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Tämä käsissäsi oleva nuoren seurakunnan lehti Kahvi ja pulla on dokumentti
ei ihan normaalista vuodesta. Nuoren
seurakunnan elämää, kun ajattelee ja
peilataan elettyä elämää taaksepäin,
jotakin jäi harmillisesti välistä. Pääsiäinen on ollut meille tärkeä asia, olemmepa viettäneet
sitä Pirkkalassa tai Lotjalla. Tällä kertaa nysvättiin kotona ja kevätkin meni miten meni. Tärkeintä oli, että
rippileirit onnistuttiin pitämään. Kesällä aukesi Pappilan ovet ja kokoonnuimme kaksi kertaa viikossa nuorten iltoihin, tämä tuntui jo normaalilta. Työntekijä
vaihdoksiakin oli. Teemu Kallio jäi toimivapaalle ja
minä, allekirjoittanut tulin mukaan kuvioihin. Kesäkausi sai arvoisensa päätöksen, kun Pihlisrockissa oli
ennätyksellinen yleisö ja mahtavia bändejä esiintymässä. Syyskuussa avattiin seuriksen ovat. Isosvalmennukseen saapui iso joukko tulevia huippu isosia ja
erityisesti iloitsimme poikien suuresta määrästä. Jatkikselle ei lähdetty, sysärit ja K18- reissu pidettiin ja
paidan jäädytysseremonia toteutettiin. Joulukuun alun
nuorten reissu siirtyi tulevaisuuteen. Syksyn viimeinen ehtoolliskirkko oli Aten viimeinen nuortenilta,
kakkukahvien kera. Reetta Väisänen astui mukaan
kuvioihin ja tuli vahvistamaan nuoriso- ja rippikoulutyötä. Kyllä nuoret oman papin haluaa. Lehden ilmestymishetkellä istumme seuriksella puurojuhlassa, laulamassa joululauluja yhdessä. Tämän vuoksi voimme
olla tyytyväisiä kuluneesta vuodesta. Kaikkein välttämättömin toteutui.

Tämä lehtikin on Kahvin ja pullan historiassa hyvää
keskitasoa.
Olemme tehneet sen, mitä olemme jaksaneet ja kyenneet ja mikä on rajoitusten ja ohjeitten puitteissa sallittua. Vuosi kun vaihtuu, palaamme toivon mukaan
normaalimpaan arkeen, jatkamme seuriselämää ja Hakalan Ossi tulee mukaan joukkueeseemme.
Pitkä matka on vaellettu, niin kuin tietäjätkin vuosia
sitten. Samainen ilon tunne, mikä valtasi tietäjätkin
siinä kohtaa, kun tähti pysähtyi tallin yllä, on oma tunnetila kuluneesta syksystä, teistä nuorista ja meidän
nuoresta seurakunnasta. Lahjoja en jaa, mutta kumarran, niin kuin tietäjät vastasyntyneen kuninkaan edessä.
Antti Toiva

Tammikuu
nuortenillat jatkuvat ke 5.1 klo 18.
Isosvalmennus jatkuu viikolla 2.
Lotjan hiihtis seuraavana.
Ei ole halvempaa tapaa päästä pohjoiseen, ja seurakin
on hyvää. Tekemisensä voi valita. Voi mennä päiviksi
laskettelemaan, tai voi viettää aikaansa tuvalla
Aattona klo 21 Pirkkalan kirkko

Katso syksyn lööpit seuraavalta sivulta
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2.9.2021

Soila Nevalainen sai leirillä outoja ohjeita

Juontopaperit kätevästi muovikassissa. Liisa Haverisen ja Lydia Järvisen rakettinousu suoraan rippikoulusta rokin lavalle

Milja Manninen ei ole nähnyt susikoiramiestä

9.9.2021
Sophia Miles pitää Powerpoint-hartauden

27.10.2021
Ossi Ojalan laukaus hiljensi koko stadionin
Lara Piippo piti 30 äijää kurissa

Santeri Virtanen avasi julkisesti suunsa
Aleksi Lumme buukkasi tangolaulua ensi vuoden rokEnni Lahden luonnerooli huutavana äitinä
kiin
Pinja Ahonen tekeytyi koulumaailman jalkapallolegendaksi

28.10.2021
Petra Pitkänen paljasti sisäisen näyttelijänsä

Vanessa Laine tipahti lattialle: Anni Naumanen ja Pin- Santra Niittylahti luvannut tarjota kaikille kakkua
ja Laurunen antoivat kyytiä
Martti Varjus ymmärsi huispaamisen säännöt. Oliko
16.9.2021
muitakin?
Hyttyset raatelivat Aleksi Kärkkäisen
3.11.2021
Sakari Virtanen oksensi hammaslääkärin päälle
Muistikortit ovat vainonneet Raine Selkilää

Jos vain pallot menisivät aina pussiin, Anni Naumanen voittaisi kaikki.

22.9.2021

Iida Silen unohti ampua hirven

Jere Hämäläinen veti sanat solmuun

Niilo Pakarinen kehitti istumasulkkiksen

Puheet vihanhallintaongelmista kavereiden kateutta.
Juuli Paturi on ihana ihminen

10.11.2021

Emil Lambaerts työnsi tyttöä muovikassiin

Viivi ——//——-

23.9.2021

Kieltävät olevansa sukua

Venla Lumpiola erikoistui puiden piirtämiseen

Neela Pirilälle tulvii kyytitilauksia

Peetu Ojala: persoonallisuuskiintiöni on jo täynnä

17.11.2021

Aleksi Tatti turvautuu kaikkein viimeisiin keinoihin

Emma Vuoristo selvisi viikkojen koettelemuksesta

29.9.2021
Kiia Kivimäki esittäytyi Pirkko-Liisaksi

Lauri Pienimäki käyttänyt työaikaa pingikseen jopa
kolme minuuttia. Vahvasti epäillään

Matti Aalto piilottaa videoille omaa kivaa

Eelis Martin tienaa rahaa tuomitsemalla ihmisiä

Riku Söderblom julistautuu tekniikan ihmelapseksi

18.11.2021

30.9.2021

Kiia Kalves tekee duunissa kaiken mitä muut eivät

Enni Lahti ylpeilee solujen väkevöittämisellä

Inttimuistot lämmittävät Leevi Lahtea ja jopa kuumentavat

Krista Koppana innostui purkkimakaronivellistä
Veera Greus selitteli sosiaalisia verkostojaan
6.10.2021

Nooa Kujansuu

Sandra Seppänen söi pilaantuneet jäätelöt
24.11.2021

Onni Määtän videokritiikki tyrmättiin

Olivia Turunen tekee Pirkkalan srk:n jäsenhankintaa.
Tampereelta lisäväkeä

Rosah Forssell pulassa: Verna Heikkinen tykittää
kummijuttujaan

Imurointi Viivytti Elias Hackin tieteellisiä töitä

The Rytmi Aatos Palosaari
Petja Valo vapautui sitoumuksistaan
7.10.2021
Osti sohvan eurolla. Lotta Ilola kuljetti sohvansa kaupungin bussilla

Nelli Kulonpää joutui puhutteluun
1.12.2021
Aten viimein ehtoollinen, kakkukahvit
Ilta jatkuu...
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Ilman sinua
Seuriksen väki on yhteisö, jossa kaiken ikäiset nuoret tuntevat toisiaan
omasta ikäluokastaan, mutta myös
itseään nuorempia sekä vanhempia
nuoria. Kaikkia meitä yhdistää toisiimme seuriksen nuortenillat, reissut
ja riparit Lotjalle sekä jokin muu rippikoululeiripaikka,
kuten vaikka nykyisin käytössä oleva Poukaman leirikeskus Kuopiossa. Seuriksella lauletaan nuoren seurakunnan veisukirjasta, siitä punaisesta, tuttuja lauluja
reissuilta ja ripareilta. Yhdessä laulettuina tututkin sanoitukset ja sävelmät kantavat meitä seurislaisia aina
hetken verran eteenpäin. Tiedän, että jo 70-luvulta asti
on noita punaisia veisukirjoja julkaistu tämän kirkon
nuorten käyttöön ympäri Suomen seurakuntia. Jokaisessa veisukirjaversiossa on ollut aina joitakin suosittuja lauluja, joista on tullut sellaisia kestohittejä, joita on
käytetty yhteislauluina isoissa ja pienissä ryhmissä.
tselleni oli joskus menneinä vuosina hyvin tutuksi käynyt veisu, jonka nimenä oli sanat ”Ilman sua”. Siinä
laulettiin ihmisen ikävästä ja kaipuusta Jumalan yhteyteen. Sanoitus oli melko suoraa ja tiukkaa puhetta, kuten:
”Ilman sua elämäni vailla selvää suuntaa on,/
ilman sua kaikki tyhjiin raukeaa./
Ilman sua elän itselleni, toiset unohdan,/
ilman sua kuljen kohti kuolemaa./
Ilman sua taivas aina pilves on./
Vaan kun Sinä mua matkallani ohjaat,/
en voi koskaan olla täysin onneton…”
Tänä menneenä syksynä seuriksen toimintaa ja keskusteluja pitkin syksyä on värittänyt jonkinlainen huoli ja
kaipaus seuriksen toiminnan suhteen, kun Ate on siirtymässä eläkkeelle, ”joutomiesten joukkoon” kuten
hän itse asian on ilmaissut. Mutta ilman Atea emme ole
seuriksella emmekä Lotjan reissuilla, sillä hän on jättänyt meille tehtävän jatkaa seuriksen toimintaa kuin
jalkapallopeliä maalisyötön jälkeen: etsitään uutta maalintekopaikkaa seurisyhteisön pelikentällä.
Kiitollisena Aten yli 35 vuoden toiminnasta seuriksen
nuorten hyväksi ja heidän kanssaan tämän Jumalan
luoman elämän ihmettelemistä ja kyselemistä.
Iltarukouksin teitä kaikkia muistaen,
Taru Lossi

Kuningas on tulossa.
Hän ei ole kuitenkaan sellainen kuin
muut kuninkaat. Tällä kuninkaalla ei
ole armeijaa. Hänellä ei ole hienoa
taloa. Hänellä ei ole rikkauksia.
Mitä useampia adventtikynttilöitä
sytytämme, sitä enemmän mielessämme löytyy tilaa tälle kuninkaalle, joka syntyy tallissa. Tuo kuningas on jälleen tulossa. Olenko valmis vai
käykö taas samat kuin monena vuonna aikaisemminkin, taas se yllätti? Päivä ollut kalenterissa tiedossa jo
pitkään ja onhan tähän nyt valmistauduttu. Pikkujoulut
keretty viettämään, joululaulut soinut radiossa jo tovin,
piparit leivottu ja poltettu. Suklaakalenterin luukkujen
väheneminen muistuttaa, että odottamisen aika lähenee loppua. O-ou ja todellisuus iskee, en ole kerennyt
jouluntunnelmaan mukaan. Kiire ja säätäminen turhauttavat, rahaa menee, pitäisi olla kahdessa paikassa
samaan aikaan enkä edes tiedä mitä olen unohtanut tai
osannut edes ajatella tai ottaa huomioon. Poikki, huutaisin minä. Näinhän se monen kohdalla saattaa mennäkin ja voi kai sanoa, että se kuuluukin joulunvalmisteluun. Vielä ei ole myöhäistä nauttia. Jalat ylös, kaakao käteen, hoosianna soimaan ja hetki helppoo. Joulu
tulee ajallaan, meidän kiireistä ja keskeneräisyydestä
huolimatta. Mikä etuoikeus onkaan viettää tätä nyt ja
saadaan kuulla taas kerran jouluevankeliumia. Meillä
on tilaisuus levätä ja osoittaa huomiota läheisille ihmisille. Jos joku sydämesi ovella koputtaa ja kysyy nukkumapaikkaa, mieti mitä vastaat. Tai no tarvitseekohan
noin hölmöön kysymykseen edes vastata.
Joulurauhaa sinulle, minulle ja meille kaikille. Tehkäämme se näkyväksi kodeissamme ja sydämissämme.
Terv Antti

6

Aika ennen ja aika jälkeen
Mikä on sinun elämässäsi se hetki, josta käsin jäsennät
koko loppuelämäsi aikaan ennen ja aikaan jälkeen?
Joku sanoisi tuoksi hetkeksi ensimmäisen lapsen syntymän, joku ehkä
paikkakunnanvaihdon tai
siirtymisen opiskelijastatuksesta työläiseksi. Meneillään oleva aika on
yksi vaihtoehto elämää
jakavaksi aikapyykiksi.
Mitä teimmekään ennen
ja mitä teemme jälkeen koronan? Miten maailma on
tänä aikana muuttunut? Mitä oli aika ennen ja mitä on
aika jälkeen?
Tuo aihe tuntuu puhuttavan juuri tänä jouluna, kun
korona-aika täyttää vuosia jo pian kaksi. Mistä olet
haaveillut – mitä aiot tehdä aikana jälkeen? Uskallatko
suunnitella?
Suuremmassa mittakaavassa meidän länsimaisten ihmisten ajanlaskumme rajapyykki syntyi jotain vuosia
ennen vuotta nolla Betlehemissä suuren tähden suojaan talliin härkien ja koko maailman ihmeteltäväksi.
Ajanlaskumme jakaantuukin siis oikeastaan aikaan
ennen ensimmäistä joulua ja aikaan sen jälkeen.
Tuo aika ennen oli odotusta ja aika jälkeen ilon, suurten kysymysten ja uuden rakentamisen aikaa. Ehkä
jotain samaa on tämänhetkisessä aikakäsitystämme
halkovassa hetkessä – ilmassa on odotusta ja toivottaJoulu tulla saa
vasti pian on aika jälkimmäiselle; ilolle ja jälleenrakenMoni meistä odottaa joululta mm jouluruokaa, lahjoja,
tamiselle.
läheisten kanssa olemista, omaa rauhaa ja hyvää fiilisVielä hetken joudumme kuitenkin odottamaan. Odottä, joka saa sinut rentoutumaan ja unohtamaan kiireitamaan tuota aivan ensimmäistä aikakäsitystämme
set, turhat ja stressaavat asiat. Jouluruuista moni odotravistelevaa ihmislasta.
taa lämmintä kotitekoista puuroa kanelin kera myös
Olemme oppineet, että kaikesta runsaudesta usein
lapset odottavat joululta lämmintä kaakaota pipareijuuri ytimen olemme saaneet pitää. Niinpä kysyn, mi- den kanssa sekä joulupukin tuloa kotiovelle. Me odokä on sinun joulusi ydin? Mitä ilman et voisi juuri tänä tamme joululta kavereiden, perheen tuttavien näkejouluna olla?
mistä, heidän kanssaan olemista ja istumista koristellun joulukuusen äärellä. Hyvää joulun odotusta kaikilUskallatko kuiskata tuon rukouksen eteenpäin?
le.
Toivottaa: Max Anttila ja Samuli Lehtonen ;)
Terveisin Reetta Väisänen

5 eläinfaktaa
1. Elefantit eivät pysty hyppäämään 2. Rotat ja hevoset eivät voi oksentaa 3. Kaikki jääkarhut ovat vasenkätisiä 4 . Kissat oppivat manipuloimaan ihmisiä maukumalla 5. Koira mainitaan 35 kertaa raamatussa.
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Kohti vaalivuotta
Mitä ovat sitten ne asiat, joista luottamushenkilöt päättävät. Yllättävän monetkin seurakunnan toimintaan
liittyvät asiat. Vaikkapa se että kahvi ja korput ovat
ilmaisia seuriksella, on asioita joka aikanaan päätetty
luottamushenkilöiden toimesta tai vaikka se millainen
Lotjalle vastikään rakennettu harjukämppä on, ja myös
se että sinne ylipäätään rakennettiin uusi rakennus.
Luottamushenkilöt ovat myös päättäneet että seurakunta edelleen pitää lotja, vaikka aika ajoin on kuultu
että miksi ihmeessä sitä ei myydä, kun se on niin kovin
Aika monet pitää politiikkaa melko tylsänä ja eikä kokaukana, ja kallis ylläpitää. Oman päätöksensä vaativat
vinkaan kiinnostavana ja seurakuntapolitiikka vielä
myös vaikkapa Lotjan leiripäivien hinnat, sekä reissuilenemmän tylsänä. Itse en kuulu tähän enemmistöön,
la, että rippileireillä. Yksi tärkeä päätös on tulossa kohvaan päinvastoin olen hyvinkin kiinnostunut politiikastapuoliin, kun Atelle valitaan seuraaja. Toiveissa on että
ta, ja aika lailla kaikista lajeista, myös seurakuntapoltiimyös nuoret saavat oman äänensä kuulumaan valinnaskasta. Olen ollut kiinnostunut politiikasta ja ylipäätään
sa.
yhteiskunnasta jo aika nuorenakin. Kunnallisvaaleissa
olin ehdolla heti 18 vuotiaana, mutta äänisaalis jäi mel- Seurakuntavaaleissa äänestää saavat kaikki vaalipäivään
mennessä 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet ja
ko vaatimattomaksi, eikä siihen lähtöön ura alkanut
urkeamaan. Seuraava ehdolle asettumisen mahdollisuus ehdolle voi asettua 18 vuotta täyttänyt. Kannustankin
tuli vastaan opiskelu aikana ja toiminkin opiskelijapoli- kovasti jokaista jolle on mahdollista lähtemään ehdolle
tiikassa koko opiskeluajan erilaisissa luottamustehtävis- ensi syksyn vaaleihin, sillä nuoria tarvitaan pitämään
nuorten puolia. Ja jos ei ole mahdollista lähteä ehdolle
sä jopa siinä määrin että opiskelut siitä välillä kärsivät
niin äänestä nyt ainakin ja äänestä nuorta. Olisi erittäin
enemmän ja vähemmän. Vaikka seuriksella olen ollut
hienoa lukea vuoden päästä kahvista ja pullasta, että
aktiivinen rippikoulusta asti, seurakuntapolitiikkaan
ennätysmäärä nuoria ehdokkaita on päässyt läpi vaaosallistumista on valitettavasti häirinnyt se pikkuinen
yksityiskohta, että kotikunta ei ole tähän asti ollut Pirk- leissa.
kala, en siis ole ollut Pirkkalan seurakunnan jäsen ja
Taavi Ahonen
näin ollen kelvoton asettumaan ehdolle. Näin ollen paritkin seurakuntavaalit ovat menneet vain ”vieraalla”
paikkakunnalla äänestäessä.
Ensi vuonna on jälleen vaalivuosi ja tärkeä sellainen, etenkin
seuriksen kannalta. En puhu
niinkään aluevaaleista, jotka
ovat tammikuussa vaan seurakuntavaaleista, jotka ovat marraskuussa. Tarkemmin sanottuna varsinainen vaalipäivä on
20.11. ja ennakkoäänestys 8.-12.11. välisenä aikana.

Viime vuonna asiat kuitenkin muuttuivat, kun muuttoilmoitukseen sai kotipaikaksi merkitä rakkaan synnyin paikkakuntani, Pirkkalan. Ensimmäisenä pääsin
lähtemään ehdolle kuntavaaleihin ja vaikka äänisaalis ei
valtava ollut, niin suhteellinen vaalitapa kuitenkin varmisti varavaltuutetun paikan ja lupauduin myös pariin
muuhun varajäsenyyteen, esimerkiksi keskusvaalilautakunta, joka juuri tänään tätä teksti kirjoittaessani kaipaa
kohta 4. varajäsentään, muiden ollessa estyneitä.
Se minusta, entäs se seurakuntapolitiikka, miten se toimii ja miksi se voisi kiinnostaa? Yksinkertaistettuna
homma toimii seurakunnassa aikalailla samalla tavalla
kuin vaikka kunnassa ja miksei valtiossakin. Vaaleissa
valitaan ehdolle asettuneista ehdokkaista valtuusto,
joka taas valitsee seurakuntaneuvoston, joka sitten
käyttää pääasiassa valtaa seurakunnan asioissa, valtuusto kokoontuu vain jokusen kertaa vuodessa päättämään
isoista asioista, kuten budjetista ja toimintasuunnitelmasta. Valtuusto myös valitsee ohjausryhmiä eriseurakunnan työaloille. Nuorisotyön ohjausryhmä on se, joka
käsittelee seurikseen sekä muuhun nuorisotyöhön liittyviä asioita. Valtuusto valitsee myös erilaisia muita
työryhmiä, kuten lotja työryhmä sekä vaikka pappilan
alueen kehittämistyöryhmä, jossa itse ole ollut jäsenenä
vuoden alusta.
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kaivinkoneenkuljettaja, siitä voi syntyä ongelmia. Sinulle itsellesi, jos et teekään sitä mitä haluaisit vaan alat
toteuttamaan jonkun toisen unelmia. Tokihan tästä
vanhemmat, tai kuka ikinä nyt sinulle vaatimuksia asettaakin, saattaa kenties kovastikin pahoittaa mielensä.
Mutta sehän on lopulta kuitenkin sinun elämäsi. Ja jos
käytät sitä tekemällä jotain mistä et oikeasti pidä harvoin siitä seuraa mitään hyvää.
On myös totta että kaikki eivät suinkaan tiedä mitä haluaisivat isona tehdä. Silloin on vain mietittävä missä
on hyvä ja mikä kiinnostaa. Ja sitten yritettävä löytää se
mieluisin homma. Joskus se vaatii montakin kokeilua
eri aloilla.

Tee mitä haluat
Monella nuorella (ja itseasiassa vanhemmallakin) on
hakusessa se mitä tekisi isona. Jotkut tietävät suurin
piirtein mitä haluavat ja joillain onnekkailla on valmis
suunnitelma. Yhtä kaikki, jokaisella on ainakin jonkinlaisia haaveita ja unelmia tulevasta elämästä. Mutta
ovatko ne omia?

Ja mitä menestymiseen tulee, sitä on monenlaista. Yleisesti ottaen menestyminen käsitetään lähinnä rahalliseksi. Jos tienaat paljon, olet hyvässä asemassa ja sinulla on omaisuutta, sinut mielletään menestyjäksi.
Mutta onko se oikeasti sitä? Ihmisillä kun on tapana
ihailla rikkaita ihmisiä riippumatta siitä kuinka he ovat
omaisuutensa kartuttaneet. Ja halveksia heitä joilla elämä menee kurjasti tietämättä lainkaan miten he ovat
siihen tilanteeseen päätyneet. Voihan olla että menestyjä on astunut valmiiksi katettuun pöytään. Tai hankkinut yltäkylläisen elämänsä kyseenalaisin keinoin riistämällä heikompia. Ja se elämän syrjäkujilla kulkija,
hän on voinut tehdä parhaansa mutta elämä on kerta
toisensa jälkeen vetänyt maton jalkojen alta.

Voisiko itsensä kokea menestyjäksi vaikkapa rekkakuskina tai kaupan kassana? Eikö se kuitenkin lopulta ratkaise kuinka onnelliseksi itsensä tuntee? Ihminen voi
aivan hyvin elää onnellista elämää
Nuorena sitä pitäisi päättää elämälleen jonkinlainen
hyvin vaatimattomissakin oloissa,
suunta. Pitäisi osata tietää mitä sitä haluaa sitten aikasaattaa olla että se on jopa helpomnaan työkseen tehdä. Ja joku tuskin tietää mitä etsii,
paa. Kaikki mahdollisuudet hyvään ja
vailla määränpäätä harhailee. Joku toinen taas kulkee
valmista polkua. Yhdellä on vapaus valita mitä haluaa, merkitykselliseen elämään kun ovat
toista voidaan painostaa kovastikin johonkin suuntaan. olemassa ilman hulppeita puitteitakin.
Voi olla että nuoresta halutaan perheyrityksen jatkajaa Hannu Touru
tai vaikkapa upseeria kun on suvussa ollut tapana. Painostus ulottuu myös harrastusten puolelle, lasta raijataan kaikenlaisille tunneille tai treeneihin kun äiti tai
isä aikanaan olisi halunnut olla jonkun lajin huippu
mutta taidot ei vain riittäneet. Lapsen siis halutaan toteuttavan vanhempien unelmat. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, useimmat vanhemmat tietenkin haluavat
lapsensa menestyvän elämässä. Mutta tässä piilee myös
vaaroja. Tästä syystä onkin syytä selvittää itselleen mitä
oikeasti haluaa tehdä. Mikä kiinnostaa, missä on hyvä.
Olisikin hyvä erottaa toisistaan se mitä sinä haluat ja
mitä sinulta halutaan. Nämä voivat tietenkin olla myös
sama asia. Jos sinun odotetaan suorittavan jokin tietty
korkeakoulututkinto ja itsekin haluat sitä, mitään ongelmaa ei ole. Antaa mennä vaan. Mutta jos sinun odotetaan valmistuvan esimerkiksi insinööriksi tai lääkäriksi ja haluaisitkin vain olla pukuompelija tai vaikkapa
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Ystäväni
Kun näen teidät
Pakahdun onnesta
Sieluani puristaa hellittämätön lämpö
Nauran sen ulos
Se roihuaa värjäten taivaan revontulilla
Palan liekeissä sopivan lämpimäksi
Kuin pehmoinen uuniporkkana
Sydämeni hehkuu syysruskan väreissä
-Peppi-

Mikä muuttuu muuttaessa
Oli synkkä ja myrskyinen syysilta,
kun pastori Köykkä asteli luokseni ja
määräsi seuraavasti: Liisa on tekevä
lehteen kirjoituksen ja aiheena olkoon muutto Pirkkalasta. Minä niin
peljästyin sydänjuuriani myöten,
mutta olin vallan kykenemätön uhmaamaan itse rippi-isän käskyä. Joten näin päädyin
selonteon kirjaamaan.
Vuosi takaperin isäukkoni virkkoi minulle, että muuttaisimme Mikkeliin, kauas Savonmuahan. Vaikka käytännössä tulenkin muuttamaan kunnasta kaupunkiin,
se tuntuu lähinnä päin vastaiselta.
Pirkkala on ollut vallan hurmoksellinen paikka kasvaa
ja tuntuu haikealta jättää rakas koti taa. Jään minä niin
kaipaamaan kavereita ja tuttavia, tuttuutta ja turvallisuutta ja rakkahita paikkoja niin kotia kuin seurista.
Onneksi tänä herran vuonna 2021 junat kiitävät raiteillaan, eikä minun tarvitse Pirkkalaa kokonaan unhoittaa.
Täytyy myös muistaa, että Mikkelissä ja Pirkkalassa on
paljon samaa, kuten julkisilla paikoilla olevat ruosteiset
ja hieman kiusaannuttavat, mitä suuremmoisimmat taideteokset.
Muutto osui siinä mielessä erikivaan kohtaan, että kulkiessani nyt opinahjon tietä kohti lukiota, joutuisin
joka tapauksessa vaihtamaan koulua. Myös sukuni
asustelee Mikkelissä, joten paikka on tuttu ja pääsen
heitä lähemmäksi. Niin ikään on ihan mukavaa aloittaa
lukio puhtaalta pöydältä, ilman minkäänlaisia ennakkooletuksia.
Nähkäämme Mikkelin kylillä.
Hyvän joulun toivotuksin Liisa

TOP 10 JOULUBIISIT
Ruostetaideteoksia Pirkkalassa ja Mikkelissä

1. Tulkoon joulu
2. Snowman
3. Last christmas
4. Varpunen jouluaamuna
5. Sika
6. Walking in the air

Valokuva Htm, Wikipedia

7. Joulumaa
8. Hei mummo
9. Tähti tähdestä kirkkaimman

-artikkeli Suuri Spiraali, lisenssi
CCBY 4.0

10. Tonttu
Valokuva Liisa Haverinen
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Taiteilijaelämää
Vapaa-aika. Noi sanat jo itsestään kertoo sen, mitä vapaa-ajan
pitäis olla, eli siis vapautta ja aikaa. Se, mitä tekee vapaa-ajalla,
ei tarttis olla itseään kuormittavaa, sillä tarkotushan on vaan
tehdä jotakin, jolla kuluttaa aikaa
tai jotakin mihin saa käyttää sitä
omaa aikaa. Mulle tällasii asioita
on musiikki ja taide. Niitä mä
teen, jotta aika kuluis.

Mä kuitenkin pidän musiikkia ja taidetta itelleni
vaan harrastuk
sina tai pikemminkin ajanvietteinä, joten miksi ottaa niistä paineita.
En koe, että musiikki ja taide vois olla
tällä hetkellä sen enempää kuin vaan
harrastuksia, koska en, tarkotuksellakaan, "opettelen" niitä. Toisaalta en välttämättä haluiskaan niiden olevan sen
enempää kuin harrastuksia. Jotenkin
ajatus siitä, että omat harrastukset ei
oliskaan harrastuksia, vaan jotain enemmän, on ahdistavaa. Siihen liittyy mun
ajattelu siitä, että jos jotakin opettelee
ja sen jälkeen tekee, niin sitä pitäis sitten sen jälkeen vähän niin kuin osatakin. Koen, etten vois nauttii taiteesta tai
musiikista enää samalla tavalla, jos yrittäisin tehä niistä ittelleni jotakin enemmän kuin ne
tällä hetkellä on. Niiden omanlainen hienous katoais
silloin.

Musiikki on aina ollu mulle ittelleni tärkee osa elämää. Muutaman vuoden ajan myös taiteen
tekeminen, omalla kohdalla piirtäminen ja maalaaminen, on ollu
musiikin rinnalla varsin tärkeetä.
Ne on sellasii asioita, jotka tuottaa mulle iloo ja mielihyvää. Monet olettaa, että olisin paljonkin
harjotellu etenkin kitaran soittoo, mutta totuushan on
ihan jotain muuta. En oo nimittäin ikinä opetellu sen
kummemmin kumpaakaan, taiteen tekemistä tai musiikkia. Tää voi tosin olla syynä siihen, miks en koe
Tiedän, etten oo ainoo, joka stressaa paljon asioista.
olevani kummassakaan erityisen taitava, mutta siinä se Jos joutuu tilanteisiin, joissa itellä pitäis olla ns. kaikki
hienous ehkä juuri onkin.
langat käsissä, muuttuu tilanne nopeesti ahdistavaks.
Ehkä sen takia yritän just pitää musiikin ja taiteen erilSe, että saa ite soittaa tai kuunnella musiikkia, on jolään varsinaisesta ”harraste kehikosta”, sillä koen, että
tenkin todella vapauttavaa. Musiikin kuuntelu auttaa
mua keskittymään siihen, mitä teen, ja toisaalta musiik- harrastuksissakin pitäis olla mukana tavotteellisuutta,
ki toimii myös mulle eräänlaisena motivaattorina. Siitä jotta homma etenis. Ite en kuitenkaan vaadi tavotteellisuutta sillon, kun teen musiikkia tai taidetta. Voihan
mä saan intoo ja rohkeutta tehä asioita, myös ite sitä
musiikkiakin. Taiteen tekeminen on taas mulle sellane se olla, etten vaadi itteltäni tarpeeks, jos en haluukaan
ns. kehittyä taiteen ja musiikin saralla. Tällöin kuitenehkäpä toinen ääripää. Sen tekeminen rauhottaa, ja
oon saattanu joillekin mainita, että taiteen tekeminen kin mun mielenkiinto musiikkii ja taidetta kohtaan pysyy aitoina, ja voin ehkä sattumalta siinä samalla oppia
on mulle vähän niin kuin meditaatiota, sitä tehdessä
pystyn tyhjentää mun pään kaikista ajatuksista ja vaan jotain uutta.
olla.
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Vuoden valinnat
Urheilija:

Tuplat:

Sateentorjunnan jalkapallojoukkue. Itseoikeutetusti,
ikuisesti.

Ilolat, missä Aino siellä Lotta ja toisin päin.

Pianisti:

Bingotäti:
Ariana Grozdanig.

Aleksi Lumme. Useina iltoina viihdyttänyt upealla soitannallaan monia ohikulkijoita rippikoululuokassa
Hartaus:
Liisa Haverinen
Vitsiniekka:
Julius Koskinen, vitsibattlen kiistaton 1.
Kitaristi:

Vahvistus:
Ossi Ojala, avauskokoonpanossa isojen poikien ja tyttöjen jalkapallopelissä.
Puhuja:
Hannu Touru, puuropuhe vuosimallia 2021.
Isonen:

Elias Hack, itseoppinut, innokas kohta kirkonmenoissa
Toivo Lahtinen, huolehtivainen, luotettava, iso ja lämsäestämässä.
min sydän.
Leikittäjä:
Apari:
Emma Vuoristo, ulkona pelattavien lautapelien pioInka Suomalainen, juomatauolta kovaan paikkaan,
neeri.
hauska ja hymyileväinen tiimipelaaja.
Biljardin pelaajat:
Isäntä:
Tuukka Koivisto ja Niilo Pakarinen. Valinta oli helppo.
Miro Saarinen, paikkaa apareita, lämmittä saunan ja
Jo pelkän harjoittelun määrällä titteli on ansaittu.
ruokkii leiriväen.
Kipinämatti:
Matti Aalto. Alkukesästä oli vaikeuksia, koska metsäpalovaroitus. Varoitusten poistuttua poltti kaiken.
Luottomiehet:
Reino Narvinen ja Aaron Laukkanen
Jumppaohjaajat:
Viivi Mäntylä ja Hilma Tatti

Emäntä:
Eila Korvala. Maukasta kotiruokaa vuodesta toiseen.
Ystävät:
Max Anttila ja Samuli Lehtonen, erottamattomat.
Vuoden uunoilijat:

Uunokerho, sen viralliset jäsenet ja lukuisat vierailijat.
Alkukesästä aina jouluun asti kaksi kertaa viikossa koAukusti Palosaari, seurakunnan ilmatilassa ilman lupia, koontuva uunokerho on toiminut esimerkillisesti ja
mutta taidolla.
edistänyt hyvää yhteishenkeä.
Lentäjä:

Pullavuorolainen:

Besserwisserit:

Santra Niittylahti. Osoitti esimerkillistä vastuunkantamista. Hoiti hommansa ja toi piparit koko seuris väelle.

ei tietoa koska uuno syrjäytti.

Autokuski:

Oma valintasi:

Taavi Ahonen, harva kuljettaja tervehtii rattia ja kertoo ikävästään avoimesti muiden läsnä ollessa.

1.

Leipuri:
Jere Hämäläinen, 320 pullaa parissa tunnissa, eikä tun- 2.
nu missää.
3.
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Entäpä se, kun olin joskus pitänyt Pappilan ovia auki,
eli minulla oli ollut avain. Olin hakenut sen Atelta ja
Arto Köykkä on pariin otteeseen keroltuani pappilassa koko päivän nuorten kanssa ja palautonut seuraavaa tarinaa. Hänen mutettuani avaimen lähetin Atelle tekstiviestin, jossa luki,
kaansa jokaisesta ihmisestä on oleettä avain on nyt hänen postilaatikossaan. Taisin laittaa
massa muisto, joka tulee mieleen, kun
peukalo-emojin perään. Aten vastaus oli ytimekäs: ”k”.
tästä ihmisestä puhutaan – jokin sellainen yksinkertainen ja usein toissi- Vai ehkä se, kun olimme rippileirillä vaelluksella. Näimjainen, mutta silti mieleen jäänyt. Mi- me vaivaiskoivuja, ja hetken niitä ihmettelimme, kunnun tapauksessani tämä jokin muisto nes jostain takaa mesosi tuttu ääni: ”Vaivaiskoivu! Se ei
on, Arto Köykän mukaan, vessaharja. oo oikein puu, eikä oikein puskakaan. Se ole oikeastaan
yhtään mitään.”
Tarina juontaa juurensa siitä, kun noin
17-kesäisenä siivosin Lotjalla vessoja, ja erääseen ilmi- Vaiko se, kun me olimme ystäväni Lauri Aron kanssa
öön tympääntyneenä taiteilin A4-paperista miesten ves- ensimmäistä kertaa apareina, ja istuimme pitkän päivän
jälkeen kahdestamme nuotiolla myöhään. Ate tuli tuvan
sankopin seinään kyltin, jossa luki ”Sivistynyt euroopportaita pitkin ja seisahtui seuraamme. Hetken hiljaipalainen käyttää vessaharjaa” – vähän kyseenalainen
lausunto, tiedän. Tätä tekstiä koristi kuva vessaharjasta, suuden jälkeen hän siteerasi Raamatusta Matteuksen
evankeliumin kahdennenkymmenennenkolmannen
joka muistutti
luvun kolmattakymmenettäkolmatta jaetta: ”te kyykäärerehdyttävästi
meen sikiöt”, ja käveli matkoihinsa.
piikkinuijaa.
Näin täksi
Vai sittenkin se, kun teimme jollain leirillä taikatempun
”minun muistokAtelle. Temppu oli aika hieno, niin hieno, että pastori
seni” valikoitui
lysähti läheisen sängyn reunalle, missä hän istuikin hyvessaharja. Nyt,
vän tovien kikattaen kuin pieni lapsi ja hokien: ”mää en
Ate, on aika
käsitä, mää en käsitä.”
kostaa. Mikä siis
Olisiko se sittenkin Aten lausahdus: ”Miksi kunnon krisolisi minun vastitty kannattaa Ilvestä? Koska hän on aina heikomman
taava muistoni
puolella.”
Atesta – se yksi
asia, joka tulee
Ehkäpä se olisi se, kun Ate teki kerran muistaakseni
mieleen, kun
vuosihuoltoreissulla erityisen hienon maalin, ja suusta
hän tulee pulipsahti ruma sana. Minä häntä sitä vähän kyseenalaisheeksi?
tin, että onko tuo nyt papille sopivaa, mihin Ate sitten

Kostoni Arto Köykälle

Minun ensimmäinen muistoni Atesta ajoittuu jonnekin
kymppisynttäreideni ja rippikesäni välillä, varhaisteiniikään. Ajoin polkupyörällä Haikan alamäkeä, kun vastaan käveli tutun näköinen hahmo harmaassa takissa ja
pulisongeissa. Ollessani hänen kohdallaan tämä hahmo
nosti kätensä ja tervehti, mutta luja vauhtini oli jo siivittänyt minut ohi enkä ehtinyt itse reagoida. Ne ovat niitä
hankalia sosiaalisia tilanteita: ei siinä oikein voi pysähtyäkään ja juosta takaisin kysymään: ”ai mitä?” ja saava
vastaukseksi: ”no että moi”. Ei, ajoin eteenpäin.
On kuitenkin muitakin vaihtoehtoja. Alkuun pari hauskempaa. Näissä täytyy vähän tuntea Aten huumoria.
Ehkä sopiva olisi se, että aina, kun joku mainitsee nimen Arto Köykkä, joku huikkaa jostain perään: ”pappi”.
Tämä on tietenkin peruja kouluaikojen päivänavauksista.
Tai se, kun pelasimme Nynäsin Miikan kanssa joskus
Seuriksella shakkia, ja Ate käveli katsomaan. Hetken
tuijotettuaan hän tuhahti ja sanoi: ”eihän tuo ole shakkia”, ja käveli pois.

puuskahti: ”Kuule, mä olen pelannut jalkapalloa kauemmin kuin ollut pappi.”
Vai olisiko hyvä muisto niin sanottu pastorin kylkiasento – asento, jonka tietävät ne, jotka ovat olleet Lotjalla
iltaohjelmissa samaan aikaan Aten kanssa. Siihen kuuluu makuuasento
kyljellään, käsi tukena pään alla ja hiljalleen lupsahtelevat
silmäluomet. Odotan
innolla, kuka kotoisista papeistamme
tämän asennon
omaksuu – olisiko se
jompikumpi Reetoista vaiko kenties Eetu?
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Mutta noh, onhan niitä ollut pari vähemmänkin hulvatonta muistoa.
Ehkä se muisto olisi sittenkin se, kun viime kesän rippileirillä, leirillä, jolla Ate muuten päätti ST:n peliuransa mestaruuteen, kysyin Atelta, että mikä oikeastaan
on shakkipuolustus caro kannin todellinen tavoite.
Keskustelu johti siihen, että istuimme 1.30 yöllä kesken riparin Lotjan keittiön pöydän ääressä, kun Ate
selvensi minulle tietokoneensa avulla todellista caro
kannia.
Taikka ehkä se, kun olimme Lotjalla pääsiäisenä, ja oli
tullut aika tavanomaisen dramatisoidun iltahartauden,
jossa usein kuvataan Jeesuksen ristiinnaulitseminen.
Joku esiintyjistä horjahti, ja kuten usein joukossa, jostain alkoi kuulua pientä tirskuntaa. Tähän Ate totesi
vain rauhallisesti: ”Ei naureta. Vai olemmeko me niitä,
jotka nauravat?”
Vaiko sittenkin ehkä se, kun eräällä rippileirillä kauan
sitten sattui niin ikävästi, että erään nuoren matkarahat varastettiin hänen asumuksestaan. Ate teki silloin
sen, minkä kuka tahansa muukin olisi varmasti tehnyt,
mutta silti se oli hän, joka sen teki: antoi nuorelle uudet matkarahat omasta pussistaan.
Niin. Kaikkien näiden vaihtoehtojen joukosta olisi hyvä valita jokin. En voi kuitenkaan välttää sitä ajatusta,
että se oikea ”yksi muisto” olisi sittenkin se ensimmäinen: polkupyörä ja ylös nostettu käsi. Se, että missä
tahansa oltiinkin, niin jokainen sai kokea tulleensa
huomioiduksi, koska pastori (no, rovasti oikeastaan)

Köykkä piti huolta siitä, että jokaista tervehditään ja
jokaiselle jutellaan. Varsinkin tämä koski, ja koskee,
niitä, jotka ovat pikkuisen hukassa, eivätkä aivan tiedä, mihin mennä tai missä olla. Missään ei tarvinnut
koskaan olla kauaa yksin, kuin jostain näkyi harmahtava tukka, pulisongit ja eriparisukat. Siinä sitä sitten jo
oltiinkin: keskustelun syövereissä.
Kyllä vain. Se taitaa olla se yksi muisto, joka tulee aina
mieleen, kun puhutaan Arto Köykästä. Se, tai… ”ylös
ylös, kaikki nukkuneet – käetkin ovat jo kukkuneet!”
Tuomas Hoffren
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Torstain ja perjantain välisenä yönä eräät vedenkiiltoiset silmät tulivat mieleeni. Aamulla maltoin odottaa
puolikymmeneen, kunnes soitin. Ei vastannut. Piti lähettää tekstiviesti. Sitten sain vastapuhelun. Ensin
vaihdettiin kuulumiset. Mitä kuuluu teille ja mitä kuuluu meille. Sitten sanoin että on mulla muutakin asiaa.
Kysyin että muistatko. Haluan vain tarkistaa että
itse muistan oikein. Siitä on jo kauan. Muistatko että
nojasit piha-aitaan ja melkein itkit? Olit ollut vain turistina ja nähnyt jotain, mikä vielä kotona monta päivää myöhemmin toi vedet silmiin.
Se oli Paldiskin sotilastukikohta. Paldiski. Kun sotilaat jättivät sen, niin he olivat sotkeneet kaiken. Ikkunat oli rikottu. Paikat oli sotattu ulosteeseen. Se oli
Paldiski. Se oli tällä kertaa sen niminen, mutta oikeastaan nimellä ei ole väliä. Tällä kertaa oli sellainen nimi,
mutta se olisi voinut olla Rovaniemi 1945. Tai Vietnam My Lai 1968. Tai kesämökki tai naapurin vintti
2021, kun isovanhempien sodanaikaisia kirjeitä oli
revitty palasiksi. Oli käännetty, tongittu ja levitetty
pitkin poikin.
Suomen kielessä on tälle kaikelle yleisnimi. Se on
hälläväliä. Kun kaikki ympärillä oleva on hälläväliä,
niin silloin syntyy käsittämättömät määrät sotkua, rikottuja ikkunoita ja revittyjä kirjeitä. Kun hälläväliin
yhdistyy edes muutama pisara vihaa, niin silloin ollaankin jo julmuudessa ja sotarikoksissa.
Me tarvitsemme tunteen elämän merkityksestä.
Henkiriepumme riippuu siitä. Me tarvitsemme tunteen
siitä, että tulevaisuutta kannattaa odottaa, että siellä
on meille varattuna jotain odottamisen arvoista. Niin
että voimme vaikuttaa tulevaisuuteen, että tulosta ei
ole päätetty jossain toisaalla meiltä mitään kysymättä.
Sillä jos ei ole tulevaisuutta, niin ei ole myöskään kunniallista nykyisyyttä. On vain hidas rempalleenmeno,
tai vielä pahemmin, pahimmillaan on hävitetyt paikat.

Aiemmin tätä tekstiä on tulkittu niin, että auringolle ja
kuulle ja ehkä myös tähdille tapahtuu jotain, mille ihminen ei voi mitään. Avaruuden uhkat ovat kyllä edelleen olemassa. On mahdollista, että jokin suuri taivaankappale osuu maapalloon niin kuin kuusikymmentäviisi miljoonaa vuotta sitten Jukatanilla, kun
dinosaurukset kuolivat. Mutta komeetat ovat sivuasioita nykyään, ne ovat helposti unohdettava pelko.
Nykyään ei ole kyse niinkään taivaankappaleista,
vaan lähilähiavaruudesta, ilmakehästä.
En ryhdy tässä esittelemään ilmastonmuutoksen
trendejä. Sen olen huomannut, että Kilimanjarolla lumiraja nousee vuosi vuodelta. Pian ollaan niin pitkällä,
että Hemingway ei enää pystyisi kirjoittamaan kuuluisaa novelliaan Kilimanjaron lumet. En tiedä, mikä olisi
tehokkainta torjuntaa. Yhtälöt ovat vaikeita ja muuttujia on paljon.
Mutta siitä uskon tietäväni jotain, miten tämä aikuisten maailma heijastuu nuoriin.
Asiasta on olemassa tutkimustietoa. Lähes puolet
suomalaisnuorista on sitä mieltä, että ihmiskunta on
tuhoon tuomittu. Saman verran on niitä, jotka epäröivät lasten hankkimista ilmastokriisin takia. Ajatelkaa
nyt, lähes puolet eli yli neljäkymmentä prosenttia. Tämän tiedon pitäisi vavahduttaa.
Tässä on kirkon paikka. Tässä on Pirkkalan seurakunnan paikka. Tässä on Pirkkalan nuoren seurakunnan paikka. Tässä on se kipukohta, jonka hoitamiseen
tarvitaan kristillistä uskoa. "Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka silloin voi olla meitä vastaan", sanotaan
raamatussa. Tätä lausetta on ehkä vähän muokattava.
Voi sanoa näinkin: "Jos me olemme Jumalan puolella,
kuka silloin voi olla meitä vastaan."
Meille käy huonosti, jos nuoret menettävät tulevaisuususkon. Jos aletaan uskoa, että meidän jälkeemme
vedenpaisumus niin millään ei ole väliä. Jos aletaan
ajatella, että edes lapsilla ei ole pelastumisen mahdolliHyvät ystävät! Olen katsellut ainakin paikallisesti
suutta ja että lasten ei kannata syntyä tähän maailmaailmaa paljolti nuorten silmin. Se on ollut sikäli hy- maan, niin sitten laitetaan hulinaksi. Jos ajatellaan,
vä näkökulma, että heidän kauttaan näkee myös aiettei ole ketään Jumalaa joka lopulta palauttaa järjeskuisten maailmaan. Nuoret heijastavat sitä, mikä tatyksen, niin silloin ollaan vaarassa ajautua siihen minkä
pahtuu ja on tapahtunut aikuisten isossa maailmassa.
muuan Dostojevskin romaanihenkilö sanoi niin, että
Nuoret eivät ole maailmaansa tehneet. He ovat siihen jos Jumalaa ei ole niin kaikki on sallittua. Jos me nätulleet ja he voivat oikeastaan vain sopeutua siihen.
emme tulevaisuus on vain mittaamatonta konkurssia,
Suuri osa heidän ilostaan ja ahdistuksestaan on heijas- niin mitä muuta meillä on kuin Stockmannin ylikansaltumaa siitä, mitä aikuiset ovat päättäneet.
liset hullut päivät ja maailmanlopun meininki ja ahneiEi niin, että kaikki olisi nykyään huonosti. Suhteet den hallitsema loppuunmyynti, jossa otetaan irti kaikvanhempiin ovat parantuneet paljon. Enää ei ole häpeä ki mikä suinkin irti lähtee. Kaluamme tyhjäksi kaiken,
sanoa, että isä ja äiti ovat hyviä tyyppejä. Esiintymissyömme ja nuolemme astiamme tyhjiksi ja senkin jältaito on parantunut. Enää ei olla tuppisuita. Jokainen keen mietimme, vieläkö niistä lautasista vielä olisi josaa suunsa jotenkin auki. Nuoret ovat huomanneet
honkin. Voisiko niistä olla käyttöä vaikkapa frisbiikenmoraalisia ongelmia, joita ei ennen huomattu. Viina ei tällä?
maistu entiseen tapaan, ja siitä nihkeydestä seuraa paljon hyvää.
Mutta sitten on murheellisia asioita, jotka päivän
raamatunteksti pakottaa nostamaan esiin. "Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät."
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Hyvät ystävät, tämän takia me tarvitsemme toivoa. Jotta välttäisimme hillittömän loppuunmyynnin
ja maailmanlopun menon, niin sitä varten me tarvitsemme luottoa siihen, että huominen ylipäänsä tulee
ja että huomista kannattaa odottaa. Kun toivo sammuu, niin samalla sammuvat myös mahdollisuudet.
Mikään ei motivoi ihmistä niin hyvin tekemään mahdottomia... ei ole mitään parempaa motivoijaa suurille ihmisjoukoille kuin se, että lasten takia kannattaa
yrittää. Että hällävälille ei pidä antautua.
Toivo on meidän mahdollisuutemme ja velvollisuutemme. Vaikka itse ei enää jaksaisi toivoa, niin
toivo on lasten tähden velvollisuutemme ja kyynikonkin on toimittava niin kuin toivoa olisi.
Vaikeina aikoina tarvitaan kättä joka ei vapise.
Tarvitaan päätä, joka ei sumene. Vain sisäisesti vahva
ihminen kestää. Toivo liittyy uskoon. Voidaan melkeinpä sanoa, että toivo on uskon toinen nimi. Viime
vuosisadan merkittävimmän filosofin Ludwig Wittgensteinin mukaan voimme sanoa, että usko on syvin
mahdollinen merenpohja, joka pysyy tyynenä miten
korkeina aallot ikinä vellovatkin.
Seurakunnan tehtävä on uskonsa pohjalta hoitaa
toivonsuojelijan virkaa. Keksin juuri tällaisen sanan,
toivonsuojelu. Kun me uskon pohjalta me muistutamme, että kun me asetumme Jumalan puolelle,
niin silloin kukaan ei voi olla meitä vastaan. Me
olemme toivonsuojelijoita. Me emme varaudu vain
pahimpaan, vaan varaudumme myös siihen, että yhdessä Jumalan kanssa voimme muuttaa suunnan. Moni asia on sittenkin itsestämme kiinni. Tai tarkkaan
sanoen siitä, kuinka paljon me rohkenemme ja viitsimme asettua Jumalan sanan puolelle. Se opettaa
meitä, että ihmisen onni ei tule omaisuudesta, vaikka
sitä olisi kuinka paljon tahansa.
Jossain siellä, syvimmässä mahdollisessa merenpohjassa voi tapahtua ihmeellisiä asioita, miten korkeina aallot sitten vellovatkin.
Fjodor Dostojevski on kirjailijoista suurin. Tämä ei
ole mielipide. Tämä on tieto. Häneltä ei pidä poimia
lainauksia ja sitten sanoa, että Dostojevski sanoo näin
tai että hän sanoo noin. Hän muuttaa alati kantaansa,
kumoaa itsensä alituiseen. Hän antaa puheenvuoron
sekä Jumalalle että pirulle. Hän antaa rikollisen ja
murhaajan puhua pyhiä asioita. Inhimillisessä jaloudessa hän näkee turmion.
Sen vuoksi seuraavaa lainausta ei pidä käsittää
Dostojevskin lausumaksi, mutta isä Zosimaa se on.
Zosiman sanoihin hän kokoaa kristillisen maailmankatsomuksen suuruuden, sen suuruuden joka yhä tuo
ihmiselle toivon ja tuo sellaisen tulevaisuususkon,
että ikkunoita ei tarvitse rikkoa eikä isovanhempien
kirjeitä tarvitse repiä.
Näin Zosima sanoo: "Samana hetkenä, jolloin te
kauhuksenne näette, että kaikista ponnisteluistanne
huolimatta ette ole lähestynyt päämäärää, vaan päin-

vastoin siitä loitontunutkin - sinä samana hetkenä,
ennustan teille, te yhtäkkiä saavutattekin päämäärän
ja näette selvästi yllänne Jumalan ihmeitä tekevän
voiman, Jumalan joka on koko ajan teitä rakastanut
ja huomaamattanne johdattanut."

Arto Köykkä
Saarnan pohjana ollut raamatunteksti:
Jeesus sanoi:
”Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä
ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on
kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven
päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun
nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne
pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
Hän esitti heille myös vertauksen:
”Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte
ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin
te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas
ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.”
Luuk. 21:25–33
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Olin ajamassa tiellä illalla luostarin edessä, kun autoni
yhtäkkiä hajosi. Menin luostariin kysymään majapaikkaa. Munkit ottivat minut avoimin käsin vastaan ja sain
majapaikan. Heräsin yöllä äärimmäisen outoon ääneen.
Ihmettelin mistä ääni tuli ja mikä se on. Menin aamulla
kysymään mikä se oli. Munkkien salaisuus, he vastasivat, joten menin pois.
Vuoden päästä autoni hajosi saman luostarin edessä,
joten menin taas kysymään majapaikkaa. Minut otettiin taas avoimin käsin vastaan. Heräsin taas yöllä samaan outoon ääneen. Kysyin taas aamulla mikä se oli
ja se on edelleen munkkien salaisuus.
”Miten pääsen munkiksi?” kysyin. ”Laske maailman
hiekanjyvät.” Minulla meni 20-vuotta, mutta sain selville montako niitä on. 768 910 213 957.
”Hyvä,” munkit sanoivat: ”Tule.” Minut vietiin kellariin,
jossa oli ovi ja sen takana oli vastaus, mutta en voi kertoa, koska et ole munkki.

Jouluevankeljumi Tampereen kiälellä
Ja tapahtu niihi aikoihi, että Keisari Aukustus määräs,
että se pruukaa pitääv verot koko maalle. Soli ensimmäinev verollepano ja tapahtu sillo ku nääs Kyrenius
oli Syyriam maaherra. Ni jokaise tartti ryysiä verovirastoon, kuki omaan kaupunkiinsa.
Ni Jooseppiki läksi Kalileasta Nasarettii, Juuttaa maa
Taaveti kaupunkii, jonka nimi om Peetlehem ku se oli
meinaa itte sitä Taaveti sukua. Verotettavaks sem
morsmaikkansa Marian kans, joka vartos lasta. Ja just
ku ne nääs kerkis siihe kohralle, eikös Maria alkanukki
synnyttää. Ja poja pyäräyttiki, ensimmäisem mukulansa, kääri ser rätteihi ja tälläs semmosee seimee sen tähre kum majapaika huushollit olit oli joka lukaasi täys.
Ja siä seurulla oli paimenia niityllä vahtimassa väliä
laumaansa. Ni heirä eressää seiso Herra enkeli ja heirä
ympärillä paisto Herra Kirkas valkee ja ne pelästy. Mut
enkeli sano, jotta
"Moro! Älkää peläästykö, mää sano teille oikee ilose
asia ja se koskee kaikkia muitaki. Teille o just tänää
syntyny Vapahtaja, Taavetin kaupunkissa, joka or Ristus - Herra. Ja semmosem merkim mää anna, että sei
lapsel löyrätte ku se on kapaloitu ja makaa seimessä."
Ja siinä samassa enkeli kans' oli kauhee määrä taivaallista sotaväkee, ja nää ylisti Jumalaa ja sano:
"Kunnia olkoo Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha
ihmiste keske, jolle hällä o hyvä tahto."
Ja ku enkelit oli mennyp paimentel luota tiähensä, niin
nää sano keskenää, et kaim mar meki lähretää kiiruukaupalla Peetlemii kattoo, mitä siä nyt on tapahtu ja
mistä Herra anto tiaro. Ja hehäl läks oitis ja löysi Maria
ja Joosepi ja niirel lapse, joka köllötti seimessä. Tän
nähressää nää sano, että mitä ne nääs oli kuullu tästä
mukulasta. Ja joka ainoo, kuka kuuli paimenie sanat,
oli ihmeissää.
Mutta Maria laitto korvansa taa kaikki, mitä ne oli sanonut ja miätti sitä miäleesänsä. Ja paimenet palas takasi ja mennessää kiitti ja ylisti Jumalaa kaikesta siitä
nääs, mimmottia ne oli kuullu ja nähny ja niinku niille
oli meinaa ilmootettu.
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25 ihmiseltä 6 jouluun liittyvää kysymystä.

Äidin puolen sukulaisten kanssa myös viettiin,
Perheen kanssa joulua vietti melkein kaikki,

1. Kysymys oli, että uskotko joulupukkiin?

Jotkut viettivät vain itsensä kanssa joulua.

9 ihmistä vastasi, että he uskovat.
14 vastasi, että ei usko joulupukkiin.
2 ihmistä ei tiennyt uskovatko joulupukkiin.

6. kysymys olikin, että mikä on tärkeintä joulussa?
Siitä tulikin aika pitkä lista:

Yksin hartaus kirkossa,
2. Kysymys oli, että kirjoitatko joulupukille kirjetLähimmäisen rakkaus,
tä?
17 ihmistä ei jostain syystä kirjoita joulupukille kirjet- Tunnelma ja rauha,
tä.
Läheisten kanssa oleminen,
Mutta onneksi 8 kirjoittaa joulupukille.
Sädetikut,
Joulutaika,
3. Kysymys olikin, että syötkö joulukinkkua tai
joululaatikoita?
4 ei syönyt kumpaakaan.

Lahjat,
Ruoka oli myös suosittu,

Koko perheen näkeminen,
Mutta 21 söi joko molempia tai pelkästään toista ruoPerhe,
kaa.
Hyvä meno,
4.Kysymys kuuluikin näin, että mikä on lempi jou- Kiireettömyys,
lumuisto?
Yhdessä olo,
Vastauksissa oli tällaisia asioita:
Kaverit,
Koiran saaminen pienenä, Puunhaku, Kaikki joulut,
Sukulaisten näkeminen ja mummolassa käyminen, Lappireissu,
Lautapelihetket perheen kanssa, Sai toivomansa hello
kitty pyjaman,
Oli itse joulupukki ja serkku repi parran pois, Sai
oman pyörän 2-vuotiaana,
10 tunnin pelisessio sisarusten kanssa, Kelkalla ajaminen,
Jouluaamut, Veljen kanssa mäenlaskua ensilumen tultua,
Kaatui jäällä, Lahjat
Osa ei tiennyt ja joillain oli samoja vastauksia.
5. Kysymyksessä kysyttiin että, Kenen kanssa vietät joulua?
Vastaukset olivatkin nyt tämmöisiä:
Kavereiden kanssa,
Vanhempien kanssa,
Läheisten/ isovanhempien kanssa vietti aika moni,

Pitkät vapaa päivät ja aikaa vaan olla
Gallupintekijät: Pinja ja Lauri
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10 TAPAA PILATA JOULU

6. HAUTAUSMAA

-Kynttilän unohtaminen tai jos sinulla
kestää liian kauan
-Joulupuuro on pe- kynttilän sytyttämirinteinen osa joulua nen olet pettymys
ja sen voi myös pila- koko perheelle.
ta monella eri tavalla. Esim polttamalla, 7. LAUTAPELIT
unohtamalla mante- -Jos olet nauttinut
lin tai syömällä mi- joulurauhasta tähän
tään muuta puuroa
asti, voit unohtaa
kuin riisipuuroa. Ja sen. Lautapelien aiauta armias, jos löy- kana rakkaimmasta
dät mantelin ennen perheen jäsenestä
sisaruksiasi. Veli lyö tulee verivihollisesi.
ja sisko huutaa.
Siinä eivät jouluih1. JOULUPUURO

2. LASTENOHJELMAT

meetkään auta.

-Joulupukin kuumalinja, lumiukko ja
kadonnut joulupukki
missaat yhdenkin ja
joulu on pilalla.
(Lumiukosta riittää,
että kuulee tunnarin).

-Jos et tarjoa piparia
pukille olet tuhma
lapsi. Jos et laula
pukille olet tuhma
lapsi. Jos vedät pukkia parrasta, olet
ERITTÄIN tuhma
lapsi.

3. JOULURAUHAN
JULISTUS

9. LAHJAT

8. JOULUPUKKI

-Ei saa näyttää petty-Unohdat katsoa sen mystä pehmeistä
tai kehtaatkin möly- paketeista. Täytyy
tä, kun joku muu
aina kiittää kaikista
yrittää katsoa sitä.
alushousuista, sukista ja liköörikarkeista.
4. JOULUSAUNA
Jos et hanki muille
-Jos saunot illalla
edes pientä lahjaa
joulusaunan, olet
olet kunnon grinch.
psykopaatti. Tai mikäli unohdat lämmit- 10. MÄSSÄILY
tää saunan, suositte- -Jos olet karkkilalen muistitestejä.
kossa jouluna tai jos
5. JOULUATERIA
-Jos ei ole kinkkua,
vietätkö edes joulua? Parempi olla
polttamatta ja jättää
meheväksi! Kaikki
kalkkunan syöjät
voivat painua Amerikkaan:)

et ole oksennus ähkyssä illalla, onnittelut mokasit maaliviivalla!
Toimittajat: Santeri
ja Viivi

Nooa räppi.
Nooa on komea.
Nooa on ihana. Nooa
on myös tosi lihava.
Nooalla on isot kassit, niissä on kaikki
Nooan massit.
Nooaksi haluaisi tulla kaikki, myös naapurin Maikki.
Nooa syö kaikki kinkut, myös naapurin
limput.
Skyrt, skyrt.
(Välisoitto)
Jou-lu
Marraskuusta Nooa ei tykkää, silloin hän harrastustaan lykkää.
Kun joulukuu alkaa, Nooa tulee vessaan juoksujalkaa.
Pirkkalaa Nooa johtaa, siellä hän paljon haasteita kohtaa.
Nooa pääsi neuvostoon heittämällä, vähän niin kuin puuroa
keittämällä.
Skyrt, skyrt. (Välisoitto)
Jou-lu
Nooa on maailman paras, hän on myös karkkivaras.
Nooan isä on hänestä ylpeä, hän antaa Nooan rahassa kylpeä.
Nooalla on siis paljon rahaa ja massoittain mahaa.
Nooalla on hieno skootteri, siinä on muuten myös moottori.
Skyrt, skyrt. (Välisoitto)
Jou-lu
Nooa on kuin vuori, häntä halaa kaikki myös joulumuori.
Nooan luokse kaikki ryntää, vaikka hän jo peltoa kyntää.
Paris vie Nooan nakki, sitä haluaa koko sakki.
Muista tää räppi, kun meet nukkuu. Muuten et tuu aamul kukkuu.
Jou-lu Straight up
Tuotanto: Nooan kaverit+ Nooa
(Nooa on oikea henkilö, ollut mukana tuotannossa ja hän on
hyväksynyt ja kuullut tämän bängerin)
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Isben ja Katrin parhaat arkireseptit
Tämä ei ehkä ole täydellisin isoäidin reseptikokoelma eikä kaikki
muutenkaan suju kuin Strömsössä, mutta sadan prosentin varmuudella näiden reseptien avulla yksinasuva yliopisto-opiskelija selviää
hengissä (ainakin suunnilleen puoli vuotta).
Isben kätevä kinkkukiusaus
1 pss perunasipulisekoitusta
1 pkt kinkkuleikkelettä (jota et muuten ehtisi syödä loppuun ennen
viimeistä käyttöpäivää, koska tarpeeksi pieniä kinkkupaketteja ei ole
markkinoilla)
ripaus suolaa
2 tl pippuri
2 tl paprikamauste
2 dl kermaa loraus öljyä hujaus juustoa (jos sitä löytyy)

1. Tämän ruoan kokkaus lähtee älyämisestä, että pitäisi varmaan tehdä ruokaa jossain kohtaa. Tämä tapahtuu
yleensä etäluentojen välissä, jolloin ruoanlaittoon näyttää olevan vielä hyvin aikaa jäljellä. Väännä uuni vaikka
225 asteeseen ja käytä keskilämpöä, koska muita toimintoja uunista et ymmärrä/osaa käyttää.
2. Uunin lämpenemisessä kestääkin yllättävän kauan ja täten luento ehtiikin alkaa ennen kuin uuni on lämmennyt. Lisäksi, koska olet laiska etkä ole voinut tehdä minkäänlaisia esivalmisteluita, seuraava vaihe alkaa
luennon ollessa jo käynnissä. Siirrytään keittiöön tietokoneen kanssa ja aloitetaan kinkun leikkaaminen. Tämä
on työvaiheista kaikista vaarallisin. Varo, ettet leikkaa sormeasi (mikäli kuitenkin käy huonosti voit kysyä Isbelta kokemuspohjaisia ensiapuvinkkejä)!
3. Tässä vaiheessa on hyvä nopeuttaa kokkaustahtia, sillä kohta
alkaa luennon ryhmätyöosio. Ota uunivuoka kaapista ja lurauta
sen pohjalle öljyä.
4. Heitä pakkasesta perunasipulisekoitus, juuri leikattu kinkku ja
kerma vuokaan ja sekoita.
5. Heitä tämä seos kiireessä uuniin ja avaa tietokoneeltasi mikrofoni ja osallistu ryhmätyö osioon kuulostamatta siltä, että olisit
juuri laittanut kinkkukiusauksen uuniin.
6. Hetken päästä älyä, että et laittanut ruokaan yhtään mausteita.
Ota ruoka pois uunista ja lisää kiva määrä kivoja mausteita.
7. Laita ruoka takaisin uuniin ja anna olla vaikka 45min tai kunnes luento on päättynyt. Testaile välillä, ovatko perunat kypsyneet.
8. Ota ruoka uunista ja nauti isabellalaisittain runsaan ketsupin tai
katrilaisittain perinteisen puolukkahillon kera! (Muista myös sammuttaa uuni. Jos et muistanut laittaa juustoa ruokaan, sitä ei ikinä
tässä reseptissä käsketty laittaa, käytä juusto leivän päällä.)
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Katrin uskomaton uunifetapasta
200 g fetajuustoa
3/4 pss makaronia
1 prk aurinkokuivattuja tomaatteja öljyssä
1/2 paprika
2 tomaattia
1 punasipuli
1-2 valkosipulinkynttä
oliiveja basilikaa, timjamia yms vihreää maustetta (ei kannata laittaa tilliä tai wasabia) chiliä tai chilijauhetta pippuria öljyä (jos siltä
tuntuu)
1. Laita feta uunivuoan pohjalle. Kannattaa tähdätä keskelle vuokaa, niin mahdolliset Instagram Story -päivitykset kokkausprosessin kulusta näyttävät esteettisemmältä.
2. Pilko aurinkokuivatut tomaatit, paprika, punasipuli, valkosipulinkynnet ja normitomaatit sopiviksi paloiksi. Kuten Isbenkin reseptissä mainittiin, on leikkaaminen tässäkin vaarallinen ja tarkkuutta vaativa työvaihe. Ole siis tarkkana kuin porkkana (jota tähän reseptiin ei muuten kuulu!)
3. Kaada kasvikset uunivuokaan ja kaada päälle aurinkokuivattujen tomaattien öljy purkissa olevine maustehitusineen.
4. Heitä vuokaan myös oliivit (kannattaa katsoa ettei niissä ole kiviä sisällä tai vaihtoehtoisesti hankkia tekohampaat) sekä mausteet (tarkka mittaaminen on heikoille, joten anna intuitiosi ottaa ohjat annostelussa). Jos
tuntuu että öljyä ei ole tarpeeksi, sitä voi lisätä vielä lorauksen vuokaan.
5. Kypsennä uunissa 200°C noin 30 min tai niin kauan että näyttävät kypsiltä. Erittäin monimutkaisella uunimikrosysteemillä kannattaa ensin käyttää kiertoilmatoimintoa ja lopussa, jos teknologiaosaamisi sallii, grillivastusta.
6. Munakellon (tai palovaroittimen) soidessa ala paniikissa etsiä patalappujasi, joita ei voi keittiökaappien vähyyden vuoksi tietenkään säilyttää keittiössä. Todennäköinen löytymispaikka on eteisen hattuhylly tai parveke. Ota uunivuoka pois uunista.
7. Huomaa, että unohdit keittää makaronit. Laita kattilallinen vettä
kiehumaan. Kaada makaronit kattilaan huomioiden, että pastan keittämisessä ei edes kannata pyrkiä tiettyyn annoskokoon, vaan pastan
määrän tietäminen etukäteen on täysin ihmismielen ulottumattomissa oleva asia.
8. Kun makaronit ovat kypsiä, kaada niistä ylimääräinen vesi pois.
Kaada makaronit uunivuokaan ja sekoita kaikki ainekset iloisesti
keskenään.
9. Nauti annoksesi korkeana kohoavien tiskivuortesi katveessa. Ruokailun jälkeen mukava ja kehittävä aktiviteetti on uunin peseminen,
sillä uunin seinille räiskyneen öljyn ei kannata antaa jämähtää pintoihin kiinni asunnon seuraavan vuokralaisen kiusaksi.
Lopuksi vielä aloittelevan itsekseenasujan armonlause:
Mikäli nämä reseptit eivät maistu tai valmistuksessa käy pari muuttujaa, hengissä säilyy myös esimerkiksi nuudeleilla, Saarioisen mikropizzoilla, hernekeitolla, puurolla, munakkaalla, kouluruoalla, lähimarketin sushillla, Hesburgerilla, pakastepatongilla, ruisleivällä tai tarpeen tullen vaikka tarjousirtokarkeilla.
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Luovuttamattomat
Kautta seurisaikojen ovat isoset listanneet niitä
Pirkkalan rippikoulujen tärkeimpiä asioita, joista
tunnistaa meidän seurakunnan rippikoululeirit. Listalla olevat ripareittemme tunnusomaiset piirteet
ovat keskenään tasa-arvoisia, joten mikään tärkeysjärjestys tämä listaus ei ole. Voi olla, että listalta
puuttuu vielä joitakin asioita, mutta tätä voidaan
jatkaa ensi kesän rippikoulujen jälkeen. Näistä asioista yksikään isosistamme ole ollut valmis luovuttamaan:
-Jalkapallo
-Hiljentyminen
-Ristitunti
-Iltalaulu ”Illan rauha hiipii”
-Hartaudet
-ST
-Lauluhetket
-Punainen veisukirja
-Nuotiohetket
-Norsupallo, sosiaalilitta, halirinki ja muut yhteisleikit
-Iltaohjelmat
-Näytelmävaraston tavarat
-Aamujumalanpalvelus
-Hetkipalvelus
-Isosten määrää ei saa vähentää ripareilla
-JK-ryhmätunnit
-Ulkoläksyt
-Päivän totutut rutiinit, esim. työryhmät
-Aparit + apuemäntä + bussikuski
-Pappi + nuorisotyönohjaaja
-Tiivis yhdessäolo leirillä, kun ollaan erossa muista
-Isospalaverit
-Leirilehti + leirivideo
-Kitaralla säestetyt laulut
-Vaellus tai muu retkeily
-Leirikioski ja kauppareissut
-Leirin ajan kestävä kännykkäallergia
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Piimäkakku
4 dl piimää
4 dl hienosokeri
2 kananmunaa
6 dl vehnäjauhoja
1 tl soodaa
150g sulatettua margariinia

Pannari
4 dl vehnäjauhoja
1,5 dl hienosokeria
1 tl suola
1 tl vaniljasokeria
1 tl leivinjauhe
8 dl maitoa
2 kananmunaa
100 g sulatettu margariini
200 astetta ja 30 min
Hyvää joulua terveisin Eila

Löydä uusi huppari seurikselta!
Valikoimamme on pieni kultakaivos kaikille pehmeiden ja mukavien huppareiden ystäville. Meiltä löydät hupparin ilman vetoketjua
sekä tietysti suuren valikoiman värejä ja painatuksia…. tai no yksi
yhteinen logo vai olisiko sinulla joku idea ”logoksi”?
Jos innostuit hupparista, niin hyvä, koska sitä saa mitä tilaa. No
mutta mistä tiedän mitä tilata?
Ei hätää, vielä ei tarvitse tehdä ostopäätöstä. Ensimmäiseksi tarvitsemme arvion, kuinka moni olisi innokas tämän ostamaan.
Toiseksi tarvitsemme logon, mikä huppariin painetaan.
Kolmanneksi sovitamme ja sitten tilataan.
Tästä kuulet varmasti lisää nuortenilloissa ja somessa.
Hupparin lopulliseen hintaan vaikuttavat painatukset,
mutta sen uskallan sanoa, että kallis tämä ei
tule olemaan.
#seurislife #lotjalife #iltajatkuu #seuris
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Syökää xxxxxxxx AAMUPALAKS

Neera on paras ja sakke
ja Niilo

Miksi kutsutaan vanhaa
lumiukkoa? Vedeksi

Hys, yritän pilkkiä
Mä en halua kuolla tähän kukkaan
(mun säveltämä biisi itse)

Tunnusta väriä!

Mies oli 10-vuotta autiolla saarella. Eräänä päivänä alaston nainen tuli
saarelle. Nainen sanoi
"nyt saat sitä mitä olet
pitkään toivonut". Mies
vastasi "onko sulla muka
kaljaa

vihreetä

Terveisiä Jessicalle, Liisalle ja Lyytille
-Sulla on hartaus tänää

Kermaista joulua t:kermis
Terkkuja ihanalle Kristalle!

-mitäh?

Rauhassa sitten uusivuosi ja käyttäkää suojalaseja

-Hartaus

Pepillä on kaksoiselämä

-mitäh?

Santra missä kakku?

Koaloilla ei ole vakituista nukkuma- Stukaa pukin polvelle se on mukapaikkaa. Ne nukahtelee sinne sun
vaa
tänne vähän niin kuin pummi puisTerveisiä sulle
tossa.
Karpa- ja puolukoita
Hyvää alkanutta joulukusta
Moi otte rakkaita :3

Mitä teet jos karhu tulee eteesi?

Terkkui iki ihanalle Qagulle tällei
julkisesti <3

-juot sen se on olutmerkki

Terveisiä Mircolle

Hyvää yötä viimeinen mammutti

Kiitokset Antille, Tarulle & Atelle.
Terkkui Krista.
Mikä ihmeen SIS?
No MUTSIS!

Reetta = bae<3
Moi Emma<3
Heipsuli! Haluuttex kuulla vitsin, no
halusit tai et nii tässä se tulee: Mitä
kakka sanoi katsoessaan peiliin?
-Ei hätä ole tämän näköinen
Kuka on se tyyppi joka kävelee
vampyyrityylillä seurikselle?
Hyvää joulua senkin lampaat. Terveisin Ääb Ääb
Lotjalla oli kivaa
Terveisiä Maikulle

Piparkakkutalo
Hoitaja>Lääkäri
Pusuja Keijolle<3
Lotja5/21 oli BEEEEEST 4 ever
Oon aina pohtinu, että mitä noissa
seuriksen tyynyissä on sisällä.
Jouluterkkuja Santulle ja Soffalle<3
Paadippapiidipaadi
Moikkeliskoikkelis:)
Nuolaisin eilen lattiaa
Hyvää joulua ihmiset
Yksiväriset kukat maistuu paremmalta

Evankeliumi ilosanomamme on.

Taavi on kiva, hyvää joulua
Tue Ilvestä!

Nakkivene
Lotja 5/2015
Hyvää
joulua Eetulta terkkuja
pou- Mitä joulupukki sanoo?
kama
-Pää Pää Pää!
2!
Hej på Kiitos kakusta
alla!

Terveisiä Jessicalle. Joulut Lyytille.
Kanna Moro Krista
ylMoi henri
peenä
Silmät kiinni ja suu auki t. Jenna
KeltaMoido Terppaleiskis
Pää pää
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Onko kaikil- Tytsyille terkut!
la liittymäHyvää joulua kaikille kahvia ja pulasiat kunlan lukijoille!
nossa?
Pensasmustikat ovat karismaattisia
Ei tässä miKoska ulkojäille, Antti?
tään ihmeempää
Jere Hämäläiselle jouluterveiset!

Onko sinisilmäisyys uhka vai mahdollisuus?

Make on järkevä
Eppu on hupsu
Ilmoja pidelty
Mistäs sulle saatais?
Tsemppiä kaikille elämään

Jee

ironman btw

On

moro t:seuriskai<3

Mitkä alkaa Uskonmaton
nyt kurkkia ikkunan takana?
Lintu
- Jeesukset
Ulkona
Hyvää joulua kaikille marsuille ja
kaneille

Teemu on mukava

lammaskoirien kuorokoppa
hyvää joulua t: Lotta
seikkailija d***a

Terveisiä Antille

lotjan ratikka

Terveisiä Inkalle

sakke on mukava t. sakke

Sakke Siepin pallot

hyvää joulua Väinö ja Juuli

Minskulle ja Pinskulle terkkuja tv:
lumme

Villen huispaus
Micro rikkoi kellon, koska korona

Ps. Yritän pilkkiä

Uudet lotja säännöt

Oikein hyvää joulua kaikille tutuille

Lotja 5 sauna

Tumella on ihanat pohkeet

Dota 2 > Lol

Hyvää joulua Sandra

Juuso heitti päärynän seinää.

Työntäyteistä joulua kaikille! Pää
pää!

Hyvää joulua Jonne!

Sakke, 22€/h niin tuun heti töihin.
Lempäälän ihme

Väli lihapiirakka.

Hyvää joulua kaikille!!

Hyvää joulua Aino!

Vähän niinku Peetu
Osta Sakke kuorma-auto!
T: tuleva kuski
Moikkuli pupu-tume
Moi Sanni ja hyvää joulua

Leevillä on hienot hiukset.
Moiksu Nooa Booa! Oot tosi KUUMA ;)

Koskikeskus.

Hyvää joulua seurisporukka!
SAKKE JA LEEVI OVAT PARHAITA
Inkan aineet.
APAREITA
Saken inttitarinat.
Iinalle terveisiä keittiöön
Smurffi Enni t:Leevi.
Terveisiä tsigidi tsakelle
Talkkia ja vaseliiniä
Ilves 5/5
Yt mirco
Ho ho
Netta on paras
Iina on hasu
Venla on höppänä
Viivi on fiksu
Sane on kiva
Nooa on kuuma
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Joulun aika
Torstaina 16. joulukuuta nuortenilta
Aatonaattona 23.12
Kauneimmat joululaulut Pirkkalan kirkossa klo 14
Kauneimmat Joululaulut Pirkkalan kirkossa klo 18
Kauneimmat Joululaulut Vanhassa kirkossa klo 16-20 (non– stop)

Jouluaattona 24.12
Lasten joulukirkko Pirkkalan kirkko klo 11
Lasten joulukirkko Pirkkalan kirkossa klo 13
Pienet aattohartaudet Vanhassa kirkossa klo 13-16.30 (30 min välein, kesto 15min)
Aattohartaus Pirkkalan kirkossa klo 15

Aattoillan kauneimmat Joululaulut
Pirkkalan kirkossa klo 21
Kauneimmat Joululaulut Vanhassa kirkossa klo 22

Joulupäivä 25.12
Jouluaamun sanajumalanpalvelus Pirkkalan kirkko klo 8

Tapaninpäivä 26.12
Messu Pirkkalan kirkko klo 10

Joulun jälkeinen Seuris– elämä
Ke 22. joulukuuta seuris on suljettuna
To 23. joulukuuta seuris on suljettuna
Ke 29. joulukuuta seuris on suljettuna
To 30. joulukuuta seuris on suljettuna
Ke 5. tammikuuta aukeaa jälleen seuris.
Isoskoulutus jatkuu ke 12. tammikuuta
Www.seuris.net

www.pirkkalanseurakunta.fi
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