KIRKONMÄELTÄ
Hyvinkään seurakuntalehti

nro 6 23.8.2000
SAMI KALLIOINEN

Kirkkoherran vaali
17. - 18.9.2000
Palvelevan
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maailmankongressi
Sevillassa
Pentti Kakkosen raportti
matkasta ja sen annista

sivuilla 8 - 9
Sinua tarvitaan!

Vielä ehdit
mukaan!
Katekismukset ovat
saapuneet ja jakaminen
alkaa sunnuntaina 17.9.
Miten minä pääsen niitä
jakamaan?

katso sivulta 3

Kesän valokuvakilpailussa
ristejä
Voittajan ja muut
palkitut löydät

sivulta 4

Sururyhmä
läheisensä
menettäneille
alkaen torstaina 14.9.
klo 18 - 19.30
työkeskuksen
kokoushuoneessa,
Hämeenkatu 16

Vaalinäytteet Hyvinkään kirkossa klo 10.00
27.8. kirkkoherra Ilkka Järvinen
3.9. kirkkoherra Jyrki Nordlund
10.9. kirkkoherra Martti Kola

Yhteensä kuusi kokoontumiskertaa, ei ennakkoilmoittautumista. Mukana pastori
Virpi Koivisto ja diakonissa
Tuula Liivola. Lämpimästi
tervetuloa.
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Paimenen palsta

Pääkirjoitus

Kirkkoherran vaali
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra valitaan 17. - 18.9.
julkisella vaalilla. Äänioikeutettuja ovat viimeistään
18.2.2000 18 vuotta täyttäneet ja samana päivänä Hyvinkään seurakunnan läsnäolevina jäseninä olleet. Vaali
on määrätty aloitettavaksi päiväjumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 17.9. Vaalisijoille asetetut hakijat kirkkoherrat Ilkka Järvinen, Jyrki Nordlund ja Martti Kola
antavat vaalinäytteensä vaalia edeltävinä sunnuntaina. Ylimääräisiksi ehdokkaiksi kelvollisia ovat pastori Jari Kemppainen, rovasti Pertti Niiranen, rovasti Kari Orre ja rovasti Tauno Tuominen.
Vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä
saa pyytää virkaan kelpoiseksi todettua hakijaa, jota ei
ole asetettu ehdolle, ylimääräiseksi ehdokkaaksi. Itse vaalissa äänestäjällä on oikeus kirjoittaa vaalilippuun pyydetyn ylimääräisen vaaliehdokkaan nimi ja hänellä on sen
lisäksi oikeus äänestää myös varsinaisella vaalisijalla olevaa pappia.
Tällä kertaa valittavana on seurakunnan kymmenes kirkkoherra. Häntä ovat edeltäneet rovastit Akseli S. Renvall, Vihtori Varpio, Vilhelmi Laurila, Väinö Peltonen,
Tauno Virolainen, Paavo Kiuru, Pentti Pirhonen, Hannu
Pelkonen ja Tapio Turunen. Korkeimmilleen äänestysprosentti on kohonnut kirkkoherran vaalissa vuonna 1971,
jolloin se oli 23,6 % äänivaltaisista seurakunnan jäsenistä. Tuolloin valituksi tuli pastori Pentti Pirhonen. Seuraavaksi korkein äänestysprosentti 20,9 saatiin vuonna
1981, jolloin valituksi tuli kirkkoherra Hannu Pelkonen.
Vain kerran ennen tätä eli vuonna 1967 saavutettiin hieman yli 20 %:n taso.
Suuressa seurakunnassa äänestysprosentti harvoin kipuaa yli 20 %:n. Äänioikeutettuja on 26.410 virallisen tarkastuksen mukaan. Toivomme mahdollisimman monen
kiinnostuvan vaalista ja myös äänestävän näissä vaaleissa. Kirkkoherran vaalissa on jokaisella äänestäjällä mahdollisuus vaikuttaa ja siksi toivomme niin vaalinäytepäivien kuin itse vaalipäivien saavan runsaan väen liikkeelle. Vaali pidetään Hyvinkään kirkossa kahtena päivänä,
jolloin on mahdollisuus äänestää klo 20 asti. Siis virkut
jo jumalanpalvelukseen mukaan ja äänestämään. Sen jälkeen voi kävelylenkin suunnata kirkolle ja lähteä mukaan
katekismusjakeluun jo vaalin ensimmäisenä päivänä.
Äänioikeuden käyttäminen on kaunis perinne myös kirkossa. Tässä vaalissa vaikuttaminen on tärkeää. Valitaan
seurakunnan kirkkoherra tuleviksi vuosiksi, ehkäpä vuosikymmeniksikin. Miksi et äänestäisi kun siihen on mahdollisuus? Korkea äänestysprosentti on myös sellainen
signaali, jota kuunnellaan koko Hyvinkäällä.
Käytä äänioikeuttasi
kirkkoherran vaalissa 2000
TAPIO TURUNEN
kirkkoherra

Pyhyyden kokeminen
Tuomiorovasti Mikko Heikka
käsittelee otsikon alla PYHÄ
Suomen Kuvalehdessä pyhän kokemista ja sen todeksi elämistä
niin seurakunnan toiminnassa
kuin kasvatustyössä. Samassa kirjoituksessa arkkiatri Risto Pelkosen ajatukset tulevat esille. Arkkiatri kysyy, olisiko mahdollista
kasvattaa suomalaista kirkkovierasta siihen suuntaan, että hän
ymmärtäisi kirkon pyhyyden ja ilmaisisi sen käyttäytymisellään.
Pelkosen arvio on, että tavallinen
satunnainen kirkkovieras tulee
kirkkoon muina miehinä niin
kuin mihin julkiseen tilaan tahansa. Edelleen hän toteaa: Harva
pysähtyy, kumartaa ja tekee ristinmerkin.
Onko harvinaista, jos ruumisauto lipuu hiljalleen ohitse vainajaa kuljettaen ja veteraani kohottaa lakkinsa, pysähtyy ja kunnioittaa kuoleman kutsua? Onko
harvinaista, että veteraaniparin
edestä kävelee joukko ihmisiä ihmetellen ja mutkattomasti tilanteen ohittaen? Onko ihmeellistä,

kun kirkkoon saapuva nuori ei
huomaa paljastaa päätään, vaan
lampsii alttarille asti lippis
päässä? Onko ihme, jos kirkkokansa kaste- tai hääjuhlaan kokoontuneena ei hoksaa hiljentyä
ennen kuin pappi on paikalla?
Usein kysymys on huomaamattomuudesta. Ei enää ehkä yritetäkään ohjata, kasvattaa ja opettaa
kansaa hyville ja pyhille tavoille.
Vanhaan hyvään aikaan tapakasvatus oli yleistä ja tervehtiminen
kuului luonnollisena asiana jokaisen elämään. Teitittely tuntui joskus koomiselta, mutta vanhempaa
ihmistä tuli teititellä. Vanhempia
saatettiin sinutella, mutta isovanhemmat, tädit ja sedät olivat niin
arvostettuja, että heitä teititeltiin.
Opettajaa, pappia, lääkäriä ja apteekkaria kunnioitettiin ja samalla hieman pelättiinkin, koska niin
monet asiat olivat heistä kiinni.
Kirkko oli rakennuksena jo niin
arvostettu ja kunnioitettu, että sen
sisällä kuljettiin vain kuiskaillen.
Pyhää tarvitaan yhä. Pyhä tekee nöyräksi. Siksi on tarpeellis-

ta ottaa niin seurakunnan toiminnassa kuin kotien ja koulujen kasvatustyössäkin esille pyhän merkitys. Ihminen tarvitsee pyhän kokemista tässä raaistuvassa maailmassa. Vanhempien ihmisten
kunnioitus, niin elämän kuin kuolemankin edessä hiljentyminen,
hyvät tavat ja toisen huomioon
ottaminen luovat inhimillisen yhteisön. Pyhän kunnioittaminen
asettaa ihmisen oikealle paikalle
Jumalan luomakunnassa. Hän ei
ole kaiken valtias, vaan Jumalan
luoma yksilö. Ja tämän tajuaminen ohjaa luontevasti niin kirkon
pyhyyden kokemiseen kuin myös
toinen toistemme kunnioittamiseen.
TAPIO TURUNEN

Ystävyysseurakunnassa kylässä
Joskus matkustaminen voi olla
vaikeaa. Sen saimme kokea, kun
yritimme päästä Viljandin rovastikunnan vieraiksi 26.5. Yritys
ylittää Suomenlahti katamaraanilla päättyi puolen tunnin keikuttelun jälkeen täyskäännökseen kohti
kotisatamaa. Parin tunnin taistelun jälkeen laivayhtiö järjesti
meille helikopterikyydin Tallinnaan. Kahteen kopteriin pakkautui yhteensä 24 luottamushenkilöä ja virkamiestä. Yksi
matkalaisista tuli seuraavana
aamuna ensimmäisellä aluksella perässä. Lento oli elämys.
Viljandin rovastikunta on
Tuusulan rovastikunnan ystävyysrovastikunta ja sitä kautta
Hyvinkään seurakunnan ystävyysseurakunta. Jokainen Hyvinkään seurakuntalainen on
vuosittain tukenut näiden seurakuntien työtä markalla ja tänä
vuonna riemuvuoden kunniaksi kahdella. Säännöllisin väliajoin on ollut vierailuja puolin ja toisin. Nyt oli meidän vuoromme.
Elämysmatkan jälkeen ajelimme majapaikkaamme Olusveren
kartanon hostelliin. Oli onni, että
meillä oli oma tulkki, Henrik Korpikallas, mukana, sillä hän piti
bussikuskin Tallinnassa tietoisena viivytyksistä ja muutenkin hoiteli suvereenisti ongelmatilanteita paikallisten kanssa. Perillä
odotti pihvi ja peti. Pitkän päivän
päätteeksi oli onni päästä nukkumaan.

Aamulla Viron luonto näytti
parhaita puoliaan. Kartanon puistikon parisataa puulajia ja runsas
linnusto antoi rauhallisen ja elävöittävän alun aamuun.
Lauantaipäivän ohjelmassa oli
tutustuminen Viron kirkkopäiviin

Pärnussa. Suomalaisten hyvin
tuntema kylpyläkaupunki oli
koonnut tuhansia Viron luterilaisia juhlimaan. Paikalliseen tapaan
juhlien kohokohta oli laulu. Laululavalle vyöryi puolentoista tuhannen laulajan kuoro ja se valloitti yleisönsä pääministeri Mart
Laaria myöten.
Viron luterilainen kirkko antoi
itsestään hyvin elävän ja toimivan
kuvan. Vaikka seurakunnilla on
taloudellisia vaikeuksia ja seurakuntaan kuuluvien määrä on suh-

teellisen alhainen, niin työn henki on hyvä.
Matkalla Viljandista Pärnuun
isäntämme Viljandin seurakunnan talousjohtaja Toivo Vilumaa
kertoi elävästi Viron tilanteesta ja
seurakuntien elämästä. Sähköpylvään päässä asustavia haikaroita ihmetellessä saimme
myös rautaisannoksen neuvostohuumoria ja -tragediaa.
Sunnuntaina osallistuimme
jumalanpalvelukseen Paavalin
kirkossa. Lääninrovasti Jaan
Luhamets esitteli jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntien
toimintaa Virossa. Samassa
yhteydessä luovutimme Hyvinkään seurakunnan lahjan tukemaan seurakuntatyön kehittämistä. Tilanne keskisessä Virossa ei ole mitenkään helppo
seurakuntatyössä.
Paluumatkalla oli aikaa jutella ja mietiskellä veljeskansojen erilaisia kohtaloita. Viron puolen vuosisadan harmaan jakson kurominen umpeen
on varmasti kova urakka. Erityisen vaikeaa se on Viljandiakin
syrjäisemmillä alueilla, kuten
Saarenmaalla. Henki tuntui maassa kuitenkin olevan hyvä. Esimerkiksi kaupunkien kadut ja talojen
pihat olivat siistejä ja työtä rakennusten korjaamiseksi tehtiin kaikkialla.
Seuraavaksi toivotamme ystävämme Viljandista tervetulleiksi
Hyvinkäälle.
SAMI KALLIOINEN

KIRKONMÄELTÄ

3

Vuokrattavana

Jakajia tarvitaan vielä lisää

Toimistohuone
Isossa pappilassa

Katekismukset ovat
saapuneet!

(Pappilankatu 14)

Huoneen koko 18 m2 ja siihen liittyy 16 m2 kellarivarasto.
SAMI KALLIOINEN

Seurakuntakeskuksen
pihaan ajoi keskiviikkona
16.8. Kiitolinjan kuormaauto, jonka sisuksista
kärrättiin seurakunnan
varastoon 255 laatikollista
ja viisi pussillista kirjoja.
Pitkä odotus oli ohi. Nyt
kädessä oli uusi
Katekismus.
Tulevien viikkojen aikana Katekismukset saavat ympärilleen kirjekuoren ja sisäänsä kirkkoherran
saatekirjeen. Sitten kaikki on valmista 17.9. alkavaan innostavaan
jakourakkaan. Auliita jakajia on
tähän mennessä ilmoittautunut
hieman yli 200.
Erityisesti Parantola-Sahanmäen, Nummisilta-Talvisillan, Nummenkärki-Veikkarin, Kruununpuiston, Vehkojan ja Hyvinkäänkylän alueille tarvitaan lisää jakajia, yhteensä 30 - 40 jakajaa.
Jakajaksi ja anorakin omistajaksi pääset ilmoittautumalla ohessa
olevalla lomakkeella tai suoraan
Anna-Maijalle. Kaikille jakajille
järjestetään vielä 6.9. klo 18.00
alkaen yhteinen koulutustilaisuus,
jossa kerrataan vielä jakeluun liittyvät asiat ja tutustutaan muihin
jakajiin.

Kädenojennus
hyvinkääläisille
Katekismukset jaetaan Hyvinkäällä kädestä käteen jokaiseen talouteen. Näin halutaan viedä henkilökohtaisesti perille seurakunnan
Riemuvuoden tervehdys. Piispamme Eero Huovisen kirjoittaman
Katekismuksen soisi kuluvan kä-

Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäinen (p.
4561 230 tai 0400 475 640) sekä
talousjohtaja Jouni Lätti (p. 4561
220 tai 040 536 7522), Hyvinkään
seurakunta, PL 29 (Hämeenkatu
16), 05801 Hyvinkää

Syyskauden
ensimmäiset

Lähetysmyyjäiset
pe 8.9. klo 10.30-13.00

seurakuntakeskuksessa

Tervetuloa!

Katekismukset odottavat seurakunnan varastossa ahkerien jakajien käsiä. Anna-Maijalle voi vielä ilmoittautua mukaan talkoisiin.
sissä ja auttavan elämän vaikeissakin vaiheissa.
Syksyn aikana järjestetään lukuisia katekismustilaisuuksia,
joissa kerrotaan ja keskustellaan
katekismuksen sanomasta. Riemuvuoden juhlanäytelmä Pietari
Särkilahti - Wittenbergin maisteri antaa myös oman historiallisen
lisänsä katekismuksen tarkasteluun. Näytelmästä enemmän takasivulla. Seuraavassa Kirkonmäeltä-lehden Katekismusnumerossa
13.9. on tarkempaa tietoa katekismusopetuksesta ja muista siihen
liittyvistä tapahtumista.
SAMI KALLIOINEN

Arvot mekin ansaitsemme!
Ilmoittaudun mukaan jakamaan
Katekismusta hyvinkääläisiin koteihin
Nimi:

Puhelinnumero:

Osoite:

Jakajille hankitaan anorakit.
Ilmoita kokosi (S - XXL).

Koko:
Palautus: Hyvinkään seurakunta, PL 29, 05801 Hyvinkää tai palauta lomake seurakunnan neuvontaan. Voit ilmoittautua myös
suoraan Anna-Maija Ahovaaralle, puh. 4561 229 tai annamaija.ahovaara@evl.fi

Tervetuloa

Mummon
kammariin
(Helenenkatu 34 D)
ma, ti, ke klo 11 - 15

to perhepäivä
klo 9 - 12

Pappilan hätävara

Pyhäkoulunopettajaksi
Työhön saa koulutuksen,
tuen ja pienen palkkion. Jos
työ lasten parissa kiinnostaa, ota yhteyttä. Eija Viitanen p. 4561 246 tai 040
559 6327
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Kirkonmäeltä-lehden
valokuvauskilpailu

Risti
monesta
kulmasta
T

oukokuun Kirkonmäeltä-lehdessä julkistettuun valokuvauskilpailuun osallistui 24 hyvinkääläistä kuvaajaa lähes neljälläkymmenellä otoksella. Pääosassa valokuvista oli lähestytty ristiä
eri näkökulmista. Kilpailun tuomaristo olisi mielellään nähnyt
ristin teemaan liittyviä kokeellisia kuvia. Tuomariston (kirkkoherra Tapio Turunen, valokuvaaja Kari Friman ja tiedotussihteeri
Sami Kallioinen) oli varsin helppo löytää kuvista kolme parasta.
Kuvien joukossa oli lisäksi koko
joukko korkeatasoisia otoksia.
Kilpailun voittajaksi valittiin
Harri Rannan kuva Risti ikkunan takana. Tuomaristo näki siinä monen suomalaisen arkuutta
lähestyä ristiä. Ulkoa, alhaalta ja
vieläpä takaapäin ristiä kohti kulkeva kuva on myös taiteellisesti
erittäin onnistunut. Valon ja heijastusten käyttö on taitavaa. Kuvakulman löytämiseksi on nähty
paljon vaivaa ja erityisen miellyttävää on, että kuva on Hyvinkään
kirkosta. Kuva palkitaan 500 markan lahjakortilla paikalliseen valokuvausliikkeeseen.
Tuomaristo päätyi jakamaan
kilpailun toisen palkinnon. Sen
saavat Kristiina Leipälä kuvallaan Veden pyhitys ja Jorma
Huttunen kivestä nousevalla ris-

tillä. Otokset palkitaan kirjapalkinnoin.
Leipälän valokuvan voimakas
sommittelu ja tunne tekivät kuvasta onnistuneen. Luonnollisen pyhän hetken kuvaaminen on haaste, sillä kohtausta ei voi ottaa uudelleen. Kuvan runsaista yksityiskohdista nousi erityisesti esille
ristin varjossa oleva ihmisryhmä.
Heissä heijastui voittajakuvan tapaan arkuus ja ihmettely. Päähenkilöiden katseet luovat kuvan ylittävän sillan.
Jorma Huttusen kuvassa kalliolle perustettu risti suorastaan
loistaa vihreän taustan edessä.
Hämähäkki seitteineen tuo otokseen monimielisesti elämän ja
kuoleman elementtejä.
Kirkonmäeltä-lehti onnittelee
voittajia ja kiittää kaikkia osallistujia. Ensi vuonna jatkamme uusilla teemoilla.
Tuomariston puolesta
SAMI KALLIOINEN

SAMI KALLIOINEN

Kuvien arviointi on tarkkaa puuhaa. Tapio Turunen tutkii kilpailun
voittanutta diakuvaa luupilla.

1. palkinto Harri Ranta Risti ikkunan takaa (diakuva)

Jaettu 2. palkinto Kristiina Leipälä Veden pyhitys.

Jaettu 2. palkinto Jorma Huttunen.
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5

Kirkkoherran vaali 17. - 18.9.2000
SAMI KALLIOINEN

Suuri
vaalipaneeli
to 14.9. klo 18.00
seurakuntakeskuksen
isossa salissa
Hämeenkatu 16

paneelin puheenjohtaja
toimittaja Timo Leponiemi

Seurakuntalaiset
valitsevat paimenensa
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 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. Ylimääräisellä
vaalisijalla olevien määrää ei ole
rajoitettu, joten meillä maksimi on
neljä henkilöä.

Vaalinäytteet
Jokainen vaalisijoille asetettu ehdokas esittäytyy seurakuntalaisille vaalinäytteen muodossa, mikä
on jumalanpalveluksen toteuttaminen. Kukin vuorollaan hoitaa
sekä liturgin että saarnaajan tehtävät. Ylimääräisellä vaalisijalla
olevilla ehdokkailla ei ole vaalinäytettä.
Meillä ensimmäisenä vaalinäytteen antaa kirkkoherra Ilkka Jär-

vinen sunnuntaina 27.8. klo 10
Hyvinkään kirkossa. Siitä jatketaan siten että 3.9. on vuorossa
kirkkoherra Jyrki Nordlund ja
10.9. kirkkoherra Martti Kola.

Vaali
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
syytä olla mukana jokin henkilöl-

lisyystodistus, jotta tarkistaminen
sujuisi juohevasti. Äänestyslipussa on vaalisijoille asetettujen lisäksi neljäs paikka mahdollista
ylimääräistä ehdokasta varten.
Vaalipaikalla on selkeästi ilmoitettu, onko ylimääräistä ehdokasta pyydetty. 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 tapahtuu maanantaina heti vaalien
päättyä ja vaalitulos selvinnee
parissa tunnissa.

HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRAN VAALIN
VAALINÄYTE- JA VAALIPÄIVÄT
Hyvinkään seurakunnan kirkkoherran vaalissa on Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli asettanut hakijat vaalisijoille ja määrännyt sen mukaisesti vaalinäytteet annettaviksi Hyvinkään kirkossa
seuraavasti:
1. vaalinäyte Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti
Ilkka Järvinen su 27.8.2000 klo 10
2. vaalinäyte Iitin seurakunnan kirkkoherra Jyrki Nordlund
su 3.9.2000 klo 10
3. vaalinäyte Haukivuoren seurakunnan kirkkoherra Martti Kola
su 10.9.2000 klo 10
Vaali toimitetaan Hyvinkään kirkossa sunnuntaina 17.9.2000
alkaen päiväjumalanpalveluksen jälkeen n. klo 11.30 ja jatkuen
klo 20 saakka sekä maanantaina 18.9.2000 klo 9.00  20.00.
TAPIO TURUNEN
vaalilautakunnan puheenjohtaja

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, PL 29, 05801 Hyvinkää) tai ennen
paneelin alkua puheenjohtajalle.

Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulin
lausunnot vaalisijoille
asetetuista hakijoista
1. vaalisijalle Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra Juha Ilkka
Järvinen, joka on syntynyt 22.7.1955. Hän on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon 23.4.1979 ja hänet on vihitty papiksi
30.5.1979. Hän on toiminut pastorina Viitasaaren, Virtain ja Suonenjoen seurakunnissa noin seitsemän vuotta. Hän on toiminut
Virtain seurakunnan vt. kirkkoherrana noin vuoden, Säkylän seurakunnan kirkkoherrana noin 2 vuotta ja Kauhajoen seurakunnan kirkkoherrana 1.12.1989 alkaen. Hänet on nimitetty Kauhajoen rovastikunnan lääninrovastiksi 1.12.1994 - 30.11.2000. Hän
on suorittanut pastoraalitutkinnon arvosanalla kiitoksella hyväksytään, cum laude approbatur.
2. vaalisijalle Iitin seurakunnan kirkkoherra Jyrki Kalervo Nordlund, joka on syntynyt 11.2.1954. Hän on suorittanut teologian
kandidaatin tutkinnon 26.5.1980 ja hänet on vihitty papiksi
28.5.1980. Hän on toiminut pastorina Pyhtään ja Iitin seurakunnissa noin 9,5 vuotta sekä 1.12.1989 alkaen Iitin seurakunnan
kirkkoherrana. Hän on toiminut myös Suomen merimieskirkko
ry:n vapaaehtoisena laivakuraattorina 1999 alkaen. Jyrki Nordlund on suorittanut pastoraalitutkinnon arvosanalla kiitoksella
hyväksytään, cum laude approbatur.
3. vaalisijalle Haukivuoren seurakunnan kirkkoherra Martti Olavi Kola, joka on syntynyt 5.7.1949. Hän on suorittanut teologian
kandidaatin tutkinnon 29.5.1972 ja hänet on vihitty papiksi
31.5.1972. Hän on toiminut Suomen Kansanlähetyksen palveluksessa lähetyskoulun lehtorina ja assistenttina runsaat kolme
vuotta sekä rehtorina vajaat 2,5 vuotta. Pastorina hän on toiminut Paavalin ja Kallion seurakunnissa vajaat 5,5 vuotta. Hän on
työskennellyt Kirkon ulkoasiainkeskuksen pastorina Ruotsissa
viisi vuotta ja 1.6.1987 alkaen Haukivuoren seurakunnan kirkkoherrana. Martti Kola on suorittanut pastoraalitutkinnon arvosanalla kiitoksella hyväksytään, cum laude approbatur.
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Kirkkoherran vaali
Kirkonmäeltä-lehti lähestyi
vaalisijoille asetettuja ehdokkaita seuraavilla kysymyksillä
1. Mikä on seurakunnan
toiminnan keskus?
2. Mitkä ovat kiinnekohtasi
Hyvinkäälle?
3. Mitä haluaisit tietää
Hyvinkään seurakunnasta?
4. Miten olet verkostoitunut
yhteiskuntaan?
5. Kuvaile itseäsi
6. Kokemus hallinnosta,
johtamisesta, ihmissuhdetyöstä
7. Suhtautumisesi
naispappeuteen, eronneiden
vihkimiseen ja kirkkoon
kuulumattomien siunaamiseen
8. Tärkein raamatunkohtasi
ja miksi?
Lisää tiukkoja kysymyksiä ehdokkaille
voi jokainen seurakuntalainen esittää
14.9. klo 18.00 alkavassa vaalipaneelissa seurakuntakeskuksessa.

Ilmainen bussikuljetus
vaalinäytejumalanpalveluksiin ja
vaalisunnuntaina 17.9.
Lähtö klo 9 Kytäjän kirkolta. Sieltä reittiä
Vehkojan seurakuntakeskus, Uudenmaankatu, Kalevankatu, Asemankatu, Aleksis Kiven
katu, Vaiveronkatu, Jussilankatu, Paavolan
seurakuntakoti, Riihimäenkatu, Urakansilta,
Kauppalankatu, Hyvinkään kirkko. Paluukuljetus noin klo 11.30. Sunnuntaina 17.9.
paluulähtö n. 12.30.

1. vaalisija
Kauhajoen kirkkoherra Ilkka Järvinen
vaalinäyte su 27.8. klo 10.00 Hyvinkään kirkossa
1. Minä en epäröi vastata yhtään, sillä se on jumalanpalvelus.
Tämän lähelle nostan ajatuksen:
todistus, palvelu ja yhteys. Jokainen työmuoto toteuttaa osaa tästä
kokonaisuudesta. Ei niin, että olisi vähempiarvoisia työmuotoja.
Esimerkiksi lapsityössä kerhoissa puhutaan Luojasta, kuunnellaan ja keskustellaan, leikitään ja
hiljennytään Sanan äärellä. Pääasia, että ollaan tietoisia siitä, että
ollaan kirkon työssä. Tietysti voisi laajemmin myös sanoa, että seurakunnan toiminnan keskus on
ihminen, jonka Jumala on pelastanut Kristuksessa ja jonka vuoksi työtä teemme. Jumalanpalveluksessa tämä toteutuu parhaiten
ehtoollispöydässä. Sinne menemme kaikki yhtä syntisinä.
2. Hyvinkää on tuttu lähinnä
joidenkin vierailujen kautta. Kirkkopäivät muutama vuosi sitten jäivät mieleen. Jokunen tuttu on.
3. Paljon tietysti tässä tilanteessa. Olen tutustunut toiminta- ja
taloussuunnitelmaan jne. huomaten että toiminta on monipuolista
ja taloudellinen tilanne mahdollistaa työn jatkuvuuden monipuolisena. Seurakunnan esittely oli
ystävällistä ja asiantuntevaa käydessäni siellä. Haluaisin kysyä,
mitä hyvinkääläiset tykkäävät
paikkakunnastaan ja omasta kotiseurakunnasta?
4. Papintyön kautta tulevat ihmiset tutuiksi. Olen mukana monessa. En kuitenkaan lähde luettelemaan kuin syntymäpäivähaastattelussa ansioitani. Kauhajoki on 15 000 asukkaan paikkakunta, jossa seurakunnan pappi/kirkkoherra näkyy vielä. Kun ajan
autolla töihin tai kävelen kylällä

mieltäni rohkaisee, kun ihmiset
laidasta laitaan moikkaavat. Työn
ulkopuole1la kuulun Kauhajoen
kunnan kulttuurijohtokuntaan,
Kauhajoen evankelisen opiston
hallitukseen seurakunnan edustajana, olen Kauhajoen kulttuurisäätiön jäsen seurakunnan edustajana, Meritan valvoja, reserviupseeri ja rotary. Eli se perinteinen pappiko? Ei mielestäni kuitenkaan. Kunnanvaltuustoon en
ole lähtenyt ehdokkaaksi, vaikka
monet puolueet ovat pyytäneet.
Arvostan kuitenkin yhteisten asioiden hoitamista. Olen ollut kuusi vuotta lääninrovastina Kauhajoen rovastikunnassa. Lähiseurakunnat ja myös kunnat ovat tulleet tutuiksi paremmin.
5. Olen 45-vuotias Kuusankoskella syntynyt naimisissa oleva
neljän lapsen isä. Olen muuttanut
elämässäni paljon, koska isän
ammatti vei perhettä eri puolille
Suomea. Kirjoitin Keuruulla ylioppilaaksi 1975. Vaimoni Maarit
on psykiatrian erikoissairaanhoitaja, joka tällä hetkellä on avohoidon virassa Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirissä. Hän on ollut
myös diakonissana esim. Virroilla. Olen työni lisäksi kiinnostunut urheilusta. Harrastan lenkkeilyä, pelaan poliisien kanssa lentopalloa säännöllisesti (ovat muuten kivaa joukkoa) sekä pelaan
paljon tennistä. Se ei ole mikään
eliittilaji tänä päivänä. Moni muu
1aji tulee paljon kalliimmaksi.
Vapaa-aika näissä meneekin.
Muuten matkailemme perheenä,
tosin isoja lapsia ei enää mukaan
saa. Heillä on menonsa. Soittelen
myös kitaraa ja saatanpa jossain
tilaisuudessa esittää laulun pari.

Olen mielestäni iloinen ja lähestyttävä peruspappi. Tykkään myös
juurevasta sananjulistuksesta. En
ole varsinainen herätysliikemies.
Läheisiä ovat herännäisyys/evankelisuus, mutta en karsasta muitakaan. Meillä on tänä syksynä
Missio, jossa pääpuhujana on
Kalevi Lehtinen.
6. Olen ollut kirkkoherrana Säkylässä kaksi vuotta ja Kauhajoella tu1ee 11 vuotta nyt täyteen.
Ne ovat opettaneet yhdessä kurssien kanssa jotain. Hallinnossa
kirkkoherra on yksi tärkeä linkki, mutta ei ainut. Onni on ollut
siinä mukana, kun olen saanut
oppia monilta hyviltä päättäjiltä
tärkeitä asioita. Työyhteisön johtajuus ja ihmissuhdetyö kulkevat
tänään käsikädessä. Jos hakeutuu
kirkkoherraksi, on muistettava
ettei yksin ole mitään. Joukkue on
pääasia. Sanoisin: pelaajavalmentajatyyppi.
7. Olen ollut alusta lähtien naispappeuden hyväksyjä, olen vihkinyt eronneita avioliittoon, olen
siunannut hautaan kirkkoon kuulumattomia. Pappina palvelen
kaikkia. Haluan kuitenkin keskustella ennen toimituksia syvällisemmin.
8. Jos pitää valita, se on Matteus 28:18-20, sitä ovat taas tuhannet rippikoululaiset lukeneet tänä
kesänä. Lähetyskäsky on tehtävä
ja lupaus. Itselle Jeesuksen sana
Johannes 14:27 on tärkeä. Lue sinäkin se.
ILKKA JÄRVINEN
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17. - 18.9.2000

2. vaalisija

3. vaalisija

Iitin kirkkoherra Jyrki Nordlund

Haukivuoren kirkkoherra Martti Kola

vaalinäyte su 3.9. klo 10.00 Hyvinkään kirkossa

vaalinäyte su 10.9. klo 10.00 Hyvinkään kirkossa

1. Haluaisin nähdä jumalanpalveluksen olevan seurakunnan toiminnan keskus, mutta käytäntö on
nykyään muuta. Kirkolliset toimitukset tavoittavat enemmän ihmisiä, myös kirkosta vieraantuneita. Siksi koen niihin panostamisen tärkeäksi, jumalanpalvelusta
unohtamatta.
2. Olen asunut Hyvinkäällä
vuodet 1959 - 1980. Veli ja anoppi asuvat siellä. Aina välillä tulee
käytyä ja seurattua entisen kotikaupungin asioita.
3. Pitopalvelu näköjään toimii
hyvin vapaaehtoisten avulla. Miten muussa toiminnassa on mukana vapaaehtoisia?
4. Se on vaihdellut vuosien mittaan. MLL:n Iitin osaston johtokunnassa olin kymmenen vuotta,
joista kuusi puheenjohtajana. Iitin kunnan nuorisolautakunnan
puheenjohtajana olin yhden kauden 80-luvulla. Iitin nuorkauppakamarissa ehdin olla kymmenen
vuotta eri tehtävissä mm. puheenjohtajana ennen pakollista 40vuoden eläkeikää. SPR:n Iitin
osaston varapuheenjohtajana olen
toiminut 6 vuotta, mutta olen nyt
väliaikaisella huililla. Tällä hetkellä olen Iitin Osuuspankin hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja yksi hallinnon tarkastajista,
Suomen Merimieskirkon vapaaehtoinen nimikkolaivakuraattori
(tällä hetkellä ilman laivaa), sekä
jäsen Iitin kriisiryhmässä.
5. Avarakatseinen ja huumorintajuinen. Työni otan vähän liiankin tosissani.
6. Olen aikanaan nuorisopappina ollessani käynyt työalan johtamiskurssin sekä kirkkoherraksi
tultuani kirkkoherrojen perus-

1. Messu eri muodoissaan, siis:
Raamatun sanoma, rukous, seurakuntalaisten lämmin yhteys, musiikki ja ehtoollinen ovat jumalanpalveluksen ja seurakunnan yhteisten kokoontumisten ydintä.
Näin Jumalan hoidossa olleille
sanotaan: Lähtekää rauhassa ja
palvelkaa Herraa iloiten.
2. Olen asunut kolmisenkymmentä vuotta lähiseudulla, mutta
en Hyvinkäällä. Vanhimman poikamme kummi ja eräitä ystäviämme asuu siellä.
3. Tulevaisuuden haasteet kiinnostavat, sekä se, miten suuri seurakunta elää paikkakunnalla, jossa maaseutu ja kaupunki yhdistyvät ja jonne pääkaupunkiseutu
ulottaa vaikutustaan.
4. Olen Haukivuorella kunnassa luottamustehtävissä mm. kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen ja lukion ja yläasteen
yhteisen johtokunnan jäsen.
5. Olen viisikymppinen pappismies, jonka ydinryhmään kuuluu
vaimo ja neljä lasta. Heidän kanssaan olen harrastanut autoretkiä
Euroopassa. Lenkkeily ja opiskelu kuuluvat myös harrastuksiini.
Pidän urheilusta ja luonnossa liikkumisesta. Ihmettelen luomistyön
rikkautta ja monien ihmisten kulttuurista taituruutta.
6. Viimeiset 13 vuotta olen toiminut kirkkoherrana Haukivuorella, missä olemme toteuttaneet
äskettäin työyhteisön kehittämisprojektin, johon kuului ihmissuhteiden hoitoa. Olen saanut seurakunnan työaloihin liittyvää kokemusta Paavalin ja Kallion seurakunnissa Helsingissä ja Taalainmaalla suomenkielisestä seurakuntatyöstä. 70-luvulla olin kou-

kurssin. Yli kymmenen vuotta
kirkkoherrana on antanut kokemusta. Toimiminen eri järjestöissä, varsinkin nuorkauppakamarissa ja pankin hallintoneuvostossa
ovat olleet hyviä ja opettavia kokemuksia.
7. Pidän naispappeutta luonnollisena ja iloitsin aikoinaan kirkolliskokouksen päätöksestä. Eronneiden vihkiminen on osa työtäni. On hienoa, että pettymysten
jälkeen uskotaan vielä ihmiseen ja
sitoutumiseen vaikka avoliitonkin
mahdollisuus on olemassa. Kirkkoon kuulumattomien hautauksessa olen noudattanut kirkkojärjestyksen määräystä, jonka mukaan kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, ellei vainaja ole selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.
Kerran olen em. syystä kieltäytynyt, mutta silloin toinen pappi
suoritti toimituksen.
8. Tällä hetkellä tärkein raamatunkohtani on 1. Kor. 10:12: Joka luulee seisovansa, katsokoon,
ettei kaadu. Jumalan edessä
olemme kaikki samalla viivalla.
Raamattu, lapset ja kirkkoherran
virka onneksi pitävät nöyränä,
eipä luule itsestään liikoja.
JYRKI NORDLUND

lutustehtävissä Ryttylässä Hausjärvellä mm. Lähetyskoulun rehtorina. Kokemusta kunnallishallinnosta olen saanut yhdeltä vaalikaudelta. Armeijan organisaatiossa olen toiminut varusmiespappina RUK:n jälkeen Riihimäen
varuskunnassa. Papin työ on aina
ihmissuhdetyötä, hallinnosta sielunhoitoon.
7. Naispappeus: hyväksyn naispappien samoin kuin perinteistä
virkanäkemystä edustavien toimimisen papinvirassa.  Eronneet:
armo suo eronneille uuden mahdollisuuden.  Siunaaminen: kirkosta eroaminen ei läheskään aina
ole kannanotto kristilliseen uskoon. Siksi on tärkeää selvittää,
mitä vainaja toivoi. Omaisten ja
papin tulee kunnioittaa vainajan
vakaumusta.
8. Tärkein sana on se, joka kullakin hetkellä auttaa elämään Jumalan armosta. Arkisen uskonelämän kannalta ovat minulle tärkeitä Jeesuksen edellytyksetöntä armoa osoittavat sanat: Sitä joka
minun luokseni tulee, minä en aja
pois. Joh. 6:37. Mutta ilman
monia muita raamatunkohtia en
tuntisi, millainen hän on.
MARTTI KOLA
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Kongressiterveiset Sevillasta

Ihmisen kuunteleminen tärkeää
teknistyneessä tietoyhteiskunnassakin
Sevillan parturi, Sevillan maailmannäyttely, siinä kaikki, mihin nimi Sevilla oli
mielikuvissani liittynyt ennen heinäkuuta 2000. Sevillan parturin olin nähnyt
Kansallisoopperan hauskana esityksenä, Sevillan maailmannäyttelystä olin lukenut
lehdistä.
Todelliset kasvot Sevilla sai, kun
pääsin sinne kokousmatkalle. Palvelevien puhelimien kansainvälisen liiton XV IFOTES-kongressi
pidettiin Sevillassa 6. - 10.7. Kongressin teemana oli: Reasons to
live, Reasons to hope.

Sevilla kauniin Andalusian
pääkaupunki
Sevillan kaupunki on perustettu
vuonna 1599. Se sijaitsee lounaisessa Espanjassa Andalusian maakunnassa. Andalusia on autonominen alue, jonka väkiluku on
noin 6,8 miljoonaa. Sevillassa
asukkaita on 750 000. Se on Espanjan neljänneksi suurin kaupunki.
Kaupunki sijaitsee Guadalquivir-joen (Suuri Virta) hedelmällisessä laaksossa. Seudulla on Välimeren ilmasto. Kesät ovat
kuumia. Aurinkoa Sevillassa saadaan 2862 tuntia vuodessa, sadetta vain 591 millimetriä.
Andalusian kansa on Välimeren
vanhimpia. Nimensä se on saanut
vandaaleista, jotka valtasivat alueen 700-luvulla ja pitivät sitä hallussaan aina vuoteen 1492. Nykyandalusialaiset ovat ystävällisiä
ja avoimia. He ovat myös syvästi
uskonnollisia. Erityisen ominaista heille on mariaaninen hurskaus (Marian palvonta). Monet alueen lukuisista kirkoista ovat saanet nimensä Neitsyt Marian mukaan.

Kristikunnan
kolmanneksi suurin
katedraali
Sevillan kaupungin symboli maurilaisajalta olevan Torre del
Oron (Kultainen torni) ohella on
Magna Hispalensis -katedraali.
Se on kristikunnan kolmanneksi

suurin kirkko. Katedraali on rakennettu entisen maurilaisen
moskeijan raunioille, ja kellotornina toimii moskeijan säilynyt
minareetti. Katedraalin rakentaminen alkoi 1402 ja kesti vuosisadan.
Paikallisten ihmisten tärkein
käyttökirkko ei kuitenkaan ole
mahtava katedraali, vaan vuonna
1949 rakennettu uusbarokkia
edustava Basilica de la Macarena. Edellä mainitun Maria-kultin vahvuudesta kertoo sekin, että
basilikan pääalttarin alttaritaulu
kuvaa Neitsyt Mariaa valtaistuimellaan.
Sevilla elää nykyään paljolti
turismista. Kaupungissa on matkailijalle tarjolla kaikkea: kirkkojen ohella maalaus-, veisto- ja rakennustaidetta, musiikkia, tanssia, teatteria, erilaisia urheilumahdollisuuksia, härkätaisteluita
Mahdollisuuksia loputtomiin.
Turhaan ei espanjalaisessa sanonnassa todeta: Sevilla: ken on
nähnyt sinut, ei unohda sinua
milloinkaan!

IFOTES-liitto
Ifotes-liitto (International Federation of Telephonic Emergency
Services) on Palvelevien puhelimien kansainvälinen kattojärjestö. Sen keskustoimisto on Genevessä. Joka kolmas vuosi pidettävä IFOTES-kongressi on järjestön
korkein päättävä elin.
Liitto on luonut kansainväliset
normit, joiden puitteissa Palvelevat puhelimet eri puolilla maailmaa tekevät vapaaehtoistyötään.
Tärkeimmät kolme normia ovat:
luottamuksellisuus, nimettömyys
ja asiakkaan kunnioittaminen.
Näitä normeja myös Suomen Palvelevat puhelimet noudattavat.
Meillä kansallisena yhteistyön organisoijana toimii Kirkon perheasiainkeskuksen Palvelevan puhelimen toimisto.

Sevillan kongressi

Sveitsiläispsykologi Mark Milton
sai osallistujat hienosti mukaan
vetämissään työpajoissa.

Kongressin pitopaikka oli valtaisa Alcora-kongressikeskus neljä
kilometriä keskustasta. Kaikki tilat oli ilmastoitu. Ilman ilmastointia tuskin kukaan olisikaan jaksanut istua, kuunnella ja keskustella pitkiä päiviä tulevaisuuden
haasteista lähes 40 asteen lämmössä.
Osanottajia kongressissa oli
noin 600 yli 20 maasta. Lisäksi
sisarjärjestöt olivat lähettäneet
tarkkailijansa kongressiin. Kongressin suojelijoina olivat kunin-

gas Juan Carlos ja kuningatar
Sophia.
Torstai-illan avajaistilaisuudessa paitsi tutustuttiin, kuultiin
myös espanjalaista kitaraa ja nähtiin flamencoa. Ja tottakai ruokapuoleenkin oli satsattu. Espanjan
liiton puheenjohtaja Alajandro
Rocamora Bonilla motivoi osanottajia: Meillä on yhteinen sävel
ihmisten auttamistyössä. Meitä
tarvitaan tässä ongelmien ja kärsimysten maailmassa. Tehtävänämme on auttaa niitä, jotka
eivät jaksaisi elää. Tehtävämme
on antaa ja jakaa toivoa Meidän viestimme on, että elämme
myös epätoivon keskellä yhdessä:
sinun ongelmasi ovat meidänkin
ongelmiamme!
Myös huoli nuorista nousi esiin
jo avajaistilaisuudessa. Isäntäliiton puheenjohtaja totesi, että nuoret kaikkialla maailmassa ovat
entistä nuorempina vaikeuksissa.
Paremman maailman rakentaminen on yhteinen tehtävämme. Tulevaisuus on myös meidän vastuullamme. Teknistyvässä tietoyhteiskunnassakin tarvitaan inhimillistä kanssakäymistä. Tarvitaan kuuntelemista. Tunteva ihminen tarvitsee yhteyttä toiseen
ihmiseen, totesi Sr. Bonilla.

Kokouksen tavoitteet
Kongressin tavoitteeksi oli asetettu Palvelevan puhelimen päivystäjien kokemusten vaihto kansainvälisellä tasolla teknistyneessä tietoyhteiskunnassa. Neljän pääesitelmän pitäjät olivat maineikkaita professoreita Espanjasta, Sveitsistä, Kolumbiasta ja Belgiasta.
Pääesitelmien lisäksi kongressiohjelmaan kuului useita seminaariluentoja sekä kymmeniä työpajoja. Antia oli tarjolla todella
pitkät päivät ja illat. Kaikki alustukset ja keskustelut liittyivät kongressin neljään pääteemaan: 1)
Uusi yhteiskunta, uudet haasteet,
2) Kommunikaatio, kolmannen
vuosituhannen tarve ja haaste, 3)
Solidaarisuus, uuden vuosisadan
kasvava arvo ja 4) Toivo: äärimmäisten tilanteiden voimavara.

Maailman kuusi
miljardia ihmistä
Professori Federico Mayor Zaragoza puhui globalisaatiosta ja
maailman väestönkasvusta todeten, että joka neljäs päivä maapallon väkiluku lisääntyy miljoonalla ihmisellä. Ravintoa, koulutusta ja toivoa olisi riitettävä jaettavaksi jokaiselle maailman ihmi-

Magna Hispalensis -katedraali on Sevillan symboli.
selle Jokainen ihminen on yksilö, ihme, tohtori Zaragoza painotti. Voimakkaasti hän korosti
myös sitä, että osallistuminen elämään on enemmän kuin vain olla
olemassa. Uusi teknologia pitäisi
espanjalaisprofessorin mukaan
saada yhteisen hyvän palvelukseen, mutta kehitys ei saisi olla
kuitenkaan vain teknologian kehitystä, vaan myös persoonallisuuden kehitystä. Vanhempien
antama malli on tärkein. Vanhempien läsnäoloa ei mikään muu voi
korvata. Lasten ja nuorten yksinäisyys on huutava erityisesti suurissa kaupungeissa. Senor Zaragozan mukaan voimme aloittaa
muutokset - ja ne tulisi aloittaa jo
tänään!
Puhuja toi esille myös solidaarisuuden tarpeen kehitysmaiden
suhteen. Hän kertoi meneillään
olevista projekteista, joiden tarkoituksena on tukea kehitysmaiden mahdollisuutta uuteen teknologiaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Erityisesti kehitysmaiden räjähdysmäiseen väestönkasvuun viitaten puhuja lopetti:
Meidän tulisi elää yksinkertaisesti, että miljoonat voisivat yksinkertaisesti elää!

tekniikan historian ja loi katseen
myös tulevaisuuteen. Tässä yhteydessä Suomi sai aiheellisesti huomiota kännykkäkansana. Neirynckin mukaan meillä on asukasmäärään suhteutettuna eniten
kännyköitä maailmassa.
Luennoitsija väitti, etteivät insinöörit ole vielä oivaltaneet, minkälaisen vallankumouksen he ovat
aikaansaaneet. Tietotekniikka on
myös suuri ase. Siksi sen käytössä pitäisi tuntea myös vastuuta. Tohtori Neirynckin mukaan
tietoyhteiskunnan etiikka on vielä luomatta. Hän pelkäsi myös,
että tietotekniikasta tulisi myös
eräille pelkkä rahasampo. Hän
kyselikin: Kannattaa miettiä,
onko tuleva yhteiskunta meidän
vai Bill Gatesin!
Henkilökohtaisena kokemuksenaan toisen pääesitelmän pitäjä kertoi, että uuden tietotekniikan ottaessa ensiaskeleitaan hän
ajatteli sen myötä kirjojen lukemiselle jäävän enemmän aikaa.
Mutta kuinkas kävikään! Lukemattomat kirjapinot ovat vain kasvamistaan kasvaneet!

Tekninen vallankumous

Sunnuntaiaamuna osallistujille oli
järjestetty mahdollisuus osallistua
ekumeeniseen jumalanpalvelukseen. Messu sisälsi musiikkia, ru-

Tietotekniikan professori Jacques
Neirynck Sveitsistä kertasi tieto-

Sunnuntaina puhuttiin
solidaarisuudesta
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Huuto luottamuksen perään

Kuuntelevan korvan tarjoaminen on kädenojennus lähimmäiselle. Tällä julisteella Lausannen Palvelevan puhelimen kampanjassa lähestytään kaikkia ranskankielisen Sveitsin koteja.
kousta, meditaatiota ja ehtoollisenvieton. Saarnan aiheeksi oli
valittu kertomus Laupiaasta
Samarialaisesta. Sevillan paikallis-TV välitti jumalanpalveluksen
myös andalusialaiskoteihin. Media noteerasi muutenkin kongressin korkealle. Lehdissä oli päivittäin referaatteja kokousesitelmistä ja kuvia pääpuhujista.
Sunnuntain pääpuhuja oli professori Manuel Elkin Patarroyo
Kolumbiasta. Hän luennoi kansainvälisestä solidaarisuudesta.
Esimerkinomaisesti hän kertoi
omasta työstään malariarokotteen
kehittämistyössä. Tämä 22:sta eri
yliopistosta kunniatohtorin arvon
saanut kolumbialainen lääketieteen tohtori kokosi salin ääriään
myöten täyteen.
Hän painotti, että ihmisten täytyy käyttää viisautensa yhteiseksi hyväksi. Solidaarisuus on
must. Yksikin ihminen on tärkeä, eivät ainoastaan massat 
Franciscus Assisilaista lainaten
hän lopetti: Kun annat, saat
enemmän takaisin.

Kuunteleminen on
seikkailu
Mielestäni parhaan työpajan piti
englantilaissyntyinen, sveitsiläinen psykologi Mark Milton. Hän
puhui käytännönläheisesti kuuntelemisesta. Hän toi esille kaksi
kuuntelemisen perusmallia: hiljaisen kuuntelemisen ja tasavertaisen kuuntelemisen.
Mark kertoi myös Lausannen
Palvelevan puhelimen kaksivuotisesta projektista, jolla pyritään
elvyttämään toisen ihmisen huomioon ottamista ja toisen kuuntelemista. Kampanjan aikana kaikkiin ranskankielisen Sveitsin koteihin jaetaan projektin tuottamaa
materiaalia. Ihmisille yritetään
viestittää, että toisen kuunteleminen on valtavan antoisa seikkailu. Materiaalin suunnittelussa on
käytetty parhaita ammattilaisia,
mm. maan kuuluisinta sarjakuvien tekijää. Media; lehdistö ja televisio, on saatu myös mukaan.

Koko projektin kustantavat sponsorit.
Kampanjassa korostetaan inhimillisiä arvoja, kuten esimerkiksi sitä, että meillä kaikilla on perustunteet: ilo, suru, viha ja pelko. Ne kaikki ovat hyödyllisiä,
kun vain saamme ilmaistuksi ne
ja kun jaamme ne toisten kanssa.
Kaikilla ihmisillä on myös tarpeet. Yksi niistä on kuunnelluksi
tulemisen tarve. Markin mukaan
kuunteleminen on jokaisen asia.
Palvelevan puhelimen päivystäjät ovat erityisesti niitä varten,
joilla ei tätä jokaista ole lähellään. Sveitsin käytännön mukaan
näille luurikuuntelijoille annetaan kuuden kuukauden tehokoulutus. Koulutuksessa korostetaan
paitsi soittajan kuuntelua, myös
oman itsensä kuuntelua ja lisäksi
päivystäjien keskinäistä kuuntelua. Markin mukaan kuunteleminen on mielenterveyden ylläpitämistä: sekä toisten että oman.
Mr. Milton herätti sellaisen innostuksen, ettei keskustelusta ollut tulla loppua ollenkaan. Keskustelut jatkuivatkin pienissä porinaryhmissä yömyöhään. Tämä
oli sitä kansainvälistä kokemusten vaihtoa parhaimmillaan!

Suomi hyvin esillä
Eri puolilta Suomea (maassamme
on 32 Palvelevaa puhelinta) Sevillaan oli lähtenyt yli 30 delegaattia. Pohjoisimmat edustajamme olivat Rovaniemeltä. Rovaniemeläiset saivat kongressin päättäjäistilaisuudessa myös mahdollisuuden esitellä oman Nordic
Congressinsa, joka pidetään ensi
heinäkuussa Napapiirin tuntumassa. Diakuvassa esiintyneen
joulupukin kotipaikkakin asetettiin taas kerran paikoilleen kongressiin osallistuneiden mielissä.
Pohjoismaisen kongressin teemana on In the Stream of Life, Elämän virrassa. IFOTES-liiton seuraava kansainvälinen kongressi
pidetään kolmen vuoden kuluttua
Ljubljanassa Sloveniassa.

Lähtöfiesta El Rocio ranchilla
Vaikka kokousjärjestelyt etelämaalaiseen tapaan välillä vähän
ontuivatkin, fiestan espanjalaiset
osaavat järjestää! Viimeisen illan
yhteinen tilaisuus Sevillasta 30
kilometrin päässä sijaitsevalla
ranchilla oli valtaisa ja mieleenpainuva elämys.
Juhlavieraita kyyditettiin hevosvaunuilla ja ratsain. Espanjalainen kitara soi flamencolle tahtia
antaen. Härkätaisteluareenalla
hevoset tanssivat musiikin tahdissa, ja karjapaimenet esittelivät taitojaan hevosten käsittelyssä. Nuori matadori yritti kiusata rauhallista härkää punaisella vaatteellaan. Puolen yön jälkeen istuuduttiin sitten lihapatojen ääreen. Eri
kielien sorina kantautui lämpimässä Andalusian yössä aamun
tunneille asti.

Muchas gracias!
Sevillan kongressi oli kaiken
kaikkiaan menestys. Sen annissa
on sulateltavaa pitkäksi aikaa.
Päivien teemat olivat ajankohtaisia, jopa tulevaisuutta luotaavia.
Yhteiskunnat käyvät läpi jatkuvaa
muutosprosessia. Uusia haasteita
nousee pinnalle kaiken aikaa. Niihin odotetaan vastauksia.
Lopulta kuitenkaan hienot strategiat eivät ole se kaikkein tärkein. Tärkeintä ovat ihmiset: jokainen yksilö yhteisessä maailmassamme.
Lämpimät kiitokset andalusialaisystäville kongressin järjestämisestä, koetusta ystävällisyydestä
ja vieraanvaraisuudesta. Lämmin
kiitokseni myös Hyvinkään seurakunnalle Riemuvuoden matkaapurahasta. Muchas gracias!
PENTTI KAKKONEN
Kirjoittaja on Hyvinkään
seurakunnan vuorotteluvapaalla
oleva kappalainen

Mikko Heikka:
Paratiisi ajattelee
meissä

191 s., Kirjapaja Oy 1999
Mikko Heikka, tuomiorovasti, teol. toht. (s. 1944) toimii Helsingin
Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana ja hoitaa keskeisiä tehtäviä Helsingin hiippakunnassa. Hän on tullut tutuksi erityisesti esseistään. Niissä hän rakentaa yhteyksiä teologian, filosofian, taiteen eri
alueiden, taloustieteen ja yhteiskuntatieteiden välille. Esseistinä hän
aloitti Kotimaa-lehdessä ja on sen jälkeen vaikuttanut Uudessa Suomessa ja Suomen Kuvalehdessä.
Paratiisi ajattelee meissä vie lukijan antiikin Roomaan ja johdattaa sieltä aikamme maailmanlaajuisiin näköaloihin. Mikko Heikka
on taitava laajojen yhteyksien rakentaja, jossa mennyt yhdistyy nykyisyyteen. Historia ja kulttuuri hahmottavat elämäämme ja kaiken keskellä kysymys on viime kädessä yksityisestä ihmisestä, jolla on omat
arvonsa, unelmansa ja kaipuunsa.
Kirjoittaja käsittelee rohkeasti rikkauden ja köyhyyden kohtaamista maailmassamme ja ennen kaikkea oikeudenmukaisuuden periaatteita. Hän näkee, että me elämme kolmannen suuren muutoksen aikaa. Aikaisempia muutosvaiheita olivat maanviljelyskulttuuriin ja
1800-luvulla teolliseen kulttuuriin siirtyminen. Mikko Heikka pohtii
niitä muutoksia, jotka tänään tapahtuvat yhteiskunnallisella ja sosiaalisella alueella. Kun teollisen ajan eliittiin kuuluivat insinöörit, lääkärit ja juristit, informaation aikakaudella eliitin muodostavat tietotekniikan ammattilaiset, monikansallisten yritysten johtajat sekä tiedonvälityksen taitajat. Miten tavallinen ihminen pysyy mukana?
Kirjoittaja pohtii elämän paratiisitilaa, jossa käärme yhä vaikuttaa
ja sitä vaurioittaa. Miten elää ja ajattelee ihminen, joka kokee suuren
muutoksen kahdet kasvot? Mikä on hänen maailmankuvansa? Miten
ihminen selviää muutosten keskellä?
Toisaalta ihminen pelkää, toisaalta hän luottaa. Mikko Heikka huutaa luottamuksen perään. Onko kristinusko lännen luottamuksen voima? Onko uskonnolla jokin asema muutosten yhteiskunnassa?
Kirjoittaja näkee, että maapalloistumisen kriisi on syvimmältään
uskottavuuskriisi. Kansalaiset eivät luota rahamarkkinoihin. Syynä
on sosiaalisten turvaverkkojen luhistuminen erityisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tämä uskottavuuskriisi on pannut päättäjät mietteliäiksi, ja nyt etsitään ulospääsyä umpikujasta. Uskottavuuskriisissä
auttaa, kun vahvistetaan määrätietoisesti onnellisuuden taloutta. Silloin voittaa ihminen, ihonväristä ja rodusta riippumatta. Onnellisuuden talous merkitsee ranskalaisen filosofin Pierre Bourdieun mielestä
sitä, että talous on sosiaalisen ja kulttuurisen elämänpiirin palvelija
eikä toisinpäin.
Kirja on jaettu lyhyisiin kappaleisiin ja niitä voi lukea, miettiä ja
pureskella kaikessa rauhassa. Suosittelen kirjaa lämpimästi ajatusten
ja pohdintojen lähteeksi.
TAPIO TURUNEN

Kun elämä ahdistaa

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

alkavat sunnuntaina 10.9.2000

Avoimet
päiväkerhot

HAKALANMÄKI Ahmankatu 2, kerhohuone klo 12.00
HARJUTALO, Harjukatu 1. klo 10.00
PAPPILANKATU 14 klo 10.00
RAUHANYHDISTYKSEN TOIMITALO , Paavolankatu 3 klo 11.00

SEURAKUNNAN TYÖKESKUS, Hämeenkatu 16,
päiväkerhohuone klo 10.00

TALVISILTA, Sieponkuja 1 kerhohuone klo 10.00
VEIKKARI, Vatvuorentie 1, kerhohuone 10.00
Tiistaina 12.9.
TOIMINTAPAJA, Puskintie 4 A

Maanantaisin klo 9.00 - 11.00
Betaniassa Helenenkatu 15
Martissa Martintalo
Paavolan seurakuntakodissa Aittatie 1
Talvisillassa Sieponkuja 2
Vehkojan srk-keskuksessa 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

Pikkupaja: (5-10 v.) 18.00  18.45 ja
Isopaja: (11 13 v.) 19.00  19.45

Sunnuntaina 24.9.
VEHKOJAN SEURAKUNTAKESKUS,

Yli-Anttilantie 3, rippikoulusali klo 12.00

PAAVOLAN SEURAKUNTAKOTI
Aittatie 1. kerhohuone klo 10.00

Hyvinkään seurakunnan

Lapsenvahtipalvelu
päivystys
ma ja to klo 17 - 18
p. 4561 247

Lapsenvahtipalvelun kurssi
11. - 14.9. (ma - to) klo 18 - 19.30
Hyvinkään seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16

Ei ilmoittautumista, tiedustelut pastori Anita
Passilahti p. 040 739 8555

Kuorot aloittavat

ON LAULUN AIKA
Seniorikuoro (eläkeläisille) ma 13.00 - 14.30 (4.9. alkaen)
työkeskuksen aulakahvio, johtaa Marita Mättö-Vaalamo, p. 469 133.
Hyvinkään evankelinen kuoro ma 18.00 (4.9. alkaen)
Harjutalossa, Harjukatu 1. Johtaa Antti Pyylampi p. (09) 288 061.
Tiedustelut Pirkko Ojala p. 454 144, 040 7500 682. Uudet laulajat
tervetuloa!
Oratoriokuoro ma 19.00 - 21.00 (alkanut 21.8.)
seurakuntakeskuksen isossa salissa, johtaa Matti Heroja, p. 0400
489 030. Uusille laulajille koelaulu.
Hyvinkään kamarikuoro ti 18.15 - 21.00 (alkanut 8.8.)
seurakuntakeskuksen isossa salissa, johtaa Kalle Välimaa, p. 050
358 4802. Uudet laulajat yhteys Kalle Välimaahan.
Vehkojan kuoro ti 19.00 - 21.00 (29.8. alkaen)
Vehkojan seurakuntakeskuksessa (1. harjoitus 29.8. Turusilla,
Olkkolantie 10). Kuoroa johtaa Marjut Sipakko, p. 040 779 7785.
Uudet laulajat tervetuloa!
Lapsikuoro (7 - 12-vuotiaat) ke 16.30 - 17.15 ( 6.9. alkaen)
seurakuntakeskuksen isossa salissa, johtaa Marjut Sipakko, p. 040
779 7785. Uusille laulajille pieni koelaulu klo 16.00 alkaen.
Varhaisnuorten kuoro (yli 12-v.) ke 17.15 - 18.00 (6.9. alkaen)
seurakuntakeskuksen isossa salissa, johtaa Marjut Sipakko.
Nuorten kuoro (yli 15-vuotiaat) ke 17.15 - 18.00 (6.9. alkaen)
seurakuntakeskuksen isossa salissa, johtaa Marjut Sipakko. Harjoitusaika tarkistetaan ensimmäisessä tapaamisessa.
Kirkon kamarikuoro to 19.00 - 21.00 (24.8. alkaen)
Hyvinkään kirkon yläsalissa, johtaa Teuvo Leutonen, p. 0400 945
836. Ensimmäinen harjoitus 24.8. Sääksin leirikeskuksessa, lähtö
Vanhalta kirkolta klo 18.30 omilla autoilla.

Ristikon 5/2000 ratkaisu

Arpaonni suosi tällä kertaa Hilkka Kääriää ja Helena Myyrää. Heille on lähetetty lehdessä arvosteltu
Mikko Heikan kirja Paratiisi ajattelee meissä.
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Leikkaa talteen

k a l e n t e r i
23. 8.
VIIKKO 34
Keskiviikko 23.8.

klo 18 Toivoa on Sanan ja rukouksen ilta
Vanhassa kirkossa, Reijo Huuskonen, Pertti
Kallio ja Lauri Vartiainen Suomen Raamattuopistolta, Kokko, Leutonen. Tarjoilua.
klo 18 - 21 Yleisöilta Sääksin leirikeskuksessa, kuljetus, saunomista, kanttiini
auki klo 18 - 20, ohjelmaa klo 20, pastori, lähetystyöntekijä Pentti Marttila tuo
terveisiä Mongolian aroilta.

Torstai 24.8.

klo 18 Kiitos elämästä Rauhannummen
hautausmaan kappelissa, Sinikka Seppänen,
laulu, Matti Heroja, urut.

Perjantai 25.8.

klo 20 Ehtoolliskartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Vanhassa kirkossa, Liisa Utti, laulu, Matti
Heroja, urut ja piano.

Torstai 7.9.

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

Perjantai 8.9.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 10.9./13.
SUNNUNTAI HELLUNTAISTA

Jeesus, parantajamme
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, 3. vaalinäyte kirkkoherran vaalissa: Haukivuoren
kirkkoherra Martti Kola. Ilmainen bussikuljetus reitti ks. 27.8.
klo 13 Sotaveteraanien jumalanpalvelus
Vanhassa kirkossa.
klo 18 Tuomasmessu Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 27.8./11.
SUNNUNTAI HELLUNTAISTA

Etsikkoaikoja
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, 1. vaalinäyte kirkkoherran vaalissa: liturgia ja saarna Kauhajoen kirkkoherra Ilkka Järvinen.
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 11.30.
klo 11.30 - 18 Plug n Pray - koko perheen lähetyspäivä Sääksin leirikeskuksessa. Lähtö klo 11.30 kirkonmäeltä (bussikuljetus ilmainen), paluulähtö klo 17.30. Ohjelmasta takasivulla.
klo 18 Kesäillan musiikki Vanhassa kirkossa, Risto Kaisla, klarinetti ja nokkahuilu,
Matti Heroja, piano ja cembalo. Illan sana
Hannu Tiainen.

VIIKKO 35
Tiistai 29.8.

klo 18 Lähetysilta Jumala puhuu Raamatussa Harjutalossa, Harjukatu 1. Syystyökauden alkajaiset, Reijo Arkkila, Pirkko Ojala, laulujen säestykset Anna-Maija Peltomaa.

Keskiviikko 30.8.

klo 18 - 21 Kesän viimeinen yleisöilta Sääksin leirikeskuksessa, kuljetus, saunomista,
kanttiini auki klo 18 - 20, ohjelmaa klo 20.

Perjantai 1.9.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa kirkossa.

Sunnuntai 3.9./
12. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA

Itsensä tutkiminen
klo 10 Messu Hyvinkään kirkossa, 2. vaalinäyte kirkkoherran vaalissa: liturgia ja saarna Iitin kirkkoherra Jyrki Nordlund. Ilmainen bussikuljetus reitti ks. 27.8.
klo 18 Kirkkoilta Meillä on uudistava Jumala Vanhassa kirkossa. Puhujana Suomen
Raamattuopiston perhe- ja avioliittotyöntekijä Jouni Koskela. Musiikkia lapsiryhmä
Ilonliekit.

VIIKKO 36
Tiistai 5.9.

klo 18 Lähetysilta Kaikki kansat opetuslapsiksi Harjutalossa, Harjukatu 1, Antti
Pohjanraito, laulujen säestykset Anna-Maija
Peltomaa.

Keskiviikko 6.9.

klo 19 Syysillan musiikkia, musiikki-ilta

VIIKKO 37
Tiistai 12.9.

klo 18 Lähetysilta Minä olen sinut nimeltä kutsunut Harjutalossa, Harjukatu 1, Jari
Kemppainen, laulujen säestykset Anna-Maija
Peltomaa.

Keskiviikko 13.9.

klo 19 Vanhan Katekismuksen muistelot
Vanhassa kirkossa.

Torstai 14.9.

klo 10 - 15 Työttömien torstai Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
klo 18 Vaalipaneeli seurakuntakeskuksen
isossa salissa. Kirkkoherran virkaan ehdolla
olevat tentittävänä. Puheenjohtajana toimittaja Timo Leponiemi.

Perjantai 15.9.

-

17. 9. 2000

pikkupaja 5 - 10-vuotiaille, klo 19 - 19.45
isopaja 11 - 13-vuotiaille, Puskintie 4 A kerhohuoneessa ammattikoulun vieressä (joka
toinen viikko, alkaa 12.9.)
klo 18.00 Nuorten klubi-ilta, Betania, Helenenkatu 15 (alkaa 5.9.)

Seurakunnan
osoitteet ja
puhelinnumerot

klo 11 - 13 Rukouspiiri Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13
klo 11 - 15 Mummon kammari, Helenenkatu 34 D
klo 18 Nuorten sähly, Vehkojan seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie 3 (alkaa 6.9.)

Käyntiosoite:

Keskiviikko

Torstai

klo 9 - 12 Perhepäivä Mummon kammarilla, Helenenkatu 34 D
klo 10 - 12 Kansainvälinen naisten kerho,
Paavolan seurakuntakoti, Aittatie 1 (alkaa
7.9.)
klo 13 - 14.30 Vanhan kirkon lähetyspiiri,
Vanhan kirkon sivusali, Uudenmaankatu 13
(joka toinen torstai, alkaa 21.9.)
klo 14 - 15.30 Näkövammaisten kerho, Työkeskuksen aulakahvio, Hämeenkatu 16 (kk:n
2. torstai, alkaa 14.9.)
klo 17.30 - 20.00 Vehkojan käsityökerho,
Vehkojan seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie
3 (alkaa 5.10.)
klo 18 - 19 Kehitysvammaisten kerho, Työkeskuksen aulakahvio, Hämeenkatu 16 (joka
toinen torstai, alkaa 14.9.)

Perjantai

klo 18 - 20 Nuorten raamis Vanhan kirkon
sivusalissa (joka toinen perjantai, seuraavan
kerran 25.8.)
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

klo 20 Kartsakirkko Vanhassa 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 Iltakirkko Vanhassa kirkossa.
SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUVAT
RYHMÄT (ks. tarkemmin kirkollisista)

Maanantai

klo 11 - 15 Mummon kammari, Helenenkatu 34 D
klo 11 Naisten raamattupiiri seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16 (alkaa 11.9.)
klo 13 Raamattupiiri Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13 (alkaa 11.9.)
klo 14 - 15 Eläkeläiskerho, Kehrääjänkatu
6 kerhohuone (joka 2. maanantai, alkaa 4.9)

Tiistai

klo 11 - 15 Mummon kammari, Helenenkatu 34 D
klo 13 - 15 Eläkeläiskerho, Paavolan seurakuntakoti, Aittatie 1 (joka 2. tiistai, alkaa
5.9.)
klo 13 - 14.30 Eläkeläiskerho/käsityökerho, Vehkojan seurakuntakeskus, Yli-Anttilantie 3 (parittomilla viikoilla eläkeläiskerho, parillisilla käsityökerho, alkaa 12.9.)
klo 18 - 19.45 Toimintapaja: klo 18 - 18.45

Hyvinkään seurakunnassa on haettavana
taloustoimiston

Postiosoite:
PL 29,
05801 HYVINKÄÄ
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

KIRJANPITÄJÄN ÄITIYSLOMAN
VIRANSIJAISUUS
4.10.2000  18.8.2001
Viranhoitajalta edellytetään opistotasoista
tutkintoa. Odotamme hakijoilta kokemusta
kirjanpitotehtävistä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä hyviä atk-valmiuksia. Palkkaus on
kirkon virkaehtosopimuksen palkkaluokan R
19 (7.517  9.434 mk/kk) mukainen.
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen
tulee toimittaa taloudelliselle jaostolle osoitettuna 1.9.2000 klo 15.00 mennessä osoitteella PL 29, 05801 Hyvinkää.
Lisätietoja antaa talousjohtaja Jouni Lätti
(019) 4561 220, 040 536 7522.

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). Lomakkeiden palautus edellä mainittuihin paikkoihin 15.9. mennessä.

KIRKONMÄELTÄ
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Pietari Särkilahti hioutuu
SAMI KALLIOINEN

R

iemuvuoden juhlanäytelmä
Suomen uskonpuhdistajasta
Pietari Särkilahdesta on palannut
kesälomalta. Kevätkaudella helmikuussa alkanut työ huipentui
toukokuun lopussa näytelmän ensimmäiseen läpivetoon, jonka jälkeen näyttelijäkatras hajaantui
mm. kesäteattereihin.
- Tavoitteena oli, että oma roolihahmo jäisi kesän ajaksi kypsymään ja muotoutumaan. Näin on
tapahtunut todella hyvin, näytelmän ohjaaja Jouni Laine ylistää.
Elokuun alussa alkoi sitten syventävä vaihe. Etsinnän ja analysoinnin avulla ohjaaja ja näyttelijä synnyttävät roolin. Oman helpottavan mausteensa tähän tuovat
näytelmän puvut, joista suuri osa
on jo valmiina. Keskiaikaiset
asusteet ovat osin Eeva Mantereen
johdolla tehtyjä, osin muualta lainattuja.

Lavasteita kellarissa
Lavastesuunnitelma syntyi edesmenneen Hyvinkään Teatterin lavastajan Seppo Tetrin papereihin
heinäkuun puolivälissä. Suunnitelma muokattiin yhteensopivaksi valojen, koreografian ja ohjauksen kanssa. Yhteistyö antoi työhön lisää motivaatiota. Teppo
Kuitunen on maalannut alttarikuvan lavasteen kruunuksi. Lavasteet valmistuvat seurakuntakeskuksen kellarissa ohjaajan käsissä.
- Päivien ohjelma on selkeä.
Aamupäivällä teen lavasteita, iltapäivällä on markkinoinnin vuoro ja illalla ohjaan, Jouni Laine
luettelee.

Näytelmän pääosissa ovat vasemmalta lukien Timo Salonen (Pietari Silta), Lea Laiho (Margaretan äiti), Timo Hurttila (Pietari Särkilahti) ja
Karoliina Purola (Margareta Korneliuksentytär).
Kuukausien työn maali lähestyy, sillä ensi-iltaan on aikaa enää
vajaa kuukausi. Ohjaaja katsoo
luottavaisesti laumaansa, koska
kaikki osaset ovat hyvässä vaiheessa.
SAMI KALLIOINEN

Näytelmän esitykset ovat Hyvinkääsalissa, Kauppatori 1 Hyvinkää 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 ja la
4.11. klo 18. Liput maksavat 50
markkaa. Ryhmälippujen hinta on

40 markkaa. Liput voi ostaa ennakkoon Hyvinkääsalin lipunmyynnistä p. (019) 4591 359, joka
on avoinna ti - to klo 15 - 19 ja la
klo 10 - 14. Tiedustelut Hyvinkään
seurakunta / Jouni Laine 040
5479 631

Betanian tiistai-illat nuorille klo18 alkavat 5.9.
N u o r t e n s ä h l y Vehkojan
srk-keskuksessa keskiviikkoisin
klo18 alkaa 6.9.
Nuorten Raamis joka toinen pe klo18-20 Vanhan kirkon sivusalissa (seuraavan kerran 25.8.)

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

Kartsakirko t perjantaisin
klo 20 Vanhassa kirkossa
Nuorten aikuisten illat
Betaniassa sunnuntaisin kerran kuussa, aloitetaan syyskuussa (seuraa ilmoittelua!)

