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INNOSTAVIEN TOIMINNALLISTEN TAPAHTUMIEN VUOSI 2017  
Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi edellisvuoden tapaan 

Seurakunnan jäsenkehitys oli edellisen vuoden tapaan nousujohteinen kertomusvuona 2017. 
Jäsenmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 821 henkilöllä ollen vuoden 2017 päättyessä 
34 919 jäsentä. Tämä oli 23,8 % Tampereen seurakuntien jäsenmäärästä. Seurakunta oli 
muuttovoittoinen, ja myös kastettuja oli 30 enemmän kuin pois nukkuneita. Avioliittoon 
vihittyjä oli 33 avioparia edellisvuotta enemmän.  

Lääninrovasti Olli Hallikainen osallistui seurakuntaneuvoston kokoukseen 7.3.2017 ja johti 
yhteisen arviointikeskustelun piispantarkastuksesta laaditun raportin pohjalta.  
 
Kertomusvuosi oli kolmas valtuustokauden 2015 – 18 toimintavuosista. Kirkko-valtuutettuina 
jatkoivat Asko Alajoki, Sirkka Karsisto, Sirpa Koivisto, Kirsi Koski, Liisa Lehtola, Ilpo Lähteinen, 
Jarno Parviola, Jaakko Sadeharju, Tiina Salminen, Maija Simelius ja Marja-Leena Sippola.   
   
Seurakuntaneuvoston varsinaisina jäseninä jatkoivat Asko Alajoki, Ritva-Liisa Hakala-Ilvesmäki, 
Pentti jokinen, Sirkka Karsisto, Sirpa Koivisto, Kirsi Koski, Leena Laaksonen, Anne Latvanne, 
Liisa Lehtola, Anne Lindfors, Ilpo Lähteinen, Rea Maakanen, Jarno Parviola, Jaakko 
Sadeharju, Tiina Salminen ja Marja-Leena Sippola.   
 
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017 - 2018 valittiin Sirpa Koivisto ja 
sihteerinä jatkaa seurakunta-assistentti Outi Toivonen. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra. 
Toimielimien nimilistat ovat kertomuksen lopussa. 

Seurakuntaneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. Hallinnollisia 
päätöksiä kirjattiin 117, ja kirkkoherran päätöspöytäkirjoja laadittiin 252. Merkittävimpiä 
hallinnollisia päätöksiä olivat tavanomaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien ohella henkilöstöä 
ja toimitiloja koskevat ratkaisut.  
 
Henkilökunnan keskuudessa tapahtui kertomusvuoden aikana merkittäviä muutoksia. 
 
Nuorisotyönohjaaja Anna-Lisa Laurén irtisanoutui nuorisotyönohjaajan virasta ja lastenohjaaja 
Markku Huikkola lastenohjaajan työsuhteesta siirtyäkseen molemmat vanhuuseläkkeelle.  
 
Seurakuntaneuvosto valitsi avoinna olleeseen Tampereen Eteläisen seurakunnan ylempää 
korkeakoulututkintoa vaativaan kanttorin virkaan Stiina Leinosen, sekä nuorisotyönohjaajan 
virkaan Juho Suihkosen. Seurakunnan toistaiseksi voimassa olevaan vahtimestarin työsuhteeseen 
valittiin Timo Piirainen.  

Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle 
kirkkovaltuustolle päätettäväksi Eteläisen seurakunnan kappalaisen viran muuttamista 
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seurakuntapastorin viraksi ja toisen Eteläisen seurakunnan kappalaisen viran lakkauttamista. 
Tuomiokapituli tekee asiassa lopullisen päätöksen.  

Tuomiokapituli myönsi seurakunnan johtavalle kanttorille Martti Syrjäniemelle Director cantus - 
arvonimen. 

Tampereen Eteläisen seurakunnan työntekijöiden kokonaismäärä oli vuoden 2017 päättyessä 
67. 

Toiminnallisia uusia avauksia ja toimitilojen tiivistämistä 

Helatorstaina järjestettiin Viinikan kirkolla laajamittainen ”Keskiajan Kaikuja” - tapahtuma 
reformaation juhlavuoden merkeissä. Ohjelmaltaan monipuolinen tapahtuma tavoitti 1600 eri-
ikäistä osallistujaa. Elokuussa uutiskynnyksen ylitti myös Viinikan iltasoitto, jossa Viinikan 
kirkon tornista kaikui viikon ajan päivittäin Lutherin virsi: ”Jumala ompi linnamme”. 

Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan rippikoulusuunnitelman liitteineen käytännön 
toimintaa ohjaamaan vuosiksi 2018 – 2020.                                                                                                                       
 
Seurakuntaneuvosto hyväksyi yhteistyösopimukset Tampereen Palatsi ry:n, Hosanna Chapel 
Tampereen ja Hervannan kirkolla kokoontuvan venäjänkielinen jumalanpalvelusyhteisön kanssa. 

Seurakunnan toimitilojen tulevaisuutta ohjaava strategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 
marraskuussa 2016. Seurakuntaneuvosto hyväksyi toimitilojen kohdekohtaisen etenemispolun ja 
vahvisti Eteläisen seurakunnan kiinteistösuunnitelman vuosille 2018-2021. 
  
Härmälän kirkon sisäilmaongelmat kartoitettiin, ja korjaustyöt saatiin päätökseen kesään 2017 
mennessä. Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ja Tampereen Tilakeskus 
Liikelaitoksen välinen Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n toimitilaa koskeva vuokrasopimus 
irtisanottiin päättymään 31.5.2017. Pelipuiston toiminnot keskitettiin Hervannan kirkolle ja 
Nekalan seurakuntatalolle. 
 
Kertomusvuoden talouden tasapainottaminen onnistui hyvin. Alustava tilinpäätös näyttää 
ylijäämäiseltä. Hyvään lopputulokseen vaikutti osaltaan se, että toiminnan kulut pysyivät 
talousarvion puitteissa. Suurin säästö tuli henkilöstömenoista. 
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JUMALANPALVELUSELÄMÄ 
Jumalanpalvelus- ja rukouselämä ovat seurakunnan toiminnan ydintä ja ne ovat läsnä kaikessa 
toiminnassa. Jumalanpalveluselämää ovat messujen ohella seurakunnan erityisjumalanpalvelukset 
kuten koululaiskirkot sekä eri kerhoissa, ryhmissä, leireillä ja retkillä pidettävät jumalanpalvelukset, 
hartaudet ja rukoushetket. Perheiden yhteiset hartaushetket kodeissa ovat seurakunnan 
jumalanpalveluelämän hiljainen pohjavire.  

Seurakunnan jumalanpalveluselämää ovat kirkolliset toimitukset - kaste, avioliittoon vihkiminen, 
hautaan siunaaminen sekä kodin siunaaminen.   

1.1 Keiden hyväksi jumalanpalveluksia toimitetaan 
Jumalanpalvelus on koko seurakunnan yhteinen juhlahetki, joita pappien ja kirkkomuusikkojen 
kanssa kaikki työntekijät ja seurakuntalaiset saavat olla halutessaan mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa erilaisissa tehtävissä.   
 
Seurakuntaisten osallisuutta jumalanpalveluksien toteuttamiseen tulisi kehittää entisestään. 
Erityisesti edelleen tulee panostaa huolelliseen etukäteissuunnitteluun. Nuorempien ikäluokkien 
mukana olo jumalanpalveluksessa tulisi huomioida toteutuksessa niin, että he kasvaisivat luontevaan 
jumalanpalvelusyhteyteen. Lasten leikkinurkkaa Hervannassa voisi kehittää yhä viihtyisämmäksi ja 
perheitä huomioonottavaksi.    

1.2 Jumalanpalveluselämän yhteistyökumppanit 
Tavoitteena on, että jumalanpalveluselämä on koko seurakuntaelämän keskus. Näin ollen kaikesta 
seurakunnallisesta työstä tulisi rakentaa siltaa sunnuntain messuun. Kirkon missio, kristillinen 
kasvatus ja diakonia ovat aina läsnä messussa. Koko maailman, ympäröivän yhteisön mutta myös 
yksittäisten seurakuntalaisten puolesta ja kanssa rukoillaan. Monipuolisella musiikilla on keskeinen 
rooli jumalanpalveluselämässä. Erityisesti juhla-aikoina korostuu yhteistyö koulujen ja oppilaitosten, 
päiväkotien, palvelu- ja hoitokotien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat paikallisjärjestöt ja 
kirkolliset järjestöt.  

1.3 Jumalanpalveluselämän keskeiset toiminnot 
Viikoittaisiin messuihin osallistuvien seurakuntalaisten määrä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna 
ennallaan. Muissa jumalanpalveluksissa kävi hieman edellistä vuotta vähemmän. 
 
  

            2014           2015    2016               2017 
Messut             16 780       15 800   15 518             15 548 
Muut jumalanpalvelukset             12 115       11 980   11 010             10 369 
HPE   
osallistujat             14 860       13 950   11 558             14 020 
    

Kuva 1. Messuihin ja jumalanpalveluselämään osallistuminen 
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Erilaisia hartaustilaisuuksia ja raamattuopetusta on järjestetty edellisvuosien tapaan. Perhemessuja 
järjestettiin säännöllisesti ympäri vuoden. Jumalanpalveluselämä sujui vuonna 2017 normaaliin 
tapaan lähikirkkoalueiden kirkoissa.    
 
Kirkollisista toimituksista vihkimisten määrä oli kasvussa. Parhaiten toimituksista ovat säilyttäneet 
asemansa kirkolliset hautaan siunaamiset.  
 
  2014           2015         2016         2017 
Kasteet   392             380            347         355 
Vihkimiset   135            149            131         164 

Kuva 2. Kasteet ja vihkimiset 

1.4. Työresurssit: monia muutoksia 
Tampereen Eteläisessä seurakunnassa oli kertomusvuonna 13 papinvirkaa. Kirkkoherrana toimi Jussi 
Mäkinen ja johtavana kappalaisena Antero Eskolin. Lähikirkkopastoreina palvelivat Härmälässä Päivi 
Repo, Viinikassa Ismo Kunnas aloitti lähikirkkopappina vuoden alussa ja Hervannassa Kaija Karvala 
kesäkuun loppuun saakka. Kaijan siirtyessä vuodeksi toisiin työtehtäviin lähikirkkopastorin tehtävää 
hoitivat yhdessä pastori Ilmo Käki ja diakoni Virpi Savela-Saarinen.  
 
Lähikirkkojen työntekijätiimeissä tapahtui muutoksia. Jussi Houttu aloitti nuorisopapin tehtävissä 
syyskuussa 2017. Virkavapaat pappien tiimin sisällä ovat kuormittaneet muita. Kanttorikunnassa on 
ollut paljon muutoksia, virkavapauksista ja rekrytoinneista johtuen. 
 

1.5. Jumalanpalvelusprosessi 

Jumalanpalvelusten kausisuunnittelu on kehittynyt parempaan suuntaan. Yksittäisten messujen 
suunnitteluun pitäisi panostaa enemmän.  

Muutamissa messuissa seurakuntalaisilla oli hyvin keskeinen rooli sekä toteutuksessa että 
suunnittelussa. Jatkossa jumalanpalveluksiin pitäisi saada erilaisiin tehtäviin seurakuntalaisia 
enemmän mukaan. Tavoitteeksi asetettu jumalanpalvelusten kehittäminen, lapsiperheiden 
määrän kasvattaminen ja jumalanpalvelusryhmien synnyttäminen ei toteutunut vähäisten 
työntekijäresurssien, ja usein vaihtuneiden työtovereiden vuoksi.   
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1.6. Vuoden 2017 jumalanpalveluselämän arviointia 

 

• Pääjumalanpalvelusten osallistujamäärät ovat säilyneet ennallaan. Härmälän kirkko oli poissa 
jumalanpalveluskäytöstä 1.1.–31.5. Härmälän kirkon väistötilana toimi Peltolammin 
seurakuntakeskus ja kerran kuussa Kuuselan toimintakeskuksen sali. Väistötilatkin löydettiin 
Härmälän alueella yllättävän hyvin. Koululaisten pääsiäiskirkkoja ei voitu järjestää remontin 
vuoksi. Hervannan kirkolla laajat huoltotyöt vaikuttivat kävijämääriin syksyn aikana.   

• Hervannassa alkoivat marraskuussa uudelleen Uuden verson nuorten aikuisten messut, jotka 
kokosivat runsaasti väkeä.  

• Kirkollisten toimitusten ja muun toiminnan sillan rakentaminen messuihin ei ole toteutunut 
parhaalla mahdollisella tavalla resurssien vähäisyyden vuoksi.  

• Härmälässä, Viinikassa ja Hervannassa toimii pyhäkoulu messun aikana. Tieto tästä 
mahdollisuudesta pitäisi saada paremmin seurakuntalaisten tietoon.  

• Kirkkokahvit joka messun jälkeen ovat tärkeä yhteisöllisyyttä rakentava asia Härmälän, Viinikan 
ja Hervannan kirkoissa. Kaikkien lähikirkkojen alueelle on löytynyt uusia kahviemäntiä, mutta 
lisääkin kaivataan. Hervannassa kirkkokahveja ei voitu lokakuussa järjestää kirkon keittiön 
remontin vuoksi.  

• Joinain sunnuntaina tai kirkollisina juhlapyhinä jumalanpalveluksia on yhdistelty. On kuitenkin 
huomattu, että alueilta lähdetään huonosti muualle jumalanpalveluksiin. Tämä osaltaan on 
nähtävissä jumalanpalveluselämän osallistuja luvuissa.  

• Vapaaehtoiset ehtoollisavustajat toimivat aktiivisesti messuissa. 
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KIRKKOMUSIIKKI 

2.1. Musiikkityö Eteläisessä seurakunnassa 

Musiikkityön toiminnan tavoitteena on julistaa kolmiyhteisen Jumalan sanaa musiikin keinoin, 
toimia rukouksen apuvälineenä ja lujittaa yhteyttä. 

• tuottaa laadukasta hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja 
seurakunnan muihin tilaisuuksiin 

• järjestää erilaisia kirkkomusiikkikonsertteja 
• huolehtia seurakunnan monimuotoisesta musiikkikasvatuksesta 
• edistää yhteistyötä seurakuntien ja seurakunnan ulkopuolisten tahojen kanssa 
• kokea musiikin, laulamisen ja soittamisen riemua 
• auttaa ihmisiä uskon ilmaisemiseen ja kokemiseen musiikin avulla 
• tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen musiikillinen kohtaaminen ja palvelu 

2.2. Työntekijät 

Tampereen Eteläisessä seurakunnassa oli vuonna 2017 neljä kanttorin virkaa, yksi A-virka ja 
kolme B-virkaa. Johtavan kanttorin työnkuvaan kuului 50 % johtamista sekä hallintoa ja loput 
50% operatiivista kanttorin työtä. Muut virat olivat fokusoituneet sataprosenttisesti kanttorin 
työhön eri lähikirkkoalueilla. Tehtäviä hoidettiin seuraavasti: 

Hervanta 

Martti Syrjäniemi A-virassa, virkapaikkanaan Hervannan kirkko, johtava kanttori. Suvi-Tuulia 
Raittinen toimi Hervannan lähikirkkoalueen toisen kanttorin viran (B-virka) viransijaisena Riikka 
Heikkisen ollessa hoitovapaalla. 

Härmälä 

Maria Tuokko B-virassa virkapaikkanaan Härmälän kirkko. Maria Tuokon jäädessä äitiyslomalle 
20.9. Maarit Kujanpää toimi hänen sijaisenaan 21.9.-31.12. 

Viinikka 

Maarit Kujanpää toimi vt. kanttorina vastuualueenaan Viinikan lähikirkkoalue 1.1.-20.9. 
Kanttori Stiina Leinonen valittiin Eteläisen seurakunnan kanttorin virkaan (B-virka) 15.6. 
seurakuntaneuvoston kokouksessa. Hän aloitti virassaan suunnitellusti 1.9. virkapaikkanaan 
Viinikan kirkko. 
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2.3. Kuorot 

Vuonna 2017 Eteläisen seurakunnan kuoroelämä eli murrosaikaa, erityisesti Härmälän ja 
Viinikan lähikirkkojen alueilla. Tämä johtui pitkälti viranhaltijoiden vaihtuvuudesta. Kuoroelämä 
vaatii tunnetusti pitkäjänteistä työtä. Usein puhutaan vuosista, ennen kuin kuorotyö alkaa uuden 
kuoron perustamisesta kantaa konkreettista hedelmää. Eteläisessä seurakunnassa toimi kaksi 
vakituista kuoroa: Hervannassa Lapsikuoro Kultakellot sekä Hervannan Gospelkuoro. Härmälän 
lähikirkolla alkoi orastamaan uutta aktiviteettia lapsikuorotoiminnassa, kuin myös 
pienimuotoisen projektilauluryhmän muodossa. 

Seurakuntayhtymän yhteistyökuorot toivat myös musiikillisen panoksensa seurakuntamme 
messuihin, jossa useat eri kuorot tekivät vierailujaan seurakuntamme eri kirkkoihin. 

Seurakunnan kuoroilla, kuin myös yhteistyökuoroilla oli vahva rooli olla monipuolistamassa 
seurakunnan musiikkielämää niin messujen musiikillisissa toteutuksissa kuin myös eri 
tapahtumien ja konserttien toteuttajina. Kuoroilla oli roolinsa myös Tampereen alueen eri 
sairaala- ja laitosvierailuilla. 

2.4. Jumalanpalveluselämä ja toimitukset 

Eteläisen seurakunnan messujen ja eri toimitusten musiikillinen suunnittelu ovat musiikkityön 
runko. Perhemessuja pyrittiin järjestämään tasaisella syklillä ympäri vuoden. 
Jumalanpalveluselämä toimi vuonna 2017 normaaliin tapaan lähikirkkoalueiden kirkoissa. 
Juhannuksena kokeiltiin keskittää jumalanpalvelus seurakunnan yhteen kirkkoon, jotta 
työvoimaresurssit saataisiin riittämään paremmin. 

Lokakuussa Yle1 lähetti suoran radioinnin Hervannan kirkosta. Messu oli ekumeeninen 
jumalanpalvelus, jossa piispa Matti Repo saarnasi. Seurakuntamme kanttorit olivat mukana 
kirkollisissa toimituksissa ja toimivat rippikoulujen musiikkituntien opettajina. Lisäksi he hoitivat 
Kalevankankaan ja Vatialan kappeleiden säännölliset hautausvuorot, hartaudet sekä lukuisat 
laitoshartaudet ja kouluvierailut eri puolella Tamperetta. 

2.5. Konsertit ja laulutilaisuudet 

Vuoden 2017 aikana oli useita konsertteja eri seurakuntamme kirkoissa. Konsertit tavoittivat 
vuoden aikana 5052 kuulijaa (vuonna 2016, 6980 kuulijaa). Marraskuu oli 
musiikkitilaisuuksiltaan rikkain, silloin oli peräti yhdeksän eri musiikkitapahtumaa. Pääsiäisen 
alla kanttorikuntamme järjesti omin musiikillisin voimin Kristuksen kuolinhetken 
musiikkihartauden. Helatorstain juhlamessussa päästiin yhteisellä ponnistelulla 
menestyksekkäästi 1500 –luvun messutunnelmaan, kun Viinikan kirkolla järjestettiin suuri 
Keskiajan tapahtuma. Kesällä järjestettiin Viinikan kirkossa perinteinen Tiekirkon 
musiikkituokio, joka oli kesäkuun lopusta alkaen keskiviikkoisin klo 17 kuutena eri kertana. 
Muusikkoina näissä tilaisuuksissa toimi pääasiassa oma kanttorikuntamme. 
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Elokuun ensimmäisellä viikolla järjestettiin Viinikan iltasoitto. Viikon ajan joka ilta klo 20 
Viinikan kirkon torniin kapusi trumpetisti joka soitti reformaation 500-juhlavuoden hengessä 
”Jumala ompi linnamme” –hymnin. Karkealla laskennalla noin 500 ihmistä kokoontui 
kirkontornin juurelle kuuntelemaan tuttua Lutherin virttä viikon aikana. Kaukaisin kuulija sanoi 
kuulleensa eräänä tyynenä kesäiltana trumpetin soiton aina Hervannan lenkkipoluille saakka. 
Tapahtumasta saatu runsas positiivinen palaute kannustaa tekemään tapahtumasta vuosittaisen 
perinteen. 

Syyskaudella Viinikan kirkossa oli koolla 60-vuotiaat seurakuntalaiset, joille järjestettiin 
juhlakonsertti. Hervannan kirkossa järjestettiin syyskaudella myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa 
teemoina olivat niin koulu- ja maakuntalaulut, kuin isänmaan- ja virsikirjan lisävihkon virret. 
Suomi100 –juhlavuoden teemasta oli myös konsertteja seurakunnassamme, erityisesti 
loppuvuodesta. Marraskuussa kanttorikunta toteutti yhdessä Viinikan kirkon pitkäaikaisen 
kanttorin Veikko Myllyluoman muistolle muistokonsertin.  

Perinteisiä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia oli taas useita ja niiden suosio pysyi edelleen 
korkealla tasolla. Tilaisuuksien väkimäärän valossa Kauneimmat joululaulut ovatkin vuosi 
toisensa jälkeen eniten ihmisiä keräävä yksittäinen tilaisuus kirkossa. Erityisesti perinteisellä 
joulumusiikilla on voimaa, joka puhuttelee ihmisiä. 

 

2.6. Musiikkityön arviointia 

• Kirkkomusiikin resurssit olivat vuoden 2017 lopussa sopusuhtaiset ja 
seurakunnanväkimäärään suhteutettuna riittävät, sillä seurakunnassamme on kolme 
kirkkoa ja neljä kanttorin virkaa.  

• Sijaisten käyttö oli vähäistä, joka kertoo osaltaan, että seurakuntien yhdistymisen tuoma 
synergiaetu alkaa kantaa hedelmää.  

• Vuosi 2017 oli musiikin sektorilla tapahtumarikas, jota leimasi erityisesti kaksi teemaa: 
Suomi 100 ja Reformaation juhlavuosi.  

• Johtavalle kanttorille Martti Syrjäniemelle myönnettiin marraskuussa Director cantus – 
arvonimi.  
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KASVATUSTYÖN PERUSTOIMINTOKUVAUS 
Kasvatustyötä lasten ja perheiden parhaaksi 

3.1. Kasvatuksen perustehtävä 

Kasvatustyön tavoitteena on lapsen, varhaisnuoren ja nuoren kokonaiskasvun tukeminen ja 
uskon, toivon sekä rakkauden jakaminen arjen vertaisryhmätoiminnassa. Toimintamme tarjoaa 
kokemuksen rakastavasta ja välittävästä Jumalasta sekä seurakuntayhteydestä. Kasvatamme 
lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia jumalanpalvelusyhteyteen. 

Varhaiskasvatuksen päiväkerhoissa tavoitteena on alta kouluikäisten lasten kokonaisvaltaisen 
kehityksen tukeminen kristillisen arvomaailman pohjalta. Avoimissa päiväkerhoissa lasten ja 
aikuisten yhteinen toiminta tutustuttaa pienten lasten perheitä kirkkovuoteen ja seurakunnan 
toimintaan. Pikkulapsityössä kasteessa alkanutta yhteyttä pieneen seurakuntalaiseen ja hänen 
perheeseensä ylläpidetään syntymäpäiväonnittelukortein ja nelivuotiskotikäynnein. 
Nelivuotiaalle lahjoitetaan oma Lapsen Raamattu.  

Koululaisten iltapäiväkotien tavoitteena on pienten koululaisten turvallisen ja kokonaiskasvua 
tukevan iltapäivän mahdollistaminen, lapsen ja perheen tukeminen kristillisen arvomaailman 
pohjalta. 

Pyhäkoulutyö tavoitteena on vahvistaa kasteessa alkanutta lapsen hengellistä kasvua ja tukea 
hänen seurakuntayhteyttään ikäkauden mukaisella tavalla.  

Kouluikäisten työn tavoitteena on alakouluikäisten tyttöjen ja poikien kokonaiskasvun 
tukeminen sekä heidän kotiensa ja koulujensa kristillisen kasvatuksen vahvistaminen. Haluamme 
tarjota kokemuksen rakastavasta Jumalasta sekä seurakuntayhteydestä.  

Partiotyön tavoitteena on antaa tukea partio-ohjelman seurakuntaosuuksien toteuttamiseen ja 
pitää yllä lippukuntien hartauselämää. Nuorisotyönohjaaja tukee johtajistoa 
uskontokasvatuksessa, muussa koulutuksessa ja huollossa. Nuorisotyönohjaaja osallistuu 
lippukuntien toimintaan ja antaa tukea ja tarvittaessa ohjausta hallintorutiinien ja raha-asioiden 
hoitoon. Seurakunta toimii taustayhteisönä alueemme kuudelle lippukunnalle.  

Rippikoulu pyrkii sitouttamaan nuoria seurakuntaan ja antamaan eväitä elää sitä uskoa todeksi, 
josta nuori on tullut osalliseksi pyhässä kasteessa. Rippikoulun kautta olemme läsnä perheiden 
elämässä.    

Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen paikka, jossa he 
voivat elää uskoaan todeksi ja saada sille vahvistusta evankeliumin kuulemisen kautta.  
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Nuorten aikuisten työn tavoitteena on saada isosiän ylittäneet nuoret kasvamaan vastuussa, 
erityisesti heille suunnattujen vastuutehtävien ja heidän kasvuaan vahvistavien toimintojen 
avulla. 

3.2. Kenen hyväksi työtä tehdään 

Kasvatustyön hyödynsaajia ovat ensisijaisesti seurakuntamme alueella asuvat lapset, nuoret ja 
heidän perheensä sekä nuoret aikuiset, joista suuri osa on saattanut jo muuttaa pois 
seurakuntamme alueelta. Kaikkiaan kasvatustyömme palvelee Tampereen lähellä asuvia. 

Varhaiskasvatuksessa avoimen päiväkerhon ja päiväkerhon kävijät ovat pääsääntöisesti 
kotihoidossa tai kodinomaisessa hoidossa olevat alta kouluikäiset lapset perheineen. 
Iltapäiväkodeissa olevat koululaiset ovat lapsia, joiden molemmat vanhemmat ovat työelämässä. 

Näissä kaikissa ryhmissä olevien lasten lähiyhteisö, usein kolmen sukupolven laajuudella, on 
mukana erilaisissa tapahtumissa, juhlissa ja perhemessuissa. 

Rippikoulutyötä tehdään ensisijaisesti sen tamperelaisen ikäluokan kanssa, joka täyttää kuluvana 
vuonna 15 vuotta. Myös muun ikäisten rippikoulu on mahdollinen.  

Partiotyön hyödynsaajat ovat alueemme kuusi lippukuntaa: Viinikan Siniset, Viinikan Sinitytöt, 
Härmälän Haukat, Härmälän Ilvestytöt, Hervannan Hukat ja Tervaksentekijät, ja näiden lähellä 
toimivat muut yhteistyötahot. 

3.3. Kasvatustyön yhteistyökumppanit 

Varhaiskasvatuksen ensisijaiset yhteistyökumppanit ovat lasten vanhemmat. 

Perheiden osallisuus toimintaan toteutuu erityisesti kasvatuskeskusteluiden, mutta myös esim. 
perhe- ja vanhempainiltojen, tapahtumien ja perhemessujen kautta. 

Neuvolat ja alueen perhepäivähoitajat sekä koululaisten iltapäiväkodissa alaluokkien opettajat ja 
kaupungin aip-toiminnan ohjaajat ovat arjen yhteistyökumppaneita. Olemme saaneet 
konsultaatioapua myös päivähoidon veolta (varhaiskasvatuksen erityisopettajalta). 

Pyhäkoulutyössä on Jumalan kämmenellä – iltojen toteutuksessa aloitettu syksystä yhteistyö 
diakonian kanssa, jolloin diakoni Satu-Tuulia Halkosaari on ottanut päävastuun iltojen 
vetämisestä.   

Varhaiskasvatuksen resurssien vähentyessä jouduimme syksystä alkaen jättämään yhteistyön 
diakonian kanssa Hervannan alueella toimivan vaunujengin kokoontumisissa.   

Koivistonkylän seurakuntakodissa kokoontuvat arkisin seurakunnan toimintojen lisäksi 
päivähoidon kerhot ja MLL:n perhekerho. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on sujunut 
kiitettävästi ja alueen perheitä palvellen. 
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Koivistonkylän alueella toimii koulun, neuvolan, päiväkodin, kirjaston, kaupungin 
nuorisotoimen, aluepoliisin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja seurakunnan kasvatuksen 
yhteistyöryhmä, joka ideoi myös koululla kaksi kertaa vuodessa (marraskuussa ja toukokuussa) 
järjestettävät perhetapahtumat.  

Yhteistyö päivähoidon henkilöstön kanssa ja päivähoidon uskonto- ja katsomuskasvatuksen 
tukeminen mentoroinnin, konsultoinnin, vierailujen sekä juhla-aikojen hartaushetkien avulla 
toteutuu alueen päiväkotien kanssa. Elokuussa voimaan astunut päivähoidon uusi VASU (= 
varhaiskasvatussuunnitelma) on lisännyt keskustelua katsomuskasvatuksen toteutumisesta 
yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa. Keskustelua on käyty sekä ryhmissä, yksityisten 
työntekijöiden kanssa sekä sosiaalisessa mediassa. Lokakuussa toteutettiin myös 
koulutustilaisuus ” Moninaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus varhaiskasvatuksessa” yhdessä 
kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Kouluttajana toimi yliopistonlehtori Heini Paavola 
Helsingin Yliopistosta.  Kaksi kertaa vuodessa myös seurakuntien varhaiskasvatuksen johtavat 
työntekijät ja kaupungin varhaiskasvatuksen aluepäälliköt kokoontuvat päivittämään yhteistyön 
mahdollisuuksia tamperelaisten perheiden parhaaksi. 

Kaksi kertaa vuodessa myös seurakuntien varhaiskasvatuksen johtavat työntekijät ja kaupungin 
varhaiskasvatuksen aluepäälliköt kokoontuvat päivittämään yhteistyön mahdollisuuksia 
tamperelaisten perheiden parhaaksi. Keväällä kirjattiin tässä tapaamisessa uuden VASU:n 
(=varhaiskasvatussuunnitelma) periaatteiden mukaiset pelisäännöt kaupungin ja seurakunnan 
varhaiskasvatuksen yhteistyössä.  

Varhaiskasvatus on aktiivisesti mukana ns. perheverkossa, joka kokoaa kaupungin alueella 
perheiden kanssa toimivat järjestöt ja kaupungin virkamiehet noin kolme kertaa vuodessa 
vaihtamaan ajatuksia ja sopimaan mahdollisesta yhteistyöstä ajankohtaisissa perheiden palveluita 
koskevissa asioissa.   

Kesän alussa alkanut hallituksen kärkihanke Lape (=Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma), 
on työllistänyt monissa uusissa ryhmäkokoontumisissa erityisesti kaikkien seurakuntien 
lapsityönohjaajia. Loppusyksystä kaupunki käynnisti hankkeen Hervanta-Vuores alueen 
perhekeskuksesta. Varhaiskasvatus on lähtenyt osaltaan mukaan hankkeen toteutukseen. 

Kouluikäisten työn keskeisiä sidosryhmiä ovat seurakunnan alueella sijaitsevat alakoulut: 
Hervannan lähikirkkoalueella Kanjonin, Pohjois- ja Etelä-Hervannan ja Kisapuiston koulut sekä 
uudella asuinalueella Vuoreksen koulu. Viinikan lähikirkkoalueella teemme yhteistyötä 
Koiviston ja Hallilan koulujen, Tampereen Normaalikoulun Muotialan ja Nekalan yksiköiden 
sekä Rudolf Steiner -koulun kanssa. Härmälän lähikirkkoalueella yhteistyökumppaneitamme 
ovat Peltolammin ja Härmälän alakoulut. Härmälän nuorisotyönohjaajat ovat vahvasti mukana 
Me-talo hankkeessa.  
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Partiotyön keskeiset yhteistyökumppanit ovat Tampereen ev.lut. seurakuntien partiotyö, 
Tampereen partiolaiset ry., Hämeen Partiopiiri ry. ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. 
Kertomusvuonna yhteistyötä on tehty myös LC Koivistonkylän, Hervannan K-Markettien, 
Hervannan MLL-yksikön, Kauppakeskus Duon sekä Etelä-Hervannan ja Hallilan koulujen kanssa.  

Rippikoulutyö suunnitellaan koko Tampereen kokonaisuutta ajatellen. Tampereen seurakuntien 
yhteinen Rippikoulutoimisto vastaa kokonaisuuden suunnittelusta, johon Eteläisen seurakunnan 
rippikoulutyö nivoutuu. Eteläisen seurakunnan pitämien rippikoulujen määrä arvioidaan 
vuosittain tamperelaisen kyseisenä vuonna 15 täyttävän ikäluokan koon mukaan.   

Nuorisotyön keskeisiä sidosryhmiä ovat Hervannassa Etelä-Hervannan ja Pohjois-Hervannan 
koulut sekä Tampereen teknillinen lukio, Viinikassa Steinerkoulu ja Normaalikoulu ja Härmälässä 
Hatanpään yläkoulu ja lukio. Tampereen kaupungin nuorisokeskukset Helapuisto ja Kupoli, jotka 
sijaitsevat Hervannan alueella, toimivat myös yhteistyökumppaneinamme. Teemme yhteistyötä 
myös mm. Toimelan nuorisokeskuksen kanssa, jota ylläpitää Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry. 
Kaupungin nuorisotyö toimii seurakunnalle hyvänä sparraajana kartoittaessamme alueidemme 
tarpeita kasvatustyössä.  

Yhdessä tehtävä työ on tärkeää. Järjestimme 2017 useita kouluikäisten, nuorten ja nuorten 
aikuisten leirejä ja tapahtumia yhteistyössä muiden tamperelaisten seurakuntien kanssa.  

3.4. Keskeiset toiminnot 

Seurakuntamme kasvatustyön säännöllinen viikkotoiminta, rakentui Hervannan, Viinikan ja 
Härmälän kirkolla sekä alueemme seurakuntakeskuksissa ja kouluissa kokoontuvista 
pyhäkouluista, päiväkerhoista, avoimista päiväkerhoista, perhekerhoista kerhoista, koululaisten 
iltapäivätoiminnasta, koulutuksista, lukuisista partioryhmistä, raamattupiireistä, 
Iltamessuyhteisöstä, olo- ja peli-illoista sekä tapahtumista ja kotikäynneistä. 

Pikkulapsityö Eteläisen seurakunnan alueella asuvia seurakuntalaisia muistetaan 1, 2 ja 3-
vuotiaita kotiin lähetettävällä onnittelukortilla ja nelivuotiaiden luona käydään viemässä Lapsen 
Raamattu. Lapselle oman Raamatun saaminen on merkityksellistä ja heidän ilonsa siitä tulee 
vastaan useissa yhteyksissä vuoden aikana. Kotikäyntejä vuonna 2017 tehtiin Hervannan alueella 
159, joista 50 uudella Vuoreksen alueella, Härmälässä 95 ja Viinikassa 118. Kotikäyntejä oli 
yhteensä 372. Kotikäyntityötä hoitivat Leena Laaksonen Hervannan alueella, Riitta Satama 
Viinikan ympäristössä ja Karita Liljeroos Härmälän alueella. 

Viisivuotiaat seurakuntalaiset kutsutaan kummeineen Lasten katedraaliin kesällä ja 
kuusivuotiaille järjestetään synttärikutsut aluekirkoilla. Kuusivuotiaiden juhlissa oli mukana.. 
Koulunsa aloittavat kutsutaan siunauskirkkoihin elokuussa. 

Pyhäkoulutyö Eteläisessä seurakunnassa toimi kuluneena vuonna keväällä seitsemän ja syksyllä 
kuusi pyhäkoulua. Näistä kolme kokoontui sunnuntaisin kullakin kolmella lähikirkolla aamun 
messun yhteydessä (messupyhäkoulut).  Varhaisnuorisotyön kanssa yhteistyössä toteutettu 
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Nekalan seurakuntatalon koululaisten avoimen iltapäiväkerho Nessun yhteydessä pidettiin 
pyhäkoulua aina keskiviikkoisin ja perjantaisin.   

Keväällä vuoroviikoin torstai-iltaisin kokoontuivat erityispyhäkoulut: Koivistonkylän Godly Play 
pyhäkoulu ja Jumalan kämmenellä perhepyhäkoulu Peltolammin seurakuntatalolla. 
Koivistonkylän Godly Play –pyhäkoulu jouduttiin lopettamaan syksystä koska menetelmän 
hallitseva pyhäkoulusihteeri Matti Etelänsaaren työsopimus loppui kesällä 2017.  

Pyhäkoululaisia oli kertomusvuonna 57. 

3–6-vuotiaiden lasten päiväkerhot kokoontuivat vuoden aikana Hervannan, Viinikan ja Härmälän 
kirkoilla, Hallilan, Koivistonkylän, Peltolammin ja Vuoreksen seurakuntakodeilla. Härmälän 
kirkon remontin vuoksi vuoden katkolla olleeseen kirkon päiväkerhoon ei syksyksi 
ilmoittautunut riittävää määrää päiväkerholaisia, joten siellä ei aloittanut päiväkerhoryhmä. Sitä 
vastoin Vuorekseen ilmoittautui siinä määrin lapsia, että perustimme toisenkin ryhmän, tosin 
resurssien vähenemisen vuoksi molemmat ryhmät pystyvät kokoontumaan vain kaksi kertaa 
viikossa. Kaikkiaan noin 30 lapsella (ja perheellä) vähenivät päiväkerhokerrat kolmansien 
kerhokertojen vähentyessä. Päiväkerholaisia oli kertomusvuonna vuoden aikana yhteensä 105. 

Eteläisen seurakunnan alueella kokoontui kaikkiaan seitsemän aikuisten ja lasten yhteistä 
avointa päiväkerhoa sekä yksi perhekahvila. Käyntikertoja kertomusvuoden aikana oli 6868.  

Lastenohjaajat järjestivät useita yhteistilaisuuksia perheille kauden aikana. Vanhempainiltojen ja 
kauden juhlien lisäksi kuluneena vuonna on vietetty esimerkiksi jokaisella lähikirkkoalueella 6-
vuotiaiden lasten perheiden kanssa iltajuhlaa, Suomi 100 itsenäisyyspäivän juhlia, perheiden 
askarteluiltoja ja talvitapahtumia.  

Olimme mukana koulunsa aloittavien lasten siunaamisissa koulun alkamista edeltävänä iltana, 
Hervannan syksyisessä Peikkometsä -tapahtumassa, Lop-tapahtumassa Perheiden talossa, 
Vuoreksen perheiden piknikillä, Muumimuseon avajaistapahtumassa Tampere-talolla, Pohjois-
Hervannan pikkujoulupyrähdyksessä ja joulun avajaisissa sekä Peltolammilla että Duossa.   

Perheet osallistuvat näihin tilaisuuksiin useankin sukupolven voimin. 

Pienten koululaisten (1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu) koululaisten iltapäiväkoteja kokoontui 
Koivistonkylän ja Peltolammin seurakuntakodeilla viitenä päivänä viikossa koko kouluvuoden. 
Vanhemmat maksavat osallistumisesta kuukausimaksun ja toiminnan rahoitukseen tulee myös 
valtion tuki.  Iltapäiväkerholaisia oli 50 vuonna 2017. 

Vuoden 2017 toimi Eteläisen seurakunnan alueella kolme lastenohjaajaa Henna Ahrikkala, 
Markku Huikkola ja Terhi Vitikainen päiväkotikummeina. Kummit järjestivät myös ryhmien 
kotikirkkovierailuja aluekirkkoihin ns. viiden aistin pedagogiikalla.  
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Päiväkotikummien työtuntien vähentyessä emme ottaneet mentoroinnin piiriin uusia 
päiväkoteja.    

Pääsiäisen ja joulun juhla-aikoina kutsuttiin päivähoidon lapsiryhmiä kirkkohetkiin, joiden 
suunnittelussa on mukana päivähoidon kasvatusvastuussa työskenteleviä työntekijöitä. 
Kaikkiaan kirkkohetkiä oli pääsiäisen ja joulun aikaan yhteensä 30. Päivähoidon ryhmien 
osallistuminen on hyvin kattavaa ja mukana kirkkohetkissä oli yhteensä vajaa 2800 osallistujaa 
Eteläisen seurakunnan alueella. 

Nekalan seurakuntatalolla toimiva iltapäiväkeho Nessu kokoontui kouluaikana arkipäivisin ja 
keräsi n. 90 kävijää keväällä ja syksyllä. Nessun yhteydessä järjestettiin välillä erilaisia kerhoja ja 
tapahtumia. Nessun ohjaajana toimi Arja Iivonen. Muita kerhoja kokoontui omissa tiloissamme 
viitisentoista sekä keväällä että syksyllä. Alueemme kouluilla järjestimme 2017 muutamia 
kerhoja.  

Vuosi 2017 oli koulutyömme suhteen ennätyksellisen vilkas. Pidimme kouluilla päivänavauksia, 
koulunalkajais-, adventti-, joulu- ja pääsiäisjumalanpalveluksia, ripari-infoja, oppitunteja, 
ryhmäytyksiä, tuntivierailuja ja -hartauksia. Lisäksi toimintamme piti sisällään 
välituntipäivystyksiä, opettajien hengellistä huoltoa, kriisiapua, opettajien Suvivirren 
laulutilaisuuden, tykyillan ja Kauneimmat joululaulut- tilaisuuksia. Nuorisotyönohjaajilla ja 
nuorisopapilla on omat nimikkokoulunsa, joihin yhteydenpidosta he vastasivat. Syksyllä olimme 
mukana toteuttamassa koulunsa aloittavien siunaamisen, johon kokoontui syksyllä toistasataa 
ekaluokkalaista sukulaisineen ja kummeineen. Joulukuussa järjestimme kouluillemme, 
reformatio 500 juhlavuoden kunniaksi, viikon mittaisen Armoa-tapahtuman Tampereen 
Tuomiokirkossa. Koulukäyntejä nuorisotiimillemme kertyi kertomusvuonna 433.  

Leirityö oli keskeisimpiä toimintojamme myös vuonna 2017. Leireillemme osallistui paljon 
lapsia nuoria ja perheitä.  Järjestimme kertomusvuonna 23 leiriä varhaisnuorille, nuorille ja 
nuorille aikuisille, 5 luokkaleiriä ja kaksi suurta perheleiriä. Rippikouluja järjestimme yhteensä 
10, joista leirimuotoisia rippikouluja oli 9 ja yksi päiväkoulu. Syksyllä pidetty Jatkis 
jatkoriparileiri keräsi yli 100 osallistujaa nousten Eteläisen seurakunnan historian suurimmaksi 
leiriksi. Eteläisen nuorisotiimi ja Eteläisen nuoret olivat ylivoimaisesti suurimmassa roolissa 
seurakuntayhtymän yhteisiä nuortenleirejämme, Pimee hölkkää ja Tokavuotisten leiriä 
järjestettäessä. Tämän lisäksi osallistuimme aktiivisesti Tampereen seurakuntien yhteisen 
leirikesän järjestämiseen.   
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2017 Ryhmiä Osallistujia  
Rippikoulut 10 238          
Nuortenillat 85 kertaa 2977        
Ohjaaja isoskoulutus 
ekavuotisille 

1 ryhmää keväällä 
1 ryhmää syksyllä 

106  

Ohjaajakoulutus 
tokavuotisille 

2 ryhmää keväällä 
2 ryhmää syksyllä 

71  

Iltamessut 14 kertaa 347 nuorta  
    
Partio 63 ryhmää 660   
Leirit 30 leiriä 1015  
Leirit partio 65 leiriä 1118  
Koulukäynnit 433   
Kerhot  syksy 
              kevät                    

15 
16 

153  
350 
 

 
23 ohjaajaa 

2. Nuorisotyön toimintatilastoja 

 

Kertomusvuoden uusiin avauksiin kuului Laniriparilaisten aloitteesta syntynyt LanEtnut-leiri 
sekä TesLan-projekti, jossa toimimme yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisotoimen kanssa. 
Lanitoiminta on yhteisölliseen tietokonepelaamiseen liittyvää kokoavaa toimintaa, jossa pelaajat 
tuovat omat tietokoneensa, jotka liitetään yhteen Lan-verkolla. Lani-tapahtuma toteutettiin 
kahdesti. Tapahtumat keräsivät 30 pelaamisesta kiinnostunutta nuorta. Ensimmäistä kertaa 
järjestettävälle seurakunnan LanEtnut-leirille osallistui peräti 23 nuorta.  

Partiolippukuntamme toteuttivat 2017 Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Lisäksi 
lippukuntamme osallistuivat useisiin seurakunnan tilaisuuksiin yleisönä sekä toteuttajina. 
Partioryhmät kokoontuivat säännöllisesti tiloissamme sekä leireilivät aktiivisesti useissa 
leirikeskuksissa sekä maastossa. Seurakuntamme partiotyöntekijä oli lippukuntien mukana 
toteuttamassa lukuisia leirejä.  

Partiolippukunnissamme oli kertomusvuonna 51 ryhmää, joihin osallistui 525 partiolaista. 
Vapaaehtoisina toimivia partionjohtajia toimi 145. Kaikkiaan lippukunnissamme oli 589 jäsentä.   

Partiolaiset olivat 2017 mukana toteuttamassa Yhteisvastuukeräystä ja viemässä loppuun 2016 
keräyksen teemaa syrjäytymisen ehkäisemisestä. Partio järjesti Hervannassa erilaisten oppijoiden 
ja eri kulttuurien edustajien osaavampaan kohtaamiseen tähtäävän ”Erityiskoulutuksen”. 
Kouluttajina toimivat Nora Koskinen, Samah Al-Het haf ja Maikku Blom. Kertomusvuoden 
partiomessu järjestettiin 50 hengelle Härmälän kirkon pihassa. Härmälän Ilvestytöt pitivät 
kahvilaa Tampereen seurakuntien nuorisotyön ja Nuori kirkko ry:n ”Yhden hinnalla” 
tapahtumassa. Itsenäisyyspäivän partiokirkot juhlineen tehtiin yhteistyössä partion kanssa 
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kaikilla kirkoillamme. Ekoteko-tempaus, jossa kerättiin pois joulun jälkeiset kynttilän jämät,  
järjestettiin Kalevankankaalla.  

Partion järjestämiin isoihin tapahtumiin kuului Hervannan Suolijärven alueella järjestetty Hämeen 
Partiopiirin Seikkailijakisa ”Sankarimatka”, johon osallistui n. 650 kilpailijaa, 100 saattajaa ja 100 
tapahtumaa tehnyttä partiolaista. 

Isos- ja ohjaajakoulutusryhmämme kokoontuivat keväällä Hervannan kirkolla ja Nekalan 
seurakuntatalolla. Nekalassa ryhmä kokoontui joka toinen keskiviikko ja Hervannassa joka 
toinen torstai. Hervannan ryhmään kuuluivat jo toista vuotta koulutusta käyvät, kun taas Nekalan 
ryhmä oli etupäässä uusille koulutettaville. Nekalassa ”kakkosvuotisille” pidettiin 
ohjaajakoulutuksen kanssa samaan aikaan Isosraamista.   

Syksyllä rippikoulun jälkeinen toiminta keskitettiin Nekalan seurikselle ja isoskoulutus ja 
isoskoulutus sijoitettiin joka toiseen keskiviikkoon. Ykkösvuotisille oli oma ryhmänsä ja heitä 
vanhemmille omansa. Väliviikoilla järjestettiin Istoja eli isostoimintailtoja, jotka olivat tarkoitettu 
kaikille halukkaille iästä riippumatta.  

Omissa leirikeskuksissa pitämämme koulutusleirit olivat tärkeä osa isos- ja ohjaajakoulutusta ja 
isostoimintaamme. Kertomusvuonna järjestimme neljä isoskoulutusleiriä, kaksi syksyllä ja kaksi 
keväällä. Nämä leirit olivat koko Eteläisen seurakunnan yhteisiä ja avoimia myös jo 
isoskoulutuksen käyneille.   

Keväällä Hervannan kirkolla pidettiin nuorten omaa kitarakoulua, joka siirrettiin syksyllä 
Nekalan seurikselle. Kertomusvuonna toimintansa aloitti myös nuorten kuoro. Ryhmä nuoria oli 
toteuttamassa Koukkuniemen jouluhartautta laulaen joululauluja. Keväällä Hervannan kirkolla 
pidettiin nuorten Voimauttavan valokuvauksen ryhmä.  

18 vuotta täyttäville järjestettiin apuopekoulutusta, joka mahdollistaa apuopettajana toimimisen 
rippikoulussa. Apuopekoulutus kokoontui useissa seurakuntamme toimipisteissä. 
Apuopekoulutukseen kuului oma koulutusleiri.  

Nuorille aikuisille järjestettiin yksi oma leiri leirikeskuksessa sekä pitkä vaellusleiri Lapissa. 
Lisäksi toteutimme muiden seurakuntien kanssa koko Tampereen yhteisen K-18 leirin. 
Säännöllistä NA-toimintaa olivat n. kerran kuussa pidettävät K-18 -illat sekä kodeissa 
kokoontuvat vapaaehtoisten ohjaamat solut.  

Eteläinen seurakunta on päivystänyt verkossa lasten hyväksi Tekstaritupu-palvelussa, Kysy 
Kirkolta ask.fm-palvelussa sekä JiiPeeNetti ja Lastenkirkko-Fisucraft -palveluissa. Varhaisnuorten 
toiminnasta tiedotettiin julkaisemalla Epot-lärpäkettä sekä ylläpitämällä Epot-verkkosivustoa, 
jossa on julkaistu viikoittain uutta materiaalia lapsille. Kouluikäisten nettisivut ovat epot.fi. 
Partiolippukunnillamme on omat nettisivunsa sekä omat Facebook-profiilinsa.  
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Nuorisotyön nettisivut ovat Etnut.fi. Kertomusvuonna nuorisotyö on käyttänyt aktiivisesti 
Instagramia. Vastasimme vuoden 2017 aikana moniin satoihin yhteydenottoihin sosiaalisen 
median kautta. Kokoamiimme nuorten Whatsapp-ryhmiin on kuulunut kertomusvuonna satoja 
14-25-vuotiaita nuoria.  Kertomusvuonna avattiin ensimmäistä kertaas nuorisotyön snapchat-
palvelutili. 

3.5. Työnjako ja henkilöstöresurssit 

Pikkulapsityön kotikävijänä Hervannan alueella on ollut Leena Laaksonen, Härmälän alueella 
Karita Liljeroos ja Viinikan alueella Riitta Satama.   

Pyhäkouluopettajina Tampereen Eteläisessä seurakunnassa palvelivat vuonna 2017 Aleksandra 
ja Angeliina Halkosaari, Raili Huuska, Jaana Junttila, Urho Koski, Paula Majava, Riikka 
Nieminen, Karina Paz-Arenas, Kaisa Saarinen, Susanna ja Timo Sinisalo, Terhi Tasanen sekä 
Laura Tauriainen. Pyhäkoulusihteerin tehtäviä hoiti Matti Etelänsaari kesäkuun loppuun 2017 
asti. Uutena palkkiotoimisena pyhäkoulusihteerinä aloitti Katariina Halkosaari marraskuun 
alusta.  

Koivistonkylässä kokoontunut Godly Play pyhäkoulu lopetettiin syksystä koulutetun ohjaajan 
puutteen vuoksi.  

Keväällä 2017 päiväkerhoryhmiä kokoontui kahdeksan, avoimia päiväkerhoja seitsemän ja 
iltapäiväkoteja kaksi. Lastenohjaajista kaksitoista toimi pääsääntöisesti Eteläisen seurakunnan 
alueella: Henna Ahrikkala, Peetu Ahtola (Suvi Allosen sijainen), Matti Etelänsaari (Tuula 
Vartiaisen sijainen), Satu-Tuulia Halkosaari, Markku Huikkola, Susanna Kiiski, Susanna 
Lehtinen, Minna Maunu, Miia Olden, Arja Patana, Marjaana Ruuttunen ja Terhi Vitikainen. 
Lisäksi muiden seurakuntien lastenohjaajista Taina Ovadjalla, Sanna Paulavuolla ja Seija Anneli 
Lahtisella oli muutamia työtunteja Eteläisen seurakunnan alueella.   

Syksyllä 2017 päiväkerhoryhmiä muodostettiin yhdeksän, avoimia päiväkerhoja seitsemän ja 
iltapäiväkoteja kaksi ja yksi perhekahvila. Lastenohjaajista kaksitoista toimi pääsääntöisesti 
Eteläisen seurakunnan alueella: Henna Ahrikkala, Peetu Ahtola (Suvi Allosen sijainen), Tuula 
Vartiainen (palasi työlomalta elokuussa), Merja Salonen (Satu-Tuulia Halkosaaren työloman 
sijaisena), Markku Huikkola, Susanna Kiiski, Susanna Lehtinen, Minna Maunu, Miia Olden, Arja 
Patana, Marjaana Ruuttunen ja Terhi Vitikainen. Ohjaajien sopimusten mukaisia tunteja 
säästettiin erilaisin järjestelyin 26t 15 min/ viikko. Tämä näkyi mm. noin 30 lapsen 
kerhokertojen ja päiväkotikummien työpanoksen vähenemisenä. 

Työstä kouluikäisten parissa vastasivat vuonna 2017 nuorisotyönohjaajista Viinikan 
lähikirkkoalueella Jussi Kosonen ja Essi Vuorenmaa, Härmälän lähikirkkoalueella Jaakko 
Pulkkinen ja Anne-Katriina Niemi sekä Hervannan lähikirkkoalueella ja Vuoreksessa Anna-Lisa 
Laurén. Keväällä Annuska Laurèn jäi eläkkeelle ja työtä tehtiin loput vuodesta vajaalla resurssilla. 
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Syksyllä Jaakko Pulkkinen siirtyi vastaamaan Hervannan ja Vuoreksen varhaisnuorisotyöstä, 
johon Maria Pusa osallistui hieman tavallista enemmän.   

Rippikoulun opetus toteutetaan tiiminä, jossa on yleensä vähintään kaksi työntekijää. Tiimi sopii 
keskenään työnjaon yksityiskohdista, valitsee turvallisuusvastaavan ja suunnittelee rippikoulun 
ohjelman yksityiskohdat rippikoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Rippikoulupappi Severi 
Laakso ja johtava nuorisotyönohjaaja Kimmo Salonen organisoivat Eteläisen seurakunnan 
vuoden 2017 rippikoulut.  

Rippikoulun jälkeisestä työstä ja nuorista aikuisista vastasivat pääasiassa nuorisotyönohjaajat 
Päivi Ranta, Maria Pusa ja Kimmo Salonen ja rippikoulu- ja nuorisopappi Severi Laakso. 
Työntekijävaihdokset ja poissaolot ovat vaikuttaneet tänäkin vuonna työhömme, kun 
nuorisopappina toiminut Daniel Hukari siirtyi pois nuorisotyöstä ja uutena nuorisopappina 
syksyllä 2017 aloitti Jussi Houttu, joka osallistui nuorisotyön lisäksi myös perhetyöhön.   

Partiotyöstä Eteläisessä seurakunnassa vastasi partiotyöntekijä nuorisotyönohjaaja Maikku Blom. 
Maikku toimi myös seurakuntayhtymän laivan, m/s Isosaaren toiminnasta vastaavana 
työntekijänä. M/S Isosaaren toiminta oli 2017 osa partiotyötämme.  

Nuorten aikuisten työstä vastasivat Päivi Ranta ja Daniel Hukari. 

 

3.6. Vuoden 2017 kasvatustyön arviointia 

• Kaikki alueen päivähoidon yksiköt osallistuvat mm. joulun ja pääsiäisen ajan 
kirkkohetkiin. Tämä on huomion arvoista, sillä julkisuudessa ennustettiin uuden, syksyllä 
2017 voimaan astuneen varhaiskasvatussuunnitelman romahduttavan osallistumiset. 
Eteläisessä seurakunnassa osallistuminen oli samalla tasolla kuin edellisinäkin vuosina. 
Päiväkotikummiutta emme voi vähäisten resurssiemme vuoksi juuri nyt markkinoida.  

• Varhaiskasvatuksen sähköisen kirjeen Postia pienten perheille tilaukset ovat lisääntyneet 
jatkuvasti.  

• Lastenohjaajien työn laadun ja jaksamisen varmistamiseksi on mietittävä erilaisia 
vaihtoehtoja suunnitteluajalle. Vuoden 2017 aikana osalla ohjaajista omaan työhönsä 
käyttämä suunnitteluaika on entisestään supistunut.  

• Kerhotarjontamme on melko laaja. Kerholaiset ovat olleet edelleen melko sitoutuneita. 
Erityisesti kokkikerhoihin olisi lapsia tulossa enemmän kun voimme ottaa. Siellä 
kärsimme ohjaajapulasta.  

• Lastenohjaajien sopimusten mukaisia tunteja säästettiin erilaisin järjestelyin 26 t 15 min / 
vko. Tämä näkyi mm. noin 30 lapsen kerhokertojen ja päiväkotikummien työpanoksen 
vähenemisenä 

• Kerhotyön niputtaminen kahden vastuulle on ollut hyvä ratkaisu. Nyt kerhonohjaajat eri 
alueillamme saavat saman palvelun ja tuen.  
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• Leirit vetävät hyvin osallistujia. Jatkiksella tehtiin kaikkien aikojen 
osallistujaennätyksemme.  

• Nuorisotiimin kokouksia lisättiin lähes puolella. Kokoukset työllistivät, mutta vaikuttivat 
selvästi positiivisesti tiimimme yhteishenkeen.  

• Alueemme kouluissa suhtaudutaan toistaiseksi positiivisesti seurakunnan kanssa 
tehtävään yhteistyöhön. Hervannan kouluissa on kuitenkin havaittavissa muutosta 
kirkkoon kuulumattomien oppilaiden määrän kasvaessa. Tämä vaikuttaa perinteisten 
päivänavauksien pitämiseen, mutta myös muuhun yhteistyöhön. Koulut ovat halukkaita 
toimimaan seurakunnan kanssa, kunhan sisällöstä sovitaan riittävän aikaisin.  

• 433 koulukäyntiä kertomusvuoden aikana on suuri määrä.  
• Nuorisotyön puolella uudet avauksen Kitarakoulu ja Nuorten kuoro ovat olleet hyviä. 

Musiikkityön elävöittäminen on tuonut positiivista virtaa Iltamessujen ja leirien 
musisointiin.  

• Nuorisotyön keskittäminen Nekalaan syksyllä 2017 poisti alueidemme välisen 
vastakkainasettelun.  

• Eteläisen nuorten joukko on aktiivista ja sitoutunutta.   
• Rippikoulumme olivat heikosti resurssoituja.  
• Rippikoulusuunnitelma 2017:n tuominen kenttätasolle on aiheuttanut yllättävän paljon 

vastustusta. Luutuneet asenteet jarruttavat kehitystämme.  
• Isojen partiotapahtumavuosien jälkeen on selvästi nähtävissä partionjohtajien väsyminen. 

Tämä selittää kertomusvuonna tapahtuneen laskun partiolaisten määrässä. Partion saamat 
tilastointiohjeet ovat myös hieman muuttuneet viime vuosista. Tämän vuoksi luotettava 
vertailu vuoteen 2016 on vaikeaa.  

• Viinikan Sinisissä kärsittiin johtajapulasta.  
• Hervannan Hukkien 40-vuotisjuhlavuosi aktivoi partiolaiset moniin tapahtumiin.  
• Härmälän lippukuntien alkuvuosi oli erityisen haastava, kun Härmälän kirkko oli 

remontissa ja partiotoiminta jouduttiin ohjaamaan väistötiloihin Perkiönkadulle, 
Härmälän koululle ja Peltolammille.  

• Multisiltaan yritettiin saada syntymään uutta partioryhmää. Multisillan nuorille 
järjestettiin kesän aikana useita erilaisia tapahtumia, joihin oli vapaa osallistuminen. 
Tapahtumissa oli 10-20 nuorta paikalla, mutta riittävää innokkuutta partiotoiminnan 
aloittamiseen alueella ei silti löytynyt.  

• Loisto-lippukuntasertifikaatin uusivat lippukunnistamme Hervannan Hukat ry ja 
Tervaksen tekijät ry. Uutena Loisto-lippukuntana sertifikaatin sai Härmälän Ilvestytöt ry. 
Loisto-lippukunnat saavat loistavasta laadusta kertovat tunnukset, minkä lisäksi ne saavat 
käyttää Loisto-lippukunta nimeä ja –materiaaleja omassa markkinoinnissaan. Loisto-
lippukunta-arvion tekee Hämeen Partiopiiri ry.  

• Tervaksentekijöiden lippukunnanjohtaja Anni Huhtarinne sai Tampereen Seurakuntien 
Kasvattajapalkinnon toiminnastaan Sisu-partiolaisten aktiivisena toiminnan kehittäjänä. 
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DIAKONIATYÖN PERUSTOIMINTAKUVAUS 

4.1. Diakoniatyön toiminta-ajatus 

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden 
toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten 
tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä sekä antamaan apua erityisesti niille, 
joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (KJ 4:3)  

Eteläisessä seurakunnassa on saatavissa palveluja, jotka tukevat kriisitilanteissa selviytymistä. 
Diakonia palvelee alueen kaikkia alueen asukkaita, silloin kun nämä tarvitsevat hengellistä, 
henkistä, sosiaalista tai taloudellista tukea. Diakonia toimii yhteistyössä alueen muiden 
toimijoiden kanssa. Kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen ja yhteiskunnalliseen 
keskusteluun osallistuminen on osa diakoniatyötä.  

Yhteisötyön tehtävänä on koko väestön tavoittaminen ja sen omien voimavarojen kehittäminen 
kristillisen yhteisvastuun, yhteisöajattelun ja sosiaalieettisten näkökohtien pohjalta. 

4.2 Keskeiset toimintamuodot 

Alueelliset erot näkyvät selvästi Eteläisen seurakunnan diakoniatyössä. Hervannan alueella 
korostuvat työttömyys, monikulttuurisuus, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä 
asunnottomuus.  Alueella asuu myös paljon lapsiperheitä. Viinikan aluetta luonnehtii 
maantieteellinen yhtenäisyys. Alueella sijaitsee useita palvelutaloja sekä päihdekuntoutujien 
yhteisötupa. Alueella asuu runsaasti vanhuksia ja päihdekuntoutujia, joiden joukossa on paljon 
pienituloisia ja syrjäytyneitä. Härmälän aluetta kuvaa sirpaleisuus. Härmälän lähikirkkoalueeseen 
kuuluvat Peltolammi ja Multisilta sijaitsevat huonojen kulkuyhteyksien päässä Härmälän kirkolta. 
Alueella avun tarve kohdentuu työttömien, vähävaraisten opiskelijoiden, vanhusten ja 
lapsiperheiden piiriin. Härmälän lähikirkon diakoniatiimin asiakkaat kamppailevat työttömyyden 
kanssa. Erilaiset elämän kriisitilanteet, päihdeongelmat ja mielenterveyteen ja riippuvuuksiin 
liittyvät kysymykset näkyvät diakoniatyössä yhteydenottojen runsautena. Kaikilla alueilla 
tehdään laajaa verkostoyhteistyötä.  

Diakonian perustoiminta koostuu asiakkaiden kohtaamisista avoimilla vastaanotoilla, sovituista 
yksilötapaamisista seurakunnan toimipisteissä, kodeissa, palvelukeskuksissa ja muissa laitoksissa. 
Toiminta koostuu myös erilaisista säännöllisistä ryhmistä, tilaisuuksista ja kausitoiminnoista.   

Eri-ikäiset yksinasuvat ihmiset ovat suurin asiakasryhmämme. Kotikäyntityö on laajaa 
ikäihmisten parissa. Huonokuntoisten ikäihmisten määrä ja avun tarve on lisääntynyt selkeästi 
työssämme. Lähikirkkojen alueellisista eroista näkyy seurakunnan väestöllinen ja sosiaalinen 
moni-ilmeisyys. 

Vastaanottotyötä tehdään Eteläisellä alueella neljässä toimipisteessä. Viides toimipiste, 
Pelipuiston seurakuntakoti, sulkeutui 2017 toukokuussa. Avoimilla vastaanotoilla uusia 
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asiakkaita tuli viikoittain. Kiire, asiakkaiden paljous ja moniongelmaisuus heikensivät 
kohtaamisten laatua. Toisaalta saatiin hyvää palautetta inhimillisestä, kokonaisvaltaisesta ja 
kunnioittavasta kohtaamisesta sekä monipuolisesta toiminnasta. Diakonian asiakkaiden 
kaikenlainen palveluohjaus korostui työssä. Lapsiperheille haettiin apua Tukikummeilta ja 
erilaisilta säätiöiltä. Seurakuntaneuvoston valitsema diakonian vastuuryhmä kokoontui kolme 
kertaa vuoden aikana.   

  2014             2015         2016 2017 
Jaettuja avustuksia  36 482 €    36 297 €        33 409 € 31 852 € 
YV-tuotto  12 727 €       9387 €          9 043 €    7954 € 

1. Diakonian toimintatilastoja 

 

4.3. Työresurssit 

Katri Ikonen oli vuorotteluvapaalla vuoden 2017 puolella 1.1.–14.4.2017 sijaisenaan 
diakoniatyöntekijä Anna-Mari Paloniitty. Johtava diakoniatyöntekijä Päivi Salminen oli 
vuorotteluvapaalla 5.7.–31.12.2017 sijaisenaan diakoniatyöntekijä Virpi Savela-Saarinen. Virpi 
Savela-Saarisen virkaa hoiti diakoni Anna-Mari Paloniitty 5.7.–31.12.2017.   

Diakoniatyöntekijät: Anne Järvinen, Taina Nuorto, Päivi Vuorinen, Kaisa Plomp, Virpi Savela-
Saarinen, Katri Ikonen ja Antti Vanhala. Jaana Alasentie siirtyi helmikuussa toisiin tehtäviin. 
Johanna Asikaisen perhevapaan sijaisena jatkoi Marjo Perkiö 28.2. saakka. Marianne Knuuttila 
työskenteli 1.3–30.6.2017 Johanna Asikaisen sijaisena.  Satu-Tuulia Halkosaari aloitti Johanna 
Asikaisen sijaisena 21.8. alkaen ja Marianne Knuuttila siirtyi tekemään Jaana Alasentien 
sijaisuutta. Kaisa Plompin työresursseista 10 tuntia viikossa kului Teko-hankkeen parissa.   

Diakonian vanhustyöntekijöinä toimivat Riitta Kivistö ja Seija Huttunen. Riitta Kivistö on 
aloittanut nelipäiväisen työviikon 15.9.2017 lähtien, joka jatkuu 30.6.2018 asti.  

Diakoniatyöntekijöistä kolme toimii valmiusryhmässä. Diakoniatyöntekijät ovat myös 
toteuttamassa yhteisvastuukeräystä. Keräyspäällikkönä toimi diakoniatyöntekijä Antti Vanhala ja 
nuorisotyöntekijä Essi Vuorenmaa. Keräystulos on ollut vuosittain laskusuuntainen. 
Keräyskäytäntöjä on uudistettava. 

4.4. Uusia avauksia 

Hervannan kirkolla aloitettiin Talokokoukset eli seurakunnan työntekijöiden ja 
vapaaehtoistoimijoiden yhteiset kokoontumiset, joiden tavoitteena on auttaa toimijoita 
tutustumaan toisiinsa sekö tukea koordinointia lähikirkkoalueella.   

Pelipuiston seurakuntakodin kahvila muutti Hervannan kirkolle ja aloitti toimintansa Kahvila 
Muki-nimisenä kesäkuussa. Asiakasmäärä on vähentynyt muuton jälkeen 24 %, samalla kassavirta 
on kasvanut 50 %. Hintoja ei ole nostettu. Asiakaskunta käyttää siis tällä hetkellä aiempaa 
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enemmän rahaa kahvilassa. Yhteensä vapaaehtoisvetoinen kahvilatoiminta tuotti yhteensä noin 
1500 euroa vuoden 2017 aikana. Vapaaehtoistoimijoita kahvilatiimissä oli keskimäärin 9 
henkilöä.  

Vapaaehtoisia alettiin kerätä keskitetysti yhteiseen rekisteriin. Vuoden loppuun mennessä 
vapaaehtoisia oli listoilla 178 henkilöä.  

Vapaaehtoisten vuosikello otettiin koekäyttöön. Syyskuussa vapaaehtoiset siunattiin tehtäväänsä 
lähikirkoittain lähimmäisen sunnuntaina. Tilaisuuksiin osallistui noin 60 vapaaehtoistoimijaa. 
Joulukuussa Hervannassa vapaaehtoisten kiittämistilaisuuteen osallistui 72 henkilöä. Viinikan ja 
Härmälän lähikirkkoalueiden yhteistilaisuuteen osallistui 42 henkilöä.  

Leivänjako siirtyi Pelipuiston seurakuntakodilta Hervannan kirkolle. Leivänjako toteutetaan 
vapaaehtoisvoimin viisi kertaa viikossa. Kävijöitä on keskimäärin 50 päivässä.  

Seurakunta on mukana Teko-hankkeessa (Tehostettu kotoutuminen) 0,5 työntekijän työajalla. 
Diakoniatiimistä mukana on Kaisa Plomp 25 %:lla työajastaan. Diakoniatyö on mukana Kototorin 
neuvontapisteessä ja Hervanta yhdessä -kahvilan toteutuksessa. Diakoniatyö on ollut 
toteuttamassa myös kaksi hankkeen retkeä. Seurakunta on tarjonnut myös suomen kielen 
opetusta uusille asukkaille. 

 

4.5. Vuoden 2017 diakoniatyön arviointia 

• Diakonian vastaanottotyö vei työajasta noin 60 %. Diakonian vastaanotoille tulee 
viikoittain uusia asiakkaita. Parityöskentely on vakiintunut työkäytäntö. Diakonian 
asiakkaiden kaikenlainen palveluohjaus korostui työssä.   

• Sähköinen kalenteri, erilaisten kyselyjen ja taulukoiden täyttäminen, diakonian tilasto-
ohjelma ja uusi laskutusjärjestelmä Kipa veivät aikaa asiakastyöltä.  

• Härmälän alueella kirkon remontti 1.1.–31.5.2017 aiheutti paljon lisätyötä. Diakonian 
vastaanottojen väistötilana toimi Perkiönkadun kerhohuone.  Keskiviikkokerho 
kokoontui Peltolammin seurakuntakeskuksessa.   

• Hervannassa Pelipuiston seurakuntakodin lakkauttaminen oli merkittävä muutos. 
Toiminta sijoitettiin pääasiassa Hervannan kirkolle. Osa Pelipuistossa kokoontuneista 
ryhmistä siirtyivät muihin tiloihin. Muutto työllisti huomattavaa osaa Hervannan 
lähikirkon työntekijöistä. Prosessi on edelleen kesken.  

• Pitkäaikaistyöttömyys ja sen aiheuttamat ongelmat diakonian asiakkailla jatkuvat.  
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• Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle toi varsinkin alkuvuodesta paljon asiakkaita 
diakoniatyön vastaanotoille. Toimeentulotukien viivästyminen aiheutti 
elintarvikeavustusten kasvua. Ihmisiä autetaan hakemusten tekemisessä.   

• Pienituloiset, mutta toimeentulotuen piiriin kuulumattomat, eläkeläiset ja pienituloiset 
työssäkäyvät joutuivat hakemaan apua lääkkeiden ostamiseen. Lääkekulujen Kelan 
korvauskäytäntö muuttui, ja aiheuttaa monelle talousongelmia.   

• Monet asiakkaat kamppailevat edelleen velkaantumisen kanssa.  

• Avustaminen rahastojen ja Tukikummien kautta on hieman lisääntynyt.  

• Diakonian vanhustyöntekijät tekevät vuosittain kotikäyntejä ja kerhotyötä. 
Kotikäyntityössä näkyy muistisairaiden ja mielenterveyskuntoutujien määrän 
lisääntyminen edelleen. Diakoniatyöntekijät tekevät kotikäyntejä niin paljon kuin 
mahdollista. Kotikäyntiasiakkaat ovat yhä huonokuntoisempia ja heidän lähtemisensä 
kerhoihin ja kirkkoon on vaikeutunut.  

• Yhteistyö diakoniatiimin sisällä lisääntyi.    

• Ryhmätyönohjaus Tampereen tuomiokapitulin toteuttamana diakonian palvelutyön 
tiimin työntekijöille päättyi keväällä 2017.  Ryhmätyönohjauksen koettiin syventäneen 
tiimin yhteyttä ja keskinäistä tuntemista.  

• Kevään ja kesän aikana työresurssit olivat puutteelliset. Muihin tehtäviin siirtyneiden 
paikkoja ei täytetty heti. Pitkien sairauslomien sijaisia ei palkattu. Tämä aiheutti tiimissä 
kuormittumista.   

• Reformaatiotapahtuman organisointi vei Antti Vanhalan työajasta merkittävän ajan 
kevään 2017 aikana, ja se oli poissa diakoniatyöstä.  

• Diakoniatyöntekijöiden työn sisältö on laaja: teemme mielenterveys-, päihde-, perhe-, 
sielunhoito-, vanhus- ja avustustyötä, mutta tämän lisäksi osallistumme monipuolisesti 
kaikkeen seurakuntatyöhön. Rippikoulutyöhön osallistuminen laajenee vuoden 2018 
aikana. Työn pirstaleisuus on hajottavaa ja kuormittavaa. 
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LÄHETYS- JA EVANKELIOIMISTYÖ 
Lähetystyön tavoitteena on olla osa Jumalan pelastavaa työtä maailmassamme ja evankeliumin 
sanoman tuominen kaikkien ulottuville. Lähetystyön painopiste on siellä, missä kristityt ovat 
vähemmistönä tai missä kirkkoa ei ole. Tampereen Eteläisessä seurakunnassa lähetystyötä 
tehdään antamalla monipuolista lähetyskasvatusta kaikenikäisille seurakuntalaisille. Tämä 
toteutuu kertomalla erityisesti nimikkoläheteistä ja heidän toiminnastaan yhteistyökirkoissa.  

Seurakunnan ja sen jäsenten tehtävänä ei ole vain ”edistää lähetystyötä” vaan osallistua siihen 
omien mahdollisuuksien mukaan. Kokonaisvaltainen lähetysnäky toimii seurakunnan kaiken 
toiminnan pohjana. 

5.1. Kenen hyväksi lähetystyötä tehdään 

Lähetystyön hyödynsaajia ovat ensisijaisesti ”kaukaiset lähimmäiset” seurakunnan 
yhteistyökirkoissa. Kotiseurakunnan alueella lähetyksestä hyötyvät kaikki julistustyössä 
kohdatut ihmiset. Työ eri-ikäisten parissa seurakunnan eri toimintamuotojen kautta tekee kaikki 
seurakunnan kerrokset osallisiksi valtio-, kulttuuri- ja kielirajat ylittävästä evankeliumin ja avun 
levittämisestä. 

5.2. Lähetystyön yhteistyökumppanit 

Tampereen Eteläisen seurakunnan lähetystyökumppaneita ovat olleet kirkolliset lähetysjärjestöt. 
Näitä olivat Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), 
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK), 
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) ja Suomen Pipliaseura (SPS). Kansainvälisen diakonian 
yhteistyötahona toimi Kirkon Ulkomaanapu (KUA).  

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat lisäksi olleet oman seurakunnan eri työmuodot, Tampereen 
Ev.lut. seurakuntayhtymä, Tampereen hiippakunnan kansainvälinen työ sekä Operaatio 
Mobilisaatio. Myös Tampereen kaupunki/ Hervannan kirjasto, Hervannan kauppakeskus Duo, 
Koivistonkylän Prisma ja Nekalan Supermarket Suurjako. 

5.3. Keskeiset toiminnot: seurakunnassa tehdään ahkerasti perinteistä 
lähetystyötä 

Eteläisessä seurakunnassa perinteistä lähetystyötä tehdään kaikilla lähikirkkoalueilla. 
Vapaaehtoistyön kautta mahdollistamme toistaiseksi toiminnan jatkuvuuden.  

Seurakunnassa jatkui kahden lähetyspiirin toiminta Hervannan kirkolla ja lähetyspiiri 
Peltolammin seurakuntakeskuksessa. Toivoa naisille/ Hanna-työn rukouspiiri jatkui Vuoreksen 
seurakuntakodilla sekä kevätkauden Veisun pajan tiloissa. Uutena toimintana aloitti 
kevätkaudella Hervannan kirkolla Japani-lähetyspiiri. Samoin jatkuivat Hervannan kirkolla 
sunnuntaisin ennen messua pidettävät raamattu- ja lähetysluennot. Lähetyspyhiä vietettiin 
kaikilla lähikirkkoalueilla. Nimikkoläheteistämme seurakunnassa vierailivat Marja Ochieng, Mari 
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ja Sami Parkkinen, Marja-Liisa ja David Ezzine, Asta Vuorinen, jonka matkaansiunaamista 
Japaniin vietettiin Hervannan kirkolla 2.7. sekä projektilähetit Mirja ja Arto Hukari, joiden 
vastaava tilaisuus oli 5.3. 

Hervannan kirkolla järjestettiin jälleen perinteinen lähetystapahtuma jo 19. kerran teemalla 
”Suomalainen Usko” liittyen Suomen 100-vuotisjuhlaan. Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden 
toivottiin myös näkyvän tapahtumassa, jonka raamattutuntien teemat olivat ”Kuka on 
luterilainen?” ja ”Vieläkö Jeesus on ainutlaatuinen?”. Luennoitsijana oli TT Ville Auvinen. 
Lähetysillat toteutettiin kolmen päivän aikana, vierailijat olivat lähetysjärjestöistä.  Osallistujia oli 
noin 30 tilaisuutta kohden. Lähetystapahtuma toteutettiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin. 
Lähetystapahtumaan liittyi myös kaksiviikkoinen lähetysnäyttely Hervannan kirjastossa, jossa 
lähetysjärjestöt esittelivät työtään kirjallisen materiaalin ja Power Point –esityksen välityksellä.  

Lähetysnäyttelystä – ja tapahtumasta on ollut vuosittain artikkeleita Hervannan Sanomissa. 
Lähetystapahtumaan liittyi myös perinteisesti lauantain Toivelaulutori kauppakeskus Duossa 
tavoitti yli 300 kuulijaa.  

Veisun pajojen omien kevät- ja joulumyyjäisten sekä Viinikan kirkolla Tiekirkon ja Joulutorin 
lisäksi pajan vapaaehtoiset ovat olleet myymässä pajan tuotteita muutamissa sekä oman 
seurakunnan että muiden seurakuntien tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Pajalaiset ovat saaneet 
kyseisiltä tahoilta kutsun näihin tilaisuuksiin. Kutsuttuna on ollut hyvä mennä uusiin 
tapahtumiin. Myyntituotteet ovat menneet edelleen hyvin kaupaksi, ja näin lisääntynyt 
mahdollisuus tuotteiden myyntiin on ollut suoraan verrannollinen myyntituoton kasvuun. 
Samalla tuotteet saavat näkyvyyttä ja Veisun pajojen toiminta tulee tunnetuksi. Veisun pajojen 
varainhankinnallinen tuotto kertomusvuonna oli 8 803 € (6 600 €/ -16).   

Lahden Salpausselän seurakunnasta vieraili toukokuussa linja-autollinen lähetysväkeä 
tutustumassa Viinikan kirkkoon ja Veisun pajoihin Eteläisen seurakunnan lähetyssihteerin 
opastuksella.  

Viinikan kirkossa vietettiin 22.10. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvannon  
60-vuotissyntymäpäivä juhlamessua. Samalla se oli valtakunnallinen lähetyspyhä, johon osallistui 
väkeä eri lähetys- ja evankelioimistyön järjestöistä noin 300 juhlavierasta. 

Kehitettiin seurakunnan osallistumista Suomen Lähetysseuran Tasaus –keräykseen.  Viinikan 
alueella toteutettiin lähetyspapin johdolla ja osallisuudella yhdessä muutamien vapaaehtoisten 
kanssa kaksi lipaskeräystä, toinen Koivistonkylän Prismassa ja toinen Nekalan Supermarket 
Suurjaossa.  

Lähetyssihteeri on vieraillut oman työmuodon lisäksi kutsusta diakonian piirissä ja 
Naistenpiirissä. Vierailujen sisältöön lähetystyön kohteista kertoessa on aina liittynyt 
monipuolinen elämyksellisyys ja havainnollistaminen mm. kuvien ja esineiden välityksellä.  
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Kauneimmat joululaulut toteutettiin perinteisesti kaikilla lähikirkkoalueilla. Yhteensä pidettiin 
13 laulutilaisuutta, joissa osallistujia oli noin 1800. Kauneimpien joululaulujen tuotto oli 2032 €. 
Samassa yhteydessä toteutettiin Hervannan ja Viinikan kirkoilla joulumyyjäisiä lähetystyön 
hyväksi.   

Lähetyksen vapaaehtoisia oli 40 henkilöä. Lähetyksen vapaaehtoiset ovat myös osallistuneet 
lähikirkoittain yhteisesti järjestettyyn vapaaehtoisten tehtävään siunaamiseen sekä yhteisille 
Kiitosateria– ja kahvitilaisuuksiin.    

5.4. Kansainvälinen työ 

Englanninkielinen työ käynnistyi kumppanuudessa Peltolammilla kokoontuvan Hosannna 
Chapel Tampere kanssa, joka järjesti jumalanpalveluksia Peltolammin srk-kodissa sunnuntaisin 
klo 12 heinäkuu – joulukuu.  Ryhmä osallistu myös aktiivisti sekä juhannuksen että 
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksiin.   

Venäjänkielisen työn piirissä oli kiinteästi noin kolme ihmistä. Kaksi raamattupiiriä viikoittain 
syksy/kevät. (9 ja 5 keskimääräinen osallistujamäärä).  Vuoden aikana on ollut noin 18 
jumalanpalvelusta. Syksyllä tapahtumana Kristillisen kulttuurin päivät, johon liittyi taidenäyttely, 
valokuvanäyttely ja konsertit.  Kesällä tehtiin retki Ylöjärvelle. Työ on ollut lähinnä 
itsekannattavaa.   

Ranskankielinen ryhmä on toiminut viikoittain. Rukouspiiri ja jumalanpalvelus viikoittain, 
mukana kaikkiaan 18 henkeä. Toiminta on ollut aktiivista koko vuoden.   

Tavoittavia tapahtumia Hervannan kirkolla: Suomi – 100 juhla, joka kokosi 500 ihmistä               
2. pääsiäispäivänä, Kansainvälinen Juhannusjuhla, joka tavoitti 600 henkeä, paikkana Hervannan 
kirkko ja Ahvenisjärvi, Pekka Simojoen Avara- konsertti, kokosi noin 200 henkilöä, 
Kansainvälinen itsenäisyyspäivänjuhla, kokosi noin 85 henkilöä, Viktor Klimenkon 
joulukonsertti, kokosi  noin 350 henkilöä. 

5.5. Raamatunopetus ja aikuistyö 

Seurakuntamme Raamattuopetuksesta vastasivat osaltaan Hervannan kirkolla kokoontuvat 
pienryhmät: Paavalipiiri, Miesten piiri, Päiväraamattupiiri, Lähetyspiiri, Raamattu- ja lähetyspiiri, 
Venäjänkielinen raamattupiiri. Lisäksi Evankeliumin ilta joka keskiviikko ja Lähetys- ja 
raamattuluento sekä aamukahvi joka sunnuntai. Koivistonkylän seurakuntakodilla kokoontuu 
kerran viikossa aamurukoussolu Anne Tuhkasen johdolla. 

Sanasta suunta-toiminta on jatkunut Viinikan lähikirkkoalueella edellisvuosien tapaan. 
Raamattuopetusta on ollut Viinikan kirkolla sunnuntaisin kerran kuukaudessa 8 kertaa ja  
Nekalan seurakuntatalolla kolmen päivän sarjana. 

Tapahtumien suunnitteluryhmään ovat kuuluneet Jorma Satama, Anne Järvinen ja Marja-Leena 
Sippola. Tilaisuuksien toteuttamisvastuussa on ryhmän lisäksi ollut 10 vapaaehtoista. 
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Osallistujia on ollut keskimäärin 72 / tilaisuus, yhteensä 793. Opetusvastuussa on oman 
seurakunnan työntekijöiden lisäksi on ollut mm. seurakunnan alueella asuva rovasti Antti 
Herkkola. Kiinnostusta herättivät tammikuussa Viinikan kirkolla Ilmestyskirjan luennot, joissa  
pastori Jari Nordman opetti. Syyskaudella teol.tri Eero Junkkaalan Roomalaiskirjeen opetusta oli 
kolmen iltana kuulemassa 324 osallistujaa. Tapahtumat on toteutettu yhteistyössä Suomen 
Raamattuopiston kanssa.  

Seurakunnassa toimii kolme naistenkerhoa ja kaksi miestenpiiriä vapaaehtoisohjaajien johdolla  

5.6. Ystävyysseurakuntatyö 

Seurakunnallamme on kolme ystävyysseurakuntaa: Oroshaza, Unkarissa, St. Mary the Virgin 
Davyhulme, Manchesterissa, Englannissa ja Viron kirkon Keilan Mikaelin seurakunta.  

Ystävyysseurakuntatyössä saimme unkarilaisia vieraita ajalla 6.-13.8.2017. Matkalaisia oli 15, 
joille oli järjestetty monipuolinen ja antoisa ohjelma seurakunnassamme. Majoitus tapahtui tällä 
kertaa kokonaan isäntäperheiden luona, mikä oli merkittävä vapaaehtoistyön ponnistus. Osana 
vierailua pidettiin 8.8. Torpalla neuvottelu, jossa pohdittiin yhteistyön syventämistä, ja saimme 
vastavierailukutsun.  

Pastori Hannu Vuorinen ja Timo Koivula seurakuntaneuvostosta osallistuivat kutsuttuina 20.-
22.10. Viron kirkon kirkkopäiville Keilassa, vahvistaen yhteyksiämme ystävyysseurakuntaamme. 

 

5.7. Työresurssit 

Kertomusvuoden nimikkoyhteistyösopimukset:  

• Suomen Lähetysseura (SLS) : Annika Utriainen Etiopia, aids-orpotyö; Sari ja Vesa Lehtelä 
Israel, tiedotus –ja kummilapsityö ja hallintoasiat; Mari ja Sami Parkkinen Israel, 
seurakunta- ja nuorisotyö; Anu Väliaho Viro, seurakuntatyö; Kummilapsityö, Namibia 
Nkurenkurun koulu; Nimikkokohteet Nepal, Thaimaa.  

• Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY): Arvo Survo Venäjä, Inkerin kirkon 
seurakuntatyö; Marja Ochieng Kenia, aids-orpotyö; Tiina Latva-Rasku kotimaasta 
Internet-lähetystyötä Japaniin.  

• Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) : Lahja Nokelainen Mongolia, vammaistyö; Leena 
Kaartinen, pakolaistyö, nimikkokohde-projekti Mongoliassa.  

• Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys(SEKL): Teija Greed, raamatunkäännöstyö 
vähemmistökielen parissa; Asta Vuorinen, Japani, kielikoulu; Perhe Saksassa, 
maahanmuuttajatyö  

• Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)  
• Marja-Liisa Ezzine, TV-työ; Toivoa naisille/ kansainvälinen Hanna-työ; Kiinan teologinen 

radioseminaari  
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Eteläisen seurakunnan lähetyksen viranhaltijana toimi Tiina Sarkapalo (50 % virka) ja 
lähetyspappina Hannu Ruuskanen.  

Hervannassa toimi aktiivinen ja innovatiivinen lähetyksen toimintaryhmä kokoontuen muutaman 
kerran vuodessa. Päävastuu oli Lähetystapahtuman organisoinnista ja toteutuksesta. Sen jäseninä 
olivat Jaakko Sadeharju (pj.), Asko Alajoki, Marita Aho, Terhi Tasanen ja Jaakko Sorri.   

Koko seurakunnan lähetyksen Vastuuryhmä kokoontui myös muutaman kerran vuodessa. 
Jäseninä siinä olivat Asko Alajoki, Sirkka Karsisto, Jaakko Sorri, Ritva Kuosmanen, Jukka 
Kosola, Lassi Koivula, Risto Ahonen sekä Matti Huotari edustaen Suomen Lähetysseuraa. 
Vastuuryhmään kuuluivat myös lähetyssihteeri Tiina Sarkapalo ja lähetyspappi Hannu 
Ruuskanen. 

 

 

5.8. Vuoden 2017 lähetystyön arviointia 

• Nimikkosopimusten määrä on pysynyt ennallaan muutamista lähettimuutoksista 
huolimatta. Eteläisessä seurakunnassa on paljon nimikkosopimuksia ja niiden myötä 
lähetystyöntekijämme ja nimikkokohteiden yhteyshenkilöt tekevät monipuolista työtä 
Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa.  

• Lähetyksen vapaaehtoistyöntekijät ovat edelleen voimavarana lähetyksen eri 
toiminnoissa. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään edelleen. Veisun pajoilla vapaaehtoisen 
varainhankinnan tuotto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. 

• Unkarilaisten vierailu ja monipuolisen ohjelman toteuttaminen elokuun alussa oli 
merkittävä vapaaehtoistyön ponnistus.  

• Kansainvälinentyö etenkin Hervannan kirkolla on ollut vireää. 
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VUODEN 2017 ARVIOINTIA 
 
Seurakunnan jäsenkehitys oli edellisen vuoden tapaan nousujohteinen kertomusvuona 2017. 
Jäsenmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 821 henkilöllä ollen vuoden päättyessä 34 919 
jäsentä. Tämä oli 23,8 % Tampereen seurakuntien jäsenmäärästä. Seurakunta oli 
muuttovoittoinen, ja myös kastettuja oli 30 enemmän kuin pois nukkuneita. Avioliittoon 
vihittyjä oli 33 avioparia edellisvuotta enemmän.   
 
JUMALANPALVELUSELÄMÄ ETSII UUSIA TOIMINTATAPOJA  
 
Pääjumalanpalvelusten osallistujamäärät ovat säilyneet ennallaan vaikka Härmälän kirkko oli 
poissa jumalanpalveluskäytöstä 1.1.–31.5. 2017. Härmälän kirkon väistötilana toimi Peltolammin 
seurakuntakeskus ja kerran kuussa Kuuselan toimintakeskuksen sali. Hervannassa alkoivat 
marraskuussa uudelleen Uuden verson nuorten aikuisten messut.   
 
Joinain sunnuntaina tai kirkollisina juhlapyhinä jumalanpalveluksia on yhdistelty. On kuitenkin 
huomattu, että alueilta lähdetään huonosti muualle jumalanpalveluksiin.   
 
Seurakuntaneuvosto hyväksyi yhteistyösopimukset Tampereen Palatsi ry:n, Hosanna Chapel 
Tampereen ja Hervannan kirkolla kokoontuvan venäjänkielinen jumalanpalvelusyhteisön kanssa.  
 
Vuosi 2017 oli musiikin sektorilla tapahtumarikas, jota leimasi erityisesti kaksi teemaa: Suomi 
100, joka kokosi 500 osallistujaa, sekä Reformaation juhlavuoden musiikkitapahtumat yli 600 
kuulijaa.  
 
Johtavalle kanttorille Martti Syrjäniemelle myönnettiin marraskuussa Director cantus arvonimi.  
 
DIAKONIATYÖ UUSIEN HAASTEIDEN EDESSÄ  
 
Diakonian vastaanottotyö ja muu avustustyö vei työajasta työalan oman arvion mukaan 60%. 
Asiakkaita tavataan säännöllisesti viikon aikana myös vastaanottoaikojen ulkopuolella. 
Parityöskentely on vakiintunut työkäytäntö. Kotikäyntityössä näkyy muistisairaiden ja 
mielenterveyskuntoutujien määrään lisääntyminen.   
 
Eteläisen seurakunnan alueella toimi neljä vastaanottopistettä ja avoimia vastaanottoja oli viisi 
viikossa. Diakonian asiakkaiden kaikenlainen palveluohjaus korostui työssä.   
 
Teko (Tehostettu kotoutuminen)-hanke toimii Hervannan alueella. Hankkeen päätoteuttaja on 
Tampereen seurakuntayhtymä. Hankkeessa on mukana Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö, 
Tampereen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Eteläisestä seurakunnasta on yksi 
diakoniatyöntekijä 25% ja yksi teologi 25% työpanoksella mukana hankkeessa.  
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KRISTILLINEN KASVATUS YHTEISKUNNAN MUUTOS PAINEESSA  
 
Julkisuudessa ennustettiin uuden, syksyllä 2017 voimaan astuneen varhaiskasvatus-
suunnitelman romahduttavan osallistumiset. Eteläisessä seurakunnassa osallistuminen oli samalla 
tasolla kuin edellisinäkin vuosina. Kaikki alueen päivähoidon yksiköt osallistuvat mm. joulun ja 
pääsiäisen ajan kirkkohetkiin.  
 
Kerhotarjontamme oli varhaiskasvatuksessa laaja. Kerholaiset ovat olleet edelleen melko 
sitoutuneita. Erityisesti kokkikerhoihin olisi lapsia tulossa enemmän kun voimme ottaa. Siellä 
kärsimme ohjaajapulasta. Leirit kokoavat edelleen hyvin osallistujia.   
 
Alueemme kouluissa suhtaudutaan positiivisesti seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
Hervannan kouluissa on kuitenkin havaittavissa muutosta kirkkoon kuulumattomien oppilaiden 
määrän kasvaessa. Tämä vaikuttaa perinteisten päivänavauksien pitämiseen, mutta myös 
muuhun yhteistyöhön. Työntekijöiden koulukäyntejä oli 433 kertomusvuoden aikana. Jo nyt 
uudistuneet toimintatavat takaavat kouluyhteistyön jatkumisen.  
 
Tervaksentekijöiden lippukunnanjohtaja Anni Huhtarinne sai Tampereen Seurakuntien 
Kasvattajapalkinnon toiminnastaan Sisu-partiolaisten aktiivisena toiminnan kehittäjänä.  
 
LÄHETYSTYÖ PERINTEISILLÄ LINJOILLA  
 
Lähetyksen vapaaehtoistyöntekijät ovat edelleen voimavarana perinteisen lähetystyön eri 
toiminnoissa. Veisun pajoilla vapaaehtoisen varainhankinnan tuotto kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna ollen 8 800 €. Nimikkosopimusten määrä on pysynyt ennallaan.   
 
TOIMINTAPROSESSIT UUTENA AVAUKSENA  
 
TEKO -hankkeen ensimmäinen toimintavuosi lähti hyvin käyntiin. Diakoniatyö on mukana 
Kototorin neuvontapisteessä ja Hervanta yhdessä -kahvilan toteutuksessa. Seurakunta on 
tarjonnut myös suomen kielen opetusta uusille asukkaille.  
 
Tuore rippikoulusuunnitelma RKS 2017 vastaa Eteläisen seurakunnan ydinprosessiin 
tunnustamme kotien kristillisen kasvatuksen tukemisen välttämättömyyden. Vuoden 2017 
aikana Eteläisessä seurakunnassa päivitettiin rippikoulutyön paikallissuunnitelma RKS 2017 
tavoitteiden mukaiseksi. Ratkaiseva muutos aiempiin vuosiin on se, että kanttorit ja diakonit 
osallistuvat tiiviimmin Eteläisen rippikoulutyöhön  
 
Vapaaehtoisten yhteystietoja alettiin kerätä keskitetysti. Vuoden loppuun mennessä 
vapaaehtoistyöntekijöitä kirjattiin 178 henkilöä.  
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KERTOMUSVUODEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN ONNISTUI HYVIN  
 
Kertomusvuoden talouden tasapainottaminen onnistui hyvin. Alustava tilinpäätös näyttää 
ylijäämäiseltä. Hyvään lopputulokseen vaikutti osaltaan se, että toiminnan kulut pysyivät 
talousarvion puitteissa. Suurin säästö tuli henkilöstömenoista. 
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Tampereen Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto 2015-2018 
Jussi Mäkinen puheenjohtaja, Asko Alajoki, Ritva-Liisa Hakala-Ilvesmäki, Pentti Jokinen, Sirkka 
Karsisto, Sirpa Koivisto varapuheenjohtaja, Kirsi Koski, Leena Laaksonen, Anne Latvanne,  Liisa 
Lehtola, Anne Lindfors, Ilpo Lähteinen, Rea Maakanen, Jarno Parviola, Jaakko Sadeharju, Tiina 
Salminen, Marja-Leena Sippola, Outi Toivonen sihteeri 

Kirkko-valtuutettuina jatkoivat Asko Alajoki, Sirkka Karsisto, Sirpa Koivisto, Kirsi Koski, Liisa 
Lehtola, Ilpo Lähteinen, Jarno Parviola, Jaakko Sadeharju, Tiina Salminen, Maija Simelius 
ja Marja-Leena Sippola.   

Työntekijät: 

Papit: 

Mäkinen Jussi; kirkkoherra, p. 050 554 2461 
Eskolin Antero; johtava kappalainen, p. 050 511 8985 
Repo Päivi; seurakuntapastori, Härmälän aluepappi p. 050 338 2022 
Ruuskanen Hannu; seurakuntapastori p. 040 804 8444 
Houttu Jussi; seurakuntapastori vs. p. 040 804 8403 
Hukari Daniel; seurakuntapastori, p. 050 574 4929 
Karvala Kaija; kappalainen, p. 040 533 8542 vv. 
Kunnas Ismo; kappalainen, Viinikan aluepappi p. 050 379 1866  
Kuusisto Maarit; seurakuntapastori, p. 050 520 9014 
Käki Ilmo; seurakuntapastori, Hervannan aluepappi p. 050 343 1774 
Laakso Severi; seurakuntapastori p. 040 804 8503 
Rantavuori-Kähärä Soile; kappalainen, p. 050 577 1551 
Saarela-Majanen Satu; seurakuntapastori, p. 050 306 8557 
Vuorinen Hannu; seurakuntapastori, p. 050 408 1805 

Kanttorit: 

Syrjäniemi Martti; johtava kanttori, p. 050 570 2254 
Heikkinen Riikka; kanttori p. 040 804 8477 
Tuokko Maria; kanttori p. 040 804 8476 vv. 
Kujanpää Maarit; kanttori vs. p. 040 804 8450 
Leinonen Stiina; kanttori p. 040 804 8410 

Assistentti ja sihteeri: 

Toivonen Outi; seurakunta-assistentti, p. 040 804 8159 
Myllärinen Anu; seurakuntasihteeri, p. 040 804 8158 
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Diakoniatyöntekijät: 

Salminen Päivi; johtava diakonian viranhaltija, p. 050 591 6557 
Alasentie Jaana; diakonian viranhaltija, p. 050 564 4884 vv. 
Asikainen Johanna; diakonian viranhaltija, p. 050 560 6096 vv. 
Halkosaari Satu-Tuulia; diakonian viranhaltija vs. p. 040 804 8418 
Huttunen Seija; diakonian vanhustyöntekijä, p. 050 559 3414 
Ikonen Katri; diakonian viranhaltija, p. 050 345 0655 
Järvinen Anne; diakonian viranhaltija, p. 040 804 8480 
Kivistö Riitta; diakonian vanhustyöntekijä, p. 040 804 8482 
Knuuttila Marianne; diakonian viranhaltija vs. p. 050 560 6093 
Nuorto Taina; diakonian viranhaltija, p. 050 364 6192 
Plomp Kaisa; diakonian viranhaltija, p. 050 430 4473 
Savela-Saarinen Virpi; diakonian viranhaltija, p. 050 561 0604 
Vanhala Antti; diakonian viranhaltija, p. 050 366 1677 
Vuorinen Päivi; diakonian viranhaltija, p. 040 804 8483 

Lähetyssihteeri: 

Sarkapalo Tiina; lähetyssihteeri, p. 050 306 2344 

Keittäjä: 

Ruhala Anne; keittäjä, p. 040 804 8406 

Nuorisotyönohjaajat: 

Salonen Kimmo; johtava nuorisotyönohjaaja, p. 050 357 8489 
Blom Marja-Leena; partiotyöntekijä, p. 050 327 6358 
Niemi Anne-Katriina; nuorisotyönohjaaja, p. 050 308 3263 
Pulkkinen Jaakko; nuorisotyönohjaaja, p. 050 574 4927 
Pusa Maria: nuorisotyönohjaaja, p. 050 550 4145 
Kosonen Jussi; nuorisotyönohjaaja, p. 050 303 3478 
Ranta Päivi; nuorisotyönohjaaja, p. 050 313 8640 
Vuorenmaa Essi; nuorisotyönohjaaja, p. 040 804 8293 
Suihkonen Juho; nuorisotyönohjaaja, p. 040 804 8486 
Iivonen Arja; lastenohjaaja (Nessu), p. 040 804 8485 
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Lastenohjaajat: 

Kaihlanen Minna; johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, p. 050 533 9677 
Ahrikkala Henna; lastenohjaaja 
Ahtola Peetu; lastenohjaaja vs. 
Huikkola Markku; lastenohjaaja 
Kiiski Susanna; lastenohjaaja 
Lehtinen Susanna; lastenohjaaja; p. 040  804 8237 
Maunu Minna; lastenohjaaja 
Olden Miia; lastenohjaaja 
Patana Arja; lastenohjaaja 
Penttilä Satu; lastenohjaaja vs.  
Ruuttunen Marjaana; lastenohjaaja 
Salonen Merja; lastenohjaaja vs.  
Vartiainen Tuula; lastenohjaaja 
Vitikainen Terhi; lastenohjaaja 

Pyhäkoulusihteeri: 

Halkosaari, Katariina p. 050 571 3070 

Suntiot ja vahtimestarit: 

Virtanen Elina, ylivahtimestari, p.040 804 8426 
Kivimäki Marika; suntio, p. 050 599 7335 
Siren Sirkka; vahtimestari, p. 050 599 7335 
Räty Leila; vahtimestari, p. 050 409 0446 
Tuhkanen Marita; suntio, p. 050 409 0446 
Hakala Teija; suntio, p. 050 371 7449 
Lehtinen, Eeva; vahtimestari, p. 050 364 2970 
Miettinen Elena; vahtimestari, p. 040 804 8425 
Pohjavuori Maarit; vahtimestari, p. 050 408 8273 
Andersson, Pertti; vahtimestari, p. 045 154 5019 
Piirainen, Timo; vahtimestari, p. 050 436 5226 
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Toimitilat:  
Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 7, p. 050 599 7335 
Vuoreksen seurakuntakoti, Vuoreksen puistokatu 87, p. 050 599 7335 
 
Härmälän kirkko, Talvitie 26, p. 050 408 7759 
Peltolammin seurakuntakeskus, Tilkonmäenkatu 4, p. 050 408 8273 
Multitupa, Multisillankatu 5, p. 050 408 7759 
 
Viinikan kirkko, Kaartotie 1, p. 050 371 7449 
Nekalan seurakuntatalo, Kuoppamäentie 23, p. 050 364 2970 
Koivistonkylän seurakuntatalo, Koivistontie 46, p. 050 436 5226 
Hallilan seurakuntatalo, Männikönkatu 2, p. 050 436 5226 
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