1

Lempäälän seurakuntalehti
4 | 2020

Iloa ja
rauhaa!

Joulurauhaa
Luopumisen keskellä avautuu 		
luottamus, ss. 8—9

Joulun ja uuden vuoden
tapahtumat, ss. 12—15
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Nro 4 - 2020

Kirkonportti

TÄSSÄ LEHDESSÄ

Astutaan yhdessä adventin iloon

HOOSIANNA!
1. adventtisunnuntain messu su 29.11.
klo 10 Pyhän Birgitan kirkossa
klo 12 Pyhän Birgitan kirkossa
klo 13 Toimelan talossa Sääksjärvellä
klo 16 Kuljun Majakassa
Suosittelemme kasvomaskin ja oman virsikirjan käyttöä.
Klo 10 alkavaa messua voi seurata suorana srk:n
Youtube-kanavalla (www.youtube.com,
hakusana ”Lempäälän seurakunta”).
Messun jälkeen Tampereentiellä olevan
seimiasetelman paljastus.
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Tuon taivaallista: Atte Hokkanen

UUSI STRATEGIA

rohkeasti kiinni elämässä, s. 6-7

Kirkonportti

TÄYNNÄ TOIVOA JA ODOTUSTA
vt. kirkkoherra Matti Vehviläinen
Odottavan aika on pitkä, sanotaan.
Lausahdus pitää varmasti paikkansa
monessakin tilanteessa. Ensimmäistä lastaan odottava äiti miettii, minkälaiset pienet sormenpäät ja minkä
värinen hiustupsu tulevalla rakkaalla
onkaan.
Lapsi odottaa intensiivisesti ja malttamattomasti. Äidin tai isän kotiintulo
töistä on riemullista, kun pieni hyppää
portaiden yläpäästä suurella loikalla
syliin, antaa märän suukon ja rutistaa
pitkään.
Joulua odottava lapsi toivoo lahjoja,
vanhempien huomiota, hyvää oloa ja
juhlaa. Aikuinen puolestaan kaipaa
rauhaa ja lepoa, iloa lasten ilosta.
Me siis odotamme. Odotamme sellaista, mitä ei vielä voi omistaa. Mutta
kun odottaa jotain, mieli jo kiinnittyy
siihen ja ikään kuin omistaa sen.
Uskon olemusta voisi kuvata sanaparilla ”jo nyt – ei vielä”. Usko on
sekä odottamista että omistamista.
Siksi Raamattu sanoo: ”Odota Juma-

laa”. Turvaamalla häneen me olemme
osallisia kaikista Jumalan lahjoista.
Niistäkin, jotka vielä odottavat meitä
jossain tulevaisuudessa.
Tänä syksynä me olemme odottaneet sitä, että voisi taas liikkua vapaammin. Olemme odottaneet asioiden normalisoitumista ja paluuta
ennalleen. Tilanne mietityttää, kuormittaa, pelottaakin.

Nro 4 - 2020

Kiteitä ja
kipunoita
Joulun aika toivottavasti mahdollistaa meille jokaiselle levollisen hetken ja hengähdystauon: kokemuksen
Jumalan antamasta rauhasta ja ilosta.
Sitä ainakin oma sydämeni kaipaa.
Raamattu lupaa, että kerran perillä,
taivaassa kaikki kaipaus ja odotus
täyttyy. Ei tarvitse enää toivoa eikä
odottaa, ollaan tultu kotiin.
Ennen sitä nautimme joulusta.

Adventin aika muistuttaa meitä Jeesuksesta, joka saapuu elämän keskelle. Hän tulee ihmisten – siis meidän
jokaisen – luokse. Ilosanoma meitä
auttavasta ja rakastavasta Jumalasta
murtautuu kirkkaana ja tuoreena esiin.
Omiensa luokse saapuva Vapahtaja tulee sitomaan haavoja
ja kulkemaan väsyneen vierellä.
Hän tulee nostamaan katseemme
kohti Jumalan mahdollisuuksia,
hänen jolle ”mikään ei ole mahdotonta”.

Omiensa luokse saapuva Vapahtaja tulee
sitomaan haavoja ja kulkemaan väsyneen
vierellä. Hän nostaa katseemme kohti
Jumalan mahdollisuuksia.

4/2020
Päätoimittaja: vt. kirkkoherra
Matti Vehviläinen.
Vastaava toimittaja:
Raili Paul, raili.paul.@evl.fi,
puh. 050 544 3359.

Meskanen, Marita Miettinen,
seurakunnan kuva-arkisto.

Toimituskunta / viestintätyöryhmä: Elina Korkee,
Sonja Meskanen, Marita Miettinen,
Asko Ojakoski, Raili Paul,
Henriikka Tarri, Matti Vehviläinen.

KIRKKOHERRANVIRASTO palvelee
pääosin puhelimitse ja sähköpostitse, ma klo 9–12, 13–15, ti klo 9–12,
13–17, ke suljettu, to klo 9–12,
13–15, pe klo 9–12. Puh. (03) 289
5111, s-posti: kirkkoherranvirasto.
lempaala@evl.fi. Käyntiosoite

Kuvat: Henri Karvinen, Sonja

Ulkoasu: Soile Virtanen /
Lempäälän–Vesilahden Sanomat.
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(31.12. 2020 asti) Rovastintie 3.
www.lempaalanseurakunta.fi
Facebook ja Instagram:
lempaalanseurakunta,
Twitter: @LempaalanSrk,
YouTube: Lempäälän seurakunta
Seuraava Kirkonportti ilmestyy
3.2.2021.
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Tullaan
tutuksi!

Kahden seurakunnan
talousjohtaja
Anneli Hell aloitti Lempäälän seurakunnan
talousjohtajana lokakuun alussa. Tehtävä on
uudenlainen yhteistyövirka Sääksmäen seurakunnan kanssa.
- Yhteisviralla kokeillaan aivan uutta
koko hiippakunnan tasolla, hän toteaa.
Ajatuksena on työskennellä samanaikaisesti kahdessa seurakunnassa.
Lempäälässä työsuhde on aluksi määräaikainen ja kestää ensi vuoden marraskuun
loppuun asti. Hell vastaa taloushallinnosta,
kiinteistöistä ja hautaustoimesta.
Lempäälän päässä järjestelyn mahdollisti henkilöstöpäällikön viran perustaminen.
Sitä hoitaa Arja Lähdekorpi, joka oli aiemmin samassa työssä työsuhteisena.
Talousjohtajan kumppanina on myös
osa-aikainen (50 %) kiinteistöpäällikkö.
Karri Koivusilta tekee toista 50 prosentin
työpanosta Sääksmäen seurakunnassa.
Kymmenen vuotta talousjohtajana
Anneli Hellillä on pitkä kokemus seurakunnan taloushallinnossa. Hän oli Nokian
seurakunnassa eri tehtävissä vuodesta 1991
vuoteen 2005. Sen jälkeen hän koulutti kirkon taloushallinnon osaajia yritysohjelmistoja kehittävässä Rauhala Oy:ssa.
– Talousjohtajana olen ollut vuodesta
2011, ensin Jämsässä kahdeksan vuotta ja
nyt 1,5 vuotta Sääksmäen seurakunnassa.
– Viime kädessä huolehdin siitä, että seurakunnalla on toimintaan tarvittavat resurssit. Tehtäväni on myös osoittaa toiminnan
taloudelliset rajat.
Marita Miettinen

SEURAKUNTAAN UUSIA
TYÖNTEKIJÖITÄ
Seurakunnassa on kuluneen
syksyn aikana tehty useita henkilövalintoja ja täytetty eri työalojen sijaisuuksia.
Uusi talousjohtaja Anneli
Hell aloitti työnsä lokakuun
alussa. Virka on yhteinen Sääksmäen seurakunnan kanssa, jonne talousjohtajan työpanoksesta
sijoittuu puolet.
Seurakuntapastori Manta
Jutila siirtyi lokakuun alusta
aikuistyöstä määräaikaiseen vs.
johtavan kappalaisen tehtävään,
jossa hän sijaistaa vs. kirkkoherrana toimivaa Matti Vehviläistä.
Aikuistyön ja Pyhän Birgitan
kirkon messuyhteisön ohjaksiin
valittiin Jutilan määräaikaiseksi
sijaiseksi pastori Atte Hokkanen.
Seurakuntapastori Leena
Sorsalle myönnettiin syyskuussa vuoden virkavapaus. Elokuun 2021 loppuun sijaisena
toimii pastori Iina Sundberg.
Vastuualueeseen kuuluvat seurakuntatyön lisäksi mm. diakoniapapin tehtävät.

Seurakuntapastori Saila Munukka valittiin marraskuun
alussa Mänttä-Vilppulan seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Toistaiseksi v.s. seurakuntapastorin tehtävissä jatkaa pastori
Laura Suokas vastuualueenaan
lähetystyö.
Nuorisotyön tiimi sai vahvistusta sosionomiopiskelija
Terhi Soukasta, joka tekee töitä tiimissä nuorisotyönohjaaja
Jussi Salon vuorotteluvapaan
ajan. Varhaisnuorisotyöhön
painottuvaa työsarkaa kestää
syyskuusta ensi vuoden maaliskuuhun.
Antti Ahola aloitti alkusyksystä uutena vahtimestari-siivoojana määräaikaisen puolen
vuoden pestin. Vastuualueeseen
kuuluu mm. Kuljun, Sääksjärven, Tervajärven ja Ideaparkin
kappelin siivoukset. Hän tekee
myös tarvittaessa suntion tehtäviä kirkossa, Ristimäen kappelissa ja Kuljun Majakassa.

Atte Hokkanen

Iina Sundberg

Terhi Soukka

Antti Ahola

Raili Paul
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VUODENVAIHDE TUO MUUTOKSIA TOIMINTAAN
Tuleva vuodenvaihde tuo muutoksia
Lempäälän seurakunnan toimintaan
ja palveluihin. Merkittävimmät ovat
muutto Lempäälä-taloon ja liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin.
Kirkonkirjat Tampereelle
Seurakunnan kirkonkirjojen pito
siirtyy ensi vuoden alusta Tampereen aluekeskusrekisteriin, joka
hoitaa tehtävää keskitetysti siihen
liittyneiden seurakuntien kesken.
Rekisteri palvelee 23:ta Tampereen
ja sen lähiympäristön seurakuntaa.
Kirkonkirjojen pito sisältää mm.
virkatodistusten ja sukuselvitysten
laatimisen, avioliiton esteiden tutkinnan sekä kasteiden, avioliittojen,
kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröinnin.
Tampereella sijaitsevassa aluekeskusrekisterissä suositellaan sähköistä
asiointia. Lisäksi tarjolla on puhelinpalvelu arkisin kello 9–15.
Muutto Lempäälä-taloon
Uuteen Lempäälä-taloon siirtyvät

vuoden 2021 alussa seurakunnan
hallinto, uusi seurakuntatoimisto,
lapsi- ja perhetoiminnan Lempoisten kokoontumistilat sekä diakonian
vastaanotto.
Nykyinen kirkkoherranvirasto,
taloustoimisto ja hautausmaantoimisto yhdistyvät vuoden alusta
seurakuntatoimistoksi. Toimistossa
sovitaan edelleen mm. kirkollisten

toimitusten ajankohdista ja hauta-asioista.
- Toivomme lempääläläisten löytävän uudet toimitilat ja niiden tuomat mahdollisuudet kohtaamiseen ja
vuorovaikutukseen. Haluamme olla
seurakuntana rohkeasti kiinni Elämässä, sanoo vt. kirkkoherra Matti
Vehviläinen.
Raili Paul

Hanna Räihä (oik.) palvelee seurakuntatoimistossa Lempäälä-talossa ensi vuoden
alussa. Kuvassa myös työtoveri Jaana Mäkinen.

TULOSSA UUDEN KIRKKOHERRAN VAALI
Seurakunnassa toimitetaan kirkkoherran vaali rovasti Mikko Oikarisen jäätyä syyskuun alussa eläkkeelle.
Asiaa valmistellut kirkkoneuvosto pohti vaalitapaa pitkään ja perusteellisesti. Se päätyi esittämään
välillistä vaalia, jossa kirkkoherran
valinnan suorittaa kirkkovaltuusto.
Välillisen vaalitavan etuna kirkkoneuvosto piti mahdollisuutta valita
tuleva kirkkoherra kaikkien virkaa
hakeneiden joukosta. Välittömässä vaalissa tuomiokapituli asettaisi
hakijat vaalisijoille, joita on kolme.
Välillisessä vaalissa valinnan tukena voidaan myös käyttää hakijoiden

psykologista soveltuvuusarviointia.
Vaalitavasta riippumatta seurakunta saa käyttöönsä tuomiokapitulin haastattelujen pohjalta tehdyn
lausunnon hakijoista.
Monipuolinen ja avoin prosessi
- On hyvä muistaa, ettemme ole
valitsemassa pelkästään hengellistä
tai hallinnollista johtajaa. Tehtävässä tarvitaan erinomaiset kyvyt kumpaankin osaamisalueeseen, kiteyttää
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Marika Salo.
Vaalit pyritään järjestämään mahdollisimman avoimina kaikille seurakuntalaisille.

- Myös tässä mallissa on mahdollista toteuttaa vaalisaarnat ja paneelikeskustelut. Osa tullaan tekemään
myös netin välityksellä.
- Tavoitteena on järjestää monipuolinen valintaprosessi, jossa hakijat tulevat sopivasti haastetuiksi.
Kannattaakin jo nyt miettiä, millaisia kysymyksiä toivoo heille esitettävän, Salo sanoo.
Tuomiokapituli on julistanut seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi 18.12. mennessä. Valinta
tehdään välillisellä vaalilla, jonka
suorittaa kirkkovaltuusto.
Raili Paul
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GALLUP: Mikä on
sinun jouluaarteesi?

Uusi strategia 2021–2026:

1. Millä mielin odotat joulua?
2. Mikä on sinun jouluaarteesi?

Lempäälän seurakuntaa ohjaa
ensi vuoden alusta lähtien uusi
strategia. Sen tunnuslause ja tulevaisuuden visio on Rohkeasti
kiinni Elämässä.
Elämä isolla alkukirjaimella
viittaa kristillisen kirkon perustaan eli Kristukseen. Hän on
Raamatun mukaan tie, totuus ja
elämä.
Strategia on käytössä vuosina
2021–2026. Kausi noudattelee
koko kirkossa käytössä olevia
tavoitteellisen suunnittelun viisivuotiskausia.

Ainokaisa Heikkola, 15,
Lempäälä
- Odotan tulevaa joulua
ja joulunaikaa oikein hyvillä mielin.
- Se, että jouluna on rauhallinen tunnelma. Saa
olla perheen ja läheisten kanssa rauhassa. Ja
saa muutenkin olla vaan.
Reeta Jokinen, 15,
Lempäälä
- Joulu on minulle koko
vuoden paras juhla, ja
siksi odotan sitä oikein
hyvillä mielin.
- Ainakin se, kun jouluna näkee kaikkia sukulaisia. Kaikilla on
silloin tosi iloinen tunnelma.
Antti Hernesniemi, 17,
Lempäälä
- Kyllä minä sitä ihan hyvällä mielellä odotan, koska joulu poikkeaa muusta
vuodesta.
- Minun jouluaarteeni on
se, kun jouluna pääsee olemaan yhdessä perheen kanssa. Se on yhdessäoloa, joka poikkeaa ”normiarjen” yhdessäolosta mukavasti.
Nea Salo, 18,
Lempäälä
- Ihan hyvällä mielellä.
Joulu on minun lempijuhlapyhäni. Tämä on
ensimmäinen vuosi, kun
asun yksin. Saa nähdä,
miten opitut jouluperinteet muuttuvat.
- Se, mikä tulee jouluna kivoimpana asiana mieleen, on joulukirkko. Se on asia, mitä
eniten odotan.
Teksti ja kuvat: Henri Karvinen

SEURAKUNTALAINEN ON VAH

Asukkaiden näköinen
Strategian avaus kertoo tiivistetysti sen tarkoituksen.
Lempäälän seurakunta pyrkii rakentamaan uudenlaista ja
tavoittavaa seurakuntaelämää
lempääläläisten parhaaksi.
- Strategiaa luonnehtivat
lempääläläiset, paikkakunnan
asukkaat. Sen pohjana olivat
heidän toiveensa, joita kartoitettiin verkkokyselyn avulla, kertoo
Maria Haapavaara, diakoni, joka
oli mukana työryhmässä seurakuntalaisen roolissa.
Haapavaara vastasi verkkokyselyn toteutuksesta.
- Vastaajamäärä oli upea,
1022. Iloitsin erityisesti siitä, että
vastaajissa oli paljon nuoria.
Työryhmä ahkeroi joulusta kevääseen. Puhetta johti vs.
kirkkoherra Matti Vehviläinen,
asiantuntija–sihteerinä oli seurakuntapastori, pappisasessori
Leena Sorsa. Muut työntekijäedustajat olivat Lea Blomqvist
ja Tiina Koskinen.
Luottamushenkilöjäsenet
olivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marika Salo ja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Tolonen. Toinen
seurakuntalaisen ääni oli Salla

Kurppa-Silva.
Verkkokyselyn rinnalla strategiatyössä kuunneltiin työntekijöiden ja luottamusmiesten ajatuksia. Kirkkovaltuusto hyväksyi
strategian 16. kesäkuuta 2020.
Arvot ohjaavat toimintaa
Strategian ohjaava vaikutus alkaa
näkyä heti vuonna 2021.
[…] strategian toivotaan suuntaavan seurakunnan toimintaa
yhteisten näkemysten mukaisesti
sekä ohjaavan seurakunnan resursseja tarkoituksenmukaisesti
ja hallitusti.
– Kun luottamuselimissä
käydään läpi vuoden 2021 toimintasuunnitelmia ja budjettia,
strategian arvojen ja painopisteiden mukaiset asiat menevät prioriteettilistassa kärkeen, sanoo
Marika Salo.
Sitoudumme seuraaviin arvoihin, joiden haluamme ohjaavan
seurakuntamme toimintaa ja
päätöksentekoa: yhteisöllisyys,
osallisuus, rohkeaa hengellisyys,
kunnioitus ja läpinäkyvyys.
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HVA JA UUDISTAVA TOIMIJA

Seurakunnan tärkeät arvot ja lähivuosien toiminnan painopisteet
selviävät hauskan piirroskuvan avulla.

Painopisteet ovat valintoja
Arvojen lisäksi strategiaan on
kirjattu 15 toimintaan ja seurakuntalaisiin liittyvää painopistettä sekä 11 päätöksentekoon, talouteen ja työyhteisöön liittyvää
tavoitetta.
Hallinnossa on luvassa jo vuoden 2021 loppuun mennessä kokonaissuunnittelun apuvälineitä,
kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja
viestintästrategia sekä talouden
tasapainottamisohjelma.
Toiminnassa seurakunta aikoo
huomioida muun muassa perheiden ja kirkkovuoden juhlapyhät, rohkaisee kastamaan lapsia,
monipuolistaa Pyhän Birgitan
kirkon käyttöä ja parantaa lasten
ja nuorten osallisuutta. Se ottaa
huomioon ympäristökysymykset, lähetystyön ja -asenteen, laajentaa yhteistyöverkostoaan sekä
etsii yhteyttä myös heihin, jotka
eivät kuulu kirkkoon.
Uudistamme toimintakulttuuriamme. Annamme seurakunta-

laisille mahdollisuuden, tuen ja
kumppanuuden kantaa vastuuta
seurakuntaelämän rikastamisesta.
Tämän kohdan Maria Haapavaara nostaa esiin seurakuntaa
uudistavana voimana.
– Että seurakuntalainenkin
olisi toimija, jolla on mahdollisuus tehdä ja kokeilla, Haapavaara tiivistää.
Entä tunnuslauseessa painotettu rohkeus, mitä se voisi olla?
- Sitä, että lempääläläinen
voisi elää rohkeasti kristittynä ja
seurakunta olisi paikka ja taustatuki, joka mahdollistaa sen.
Sitaatit ovat seurakunnan strategiasta 2021-2026. Se on saatavana Lempäälän seurakunnan
verkkosivuilla www.lempaalanseurakunta.fi.
Marita Miettinen
Piirroskuva:
Réka Gruborovics,
Redanredan Ltd

Diakonian joulukeräys
jakaa koteihin iloa
Jouluiloa pienillä tuloilla sinnitteleviin lempääläläiskoteihin voi jakaa osallistumalla
seurakunnan joulukeräykseen, josta lahjoitukset toimitetaan edelleen jaettaviksi.
Keräykseen voi lahjoittaa lasten lahjojen
lisäksi mm. hyvin säilyvää kuivaruokaa sekä
hygienia- ja siivoustarvikkeita.
Lahjoituksista kootaan ”joulukauppa”, josta taloudellista apua tarvitsevat diakonian
asiakkaat voivat käydä valitsemassa tarvitsemansa tuotteet.
Vuosittain apua on saanut noin 200 henkilöä.
”Viime jouluna sain joulukaupasta molemmille lapsille isot legopaketit! En tiedä
kuka ne oli lahjoittanut, mutta meidän perheeseemme ne toivat riemun ja ilon”, eräs
saaja iloitsee.
Lopuksi vinkki työpaikoille ja yhteisöille:
kootkaa porukka ja lähtekää joukolla mukaan!
Lahjoituksia voi toimittaa 15.12. mennessä
Vanhan pappilan diakoniatoimistoon, kirkkoherranvirastoon tai Kahvila Olkkariin niiden aukioloaikoina.

Tulossa joululounas
diakonian asiakkaille
Diakoniatyö järjestää vähävaraisille ja muille
työssä kohdatuille jouluisen lounaspäivän
keskiviikkona 16.12.
Joululounas tarjotaan Lempoisten seurakuntatalossa kello 11. Tarvittaessa tilaisuuteen järjestetään myös toinen kattaus.
Ilmoittautumiset 10.12. mennessä diakoniatyöntekijöille p. 0400-419 096 ti ja to klo
10–12. Tiloihin voidaan koronarajoitusten
vuoksi ottaa kerrallaan enintään 40 henkilöä.
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”Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on hyvin.”

LUOPUMISEN KESKELLÄ AVAUTUU LUOTTAMUS

”Vuonna 1987 tultiin Lempäälään ja ajateltiin, että ollaan täällä hetki”, Sanna ja Mikko Oikarinen hymyilevät.

Mikko ja Sanna Oikarisen kodin
eteisessä on varoitustaulu: ”Grandchildren will be spoiled here” eli
täällä hemmotellaan lapsenlapset
piloille. Nyt ollaan siinä vaiheessa,
että lapsenlapsia on yksi.
Ollaan myös siinä vaiheessa, että
joulunviettoon vanhempien kanssa
on näillä näkymin tulossa enää nuorin lapsista. Takana ovat ne joulut,
joina Mikko piti ensin aika monta
jouluhartautta ja tuli iltapuolella
perheen luokse.
- Nyt on varmasti erilainen joulu.
Nyt on semmoinen joulu, että ei ole
aikatauluja. Tulee sekin joulu, että
ollaan ihan kahdestaan, sanoo Sanna.
- Joulu voi olla erilainen kaikille,
sanoo Mikko.
Mikko Oikarisella on takanaan yli
30 vuotta Lempäälän seurakunnassa,
marraskuusta 2005 asti kirkkoherrana. Sanna Oikarisen monet tuntevat

Hakkarin koulusta, jossa hän on ollut
rehtorina vuodesta 2003 asti.
Lukioajoista asti yhdessä ollut jyväskyläläinen nuoripari lähti vuonna
1980 yhdessä opiskelemaan Helsinkiin.
- Vuonna 1987 tultiin Lempäälään ja ajateltiin, että ollaan täällä
hetki, sanoo Sanna.
Lempäälässä on eletty monta hyvää vuotta, neljästä lapsesta kolme
on syntynyt täällä. Nyt on käsissä
elämänmuutos.
”Totuus on pakko kohdata”
Mikko ollut työkyvyttömyyseläkkeellä syyskuun alusta asti, sitä ennen sairauslomalla. Perinnöllinen
neurologinen sairaus vahingoittaa
pikkuaivoja - heikentää vähitellen
tasapainoa ja puhekykyä sekä lähimuistia. Myös hienomotoriset taidot
heikentyvät. Sairaus on Suomessa hy-

vin harvinainen.
- Sairaus on etenevä, ei ole mahdollista toipua työkuntoon. Viimeinen vuosi oli sellainen, että yhden-kahden jälkeen iltapäivällä en
jaksanut enää kunnolla töissä. Totuus
on pakko kohdata, oireet ovat vääjäämättä edenneet, sanoo Mikko.
Normaaliin eläkeikään olisi aikaa
kuutisen vuotta. Neurologi totesi,
että toiminnallisesti kohtuullisen
hyviä vuosia on todennäköisesti
saman verran. Siihen asti tehdään
tietysti kaikkea mahdollista voinnin
mukaan.
- Etenevään sairauteen liittyy suru
siitä, että ei ehkä ole hyvää aikaa paljon jäljellä. Mietitään, kauanko pystytään asumaan tässä talossa, miten
jaksetaan pihatöitä ja miten jaksetaan
kävellä portaita, sanoo Sanna.
- Tuli se päivä, kun Mikko ei enää
pystynyt ajamaan miesten korkealla
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maantiepyörällä. Näin sitä vaan pitää
luopua.
Sanna pyyhkäisee silmiään. Ja palauttaa mieleen ystävän lähettämän
postikortin, johon oli lainattu kohta
profeetta Danielin kirjasta Vanhasta testamentista: ”Älä pelkää, sinä
Jumalalle rakas! Kaikki on hyvin.”
(Dan. 10:19)
- Nyt on hyvin, pystytään kävelemään. Ja sittenkin kun ei pysty, kaikki
on hyvin, hän sanoo.
Rukoukseen on nyt aikaa
- Viimeinen työasia virkasuhteen aikana oli kylvöjen siunaaminen. Siellä oli valtavasti viljelijöitä, varmaan
60–70. Traktorin päälle oli järjestetty
tarjoilu. Oli mahtavaa olla sinne kutsuttuna, muistelee Mikko.
- Tervajärven kappelin vihkimistilaisuus elokuussa oli varmaan
ensimmäinen kerta, kun ihmiset
huomasivat, että horjahtelin. Kävelin
eteen vähän horjuvin askelin ja joku
kysyi, onko kaikki hyvin.
Nyt on jätettävä vastuu muille ja
neuvottava vain pyydettäessä.
- Itse olen muuttunut, seurakunta
on muuttunut, moni asia on muuttunut. Hienoa jättää seurakunta tuleville vastuunkantajille. Rukoukseen

seurakunnan puolesta on nyt paljon
aikaa.
Kirkolla tavattiin kaikki tutut
Lempäälästä on tullut tuttu ja rakas.
Vuodet 1993–96 Mikko ja Sanna
viettivät Australiassa Canberran
suomalaisessa seurakunnassa, Mikko pastorina ja Sanna pastorskana eli
muun muassa vapaaehtoisena kanttorina. Toisella puolen maapalloa oli
– no, osin toisenlaista.
- Suomalainen seurakunta Australiassa on kuin perhe - läheiset välit
voivat aiheuttaa myös kahnausta.
Joku suuttuu eikä vähään aikaan tule
kirkkoon, sanoo Mikko.
Jäseniä oli tuolloin noin 400, kirkossa sunnuntaisin satakunta ihmistä. Osa seurakuntalaisista asui kaukana kaupungista, ja pastori perheineen
oli odotettu vieras.
Seurakunnalle hankittiin tuloja
monenlaisin keinoin, muun muassa
Suomi-kaupalla jonka valikoimiin
kuului Juhla-Mokkaa ja muuta kotoista. Kirkon piha oli arkisin vuokrattuna kaupungin virkamiesten pysäköintipaikaksi.
- Australiassa kirkolle haluttiin
tulla sunnuntaina, koska siellä tapasi
kaikki tutut. Jotkut koululaiset Hak-

Mikko Oikarinen tervehtii Vesilahden kirkkoherraa Harri Henttistä koronaturvalliseen tyyliin omissa läksiäisissään.

Lähtösaarna rakkaaksi tulleessa kirkossa isänpäivänä 2020.

karissa sanovat käyvänsä koulua vain
koska kaveritkin käyvät. Mä sanon,
että se on hyvä syy, sanoo Sanna.
Jumalan armoa – ilman pelkoa
Elämänmuutosta ja monenlaista
luopumista. Ei yksin eikä pelkästään
kaksin.
- Olen nähnyt painajaisia, ikinä
ennen en ole nähnyt niitä näin paljon. Niihin hetkiin Jumala on tullut
mukaan, auttanut näkemään hyvän
kaiken pahan ylitse, sanoo Mikko.
- Elämä on asettanut uuteen asentoon, en pelkää elämää. Se on Jumalan armoa, että saa kulkea eteenpäin
ilman pelkoa, hän jatkaa.
- On me oltu Jumalan lellipentuja,
vaikka on ollut sairautta ja vaikeita
aikoja. Koen, että todella kovasti on
meidän elämää johdatettu. Välillä on
ihmetelty, että miksi näin tai noin ja sitten on selvinnyt, että siksi. Jokainen päivä on Jumalalla tiedossa,
tottahan tämäkin kuuluu suunnitelmaan, sanoo Sanna.
- Sekin on Jumalan siunaus, että
näkee omien lasten kasvavan aikuisiksi. Kohta me ollaan se vanhin sukupolvi. Onhan tämä ihmeellinen
aika maan päällä, ohikiitävä hetki.
Elina Korkee
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Yhden vanhemman perheiden leiri 13.-14.2.2021
Tule mukaan iloiseen joukkoon Tervajärvelle. Mukavaa tekemistä
aikuisille ja lapsille. Ulkoillaan, tehdään kivoja kädentöitä ja viihdytään
yhdessä. Aloitus la klo 11, päätös su klo 14. Tarkoitettu aikuiselle ja alle
15 -v. lapsille. Leiri on ilmainen. Ilmoittaudu. 11.1.–4.2.2021 puhelimitse (ei viesteillä) 050 5443 353 / Lea Blomqvist.

Vauvakirkko Kuljun Majakalla la 9.1. klo 11
Vauvakirkko on lyhyt ja toimii lapsen ehdoilla. Siellä lauletaan, leikitään ja ”körötellään”. Vauvalle voi ottaa mukaan helistimen ja sisarille
pehmolelun. Rajoitusten vuoksi kirkkoon on ilmoittautuminen 4.–8.1.
2021 p. 050 5443 353 / Lea Blomqvist. Liturgina Manta Jutila ja
kanttorina Merja Lohilahti.

Kamalat äidit -vertaisryhmä
Oletko sinä murrosikäisen nuoren äiti ja kaipaat tukea arjen haasteisiin? Lähde mukaan Kamalat äidit -vertaisryhmään, jossa jaetaan
kokemuksia, saadaan tukea ja käytännön ideoita arkeen.
Uusi ryhmä aloittaa ke 10.2. klo 17.30–19 Kahvila Olkkarissa (Tampereentie 4). Kokoontumiset joka toinen viikko. Ilmoittautuminen 18.1
alkaen regina.tanni@evl.fi.
Lisätietoja: www.lempaalanseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/tukea-parisuhteeseen-ja-vanhemmuuteen

Diakonian
joulukeräys
Jaa jouluiloa Lempäälän
vähävaraisiin perheisiin
lahjoittamalla lasten lahjoja,
vaatteita, hygieniatarvikkeita ja hyvin
säilyviä ruokatarvikkeita.
Tuo lahjoituksesi 15.11.–
15.12. seurakunnan toimipisteisiin (diakoniatoimisto,
kirkkoherranvirasto,
Kahvila Olkkari) niiden
aukioloaikoina.
Lisätietoja:
henriikka.tarri@evl.fi,
p. 050 544 3481.
Kiitos!

JOULUISET
LÄHETYSMYYJÄISET
la 28.11. klo 12–14
Lempoisten srk-talossa

Adventtihartaus klo 12. Leivonnaisia ja käsitöitä. Riisipuuroa ja
rusinasoppaa valmiiksi pakattuna.
Arpajaispöytä. Noudatamme
turvavälejä ja suosittelemme
kasvomaskin käyttöä.

Toimintaa
lapsiperheiden
tueksi
Avoimet perhekerhot
eri puolilla Lempäälää,
ks. paikat s. 12. Tied. Lea
Blomqvist, p. 050 5443353
Vauvakahvila Pikku Nuppu
pienten vauvojen vanhemmille to klo 14–15.30 Hakkarin
yrittäjätalossa (Kaakisentie
1). Tied. Lea Blomqvist,
p. 050 5443353.
Keskusteluapua
pariskunnille
Uusia oivalluksia parisuhdearkeen, apuna sos. kasv.
Anne Luoko. Yhteydenotot:
anne.luoko@evl.fi.
Perhemuskari
torstaisin kirkossa ja
Kuljun Majakassa.
Ilm. www.lempaalanseurakunta.fi/tule mukaan.
Voimaa arkeen ryhmä äideille
Vertaistukea ja tekemistä
alakulon kanssa kamppaileville äideille. Joka toinen pe
klo 10 Kuljun Majakassa.
Tied. Liisa Nurminen,
p. 050 544 3349.

Joulukahvila 14.–23.12.
Kahvila,
jossa voi tehdä hyvää!
Avoinna ma–pe klo 9–15,
la klo 10–14, os. Tampereentie 4.
Pe munkkeja ja karjalanpiirakoita,
la vohveleita. Tuotto Myanmarin
lastenkodille. Tervetuloa!

Arvontaa, makuja ja maistiaisia.
Joulupuodista kortteja pukinkonttiin
villasukkia, -tumppuja, -peittoja ym.

Olkkarin jouluaatto
24.12. klo 10–15.

Riisipuuroa (2,50 € /annos),
joulutorttuja (1 €) ja glögiä (1 €).
Kuunnellaan yhdessä Joulurauhan
julistus klo 12.
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Salla ja Diego Silva:

OLET ARVOKAS – JUMALA VÄLITTÄÄ
SINUSTA JA TARPEISTASI
Seurakunnan uudet nimikkolähetit Salla ja Diego Silva suuntasivat
työkentälleen Costa Ricaan keskellä
korona-ajan matkustusrajoituksia
viime heinäkuun puolivälissä. Perille
päästiin rukousten saattelemana erityisluvin ja tiukoin karanteenitoimin.
Mukana matkusti perheen nuorimmainen, 15-vuotias Nick.
- Arkemme lähetyskentällä Guanacastessa pyörii johtamamme lähetyskeskuksen ja sieltä käsin tehdyn
työn ympärillä. Se vie meidät ympäri
niemimaata, jonka sadat pienet kylät
ovat työaluettamme, Salla kertoo.
Koti pienessä Guanacasten kylässä
on aina avoin lähetyskeskuksen väelle
ja ohikulkeville kyläläisille. Lähetyskeskuksen ja Silvojen asunnon välissä
on natiseva portti, joka toimii ikään
kuin ovikellona. Kun sen ääni kuuluu, voi arvata, että väkeä on tulossa!
Tähtitaivasta ihaillen
- Asumme keskellä kaunista luontoa. Talojen takana kohoaa vehreä
vuori ja niiden edessä on avaria peltoja. Pieni joki laskee vuoren takana
sijaitsevalle kosteikolle, Salla kuvailee.
Perhe nauttii joulun aikaan kuivan
vuodenajan illoista. Ulkona kulkea
liikkua kuun valossa hiekkatiellä tai
nuotion ääressä avaraa tähtitaivasta
ihaillen.
Costa Ricassa on vahva katolinen
perinne; kyläläiset rakentavat näyttäviä jouluseimiä kuisteilleen. Joulun
alla leivotaan myös tamaleja, banaaninlehtien sisällä keitettyä maissitaikinaa, lihaa ja vihanneksia. Niistä
riittää syötävää isollekin joukolle
moneksi päiväksi.
- Kerromme ihmisille joulun sanomaa. Muistamme niitä perheitä

vanhemmilleen tai perheenisän parantuvan alkoholismista.

ja lapsia, joilla ei ole varaa juhlistaa
joulua millään tavalla. Useana vuonna olemme järjestäneet joulujuhlan,
jossa jokainen saa lahjan. Monille se
on ainoa.
- Iloitsemme, kun näemme lapsen saavan mahdollisuuden koulutukseen, nuoren antavan anteeksi

Arjen apua ja ihmeitä
Arjen ihmeitä syntyy, kun ihmiset kuulevat Jumalasta, joka syntyi
maailmaan jokaista varten. ”Ettei
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen
elämän.” (Joh. 3:16)
Työssä annetaan myös monenlaista
käytännön apua: rakennetaan taloja
ja kouluja, opetetaan englantia ja jaetaan ruoka-apua.
- Nekin puhuvat ihmisille samaa
kieltä – olet arvokas, Jumala näkee
sinut, välittää sinusta ja tarpeistasi!
Uuden nimikkolähettiperheen työtä Costa Ricassa voi tukea rukouksin
ja taloudellisesti. Ajankohtaiset kuulumiset löytyvät uutiskirjeistä.
Raili Paul

Salla ja Diego Silva asuvat vehreiden maisemien keskellä. Sadat pienet kylät Costa
Rican maaseudulla ovat heidän työkenttäänsä.
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KOTISEURAKUNTASI KUTSUU –
tapahtumatarjotin 25.11.2020–3.2 2021

Pappilan polku, pieni hiljentymisen
polku (n. 2 km) Vanhan pappilan
rannassa. Lähtö Rovastintien alkupäästä.
Joulupolku ti 1.12. ja ti 15.12. klo
9–12 Pappilan ympäristössä. Polun
varrella jouluista tekemistä, matka
päättyy seimelle. Mukana lastenohjaajat Vuokko Ahtosaari ja Tarja
Rantamäki.
Yhteisöllinen ruokahetki Lempoisten srk-talossa ti ja ke klo 13, jatko
tammikuussa koronatilanteen vuoksi avoin. Seuraa ilmoittelua paikallislehdessä ja srk:n verkkosivuilla!

Vapaaehtoistyöt verkossa uudessa
osoitteessa vapaaehtoistyo.fi/lempaala.

Ehtoollisjumalanpalvelukset eli messut
Aattohartauksien ja joulukirkkojen tiedot erillisilmoituksessa s. 16.
Messu Lempäälän Pyhän Birgitan
kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Erityisiä messuja:
Su 29.11. klo 10 ja klo 12 Hoosianna! 1. adventtisunnuntain messu.
Messun jälkeen Tampereentien seimiasetelman paljastus.
Klo 10 alkavaa messua voi seurata
srk:n Youtube-kanavalla.
Su 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus ja seppeleenlasku
sankarihaudoilla.
To 10.12. klo 10 ja 14 perheiden ja
kirkkomuskareiden messu, jossa lapsetkin saavat soittaa ja laulaa!
Su 20.12. klo 10 Joululaulumessu.
To 24.12. klo 21 ja 23 Jouluyön
messu.

Pe 25.12. klo 7 ja klo 9 Jouluaamun
sanajumalanpalvelus.
La 26.12. klo 10 Tapaninpäivän
messu.
Ma 28.12. klo 18 Enkelikirkko.
Pe 1.1. klo 10 Uudenvuodenpäivän
sanajumalanpalvelus.
Ke 6.1. klo 10 Loppiaisen messu.
Messu Kuljun Majakassa sunnuntaisin klo 16: (ei 6.12., 27.12., 3.1.)
Su 29.11. klo 16 Adventtimessu.
Su 20.12. klo 16 Joululaulumessu.
La 9.1. klo 11 Vauvakirkko. Kts.
Lapset ja perhe.
Su 10.1. klo 16 Majakkamessu.
Messu Sääksjärvellä Toimelan
talossa (Asuntotie 10) su klo 13:
29.11. Hoosianna! Adventtimessu,
3.1. messu.

Rukous, hartaus,
uskonelämä
Avoin aamurukoushetki ma klo
8–9 Olkkarissa: 30.11., 7.12., 14.12.,
21.12., jatkuu 4.1.
Avoin raamattupiiri parittoman
viikon ma klo 14 Lempoisten srktalossa: 30.11., 14.12., jatkuu 4.1.,
18.1. jne. Tied. Raija Johansson, p.
050 918 6961.
Miesten avoin raamattupiiri Kuljun
Majakassa parillisen viikon ke klo
18: 25.11., 9.12. Tied. Jani Eilola, p.
0400 820 725.
Kotiseurat Kuosmasella (Harjutie
24): seuraa ilmoittelua.
Rukoushetki ennen messua su klo
15 Kuljun Majakassa, rukouspalvelija tavattavissa.
Rukouksen majatalo Kahvila
Olkkarissa parittoman viikon ti
klo 18.30: 1.12., 15.12., jatkuu tammikuussa 5.1., 19.1. jne. Tuo omat
rukousaiheesi – meillä on rukouksia
kuuleva Jumala!

Rukouspalvelu kirkossa su klo 10
messun jälkeen ja Majakkamessussa
su klo 16.
Rukouspysäkki ke klo 16–18 Pyhän
Birgitan kirkossa: 2.12., jatkuu tammikuussa parillisilla viikoilla 13.1.,
27.1. jne. Paikalla kuuntelija.
Sanan ja rukouksen ilta Lempoisten Lempoisten srk-talossa pe
11.12. klo 18, Seppo Lappalainen.
Rukouspalvelu, halutessasi kanssasi
rukoillaan. Kevään illoista ilmoitetaan myöhemmin.
Tied. Atte Hokkanen p. 040 804
9131.

Ideakappeli, Ideapark
Kysy näyttelytilaa: p. 040 804 9131.

Lapset ja perhe
1.2. ja 15.12. klo 9–12 Joulupolku
Vanhan pappilan ympäristössä. Jouluista tekemistä tarjoavat lastenohjaajat Vuokko Ahtosaari ja Tarja
Rantamäki. Tervetuloa lapsiperheet
ja perhepäivähoitajat lapsineen!
To 10.12. klo 10 ja 14 Perheiden
ja kirkkomuskarien messu Pyhän
Birgitan kirkossa. Tässä messussa
lapsetkin saavat soittaa ja laulaa
jouluiloa!
Su 20.12. klo 16 Joululaulumessu
Kuljun Majakassa .
To 24.12. klo 12 Perheiden jouluhartaus Kuljun Majakassa (Tampereentie 262).
Ma 28.12. klo 18 Enkelikirkko kirkossa.
La 9.1. klo 11 Vauvakirkko Kuljun
Majakassa. Pienten omassa kirkossa
lauletaan, leikitään ja körötellään.
Mukaan voi ottaa helistimen tai
pehmolelun. Ilmoittautuminen
Lea Blomqvistille 4.–8.1. p. 050 544
3353.
Avoimet perhekerhot kokoontuvat
ma klo 10–12

Jouluun liittyvät tapahtumat on merkitty keltaisella.

– Muskariperhekerho Sääksjärven
kerhotilassa (Asuntotie 9)
to klo 10–12
– Hakkarin yrittäjätalossa
(Hope, Kaakisentie 1)
pe klo 10–12
– Kuljun Majakassa
(Tampereentie 262)
– Lempoisten srk-talossa
(käynti Atrantieltä)
–Säijän monitoimitalossa
(Säijärventie 87)
Vauvakahvila Pikku Nuppu to klo
14–15.30 Hakkarin yrittäjätalossa
(Kaakisentie 1) Tarkoitettu 0,5–1
-vuotiaille vauvoille huoltajineen.
Perhemuskari torstaisin kirkossa ja
Kuljun Majakassa. Ilm. www.lempaalanseurakunta.fi/tule mukaan.
Perheiden ja kirkkomuskarin messu
kirkossa to 10.12. klo 10 ja 14.
Pyhäkoulu su klo 16 Kuljun Majakassa messun yhteydessä, kouluikäisille Raamattuklubi.
Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten nuorten äideille. Ks.
ilmoitus s. 10.

Kouluikäiset

Nuoret aikuiset
SG-illat Terviksellä to klo 18: 26.11.,
3.12.
SG-leiri Terviksellä 11.–13.12.
Tied. Tatu Leijo p. 040 804 9160.

Majakka
– Majakkamessun ympärille rakentuva jumalanpalvelusyhteisö.
Ks. Majakan toimintaa Rukous,
hartaus, uskonelämä -otsikon alta
Majakkamessu su klo 16 Kuljun
Majakassa, elämänmakuinen jumalanpalvelus kaikenikäisille. Lapsille
pyhäkoulu ja kouluikäisille Raamattuklubi.
Rukoushetki ennen messua klo
15–16.
Ajankohtaiset tapahtumatiedot:
srk:n nettisivut / FB hakusanalla Majakkayhteisö. Tilaa uutiskirje: majakkayhteiso@gmail.com. Soundcloud:
Majakkamessu.
Tied. Emmi Korpi,
p. 050 544 33 07.

www.varkkari.fi

Parisuhde

–Kouluikäisten kerhot, leirit ja muu
toiminta
Tied. Terhi Soukka, p. 050 544 3350
ja Heli Orre, p. 050 544 3352.
Koululaisten iltapäiväkerhot:
Tied. Lea Blomqvist,
p. 050 544 3353.

Kriisin kohdatessa maksutonta
apua: Perheasiain neuvottelukeskus,
Tampere, p. 040 8048 100, perheneuvonta.tampere@evl.fi.
Tied. Anne Luoko, p. 050 544 3506.

Nuoret
Osallistu verkossa!
Uusi Alku -minifestari la 9.1.2021.
Ks. www.uusialku.fi.
Raamis Hopella ke klo 18
Nuortenilta Hopella pe klo 18.30
Tied. Henri Karvinen p. 050 544
3393, Kimmo Lämsä: 050 544 3339.
Ajankohtaiset tapahtumatiedot:
Instagram: @hopeinsta, Snapchat:
hopesnappi, YouTube: hopetube

Miehet
Ke 16.12. klo 18 A-Men joulupuuro Tervajärvellä (Ketkantie 247).
Puuroa, yhdessäoloa, joululauluja ja
hartaus.
A-Men-illat Tervajärvellä ke klo 18:
16.12., 20.1. Sanaa, yhdessäoloa ja
iltapala.
A-Men-puuro Kahvila Olkkarissa
(Tampereentie 4) ke klo 7: 2.12.,
13.1., 3.2. Aamupuuroa ja
sananrieskaa aamuvirkuille.
Miesten avoin raamis Kuljun
Majakassa ke klo 18: 25.11., 9.12
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UUSI ALKU:
TEEMANA
#TURVAPAIKKA
Seuraava Uusi Alku -minifestari 9.1. 2021 viedään poikkeuksellisesti ruutujen ääreen.
Suunnitelmista kertoo tapahtuman koordinaattori Heli Orre.
Mitä kaikkea on luvassa?
- Striimattua lähetystä voi
seurata Youtubesta tai Instasta. 2,5 tunnin konserttitapahtumassa kuullaan Suomen eturivin gospelartisteja, äänestetään
parasta Open Stage esiintyjää,
palkitaan paras sketsi ja kuullaan hyvää opetusta.
Miten pääsee mukaan?
- Mukaan pääsee mm. livechatin kautta. Luvassa on
myös kisa ennakkoon ilmoittautuneiden ryhmien kesken.
Toki lähetystä voi seurata ihan
itsekseenkin.
- Open Stagella voi esitellä
taitojaan tai osallistua Suureen
Sketsi Skabaan. Mukaan pääsee
lähettämällä videon (OS max.
30 min ja SSS max. 1 min) heli.
orre@evl.fi.
Onko tulossa jokin ylläri?
- Jonkin pikku yllätyksen
säästämme tapahtumaan.
Kannattaa laittaa Uuden Alun
instatili (uusialkulempaala)
seurantaan.
Paljonko väkeä odotatte?
- Toivottavasti mahdollisimman moni löytää lähetykseen.
Teemana on #turvapaikka.
Rukoilemme, että jos joku ei
vielä Jeesusta tunne, voisi löytää Hänestä turvaa ja toivoa
elämäänsä.

14

KOTISEURAKUNTASI KUTSUU –
tapahtumatarjotin 25.11.2020–3.2 2021

Miesten hikipiiri Kuljun Majakassa
to klo 17.30: 10.12. Mukana Ensio
Partanen, p. 050 360 7370.
Tied. Atte Hokkanen,
p. 040 804 9131

Naiset
Naistenillat Kuljun Majakassa ma
klo 18
14.12. Feminismi kirkossa: nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen.
Keväällä illat jatkuvat, seuraa tiedotusta!

Lähetys
La 28.11. klo 12–14 Jouluiset lähetysmyyjäiset Lempoisten srk-talossa.
Leivonnaisia, riisipuuroa ja rusinakeittoa (valmiiksi pakattuna), karjalanpiirakoita, käsitöitä, kortteja ym.
Arpajaispöytä. Tuotto Myanmarin
lastenkodille ja Kimbiliolle. Noudatamme turvavälejä ja suosittelemme
kasvomaskin käyttöä.
Lastusten lähetysmyyjäiset on koronatilanteen vuoksi peruttu. Lähetyspiiri järjestää Kahvila Olkkarissa
myyjäispäivän 9.–11.12. klo 12–15.
Tarjolla käsitöitä, Lastusten limppua,
kuivakakkuja ym. leivonnaisia.
Lastusten lähetyspiiri kuukauden 3.
ke klo 18 Olkkarissa: 20.1., 17.2.,
Lempoisten lähetyspiiri parittoman
viikon ti klo 14 Lempoisten srk-talossa: 1.12., 15.12., 5.1., 19.1., 2.2.
jne.
Sääksjärven lähetyspiiri kerran
kk:ssa to klo 14 Kuljun Majakalla:
10.12., 14.1.

TOIVONTORI Lähetyskirppis (Atrantie 2, kirkon takana)
avoinna ma, ke, pe ja la klo 11–14.

Tuotto Kimbilio-turvakodille. Joulutauko 21.12.–27.12. La 2.1. suljettu.

(Tampereentie 4) avoinna ma–pe
klo 9–15, la klo 10–14. Kahvila, jossa
voi tehdä hyvää! Tuotto Myanmarin
lastenkodille.
Munkkikahvila perjantaisin klo
9–15. Munkkeja ja karjalanpiirakoita, myös mukaan.
Vohvelikahvila lauantaisin klo
10–14.
Uutta Olkkarissa! Avoimet perjantai-illat klo 18–21: 4.12. 8.1. Elävää
musiikkia, pientä purtavaa ja leppoisaa yhdessäoloa. Olet lämpimästi
tervetullut!
Olkkarin jouluaatto to 24.12.
klo 10–15. Riisipuuroa (2,50 €),
joulutorttuja (1 €) ja glögiä (1 €)
Myanmarin lastenkodin hyväksi.
Kuunnellaan yhdessä Joulurauhan
julistus klo 12.
Joulukahvila 14.–24.12. Arvontaa,
maistiaisia, Olkkarin joulupuodista
kirjoja, kortteja, villasukkia, -peittoja, -tumppuja ym. lahjatavaraa.
Svenska klubben, ruotsin kielen
keskusteluryhmä Olkkarissa
parittoman viikon ma klo 13:
30.11., 14.12. Jatkuu 4.1., 18.1. jne.
Monikulttuurinen kahvila maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille
yhdessä kunnan maahanmuuttajatyön kanssa Perhetupa Pikku ketussa
(Teollisuuskyläntie 3) parillisen
viikon to klo 16.15–18.15: 26.11.,
10.12.
Karjalanpiirakkaleipurit to klo
17–19, leppoisa leivontailta srk-talon
keittiössä: 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.,
7.1. jne.

Vapaaehtoistehtäviä lähetysleipureissa, Toivontorilla ja Olkkarissa!
Kysy lisää raili.paul@evl.fi.
Tied. Raili Paul, p. 050 544 3359.

Diakonia
Diakoniatyöntekijän päivystys ti
ja to klo 10–12 Vanhassa pappilassa
(os. Rovastintie 3). Keskustelu taloudellisesta avusta ajanvarauksella, soita päivystysaikana p. 0400 419 096.
Lahjoita Lempäälän vähävaraisille
perheille ruoka- ja hygieniatarvikkeita. Lahjoituksia otetaan vastaan
15.11.–15.12. Lisätietoja Henriikka
Tarrilta p. 050 544 3481
Ke 16.12. klo 11 Diakonian joululounas Lempoisten srk-talossa
vähävaraisille ja muille vuoden
aikana työssä kohdatuille ihmisille.
Ensimmäinen kattaus klo 11. Yhteen
ateriahetkeen voidaan ottaa 40 ilmoittautunutta. Ilm. 10.12. mennessä diakoniatyöntekijöille ti ja to
klo 10–12 p. 0400 419 096.
Tsemppi-Cafe Lempostuvalla joka
toinen ti klo 14: 1.12. Talous- ja
velkaneuvonta, M. Nykänen, 15.12.
Pikkujoulut. Jatkuu tammikuussa
12.1. ja 26.1. Alustus ja keskustelua
mielenterveyden teemoista. Kahvit,
lopuksi hartaus. Tied. Liisa Nurmi
nen, p. 050 5443349.
Voimaa arkeen -vertaisryhmä
masennuksen ja alakulon kanssa
kamppaileville äideille pe klo 10
Kuljun Majakassa: 27.11., 11.12.,
18.12. Tied. ja ilm. Liisa Nurminen,
p. 050 544 3349.
Pienpiirit:
Mattilan diakoniapiiri to 10.12. klo
12 joulujuhla Lempoisten srk-talossa.
Säijän diakoniapiiri to 10.12. klo 12
joulujuhla Lempoisten srk-talossa.
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Tied. Henriikka Tarri,
p. 050 544 3481
Eläkeikäisten päiväpiirit
Lempoisten päiväpiiri srk-talossa
to klo 12: 26.11., 10.12. (joulujuhla),
14.1., 28.1.
Kuljun kulkuset ja Sääksjärven Säkenet Lempoisten srk-talossa to klo
12.15: 3.12. (joulujuhla), 21.1. Bussi
Sääksjärveltä klo 12.
Avoimet piirit kokoontuvat joka
toinen viikko. Hartaus, leppoisaa
ohjelmaa ja lounas (5 €).
Tied. Tom Haavisto, p. 050 544
3347.
To 3.12. klo 12 Kuljun Kulkusten
ja Sääksjärven Säkenien joulujuhla
Lempoisten srk-talossa.
To 10.12. klo 12 Lempoisten päiväpiirin, Mattilan ja Säijän diakoniapiirien joulujuhla Lempoisten
srk-talossa.
Juhliin on ennakkoilmoittautuminen. Soita Tom Haavistolle,
p. 050 544 3347.
Muutokset mahdollisia.
Seuraa ilmoittelua!

PA U

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

Musiikki

Muista Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuuksista tiedotetaan erikseen. Koronatilanteesta johtuen
niitä ei voida tänä vuonna järjestää
sisätiloissa.
Lehden tapahtumatiedot perustuvat 10.11. tilanteeseen ja
saattavat muuttua. Tarkista tiedot
Lempäälän-Vesilahden Sanomien
seurakuntapalstalta tai seurakunnan
verkkosivuilta.
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,
Ketkantie 247
Toinen koti, Kuljun vanha srk-talo,
Seurakuntatalontie 12
Vanha pappila, Rovastintie 3

Joulukonsertit,
kts. erillisilmoitus s. 15.
La 19.12. klo 18 Kauneimmat
Joululaulut partiolippukunta Kyynärön Kiertäjien ulkoilmakirkossa
Sääksjärvellä (os. Koipitaipaleentie
220).

Lempäälän seurakunta
toivottaa hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

KIRKKO SOI JOULURAUHAA – KONSERTIT
PYHÄN BIRGITAN
KIRKOSSA
BAROKIN ADVENTTIKONSERTTI
Su 29.11. klo 18
Anna Pap, piano ja laulu. Lauri
Kankkunen, sello. Vapaa pääsy.
TAMPEREEN YLIOPISTON
LAULAJIEN JOULUKONSERTTI
ke 9.12. klo 19
Joht. Päivi Liimola, Kirsti
Vartiainen, harppu. Vapaa
pääsy, ohj. 10 €. Paikanvaraus*
CANTILENEN KUOROJEN
JOULUKONSERTTI
pe 11.12. klo 19
Joht. Merja Lohilahti, Henri
Hersta (urut). Vapaa pääsy.
”JOULUNA JUMALA SYNTYI”
PYHÄN BIRGITAN LAULAJIEN
JOULUKONSERTTI
ke 16.12. klo 19
Joht. Olli-Taavetti Kankkunen.
Vapaa pääsy, ohj. 10 €.
Paikanvaraus*
PIETARI & KALAT -KUORON
JOULUKONSERTTI
su 20.12. kello 18
Joht. Pietari Korhonen.
Vapaa pääsy, ohj. 10 €.
Paikanvaraus* Striimataan.
LOPPIAISKONSERTTI
su 6.1. klo 18
Helianna Herkkola, sopraano.
Vapaa pääsy, ohj. 10 €.
*Koronatilanteen vuoksi
pakollinen paikanvaraus:
www. lempaalanseurakunta.fi/
tapahtumat tai tekstiviestillä
p. 050-5443346.
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”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
Teille on tänään syntynyt Vapahtaja.” (Luuk. 2:10–11)

RAUHALLISTA
JOULUA!
JOULUAATTO
TO 24.12.

klo 12 perheiden
aattohartaus Kuljun
Majakassa
(Tampereentie 262.)
klo 14, 14.45,
15.30 ja 16.15
aattohartaus Ristimäen
kappelissa (Sotavallantie 86)
klo 14.30, 15.30, 16.30 ja 17.30
aattohartaus Pyhän Birgitan
kirkossa
klo 21 ja 23 jouluyön messu
Pyhän Birgitan kirkossa

JOULUPÄIVÄ
PE 25.12.

klo 7 ja klo 9 jouluaamun
sanajumalanpalvelus Pyhän
Birgitan kirkossa

TAPANINPÄIVÄ
LA 26.12.

klo 10 messu Pyhän
Birgitan kirkossa

JOULU TÄHTI
LOISTAA YHÄ
Atte Hokkanen,

vs. seurakuntapastori
Jouluyö on vaitonainen.
Paimenet istuvat hiljaa
ja odottavat, josko jotain
poikkeavaa tapahtuisi. Ei
tapahdu. Auringon laskettua on kylmä ja ajanvietteet vähissä. Nuotionsa
ympärillä he katselevat
loimottavaa tähtimerta
ihmetellen. Mitä on tuon
kaiken takana? Mikä on
ihminen taivaan äärettömyyden rinnalla?
Kun jouluyönä uusi tähti
syttyi taivaalle, sen on paimenista täytynyt näyttää
aivan siltä kuin Jumala olisi vetäissyt siveltimellä yöhön uuden hohtavan nauhan. Jokainen pakkasyönä
tähtitaivaalle tähynnyt on
varmasti kokenut samaa
ihmetystä.
Jotain tästä näkökyvystä on meidän aikanamme
himmennyt: kyky nähdä
maailman ilmiöissä jumalallinen kädenjälki.

Paimenille se oli selvää:
Jumala on asettanut taivaankannen paikalleen ja
kiinnittänyt siihen tähdet
kiertämään radoillaan.
Vaikka vuosisatoja on
kulunut, joulun tähti ei ole
sammunut eikä sen sanoma kaikonnut.
Seimen lapsi syntyi maailmaan, että voisimme löytää kadonneen yhteyden
Jumalaan, toisiimme ja
koko luomakuntaan – että
kaikissa suhteissamme
voisi vallita rauha.
Tätä kaikkea joulun
tähti edelleen loistaa, jos
vain haluamme nähdä, ja
annamme tähden sytyttäjälle mahdollisuuden
valaista maailmamme.
Profeetta Jesajan sanoin:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren
valon. Niille, jotka asuvat
kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus.”

