Lempäälän
seurakuntalehti
1 | 2018

Yhteisvastuukeräys torjuu
nälkää ja
köyhyyttä
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Viikonvaihteessa Lempäälässä liikkuu arvokas vieras. Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo tutustuu seurakuntaan sekä kunnan ja yritysten arkeen.

Matti Repo viikonloppuna Lempäälään

Piispan kanssa suuntaa tarkistamassa

H

elmikuun ensimmäinen viikonloppu (2.–4.2.) on
poikkeuksellinen
Lempäälän seurakunnassa.
Siihen huipentuu vajaan
vuoden kestänyt ja noin
kymmenen vuoden välein
pidettävä piispantarkastusprosessi.
Prosessin aikana Tampereen hiippakunnan piispa
Matti Repo joukkoineen
on tahtonut haastaa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä pysähtymään ja tutkimaan sitä, missä seurakunta menee tällä hetkellä.

Lempäälässä osataan
heittäytyä
Keskeisessä roolissa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden haastamisessa ovat
olleet konsultit Olli-Pekka
Silfverhuth ja Hanne von
Weissenberg.
Silfverhuth on Pirkkalan
seurakunnan kirkkoherra, ja
von Weissenberg toimii verkosto- ja yhteisötyön asiantuntijana Tampereen hiippa-

kunnan tuomiokapitulissa.
Konsulttina toimiminen on
heille kummallekin entuudestaan tuttua.
Lempäälän seurakunta
näyttäytyy Silfverhuthin
silmin yhteisöksi, jolla on
vahva hengellinen profiili
ja selkeä yhdessä tekemisen halu. Toiminta tavoittaa
melko hyvin eri-ikäiset ihmiset. Muun muassa Majakkayhteisö on oiva esimerkki
osallistamisesta ja vastuun
jakamisesta seurakuntalaisille. Myös von Weissenberg
on pannut merkille yhdessä
tekemisen.
– Yhteisissä työskentelyissä ihmiset ovat lähteneet
mukaan todella vähällä alkukitkalla ja innostuneesti
heittäytyen. Selvästi täällä
on totuttu tekemään asioita
monin eri tavoin ja käymään
keskustelua yhteisistä asioista, toteaa von Weissenberg.

Yhteinen hyvä
toiminnan kärjeksi
Konsulttien näkemyksen
mukaan yhdessä tekemises-

tä huolimatta Lempäälässä
olisi kaikkien seurakuntien
tavoin syytä entistä enemmän etsiä yhteistä hyvää.
Se tarkoittaa ennen kaikkea
luopumista ahtaista tehtäväaluerajauksista ja koko
seurakunnan toiminnan
suuntaamista ja näkemistä
yhteisten tavoitteiden kautta.
Myös keskinäisen vuorovaikutuksen parantaminen
ja huolehtiminen siitä, että
erilaiset äänet tulevat kuulluksi, ovat asioita, joissa on
aina parannettavaa.
– Seurakuntatyö ei koskaan tule valmiiksi. Siinä
on aina kehittämistä, sanoo
Silfverhuth.

Seurakunta
olemme me
Vaikka piispantarkastusprosessi on koskenut erityisesti
työntekijöitä, luottamusihmisiä ja hallintoa, on hyvä
muistaa, että seurakunta on
yhteisö, joka koostuu kaikista seurakuntalaisista. Tämän
ymmärtäminen voi avata

myös uusia väyliä yhdessä
tekemiselle ja vastuunkantamiselle.
Pyydettäessä terveisiä
Kirkonportin lukijoille on
Silfverhuthilla selkeä viesti.

– Lähtekää rohkeasti mukaan vaikuttamaan kotiseurakunnan kehittämiseen!
Mukaan lähtemisen voi
aloittaa piispantarkastuksesta. Jos konsulttien mieli-

piteiden lisäksi myös piispan
näkemys Lempäälän seurakunnan tilasta kiinnostaa,
kannattaa tilaisuus käyttää
hyväksi ja tulla mukaan viikonloppuna.
Henri Karvinen

Piispantarkastus on seurakunnan kehittämistä. Oppaina ovat olleet Hanne von Weissenberg ja
Olli-Pekka Silfverhuth.

TULE TARKASTAMAAN PIISPA!
Piispantarkastus huipentuu piispa Matti Revon vierailu- eli
visitaatioviikonloppuun 2.-4. helmikuuta. Tervetuloa mukaan!
■ Hartaus pe 2.2. kello 8 Pyhän Birgitan kirkossa.
■ Piispa tavattavissa Ideaparkin Ideakappelissa pe 2.2. klo 15.4516.15, sen jälkeen hän kiertelee kauppakeskuksessa.
■ Piispanmessu su 4.2. klo 10 Pyhän Birgitan kirkossa, sen jälkeen
n. klo 11.30 lounas ja piispantarkastuksen päätösjuhla Lempoisten
seurakuntatalossa.
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Yhteisvastuukeräys mu
NÄLKÄ ON TODELLISUU

Y
Lähtekää rohkeasti mukaan!
…rakentamaan seurakuntaa tavallisen lempääläläisen näköiseksi, etsimään yhteistä hyvää ja toisen parasta, antamaan
ropo nälkäisten hyväksi Yhteisvastuukeräyksen kautta, tulemaan ehdokkaaksi ja äänestämään seurakuntavaaleissa ensi
syksynä, rukoilemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevan
puolesta, tarkastamaan piispaa tai tulemaan mukaan mitä
moninaisimpiin seurakunnan tilaisuuksiin.
Tätä kaikkea esitellään tällä kerralla lehdessämme. Aivan
erityisesti mieltäni lämmittää juttu ylijäämäruokaravintolasta. Se on hieno esimerkki yhteisen vastuun kantamisesta
luonnonvarojen kierrättämisessä ja ruokahävikin vähentämisessä.
Piispantarkastuksemme konsultin kehotus lähteä rohkeasti mukaan seurakuntaan kertoo nykyisestä linjastamme.
Toiveemme ja tavoitteemme on saada seurakuntalaiset aivan uudella tavalla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Perinteisesti ajatellaan, että niin kutsutut
maallikkotehtävät ovat vähäpätöistä ja pientä työntekijöiden
”auttelua”, mutta tarkoituksemme on uudistaa ajattelu täysin.
Ajattelemme, että jokainen seurakuntalainen on täysivaltainen ja tasavertainen toimija seurakuntatyössä. Jokainen on
yhtä arvokas isojen tai pienten vastuidensa kanssa. Ajatus on
se, että kaikki työ, joka on tehtäväksemme seurakunnassa
annettu, on yhteistä, ja me jokainen saamme omassa roolissamme olla tasavertaisia Jumalan valtakunnan palvelijoita.
Tällainen ajattelu muuttaa myös koko käsityksen seurakunnasta. Se ei ole työntekijöiden tai työmuotojen seurakunta,
vaan meidän kaikkien yhteinen. Me kaikki yhdessä olemme
seurakunta.
Niinpä konsulttiemme kehotus lähteä rohkeasti mukaan ei
tarkoita vain meidän työntekijöiden järjestämiin tilaisuuksiin osallistumista, vaan vastuun kantamista koko seurakunnasta. Sen kehittämistä ja tekemistä meidän lempääläläisten
näköiseksi.
Mikko Oikarinen
kirkkoherra

hteisvastuukeräys käynnistyy helmikuun alussa. Tämän vuoden kampanjateemana on riittävän ravinnon
turvaaminen köyhyydessä eläville
ihmisille maailman katastrofialueilla. Suomessa keräyksellä tuetaan ihmisiä, joille arkipäivän ruokamenot
ovat kohtuuttoman suuret.
Katastrofialueilla ravinnon puute
johtuu muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien luonnon ääriilmiöiden kuten kuivuuden, myrskyjen ja tulvien lisääntymisestä. Nälkää
aiheuttavat myös sodat ja konfliktit,
jotka pakottavat ihmiset jättämään
omat asuinalueensa, työnsä ja viljelyksensä.
Suomessa ravinnon puutteen ja
heikkolaatuisuuden taustalta löytyy
usein pitkittynyt köyhyys. Pienillä
tuloilla sinnittelevät ihmiset joutuvat pakon edessä tekemään valintoja
esimerkiksi kalliiden asumiskulujen,
terveydenhuollon maksujen ja ruoan
välillä.

Ylijäämäruokaa
parempiin suihin
Lempäälän seurakunta auttaa ihmisiä, jotka eivät saa riittävästi ravintoa.
– Vastaanotolleni tulee usein ihmisiä, joilla jääkaappi on tyhjä eikä
rahaa ole. Syitä tuohon tilanteeseen
ajautumiseen on lukemattomia. Ongelmiin voi myös joutua hyvin monenlainen ihminen, kertoo Lempäälän seurakunnan diakoni Johanna
Kylmälahti.
Maksuosoitusten lisäksi Lempäälän diakonia pystyy auttamaan nälkäisiä elintarvikkein.
– Kuntalaiset lahjoittivat joulun
alla meille runsaasti hyvin säilyviä
elintarvikkeita. Niitä kertyi niin
paljon, että pystymme vieläkin jakamaan niitä.
Tammikuussa Lempäälän kunta
ja Lempäälän-Vesilahden työttömät
ry aloitti ylijäämäruokailun. Seurakunta on mukana tarjoamalla tilat

Kelvollista kouluruokaa ei Lempäälässä heitetä roskiin. Ylijäänyttä ruokaa tarjotaan keskiviik
Kylmälahti korostaa, että kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita syömään.

Lempoisten seurakuntatalosta.
– Lounas on tarjolla kaikille kuntalaisille keskiviikkoisin kello 13–14.
Lämpimän ruuan lisäksi pöytään on
katettu salaattia ja lisukkeita. Kustannus ruokailijalle on kaksi euroa.
Ruoka on koulukeittiöltä ylijäänyttä, ja se tuodaan seurakuntatalolle
lämpölaatikoissa.
– Ilman lounasruokalaamme se
menisi valitettavasti roskiin.

Ruokailu sosiaalisesti
tärkeää
Kylmälahden mukaan uusi ruokailumahdollisuus on heti löytänyt asiak-

kaita. Jo ensimmäisellä kerralla oli yli
kaksikymmentä ruokailijaa nauttimassa maukkaasta lounaasta.
– Määrä varmasti vielä lisääntyy,
kun tieto edullisesta lounaasta leviää. Mekin tietysti kerromme siitä
aktiivisesti.
Johanna Kylmälahti näkee yhteisen
ruokailuhetken myös sosiaalisesti
hyvin tärkeänä. Nälän poistamisen
lisäksi lounaan aikana voi vaihtaa
muiden kanssa ajatuksia.
– Vilkasta keskustelua on syntynytkin muun muassa hävikkiruuasta.
Todella moni hämmästelee sitä, että
aivan kelvollista kouluruokaa on aikaisemmin joutunut jäteastiaan.

Seurakunnassa 17 123 jäsentä

Ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin marraskuussa?

Lempäälän seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2017 viimeisenä päivänä 17 123. Edellisvuoteen verrattuna vähennystä on 152 henkilön verran.
Seurakunnasta erosi viime vuonna 192 henkilöä, edellisvuonna 224. Kirkkoon ja samalla seurakuntaan liittyi viime
vuonna 63 henkilöä, edellisenä vuonna 81.
Vuonna 2017 kuoli 142 seurakuntalaista ja 194 pienokaista
kastettiin. Ripille pääsi 212 henkilöä. Lempäälässä solmittiin
78 avioliittoa, joista 48 oli kirkollista vihkimistä.
Vuonna 2016 kirkkoon kuului 75,9 prosenttia lempääläläisistä. Vuoden 2017 osuus selviää kunnan vuoden viimeisen
päivän väkilukutiedon varmistuttua.

Kiinnostaako vaikuttaminen seurakunnassa?
Seurakuntavaalit lähestyvät. Vaaleilla valitaan uudet luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon nelivuotiskaudeksi 2019–2022. Lempäälässä
valtuustoon kuuluu 27 jäsentä.
Vaalit ovat sunnuntaina 18. marraskuuta. Ennakkoäänestys järjestetään marraskuun toisella viikolla,
6.–10.11.2018.

Ehdokasasettelu päättyy
17. syyskuuta
Vaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistysten kautta. Kevään aikana
on hyvä aloittaa yhdistysten ja ehdokkaiden tunnusteleminen.
Ehdokkaaksi voivat asettua 18
vuotta täyttäneet konfirmoidut
evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.
Ehdokasasettelu päättyy 17. syys-

kuuta kello 16, jolloin valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon.
Vaalitoimitsijoiden
kelpoisuuteen tiukennuksia
Kirkolliskokous on hyväksynyt tiukennuksia vaalilautakunnan jäsenen,
vaalitoimitsijan ja -avustajan kelpoisuuteen. Rajoitukset koskevat ehdok-
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uistuttaa:
UTTA SUOMESSA
YHTEISVASTUU –

Suomen suurin kansalaiskeräys

- Suojelija tasavallan
presidentti Sauli Niinistö.
- Keräyslupa voimassa koko
vuoden, aktiivikausi 4.2.–1.5.
- Lempäälän avaus: piispanmessu su 4.2. klo 10 Pyhän
Birgitan kirkossa.
- Tulossa: hernerokkalounas
(5€) ti 13.2. klo 11 Lempoisten
srk-talossa. Yhteisvastuukonsertteja 9.2. ja 22.4. Pyhän
Birgitan kirkossa.
- Tuotosta 60 % Kirkon Ulkomaanavun kautta katastrofiapuun ja kehitysyhteistyöhön, 40 % kotimaahan Kirkon
diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kautta.
- Keräysinfo ja tilisiirtolomake tämän lehden välissä.
- Keräykseen voi osallistua
myös lahjoittamalla Nordean
tilille FI16 2089 1800 0067 75,
viitenumero 302397
(Lempäälän seurakunta).
- Ks. lisää: yhteisvastuu.fi

Nopeaa apua voi saada

kkoisin Lempoisten seurakuntatalossa. Kahden euron lounaaseen kuuluu myös kahvi. Johanna

Kylmälahti toivoo, että ravintolan
ideaa voisi kehittää edelleen.
– Haaveilen siitä, että tällaisia voisi
jatkossa olla Lempäälässä useitakin.
Esimerkiksi Sääksjärveltä on pitkä
matka tänne keskustaan ja bussimatkatkin maksavat.

Pirkkalassakin
nälkää
Nälkä ei ole naapurissa Pirkkalassakaan tuntematon asia. Pirkkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Sirkka
Nylund kertoo kohtaavansa työssään
nälkäisiä ”jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain”.

– Kunnastamme on olemassa sellainen mielikuva, että täällä asuu
koulutettua ja hyvin toimeentulevaa
väestöä. Mutta on kääntöpuolikin.
Meilläkin on pitkäaikaistyöttömiä
ja pätkätyötä tekeviä, joiden taloudellinen tilanne voi olla vaikea.
Monin paikoin diakoniatyön resurssit vähenevät. Nylundin mukaan
Pirkkalan seurakunnan tilanne on
parempi kuin esimerkiksi muuttotappiopaikkakunnilla.
– Kokemuksemme on, että pystymme kyllä auttamaan tarvitsevia.
Ja meillä on myös mahdollisuus hakea Kirkon diakoniarahastosta tukea
isompiin avustuskohteisiin.

Sirkka Nylund on huomannut, että
joskus avuntarve voi olla kiireellinen.
Jääkaappi saattaa olla täysin tyhjä ja
rahaa ei ole.
– Kynnys hakea apua voi olla korkea ja siksi ihminen siirtää yhteydenottoa. Meillä on käytössä ajanvaraus,
jolloin pyrimme löytämään tapaamisen mahdollisimman pian.
Nylund muistuttaa siitä, että raha
ei välttämättä ole tärkein diakonian
asiakkaan saama asia. Olennaista on
käydä avointa keskustelua hänen elämäntilanteestaan.
– Pohdimme, minkä takia hän on
ajautunut tilanteeseen, jossa diakonian tukea tarvitaan. Joskus annamme
asiakkaalle tehtäväksi pitää kirjaa tuloistaan ja menoistaan. Sitten voimme yhdessä katsoa, mitä menoja voi
karsia ja missä voi vielä säästää.
Vesa Keinonen

NAISTENPÄIVÄ
Heli Karhumäen seurassa su 18.3.
Lempäälän kirkonmäellä.
kaan tai hänen läheisensä toimimista
näissä tehtävissä. Sekä vaalipäivä että
kelpoisuusasiat vaativat kuitenkin
vielä eduskunnan hyväksynnän.
Yleisölle suunnattu seurakuntavaalit.fi -sivusto avautuu 1. maaliskuuta. Aikanaan sivustolla avautuu
myös vaalikone, joka esittelee kunkin
seurakunnan ehdokkaat.

Kello 10 messu Pyhän Birgitan kirkossa.
Sen jälkeen Lempoisten srk-talossa lounas
(omakustanteinen) ja ohjelmaa. Puhujavieraana
Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki:
Kodin henkiset eväät – painaako reppu?
Aihe saattaa olla vakava, mutta Helin seurassa
tuskin tulee tylsää! Tervetuloa!

Seurakuntalaiset rukoilevat eri puolelta tulleiden rukouspyyntöjen
puolesta arkisin Pyhän Birgitan kirkon aamurukoushetkissä. Kuvassa Ritva Ihatsu (edessä), Anne Isomäki (vas.) ja Päivi Perko (oik.).

Elämän tukena esirukous
Lempäälän seurakunnan tilaisuuksissa luetaan joka viikko
lukuisia rukouspyyntöjä. Tavalliset ihmiset etsivät apua ja
rukouksen tuomaa tukea kiperiin elämäntilanteisiin, vaikeisiin ihmissuhteisiin tai lähellä olevien ihmisten hätään.
Osa pyynnöistä lähetetään seurakunnan nettisivujen kautta. Niitä voi jättää myös kirkon oven sisäpuolella sijaitsevaan
esirukouslaatikkoon.
Laatikko tyhjennetään säännöllisesti. Asioiden ja ihmisten
puolesta rukoillaan yhdessä seuraavan sunnuntain messussa
ja pienemmällä joukolla aamurukoushetkissä Pyhän Birgitan kirkossa.
Pyynnöt ovat usein hyvin henkilökohtaisia ja koskettavia.
Ne käsitellään luottamuksellisesti ja luetaan messun aikana
niin, etteivät niissä mainitut henkilöt ole tunnistettavissa.

Jätä pyyntö Ideakappeliin
Lempäälässä rukouspyynnön voi jättää myös kauppamatkalla. Ideaparkin Vanhassa kaupungissa on Ideakappeli, jonka
seinältä löytyy puinen esirukouslaatikko. Laatikon tunnistaa
kannessa olevasta tekstistä ” Rukouspyynnöt ja palautteet”.
Mitä Ideaparkin rukouspyynnöille tapahtuu, pastori Laura Tuhkanen-Jukkola?
– Pappi kokoaa pyynnöt ja hiljentyy ensin itse niiden äärellä. Hän toimittaa ne kirkkoon, jossa asioiden ja ihmisten
puolesta rukoillaan yhdessä.
Kauppakeskuksen kulkijoiden pyyntöjä tulee kuukaudessa
noin 20.
– Kun pysähtyy kirjoittamaan rukousaihetta, voi samalla
hiljentyä Jumalan lähellä ja puhua hänelle. Myös toiset rukoilevat sinun ja läheistesi asioitten puolesta. Et ole yksin,
Laura-pappi tiivistää.
Raili Paul

RUKOUS ON SYDÄMEN PUHETTA
JUMALAN KANSSA
Aamurukous arkisin
Pyhän Birgitan kirkossa klo 8–9.
Rukouspysäkki
kirkossa joka toinen ke klo 16–18 (alk. 31.1.).
Rukouksen majatalo
Kahvila Olkkarissa joka toinen ti klo 18.30 (alk. 30.1.)
Rukouspalvelu sunnuntaisin klo 10 messussa kirkossa ja klo 16 Majakkamessussa
Kuljun Majakassa, lisäksi erillinen rukoushetki
ennen Majakkamessua klo 15.
48 tunnin rukous Olkkarissa 23.–25.3. alk. pe klo 18.
Rukouspyyntö sähköisesti:
www.lempaalanseurakunta.fi, rukouspyyntö.
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Toimintaa ja tapahtumia talvella (31.1.–25.3.)
Kiitos joulun lahjoittajille! Lempäälän
seurakunta ja sen diakoniatyö
kiittävät lämpimästi yksityishenkilöitä,
työyhteisöjä ja yrityksiä joulun ajan
lahjoituksista. Ne jaettiin kipeimmän tuen
tarpeessa oleville. Paremman joulun sai
yli 150 lempääläläistä taloutta.

Messut
Messu Lempäälän Pyhän Birgitan
kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Su 4.2. klo 10 piispanmessu, toimittajana
Tampereen hiippakunnan piispa
Matti Repo. Messu on samalla
Yhteisvastuukeräyksen
avausmessu.
Ke 14.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon
iltamessu.
Su 4.3. ja 11.3. konfirmaatiomessu, ei
kirkkokahveja.
Su 25.3. klo 10 Palmusunnuntain
perhemessu.
Messu Kuljun Majakassa sunnuntaisin
klo 16.
Messun aikana pienten lasten pyhäkoulu
ja ala-asteikäisten Raamattuklubi. Ei 4.2.
eikä 25.2.
Messu Sääksjärvellä Toimelan talossa
(Asuntotie 10) klo 13 seuraavina
sunnuntaina: 4.3., 8.4. ja 6.5. Kuljetus
piispanmessuun 4.2., lähtö liiketalolta
(Pitkäahteentie 1) klo 9.15, Toimela-talo
klo 9.20.
Messu Hauralassa Kivala-kodin
kappelissa (Hauralantie 48) klo 18
seuraavina keskiviikkoina klo 18: 21.2.,
21.3., 25.4., 23.5.
Hiljaisuuden iltamessu keskiviikkoisin
klo 18 Pyhän Birgitan kirkossa: 7.2, 7.3,
4.4, ja 2.5. Huom. kellonaika!

Vapaaehtoistyöt verkossa uudessa
osoitteessa vapaaehtoistyo.fi/lempaala.

Rukous, hartaus,
uskonelämä
Aamurukous arkisin klo 8–9 Pyhän
Birgitan kirkossa.
Avoin raamattupiiri paritt. viikkojen ma
klo 14–16 Lempoisten srk-talossa: 12.2.,
26.2., 12.3. jne.
Kotiseurat Kuosmasella (Harjutie 24)
klo 18: pe 23.2. J. Partala, pe 16.3. P.
Hannula.
Naisten avoin raamis Toisessa kodissa
parittomien viikkojen pe klo 18.30: 2.2.,
tied. N. Patokoski, p. 050 550 6356.
Raamattuopetusiltoja: 15.2. klo 18
Turkka Aaltonen ja 22.3. klo 18 Ilkka
Rytilahti: Rakkauden voima, mol.
Lempoisten srk-talossa.
Rukouksen majatalo Kahvila Olkkarissa
paritt. viikon ti klo 18.30: 13.2., 27.2.,
13.3., jne.
Rukoushetki ennen Majakkamessua su
klo 15 Kuljun Majakassa, rukouspalvelija
tavattavissa.
Rukouspysäkki joka toinen ke klo 16–18
Pyhän Birgitan kirkossa: 31.1., 14.2.,
28.2. jne.
Kirkko avoinna myös 7.2., 21.2., 21.3. ja
4.4. klo 16–18., kuuntelija paikalla.
Sanan ja rukouksen illat klo 18 Kuljun
vanhassa srk-talossa:
9.2. T. ja M. Rantahakala, 10.3. Pirkko
Vesavaara, 6.4. H. Johansson ja S.
Lappalainen, 4.5. R. Halko. Vapaa
pääsy, kahvitarjoilu. Rukouspalvelu eli
halutessasi kanssasi rukoillaan.

Ideakappeli, Ideapark

Majakka-yhteisö

Kappelissa kastenäyttely. Kysy
näyttelytilaa: Laura Tuhkanen-Jukkola, p.
050 544 3342.

– Majakkamessun ympärille rakentuva
jumalanpalvelusyhteisö.
18.2. klo 11.30–15.30
Raamattusunnuntai, Eero Junkkaala.
Avoin starttiryhmä ma klo 18 Kuljun
Majakassa: 19.2., 5.3., 19.3. ja 9.4., tied.
S. Meskanen: 050 3898 898.

Lapset ja perhe
Su 25.3. klo 10 Palmusunnuntain
perhemessu Pyhän Birgitan kirkossa.
Lapsi mielessä –vertaisryhmä alle
kouluikäisten lasten yksinhuoltajille
Kuljun Majakassa to klo 17–19, yht.
8 kertaa, alk. 8.2. Tied. ja ilm. Lea
Blomqvist: 050 544 3353.
Yhden vanhemman perheiden
leiri Tervajärvellä 17.–18.2., ks.
erillisilmoitus.
Perheleiri Tervajärvellä 24.–25.3., ks.
erillisilmoitus.
La 2.2. kaikki perhekerhot suljettu.
Viikolla 9 (26.2.–4.3.) kaikki päivä- ja
perhekerhot ovat talvilomalla.
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.

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
Hiljainen laskiaisvaellus su 11.2.
Birgitan polun reitillä. Ohjattua
mietiskelyä ja rukousta luonnossa.
Mukaan eväät, lämmintä juotavaa ja
istuinalusta. Lähtö Lempoisten srktalolta klo 12.30, paluu n. klo 16. Ilm.
9.2. mennessä: L. Tuhkanen-Jukkola: p.
050 5443 342.
48 tunnin rukous –tapahtuma Kahvila
Olkkarissa 23.–25.3. Aloitustilaisuus pe
23.3. klo 18.

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

Ilmoittautuminen kerhoihin ja leireille:
www.varkkari.fi.
Kerhot kiinni viikoilla 9 ja 13. Viimeiset
kerhot viikolla 18.
Tied. Tiina Koskinen, p. 050 544 3351
ja Heli Orre, p. 050 544 3352.

Nuoret

www.facebook.com/hopelempaala
Nuortenillat pe klo 18.30 Hopella.
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 19 Toisessa kodissa,
vuoroviikoin raamis ja praise-ilta.
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.

Miehet
A-Men-illat Tervajärvellä ke klo 18:
21.2. Timo Viitanen, 21.3. Jorma Satama
ja 18.4. Ensio Partanen.
A-Men-puuro kahvila Olkkarissa klo 7:
7.2., 7.3., 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.

Naiset
Naistenillat Kuljun Majakassa ma klo
18: 12.2. Raili Paul, 12.3. Sinikka Saari,
9.4. musiikki-ilta: Tampereen Jakaranda,
14.5. reissuseurat, mukana matkaajia.
Naistenpäivä Marian ilmestyspäivänä
18.3. Vieraana Sana-lehden päätoimittaja
Heli Karhumäki. Klo 10 messu kirkossa,
sen jälkeen (n. klo 11.30) kevyt lounas ja
ohjelmaa Lempoisten srk-talossa.
Tied. Saila Munukka, p. 050 544 3371.

Lähetys
Lastusten lähetyspiiri kodeissa
kuukauden 3. ke klo 18. Paikka tark.
kirkollisissa ilmoituksissa:
21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5.
Lempoisten lähetyspiiri parittomien
viikkojen ti klo 14 Lempoisten srktalossa: 13.2., 27.2., 13.3. jne.
Sääksjärven lähetyspiiri kerran
kuukaudessa to klo 14, paikka tark.
kirkollisissa ilmoituksissa: 8.2., 8.3.,
12.4. ja 17.5.

TOIVONTORI

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

1/2018
Päätoimittaja: Mikko Oikarinen
Toimittaja: Marita Miettinen,
marita.miettinen@evl.fi, puh. 050 544 3302
Kuvat: Vesa Keinonen, Marita Miettinen,

Raili Paul, Tampereen hiippakunta,
Tommi Turunen.
Ulkoasu: Soile Virtanen / L-VS
Seuraava lehti ilmestyy 21.3.2018.

Yhteisvast
uu
on käynn 2018 -keräys
keräyksee issä. Osallistu
n ja tapah
tumiin!

Konsertit
(Tampereentie 4) avoinna ma–pe
klo 9–16.30, la klo 10–14.
Olkkarissa tavataan!
Monikulttuurinen kahvila
maahanmuuttajille ja ystäville
Perheverstaalla (Tampereentie 2 A) joka
toinen ma klo 16: 12.2., 26.2., 12.3. jne.
Suomen kielen keskusteluryhmä
maahanmuuttajille Olkkarissa
parillisten viikkojen ma klo 17: 5.2.,
19.2., 5.3. jne.
Svenska klubben Olkkarissa joka toinen
ma klo 13: 12.2., 26.2., 12.3. jne.
Vapaaehtoistehtäviä lähetysleipureiden
ja miesten talkooporukan riveissä, Leena
Pyöräniemi p. 040 068 4005 ja Jouko
Rautkivi p. 050 325 1781.
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.
Su 4.2. klo 10 Yhteisvastuukeräyksen
aloitusmessu Pyhän Birgitan
kirkossa. Kirkkokahvit
keräyksen hyväksi srk-talossa.
Ti 13.2. klo 11–13 laskiaistiistain
hernekeittolounas Lempäälän
srk-talossa. Lounaan hinta 5 €,
Tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Hengellisyys voimavarana -piiri
parittomien viikkojen ma klo 14
Ehtookodin käsityötilassa (Katepalintie
9): 12.2., 26.2., 12.3. jne.
Mattilan diakoniapiiri (avoin kaikille):
ke klo 14 Vanhassa pappilassa: 14.2.,
14.3. ja 18.4.
Säijän diakoniapiiri parillisen viikon
ti klo 14 Säijän monitoimitalossa: 6.2.,
20.2., 6.3.
Tsemppi-cafe Kahvila Olkkarissa joka
toinen ti klo 13: 13.2., 27.2., 13.3. jne.
Vertaistukiryhmä masentuneille
äideille, joka toinen ti klo 10 Vanhassa
pappilassa: 6.2., 20.2., 6.3. jne.
Tied. Henriikka Tarri, p. 050 544 3481
tai Sanna Tiainen, p. 050 544 3349.
Eläkeikäisten päiväpiirit
Lempoisten päiväpiiri Lempoisten
srk-talossa to klo 12–14: 8.2, 22.2, 8.3,
22.3., 5.4.
Kuljun kulkuset Kuljun Majakassa to
klo 12.30–14.30: 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,
12.4.
Sääksjärven Säkenet 1.2. ja 15.2.
Kuljun piirin vieraana, 8.3. Lempoisten
piirin vieraana ja 21.3. klo 12–14
Vanhassa pappilassa, 4.4. klo 12–14
Kuljun vanhassa srk-talossa.
Avoimet piirit kokoontuvat joka toinen
viikko. Kokoontumisissa hartaus,
leppoisaa ohjelmaa ja lounas (4,50 €).
Tied. Tom Haavisto, p. 050 544 3347

PA U

Lempäälä

Päihde- ja kriminaalityön Parempi
tulevaisuus - eli Patu-ryhmän toimintaa:
Tied: Johanna Kylmälahti, p. 050 544
3348.

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 virastossa ma,
ti, to ja pe klo 9–12 sekä ti klo 15–17, ke klo
9-12 puhelinpäivystys viraston numerossa.

Pe 9.2. klo 19 Vivaldin vuodenajat
-konsertti, Tampereen konservatorion
kamariorkesteri, viulusolisteina
Saara Kangas, Sanni Talvitie,
Matleena Kinnanen ja Katariina
Lankinen. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Su 11.3. klo 17 Kuorokonsertti ”Kirkko
olkoon niin kuin puu”, kamarikuoro
Comes, Markku Lautjärvi, tenori, joht.
Jouni Vaaja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Su 18.3. klo 18 Marian päivän
kitarakonsertti. Toni Tatti, kitara ja teorbi.
Vapaa pääsy.
Su 25.3. klo 19 Passiodraama (säv.
Tytti Jäppinen), joukko kuorolaisia ja
vapaaehtoisia, joht. Pekka Mäenpää.
Vapaa pääsy.
Su 22.4. klo 18 Iltamusiikki, Pyhän
Birgitan Laulajat, joht. Terhi-Tuulia
Keränen. Vapaa pääsy, ohjelma
5 € Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Kaikki konsertit ovat Pyhän Birgitan
kirkossa, ellei toisin mainittu.
Tiedot perustuvat 19.1. tilanteeseen
ja saattavat muuttua. Ks. päivitetyt
ohjelmatiedot seurakunnan
nettisivuilta.
Lisätietoa:
www.lempaalanseurakunta.fi
www.facebook.com/lempaalanseurakunta
#lempäälänseurakunta
Seurakunnan työntekijöiden
sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi.
Löydä tie perille!
Hope (nuorisotila), Kaakisentie 1
Kahvila Olkkari, Tampereentie 4
Kuljun Majakka, Tampereentie 262
Kuljun vanha srk-talo,
Seurakuntatalontie 12
Lempoisten srk-talo, Kirkkopolku 1
Lähetyskirppis Toivontori, Atrantie 2
Pyhän Birgitan kirkko, Kirkkopolku 1
Tervajärven leirikeskus (Tervis),
Ketkantie 247
Toinen koti, Kuljun vanha srk-talo,
Seurakuntatalontie 12
Vanha pappila, Rovastintie 3

ILOA PERHELEIRILTÄ!
TALVILEIRI yhden vanhemman perheille la–su 17.–18.2.
Tervajärven leirikeskuksessa.
Mukavaa touhua aikuisille ja alle
13-vuotiaille lapsille. Leiri on
maksuton. Tied. ja ilm. 8.2.
mennessä: lea.blomqvist@evl.fi,
p. 050 5443 353.
PERHELEIRI Tervajärvellä
la–su 24.–25.3.
Reipasta ulkoilua ja valmistautumista pääsiäiseen. Tied. ja ilm.
14.3. mennessä: anne.luoko@
evl.fi, p. 050 5443 506.
Leirit alkavat la klo 11
ja päättyvät su klo 13.

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

