jo tästä numerosta alkaen. Omat palstansa ovat ainakin lapsille ja nuorille.
Toivotan Sinulle antoisaa löytöretkeä uuden katekismuksen
maailmaan!
PERTTI NIIRANEN

Syksyn ja tulevan talven aikana järjestetään runsaasti tilaisuuksia tutustua uuteen katekismukseen. Vanhan kirkon katekismuskoulusta saat erinomaisen tietopaketin kirjan sisällöstä.

Katekismusryhmiin
ilmoittautuminen
Katekismuskoulu
Vanhassa kirkossa
keskiviikkoisin
klo 19.00

4.10. Avaimia kymmeneen käskyyn
11.10. Uskonkohta  luoja
18.11. Uskonkohta  lunastaja
25.10. Uskonkohta  pyhittäjä
8.11. Isä Meidän  Jumala ja
hänen tahtonsa
15.11. Isä Meidän  meidän tarpeemme
22.11. Sakramenttien lahja
29.11. Jumalan apu Raamatussa,
ripissä ja rukouksessa

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan
katekismuksen aihepiirejä käsittelevään ryhmään! Jos
haluat kirjeitse ilmoittautua perustettavaan ryhmään,
laita tähän alle yhteystietosi. Otamme Sinuun
yhteyttä, kun ryhmiin osallistujat, koulutetut
ryhmänvetäjät ym. seikat ovat selvillä.
NIMI
OSOITE
PUHELIN
SÄHKÖPOSTI
Lähetä lipuke (tai ko. tiedot) osoitteella:
Missiotoimisto, PL 29, 05801 HYVINKÄÄ.
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Lasten katekismuskoulu
Jumala on luonut sinutkin

Piirrä kasvot
itsesi näköiseksi

PIETARI SÄRKILAHTI,
Wittenbergin maisteri
SAMI KALLIOINEN

P

Raamattu on kirja,
jossa kerrotaan
Jumalasta

Väritä kuva

ietari Särkilahti oli Suomen
uskonpuhdistuksen keskeisin
henkilö. Hän opiskeli ennen siirtymistään Saksaan Turun Katedraalikoulussa opettajanaan Arvid
Kurki. Saksassa hän opiskeli vuodesta 1516 uskonpuhdistaja Martti Lutherin sekä Erasmus Rotterdamilaisen johdolla. Saksassa hän
solmi myös ensimmäisenä katolisena pappina avioliiton Margareta Korneliuksentyttären kanssa.
Suomeen Pietari Särkilahti palasi vuonna 1522 ja alkoi heti julistaa voimallisesti uskonpudistuksen oppia kohdaten vastustusta. Vasta uskonpuhdistuksen eteneminen Ruotsissa Kustaa Vaasan
tukemana mahdollisti ratkaisevan
käänteen Suomen uskonpuhdistuksen loppuun saattamiseksi.
Nuori teologian opiskelija ja
Särkilahden oppilas Mikael Agricola jatkoi loppuun Pietari Särkilahden käynnistämän Uuden
Testamentin käännöstyön. Pietari Särkilahti kuoli vuonna 1529.
Näytelmä on henkilökuva Pietari
Särkilahden elämänvaiheista,
kohtaamistaan ihmisistä ja hänen
työstään suomalaisen uskonpuhdistuksen käynnistäjänä.
Näytelmän Pietari Särkilahdesta on kirjoittanut kirkkoherra
Hannu Järventaus. Näytelmän

Pietari Särkilahtena nähdään Timo Hurttila (vas.). Lapsuudenystävää Pietari Siltaa näyttelee Timo Salonen.
esittää Teatteri Beta, joka on perustettu 1996. Teatteri Betan produktioita ovat olleet Bonhoeffer
- Hitlerin henkilökohtainen vanki, nuorisodraamat Jäljettömät ja
Valkoinen Ansa, sekä pääsiäisdraama Ristin Tie.
Näytelmän on ohjannut Jouni
Laine, joka on tunnettu useiden
nuorisonäytelmien ja kirkkodraamojen käsikirjoittajana ja ohjaajana. Musiikin on säveltänyt ja
suunnitellut Helena Hämäläinen.
Lavastesuunnittelu Seppo Tetri ja

valotyö Mikko Pirinen.
Näytelmää esitetään Hyvinkääsalissa, Kauppatori 1
su 17.9. klo 18 ensi-ilta
la 23.9. klo 18
la 30.9. klo 18
la 7.10. klo 18
su 8.10 klo 18
la 4.11 klo 18
Liput
50,- / 40,Liput ennakkoon Hyvinkääsalin
lipunmyynnistä p. (019) 459
1359, joka on avoinna ti - to klo
15 - 19 ja la klo 10 - 14

Mietteitä mielenterveysleiriltä

Antakaa anteeksi kaikki
SAMI KALLIOINEN

Ajattelin ensin kirjoitukseni otsikoksi leiriläisistä kuulemaani ymmärtämätöntä lausahdusta, josta
pahoitin mieleni, kunnes sydämeni muistutti Jeesuksen sanomasta: Ja kun te seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki mitä
teillä on jotakuta vastaan. Silloin
myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi.
Kohtasin lähimmäiseni ehtoollisella, kuuntelimme huilunsoittoa
juhlaillallisella, itkin poikansa
menettäneen äidin kanssa. Hieroimme toistemme hartioita ruokajonossa. Kävimme syvällisiä
kahden-, kolmin- ja monenkeskisiä keskusteluja. Lauloimme ja
veisasimme, lausuimme runoja ja
kerroimme tarinoita. Tunnelmoimme leirinuotiolla. Paistoimme lettuja. Poimimme metsästä
syyskesän kukkia ja oksia, marjoja ja sieniä. Saunoimme ja uimme. Meitä valokuvattiin. Nauroimme ja hassuttelimme. Muutama meistä poltti tupakkaa, jotkut heittivät tikkaa tai pelasivat
pingistä. Pidimme huolta toisistamme ja itsestämme.

Kuunnellessani yöllä herkän ja
kauniin, monilla tavoin haavoitetun huonetoverini hiljaista hengitystä, vein meidät rukouksessa taivaallisen armoistuimen eteen.
Puhuin Hänelle, jota olin saanut
oppia tuntemaan liittyen E. L:n
kirjoittamaan rukoukseen:
ni

Kiitos julkkiksille

Vapahtaja - tässä on sydäme-

itke ja rakasta minussa
Tässä ovat käteni - taluta minua heidän luokseen
Tässä ovat huuleni - sano sinä
suullani heille
hyviä sanoja, sillä he ovat yksin ja heillä on ikävä silmissään.
Olen yksi meistä, joilla jokaisella on sisimmässään ainutlaatuinen sävel, jota kukaan muu ei voi
saada kuuluviin täydellisesti.
Kanssasisarenne
LEENA LAINE

Leirillä ulkoiltiin ja tehtiin luonnonmateriaaleista koristeita. Hyvinkään seurakunta on järjestänyt mielenterveysleirejä jo usean vuosikymmenen ajan. Leiriveteraanit muistelivat rautasänkykautta. Vuodessa on pidetty tavallisesti kaksi leiriä, toinen talvella ja toinen kesällä.

Tellervo Koiviston ja muiden
julkisuuden henkilöiden tunnustukset oman mielenterveyden
järkkymisestä ovat antaneet tavallisille mielenterveyspotilaille
voimaa. Sairaudesta on tullut inhimillisempi ja ymmärrettävämpi sekä sairaan läheisille että
muulle ympäristölle.
- Kuitenkin ensimmäinen lähtö kotoa sairauden kanssa on
vaikeaa. Neljän seinän turvasta
ei ole helppo luopua, eräs leiriläinen tunnustaa.
Seurakuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen panos mielenterveysongelmaisten tukemisessa on
suuri. Julkisen sektorin tuki painottuu yksilölliseen auttamiseen
terapian ja lääkkeiden avulla.
Kolmannen sektorin järjestämät
matkat ja leirit antavat mahdollisuuden jakaa omaa tuskaansa
muiden kohtalotovereiden kanssa.
SAMI KALLIOINEN
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Aktiivinen
kirkkopoliitikko
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Raikasta ja rukiista

P

residentti Urho Kaleva Kekkosen syntymästä on kulunut
100 vuotta. Juhlavuonna on paljastettu muistomerkki, pidetty seminaari, kirjoitettu Kekkosen elämänvaiheista ja mitä moninaisimmin valaistu tämän suuren valtiomiehemme elämää. Yksi näistä
näkökulmista on liittynyt presidentin ja kirkon keskinäisiin suhteisiin. Pekka Niirasen kirkkososiologian alaan kuuluva väitöskirja on saanut nimeksi Kekkonen
ja kirkko ja kirjassa käsitellään
monipuolisesti presidentin piispannimityksiä, osallistumista niin
kirkkomme julkisuuskuvan muodostamiseen kuin henkilökohtaisiin suhteisiinkin piispojen, papiston ja muiden kirkon vaikuttajien
kanssa.
Presidentti Kekkonen osallistui
aina 1970-luvulle asti aktiivisesti
piispojen virkaanasettamistilaisuuksiin ja puhui myös niissä.
Puheet olivat hänen itsensä laatimia ja näin ollen antoivat myös
selkeän kuvan presidentin omasta uskonnollisuudesta. Lapsuudenkodin uskonnollinen ilmapiiri näkyi presidentin puheissa ja
erilaisissa yhteyksissä. Ennen
kaikkea lestadiolaisuus oli lähellä hänen sydäntään. Yhteisvastuukeräyksen vuotuinen avaus oli
presidentille myös yksi väylä
eheytysevankeliumin julistamiseen suurelle yleisölle.
Hyvinkään kirkon vihkiäistilaisuus 29.1.1961 on jäänyt siitäkin
syystä historian kirjoihin, että presidenttipari osallistui kirkkomme
juhlaan, jossa Helsingin hiippakunnan piispa Martti Simojoki
avustajineen toimitti kirkon vihkimisen. Noin 30 vuotta myöhemmin luokseni tuli eräs vieläkin
tuohtunut seurakuntalainen, joka
oli pahoittanut mielensä vuonna
1961 sen vuoksi, ettei hänen iäkäs äitinsä ollut saanut pääsylupaa kirkkoon. Kirkko oli ääriään
myöten täynnä ja kauan ovien ulkopuolella odottanut tunsi itsensä syrjäytetyksi. Nuoremmat olivat ehtineet ennen vanhusta paikoilleen ja täyttäneet kirkon viimeistä sijaa myöten. Hänen edessään ovi sulkeutui ja niin asiasta
osaton pappi sai kuulla kunniansa kirkon epäoikeudenmukaisista
otteista; kolme vuosikymmentä
myöhemmin.

Per-Olof Malk
Elämää suurempi
armo

Perussanoma 2000, 229 s.

Presidentti Urho Kekkonen osallistui Sylvi-vaimonsa kanssa Hyvinkään uuden kirkon vihkiäisiin tammikuussa vuonna 1961.
saalta toimivat yhteydet tasavallan presidenttiin ovat kullanarvoinen asia kenelle tahansa suomalaisen yhteiskunnan jäsenelle.
Erityisen arvokasta tämä oli presidentti Urho Kekkosen toimikaudella, sillä Kekkonen jos kuka
pystyi käyttämään valtaa asioiden
viemiseksi eteenpäin, sanoo kirjoittaja. Tämän vallan hallitseminen perustui ihmissuhteisiin, henkilöihin ja heidän lojaalisuuteensa. Tämän Kekkonen hyvin myös
oivalsi.
Presidentti vastasi lähetettyihin
kirjeisiin kun näki siihen aihetta
ja lähettipä myllykirjeensä jollekin, jonka toimet ja ajatukset
eivät olleet maan ulkopoliittisen
linjan mukaisia. Piispa Gulin
ihaili avoimesti Kekkosta ja saattoi lausunnoillaan herättää monenlaisia tuntemuksia, mutta
esim. arkkipiispat hoitivat yhteyttä varsin korrektisti.
Piispa Salomies oli Kekkosen
luottomies, samoin Martti Simojoki. Piispa Simojoki säilytti kuitenkin aina selkeän kirkollisen itsemääräämisoikeuden niin ajatte-

lussaan kuin toimissaankin, vaikka selkeästi myös tunnusti ulkopoliittiset realiteetit.
Juhannustanssien aikaansaama
kohu tuli ja meni, samoin hartausohjelmien sensuurikiista, jonka
itsekin muistan varsin hyvin vuodelta 1967. Muutkin mielenkiintoiset kirkolliset aiheet kuten
Richard Wurmbrandin Suomen
käynnit ja Stefanus-lähetyksen
uskonnollisen kirjallisuuden toimittaminen Neuvostoliittoon ohi
virallisten kanavien saivat presidentin liikkeelle ja tarttumaan
melko kovin ottein asioiden oikaisemiseen. Se oli sitä Kekkosen
aikaa, joka on nyt jo historiaa.
On kuitenkin tunnustettava, että
maan peräsimessä oli vahva vaikuttaja ja kirkon päämiehenäkin
väkevän puumerkkinsä historiaan
piirtänyt kristitty. Hyvä kirja luettavaksi juuri tänä juhlavuonna.
TAPIO TURUNEN

Pekka Niiranen,
Kekkonen ja kirkko
Kirjapaja 2000, 327 s.

Piispojenkin nöyrryttävä
Kirja valottaa presidentin valtaa,
jonka edessä myös piispojen oli
nöyrryttävä. Kirjoittaja sanoo:
Kieli, sekä puhuttu että kirjoitettu, olikin itse asiassa yksi Kekkosen vallan välineistä: presidentti käytti niin julkisia lausuntojaan kuin yksityistä kirjeenvaihtoaankin vaikuttaakseen toimivaltansa ulkopuolella oleviin asioihin haluamaansa suuntaan. Toi-

Hyvinkääläisiä kirjailijoita näkyy aika harvoin kustantajien listoilla. Toki heitä on, vaikkakaan ei julkisuuden kärkinimien joukossa.
Hyvinkääläisen Sanansaattajat-järjestön lähetysjohtaja on muiden tehtäviensä ohella ehtinyt tuottaa hämmästyttävän määrän kirjoja. Kuluneen kesän aikana julkistettiin Per-Olof Malkin jo kymmenes teos.
Vuodesta 1964 hänen pajastaan on jokaisella vuosikymmenellä putkahtanut hartauskirjoja, raamatuntutkisteluja tai lähetystyöhön liittyviä painettuja tuotteita.
Per-Olof Malk kirjoittaa säännöllisesti järjestönsä työn tukijoille
ystäväkirjeitä, ja näissä tutkisteluissa onkin pohja monelle kirjalle.
Lukijat kokevat saamansa kirjeet lähelle tuleviksi, sielua hoitaviksi,
rohkaiseviksi. Lähettäjä ei saarnaa korkealta yli päiden, vaan kansanomaisesti, helposti ymmärrettävästi. Ei ihme, että sanomaan palataan
mielellään uudelleen, kun sen saa kirjan muodossa käteensä. Uusille
lukijoillekaan kynnys ei ole korkea.
Viimeksi ilmestynyt kirja, Elämää suurempi armo, koostuu noin
parin sivun kirjoituksista, jotka on ryhmitelty 52 otsikon alle. Näin
kirjaa voi lukea viikoittaisena hartauskirjana, vaikkapa lauantaisin
tai sunnuntaisin. Kirjan nimi kuvaa hyvin sisältöä; se nousee elämän
arjesta, jota Jumalan ihmeellinen ja yllättävä armo valaisee. Tämä
armo ei ole makeaa tai löperöä kristillistä fraseologiaa, vaan sillä on
perusteensa ja hintansa. Kirjoittaja kutsuu lukijaa katselemaan itsensä ja vaikeuksiensa sijasta ihmiseksi tullutta Jumalan Poikaa, joka on
ostanut ja lunastanut joka ainoan ihmisen kalliilla hinnalla.
Kirjailijan työ lähetysjärjestön johdossa näkyy luonnollisesti kirjan
sivuilla. Tekijä rohkaisee lukijaa tulemaan mukaan ja löytämään oman
paikkansa lähetyksen erilaisissa vastuutehtävissä. Ne eivät ole useinkaan ulospäin näyttäviä, kunniamerkein palkittuja virkoja, vaan hiljaista puurtamista, uskollisuutta vähässä. Se on kuitenkin työtä, joka
avaa toivon ikkunoita koko maailmaan, ja joka myös palkitsee sisäisesti.
Elämää suurempi armo on - näin uskallan sanoa tekstien äärellä
pitempään viipyneenä - samanaikaisesti raikasta lähdevettä ja rukiista leipää. Molemmat ovat terveellisiä ruumiille, eikä niihin kyllästy.
REIJO HUUSKONEN

Elämää toivossa
seurakuntien yhteinen lähetysjuhla

su 8.10 klo 18 Helluntaitemppelissä,
Sillankorvankatu 37.

Kun elämä ahdistaa

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

Ohjelmassa mukana:
Hyvinkään ev.lut. seurakunta
Hyvinkään ortodoksit
Hyvinkään Vapaakirkko
Hyvinkään helluntaiseurakunta.

Kolehti kootaan Etiopian työlle
Kahvi- ja teetarjoilu
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Avoimet
perhekerhot
Maanantaisin klo 9.00 - 11.00
Betaniassa Helenenkatu 15, Martissa Martintalo, Paavolan seurakuntakodissa Aittatie 1, Talvisillassa Sieponkuja 2, Vehkojan srkkeskuksessa Yli-Anttilantie 3
Tiistaisin klo 9.00-11.00 Puskintie 4
Tiistaisin klo 17.30 - 19.00 Palopuron koululla
Keskiviikkoisin klo 9.00 - 11.00
Kaukasten palvelutalossa, Hyvinkään kirkossa Hämeenkatu 16,
Hakalanmäessä Ahmankatu 2,
Veikkarissa Vatvuorentie 1
Lisätietoja lapsityön toimistosta p. 4561 245

Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kaksi kirjapalkintoa.
Vastaukset lähetetään pe 29.9. mennessä osoitteeseen Hyvinkään seurakunta,
Kirkonmäeltä-lehti, PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä Ristikko.

Nimi:
Osoite:

KIRKONMÄELTÄ
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Leikkaa talteen

k a l e n t e r i
14. 9.
VIIKKO 37
Keskiviikko 13.9.

klo 19 Vanhan katekismuksen muistelot,
avoin yleisöilta Vanhassa kirkossa. Tuo vanha katekismus mukanasi ja kerro jokin muisto siitä! Kanssasi muistelemassa Anne
Isokuortti, Aino Kananen ja Seppo Karttunen. Mukana myös Niiranen ja Leutonen.

Torstai 14.9.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
klo 18 - 19.30 Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa työkeskuksen kokoushuoneessa, Hämeenkatu 16. Kuusi kokoontumiskertaa, ei ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa.
klo 18.30 Vaalipaneeli seurakuntakeskuksen
isossa salissa. Kirkkoherran virkaan ehdolla
olevat tentittävänä. Puheenjohtajana toimittaja Timo Leponiemi. Kahvitus alkaen klo
18 yläaulassa.

Perjantai 15.9.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Lauantai 16.9.

klo 12.30 Euroliigan päättäjäiset Hyvinkään kirkossa.

Sunnuntai 17.9./
14. sunnuntai helluntaista

Lähimmäinen/KIRKKOHERRAN VAALI/
KATEKISMUSJAKELU ALKAA
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa. Ilmainen
bussikuljetus: klo 9 Kytäjän kirkko, Vehkojan seurakuntakeskus, Uudenmaankatu, Kalevankatu, Asemankatu, Aleksis Kiven katu,
Vaiveronkatu, Jussilankatu, Paavolan seurakuntakoti, Riihimäenkatu, Urakansilta,
Kauppalankatu, Hyvinkään kirkko. Paluukuljetus noin klo 12.30.
klo 11.30 - 20 Kirkkoherran vaali Hyvinkään kirkossa.
klo 18 Pietari Särkilahden ensi-ilta Hyvinkääsalissa, ohjaaja Jouni Laine.

VIIKKO 38
Maanantai 18.9.

klo 9 - 20 Kirkkoherran vaali Hyvinkään
kirkossa.
klo 18.30 - 21 Katekismusryhmien vetäjien koulutusilta I seurakuntakeskuksessa.
Uudet ja vanhat pienryhmien vetäjät tervetuloa! Kouluttajina pastorit Hannu Päivänsalo ja Pertti Niiranen sekä lähetyssihteeri
Antti Pohjanraito.

Tiistai 19.9.

klo 18 Lähetysilta Kaste ja usko Harjutalossa, Harjukatu 1 , Sakari Korpinen ja
Eero Ojala, laulujen säestykset Anna-Maija
Peltomaa.

Keskiviikko 20.9.

Sunnuntai 24.9./3. rukouspäivä/
15. sunnuntai helluntaista

Kiitollisuus
klo 10 Sadonkorjuumessu Hyvinkään kirkossa, maataloustuottajat, Oratoriokuoron
ryhmä, Matti Heroja.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
Kahvitarjoilu.
klo 15 Harjutalon 10-vuotisjuhla, Harjukatu 1, Reijo Arkkila, Erkki Pitkäranta ja Pitkärannan perheen musiikkia, Antti Pyylampi ja Hyvinkään Evankelinen kuoro.
klo 18 Vanhan kirkon vuosipäivän iltakirkko Vanhassa kirkossa (vihitty käyttöön
22.9.1886).

VIIKKO 39
Maanantai 25.9.

klo 18.30 - 21 Katekismusryhmien vetäjien koulutusilta II seurakuntakeskuksessa.
Uudet ja vanhat pienryhmien vetäjät tervetuloa! Kouluttajina pastorit Hannu Päivänsalo ja Pertti Niiranen sekä lähetyssihteeri
Antti Pohjanraito.

Tiistai 26.9.

klo 18 Lähetysilta Kaste kantaa läpi elämän Harjutalossa, Harjukatu1, Pasi Hujanen, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 27.9.

klo 19 Syysillan musiikkia Vanhassa kirkossa, Taina Lindholmin huiluoppilaita, Matti
Heroja.

Torstai 28.9.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.

Perjantai 29.9.

klo 20 Ehtoolliskartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Lauantai 30.9.

klo 18 Pietari Särkilahti Hyvinkääsalissa.
Hiljaisuuden polku 10 vapauttavaa sanaa -näyttely Hyvinkään kirkossa lokakuun ajan.

Sunnuntai 1.10./Mikkelinpäivä

Enkelien sunnuntai
klo 10 Perhejumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa. Päiväkerholaisten ja pyhäkoululaisten ohjelmaa, lapsikuoro.
klo 11.30 Kahvit ja kiitosjuhla katekismusjakajille seurakuntakeskuksessa.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Paavolan seurakuntakodissa.
klo 12 Messu Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Marttojen kirkkopyhä.
klo 16 Yhteislaulutunti Paavolan seurakuntakodissa.
klo 18 Esirukous- ja ehtoollisilta Vanhassa
kirkossa.

VIIKKO 40

klo 19 Syysillan musiikkia Vanhassa kirkossa, Anu Köngäs, klarinetti, Matti Heroja, piano.

Tiistai 3.10.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.

Keskiviikko 4.10.

Torstai 21.9.

Perjantai 22.9.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Lauantai 23.9.

klo 18 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Risto
Leppänen Rauhanyhdistyksestä.
klo 18 Pietari Särkilahti Hyvinkääsalissa.

klo 18 Lähetysilta Missä on Jumalani
Harjutalossa, Harjukatu 1, Sakari Korpinen,
laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.
klo 18.30 Kasvattajien ilta Katekismus
lapsen silmin seurakuntakeskuksessa.
klo 19 Katekismuskoulu Avaimia kymmeneen käskyyn Vanhassa kirkossa.

Torstai 5.10.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.

-

12. 10. 2000

Perjantai 6.10.

klo 10.30 - 13.30 Lähetysmyyjäiset ja lounas seurakuntakeskuksessa.
klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Lauantai 7.10.

klo 18 Pietari Särkilahti Hyvinkääsalissa.

Sunnuntai 8.10./
17. sunnuntai helluntaista

Jeesus antaa elämän,
seurakunnan lähetyspyhä
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Leila Kallas saarnaa.
klo 11.30 Lähetysjuhla seurakuntakeskuksessa, Raija Kakon tulojuhla.
klo 10 Messu Paavolan seurakuntakodissa.
klo 12 Messu Kytäjän kirkossa.
klo 12 Messu Kaukasten palvelutalossa.
klo 13 Uusien hyvinkääläisten kiertoajelu.
Klo 14 kahvitilaisuus seurakuntakeskuksessa. Järjestäjinä seurakunta ja Hyvinkään kaupunki.
klo 14 Murkku perheessä -yleisö- ja keskustelutilaisuus Vehkojan seurakuntakeskuksessa.
klo 18 Kirkkoilta On elämä ja ylösnousemus Vanhassa kirkossa, rovasti, FM Martti
Huhtinen, Suomen Raamattuopisto.
klo 18 Elämää toivossa seurakuntien yhteinen lähetysjuhla helluntaitemppelissä, Sillankorvankatu 37. Ohjelmassa mukana Hyvinkään ev.lut. seurakunta, Hyvinkään ortodoksit, Hyvinkään Vapaakirkko, Hyvinkään
helluntaiseurakunta. Kahvi- ja teetarjoilu.
klo 18 Pietari Särkilahti Hyvinkääsalissa.

VIIKKO 41
Tiistai 10.10.

klo 18 Lähetysilta Herra tuntee omansa
Harjutalossa, Harjukatu 1, Siionin Kannel lauluseurat, Kullervo Puumala, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Seurakunnan
osoitteet ja
puhelinnumerot
Postiosoite:
PL 29,
05801 HYVINKÄÄ
Käyntiosoite:

Hämeenkatu 16,
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 456 11
Telefax 4561 201
Suuntanumero: 019

Kirkkoherranvirasto
Avoinna: ma-ke 9-16,
to 9-18, pe 9-15
Puh. 4561 200

Taloustoimisto

Avoinna: ma-to 9-16,
pe 9-15
Puh. 4561 224

Diakoniatoimisto

Avoinna: ma-ti ja to-pe
9-12 ja ke 10-12,
Puh. 4561 250

Nuorisotoimisto

Avoinna: ma-ke ja pe
10-13 ja ti, to 16-18
Puh. 4561 240

Lomalle
Herusiin

Keskiviikko 11.10.

klo 19 Katekismuskoulu Uskonkohta Luoja Vanhassa kirkossa.

Torstai 12.10.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Muutokset ja lisäykset ohjelmaan mahdollisia. Seuraa ilmoittelua seurakunnallisissa ja
sunnuntain Hyvinkään Sanomat Plussassa.

Hyvinkään seurakunnan
Herusten mökin vuokraus
ajanjaksolle
9.10.2000 - 30.4.2001

on alkanut. Hakulomakkeita saa
diakoniatoimistosta tai seurakunnan neuvonnasta (Hämeenkatu 16
puh. 456 11). Hakuaikaa on jatkettu. Lomakkeiden palautus
edellä mainittuihin paikkoihin
29.9. mennessä.

KIRKONMÄELTÄ

Hyvinkään seurakuntalehti
Päätoimittaja: Tapio Turunen
puh. (019) 4561 210
email:tapio.turunen@evl.fi

Tiedotustoimikunta:

Pekka Laine, Annaleena Pakkanen, Kati
Rauhakoski, Mimmu Seitsonen, Kirsti Wartiovaara

Toimitussihteeri: Sami Kallioinen Toimituskunta:
puh. (019) 4561 233
Anna-Maija Ahovaara, Reijo Huuskonen,
email:sami.kallioinen@evl.fi
Antti Pohjanraito, Kati Rauhakoski, Valtteri Salmi, Eija Viitanen

ISSN 1239-2456
Kustantaja: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
Paino: Sanoma Oy FORSSA
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Mikä koulu 
rippikoulu

Vihdoinkin oma
nuorisopoliklinikka

SAMI KALLIOINEN

R

ippikoulusta voi hyvällä syyllä sanoa, että se on ikivanha
koulumuoto. Samalla voidaan todeta, että tänään se on kuitenkin
hyvin nykyaikainen historiastaan
huolimatta. Piispalta, joka muinoin keksi yhdistää lukemisen oppimisen ja kristinopin taitamisen
aviosäätyyn pääsemiseen, se oli
melkoinen keksintö. Näin kovapäisimmätkin saatiin opiskelemaan näitä asioita, niin kuin seitsemän veljestä lukkarin koulussa.
Nykyisin voidaan kuitenkin
keskittyä rippikoulussa elämän
peruskysymysten äärelle ja pohtia niitä yhdessä ikätoverien ja
ryhmien opettajien kanssa. Viikko ei ole riittävä aika kaikkien perimmäisten kysymysten selvittämiseen. Viikon aikana voi kuitenkin syntyä ilmapiiri, joka myönteisellä tavalla edistää kristilliseen
uskoon ja elämään yleensä liittyvien asioiden pohdiskelua. Useinhan ajatellaan, että näitä asioita
voi mietiskellä vanhemmalla iällä. Tällöin kuitenkin unohdetaan,
että näistä pohdinnoista moni on
saanut hyviä aineksia oman elämän tueksi. Miksi siis odottaa
seitsenkymppiseksi, kun voi aloittaa viisitoistavuotiaana.

Rippileirille
Rippikoulut ovat paljolti siirtyneet
leirimuotoisiksi. Näin on myös
tapahtunut Hyvinkäällä.
Päiväkouluja on nykyisin yksi
vuodessa ja kaikki muut ryhmät
ovat leirejä. Aikaisemmin hiihtolomalla oli neljä leiriä, mutta viime vuosina on talven leireistä
kiinnostuneita ollut vain kahden
ryhmän verran. Leirien koko pyritään saamaan nykyisin alle 30

Koulun alku ja syksy voivat laukaista patoutuneita ongelmia. Nuorisopoliklinikka on auttamassa solmujen aukaisemisessa

Hyvinkääläisten nuorten ei tarvitse enää mennä
Järvenpäähän saamaan apua ongelmiinsa, sillä syksyn
alussa on Hyvinkäällä aloittanut oma nuorisopoliklinikka. Vuosien ajan tarve oman yksikön saamiseksi
ottomaksut kattoivat noin 230 000 on ollut laajasti tiedossa ja nyt toimintaa kokeillaan
osanottajan.
Rippikoulun käyminen ja siihen mk. Seurakunnan omiin ryhmiin jouluun asti.
liittyvä konfirmaatio tuovat myös
eräitä oikeuksia, kuten oikeuden
toimia kummina. Lisäksi 18 vuotta täytettyään saa kirkollisen äänioikeuden ja oikeuden asettua
ehdokkaaksi kirkollisissa vaaleissa sekä oikeuden kirkolliseen
avioliittoon vihkimiseen.
Rippikoulun voi käydä sinä
vuonna kun täyttää 15 vuotta tai
sen jälkeen. Vuonna 2001 rippikouluikään tuleville nuorille lähetetään syyskuun aikana henkilökohtaiset ilmoittautumislomakkeet. Mikäli lomaketta ei ole saanut postitse, voi sen pyytää lähettämään soittamalla seurakunnan
neuvontaan, puh. 456 11.
Rippikoulut ovat maksullisia
mutta kannatta muistaa, että 500
- 550 markan leirimaksu kattaa
keskimäärin kolmen leiripäivän
täysihoitomaksun. Seurakunta sijoitti tähän toimintaan vuonna
1999 lähes miljoonan, josta osan-

KERHOT 2000 - 2001
Tervetuloa mukaan Hyvinkään seurakunnan varhaisnuorten kerhoihin! Kerhot alkavat viikolla 37 (ma 11.9. alkaen), ellei toisin erikseen
mainita. Kerhoasioista voi tiedustella srk:n nuorisotoimistosta puh.
4561 240 ma, ti, ke, pe 10 - 13 ja ti, to 16 - 18 sekä varhaisnuorisotyöntekijöiltä puh. 4561 282, -283, -284.
KOKKIKERHOT

MA 16.00-18.00 10-14 v. tytöt ja
pojat, Betania, Helenenk. 15
TI 18.00-20.00 7-12 v. tytöt ja pojat,
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
TI 17.30-19.30 7-10 v. tytöt ja pojat,
Paavola, Aittatie 1
PE 16.00-18.00 9-12 v. tytöt ja pojat,
Ahmankatu 2

NÄYTELMÄKERHOT

KE 16.30-18.00 9-12 v. tytöt ja pojat,
Pappilankatu 14
TO 16.30-18.00 10-14 v. tytöt ja
pojat, Vehkoja, Yli-Anttilantie 3

JUNIORDRAAMA

MA 18.00-19.30 9-12 v. tytöt ja pojat, Ahmankatu 2

LIIKUNTAKERHO

MA 16.30-18.00 7-10 v. tytöt ja
pojat, Vehkoja, Yli-Anttilantie 3

SÄHLYKERHOT

TI 18.00-19.30 v. 1990-91 s. tytöt,
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
KE 16.30-18.00 v. 1992-94 s. pojat,
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3
TO 16.30-18.00 v. 1989-93 s. tytöt,
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3

ASKARTELUKERHOT

TI 16.30-18.00 7-12 v. tytöt ja pojat,
Betania, Helenenkatu 15
KE 18.00-19.30 7-10 v. tytöt ja pojat,
Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16

TOIMINTAKERHOT

MA 18.00-20.00 8-12 v. tytöt ja pojat, Paavola, Aittatie 1
TI 18.00-20.00 7-10 v. tytöt ja pojat,
Vehkoja, Yli-Anttilantie 3 (vko
38)
TO 17.30-19.00 7-12 v. tytöt ja pojat, Seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie 3

osallistui 443 nuorta.
Joskus nuori saattaa ilmaista,
että on kurjaa kun on pakko tulla
riparille. Tähän on todettava, ettei mikään määräys pakota ketään
käymään rippikoulua. Jostakusta
voi tietysti tuntua siltä, että vanha perinne on yhtä kuin laki tai
asetus, jotka raamittavat elämäämme. Monet ovat kuitenkin
kokeneet iloisen yllätyksen kun
monet ennakkoluulot rippikoulua,
seurakuntaa ja näin muodoin
myös kristillistä uskoa kohtaan
ovat osoittautuneet vääriksi.
AULIS SAVIOJA
nuorisosihteeri

- Jo nyt kuukauden jälkeen toiminta pyörii täysillä, klinikkalaiset kertovat.
Hyvinkäällä toimivan klinikan
jäsenet ovat työskennelleet useita
vuosia Kellokosken nuorisopoliklinikan liikkuvassa osastossa.
Myös Hyvinkään yksikkö on ns.
liikkuva yksikkö. Toiminnan painopiste ei ole toimistossa istumista, vaan työntekijät käyvät kouluissa ja kodeissa kohtaamassa
vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän läheisiään. Nuori voidaan
kohdata hänelle tutussa ympäristössä, jolloin kynnys avun pyytämiseksi laskee. Samalla nuoren
lähipiiri otetaan mukaan auttamaan vaikeuksissa olevaa ja pidetään yllä jo olevaa sosiaalista
verkkoa.

Kriisiapua yhteistyönä
Hyvinkään yksikön tavoitteena on

pitää kontaktijaksot varsin lyhyinä ja ohjata pidempää terapiaa
tarvitsevat nuoret psykologin hoitoon. Samoin eri yhteistyötahojen,
kuten kaupungin ja seurakunnan
kanssa, pyritään luomaan monipuolisia turvaverkkoja nuorille.
Isoveli-projekti on yksi esimerkki näistä yhteistyöprojekteista, joihin nuorisopoliklinikka voi myös
tukeutua.
Nuorten lisäksi poliklinikan
apua ovat erityisesti kysyneet
opettajat. Konsultoiva työ kouluissa onkin yksi laajimmista muista
työmuodoista. Kouluterveydenhoitajat ja muut nuorisotyötä tekevät tahot muodostavat oman
yhteistyötahonsa. Yhteistyö voi
merkitä myös sitä, että poliklinikan työntekijän parina nuorta on
auttamassa joku yhteistyötahon
henkilö.
SAMI KALLIOINEN

MONITOIMIKERHO

PE 17.00-18.30 7-10 v. tytöt ja pojat,
Paavola, Aittatie 1

PIENOISMALLIKERHO

TO 17.00-18.30 7-12 v. pojat, Vehkoja, Yli-Anttilantie 3

ATK-KERHOT

TI 18.00-19.30 7-9 v. pojat, Työkeskus, Hämeenkatu 16
KE 18.00-19.30 10-14 v. pojat, Työkeskus, Hämeenkatu 16

Betanian tiistai-illat nuorille klo 18.30 (huom. aika)

RC-KERHO (Radio-ohjattavat

N u o r t e n s ä h l y Vehkojan
srk-keskuksessa keskiviikkoisin
klo 18

autot)
PE 17.00-21.00 Vehkoja, Yli-Anttilantie 3

PSA-KERHO (Pienoissähköautot)
MA, TI, KE 18.00-20.00 Työkeskus,
Hämeenkatu 16 HUOM! Uudet
aloittelevat kerholaiset, tervetuloa
mukaan viikolta 44 lähtien (alkaen
ma 31.10).
NUKKEKOTIKERHO

MA 16.30-18.00 Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16 HUOM! Alkaen viikolla 38, ma 18.9. Kerhoon
otetaan aluksi vain 10 kerholaista.
Ilmoittautuminen nuorisotoimistoon.

Hyvinkään seurakunta
Nuorisotoimisto
p. (019) 4561 240
Päivystys
ma, ti, ke ja pe 10-13
ti ja to 16-18

Nuorten Raamis joka toinen pe klo 18-20 Vanhan kirkon sivusalissa (seuraavan kerran 22.9.)
Kartsakirko t perjantaisin
klo 20 Vanhassa kirkossa

Tervetuloa!

