
Taizé-matka 2019 – tule sinäkin! 
 

Vuosaaren seurakunnan nuorisotyö on jo lähes kymmenen vuoden ajan tehnyt vuosittain 
nuorten pyhiinvaelluksen Ranskan Taizéen.  
 
Seuraava matkamme on pääsiäisenä 14.–21.4.2019. 
 
Tänä vuonna matkaan päästään superedullisesti, sillä Finnairin lennot Zürichin kautta laskivat 
mukavasti matkan hintaa. Lisäksi seurakunta antaa pienen tuen matkaan. Tuetun matkan 
hinnaksi Vuosaaren seurakunnan nuorille jää 290e, muille nuorille / nuorille aikuisille hinta on 
390e. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittautua kannattaa nopeasti! Ilmoittautuminen on jo 
käynnissä. Linkin ilmoittautumiseen löydät sivulta www.hgc.fi. Sitova ilmoittautumien on 
tehtävä viimeistään 31.12.2018. Matka maksetaan kahdessa erässä (eräpäivät 1.3. ja 1.4.) tai 
sovitusti. 
 
Matkan hinta sisältää lennot Helsinki–Zürich–Helsinki, tilauskuljetukset Zürichin ja Taizén 
välillä, sekä majoituksen ja ruokailut Taizéssa. Lentomatkojen ja bussikuljetuksen aikana 
jokainen vastaa itse ruokailuistaan. Mukaan voi ottaa myös vähän rahaa tuliaisia, 
matkamuistoja tai kioskista ostettavia naposteltavia varten. Oma matkavakuutus on 
pakollinen. 
 
Matka sijoittuu pääsiäisviikolle, jolloin koulusta tarvitaan lomaa neljälle arkipäivälle  
(maanantaista kiirastorstaihin). Yleensä koulut ovat suhtautuneet matkaan positiivisesti. Lisäksi olemme 
tarvittaessa kirjoittaneet poissaoloa varten selvityksen matkasta ja sen sisällöstä. 
 

Mikä on Taizé? Etelä-Burgundissa Ranskassa sijaitseva Taizé on ekumeeninen ja kansainvälinen yhteisö, 
johon kuuluu noin sata askeettisuuteen, naimattomuuteen ja hengellisten asioiden jakamiseen 
sitoutunutta veljeä. Taizén perusti veli Roger 1945. Pienestä muutaman veljen yhteisöstä alkoi hiljalleen 
muodostua erityisesti nuorten suosima pyhiinvaelluskohde. Nykyisin Taizé kerää vuosittain tuhansia 
nuoria, pelkästään pääsiäisenä yhteisöön kokoontuu noin 5.000 nuorta ympäri maailmaa. Päivittäiset 
rukoushetket, Taizé-laulut ja hiljentyminen ovat tehneet yhteisön tunnetuksi. Taizé on kuitenkin paljon 
muutakin: iloa, riemua, yhdessä tekemistä, uusia ystäviä ja kohtaamisia, oivalluksia elämästä ja uskosta. 
 
Elämä Taizéssa on yksikertaista, majoitumme parakkirakennuksissa tai teltassa. Seurakunta ottaa teltat 
mukaan, mutta tavoitteena on majoittuminen parakeissa, joissa on sängyt. Oma makuupussi tarvitaan 
mukaan – tarvittaessa seurakunnalla on muutamia lainapusseja. Päiviä Taizéssa rytmittävät rukoushetket 
joissa hiljennytään ja lauletaan Taizé lauluja, sekä raamis- ja työryhmät. Jokainen voi itse valita millaiseen 
pieneen työryhmään haluaa osallistua. Pieni työskentelyhetki päivässä mahdollistaa kaikkien olemisen 
Taizéssa, sillä ryhmissä huolehditaan yhteisistä asioista: ruoasta ja alueen siisteydestä. 

 
Jos jokin asia jäi askarruttamaan, ota ihmeessä yhteyttä!  
Iloisin Taizé-terveisin,  
 
 

Taija Elste–Ranta | 050 362 4375 | taija.elste@evl.fi 
Jonna Peitso | 050 438 6821 | jonna.peitso@evl.fi  
Lisäinfoa | www.hgc.fi 
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