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Tule tekemään
yhteistä tulevaisuuttamme

Kangasalan seurakunta 651 vuotta
Kangasalan kirkko 251 vuotta

PÄÄKIRJOITUS

Miksi äänestämään?

”M

inulla on unelma.” Näillä sanoilla alkoi yksi maailmanhistorian hienoimmista puheista. Unelmat ohjaavat unelmoivien ihmisten ihanteita ja toimintaa.
Itselläni on vahva näky siitä, millainen kirkollisvaaleilla valittavan kirkkovaltuuston tulisi olla: Unelmieni kirkkovaltuusto edustaa kattavasti Kangasalan seurakunnan jäsenistöä. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman monella seurakuntalaisella on kirkkovaltuustossa hänen suullaan puhuva valtuutettu.

U

nelmieni kirkkovaltuusto on kattava
myös siinä merkityksessä, että siinä on
erilaisissa elämäntilanteissa olevia eriikäisiä ja molempia sukupuolia edustavia jäseniä.
Myös alueellinen kattavuus on tärkeää. Unelmieni valtuustossa keskustellaan, kehitetään
uutta ja kyseenalaistetaan vanhaa: On tärkeätä, että valtuuston jäsenillä on kykyä tunnistaa
ja erottaa asiat, joiden kanssa jatketaan ja jotka
voidaan jättää taakse. Unelmieni kirkkovaltuustossa näkyy eteenpäin katsovalla tavalla elämän
moninaisuus ja rosoisuus.
Sinulla on varmasti oma unelmasi toimivasta
seurakunnasta. Se saattaa vastata nykyistä mielikuvaasi seurakunnastamme – toisaalta se voi olla hyvinkin toisenlainen. Unelmat eivät yleensä
toteudu, ellei niiden eteen ole valmis tekemään
hieman työtä. Yksinkertainen tapa vaikuttaa
unelmasi toteutumiseen on tulla äänestämään.

M

iksi siis äänestämään? Vastaus on yksinkertainen: jotta kirkkovaltuustossa ja sen valitsemissa hallintoelimissä olisi jäseniä elämän koko kartalta! Kirkollisvaalien äänestysprosentti on perinteisesti ollut hyvin alhainen. Alhainen prosentti on
omiaan ”tiivistämään” demokratiaa. Kohtuullisen pieni joukko äänestäjiä valitsee oman näköisensä kirkkovaltuuston. Löytyykö hallinnossa ja seurakuntamme toiminnassa kiinnekohtia
myös ison äänestämättä jättäneen seurakuntalaisten joukon elämään? Erityisesti kyselen tätä
nuorimpien äänestämään pääsevien ikäluokkien
kohdalla. Viimeistään 18.11. 16 vuotta täyttävänä
seurakunnan jäsenenä sinulla on mahdollisuus
tulla vaikuttamaan seurakuntasi tulevaisuuteen.
Jos jaat unelmani ja huoleni, tule äänestämään. Ja vaikka ajattelisit toisella tavalla – tule silti!
Seppo Jarva
kirkkoherra

Seurakuntapastorit Heikki Repo ja Elina Oksanen sekä aarrearkussa olevat
mitalit, jotka alttarikiltalaiset saivat mikkelinpäivänä kaulaansa.

Seurakunta kutsuu
tekemään yhdessä

K

angasalla kutsutaan nyt aktiivisesti
seurakuntalaisia toteuttamaan messuja yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Yksi hyvä esimerkki tästä on toukokuussa alkaneet Ruutana-Haviseva -alueen vapaaehtoisten suunnittelemat messut.
– Messut syntyivät paikallisten omasta toiveesta ja aktiivisuudesta, seurakuntapastori
Heikki Repo kiittelee.
Seurakuntalaiset järjestävät musiikin ja
muun toiminnan, Kangasalan seurakunnalta
tulee paikalle pappi. Joka toinen kuukausi kokoonnutaan Ruutanan seurakuntakodilla, joka
toinen kuukausi Havisevan rukoushuoneella.
– Seurakuntalaisten oma vastuunkantaminen on tässä upeinta, toteaa Heikki Repo.
Seurakunta haluaa tarjota jokaiselle oman
messuyhteisönsä, johon kuulua. Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti, jotta voidaan jakaa
seurakuntalaisten arkea ja kohdata ihmiset.
– Kangasalan kirkon messun jälkeen ei enää
tarvitse lähteä Seurahuoneelle saakka kahville,
vaan kahvit juodaan kirkossa. Tänne on helppo
jäädä hetkeksi kahvikupposen äärelle turisemaan, seurakuntapastori Elina Oksanen kutsuu kahville.

RITARIHENKINEN KILTA

Messuryhmätoiminta kutsuu seurakuntalaiset
mukaan toimintaan. Vastuuhenkilöt kokoavat
oman messuryhmän ja toteuttavat sen kanssa
ohjelman haluamaansa jumalanpalvelukseen.
Tuloksena syntyy moni-ilmeisempää ja vapaamuotoisempaa jumalanpalveluselämää pe-
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rinteisten ja juurevien sunnuntaiaamupäivien
messujen oheen.
Kangasalla pyörähti käyntiin myös Pyhän
Mikaelin alttarikilta -toiminta, joka on lapsille
ja nuorille suunnattu jumalanpalvelusten niin
sanottu ”partio”.
– Alttarikillassa edetään tasolta toiselle ja
opitaan ritarihenkeen esimerkiksi kumarruksia ja kynttilöiden kantamista. Lapset ja nuoret
saavat jumalanpalveluksissa omia tehtäviä, toiminnan Kangasalle tuonut Repo kertoo.

VIRKISTYNEINÄ VIIKKOON

Kangasalan seurakunta tarjoaa moninaista
messutoimintaa. Majatalo-illoissa Kangasalan
kirkossa nautitaan noin kerran kuussa rennosta tunnelmasta ja huipputason puhujista sekä
muusikoista. Suoraman seurakuntakeskuksen
Keidasmessun erikoisuus on rukouspalvelu,
jossa voi pyytää ihmisen rukoilemaan puolestaan. Vahvasti seurakuntalaisten toteuttamassa messussa on myös lastenhoitopalvelu. Sahalahden Eväsmessuihin voi tulla lepäämään ja
kohtaamaan muita seurakuntalaisia.
Lapsille on oma Aarrearkkumessunsa, jonka kaava on rakennettu lasten ehdoilla. Aarrearkku saapuu sisään kulkueessa, ja lasten kanssa ihmetellään, mitä arkusta tällä kertaa löytyy. Saarna saattaa olla esimerkiksi näytelmä, ja
messun jälkeen mennään yhdessä seurakunnan
kattamaan keittolounaspöytään.
– Messu on seurakuntaelämän keskus, yhteinen juhla, josta lähdetään virkistyneinä viikkoon, seurakuntapastori Elina Oksanen kuvaa.
Nina-Carita Säpyskä

”

Messu on seurakuntaelämän keskus, yhteinen juhla, josta
lähdetään virkistyneinä viikkoon.

Seurakuntavaalit

– Ensimmäiset leiripäivät ovat viihtyvyyden kannalta tärkeimpiä,
ja isosten pitää saada kaikki silloin mukaan ryhmään. Yhdessä pelaaminen tai jututus ovat hyviä keinoja saada rippikoululaiset mukaan,
vinkkaa nuorisotyönohjaaja Ismo Vettenranta tulevia isosia.

Nuoret seurakunnan voimana

S

eurakunnan isoskoulutuksen toinen kerta on saatu
päätökseen nuorisotila Parkissa.
– Tällä kerralla käytiin
läpi sitä, ettei kukaan saa
jäädä leireillä yksin. Pitää myös näyttää mallia rippikoululaisille yleisesti
järkevästä käytöksestä, isoseksi tähtäävä Katja Haukijärvi kertoo.
Nuorisotyönohjaaja Ismo Vettenranta on luennoinut ja ohjannut sosiodraamanäytelmiä leireillä vastaan tulevista tilanteista.
Nuorista koulutetaan hyvällä sosiaalisella pelisilmällä varustettuja monitoimijoita, jotka ovat linkkeinä leiriläisten ja aikuisten välillä.
– Moni sanoi, että isosena on tosi
kivaa ja suositteli mukaan lähtemistä,
Unna Honkaniemi kertoo.
Milja Aronen vahvistaa tämän:
– Omilla isosilla tuntui olevan tosi
hyvä meininki!

”

Lapset ja nuoret ovat
yhtä vaikutusvaltaisia
seurakuntalaisia kuin
aikuisetkin.
HYVÄ ILMAPIIRI

Nuoret ovat seurakunnan tarjoamaan
toimintaan tyytyväisiä.
– Täällä on tosi hyvin tarjolla tekemistä nuorille. Kaikkea kivaa!
Moni on saanut uusia ystäviä, ja kavereihin tutustuukin eri tavalla, kun
isosleiriviikonloppuina muu häly
puuttuu ympäriltä.
Isoskoulutettavat kehuvat seurakunnan nuorten toiminnan ilmapiiriä.

Hyvällä fiiliksellä kohti seurakunnan leirejä!
Viivi Virta, Unna Honkaniemi, Aino Pärssinen, Katja Haukijärvi, Enni Vesa
ja Milja Aronen kiittävät seurakunnan toimintaa.

– Kaikki ovat samanarvoisia ja täällä saa olla täysin oma itsensä.
Asioihin puututaan, ja aina on paikalla aikuisia, joille voi puhua.

KAIKILLE AVOINTA

Nuorten toimintaa Kangasalan seurakunnassa kehitetään koko ajan.
– Meidän työtämme johtaa se, että
nuoret ovat arvokkaita. Lapset ja nuoret ovat yhtä vaikutusvaltaisia seurakuntalaisia kuin aikuisetkin, seurakuntapastori Heidi Pitkänen sanoo.
Seurakunnan toiminta on kaikille avointa.
– Toivomme, että olemme saaneet
luotua ilmapiirin, johon on hyvä tulla,
Pitkänen toteaa.

NUORTEN ASIALLA

Nuorten asioista seurakunnassa vastaa
nuorisotiimi. Kaikki toiminta suunnitellaan kuitenkin yhdessä nuorten
kanssa.
– Viime vuonna nuoret olivat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa
nuorisotilan remonttia meidän kanssamme, Pitkänen mainitsee.
Kangasalla nuoriin luotetaan ja he
pääsevät ääneen. Nuorten toiveesta
lähteneissä Parkkimessuissa pastori
on vain ohjaamassa ja tukemassa sekä
asettaa ehtoollisen, mutta kaikki muu
on nuorten vastuulla.
– Nuoret suunnittelevat itseään
kiinnostavat teemat ja sisällön. Kertaakaan en ole saarnannut, vaan nuoret ovat itse puhuneet, ja musiikkiryhmä on hoitanut musiikit, Heidi Pitkänen iloitsee.
Seurakunta tarjoaa nuorille Parkkimessujen lisäksi nuorteniltoja, isoskoulutusta, leirejä, retkiä sekä esimerkiksi Joulukärri-biljarditurnauksen.

On mopokerho ja nyt uutena Heikki
Revon Kangasalle tuoma Pyhän Mikaelin alttarikilta -toiminta.

KOHTI AIKUISUUTTA

Rippikoulu tavoittaa Kangasalla yli 90
prosenttia ikäluokasta.
– Rippikoulut tehdään laadukkaasti. Jokainen nuori kohdataan sellaisena
kuin hän on, Heidi Pitkänen kertoo.
Nuoret pohtivat tärkeitä asioita rippikouluiässä.
– Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja me nuorisotiimissä olemme todella onnellisia, että saamme kulkea
heidän matkakumppaninaan kohti aikuisuutta.
Rippikoulun jälkeen nuoria kutsutaan osallistumaan toimintaan.
– Meillä on nyt vajaa 100 nuorta
isoskoulutuksessa ja sen lisäksi on kerhonohjaajia, sanoo Pitkänen
Jokaiselle nuorelle on oma paikka
seurakunnassa.
Teksti ja kuvat
Nina-Carita Säpyskä

Kangasala
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Kirkollisverotulojen
jakautuminen
Kangasalan seurakunnassa vuonna 2017.

Kirkollisverolla mahdollistetaan
kaikenikäisten toimintaa

K

angasalan seurakunta tukee
monin eri tavoin kangasalalaisten arkea. Seurakunta
tavoittaa vuosittain suuren
joukon lapsia ja nuoria päivä- ja perhekerhojen, pyhäkoulun, kouluikäisten
harrastekerhojen, rippikoulun ja nuorteniltojen sekä leirien kautta.
Seurakunta on mukana monen
kangasalalaisen iloissa ja suruissa kirkollisten toimitusten, kasteen, konfirmaation, häitten, kodin siunaamisen ja hautajaisten, kautta. Pienryhmätoiminta, rukous- ja raamattupiirit
ja perhe- ja parisuhdetyö tavoittavat
monta kaupunkilaista.

KIRKOLLISVEROPROSENTTI 1,4

Seurakunnan perustehtävänä on tuoda arkisen elämän keskelle iloa ja hengellisiä näkökulmia. Seurakunta myös
auttaa ja tukee vaikeuksien keskellä lähimmäistä sekä hengellisten että käy-

”

Seurakunta on mukana iloissa ja suruissa kirkollisten toimitusten, kasteen, konfirmaation, häitten, kodin siunaamisen ja
hautajaisten, kautta.

tännöllisten asioiden kanssa.
Toiminta rahoitetaan osittain kirkollisverolla. Evankelis-luterilaisen
kirkon jäsenet maksavat kirkollisveroa oman asuinkuntansa seurakunnalle valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kangasalla kirkollisveroprosentti
on 1,4. Vero vaihtelee seurakunnittain
1–2,25 prosentin välillä.

VERORAHOILLA
KERHOJA LAPSILLE

Oheisessa kuviossa on esitetty kirkollisveron käytön jako, joka perustuu tilinpäätökseen 2017.
Reilu 20 prosenttia verorahoista
käytetään lapsi- ja nuorisotyöhön. Verorahoilla mahdollistetaan esimerkiksi päivä- ja perhekerhojen, rippikoulun
ja nuorteniltojen toimintaa.
Jumalanpalvelusten ja hengellisten tapahtumien toteuttaminen ja kehittäminen ovat myös yksi merkittä-

vimmistä verovarojen käyttökohteista.
Kirkolliset toimitukset kuten kaste ja
vihkiminen kuuluvat tähän osioon.
Diakonia ja kansainvälinen diakonia
ovat merkittävä osa seurakuntien arkea.
Kangasalla verokakusta menee kymmenen prosenttia näihin kohteisiin.
Hautausmaiden ylläpitäminen ja
hautaukset sekä lähetystyö eri muodoissaan ovat myös osa seurakunnan
perustoimintaa.
Kiinteistöjen, kuten kirkkojen ja
seurakuntatalojen, ylläpito on perustoiminnan mahdollistaja. Kirkollisverosta
kuluu kiinteistöihin 23 prosenttia.

JÄSENIÄ KESKIARVOA
ENEMMÄN

Kangasalan kaupungin asukkaista
75,39 prosenttia kuuluu kirkkoon, kun
koko maassa prosentti on 71. Seurakunnan jäsenmäärä oli viime vuoden
lopussa 23701.

Näin äänestät
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen
henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnäolevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi.
Äänestäjän tulee olla täyttänyt 16 vuotta viimeistään
18.11.2018.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa
henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Lisätietoja
puh. 040 309 8000 ja seurakuntavaalit.fi.
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ENNAKKOÄÄNESTYS 6.–10.11.2018

Kuhmalahti

Kahvila Seurahuone, Myllystenpohjantie 2
Ti−la 6.–10.11.2018 kello 9.00–18.00.

Kuhmalahden Pentosali, Lehtitie 1
Ke 7.11. klo 11.00–15.00.

Kangasalan Prisma, Mäkirinteentie 10
Ti−la 6.–10.11.2018 kello 10.00–20.00.

Kuhmalahden kirjasto, Rautajärventie 26
To 8.11. klo 13.00–19.00.

Sahalahden K-market Sahrami, Isoniementie 1
Ti 6.11. ja ke 7.11. klo 10.00–16.00
To 8.11. ja pe 9.11 klo 14.00–20.00
La 10.11. klo 10.00–14.00.

Vehkajärven entinen koulu, Mattilantie 6
La 10.11. klo 10.00–12.00.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Kangasalan toimipiste, Finnentie 39
Ti 6.11. klo 10.30−13.00.
Kangasalan lukio, Finnentie 42
Ke 7.11. klo 10.30–13.00.
Ruutanan seurakuntakoti, Seurakunnantie 8
Ti 6.11 ja ke 7.11. klo 15.00–19.00.

Kuhmalahden kauppa, Kuhmalahdentie 56
Pe 9.11. klo 12.00–18.00.

VARSINAINEN ÄÄNESTYSPÄIVÄ
18.11.2018
Varsinainen äänestys järjestetään Kangas
alan kirkossa sunnuntaina 18.11.2018 kello
11.00−20.00.

LISÄTIETOJA

kangasalanseurakunta.fi/seurakuntavaalit
seurakuntavaalit.fi.

Katso ehdokkaat

Esittelyssä valitsijayhdistykset
1. Keitä olette?
2. Mitkä asiat ovat teille tärkeitä?
3. Millainen on mielestänne tulevaisuuden seurakunta?

Kinkeripiiri

Koko Kansan Kirkko

1.

1.

Olemme osa kotiseurakuntaamme. Moni
meistä käy kirkossa useasti, osa harvemmin.
Liityimme Kinkeripiiriksi siksi, että haluamme tavallisen seurakuntalaisen tahdon kuuluvan srk:n toiminnassa. Ei vain aktiivisimman ”sisäpiirin” tai jonkin suuntauksen tahdon, vaan kaikkien niiden, joiden varassa kirkkoa ja koko yhteiskuntaa rakennetaan sopuisasti ja tasapuolisesti. Puoluepoliittisesti
ajatellen joukossamme on tuttuja nimiä niille, jotka
äänestävät ei-sosialistia, mutta minkäänlaista jäsenkirjaa ei ehdokkailta ole kysytty.

2.

Kinkeripiiri on uskonnolliselta katsomukseltaan ja näkemykseltään avarakirkollinen: Seurakunnassa tulee olla katon korkealla ja seinät laajalla ja sen on palveltava monipuolisesti seurakuntalaisia.
Raamatun sanan opettaminen ja srk:n toimintojen ylläpitäminen ei onnistu ilman tarkkaa taloudenpitoa. Kinkeripiirin tavoite on, että kirkollisveroprosentti ei nykyisestä nouse. Tämä on toteutettavissa järkevällä taloussuunnittelulla. Seurakunnan
tulee kantaa osansa ilmastomuutoksen hillinnässä.
Kinkeripiiri haluaa uudistaa kirkkoa, sen päätöksentekoa ja toimintaa maltillisesti askel kerrallaan.
Kirkko ei voi ummistaa silmiään ympäröivän yhteiskunnan muutoksilta. Rohkeasti mukaan seurakuntalaisten arkeen!

3.

Tulevaisuuden srk on eloisa, huolehtiva, näkyvä
ja helposti saavutettava yhteisö, joka luo armollista turvaa niin jäsenistölleen kuin niille, joiden on
vaikeata kokea uskoa, toivoa ja rakkautta.

Meidän ehdokaslistamme koostuu sekä ihmisistä yli puoluerajojen että täysin poliittisesti
sitoutumattomista. Yhteinen nimittäjämme on, että
me haluamme toimia sen kirkon puolesta, jossa:
- Ketään ei jätetä yksin
- Kaikista pidetään huolta
- Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia

2.

”Pidetään kaikki mukana”. Tämä lause kuvaa
hyvin ryhmämme pyrkimyksiä myös seurakunnan päätöksenteossa. Haluamme toimia parhaiden kristillisten arvojen mukaan jokaisen ihmisen
hyväksi. Haluamme rakentaa seurakunnan jonka jäsen jokainen, vauvasta vaariin, voi hyvillä mielin olla
ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.
Meidän lähellämme on myös monta ihmistä, joilla menee jostakin syystä huonosti. Meidän pitää löytää heidät ja auttaa heitä. Kirkolla pitää olla voimakas yhteisöllinen rooli ihmisten arjessa.
Olemme valmiit yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa kaikissa hyvissä asioissa. Kirkolla on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä, haluamme olla mukana
tuon tehtävän täyttämisessä.

3.

Tulevaisuuden seurakunnan pitää olla sellainen, että sen toimintaa ohjaavat solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja jokaisen kanssaihmisen kunnioitus. Seurakunnan täytyy toimia siellä missä ihmiset ovat ja uskaltaa muuttaa toimintamallejaan muuttuvan yhteiskunnan mukana, olla aktiivinen osa yhteiskuntaa.
Tärkeänä tulevaisuusasiana pidämme myös yhteistä vastuuta koko ympäristöstä. Tätä vastuuta tulee toteuttaa kaikessa toiminnassa ja olla edelläkävijöitä seurakuntien joukossa.

seuraavalta aukeamalta!

Riippumaton
seurakuntaväki

1.

Riippumaton seurakuntaväki on seurakuntaasioissa puoluepoliittisesti sitoutumaton ryhmä. Ryhmässä on yhteiskunnassa ja seurakunnassa aktiivisesti toimivia henkilöitä. Kunnioitamme jokaisen omia mielipiteitä asioista, keskustelemme ja
pyrimme löytämään yhdessä seurakunnan kannalta
parhaita ratkaisuja.

2.

Seurakuntalaisista huolehtiminen ja kohtaaminen iästä ja elämäntilanteesta riippumatta
on tärkeää. Seurakunnassa ei saa jäädä yksin. Kaikki ovat tervetulleita mukaan joukkoon ja siellä on
turvallista olla. Kristilliset arvot ovat tärkeitä yhteiskunnan ja perheen tukipilareita. Jos kristilliset arvot
vähenevät, mitä tulee tilalle? Lapset ovat seurakunnankin tulevaisuus. Seurakunnassa tulee panostaa
monella tapaa lapsityöhön. Tuemme seurakunnan
kerhotoimintaa ja leiritoimintaa. Nuorisotyön tulee olla kutsuvaa ja vastuullista. Se tarjoaa turvallisen
kasvupaikan nuorille. Perhe on pelastamisen arvoinen, perhe- ja parisuhdetyöstä tulee tehdä perheiden
parhaaksi. Ikääntyvien ryhmä on myös muuttuva
työala. Heidät tulee kohdata henkilökohtaisesti asumismuodosta riippumatta. Seurakunnan palkatuista ja vapaaehtoisista työntekijöistä tulee pitää huolta.
Seurakunnan tulee pitää hyvää sanomaa esillä siten,
että kaikki halukkaat voivat sitä kuulla!

3.

Seurakunnan on tarjottava toimintaa jatkossakin kaikille ikäryhmille. Yhteisöllisyyden
kasvamisen näemme erittäin tärkeänä – seurakunta
yhtä perhettä! Monimuotoinen jumalanpalveluselämä hyvästä sanomasta tinkimättä on suuri rikkaus.
Toivomme, että Kangasalan seurakunta voisi näkyä
kangasalalaisten arjessa ja juhlassa. Sosiaalisen median merkitys kasvaa entisestään ja seurakunta voidaan kohdata myös näiden työkalujen kautta.

Kangasala

5

EHDOKKAAT KANGASALAN SEURAKUN
II Koko Kansan Kirkko

I Kinkeripiiri

2

Haavisto Jussi
toimitusjohtaja,
rakennusinsinööri
Liuttu

8

Kettunen Jouni
hallintojohtaja,
eläkeläinen
Haviseva

14

Mattsson Pirjo
yrittäjä, eläkeläinen
Keskusta

20

Perttula Tapio
maanviljelijä,
eläkeläinen
Ohtola

26

Tulenheimo Torsti
ekonomi
Päkinmäki

6

3

Honkala Anna
kirjanpitäjä
Pikkola

9

Kirvesoja Maija
suunnittelija,
tradenomi yamk
Keso

15

Muranen Jussi
isännöitsijä,
filosofian maisteri
Sorola

21

Pohjola Petra
lapsi- ja perhe
työnohjaaja
Suorama

27

Uotila-Välimäki
Soili
ammatillinen
opettaja, sosionomi
yamk
Vatiala

Seurakuntavaalit

4

Jaatinen Anneli
diplomi-insinööri
Suorama, Lentola

10

Kirvesoja Pia
asiantuntijahoitaja,
kätilö
Kuhmalahti

16

Muranen Ulla
isännöitsijä, insinööri
Herttuala

22

Rauhalahti Matti
maa- ja metsätalousyrittäjä
Kuhmalahti

28

Waris Timo
kenttärovasti,
teologian maisteri
Metsäkulma

5

Jokilampi Irmeli
yrittäjä, toimittaja
Kaivanto

11

Kivimäki-Hietanen
Heini
muusikko, yrittäjä
Vihtiälä

17

Niskanen Satu
toimintaterapeutti,
terveystieteiden
maisteri
Ruutana

23

Savela Tiina
suntio
Ruutana

29

Wickholm Marko
maataloustyöntekijä,
kasvatustieteen
maisteri
Vääksy-Kerppola

6

Jussila Mirja
yhteiskuntatieteiden
maisteri
Herttuala

12

Koskimäki Juha
lääkäri

18

Pajula Minna
yrittäjä
Pikonkangas

24

Sundell Lassi
prosessinhoitaja
Asema

7

Kerttula Kari
kauppapuutarhuri,
eläkeläinen
Ruutana

13

Majanmaa Hanna
kehityspäällikkö,
valtiotieteiden
maisteri
Metsäkulma

19

Pentti Eevaliisa
lähihoitaja, kauppatieteiden maisteri
Huutijärvi

25

Tuhola Sirkka
maatalousyrittäjä
Riku

30

Jouhki Kati
kokki
Kangasalan asema

33

Kiminki Anneli
eläkeläinen
Vahderpää

36

Kähkönen Janne
hevostalliyrittäjä
Tiihala

39

Salo Aimo
ostaja, eläkeläinen
Pikonkangas

42

Thomassen
Anne-Mari
sairaanhoitaja,
pääluottamusmies
Ruutana

31

Järvenpää Mari
päiväkodinjohtaja
Vatiala

34

Koljonen Kari
eläkeläinen
Vehkajärvi

37

Lehtonen Mikko
elintarviketyöntekijä
Sahalahti

40

Sarkanen Riina
pääarvioija, filosofian tohtori
Suorama

NNAN KIRKKOVALTUUSTON VAALISSA
III Riippumaton seurakuntaväki

32

Karhu Heikki
toiminnanjohtaja
Ruutana

35

Kurppa Krista
erikoissuunnittelija
Ruutana

38

Nieminen Alise
opiskelija
Harjunsalo

41

Sieranoja Pasi
metallimies
Vatiala

43

Aallos Sampo
diplomi-insinööri
Havialan kylä

50

Häme-Sahinoja
Johanna
tiedottaja, hteiskuntatieteiden maisteri
Kangasalan
kirkonkylä

57

Keskinen Ville
luokanopettaja
Huutijärvi

64

Mustonen Tapio
luokanopettaja,
koulutettu hieroja
Liuksiala

71

Salminen Tuula
eläkeläinen
Hyppärilä

44

Ahonen Harri
lehtori, työsuojeluvaltuutettu
Herttuala

51

Hölli Minna
luokanopettaja
Sahalahti

58

Laine-Sinisalo
Sanna
lastenohjaaja
Tursola

65

Mäkelä Mirva
johtava diakoniatyöntekijä
Harjunsalo

72

Sarkala Liisa
maatilanemäntä
Sahalahti Tursola

45

Hinkka Riikka
kätilö, kotiäiti
Liuksiala

52

Jaakkola Jyrki
varatuomari,
päätoimittaja
Ohtola

59

Lepola Ykä Sakari
lehtori, diplomiinsinööri
Liuksiala

66

Pesonen Sanni
yrittäjä
Sahalahti

73

Simojoki Pekka
muusikko
Huhmari

46

Hirvonen Jukka
metsätalous
insinööri
Kurunkylä

53

Jussila Kari
liiketoimintaarkkitehti
Pikonkangas

60

Mansikka-aho
Juha
opettaja
Huhmari

67

Puntala Satu
myyjä
Vehkajärvi

74

Säämäki Sanna
varhaiskasvatuksen
ohjaaja, diakoni
Huutijärvi

47

Hirvonen Panu
diplomi-insinööri
Herttuala

54

Jussila Mikko
taksinkuljettaja
Päkinmäki

61

Mattsson Aino
opiskelija, ylioppilas
Huutijärvi

68

Pyysalo Minna
luokanopettaja,
muusikko
Taustiala

75

Tarri Henriikka
diakonian työalajohtaja
Suorama
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48

Honkola Timo
projektipäällikkö,
diplomi-insinööri
Ruutana

55

Kamppari Anu
perhepäivähoitaja
Sahalahti

62

Mattsson Kai
vanhempi eläintenhoitaja
Liuksiala

69

Rasi Tea
palvelukoordinaattori, kasvatustieteiden maisteri
Pikonkangas,
Pähkinäkallio

76

Tiilikainen Markku
toimitusjohtaja,
eläkeläinen
Suntinmäki

49

Huhta-aho
Johanna
sairaanhoitaja
Päkinmäki

56

Keskinen Timo
yhteyspäällikkö
Metsäkulma

63

Mustonen Gitte
lähihoitaja
Liuksiala

70

Riponiemi Jari
kauppatieteiden
maisteri
Kortekangas

77

Uusmies Hannu
pastori, everstiluutnantti evp.
Liuttu

Kangasala
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Kuvat: Eveliina Sydänlähde

Perhetalon toiminta
käynnistyi brunssilla

A

urinko, iloiset hymyt ja
suussasulavat herkut värittivät Tapulinmäen Perhetalon avajaisia syyskuun
alussa. Lähes 60 pientä ja isompaa
juhlijaa olivat tulleet paikalle käynnistämään kaikenikäisten kangasalalaisten Perhetalon ensimmäisen toimintakauden.
Avajaisissa oli tarjolla juhlava
brunssi, musiikkia, toiminnan esittelyä
ja askartelua sekä pihalla pienimmille pomppulinna. Avajaisiin oli kutsuttu kaikenkokoisia perheitä - myös yhden hengen perheitä.
− Toimintamuodon tarkoituksena on tukea erilaisia ja eri elämäntilanteessa olevia perheitä. Perhetaloon
rekrytoidaan syksyn kuluessa perheterapeutti antamaan keskusteluapua eri
elämäntilanteissa, kirkkoherra Seppo
Jarva kertoi avajaispuheessaan.
Perhetalon johtaja Karin Uotila
toivoo Perhetalo olevan paikka, jossa
eri-ikäiset kangasalalaiset voivat tutustua toisiinsa ja viettää aikaa yhdessä.
− Perhetalon olohuoneessa vietämme yhdessä tiistai- ja keskiviikkoaamupäiviä. Lapsille suunnattuun toimintaan myös aikuiset ovat tervetulleita. Aikuisille suunnatut illat eri teemoista, kuten parisuhteesta, järjeste-

Annaliisa Koivunen vei ilmapallon tuliaisiksi naapurinpojalle.
tään siten, että lapsille on samaan aikaan omaa ohjelmaa, Uotila lupaa.

Johanna Jussila (vas.), Vilho, 2, Perhetalon
johtaja Karin Uotila, kaksikuinen Edvin
sekä Tuula Jussila tulivat tapahtumaan
erityisesti Vilhon odottaman pommpulinnan vuoksi. Tuula lahjoitti Perhetalolle
omenoita sekä PajaKaupan kissan lapsille.

TUEN TARVE KASVANUT

Perhetalo kokoaa lapsi- ja perhetyötä, avioparityötä ja diakoniaa yhden
nimikkeen alle. Perhetalo tulee järjestämään myös perhe- ja eroneuvontaa, asiantuntijaluentoja sekä esimerkiksi tapaamisia yksineläville ja lapsiperheille.

− Perheiden tuen tarve on kasvanut. Lähdemme mukaan sote-kentän
muutokseen lapsiperheiden palveluiden muutoshankkeen myötä. Tulemme tekemään yhteistyötä kaupungin
ja muiden toimijoiden kanssa perheiden palveluiden kehittämiseksi, Jarva sanoo.

Perhetalo

TOIVEENA TEKEMISTÄ
ILTA-AIKAAN
Justus, 3,
Malla, 4, ja Jyrki
Mattila nauttivat
piknikherkuista.

tu kaikenikäisten Perhetalo on. Hienoa, että Perhetalo sai näin lämpimän
vastaanoton, Uotila iloitsi.
Toimintamuodon työntekijöinä
ovat Uotilan lisäksi perhediakoni Päivi Segerroos sekä tänä syksynä palkattava perheterapeutti.

Juhla huipentui piknikiin Perhetalon
pihassa. Avajaisiin osallistuneet toivoivat erityisesti ohjelmaa ilta-aikaan ja
viikonloppuisin.
− Tällainen alku ja kävijämäärä kertovat kuinka tarpeellinen ja kaivat-

OS. TAPULINTIE 2

–– Kaikenikäisten olohuone ti ja ke
klo 9.30−11.30.
–– Elämä on -ilta aikuisille pe 16.11.
klo 18-20.30. Aikuisuuden aiheisiin keskittyvä teemailta. Iltapala. Ilm. lastenhoitoon 13.11. mennessä p. 040 3098052.
–– Nuorten aikuisten parisuhdeillat ti 27.11. ja 18.12.klo 18. Lastenhoito.
–– Teemakeittiö parittomien viikkojen pe klo 9.30−12. Kaikille
avoin ruuanlaittoaamupäivä.
–– Perheneuvontaa, eropalveluita ja
sururyhmiä.
–– Ryhmä- ja yksilötapaamisten
vastaanotto.
–– Luentoja ja ryhmiä uskonasioiden peruskysymyksistä, kasvatuksesta ja parisuhteesta.

Seuraa meitä somessa
kangasalanseurakunta.fi

Kangasalan seurakunta
Kangasalan seurakunnan lapsi- ja
perhetyö
Kangasalan seurakunnan nuoret
Kahvila Seurahuone
Sahalahden seurakunta-alue
Kuhmalahden kappeliseurakunta

@kangasalanseurakunta
@parkki.insta
soundcloud.com/
kangasalan-seurakunta

Kangasalan seurakunta

Parkkinuoret

