Lempäälän
seurakuntalehti
2 | 2018

Seurakunnan päiväkerhossa kuunnellaan lasta. Nelivuotias Melian Saari (vas.) tykkää piirtää, värittää ja muovailla prinsessoja, lumiukkoja ja leivoksia, ja sitä hän voi tehdä kerhossakin. Isosisko Selen (toinen vas.) pitää erityisesti nukke- ja mielikuvitusleikeistä. Äiti Piia Saari ja Leona-sisar seuraavat
kerhopäivää.

Kulje toivon tietä
pääsiäiseen.
Palmusunnuntaina
25.3. klo 19 Tytti
Jäppisen Passiodraama
Pyhän Birgitan kirkossa
(vapaa pääsy).

Seurakunnan kerhossa
LAPSI SAA TOTEUTTAA ITSEÄÄN

M

elian Saari esittelee Hakkarin
kerhotilassa olevaa piirustusvälinekaappia.
- Tässä pinossa on papereita ja tässä laatikossa
kyniä. Täältä taas löytyy
värityskuvia, nelivuotias
selvittää.
Melianin antautuessa värittämään, hänen isosiskonsa Selen Saari, 5, tupsahtaa
samaan pöytään kädet täynnä barbeja. Hänen kerhoaamunsa alkoi nukkeleikeissä.
Tyttöjen takana olevassa
pöydässä lapset pelaavat
ja rakentavat lastenohjaaja
Tuija Palanderin kanssa.
- Päiväkerhon varhaiskasvatuksessa on tärkeää
kaikki luova toiminta, jossa
lapsi voi toteuttaa itseään,
sanoo Hakkarin päiväkerhon toinen ohjaaja Regina
Tanni.
- Se näkyy kerhoarjessa
juuri näin, että ryhmässä

tapahtuu monia asioita yhtä
aikaa lasten kiinnostuksen
mukaan. Jos nyt joku porukka haluaisi ulos, niin se
koetettaisiin järjestää.

Luovuus auttaa
oppimaan
Seurakunnan varhaiskasvatuksessa luovuutena pidetään kaikkea lapsesta kumpuavaa toimintaa.
- Jokainen lapsi on yksilö. Tukemalla juuri hänelle
tärkeää toimintaa tuetaan
samalla hänen oppimistaan,
Tanni tiivistää.
Kerholaisten kiinnostuksen kohteiden selvittämiseksi aikuisen on oltava läsnä ja
kuulolla.
- Kun aikuinen on mukana lasten leikeissä ja touhuissa, hän saa arvokasta
tietoa lasten maailmasta ja
taidoista.
Taitojen harjaantumista
varten kerhossa on tarjol-

la monenlaista toimintaa,
kuten muovailua ja muita
käden taitoja, laulamista,
soittamista, näyttelemistä,
sadutusta, nukketeatteria ja
liikuntaa.

Lapset otetaan
vakavasti
Luovuuden edistämiseen
liittyy tärkeänä osana lasten
osallisuus.
- Se tarkoittaa sitä, että
lapset ovat mm. mukana
suunnittelemassa päiväkerhon arkea, Tanni sanoo.
Toiveita kuunnellaan vakavasti.
- Lapsilta pursuilee ideoita lähes viikoittain.
- Useimmat toiveet ovat
helppoja toteuttaa, kuten
metsäretki, mustikkapiirakan leipominen tai isovanhempien päivä. Retkeä Hop
Loppiin emme voineet toteuttaa, joten lapset rakensivat Hop Lopin yhdessä ai-

kuisten kanssa kerhotilaan.
Regina Tanni tähdentää,
että vaikka lapset oikeasti
vaikuttavat päivän kulkuun,
aikuiset vastaavat siitä, että
toiminta on kasvatuksellisesti tavoitteellista ja monipuolista.
- Pohjalla on sama varhaiskasvatussuunnitelma
kuin päiväkodeissa.

Kun ei pakoteta,
kehittyy
Melian ja Selen Saari ovat
Hakkarissa 3-5-vuotiaiden
päiväkerhoryhmässä, joka
kokoontuu kaksi kertaa
viikossa, aina kolme tuntia
kerrallaan.
- Tytöille kerho on tosi
mieluinen. Minusta tärkeää
on ollut se, että he ovat saaneet omia kavereita, kertoo
lasten äiti Piia Saari.
Nelilapsisessa perheessä
on kokemusta sekä seurakunnan kerhosta että päi-

väkodista.
- On hienoa, että päiväkodin rinnalla on tällainen
vaihtoehto. Lyhyt päivä ei
väsytä. Itse pidän kerhoa
myös edullisena, hän sanoo.
Seurakunnan kerhoon
kuuluva kristillinen kasvatus, kuten hengelliset laulut
ja leikit, Raamatun kertomukset ja kirkkovuoden
huomioiminen, eivät ole
olleet Saarille uutta.
- Mutta olemme oppineet uusia, kivoja iltalauluja
ja rukouksia.
Äidin mielestä kerho on
vienyt lapsia eteenpäin erilaisten taitojen saralla.
- Kerhossa ei pakoteta
mihinkään. Kun saa vapaasti
valita itselle mieluisia juttuja, pääsee kehittymään, Piia
Saari toteaa.
Marita Miettinen

PÄIVÄKERHOON!
Haku elokuussa 2018
alkaviin päivä- ja nap e ro ke r h oi h i n on
käynnissä 13.4. asti.
Ilmoittaudu sähköisellä
lomakkeella osoitteessa
lempaalanseurakunta.
fi. Mukaan voivat tulla
vuoden 2018 loppuun
mennessä vähintään 3
vuotta täyttävät lapset.
Ks. takasivun erillisilmoitus!

PERHEMESSU

palmusunnuntaina
25.3. klo 10 Pyhän
Birgitan kirkossa.
Kirkko on suunniteltu erityisesti perheen pienimmille.
Lapsikuoro esiintyy.
Lapsille luvassa pieni yllätys.
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Kirkonportti

MILLAINEN ON
SINUN KIRKKOSI?
Onko se:
…sinulle rakas?
…lapsuuden joulunäytelmä ja suuren kuusen tuoksu?
…nuoruuden ihanimman kesän rippijuhla?
…hääpäiväsi loputon, suurten odotusten kirkonkäytävä elämäsi rakkauden kanssa?
…surun mustaama saattue kantaessasi rakasta haudan lepoon?
…hiljaisuuden, itsensä kohtaamisen, Jumalansa edessä olemisen, käsittämättömän mysteerin paikka?
…Jumalaan ja toisiin ihmisiin täysin pettyneen paikka?
…täynnä kysymyksiä ja käsittämättömyyksiä hautovan
paikka?
…uskonsa menettäneen, mutta toivoa etsivän paikka?
…sinun työpaikkasi?
…monenlaisen vastuunkantamisen, rakentamisen ja kehittämisen paikka?
…kovin vähän kuljettu, mutta niin tärkeä alttarinäkymä?
…niin rakas, mutta omalla kummallisella tavallaan?
…kiirastorstain tummaksi ja värittömäksi hiipuva tunnelma?
…pääsiäisaamun lasten kuoriutuva riemu?
Vai onko se…?
Sellainenko on sinun kirkkosi, vai jotain muuta?
Se on sinulle niin kuin tahdot ja kaipaat.
Ota rohkeasti askel sisään. Tee oma vaelluksesi.
Jumala on mukanasi.
Mikko Oikarinen
kirkkoherra

Olkkari tukee Myanmarin lapsia
Kirkonmäellä toimivan kahvila Olkkarin tuotto ohjataan
vuoden 2018 alusta Myanmariin Love Myanmar Children’s
Centre -lastenkeskukselle. Siellä asuu 28 iältään 3–20-vuotiasta lasta ja nuorta, joita yhdistää köyhyys ja heikot mahdollisuudet selviytyä elämässä.
Lastenkeskus avattiin kesällä 2016. Se tarjoaa asukkailleen
turvallisen kasvupaikan: kodin, vaatteet, terveellisen, riittävän ravinnon ja mahdollisuuden käydä koulua alaluokilta
lukioon asti.
Keskus sijaitsee Chaung Thar’ssa 250 km pääkaupungista
Yangonista. Toiminnasta vastaa Pirkanmaalla toimiva yhdistys, Love Myanmar Ministries ry.
Raili Paul

Uusia kasvoja seurakuntaan
Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi 20.2. pidetyssä kokouksessa vakituiseen vahtimestari-siivoojan
tehtävään Piia Lehtisen ja varalle Minna Purasen. Kahden
vuoden määräaikaiseen siivooja-vahtimestarin tehtävään
valittiin Mirva Matikka ja varalle Eija Korhonen.
Nuoriso- ja rippikoulutyön kausityöntekijöiksi on valittu
Enni Huhtala, Konsta Järviluoma, Tuomas Kauppinen,
Tommi Laaksonen ja Ulrika Walter. Kausityöntekijät työskentelevät kesällä rippikoulujen sekä varhaisnuorten kesäleirien vetäjinä ja ohjaavat kesän nuorisotoimintaa.

Läppärihommat eli työnsuunnitteluhetket jäävät näillä naisilla pian muistoihin, sillä Pirkko Kuusjärvi (vas.) ja Kirsti Hänninen
jäävät keväällä eläkkeelle. Läksiäisiä vietetään Majakkamessun yhteydessä 29. huhtikuuta kello 16 alkaen.

Hei hei Majakka!

KIRSTI JA PIRKKO JÄÄVÄT ELÄKKEELLE

E

räs aikakausi päättyy tänä
keväänä, kun Kuljun Majakasta tuttu tehokaksikko,
siivooja-vahtimestarit Kirsti
Hänninen ja Pirkko Kuusjärvi jäävät
eläkkeelle.
Hänninen heittää mopin nurkkaan
maaliskuussa, Kuusjärvi huhtikuussa.
Naiset ovat tehneet samoja töitä
seitsemän vuoden ajan. Keskinäinen
kemia ja hyväntuulisuus säteilevät
heistä kauas.
Työtoveruus syveni neljä vuotta
sitten, kun he aloittivat Sanan ja rukouksen iltojen järjestämisen Kuljun
vanhalla seurakuntatalolla.
- Yhteiskristilliset illat ovat olleet
meille henkireikä. Ne jatkuvat myös
eläkepäivillä, naiset lupaavat.

pakko suostua, Kuusjärvi muistelee.
Ensin hän huolehti pelkästään Kuljun seurakuntatalosta vahtimestarina ja talonmiehenä. Vähitellen 80-ja
90-luvuilla hoitoalan koulutuksen
saaneen tekijän työ laajeni myös
päiväkerhon puolelle ja nuorisotyön
taustatehtäviin.
Kuljun alueen toiminta siirtyi
2000-luvun alussa koulun yhteyteen
tehtyyn seurakuntatalo Majakkaan.
Siitä lähtien Pirkko Kuusjärvi on
huolehtinut Majakan sekä Tervajärven leirikeskuksen siisteydestä ja eri
tilaisuuksien sujumisesta.
- Koen, että seurakunnassa olen
saanut olla suuressa mukana, Jumalan töissä. Se on antanut voimaa, hän
miettii.

Pirkon 40 vuotta
seurakunnassa

Työn ilona
monipuolisuus

Pirkko Kuusjärvi on ollut Lempäälän
seurakunnan palveluksessa vuodesta
1978.
Kun hänen miehensä Markku
Kuusjärvi sai paikan nuorisotyönohjaajana, nuori perhe muutti työsuhdeasuntoon Kuljun vanhan seurakuntatalon yhteyteen.
- Ajattelin olla lasten kanssa
kotona, mutta kirkkoherra Heikki
Miettinen kysyi minua niin sitkeästi
seurakunnan leipiin, että viimein oli

Viimeiset seitsemän vuotta Kirsti
Hänninen on vuorotellut Kuusjärven
kanssa Majakalla.
Seurakuntatalo tuttuine ihmisineen on muodostunut hänelle kuin
toiseksi kodiksi.
- Sydäntäni lähellä on erityisesti
eläkeläispiiri Kuljun kulkuset. On
aina ilo kohdata heidät, Hänninen
myhäilee.
Ennen seurakuntatyötä hän ehti
olla kymmenen vuotta apteekissa

Tule kokemaan itse
pääsiäisen tapahtumat

PASSIODRAAMA
”Tien sinne te tiedätte”
palmusunnuntaina 25.3. klo 19
Pyhän Birgitan kirkossa.

Säv. ja san. Tytti Jäppinen, sov. ja joht. Pekka
Mäenpää, teoksen toteuttaa joukko
kuorolaisia ja vapaaehtoisia. Vapaa pääsy.

teknillisenä apulaisena ja 25 vuotta
yrittäjänä.
- Oli savipajaa, lahjatavaraliikettä,
edustushommia ja kirpputoria, hän
summaa.
- Nykyisessä työssäni olen iloinnut erityisesti tehtävien monipuolisuudesta ja siitä, että seurakunnan
työ on tullut tutuksi.

Lähellä
seurakuntalaista
Hänninen ja Kuusjärvi toteavat, että
seurakunnan vahtimestari on työssään näköalapaikalla.
- Tilaisuuksien ja kirkollisten
toimitusten tiimoilta olemme yhteydessä kaikkiin työntekijöihin. Toisaalta kohtaamme seurakuntalaiset
ensimmäisenä ja hyvästelemme heidät viimeisinä.
Vuosien varrella seurakuntalaiset
ovat halunneet tutuksi tulleita ammattilaisia yllättäviin tehtäviin.
- Minua on kyselty syntymäpäiväkäynneille, vaikka tavallisesti vieraaksi tulee pappi tai diakoni, kertoo
Kirsti Hänninen.
- Minua taas on kerran pyydetty
kastamaan vauva, mutta kieltäydyin
kohteliaasti, nauraa Pirkko Kuusjärvi.
Mukavia muistoja. Siunattuja eläkepäiviä molemmille!
Marita Miettinen

IKONIMAALAUSKURSSI TOUKOKUUSSA

Vanha pappila 26.-30.5.

Opettajana ikonimaalari Mari
Zabyshnyi. Opetusta klo 9-18,
yht. 45 h. Hinta 200 € (srk:n
jäsenet) ja 230 € (muut), sis.
lounas ja taukokahvit. Ilm. ja
tied. ke 21.3. klo 9 alk.:
A. Ojakoski, p. 0400 374011.

minun kirkkoni
Kirkonportti
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minun kirkkoni

Pääsiäisenä on

PELON TAKANA TOIVO

“Kirkko antaa turvaa,
toivoa ja lohdutusta”

Ehtoollisessa
avustaminen
on Usko
Gullsténin
lempitehtäviä
seurakunnassa.

Usko Gullsténin, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
ja eläkkeellä olevan lukion matemaattisten aineiden vanhemman lehtorin juttu aloittaa Minun kirkkoni -sarjan.

Pääsiäislomalla on aikaa hoitaa sieluaan. Pienessä ja arkisessa harjoituksessa kiven muotojen tunnusteleminen auttaa keskittymään
ja levähtämään Jumalan yhteydessä.

P

ienet ja suuret murheet ovat
osa arkeamme. Omien huoltemme lisäksi kannamme
yhteisiä murheita: ilmastonmuutos, luonnon saastuminen, terrorismi ja yhteiskunnan eriarvoistuminen ovat ongelmia, joihin kukaan
ei voi yksin löytää ratkaisuja. Mistä
löytyy toivo?
Moni pelkää ilmastonmuutoksen
seurauksia, vaikka se ei vielä vaikuta
elämäämme täällä pohjoisessa. Pelko
on hyödyllinen tunne, sillä se varoittaa ja herättää toimimaan. Tunnemme myös avuttomuutta: Mitä pitäisi
tehdä? Voiko omilla valinnoilla jotenkin vaikuttaa? Jos emme voi ratkaista ongelmia, mitä on edessä?

Pääsiäisen tapahtumat
- toivon perusta
Kaikki ei pääty tuhoon. Kun Jeesus
kuoli ristillä, hänen seuraajansa lamaantuivat, sillä he olivat odottaneet

vahvaa johtajaa, joka ratkaisisi ongelmat. Jeesuksen kuolema ei kuitenkaan ollut loppu, vaan alku. Kolmannen päivän aamuna hauta oli tyhjä
ja enkeli kertoi: ”Hän on noussut
kuolleista”. Jeesus ilmestyi opetuslapsille, jotka lähtivät julistamaan ilosanomaa: Jeesus elää, Jumalan rakkaus
on kuolemaa voimakkaampi!
Toivoa voi ruokkia olemalla avoin
Jumalan läsnäololle. Jumalaan luottaminen ei ole aina helppoa. Usein
emme tunne hänen läsnäoloaan,
mutta hetkittäin se voi tuntua vahvasti: kaunis maisema, toisen ihmisen kosketus, tuttu raamatunlause tai
linnunlaulu voi tuoda toivoa.
1200-luvulla elänyt luonnon ihailija Fransiskus Assisilainen löysi toivon Jumalasta. Hän halusi seurata
Kristusta ja olla lähellä Luojaa. Hän
ei omistanut mitään, mutta iloitsi,
koska näki kaikessa elävässä Jumalan.
Laura Tuhkanen-Jukkola

Wuoden tapaus!

OLKKARIN WAPPU
1.5. klo 10–15

Koko perheen iloinen tapahtuma Kahvila Olkkarissa, seurakuntatalossa ja Kirkkotorilla. Musiikkia,
monipuolista ohjelmaa ja wappuherkkuja!
Täällä wiihtyy koko perhe!

SUOMALAINEN MESSU

1.5. klo 15 Pyhän Birgitan kirkossa,
mukana Pietari & Kalat –gospelkuoro. Tapahtuman
tuotto tansanialaisen Kimbilio-turvakodin hyväksi.

Hiljenny
pääsiäisen aikaan
Seuraavan harjoituksen avulla
voit huomata, kuinka Jumala
on juuri nyt läsnä elämässäsi.
Voit ottaa avuksi kolme erilaista kiveä, esimerkiksi ruskean, harmaan ja valkoisen.
Ota käteesi valkoinen kivi,
katsele mennyttä päivää ja
muistele, mistä iloitsit tänään.
Näin huomaat, mikä on sinulle arvokasta ja tärkeää.
Ruskea kivi kädessäsi mieti, mistä voit kiittää tänään,
ja huomaat, mitä Jumala on
sinulle lahjoittanut.
Harmaa kivi kädessäsi mieti, mikä oli vaikeaa ja mihin
tarvitset apua. Kerro huolesi
Jumalalle ja pyydä häneltä
anteeksiantoa, apua ja lohdutusta.

KUMMIEN JA
KUMMILASTEN LEIRIPÄIVÄ
la 19.5. klo 11–17 Tervajärven leirikeskuksessa
Ikimuistoinen päivä yhdessä:
mukavia kädentöitä, seikkailua
luonnossa ja reipasta leirielämää!
Leirimaksu 10 €/aikuiset ja 5 €/
lapset. Kummilapsen toivotaan
olevan vähintään 4-vuotias.
Ilm. viim. 7.5.
Lea Blomqvistille:
p. 050 5443 353.

Usko Gullstén on toiminut
muun muassa kirkkovaltuuston puheenjohtajana 14
vuotta, varapuheenjohtajana
neljä vuotta sekä kirkkoneuvoston jäsenenä ja rivivaltuutettuna kaksi vuotta.
Viime seurakuntavaalien
äänikuningas ei aio asettua
ehdolle marraskuun seurakuntavaaleissa.
- Pitää ymmärtää luopua
luottamustehtävistä, kun
vielä ymmärtää, hän toteaa
hymyillen.
Minun kirkkoni uskoo…
kolmiyhteiseen Jumalaan,
Isään, Poikaan ja Pyhään
Henkeen. Kirkkoni tärkein
tehtävä on levittää evankeliumia seurakunnassa ja
sen ulkopuolella. Kirkkoni
antaa ihmisille turvaa ja
luottamusta Korkeimman
johdatukseen.
Minun kirkkoni toivoo…
olevansa matalan kynnyksen kirkko, jonka yhteyteen
on jokainen seurakuntalainen tervetullut. Kirkkoni
pitää huolta vähäosaisista,

syrjäytyneistä ja syrjäytymisvaarassa olevista ja antaa
toivoa kuolemanjälkeiseen
elämään.
Minun kirkkoni rakastaa…
seurakuntalaisia esimerkiksi
diakonian kautta. Se auttaa
ihmisiä taloudellisessa tai
henkisessä ahdistuksessa ja
hengellisessä elämässä.
Minun kirkkoni on lähellä… ihmistä. Se on mukana
ihmisen elämässä kehdosta
hautaan antaen turvaa ja
lohdutusta vaikeina aikoina.
Minun kirkkoni uudistuu… ja on yhteistyökykyinen kunnan ja lähiseurakuntien kanssa. Sen hallinto
on joustavan dynaaminen.
Minun kirkkoni on seurakuntavaalien 2018 tunnus.
Vaalit ovat 18. marraskuuta. Ehdokasasettelu käynnistyy jo kevään puolella.
Katso lisätietoa osoitteesta
seurakuntavaalit.fi tai kysy
kirkkoherranvirastosta.
Eila Lokka

1.–2.-luokkalaisten

KESÄPÄIVÄLEIRIT
4.6.–15.6.

Toiminnalliset leirit kokoontuvat arkipäivisin klo 10–
15 Hakkarin yrittäjätalossa, Lempoisten srk-talossa,
Kuljun vanhassa srk-talossa (Seurakuntatalontie 12)
ja Sääksjärven päiväkerhotilassa (Asuntotie 9).
Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat lapset, joilla ei ole päivisin aikuista kotona.
Leirin hinta 50 €, sis. lounaan, välipalan sekä materiaalit. Mahdollisuus maksuvapauteen taloudellisella
perusteilla. Ilm. 4.–30.4. seurakunnan nettisivujen
sähköisellä lomakkeella (lapset ja perheet -sivu).
Lomake aukeaa 4.4. klo 16. Tied. p. 050 5443 353.
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Kohti kevään valoa!
Tapahtumat 21.3.–31.5.

Katso pääsiäisen ajan kirkot
erillisilmoituksesta.

R. Halko. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.
Rukouspalvelu eli halutessasi kanssasi
rukoillaan.
Tied. Saila Munukka, p. 050 544 3371.

Messut
Messu Lempäälän Pyhän Birgitan
kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Su 15.4. Martta-yhdistyksen kirkkopyhä,
29.4. partiomessu, su 20.5. uusien
työntekijöiden siunaaminen.
Messu Kuljun Majakassa sunnuntaisin
klo 16.
Messun aikana pienten lasten pyhäkoulu
ja ala-asteikäisten Raamattuklubi. Ei 1.4.
eikä 15.4.
Su 22.4. rippikouluisosten ja
kesätyöntekijöiden siunaaminen.
Messu Sääksjärvellä Toimelan talossa
(Asuntotie 10) klo 13 seuraavina
sunnuntaina: 1.4. ja 6.5.
Messu Hauralassa Kivala-kodin
kappelissa (Hauralantie 48) klo 18
seuraavina keskiviikkoina klo 18: 21.3.,
25.4., 23.5.
Hiljaisuuden iltamessu keskiviikkoisin
klo 18 Pyhän Birgitan kirkossa: 4.4. ja
2.5.

Vapaaehtoistyöt verkossa uudessa
osoitteessa vapaaehtoistyo.fi/lempaala.

Ideakappeli, Ideapark
Pääsiäispolku, huhtikuussa partiolaisten
näyttely.

Rukous, hartaus,
uskonelämä
Aamurukous arkisin klo 8–9 Pyhän
Birgitan kirkossa 31.5. asti.
Avoin raamattupiiri paritt. viikkojen ma
klo 14–16 Lempoisten srk-talossa: 26.3.,
9.4., 23.4. jne.
Kotiseurat Kuosmasella (Harjutie 24)
klo 18: pe 13.4. M. Rekola, pe 18.5. P. ja
E. Paukkala, pe 1.6. O. Kariniemi.
Naisten avoin raamis Toisessa kodissa
parittomien viikkojen pe klo 18.30:
23.3. (huom!), 13.4., 27.4. jne. Tied. N.
Patokoski, p. 050 550 6356.
Raamattuopetusilta to 22.3. klo 18
Lempoisten srk-talossa. Ilkka Rytilahti:
Rakkauden voima.
Rukouksen majatalo Kahvila Olkkarissa
paritt. viikon ti klo 18.30: 27.3., 10.4.,
24.4., 8.5., 22.5.
Rukoushetki ennen Majakkamessua su
klo 15 Kuljun Majakassa, rukouspalvelija
tavattavissa.
Rukouspysäkki (rukousta ja keskustelua)
joka toinen ke klo 16–18 Pyhän Birgitan
kirkossa: 28.3., 11.4., 25.4. 9.5., 23.5.
Kirkko avoinna myös 4.4., 18.4., 2.5.,
16.5. klo 16–18., paikalla kuuntelija.
Sanan ja rukouksen illat klo 18 Kuljun
vanhassa srk-talossa:
6.4. H. Johansson ja S. Lappalainen, 4.5.

Lapset ja perhe
Su 25.3. klo 10 Palmusunnuntain
perhemessu Pyhän Birgitan kirkossa.
Ilmoittaudu päiväkerhoon! Haku
elokuussa 2018 alkaviin kerhoihin
on käynnissä 13.4. asti. Mukaan
voivat tulla vuoden 2018 loppuun
mennessä vähintään 3 vuotta täyttävät
lapset. Ilm. sähköisellä lomakkeella
osoitteessa lempaalanseurakunta.fi. Ks.
erillisilmoitus.
Kummien ja kummilasten leiripäivä
la 19.5. klo 11-17 Tervajärven
leirikeskuksessa, ks. erillisilmoitus, s. 3.
1.–2.-luokkalaisten kesäpäiväleirit
4.6.–15.6., ks. erillisilmoitus, s. 3.
Avoimet perhekerhot kokoontuvat klo
10–12:
keskiviikkoisin Nurmen rukoushuoneella
(Nurkkilantie)
torstaisin Hakkarin yrittäjätalon
nuorisotilassa, (Hope, Kaakisentie 1) ja
Sääksjärven kerhotalossa (Asuntotie 9)
perjantaisin Kuljun Majakassa
(Tampereentie 262), Lempoisten srktalossa (käynti Atrantieltä) ja Säijän
monitoimitalossa (Säijärventie 87).
Vauvakahvila Pikku Nuppu tiistaisin
klo 14–15.30 Vanhassa pappilassa.
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 16
messun yhteydessä Kuljun Majakassa.
Kouluikäisille Raamattuklubi.
Isä-poika-parkki Tervajärven
leirikeskuksessa ma klo 18. Sauna,
iltapala, pelejä, yhdessäoloa.
Tied. Lea Blomqvist, p. 050 544 3353,
Anne Luoko p. 050 544 3506.

Varhaisnuoret
www.varkkari.fi

Varkkaparkki 6.-8.-luokkalaisten oma
nuortenilta ti klo 18-20 Hopella 17.4. asti,
ei 27.3. eikä 24.4.
Ilmoittautuminen kerhoihin ja leireille:
varkkari.fi.
Kerhot kiinni 26.-29.3. (viikolla 13).
Viimeiset kerhot viikolla 18.
Tied. Tiina Koskinen, p. 050 544 3351
ja Heli Orre, p. 050 544 3352.

Nuoret

Kiirastorstai 29.3.
Klo 12 eläkeläisten ehtoolliskirkko, Klaarat-kuoro, kirkkokahvit.

Majakka-yhteisö
– Majakkamessun ympärille rakentuva
jumalanpalvelusyhteisö.
Ajankohtaiset tapahtumatiedot srk:n
nettisivuilla ja Facebookissa hakusanalla
Majakkayhteisö. Tilaa uutiskirje
sähköpostiin: majakkayhteiso@gmail.
com.
Tied. Matti Vehviläinen, p. 050 544 33
58,.

Parisuhde
Kriisin kohdatessa maksutonta apua:
Perheasiain neuvottelukeskus, Tampere,
p. 040 8048 100, perheneuvonta.
tampere@evl.fi.
Tied. Emmi Korpi, p. 050 544 3307,
Facebook: Parisuhdetyö, Lempäälän
seurakunta.

Aikuiset
Rukousviikko 19.-25.3:
- to 22.3. klo 18 Raamattuilta Lempoisten
srk-talossa.
- 48 tunnin rukous pe-su 23.-25.3.
Kahvila Olkkarissa. Startti pe 23.3.
klo 18 rukousillassa, S. Lappalainen,
P. Korhonen ja P. Perko. Omat
rukousaiheesi srk:n nettisivujen
kautta tai kirjallisena Olkkariin. Tule
rukousvuoroon, p. 050 544 33 58.
Kahvila avoinna la 24.3. klo 12–18.
Ikonimaalauskurssi Vanhassa pappilassa
la-ke 26.-30.5., ks. erillisilmoitus.
Tulossa! Srk:n vapaaehtoisille kiitosretki
Viron Taluun 18.–20.5. Seuraa
ilmoittelua!

Miehet
A-Men-illat Tervajärvellä ke klo 18:
21.3. J. Satama ja 18.4. E. Partanen.
A-Men-puuro kahvila Olkkarissa klo 7:
4.4. ja 2.5.
Miesten hikipiiri Kuljun Majakan
saunalla ke klo 18. Eläkeikäisten miesten
piirissä sauna ja hartaus, mukana Ensio
Partanen. Uudet saunojat tervetulleita.
Tied. Saila Munukka, p. 050 544 3371.

www.hopenews.net
Nuortenillat pe klo 18.30 Hopella pe
18.5. asti, ei 30.3.
Raamikset ke klo 18 Hopella.
Ajankohtaiset tapahtumatiedot
sähköisesti: hopenews.net, Facebook:
Hope, Instagram: hopeinsta.
Tied. Henri Karvinen, p. 050 544 3393.

Nuoret aikuiset
Koti-ilta joka la klo 18 Toisessa kodissa,

TOIVON PÄÄSIÄINEN
Palmusunnuntai 25.3.
Klo 10 perhemessu, Lapsikuoro.
Klo 16 messu Kuljun Majakassa
(Tampereentie 262).
Klo 19 Passiodraama Tien sinne
te tiedätte. Vapaa pääsy.

vuoroviikoin raamis, perusteltu usko -ilta
ja praise-ilta, 19.5. asti, ei 31.3.
Äijien SuperGuys-ilta joka to klo 18
Tervajärven leirikeskuksessa, yhteistä
jakamista, makkaraa ja seuraa,
Tied. Tatu Leijo: 040 804 9160.
Toinen koti – kohtaamisen ja
auttamisen pysäkki Kuljussa
(Seurakuntatalontie 12.)
Soita 044 9724721. Kokoamme
vapaaehtoistiimejä, voit tulla auttajaksi.
Tied. Kimmo Lämsä: 050 544 3339.

Klo 19 ehtoolliskirkko, Pyhän
Birgitan Laulajat -kamarikuoro.
Alttari puetaan mustaan.
Pitkäperjantai 30.3.
Klo 10 pitkäperjantain sanajumalanpalvelus.
Pääsiäisyö 31.3.
Klo 22 Majakkamessu kirkossa.

Naiset
Naistenillat Kuljun Majakassa ma
klo 18: 9.4. musiikki-ilta: Tampereen
Jakaranda, 14.5. reissuseurat, mukana
matkaajia.
Naisten kesäsauna Vanhan pappilan
rantasaunassa joka ti klo 18–20 (8.5.–
31.8.).
Tulossa! Naisten kevätretki, seuraa
ilmoittelua!
Tied. Saila Munukka, p. 050 544 3371.

Pääsiäispäivä su 1.4.
Klo 10 juhlamessu
Klo 13 messu Sääksjärvellä
Toimelan talossa (Asuntotie 10).
2. pääsiäispäivä ma 2.4.
Klo 10 messu.
Kaikki tilaisuudet ovat
Pyhän Birgitan kirkossa
(Kirkkopolku 1), jos
ei ole muuta mainittu.

2/2018
Päätoimittaja: Mikko Oikarinen
Toimittaja: Marita Miettinen,
marita.miettinen@evl.fi,
puh. 050 544 3302.
Kuvat: Eila Lokka, Marita Miettinen ja

Tommi Turunen, piirroskuvat Lempoisten
päiväkerhon lapset.
Ulkoasu: Soile Virtanen /
Lempäälän–Vesilahden Sanomat
Seuraava lehti ilmestyy 30.5.2018

Lähetys
1.5. klo 10–15 Olkkarin Wappu, koko
perheen tapahtuma kirkonmäellä.
Lastusten lähetyspiiri kodeissa
kuukauden 3. ke klo 18. Paikka tark.
kirkollisissa ilmoituksissa:
18.4., kesällä Puistolinnassa ti klo 18:
15.5., 19.6., 17.7., 14.8.
Lempoisten lähetyspiiri parittomien
viikkojen ti klo 14 Lempoisten srktalossa: 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5.
Sääksjärven lähetyspiiri kerran
kuukaudessa to klo 14, paikka tark.
kirkollisissa ilmoituksissa: 12.4. ja 17.5.

TOIVONTORI

Lähetyskirppis (Atrantie 2, kirkon
takana) avoinna ma, ke, pe ja la klo
11–14.
Tuotto Kimbilio-turvakodille Tansaniaan.
Tied. Raili Paul, p. 050 544 3359.

(Tampereentie 4) avoinna ma–pe
klo 9–16.30, la klo 10–14. Tuotto
lastenkeskuksen toimintaan Myanmarissa.
Olkkarissa tavataan!
Monikulttuurinen kahvila
maahanmuuttajille ja ystäville
Perheverstaalla (Tampereentie 2 A) joka
toinen ma klo 16: 26.3., 9.4., 23.4., 7.5.,
21.5.
Suomen kielen keskusteluryhmä
maahanmuuttajille Olkkarissa
parillisten viikkojen ma klo 17: 16.4.,
14.5. jne.
Svenska klubben Olkkarissa joka toinen
ma klo 13: 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5.
Kirpputorin ja Olkkarin
vapaaehtoiset: Raili Paul p. 050 544
3359.

Diakonia
Diakoniatyöntekijän päivystys ti ja
to klo 10–12 Lempoisten srk-talon
diakoniatoimistossa (os. Kirkkopolku 1).
Keskustelu taloudellisesta avustamisesta
ajanvarauksella, soita päivystysaikana
p. 0400 419 096 tai poikkea
diakoniatoimistoon.
Hengellisyys voimavarana -piiri
parittomien viikkojen ma klo 14
Ehtookodin käsityötilassa (Katepalintie
9): 26.3., 9.4. jne.
Mattilan diakoniapiiri (avoin kaikille):
ke klo 14 Vanhassa pappilassa: 18.4.
Säijän diakoniapiiri parillisen viikon
ti klo 14 Säijän monitoimitalossa: 3.4.,
17.4. ja 8.5. (huom!).
Tsemppi-cafe Kahvila Olkkarissa joka
toinen ti klo 13: 27.3., 10.4., 24.4. ja 8.5.
Vertaistukiryhmä masentuneille
äideille, joka toinen ti klo 10 Vanhassa

pappilassa, kysy lisää!
Tied. Henriikka Tarri, p. 050 544 3481
tai Sanna Tiainen, p. 050 544 3349.
Eläkeikäisten päiväpiirit
Lempoisten päiväpiiri Lempoisten srktalossa to klo 12–14: 22.3., 5.4., 19.4.,
3.5., 15.5.
Kuljun kulkuset Kuljun Majakassa to
klo 12.30–14.30: 12.4., 26.4.
Sääksjärven Säkenet 21.3. klo
12–14 Vanhassa pappilassa, 4.4. klo
12–14 Kuljun vanhassa srk-talossa, 26.4.
Majakassa.
Avoimet piirit kokoontuvat joka toinen
viikko. Kokoontumisissa hartaus,
leppoisaa ohjelmaa ja lounas (4,50 €).
Tied. Tom Haavisto, p. 050 544 3347
Päihde- ja kriminaalityön (Patu)toimintaa: Tied: Johanna Kylmälahti,
p. 050 544 3348.

Konsertit
Su 25.3. klo 19 Passiodraama (säv. Tytti
Jäppinen) Lempäälän kirkossa, joukko
kuorolaisia ja vapaaehtoisia, sov. ja joht.
Pekka Mäenpää. Vapaa pääsy.
Su 15.4. klo 18 ”Tampereen
torvet” – kevätsoitto käyrätorvin
ja uruin. Tampereen Filharmonian
käyrätorviryhmä esiintyy: P. Koskela, T.
Ruskeepää, J. Suuronen ja J. Välimäki
sekä P. Korhonen urut. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€ Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Su 22.4. klo 18 Iltamusiikki,
Pyhän Birgitan Laulajat, joht.
Terhi-Tuulia Keränen.
Vapaa pääsy, ohjelma 5€
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Ti 1.5. klo 15 Suomalainen messu,
mukana Pietari & Kalat. (Liittyy
Olkkarin vappu -tapahtumaan).
Su 13.5. klo 17 Äitienpäiväkonsertti,
Kyösti Mäki-Mattila, järj. Lions Club
Lempäälä/Kipinä.
Kaikki konsertit ovat Pyhän Birgitan
kirkossa, ellei toisin mainittu.
Pyhän Birgitan kirkko ja Lempoisten
srk-talo, Kirkkopolku 1
Hope, Kaakisentie 1
Kahvila Olkkari, Tampereentie 4
Kuljun Majakka, Tampereentie 262
Toinen koti=Kuljun vanha srk-talo,
Seurakuntatalontie 12
Lisätietoa:
www.lempaalanseurakunta.fi
www.facebook.com/lempaalanseurakunta
#lempäälänseurakunta
Seurakunnan työntekijöiden
sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi.

KIPIN KAPIN PÄIVÄKERHOON!
Haku elokuussa 2018 alkaviin päiväja naperokerhoihin on 7.3.–15.4.
Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella os. lempaalanseurakunta.fi.
Mukaan voivat tulla 2018 loppuun mennessä vähintään
kolme vuotta täyttävät lapset.
Lempäälän seurakunnan päiväkerhot tarjoavat
monipuolista varhaiskasvatusta seuraavasti:
• 3-vuotiaille kaksi kertaa viikossa
kokoontuva naperokerho (aamupäivisin).
• 4 –5-vuotiaille kaksi tai kolme kertaa viikossa
kokoontuva ryhmä aamu- tai iltapäivisin.
• Kerhoissa on myös sisarusryhmiä.
Kerhokerta kestää noin kolme tuntia.
Kerhot kokoontuvat seuraavissa paikoissa:
Hakkarin yrittäjätalo (Kaakistentie 1)
Kuljun Majakka (Tampereentie 262, koulun rakennus)
Lempoisten seurakuntatalo (Kirkkopolku 1)
Nurmen rukoushuone (Nurkkilantie)
Sääksjärven kerhotalo (Asuntotie 9)

Lisätiedot: lempaalanseurakunta.fi

KIRKKOHERRANVIRASTO JA
TALOUSTOIMISTO avoinna ma–pe
klo 9–12, ma, ti, ke ja to klo 13–15,
lisäksi ti klo 15–17. Kirkkoherranvirasto,
p. (03) 289 5111, sp. kirkkoherranvirasto.
lempaala@evl.fi.
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI tavattavissa viras-

tossa ma, ti, to ja pe klo 9–12 sekä ti klo
15–17, ke klo 9-12 puhelinpäivystys viraston numerossa.
www.lempaalanseurakunta.fi
Facebook ja Instagram: lempaalanseurakunta, Twitter: @LempaalanSrk
#lempäälänseurakunta

