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Jo joutui
armas aika
Katso kesän
tapahtumakalenteri
takasivulta!

Reformaation alkamisesta on ensi syksynä tasan 500 vuotta. Sen kunniaksi pastori Ensio Partanen kietoutuu Martti Lutherin kaapuun ja esittää Ritva Mäkelän Luther-monologia.

Martti Luther yllättää Lempäälässä

H

elatorstaista alkaen Martti Luther
saattaa ilmaantua tervehtimään
Lempäälän väkeä sinne tänne ilman erillistä kutsua.
Ensimmäinen osallistuminen Lempäälän elämään
on kuitenkin sovittu. Luther
osallistuu puutarhajuhliin
Lempäälän Vanhassa pappilassa helatorstaina.
Vieras on ainakin Lutherin näköinen ja ikäinen
mies. Lutheriksi pukeutuu
tuttu pappi Ensio Partanen.
Sanat hänen suuhunsa on
kirjoittanut toinen tunnettu
lempääläläinen, tietokirjailija Ritva Mäkelä.

Turbomunkki
Ritva Mäkelä on elävöittänyt kynällään jo monta historiallista hahmoa Pyhästä
Birgitasta Frans Emil Sillanpäähän.
Lutherin monologin ainekset Mäkelä on kerännyt
Ronald Baintonin teoksesta Tässä seison, Martti
Lutherin elämä. Hän sanoo
löytäneensä uutta Lutherin
henkilökuvasta.

– Luther oli naimisissa
oleva munkki, jolla oli kuusi lasta. Hän ei edes aikonut
solmia avioliittoa. Kun hän
oli auttanut nunnia pakenemaan luostarista, muille löytyi aviomies, mutta
Katariina von Bora oli jo
26-vuotias eikä kosiaa ollut.
Niin heistä tuli pari.
Ensio Partanen luonnehtii
Lutheria turbomunkiksi.
– Hän puuttui anekauppaan, jonka mukaan pelastus on ostettavissa. Ihmiset
olivat eriarvoisessa asemassa
syntien anteeksiantamisessa.
– Lutherin teologia, etiikka ja työmoraali vaikuttavat edelleen Pohjoismaissa,
Sveitsissä ja Saksassa. Luterilaisuuteen kuuluu selkeä
yhteisöllisyys, jonka peruskivenä on luotettavuus. Tämän koin, kun työskentelin
näistä maista tulleiden rauhanturvaajien kanssa.

Virsirunoilija
Partanen sanoo löytävänsä
monia yhtymäkohtia itsensä ja monologin Lutherin
välillä.
– Olemme saman ikäi-

set ja luterilaisena pappina
olen omaksunut paljon hänen ajastusmaailmastaan.
Ihastelen hänen herätys- ja
pelastuskristillisyyttään,
joka näkyy Suomessa viitenä
herätysliikkeenä ja vapaiden
suuntien kentässä.
Vaikka Partanen on Lutherina yksin äänessä, monologin kohtauksissa on
muita ihmisiä ja musiikkia.
Monologin on ohjannut
Lempäälän seurakunnan
lapsityön työalajohtaja Lea
Blomqvist.
– Nykyisessä virsikirjassa
on parikymmentä Lutherin
kirjoittamaa virttä. Vuoden
1938 virsikirjassa niitä on
kolmisenkymmentä. Tunnetuimpia ovat Enkeli taivaan
ja Jumala ompi linnamme.
Monologissa Lutherin virsiä
soitetaan haitarilla, Partanen
kertoo.

Perheenisä
Monologissa Luther on noin
60-vuotias. Hän muistelee
nuoruuttaan, ryhtymistään munkiksi, anekaupan
vastustamisesta alkanutta
reformaatiota, teesien nau-

laamista, joutumista kirkon
kiroukseen ja pannaan.
Noin 15 minuutin esitys
nostaa esiin tärkeät vaiheet
Lutherin elämästä. Siinä kuvataan myös Lutherin arkea
kuuden lapsen isänä ja neljän orpolapsen huolehtijana.
Mäkelä ja Partanen uskovat, että esitys synnyttää
keskustelua, johon on mahdollisuus sen jälkeen.
– Lutherin perintö on
meille tärkeä. Se ansaitsee
muistelemista, Mäkelä sanoo.
Partanen sanoo, että reformaatio oli Jumalan johdatuksessa oleva asia, vaikka
se olikin niin raju.
– Lutherissa näkyy sama
kehitys kuin monilla kääntymiskokemuksen jälkeen.
Ensin oli Kristus ja minä,
sitten elämän tasaannuttua
minä ja Kristus. Lopuksi
vanhuuden ja nöyryyden
myötä oli Vapahtaja yksin.
Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden.

Liisa Heinänen

Puutarhajuhla

ja avoin piknik Vanhassa
pappilassa helatorstaina 25.5.

Messu klo 10 Pyhän Birgitan kirkossa,
sen jälkeen kulkue n. klo 11.15
Vanhaan pappilaan (Rovastintie 3).
Pappilassa ohjelmaa klo 12–16:
Klo 12 omenapuun istutus, klo 13 ja 15
Luther-monologi, kuoro- ja haitarimusiikkia,
yhteislaulua, kirjojen vaihtopöytä, myynnissä
Luther-tuotteita. Perheille ja lapsille paljon
puuhaa sisällä ja ulkona, mm. pihapelejä ja
rastirata.
Vohvelikahvila, makkaramyyntiä,
tikkupullan paistoa (ilmainen).
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Kirkonportti

Seuroissa ollaan yhdessä ja

JUMALAN HOIDOSSA

Rakkauden reformaatio
Kovin helposti eivät tunnu kirpeät kevään kylmät päästävän
otteestaan. Uusi elämä odottaa vielä tiukasti nupuissaan.
Luonnon ihmeellisestä muodonmuutoksesta ei näy jälkeäkään. Kesän lämpöä odottavat niin aikaiset muuttolinnut
kuin me ihmisetkin. Lämpö olisi jo tervetullutta.
Seurakunta on kääntymässä kohti kesää. Monet toiminnat
ja monet lempääläläiset pääsevät kohta ansaitulle kesälomalle. Toivottavasti kesän lämpö virkistää jokaisen mieltä
tänä kesänä.
Kesä on monelle meistä levon ja itsestään huolehtimisen
aikaa. Joku muotoilee itsensä rantakuntoon, toinen hankkii
metsäretkiltä happea kehoonsa ja sieluunsa. Jokaisen toiveena on kuitenkin se, että mielemme uudistuisi ja virkistyisi.
Kirkkommekin elää uudistumisen juhlavuotta, niin sanotun
reformaation 500-vuotista taivalta. Tavallinen lempääläläinen ei taida saada otetta tuosta hienosta sanasta.
Suomeksi sanottuna kysymys on uskomme uudelleen
muotoilusta, uudistamisesta. Siitä, mitä tuo lehdessämme
esitelty ”turbomunkki”, Martti Luther, elämäntyönään teki.
Hän toi uskonelämän meidän tavallisten ihmisten ulottuville. Hän toi uskon Jumalaan lähelle ihmistä. Hän kuvaili
meille Jumalan, joka antaa meille pelastuksen ja Jumalan
armon lahjaksi, ilman omaa yrittämistä.
Puhuin alussa luonnosta, joka tänä keväänä on ollut harvinaisen pitkään kohmeessa. Kohmeutta ja yöpakkasia löytyy
valitettavasti meidän ihmistenkin sieluista. Mistä kummasta
johtuukaan alati lisääntyvä pahoinvointi ja elämänahdistus
niin nuorten kuin aikuistenkin sieluissa?
Minusta tuntuu, että elämämme ja yhteiskuntamme tarvitsee nyt elämän reformaatiota, perusasioiden uudistamista.
Pinnallisten, itsekkäiden ja toisia hyväksikäyttävien pyrkimysten sijaan me tarvitsemme kipeästi Jumalan tahdon
mukaista rakkauden reformaatiota.

Pitkä ja kapea tie kaartelee Lempäälän Tuulialassa
viihtyisällä omakotialueella. Välillä näkyviin pilkahtelee järven välkkyvä
pinta. Perillä punaisen
talon kynnyksellä odottaa
Pirkko-Liisa Kuosmanen.
Aikoinaan L-kirjaimen
mallisen talon kulmaukseen syntyi emännän makuun ehkä liiankin iso
olohuone.
– Mutta se tuli tarpeeseen, kun aloimme pitää
edesmenneen mieheni
Karin kanssa kotiseuroja,
Kuosmanen kertoo.
Seuroja on ollut säännöllisesti kerran kuussa jo
kahden vuosikymmenen
ajan.
Vieraita on yleensä parisenkymmentä. Alusta
lähtien seurat ovat olleet
yhteiskristilliset eli niissä
käy monien kirkkokuntien jäseniä.

Epävirallinen ilta
Vaikka seuroihin saavutaan toisen kotiin, tulijan
ei tarvitse tuoda kahvipakettia tai kukkapuskaa,
Kuosmanen opastaa.
– Ei myöskään tarvitse pukeutua kuin juhliin.
Rento asu on jopa suotava,
sillä ajatuksena on vapaa ja
epävirallinen yhteinen ilta.
Matalan kynnyksen
henkeen kuuluu myös se,
että vieraan ei tarvitse olla
esillä.

Seurakunta kokoontuu kodeissa pienellä porukalla rennosti yhteen. Pirkko-Liisa Kuosmasella on
kotiseurat kerran kuussa.

– Seuroissa ei ole esittelykierrosta eikä kukaan
kysele taustoista. Toki niitä saa halutessaan tuoda
esiin, Kuosmanen juttelee.

tietää.
– Tärkeintä on viipyä
hetki Jumalan sanan ja
hengellisen ravinnon äärellä.

Sanan ääressä

Taakka kevenee

Tilaisuutena kotiseurojen
luonne on erityinen.
– Seurat eivät ole kahvikekkerit tai edes pelkkä
seurustelutilaisuus, vaikka usein niissä tarjoillaan
kahvia ja uusiin ihmisiin
tutustuminen on luontevaa.
Kirkon perinteestä tuttuja ovat vanhojen herätysliikkeiden seurat ja taloissa
kiertävät kinkerit.
– Oikeastaan esikuva on
alkuseurakunnassa asti.
Silloin uskovat kokoontuivat kodeissa, Kuosmanen

Tuulialassa illan ohjelmaan
kuuluu kutsutun puhujavieraan sana, yhteistä laulua ja rukousta.
– Puhujia on moneen
lähtöön, aivan kuten meitä ihmisiäkin, Kuosmanen
kuvailee.
– Kotoisessa ympäristössä puheet eivät ole teologisia esitelmiä, vaan puhuja
liittää jonkin Raamatun
kohdan elämään ja arkeen.
Hengelliseen iltaan sisältyy aina myös yhteistä rukousta, usein jonkun asian
tai ihmisen puolesta.

JUHLI 100-VUOTIASTA
SUOMEA LAULAEN!
Oletko kaipaamamme sopraano,
altto, tenori tai bassolaulaja?

Pietari & Kalat ja Pyhän Birgitan Laulajat harjoittelevat
messuprojektia varten la 26.8 klo 10–16, to 14.9. klo
17.30–20 ja pe 29.9. klo 18–20.30.
Tule mukaan suurkuoroon! Kysy lisää ja sovi koelaulusta: pietari.korhonen@evl.fi, puh 050 544
3346 tai jenni.urponen@evl.fi, puh. 040 804 9140.
Ks. lisää suomalainenmessu.fi

Takasivun tapahtumakalenterissa on kesän
koti- ja pihaseurojen
ajankohdat.

Kesäperjantaisin Puistolinnaan
tullaan syömään, mutta myös
juttelemaan ja kohtaamaan
muita ihmisiä.

Mikko Oikarinen
kirkkoherra

Tule laulamaan Lasse Heikkilän upeaa Suomalaista
messua Suomen 100-vuotisjuhlan merkeissä
1.10.2017 Pyhän Birgitan kirkkoon!

Myös kaikilla läsnäolijoilla on mahdollisuus
sanoa sananen, jos siltä
tuntuu.
– Joku voi kertoa vaikkapa jostain rukousvastauksesta tai tapauksesta, jossa
Jumala on auttanut.
Kun yhteinen ilta päättyy, Pirkko-Liisa Kuosmanen saattaa vieraansa
kotimatkalle.
– Itselleni isoin kiitos on
katsella iloista ja helpottuneen näköistä porukkaa,
hän toteaa.
– Ja parasta on, kun näkee, kuinka jonkun raskas
taakka on keventynyt illan
aikana, Jumalan hoidossa.

Kesäkeitolle Puistolinnaan!
Aina ei viitsi kolistella
keittiössä kattiloita eikä
jaksa selvittää sen jälkeen
tiskivuorta. Tuttu tunne?
Kesäperjantaisin kannattaa suunnistaa vaikka

koko ruokakunnan kera
terveyskeskuksen lähellä
sijaitsevaan Puistolinnaan.
Tarjolla on puolenpäivän aikaan herkullinen
keittolounas.

Edellisinä vuosina Keskipäivän keitto on kerännyt paikalle jopa 30–40
lounastajaa. Aurinkoisella ilmalla väki levittäytyy
sisätiloista idyllisen keltai-

sen puuhuvilan pihamaalle.
Ateriasta ei peritä hintaa,
mutta lounastaja voi jättää
pienen lahjoituksen yhteiseen kippoon.
Keskipäivän keitto ja kesäkahvit (keskiviikkoisin
klo 13) ovat saaneet kiitosta
erityisesti rennosta tunnelmastaan.
Keskipäivän keitolle ja kesäkahveille tullaan syömään,
mutta myös kohtaamaan
muita ihmisiä ja keskustelemaan vapaasti.
Henriikka Tarri
Keskipäivän keitto perjantaisin klo 12 ja Kesäkahvit
keskiviikkoisin klo 13 Puistolinnassa (Himminpolku
13) 5.6.–31.7. (ei 23.6.).

Kirkonportti

Vastaa kyselyyn: Millaista olisi unelmien
seurakuntaelämä Sääksjärvellä?
Miten seurakunta voisi
olla läsnä sääksjärveläisten
elämässä? Millaista tukea,
palvelua tai toimintaa alueelta ehkä puuttuu? Pitäisikö seurakunnan kannustaa
asukkaiden omaehtoista
toimintaa? Millainen olisi
unelmien seurakunta?
Seurakunnan nettisivuilla on avoinna kysely,
jonka avulla kartoitetaan
näkemyksiä ja toiveita
nykyaikaisesta seurakuntaelämästä. Tuloksia
käytetään uudenlaisen
läsnäolon toteuttamisessa
Sääksjärvellä.

Oma talo tulossa
Alue on ollut jo pitkään ilman omaa kotipesää, seurakuntataloa. Viisi vuotta
sitten seurakunta joutui
sulkemaan asukkaiden arvostaman seurakuntakeskuksen sen huonon kunnon vuoksi, mutta päätti
samalla rakentaa uuden
talon.
Seurakuntatalon ja samalle tontille rakennettavan asuinkerrostalon kaa-

AIKUISTYÖ ON KESKUSTELUA
JA KOHTAAMISTA
On selvää, että lähes kaikki seurakunnan työntekijät kohtaavat työssään aikuisväestöä. Parisuhdetyö ja Majakkamessun
ympärille syntynyt Majakkayhteisö ovat ytimeltään aikuisille
suunnattua toimintaa.
Erikseen aikuistyöhön on nimetty kaksi seurakunnan
työntekijää. Aikuistyön pastori Saila Munukka koordinoi
nais- ja miestyötä, Pyhän Birgitan kirkon messun vapaaehtoisia, erilaisia aikuistyön ryhmiä sekä hiljaisuuden messuja.
Nuorisotyönohjaaja Tatu Leijo tuntee parhaiten nuorten aikuisten tohinat. Koko ajan kasvavaa toimintaa ovat
lauantai-illat Kuljussa Toisella kodilla sekä Gyus- eli äijäillat
Terviksellä. Tullaan tutuksi!

Sääksjärven seurakuntatalon asemakaavaa koskevat asiakirjat ovat saatavilla Lempäälän kunnan nettisivuilla.

voitus on vaatinut aikaa ja
neuvotteluja. Osapuolina
ovat seurakunnan lisäksi
olleet ELY-keskus ja Lempäälän kunta.
Asemakaavassa kulmatontille on soviteltu liitooravien elinympäristö
sekä kasvavan liikenteen
vaatimat järjestelyt liityntäpysäköinteineen.

Kaava kohta valmis
Asumista ajatellen tärkeää
on ollut huomioida vilk-

Kun virret virtasivat
kadulta kirkkoon

kaan risteysalueen meluolosuhteet.
Kunnan valmistelema
asemakaava on lähellä
valmistumista. Ehdotus
oli yleisön nähtävillä helmi-maaliskuussa. Sen perusteella ELY-keskus toivoi seurakunnalta uuden
meluselvityksen tekemistä.
Mahdollisten muutosten jälkeen on vuorossa
asemakaavan hyväksyminen. Lempäälän kunnan
kaavoitusarkkitehti Soili
Lampisen arvion mu-

Heinäkuun alussa kirkossa konsertoiva Vokaaliyhtye Lumous
(kuvassa) ja soitinyhtye Fioretto Ensemble kuuluvat maamme
johtaviin renessanssin musiikin tulkkeihin.

sikkimelodioihin alettiin
tehdä uusia, uskonnollisia tekstejä.
Heinäkuun alussa, 2.7.
klo 19, on Pyhän Birgitan
kirkossa Kadulta kirkkoon -konsertti, jossa
Vokaaliyhtye Lumous ja
Fioretto Ensemble seurailevat muutaman renessanssin ajan hittimelodian muuntautumista ja
matkaa kadulta kirkkoon.
Mahtaakohan joukossa
olla nykypolville tuttuja
virsiä?

kaan Lempäälän kunnanvaltuuston päätöstä voi
odottaa aikaisintaan ensi
syksynä.
Asemakaavan hyväksymisen jälkeen seurakunta
voi alkaa etsiä seurakuntatalolle rakennuttajaa.

Vastaa
kyselyyn
osoitteessa
lempaalanseurakunta.fi

Luoko ja Saarelma
vakituisiksi
Sosiaalikasvattaja Anne
Luoko, 55, Vesilahdesta
aloittaa elokuussa varhaiskasvatuksen esimiehenä ja sosionomi AMK,
lastentarhanopettaja Senni Saarelma, 29, Tampereelta vakituisena lastenohjaajana.
Lähiesimiesvastuun lisäksi Luoko on vahvasti

Reformaatio toi mukanaan suuren muutoksen
jumalanpalveluselämään.
Raamatun sanaa alettiin julistaa kansan omalla kielellä ja seurakunnasta tehtiin aktiivinen
osallistuja kansankielisen
virsilaulun avulla.
Martti Luther ymmärsi, millainen voima
virrellä on. Omalla kielellä laulettu virsi seurasi
laulajaa kotiin ja vahvisti
uskoa.
Reformaation aikana
kansan tuntemiin suo-
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mukana päivä- ja perhekerhojen arjessa ohjaajana.
Molemmat naiset ovat
työskennelleet seurakunnassa jo aiemmin, mutta
määräaikaisissa tehtävissä. Ennen seurakuntatyötä Anne Luoko oli Kuokkalankulman päiväkodin
johtaja.

Vastaa kyselyyn
seurakunnan nettisivulla

LAPSI ARKKI –
apua lapsiperheiden arkeen
L Lapsi Arkki on syksyllä alkava valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään
uudenlaista toimintaa erityisesti yhden vanhemman perheiden tueksi.
L Millaista toimintaa toivoisit perheille Lempäälässä? Kerro mielipiteesi!
L Kysely on avoinna seurakunnan
nettisivuilla syyskuun alkuun saakka.
L Klikkaa osoitteeseen lempaalanseurakunta.fi

Tatu Leijo, nuorisotyönohjaaja,
nuoret ja nuoret aikuiset
Arkityötäni ovat nuorten aikuisten
ja nuorten kohtaaminen sekä sielunhoito kasvotusten ja somessa. Vedän
ripareita, raamiksia, nuorteniltoja,
nuorten aikuisten iltoja sekä leirejä
ja retkiä ja myös opetan niissä. Lisäksi olen mukana auttamistyössä
Toisella kodilla sekä rakentamassa
messuyhteisöä Majakalla. Ajattelen,
että kirkon tärkein tehtävä on rakkauden avulla tavoittaa
ihmisiä Jumalan jengiin. Siten jokainen voi löytää elämälleen ikuisen arvon, tarkoituksen ja päämäärän. Työssäni on
hienointa nähdä, kuinka ihmisen elämä voi muuttua hänen
kohdatessaan Jeesuksen. Harrastan reissaamista ja vapaaajalla vaihdan mielelläni maisemaa. Mielestäni paras telkkari
on nuotio ja tähdet.
Saila Munukka,
seurakuntapastori, aikuistyö
Aikuistyön pastorin arki on usein
istumista ja viestittelyä kaikin mahdollisin välinein. Parasta työssä on
retriittien pito ja kuukausittaiset
hiljaisuuden iltamessut. Pääsen eri
toimitusten yhteydessä keskustelemaan seurakuntalaisten kanssa, ja se
on usein leppoisaa. Kirkon tärkein
tehtävä on Jumalan läsnäolon välittäminen ihmisille. Reformaation merkkivuoden teema
armo on mielestäni lahjaksi saatua rakkautta. Se ei ole mikään pieni asia. Juuri se antaa työlleni ja koko elämälleni
mielekkyyden. Vapaa-ajalla mielipuuhiani ovat lukeminen,
mökkeily, uiminen ja valokuvaus.
Marita Miettinen

BIRGITAN KIRKKOVAELLUS¤
lauantaina 26.8.

Useita reittivaihtoehtoja patikoiden
ja soutaen. Kaikille avoin messu
klo 19 Pyhän Birgitan kirkossa.
Vaellusreitit:

1. Vanattara, 8 km, hiljainen vaellus
2. Vesilahti, 10 km
3. Nurmen kylä, hiljainen vaellus, 10 km
4. Tervajärvi, 15 km
5. Sääksjärven srk-keskus, hiljainen vaellus, 16 km
6. Maastopyörävaellus, tarkentuu myöhemmin
7. Metsäkansan vaellus, 19 km
8. Pirkkalan patikkavaellus, 25 km
9. Pirkkalan kirkkovenevaellus, 30 km
10. Viialan kirkkovenevaellus, 12 km
Ilmoittautuminen Pirkkalan vaelluksille (8, 9) pe 18.8.
mennessä Pirkkalan seurakunnan nettilomakkeella ja
Viialan kirkkovenevaellukselle (10) pe 18.8. mennessä: Ali Kulhia, p. 040 739 8390 tai ali.kulhia@evl.fi
ILMOITTAUTUMINEN muille vaelluksille 1.7.–
21.8. Lempäälän seurakunnan nettilomakkeella.
Osallistujamaksu 10 € (sis. opastus ja ruokailu).
Lisätietoja: www.lempaalanseurakunta.fi, Saila
Munukka, p. 050 544 3371 tai saila.munukka@evl.fi
(s-posti tai tekstari 1.6.–18.6. ja 17.7.–6.8. ja 21.8.).
Heinäkuussa 24.7. alkaen myös p. 050 544 3403.
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Kesätoimintaa ja
tapahtumia 31.8. saakka
Kaikki seurakunnan toimistot eli
kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja
hautausmaatoimisto ovat suljettu
kesällä keskiviikkoisin
1.6.–31.8.

Helatorstaina 25.5. puutarhajuhla
pappilassa. Klo 10 messu Pyhän
Birgitan kirkossa, sen jälkeen
kulkueena pappilaan. Klo 12–16
juhlat pappilassa. Ota eväät mukaan
ja tule piknikille! Ks. lisää etusivun
erillisilmoituksesta.

Vapaaehtoistyöt verkossa osoitteessa
vapaaehtoistyo.fi/lempaala.

Pyhän Birgitan
kirkko
Kirkko on tiekirkkona 5.6.–11.8.
Ovet ovat avoinna arkisin klo 10–16.
Opas paikalla.
Hetki Sanan äärellä
Raamatun tekstejä ääneen luettuna
arkisin klo 12 (5.6.–11.8.)
Opastettu Kirkkohautausmaan
kulttuurikierros to 15.6, to 13.7. ja
to 10.8. klo 18.
Lähtö Kirkkotorin puoleiselta
portilta, oppaana Kirsti Isotalo.
Vapaa pääsy.

Ehtoollisjumalanpalvelukset eli messut
Messu Lempäälän Pyhän Birgitan
kirkossa sunnuntaisin klo 10.
To 25.5. klo 10 helatorstain
juhlamessu ja ristisaatto Vanhaan
pappilaan, jossa puutarhajuhla.
Reformaation merkkivuoden messu.
La 28.5. klo 10 Suvivirsimessu.
Kirkkokahvit ulkosalla, yhteislauluja
Suvilinnun laulukirjasta.
Juhannuspäivänä la 24.6. klo 10
Kansanlaulukirkko Pyhän Birgitan
kirkossa, kuoro ja soitinryhmä.
Su 23.7. klo 10 kesämökkiläisten
kirkko, messun jälkeen kirkkokahvit
ja ohjelmaa srk-talossa.
La 26.8. klo 19 Birgitan
kirkkovaelluksen iltamessu.
Messu Kuljun Majakassa
sunnuntaisin klo 16, messun
yhteydessä pyhäkoulu ja
alakouluikäisten Raamattuklubi.
Kevään viim. messu 28.5,
kesämessut 11.6. ja 23.7, ei
pyhäkoulua . Messu joka su 20.8.
alkaen, lapsille pyhäkoulu.
Avoin messu Kivala-kodissa
(Hauralantie 48) klo 18.30: 24.5.

Rukous, hartaus,
uskonelämä
Happy hour -rukoushetki su klo 15
Kuljun Majakassa. Viim. kerta 28.5.
Koti- ja pihaseurat:
Pe 19.5. klo 18 Kuosmasella
(Harjutie 24), Jani Lindroos.
Pe 2.6. klo 18 Kuosmasella
(Harjutie 24), Riikka Halko.
To 8.6. klo 18 Joukaisilla
(Iisakintie 13 D)
To 22.6. klo 18 Tavasteilla
(Haavikontie 6)
Pe 7.7. klo 18 Kuosmasella
(Harjutie 24), Pertti Hannula.
Ke 2.8. klo 18.30 Mäenpäillä
(Houkantie 7)
Ti 8.8. klo 18 Vehviläisillä
(Vesilahti, Vesaustie 12)
Sanan ja rukouksen illat klo
18 Kuljun vanhassa srk-talossa
(Seurakuntatalontie 12).
Vapaa pääsy, illoissa rukouspalvelu.
Pe 9.6. klo 18 Anne Miettinen, Tarja
Rantahakala,
pe 7.7. klo 18 Tarja Rantahakala ja
pe 11.8. klo 18 Riikka Halko.

Ideakappeli, Ideapark
Kysy näyttelytilaa: p. 050 544 3342.

Lapset ja perhe
Tulossa! Kerran viikossa
kokoontuva Kirkkomuskari koko
perheelle alkaa syyskuussa. Ole
kuulolla!
Päivä- ja perhekerhot aloittavat
kesän jälkeen elokuussa viikolla 35
eli 28.8. alkaen..
Tiedustele päivä- ja
naperokerhojen vapaita paikkoja,
p. 050 544 3353 /Blomqvist.
Pyhäkoulu ja kouluikäisten
Raamattuklubi su klo 16 Kuljun
Majakassa yhteydessä 28.5. asti ja
20.8. alkaen.

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

Nuoret

www.hopenews.net

Kesäraamis tiistaisin Hopella klo
18, rukousta, pelejä, iltapala, alk.
6.6.

Kesäsolu, kesäinen nuorten ja
nuorten aikuisten ilta keskiviikkoisin
Vanhassa pappilassa klo 18.
Opetushetki, sauna, makkaranpaistoa
ym., alk. 8.6.
Syysennakkoa: syksyn 1.
nuortenilta Hopella 18.8. klo 18.30.
Megajatkis eli v. 2017
rippikoululaisten yhteinen
jatkoripari Terviksellä 25.-27.8.
(kaikille maksuton). Ilm. 23.8.
klo 16 mennessä: jussi.salo@evl.
fi tai tekstari 050 544 3350 (nimi ja
erityisruokavalio).

Majakka
Kesäohjelmassa pihaseuroja 8.6. ja
22.6. ja 8.8, ks. Koti- ja pihaseurat.
Kesän Majakkamessut 11.6. ja 23.7.
klo 16 Kuljun Majakassa.
Syyskausi starttaa 13.8.
Lisätietoja: Facebook: hakusana
Majakkayhteisö. Tilaa uutiskirje
sähköpostiin: majakkayhteiso@
gmail.com.

Aikuiset
Ke 21.6. klo 14 seurakunta
mukana Toimelan juhannusjuhlassa
Sääksjärvellä (Asuntotie 10).
Juhannusaattona pe 23.6. klo
18 seurakunta mukana Lempäälän
Luontaiskylpylän juhannusjuhlassa
(Uotintie 10).
La 15.7. klo 10–16 seurakunta
Kuokkalankosken markkinoilla
Hakkarissa, os. Kuokkalantie 5.
Ti 15.8 klo 15 kristillisen uniryhmä
alkaa Kuljun Majakassa, sovitaan
jatko. Tied. E. Partanen, p. 050 360
7370.
La 26.8. Birgitan kirkkovaellus, ks.
erillisilmoitus.
La 26.8. Bussiretki Raamattuopiston
syventymispäiville, hinta 20 €,
ruokailu omakustanteinen. Tied. P.
Liuha: p. 040 411 5184.
Ks. Rukous, hartaus ja uskonelämä

Miehet
Miesten kesäsauna joka torstai klo
18–20 (1.6.–31.8.) Vanhan pappilan
rantasaunassa (Rovastintie 3).

Naiset
Naisten kesäsauna joka tiistai klo
18–20 (16.5.–31.8.) Vanhan pappilan
rantasaunassa (Rovastintie 3).

Lähetys
Lastusten lähetyspiiri
Puistolinnassa (Himminpolku 13)
klo 14: 21.6, 19.7. ja 16.8.
Lempoisten lähetyspiiri srk-talossa
klo 14: 23.5, jatkuu syksyllä.

PYHÄN
BIRGITAN KIRKKO
ON AVOINNA

Rukous, hartaus,
uskonelämä

5.6.–11.8. arkisin klo 10–16
(Kirkkopolku 1).

Majakka-yhteisö

Opas paikalla.
Seuraa kesätunnelmia
somessa: #tiekirkko

3/2017
Päätoimittaja: Mikko Oikarinen
Toimittaja: Marita Miettinen,
marita.miettinen@evl.fi, puh. 050 544 3302
Kuvat: Marita Miettinen, Tommi Turunen.

Ulkoasu: Soile Virtanen Lempäälän–Vesilahden Sanomat
Seuraava Kirkonportti ilmestyy
23.8.2017.

Sääksjärven lähetyspiiri to 18.5.
klo 14 Kuljun vanhassa srk-talossa
(Seurakuntatalontie 12), jatkuu
syksyllä.

(Tampereentie 4) avoinna ma–pe klo
9–16.30 ja la klo 10–14.
Heinäkuussa ma–pe klo 10–14.
Pistäydy kahville, pikkuostoksille,
juttelemaan tai vain muuten
olemaan.
Vapaaehtoistöihin? Varaa
myyntivuorosi kahvilasta, p. 050 544
3372.
Rukouksen majatalo ti klo 18.30:
23.5. tulossa myös kesällä.

Toivontori

Toivontori (Atrantie 2) lähetyskirppis
avoinna ma, pe, la 11–14 ja ke 11–17
paitsi keskikesällä 26.6.–31.7. ma,
ke, pe ja la klo 11–14.

Diakonia
Diakoniatyöntekijöiden
vastaanotto
tiistaisin ja torstaisin klo 10–12
Lempoisten diakoniatoimistossa, os.
Kirkkopolku 1.
Keskustelu taloudellisesta
avustamisesta vain ajanvarauksella.
Soita p. 0400 419 096 tai poikkea
diakoniatoimistossa ti tai to klo
10–12.
Kesäkahvit ja hyvää seuraa
7.6–26.7. keskiviikkoisin klo 13
Puistolinnassa (Himminpolku 13).
Keskipäivän keitto 2.6. –28.7.
perjantaisin klo 12 Puistolinnassa
(Himminpolku 13), ei 23.6.
Vapaaehtoinen maksu.
Eläkeikäisten toimintaa
Päiväpiirien retki Inkalan
kartanoon ke 24.5. ja retki Forssaan
ti 30.5.
Leiripäivät Tervajärven
leirikeskuksessa 16.–17.8.
Kaikkiin tiedustelut ja
ilmoittautuminen: T. Haavisto, p.
050 544 3347.
Eläkeikäisten piirit aloittavat
syyskauden:
Sääksjärven Säkenet ke 23.8. klo 10
Sääksjärven nuorisotalossa.
Lempoisten päiväpiiri to 24.8 klo 12
Lempoisten srk-talossa.
Kuljun Kulkuset to 31.8. klo 12.30
Kuljun Majakassa.
Piireissä edullinen lounas (4,50 €),
hartaushetki ja ohjelmaa.

PA U

Lempäälä

Edessä parempi tulevaisuus?
Parempi tulevaisuus eli Patu-toiminta
auttaa rakentamaan uudenlaista
elämää ja arkea - tervetuloa
selvinpäin.
Retki Lammasniemeen 22.5, lähtö
Kirkkotorilta klo 10.30, perillä
sauna.
Kesällä myös muuta ohjelmaa, tied.
Johanna Kylmälahti, p. 050 544
3348.
Ks. lisää: www.lempaalanseurakunta.
fi/toiminta/diakonia/patu-toiminta

Musiikki
Himminkodon kesälaulajaiset:
ti 20.6. klo 17, ke 19.7. klo 17 ja
ke 16.8. klo 17.
Ke 17.5. klo 18.30 ”Jo joutui armas
aika” -keväinen lauluilta Pyhän
Birgitan kirkossa. Patu-kuoro ja
Klaarat laulavat ja laulattavat.
Hartaus H. Tarri. Vapaa pääsy,
kolehti yhteisvastuulle.
Ma 22.5. klo 18 Pirkan opiston
tutkintokonsertti Pyhän Birgitan
kirkossa, S. Varvion ja D. Wardin
trumpetti- ja harmonikka-oppilaat
esiintyvät. Vapaa pääsy.
To 8.6. klo 18 Sanaa sävelin
-ilta Vanhassa pappilassa. Leo
Louhivaara, laulu, Suomen
Raamattuopisto, Pietari Korhonen,
piano ja Patu-kuoro. Vapaa pääsy,
kahvitarjoilu.
Su 18.6. klo 18 Kesäillan konsertti
Pyhän Birgitan kirkossa. Hannele
Savolainen, sello ja Marja
Kahilakoski, piano. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
Su 2.7. klo 18 Kadulta kirkkoon
– Reformaation lauluja -konsertti
Pyhän Birgitan
kirkossa. Vokaaliyhtye
Lumous ja Fioretto
Ensemble, joht. Debra
Gomez-Tapio. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.
Järj. srk ja Lempäälä
soi.
Su 27.8. klo 18
Kanttoreiden konsertti
Pyhän Birgitan kirkossa.
La 9.9. klo 18 Lempäälä-päivän
kuorokonsertti Pyhän Birgitan
kirkossa.
Su 1.10. klo 16 Suomalainen messu
Pyhän Birgitan kirkossa. Suomi
100-vuotta -tapahtuma. Juhlakuoro
ja soitinyhtye. Vapaa pääsy.
Katso Lempäälä soi -konsertit
osoitteesta www.lempaalasoi.fi.

lempaalanseurakunta.fi

KIPIN KAPIN PÄIVÄKERHOON!
Vielä mahtuu elokuussa 2017 alkaviin
päivä- ja naperokerhoihin. Kerhot
kokoontuvat eri puolilla Lempäälää.
Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella osoitteessa
www.lempaalanseurakunta.fi. Mukaan voivat tulla vuoden
2017 loppuun mennessä vähintään 3 vuotta täyttävät lapset.

Lisätiedot: www.lempaalanseurakunta.fi.

KIRKKOHERRANVIRASTO avoinna ma –pe klo
9–12, ma, ti, ke ja to klo 13–15, lisäksi ti klo
15–17. Huom! Kesäkeskiviikkoisin (1.6.–31.8.)
suljettu. Kirkkoherranvirasto, p. (03) 289 5111,
sp. kirkkoherranvirasto.lempaala@evl.fi.
Päivystävä pappi tavattavissa virastossa
ma, to ja pe klo 9–12 sekä ti klo 15–17,
ti ja ke klo 9–12 puhelinpäivystys viraston

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

