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Haluan kutsua Sinut tutustumaan kiin-
nostaviin asioihin, näkökulmiin ja ihmisiin 
kotikunnassamme Lempäälän Keskustan 
uusimman lehden parissa.

Suomen evankelisluterilainen kirkko val-
mistautuu Lempäälässäkin seurakuntavaa-
leihin teemalla Minun kirkkoni. Keskustan 
pääteemana vaaleissa on Kotiseurakunta 
kuuluu kaikille. Keskustan teema tarkoittaa, 
että haluamme kutsua kaikkia seurakunnan 
jäseniä mukaan toimintaan. Seurakunnassa 
kaikki ovat samanarvoisia, tulevat kuulluiksi 
ja kohdatuiksi. Seurakunta on avoin yhteisö, 
johon kaikki ovat tervetulleita. Se tarkoittaa 
myös sitä, että arvostamme toisen oikeutta 
olla asioista eri mieltä. Elävä ja toimiva seu-
rakunta koostuu kaikkien seurakunnan jä-
senten toiminnasta lähiyhteisössään ja elä-
mässään.  

Tämän lehden sivuilla pääset tutustu-
maan myös Keskustalaisen seurakuntaväen 
ehdokkaisiin tulevissa seurakuntavaaleissa. 
He ovat valmiita ja innokkaita edustamaan 
juuri Sinua tulevina vuosina. 
Meille on tärkeää arjen tur-
vallisuus, eri sukupolvien 
ja erilaisten elämäntilan-
teiden huomioiminen ja 
arjessa mukana oleminen.   

Muista käyttää ääntäsi! 

Annele Matintupa
Päätoimittaja

Ruskan ollessa kauneimmillaan on hyvä 
hetki pysähtyä het-keksi nauttimaan väreistä 
ja pohtimaan asioita yhdessä. Reilun vuoden 
takaisten kuntavaalien jälkeen kotikunnan 
asioihin on tartuttu uudistuneella joukkueel-
la, yhteistyöllä ja keskustellen. Lempääläisenä 
perinteenä on ollut tapana tehdä harkittuja ja 
hillittyjäkin ratkaisuja, jotka palvelisivat kunta-
laisten ja seurakuntalaisten todellisia tarpeita. 
Ylenpalttista ei ole kannattanut etsiä, mutta 
tuttuja tekijöitä ja hieman toisenlaista palve-
luakin on löytynyt. Talous on aina tiukkaa ja 
kaikissa ratkaisuissa ei onnistuta, mutta kyy-
nistymiseen meillä ei ole varaa.

Turvaa vanhuuteen on kunnassamme ke-
hitetty pitkäjänteisesti mm. investoimalla aika-
naan vanhainkotiin, Himminkotoon, tavoittee-
na moderni ja yksilön tunteva hoitokulttuuri. 
Tarpeen tullessa, siellä on tarjottu asukkaille 
kattavaa hoitoa, johon jokaisen nettotulot tur-
vallisesti riittivät. Yksilöllisellä päätöksellä van-
hainkotihoidossa olleiden paikat sekä Himmin-
kodon alkuperäinen ajatus katosivat keväällä 
vähin äänin.

Vaihdoksella palveluasumiseksi vanhain-
kodin seinät tontteineen vuokrattiin käy-
tännössä keinotekoisina asuntoina samoille 

hoidettaville. Tulot ylittävistä maksuista tuli sa-
malla surullinen osa arkea toistaiseksi.

Seurakuntamme on historiansa aikana 
osoittanut inhimillisyyttä ikäihmisiä kohtaan. 
Se on mm. antanut edullisesti maata Ehtooko-
don ja ikääntyvien seurakuntalaisten tukiasu-
misen käyttöön. Perusteet jatkaa samaa linjaa 
ovat ennallaan.

Lähimmäiset edellä tehtäviin valintoihin 
meillä säilyy oikeus jatkossakin, kun pidämme 
kunnan ja seurakunnan itsenäisinä. Turvattu 
itsenäisyys pysyy keskustalaisen joukkueem-
me kärkitavoitteissa jatkossakin.

Jokaisella lapsista vanhuksiin on oikeus 
tulla kuulluksi ja tuntea itsensä tervetulleeksi 
omana itsenään. Yhteisöjen jäseninä voimme 
antaa äänemme kuulua myös vaaleissa. Aktii-
vinen ja innostunut joukko keskustalaista seu-
rakuntaväkeä on jälleen valmiina palvelemaan 
ja kuuntelemaan Sinuakin.

Muistathan Sinäkin äänestää!

Tuukka Liuha
Puheenjohtaja, 
Lempäälän Keskusta

 Perhe- ja peruspalveluministeri  Annika 
Saarikko vieraili Lempäälässä lokakuussa 
tutustumassa Tikanmäen tilan toimintaan. 
Tikanmäen Tila tarjoaa kehitysvammaisil-
le aikuisille asumispalvelua sekä ohjattua 
työtoimintaa maatilalla Green Care toimin-
ta-ajatusta noudattaen. Luonto, kuntoutu-
minen, omaan toimintakykyyn sopeutetut 
tilan arkiset työt ja tiivis yhteisö ovat muutta-
neet monen kehitysvammaisen - ja samalla 
koko kylän elämää.  ”Olen iloinen suomalai-
sista vammaispalveluista. Osaamme tarjota 
vaihtoehtoja ja etsiä sopivia merkityksellisen 
ja onnellisen elämän vahtoehtoja erilaisille 
ihmisille”, Annika Saarikko totesi vierailunsa 
jälkeen.

Seurakunta mukana elämän 
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Läheisyyttä, lämpöä, tukea, 
turvallisuutta 6
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lähiyhteisö  11
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Seurakunta, yhteinen 
kotimme 13
Miltähän näytti Aimalan 
kirkko? 14
Arjen turvallisuuden 
asiantuntemusta tarvitaan 
lakien laadintaan 14
Monipuolinen ja pitkä 
kokemus käytettävissä 15

Sisällysluettelo

Annika Saarikko vieraili Lempäälässä

Seurakuntavaalit 18.11.2018
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018

Seurakuntavaalien varsinaisena 
vaalipäivänä 18.11.2018 äänes-
tyspaikka on Lempäälän Pyhän 
Birgitan kirkko. 
Äänestyspaikka on avoinna kello 
11–20.
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”

eLorAntA paula

Lempäälän seurakunta 
tarjoaa monipuolista toi-
mintaa eri-ikäisille lapsille ja 
lapsiperheille. Kaikista nuo-
rimpana oman polkunsa seu-
rakunnan toiminnassa voi 
aloittaa vaikka heti vastasyn-
tyneenä Pikku nuppu-vauva-
kahvilassa, jota järjestetään 
Vanhassa pappilassa. Tapaa-
miset eivät ole vain lapsia 
varten, vaan myös vanhem-
mille, joille on kahvittelun 
lomassa tarjolla vertaistukea 
omassa vauvaperheen ar-
jessa. Helpottaa huomata, 

ettei painiskelekaan yksin 
mahdollisten haasteiden 
kanssa. Onpa vauvakahvilas-
ta saatu pidempi aikaisiakin 
tuttavuuksia elämän varrel-
le. Kuvan vauvat tutustuivat 
aikoinaan kahvilassa ja edel-
leenkin yhteiset leikit sujuvat 
yli 3-vuotiaina. 

Muuta seurakunnal-
la lapsille ja lapsiperheille 
suunnattua toimintaa ovat 
muun muassa päiväkerhot, 
perhekerhot, pyhäkoulut, 
muskarit, erilaiset leirit, ret-
ket ja teemakirkot. Meidän 
perheestä on ehditty myös 
osallistumaan lempääläläis-
ten lapsien yhteisille 4-vuo-
tissynttäreille.

Halutessaan seurankun-
nan toiminnasta varmas-
ti löytää juuri sen itselleen 
parhaiten sopivan toimin-
tamuodon. Kuluneella kau-
della kirkkovaltuutettuna 
toiminut Hanna Karojärvi 
totetaa, että ”Seurakunnan 
toimintaa suunnitellessa pi-

Lapsiperheiden parhaaksi

takaisin riviseura-
kuntalaiseksi

Viimeiset neljä vuotta 
olen saanut toimia seura-
kunnan luottamushenkilönä 
- matka seurakuntalaisena 
on tätä paljon pidempi, mut-
ta tämä ajanjakso haastoi 
erityisesti pohtimaan omaa 
paikkaani seurakunnassa.

Lempäälän seurakunta 
kehittää toimintaa kirkon 
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PAULA ELORANTA
Ikä: 43
Asuinpaikka: Lippo
Ammatti/koulutus: 
Liikunnanohjaaja
Mukana: Aiempina vuosina 
olen toiminut Itä-Lempäälän 
maamiesseuran sihteerinä

Seurakunta mukana 
elämän eri vaiheissa

Perheeseeni kuuluu kolme lasta ja 
aviomies. Asumme Lipossa maatilalla. 
Viihdyn luonnossa ja mielelläni olen 
mukana monenlaisessa toiminnassa. 
Perheeni harrastaa paljon ja autokuskina 
toimiminen sekä lähialueet on tullut 
tutuksi vuosien varrella. Kotoisin olen 
Hämeenkyröstä ja Lempäälässä olen 
viettänyt 21vuotta. Päivätyössäni toimin 
ikäihmisten ja erityisryhmien liikunnan 
parissa.

Seurakunnan toiminta koskettaa kaiken 
ikäisiä ihmisiä, elämän eri vaiheissa, niin 
ilossa kun surussa. Seurakunta tukee 
ihmisten hyvinvointia ja lisää ihmisten 
voimavaroja monin tavoin. Haluan olla 
mukana mahdollistamassa hyvien asioiden 
jatkuvuutta ihmisten hyvinvoinnin eteen.

Puhelin  Sähköposti 
050 521 0867  paula.eloranta@suomi24.fi

Ihmisten hyvinvointi on 

minulle tärkeää

Harrastukset: 
Luonnossa liikkuminen, 
kotileipurin puuhat
Muuta: Kesällä olin mukana 
kirkkovenesoudussa

täisi kuitenkin muistaa luo-
pua oletuksista ja lokeroin-
nista. Lapsiperheen äidille 
parasta hengellistä ravintoa 
voi perhemessun sijaan olla 
juurikin tilaisuus ilman lap-
sia  – hiljaisuuden messu tai 
kirkkokonsertti. Kaikki eivät 
halua kuulua yhteisöön ak-
tiivisina toimijoina vaan löy-
tävät paikkansa hiljaisessa 
joukossa satunnaisten koh-
taamisten, houkuttelevien 
tapahtumien ja osallistumi-
seen kutsuvien hyvänteke-
väisyystempausten kautta.”

Seurakunnan lapsi-
perhetyö on tärkeää lap-
siperheiden hyvinvoinnin 
tukemisessa. Toivottavasti 
jatkossakin lapsiperheille 
olisi tarjolla monipuolista 
toimintaa, josta jokainen 
voisi valita sen itselleen ja 
omaan elämäntilanteeseen 
sopivimman. Näihin ryhmiin 
on matala kynnys osallistua!

Annele Matintupa

yhteisen näyn ja suunnan 
mukaisesti tavoitteena yh-
teisöllisyyden ja seura-
kuntalaisten osallisuuden 
lisääminen. On hienoa, 
että tarjotaan osallistumis-
mahdollisuuksia ja pyritään 
löytämään ihan jokaiselle 
seurakunnan jäsenelle oma 
paikka. 

Jään luottamustoimista 
sivuun helpottuneena, sillä 
kokouselämän yhdistämi-

nen työn ja perheen kanssa 
on ollut haastavaa. Arvos-
tan vilpittömästi jokaista, 
joka on valmis lähtemään 
ehdolle ja antamaan omaa 
aikaansa yhteiselle päätök-
senteolle. On tärkeää, että 
myös tulevassa valtuustossa 
ja neuvostossa istuu kirjava 
joukko eri alojen osaamista 
ja ymmärrystä. 

Hanna Karojärvi
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KärKi mikko
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MIKKO KäRKI
Ikä: 62
Asuinpaikka: Säijä
Ammatti/koulutus: Maanviljelijä 
Mukana: Kunnanvaltustossa 22v, 
kirkkovaltuustossa 4 v, MTK-Lempäälän 
johtokunnassa 24 v, MTK-Pirkanmaa 
johtokunnassa 6v

Jämäkkä ja harkitseva 
talonpoika

Olen syntynyt tällä paikalla 12-lapsisen 
perheen kymmenentenä lapsena. Olen saanut 
kristillisen kasvatuksen ja opetuksen mikä on 
oikea ja mikä on väärä. Kasvaminen suuressa 
perheessä opetti myös ottamaan toiset 
huomioon - kaikki me emme olleet edes 
yhtä hyvin varustettuja, mutta jokaisella oli 
vahvuutensa. 

Kotikasvatuksena tuli myös kipinä yhteisten 
asioitten hoitamiselle , useimmiten eri tehtäviin 
on pyydetty ja monesta luottamustehtävästä 
on tullut vuosikymmenten pesti.

Haluan tuoda korteni kekoon myös 
kotiseurakuntani asioissa. Olen vielä noviisi, 

vaikka neljä vuotta kirkkovaltuustoa on jo 
takana. Meillä on hyvä seurakunta ja toiminnan 
painopisteet on hyvin mietitty ja toteutettu. Uusia 
haasteita tulee ja niihin on osattava ottaa kantaa 
- harkiten.

Puhelin  Sähköposti   
050 360 2256  mikkokarki@kolumbus.fi

Kotikirkko lähellä 

jokaista kuntalaista

Harrastukset: Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö, Tykistön 
perinnetoiminta, luontoasiat, 
liikunta erityisesti luonnossa
Muuta: Sotilasarvo kapteeni, 
aselaji kenttätykistö

HämäLäinen-YLiKAHri maikki
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MAIKKI 
HäMäLäINEN-YLIKAHRI
Ikä: 75
Asuinpaikka: Lempoinen
Ammatti/koulutus: 
sosiaalineuvos 
Mukana: 
Sivistyslautakunnan 
jäsen, varavaltuutettu, 
seniorineuvoston jäsen, 
kirkkovaltuutettu
Harrastukset: Käsityöt, 
puutarhanhoito, koira, 
lukeminen
Muuta: Pikku Nea, 8kk 
on tuonut ilon elämään.

Läheisyyttä, lämpöä, 
tukea, turvallisuutta

Miksi ikäihminen pyrkii vielä vaikutta-
jan paikalle? Miksi ei pyrkisi ? Elämänre-
pussa on taitoja, joita voi hyödyntää. Elämä 

on opettanut kuuntelemaan ja kuulemaan 
mitä myös muut sanovat. 

Haluan olla mukana kehittämässä seu-
rakuntamme toimintaa vielä enemmän 
tavallista seurakuntalaista kohtaa-
vaksi, kehittämässä seurakunnan ja 
kunnan välistä yhteistyötä niin, että 
toiminnat täydentävät toisiaan siellä 
missä niiden kohtaamispisteitä on.

Diakoniatyö on tärkeää ja varsinkin 
ikäihmisten hyvinvointiin liittyvän toimin-
nan kehittäminen on itselleni haaste.

Puhelin  Sähköposti 
050 518 1026  maikki.hamalainen@elisanet.fi

Anna elämän 

koskettaa

Arvostan seura-
kunnan korkea-

tasoista musiikki-
työtä. Sen kautta 
kuntalaiset saavat 
nauttia musiikin rik-
kaasta maailmasta.

Sääksjärven uuden 
seurakuntatalon ra-
kentaminen ja aktii-
vin toiminnan uudel-
leen herättäminen 
ovat haaste.
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LiuHA tuukka
Kuten kaikki Lempäälän 

kuntakeskuksessa asioivat 
voivat rakennustyömaan 
isosta montusta nähdä, 
kunta on saamassa entis-
tä vahvemman keskuksen. 
Lempäälällä pitää olla vah-
va keskus, jossa on nykyistä 
enemmän asukkaita, jotta 
kaupalliset ja julkiset palve-
lut voidaan pitää yllä.

Lippulaiva kuntakes-
kuksen rakentamisessa 
on Lempäälä-talo. Taloon 
tulee kunnan ja seurakun-
nan yhteistä palvelutilaa, 
nuorisotilaa ja kokoustiloja 
lempääläisille. Siitä siis talon 
yhteisöllinen nimi. Samaan 
yhteyteen tulee kirjasto-mo-
nitoimitalo, tilaa yrityksille, 

parkkitalo ja yhteys rauta-
tien laitureille. Kirjaston kul-
man ja kirkkomaan kulman 
yhdistää Telkäntaipaleeksi 
nimetty kävelysilta. Ratahal-
lintokeskuksen aikatauluista 
johtuen sen rakentaminen 
viipyy.

Keskustakorttelien ra-
kentuminen ja kuntakeskuk-
sen seuraavatkin vaiheet 
ovat kauan kaivattuja hyviä 
uutisia. Paljon muutakin hy-
vää on tulossa, mutta uudet 
asiat vaativat aikansa.

Kunnanvaltuusto työs-
kentelee hyvässä hengessä, 
reippaasti ja monipuolisesti 
keskustellen. Järkeilemme 
julkisesti ja kuuntelemme 

Lempäälän kuntakeskus on yhteinen huone
toisiamme ja aina väliin 
opimme toisiltamme uutta. 
Kunnanvaltuus-
ton rooli on yhä 
enemmän tule-
v a i s u u t e e n 
k a t s o v a , 
e t e e n p ä i n 
menon as-
kelia kat-
sova, sivis-
tyssanalla 
s a n o e n 
strateginen. 
Toivon ja 
olen varma, 
että sama 
henki vallit-
see seura-
k u n n a n k i n 
puolella.
 
  Juha Kuisma

”

rilaisen kirkon tunnustuksen 
pohjalta ja elävän kristilli-
syyden ja siveellisen elämän 
edistämiseksi.”

Nykyisin Nurmen ru-
koushuoneen, kaikkien kyl-
läisten tuntemassa ”Ruksan” 
tiloissa toimii seurakunnan 
päivä- ja perhekerhojen lisäk-
si Nurmen kyläyhdistyksen 
väki. Yhteistyö rukoushuo-
neyhdistyksen, seurakunnan 
ja kyläyhdistyksen välillä on 
tiivistä ja saumatonta. Yh-
teistyöllä on seurakunnan 
toiminta tullut normaaliksi 
osaksi kylätoimintaa. 

Riitta Halme

Nurmen Rukoushuone 
valmistui talkoilla v.1920 ky-
läläisten voimin.  Martta ja 
Artturi Markkula lahjoittivat 
tontin talon paikaksi. Syys-
kuussa 1923 perustettiin 

nurmen rukoushuone
Nurmenkulman Seurakun-
tataloyhdistys Siilo ylläpitä-
mään ja hallinnoimaan taloa. 
Seuraavana vuonna taloon 
saatiin sähkövalo, jonka lah-
joitti kirkonkylän Lempäälän 

Nuorten Kristilli-
nen Liitto.

Rukoushuo-
neen tilaisuuk-
sia silloin olivat 
mm.hartaustilai-
suudet, erilaiset 
perhejuhlat, ke-
säjuhlat, pyhä-
koulu ja hyvänte-
keväisyysiltamat 
”Jumalan sanan 
ja evankelislute-
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TUUKKA LIUHA
Ikä: 38
Asuinpaikka: Lempäälä
Ammatti/koulutus: Yrittäjä, 
liiketal. tradenomi 
Mukana: Valtuutettu, 
kunnanhallitus, PSHP:n hallitus, 
Pirkanmaan Keskustan pj.

Puhelin  Sähköposti 
045 674 8077  tuukka@liuha.fi 

Harrastukset: Lukeminen, 
nikkarointi, autot, elokuvat ja 
järjestötoiminta sekä oma työ.
Muuta: Säiliöautolla tien 
päällä melkein viikottain.

Lapsesta lähtien omaan seurakuntaan 
kasvaneena on oppinut arvostamaan 
sen sanomansa pohjalta edustamaa 
turvallisuutta ja vakautta, erityisesti 
yhteisöllisyyttä. Seurakuntatyö ei 
ole liiketoimintaa, vaan hengellisen 
sanoman pohjalta tapahtuvaa 
toistemme tukemista ja hyvinvoinnin 
edistämistä. Siksi ihmisläheisen 
ja monipuolisen seurakuntatyön 
kehittämisen täytyy olla etusijalla 
myös päätöksenteossa. 

Asioita kannattaa katsoa tasapuolisesti 
ihmisten elämisen vapauden, 
hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja 
turvallisuuden kannalta. Ehdoton 
edellytys sujuvalle päätöksenteolle ja 
keskinäisen luottamuksen säilymiselle 
seurakunnassa on avoimuus yhdistettynä 
erilaisten näkemysten kunnioittamiseen. 
Kristillinen sanoma ei hajota ja hallitse, 

vaan palvelee, yhdistää ja vahvistaa.

Avoimuus lujittaa 

luottamusta Turvallisesti yhdessä 
ikään katsomatta
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ruunA JuhamäKinen riitta
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RIITTA MäKINEN
Ikä: 66
Asuinpaikka: Mattilan 
Miemola
Ammatti/koulutus: 
Tietokirjailija, valt.lis. 
Mukana: Lempäälän 
Pohjola-Norden, 

Yleisaktiivi valmiina

Se, että jäsenet itse (eikä esim. piispa) valitsevat 
seurakunnan hallinnon, on niin merkittävä asia, 
että vaalissa on oltava valinnanvaraa. Aiemmissa 
kirkollisvaaleissa olen ollut valitsijayhdistyksen 
asiamies, jollainen ei saa olla itse ehdolla. Taas 
kyselin monia hyviä henkilöitä ehdokkaiksi, 
mutta ei tärpännyt. Päättelin, että on ruvettava 
itse.

Tunnen kohtalaisesti seurakunnan toimintaa, 
jumalanpalveluselämää ja ihmisiä, vaikka en ole 
erityinen seurakunta-aktiivi. Arvelen edustavani 
hyvin niitä lempääläisiä, joita kirkon sanoma kos-
kettaa, mutta joilla on paljon avoimia kysymyksiä.

Aiemmin olen toiminut kuntapuolella mm. vara-
valtuutettuna ja sivistyslautakunnan puheenjoh-
tajana. 

Katselen maailmaa isoäitinä, huolestuneena ja 
toiveikkaana. Voimme vaikuttaa!

Puhelin  Sähköposti 
040 501 7710  rimmu.makinen@gmail.com

“Viljellä ja varjella”

Lempäälä-Seura, 
Lempäälän Kalevalaiset, 
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Harrastukset: Kasvitarha, 
erimuotoinen kulttuuri, 
yhdistystoiminta
Muuta: Naimisissa, kolmen 
lapsen äiti, neljän isoäiti.

Kotiseurakunta on 
tärkeä lähiyhteisö 

JUHA RUUNA
Ikä: 47
Asuinpaikka: Nurmi
Ammatti/koulutus: Maanviljelijä 
Mukana: MTK-Lempäälä, 
Metsävaltuusto, Nurmen Metsästäjät ry

Puhelin  Sähköposti   
040 734 9922  juha.ruuna@saunalahti.fi 

Harrastukset: Avantouinti (pulah-
taminen), metsästys
Muuta: Takana yksi  kausi kunnan-
valtuustossa ja kaavoitusjaostossa.

31

Olen saanut kotoa evääksi kristillisen kas-
vatuksen, vaikka ei meillä näitä asioita tu-

putettu. Saimme muodostaa omat mieli-
piteemme myös uskonasioissa.

Minusta kristilliseen kasvatukseen 
kuuluvat myöskin hyvät tavat ja van-
hempien ihmisten kunnioittaminen. 
Seurakunnan roolia nuoriin ja lapsiin  

kohdentuvana pidän erittäin tärkeänä. 
Tämän tulisi tapahtua kuitenkin toimin-

nan kautta, ei saarnaamalla.

Myös muu seurakuntaväki pitää huomioida. 
Hyviä toimintoja ovat ne, jotka saavat seura-
kuntalaisen tuntemaan itsensä tervetulleeksi 

matalan kynnyksen kirkkoon. Vaikka ei aktiivi-
nen jumalanpalveluksissa kävijä olisikaan.

Yhteistyö seurakunnan ja kylien välillä yhdis-
tää kirkkoa ja kyläelämää ihmisläheisellä taval-
la.

Kirkon talous on hyvässä kunnossa, mutta kir-
kon omistusta metsien osalta vierastan. Mieles-
täni se ei kuulu kirkon perustehtäviin.
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Paula Liuha on vaikut-
tanut Lempäälän kirkkoval-
tuustossa 1980-luvun alusta 
lähtien, ja aina keskustalai-
sen seurakuntaväen riveissä. 
Vain yksi kausi jäi väliin. Nyt 
hän jättää hallintotehtävät, 
mutta osallistuu sunnuntai-
messujen lisäksi edelleen 
mm. pajoihin, raamattupii-
riin ja kuoroihin. Tarvittaessa 
lupaa pitää hartaushetkiä-
kin, mutta ei enää ota sään-
nöllisiä velvoitteita. Kesäiset 
torstaihartaudet seurakun-
talaisten voimin oli aikoinaan 
Paulan idea ja hän myös or-
ganisoi ne. Hän on pitänyt 
hartauksia myös Himmin- ja 
Ehtookodoissa. Se opetti 
puhumaan kuuluvasti ja sel-
keästi. Monet ovat kiittäneet 
Paulaa myös esiintymisen 
tunnustuksellisuudesta. 

Seurakunnan luotta-
musnaisena toimiminen on 
ollut Paulalle rakas, jos välil-
lä raskaskin kutsumus. Hän 
on enimmän aikaa kuulunut 
myös kirkkoneuvostoon, joka 
kokoontuu paljon tiuhemmin 
kuin valtuusto. Välillä on rat-
kaistava vaikeita kysymyksiä, 
eikä edes seurakunta ole va-
paa inhimillisistä ristiriidois-
ta. Päällimmäisenä on kui-
tenkin kiitollisuus siitä, että 
on saanut olla mukana työs-
sä, joka liittyy tärkeimpään 
elämässä, myös varsinaises-
sa hengellisessä työssä.

Hengellinen ja aineelli-
nen voivat kyllä kulkea rin-

nakkain. Esimerkiksi ennen 
kirkon remonttia kapealta 
penkiltä meinasi aina liu-
kua alas, jos oli talvivarustus 
päällä. Keskity siinä sitten sa-
naan ja rukoukseen, kun jän-
nität jalkoja lattiaan, huumo-
rintajuinen Paula muistelee 
hymyillen. Uusilla penkeillä 
ja rauhallisessa tilassa pää ja 
sydän pääsivät keskittymään 
olennaiseen. Samalla Paulaa 
vaivaa, että raha on pyrkinyt 
jyräämään yli hengellisen 
ajattelun. Kokouksissakin ta-
loudenpito konsultteineen 
vie aikaa ja resursseja. Aiem-
min sanoma loisti kirkkaam-
pana, nyt se sekoittuu kaik-
keen toiminnan runsauteen.

Mitä terveisiä jättäisit 
seurakunnan hallinnossa jat-
kaville?

– Ensinnäkin sen vakavan 
toivomuksen, että seurakun-
nan kiinteistöistä pidettäi-

siin parempaa huolta. Siinä 
on yksi kipupiste. Ja voi, kun 
Tervajärven nuorten riihi-
kirkko on vuosien kuluessa 
muuntunut yksinkertaises-
ta ideasta isoksi, hankalaksi 
ja vieläkin keskeneräiseksi 
hankkeeksi.

– Toisekseen, kirkon piiris-
sä toimiviin hengellisiin yh-
teisöihin olisi siunauksellista 
pitää tiivistä yhteyttä, sillä 
yhdessä elävöitämme seura-
kuntaa hengellisesti. On erit-
täin tärkeätä vaalia kaikessa 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, 
se on kristillistä ja vähentää 
luuloja ja ristiriitaisuutta.

– Ja ennen kaikkea: Niin 
kauan kuin kotiseurakunnas-
samme on kaiken kattavana 
ydinasiana evankeliumi Jee-
suksesta Kristuksesta, meillä 
ei tule olemaan hätää. Ihmi-
nen päättää – Jumala säätää.

Riitta Mäkinen

Konkarin terveiset trASt ritva
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RITVA TRAST
Ikä: 65
Asuinpaikka: Lempäälän 
keskusta
Ammatti/koulutus: YO-
merkonomi, eläkeläinen
Mukana: Viime kaudella 
kirkkovaltuuston varajäsen
Harrastukset: Käsityöt, 
ulkoilu, mökkeily ja 
Lapinmatkailu
Muuta: Työelämässä 
monissa ammateissa mm. 
museotyössä

Sitoutumaton

Seurakunta, yhteinen 
kotimme

Puhelin  Sähköposti 
050 309 4542  trarit@gmail.com 

Tekomme kertovat 
meistä ilman sanoja

Seurakunnan tulee olla paikka, jonne ihmisen on 
helppo tullaa omana itsenään ja tuntea olevansa 
tervetullut mukaan.

Nykyaikana ihminen tarvitsee kiireen ja vaativan 
elämän vastapainoksi jotakin turvallista ja pysyvää. 
On pidettävä huolta, ettei kadoteta sitä sanomaa ja 
niitä ohjeita, joita Raamatussa on meille annettu 
parhaaksemme. Kirkon kaiken toiminnan pitää 
perustua Raamatun oppiin. 

Seurakunnan tärkeä tehtävä on vähäosaisista 
huolehtiminen, mutta yhtä tärkeää on 
evankeliumin ilosanoman vieminen sinne, missä 
sitä vielä ei ole kuultu.

Seurakunnalla tulee olla toimintaa kaikille 
ikäryhmille. Olemme yhtä suurta perhettä, 
kaikkia tarvitaan. SEURAKUNTA OLEMME ME!
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miltähän näytti Aimalan kirkko?
Kaivaukset keväällä 

2017 paljastivat Nurmen Ai-
malasta  keskiaikaisia hauto-
ja. Melkoisella varmuudella 
se tarkoittaa, että muistitie-
to entisestä Aimalan kirkos-
ta on totta.

Miltähän se näytti? Poh-
joismaiden varhaiset kirkot 
1100-1200-luvulta lähtien 
olivat pieniä hirsirakennuk-
sia. Hirret saattoivat olla 
pystyssä tai vaakasuorassa. 
Kirkkoon kuului varsinainen 

kirkkohuone ja kuoriosa. 
Entä minkä kokoinen? Vielä 
1879 kertoi paikallinen isän-
tä, että hänen maillaan oli 
ollut kivijalan jätteet, nyky-
mitoissa noin 7 x 9 metriä. 
Hän oli käyttänyt kivet (jo 
hävinneeseen) navettaan-
sa, joten tarkistuksia emme 
pääse tekemään.

Samaa mittaluokkaa ovat 
Suomen vanhimmat kirkon-
jäänteet Kaarinan Ravattu-
lassa. Siellä on kaivettu esiin 

kivijalkaa, jonka mitat 
isomman huoneen ym-
pärillä ovat 6 x 6 metriä 
ja pituus kaikkiaan 9,5 
metriä. Lempäälän ystä-
vyyskuntaan Ulriceham-
niin kuuluvassa vanhas-
sa Sävin pitäjässä on 
löydetty 1100–1200-lu-
vun kappelin nurkka-
pylväät, jotka antavat 

rakennuksen mitoiksi 5,4 x 
11,2 metriä. Oheisen kuvan 
pienoismalli esittää Ravattu-
lan Ristimäen kirkon oletet-
tua hahmoa, antaa mieliku-
vaa, millainen rakennus on 
voinut olla myös Aimalan-
kankaalla.

Ikkunalasia ei suoma-
laisilla ollut käytössä vielä 
pitkään aikaan, vaan valo 
tuli pienistä aukoista. Lisäk-
si sisätilan hämäryydessä 
käytettiin kynttilöitä. Suit-
sutus on vanha katolinen 
tapa ja saattoi olla käytössä 
Aimalassakin. Periaattees-
sa kellokin oli mahdollinen, 
sillä ainakin etelämmässä 
ne kuuluivat kirkolliseen elä-
mään varhaiskeskiajalta läh-
tien ja niitä soiteltiin myös 
muistutukseksi aamu- ja ilta-
rukouksista.

Riitta Mäkinen

VuorenSoLA markku

Monipuolinen ja pitkä 
kokemus käytettävissä

MARKKU VUORENSOLA
Ikä: 69
Asuinpaikka: Nurmi
Ammatti/koulutus: eläkeläinen, 
agrologi 

Puhelin   Sähköposti   
040 546 6738   mvuorens@welho.com

Mukana: Eläkeliitto, Nurmen 
kyläyhdistys
Harrastukset: Kirjoittaminen, 
lukeminen, liikunta
Muuta: Minulla on kolme täysi-
ikäistä lasta
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Maailma on jonkinlaisessa murroksessa. 
Monipuolista osaamista ja kokemusta tarvitaan 
myös seurakunnan luottamustoimissa.

Oma kokemukseni on pääosin ammatillista, 
mutta myös yhteiskunnallistakin. 
Olen toiminut liitto-, maakunta- ja 
keskusliittotasolla MTK:n eri tehtävissä. 
Olen ollut kansanedustajana kahden 
vaalikauden ajan sekä päässyt vaikuttamaan 
valtionyhtiöiden (Valmet, Neste, Yleisradio) 
hallintoneuvostoissa.

Tämän yhteiskunnallisen kokemuksen lisäksi 
olen saanut olla mukana edistämässä ihmisten 

hyvinvointia eläkeliiton sekä kyläyhdistyksen 
kautta toimimalla muun muassa viimeiset 
pari vuotta Nurmen kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana. Nurmen kylällä seurakunnan 
ja kyläyhdistyksen yhteistyö on sujuvaa 
ja järjestämme esim. yhteisiä tapahtumia 
rukoushuoneella.

Kyläyhteisöt ovat 

arvokkaita

 Arjen turvallisuuden asiantuntemusta 
tarvitaan lakien laadintaan

Kunnallisissa luottamus-
toimissa hän on toiminut jo 
yli kymmenen vuoden ajan 
valtuutettuna ja varavaltuu-
tettuna sekä jäsenenä sosi-
aali- ja terveyslautakunnassa 
ja hyvinvointilautakunnassa.

Jarkko Lahtiselle tärkeitä 
asioita ovat lapsiperheiden 
ja ikääntyneiden asiat sekä 
turvallisuusasiat. 

”Perheiden, lasten ja 
nuorten ongelmiin pitää 
puuttua riittävän ajoissa. Hy-
vinvointi kuuluu kaikille ja on 

kaikkien vastuulla. Tärkeää 
minulle on turvallisuus arjen 
kaikissa muodoissa, palve-
lutarjonnan vahvistaminen 
ja yrittäjien toimintaedelly-
tysten turvaaminen” Jarkko 
Lahtinen kertoo.  

Lempäälästä on ehdolla 
eduskuntavaaliehdokkaak-
si kevään 2019 eduskunta-
vaaleihin monipuolisen ja 
pitkän kokemuksen omaava 
Jarkko Lahtinen. 

Jarkko Lahtinen on 
49-vuotias, monilapsisen 
perheen isä Kuljun Asema-
kylästä. Ammatiltaan hän on 
palomies-ensihoitaja. Har-
rastuksina hänellä on liikun-
ta kaikissa muodoissa, las-
ten kanssa harrastaminen ja 
touhuaminen sekä turvalli-
suuden edistäminen.
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