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Tervetuloa Kirkon Nuorisopäiville!

Tämänvuotinen Yhden hinnalla -tapahtuma liittyy reformaa-
tion merkkivuoden viestiin ”Armo on sitä, että kukaan ei jää 
yksin”. Meidän aikanamme moni nuori kysyy: Kelpaanko? Olen-
ko riittävän hyvä, saanko olla oma itseni? Hyväksytyksi tulemi-
sen kokemus on todeksi tullutta armoa. Myös silloin, kun ei itse 
tiedä, millainen haluaisi olla. Saa kuitenkin olla turvassa.
Reformaation merkkivuoden tunnuksena on omenapuu. Se 
viittaa toivoon, kasvamiseen ja tulevaisuuteen. Nämä teemat 
näkyvät ja kuuluvat tapahtumassa. Luvassa on runsas kattaus 
monenlaista tekemistä ja olemista.

Viikonlopun aluksi vietämme Armon iltaa ja kyselemme, mitä 
se armo on? Millaisia ovat tämän päivän teesit, joilla kirkko-
amme muutetaan? Ilta päättyy Riparilaulumessuun. Lauantain 
pajoista löytyy jokaiselle jotakin hiljentymisestä pyhiinvaelluk-
seen, toiminnallisuudesta painiin Raamatun kanssa, gospelin 
SM-kisaa unohtamatta.

Iltapäivällä porukan kokoaa yhteen Asennetta ja armoa –esitys 
ja lauantai huipentuu Ristirockiin Tullikamarin Pakkahuoneella.
Sunnuntaina vietämme musiikkipainotteista Armon messua.  
Tapahtumaa on ollut tälläkin kertaa toteuttamassa iso joukko 
vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Suuri kiitos teille kaikille! Erityi-
sesti teidän nuorten toiveet ja ehdotukset ovat olleet siivittämäs-
sä suunnittelua eteenpäin. Yhdessä oleminen, uudet tuttavuu-
det, hyvä musiikki, mukavaa tekemistä ja Jumalan läsnäoloa, 
näistä aineksista Yhden hinnalla - Kirkon Nuorisopäivät on 
rakennettu.

Nauti olostasi ja olemassaolostasi!
Tervetuloa Tampereelle, Armonkallion kaupunkiin!

Risto Korhonen ja Tarja Liljendahl
Yhden hinnalla -tapahtumakoordinaattorit
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Moro!
Onpa kiva, että sä oot lähtenyt Tampereelle Näsinneulan, musta-
makkaran ja parin jääkiekkojoukkueen kotikaupunkiin. 
Tervetuloa Manseen! 

Me molemmat olemme paljasjalkaisia tamperelaisia. Olemme 
saaneet olla mukana seurakuntien toiminnassa jo aika kau-
an. Meille seurakunta on paikka, jossa voi viettää aikaa, nähdä 
kavereita ja tavata Taivaan Isää. Seurakunta on paikka, jossa voi 
toisena päivänä vapaasti ladata akkuja ja toisena käyttää omia 
vahvuuksiaan. Parasta ovat ne hetket, joissa saa kokea kuuluvansa 
porukkaan. Ehkä vielä parempaa on se, että on Yksi, joka välittää. 
Yksi, joka rakastaa, vaikkei me sitä ansaittaisikaan. Yksi, jonka 
hinnalla me saamme tänäkin viikonloppuna viettää aikaa yhdes-
sä musiikin ja monenlaisen tekemisen parissa, tutustua uusiin 
ihmisiin ja oppia jotakin uutta Taivaan Isästä.

Ihanaa, valoisaa ja siunattua viikonloppua just sulle! 

- Anni ja Seppo, tapahtuman juontajat
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 Ohjelma  

Perjantai 5.5.2017
Armon Ilta
PE KLO 18 TULLIKAMARIN PAKKAHUONE
Mitä se armo on? Millaisia ovat tämän päivän teesit, joilla 

kirkkoamme muutetaan? Toiminnan lomassa näitä ja mui-

ta kysymyksiä pohtimassa sinä, nuoret eri puolilta Suomea 

ja Martti Luther. Musavieraina ovat Kruuvi ja Jellona.
Illan aikana voit kierrellä mm. seuraavilla toimintapisteillä 

• Miten me voimme muuttaa maailmaa?
Kuinka me voimme auttaa heikommassa asemassa olevia? 

Millä tavalla maailmaa voi muuttaa? Tule Kirkon Ulkomaa-

navun nuorisoverkosto Changemakerin pisteelle ja vaikuta 

luovalla tavalla paremman maailman puolesta.

• Painiva Jumala - Yhdeksän niskalenkkiä 
Raamatusta
Raamatun kertomuksia tässä ajassa,  You tube -kuun-

nelmiksi tuotettuna. Tule ja kuuntele. Lauantaina pääset 

tutustumaan sarjan muuhun materiaaliin Monitoimitalon 

työpajoissa.  

• Testaa reaktiosi kännilasiradalla
Et ole humalassa, mutta reaktioaika pitenee, lihaskoordi-

naatio heikentyy, päätöksentekoon käytetty aika pidentyy 

ja olo on sekava… Tämä kokemus havainnollistaa miten 

ihminen käyttäytyy humalassa. Kännilasit päässä maail-

ma näyttää samalta kuin 1,5 promillen humalassa ja vielä 

pitäisi suoriutua tehtävistä...

PE
5.5.
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• Henkireikä
Tervetuloa lataamaan akkuja (myös kännykän) Henkireikä-huo-

neeseen, jossa on juttuseuraa, hyvää kirjallisuutta, inspiroivia 

kuvia ja mahdollisuus hiljentymiseen sekä esirukouspyyntö-

jen jättämiseen. Järj. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan 

Nuorisotyö

• Raamattukahoot
”Raamattu, paljon kysymyksiä, vielä enemmän vastauksia. Mutta 

mitä jos me kysymme sinulta Raamatusta? Tunnetko Sanan, 

osaatko vastaukset? Tule ja ota selvää!”  toimintapisteen käytän-

nön toteutuksesta vastaavat Akaan seurakunnan nuoret

• #ilmaistakahvia
Nauti kuppi kuumaa tai lasillinen viileää. Tarjoilusta huolehtii 

Härmälän Ilvestytöt. Työntekijän taukotila klo 18–20 Klubin 

puolella sekä perjantaina että lauantaina. 

Ristikulkue Tuomiokirkkoon 
PE KLO 20.40 PAKKAHUONEELTA TUOMIOKIRKKOON

Riparilaulumessu 
PE KLO 21 TUOMIOKIRKKO
Nuoren seurakunnan veisut yhdistävät riparisukupolvia. Tule 

ja veisaa sydämesi kyllyydestä. Messun toteuttajina Tampereen 

nuoret, Kati Eloranta, Jukka-Pekka Nakari ja Jarkko Vikman.  

Kolehti Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle. 

PE
5.5.

Kruuvi
Jellona
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               Lauantai 6.5.2017  
Armo kuuluu sulle! 
LA KLO 10 TUOMIOKIRKKO
Reformaatio yhdisti sanan ja musiikin ja toteutti molemmat 

kansankielellä. Sanan ja tunteiden tulkkina aamuisessa konser-

tissa Juhani.

Rippikoulutapahtuma
LA KLO 10, 11.30 JA 13 TULLIKAMARIN PAKKAHUONE
Millaista on tämä päivän lähetystyö ja kenen tehtävä se on? 

Kuuluuko lähetystyö myös minulle? Hälvennä ennakkoluulojasi 

ja tule mukaan Tampereen seurakuntien nuorten toteuttamaan 

lähetystapahtumaan, jossa piirtyy yksi kuva tämän päivän lähe-

tystyöstä. Musiikkivieraana GMF.

Monitoimitalolla tapahtuu! Pajat 
LA KLO 11–15 MONITOIMITALO 13
Kuuntele gospelia, ota valokuvia, harjoita käden taitoja, hiljenny 

lempeästi, tutkaile Raamattua, leiki, viihdy ja nauti olostasi. 

Pajat esitelty sivuilla 10–11.

Gospelin SM-kisat 
LA KLO 12–14 MONITOIMITALO 13
Freesiä, nuorekasta ja tätä päivää! SM-gospelin kisassa mukana 

5 upeaa finalistia, joita kannattaa ehdottomasti tulla paikan pääl-

le kuuntelemaan ja kannustamaan voittoon. Voittaja esiintyy 
illan Ristirock-tapahtumassa.

LA
6.5.
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Asennetta ja armoa
LA KLO 16 TUOMIOKIRKKO
Tarjolla sekä asennetta että armoa. Mitä tekemistä niillä on 

Hannan, Martti Lutherin ja Nikke Hakkaraisen kanssa? Sen saat 

tietää kun tulet kuulemaan ja katsomaan esitystä, joka pitää 

sisällään tarinankerrontaa, vatsastapuhumista, jonglöörausta, 

beatboxausta, lämminhenkistä huumoria sekä vahvaa vuo-

rovaikutusta. Tarinaa kuljettavat tarinankertoja Kiisi Isotalo ja 

Taika-Petteri

Ristirock
LA KLO 18 TULLIKAMARIN PAKKAHUONE
Lavalla Gospelin SM-voittaja, groovepoppia soittava Gospostolit, 

rock-tyylillä viihdyttävä SAVE, EDT-rap musiikkia soittava GFM 

sekä rockin mestari kls.

Työntekijän taukotila klo 18–20 Klubin puolella. 

Iltahartaus 
LA KLO 22 TUOMIOKIRKKO
Mitä merkitsee olla jäsenenä Kristuksen ruumiissa ja miten 

lähetystyön tekeminen koskee juuri minua tässä ja nyt? Iltahar-

taudessa lauletaan, hiljennytään ja pohditaan näitä kysymyksiä 

yhdessä. Toteuttajina Suomen Lähetysseuran nuoret. 

LA
6.5.
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Sunnuntai 7.5.2017
Armon messu 
SU KLO 10 TUOMIOKIRKKO
Liturgi Riikka Sydänmaa, saarna Petri Lassila. Musiikista vastaa 

Make Perttilä trio. Kolehti Suomen Lähetysseuran Lasten Pankille. 

Messun jälkeen kirkkokahvit ja matka jatkuu kotiin päin 

- tai ehkä kuitenkin Särkänniemeen? 

Erikoishintaiset liput Särkänniemeen, katso s. 16.

Pajat lauantaina
LA KLO 11–15 MONITOIMITALO 13, NON STOP: 
POIKKEA TEKEMÄÄN HALUAMANASI AIKANA

Helmeilyä 
Hei tää on helmi juttu! Tule ja tee elämäsi tärkeistä ihmisistä ja 

asioista rukoushelmikoru. Askartelukanavassa piipahtamalla 

saat helposti väriä elämääsi ja pilkettä reppuusi! Mahdollisuus 

poiketa nopeasti tai viipyä pidempään.   

Ilon kautta (klo 11.30, 12.30, 13.30 ja 14.30)

Mistä on hyvä leikki tehty? Mikä sketsi saa parhaimmat naurut? 

Tule mukaan leikkimään ja viettämään hetki ei niin vakavasti. 

Voit myös raottaa omaa osaamistasi. Hauskan ja hassun äärellä 

Tampereen seurakuntien nuoria   

SU
7.5.

LA
6.5.
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Pyhiinvaellus mobiilisti
Hengähdä hetkeksi ja lähde pyhiinvaellukselle tamperelaiseen 

maisemaan. Kohtaa itsesi, luonto ja Pyhä Jumala. Matkaan voit 

lähteä yksin tai yhdessä. Opastus reiteille monitoimitalolta.

Valokuvat jakoon 
Monarin valokuvapisteellä voit ottaa itsestäsi ja/tai kaverista 

kuvan ja toisenkin. Ihan vain omaksi iloksi tai ilahduta muitakin 

jakamalla otoksesi somessa #yhdenhinnalla 

Lempeän hiljaisuuden huone
Tule hiljentymään ja nauttimaan levollisesta musiikista sekä 

mietiskelystä. Lisäksi tarjoamme sinulle meditatiivisen, Taizé-

henkisen hartauden, hymnien ja rukousten kera klo 11.30 ja 

klo 14.15. (Hartauden kesto n. 15 min.). Järkkäämässä Haminan 

srk:n nuoret

Painia Raamatun kanssa (klo 14–15)

Maailmankaikkeuden ja meidän ihmisten Luoja haluaa olla 

vuoropuhelussa kanssamme. Tule mukaan pajaan, jossa pääset 

tarttumaan Raamattuun draaman ja eläytymisen keinoin. 

Työskentelyä ohjaamassa Heikki Hyvärinen.

LA
6.5.
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                Työntekijälle 

Työntekijän taukotila 
PE JA LA
Pakkahuoneen klubilla perjantaina ja lauantaina klo 18–20, 

Monitoimitalo 13 tiloissa lauantaina klo 11–16. 

Nuorten Keskus ry:n vuosikokous  
LA KLO 10 TUOMIOKIRKON ALASALI
Tervetuloa Nuorten Keskuksen vuosikokoukseen 6.5. klo 10 

(valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaen klo 9.00). 

Kokouspaikkana on Tuomiokirkon alasali. 

Työntekijäpaja
LA KLO 12–13 MONITOIMITALO 13
Painiva Jumala – eläytyviä työskentelyjä Raamatun kanssa

Miten raamatunkertomukset saa elävään vuorovaikutukseen 

nuorten oman elämän kanssa? Tästä pajasta saat mukaan 

ideoita eläytyviin raamattutyöskentelyihin. Työskentelyä 

ohjaa yksi Painiva Jumala -materiaalin kirjoittajista, Heikki 

Hyvärinen Kuopion Männistön seurakunnasta.
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Ristirock 
LA KLO 18 
TULLIKAMARIN PAKKAHUONE

Gospelin SM-voittaja, groovepoppia soittava Gospostolit,
rock-tyylillä viihdyttävä SAVE, EDM-rap musiikkia soittava 

GFM sekä rockin mestari kls.

LA
6.5.

kls

SAVE
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   Info
Liput
Sisään ohjelmiin pääsee rannekkeella/ lipulla, jonka väri vaihte-

lee maksetun ajankohdan mukaan (koko viikonloppu, perjantai, 

lauantai). Lisäksi Särkänniemeen on sunnuntaille myynnissä 

erikseen 4 tunnin lippu hintaan 18 €. Lippuja voi ostaa tapahtu-

makansliasta Pakkahuoneelta. 

Tapahtumakanslia
Kanslia toimii tapahtuman ajan Pakkahuoneella. Kanslian 

puhelinnumero 040 804 8310 vastaa kanslian aukioloaikoina. 

Ennakkoon varatut rannekkeet ovat noudettavissa ilmoittautu-

misen yhteydessä kansliasta. Kansliasta voi myös ostaa yksittäi-

siä ohjelmalippuja (käteismaksu, seurakunnille myös laskutus). 

Kanslia toimii myös tapahtuman info-pisteenä. 

Kanslia on avoinna Tullikamarin Pakkahuoneella

•    pe klo 16–21

•    la klo 9–20
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Kirkko 2025 
-seminaari
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2025 järjestetään la 6.5. 

klo 10–16 Seurakuntien talossa, os. Näsilinnankatu 26. Nuorten 

tulevaisuuden toiveet Kirkko 2025 suora nettilähetys seminaa-

rista klo 14 os. www.nuortentulevaisuusseminaari.fi 

Ensiapu  
Ensiapupiste sijaitse ilta-ohjelmien aikana Pakkahuoneella, sekä 

lauantaina päivällä Monitoimitalo 13 tiloissa. TAYSin Ensiapu 

Acuta p. 03 311 611, Teiskontie 35. Palvelee ensisijassa Tampere-

laisia.

•    Hätänumero 112

•    Poliisi 112

•    Aluetaksi 0100 4131

Hiljainen huone
Monitoimitalo 13 viidennessä kerroksessa on hiljentymisen ja 

rukouksen huone lauantaina.

Tavaroiden säilytys
Suuremmat kassit voi tarvittaessa jättää narikkaan, joka sijaitsee 

Pakkahuoneen aulassa. Majoittujien  matkatavarat kannattaa 

jättää säilytettäväksi majoituskouluille. Koulutilat lukitaan päivän 

ajaksi.
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Löytötavarat
Löytötavarat voi toimittaa kansliaan, josta niitä voi myös tiedus-

tella tapahtuman aikana. Tapahtuman jälkeen löytötavaroita voi 

kysyä Tampereen seurakuntien kasvatustyön toimistolta p. 03 

2190 377 kahden viikon ajan.

Majoitus
Majoitus tapahtuu Juhannuskylän koululla (Tammerkosken 

koulu) os. Rautatienkatu 3-5 sekä Tammelan koululla os. Ilma-

rinkatu 17. Lisäksi majoitusta on Torpan ja Ilkon kurssikeskuk-

sissa. Aamupala sisältyy majoituksen hintaan. 

Koulut ovat avoinna perjantaina 5.5. klo 16–19 tavaroiden 

tuontia varten sekä illemmalla klo 21–24. Lauantai-iltana koulut 

ovat auki klo 21.30–24. Kouluilta tulee poistua klo 10 mennessä. 

Aamupala koululla on tarjolla la klo 8–9.30.  Majoitustilojen ovet 

lukitaan päivän ajaksi. Isommat tavarat voi jättää lauantaina 

päivän ajaksi koululle.

Päihteetön ja savuton tapahtuma
Yhden hinnalla on savuton ja päihteetön tapahtuma. Tupakointi 

tapahtuma-alueilla tai majoituskoulujen pihalla ei ole sallittua, 

alkoholin tai muiden päihdeaineiden tuominen tapahtuma-

alueelle on kielletty.
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Kulkeminen Tampereella
Tapahtumapaikat sijaitsevat kävelymatkan päässä toisistaan, ai-

noastaan Särkänniemi on kauempana. Särkänniemeen pääsee 

bussilinjalla no 3 (päätepysäkki Lentävänniemi, poistu pysäkillä 

Mustalahti). Bussilippujen hinnat: Kertalippu aikuiset ja nuoret 3 

€, matkailijalippu 1 vrk nuoret (alle 17v.) 6 €, aikuinen 8 €.

Lippujen myyntipisteet: kertaliput bussista, matkailijaliput 

esim. Joukkoliikenteen asiakaspalvelu, Juvenes Kioski Centre 

Keskustori, Ellari Keskustori, Rautatieaseman R-kioski, Linja-

autoaseman Matkahuolto.

• Aikataulut ja reitit: http://reittiopas.tampere.fi

• Aluetaksi Tampere p. 0100 4131; Taksin Tekstiviestitilaus 

16442

Palaute
Auta meitä kehittämään tapahtumaa -  www.yhdenhinnalla.fi 

voit täyttää palautelomakkeen. Vastaajien kesken arvotaan 5 kpl 

Yhden hinnalla -pipoa.

Kiitos, 
kut osallistuit päiville!
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Painiva Jumala -mainos, 

yksi sivu (Sohvilta tulossa)

9, 5  T E E S I Ä
KIRKON UUDISTAMISEKSI

1. Kirkossa on oltava tilaa jokaiselle.
2. Kirkon tulee pysyä yhtenäisenä.

3. Hengellisyys on pidettävä keskiössä.
4. Jännitteitä muuhun yhteiskuntaan on 

    lievennettävä.
5. Kirkon on palveltava jäseniään uskon 

    yhteisönä.
6. Kirkon tulee tuoda kristilliset arvot 

julkiseen keskusteluun.
7. Kirkon roolin tulee perustua 

vakaumukseen.
8. Nuorten on saatava vaikuttaa.

9. Nuorten mielipiteellä on merkitystä. 
9.5. Sinä olet kirkon ääni. Täydennä teesi: 
       Tulevaisuuden kirkon tulee_________. 

www.nuorikirkko.fi/navi



NAVIn 9,5 teesiä, yksi 
sivu (Sohvilta tulossa)

painiva jumala

KIRJA JA KUUNNELMA-CD, 
KIRJAPAJA, HINTA 35 EUROA

www.lastenkeskus.fi

Yhdeksän niskalenkkiä 
Raamatusta
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