Missä ovat Tuomaskuoron
vierasillat?
Kirkonmäeltä-lehti kyseli Tuomaskuoron vierasiltojen puuhamieheltä, Pekka Kiutulta, koska on
seuraava vierasilta?
– Olemme pitäneet taukoa vierasilloissa, koska kirkko on remontissa. Seuraava vierasilta on
vasta kesän jälkeen, torstaina syyskuun 17. päivä.
Tuolloin tulee vieraaksemme kansanedustaja
Timo Soini.
Onko seurakunta ottamassa askeleen lähemmäksi politiikkaa?
– No ei sentään. Mielenkiintoiselta ja
sanavalmiilta vieraalta kysellään kyllä monenlaisia, myös lähihistoriaa SMP:ssä ja tapahtumia Perussuomalaisissa. Kiinnostaa kuulla myös, miten
perussuomalainen on lähtenyt turvallisesta kansankirkostamme ja on nyt aktiiviseurakuntalainen
roomalaiskatolisessa kirkossa, Suomessa.
Mitä muuta tapahtuu haastattelun lisäksi vierasillassa?
– Haastatteluni
jälkeen paikalla olevalla yleisöllä on
mahdollisuus tehdä
kysymyksiä. Muuten
ilta höystetään yhteislauluin
Tuomaskuoron ja bändin säestyksellä.
Musiikista vastaa
Helena Lehtinen ja
illan isäntänä toimii
kirkkoherra Ilkka
Järvinen.

Kesärenkaat auton alle
Yhteisvastuun hyväksi

M

issä saa vapaasti kysellä mieltä
askarruttavista asioista? On olemassa ryhmiä elämän ja uskon
kysymysten pohtimista varten. Niille on annettu otsikko ”Uskon, en
usko, uskon…”, ja puhutaan
myös katekumenaattiryhmistä. Ryhmiä ohjaa maallikko
ja ne kokoontuvat 3 - 9
kuukauden ajan. Ryhmiin
voi tulla omine kysymyksineen ja ryhmiltä saa
odottaa rehellistä keskustelua, aitoa kuuntelua ja
luottamuksellisuutta.
Siellä on paikka niille,
jotka etsivät vastauksia
kysymyksiinsä. Kaikki kysymykset ovat sallittuja.
Ohjaajan lisäksi jokaisessa
ryhmässä on ”matkakumppaneita” kulkemassa etsijöiden
rinnalla. He ovat miehiä ja naisia,
jotka saavat tuoda omat kysymyksensä, mutta joilla myös on jotain jaettavaa siitä, mitä he ovat jo löytäneet.
Ryhmään on luvallista tulla tutustumaan
ja päättää ensimmäisten kertojen jälkeen, haluaako jatkaa.

Omat kysymykset
Ryhmät eivät käy läpi mitään valmista
materiaalia, vaan omia kysymyksiään.
Sen takia jokainen ryhmä muotoutuu
erilaiseksi. Kaikki voivat oppia toisiltaan.
Eräs hyvinkääläisessä ryhmässä mukana
oleva ”etsijä” kertoo iloitsevansa siitä,
että ryhmässä saa kyseenalaistaa. Hän
kokee piristävänä, että ryhmässä on mukana niin oman uskonsa löytäneitä kuin
skeptisiäkin ihmisiä. Itse hän tuli ryhmään, koska koki tarvetta palata takaisin
sinne, mistä on joskus lähtenyt, isiensä
ja äitiensä kirkkoon. Hän oli irtautumassa toisesta uskontokunnasta, jossa Jumala oli alkanut tuntua pikkumaiselta, ja
halusi lähteä etsimään positiivisempaa
uskoa. Katekumenaattiryhmä löytyi, kun

Muutosta elämään
Mukana oleminen on prosessi, joka vaikuttaa elämään tavalla tai toisella. Viimeisessä vaiheessa käytetään aikaa sen

Laura Maria Latikka

Naistenpäivää
”Kanssasi siskoni”
vietetään Martin srk-talolla, Niittymäenraitti 4,
lauantaina 25.4. klo 11-17.
Osallistuminen on vaivatonta, sillä ennakkoilmoittautumista ei vaadita ja lastenhoitokin on järjestetty. Monipuolisesta ohjelmasta vastaa tänäkin vuonna Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat yhdessä
Hyvinkään seurakunnan kanssa.
Tervetuloa joukolla mukaan kaikki naiset!

Ohjelma:
klo 11.00 Rakkauden valintoja
– Ruutin rinnalla
• Marjaana Kotilainen
• Satu Strömberg, viulu ja laulu
klo 12.00 Keittolounas
• tarjolla lohikeittoa ja kasvissosekeittoa, leipää, maitoa ja vettä
klo 13.00 Lohdun lauluja
– kevään tuntoja
• Mirja Lassila ja Helena Lehtinen,
• lopuksi kakkukahvit
klo 14.30 Ryhmät:
• Haastetta siskoille, matkakuulumisia
Marjaana ja Anne
• Helmiä siskoille, koruaskartelua



hänen
perheenjäsenensä toi hänelle luontaishoitolasta lappusen, jossa toiminnasta kerrottiin.
– Suosittelisin tätä kaikille, jotka yhtään miettivät asioita, hän sanoo.
– Toisaalta tähän täytyy kyllä sitoutua,
ja haluta että tämä muuttaa jotain omassa elämässä, on alku jollekin eikä vain
joku kurssi ja se siitä.
Tämän ”etsijän” tarina on yksi muitten joukossa. Jokaisella ryhmän jäsenellä
on oma elämäntarinansa, ja myös kokemusten jakaminen on arvokas osa oppimisprosessia. Ryhmissä on tilaisuus siihen, mutta jokainen päättää itse miten
paljon haluaa itsestään muille kertoa.

selkiyttämiseen, mihin suuntaan kukin
jatkaa. Ryhmä loppuu, ja tiet vievät eri
suuntiin. Ryhmien viimeinen kokoontuminen on jumalanpalvelus, jossa
lähetetään mukana olleet eteenpäin siunauksen saattelemina.
Jos ryhmässä on ollut aikuisrippikoulun suorittajia, heidät konfirmoidaan tai mikäli heitä ei ole kastettu,
kastetaan. Päätöksen
konfirmaatioon osallistumisesta tai kasteesta
tekee tietenkin aina kyseinen ihminen itse.
Koko talvikauden
kokoontuvat ryhmät
osallistuvat yhdessä
neljään jumalanpalvelukseen, joista kukin päättää
yhden jakson. Jumalanpalvelukset ovat kuin virstanpylväitä tai juhlahetkiä matkanteon taitekohdissa. Ensimmäinen
jumalanpalvelus on syksyllä ja kolme
muuta kevätkaudella. Lyhyet ryhmät
osallistuvat 1 - 3 jumalanpalvelukseen.
Niin sanottu katekumenaatti on uutta kirkossamme, mutta sen juuret ovat
alkukirkon kasteopetuksessa. Ensimmäisissä kristillisissä seurakunnissa
opastettiin ja opetettiin ihmisiä, jotka
halusivat tulla kristityiksi, saada kasteen
ja liittyä seurakuntaan. Sana katekumenaatti tulee sen aikaisen kreikan sanasta,
joka merkitsee tien näyttämistä,
ohjaamista ja opettamista. Edelleen
katekumenaatti on tapa oppia tuntemaan kristillistä uskoa ja syventää
omaa hengellistä elämäänsä.
Uudet ryhmät Hyvinkäällä alkavat
syyskuussa. Niihin otetaan sekä etsijöitä
että matkakumppaneita.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset pastori Laura Maria Latikka, 040 7437 856
tai laura.latikka@evl.fi.
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Autoihin vaihdetaan taas kesärenkaita Yhteisvastuun hyväksi. Viimevuotiseen tapaan vaihdon
tekevät Hyvinkään ammattioppilaitoksella autopuolen oppilaat. Lauantain sijaan vaihtopäivä on
torstai eli 16. huhtikuuta ja aika kello 15–20. Ammattioppilaitoksen osoite on Karankatu 3–5,
mutta renkaiden vaihtoon mennään Munckinkadun puolelta.
Tärkeää on ilmoittautua renkaidenvaihtoon
ennakkoon 6.–14. huhtikuuta välisenä aikana
soittamalla Hyvinkään seurakunnan vaihteen numeroon (019) 456 11. Renkaidenvaihto ja pesu
maksavat yhteensä 25 euroa, joka otetaan vaihtopaikassa käteisenä. Vaihtopäivän iltana voi renkaiden vaihtoon tulla ilman ajanvaraustakin, mikäli kello 19 jälkeen on vielä vapaita aikoja.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan
Suomen maahanmuuttajien työllistymistä ja köyhimpien ihmisten toimeentuloa Bangladeshissa.
Keräyspäällikkö Sinikka Yli-Paavolan mukaan
keräysaihe ei ole helppo. Tuloskin jäänee viimevuotista pienemmäksi.
– Kovasti olen kiitollinen niille vapaaehtoisille, jotka rohkenivat mennä keräämään. Se pitää
muistaa, että maahanmuuttajat, joiden työllistymistä halutaan tukea, eivät vie meidän työpaikkojamme. Sen sijaan työntekijöitä tulee muista
EU-maista.
Diakoniatyöntekijä Päivi Lammela tiedottaa,
että tässä vaiheessa Yhteisvastuu-varoja on tilitetty 13 140 euroa, johon sisältyvät myös Yhteisvastuukeräyksen kulut.
– Vehkojan seurakuntakeskuksessa 21. huhtikuuta pidetty kirpputoritempaus oli onnistunut.
Vuokrasimme kolmekymmentäkaksi pöytää 10
euron hintaan. Pöytiä olisi mennyt kolminkertainen määrä. Tempauksessa oli yhteisvastuukahvila, ja maahanmuuttajanaiset myivät omia leivonnaisiaan.
Hyvinkään seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen päätösmessu pidetään Hyvinkään
kirkossa 3. toukokuuta.

Löytöretki aikuiseen uskoon

Petra ja Mirja
• Sanaa siskoille, Raamattua ja
rukousta Sirkka-Liisa ja Helka

Lisätietoja
• pastori Petra Pohjanraito
040 748 1960

klo 16.00 Messu
• Mirja Lassila, Petra Pohjanraito ja
Helena Lehtinen

Henkilöitä mukana:
• Marjaana Kotilainen,
SANSAn naistyön koordinaattori
• Petra Pohjanraito, pastori
• Helka Muhonen,
Martin alueneuvoston pj.
• Mirja Lassila, pastori ja muusikko
• Helena Lehtinen, muusikko
• Anne Isokuortti,
SANSAn yhteyssihteeri
• Sirkka-Liisa Suvanto,
raamattupiirin vetäjä
• Satu Strömberg, sopraano ja viulisti

muuta huomioitavaa:
• päivään ei tarvitse ilmoittautua
• lastenhoito järjestetään
• rukouspalvelu koko päivän ajan
• päivän aikana voi tehdä löytöjä
SANSAn kirjapöydän ääressä
• arpajaiset radiolähetystyön hyväksi,
hinta 1 euro/arpa, arvotaan klo
14.20 ruokailusta vapaaehtoinen
maksu

