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Kirkon Nuorisopäivät järjestetään
Tampereella huhtikuussa 2012.
Liisa Ruusukallio ja noin
30 muuta nuorta osallistuivat
suunnitteluun.

➢ SIVU 3

Rukous on ohjannut
Savi-Sepon työtä
Seppo Lindbomin savityöt
välittävät hengellisyyttä ja
hyvää mieltä ihmisille. Ideoita
riittää, mutta taiteilija haluaa
jo jäädä eläkkeelle.

Vesa Keinonen

Nuoret tekevät
tapahtuman nuorille

Hannu Jukola

Petri Laitinen
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Ystävä tukee matkalla

Elvi Koskinen ja Eeva Loukkalahti
näyttävät mallia, miten toisia
tuetaan sekä kotikäynneillä
että Pyynikin kirkontuvassa.

Hannu Jukola

➢ SIVU 9

Vetreä lähetysveteraani
kertoo Kiina-vuosistaan
Vuonna 1934 Päivö Parviaisen
elämä mullistui: hän sai lähetyskäskyn. Sanni Pajarinen ja Nicklas
Turunen vaikuttuivat 98-vuotiaan
pastorin tarinasta.
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Tampere 18.5.2011

Vastakohtien kirkko
Luterilaisen kirkon parlamentti, kirkolliskokous, oli toukokuun
alussa koolla Turussa. Kokouksessa oli esillä myös edustaja Anna-Mari Kaskisen kokoama aloite, joka koski kirkkohallitukseen
perustettavaa työryhmää. Kaskisen ideana on, että kirkon eri
liikkeet voisivat keskustellen ja rukoillen tiivistää kirkon yhteyttä, nykyisen vastakkaisen asettelun sijaan.
Edustaja Pauliina Kainulainen totesi, että tilanne on päässyt
niin pahaksi, että se vaikeuttaa kaikkea kirkon työtä ja elämää.
Tavallinen seurakuntalainen jakaa varmasti huolen kirkon
tilasta. Moni suree aidosti sitä, että vähän väliä kirkko on tikun
nokassa milloin mistäkin hairahduksesta tai eripurasta. Mutta kirkolliskokouksessa esitetty keino asian parantamiseksi on
erikoinen. Kokouksia on ollut tarpeeksi. Mitä, jos siirtyisimme
sosiaalisen median puolelle? Jos liike lähtisikin alhaalta ylöspäin? Rukoilijoita voisi tulla nopeasti tuhansia. Tässä asiassa
alkaa olla kiire.

Reilua kauppaa
Monille meistä Reilun kaupan tuotteiden käyttö on arkipäivää.
Myös tuotteiden valikoima on jo melkoinen. Vuonna 2010 Suomessa tuli markkinoille 200 uutta sertifioitua tuotetta, ja kaikkiaan on tarjolla 1600 artikkelia.
Viime vuonna Suomessa ostettiin Reilun kaupan tuotteita
93 miljoonalla eurolla. Se on miltei euron enemmän kuin vuonna 2009. Enää ei ole kyse pienistä summista, sillä jokainen suomalainen kulutti näihin tuotteisiin 17,30 euroa.
Eniten ostettiin kahvia, banaaneja, viiniä ja kukkia. Suklaatuotteilla oli melkoinen kysyntä, kasvua oli peräti 30 prosenttia.
Pakistanissa valmistettiin jalka- ja lentopalloja, joita myytiin
Suomessa viime vuonna 11 600 kappaletta.
Suurin tuotteiden osuus oli kuitenkin puuvillasta tehdyillä
vaatteilla ja kodintekstiileillä. Niitä myytiin 20107,2 miljoonalla eurolla. Uutta viime vuonna olivat tennarit, joissa oli käytetty
Reilun kaupan puuvillaa.
Reilun kaupan tuotteet ovat myös hyvin tuotteistetut. Reilun
kaupan kääreessä kerrotaan, että ruusut on kasvatettu Keniassa. Asukkaille muutos on ollut melkoinen. Ihmiset saivat työpaikkoja. Kylään saatiin puhdasta vettä.
Ostamani keltaiset ruusut tuotiin Keniasta lentoteitse Hollantiin, ja sieltä rekoilla Suomeen.
Reilua kauppaa on myös arvosteltu. Reilun kaupan sanotaan siirtävän köyhyyttä vielä köyhempiin maihin. Emme myöskään saa tietää, kuinka paljon palkkaa työntekijät saavat tai
muita työsuhteen ehtoja.
Afrikan Intian valtameren puoleiset valtiot, kuten Kenia ja
Tansania, ovat kärsineet kuivuudesta muutaman vuoden ajan.
Meidän hyvinvoivien ihmisten on vaikea käsittää, mitä köyhyys
näissä maissa merkitsee. Ruusuviljelmien perustaminen on
merkinnyt Karigitan kylälle melkoista muutosta. Kädestä suuhun elämisen sijaan on tullut jatkuvuutta ja turvatumpi elämä.
Meidän tehtävämme on ostaa näitä tuotteita, jotta työpaikat
säilyisivät näillä ruusutarhureilla.

Marja Rautanen

”Jos tietäisin huomenna kuolevani, istuttaisin tänään omenapuun”,
sanoi kirkkomme perustaja Martti Luther.
– Uskomme seurakunnassa, että
meillä on tulevaisuus ja toivo. Omenapuut ovat sen vertauskuva, yhteiskunnallisen työn johtaja Ilkka
Hjerppe muistutti, kun tulokkaille alettiin lapioida uutta kotia Nekalan seurakuntatalon pihamaalta.
Kaksi Pekka-omenapuuta ovat
50-vuotislahja Helsingin seurakunnilta Tampereen seurakuntien
yhteiskunnalliselle työlle. Omenapuut saatiin jo itse juhlavuonna viime syksynä, mutta istuttamaan niitä ei vielä silloin ehditty.
Kalevankankaan kylmiössä vietetyn talven takia ”Nekalan Pekat”
olivatkin istutushetkellä pukeutuneet parhaimpaan kukkaloistoon.
Seurakuntataloa kehitetään
parhaillaan yhteisötaloksi, jossa ihmiset eri puolilta maailmaa voivat
kohdata. Tästä hyvänä esimerkkinä
on Nekalan pajan toiminta. Omenapuiden istutusta seurasikin työharjoittelussa olevia maahanmuuttajanaisia.

Yhteisöpuutarha
Nekalaan kesällä

Yhteisöllisyyden halutaan kukoistavan Nekalassa myös muidenkin

Hannu Jukola

”Pekat” löysivät paikkansa Nekalasta

Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Ilmari Karjalainen ja diakoni Sari Peltonen istuttivat omenapuut Nekalaan.

kasvien kuin omenapuiden avulla.
Seurakuntatalon pihalle on saapunut kuusi lehtikuusesta tehtyä laatikkoa. Veisun pajojen tekemiin laatikoihin on tarkoitus
kasvattaa Nekalan oma kaupunkipuutarha.
– Kuka tahansa voi ilmoittautua viljelijäksi. Ja jos kysyntää on,
istutuspaikkoja voidaan tehdä vielä
lisääkin, ilmoittautumisia vastaan
ottava Sirpa Lemmetti kertoo.
Nekalassa tavoitteena on houkutella viherpeukaloiksi niin van-

hoja kuin nuoriakin. Ennakkotietoja tai rahaa ei tarvita, kiinnostus
riittää.
– Seurakuntien puutarhoilta
tullaan avustamaan istuttamisessa
ja Nekalan siirtolapuutarhalta saadaan taimia, Lemmetti kertoo.
Yhteisöpuutarha on osa Tampere yhdessä -projektia, jonka tarkoituksena on kasvattaa yhteisöllisyyttä lisäävää pienhanketoimintaa Tampereen kaupunginosissa.

Heta Mäkelä

Lukijapostia
Neljä kysymystä
kristinuskosta
1) Miksi Jumala teki sovinnon ihmisten kanssa vasta vuonna 30?
2) Miksi Uudessa testamentissa
evankeliumit ovat ennen Paavalin kirjeitä, vaikka ne on kirjoitettu kymmeniä vuosia Paavalin kirjeiden jälkeen?
3) Miksi Jeesusta sanotaan Kristukseksi? Ei Jeesus toiminut lainkaan siten kuin Kristuksen olisi
tullut toimia. Myös Pilatukselta jäi
toteennäyttämättä, että Jeesus olisi sanonut itseään Kristukseksi tai
sellaiseksi pyrkinyt.
4) Miksi tunnustuksesta on jätetty pois, tai muutettu, kohta:
”…uskomme yhden pyhän, katolisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksisaamiseksi…”.

Kirkkosanomien lukija

Tuomiorovasti Olli Hallikainen
vastaa Kirkkosanomien lukijan kysymyksiin:
1) Jumala teki ensimmäisen
kerran sovinnon ihmisen kanssa
heti syntiinlankeemuksen jälkeen.
Hän teki Adamille ja Eevalle suojaksi nahasta vaatteet. Myös veljesmurhaaja Kainille Jumala antoi
merkin, joka suojeli kostolta.
Israelin kansan historia on jatkuvaa irtautumista Jumalasta ja
palaamista sovintoon hänen kanssaan. Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa Jumalan sovinto
tuli koko maailmalle.
2) Jo Jeesuksen eläessä alettiin
kertoa hänen ihmeteoistaan ja opetuksistaan. Vähitellen näitä kirjattiin muistiin ja koottiin yhtenäisiksi evankeliumeiksi. Vanhin evankeliumi Markus koottiin 70-luvulla,
nuorin Johanneksen evankeliumi
90-luvulla.
Uuden testamentin kirjojen kaanon, jossa evankeliumit ovat ennen

Paavalin kirjeitä, vahvistettiin lopulliseen muotoonsa 300-luvulla.
3) Uskontunnustuksen mukaan
Jeesus on Kristus, Jumalan ainoa
Poika, joka ”ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas kuolemaan, nousi kolmantena päivänä
kuolleista.” Kristus tarkoittaa voideltua, Messiasta, Jumalan lupaamaa pelastajaa.
Evankeliumeissa Jeesus itse varoitti seuraajiaan paljastamasta, että
hän on Kristus. Jeesus oli ihminen,
joka ristinkuolemassa ja ylösnousemisessa osoitti Jumalan rakkauden
maailmaa kohtaan. Maaherra Pontius Pilatus ei tätä ymmärtänyt.
4) Katolinen on suomennettu sanalla ”yhteinen”. Siinä ei viitata johonkin yhteen kirkkoon tai kirkkokuntaan, vaan Kristukseen uskovien
universaaliseen, maailmanlaajaan
yhteisöön. Tämä kirkko on löydettävissä joka puolella maailmaa eikä se
tunne kielellisiä, rodullisia tai muitakaan ihmisten asettamia rajoja.

Kirjoita yleisönosastoon! Mielipide saa olla enintään 1200 merkkiä ilman välilyöntejä tai vajaa puoli liuskaa.
Kirjoittaja voi käyttää nimimerkkiä, mutta nimi ja yhteystiedot tulee mainita. Ne jäävät vain toimituksen tietoon.
Lähetä kirjoituksesi sähköpostitse: toimitus@tampereenkirkkosanomat.fi tai osoitteeseen
Tampereen Kirkkosanomat, toimitus, PL 226, 33101 Tampere.

Hannu Jukola

Sanottua
Isä–lapsi-suhde kuvaa suhdetta
parhaiten. Siinä on turva ja huolenpito Jumalan puolelta, omalta puoleltani minulla on oikeus olla pieni ja vajavainen. Voi vain heittäytyä isoihin käsiin.
Muusikko, musiikkipedagogi
Jukka Hynynen
Sana 28.4.
Kun Jeesus Emmauksen tiellä
tulkitsi itseään niin, että opetuslasten sydämet hehkuivat innosta,
hän epäilemättä myös palasi siihen mitä oli jatkuvasti opettanut ja
miten hän oli koko ajan toiminut.
Ja jos jotakin, sen hän oli osoittanut, että se mikä vallan oikeuttaa,
on valtaa vailla olevien puolustaminen. Ja sen, että täyteen elämään on
kutsuttu kaikki ja varsinkin ne, jot-
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ka on lykätty marginaaliin iän, sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon, köyhyyden tai sairauden tähden.
Piispa Kaarlo Kalliala valtiopäivien
avajaisjumalanpalveluksen saarnassaan 28.4.

Unelmia pitää kuitenkin olla ja
tässä niistä yksi. Monikulttuurinen
Suomi!
Lähetystyöntekijä
Janne Hatakka blogissaan 1.5.
(”Musta, sama ja kaunis”)
www.kotimaa24.fi

Monikulttuuriseen ”kansojen
kirkkoon” on Suomessa vielä matkaa monta auringonlaskua. Nyt
maahanmuuttajat saavat vapaasti
olla omissa seurakunnissaan ja pitää jumalanpalveluksensa, kunhan
eivät vain aiheuta häiriötä kantasuomalaisen seurakunnan viikkotoiminnalle eivätkä kirjoittamattomille kirkollisille tavoille. Kuten sille, että jumalanpalveluksessa toisia ei ole muuten tapana tervehtiä.

Kuva kirkosta syntyy samoilla ehdoilla kuin kuva muusta maailmasta, yksinkertaistaen, dramatisoiden
ja henkilöiden. Aikuinen, rauhallinen
moniäänisyys ja tavallinen, hiljainen
kristillisyys, joka on itsestään selvää
kuin hengitys, ei nouse näkyviin. Julkisuus on peili, joka voi vääristää suhteita, mutta peili yhtäkaikki, ja peiliin
on rohjettava katsoa.
Arkkipiispa Kari Mäkinen
kirkolliskokouksen
avajaispuheessaan 2.5

Petri Laitinen

RuokaNysse keräsi tukea
pariksi-kolmeksi viikoksi
Asta Kettunen

Kauppa on käynyt hyvin, iloitsivat Heini Koistinen ja Rami Poikkimäki.

– Myönteinen yllätys, miten
hyvin on mennyt, hymyilivät Rami Poikkimäki ja Heini Koistinen Ylöjärveltä.
He olivat tulleet kauppaamaan
ylimääräisiään Suurella Sydämel-

Nuorisotyönohjaaja Anna Mäkiranta (vas.) ja nuoret Taavi Ahonen, Kari Koivisto, Liisa Ruusukallio sekä pastori Jari Pulkkinen
osallistuivat vuoden 2012 Kirkon nuorisopäivien suunnitteluun Torpan leirikeskuksessa puolitoista viikkoa sitten.

Nuoret rakentavat
massatapahtumaa
Tampereelle itse

N

uoret perustelivat näkemyksiään näin taitavasti Torpan leirikeskuksessa Siivikkalassa 6.–7. toukokuuta. Eri puolilta Suomea saavuttiin suunnittelemaan Tampereella
vuoden kuluttua järjestettävää suurtapahtumaa, Kirkon Nuorisopäiviä.
– Ensimmäistä kertaa tapahtuma järjestettiin jo vuonna 1933,
mistä lähtien sitä on toteutettu
vuoden välein eri paikkakunnilla.
2000-luvulla Kirkon Nuorisopäiviä on järjestetty joka toinen vuosi, mutta Tampereen jälkeen on
tarkoitus palata entiseen rytmiin,
Nuorten Keskuksen nuorisosihteeri Tarja Liljendahl kertoo.

Kirkon suurin
nuorten tapahtuma
Kirkon Nuorisopäivät on kokonaiskirkon suurin nuorten tapahtuma. Tampereella 4.–6. huhtikuuta
2012 järjestettäville päiville odotetaan noin 5000 kävijää. Iso tapahtuma koostuu musiikista, konserteista, keskusteluista, työpajoista
sekä messuista.
– Erityistä Nuorisopäivissä on,
että siinä nuoret tekevät tapahtuman nuorille. Siksi jo suunnitteluvaiheessa heidät on otettu vahvasti mukaan. Ketkään muut eivät voi
saada aikaiseksi tilaisuutta, jossa
nuorilla on hyvä olla, ja jossa käsitellään asioita, jotka kiinnostavat
heitä, Liljendahl miettii.
Nuorisopäivien ohjelmatyöryhmän paikallisedustaja, Messukylän johtava nuoriso-ohjaaja Kimmo Salonen täydentää:
– Nuoret ovat lisäksi valveutuneita ja todella taitavia. He huomaavat paljon sellaista, mitä meille työntekijöille ei olisi tullut mieleenkään. Heiltä tulee tällaisissa
leiriolosuhteissa paljon loistavia
ideoita, eli kiinnostavien ajatusten

perään ei ole siis todellakaan tarvinnut haikailla.
Ideoita olikin lauantaiaamuun
mennessä jo heitelty monipuolisesti 2000 hengen leikkihetkistä
liikunnallisiin pajoihin ja eläviin
kirjastoihin.
Salosen mukaan Kirkon Nuorisopäivät palvelee erityisesti Tampereen seutua: mikäli tilaisuuksia saadaan levitettyä Keskustorille, siitä tulee iso ja näkyvä tapahtuma. Lisäksi tamperelaiset pääsevät tärkeään rooliin, sillä paikallisista nuorista etsitään juontajat sekä housebandiin soittajat.

Suunnitteluleirillä
innostunut tunnelma
Nyt järjestetylle suunnitteluleirille esitettiin avoin kutsu. Siihen
tarttui kolmisenkymmentä nuorta
Tampereelta, Pirkkalasta, Mäntästä, Jämsästä, Kajaanista, Heinolasta ja Helsingistä. Vuorokauden mittaisella leirillä aikaa käytettiin tehokkaasti suunnittelutyöhön, jonka ohella oli mahdollisuus tutustua
muualta tulleisiin.
– Perjantai-ilta kului linjauksia
ja merkityksiä miettiessä. Seuraavana päivänä oli tarkoitus lähteä
viemään suunnittelua konkreettisemmalle tasolle ohjelman ja markkinoinnin osalta, Liljendahl kertoo.
Nuoret Liisa Ruusukallio ja
Taavi Ahonen olivat mukana
suunnitteluleirillä.
– Nuorisopäivillä on mahdollista huomata, että meitä kristittyjä nuoria on oikeasti paljon tässäkin maassa. Siksi sieltä toivottavasti saataisiin kotiin viemisiksi rohkeutta sekä elämässä eteenpäin että yhteyteen toisten kanssa, Ruusukallio pohtii.
Ahonen lisää, että tapahtumaan
on mahdollista tulla myös vain tutustumaan ilman, että vaaditaan
mitään. Siksi se on myös kirkolle
mahdollisuus näkyä myönteisesti.
– Teema ”Yhden hinnalla” on
hauska, kun se muistuttaa mainosta. Se ottaa kantaa kaupallisuuteen
ja sitä kautta vastuun ja ekologisuuden kysymyksiin. Lisäksi siinä
kuitenkin on sanoma hyvin selvillä: on yksi juttu, joka meidät pelastaa, Ruusukallio sanoo.

Asta Kettunen

Uskonpuhdistus-kampanja
sai Kirkon Kukko -tunnustuksen
Petri Laitinen

”Kannattaa huomioida, että päällekkäiset ohjelmat eivät saa olla suunnattuja samalle kävijäryhmälle. Osallistujaa turhauttaa, jos
hän joutuu kiirehtimään liikaa eri
paikkoihin tai menettää kiinnostavan kohteen kokonaan huonon aikataulutuksen vuoksi.”

lä -vapaaehtoistoiminnan ja Moro-lehden järjestämälle Peräkonttikirppikselle Tampereen Keskustorille ensimmäistä kertaa.
– Ihmiset ovat iloisia, kun aurinko paistaa, Poikkimäki virnisti aurinkolasiensa takaa.
– Päivän valinta äitienpäiväksi on kaksipiippuinen juttu, mutta käyväthän ihmiset ulkona syömässäkin, Koistinen pohti.
Suuren Sydämen vapaaehtoiset pitivät Tapulikahvilaa, möivät makkaraa ja ohjasivat liikennettä.
RuokaNyssen jakamien ruokakassien hyväksi kertyi puhdasta tuottoa noin 7000 euroa. TPV:n
D-12 -junioreille kertyi vääristä
lahjoista lähes 600 euroa.
Neljäsataa autopaikkaa oli
käynyt vauhdilla kaupaksi, mutta
40 pyöräpaikasta kymmenkunta
oli jäänyt myymättä.

Nuorten Keskuksen nuorisosihteeri Tarja Liljendahl ja ohjelmatyöryhmän tamperelaisedustaja Kimmo Salonen johtivat Kirkon Nuorisopäivien suunnittelua Torpalla.

Tampereella on
mahdollisuuksia moneen
Nuoret iloitsevat siitä, että Nuorisopäivät järjestetään Tampereella.
– Täällä on mahdollisuuksia
vaikka mihin, mitä nyt vain ikinä
keksitäänkään. On osaavia ihmisiä, tiloja ja kaikkea, Ahonen sanoo.
Ruusukallio lisää:
– Viime vuonna Nuorisopäivillä oli selkeästi uutta nostetta. Koska tapahtumalla ei ole selkeää kaavaa, on meillä mahdollisuus kehittää jotain ihan uutta. Siksikin on
hyvä, että olemme Tampereen kokoisessa kaupungissa.
Ahonen toteaa, että ne jotka
ovat jo käyneet Kirkon Nuorisopäivillä, tietävät takuulla, miksi sinne
kannattaa tulla.
Ruusukallio täydentää:
– Luvassa on monipuolista toimintaa, ja jos tulee silmät auki, niin
varmasti löytää jotain itseään innostavaa. Toivon mukaan kävijä saa Nuorisopäiviltä jotain evästä elämään ja vastauksia kysymyksiin, joita on mielessä.

Mari Tiensuu

Tampereen ja muiden Pirkanmaan seurakuntien yhteinen Uskonpuhdistus-kampanja on saanut Kirkon Kukko 2011 -tunnustuksen. Kirkkopalvelut ry myönsi
palkinnon Kirkkopäivillä sunnuntaina 15. toukokuuta Lahdessa.
Uskonpuhdistus-kampanjan
ja -tilaisuuksien tavoitteena on
jakaa näkyä yhteisöllisestä seurakunnasta ja tavoittaa erityisesti nuoria aikuisia.
Palkintoraati toteaa perusteluissaan, että kampanja huomioi ammattimaisesti ja tosissaan
kirkon jäsenyyskysymyksen ja
sen toimintatapa on rohkea, aktiivinen ja kohderyhmän tarpeet
tunteva. Kampanjasta syntyy vaikutelma, että se nousee nuorista
itsestään.
Raadin mukaan kampanja tuo kirkon läsnäoloa sinne,

missä kohderyhmä elää ja liikkuu.
Hanke toteuttaa tavoitteellista ja laajaa yhteistyötä eri seurakuntien kanssa. Uskontunnustus-kampanja myös tarjosi toisenlaisia näköaloja ja julkisuuskuvia kirkosta syksyllä 2010, jolloin mediassa kirkkoa käsiteltiin
enimmäkseen kielteisessä ja suvaitsemattomassa valossa.
Palkinnon vastaanottivat
Tampereen seurakuntien nuorten aikuisten pastori Timo Pöyhönen sekä yhteisen kirkkovaltuuston ja Hervannan seurakuntaneuvoston jäsen Marjo Sand.
Palkintoraadille tuli yhteensä 15 ehdotusta eri puolilta Suomea Kirkon kukko -tunnustuksen saajaksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi kirkkoneuvos Pekka Huokuna.

Herätys!
Millainen on kirkon linja koulutuksessa?
Messukylässä on noussut esiin epäilyjä seurakunnassa järjestetyn Hoitavan rukouksen kurssin sisällöstä. Seurakunnan johtohenkilöt ovat todenneet seurakunnan noudatettavan opetuksessa luterilaisen kirkon linjaa. Millainen tämä
linja on, tuomiorovasti Olli Hallikainen?
– Luterilainen kirkko ottaa vakavasti niin uskon todellisuuden
kuin ihmisen mielen toiminnan ja sen häiriintymisestä johtuvat ilmiöt. Kirkko tunnustaa, että paha vaikuttaa maailmassa
niin yksittäisissä ihmisissä kuin ihmisyhteisöissä. Meidät on
kutsuttu lievittämään pahan aiheuttamaa kärsimystä.
Millaiset koulutuksen pääperiaatteet ovat, Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.
– Väljät ja yleisesti tunnetut: sitoutuminen Raamatun opetukseen luterilaisen tunnustuksen mukaisesti.
Piispan tehtäviin kuuluu valvoa, että kirkon toimia hoidetaan seurakunnissa kirkon tunnustuksen, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan. Kuka päättää koulutusten sisällöstä,
järjestämisestä ja järjestäjistä?
– Seurakunnat laativat itse omat toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Toiminnasta päätetään seurakunnissa niiden strategisten painopisteiden mukaisesti. Hengellisestä työstä vastaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston/ kirkkoneuvoston kanssa.
Mitä tulee tehdä, jos epäilee koulutuksen olevan ristiriidassa kirkon linjan kanssa?
– Ensin kysellään asiaa opettavalta taholta itseltään, mitä he
tarkoittavat ja miten se sopii yhteen tunnustuksemme kanssa.
Ellei selvyyttä synny, on otettava yhteys kirkkoherraan.

Asta Kettunen
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Kirsi Airikka

Mukana menossa

Äitiketju kantaa
lapsia rukouksessa
Jos tunnet huolta jostakin tuntemastasi lapsesta ja haluaisit rukoilla hänen puolestaan, Äitejä yhteydessä -ryhmä voi olla paikkasi.
Äitien rukousketju kokoontuu tiistaisin Aleksanterin kirkossa rukoilemaan lasten, lastenlasten, kummilasten tai muuten läheisten lasten sekä heidän koulujensa puolesta.
Kansainvälinen rukousliike
Moms in Touch International on
aikoinaan syntynyt Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä ryhmiä toimii jo
noin 140 maassa.
– Rukousketju tuli Suomeen
Ruotsista, kun joukko Tampereen Tuomas-yhteisön jäseniä vieraili tukholmalaisessa Santa Claran seurakunnassa. Paikallisesta
Mammor i kontakt -rukousketjusta meille kertoi Anette Berg, joka
on myös käynyt kaksi kertaa Tampereella kouluttamassa ryhmäämme. Tietääksemme olemme ainoa
Äitejä yhteydessä -ryhmä Suomessa, kertoo Aino Tenkku.

Maallikkoryhmä
kokoontuu itsenäisesti
Sirkka Koivulan mukaan puolitoista vuotta sitten perustettu ryhmä hakee edelleen toimintamuotojaan.
– Tavoitteena on, että ryhmässä on matala kynnys tulla mukaan.

Rohkaisemme kaikkia kiinnostuneita yhteiseen rukoukseen. Toiminta ei sido liikaa, koska mukaan
voi tulla, kun itselle sopii.
Tampereen ryhmä toimii maallikkovoimin, ilman seurakunnan
työntekijän ohjausta. Tilat tarjoaa
Pyynikin seurakunta.
Tamperelaisten naisten porukka ei välttämättä haluaisi sulkea
miehiä ryhmän ulkopuolelle, mutta kansainvälinen järjestö edellyttää, että toiminta on vain naisille.
– Kaikki naiset ovat tervetulleita ryhmään, eli biologista äitiyttä ei
edellytetä. Täällä rukoillaan omien
lasten ja lastenlasten, mutta myös
esimerkiksi lähipiirissä olevien sijaislasten, kummilasten ja naapureiden lasten puolesta. Rukoilemme myös aikuisten lastemme puolesta. Ja kaikki, mitä ryhmässä puhutaan, on ehdottoman luottamuksellista, kuvailee Irmeli Merikanto.
Rukoushetki alkaa laululla, ylistyksellä, synnintunnustuksella ja
kiitoksella. Sen jälkeen kukin tuo
vuorollaan yhden lapsen nimen ja
se liitetään illan raamatunkohtaan.
Näiden lasten puolesta rukoillaan
myös tuleva viikko.
– Esirukous tukee viikon aikana myös rukoilijaa, siitä saa voimia.
Yhdessä rukoileminen on ihan eri
asia kuin yksin rukoileminen, miettii Riitta Laaksonen.

Äitien rukousketju eli Taina Laaksonen (vas.), Riitta Laaksonen, Irmeli Merikanto, Aino Tenkku, Sirkka Koivula, Hiljamaria Rouvari ja Inkeri Kaartinen kokoontuvat tiistaisin Aleksanterin kirkkoon rukoilemaan lasten sekä heidän koulujensa puolesta.

Kaikki koulut
tarvitsevat esirukousta
Ryhmä mietti huolellisesti nimen
suomennoksen.
– Äitejä yhteydessä on mielestämme onnistunut käännös, sillä
se viittaa paitsi äitien keskinäiseen
yhteyteen myös Pyhän Hengen läsnäoloon, miettii Aino Tenkku.
Ryhmän haaveena on, että jokainen tamperelaiskoulu saisi
oman esirukousryhmänsä.
– Uskomme, että moni vanhem-

painyhdistyksen jäsen osallistuisi
oppilaiden puolesta mieluummin
rukoushetkeen kuin rahankeruutempauksiin, miettii Tenkku, eläkkeellä oleva opettaja.
Äitejä yhteydessä -ryhmä rukoilee tällä hetkellä Aleksanterin koulun puolesta. Aleksanterin kirkosta
on tullut läheinen paikka monille
koulun oppilaille, sillä Avoin kirkko -toiminta tarjoaa lapsille hengähdyspaikan ja aikuisen läsnäoloa
koulun jälkeen.
– Äitejä yhteydessä -ryhmiä voi-

si perustaa myös muihin seurakuntiin, innostaa Inkeri Kaartinen.

Kirsi Airikka
Äitejä yhteydessä -ryhmä kokoontuu
seuraavan kerran tiistaina
16. elokuuta kello 17.30–18.30
Aleksanterin kirkossa.
Lisätietoja: Sirkka Koivula,
p. 050 352 2852,
sirkka.koivula@hkc.fi

Oma seurakunta tarjoaa tekemistä
ja yhteisön ulkosuomalaisille
Vesa Keinonen

Heikki Mäkeläisellä on vaimonsa Eeva-Liisan kanssa kokemusta kahdelta muultakin mantereelta ulkosuomalaisten kanssa työskentelemisestä. Teneriffalla Mäkeläinen on nyt kolmannella komennuksella ja viihtyy hyvin.
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Vapaaehtoistyö omassa seurakunnassa tarjoaa mielekästä tekemistä ulkosuomalaisille, jotka asuvat
talvisin Espanjassa. Äidinkielinen
messu tarjoaa ulkomailla asuvalle myös kokemuksen omaan yhteisöön kuulumisesta.
Tulokset käyvät ilmi keväällä
julkaistusta tutkimuksesta, jossa
kysyttiin Espanjassa asuvien suomalaisten hengellisestä elämästä. Tutkimuksen on tehnyt tamperelainen teologian tohtori Heikki Mäkeläinen, joka työskentelee
turistipappina Teneriffalla. Tutkimuksen on tilannut Kirkon tutkimuskeskus.
Arvioiden mukaan noin 30 000
suomalaista asuu Espanjassa pysyvästi tai viettää siellä suunnilleen puolet vuodesta. Turistimatkoja Espanjaan suuntautuu vuodessa peräti 500 000.
Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä Manner-Espanjan suomalaiskohteissa sekä Kanarialla. Lomakkeita jaettiin kaikkiaan noin
650 ja vastausprosentti oli peräti
89 prosenttia.
– Näin aiheen tärkeäksi. Turistien parissa tehtyä hengellistä työtä on kartoitettu historian osalta,
mutta nykyistä osallistujarakennetta, eikä osallistumisen motiiveja ei ole kunnolla tunnettu, Mäkeläinen selvittää.

Vapaaehtoistyö
tukee seurakuntaa
Tutkimus tuo esiin muun muassa
vapaaehtoistyön merkittävän roolin.

– Palkattuja työntekijöitä turistikohteissa on vähän, ja vapaaehtoispanosta tarvitaankin paljon.
Viime vuonna Espanjassa työskenteli kaksi kokoaikaista suomalaispappia ja osan vuotta osa-aikaisina kuusi pappia ja neljä kanttoria.
– Monelle ulkomailla pysyvästi
asuvalle tai talvehtivalle työ seurakunnassa tarjoaakin mielekästä tekemistä. Joku vastaaja mainitsi saavansa seurakuntatehtävistä ”kiintopisteen viikkoonsa”.
Yhteisöllisyydelläkin on vieraissa olosuhteissa iso vaikutus.
– Äidinkielinen messu tarjoaa
ulkomailla asuvalle kokemuksen
omaan yhteisöön kuulumisesta,
perinteestä ja juurista. Seurakunta tarjoaa kodinomaisen yhteyden
kaukaiseen Suomeen, Mäkeläinen
luonnehtii.
– Pysyvästi etelässä asuvien ja
talviasukkaiden kirkollinen osallistuminen on huomattavasti vahvempaa kuin Suomessa. Viikkoturistien osalta kirkollinen aktiivisuus ei näin suurta ole.

Tulkaa oppimaan
välittömyyttä!
Luterilaiset suomalaisseurakunnat
toimivat Espanjassa korostetun katolisessa ympäristössä. Tämä näkyy monellakin tapaa.
– Siellä voi nähdä riittejä, jotka
kertovat katolisen uskon vaikutuksesta. Esimerkiksi ristinmerkin tekeminen, yksityinen hiljentyminen
kirkossa ja rukouskynttilät voivat
antaa väyliä paitsi hengellisen va-

kaumuksen vahvistamiseen, myös
uskon ilmaisemiseen. Samoin hiljaisen viikon kulkueet kaduilla ovat
tehneet vaikutuksen moneen suomalaiseenkin.
Onko turistikohteiden toimintamallissa jotakin, mistä olisi ammennettavaa normaaliin seurakuntatyöhön Suomessa?
– Etelä ympäristönä vaikuttaa myös ilmapiiriin. Selvästi huomaa, että suomalaiset suhtautuvat
Espanjassa myös uskonnolliseen
elämään vapaammin ja avoimemmin kuin kotimaassaan. Myös jumalanpalvelukset koettiin iloisemmiksi ja välittömimmiksi, Mäkeläinen toteaa.
– Yksi tutkimukseen vastannut sanoikin asian aivan suoraan:
”Kaikki Suomen kirkot, tulkaa oppimaan välittömyyttä täältä!”
Suomalainen seurakunta kohtaa Espanjassa sekä lyhytaikaisesti, että pitkään siellä olevia ihmisiä.
– Jumalanpalvelus ja seurakunta kokonaisuudessaan voi muodostua uudella tavalla aukeavaksi elämän voimaksi molemmille ryhmille.

Vesa Keinonen
Heikki Mäkeläisen tutkimus:
http://sakasti.evl.fi/
verkkojulkaisu23

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tulevat pyhät

Armas aika suven suloisen

22.5.

Asta Kettunen

Tällä hetkellä eletään vuodenaikaa,
jolloin yksi virsi on muita ajankohtaisempi. Virsi 571, Suvivirsi, on
alkavan kesän merkki. Se ylistää
luonnon heräämistä talven jälkeen
uuteen kesään; ”Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa. Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa.” Samalla se muistuttaa Jumalasta luonnon ihmeiden Luojana;
”Maan, meren anna kantaa runsaasti lahjojas, tarpeemme meille
antaa sun siunauksestas.”
Jumalaa kiitetään myös ihmisen
uudistajana ja elinvoiman antajana;
”Kun Henkes virvoituksen vain sielu
saanut on, keväisen kaunistuksen se
saa kuin Libanon.”
Viime vuosina ”Jo joutui armas aika” on lämmittänyt tunteita muullakin tavoin kuin muistoja
herättämällä ja kesää ihannoimalla. Vapaa-ajattelijoiden liitto vaati jo kymmenen vuotta sitten julkisten koulujen uskonnollista puo-

Taivaan kansalaisena maailmassa

Päivän evankeliumissa (Joh.17:6–10) Jeesus rukoilee häneen uskovien
puolesta. On sykähdyttävä ajatus, että Jeesus rukoili minunkin
puolestani ja vielä tilanteessa, jossa hän ainakin jo aavisti oman
kohtalonsa. Aina ei ole helppoa luovia kristittynä maailman
myllerryksessä. Avuksi Jeesus jätti rukouksen. Rukous on kuin
pelastusrengas, jonka varassa saan kellua silloin, kun en muuhun
lueettomuutta. Suvivirsi haluttiin
hyllyttää, koska jotkut kokivat sen
kuuntelemisenkin olevan pakotettua uskonnonharjoittamista.
Kompromissina virrestä muotoiltiin uskonnoton versio, ”suvilaulu”. Jumalan poistaminen vir-

pysty.

restä tuntuu hienoiselta liioittelulta ja hätävarjelulta, jottei ketään
vain vahingossakaan loukattaisi.
Varsinkin kun luontoa aistimalla
tuntuu, että se varta vasten todistaa Jumalan läsnäolosta.

29.5.

Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Tämän pyhän teemana on Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous (Matt.6:5–13). Jeesus kehottaa rukoilemaan yksinäisyydessä, mutta käskee sitten rukoilla meidän – ei yksin minun – Isäämme. Usko on

Sanat ja symbolit

sekä yksityinen että yhteinen asia. Henkilökohtaisen suhteen JumaAsta Kettunen

Tällä palstalla tutustutaan kristilliseen
symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien.

laan voit muodostaa vain sinä itse, mutta samalla usko on asia, joka
kannattaa jakaa.

Helmi

Voikukka
Rikkakasveina ja tahrojentekijöinä sitkeitä voikukkia on taas alkanut putkahdella auringon hellimään
maahan. Voikukka on niin arkinen ja tuttu kasvi,
ettei sillä heti oivaltaisi olevan käyttöä kristillisessä
symboliikassa. Voikukka kuitenkin kuuluu samaan
perheeseen kuin auringonkukka, krysanteemi ja kehäkukka eli pyöreisiin keltaisiin kukkiin.
Tällaiset kukinnot on vanhastaan tulkittu auringon vertauskuviksi. Aurinko taas on yleisimpiä Raamatun käyttämiä vertauksia Jumalasta ja Jeesuksesta.
Kukilla on ilmaistu myös erilaisia luonteenominaisuuksia. Voikukan ominaisuutena tunnetaan keimailu. Eli kun seuraavan kerran sidot voikukkaseppeleen päähäsi, muista muistuttavasi keimailusta,
mutta myös Jeesuksesta!

Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut
kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle.
(Ps. 40:1,2)

Viikonloppu Jumalan
kanssa äänettömällä

P
Rami Marjamäki

erjantai: Istun kotoisan
puutalon salissa parinkymmenen muun naisen kanssa. Retriitin vetäjät kertovat käytännön asioista ennen hiljaisuutta. Seinältä katsovat kipsiset Jeesuksen kasvot, joilla on tuskainen ilme.
Retriitissä on kuulemma ihan
tavallista, että joskus itkettää. Toisten itkuun pitää koettaa suhtautua
luontevasti ja antaa sille oma tilansa. Kärsimys on olennainen asia
kristinuskossa, tulee äkkiä mieleeni. Jumala ei poistanut inhimillistä kärsimystä jollain yliluonnollisella tempulla, vaan tuli itse kokeilemaan sitä.
Neulon terapianeuletta eli valtavaa villatakkia jämälangoista.
Välillä luen pari sivua Pete Graigin kirjasta Jumala äänettömällä.
Tuntui jotenkin osuvalta ottaa äänetön Jumala mukaan hiljaisuuden
retriittiin. Tosin toivon, ettei Juma-

la koko viikonloppua ole ihan hiljaa. Koetan itsekin availla rukousyhteyttä yläkertaan.
En osaa tänään sanoa Jumalalle
mitään ihmeellistä. Tuntuu kuitenkin, etten ole yksin. Ehkä se johtuu
siitäkin, että mahassani käy myllerrys. Siunatussa tilassahan sitä ollaan.
Lauantai: Laulamme aamukäheinä virttä 395. Päästän itkukorahduksen. Istun pikkuruisen kappelin etupenkissä ja on hiukan nolo olo; en ajatellut itkeskellä retriitissä, ainakaan toisten seurassa, olkoonkin normaalia.
En oikein osaa tänään eläytyä
ehtoolliseenkaan. Retriitissä syöminen on juhlallisempi tapahtuma
kuin yleensä. Ruokaan myös keskittyy ja sitä arvostaa enemmän, kun
on puhelematta.
Istuskelen huoneeni lattialla ja
luen Johanneksen evankeliumia luku kerrallaan. Teksti on ihan tuttua, mutta nyt huomaan jotain, mihin en ennen ole niin kiinnittänyt
huomiota: Jeesus joutui toimintan-

sa aikana usein kiistelytilanteisiin,
joissa häntä epäiltiin ja syyteltiin.
Sunnuntai: Päiväohjelmaan
on ujutettu monta hartaushetkeä.
Menen melkein kaikkiin, vaikka ajatus harhailee. Retriitissä on
Taizén kanssa samaa henkeä siinä,
että kun sanoja on vähemmän, uskon harjoittaminenkin on vähemmän omaa yrittämistä.
Messun ja päiväkahvin (jonka aikana saa taas puhua!) jälkeen
retriitti on ohi. Kyyditsijäni kertoo
automatkalla elämästään. Ihmettelen naisen vahvuutta ja myönteistä suhtautumista elämään menetyksistä huolimatta. Olo on hiukan levännyt, puhdistunut ja valmiimpi ottamaan arkea vastaan.
Kotioven avatessani ajattelen, että
taidan tarvita tällaista useammin
kuin kolmen vuoden välein.

Heli Airikka-Rantanen
Kirjoittaja on kotiäiti, pappi
ja odottaa kolmatta lastaan
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Ota onkeesi
Museoiden yö Tampereella
Museoiden yö järjestetään Tampereella jo neljännen kerran, 20.
toukokuuta. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua Tampereen museoihin alkuillasta yön tunneille asti.
Mukana ovat Amurin työläismuseokortteli, Emil Aaltosen museo, Galleria Emil, Grafiikanpaja Himmelblau, Kivimuseo, Lenin
-museo, Mediamuseo Rupriikki,
TR1 Taidehalli, Muumilaakso, Taidekeskus Mältinranta, Tampereen
taidemuseo, Työväenmuseo Werstas ja Museokeskus Vapriikki.

Kävijöiden ei tarvitse rasittaa
kukkaroaan ja jalkojaan, sillä edullinen pääsylippu takaa sisäänpääsyn kaikkiin museoihin ja legendaarinen Tampereen kaupungin
liikennelaitoksen turistibussi vuosimallia 1957 kiidättää kaikki kävijät nuoremman bussikaverinsa
kanssa kohteesta toiseen.
Yön aikana voi visailla Valehtelijoiden klubissa, nauttia taiteesta ja musiikista sekä osallistua tapahtumaan myös työpajojen merkeissä.

Museoiden yö tarjoaa ohjelmaa
koko perheelle sätkynukketyöpajassa ja ensi kertaa mukana olevassa Amurin työläismuseokorttelissa. Tämän lisäksi lapsille on tiedossa museoseikkailu K. Issakaisen
suuressa nappijahdissa. Yön lopuksi katsellaan arkistoelokuvia.
Tarkka ohjelma ja kellonajat:
http://www.tampere.fi/
museoidenyo
Museoiden yö Tampereella 20.5.2011,
klo 18–24.
Pääsymaksu 6 euroa /
ryhmät 15 euroa
(enintään 5 henkilöä/ryhmä)

Musiikkimatka Wienistä Venetsiaan
Tampereen tuomiokirkon kamarikuoro Cantionale ja Tampereen Kamarimusiikkiseuran Orkesteri konsertoivat sunnuntaina
22. toukokuuta kello 18 Tuomiokirkossa. Solisteina esiintyvät sopraano Minna Nappari, altto Sanna Toivola, tenori Topias Laatu ja
basso Matti Hannula.
– Tarkoituksena on viedä kuulijat
musiikkimatkalle Wienistä Venetsiaan. Wieniläissäveltäjistä mukana ovat Mozart ja Haydn, ja Venetsiaan pääsemme Vivaldin sävelin,
kertoo konsertin kapellimestari,
Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Tuomas Laatu.
Wolfgang Amadeus Mozartin

Missa brevis D-duuri on nimensä
mukaisesti lyhyt messu, jonka säveltäjä laati 18-vuotiaana.
– Kaiketi jumalanpalvelusta
varten sävelletyn messun osat ovat
Kyrie, Gloria, Credo ja Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei. Teos ei ole
säveltäjän keskeisin teos, mutta se
on hieno musiikillinen tarina.
Toisena numerona orkesteri esittää Joseph Haydnin Divertimenton D-duuri, opus 2 numero 3,
osat 1 presto ja 2 menuetto.
Konsertin lopuksi kuullaan Antonio Vivaldin teos Gloria D-duuri.
– Tämä puolisen tuntia kestävä kuoroteos on luultavasti Neljän
vuodenajan jälkeen säveltäjän suo-

Konserttitarjotin
Tampereen seurakuntien viestintä

Häämusiikkikonsertti
su 22.5. klo 16,
Aleksanterin kirkko
Kanttorit Kirsi Mäki
ja Riikka Viljakainen
Vapaa pääsy

Siionin kannel
-lauluseurat

su 22.5. klo 18.30, Linnainmaan
seurakuntakeskus
Erja ja Harri Kuhalampi sekä
Anneli ja Kari Lähdesmäki.
Kahvit klo 18.

Pappilan puutarhajuhla

ti 24.5. klo 18,
Takahuhdin seurakuntatalo
Musiikkivieraana Pekka Simojoki
Lue muusta ohjelmasta sivulta 10

Lounasmusiikkia
ke 1.6. klo 12,
Aleksanterin kirkko
Riikka Viljakainen, urut

helppo pääsy liikuntaesteiselle
helppo pääsy näkövammaiselle,

Kesän hääparit miettivät parhaillaan
vihkitilaisuutensa häämusiikkivalintoja. Häämusiikkiin voi tutustua sunnuntaina 22. toukokuuta kello 16 Aleksanterin kirkossa.

kuuntelulaite

Pakolainen kertoo kristityn
maahanmuuttajan tarinan
Leena Kaartisen kirjoittama
teos Pakolainen tuntuu teemoiltaan hyvin ajankohtaiselta Suomen
eduskuntavaalien jälkeen.
Kirjoittaja toteaa: ”Ongelmamme on myös, ettemme oikein ymmärrä, millaisista oloista oudot uudet naapurimme tulevat, mitä he
ovat käyneet läpi. Kunpa oppisimme kuuntelemaan heidän elämäntarinaansa! Se auttaisi heitä – ja
myös meitä itseämme. Emme ehkä niin helposti yleistäisi ikäviä ääri-ilmiöitä, joita maahanmuutta-

jien keskuudessa esiintyy.”
Kirja on kuvaus nuoren afganistanilaispojan, Jumalanlahjan,
varttumisesta ja tiestä syrjäkyliltä maan pääkaupunkiin ulkomaalaisten avustusyöntekijöiden apulaiseksi.
Kirja kertoo koskettavasti tositarinan kristityn afgaaniperheen hajoamisesta ja päätymisestä maan sisäisiksi pakolaisiksi. Lopulta perhe yhdistyy Pakistanissa, josta he pääsevät virallisesti ja
laillisesti Eurooppaan. Luottamus
Jumalaan ja Hänen huolenpitoonsa on perheen todellinen voima ja
turva.
Kirjan lopussa oleva tietoisku
Afganistanista sekä paikallista sanastoa avaava luettelo helpottavat
länsimaista lukijaa.
Leena Kaartinen on lastenlääkäri ja kirjailija, joka työskenteli
pitkään Afganistanissa. Time-lehti
valitsi hänet vuoden 2005 eurooppalaisten sankarien joukkoon.

Kirsi Airikka
Kaartinen, Leena
Pakolainen
Perussanoma Oy 2010
Kirjan kansi: Jenni Lehmonen/
Perussanoma Oy
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Savi-Seppo puhalsi
hengen rukouslintuun

M

onien tamperelaisten
tuntema Savi-Seppo eli keramiikkataiteilija Seppo Lindbom on tehnyt lähes
30-vuotisen elämäntyön savitöiden
parissa. Yhteistyö Tampereen seurakuntien kanssa on jatkunut melkein yhtä kauan.
– En varmaan olisi ryhtynyt
tälle alalle näin kokonaisvaltaisesti, jollei seurakunta olisi tarvinnut
minua, miettii taiteilija, joka on itse opetellut savitöiden tekemisen.
Yhteistyö alkoi rukouslinnusta
parikymmentä vuotta sitten. Lindbom teki siihen aikaan päivätyönsä ohessa keramiikkatöitä Kehräsaaren työhuoneellaan. Sattumalta
hän näki Finlaysonin kirkon sivualttarilla oman savilintunsa.
– Sydämeni oikein pomppasi,
kun ihmettelin, miten lintuni oli
päässyt lentämään kirkkoon. Eräs

rouva oli sen kuulemma ostanut ja
tuonut. Siitä paikasta päätin suunnitella uuden linnun, joka sai nimekseen rukouslintu.
Siitä lähtien Savi-Sepon lintuihin on sytytetty tuohuksia muun
muassa Aleksanterin kirkon Tuomasmessussa. Taiteilija on vuosikymmenten aikana valmistanut tuhansia rukouslintuja ja enkeleitä,
joiden myyntitulot on jaettu seurakunnan ja taiteilijan kesken.

Rukous on
mukana työssä
Savi-Sepon ehtoolliskalustoja, enkeleitä, lintuja, astioita ja tauluja löytyy nykyisin lähes kaikista
Tampereen seurakuntien tiloista. Tuottelias taiteilija on kokeillut
myös erilaisten materiaalien yhdistämistä ja tehnyt esimerkiksi tauluja palaneesta puusta. Vuosien myö-

tä hengellisten aiheiden toteuttaminen on vain syventynyt.
– Rukous on ollut koko ajan mukana työssäni. Välillä on tuntunut
siltä, että olen vain välikäsi, jota Pyhä Henki ohjaa. Yläkerran Pomo on
myös lähettänyt luokseni mitä ihmeellisimpiä asiakkaita, hymyilee
Lindbom.
Vuosien saatossa taiteilijasta
on tullut aktiivinen seurakuntalainen, joka on mukana toteuttamassa
Tuomasmessua sekä toimii erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Keramiikkakurssejakin hän on pitänyt seurakuntien vammaistyön pyynnöstä.
– Mukanaolo seurakuntien toiminnassa on antanut minulle paljon. Olen pyrkinyt olemaan valmiina ja auttamaan, kun tarvitaan.
Hengellisyyden ohella Lindbom
haluaa välittää töillään iloa ja hyvää mieltä ihmisille. Pyhäjärvenkatu 8:ssa sijaitseva keramiikkapa-

situin teos. Ensimmäistä osaa esitetään usein, mutta muut osat ovat
harvemmin kuultuja. Teos on piristävä ja iloinen, joten se sopii hyvin
kevääseen, kertoo Laatu.
Kamarikuoro Cantionale on perustettu vuonna 1983 ja siinä on tällä hetkellä runsaat 30 laulajaa. Kuoro
on tehnyt konserttimatkoja ympäri

Eurooppaa sekä muutamia äänitteitä. Johtajana toimii Tuomas Laatu.
Tampereen Kamarimusiikkiseura
on aloittanut toimintansa vuonna
1946. Toiminnasta vastaa tällä hetkellä sen Orkesteri, jota johtaa Juhani Tepponen.
Konsertin ohjelma maksaa
10 euroa.
Hannu Jukola

Keramiikkataiteilija Seppo Lindbomin
ja seurakuntien yhteistyö alkoi
rukouslinnusta parikymmentä vuotta
sitten. Siitä lähtien Savi-Sepon
lintuihin on sytytetty tuohuksia
muun muassa Aleksanterin kirkon
Tuomasmessussa.

ja on pelastanut monen ohikulkijan päivän.
– On hienoa katsella ihmisiä,
jotka tutkivat näyteikkunassa ja
myymälässä olevia töitä. Monen
kasvoille syttyy hymy ja jotkut ilahtuvat niin, että he jopa nauravat ääneen. Se tuntuu hyvältä.
Taiteilijan mielestä savi on kiehtova materiaali.
– Se elää ja muovautuu ja saa
tekijänsä käsissä inhimillisen hengen. Muotilla tehty esine on siihen
verrattuna persoonaton.
Savi-Sepon menestyksen salaisuuksia ovat käsillä tekeminen, ihmisiä puhutteleva kansanomaisuus ja inhimillisyys, monipuolisten tekniikoiden käyttäminen sekä laaja valikoima erilaisia tuotteita. Nykyisin taiteilijan töistä jo kolmasosa on tilaustöitä.

Käsityöläisten
joukko on harventunut

haaveilen siitä, että saisin elää talvet lämpimässä, esimerkiksi Thaimaassa, ja kesät Suomessa.
Savi-Seppo etsii parhaillaan
työlleen jatkajaa. Pyhäjärvenkadun
vuokrahuoneistossa on 200 neliötä
tilaa, joka käsittää työpajan, varaston ja myymälän.
Lindbomia surettaa käsityöläisten määrän vähentyminen viime vuosina. Vain pieni osa artesaanikoulutuksessa olevista nuorista päätyy alalle ja ryhtyy yrittäjäksi. Taiteilija on tarjonnut pajassaan
harjoittelupaikan kymmenille alan
opiskelijoille.
– Keramiikkataiteilijan ura vaatii suurta uskallusta ja paljon työtä.
Tässä voisi olla mahdollisuus esimerkiksi osuuskunnalle, jossa olisi mukana useampia artesaaneja ja
eri alojen käsityöläisiä. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä, rohkaisee Savi-Seppo.
Elämäntyöstä luopumisen kipua lievittää taiteilijan itselleen
antama lupaus siitä, että eläkkeelläkin saa halutessaan tarttua muutamaan projektityöhön. Hänellä on edelleen haaveissa toteuttaa
11-osainen, palaneesta puusta valmistettu hengellinen teossarja.
– Aiheet ovat Uudesta testamentista, muun muassa ristiinnaulittu, Maria ja Joosef sekä tuhlaajapoika. Osa töistä oli jo valmiina, mutta olen myynyt ne. Toivon,
että sarja joskus valmistuu, ja saisi paikan Ilkon kurssikeskuksesta
tai Aleksanterin kirkon kryptasta,
suunnittelee Lindbom.

Kirsi Airikka

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Seppo Lindbomilla on edelleen valtavasti ideoita, jotka odottavat toteuttamista. Taiteilija haluaa kuitenkin pikku hiljaa luopua elämäntyöstään ja siirtyä eläkkeelle.
– Rakastan tätä työtä, mutta
nyt tuntuu, etten jaksa enää. On
aika luopua ja siirtyä seuraavaan
elämänvaiheeseen. Minulla ei ole
ihmeempiä suunnitelmia, mutta

Kamarikuoro Camena konsertoi
sunnuntaina 29. toukokuuta kello
18 Viinikan kirkossa.
– Konsertin ohjelma on rakennettu niin, että ensimmäisellä puoliskolla on psalmitekstejä, toisella puoliskolla messutekstejä, kertoo Camenan
tiedottaja Matti Pulkkinen.
Konsertin ohjelma sisältää monipuolista kirkkomusiikkia Taneli
Kuusiston Suomalaisesta rukouksesta Giuseppe Verdin italiankieliseen Pater nosteriin. Konsertissa
kuullaan myös harvinainen säestyksetön juhlamessu Missa pro hebdomada sancta, jonka on säveltänyt

Camenan arkisto

Kimmo Ahonen

Kamarikuoro Cantionale ja Tampereen Kamarimusiikkiseuran Orkesteri konsertoivat sunnuntaina 22. toukokuuta
kello 18 Tuomiokirkossa.

Camena laulaa psalmeja
ja messuja

Camena esittää monipuolista
kirkkomusiikkia
29. toukokuuta
kello 18 Viinikan
kirkossa.

alussa.
Johann Georg Albrechtsberger.
Konsertin ohjelma maksaa 15 eu– Camena matkustaa muun
muassa tällä ohjelmalla konsert- roa, lapset ja eläkeläiset 10 euroa.
tikiertueelle Italiaan heinäkuun Konsertti sisältää väliajan.

Radio, tv ja netti
Radio tuo jumalanpalveluksen kotiin

Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4
MHz.

Tampereen seurakunnat
Facebookissa ja Twitterissä

Facebookista, www.facebook.com/tampereenseurakunnat, ja Twitteristä, http://twitter.com/TampereEvlSrkt, löytyy menovinkkejä ja uutisia Tampereen seurakuntien tapahtumista.

Seuraa lähetystyöntekijöiden
arkea ja elämää maailmalla

Lähetystyöntekijöiden arkea ja mietteitä on mahdollisuus seurata
Tampereen seurakuntien Menkää ja tehkää -blogista osoitteessa
http://www.virrassa.blogikone.fi. Työstään maailmalla kertovat Erne
Hakala Tansaniasta, Tuija Heiskanen Taiwanista, Jukka Latva-Hakuni Aasian maista, Jarmo Lehtinen Namibiasta, Maikki Ochieng Keniasta ja Ritva Parviainen Mosambikista.

Pisara – Suuresta kertomuksesta

Pisara – Suuresta kertomuksesta -ohjelma vie Raamatun äärelle. Joka
viikko eri ihminen lukee Raamattua erilaisissa paikoissa ja elämäntilanteissa sekä kertoo, miten teksti juuri hänelle avautuu, ja millaisia
merkityksiä se hänen elämässään on saanut.
Lauantaina 21. toukokuuta Reija Mattsson, luokanopettaja Hyrsingin kyläkoulusta Pirkkalasta, lukee Raamattua omassa työpaikassaan. ”Sanoista hyvä paimen tulee turvallinen olo.” (Joh. 10:11–21).
Lauantaina 28. toukokuuta yritysvalmentaja Tapio Aaltonen lukee
Matteuksen evankeliumista, miten Jeesus opettaa seuraajiaan rukoilemaan. Matt. 6:1–13
Pisara esitetään lauantaisin YLE TV1:ssä kello 11.05.

Aarrearkku avaa Raamattua lapsille

Aarrearkussa selvitetään lapsille Raamatun salaisuuksia draaman
keinoin, ratkaistaan arvoituksellisia tehtäviä ja opitaan hengellisiä
lastenlauluja.
Mukana ovat raamattuetsivä Masa (Matti Mäkinen), muusikko Jussi Pyysalo ja juontaja Elina Vaittinen sekä lasten ryhmä.
Ohjelma näkyy SuomiTV:llä koko maassa kanavapaikalla 12. Seuraava osa esitetään 28. toukokuuta kello 17. Jakson nimi on Hengen miekka.
Lisätietoja ohjelmasta löytyy osoitteesta www.aarrearkku.fi. Sivuilla on lapsille pieni puuhanurkka.

Kappeli-sivusto kutsuu hiljentymään

Uudistettu verkkosivusto Kappeli tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja rukoukseen. Sivuilla on lähes 300 rukousta, Raamatun sanahaku ja päivittäin vaihtuva Raamatun sana tänään -osio. Sivusto löytyy osoitteesta http://evl.fi/kappeli.

TAMPEREEN SÄVEL 8 .–12.6. 2011

Tampereen Tuomiokirkossa 10.6.2011 klo 20, liput 20/15 €

Eesti Filharmoonia Kammerkoor johtaa Daniel Reuss
Lisäksi: 1730 esiintyjää. 51 kuoroa. 18 lauluyhtyettä.

Koko ohjelma: www.tamperemusicfestivals.fi/vocal
Ohjaustoiminnan artenomiopiskelija Emilia Nieminen pääsi
viiden viikon työharjoitteluun Savi-Sepon pajaan.

Savi-Sepon työpajassa on kaksi keramiikkauunia, joista toinen painaa 300 kiloa ja toinen 500 kiloa.

lippupiste: p. 0600 900 900 (1,97 €/min+pvm, klo 7–22, palvelumaksu väh. 2,50 €/lippu)
tampere-talon lipputoimisto: p. 0600 94500 (1,40 €/min+pvm)
tiedustelut: music@tampere.fi, puh. (03) 5656 6172
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Vesa Keinonen

Päivö Parviaisen vaiherikas tarina
kiinnosti suuresti Sanni Pajarista
ja Nicklas Turusta. Ikävuodet eivät
haitanneet pirteän lähetysveteraanin
esiintymistä Kalevan lukiossakaan.

Legendan nimi
annetaan nykyisin
kovin monenlaisille
ihmisille ja usein
liiankin helposti.
Lähetysveteraani,
rovasti Päivö
Parviaisen kohdalla
tuo maininta on
kuitenkin ehdottoman
perusteltu.

98-vuotias veteraani kiertää
edelleen puhumassa lähetystyöstä

8

Suomen Lähetysseuran kuvapalvelu

K

unnioitettavat 98 ikävuotta saavuttaneen Parviaisen elämänkaari on huikea. Hänen synnyinvuonnaan Suomi oli vielä tiiviisti osa Venäjän valtakuntaa ja
Titanic upposi. Sotavuosina mies
toimi sotilaspappina kotirintamalla ja Rukajärven suunnalla. Kiinaan
hän päätyi lähetystyöhön heti toisen maailmansodan jälkeen.
Hyvässä kunnossa oleva Parviainen kiertää edelleen puhumassa eri
puolilla maata. Muutama kuukausi sitten hän oli kutsuttuna vieraana Pariisissa ja suunnitelmissa on
myös Kiinan matka.
Tampereen Kalevan lukion juhlasalillinen kuuntelee keskittyneesti paljon nähnyttä kirkonmiestä.
Nuoria katsellessani mietin, että
rovastin iän saavuttaakseen pitäisi laskea yhteen melkein kuuden lukiolaisen ikävuodet!
Päivö Parviaisen ääni kajahtaa
selkeänä, kun hän kertoo elämänvaiheitaan.
– Olen kotoisin Joensuusta,
mutta ollessani kuusivuotias perheeni muutti Helsinkiin. Jo alle kymmenvuotiaana tulin ensimmäisen kerran uskoon.
– Raamatun lukeminen sitten
kuitenkin jäi ja maallinen tie kutsui. Olin luopio Herrallemme.
Läheisen sairastuminen ja kuolema muutti miehen elämänkulun.
– Vanhin sisareni menehtyi
vuonna 1928 alle kolmikymppisenä. Silloin Herra puhutteli minua voimakkaasti. Liityin lähetyspiiriin, joka kokoontui aina lauantaisin.
Piirissä puhuttiin paljon Ambomaasta, mutta ryhmässä kävi myös
Kiinassa olleita lähetysihmisiä.
– Papiksi lähdin opiskelemaan,
kuin rippipappini Lauri Pohjanpää
oli siihen kehottanut.

Vuonna 1934 teologian ylioppilas Päivö Parviaisen elämä mullistui: hän sai lähetyskäskyn.
– Istuin lukemassa tenttiin Tehtaankadun Elannon ruokalassa ja
näin yhtäkkiä itseni parin metrin päässä pakkaamassa seitsemää
matkalaukkua. Herra myös puhui
minulle selväsanaisesti kehottaen
lähtemään Kiinaan.

Sodasta keskelle
toista sotaa
Ennen kaukomaille lähtöä oli vielä
käytävä sodat läpi sotilaspapin tehtävissä. Hän selvisi reissusta naarmuitta.
– Rukajärven rintamalla koin
vahvaa hengellistä yhteyttä, siellä oli muutamia uskossa olevia upseereita ja miehistöä, Parviainen
muistelee.
Sotien jälkeen oli edessä siirtyminen lähetystehtäviin Kiinaan.
– Toistakymmentä vuotta aikaisemmin saamani ilmestyksen
mukaan minulla oli lähtöhetkellä
rautatieasemalla aivan sattumalta
mukanani seitsemän pakaasia!

Päivö Parviainen saapui Kiinaan vuonna 1946. Maa oli tuolloin vielä Tsiang Kai-Sekin johtama Kansallinen tasavalta.
– Sisällissota Maon johtamia
kommunistijoukkoja vastaan oli jo
täydessä käynnissä. Vuonna 1949
ankara sota viimein päättyi kommunistien voittoon.
– He suhtautuivat uskontoon
tietysti kielteisesti, eikä minunkaan asemani helpottunut. Päätin kuitenkin jäädä Kiinaan, vaikka muun muassa espanjalainen katolinen pappi lähti omalta lähetysasemaltaan pois.
– Itse mietin noina aikoina Raamatun opetusta: ”Kun palkkapaimen näkee että susi tulee, niin hän
pakenee. Hyvä paimen taas antaa
henkensä laumansa edestä”.
– Millainen paimen minä olisin
ollut, jos olisin jättänyt kiinalaiset
kristityt hätään!
Raskaita kokemuksia seurasikin.
– Valtaan päässeet kommunistiviranomaiset kielsivät kristittyjenkin kokouksia vedoten käynnissä olevaan maanjakokampan-

Rovasti Päivö Parviainen toimittaa ehtoollista Taiwanissa vuonna 1970.

jaan. Jotkut kristityt menettivät jopa henkensä.

Traumaattisia
kokemuksia
Välillä Parviainen joutui pakenemaan lähetysasemalta vuoristoon.
– Palelin kesävaatteissani. Rosvot ryöstivät ruokatavarat ja laihduin kymmenisen kiloa. Voimani
hupenivat tyystin, mies huokaa.
– Kun pääsin takaisin lähetysasemalle, jouduin vähäksi aikaa kotiarestiin. Sitten kommunistit antoivat kyllä minun olla vapaasti.
– Mutta vielä myöhemmin jouduin neljä eri kertaa yöllisiin kuulusteluihin, joissa oli kivääritkin
mukana.
– Lohtua antoi sen tiedostaminen, että nämä kokemani vaivat eivät olleet mitenkään verrattavissa
Herramme kärsimyksiin.
Parviainen palasi Suomeen
vuonna 1953. Vielä kotimaassakin
hän kärsi Kiinan traumaattisista
kokemuksista.
– Näin useita vuosia painajaisia kokemistani asioista. Kommunismin ideologiaa en koskaan ole
omaksunut.

Voimistelun
mallia nuoremmille
Kovistakin kokemuksista huolimatta Parviainen pitää lähetyskutsumustaan tärkeänä.
– Lähetystyön merkitystä korostan edelleenkin. Sinne pitää
mennä mihin lähetetään, oli paikka sitten kotimaassa tai ulkomailla.
– Herran omana on mahdollista elää niidenkin keskellä, jotka ei-

vät meitä kristittyjä rakasta. Tärkeää on muistaa, että meidän tulee
antaa koko sydämemme Herralle!
Veteraanirovasti päättää tarinansa vajaan tunnin jälkeen. Jokerikortti on kuitenkin säästetty esityksen loppuun. On voimistelunäytöksen aika!
Koko salillinen on täysin myyty,
kun Parviainen suorittaa sulavasti
noin kymmenen minuutin jumppaohjelmansa.
– Ostin jo teini-ikäisenä voimisteluoppaan nimeltään ”Järjestelmä
miehille”. Huomasin ohjeet hyviksi, ja niitä olen sitten vuosi vuodelta noudattanut.

Nuoret ovat
samanlaisia
Parviaisen esiintymisen jälkeen jututan kahta lukiolaista koulun ruokalassa. Sekä Sanni Pajarinen että
Nicklas Turunen ovat vaikuttuneita lähetysveteraanin tarinasta.
– Parviainen ja hänen elämänvaiheensa herättivät syvää kunnioitusta, molemmat nuoret toteavat.
Huomattava ikäerokaan ei häirinnyt.
– Sellainen vaikutelma jäi, että
aika samanlaisia nuoret ovat olleet
hänen nuoruudessaan kuin nykyäänkin.
Turunen kuunteli kokemuksia
Kiinasta kiinnostuneena.
– Lukion jälkeen menen armeijaan ja sitten saattavat kutsua puolustusvoimien kansainväliset tehtävät. Siinäkin valossa oli hyvä
kuunnella Parviaisen tarinaa.
Pajarinen on samaa mieltä.
– Kiinan historian tapahtumat olivat tuttuja, mutta oli hienoa
kuulla ja nähdä henkilö, joka on oikeasti käynyt ne läpi.

Vesa Keinonen

T

oiminta Pyynikin kirkontuvalla on virikkeellistä, mutta halutessaan saa vain olla. Toisista välitetään, ja niin
rakentuu yhteisöllisyyden
tunne, kehuvat kävijät.
Raija Utukka sanoo olleensa
kaksi vuotta poissa, ja kaivanneensa
toimintaa koko ajan. Henkisesti saman hiileen puhaltava porukka hyväksyy iän tuomat puutteet.
– On aina tavattoman miellyttävää tulla, kun tiedän, että mukana on kristillistä sanomaa: virsiä,
sanaa ja pappi, sanoo Aune-Maija
Kangas.
– Täällä osataan laulaa sydämen
kyllyydestä. Laulujen ja virsien äänellä on monille mielialaa kohottava vaikutus, lisäävät muut.
Laura Sinisalo tuli porukan
kanssa heti ystäviksi:
– Koskaan ei tiedä, mitähän tapahtuu seuraavaksi.
Anneli Lähteenmäki ei ole vakituinen kävijä, mutta silloin lähdetään, kun Hilkka-Maija Kreivi
pyytää mukaan.
– Kun mieheni kuoli toista vuotta sitten, sain täältä tukea suruun, lisää Sylvi Kanervainen-Suokas.
Helli Heliniemi kehuu kodikasta ilmapiiriä ja sitä, että tuvassa on
saanut tavata uusia ihmisiä.
Aukioloaikana voi tulla kun ehtii. Annikki Koskinen huomasi
sen hyväksi siinä vaiheessa, kun aikataulut olivat häipyneet elämästä:
– Täällä on virikkeitä ja reipasta menoa. Tämä tuo myös kotiseututunteen: olen oppinut tuntemaan
Tamperetta paljon enemmän kuin
80 vuotena tätä ennen. Matkailukin
merkitsee vanhalle ihmiselle paljon.
Ajankohtaisten aiheiden lisäksi pidetään muistelutuokioita. Vastikään puhuttiin entisaikain pyykkäämisestä, eikä puhetulvasta ollut
tulla loppua.

Toinen toistaan
tukien ja turvaten

Naiset vauhdilla sisään. Viime vuonna kirkontuvan ovi avautui noin 3500 kertaa.

nen kertoo, että kun keväiseen tilaisuuteen kutsuttiin yli 75-vuotiaita, paluuviesteissä iloittiin seurakunnan muistamisesta.

Toimintaan tulossa
ehkä muutoksia?
Monille yksin asuville kirkontupa
on myös tukikohta, josta voi saada
apua hädän tullen. Kävijät tunte-

vatkin oloaan epävarmaksi Koskisen jäädessä pian eläkkeelle.
– Tuki ja turva jäisivät pois, jos
kirkontupa loppuisi, sanovat Kreivi ja Sinisalo.
Ystäviä viedään käsikynkässä tapahtumiin ja retkille:
Elvi Koskinen muistuttaa, että
toisten tukeminen on luonnollista ja päivittäistä. Tutussa porukassa huonompikuntoinenkin uskaltaa

lähteä mukaan. Kampanjoilla pyritään tukemaan liikkumista, mutta
liian sinisilmäisesti ei kenen tahansa mukaan pidä lähteä.
Pyynikin seurakunnan kirkkoherra Ari Rantavaara kertoo toiminnan jatkuvan syksyllä, mutta
muutoksia saattaa tulla.
– Toivomus on, että toiminta voisi jatkua. Tupa on keskustan alueella ainoa säännöllisesti kokoontuva,

ja alueella asuu paljon iäkästä väkeä.
Käytäntö noussee uudelleen
esiin loppuvuodesta seurakuntarakenteista päätettäessä. Huoneisto
on tehty vanhuksille, mutta sitä käytetään myös kokous- ja juhlapaikkana. Se toimii seurakuntien omistamassa talossa, jossa on myös vuokra-asuntoja.

minnasta sairauden takia tai tarvitaan yhteistyötä muiden palvelujen
kanssa.
Suurin osa on turvattomuuden
tunnetta kokevia yksin asuvia, joille tärkeää on saada tarjota – kun kukaan ei käy. Myös sairaaloissa käydään, ja on järjestetty vanhainkotipaikkojakin, Koskinen kuvailee laajaa työtä.
– Kahdenkeskisiä keskusteluja
on käyty ja elämäntilanteita pohdittu monet kerrat. Olen vienyt lääkäriin, ostanut arkkuja ja varannut
kukkia hautajaisiin… Kahdet satavuotisjuhlatkin on vietetty.
Koskinen muistuttaa myös arkea tukevasta hengellisestä tuesta.
– Puolesta on pyydetty rukoilemaan, ja elämäntilanteita kerrottu.
Vanhuksilla on paljonkin ahdistusta, jota on kuuntelemalla pystynyt
ainakin helpottamaan.
Jonkun kanssa on pohdittu elämän solmukohtia tai lapsesta saakka mukana kulkeneita asioita. Tärkeää on myös ohjata avun pariin.

tä myyntiin.
Nykyään painotetaan jaksamisen tukemista. Useimmat vaeltavat
läheisistä taloista.
– On tärkeää, että ovet ovat
avoinna kaikille, tulipa hän mistä
päin Tamperetta tahansa. Kun aloitin, rovasti Matti Koponen totesi:
”Jos ihminen tulee sinne, on sama
kuuluuko hän seurakuntaan vai ei,
kunhan hän jotain mukaansa saa.”
Koskisen tullessa taloon työ oli
uutta, ja kysymykseen työn sisällöstä keittäjä vastasi: ”siellä ne on
virsikirjat harmoonin päällä”.
– Ihmiset ovat opettaneet ja
auttaneet, ja paljon on puolestani
lähetetty rukouksia. Työ on antoisaa mutta raskasta, ja välillä huokailen Taivaan Isän puoleen.
Naisvoittoisen kävijäjoukon ikä
on nykyään noin seitsemästäkymmenestä ikävuodesta ylöspäin.
Miehetkin ovat toki yhtä tervetulleita.
Kirkontupa Mustanlahdenkadulla kokoontuu neljänä päivänä
viikossa kello 9–15, ja torstaisin on
miesten raamattupiiri. Miehiä on
mukana myös rintamaveteraani- ja
kuuloryhmissä sekä vapaaehtoisissa, joista Maija-Stiina Uotila, Helvi Lehtonen, Antti Punkari ja Ulla Sipponen ovat tarjonneet ohjelmaa monet kerrat.
Vuodet ovat muuttaneet toiminnan sisältöäkin, mutta diakoniatyötä on aina tehty vähin varoin. Ihmisten varojen karttuessa
ja käsillä tekemisen vähetessä omaa
osuutta esimerkiksi retkimaksuista
voidaan kasvattaa.

Asta Kettunen

Kohtaaminen tuo turvaa
– Kymmenen vuoden jälkeen voin
taas elää. Kirkontupa ja Aleksanterin kirkko ovat kaksi rakkauttani,
hymyilee Eeva Loukkalahti.
Hän alkoi käydä kirkontuvalla viime syksynä. Jo kesällä hän oli
käynyt ovella, muttei ollut uskaltautunut sisään. Vanhusten viikon
kirkkopyhässä Elvi Koskinen rohkaisi yksinäisenä istuneen kävijän
kahville ja antoi tuvan esitteen. Siitä lähtien on ollut yksi kävijä lisää.
– Hän johdatti minut paikkaan,
jossa saan olla kristillisessä yhteydessä, Loukkalahti lähettää kiitoksen ylöspäin.
Tuvalta kävijä on saanut lisää
iloa ja ystäviä, ja jopa afasian vaikeuttama puhe on parantunut. Hän
on huomannut tapaamisissa käyvän huonompikuntoisiakin. Myös
luottamus omiin kykyihin on tärkeää.

– Kuunnellaan ja autetaan toisia. Tunnelma on lämmin ja yhteinen. Kirkontuvalla saa liikuntaa
henkisesti ja ruumiillisesti, ja minusta myös hengellinen puoli on läheinen, hän luettelee.
Loukkalahden mielestä kirkkoa ja valtiota eroon repivät eivät
ole tajunneet, kuinka paljon kaduilla kulkee ihmisiä yksin. Toisen voi löytää, vaikka vieressä istuisi oudompikin. Kotiin lähtevät
saattavat toisiaan, mikä lisää turvallisuutta.

”Olet vieraampi,
mutta olet tuttu”
Tällä kertaa Elvi Koskinen on tullut käymään.
– Kotona käydään, jos täytyy sopia tai päättää jotain, jos joku on
muistihäiriöinen, jäänyt pois toiHannu Jukola

Aamukahvien ja yhteisten aterioiden lisäksi kehutaan mahdollisuutta
osallistua ohjelman suunnitteluun.
– Hauskaa on sekin, että yhteisissä juhlissa jokainen saa tilaisuuden olla areenalla, Koskinen lisää.
Liisa Veitso pohtii, että mukaan voisi tulla kaiken ikäisiä ihmisiä. Lähteenmäki taas ehdottaa lasten vierailua. Eri aikataulut ovat kuitenkin viime vuosina estäneet päiväkerholaisten käynnit.
– Nuoret eivät oikein taida tulla
tänne. Vaikka voisihan sitä yrittää
kerran, Heliniemi vinkkaa.
– Joskus tuntuu, että karkotamme nuoret. Esimerkiksi Tuomasmessussa ei enää ole niin paljon nuoria kuin aikaisemmin. Ei heillä ole
vanhoja vastaan mitään, ajatusmaailmassa vain on niin suuri ero, Annikki Koskinen pohtii.
Monen kirkontuvan kävijän mielestä tervetulokirje on parasta, mitä seurakunnalta saa. Leena Lammentausta lisää kokeneensa myös
sururyhmän hyväksi.
Kävijät moittivat, ettei kirkko
kovin aktiivisesti muista vanhuksia. Toini Kauppinen on nyt vasta löytänyt tiensä tuvalle, vaikka
asuu kadun toisella puolella. Tietoa
on, kunhan se vain löydetään. Lähteenmäen mielestä vanhukset joutuvat itse hakemaan sitä, joten tiedottamista voisi lisätä:
– Kun mies kuoli heinäkuussa,
olisin toivonut, että seurakunta olisi ollut enemmän yhteydessä ja joku
olisi tullut käymään.
– Kyllä kirjallinenkin yhteydenotto seurakunnalta joskus tekee hyvää, Sinisalo lisää.
Vanhustyönohjaaja Elvi Koski-

Hannu Jukola

Kirkontuvalta löytyy ystäviä

Alaikäraja oli
ennen 65 vuotta

Ollaan hitsaannuttu yhteen,
Eeva Loukkalahti ja Elvi Koskinen kuvaavat
kirkontuvan vaikutuksia.

Koskinen muistuttaa vanhusten
kerhojen aloittaneen seurakunnissa, kun palvelupaikkoja ei vielä ollut. Myös ulkoilutuksessa ja kotikäynneissä seurakunnat ovat olleet
edelläkävijöitä.
Seurakuntasisar Kaisa Heikkilä oli koonnut ikäihmisiä oman
työn ohessa jo pitkään ennen kirkontupaa. Tuvan alkuaikana reilut
40 vuotta sitten alaikäraja oli 65
vuotta. Paikka pullisteli väkeä, ja
miehet tekivät alakerrassa puutöi-

Asta Kettunen

9

Tampereen seurakuntien tapahtumia 18.5.–1.6.2011
Merja Ojala

Metsäkirkossa kiitetään Luojaa luonnosta
Ensimmäisestä K aupin maastossa pidetystä metsäkirkosta tulee tänä vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta. Metsäkirkko järjestetään
tänä vuonna lauantaina 28.
toukokuuta kello 12 Kaupin
maastossa, kuntokolmosen
Kaupin metsäkirkko järjestetään
tänä vuonna lauantaina 28. toukokuuta kello 12 Kaupin maastossa, kuntokolmosen varrella
Näsijärven rannassa.

Jumala näkee rooliemme läpi
Mistä tekstistä saarnaat ?
Matteus 6:5–11. Kyseessä on katkelma vuorisaarnasta,
jossa Jeesus opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan. Hän
varoittaa tekopyhyydestä ja tyhjän hokemisesta. Kohta sisältää myös Isä meidän -rukouksen.
Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Jeesus opettaa, että rukouksessa tärkeintä on aito
suhde Jumalan kanssa. Jumala näkee tekopyhyytemme ja hurskaiden rooliemme läpi. Hänen edessään ei
voi eikä tarvitse esittää mitään, vaan päinvastoin rukous on ainoa suhde maailmassa, jossa voimme olla täysin sitä mitä olemme. Jeesus kehottaakin meitä rukoilemaan salassa, ihmisten katseilta piilossa. Aito suhde on myös tärkeämpää kuin ne asiat, joita rukoillaan. Jeesus varoittaa tyhjän hokemisesta ja sanoo,
että Taivaallinen Isä tietää, mitä tarvitsemme jo ennen kuin olemme anoneetkaan. Rukouksella ei siis ole
uutisarvoa. Mutta mihin tarvitaan rukousta, jos Jumala
jo tietää kaiken? Sitä tarvitaan nimenomaan suhteen takia. Jumala haluaa olla kanssamme vuorovaikutuksessa.
Hän haluaa viettää aikaa kanssamme ja kohdata meidät.
Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Valitettavasti kohta on varsin tuttu. Siinä on se vaara, että jämähtää vanhoihin ajattelutapoihin, eikä välttämättä
huomaa tekstin kaikkia vivahteita.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Mikäli Varikkomessu ei ole ennestään tuttu, kannattaa
tulla tutustumaan ”nuorten aikuisten näköiseen messuun”, joka on avoin kaiken ikäisille. Saarnan osalta uskoisin, että kaikki me tarvitsemme tukea ja rohkaisua rukouselämäämme – kelläpä se liian vireää olisi. Messun
jälkeen on niin sanotut saarnajatkot, jossa voi jatkaa keskustelua saarnan herättämistä kysymyksistä.
Mitä harrastat ja mikä harrastuksessasi sinua viehättää?
Harrastan lintujen tarkkailua. Näin keväisin vanha ornitologi haastaa teologin ja tulee lähdettyä luontoon. Luonto onkin paras paikka ladata akkuja ja saada muuta mietittävää työn vastapainoksi. Tänä keväänä myös 4-vuotias poikani on ollut retkillä mukana. Hän innostui linnuista talvella ja tunnistaa jo noin 200 lintulajia, mitä voi pitää varsin mittavana saavutuksena tuon ikäiselle. Menee
kohta isäukon ohi.

Hannu Jukola
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lukirkossa musiikista vastaavat Ahjolan pelimannit.
Myös Hervannan seurakunta kutsuu kaupunkilaisia laulamaan Suvivirttä metsäkirkkoon, joka järjestetään torstaina 26. toukokuuta Makkarajärven
maastossa. Metsäkirkkoon
lähdetään kävellen Hervannan kirkolta kello 18. Hartaudesta ja lauluhetkestä
huolehtii pastori Ilmo Käki Hervannan seurakunnasta.

Katso muu
tapahtumatarjonta
www.tampereenseurakunnat.fi

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut
Aitolahden kirkossa klo 10
22.5. Terttu Haikka, Maiju
Häyrynen, Aitotahti
29.5. Lähetyspyhä, Mauri
Nieminen, kanttori JonnaMari Koikkalainen, saarna
lähettiveteraani Vuokko
Krannila. 40 vuotta
lähetystyössä, Taiwan-HonkongKiina, kirkkokahvit

Harjun seurakunta
Messut ja
jumalanpalvelukset
22.5. klo 10 Tesoman kirkossa.
Lähetyspyhä, Juha Auvinen,
Riitta Laankoski, mieskuoro
Kelot, joht. Lasse Kautto.
Messun jälkeen kirkkokahvilla
Sansan työntekijän tervehdys
radiolähetystyöstä
klo 11 Nuorten messu Pispalan
kirkossa. Mirella Lehtola, Martti
Lammi, Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Rainer Backström, mieskuoro
Kelot, joht. Lasse Kautto,
Gideon tervehdys
klo 17 Taizé-messu Pispalan
kirkossa. Messu kestää noin
tunnin, jonka jälkeen teejatkot
29.5. klo 10 Tesoman
kirkossa. Veli-Pekka Järvinen,
Rainer Backström, Ville
Karhula. Diakonissa Mirja
Koskelan eläkkeellelähtöjuhla,
kirkkokahvit.
klo 11 Vauvakirkko Pispalan
kirkossa. Ritva-Leena Hirvonen,
Teuvo Suurnäkki, Suvi-Tuulia
Raittinen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Anna-Riina Peltola, JukkaPekka Ruusukallio, Anssi
Pyykkönen
klo 16 Hartaus Raholan
kerhohuoneessa.
Teuvo Suurnäkki
Varikkomessu 29.5. klo 17
Pispalan kirkossa
Aamumessu 25.5. klo 8.30
Tesoman kirkossa

Nuorten aikuisten pastori Timo Pöyhönen saarnaa Varikkomessussa 29. toukokuuta kello 17 Pispalan kirkossa.
Messun aikana on pyhäkoulua lapsille ja messussa siunataan kevään aikana syntyneet vauvat.

tu kaupunkilaisten keskuudessa.
– Sääolot tietenkin vaikuttavat ratkaisevasti osallistumiseen, mutta yleensä
väkeä on ollut 50–100 henkeä.
Jumalanpalveluksen
saarnan pitää Olavi Salminen ja liturgiasta vastaa
pastori Kati Eloranta Kalevan seurakunnasta. Metsäkirkossa saa myös erilaisen musiikkielämyksen,
sillä kesäisessä kansanlau-

Vexi Savijoki

Saarnavuoro

varrella Näsijärven rannassa.
– Metsäkirkon teema liittyy ensimmäiseen uskonkappaleeseen eli kiitämme
Luojaa luonnosta. Siksi on
luontevaa, että metsäkirkko
järjestetään juuri keväällä ja
ulkona, kun luonto puhkeaa
kukkaan, miettii eläkkeellä
oleva rovasti Olavi Salminen, joka on ollut Kalevan
seurakunnassa järjestämässä metsäkirkkoa alusta asti.
Salmisen mukaan metsäkirkko on ollut melko suosit-

Gospelmuusikko
Pekka Simojoki
esiintyy Pappilan
puutarhajuhlassa
tiistaina 24.
toukokuuta kello 18.
Pappilan osoite on
Tanhuankatu 40.

Pekka Simojoki vetonaulana
Pappilan puutarhajuhlassa
Pappilan puutarhajuhlaa vietetään kevään
kunniaksi ja lähetystyön teemalla tiistaina 24. toukokuuta kello 18 Takahuhdin
seurakuntakodilla eli Pappilassa.
Musiikkivieraana on pitkän linjan
gospelmuusikko Pekka Simojoki.
Pekka Simojoki sai maaliskuussa kultalevyn tuplaäänitteestä Puolimatkan
majatalo. Levyn julkaisijana ovat Suomen Lähetysseura ja Rainmaker.
Puolimatkan majatalo sisältää kaikkiaan 28 Simojoen omaa laulua, muun muassa kappaleet Kahden maan kansalainen, Särkyneiden majatalo ja Tänään häneen uskon. Laulut ovat syntyneet useiden
vuosien aikana, monien matkojen varrella.
”Meikäläisen matkalaukkuelämä alkoi jo pienenä poikana, kun isä ja äiti veivät perheen Afrikkaan. Ensimmäiset melodiat syntyivät jo siellä, mutta toden teolla lauluja alkoi kertyä nuoren miehen laukkuun parikymppisenä ja niiden kanssa on
matkaa tehty jo lukemattomia kilometrejä”, Simojoki kirjoittaa levynsä esipuheessa.
Simojoki on yksi tämän hetken tuotteliaimpia ja tunnetuimpia suomalaisia gospelmuusikoita ja lauluntekijöitä. Hän on
kirjoittanut lukuisia rakastettuja hengellisiä lauluja ja virsiä, messuja ja musikaaleja. Yhteensä lauluja on kertynyt noin 650.

historiaan, ateria Riihikirkossa.
Ilm. 13.5. mennessä Marja
Oksaselle, puh. 219 0341
(ark. klo 9-15). Reitti:
Lentävänniemen srk-koti
Talentti klo 10, Pizzpalan
pysäkki (n. klo 10.10). Hinta
30 €, sis. ateria, matka ja
ohjelma. Matkalla mukana
lähetyssihteeri
Riitta Laiho p. 041 548 0150
ja lähetyspastori
Martti Lammi p. 050 307 1402

Muut tapahtumat
Sururyhmä 19.5. klo 18
Pispalan kirkossa.
Tied. pastori Riitta Laankoski,
puh. 050 433 2450

Pohtijat -ryhmä 25.5. klo
18.30 Pispalan kirkossa. Tule
pohtimaan elämän monia
kysymyksiä

Kevätretki Lähetysseuran
kurssikeskukseen
Päiväkumpuun 21.5.
klo 10–16. Heikki Hilvo
kertoo työstään Thaimaassa.
Nuortenkuoro Cumina esiintyy,
katsaus Päiväkummun

Käsi kädessä 28.5. klo 17
Pispalan kirkossa. Hengellistä
musiikkia, henkilökohtaisia
todistuksia elämää
kohdanneista muutoksista.
Ateria ja kahvit. Tilaisuus on
maksuton. Tied. Keijo Svart,

Etsintäkoiria ja
makonde-veistoksia
Pappilan puutarhajuhlan ohjelmassa on
musiikin ohella toimintaa. Tampereen
seudun Etsintäkoirat ry esittelee toimintaansa ja järjestää etsintänäytöksen. Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa. Buffetissa paistetaan makkaraa, jos sää sallii, ja lisäksi on tarjolla kahvia, mehua ja
munkkeja.
Myyntipöydillä on muun muassa käsitöitä sekä ebenpuisia makondeveistoksia Tansaniasta. Makonde-kansa lukeutuu Tansanian kuuden suurimman kansan joukkoon. Heitä arvioidaan olevan Mosambikissa ja Tansaniassa 1,3 miljoonaa. Makondet tunnetaan eebenpuuveistostaiteestaan ItäAfrikassa.
– Arpojen myynti ja juhlan tuotto
käytetään lähetystyön tukemiseen. Tuotto menee Messukylän seurakunnan nimikkolähetin Erne Hakalan kautta Tansaniaan, jossa hankitaan verkkopalloja kirkon nuorisotyössä oleville lapsille,
kertoo Messukylän lähetyssihteeri Merja Mäkisalo.
Tapahtuman järjestää Messukylän
seurakunnan lähetystyö.

p. 040 077 3010 ja Arto
Pietiläinen, p. 050 588 5334
Pihakirkko 29.5. klo 18–19,
Villilänniemi 10 E. Ritva-Leena
ja Lauri Hirvonen
Harjun kirkontuvat
Perinteinen kesäkirkkomatka
pe 10.6. Oriveden kirkkoon.
Reitti 1 klo 10 Pispalan tori,
Haapalinna, Epilä, Rahola
Reitti 2 klo 10 Kalkun srk.
talo, josta ajoreitti Tesoma,
Pallopojat ja Lentävänniemi
(Talentin parkkipaikka).
Klo 12 jumalanpalvelus
Oriveden kirkossa. Harjun
kolehtikohde on oman
seurakunnan diakonian
asiakkaiden avust. Juhlalounas
Automuseo Mobiliassa.
Kirkkomatkan hinta on 25 €
Tied. Harjun srk.n
vanhustyönohjaaja Marja
Kylä-Laaso p. 050 337 7985

Hervannan seurakunta
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
22.5. Jari Kuusi, Juhani
Räsänen, Maria Koivisto
29.5. Olli Hallikainen, Juhani
Räsänen, Martti Syrjäniemi,
Kappalainen Kaija Karvalan
virkaan asettaminen sekä
seurakuntapastorien Jari
Kuusen ja Hannu Vuorisen
työhön siunaaminen. Messu
tulkataan venäjäksi
Muut tapahtumat
Lähetys- ja raamattuluento
klo 9.30 kirkossa
22.5. Miksi loukkaannumme?
kirkkoherra Juhani Räsänen
29.5. Kesän kynnyksellä
Jumalan armon puhuttelussa,
pastori Ilmo Käki
Raamattuluennot radioidaan
Radio Dein, Tampere 97,2

www.tampereenseurakunnat.fi
Parisuhdepysäkki aloitti toimintansa
Parisuhteessa tapahtuu monenlaisia muutoksia vuosikymmenten kuluessa.
Kuusikymppisinä aletaan
siirtyä eläkkeelle, työelämä jää taakse ja lapset ovat
lähteneet maailmalle. Mitäs nyt sitten kahdestaan
tehdään?
Miesten ja naisten erilaiset tarpeet, puhuminen, hellyyden osoittaminen ja seksuaalinen aktiivisuus saattavat aiheuttaa ongelmia.
– Myös mielentervey-

den kuormittuminen, sairaudet tai toimiminen puolison omaishoitajana tuovat
ikääntyville ongelmia parisuhteessa, jos niistä ei osata
puhua avoimesti. Avioeroja voi tulla ikääntyneillekin,
kertoo järjestöpäällikkö Taru Kaera.
Tampereen Kaupunkilähetys haluaa vastata näihin
tarpeisiin avaamalla Parisuhdepysäkin, joka on tarkoitettu yli 60-vuotiaille
tamperelaisille.

kautta Sisä-Suomen kuuluvuusalueella
kuukauden ensimmäisenä
maanantaina klo 19.30
Jumalan kämmenellä -ilta 24.5.
klo 17.30 kirkossa. Perhepyhäkoulu,
raamatunopetusta, askartelua,
temppurata, kynttilähetki, iltapala.
Illan aiheena lihaa ja leipää
autiomaassa
Tule laulamaan suvivirttä
metsäkirkkoon 26.5. klo 18.
Lähtö kävellen kirkolta klo 18 kohti
metsäkirkkoa, Ilmo Käki.
Varustus: sopivat jalkineet!

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
Härmälän kirkossa klo 10

Raha-automaattiyhdistyksen tuella palkataan työpari, mies ja nainen, jolla on
sosiaali- ja terveysalan koulutus. Rahoitus on turvattu
vuoteen 2015 tuen ansiosta.
Parisuhdepysäkki järjestää keskusteluryhmiä, parija yksilötapaamisia, parisuhteen hoitoiltoja ja parisuhdeleirejä.
Parisuhdepysäkin tilat sijaitsevat keskustassa, osoitteessa Tuomiokirkonkatu 15
D 43. Tilat ovat auki arkisin

Anna-Julia Peippo
klo 15 perhemessu Levonmäen
srk-kodissa. Touko Hakala,
Anna-Julia Peippo
klo 17 Iltamessu Uudenkylän
srk-talossa. Kaisa Yrjölä
29.5. klo 10 Messukylän kirkossa.
Seppo Nikkanen, Jari Nurmi, Petri
Karaksela. Gideonien kirkkopyhä.
klo 18 Kivikirkon Messu Messukylän
vanhassa kirkossa. Kalevi Ylijoki, Pirkko
Ylijoki, Petri Karaksela. Kirkkokahvit
Muut tapahtumat
Siionin kannel -lauluseurat 22.5.
klo 18.30 Linnainmaan
srk-keskuksessa. Erja ja Harri
Kuhalampi sekä Anneli ja Kari
Lähdesmäki.
Kahvit klo 18

Viikkomessu 19.5. klo 11 Härmälän
kirkossa. Satu Saarela-Majanen,
Markku Ylipää. Vieraita Kuhmoisista

Pappilan puutarhajuhla 24.5.
klo 18 Takahuhdin srk-talossa.
Musiikkivieraana Pekka Simojoki.
Tampereen seudun Etsintäkoirat
ry:n toiminnan esittelyä, lapsille
ohjelmaa. Makkaranpaistoa, kahvia,
mehua, munkkeja. Myyntipöydillä
mm. Makonde veistoksia, käsitöitä.
Arpajaiset. Tuotto lähetystyön
tukemiseen

Muut tapahtumat
Päihteetön kohtaamispaikka
20.5. klo 12 Multisillan srk-kodissa.
Kokoonnumme perjantaisin. Tied.
Johanna Asikainen p. 050 560 6096

Messukylän perhekerhonohjaajat
etsivät reippaaseen joukkoonsa uusia
kerhonohjaajia. Tied. Pirjo Tuiskunen
p. 050 3276 254,
pirjo.tuiskunen@evl.fi

22.5. Juha Heikkilä, Markku Ylipää.
Gideon-vierailu
29.5. Satu Saarela-Majanen,
Markku Ylipää

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
Kalevan kirkossa klo 10
22.5. Sanna Erkanaho, Elina
Rautavirta, Kari Nousiainen,
Eternitas- kuoro
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Sanna
Erkanaho, Kari Nousiainen
29.5. Harri Luoma, Kati Eloranta, Kari
Nousiainen, Auli Aaltonen sopraano
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Harri Luoma,
Kari Nousiainen
Metsäkirkko Kaupin kansanpuistossa
28.5. klo 12 Kansanlaulukirkko,
rovasti Olavi Salminen, Kati Eloranta,
Ahjolan pelimannit.
Muut tapahtumat
Sanan ja rukouksen ilta 31.5. klo
18.30 Kalevan kirkon srk-salissa.
Jukka Partala. Rukouspalvelua
Kevätretki Lohjan Vivamoon pe 27.5.
Lähtö klo 8 Kalevan kirkolta, paluu
noin klo 18.
Hinta 43 € sis. matkat, lounaan
ja kahvin sekä näytelmäpassin.
Vivamossa myös vapaata aikaa,
ostosmahdollisuus. Ilm.
Anne Joronen p. 050 345 1161

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
22.5. klo 10 Messukylän kirkossa.
Hannu Kilpeläinen, Tuula Haavisto,

klo 9–16, myös iltatoimintaa
järjestetään.
Mukaan pääsee soittamalla työntekijöille, p. 0400
867 015 tai 0400 863 540.

Pirjo Lääperi

Kirkkomatkan lounas Eräjärven
Eerolassa.
Paluu noin klo 16. Matkat ja lounas
28 €. Ilm. 27.5. mennessä Elvi
Koskiselle p. 050 337 1728

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
Teiskon kirkossa klo 10
22.5. Tero Matilainen,
Anna Stina Nyman
29.5. Anu Vaarnamo, Anna Stina
Nyman, isosten tehtäväänsiunaaminen
Muut tapahtumat
Työikäisten olohuone 22.5. klo 18
Kämmenniemen kerhohuoneessa.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikka
hengellisten asioiden äärellä. Tarjolla
teetä, yhdessäoloa, musiikkia ja
hiljentymistä. Tied. Nina Heinänen
p. 040 569 1650/iltaisin
Ulkoilutapahtuma Kotilinnalla 24.5.
klo 13–15. osoitteessa Ullakonvainio
5. Kokoontuminen grillikatoksen
luona klo 13. Ohjelmassa ulkoilua,
grillausta ym. Johanna Kohonen ja
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöitä
Eläkeläisten kesäretki ke 8.6.
Virroille. Lähtö Kämmenniemestä klo
9, minkä jälkeen kyytiin pääsee myös
Terälahdesta ja Kaanaasta. Kohteina

SEURAKUNTIEN MUSIIKINOPETUKSEN

INSTRUMENTTIOPETUS

Lukuvuosi 2011–2012 alkaa viikolla 36 (ma 5.9. alkaen)
Uusien 6–15-vuotiaiden oppilaiden ilmoittautuminen:
sähköisellä lomakkeella elokuun alusta alkaen
www.tampereenseurakunnat.fi
Sähköinen ilmoittautuminen sulkeutuu ti 16.8. klo 19.30.
tai henkilökohtaisella ilmoittautumisella ti 16.8. klo 17.30–19.30
Seurakuntien talossa Näsin salissa (Näsilinnank. 26, 2. krs.).
Mikäli ilmoittautujia on enemmän kuin vapautuvia oppilaspaikkoja,
suoritetaan paikoista arvonta. Puhelimitse ilmoittautumisia ei oteta!
Lisätietoja instrumenteista, opetuspisteistä, lukukausimaksuista ym.:
www.tampereenseurakunnat.fi /musiikki/ musiikinopetus

Matias-kappeli, Jäähdyspohjan vanha
kyläraitti, Kylätalo Jukola ja I.K.
Inhan valokuvanäyttely 1800-1900
-lukujen vaihteesta, Torisevajärvet
ja Inkerinkallio, Virrat-kierros ja
ostosaikaa Palmroth-Centerissä. Paluu
klo 18. mennessä. Hinta 30 €, sis.
matkat, opastukset, lounaan
ja iltapäiväkahvit.
Tied. ja ilm. 31.5. mennessä
Johanna Kohonen
p. 050 501 2970
Perheretki ke 8.6. Pyhän
Olavin kirkkoon ja Kiviniityn
kotieläinpuistoon. Lähtö Kaanaasta
klo 8.30, Terälahdesta klo 8.40,
Kämmenniemestä klo 8.50.
Paluulähtö Teiskoon n. klo 16.
Retken hintaan kuuluu bussikuljetus,
sisäänpääsy ja keittolounas Kiviniityn
kotieläinpuistossa.
Hinta lapsilta 5 € ja aikuisilta 10 €.
Ilm. 1.6. mennessä
Pirjo Torikka p. 050 563 3724
tai Elina Tarkkala p. 050 540 5282

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut
Tuomiokirkossa klo 10
Ehtoollishartaus 19.5.
klo 17 Aleksanterin kirkossa.
Merja Halivaara

22.5. Seurakunnan eläkeläisten
kirkkopyhä Olli Hallikainen, Asko
Peltonen, Matti Hannula, Big Band,
joht. Tuomas Laatu, Ulla Nenosen
paluujuhla
29.5. Marita Hakala, liturgi Merja
Halivaara, Pirkanmiehet,
joht. Tuomas Laatu
Muut tapahtumat
Vohveleita ja vaihtelua -oloilta 19.5.
klo 17–19.30 srk-koti Katariinassa.
Piknik-hetki sisäpihalla, kisailua
ja visailua

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut
Viinikan kirkossa klo 10
22.5. Ev.lut. Lähetysyhdistys
Kylväjän pyhä, Jorma Satama,
Ismo Kunnas, Veikko Myllyluoma,
kirkkokahvit, lähetystilaisuus, Terveisiä
Bangladeshista, Pekka Savolainen
29.5. Ismo Kunnas, Jussi Mäkinen,
Veikko Myllyluoma, Kirkkokuoro,
Viinikan kirkon vihkimisen muistojuhla,
kirkkokahvit
Hiljainen iltakirkko 19.5.
klo 19, Viinikan kirkossa. Ismo Kunnas
Muut tapahtumat
Sanan ja rukouksen ilta - 22.5.
klo 18 Viinikan kirkossa.
Seppo Juntunen, Maarit Rajamäki

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut
Aleksanterin kirkossa klo 10
22.5. Tero Kajander, Ari Rantavaara.
Kanttorit Riikka Viljakainen ja Kirsi
Mäki Celesta-kuoro, joht. Saara
Syrjäniemi
29.5. Säde Siira, Jorma Pitkänen.
Kanttorit Riikka Viljakainen
ja Kirsi Mäki
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus klo 17 Aleksanterin
kirkossa
19.5. Asko Peltonen
26.5. Säde Siira
Rukouksen ja ylistyksen ilta 25.5.
klo 18.30 Pyynikin kirkontuvassa
Pyynikin kirkontupa,
Mustalahdenk. 21 A
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma,
klo 12.30 lounas
20.5. kuntopiiri, kirjakatsaus, Ulla
Sipponen
23.5. Muistatko kellohameen ja
uuden kesähatun - tuothan valokuvia
menneiltä ajoilta, katsellaan
ja muistellaan
24.5. yhteinen tupapäivä
25.5. päivän sana,
Kaisu-Leena Taulu
27.5. viimeinen kuntopiiri kokoontuu
ennen kesää, laulavaiset Markku
ja Jorma
Kesäkirkkomatka Orivedelle
perjantaina 10.6. Lähtö
Pyynikin kirkontuvalta klo 11,
päiväjumalanpalvelus klo 12.
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Suomen L ähetysseuran työ
Kambodzhan alkuperäiskansojen aseman parantamiseksi kantaa hedelmää. Lasten koulunkäynti on lisääntynyt ja lukutaitoisia aikuisia ja lapsia on yhä enemmän
Koillis-Kambodzhassa, jossa
alkuperäiskansat asuvat.
Tähän työhön kerättiin
450 000 euroa Lähetysseuran
Tasaus-kampanjalla 2008. Li-

säksi Lähetysseura on saanut
työhön Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukea. Varoilla on kolmen
vuoden aikana muun muassa koulutettu noin 500 ihmistä Ratanakirin maakunnassa. Viereisessä Mondulkirin
maakunnassa kyläkouluopetukseen on osallistunut vuosittain 500–700 opiskelijaa
ja kaksikielinen lukutaito on

tälläkin alueella lisääntynyt.
Tasauksen varoilla on
tuotettu myös kirjallisuusmateriaalia, säilytetty kulttuuria ja levitetty terveystietoa alkuperäiskansojen
asuinseuduilla. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on vuosittain parannettu lähes 300
orpokodeissa asuvan nuoren
aikuisen koulutus- ja työnsaantimahdollisuuksia ja
edistetty 550 vähävaraisen
lapsen koulunkäyntiä.
Lue lisää: http://www.mission.
fi/?x43=5837104

Vielä ehdit
ilmoittautua
Hääyöhön

Sari Lehtelä/ Suomen Lähetysseura

Tasaus tuottaa
tulosta Kambodzhassa

Entistä useampi alkuperäiskansan lapsi käy koulua, kun alkuopetusta annetaan äidinkielellä. La’Orkin kyläkoulussa Ratanakirissa
raikuu laulu ja yhteisluenta. Ensin luetaan äidinkielellä krungiksi ja
sitten khmeriksi.

Ompelupajan myyjäiset 27.5.
klo 12–17 Nekalan srk-talossa.
Tied. työpajaohjaaja
Outi Virtanen
p. 050 5997064

ENGLISH SERVICE
Idän ihmeet
muodostavat
Atte-Veikko
Kemppainen
(akustinen kitara &
laulu), Ville Kukkonen
(viulu & laulu) ja Janne
Simojoki (perkussiot
& laulu).

Idän ihmeet kihelmöi indie-folkia Valotykissä
Tullikamarin Pakkahuone
täyttyy jälleen lauantaina
28. toukokuuta gospelista
ja sen ystävistä.
Jo 14. kertaa järjestettävä Valotykki nostaa esiin
sekä uusia että vanhoja tekijöitä.
Valotykki on Tampereen yhteiskoulun lukion
oppilaiden sekä musiikinopettaja ja muusikko Seppo Lindellin järjestämä
ja Tampereen seurakuntien sponsoroima nuorille suunnattu tapahtuma.
Sen tarkoituksena on levittää ilosanomaa Jeesuksesta ja tutustuttaa uusiinkin
artisteihin.
– Gospel-musiikkia
harrastaneet oppilaat järjestivät ensimmäisen konsertin vuonna 1998. Tärkeintä oli nostaa esiin uusia bändejä, Lindell kertoo.
Viime vuonna osallis-

tujamäärää verottivat monet yhteensattumat, mutta tänä vuonna tähdätään
parempaan. Tapahtuman
pääjärjestäjänä häärää lukion kakkosluokkalainen
Tuomas Kauppinen.
– Kun tulin TYKkiin,
tajusin, että voin itse mennä osaksi järjestäjiä ja olla
Jumalan käytössä tällä tavalla. Viime vuonna olin
stage managerina, Kauppinen kertoo.
Hän ja muutamat muut
tykkiläiset ovat tänä vuonna kierrelleet Pirkanmaan
seurakunnissa pitämässä
nuorten iltoja.
– Sillä tavalla on saatu
pistää lahjat likoon Jumalan työn eteen ja samalla
vähän varoja tapahtuman
järjestämiseen, Kauppinen
iloitsee.
Tänä vuonna lauteille
nousee Idän Ihmeet, indie

folk -trio, jonka tyyli on yhdistelmä kansanmusiikkiväritteistä soittoa ja humoristista lyriikkaa, sanomaa
unohtamatta. Kokoonpano
julkaisi viime vuonna kuusi
kappaletta sisältävän Lähes
Albumi -ep:n, ja ensimmäinen pitkäsoitto julkaistaan
Ristirockissa ensi syksynä.
Heidän lisäkseen lavalle astelevat suomigospelin
luottojyrä Tera, suoran sanoman rokkia tarjoava STARWAR sekä TYKin oma toivo
Tanja Kannisto Band. Valotykki avaa ovensa kello 18.15,
mutta rippikoululaiset kokoontuvat kuuntelemaan
Teraa jo kello 15.
Tapahtuman juontaa
Mikko Goes to Heavenista
tuttu pari Mikko Nikula ja
Sami S. Asp. Liput maksavat opiskelijoilta 7 ja muilta 10 euroa.
Lisätietoa: www.valotykki.fi

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100
Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!
Evankelinen
Lähetysyhdistys - ELY
Siionin kannel -lauluseurat
su 22.5. klo 18.30 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa,
Korpikodinkatu 2. Erja ja Harri
Kuhalampi sekä Anneli ja Kari
Lähdesmäki. Kahvit klo 18.
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HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat to
19.05. klo 19 srk:n talolla,
Näsilinnank. 26, Aarno
Vihantola, Juhani Kärkkäinen,
Sakari Suutala.
Herättäjäjuhlat Oulussa
8.-10.7. Matka-avustusta
nuorille ja opiskelijoille. Tied.
044-377 3870 Seppo Lehtinen.
KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Sanan Suvipäivät 17.-19.6.
Ikaalisissa. Ohjelma
www.suvipaivat.fi
Avioliittoleiri
28.6.-2.7. Karkun evankelinen
opisto. Tarkemmat tiedot
nettisivuiltamme.
Ilm. ja tied. p. 223 1771 tai
anneli.rautakorpi@sana.fi

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11.
Luteril. usko tutuksi
to 26.5. klo 18: 4. käsky, Pirjo
Alajoki.
Kesäraamattupiiri ja
saunailta Toimelassa
(Toimelank. 135) ke 1.6.-31.8.
klo 18.30.
Tervetuloa! www.sley.fi/
tampere
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin
klo 16, sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
Tervetuloa!
Ohjelmaa radio Moreenissa
(98.4) la 28.5. klo 15.30.

With Holy Communion at the
Kaleva Church (from April till
September), every Sunday at
4 p.m. After the service coffee
and tea served. Sunday School
for kids, Bible reflection
22.5. Teuvo Suurnäkki, Enni
Ala-Mikkula
29.5. Ville Aalo, Kimmo
Kemppainen

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gamla kyrkan får ny fasad och
vi firar därför gudstjänst varje
söndag kl 10.30 i Finlaysons
kyrka fr.o.m. 1.4.till den
2.10.2011
Välkommen! För annan
verksamhet se Kyrkpressen
eller ring oss på (03) 219 0298

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkko on avoinna
arkisin ma–pe klo 12–18,
jolloin paikalla on päivystävä
seurakuntalainen. Klo 16–18 on
myös pappi tavattavissa, klo 17
rukoushetki.
Ehtoollishartaus torstaisin klo
17. Lapsille ja nuorille ohjattua
toimintaa ma ja ke klo 13–15

KUNTOUTUSKURSSI
SOTIEMME VETERAANEILLE
6.-13.9. Ilkon
kurssikeskuksessa, Kangasalla.
Hakukaavakkeita saa
Tamp. Sotaveteraanien
Huoltoyhdistyksen
toimistosta ja seurakuntien
toimipaikoista,
Näsilinnankatu 26 ja
Otavalankatu 12 B. Lisät. ja
tiedot ilmoittautumisesta
antaa diakonissa Helena
Kuisma p. 050 561 1027

LEIRIT
PERHELEIRI
Pyhä vs. arki
26.-28.8. Pälkäneen
Kukkolassa
Toivomme saapumista
klo 18.30 mennessä leirille.
Iltapala klo 19.
Leiri päättyy sunnuntaina
klo 15. Majoitus perheittäin 3-5
hengen huoneissa.
Leirimaksu koko ajalta:
aikuiset 32 €
6-14v. 24 €
4-5v. 16 €
2-3v. 12 €

Tampereen seurakunnat järjestää tunnelmallisen vihkitilaisuuden helatorstain
aattona 1. kesäkuuta. Yöllinen kirkkovihkiminen järjestetään tuomien kukkiessa Finlaysonin kirkossa kello 20 alkaen. Hääyössä on
mahdollisuus avioitua mutkattomasti, mutta silti juh-

alle 2v. ilmaiseksi
Ilm. puh. 219 0341 (9-15).
Harjun seurakuntalaiset ovat
etusijalla leirille.
Harjun seurakunta

Toukokuun näyttely:
Pitsiä Pirkanmaalta,
Arja Mäkelä

Pidetään yhtä perheleiripäivä
la 10.9. Heinäkallion
leirikodissa Kangasalla.
Etusijalla tiukassa
elämäntilanteessa olevat
perheet. Ohjelmassa maittavaa
ruokaa ja iloista yhdessäoloa.
Pieni osallistumismaksu.
Kuljetus järjestetty.
Järj. Härmälän, Viinikan,
Kalevan ja Tuomiokirkkosrk:n
diakonityö.
Ilmoittaudu oman alueesi
diankoniatyöntekijöille
Härmälä, diakoni Johanna
Asikainen p. 050 560 6096
Kaleva, diakoni Susanna
Laitinen p. 050 541 5790
Tuomiokirkko, Pirjo Heikkinen
p. 050 322 1398
Viinikka, diakoni Eveliina
Ruokola, p. 050 464 8089

Torstaina 19.5 klo 10-13
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa

LÄHDEKAPPELI
Seurakuntien talossa,
Näsilinnank. 26, avoinna
hiljentymistä varten arkisin
ma–to klo 8-18
ja perjantaisin
klo 8-14

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13,
puh. 219 0420
Avoinna ma-pe klo 10-17.
Kauniita lahjoja ja
onnittelukortteja kevään
juhliin. Yksilöllisiä kodin
tekstiilejä mökille tai tuliaisiksi:
pöytäliinoja ja poppanoita,
pannulappuja ja esiliinoja.
Laaja valikoima isoäidin
kutomia saapasssukkia

MATERIAALIPALVELU
Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänk. 1 A,
p. 219 0281
Avoinna ma-ke ja pe
klo 9.30–15.30
ja to 9.30–17
Voit lainata laajasta
ja monipuolisesta
valikoimastamme:
uskonnollista kirjallisuutta,
musiikkia, elokuvia ja erilaisia
havaintomateriaaleja

MUMMON KAMMARI
Vapaaehtoisen vanhustyön
keskus - Kyläpaikka
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 219 0711 ma-to
klo 8.30-11.30, pe 8.30-10.30
Toimisto p. 219 0455 ma 9-17,
ti-to 9-15

Kyläpaikka

Maanantaina 23.5.
klo 10-13 Äiti Teresan
peittotalkoot
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
Kyläpaikka jää kesätauolle.
Hyvää kesää!
www.mummonkammari.fi
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G, p.
219 0372
Avoinna ma-to klo 7.30-13, pe
klo 7.30-11.30
Vaatepalvelu auki ma-to 7.3012, pe klo 7.30-11
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma-to 10-12
ja pe 9.30-11
Lauantaiaukiolo ja Pullakirkko
jatkuvat jälleen syksyllä
Keskiviikkohartaus
klo 9.45-10
25.5. Kari Kuusisto, Suomen
Raamattuopisto
Keskiviikkoklubi keskiviikkoisin
klo 13.00-14.45
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä
eroon pyrkiville naisille ja
miehille

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Omaishoitajien
virkistyspäivä
Luhtaanrannassa
Luhtaanranta 62
Ma 30.5. klo 10-15
Yhdessäoloa, kahvia,
sauna ja makkaranpaistoa.
Ilm. 25.5. mennessä
p. 050 413 1909
Pe 10.6. klo 10-15 Kesäpäivä
Kangasalla
Ilkon kurssikeskus, Ilkontie 8-10
Tervetuloa viettämään
kesäpäivää hyvässä seurassa.
Tarjolla jumalanpalvelus,
askartelua, ulkoilua
ja hyvää ruokaa.
Päivän hinta on 8 €.
Ilm. 1.6. mennessä
p. (03) 219 0252
tai anita.kuusela@evl.fi
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10

www.tampereenseurakunnat.fi
lallisesti ja tuleva yhteinen
matka siunaten.
Ilmoittautuminen kesäkuun Hääyöhön on parhaillaan meneillään. Ilmoittautumisia otetaan vastaan arkisin kello 9–11 ja 13–15 numerossa (03) 219 0521. Ilmoittautuminen päättyy 31.
toukokuuta kello 12.
Hääyöhön ovat tervetulleita niin tamperelaiset pariskunnat kuin parit muualtakin Suomesta. Koska kyseessä on vihkitilaisuus, molempien pitää kuulua kirkAvoin kesätapaaminen
Torstaisin klo 11-14
19.5, 26.5, 9.6, 16.6. ja 23.6.

RETKET
Seurakuntaretki 7.-8.6.
Pokrovan luostari, Tarvaspää ,
Suomenlinna. Matkat, lounaat,
opastukset ja yöpymiset
yhteensä 160 €. Ilm. 20.5.
mennessä Elvi Koskinen
p. 050 337 1728 tai srk-sihteeri
p. (03) 219 0522
Kesäteatterimatka Raumalle
ke 15.6. Lähtö klo 9 Pispalan
tori, Haapalinna, Epilä,
Rahola, Kalkku, Tesoma,
Pallopojat, Lentävänniemi
(Talentin parkkipaikka). Tauko
Huittisten Härkäpakarissa.
Klo 12 teatterilounas FresCo
ravintolassa, klo 14 teatteriesitys
Kohtuuttomuus kaikessa alkaa.
Kirj. ja ohj. Marike Vapaavuori.
Rooleissa hulluttelevat mm. Minka
Kuustonen, Sami Hintsanen ja
Lari Halme. Hinta 55 €. Tied.
Harjun srk:n vanhustyönohjaaja
Marja Kylä-Laaso
p. 050 337 7985

RETRIITTEJÄ
2.6. Hiljainen helatorstai,
Liisa Parviainen ja Tytti Jauhiainen
Hinta 30 €
Ilm. p. 040 556 2032
15-19.6. henkilökohtaisesti
ohjattu retriitti,
Liisa Erkiö ja Marjatta Malmberg
Hinta 180 €
Ilm. p. 050 539 3175
parillisilla viikoilla
Hiljaisuuden retriitti 19.-21.8.
Liisa Erkiö ja Marja Hankela.
Hinta 90 €
Ilm. p. 050 523 2104

Maailman rauhansunnuntaita
vietetään 22. toukokuuta

koon ja rippikoulu pitää olla
käytynä. Avioliiton esteiden
tutkinta on suoritettava 20.
toukokuuta mennessä omassa seurakunnassa.

Maailman rauhansunnuntai ta vietetään 22. toukokuuta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto toivoo sen viettämistä kaikissa Suomen kristillisissä seurakunnissa. Rauhanrukous voidaan lukea
esimerkiksi esirukouksena
seurakunnan jumalanpalveluksessa tai messussa.
– Rauhanrukous on mahdollisuus liittyä maailman-

Lisätietoja Hääyöstä:
pastori Merja Halivaara,
p. 050 587 5001
http://www.tampereenseurakunnat.fi/ajankohtaista/haayo

maanantai klo 18
Nuorten Praise-kuoro ja -bändi
parillisten viikkojen maanantai
klo 18
Hervanta
Hervannan kirkossa,
Lindforsink. 7
Aamurukous ke 8-9 Cafe
Olohuone
Rukouskävely to klo 14-15, lähtö
Hervannan kirkolta
Aamurukous pe ja la klo 9-10
Rukousvartio kerran kuussa
klo 17-21
Kodeissa 21.5. Tied. Kirsi
Juntunen, 050 574 4943, Teija
Lätti, 050 574 4941
Kävele rukoillen oma kotikatusi!
Rukouskävelyt Hervannan alueella
to/pe iltaisin klo 18-19.30
Ensin ylistys – ja rukoushetki
kirkolla,
sitten rukouskävely to 26.5.
( pe 3.6, to 9.6)
Erityisiä rukouskohteita voi
kertoa Soilelle, 041 440 4650
Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone,
Tyvik. 11
Maanantaisin klo 18-19
Tule hetkeksi hiljentymään,
puolestasi rukoillaan.
Voit myös lähettää
rukouspyyntösi numeroon
040 743 9919
tai s-postilla rukouksentalo.
haukiluoma@gmail.com
Perjantaina Isän sydämeltä -ilta
klo 18.30
20.5. Jukka Partala
Härmälä
Rukouskoulu torstaisin klo 18
Härmälän kirkossa, Talvitie 26
Messukylä
Messukylän srk-koti,
Messukylänk. 36
Rukouskoulu keskiviikkoisin
klo 18
Hoitava rukous- kurssi
18.5., 25.5.

palvelus- ja hartausaineistoa.
Kirkkojen kansainvälinen väkivallanvastainen
vuosikymmen huipentuu Jamaikalla 17.–25. toukokuuta
pidettävään rauhankokoukseen, jossa kirkot vetoavat
oikeudenmukaisen rauhan
puolesta. Kingstonin-kokoukseen osallistuu myös suomalaisia kirkkojen ja järjestöjen edustajia. Suomalaiset
kokousedustajat jakavat kokemuksiaan blogissa: http://
www.kotimaa24.fi/blogit/
blog/?bid=514.

laajuiseen ketjuun, joka rukoilee samoin sanoin rauhan puolesta, kertoo Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.
Kirkkojen maailmanneuvosto on toimittanut valmiin
rauhanrukouksen eri kielillä, myös suomeksi ja ruotsiksi.
Rauhansunnuntaita varten on
laadittu myös muuta jumalan-

SEURAKUNTIEN TALO

Tampereen ev.lut. seurakuntien

MUSIIKKILEIKKIKOULUT

Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
Puhelin (03) 219 0111
(vaihde), avoinna 8.30–15.45
Katutason asiakaspalvelupiste
- Keskusrekisterin asiakaspalvelu
- Hautaustoimen asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15,
torstaisin klo 17 asti

syyskausi 2011 alkaa viikolla 34 (ma 22.8 alkaen)
Ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella
sekä kaikki tiedot opetuspaikoista
ja lukujärjestyksistä ym. 16.5. lähtien
www.tampereenseurakunnat.fi /musiikki
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nyt on aika avata
R A A M A T T U

SILMUKKA
Pispalanvaltat. 16 C (kirkon
yhteydessä, sisäänkäynti
länsipäädystä) avoinna
ma, ti, to klo 9-13, ke klo 9-17,
pe suljettu. Tied. Satu
Tahlo-Jortikka, p. 050 558 0231

Kirjeelliset raamattukurssit auttavat ymmärtämään oman yhteiskuntamme, Euroopan ja koko maailman tapahtumien merkitystä. Ne johtavat yksityistä ihmistä löytämään evankeliumin sanoman ja sen kautta toivon paremmasta tulevaisuudesta.

Postita kuponki!
Ensimmäiset opintokirjeet saat
paluupostissa. Kurssi tarjotaan
maksuttomasti, ilman sitoumuksia.
Valittavanasi on yksi seuraavista
kursseista:

Kesäleireillä
on vielä tilaa
Tampereen seurakuntien
nuorisotyön kesäleireillä
ja retkillä on vielä tilaa.
Katso vapaita paikkoja:
http://www.trevlut.net/leirikesa/

O Maailman Valo
O
O
O
O



Kurssi myös
internetissä!

25 opintovihkoa Jeesuksen
elämästä ja opetuksista

Löytöjä Raamatusta

26 opintovihkoa

Raamattu avautuu

25 opintovihkoa

Ilmestyskirja avautuu

16 opintovihkoa

Elämää ja terveyttä

18 opintovihkoa

_________________________________________________________________________
Nimi
_________________________________________________________________________
Lähiosoite
_________________________________________________________________________
Postinumero
_________________________________________________________________________
Osoitetoimipaikka
Voit ilmoittautua myös puhelimitse, sähkopostitse tai internetissä.

Ilmoittautuminen
nuorisotoimistoon,
p. 03 219 0377
arkisin kello 8.30–15.45.

O

Jag vill ha bibelkursen på svenska.
Kirjekursseja jo 60 vuoden ajan

Raamattuopisto, PL 200, 00121 Helsinki
www.media7.fi, raamattuopisto@media7.fi
Puh. 09 612 0360, 0400 200 770

Lahjaksi Piplia
PSALMIT
SEPTUAGINTAN MUKAAN
Uusi suomennos on helposti
luettava ja laulettava.
Upea lahjakirja.

RUKOUKSEN TALO
Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka
arkiaamu klo 9-11
Rukouksella palvelemisen ilta
parittomien viikkojen ti klo 18
Rukous- ja ylistyspäivä kerran
kuussa la klo 12-16
Nuorten rukouskoulu Preikkari
parittomien viikkojen

Varhaisaamun
rukoushetket

PIPLIA LAPSILLE –ÄÄNIKIRJA

Koivistonkylän srk-koti
ma ja ke klo 5.30-7
Tied. Anne Tuhkanen
p. 044 218 0010 ja
Kissanmaan srk-koti: ma klo 7-8
Tied. Kirsti Jokihaara
p. 040 590 3256

www.tampereenkirkkosanomat.fi
55. vuosikerta
✦ Kustantaja:
Kustannus-Osakeyhtiö
		
Kotimaa
✦ Päätoimittaja: Marja Rautanen, marja.rautanen@evl.fi

Koko perheen Raamattu sisältää yli 200 raamatunkertomusta. Lukijana Markus Bäckman.
9 CD:n pakkaus.
Suomen Pipliaseura

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA
Laaja valikoima eri malleja ja värejä.
Anna henkilökohtainen lahja ja tilaa
ajoissa kultainen nimipainatus kanteen.

• saatavana kirjakaupoista •

PL 54 / 00241 HELSINKI / p.010 838 6520 / www.bible.fi / www.pipliakauppa.fi

✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, kirsi.airikka@evl.fi
ja Asta Kettunen, asta.kettunen@evl.fi
✦ Toimitus: Tampereen ev. lut. seurakuntien viestintä,
toimitus@tampereenkirkkosanomat.fi, puh. 219 0324 ja 219 0275
Jakelu: fax: 219 0388. Osoite: Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere.
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki,
Marita Lyyra, p. 014-641 481, gsm 040 729 2119,
fax: 014-616 035, marita.lyyra@kotimaa.fi.
✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi.
Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
1.6. aineisto 18.5. mennessä, 17.8., aineisto 3.8. mennessä
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Kotihoitoa ikäihmisille

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere
Puh. (03) 2633 500

Parturi-kampaamo Marian

Puh. 03 253 5310

palvelee os. Kyllikinkatu 9

JUHLAKESKUS
Kun on aihetta juhlaan...
. muistotilaisuudet . perhejuhlat . ristiäiset

Pitopalvelua
myös
haluamiinne
tiloihin

Kalevan puistotie 7, 33500 TAMPERE, p. 010 421 2888 tai 0408 290 626
sähköposti: juhlakeskus@mancester.net www.mancester.net

KAIKKI REMONTIT
Keittiö-, kylpyhuone-, sauna- ja huoneistojen korjaukset...
Ok-ja huvilatyöt... Pienetkin korjaustyöt...
Vesieristesertifikaatti... Kotitalousvähennyskelpoinen
Yhteistyössä sähkö-putki ja lukkosepän palvelut.

nen tuntui vielä helpolta. Osallistuin kurssille, jolla opin huomaa-

Opiskelija- ja eläkeläisalennus 10 %
Tervetuloa t. Maarit

maan otsonikadon vaikutukset: Puut kääntävät latvansa poh-

vuosituhannella meillä on jo suurempia ongelmia.

KEITTIÖREMONTTI

toa tuhoava ja monille myös epäinhimillinen. Kaiken on tapah-

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855
puh. 010 321 2400

nee, elämä lyhenee. Yksityisautoilun myötä illuusio ihmisen riip-

Soitto riittää!
www.nelko.fi

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne

Tarjoamme ympärivuorokautista,
lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa
vanhuksille, dementikoille ja
paljon apua tarvitsiville
kodinomaisissa tiloissa.

omaishoitajien lomitusta
Kojolankatu 3, 33900 TAMPERE



   




puh. 010 400 9848









PELASTUSARMEIJAN
KIRPPUTORI
Kivoja kirppislöytöjä!
Maksuton
noutopalvelumme,
hyvä tapa kierrättää!
044-7577 964

Itsenäisyydenkatu 25-27 Puutarhakatu 20
Satakunnankatu 27 Avoinna: ark. 10-18, la 10-15
●

●

●

www.pelastusarmeija.fi/kirpputorit

Länsimainen elämäntapa, johon olemme tottuneet, on luon-

Kerralla kuntoon.
Ilmainen suunnittelu.

TUULIKKIKOTI

apua arjen askareissa

joiseen, poispäin tappavasta auringosta. Otsonikerrosta alettiin
sittemmin suojella rajoittamalla CFC-yhdisteiden käyttöä. Tällä

Laadukasta hoitopalvelua
jo vuodesta 1991 alkaen

hoitoa ja huolenpitoa

lä sain viettää kesiä meren rannalla. Luontoelämykset tallentui-

Puh. 03212 1166 ja 0400-159 553.

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com



L apsena kävelin kouluun metsän poikki. Mummin ja papan mökilvat päiväkirjaan ja syvälle mieleen. Nuorena luonnon suojelemi-

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433



Autoilijan Aurinkolaulu

(Tammelantorin laidalla)

Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

www.saunasaneeraus.com p. 0400 623 463

Virrassa
Virrassa

Asianajotoimisto

Jussinkatu 22 B, 33420 Tre
Tied. Tuulikki Hiipakka
0500 735 460 tai (03) 344 4097

SUURET VALIKOIMAT

Kaihtimet l Markiisit l Screenit
l Parveke- ja terassikaihtimet
l
Verhokiskot- ja tangot
l
Paneeli-rulla- ja laskosverhot
l Liuku- ja taiteovet, ym.

duttava nopeasti, ja keskittymiskykymme huononee, aika vähepumattomuudesta on kasvanut. Ajan itsekin, ja kannan hiilijalanjälkeni kokoista syyllisyyttä.
Ilmastonmuutos ei vielä ole järkyttänyt arkeamme täällä
Herran kukkarossa. Osa ihmisistä näyttää jatkavan kauhomistaan patologisen huolettomuuden vallassa, mutta useimmat
ovat huolissaan, jopa peloissaan. Pelko on hyödyllinen tunne.
Sen tarkoitus on varoittaa vaarasta ja pakottaa toimimaan. Mutta mitä on enää tehtävissä?
Suomen euroviisukin kertoo luonnonsuojelusta. Paradise
Oskar laulaa: ”Da da dam”, ja haluaa saada kappaleellaan ihmiset miettimään valintojaan. Hyräily kuvaa välinpitämättömyyttä, johon moni pakenee: Viherpiipertäminen tuntuu turhalta,
kun sillä ei voi pelastaa maailmaa. Monet haluaisivat kuitenkin
hidastaa vauhtia ja luopua siitä, mitä eivät elääkseen tarvitse.
Maan hiljaisia vaatimattomasti eläviä on paljon, mutta missä viipyy kristittyjen kansanliike ja kirkon näyttävä kampanjointi yksinkertaisemman elämäntavan puolesta?
Franciscus Assisilainen sepitti 785 vuotta sitten Aurinkolaulun. Hän ei ollut moralisti, vaan halusi vain seurata Kristusta ja
olla lähellä Luojaa. Hän kulki jalan eikä omistanut mitään, mutta kohtasi kaikessa luodussa Jumalan. Hän otti todesta Jeesuksen sanat: ”Yksikään teistä ei voi olla opetuslapseni, ellei hän
luovu kaikesta, mitä hänellä on.” (Lk 14:33).
Nyt laulaisin Aurinkolaulua näin: Ylistän Sinua, Kaikkivaltias, kaikesta minkä olet tehnyt: luomakunnan kauneudesta ja
voimasta, siitä rauhasta, jonka metsä minulle antaa, siitä raikkaudesta, jonka rannan tuuli tuo. Ja kun ihminen ei enää osaa

Viinikankatu 36, 03-3122 0900
www.kaihdinpukkila.fi

ylistää, ylistäkööt Sinua veli aurinko, sisar kuu ja tähdet, veli

NUKU HYVIN,
VOI PAREMMIN

hyödyllinen ja nöyrä, veli tuli, jolla yön valaiset, sisar äitimme

Kunnon vaahtomuovipatjat

temme, vaikka näkevät nälkää ilmastonmuutoksen tähden. Ole

(joista helppo nousta)

Eterlon – Relax – Formax
Hygieniapäällisiä

tuuli ja kaikki säät, joilla luotujasi pidät yllä, sisar vesi, hyvin
maa, joka meitä ravitsee.
Ole ylistetty, Herrani, niistä jotka antavat anteeksi ahneuylistetty, Herrani, sisarestamme ruumiillisesta kuolemasta, jota yksikään elävä ei voi väistää.

Laura Tuhkanen-Jukkola

Perinteiset, hiostamattomat
puuvillapeitot, petauspatjat, tyynyt

Kirjoittaja on Pirkkalassa asuva pappi
ja tällä hetkellä päätoiminen kotiäiti.

Lapsille omat patjat ja petauspatjat

Kylpylä Viiking
Bussi matkalla mukana 219 € /hlö

18.–24.9. Ruskamatka Saariselälle
Kylpylä Holiday Club Saariselkä
410 € /hlö/ 2-hh

Pe 30.9. Niskavuori, Loviisan tarina, Hämeenlinna

Kevyttä verhoilua,
istuimet, korokepalat ym.
ERIKOISKOOTKIN onnistuvat
Askarteluun mm.
vanut, kankaat ym.

HannuKuvaaja
Jukola

16.-19.6. Hotellimatka Pärnuun

SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN
(Kysy kotiinkuljetusta)

59 € lippu, kuljetukset + leivoskahvit

La 29.10. Tohvelisankarin rouva, Lahti
55 € lippu, kuljetukset + leivoskahvit
Lisätietoa matkoistamme:
www.timotuomisto.fi
puh. 010 2310 580
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(03) 364 5055

TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY

HEPOLAMMINKATU 36 B, TRE
MA-PE 8-15.30 tai sop. mukaan

Meiltä myös tilausajot ja räätälöidyt ryhmämatkat!

www.laatupeite.fi

Kolumneja voi kommentoida osoitteessa
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi

Luotettavaa koti-,
hoiva- ja siivouspalvelua

PIRKANMAAN
HOIVAPALVELU
p. 050 - 361 8394

• Säle-, rulla- ja puukaihtimet
• Taite-, peili- ja lasiliukuovet
• Terassi- ja ikkunamarkiisit
• Parvekekaihtimet ja aurinkokalvot
• Pimennys- ja paneeliverhot
• Pystylamellit
SUUNNITTELU, MITTAUS, ASENNUSPALVELU

Kaihdin Sampo

Sammonkatu 18, TRE P. (03) 255 0858, 0400 736 716
ks@kaihdinsampo.fi
www.kaihdinsampo.fi

PERUNKIRJAT

HAUTAKIVET JA KAIVERRUKSET

Kauppakirjat. Testamentit ym.
ASIOINTIPALVELU

Messukylän

KIVI

PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

Padustaipaleentie 6, 34260 Terälahti
Puh. 363 2354 gsm 040 580 8713

Välitämme.
Ilmoitusmarkkinointi
Marita Lyyra
(014) 641 481
040 729 2119
marita.lyyra@kotimaa.fi

APU VIRTSANKARKAILUUN

0
03
3/
/2
21
13
33
35
53
33
3
joka aamu klo 5-9.
Kun olet yksinäinen tai
kaipaat luotettavaa
keskustelukumppania,
Aamukorva on kuulolla
vuoden jokaisena
päivänä.

Paikallispuhelun hinnalla.

Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut,
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.
Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938
uusierasiivous@kolumbus.fi
www.uusierapalvelut.com

MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat
Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi

Jo vuodesta 1999

A
Aa
am
mu
uk
ko
orrv
va
a

an luona.
Joustavasti asiakka
nloppuisin
Myös iltaisin ja viiko
uvonta
Ilmainen puhelinne

KEVÄTSIIVOUSTA , IKKUNAN PESUT

Jälleenmyynti Tampereella; PIATEEKKI,
Näsilinnankatu 27, 33200 Tampere, 03-212 1711

Kuunteleva puhelin

Kesätarjous Kirkkosanomien lukijoille

1 tunnin juridinen konsultointi 120 euroa (sis alv 23%)
Varatuomari Pirkka Lappalainen
Pellavatehtaankatu 19 A, p. 050 517 6902
www.pirkkalappalainen.fi

KOTIPALVELUA yksilöllisen palvelusuunnitelman
mukaisesti, kun palvelun tarve on
1 - 2 kertaa viikossa tai satunnaisesti.
Vankka kokemus dementiatyöstä
Kunnon Kotihoiva Elina Westergren-Erkkilä
050 - 325 1654
www.kunnonkotihoiva.fi

Ostamme Kulta- Ja hOpea esineesi.

HAUTAKIVIKAIVERRUS JA HUOLTO

MaksaMMe HYVÄn Hinnan!

PEKKA VIRSIHEIMO

Tilaa puhelimella tai kotisivuiltamme KULTAPUSSI jossa lähetät
esineesi meille turvallisesti. Lähetyksen saavuttua meille arvioimme
ja valokuvaamme esineet.
Maksamme summan välittömästi arviointitapahtuman jälkeen tilillenne.
LÄHETYS ON VAKUUTETTU ja POSTIMAKSU MAKSETTU.
Teille ei tule mitään kuluja.

HAUTAKIVIKAIVERRUKSET l ENTISÖINTITYÖT
VANHOJEN KIVIEN ETUPINTOJEN HIONTATYÖT &
TEKSTIEN UUDELLEEN SUUNNITTELU JA KAIVERRUKSET

Nyt ylimääräiset esineet kiertoon.

Puhelinpalvelumme ma-pe klo 10-16, p. 045 355 9203

www.kultatukku.fi

KIRKKONUMMI

PIRKANMAA P. (03) 377 0445.

l

l

Evankeliset kesäjuhlat
Tampereella 6.-7.8.2011
Juhlilla mukana mm. piispa Matti Repo, tuomiorovasti Olli Hallikainen, rehtori Petri Välimäki
Lisätiedot:

www.evankeliset.net
Juhlat järjestää: Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta
ja Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry

Kevään Suuriin Hetkiin

Hallituskatu 7, Tampere
03-212 9645
www.jiwahlberg.fi
- Kellot
- Kihlat

- Tilaustyöt
- Korut

J

- Jalokivet
- Lahjaesineet

uhlatarjoilut
Kodissa, seurakuntasalissa tai
Linkosuon juhlasaleissa.
Tuomme juhlat ja tuotteet myös
luoksesi. Tilaa ja nouda laajasta
valikoimastamme.
LINKOSUON JUHLAPALVELU
Buffet & Café Linkosuo Näsilinnankatu 26

p. 020 770 2483
- juhlapalvelut -

www.linkosuo.fi
www.facebook.com/linkosuonjuhlapalvelut
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Tanja Mikkola

Kirkkokahvi kypsyy Kilimanjaron rinteillä
Suomalaisten suosima Kirkkokahvi kasvaa
tansanialaisilla pikkutiloilla Kilimanjaron
vuorilla. Buriki Shirima kasvattaa kahvia ja
banaania äitinsä Edith Rajipan kanssa ja
toivoo, että tänä keväänä sataisi paljon.

J

Ajamme isolla jeepillä mutkittelevia vuoristoteitä Edith Rajipan
tilan pihaan. On paahtavan kuuma,
keskipäivän aurinko porottaa täydeltä terältä.
Kilimanjarolla odotetaan sadekauden alkua. Yleensä alueella sataa paljon huhtikuun alusta lähtien. Ilmastonmuutos vaikuttaa
täälläkin, ja sateet voivat olla joko
rankkoja tai liian vähäisiä.
Edith Rajipa on yksi KNCU:n
naisjäsenistä. Naisia jäsenissä on
seitsemän prosenttia, suurin osa
heistä on Edithin tapaan yksin-

Kun sato on kypsynyt, kahvi poimitaan käsin. Tuoreet pavut kuivatetaan ritilällä auringonpaahteessa. KNCU:n periaate on, että kaikki työvaiheet tehtäisiin tiloilla niin
Tanja Mikkola
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Terhi Friman
• Kirkkokahvia tuovat maahan
Kirkon Ulkomaanapu ja Tampereen kehitysmaakauppa. Yli
sata suomalaista seurakuntaa
käyttää tilaisuuksissaan Kirkkokahvia, ja lisäksi muutama
kaupunki, Tampere etunenässä, on sitoutunut Reiluksi kaupungiksi ja Kirkkokahvin käyttäjäksi.
• Kahvi on kotoisin Afrikasta,
Etiopiasta. Nykyisin sitä viljellään paljon myös Väli-Amerikassa ja Latinalaisessa Ameikassa.

Ilmastonmuutos
vaikuttaa sateisiin
Nautimme kahvia KNCU:n toimitiloissa Moshissa, Kilimanjaron juurella. Africafe-pikakahvi sekoitetaan kuumaan veteen ja
se maistuu hyvältä. Moshista lähdemme reilun tunnin ajomatkan
päähän katsomaan, miten kahvi
kasvaa.

pitkälle kuin mahdollista.
Patrick M. Shirima kertoo, että puhtaus on kahvin tuotannossa
tärkeää.
– Olemme tarkkoja siitä, että kaikki työvaiheet tehdään puhtain välinein, sillä kahvi on tavattoman tarkka. Se ottaa hajua ja makua herkästi.
Tampereen kehitysmaakaupan
maahantuomat Kirkkokahvi ja Africafe kasvavat Kilimanjaron rinteillä. Juuri nyt arabica-lajikkeen
marjat ovat vihreitä ja pieniä. Yhdeksän kuukauden kasvun aikana
ne kehittyvät punaisiksi marjoiksi,
joista pavut irrotetaan.
KNCU on tehnyt paljon työtä
tilojen kehittämiseksi. Tavoitteita
riittää ja mieliala on korkealla.
– Kahvin hinta on nyt hyvä.
Tuottaja saa hyvän hinnan kahvistaan, Shirima kiittelee.

Kahvinviljely on
kokonaan käsityötä

Tanja Mikkola

Tanja Mikkola

os Kilimanjaron pian alkava
sadekausi on hyvä ja sadetta saadaan riittävästi, kahvin laatu on hyvä. Afrikan
korkeimman vuoren rinteillä
eletään hyvän sadon toivossa.
Kilimanjaron alueen kahviosuuskunta KNCU, joka tuottaa
myös Kirkkokahvin, tähtää nimenomaan hyvään laatuun. KNCU:n
johtajan Patrick M. Shiriman mielestä laadukkain kahvi kypsyy pienillä ekologisilla tiloilla sademetsien siimeksessä. Ihanteellinen tilakoko hyvän kahvin tuottamiseen
on puolesta kahteen eekkeriä. Yksi
eekkeri on 0,4 hehtaaria.
Afrikan vanhin osuuskunta
KNCU on toiminut kahviosuuskuntana vuodesta 1933 lähtien. Nykyisin osuuskunnalla on jäseninä
noin 200 000 kahvintuottajaa.
KNCU pyrkii laadukkaaseen,
ekologiseen ja reiluun kahviin.
Tarkoitus on saada tuottajille hyvä
hinta ja kouluttaa heitä mahdollisimman monipuolisesti. Nykyisin
osuuskunta järjestää myös reilua
matkailua pikkutiloille.

tär Heriet, 19, tekee talossa naisten
töitä – laittaa ruokaa, siivoaa ja pesee pyykkiä.
Työtä tilalla riittää aamusta iltaan. Iso osa tilan noin 300 kahvipuusta on nuoria, vasta uusittuja. Ne kasvattavat vihreitä marjojaan, jotka kypsyvät kesäkuuhun
mennessä punaisiksi, valmiiksi pavuiksi.
Jokaisen marjan sisällä kasvaa
kaksi papua.
– Kahvipuu voi tuottaa satoa
vielä sadan vuoden ikäisenäkin. Yksi puu tuottaa noin kolme kiloa kauden aikana, kertoo Buriki Shirima.

huoltajia, jotka ovat perineet tilan
ja osuuskunnan jäsenyyden mieheltään. Rajipan puoliso on kuollut hiljattain ja hän jatkaa tilan pitämistä poikansa kanssa.
Buriki Shirima karsii banaanipuista kuivia osia pois isolla veitsellä. Banaani ja kahvi kasvavat tilalla symbioosissa, sillä ne hyödyntävät toinen toisiaan. Kahvi tuo viljelijälle rahaa, banaania käytetään
hyvin paljon ruuanlaitossa mutta
sitäkin riittää myytäväksi asti.
Tilalla ei käytetä kemiallisia
lannoitteita. Voimaa kahvipuu saa
karjanlannasta. Navetassa elää
kaksi lehmää, ja tilalla vilisee paljon kanoja ja muutamia vuohia.
Äiti Edith Rajipa on juuri lähtenyt torille myymään banaaneja ja
mangoja. Läheinen tori on avoinna parina päivänä viikossa. Pikkutilallisen on pakko kasvattaa monenlaista pysyäkseen leivässä. Poika Buriki, 21, tekee tilan töitä ja ty-

Herietin korissa on kahvipuun marjoja.
Juuri nyt arabica-lajikkeen marjat ovat
vielä vihreitä ja pieniä.

Kahvi on varsinainen käsityö kaikissa työvaiheissaan. Kahviosuuskunta
KNCU:n johtaja Patrick M. Shirima tietää, että laadukkain kahvi kasvaa pienillä tiloilla.

Buriki Shirima kasvattaa kahvia ja banaania äitinsä apuna. Kirkkokahvi tulee
Tampereelle Kilimanjaron vuorilta pikkutiloilta. Kirkkokahvi on paitsi reilua
myös ekologista. Voima saadaan karjan lannasta.

• Suomalaiset rakastavat kahvia ja juovat sitä eniten koko maailmassa. Vuonna 2010
suomalaiset käyttivät tätä nautintoainetta noin 10 kiloa henkeä kohti.

