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SINUT ON KUTSUTTU JUHLAAN 2020 – OHJELMA 
 

LAUANTAI 3.10.2020 
 

10.00-11.45 Ilmoittautuminen 

11.00-12.00 Lounas 

12.00 Tervetuloa, rukoushetki ja tutustuminen 

13.00 KANAVAT 
Varhaisnuoret: 

Miten pyhä eroaa arjesta?  Asiaa arjen kutsumuksista 
ja lepopäivän pyhittämisestä. Miika Nieminen 

Juhlat Raamatussa. Mitä ne opettavat meille 
Kristuksesta? Myös Jeesus oli vieraana Kaanaan häissä. 
Mitä siellä tapahtui? Eero Pihlava 

Nuoret  
Oikea juhla ja häpeällinen juhliminen Miten kristityn 
nuoren tulisi suhtautua juhlaan ja juhlimiseen. Markus 
Nieminen 

Nuoret aikuiset 
Kutsuttu juhlaan, mutta olenko valittu? 
Kanavassa pohditaan Jumalan ennaltatietämistä, -
määrämistä ja armovalintaa. Juhana Pohjola 

Kasvatustyön kanava 
Mitä oli klassinen kristillinen koulutus ja voiko 
sellaista vielä olla?  Millainen on ollut koulutuksen ja 
historian suhde? Voiko vanhempi enää luottaa lastensa 
saavan julkisissa kouluissa hyvää ja arvojensa mukaista 
opetusta? Mitä vaihtoehtoja on? Kristilliset koulut, 
kotikoulu? Miikka Niiranen 

14.30 Välipala 

15.00 Toiminnallinen hetki 

16.00 KANAVAT 

Varhaisnuoret: 

Miten pyhä eroaa arjesta?  Asiaa arjen kutsumuksista ja 

lepopäivän pyhittämisestä. Lauri Vaahtoranta 

Juhlat Raamatussa. Mitä ne opettavat meille 

Kristuksesta? Myös Jeesus oli vieraana Kaanaan häissä. 

Mitä siellä tapahtui? Eero Pihlava 

Nuoret  

Raamattuopetus ”Paratiisin häistä Taivaan suureen 

hääjuhlaan”  Opetuksessa pohditaan, miksi Raamattu 

kuvaa Taivaan iloa hääjuhlana? Mitä morsian, sulhanen, 

hääpuku, kutsut, juhlavieraat ja ateria tarkoittavat 

seurakunnan elämässä? Esko Murto 

Nuoret aikuiset 

Teknologia ja liberalismi: nuorena aikuisena valintojen 

meressä Teknologia tuottaa eteemme kaiken aikaa uusia 

valintoja. Samalla se tekee meidät riippuvaiseksi. Mitä 

kristityn tulisi tästä kaikesta ajatella? Miikka Niiranen 

Kasvatustyön kanava 

Perheiden kristillinen kasvatus ja hartauselämä 

Puhutaan positiivisesta pyhäpäivän vietosta. Miten 

lapsille opetetaan Katekismusta? Miten heitä tulisi 

opettaa rukoilemaan? Mitä välineitä kodin hartauksiin on 

olemassa? Miksi kodin hartauksien pitäminen on joskus 

vaikeaa? Miika Nieminen 

Ruotsinkielinen Lähetyskanava 

Lähetystyössä Albaniassa Jimmy Svenfelt 

17.30 Päivällinen 

18.30 ILTAOHJELMA  

20.00 Vesper 

20.30 Iltakahvila + STAGE + pelejä  

23.00 Hiljaisuus 

 

SUNNUNTAI 4.10.2020 

8.30 Aamupala, siivous ja poistuminen koululta. Kirkolle on kävelymatka, mutta autokyyti järjestyy. 

11.00 Messu Hämeenlinnassa, Pyhän Matteuksen luterilaisessa seurakunnassa 
 

INFO  
 

MISTÄ ON KYSE? 

Sinut on kutsuttu -tapahtuma on joka vuosi toistuva mahdollisuus eri ikäisten nuorten kohtaamiseen! Lähetyshiippakunnan 

valtakunnalliseen tapahtumaan kokoontuvat varhaisnuoret, nuoret ja nuoret aikuiset ja vanhemmat. Kaikille omat kanavat, 

kaikille yhteistä ohjelmaa ja olemista. Sinut on kutsuttu juhlaan! 

PAIKKA 

Hämeenlinna, Seminaarin koulu, osoite: Seminaarinkatu 2, Hämeenlinna.  

HUOM! Käynti juhla-alueelle ja parkkipaikalle osoitteen Erottajakatu 25 kohdalta. 

HINTA 

20€ Lauantai päivältä, sisältäen ohjelmaan merkityt ruuat (Palmia tuottaa ruuat) 

25€ Yöpyen koululla lattiamajoituksessa omalla patjalla, sisältää sunnuntain aamupalan 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen 16.9 mennessä osoitteessa www.lhpk.fi/SOK2020  

Lisätietoja: Sami Niemi 046 840 2307, sami.niemi@lhpk.fi 

SAAPUMINEN JULKISILLA KULKUVÄLINEILLÄ 

Juhlatiimi hakee sinut halutessasi rautatieasemalta, linja-autoasemalta ja Onnibussin pysäkeiltä lauantai aamulla samoin 

lauantai iltana ja sunnuntaina messun jälkeen pääsee takaisin. 

STAGE 

Lauantain illassa lava on sinun. Tuo oma esityksesi lavalle! 

http://www.lhpk.fi/SOK2020
mailto:sami.niemi@lhpk.fi

