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Herra, osoita
minulle tie ja tee
minut halukkaaksi
sitä vaeltamaan.
– Birgitan rukous

Jaana Mäkinen ja vapaaehtoisporukka testasi etukäteen Birgitan vaelluksen uuden reitin. Vaellukselle voi liittyä kolmesta eri kohdasta ja kulkea itselle sopivan matkan.

Polku kutsuu vaeltajaa

M

inun on hyvä olla, kun
pääsen pois melusta,
kiireestä ja suorittamisesta. Luonnon keskellä
tulee kiitollinen mieli ja saa pilkettä silmiin, kuvailee Jaana Mäkinen
kokemuksiaan vaelluksilta.
Hän on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tämän
vuotista Birgitan vaellusta.
Vaellus järjestetään 14. kerran,
ja se on Lempäälän, Tampereen,
Pirkkalan ja Sääksmäen seurakuntien yhteinen ponnistus.
Suunnittelijoina ja vetäjinä on
sekä seurakuntien työntekijöitä
että vapaaehtoisia konkareita.
Mäkinen aloitti talvella työt
Lempäälän seurakunnan taloustoimistossa ja innostui heti vaelluksesta.
Aiemmin hän on tehnyt lyhyitä
päivävaelluksia Lapissa, Sastama-

lassa ja myös ulkomailla, Kreetalla
ja Pohjois-Kreikassa.

Matalan kynnyksen
tapahtuma
Birgitan polku on noin 50 kilometrin mittainen reitistö, jonka
varrella on runsaasti maisemallisesti hienoja paikkoja sekä luontokohteita. Polku on nimetty saman
pyhimyksen mukaan kuin Lempäälän keskiaikainen kirkko.
1300-luvulla elänyt ruotsalainen
Pyhä Birgitta vaelsi jalan valtavia
matkoja, esimerkiksi Ruotsista Espanjan Santiago de Compostelaan
ja Roomaan, missä hän pääsi paavin neuvonantajaksi.
- Birgitan vaellus on matalan
kynnyksen tapahtuma, Mäkinen
kertoo.
- Ensikertalaisen on helppo

tulla mukaan päivän matkalle tai
lyhemmälle reitille. Vaelluksella
ei suoriteta eikä vertailla omaa
matkaa tai kokemuksia toisten
kokemuksiin. Kaikilla reiteillä on
kaksi vetäjää, jotka ohjaavat ryhmän perille.
Mäkinen opastaa, että mukaan
kannattaa lähteä mukavilla, hyvin
sisään ajetuilla kengillä.
- Ja riittävästi juomaa ja syötävää mukaan, istuinalustakin on
hyvä olla.
- Koeta keskittyä luontoon sen
sijaan että tarkkailisit toisia tai itseäsi, hän vinkkaa.

Birgitan vaellus
uudistuu
Tänä vuonna vaellusreittejä uudistetaan. Lempäälän itäpuolta kulkee yksi pitkä reitti, jolle voi liittyä

kolmesta kohtaa oman innon ja
kunnon mukaan. Vaelluksen lähtöpaikoille on bussikuljetus kirkolta. Matkaksi voi valita noin 23, 17
tai seitsemän kilometrin taipaleet.
Sääksjärven 18 kilometrin pituiselle reitille on tehty mobiilisovellus. Näin oman puhelimen avulla
voi suunnistaa maastossa. Reitti on
mahdollista vaeltaa itsenäisesti tai
ohjatusti ryhmän mukana. Lapsiperheille on suunnitteilla noin
neljän kilometrin pituinen vaellus
Hakkarissa.

Seitsemän
siunausta
Birgitan vaelluksen 2018 teemaksi
on valittu ”Seitsemän siunausta”.
Vaeltaja saa nauttia seitsemästä
hoitavasta asiasta, jotka ovat hitaus, hiljaisuus, yksinkertaisuus,

◆ Savontie 23 km, lähtö kirkolta klo 8
◆ Kyynärö 17 km, lähtö kirkolta klo 10
◆ Sarvikas 7 km, lähtö kirkolta klo 13
◆ Sääksjärvi 18 km, lähtö klo 11 Sääksjärveltä
◆ Perhevaellus 4 km, maksuton, Hakkarista Saarikonmäen laavulle

jakaminen, vapaus, huolettomuus
ja hengellisyys. Vaelluksella vietettävissä lyhyissä rukoushetkissä
syvennytään näihin aiheisiin.
- Hengitän, olen siis hengellinen, toteaa Jaana Mäkinen.
- Vaeltaessa hengitys syvenee ja
rauhoittuu. Samalla sisäinen rauha
lisääntyy. Parasta vaelluksella on,
kun tulee sellainen tunne, että sielu
lepää, hän kertoo.
- Mielestäni nimi Kaikkivaltias
todella sopii kuvaamaan Jumalaa.
Kiitollisuus kasvaa, kun huomaa
oman pienuutensa.
Seitsemän siunauksen joukosta
Jaana Mäkinen nostaa vapauden.
- Vapaus tuntuu niistä tärkeimmältä tällä hetkellä. Voin ajatella,
että katsotaan, mitä uutta tänään
tapahtuu. – Jokainen päivä on
seikkailu.
Laura Tuhkanen-Jukkola

Ruoka ja kahvit seurakuntatalolla klo 17 alkaen. Kaikille
avoin Pyhiinvaeltajan messu kirkossa klo 19. Osallistumismaksu 12 € (sis. mm. rukousvihko ja ruoka perillä). Ilm.
14.8. mennessä lempaalanseurakunta.fi/birgitanvaellus
tai Jaana Mäkinen, p. 050 544 3314 (ma–to klo 13–15).
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AIMALA, LEMPOINEN, PIRKKALA
- kesäinen kirkkokierros historian halki

N
VINKKI HENGÄSTYNEILLE
Oletko hengästynyt talven ja kevään jälkeen?
Monelle meistä kesä on vuoden kohokohta. Vaikka kesälomaa et viettäisikään, kesä tuo useimmiten mukanaan
erilaisen elämäntahdin.
Valoisat yöt, lukuisat kesätapahtumat, festarit ja monet
perhejuhlat kutsuvat meitä ihmisten ilmoille. Helposti kesästä tuleekin niin tiukasti ohjelmoitu, että syksyn koittaessa
väsymys valtaa. Kesäkin voi mennä suorittamiseksi.
Moni vauhdista väsynyt toivoo kesältä ennen kaikkea lepoa ja hiljaisuutta. Jos saisin nauttia vähän hitaammasta
elämänrytmistä. Jos hiljaisuudelle löytyisi hieman enemmän aikaa. Pääsisinpä mökille elämään yksinkertaisemmin.
Ehtisinpä tavata ystäviäni ja jakaa kuulumisia.
Voisinpa olla vapaa arjen paineista, vapaa aikatauluttamaan päiväni, miten huvittaa. Saisinpa elää huolettomana, hetken vailla arjen huolia ja taakkoja. Jos hengittäisin
rauhallisesti, löytäisinköhän Jumalan ja minussa uinuvan
hengellisyyden?
Näitä seitsemää tekstissä korostettua asiaa on mahdollista
kokea jälleen tänä vuonna Birgitan vaelluksella.
Pyhiinvaellus luonnossa kutsuu meitä hiljentymään, hidastamaan ja jakamaan eväitämme. Se kutsuu meitä vapaaseen tahtiin ja askellukseen. Vaikka huolet eivät polulle täysin jäisikään, poluilla talsiessa, metsän hiljaisuutta ja rauhaa
hengittäessä ne painuvat hetkeksi taka-alalle.
Hetken huolettomuus takaa senkin, että hengellisyyden
hoitamiselle ja vaalimiselle vapautuu tilaa automaattisesti.
Monelle suomalaiselle metsä on kirkko. Luonto julistaa
voimakkaasti Jumalan hyvyyttä ja luomisvoimaa. Jokaisena vuoden päivänä ja vuorokauden hetkenä luonto tarjoaa
uudenlaista ihasteltavaa: aamun kastepisaroista iltaruskoon,
alkukesän vehreydestä loppukesän marjamättäisiin.
Tule mukaan nauttimaan Jumalan hyvyydestä Birgitan
vaellukselle!
Herra osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan.
Uskallettua on viipyä, ja vaarallista on jatkaa matkaa.
Täytä siis minun ikävöimiseni ja osoita minulle tie.
– Birgitan rukous
Leena Sorsa
seurakuntapastori,
vs. kirkkoherra

Suositut
perhemuskarit
jatkuvat
Lempäälän kirkossa torstaisin:
• vauvaryhmä (4kk–1 v) klo 9.30–10.
• taaperoryhmä (1–2 v) klo 10.30–11.
Huom! Uusi perhemuskari
Kuljun Majakassa!
• 0–3-vuotiaille torstaisin klo 15–15.30.
Muskarit alkavat 6.9. Ilmoittautuminen
jo KESÄKUUSSA 4.–15.6. srk:n netissä.
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ks. tarkemmin lempaalanseurakunta.fi/
lapset ja perheet/perhemuskari.

urmen kylässä ja Pyhäjärven maisemissa levittäytyvä
Aimalankangas on Lempäälän vanhimpia asuin-

paikkoja.
Siellä on kansanperinteen mukaan
sijainnut myös Lempäälän vanhin
oma kirkko, joka tarinoiden mukaan poltettiin 1300-1400-lukujen
tienoilla.
Kansantarut muuttuivat yllättäen
todeksi, kun vuosi sitten toukokuussa
Aimalankankaalla tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa paikalta löytyi
keskiaikainen hautausmaa.
Kristillisesti 1300-luvulla haudatut
vainajat todistavat perimätiedon kirkosta oikeaksi, vaikka itse kirkkoa ei
löydettykään.

Aimalassa
kesänäyttely
Nurmen kyläyhdistys huolehtii Lahdenkyläntien varrella sijaitsevan muinaismuistoalueen vaalimisesta.
Alueesta vastaava Mikko Tappura kertoo, että kiinnostavaa nähtävää
on, vaikka viime kesänä yksityisalueelta esiin kaivettu hautausmaa on
peitetty.
- Arkeologisilta kaivauksilta
löydettyyn esineistöön voi tutustua
koko kesän ajan muuntajan suojiin
sijoitetussa valokuvanäyttelyssä, hän
kertoo.
Lahdenkyläntien varrelta löytyy
myös yleisöä palveleva opastaulu
sekä moottorisahataiteilija JukkaPekka Kiiskisen Aimalankankaan
historiaa kunnioittava veistos Pirkitan henki.

Lempäälän kirkko
tiekirkkona
Kulttuurista nauttiville kesäkulkijoille Aimala on sopiva käyntikohde
vaikka pyöräretken etappina. Samalla
matka johdattaa halki lempääläläisten kirkkohistorian.
Mikko Tappura kehottaa aloit-

Mikko Tappura toivottaa vierailijat tervetulleeksi Aimalan kulttuurimaisemaan. Lahdenkyläntiellä sijaitsevassa muuntajassa on kesän ajan valokuvanäyttely Aimalan arkeologisista löydöistä. Itse kaivausalue on yksityismaalla.

tamaan kierroksen Lempoisista,
1500-luvun alussa rakennetusta
Pyhän Birgitan kirkosta, josta tuli
Aimalan kirkon seuraaja. Kirkko on
kesällä avoinna arkisin tiekirkkona.
Kivikirkolta Tappura neuvoo kulkemaan Pyhäjärven rantaa myötäillen ja vanhaa Hiidentietä seuraten
Kuokkalan kylän tunnelmalliselle
museoraitille.
Kuokkalaa seuraava pysähdys on
Aimala. Matka on vajaan neljän kilometrin pyrähdys peltomaisemissa.

Syvälle menneisyyteen,
Pirkkalaan
Aimalasta Mikko Tappura neuvoo
jatkamaan Pyhäjärven rantamaisemissa Pirkkalan suuntaan Mäyriän
retkeilyalueelle. Nuotiopaikalla on
mukava hengähtää ja nautiskella
eväitä.
Halukkaat voivat jatkaa matkaa
Vanhaa rantatietä Pirkkalan puolelle,
jossa sijaitsee muun muassa Reipin
museo ja Tursiannotkon muinais-

Uutta seurakunnassa:

LAPSIPARKKI

– vapaailta äidille tai isälle

muistoalue.
- Pirkkalankylän kulttuuripolku
alkaa Reipin museolta. Se johtaa
Neulalähteen ohi ja päättyy Pirkkalan vanhan kirkon luo ja Pyhäjärven
rantaan pappilan alueelle, hän opastaa.
Vanhan kirkon ja pappilan luona
kirkkohistoriallinen ympyrä sulkeutuu. Näissä maisemissa perimätiedon
mukaan jo 1200-luvulla sijainnut
puukirkko oli lempääläläisten pyhättö ja kirkkomatkojen kohde ennen Aimalaa.
• Pyhän Birgitan kirkko (Kirkkopolku
1), avoinna 4.6.-10.8. arkisin klo 1016, opas paikalla.
• Aimalan muinaismuistoalue
ja kulttuurimuuntaja Kumu
(Lahdenkyläntie 188-220), Kumussa 1.6. alk. alueen arkeologisia löytöjä esittelevä näyttely.
• Pirkkalan Vanha kirkko (Anian
rantatie 226) ja Pappila (Pappilantie
65).
		
Eila Lokka

Teen ja taiteilen
–kerho 1.-3.-luokkalaisille

Yhden vanhemman perheille tarkoitettu uusi
Lapsiparkki on kerran viikossa keskiviikkoisin klo 17–19 Kuljun Majakassa (Tampereentie 262), alkaa 5.9. Lasten toivotaan olevan yli
2-vuotiaita. Parkki on ilmainen.

Onko sinusta kiva tehdä itse ja omin
käsin? Uusi kerho on Sinulle 1.–3.-luokkalainen, joka olet innostunut askartelusta, taiteilusta, ompelusta ja muista
käden töistä. Kerho kokoontuu maanantai-iltapäivisin klo 14-16 seurakunnan kerhotilassa Sääksjärvellä (koulua
vastapäätä, käyntios. Asuntotie 9), alk.
3.9.

Muista myös maksuton perheleiri yhden vanhemman perheille 11.–12.8. Tervajärvellä.
Ilm. 20.6. mennessä: lea.blomqvist@evl.fi tai
p. 050 544 3353. Ks. lisää lempaalanseurakunta.
fi/lapset ja perheet

Ilmoittaudu 22.8.
mennessä,
p. 050 469 3884.
Mukaan mahtuu
12 ensimmäistä.

Kaipaatko hetken hengähdystaukoa
perhearjesta tai mahdollisuutta harrastaa?
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”Lempäälään
on kiva tulla”

Millainen on Ida Räikkösen kirkko?
Minun kirkkoni uskoo… rakastavaan Jumalaan ja siihen, että jokaiselle löytyy kirkosta paikka elämäntilanteesta riippumatta.
Minun kirkkoni toivoo... että jokainen ihminen tulisi kohdatuksi.
Minun kirkkoni rakastaa... tekemällä arjen pieniä tekoja ja madaltamalla
kynnystä tulla kirkkoon.
Minun kirkkoni on lähellä... ihmisiä. Minun kirkkoni panostaa ihmisten hyvinvointiin ja pitää huolta siitä,
että kaikki saavat kuulla evankeliumia.
Minun kirkkoni uudistuu... siten,
että se kannustaa kaiken ikäisiä tulemaan kirkkoon ja saa nuoretkin
kiinnostumaan enemmän kirkon
toiminnasta ja sanomasta.
Eila Lokka

Tänä keväänä seurakunnan työntekijäjoukko on vahvistunut
kahdella uudella vahtimestarilla. Kuljun Majakassa aloitti
Piia Lehtinen. Mirva Matikka puolestaan vastaa Tervajärven leirikeskuksesta.
Kesäkuussa uutena seurakuntapastorina aloittaa Christian
Seppänen. Seurakunta kiittää lämpimästi pitkään viransijaisena ollutta pastoria, Laura Tuhkanen-Jukkolaa.
Heinäkuun viimeisenä juhlitaan kahden konkarin vihoviimeistä työpäivää. Lastenohjaaja Pirjo Heikkilällä on silloin
mittarissa 29 työvuotta ja vahtimestari Pirkko Kuusjärvellä
40 – siunattuja eläkepäiviä!
Lehtisellä, Matikalla ja Seppäsellä seurakuntaura on vasta
lähtökuopissa – mitä heillä on mielessä?

Ida Räikkösen lempipaikka kirkossa on
flyygelin ääressä. – Rakastan laulamista
ja koen että sen avulla palvelen seurakuntaani, vaikkapa aamujumalanpalveluksissa ja Hope-bändin rivissä.

Sinustako seurakuntapäättäjä?
Tule päättämään siitä kuinka kirkollisverot käytetään
monipuoliseen paikalliseen seurakuntaelämään.

Onnea!

Tulit valituksi: Onneksi olkoon!
Kautesi alkaa 1.1.2019,
tervetuloa vaikuttamaan
ja päättämään!

Hyvä yritys!

Et tullut valituksi: Hyvä yritys!
Jää kuulolle, saatat päästä muihin
luottamustehtäviin. Ja tervetuloa
mukaan kirkon toimintaan!

2.

1.
Pohdi,
millaisia arvoja
ja asioita haluat
päättäjänä
edistää.

Tutustu nykyisiin
valtuustoryhmiin ja niiden
edistämiin asioihin.
Katso oman seurakuntasi verkkosivuilta tai
seurakuntavaalit..

Jos et kuulu kirkkoon,
liity viimeistään 17.9.!

Et löydä sopivaa ryhmää:
Perusta oma valitsijayhdistys
vaaleja varten.

A

B

Vaalien tulos selviää
vaalipäivän iltana.
Järjestä
vaalivalvojaiset!

Muista myös itse
käydä äänestämässä.
Varsinainen
vaalipäivä
18.11.

Löydät sopivan ryhmän:
Ota yhteyttä ryhmän
vetäjään, kysy lisää ja
ilmoittaudu mukaan.

Ennakkoäänestys
6.–10.11.
7.

Seurakunta pitää
vaaleja esillä
monella tavalla
– ole myös itse
aktiivinen.

Kerää mukaan 10
äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä.

8.

6.

Pidä ehdokkuuttasi esillä
ja kannusta
tuttaviasi
äänestämään.

1.10.
Äänestysnumerot
selviävät
– tee itsellesi
numerollinen
vaalimainos.

Pyydä mukaan
muitakin ehdokkaita.
Täyttäkää yhdessä valitsijayhdistyksen perustamispaperit 17.9. klo 16
mennessä paikallisen
ohjeen mukaan.

Nosta esille
asioita, joihin
haluat
vaiku�aa!

Kerro
ystäville ja
tu�aville!

Muista myös
Facebook ja
muut somekanavat!

5.
3.

Aloita vaalikampanja heti,
kun olet päättänyt
lähteä ehdokkaaksi.

Tee esittelyvideo ja
muuta vaalimateriaalia.
4.
Täytä
vaalikone.

seurakuntavaalit.

Kiinnostaako vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa
tehdään nyt. Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan seurakuntiin uudet luottamushenkilöt. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

PÄIVÄKERHOON!
Päiväkerhoissa on
vapaita paikkoja.
Kysy tarkemmin Lea
Blomqvistilta,
puh. 050 544 3353.
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TULL
AA
TUTU N
KSI!

”Kirkko rakastaa
arjen pienillä teoilla”
da Räikkösellä, 22, on monta
rautaa tulessa. Aktiivinen seurakuntalainen opiskelee Tampereella ja työskentelee opintojen ohella Kuljun Supermarketissa.
Hän valmistuu hotelli-, ravintola- ja
catering-alalta tänä keväänä vastaanottovirkailijaksi ja vielä syksyn aikana tarjoilijaksi.
Nuoresta iästä huolimatta Räikkönen on jo kokenut seurakunnan päättäjä. Hän on ollut kirkkovaltuuston
jäsen viimeiset neljä vuotta.
Hän ei aio asettua ehdolle tulevissa marraskuun seurakuntavaaleissa,
koska opiskelu ja työ vievät niin paljon aikaa.
- En vielä tiedä, mitä teen opintojen päätyttyä. Lähteäkö opiskelemaan lisää toiseen kaupunkiin vai
koulutustani vastaaviin töihin, hän
pohdiskelee.

Nro 3 - 2018

Pieni muistolehto kirkkohautausmaalle
Pyhän Birgitan kirkon hautausmaalle on perustettu pienoismuistolehto.
Se on pieni, noin viiden neliömetrin
suuruinen tuhkahauta-alue.
Muistolehto on kaunis ja eleetön
hautapaikka. Vainajan tuhka sirotellaan maahan, ja hänen nimensä kaiverretaan laattaan, joka kiinnitetään
yhteiseen muistomerkkiin. Pienoismuistolehtoon voi tulla haudatuksi
vain evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen.
Lempäälässä on jo muistolehto
Ristimäen hautausmaalla. Omaiset
ovat kyselleet vastaavaa myös keskustaan lähelle kirkkoa. Uusi muistolehto sijaitsee noin kymmenen metrin
päässä kirkon pohjoispuolen ovista,
hiekkakäytävän oikealla puolella.

Uusi muistolehto muistuttaa ulkoisesti
sukuhautaa. Kesällä se viimeistellään
kukkaistutuksin, sanoo seurakuntapuutarhuri Petri Solja.

Piia Lehtinen, vahtimestarisiivooja (Kuljun Majakka)
Tehtäviini Majakalla sisältyy siivousta, erilaisten tilaisuuksien
valmistelua sekä toimistotyötä.
Työni on itsenäistä ja monipuolista, ja siksi pidän siitä. Arvostan
myös työyhteisön henkeä, työkaveria ei jätetä.
Minusta tärkeintä seurakunnan työssä on olla lähimmäinen lähimmäiselle, sen kaikessa
monipuolisuudessaan. Toivon, että seurakunta – ja koko
kirkko – olisi matalan kynnyksen paikka, jossa ihminen saisi
kokea juuri sen tarvitsemansa tunteen, joka toisi hänet sinne
myös luontevasti uudelleen. Oli se sitten lohtu, ilo, rauha
tai jokin muu.
Vapaa-ajalla rentoudun kuntosalilla, hoitoheppani selässä
sekä moottoripyöräillen.
Mirva Matikka,
vahtimestari-siivooja
(Tervajärven leirikeskus)
Työpäiväni ovat vaihtelevia, jokainen päivä on erilainen. Pidän
siitä, että saan tavata ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.
Tervajärven työn rinnalla vuorottelen Piian kanssa Majakalla.
Minun kirkkoni on sellainen,
jonne on helppoa tulla ja jonne hyväksytään jokainen juuri
sellaisena kuin on.
Mielestäni seurakunnan tärkein tehtävä on hädässä olevien auttaminen. Myös mukanaolo ihmisten eri elämänvaiheissa, ilossa ja surussa, on tärkeää, jotta kukaan ei tuntisi
olevansa yksin.
Työn vastapainona vietän aikaa perheen, ystävien ja sukulaisten seurassa. Lenkkeilen koirani kanssa, ja lasten harrastusten parissa kuluu mukavasti aikaa.
Christian Seppänen,
seurakuntapastori (1.6. alkaen)
Minun kirkkoni on avoin ja kutsuva yhteisö, jonne jokainen on
tervetullut. Kirkon suojissa erilaiset ihmiset voivat kokea yhteyttä
ja voivat tukea toinen toistaan.
Selvää on, että kirkon tärkein
tehtävä on julistaa evankeliumia,
ilosanomaa.
Aloitan papin työt innostuneella mielellä. Lempäälään on
kiva tulla! Odotan eniten ihmisten kohtaamisia. Odotan
myös, että saan olla yhdessä seurakuntalaisten kanssa toteuttamassa seurakunnan tapahtumia.
Parasta papin työssä on tehdä yhteistä matkaa ja jakaa
ihmisten iloja ja suruja.
Rentoudun liikunnan parissa esimerkiksi lenkkeilemällä. Harrastan myös musiikkia ja soitan itse sähköbassoa ja
kitaraa.
Marita Miettinen
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KESÄTOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
31.8. SAAKKA
Kaikki seurakunnan toimistot eli kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja hautausmaantoimisto ovat suljettu kesällä
keskiviikkoisin
1.6.–31.8.
Viestiveljet laulavat, puhe J. Ojanperä ja
pe 10.8. V. Piipponen ja A. HartikainenPiipponen.
Vapaamuotoinen rukoushetki kirkossa
ma–pe klo 8–9, kesätauko 18.6.–29.7.

Ideapark

Vapaaehtoistyöt verkossa osoitteessa
vapaaehtoistyo.fi/lempaala.

Pyhän Birgitan kirkko
Kirkko on tiekirkkona 4.6.–10.8.
Ovet ovat avoinna arkisin klo 10–16,
opas paikalla.
Hetki Sanan äärellä
Raamatun tekstejä ääneen luettuna
arkisin klo 12 (4.6.–10.8.)
Opastettu Kirkkohautausmaan
kulttuurikierros to 7.6, to 5.7. ja to 2.8.
klo 17.30. Lähtö Kirkkotorin puoleiselta
portilta, oppaana Kirsti Isotalo. Vapaa
pääsy, kesto n. 2 h.

Jumalanpalvelukset
Messu Lempäälän Pyhän Birgitan
kirkossa sunnuntaisin klo 10. Kesällä ei
kirkkokahveja.
Juhannuspäivänä la 23.6. klo 10
Kansanlaulukirkko Pyhän Birgitan
kirkossa, kuoro ja soitinryhmä.
Su 22.7. klo 10 kesämökkiläisten kirkko,
messun jälkeen kirkkokahvit ja ohjelmaa.
Su 5.8. klo 16 Kouluunlähtevien kirkko
La 1.9. klo 19 Birgitan vaelluksen
iltamessu.
Messu Kuljun Majakassa sunnuntaisin
klo 16, messun yhteydessä pyhäkoulu
ja alakouluikäisten Raamattuklubi, alk.
19.8. Kesämessu 8.7., ei pyhäkoulua.

Rukous, hartaus, uskonelämä

Koti- ja pihaseurat:
Pe 1.6. klo 18 kotiseurat Kuosmasella
(Harjutie 24), O. Kariniemi.
Ke 13.6. klo 18 pihaseurat Syrillä &
Särkimäellä (Palomäentie 7).
Ke 18.7. klo 18 pihaseurat Räisäsillä
(Iisakintie 13 D).
Pe 20.7. klo 18 kotiseurat Kuosmasella
(Harjutie 24), J. Partala.
Pe 24.8. klo 18 kotiseurat Kuosmasella
(Harjutie 24), J. Isokorpi.
Sanan ja rukouksen illat klo 18 Kuljun
vanhassa srk-talossa. Vapaa pääsy, illoissa
rukouspalvelu: pe 15.6. L. Pura, pe 13.7.

Kysy näyttelytilaa: p. 050 544 3342.

Lapset ja perhe
Päivä- ja perhekerhot aloittavat
kesän jälkeen elokuussa viikolla 35
eli 27.8. alkaen. Tiedustele päivä- ja
naperokerhojen vapaita paikkoja, p. 050
544 3353 /Blomqvist.
Perhemuskarit alkavat 6.9. – ilmoittaudu
4.–15.6. srk:n netissä, ks. erillisilmoitus s. 2.
Teen ja taiteilen –iltapäiväkerho
1.-3.-luokkalaisille Sääksjärvellä 3.9.
alkaen, ilm. viim. 22.8., p. 050 469 3884,
ks. erillisilmoitus s. 2.
Leiri yhden vanhemman perheille
Tervajärvellä 11.-12.8., maksuton.
Tied. ja ilm. 20.6.: lea.blomqvist@evl.fi,
p. 050 544 3353.
Tulossa! Lapsiparkki yhden vanhemman
perheille ke klo 17–19 Kuljun Majakassa,
alk. 5.9., ks. erillisilmoitus s. 2.
Pyhäkoulu ja kouluikäisten
Raamattuklubi su klo 16 Kuljun
Majakassa yhteydessä, alk. 19.8.

Varhaisnuoret - varkkari.fi
Ilmoittautuminen kouluikäisten
kesäleireille on avoinna osoitteessa
www.varkkari.fi.

Nuoret - hopenews.fi
Kesäraamis ti klo 18 Hopella.
Keskustelua Raamatun äärellä, rukousta,
pelejä, iltapala. (5.6.–7.8.)
Kesäsolu, kesäinen nuorten ja nuorten
aikuisten ilta ke klo 18 Vanhassa
pappilassa. Opetushetki, yhdessäoloa,
sauna, makkaranpaistoa. Täältä saa myös
riparikortin nuorteniltamerkinnän. (6.6.8.8.)

Majakkayhteisö
Majakkamessun ympärille rakentuva
jumalanpalvelusyhteisö.

Kesäohjelmassa pihaseuroja 13.6. ja 18.7.
ks. Koti- ja pihaseurat.
Syyskausi starttaa 19.8., kesäMajakkamessu 8.7. klo 16 Kuljun
Majakassa.
Lisätietoja: Facebook: hakusana
Majakkayhteisö. Tilaa uutiskirje
sähköpostiin: majakkayhteiso@gmail.
com.

Aikuiset
Ke 20.6. klo 14 srk mukana Toimelan
juhannusjuhlassa Sääksjärvellä
(Asuntotie 10).
La 21.7. klo 10–16 srk Kuokkalankosken
markkinoilla Hakkarissa (Kuokkalantie
5).
La 1.9. Birgitan kirkkovaellus, ks.
erillisilmoitus s. 1.
Tulossa! Birgittalaissisarten ja oblaattien
vierailu pe 7.9. klo 15–19, vesper
kirkossa klo 16.
Sovinnon siiville -sarja alkaa
elokuussa!
19.8. klo 18 Kuula–Merikanto –
sävelkonsertti, J. Järvenpää (baritoni), L.
Puhakka (sopraano), A. Kulmala (piano).
26.8. klo 18 Sirpa Kähkösen
kirjallisuusilta, esittelyssä uusi teos
”Hugo 1918”.
Su 16.9. klo 18 erityisasiantuntija
Hussein Al-Taee (CMI): Miten rauha
säilytetään yhteiskunnassa?
Su 7.10. klo 18 Sovinnon siiville
-näytelmä nykyajan Suomesta, kirj. Ritva
Mäkelä.
Su 28.10. klo 18 sovinnon messu
Ristimäen kappelissa, hiljainen vaellus.
Su 4.11. klo 18 työväen lauluja ja Siionin
virsiä Vanhassa pappilassa.
Kaikki tilaisuudet Pyhän Birgitan
kirkossa, ellei muuta mainittu.
Tapahtumien tiedot täydentyvät kesän
aikana.

Miehet
Miesten kesäsauna joka to klo
18–20 (7.6.–31.8.) Vanhan pappilan
rantasaunassa (Rovastintie 3).

Naiset
Naisten avoin raamis parittomien
viikkojen pe klo 18.30 Toisessa kodissa/
Kuljun vanhassa srk-talossa, tied. N.
Patokoski, p. 050 5506 356.
Naisten kesäsauna joka ti klo 18–20
(31.8 asti) Vanhan pappilan rantasaunassa
(Rovastintie 3).
Naisten kesäretki Sastamalaan 10.6.,
lähtö Kirkkotorilta 8.30, paluu n. klo
17. Käyntikohteet Pyhän Marian kirkko

(messu),
Tyrvään vanha pappila
(ruokailu), Pyhän Olavin kirkko. Hinta
40 €, ilm. viim. 4.6: terhi.palvanen@
lempaala.fi tai p. 040 8466 624.

PA U

Lempäälä

Lähetys

Parempi tulevaisuus eli Patu-toiminta
auttaa rakentamaan uudenlaista elämää ja
arkea – tervetuloa selvinpäin. Kysy lisää:
Johanna Kylmälahti, p. 050 544 3348.

Lastusten lähetyspiiri ti klo 18
Puistolinnassa: 19.6., 17.7. ja 21.8.
– Lempoisten ja Sääksjärven piirit
kesätauolla viikolle 37 asti.

Musiikki

(Tampereentie 4)
avoinna ma–pe klo 9–16.30 ja la klo
10–14.
Heinäkuussa ma–pe klo 10–14.
Tuotto lastenkeskukselle Myanmariin.
Vapaaehtoistöitä tarjolla – varaa
myyntivuorosi kahvilasta, p. 050 544
3372.
Olkkarissa tavataan:
Rukouksen majatalo ti klo 18.30: 5.6.,
31.7., 14.8. ja 28.8.
Monikulttuurinen kahvila
Perheverstaalla (Tampereentie 2 B) ma
klo 16-18: 13.8. ja 27.8.

TOIVONTORI

(Atrantie 4), kirkon takana
avoinna ma, ke, pe, la klo 11–14.
Satunnaiset muutokset mahdollisia.
Tuotto Kimbilio-turvakodille Tansaniaan.

Diakonia
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto
ti ja to klo 10–12 Lempoisten
diakoniatoimistossa, os. Kirkkopolku 1.
Kesäkahvit ja hyvää seuraa 6.6–25.7.
keskiviikkoisin klo 13 Puistolinnassa.
Keskipäivän keitto 8.6.–27.7.
perjantaisin klo 12 Puistolinnassa, ei
22.6. Vapaaehtoinen maksu.
Säijän diakoniapiiri monitoimitalossa
(Säijärventie 91) parittomien viikkojen to
klo 14, alk. 30.8.
Eläkeikäisten toimintaa
Leiripäivät Tervajärven
leirikeskuksessa 8.–9.8.
Yksi tai kaksi päivää, hinta 10 euroa/
päivä, linja-autokuljetus, lähtö
Kirkkotorilta klo 9 paluu klo 16, reitti
Sääksjärven kautta. Tied. ja ilm. T.
Haavisto, p. 050 544 3347.
Eläkeikäisten piirit aloittavat
syyskauden:
Lempoisten päiväpiiri ja Sääksjärven
Säkenet ti 21.8. klo 12 Lempoisten srktalossa.
Kuljun Kulkuset to 30.8. klo 12.30
Kuljun Majakassa.

Himminkodon kesälaulajaiset
(Himminpolku 6): to 5.7. klo 15 ja to
16.8. klo 15.
Konsertit:
Ke 6.6. klo 17 Hymnus-kuoro esiintyy
Pauhu-paviljongissa (Tampereentie 18).
Su 10.6. klo 18 Kesäillan konsertti, Seeli
Toivio (sello ja laulu), Pauliina Hyry
(urut ja piano) Vapaa pääsy, ohjelma 10/5
euroa. Ohjelmassa mm. Järnefelt, Kuula,
Merikanto ja J.S. Bach.
Su 24.6. klo 19 Ilpo Laspaksen
urkukonsertti. Vapaa pääsy, ohjelma 15/8
euroa.
Su 19.8. klo 18 Kuula – Merikanto
-konsertti. 100 vuotta Kuulan kuolemasta,
150 vuotta Merikannon syntymästä,
J. Järvenpää (baritoni), L. Puhakka
(sopraano), A. Kulmala (piano). Sovinnon
siiville -sarjan aloituskonsertti.
Ke 29.8. klo 18 yhteislaulutilaisuus
Vanhassa pappilassa: Sakari Topeliuksen
lauluja ja virsiä, vapaa pääsy.
Konsertit Pyhän Birgitan kirkossa,
ellei muuta mainittu.
Katso Lempäälä soi -konsertit
osoitteesta www.lempaalasoi.fi.
www.lempaalanseurakunta.fi

Seuraa meitä somessa! Facebook:
facebook.fi/lempaalanseurakunta,
Twitter: @LempaalanSrk, Instagram:
@lempaalanseurakunta
Löydä tie perille!
Hope (nuorisotila), Kaakisentie 1
Kahvila Olkkari, Tampereentie 4
Kuljun Majakka, Tampereentie 262
Kuljun vanha srk-talo /Toinen koti,
Seurakuntatalontie 12
Lempoisten srk-talo, Kirkkopolku 1
Lähetyskirppis Toivontori, Atrantie 2
Puistolinna, Himminpolku 13
Pyhän Birgitan kirkko, Kirkkopolku 1
Tervajärven leirikeskus (Tervis),
Ketkantie 247
Vanha pappila, Rovastintie 3

Kulje kanssamme kesään
Pyhän Birgitan kirkko (Kirkkopolku 1)
• Ovet avoinna 4.6.–10.8. arkisin klo 10–16,
opas paikalla. Avoin hartaushetki klo 12.
• Opastettu Kirkkohautausmaan kulttuurikierros
to 7.6., to 5.7. ja to 2.8., lähtö klo 17.30,
vapaa pääsy.
• Kansanlaulukirkko juhannuspäivänä la 23.6. klo 10.
• Kesämökkiläisten kirkko su 22.7. klo 10.

Puistolinnassa tavataan (Himminpolku 13)
• Kesäkahvit 6.6.–25.7. keskiviikkoisin klo 13.
• Keskipäivän keitto 8.6.–27.7. perjantaisin
klo 12, (ei 22.6.), maksuton keittolounas.
Kesälaulajaiset
Himminkodon suihkulähdepihalla
5.7. ja 16.8. klo 15.
Pappilan kesäsaunat (Rovastintie 3)
• Naisten sauna tiistaisin klo 18–21 (31.8. asti)
• Miesten sauna torstaisin klo 18–20 (7.6.–31.8.).
Birgitan kirkkovaellus la 1.9.
• ilm. srk:n nettisivujen kautta viim. 14.8.
• Kaikille avoin messu Pyhän Birgitan kirkossa
klo 19.

3/2018
Päätoimittaja: Mikko Oikarinen, vs. Leena
Sorsa
Toimittaja: Marita Miettinen,
marita.miettinen@evl.fi, puh. 050 544 3302
Kuvat: Eila Lokka, Marita Miettinen,

Sonja Meskanen ja Tommi Turunen.
Ulkoasu: Soile Virtanen /
Lempäälän–Vesilahden Sanomat
Seuraava Kirkonportti ilmestyy
22.8.

Tie tulkoon vastaasi ystävänä.
Valaiskoon aurinko kasvojasi.
Vahvistakoon tuuli selkääsi
ja sade ympärilläsi
juottakoon vainioita.
Ja siihen saakka, kunnes
taas tapaamme toisemme,
pitäköön hyvä Jumala sinua
kädessään.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA TALOUSTOIMISTO
avoinna 1.6.–31.8. ma klo 9–12 ja 13–15, ti 9–12
ja 13–17, keskiviikkona suljettu, to klo 9–12
ja 13–15 ja pe klo 9–12. Kirkkoherranvirasto,
p. (03) 289 5111, sp. kirkkoherranvirasto.lempaala@evl.fi.
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI on tavoitettavissa kirkkoherranviraston kautta viraston aukioloaikoina,
p. (03) 289 5111.

– Vanha rukous
Irlannista

www.lempaalanseurakunta.fi
Facebook ja Instagram: lempaalanseurakunta, Twitter: @LempaalanSrk #lempäälänseurakunta

