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TAMPEREELLA

- 80. Kirkon Nuorisopäivät

#ARMONILTA

#RIPARILAULUT

#jaakoppi

” Minun armoni ei sinusta 
väisty… sanoo Herra, 

sinun armahtajasi” 
Jes 54:10

#painivajumala

#RISTIROCK#SM-Gospel

#ilmaistakahvia

#työpajat

yhdenhinnalla.fi
#yhdenhinnalla #koskaJeesus
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Riparilaulumessu
Pe klo 21 Tampereen Tuomiokirkko
Nuoren seurakunnan veisut yhdistävät riparisukupolvia. 
Tule ja veisaa sydämen kyllyydestä! Messun toteuttajina 
Tampereen nuoret, Kati Eloranta, Jukka-Pekka Nakari 
ja Jarkko Vikman.

Armon ilta
Pe klo 18 Tullikamarin Pakkahuone
Mitä se armo on? Millaisia ovat tämän päivän teesit, 
joilla kirkkoamme muutetaan? Toiminnan lomassa näitä 
ja muita kysymyksiä pohtimassa sinä, nuoret eri 
puolelta Suomea ja Martti Luther. 
Musiikkivieraina Kruuvi ja Jellona.
 

Seurakunnissa aktiivisista nuorista koostu-
va Yhden hinnalla -markkinointitiimi osal-
listuu tapahtuman viestinnän suunnitteluun 
ja toteutukseen. Erityisesti somesisältöjen 
tuottaminen ennakkomarkkinointiin ja 
itse tapahtuman aikainen someraportoin-
ti pitävät nuoret kiireisinä. Tammikuussa 
tiimin jäseniä Helsingistä, Tampereelta ja 
Joensuusta kokoontui Malmin seurakun-
nan nuorisotalolle viikonloppuleirille, jossa 
suunniteltiin tapahtuman viestintälinjauk-
sia, tuotettiin kuva- ja videosisältöjä ja käy-
tiin läpi kehitysideoita aiempien vuosien 
tapahtumien perusteella. 

Nuoria haastatellessa nousee usein esille se, 
että suunnittelutyön pariin on ajanut innos-
tava ja kannustava seurakunnan työntekijä. 
Kiitosta saavat esimerkiksi oman seurakun-
nan nuorisotyöntekijä ja nuorisopastori. 
Tiimin jäsenet ovat kaikki entisiä tapahtu-

Armon messu 
Su klo 10 Tampereen Tuomiokirkko
Liturgia Riikka Sydänmaa, saarna Petri Lassila. 
Musiikista vastaa Make Perttilä trio.  
Messun jälkeen kahvit Tuomiokirkon pihalla. 

Perjantai 5.5.2017

Sunnuntai 7.5.2017

makävijöitä, ja kertovat Yhden hinnalla 
-tapahtuman eduksi ohjelman lisäksi sen, 
että pääsee viettämään aikaa samanhen-
kisessä seurassa, tutustumaan eri puolel-
ta Suomea tuleviin nuoriin.

Tapahtumantekoon osallistuminen on 
selkeästi palkitsevaa, sillä osa nuorista 
on ollut mukana markkinointitiimissä jo 
useana vuotena. Mukaan lähteminen on 
tuntunut helpolta, ja syitä löytyy useita 
niitä kysyttäessä. ”Tässä pääse mukaan 
tekemään vielä parempaa tapahtumaa, 
totta kai lähdin mukaan!” ”Tapahtumaa 
suunnittelevat työntekijät kuuntelevat 
meitä aidosti ja ovat kiinnostuneita mie-
lipiteistämme.” ”Tapahtumassa oli kiva 
käydä, ja tällä tavalla pääsee kokemaan 
toisen puolen siitä.”

Nuoret tuovat esille, että tieto Yhden 

hinnalla -tapahtumasta kantautuu nuo-
rille usein seurakunnan työntekijöiden 
kautta, ja he kehottavatkin kertomaan 
mahdollisuudesta aktiivisesti kotiseura-
kunnassa. Tiimi teki viikonlopun aika-
na oman osuutensa tiedon leviämiseksi 
tekemällä Facebook- ja Instagram-sisäl-
töjä, joissa esimerkiksi tapahtuman mas-
kotti, Jaakoppi-leijona, on jo kovaa 
vauhtia tekemässä matkaa Tampereelle. 

Nuorten markkinointitiimi tekee itse

Juttua varten haastateltiin seuraavat suunnitteluleirin osallistujat: 
Emmi, Helli,  Iida, Inka, Jasmin, Jassu, Lassi, Meeri, Neea, Santtu ja Tyyne.



Armo kuuluu sulle!
La klo 10 Tampereen Tuomiokirkko 
Reformaatio yhdisti sanan ja musiikin ja toteutti ne 
molemmat kansankielellä. Sanan ja tunteiden tulkkina 
aamuisessa konsertissa Juhani.  

Suomen vanhin 
nuorisotapahtuma
elää ajassa
Yhden hinnalla -tapahtumaa, entiseltä nimeltään Kirkon 
Nuorisopäiviä, on järjestetty vuodesta 1933. Kristilliselle 
nuorisotyölle erilaiset kesäjuhlat olivat olleet tuttuja jo kau-
an, mutta ensimmäiset Nuorisopäivät Helsingissä olivat en-
nennäkemätön hanke koota yhteen luterilaisia nuoria koko 
maasta. Osallistujia oli noin tuhat.

Tapahtuma vakiintui nopeasti näkyväksi kirkolliseksi nuo-
rison massatapahtumaksi, jota järjestettiin kauan vuosittain 
vaihtuvalla paikkakunnalla, Hämeenlinnasta Mikkeliin ja 
Kajaanista Lahteen. Järjestäjävastuussa on aina ollut Nuor-
ten Keskus ry ja vuodesta 2017 Nuori kirkko ry yhdessä 
paikallisen seurakunnan kanssa, ja aikoinaan ohjelmasisällöt 
saattoivat vaihtua paljonkin vuodesta toiseen. Musiikilla on 
aina ollut tapahtumassa tärkeä rooli, mutta varsinkin 1960- 
ja 1970-luvuilla nähtiin monipuolista ohjelmaa herätysko-
kouksista mielenosoituksiin. 1980-luvulla tiivistyi yhteistyö 
kirkon keskusten kanssa, ja tänä aikana koettiin myös ennä-
tysyleisö, kun Lahden tapahtumaan vuonna 1984 kokoon-
tui peräti 13 000 nuorta.  

2010-luvulla alkoi uusi aikakausi, kun tapahtumapaikaksi 
vakiintui Tampere ja yhteistyötahoiksi paikalliset seurakun-
nat. 2012 tapahtuman teemana ollut Yhden hinnalla otettiin 
2015 käyttöön koko tapahtuman nimenä. Nimi viittaa
Jeesuksen sovitustyöhön ja siihen, kuinka hänen uhrauksel-
laan meidän kaikkien synnit ovat anteeksi annetut. 

Viime vuosina tapahtuma on jatkanut kehittymistään: erilai-
set työpajatoiminnat ovat lisääntyneet, artistit heijastelevat 
kristillisen musiikin virtauksia ja nuoria on otettu yhä vah-
vemmin mukaan suunnittelemaan tapahtumaa ja toteutta-
maan esimerkiksi sen someviestintää. Suomen vanhin kris-
tillinen nuorisotapahtuma siis muistaa perinteensä, mutta 
huomioi ennakkoluulottomasti nykyisyyden. 

Asennetta ja armoa, Kiisi ja 
Taika-Petteri
La klo 16 Tampereen Tuomiokirkko 
Tuomiokirkossa on 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 vuorovaikutusta. 
Tarinaa kuljettavat tarinankertoja Kiisi Isotalo ja Taika-
Petteri.

Pajat
La klo 11-15, Monitoimitalo 13 
Pysähdy Raamatun äärelle, treenaa käden taitoja, liiku ja 
osallistu! Tätä ja paljon muuta tarjoavat lauantaipäivän 
pajatyöskentelyt. 

Lauantai 6.5.2017

Ristirock 
La klo 18 Tullikamarin Pakkahuone
Ristirockin lavalle nousevat tuore Gospelin SM-voittaja, 
Gospostolit, SAVE, GFM sekä kestosuosikki kls. 
Älä missaa tätä!

Iltahartaus 
La klo 22 Tampereen tuomiokirkko
Myöhäisillan hartaudesta vastaavat Lähetysseuran nuoret.



facebook/yhdenhinnalla
Instagram: @yhdenhinnalla
Snapchat: yhdenhinnalla

Liput, majoitus ja ruokailut 
Viikonloppupaketin hinta on 50€, Nuori kirkko ry:n 
jäsenseurakunnille 48 € (sis. viikonlopun ohjelman, 
majoituksen koululla ja aamupalat).  Viikonloppu 
ilman majoitusta 30€. Muut lippuvaihtoehdot ja 
hintatiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Majoitus 
leirikeskuksessa tai koululla. Ryhmillä on myös 
mahdollisuus tilata ennakkoon lämmin lounas lau-
antaiksi. Myös Särkänniemeen on tarjolla alennus-
hintainen ranneke joko 4 tunniksi tai koko päiväksi. 

Ilmoittautuminen netissä 
Ennakkoilmoittautuminen ja lipunmyynti tapahtuu 
verkkosivujen kautta. 10.4.2017 jälkeen ei voi enää 
varata majoitusta eikä ruokailuja, lippuja tapahtu-
maan myydään tämänkin jälkeen. Tiedot majoit-
tujista ja ruokailijoista ilmoitetaan 10.4. mennessä 
erillisellä lomakkeella. Lomakkeet ja tarkemmat oh-
jeet löytyvät osoitteesta www.yhdenhinnalla.fi 

Yhden hinnalla järjestää
Nuori kirkko ry, Tampereen ev.lut.seurakuntayhty-
mä, Kirkon kasvatus ja perhetyö, Suomen Lähetys-
seura sekä Kirkon Ulkomaanapu/Changemaker

La klo 9-16 Seurakuntien talo, 
Näsilinnankatu 26

Nuoret uudistavat kirkkoa

Mitä nuoret ajattelevat kirkosta ja toivovat siltä tulevai-
suudessa? Nuorten tulevaisuusseminaari haastaa nuoret 
toimimaan seurakunnan ja kirkon uudistajina. Seminaari 
toteutetaan Tampereella lauantaina 6.5.2017 Yhden hin-
nalla –tapahtuman yhteydessä.

Mukaan seminaariin kutsutaan kaksi alle 18-vuotiasta 
konfirmoitua nuorta/seurakunta. Päivän aikana nuoret 
visioivat kirkon tulevaisuutta ja keskustelevat siitä piispa 
Luoman ja kirkolliskokousedustajien kanssa. Seminaarista 
nuoret tuovat terveiset sekä oman seurakunnan että koko 
kirkon päättäjille. Seminaaria edeltää sen aihepiireihin liit-
tyvät viriketehtävät, joka toteutetaan yhdessä seurakun-
nan muiden nuorten kanssa. 

Ilmoittautuminen seminaariin 3.4. mennessä. Materiaalit 
ja ilmoittautumisohjeet löytyvät 
www.nuortentulevaisuusseminaari.fi.  

Tapahtumatiedot

yhdenhinnalla.fi
#yhdenhinnalla #koskaJeesus


