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Tutustuminen suomalaislasten
peleihin ja perinteisiin on
kiinnostanut Yulia Ivanovaa ja
Isabella Ijästä. Eetu Korsumäkikin
on viihtynyt.

➢ SIVU 3

Aleksanterin sakastista
tuli etsivätoimisto
Matti Mäkinen seikkailee
Masan etsivätoimistossa ja
toteuttaa Raamattuun liittyviä
toimeksiantoja Aarrearkkuohjelmassa.

➢ SIVUT 6–7

Hannu Jukola

Molemmat osapuolet
voittavat harjoittelussa

Hannu Jukola

Hannu Jukola
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Saarnavuoro-palsta
aloittaa uudelleen
Kirkkosanomien suosittu saarnapalsta alkaa uudelleen. Pastori
Jukka-Pekka Ruusukallio
kertoo saarnastaan, joka
radioidaan Tesomalta.

➢ SIVU 10

Tule mukaan kerhoihin
ja nuorteniltoihin!

Marjaana Malkamäki

➢ SIVUT 8–9

Seurakuntien varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön kerhokevät
alkaa. Terhi Kaarakka (vas.) ja Peppi Rikala askartelivat
Aitolahden kirkon nuorisotila Katiskassa.
Varhaiskasvatuksen kerho-ohjelma verkossa:
tampereenseurakunnat.fi/lapset

Tampere 12.1.2011

Uudet luottamushenkilöt
isojen päätösten edessä
Uusilla kirkkovaltuutetuilla ja seurakuntaneuvostojen jäsenillä
on edessään mielenkiintoinen aika. He joutuvat isojen muutosten keskelle. Tärkein niistä on Tampereen seurakuntien
rakennemuutoksen vieminen läpi.
Tässä vaiheessa pallo on jälleen hiippakunnan tuomiokapitulilla, joka sai ennen joulua seurakuntayhtymältä vastauksen selvitysmiesten ehdotukseen uudeksi seurakuntajaoksi.
Yhtymä pysyi vastauksessaan kannalla, jonka mukaan seurakuntia pitäisi jatkossa olla neljä suomenkielistä ja yksi ruotsikielinen seurakunta.
Rakenneratkaisun jälkeen selviävät myös johtamisjärjestelmän muutokset sekä se, kuinka paljon henkilökuntaa yhteisistä työmuodoista ja tukitoiminnoista siirtyy kirkkoherrojen alaisuuteen seurakuntiin.
Kapitulin ei toki tarvitse ottaa pohjaksi sen paremmin selvitysmiesten kuin yhtymänkään esitystä sellaisenaan.
Tässä vaiheessa seurakunnillakaan ei ole mahdollisuutta enää vaikuttaa asiaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkkohallitus. Kun lopullinen esitys julkaistaan, alkaa varsinainen
työ, kun saatua päätöstä ryhdytään laittamaan käytäntöön.
Toinen iso asia on seurakuntayhtymän päätös vähentää
työntekijöiden määrää vuoteen 2015 mennessä noin sadalla
hengellä. Asiaa on jo valmisteltu siltä pohjalta, että ketään ei
irtisanota. Talouden kehityksestä ja kirkosta eroamisista riippuu, miten tulevina vuosina edetään.

Vapaaehtoistyön
teemavuosi
Euroopan unioni on nimennyt vapaaehtoistyön kuluvan vuoden
teemaksi. Erilaiset teemavuodet tulevat ja menevät, mutta
vapaaehtoistyön soisi saavan paitsi julkisuutta myös uusia
vapaaehtoisia.
EU:ssa on huomattu, ettei eri maissa vapaaehtoistyöllä aikaan saatavaa taloudellista panosta edes tiedetä. Suomessa tämä on laskettu. Minimipalkan mukaan laskettuna
vapaaehtoiset tekivät viime vuonna työtä 2,5 miljardin edestä (HS 3.1.2011). Vapaaehtoistyössä on toki kyse aivan eri
asioista, lämmön ja ystävyyden jakamisesta.
Teemavuoden valinnan ymmärtää, koska Euroopan väestö ikääntyy hyvää vauhtia. Tarvitaan siis uusia keinoja, jotta
vanhukset, vammaiset ja muut apua tarvitsevat kohdataan
aidosti välittäen.
Suomessa Tampere on eittämättä vapaaehtoistyön keskus. Mummon Kammari on ollut lippulaiva, mutta vapaaehtoistyötä järjestävät tahot ovat verkostoituneet ja sopineet,
mikä yksikkö hoitaa mitäkin sektoria tai sairaalaa. Päällekkäisyyksiä ei synty, koska kaikkien panosta tarvitaan.
Vapaaehtoistyössä toteutuu vanha viisaus siitä, miten antaessaan saa. Ja monesti enemmän kuin osaa antaa.

Pispalan koulun 4B on toistaiseksi ainoa Tampereelta tämänkertaiseen Virsivisaan uskaltautunut
luokka. 28 oppilaan luokkaa opettaa Ulla-Maija Jokelainen.
– On se kyllä vähän, huudahtaa kisan projektisihteeri Heidi Kääriäinen Seurakuntien Lapsityön Keskuksesta.
Virsivisa on 3.- ja 4.-luokkalaisten oma rennon tyylinen visailu, jolla tehdään virsikirjaa ja erityisesti
visaan valittuja virsiä koululaisille
tutuiksi mukaansa tempaavalla tavalla.
Kilpailu järjestetään nyt neljättä kertaa. Visaa on jälleen hieman
uudistettu, uutta on nyt muun

muassa mahdollisuus haastaa kaveri mukaan.
Koko Tampereen hiippakunnan alueelta mukaan on lähtenyt
kolmisenkymmentä luokkaa, hiippakuntakanttori Aija-Leena Ranta kertoo. Koko maassa osallistuvia luokkia on 345 ja oppilaita lähes
seitsemän tuhatta.
Visan kouluvaihe käydään tammikuussa, hiippakuntavisa on 12.
huhtikuuta ja loppukilpailu toukokuun lopulla Turussa. Kolme
parasta joukkuetta saa rahapalkinnon. Viime vuonna voitto meni
Kauhavalle.
Kilpailun etenemistä voi seurata osoitteessa www.virsivisa.fi.

Janne Ruotsalainen

Pispalan koulun 4B uskalsi Virsivisaan

Meri De Luca ja Jenna Hertell Kanjonin koulusta harjoittelivat visaa varten
kanttori Martti Syrjäniemen neuvoin
vuonna 2009.

Lukijapostia
Suomen evankelioinnin tila?
Saatana vastaan Uskonveljet -salibandyottelu alkamassa suorana taivaskanavilla.
Saatana on jo pelikentällä ja
yleisö hurraa.
Uskon veljet hioo taktiikkaa
ja hakee fiilistä pukukopissa. Viisi minuuttia pelin alkuun. Kaverit venyttelevät, näyttävät treenatuilta ja hyväkuntoisilta. Hyvältä
näyttää!
Uskon veljien kopista kuuluu kovaa huutoa ja uhoa. Tänään me voitetaan! Koko talvi treenattu kovaa.
”Sä oot kova pelimies ja mää
vasta kova pelimies oonkin ja meijän joukkueessa on tähtiä joka pelipaikalle”, kaverit keskenänsä juttelee.

”Mua Herra on siunannut näin
hienolla salibandymailalla. Tällä
tulee vähintään viisi maalia”, sanoo apostoli Antti.
”Mua Herra on siunannut näin
hienoilla sisäpelitossuilla. Näillä
mennään vastustajasta heittämällä ohi”, sanoo pastori Pentti.
”Mua Herra on siunannut näin
hyvällä energiajuomalla. Tässä on
kaikki, jaksaa koko kilvoituksen
ajan, eikä tunnu missään”, sanoo
Erkki, evankelista.
Tuomari katsoo kelloaan. Saatana hauskuuttaa yleisöä jalkakikoilla ja ilmaveiveillä, mutta Uskon veljiä ei näy missään. Kova huuto jostain kyllä kuuluu, mutta pelikentällä ei näy ketään.

Uskon veljien pukukopissa päätetään laulaa vielä muutama mukava laulu fiilistä ja taistelutahtoa kohottamaan.
Tuomari katsoo kelloaan ja viheltää pelin päättyneeksi. Saatana
voittaa luovutuksella 5–0.
Saatana nauraa ja tuulettaa ja
yleisö hurraa. Uskon veljien pukukoppi hiljenee. Kuinka tässä nyt
näin kävi?
No onneksi sarja on pitkä ja pelejä paljon. Jos vaikka Uskon veljetkin pääsisi sieltä pukukopistaan
ulos. Näin ainakin toivon. Naurattaisi, jos tämä ei olisi niin surullista.

Raamattukoululainen

Raamattuja lahjoitettiin Inkeri-kerholaisille
Tampereella toimiva Inkeri-kerho kokoontuu kerran kuukaudessa, Kristillisen työväenyhdistyksen
tiloissa Papinkadulla. Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien määrä
on jo useissa tuhansissa. Heitä on
tullut myös Tampereen seudulle.
Paljon elämää ja kärsimystäkin
nähneet, jo ikääntyneet ihmiset kokoontuvat mielellään yhteen. Laulu ja keskustelu yhteisistä asioista,
raamatunluku ja hartaus kuuluvat
kerhomme ohjelmaan.
Lokakuussa kerhomme vieraana oli Pirkanmaan Pipliaseuran puheenjohtaja Sami Uusi-Rauva, joka kertoi kerholaisille Pipliaseuran
ajankohtaisista hankkeista.
Pipliaseura lahjoitti jokaiselle Inkeri-kerholaiselle oman Raamatun.

Neuvostovallan aikana naapurimaassa oli vaarallista omistaa oma
Raamattu. Niitä kätkettiin ja luettiin salaa. Omasta hengestä oli kysymys. Viha oli syvää. Kirkkoja tuhottiin ja pappeja vangittiin.
Lempaalan Ohalatvan kylässä
asunut kerholainen muistaa, että
Raamattuja kätkettiin jopa maan
alle.
”On hyvä, että saamme asua
Suomessa. Kukaan ei ota meiltä
näitä kirjoja pois”, sanoi eräs lahjaraamatun saaneista ja puristi kirjaa
rintaansa vasten.
Inkeri-kerhossa meillä on aina
esillä kaksi lippua, Inkerin ja Suomen liput. Oikeasta kotimaasta
kertoo heidän oma laulunsa:

”Omall’ maall’
omall’ kotimaall’
Siell’ missä tyyni rauha vain.
Mä sinne kaipaan ain.
Ei tämä maa oo oma maa,
tää ompi vieras maa.
Mull’ taivas kotiystävä,
mä sinne kaipaan ain’.
On vaikea tääll’ taistella ja
raskas toisinaan.
Mua pelko joskus saavuttaa,
kun kiusaus ahdistaa.
Kohta jo, kohta jo,
loppuu taistelu.
Mä kuulen laulun kaukaisen:
Kuningas saapuu jo.”

Mauri Moilanen

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.

Marja Rautanen

Hannu Jukola

Sanottua
Muistan päiväkotijuhlan, jossa muslimilapset tanssivat piirissä
kristittyjen kanssa laulaen ”Porsaita äidin oomme kaikki”. Jeesusta ei
mainittu. Oliko se uskontoneutraali tilaisuus?
Toimittaja Minna Lindgren
Helsingin Sanomat 17.12.
Kristinuskoa ei voi erotella suomalaisesta kulttuurista kuin perunanpaloja sopasta, siksi syvällä kristinuskon arvot ovat etiikassamme.
Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen
Helsingin Sanomat 17.12.

2

Kiittäminen ja kiitollisuuden
tunteminen ovat parhaita asioita
koko maailmassa. Ne ovat pelkkää
valoa, niissä ei ole koskaan kaiken
nielevää mustaa aukkoa mukana,
kunhan vain onnistuu häätämään
sarkasmin ja kitkeryyden edes hetkeksi pois.
Toimittaja Markus Määttänen
Aamulehti 21.12.
Mihin kukaan ihminen tarvitsee minuuttia sekunnista puhumattakaan? Maailma olisi parempi
ja levollisempi paikka, jos kelloista
poistettaisiin minuuttiviisarit kokonaan. En lakkaa ihmettelemästä

sitä viisautta, joka Tampereen Vanhan kirkon kellotornin rakentajilla
on ollut. Siinä kellossa ei ole koskaan ollut isoa viisaria.
Pastori Arto Köykkä blogissaan 30.12.
(”Parempi maailma ilman isoa viisaria”)
www.seuris.net
Jos saamme elää hyvissä oloissa, voimme koko elämämme ajan
kasvaa ja kypsyä ihmisinä. Voimme
vaalia itsessämme sitä, mikä meissä
on parasta ihmisyyttä. Elää ihmisiksi, se on suuri ja vaativa tehtävä.
Suomen YK-liiton eläkkeellä oleva pääsihteeri Hilkka Pietilä
ET-lehti 1/2011

Hannu Jukola

Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto antoi Tampereen tuomiokapitulille lausuntonsa selvitysmiesten raportista joulun alla. Lausunnon mukaan neljän suomenkielisen seurakunnan
malli olisi paras. Myös yhden suomenkielisen seurakunnan mallia
olisi vielä syytä harkita.
Lausunnon mukaan raportin tavoitteet uudelle organisaatiomallille osuvat oikeaan, ja nykyrakenteen
arviointi ja muutostarpeiden erittely ovat oikean suuntaisia.
Sen sijaan vertailusta jäi puuttumaan talouden ja henkilöstön,
ja erityisesti henkilöstön vähentämistarpeen, tarkastelu. Raportin
suositteleman 6+1-mallin perustelut eivät ole aukottomia, vaan samoilla argumenteilla olisi voinut
päätyä myös toiseen johtopäätökseen.
Neljän suomenkielisen seurakunnan malli on todettu parhaiten strategian tavoitteita vastaavaksi: seurakuntien määrä pienenee, ne ovat keskenään samankokoisia ja toisaalta riittävän suuria
toimintayksiköitä.

Petrus Aho, Eetu Korsumäki, Sonja Aho, Aleksandra Aho, Eelis Sauna-aho ja yhdessä valmistuneesta satumökistä kurkistava Eerika Huotari pääsevät vauhtiin, kun Isabella Ijäs ja Yulia Ivanova leikittävät työharjoittelupaikassaan
Hallilan seurakuntakodissa.

Työharjoittelu kotouttaa
tiedon ja taidon karttuessa

H

Jatkon rahoituksesta
menossa neuvottelut
Yhdessä työhön -projektin kautta tuetaan seitsemää paikallishanketta, joita toteuttavat evankelis-

luterilaiset seurakunnat ja kristilliset järjestöt eri puolilla Suomea.
Tampereen seurakunnat tarjosivat viime vuonna harjoittelupaikan 66 maahanmuuttajalle. Koko
maassa paikkoja oli kesäkuun loppuun mennessä 90, minkä lisäksi
on järjestetty muun muassa kursseja ja tuotettu tietoa verkkoon.
– Hankkeet ovat edenneet
suunnitelmien mukaan ja asiakkailta saatu palaute on ollut suorastaan ylistävää, sanoo projektipäällikkö Sanna-Maaria Tornivaara Kirkkopalveluista.
Yhteisvastuuvaroin tuetaan
vain käynnistysvaiheita. Neuvottelut jatkosta ovat meneillään
Tampereellakin, jossa toimintaa ovat rahoittaneet myös Pispalan rukoushuoneyhdistys ja seurakuntien yhteiskunnallinen työ.
– Asennemuutosta, vertaistuen tai suomen kielen kerhon tuloksia on vaikea mitata, mutta
niiden merkitys yksilöille ja yhteisöille voi olla ratkaiseva, Tornivaara painottaa.
Nekalassa töitä aloittelee jo
kolmas kahdentoista naisen ryhmä. Tavoitteena on suomen opiskelun ja työllistymisen ohella tehdä käsitöitä myyntiin Taskuun.
Kevätkaudeksi myyntiä suunnitellaan pajallekin, kertoo työpajaohjaaja Outi Virtanen.

Ennakkoluuloja
esiin vähän
Hankkeiden osallistujia ei ole rajattu
vain kristittyihin.
– Palautteen perusteella kristilliseen taustayhteisöön suhtaudutaan
positiivisesti, vaikka oma tausta olisikin toinen. Esimerkiksi moni muslimi
pitää kirkkoa ”turvallisempana” paikkana kuin maallisia

Elena Andreeva
maalaa kesällä
sinivuokkoja ja
talvella punatulkkuja.
Hän on myynyt
tuotteita Taskussa.

Seurakuntajako järjestyisi siten,
että keskikaupunki ja Harju muodostavat luonnollisesti omat seurakuntansa. Kun loppu Tampere
jaetaan strategiatyössä suunniteltujen lähikirkkoalueiden mukaan,
saadaan neljä jokseenkin yhtä suurta seurakuntaa.
Kirkkovaltuusto nostaa esille
lähikirkkoalueet, joita raportissa
ei ole huomioitu. Lähikirkkomallissa seurakuntalaiset olisivat aktiivisia toimijoita omassa lähikirkossaan, vaikka seurakunta olisi kooltaan suuri. Lähikirkko voisi muotoutua juuri oman toiminta-alueensa asukkaiden tarpeiden ja arvojen mukaiseksi. Harjun seurakunnan aluetoimintamalli on hyvä esimerkki onnistuneesta lähikirkkomaisesta toimintatavasta.
Myös lapsi- ja nuorisotyön
työntekijöiden sekä vahtimestarien siirtyminen paikallisseurakuntiin edellyttää tarpeeksi suuria ja
keskenään samankokoisia yksiköitä. Myös johtaminen selkeytyisi ja
yhteistyö seurakuntien välillä helpottuisi.

Tamperelaiset innostuivat
auttamaan jouluna

palveluita. Käsitys yhdestä Jumalasta ja uskonnosta elämänkatsomuksen taustalla on yhdistävä tekijä, Tornivaara kertoo.
Nekalan paja tekee tuotteita lähetystyön hyväksi, saa tietoa
kristillisestä uskosta ja tutustuu
seurakunnan toimintaan. Nämä
periaatteet tehdään tulijoille selväksi, ja harjoittelusta saa kieltäytyä. Suurin osa naisista on kuitenkin ollut muslimeja.
– Arkisen työn lomassa käydään luonnostaan dialogia uskontojen kesken, sanoo pajan toimintaa koordinoiva Tiina Sarkapalo.
Mari Valkonen työskenteli harjoittelijoiden parissa noin
vuoden. Hän laskee seurakuntien
vahvuudeksi monialaisuuden.
– Harjoittelu antaa tunteen osallisuudesta, rohkaisee
ja luo toivoa. Esimerkiksi kouluja käymätön afgaanimies, joka oli palkkatuella Kalevankankaan hautausmaalla, pärjäsi työssä loistavasti ja sai vuolaasti kehuja ahkeruudestaan ja ystävällisyydestään.
Ongelmia on tullut vain parissa tapauksessa. Myös seurakuntien yksiköt ja työntekijät ovat
suhtautuneet myönteisesti.

Tamperelaiset yritykset, yhteisöt ja yksityiset kaupunkilaiset auttoivat seurakuntien diakoniatyön
välityksellä tänä jouluna 1400 vähävaraista lapsiperhettä. Määrä oli
ennätyksellinen.
– Viime vuoden jouluun verrattuna vähävaraisille lapsiperheille
välittynyt apu lähes nelinkertaistui, Tampereen seurakuntien diakoniajohtaja Matti Helin iloitsee.

Vähävaraisille annettiin joululahjoja ja tukea yli 20 000 euron
edestä. Diakoniatyössä ollaan erittäin kiitollisia tamperelaisten huikeasta aktiivisuudesta.
Apu koostui lahjakorteista, SuurellaSydämellä.fi -verkkokaupan
jouluherkkukoreista sekä Tammerkosken Nuorkauppakamarin
organisoiman Joulupuu-keräyksen
kautta saaduista joululahjoista.

Herätys!
Mitä Tampereen seurakunnat
tekee kummipankilla?
Miksi Tampereen seurakuntiin perustetaan kummipankki, yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala?
– Kastamisen mahdollisuus halutaan turvata silloinkin, kun on
vaikeaa tai jopa mahdotonta löytää omasta lähipiiristä kummeiksi kutsuttavia henkilöitä. Kaste ja kristillinen kasvatus on pienelle
parasta eikä se menetä merkitystään aikuisuudessakaan.
– Kummipankki liittyy vanhempia ja kummeja heidän tehtävissään tukevaan kokonaisuuteen. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa tämän hankkeen osaksi kokonaisuutta, jolla
Tampereen seurakuntien strategian keskeisiä sisältöjä toteutetaan.

Asta Kettunen
Hannu Jukola

aluan työskennellä
kirkollisella alalla,
perustelee Taiwanista kotoisin oleva
Isabella Ijäs.
Hän harjoitteli kielikurssillaan Hallilan seurakuntatalossa
alle kouluikäisten ja iltapäiväkerholaisten parissa.
Harjoittelu järjestyi Yhdessä työhön -hankkeen kautta, johon kuuluvat Tampereella myös
Nekalan työpaja maahanmuuttajanaisille sekä Mummon Kammarissa kokeiltu vapaaehtoistyö
porttina työelämään.
Ijäs sanoo oppineensa paljon
suomalaisista hartauksista ja luovuuden käytöstä lasten kanssa.
Tekeminen on erilaista kuin Taiwanin 12-tuntiset työpäivät. Hän
haaveilee pääsystä opiskelemaan
diakoniksi tai lastenohjaajaksi.
– Ei väliä, millainen työ on, jos
Jumala haluaa käyttää minua siinä, esimerkiksi lähetystyössä.
Viiden kuukauden jakson Hallilassa sekä Pyynikin pappilan
avoimessa päiväkerhossa harjoittelevan Yulia Ivanovan kielitaito
on karttunut kovasti sitten edellisen työhöntutustumisen. Sama
uskonto helpottaa työskentelyä,
samoin ystävällinen ilmapiiri.
– He ymmärtävät mahdollisuuden puhumalla oppia suomea
ja ymmärtää perinteitämme, kulttuuriamme ja sen kristinuskossa
syvällä olevia juuria, kehuu lastenohjaaja Anne Helenius.
Hän pohtii kokemuksen aukaisseen omiakin ajatuksia ja oletuksia.
Elena Andreeva on kolmen
kuukauden työharjoittelussa lähetyskauppa Taskussa:
– Harjoitus tekee mestarin,
hän hymyilee esitellen koristeltuja kahvipurkkeja.
Oman taidon karttumisen lisäksi harjoittelusta on iloa sekä
tuotteen ostajalle että tuloja saavalle lähetystyölle. Kun työjakso
kahden viikon päästä päättyy, hän
siirtyy Hervantaan ohjaamaan
käsityökerholaisia.

Kirkkovaltuuston lausunto
puoltaa 4+1 -mallia

Miten pankki toimii?
– Vapaaehtoiskummiksi valmis voi ottaa yhteyttä omaan seurakuntaansa tai minuun. Keskustelemme hänen kanssaan tehtävästä. Tarvittaessa hänet voidaan kutsua kastettavan kummiksi, vaikkei hän olekaan sukulainen tai tuttava. Vanhemmat kutsuvat kummit tehtäväänsä.
Mitä kummilta vaaditaan?
– Keskeisin tehtävä on osaltaan huolehtia kristillisestä kasvatuksesta. Kummi on kasteen todistaja ja parhaimmillaan turvallinen
läheinen aikuinen. Kummiudesta ei voi sanoutua irti. Rukoileminen kastetun puolesta on tärkeää.
– Mahdolliset kummilahjatkin voivat hyvin olla kristillistä kasvua tukevia. Tärkeintä on myönteinen yhteydenpito, käytännön toteutuminen riippuu toki elämäntilanteista.
Mitä muuta Kirkkopolulle kuuluu?
– Hankkeessa kootaan yhteen lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä parissa tehtävä seurakunnallinen työ. Tavoitteena on, että
yhteys seurakuntaan ja sen uskoon voisi syntyä ja kasvaa mahdollisimman saumattomasti.
– Tuemme jatkuvaa ja joustavaa yhteydenpitoa vanhempiin ja
kummeihin heidän toivomallaan tavalla. Myös kummipankin toimintatavat tarkentuvat suunnittelun jatkuessa heti alkuvuodesta.

Asta Kettunen
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Maikki Ochieng
välittää toivoa Keniassa

Kummi voi tukea
lasten koulutusta
– Maaseudulla elämä on kovaa: ihmiset asuvat savimajoissa, joiden
ympärillä on pieni pelto tai kasvimaa. Niistä he yrittävät saada niukan elantonsa. Rahaa ei ole edes
lasten koulupukuihin, mikä sulkee
ovet koulutukseen. Kummit pystyvät kuitenkin auttamaan juuri tässä, Ochieng sanoo.
Kummien tuki meneekin ensisijaisesti lasten opiskeluun: koulupuvun hankinnan jälkeen rahaa
tarvitaan ammattikoulun käyntiin
tai kalliiseen lukiokoulutukseen.
Tukea käytetään myös sairauksi-

kummeiksi, mikä onnistuu SLEY:n
kautta. Lisäksi hän toivoo ihmisten osallistuvan lähetysaiheisiin
tilaisuuksiin. Kummeilta saatavan avun ohella tärkeimmäksi tueksi Ochieng nostaa kuitenkin esirukouksen kenialaisten ja tehtävän
työn puolesta.
Ochieng palasi Suomeen lokakuussa ja on kierrellyt muutaman
kuukauden ympäri maata kertomassa työstään. Pian hän palaa lähetyskentälle toiseen kotiinsa, Kenian Kisumuun. Hänet siunataan
matkaan Viinikan kirkossa 16.
tammikuuta kello 10.

Mari Tiensuu

Hannu Jukola

en hoitoon sekä huoltajille ruokaavuksi.
– Lapset saavat mahdollisuuden tulevaisuuteen kummien tuen avulla. Siksi kummitoiminta on
korvaamattoman tärkeää, Ochieng
korostaa.
Hän kertoo pojasta, joka suomalaisten kummiensa tukemana sai
puusepän koulutuksen. Kiitokseksi ammatista ja turvatusta tulevaisuudesta hän toi Ochiengin toimistolle taidokkaasti tekemänsä tuolin. Puutuoli muistuttaa joka päivä siitä, miten työ lopulta tuo orpolapsille toivoa.
Seurakuntalaisia täällä Suomessa hän kannustaa lähtemään
Mari Tiensuu

Kenia on maa, josta harvemmin
kuuluu korviimme katastrofiuutisia. HIV-tartunnat ja maaseudun
köyhyys ovat kuitenkin maassa valtavia ongelmia. Niihin kietoutuvien ihmiskohtaloiden parissa tekee
työtään kummilapsityön koordinaattori ja Viinikan seurakunnan
nimikkolähetti, Maikki Ochieng.
Hän työskenteli ennen lähetystyöhön lähtöään vanhustyön diakonissana Viinikan seurakunnassa.
– Työskentelen hankkeessa, johon kuuluu 500 orpolasta LänsiKeniassa. Heillä kaikilla on täältä Suomesta kummit. Itse toimin
lasten ja suomalaisten kummien
välillä yhdyslinkkinä: katson, että annettu taloudellinen tuki menee kummilapsen eduksi ja välitän
tietoa ja postia osapuolelta toiselle,
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen SLEY:n lähetystyöntekijä Ochieng kertoo.
Nainen kuuluu Keniassa yhdentoista hengen tiimiin, josta puolet
on paikallisia diakoniatyöntekijöitä. Heidän kanssaan Ochieng kulkee tapaamassa hankkeeseen kuuluvia lapsia huoltajineen ja varmistamassa, että asiat ovat kunnossa.
Työn ohessa perheet saavat kuulla
ilosanomaa Jeesuksesta.

Mukana menossa

Mikko Nousiainen (vas.) ja Antti Hannula rakensivat lumesta liukumäkeä Ilkon kurssikeskuksen laskiaistapahtumaa varten.

Ilkon talkoista löytyy
tekemisen meininki
NaMien ryhmä eli Ilkon omat vapaaehtoiset kokoontuvat talkoisiin viisi kertaa vuodessa. Työtehtävät vaihtuvat vuodenajan
mukaan kevään pihan siistimisestä syksyn lehtien haravointiin
ja jouluvalmisteluihin. Vuoden
suurin ponnistus on juhannusjuhlien järjestäminen. Jokaiselle
löytyy sopivaa puuhaa ja lisää väkeä toivotaan mukaan.
– Viime juhannuksen alla rakensimme porukalla katoksen pihalle ja työ jatkui iltamyöhään.
Yksi osasi yhtä ja toinen toista ja
tulos syntyi yhteistyöllä. Yhden ei
tarvitse osata kaikkea, Antti Hannula kertoo.
Hannula toimii puutarha-alalla ja on tehnyt pihaan istutuksia.
Hän kuuli talkoista Tuomas-yhteisöltä ja tuli mukaan viime kesänä.
Mikko Nousiaisella pysyy vasara kädessä, sillä mies on opiskellut ja toiminut puualalla. Hän on
harrastanut erilaisia talkootöitä jo
vuosikausia, mutta eläkkeelle jäämisen jälkeen vuonna 2005 niihin
tuli entistä parempi mahdollisuus.
Nousiainen teki syksyllä kuuden
viikon matkan Namibiaan ja osal-

Anna-Kaisa
ja Lauri
Lahdensivu
kyselivät
Kenian
kuulumisia
Viinikan
seurakunnan
nimikkolähetiltä,
Maikki
Ochiengilta
Pidetään yhtä
-perhetapahtumassa
lokakuussa
Viinikan kirkolla.

– Setlementti on minulle tärkeä arvoyhteisö. Tarvitsemme yhä enemmän lähiyhteisöjä globaalissa maailmassa, miettii yhteiskuntatieteiden tohtori Irene Roivainen, joka on valittu Setlementtiliitto ry:n
uudeksi puheenjohtajaksi vuosiksi
2011–2012.
Roivainen työskentelee Tampereen yliopiston sosiaalityön määräaikaisena professorina. Lisäksi hän
toimii Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.
Roivainen on työskennellyt tutkijana Setlementtiliiton Uusi yhteisötyö -hankkeessa 1990-luvun lopulla. Siitä lähtien aate on jättänyt
pysyvän jäljen hänen ajatteluunsa
ja tutkimustyöhönsä. Liiton varapuheenjohtajana hän on toiminut
vuodesta 2005.
Setlementtiliiton uusi strategia
”Ihmisten keskellä, ihmisten kesken” antaa suuntaviivat uuden puheenjohtajan työlle.
– Setlementtiliikkeellä on tärkeä tehtävä yhteisöllisyyden ja kansalaislähtöisyyden ajajana suomalaisessa yhteiskunnassa. Tällä hetkellä mainitut tehtävät ovat liki kadonneet esimerkiksi kunnallisen sosiaalityön rakenteesta. Työ on yhä enemmän yksilötyötä ja vain lakisääteistä
työtä. Varoja muunlaiseen toimintaan ei ole. Ihmiset nähdään liiaksi
vain asiakkaina, ei kansalaisina.
Setlementtiliike on muutosvoi-
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ma ja tätä muutosta lähdemme nyt
yhdessä toteuttamaan.
Roivaisen mukaan kolmannen sektorin rooli on murroksessa. Keskustelua käydään siitä, kuka saa tuottaa ja ostaa palveluita ja
miten niitä rahoitetaan. Iso kysymys on, miten järjestökenttä pärjää lähivuosina.
Setlementtitoiminnan rahoitus perustuu kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön, asiakasmaksuihin, opetusministeriön kautta saataviin valtionapuihin sekä Raha-automaattiyhdistyksen eli RAY:n projekti- ja investointiavustuksiin. Seurakunnat eivät rahoita setlementtityötä muualla kuin Tampereella Palvelevan Puhelimen sopimuksen kautta. Lisäksi liitto saa seurakunnilta
kolehtiavustuksia vuosittain.

Työtä tehdään
ihmisten keskellä
Vuonna 1918 perustetun järjestön
muodostavat nyt liittojen yhdistyessä 46 jäsenyhdistystä, joista 8 on
nuorten piirejä. Palveluksessa on
runsaat 3000 ammattilaista ja heidän kanssaan työtä tekee iso joukko vapaaehtoisia.
Setlementti kehittää kansalaistalotoimintaa, tuettua asumista ja yhteisöllisiä asumismuotoja. Järjestö
tukee uussuomalaisten kotiutumista ja kantasuomalaisia elämään mo-

nikulttuurisessa Suomessa. Vaikeisiin elämäntilanteisiin yhdistys antaa kriisiapua, päihdekuntoutusta,
velkaneuvontaa, sovittelutoimintaa
ja Rikosuhripäivystyksen palveluita.
Setlementti tulee Roivaiselle läheiseksi myös päivätyön kautta, sillä Tampereen yliopiston sosiaalityön laitos on mukana tänä vuonna
aloittavassa Setlementtiliiton Uusi
paikallisuus -hankkeessa.
– Ajatuksena on, että lähiyhteisöjen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Ihmiset, varsinkin vanhukset ja lapset, tarvitsevat ympärilleen turvallisen verkoston. Setlementtityössä mennään naapurustoihin, ja asetutaan ihmisten keskelle, tasavertaisina. Samalla opitaan ymmärtämään ihmisiä ja heidän olosuhteitaan.
Roivaisen esikuvana ja tutkimuskohteena on ollut erityisesti sosiaalityön pioneeri Jane Addams, joka oli yhdysvaltalaisen
setlementtiliikkeen keskeinen johtohahmo liikkeen varhaisvaiheessa. Addams sai työstään Nobelin
rauhanpalkinnon 1930-luvulla.

Myös seurakunnan
tulee olla lähiyhteisö
Roivainen on esittänyt huolensa
yhteisöllisyyden ja lähitoiminnan
vähenemisestä myös Tampereen
seurakuntien strategiatyössä ja ra-

Pirjo Lääperi
Talkoisiin halukkaat voivat ilmoittautua Outi Niemelle, p. 050 322 0868
tai sähköpostitse: ilkko@evl.fi.

Kimmo Torkkeli

”On mentävä ihmisten keskelle”

listui sielläkin talkoisiin.
– Lähdin Namibiaan vaimon
ja tutun miehen kanssa. Rakensimme talkoilla sairaalan toimistoon ruokailu- ja neuvottelutilaa ja teimme putkiremonttia lähetystalolla. Minulle tuottaa hyvää mieltä se, että saan olla
avuksi. Talkoisiin osallistumalla
olen saanut monia kavereita, joita ei saa rahallakaan. Varsinkin
Ilkon juhannustalkoissa on mukavaa, kun sinne tulee paljon väkeä, Nousiainen sanoo.
Tullessaan Ilkon kurssikeskuksen johtajaksi Outi Niemi kokosi 20 naista talkooavuksi.
– Rukoilimme Jumalalta, että hän antaisi meille miehiäkin
talkoisiin. Keväällä 2009 täällä
kokoontui miesten raamattupiiri ja he lupasivat tulla talkoisiin
kuin rukousvastauksena. Ryhmä
sai nimen NaMit eli naiset ja miehet ja kyllä he ovatkin namipaloja, Niemi hymyilee.

kennemuutoskeskustelussa. Jos toimintaa keskitetään liikaa, vaarana
on, että palvelut karkaavat liian
kauaksi ihmisistä.
– Minut käsitettiin hieman väärin, kun äänestin seurakuntien lukumäärän karsimista vastaan reilu vuosi sitten. Toimintaa pitää toki tehostaa, palvelujen tasalaatuisuus on turvattava ja seurakuntia
voi yhdistääkin. Ennen kaikkea arvostelin menettelytapoja. Demokratia ei mielestäni toteutunut,
kun seurakuntaneuvostojen mielipiteitä ei otettu juuri huomioon.
Kaiken kaikkiaan olen kaivannut
enemmän vuoropuhelua rakennemuutoksessa, miettii Roivainen,
joka on vaikuttanut kaksi kautta
Tampereen seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Marraskuun seurakuntavaaleissa hän ei enää asettunut ehdolle, vaikka kirkko onkin Roivaiselle edelleen rakas. Myös tarjotusta
eduskuntavaaliehdokkuudesta Roivainen luopui ajanpuutteen ja sairastamisen vuoksi. Pienen leikkauksen jälkeen tulleet komplikaatiot ovat pitäneet Roivaista sairauslomalla koko loppusyksyn.
Roivainen kiittää kirkkoa monesta asiasta. Kirkko on esimerkiksi uranuurtaja yhteisötyön asiantuntijoiden kouluttamisessa. Seurakuntien diakoniatyö ja varhaiskasvatus hoidetaan hyvin.

Irene Roivainen on valittu Setlementtiliitto ry:n uudeksi puheenjohtajaksi
vuosiksi 2011–2012.

– Seurakunta on ennen kaikkea
seurayhteisö, joka toimii lähellä ihmistä. Kansankirkko tarkoittaa sitä, että jokaisella pitää olla matala kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Seurakuntatalolla
pitää palaa valot.

Kirsi Airikka
Setlementtityöstä voi lukea lisää
Piia Puurusen ja Irene Roivaisen
kirjoittamasta artikkelista:
Jane Addams, setlementtityön ja
kansalaiskeskeisen sosiaalityön uranuurtaja kirjassa Ruuskanen, Petri
& Savolainen, Katri & Suonio, Mari
(toim.)
TOIVO SOSIAALISESSA
Toivoa luova toimintakulttuuri
sosiaalityössä
teos ilmestyy alkuvuodesta 2011

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tulevat pyhät

Legendaa, ehkä jotain tottakin
– Pyhän Henrikin muistopäivä
Uskonpuhdistuksen jälkeen ei
kirkkomme kalenteriin jäänyt juurikaan sijaa pyhimysjuhlille. Tosin ei pyhien muistelua ihan kokonaan hylätty. Augsburgin tunnustus opettaa: ”Me voimme julkisesti muistaa pyhiä, jotta oppisimme
kukin kutsumuksemme mukaisesti seuraamaan heidän uskoaan ja
hyviä tekojaan.”
Suomen suojeluspyhimyksen
piispa Henrikin muistopäivä 19.
tammikuuta on kalenterissamme
joka tapauksessa säilynyt.
Henrik oli syntyjään englantilainen ja Suomeen tullessaan toimi
Upsalan piispana. Henrik oli mukana kuningas Erikin ristiretkellä
Suomessa. Kuninkaan palattua kotiin Henrik jäi vielä järjestelemään
Suomen kirkollista elämää.
On legendojen varassa, mitä Henrik Suomessa sai aikaan –

kirkkokurin ja verotuksen on kuitenkin arveltu kovenneen. Tarinan mukaan Henrikin reissu Suomessa loppui Köyliönjärven jäälle.
Hurjistunut talonpoika Lalli tappoi piispan kirveellä. Hurjistuminen johtui siitä, että Lalli luuli piispan kestinneen väkeään Lallin talossa maksamatta.
Henrikin ja Lallin legendaan
liittyy yksityiskohta, joka on nykyisinkin nähtävissä Turun tuomiokapitulin sinetissä. Sinetissä
on kuvattuna ”ovaalin muotoisessa vaakunakilvessä Henrikin sormi
sekä ympärillä piispansauva, arkkipiispallisena tunnuksina ristisauva
ja piispan hiippa.”
Henrikin irtonainen sormi piispansormuksineen liittyy tarinaan,
jonka mukaan Lalli olisi piispan
surmattuaan yrittänyt saada sormuksen itselleen. Kuolleen piispan

16.1.

sormesta se ei irronnut, joten Lalli
päätti ottaa koko sormen. Irtonainen sormi sormuksineen kuitenkin
hautautui lumeen. Sormi löytyi järvessä kellumassa seuraavana kesänä, kun pikkupoika oli sokean vaarinsa kanssa soutelemassa. Henrikiin liittyi vielä ihmekin: vaari kosketti järvestä noukitulla sormella silmiään ja sai näkönsä takaisin.
Suomalaisessa kansanperinteessä Henrikin muistopäivään liittyy paitsi suomalaista uhoa (Lallin
tekoset) myös ”talven selän katkeaminen”. Uskomuksen mukaan
Henrikin päivänä talviunillaan olevat karhut kääntävät kylkeään nukkuakseen sillä kohti kevättä.

Kirkkovuodessa hypätään yhden elämänvaiheen pituinen loikka
Jeesuksen lapsuudesta hänen julkiseen toimintaansa. Hypystä
huolimatta ollaan perusasioiden äärellä – tämän sunnuntain
teksteissä puhutaan vedestä. Jeesus kohtaa kaivolla naisen (Joh.4:526), jonka kanssa keskustelu kulkee arkisesta elämän kipujen kautta
Jumalaan.

18.1.

palstalla tutustutaan

keskinäisestä yhteydestä ja rakkaudesta (Joh. 14:15–21, 1. Kor. 12:12–
20). Arkielämän kristillisyydestä yhteys ja rakkaus ovat usein aika

Sinetin kuva löytyy osoitteesta:
http://www.arkkihiippakunta.fi/cgibin/linnea.pl?document=00010684

kaukana. Onko niin väliä, jos joku ei ajattele elämästä ja uskosta
kanssasi aivan samalla tavalla, kun hän kuitenkin on sisaruksesi
Jeesuksessa ja ”saanut juoda samaa Henkeä”?

23.1.

kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien.

Jeesus herättää uskon

Uskominen leimataan nykymaailmanmenossa vähän naiivin ihmisen

Kaivo

oireiluksi. ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä,
Suomen Lähetysseura/ Sari Lehtelä

Johanneksen evankeliumissa
kerrotaan, kuinka Jeesus tapasi samarialaisen naisen Sykarin
kaivolla. Jeesuksen kyky kohdata ihminen kunnioittavasti ja lämpimästi on kertomuksen pääelementti, mutta myös
kaivolla ja vedellä on oma roolinsa.
Kaivot olivat Jeesuksen aikaan kaupunkien keskeisiä paikkoja. Ne olivat kaikkien kaupunkilaisten yhteisiä vedenottopaikkoja. Tavallisesti kaivoa
ympäröi keskusaukio, jonne kokoonnuttiin tapaamaan toisia.
Vesi liittyy kristillisessä
symboliikassa Jumalan antamaan uuteen ja ikuiseen elämään. Vesi puhdistaa ja virkistää, mikä on liitetty kastesymboliikkaan. Kaste on vertauskuvallinen pesu – vesi pesee pois
synnit ja vie ne mennessään.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

Kristittyjen rukouspäivän raamatunteksteissä puhutaan uskovien

Sanat ja symbolit
Tällä

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa

mitä ei nähdä.” (Hepr.11:1) Eihän tuo kovin tieteelliseltä tai
tuottavalta kuulosta. Kuitenkin usko on voima, jonka avulla jaksaa ja
joka antaa toivoa. Usko on ripaus Jumalaa arjessani.

Helmi
”Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä

Lähikaivosta saatava vesi tuo iloa ja terveyttä lapsille. Myös aikuisten elämä helpottuu, kun vettä ei tarvitse kantaa kaukaa. Vesijohtojärjestelmän rakentaminen
Badarhjulan kylään Nepaliin on osa Suomen Lähetysseuran tukemaa Uplift -kylänkehittämishanketta.

alevan seurakunnalla on pitkät perinteet ystävyysseurakuntatoiminnasta Se on alkanut
yksittäisten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteyksistä. Yhteyksiä hoitaa pääsääntöisesti ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä.
Toiminta koostuu vierailuista, erilaisista tapaamisista, kirjeenvaihdosta sekä työntekijöiden vaihdosta. Ystävyysseurakuntamme ovat Norrköpingissä, Sárszentlörincissä Unkarissa sekä Varpaisjärvellä. Varpaisjärven ja Kalevan seurakunnilla on yhteinen ystävyysseurakunta pienessä, idyllisessä Sárszentlörincin kylässä Lounais-Unkarissa.
Kalevassa kokoontuu säännöllisesti Unkari-piiri ja kielenopiskelu-

ryhmä. Jälleen ensi kesänä teemme
matkan Unkariin varpaisjärveläisten kanssa.
Lokakuussa osallistuimme Varpaisjärven seurakunnan satavuotisjuhlaan. Juhlamessun saarnan
piti piispa Wille Riekkinen syntymäpitäjänsä kirkossa, joka on vihitty käyttöön mikkelinpäivänä 1904.
Juhlan yhteydessä otettiin käyttöön kirkkopuistoon suunniteltu ”Muistojen polku”, jonka varrelle oli pystytetty sankarivainajien nimillä varustetut kivet. Hyvin
musiikkipitoisen, mieliinpainuvan
messun suorittajina oli koko seurakunta.
Ystävyysseurakuntatyö tuo läheisiä ystävyyssuhteita jopa perheidenkin kesken. Olemme mukana seurakuntalaisten arjessa ja juh-

(Joh.4:13–14)

Heikki Valkonen

Hyvää mieltä ystävyysseurakuntatoiminnasta
K

lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.”

lassa jakamassa ilot ja surut. Yhteistyö antaa ymmärrystä eri elämäntapoihin ja kulttuureihin. Seurakunnassamme muistamme monin esirukouksin ystävyysseurakuntiamme.

Maija Eerola,
Helka Korpela,
Anja Liukko ja
Riitta Sompa-Hokkanen

Kalevan seurakunnan edustajat
osallistuivat Varpaisjärven
seurakunnan satavuotisjuhliin.
Messun pitäjät saapuivat
juhlakulkueena Varpaisjärven 1904
valmistuneeseen kivikirkkoon.
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en ja työntekijöiden ohella muutamat perheenjäsenet kertovat kokemuksistaan vaimon, äidin tai
sisaren näkökulmasta.
Huumetyön todellisuuteen kuuluvat niin selviytymistarinat kuin
murhe nuoren elämän
menettämisestä.
Lähetysseura tekee
Hongkongissa huumetyötä kahdessa pisteessä: Ling
Oin puolimatkankodissa ja Tan Ka Wanin huumevieroitushoitolassa. Työ
alkoi vuonna 1970.
Kirjan on toimittanut Elina

Ota onkeesi
Uusia alkuja Hongkongissa
Kirja Uusia alkuja – Arkielämää
Ling Oissa kertoo hongkongilaisista nuorista miehistä, veljistä, jotka ponnistelevat päästäkseen irti
huumeista. He hakevat elämäänsä muutosta Suomen Lähetysseuran huumetyön keskuksissa. Kirjassa on haastateltu veljiä sekä heidän rinnallaan kulkeneita suomalaisia lähetystyöntekijöitä ja kiinalaisia työntekijöitä.
Yksi lähetystyöntekijöistä on
Tampereella tunnettu rovasti

Vuokko Lipponen, joka on tehnyt
pitkän päivätyön lähetystyöntekijänä Hongkongissa.
Hänen mukaansa työn keskellä
yhdessä veljien ja omaisten kanssa
vuodatetut kyyneleetkin ovat yhteyttä. ”Monien kanssa voi nauraa,
mutta vain harvojen kanssa itkeä.”
Jo yhden ihmisen auttaminen on
merkityksellistä.
Kirjan toimittaja on onnistunut
hyvin tuomaan esiin monta näkökulmaa huumeidenkäytöstä. Velji-

Veikkola. Hän on työskennellyt
perheineen Hongkongissa Suomen
Lähetysseuran palveluksessa vuodesta 2008 lähtien.
Kirja on mielenkiintoinen ja
koskettava lukukokemus, jota voi
suositella kaikille lähetystyöstä ja
sosiaalialasta kiinnostuneille.
Teoksen myyntihinta on 24 euroa. Sitä voi ostaa Lähetysseuran
verkkokaupasta: http://basaari.
mission.fi sekä hyvin varustetuista
kirjakaupoista. Kirjan tuotolla tuetaan lähetystyötä.

Kirsi Airikka
Uusia alkuja – Arkielämää Ling Oissa
toim. Elina Veikkola, Suomen Lähetysseura 2010, 112 s.

Eeva Oksala

Viinikan konserttikevät alkaa
Sunnuntaina 23. tammikuuta
on Viinikan kirkossa luvassa kevään ensimmäinen mielenkiintoinen konsertti, jossa esiintyvät viulisti Eeva Oksala ja pianisti Kiril
Kozlovsky.
Konsertissa kuullaan klassisen
musiikin teoksia, jotka ovat saaneet
vaikutteita klassisen musiikin rajaaitojen ulkopuolelta kansanmusiikista sekä tanssimusiikista.
Avausnumerona kuullaan Felix
Mendelssohnin Sonaatti viululle

Kiril Kozlovsky

ja pianolle, joka edustaa perinteisempää klassista soitinmusiikkia.
Lopuksi kuullaan kahden säveltäjän, Igor Stravinskin sekä argentiinalaisen tangon mestarin Astor
Piazollan, tulkinnat tangosta.
Eeva Oksala aloitti viulunsoiton
4-vuotiaana isoisänsä Simo Oksalan johdolla. Vuonna 2008 hän
suoritti viuludiplomin erinomaisin
arvosanoin ja valmistui musiikin
maisteriksi 2009. Parhaillaan Oksala valmistelee taiteellista tohtoritutkintoaan Sibelius-Akatemiassa.
Oksala toimii monipuolisesti
paitsi solistina myös orkesteri- ja
kamarimuusikkona. Hän on toiminut avustajana muun muassa Tampere Filharmoniassa, Sinfonia Lahdessa sekä Turun Filharmonisessa
Orkesterissa.
Kiril Kozlovsky on opiskellut
pianonsoittoa Valko-Venäjän Musiikkiakatemiassa sekä SibeliusAkatemiassa. Kozlovsky valmistui musiikin maisteriksi SibeliusAkatemian pianomusiikin osastolta keväällä 2005. Jatko-opinnot hän
suoritti Wienin musiikkikorkeakoulussa. Tällä hetkellä Kozlovsky
työskentelee Sibelius-Akatemiassa
kamarimusiikin ja säestyksen tuntiopettajana.

viinikan kirkon konserttikevään ohjelma:
su 23.1. klo 18 ”Classical music goes folk and tango”
Eeva Oksala, viulu
Kiril Kozlovsky, piano
Ohjelma 5 €
su 20.3. klo 18 Konsertti
Sandra Sundblom, trumpetti
Lena Eklund, piano
Ohjelma 5 €
ke 20.4. klo 18 Stabat Mater
Susanna Laine, sopraano
Maarit Aura, mezzosopraano
Tuure Paalanen, sello
Eeva Vesamäki, viulu
Anne Mäki-Leppilampi, viulu
Stiljana Ravelska, viulu
Ritva Koistinen, urut
Ohjelma 5 €
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Aleksanterin kirkon sakasti muuttui päivän ajaksi etsivätoimistoksi ja seurakuntien nuorisomuusikko Matti Mäkinen etsivä Masaksi, kun Aarrearkku-ohjelmaa kuvattiin Tampereella marraskuussa. Kameran takana hääräili sarjan ohjaaja Oscar Laakso.
Aarrearkku on turvallisesta Taivaan Isästä kertova televisio-ohjelma lapsille. Se tulee joka toinen lauantai SuomiTV:stä kello 17.

Aleksanterin kirkon
sakastiin
rakentui Etsivätoimisto

A

leksanterin kirkon sakasti muuntui televisiosarjan kuvauspaikaksi marraskuun lopulla. Tuolloin
vanha kirjoituspöytä sai
kannelleen antiikkisen puhelimen
ja kirjoituskoneen, ja naulakkoon
ripustettiin klassisen tyylikkäitä
takkeja. Lasten Aarrearkku -televisiosarjan Masan Etsivätoimiston
puitteet rakentuvat 50-luvun hengessä.
Esineitä paikoilleen asetteli
sarjan ohjaaja Oscar Laakso. Päivän kuvausten kamerantakaisessa työskentelyssä piti olla kaksi tekijää, mutta toisen sairastumisen
vuoksi Laakso ahkeroi yksin kaiken kuntoon.

Tuona päivänä hän toimikin lavastajana, kuvaajana, valo- ja äänimiehenä sekä roudarina ohjaustyön lisäksi. Tämä ei kuitenkaan
ollut ylitsepääsemätön tilanne ammattitaitoiselle Laaksolle, sillä ahkera mies taikoi sakastin kuvauspaikaksi mallikkaasti.
Kuvattavien kohtausten tähti, tamperelainen Matti Mäkinen,
saapui oivasti paikalle auttelemaan
loppujen lavasteiden kanssa. Tampereen seurakuntayhtymässä Mäkinen työskentelee nuorisomusiikin sekä nuorten aikuisten parissa. Televisiokasvoksi Aarrearkkuun
hän päätyi yllätyksenä: kotiin soitettiin ja kysyttiin kiinnostuksesta lähteä mukaan. Silkkaa sattumaa

tuo puhelu ei suinkaan ollut, vaan
mies on jo aiemmin näkynyt kahdessa pienessä tv-projektissa. Lisäksi hän on tottunut esiintymään
Kolmen kopla -yhtyeensä kanssa.
Valmistautumisen lomassa Mäkinen kuvaili Masan Etsivätoimiston toimintaa.
– Jokaisessa jaksossa on jokin
peruskristillinen teema. Etsivä Masa käsittelee tuota teemaa Raamatun kertomusten kautta. Niitä tutkin tarkemmin esineiden ja piirrosten avulla. Tänään yritän esimerkiksi selvittää, että mitä tarkoittaa,
kun Jeesus sanoo olevansa maailman valo.
Mäkisen mukaan lastenohjelmissa hyvää ja pahaa on vaikea

Martta ja selviytymisen pakko
Teologian
tohtori
Irja
Aro-Heinilä on kirjoittanut
elämäkertateoksen Hilja Haahdesta, häneltä on ilmestynyt
runo-, rukous- ja lastenkirjoja.
Uusimmassa Martta on tyylilaji vaihtuu. Viihteellinen ja
näennäisen kepeä rakkausromaani on todellisuudessa kipeä kertomus ihmisyydestä.
Juonessa maistuu kielletty hedelmä, kun tahoillaan naimisissa olevien
Martan ja Tapion, seurakunnan vapaaehtoistyöntekijän ja papin, välille
syttyy romanssi. Mausteiksi on runsaskätisesti ripotel-

tu ajankohtaisia teemoja, kuten
homoseksuaalisuutta ja maahanmuuttoa.
Viiltävästi Aro-Heinilä kuvaa,
millaisten mankelien läpi ihmisiä joskus puristetaan. Päähenkilö Martta kyllä pärjää ja selviytyy, mutta välillä rimaa hipoen.
Aikuisiässä muistoista nousevat
liian elävästi lapsuuskodin lauantai-iltojen rituaalit, kokemukset
seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Silloin niille ei vain ollut nimiä
insesti ja pedofi lia.
Kartanolaisuudeksi kutsuttu uskonnollinen lahko kytkeytyy vuosikymmeniä Martan
elämään, pidempään ja moni-

Hannu Jukola

erottaa toisistaan. Raamatussa taas
tuo raja on selvä.
– Kaiken yleishumaanin mössön keskellä elävä ihminen ei enää
tunnista pahaa tai tunnusta syntiä.
Aarrearkun kautta pystyn kuitenkin osaltani tähdentämään Raamatun arvoja, ja siten luomaan tukevaa pohjaa katsojien elämälle. Tahdon opettaa, että Kristus tekee ehjäksi.

ohjelmalla ollut
innostunut vastaanotto
Kun kaikki kiinnostavat esineet
löysivät paikkansa Etsivätoimiston
Tampereen sivukonttorissa, lähti
Mäkinen hakemaan käsikirjoittajajuontaja Elina Vaittista juna-asemalta. Siinä vaiheessa Oscar Laakso sääteli laitteistoa kuvauskuntoon. Samalla hän jutteli Aarrearkun saamasta palautteesta:
– Kielteistä en ole kuullut. Laajenevasta fanipohjasta kertoo ohjelman paisuva postiosuus: lapset
lähettävät kirjeitään ja piirustuksiaan runsaasti. Omat lapseni katsovat ohjelmaa myös tiiviisti, ja heiltä
ainakin saa suoran ja rehellisen palautteen, Laakso naurahti.
Mäkinen palasi kuvauspaikalle
Elina Vaittinen mukanaan. Nainen
ihasteli sakastin tunnelmaa. Tuossa vaiheessa kaikki alkoi olla valmista kuvausta varten. Matti Mäkinen muuntui lasten Raamattuetsivä Masaksi istuutuessaan kameran eteen vanhojen tavaroiden
keskelle. Etsivälle olikin tullut Raamattuun liittyviä toimeksiantoja,
joten kamerat laitettiin käyntiin ja
seikkailu alkoi.

syisemmin kuin nainen itse aavistaa.
Romaani pakottaa lukijan
pohtimaan perheiden vaiettuja
asioita, samoin kuin sitä, kuinka
paljon pahaa uskonnon nimissä on tehty ja hiljaa hyväksytty.
Suomen Lähetysseuran kasvatus- ja kouluyksikön päällikön
työstä viime vuonna eläkkeelle
jäänyt kirjailija Aro-Heinilä lupaa Martan tarinalle jatkoa alkuvuonna 2011.

Pirjo Silveri

Irja Aro Heinilä: Martta on.
Artbox Irja 2010, 228 s.

Masa nappasi käteensä öylätin
ja pohti elämän leipää. Se johti jännittävään tarinaan 11- ja 12-vuotiaista Santerista ja Pekasta, jotka
lähtevät metsäretkelle. Lahjakas
Masa taiteili kertomuksen tueksi hauskat ja yksityiskohtaiset piirustukset.
Kuvaustauolla Vaittinen jutteli
lastenohjelmista yleensä:
– Hyvääkin toki tulee, mutta
osa ohjelmista on todella pelottavia. Siksi täytyisi olla vieressä seuraamassa, mitä lapset katsovat.
Aarrearkun kohdalla ei kuitenkaan
tarvitse pelätä. Usko ja tietoisuus
Taivaan Isästä, joka pitää huolta,
voivat tuoda lapselle turvallisuuden tunnetta ja aitoa iloa.
Vaittisen mielestä televisio on
erittäin hyvä väline kristillisten
arvojen välittämiseen, sillä lapset
ja aikuisetkin viettävät paljon aikaa
sen parissa.
– Toivomme, että opettajat ja
kerho-ohjaajat innostuisivat hyödyntämään Aarrearkkua työssään.
Lisäksi isovanhemmat voisivat tallentaa ohjelmaa, ja näyttää sitä kyläileville lastenlapsilleen, Vaittinen
vinkkasi.
Halutut kohtaukset saatiin onnistuneesti tallennettua huolimatta kuvaajan kaatumisesta ja muista pienistä vastoinkäymisistä. Lopulta tuli siis aika sammuttaa kirkkaat, kuumana hohtavat lavastevalot. Masan sivukonttorin tavarat
kerättiin paketteihinsa, ja Aleksanterin kirkon sakasti sai takaisin arkisen ilmeensä.

Mari Tiensuu

Aarrearkku joka toinen
lauantai SuomiTV:ssä

Elina Vaittinen avaa yhdessä lasten
kanssa jännittävännäköisen aarrearkun, josta löytyy jokin kiinnostava esine. Siitä keskustellaan ja sitä tutkitaan.
Aarrearkun sisältö liittyy aina jotenkin
kyseisen jakson Raamatun aiheeseen.

lisää pirkanmaalaista väkeä, kun
ohjelman muusikkona aloittaa The
Road -yhtyeestä tuttu Jussi Pyysalo.
Aarrearkkua on tehty 30 jaksoa,
ja sarjan kuvaukset jatkuvat vähintään kevään ajan. Ohjelmaa rahoitIRR-TV

A

arrearkku on turvallisesta
Taivaan Isästä kertova ohjelma lapsille. Se tulee joka toinen lauantai SuomiTV:stä kello 17.
Seuraavan kerran se esitetään 22.
tammikuuta. Sarjaa on mahdollista
seurata myös kanavan netti-tv:stä.
Aarrearkkua käsikirjoittaa ja juontaa Elina Vaittinen. Jaksoissa kuitenkin lapset ovat valokeilassa selvittäessään aarrearkun salaisuuksia.
Tamperelaisen Matti Mäkisen
Masan etsivätoimisto on ohjelman
vakio-osuuksia. Lisäksi Aarrearkku
pullistelee musiikkia, ja sunnuntaisin katsojilla onkin mahdollisuus
laulaa mukana sekä tuoreiden että
tuttujen hengellisten laulujen mukana. Keväällä ohjelmaan saadaan

tavat Evankelinen Lähetysyhdistys
ELY, medialähetysjärjestö IRR-TV
ja Kirkon mediasäätiö.

Mari Tiensuu

Kirkon kulttuuripalkinto
arkkitehti Juha Leiviskälle
Vuoden 2010 kirkon kulttuuripalkinto myönnettiin
arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskälle. Leiviskä sai
palkinnon pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta kirkkojen
ja muiden sakraalitilojen suunnittelutyöstä, jossa hän
on välittänyt merkittävästi kristillistä sanomaa.
Leiviskä on tunnettu arkkitehti ja muotoilija sekä Suomessa että ulkomailla.
Hänen suunnittelemiaan kirkkoja ovat muun muassa Pyhän Tuomaan kirkko Oulussa (1975), Vantaan
Myyrmäen kirkko (1984), Kuopion Männistön kirkko
(1992) ja Pakilan kirkko Helsingissä (2002).
Leiviskä vietti lapsuutensa Tampereella ja valmistui ylioppilaaksi Tampereen lyseosta vuonna
1954. Sen jälkeen hän opiskeli arkkitehtuuria Teknillisessä korkeakoulussa ja valmistui arkkitehdiksi vuonna 1963.

Radio, tv ja netti
Jumalanpalvelus suorana
lähetyksenä Tuomiokirkosta

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

Uudessa hartaussarjassa myös

kuulijat pääsevät ääneen

YLE Radio 1:ssä on alkanut tammikuussa uusi iltahartaussarja, joka saa myös oman Facebook-yhteisön. Sarjassa eri ihmiset esittävät äänikirjeellä oman uskonelämänsä kannalta tärkeän kysymyksen, johon seuraavassa lähetyksessä esiintyvä vastaa. Kirjeenvaihdossa mukana ovat muun muassa toimittaja Kaisa Raittila, pastori Pauliina Kainulainen ja professori Jaakko Hämeen-Anttila.
Ohjelman toimittaa Kaisa Tanttu. Äänikirjehartaussarja esitetään maanantaisin YLE Radio 1:ssä kello 18.50. Viimeinen osa
lähetetään 28. helmikuuta.
Yleisradion ensimmäinen aamuhartaus radioitiin Helsingin
Vanhassa kirkossa vuonna 1932. Vuonna 2011 radiohartaudet
saavat oman Facebook-ryhmänsä. Sivuilla voi keskustella, kommentoida ja antaa palautetta hartauksista.
Aamuhartaus lähetetään YLE Radio 1:ssä klo 6.15 ja 7.50
maanantaista lauantaihin, iltahartaus 18.50 ja lauantaisin 18.00.
Aamu- ja iltahartauksia voi kuunnella radiolähetyksen jälkeen netistä YLE Areenalla. Hartauksien Facebook-yhteisön nimi on Radiohartaudet.
Hartausohjelmat YLE Radio 1:n www-sivuilla:
http://yle.fi/radio1/uskonto/hartausohjelmat
Hartausarkisto evl.fi :n sivuilla:
http://www.evl.fi/kappeli/radiohartaudet.html

Kirkko on kuulolla
keskustelupalstollakin

Kirkko avasi viime syksynä Kirkko kuulolla -keskustelupalstan Suomi24-verkkoyhteisössä. Palsta nousi parissa viikossa yhteisön
kaikkien aikojen viiden suosituimman palstan joukkoon.
Uskontoon liittyvät aiheet ovat aikaisemminkin herättäneet
paljon keskustelua Suomi24:ssä.
Eniten kiinnostaneet teemat ovat käsitelleet muun muassa
kirkon ja tieteen välistä suhdetta, Raamatun tulkintoja ja kasteen merkitystä.
Suomi24:ssä vierailee viikoittain yli 1,3 miljoonaa käyttäjää.
Palstan osoite: suomi24.fi/kirkko-kuulolla

Uskon akatemian
luennot alkavat
Elämän ja uskon kysymyksiä
syventävä luentosarja Uskon akatemia alkaa taas keväällä 2011. Sarjan ensimmäinen kokoontuminen
on torstaina 27. tammikuuta, jolloin arkkipiispa emeritus John
Vikströmin aiheena on Mitä on
ihminen?
Tiistaina 1. helmikuuta pastori, kirjailija Hilkka Olkinuora etsii vastausta kysymykseen Mitä on
yhteisöllisyys?
Torstaina 10. helmikuuta luennoitsijavieraana on kulttuuri- ja
ihmisoikeustoimittaja Maila-Katriina Tuominen, jonka aiheena on
Mitä on ihmiskunta?

Torstaina 10. maaliskuuta tutkimusprofessori, köyhyystutkija
Heikki Hiilamo pohtii oikeudenmukaisuutta.
Luentosarjan päättää torstaina
31. maaliskuuta tohtori Burkhard
Auﬀermann, jonka aiheena on Mikä tulevaisuus? Auﬀermann työskentelee tutkijana Turun yliopistossa tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa.
Luennot järjestetään pääkirjasto Metsossa, luentosali 1, kello
18.30–20.30. Luentosarjan järjestävät Tampereen seurakuntien yhteiskunnallinen työ ja Tampereen
työväenopisto.
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Tekemistä koululaisille
Tule mukaan seurakunnan toimintaan vuonna 2011
Pelikerho 1.–6.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 17–18.30.
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille
pojille ja tytöille torstaisin klo 17–18.

Kukkolassa 27.–29.5. Ilmoittautuminen
p. (03) 219 0377
Tiedustelut
Anne-Katriina Niemi p. 050 308 3263

Kalevan seurakunta

Aitolahden seurakunta

LAMMINPÄÄN KOULU
(Kortesuontie 27)
Tanssikerho 4.–6.-luokkalaisille
keskiviikkoisin klo 16.30–17.30.

tytöille ja pojille
(7–14 -vuotiaille)

LAMMINPÄÄN RAUHANPORTTI
(Rauhantie 21)
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17–19 (2e/krt).
TESOMAN KIRKKO
(Tesomankuja 5)
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille
maanantaisin klo 17–19.
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17.
Kokkikerho 2.–3.-luokkalaisille
torstaisin klo 16–18.
VIRONTÖRMÄN KERHOHUONE
(Virontörmänkatu 13)
Puuhakerho maanantaisin klo 17
Näpräyskerho keskiviikkoisin klo 17
KALKUN SEURAKUNTAKOTI
(Pitkäniemenkatu 9)
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille
torstaisin klo 17–18.30.

Messukylän seurakunta
Tulossa mm. Lautapelikerho
keskiviikkoisin Kaukajärven srk-kodissa
ja joissakin Kokkikerhoissa vielä tilaa.
Talvileiri Rajalassa 4.–7. luokkalaisille
28.2.–2.3.2011. Tarkemmat tiedot
leiristä ja kerhoista osoitteessa
www.melapset.net
Tiedustelut
Nina Mikkola p. 050 543 9177
Jarno Tuokkola p. 050 374 4364

RAHOLAN KERHOHUONE
(Jurvalankatu 4)
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille
pojille ja tytöille maanantaisin klo
17.30–19.
Tyttökerho 4.–7.-luokkalaisille tytöille
keskiviikkoisin klo 17.30–19.

Harjun seurakunta

Kerhot alkavat viikolla 3, jollei toisin
mainita.
Lisätiedot kerhoista ja muusta
toiminnastamme sekä mahdolliset
muutokset löytyvät nettisivultamme
www.harjunlapset.ﬁ

HARJUN KOULU
(Nokiantie 22)
Sporttikerho 1.–3.-luokkalaisille
maanantaisin klo 15.30–16.15.
Huom! Kerho alkaa viikolla 4.
Sporttikerho 4.–6.-luokkalaisille
maanantaisin klo 16.15–17.
Huom! Kerho alkaa viikolla 4.

LENTÄVÄNNIEMEN TALENTTI
(Halkoniemenkatu 1)
Pelikerho 1.–6.-luokkalaisille tytöille
ja pojille tiistaisin klo 15–16.30.
Iltapäiväkerho ykkös- ja
kakkosluokkalaisille keskiviikkoisin
klo 13–15.30 (välipalamaksu 2e/krt).
Lennokkikerho isille ja
lapsille torstaisin klo 17.30–19.30
Huom! Kerho alkaa jo viikolla 2.
Puuhakerho 1.–4.-luokkalaisille
pojille ja tytöille klo 17–18.30.

LATAAMO
(Harjun srk:n nuorisotila,
Pispalan valtatie 91)
Pelikerho 3.–6.-luokkalaisille pojille ja
tytöille maanantaisin klo 16–17.30.
Puuhakerho 1.–3.-luokkalaisille
pojille ja tytöille torstaisin
klo 17.30–19.

LIELAHDEN KIRKKO
(Ollinojankatu 2)
Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille
tytöille ja pojille maanantaisin
klo 17–19 (2e/krt).

TAHMELAN KERHOHUONE
(Selininkatu 5)
Musapuuhis 2.–5.-luokkalaisille
tiistaisin klo 17.30–19.

Hervannan seurakunta
Hannu Jukola

Tiedot kerhoista osoitteessa
www.junnuhernu.net

Härmälän seurakunta
Tyttökerho
maanantaisin klo 17.30–19 1.–4. lk.
Multisillan srk-kodissa, aloitus 10.1.
Tyttökerho
tiistaisin klo 17–18.30 1.–4. lk.
Peltolammin srk-kodissa, aloitus 11.1.
Isien ja lasten pelikerho
joka toinen tiistai klo 17–18
Peltolammin srk-kodissa, aloitus 25.1.
Tyttöleiri
2.–6. luokkalaisille Ilkossa 18.–20.3.
Ilmoittautuminen p. (03) 219 0377
Perheleiri Torpalla
15.–17.4. Ilmoittautuminen
p. (03) 219 0214
Äidit ja kouluikäiset tyttäret
-leiri
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Kokkikerho
1.–6. lk, maanantaisin klo 17–18.30
Kalevan kirkko, sali 6
Pienoismallikerho
3.–6. lk, maanantaisin klo 17–18.30
Kalevan kirkko, sali 5
Puuhakerho
1.–6. lk, torstaisin klo 16.15–17.30
Kalevan kirkko, sali 6
Tiedustelut
Mika Mäki, p. 050 322 6335

Hannu Jukola

Haavi
Avoin toimintakerho 1.–6.-luokkalaisille
Atalan seurakuntakodissa tiistaisin
klo 13–16.
18.1.–5.4. (ei 8.2., 1.3., 8.3.)
Nuotta
Avoin toimintakerho 1.–6.-luokkalaisille
Aitolahden kirkolla keskiviikkoisin
klo 13–16.
19.1.–13.4. (ei 2.3.)
Koho
Avoin kerho 1.–4.-luokkalaisille
Aitolahden kirkolla torstaisin
klo 17.30–19.30.
20.1.–14.4. (ei 3.3.)
Kokkikerho lukutaitoisille
Atalan seurakuntakodissa (Pulkkakatu
6) torstaisin klo 17–19. 20.1.–14.4.
(ei 3.3.)
Tanssikerho
Atalan seurakuntakodissa maanantaisin
klo 16.30–17.30. 10.1.–18.4. (ei 28.2.)
Kouluikäisten leiri
Kukkolassa 19.–20.2.2011.
Ilmoittautuminen 9.2.
mennessä nuorisotoimistoon,
p. (03) 219 0377.
Tiedustelut
Ulla Keskinen, p. 050 3744 363,
ulla.keskinen@evl.fi

Hannu Jukola

ToiMiNTAA
KoULUiKÄiSiLLE

Pyynikki ja
Tuomiokirkko_
seurakunta

Tuomiokirkon ja Pyynikin seurakuntien
tyttöjen ja poikien kerhot alkavat
viikolla 2 (paitsi Koottavakerho ja
Kokkikerho 2 viikolla 3) ja jatkuvat
viikolle 17.
Salibandykerhot
7–9 -vuotiaille: Amurin koululla
maanantaisin klo 15–16, Koulun
liikuntasali, 2 krs. Satakunnankatu 60
10–14 -vuotiaille: Amurin koululla
maanantaisin klo 16–17, Koulun
liikuntasali, 2 krs.
Tarvitset mukaasi sisäpelikengät, oman
mailan ja pallon. (+ suositus silmien
suojaksi: salibandysuojalasit)
RC-lennokkikerho
8–14 -vuotiaille sekä isille ja äideille
maanantaisin klo 18.15–20.00,
Mustalahdenkatu 21 B. Kerhossa voit
rakentaa muitakin kuin
RC- (radio-ohjattavia) lennokkeja,
esim. vapaasti lentäviä liidokkeja
tai kumimoottorikoneita. Kerho
järjestetään yhteistyössä Tampereen
RC-lentäjien kanssa.
Junnukappeli
7–14 -vuotiaille avoimet ovet
maanantaisin klo 13–15 ja
keskiviikkoisin klo 13–15 Aleksanterin
kirkon kappelissa, Pyynikin
kirkkopuisto. Koululaisten oma,
avoin olohuone; mm. pelejä, kirjoja,
askartelua, piirtelyä ja vapaata oleilua.
Koottavakerho
7–14 -vuotiaille Seurakuntien

nuorisotalossa Kyttälässä tiistaisin
klo 15.30–17, kerhohuone ylin krs.
Kyttälänkatu 1 A. (18.1., 1.2., 15.2.,
8.3., 22.3., 5.4. ja 26.4) Seurakunta
tarjoaa ensimmäisen koottavan.
Seuraavat maksat (tai tuot mukanasi)
itse. Maalit, liimat ja koottavaveitset
ym. tarvittava löytyy kerhosta.
GAMESTATION -pelikerho
9–14 -vuotiaille Seurakuntien
nuorisotalossa Kyttälässä tiistaisin
klo 17.30–19, kerhohuone ylin krs.
Kyttälänkatu 1. (11.1., 25.1., 8.2.,
22.2., 15.3., 29.3. ja 12.4.) Kerhossa
pelaillaan Playstation 3 ja Wii -pelien
lisäksi myös biljardia, pöytäcurlingia,
ilmakiekkopeliä, pöytälätkää, kikkeriä,
pöytäfutista ja koronaa.
Biljardi- ja pingiskerho
9–14 -vuotiaille, Seurakuntien talossa
tiistaisin klo 15.00–16.30, kerhohuone
Nasaret, 2. krs. Näsilinnankatu 26
(11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 15.3, 29.3,
12.4) Talven aikana huikaiseva
cupturnaus poolissa ja pingiksessä!
Kerhossa pelaillaan myös koronaa,
pöytäcurlingia, World Champs
pöytäfutista, pöytälätkää ja Speed
Stacks:ia
Puuhakerho KUPLA
7–12 -vuotiaille Srk-koti Katariinassa
keskiviikkoisin klo 18–19.30,
Hatanpään puistokuja 20.
Kaikenmoista Ulkoilusta Puuhasteluun
ja Lystinpidosta Alttarin ääreen.
Kokkikerhot
9–12 -vuotiaille Seurakuntien talossa
perjantaisin klo 16–18, kerhohuone
Nasaret, 2.krs. Näsilinnankatu 26
Kokkikerho 1: (jatkavat syksyn 2010
kerholaiset) 14.1., 28.1., 18.2., 11.3.,
25.3., 15.4.
Kokkikerho 2: (uudet kerholaiset)
21.1., 4.2., 25.2., 18.3., 8.4., 29.4.
Syksyn 2010 kerholaiset saavat
automaattisesti jatkaa Kokkikerho
1:ssä. Kokkikerho 2 on tarkoitettu
uusille kerholaisille (max. 10 hlöä) ja
siihen ilmoittaudutaan 20.1. mennessä
seurakuntien nuorisotoimistoon
p. (03) 219 0377. Osallistumismaksu
kevätkaudelta 9 € maksetaan
ohjaajalle oman kokkikerhon ensimm.
kokoontumiskerralla. Tarvitset
mukaasi esiliinan ja huivin tms.
”kokkauspäähineen”.
Tiedustelut:
Mari-Anne Luukas p. 050 400 5654,
mari-anne.luukas@evl.fi
Petri Ranta p. 050 313 8641,
petri.ranta@evl.fi

Teiskon seurakunta

Koululaisten kerhot Kämmenniemessä:
Kokkikerho 1.–2. lk
"Äksön" -kerho 5.–6. lk

Kokoontumisajat- ja paikat osoitteessa
www.trevlut.net

Viinikan seurakunta

Kokkikerho
Koivistonkylän srk-kodissa, Koivistontie
46, 7–12 v. tytöille ja pojille parillisten
viikkojen torstaina klo 17.30-19.30.
Vapaista paikoista tiedustelut Irmeli
Paalaste p. 050 545 1653
Puuhakerho "Fisulisko"
Koivistonkylän srk-kodissa, Koivistontie
46, 7–12 v. tytöille maanantaisin
klo 17.30– 19
Kokkikerho
Hallilan srk-kodissa, Männikönkatu 2,
7–12 v. tytöille ja pojille parittomien
viikkojen torstaina klo 17.30-19.30.
Vapaista paikoista tiedustelut Irmeli
Paalaste p. 050 545 1653
Kokkikerho
Viinikan kirkolla, 9–12 v. tytöille
tiistaisin 1.2.–22.2. klo 17–19. Ilm.
nuorisotoimistoon p. (03) 2190 377
Tanssikerho
Nekalan srk-talossa, Kuoppamäentie
23, 7–11 v. tytöille kevätkaudella
viitenä sunnuntaina klo 13–14. Ilm.
nuorisotoimistoon p. (03) 2190 377
Tyttöjen talvileiri
2.–6. luokkalaisille Ilkossa 18.–
20.3. Leirimaksu 30 €. Ilm.
nuorisotoimistoon p. (03) 219 0377
Tiedustelut
Irmeli Paalaste p. 050 545 1653

Yhteiset

LENNOKKIKERHOT
Isille ja 8–12 -vuotiaille pojille
LEVONMÄKI, Hikivuorenkatu 63,
maanantaisin klo 17.30
HERVANTA, Teekkarinkatu 17,
tiistaisin klo 17.30
MULTISILTA, Multisillankatu 2,
tiistaisin klo 17.30
LENTÄVÄNNIEMI, Männistönkuja 2,
torstaisin klo 17.30
VEHMAINEN, Kauppilaisenkatu 26,
perjantaisin klo 17.30
Tule mukaan hyvään ja
mielenkiintoiseen kerhotoimintaan,
jossa jokainen saa rakentaa oman
lennokin, näin kädentaidot lisääntyvät.
Kerhoiltojen lisäksi teemme
lennätysretkiä ja voimme osallistua
kilpailuihin.
Myös tytöt ja äidit ovat tervetulleita
lennokkikerhon toimintaan. Kerhoissa
on hyvät ja osaavat ohjaajat. Näin
onnistumme yhdessä touhuten!
Lennokin hinta on 20 €. Muut
tarvikkeet ja välineet saat kerhosta.
Kerhoihin voi ilmoittautua suoraan
paikan päällä ja ne alkavat viikolla
2 / 2011.

www.trevlut.net

Hannu Jukola

ToiMiNTAA NUoRiLLE
(rippikouluikäiset ja
sitä vanhemmat)

Aitolahden seurakunta

http://aitolahdennuoret.
kotisivukone.com/
Aitolahden kirkon nuorisotila
Katiskassa:
Isoskoulutus
keskiviikkoisin 12.1.–23.2. klo 18–20.
Isos- ja apuopettajapaikkojen jako
perjantaina 25.2.
Raamikset
perjantaisin 21.1.–15.4. (ei 4.2., 4.3. ja
25.3.) klo 19–20.
Yökahvila Apaja
perjantaisin klo 20–23.
21.1.–15.4. (ei 4.2., 4.3. ja 25.3.)
Leirit ja tapahtumat
30.1. Riparisunnuntai
4.–6.2. leiri Rajalassa
20.2. Yhteisvastuu-talvitapahtuma
kirkolla
25.–27.3. leiri Rajalassa
17.4. Palmusunnuntain messussa
siunataan tehtäviinsä kaikki kesän
isoset ja apuopettajat
13.–15.5. Kirkkopäivät Lahdessa

Kalevan, Pyynikin,
Ruotsalaisen ja
Tuomiokirkon
seurakunnat

Hannu Jukola

Harjun seurakunta

Hervannan seurakunta
www.hernu.ﬁ

Härmälän seurakunta
www.trevlut.net

Messukylän seurakunta
www.menuoret.net

Teiskon seurakunta

Isoskoulutus alkaa 12.1. klo 15.30
Kämmenniemen kerhohuoneessa.
Lue lisää www.trevlut.net

Viinikan seurakunta

www.viinikannu.net
Keskiviikkoisin alkaen 12.1. (ei 2.3.)
• Isoskoulutus klo 18–19
• Isosraamis klo 18–19 jo isosena
toimineille joka toinen viikko
• Peli-ilta klo 19–21
Koikkarin nuorisoillat
yhteistyössä Tampereen kaupungin
nuorisotoimen kanssa sunnuntaisin
klo 16–21 Koikkarin nuorisotiloissa
(Lehvänk. 9) alkaen 2.1.
Seuriksenillat
perjantaisin klo 18–22 Nekalan
seurakuntatalossa, Kuoppamäentie 23
Leirit, reissut, tapahtumat
• 21.–23.1. Nuortenleiri, Rajala, 15 €
• su 30.1. klo 10 rippikoulupyhä,
Viinikan kirkko
• pe 4.2. klo 18 Ooden konsertti,
Nekala
• 24.–27.3. Lähetyslentoralli,
Kalevan kirkko
• ke 6.4. klo 16.30 ja 18
nuorisojumikset, Nekala
• 8.–10.4. Nuortenleiri, Ilkko, 15 €
• pe 15.4. klo 18 Riparilaulajaiset
Viinikan kirkko
• la 30.4. retki Vappu-gospel
-tapahtumaan Kouvolaan, 25 €
• 20.–21.5. Seuriksen yö, Nekala
Lue lisää www.trevlut.net, sieltä
löytyvät myös linkit seurakuntien
omille nuorten sivuille.
Hannu Jukola

www.harjunnuoret.ﬁ
Säännöllinen toiminta
Lataamolla,
Pispalan valtatie 91:
Nuortenillat eli sössöt
alk. 7.1. perjantaisin klo 18–22
Kitarakoulu
alk. 7.1. perjantaisin klo 16.30–18
Nuorisokuoro Harjun Heleät
Kysy kanttori Tarja Laitinen
p. 050 330 6942
Muuta:
Retki Valamoon 1.–3.4.
Nuoret ristin tiellä -pääsiäislauluja ti
19.4. klo 19 Pispalan kirkko
Vappugospel-reissu Kouvolaan la 30.4.
Nuorten messu su 22.5. klo 11
Pispalan kirkko
Lisätietoa:
Facebook: Harjun Nuoret- HaNut
Niina Pohjoisaho p. 050 520 9019
Sanna Paappanen p. 050 512 1965
Mirella Lehtola p. 050 533 9714

www.katakombi.fi
Nuortenillat
alkaen keskiviikkona 12.1. klo 18.
Katso iltojen teemat
www.katakombi.fi
Nuorten Aikuisten- ja
opiskelijoiden VOIMALA-illat
perjantaisin klo 19–23 yhdessä
Kansan Raamattuseuran (KRS) kanssa.
Katso lisää www.uusiverso.fi
Apuopekoulutus
To 20.1. ja 24.2. klo 18. Sisältää
isoskoulutus-leirin 21.–23.1. Ilkossa.
Isoskoulutus
Ykkös- ja kakkosvuotiset to 13.1.,
3.2. ja 31.3., jolloin kokoonnumme
klo 18–20.30. Kevään ISKO koostuu
koulutuskerroista, Isoskoulutusleiristä
(21.–23.1. Ilkossa) sekä säännölliseen
viikkotoimintaan osallistumisesta.
God`s Gas Mooria
eli Suomen komein nuorisotila
kivijalassa perjantaisin. Katso lisää
myös www.stplayers.com
Preikkari
eli nuorten rukousillat ovat joka
toinen maanantai klo 18–19, alkaen
17.1. Katso päivämäärät tarkemmin
kalenterista www.katakombi.fi
Raamis
Raamattuopetusta juuri sinulle on
tarjolla joka toinen tiistai klo 18–19.
Raamikset alkavat 11.1. ja tarkemmat
päivämäärät löydät kalenterista
www.katakombi.fi
CTJ - Praise kuoro
jatkuu 24.1. Aina parillisten viikkojen
maanantaisin klo 18–19.30. Kuoroa
johtaa Kristiina Tanhua-Laiho. Kuoroon
ei tarvitse ennakkoilmoittautumista.
Tule mukaan laulamaan! Kuoro toimii
yhteistyössä housebandin kanssa.

VOIMALA-messut
Tuomiokirkossa klo 19 pe 14.1., 11.2.,
11.3., 8.4. ja 13.5.

Hannu Jukola
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ja nuorisolle!

Elina Eskola (vas.), Ville Salonen, Laura Ahokas ja Sanna Lehtisaari saivat
Tampereen seurakuntien nuorisotyön tunnustukset nuorisotyön joulukahveilla 16. joulukuuta.

Seurakuntien
nuorisotyö
jakoi tunnustuksia
Tampereen seurakuntien nuorisotyön nuorisokasvattajapalkinnon saivat tänä vuonna Elina Eskola ja Ville Salonen. Paavo Meriluoto -stipendi luovutettiin Laura Ahokkaalle ja Sanna Lehtisaarelle.
Tunnustukset myöntää vuosittain Tampereen seurakuntien
kasvatustyön johtokunta.
– Palkinnon saajat ovat tehneet monipuolista vapaaehtoistyötä kristillisen kasvatuksen parissa sekä tukeneet lasten ja nuorten kasvua vastuuntuntoisiksi ihmisiksi, perusteli valintaa kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Eero Ropo.
Elina Eskola, 26, on pitkän linjan partiolainen, joka on aloittanut partiouransa sudenpentuna
Härmälän Ilvestytöissä. Vuodesta
2002 hän on toiminut laumanjohtajana ja myös kantanut vastuuta
koko lippukunnasta. Hän vaikuttaa edelleen lippukunnan kantavana voimana, vaikka työskentelee Helsingissä Suomen Partiolaisten tiedottajana.
– Haluan keskittyä lasten ja
nuorten kanssa perustyöhön eli
lasten kanssa puuhaamiseen.
Lapsille ei tarvitse järjestää mitään extremea. Mieluisa ja turvallinen harrastus pitää lapsen kiinni elämässä eikä aikaa jää huonoihin asioihin, pohtii Eskola, jonka suunnittelema ohjelma on perustelujen mukaan aina hauskaa,
koulutuksellista, elämyksellistä ja
turvallista lapsille.

Nuorisotyöntekijä
on turvallinen aikuinen
Ville Salonen, 21, on toiminut sekä palkattuna työntekijänä että
vapaaehtoisena kouluikäisten ja

nuorten parissa Aitolahden seurakunnassa. Hän on ohjannut
kokkikerhoja, tehnyt perhetyötä leireillä sekä toiminut bändikämpän ja konserttien isäntänä.
Lisäksi Salonen on tehnyt satoja
talkootunteja seurakuntien leirikeskuksissa.
– Iloitsen ja saan itse voimaa
nuorten valtavasta energiasta.
Vaikka tulee väsyneenä töistä, piristyn, kun pääsen nuorten pariin,
miettii Salonen, joka purkaa hissejä päivätyössään.
Laura Ahokas, 20, haluaa työskennellä nuorten parissa, koska
monet nuoret tarvitsevat kuuntelijaa.
– Olen huomannut, että monilla nuorilla on kova aikuisen
tarve. Seurakunnan ohjaaja on
monille nuorille turvallinen aikuinen.
Sanna Lehtisaari, 25, on tehnyt
nuorisotyötä rippikoulusta lähtien ja kokee alan todella omakseen.
Sekä Ahokas että Lehtisaari
opiskelevat nuorisotyönohjaajiksi.
Molemmat haluavat työskennellä
valmistuttuaan seurakunnassa, ja
mieluiten Tampereella.
Nuorisokasvattajapalkinto on
suuruudeltaan 250 euroa ja Paavo Meriluoto -stipendi 1000 euroa. Stipendi jaetaan vuosittain
nuorisotyöhön ja partioon suuntautuville nuorille rahastosta, joka on perustettu jo edesmenneen
Paavo ”Piusa” Meriluodon muistoksi. Meriluoto työskenteli koko
elämänuransa nuorisotyönohjaajana ja kenttäsihteerinä Tampereen seurakunnissa. Työura alkoi
1950-luvulla ja eläkkeelle hän jäi
1980-luvulla.

Kirsi Airikka
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 12.–26.1.2011
Martat ja Martit tarjoavat
juttuseuraa ja kupin kuumaa
Martat ja Mariat kattavat
kahvia ja teetä arki-iltaisin
(ma, ti, ke, to) kello 17–18.30
Kalevan kirkon ala-aulaan.
Tarjolla on myös jotain kastettavaa, pullaa, gluteenittomia keksejä ja pienemmälle
väelle pillimehua. Toiminta
alkaa viikolla 2.
Kahvilassa voi pistäytyä ohimennen tai tulla varta vasten nauttimaan seuras-

ta sekä Reilun kaupan kahvista ja teestä. Tarjoilu on maksuton, mutta vapaaehtoinen
kolehti käytetään lähetystyön
tukemiseen ja tekemiseen.
Martat, Mariat ja Martit ovat paikalla keskustelua
varten. Vapaaehtoisvastuunkantajan lisäksi on mahdollisuus tavata myös seurakunnan työntekijä. Kalevan
seurakunnan papit ja diako-

Saarnavuoro
Jeesuksen kaivossa riittää vettä
Mistä tekstistä saarnaat?
On tärkeää tietää, mitä tapahtui ennen saarnatekstiä
(Joh. 4:39–42): Jeesus oli kohdannut Sykarin kaivolla samarialaisen naisen. Nainen vaikuttui, kun Jeesus
tuntui tietävän hänen elämästään kaiken. Hän kertoi
kokemastaan muillekin. Tästä tilanteesta saarna alkaa. Ihmiset innostuivat ja pyysivät Jeesusta jäämään
Sykarin kaupunkiin pariksi päiväksi, ja mitä se saikaan
aikaan? Pyhäpäivän aihe ”Jeesus herättää uskon” lupaa vihjailevan paljon.
Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Juuri näissä jakeissa Jeesus puhuu ainoastaan rivien
välissä, mutta hän on mitä suurimmassa määrin läsnä. Jeesuksen puhe kuuluu ikään kuin kaikuna kuulijoiden uskontunnustuksena.

Oliko tekstissä jotakin vaikeaa?
Jeesus puhui kahden päivän ajan samarialaisille, mutta emme tiedä mitä. Puheen perusteella ihmiset vakuuttuivat siitä, että ”hän on todella maailman pelastaja”. Mitä mahtoi Jeesus sanoa?
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Jumalanpalvelus radioidaan, ja messua on valmisteltu
tavallista hartaammin. Tesoman kirkosta tuli radiojumalanpalvelus adventtina 1978. Olin silloin laulamassa Harjun Nuorten Kuoron riveissä, nyt Harjun Kamarikuoro jatkaa tätä perinnettä. Tulemalla paikan päälle
voi palvella Suomen suurinta seurakuntaa (siis radiota kuuntelevaa) veisaamalla ja yhtymällä rukouksiin.
Kotonakin voi jumalanpalvelusta kuunnella viikon verran YleAreenasta.

Hannu Jukola

Mitä harrastat ja mikä harrastuksessasi sinua viehättää?
Tähän on talvella helppo vastata: hiihto! Lunta on Tampereellekin tullut riittävästi. Talvinen luonto on kauneimmillaan, ladut ovat loistokunnossa eikä Pirkan
hiihtoonkaan ole kahta kuukautta.

nit ovat seurakuntalaisten
tavattavissa kahvilan aikana keskustelemista, sielunhoitoa ja esirukousta varten.
Maanantaisin tavattavissa on diakonian viranhaltija,
tiistaisin lähetyssihteeri, sekä keskiviikko- ja torstai-iltaisin pappi.
Lisätietoja: lähetyssihteeri
Jyrki Pikkarainen,
p. 050 326 2388.

Katso muu
tapahtumatarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi
AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut
Aitolahden kirkossa klo 10
16.1. Mauri Nieminen, kanttori
Jonna-Mari Koikkalainen
23.1. Terttu Haikka, Maiju
Häyrynen
Muut tapahtumat
Aitotahti-kuoro 13.1.
klo 18 Aitolahden kirkossa,
jatkuen torstaisin. Tied. Maiju
Häyrynen p. 050 534 3032
Diakonian aamukahvit
17.1. klo 9–11 Atalan srkkodissa, jatkuen parittomilla
viikoilla. Yhdessäoloa
aamupalapöydän ääressä.
Päihteetön matalankynnyksen
kohtaamispaikka. Tied. Irmeli
Nylander p. 050 599 7345

Aamumessut
19.1. ja 26.1.
klo 8.30 Tesoman kirkossa
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Ainot ja Einot -ryhmä on Kalevan seurakunnan uusi eläkeikäisten ja lapsiperheiden kohtaamispaikka.
– Ryhmän tavoitteena on sukupolvien kohtaaminen, tutustuminen ja ennakkoluulojenkin hälveneminen, yhdessä tekeminen, perinteiden siirtäminen ja pyhän kokeminen, selvittää diakoniatyöntekijä Susanna Laitinen Kalevan seurakunnasta.
– Paljon puhutaan sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tärkeydestä. Lapselle on merkittävää tuntea myös vanhempaa väkeä kuin omat vanhemmat.
Moni eläkeikäinen kaipaa myös lasten
läsnäoloa. Kohtaamismahdollisuuksia
ei välttämättä ole helppo järjestää. Mo-

Muut tapahtumat
Naistenryhmä 12.1. klo 14
Haukiluoman kerhohuoneessa,
jatkuen parillisen viikon ke

tai tukee maahanmuuttajia.
Erilaisia ryhmiä voi syntyä
juuri osallistujien kiinnostuksen mukaan, ja ne laajenisivat ympäri kaupunkia,
kertoo Vuorinen toiminnan
periaatteista.
Turvaverkoston toinen
kokoontuminen on Hervannan kirkolla pe 28. tammikuuta, toistuen aina kuukauden 2. ja 4. perjantai.
– Turvaverkosto -yhteisö
on kuin toisenlainen seura-

nesti perheissä sukupolvien välinen vuorovaikutus saattaa jäädä ohueksi jo pelkästään pitkien välimatkojen vuoksi.
Kaikissa perheissä ei ole isovanhempia tai lapsia ja lastenlapsia, pohtii Laitinen, joka sai idean ryhmän perustamiseen ollessaan hoitovapaalla omien lastensa kanssa.
– Huomasin kaipaavani enemmän sukupolvien välistä yhteyttä. Itse olen saanut olla lapsena paljon
mummujen hoivissa ja huomasin, että omien lasteni suhde isovanhempiinsa rajoittuu välimatkojen ja aikataulujen
vuoksi joihinkin viikonloppuihin ja juhlapyhiin. Monessa muussakin perheessä
on samankaltainen tilanne. Ryhmän ohjelmassa on alkuhartaus, kahvi- ja mehutuokio sekä erilaista yhdessä tekemistä;
askartelua, laulua, leikkejä ja leipomista.
– Ryhmäläiset voivat tuoda myös
omia ideoitaan. Toiminta järjestetään
pitkälti lasten ehdoilla. Ryhmään ei tarvitse sitoutua, voi tulla silloin, kun itselle sopii. Ryhmässä lapset ovat vanhempiensa vastuulla, kertoo Laitinen.
Ainot ja Einot -ryhmä kokoontuu
maanantaisin, 17. tammikuuta alkaen
kello 9.30–11 Kalevan kirkon salissa 5.
Lisätietoja: Susanna Laitinen,
p. 050 541 5790.
Sukupolvet ovat kohdanneet jo hyvän
aikaa Lentävänniemen seurakuntakoti
Talentissa. Anna-Liisa Järvelä ja Helmi
Oinonen leipoivat päiväkoti-ikäisten
kanssa marraskuussa 2008.

HARJUN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
16.1. klo 10 Tesoman
kirkossa. Jukka-Pekka
Ruusukallio, Rainer Backström,
Tarja Laitinen
klo 11 Pispalan kirkossa.
Mirella Lehtola, Tarvo Laakso,
Suvi-Tuulia Raittinen, Mirella
Lehtolan virkaansiunaaminen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Kristiina Hyppölä, Rainer
Backström, Tarja Laitinen
23.1. klo 10 Tesoman
kirkossa. Jukka-Pekka Ruusu
kallio, Teuvo Suurnäkki, Tarja
Laitinen, Ville Karhula, Harjun
Kamarikuoro, johtaa Heikki
Liimola. Messu radioidaan
klo 11 Pispalan kirkossa.
Ritva-Leena Hirvonen, Riitta
Laankoski, Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkossa. Tarvo
Laakso, Arni Hukari,
Suvi-Tuulia Raittinen

Helsinkiin, edelleen vilkkaasti toimivan, luterilaisen
Verkosto-yhteisön.
– Miltä sinusta tuntuisi olla luomassa uutta yhteisöä, joka muodostuu erilaisista auttavista ryhmistä.
Haluaisitko olla mukana ehkä muuttoapuryhmässä, siivousryhmässä/rempparyhmässä, ehkä tahtoisit kuulua ryhmään, joka järjestää
yksinhuoltajille lapsiparkin,
vanhuksille ulkoilutusta,

Uusi kohtaamispaikka
lapsiperheille ja eläkeikäisille

Perjantaitupa
-eläkeläisten
virkistystoimintaa 21.1.
klo 10–12.30 Aitolahden
kirkossa, jatkuen perjantaisin
parittomilla viikoilla.
Lounasmahd. 4 €/henkilö.
Tied. Päivi Mikkola
p. 050 308 9401

Varikkomessu 23.1.
klo 17 Pispalan kirkossa

Harjun seurakunnan kappalainen
Jukka-Pekka Ruusukallio saarnaa 23. tammikuuta
kello 10 Tesoman kirkossa. Jumalanpalvelus
radioidaan suorana YLE:n Ykkösellä.

Turvaverkosto on Tampereella synnytetty uusi kristillinen auttamisen yhteisö. Yhdessä tekemiseen ja vapaaehtoiseen palvelemiseen perustuva verkosto käynnistyy
Hervannan kirkolla perjantaina 14. tammikuuta kello 18.30.
Turvaverkostoa on Hervannan
seurakunnassa käynnistämässä pastori
Hannu Vuorinen, joka perusti reilut 10 vuotta sitten

Hannu Jukola

Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Jeesuksesta todistaminen on hyväksi, mutta vielä merkittävämpää on tutustua häneen itse. Parhaiten se onnistuu lukemalla evankeliumeja ja varsinkin Jeesuksen
sanoja. Sykarin kaivolta sopii aloittaa: ”Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan.”

Turvaverkosto kutsuu auttamaan!

Kuntojumppa 13.1.
HUOM! aika klo 12.
Kokoonnumme torstaisin
ikäihmisten kuntojumppaan

Naisten kasvuryhmä 18.1.
klo 18–19.30 Lentävänniemen
srk-koti Talentti, jatkuen
parittoman viikon ti

Harjun srk:n vanhustyönohjaaja
Marja Kylä-Laaso
p. 050 337 7985

Naistenkerho 13.1.
klo 18–19.30 Raholan
kerhohuoneessa, jatk.
parillisten viikkojen to

Naistenkerhot
19.1. klo 14–15.30 Lielahden
kirkossa, jatkuen parittoman
viikon ke
20.1. klo 18–19.30 Lentävän
niemen srk-koti Talentti, jatkuen
parittoman viikon to
20.1. klo 19–20.30
Lamminpään srk-kodissa
Rauhanportti, jatkuen
parittomien viikkojen to

HERVANNAN SEURAKUNTA

Raamattu- ja
rukouspiiri 13.1.
klo 18–19.30 Haukiluoman
srk-kodissa,
jatk. torstaisin (joka viikko)
Naistenkerho 17.1.
klo 18–19.30 Tesoman
kirkossa, jatkuen parittomien
viikkojen ma
Anna ja Arvo -kahvila,
18.1. klo 13–14.30
Voionmaank. 44 A,
kerhohuone. ”Lapin lumo”
Maaria Rautio ja Marja Koivisto.
Ohjelmassa lisäksi kahvit,
hartauksia, yhteislaulua,
tuolijumppaa, keskustelua,
ym. Ryhmän ohjaajina Marja
Koivisto,
puh. 040 061 1020 ja
Maaria Rautio

Harjun Kirkontuvat
aloittavat kevätkautensa
klo 10 monipuolinen
ohjelmatuokio klo 11.30
hartaus ja klo 12 lounas
ma 17.1. Miestentupa
Tesoman kirkossa,
Tesomankuja 5
ti 18.1. Tesoman Kirkontupa
Tesoman kirkossa
to 20.1. Kalkun Kirkontupa
Kalkun srk.talossa,
Pitkäniemenkatu 9
pe 21.1. Pispalan Kirkontupa
Pispalan kirkossa,
Pispalan valtatie 16

Messut
Hervannan kirkossa klo 11
16.1. perhemessu, Ilmo Käki,
Kaija Karvala, seurakuntaan
muuttaneiden kirkkopyhä
23.1. Soile Rantavuori,
Jari Kuusi
Toinen messu 23.1.
klo 17 kirkossa. Soile
Rantavuori, messu tulkataan
englanniksi
Muut tapahtumat
Kristus-ilta 15.1. klo 17
Hervannan kirkossa. Ylistyksen,
rukouksen ja evankeliumin ilta
Lähetys- ja raamattuluento klo 9.30 kirkossa
16.1. Millainen Jumala on?
KTM Lauri Martikainen
23.1.
Raamattuluennot radioidaan
Radio Dein, Tampere
97,2 kautta Sisä-Suomen

www.tampereenseurakunnat.fi
Uusperhepareille uusi vertaisryhmä
kunta, joka vastaa jäsentensä tarpeita palvella, toimii
ja vahvistaa mukana olevien
keskinäistä yhteyttä sekä tukee myös hengellistä elämää,
Vuorinen toteaa.
Yhteisö on myös osa
Tampereen seurakuntien
Uusi Verso -verkostoa.
Lisätietoja: Hannu Vuorinen, p. 050 326 0929, hannu.
vuorinen@gmail.com, www.
turvaverkosto.fi.

Kuinka hoitaa parisuhdetta
uusperheen arjen pyörityksessä, miten toteuttaa vanhemmuutta uusperheessä ja
miten onnistuu äiti- tai isäpuolena oleminen.
Muun muassa näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Tampereen seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen ja Suomen Uusperheellisten liiton ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä uusperhepareille.

Ryhmässä voi pohtia uusperheiden selviytymiskeino-

ja ja kuulla, miten muut ovat
kohdanneet ja käsitelleet
uusperhe-elämän käänteitä.
Keskusteltavat
asiat ovat luottamuksellisia.
Ryhmää vetävät perheneuvojat Heidi Alatalja ja Pertti
Salminen.
– Tampereella ei toistai-

kuuluvuusalueella kuukauden
ensimmäisenä maanantaina
klo 19.30

myssyjä ym. Ota myös omia
lankoja ja puikot mukaan.
Tied. Johanna Asikainen
p. 050 560 6096

Kirkon lähetyspiirin
kevätkausi alkaa 13.1.
klo 14–15.30 Kalevan kirkon
salissa 1. Pikkarainen

Raamattupiiri 20.1.
klo 18 Multisillan srk-kodissa.
Uusi piiri alkaa. Kokoonnumme
parittomilla viikoilla. Tied. Mirja
Rautkoski p. 050 414 2212

Raamattupiiri 13.1.
klo 14–15, jatkuen parillisten
viikkojen torstaisin, Sudenkatu
6, kevätkausi 13.1.–5.5. Tied.
diakoniapappi Jukka Kuusisto

Muut tapahtumat
Kutsu elämään – matkalla
kristinuskon perusasioihin
18.1. klo 18 Linnainmaan
srk-keskuksessa. Sakramentit
kantavat

Naistenkerho 24.1.
klo 18–19.30 Peltolammin srkkeskuksessa. Kokoonnumme
maanantaisin parillisilla
viikoilla. Tied. Eija Vesola
(p. 050 370 2091) tai Mirja
Rautkoski (p. 050 414 2212).

Sanansaattajien
radiolähetyspiiri 16.1.
klo 14 Järvensivun srk-talossa.
Jyrki Pikkarainen

Vaunujengi 17.1. ja 24.1.
klo 14–15.30 Pelipuiston srkkodissa. Vaunujengi kokoontuu
viikoittain
Jumalan kämmenellä
-ilta 18.1. klo 17.30–19
kirkossa. Perhepyhäkoulu,
raamatunopetusta, askartelua,
temppurata, kynttilähetki,
iltapala
Pyhäkoulu 23.1. klo 11
kirkossa, jatkuen viikoittain
Venäjänkielinen rippikoulu
aikuisille
Kokoontumiset alkavat 4.2.
Rippikoulu jatkuu kevään
ajan perjantai-iltaisin klo 17–
19 Pelipuiston srk-kodissa,
Teekkarinkatu 17. Opettajina
toimivat pastori Jari Kuusi ja
diakoni Sari Peltonen. Tulkkaus
järjestetty. Ilm. Sari Peltonen
sari.peltonen@evl.fi tai p. 050
381 7177

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
Härmälän kirkossa klo 10
16.1. Mirja Rautkoski
23.1. Juha Heikkilä, Markku
Ylipää
Muut tapahtumat
Raamattu- ja
keskustelupiiri Perkiönkatu
75 F -kerhohuoneella torstaisin
klo 18, alk. 13.1. Tied. Leena
Tyrkkö p. 050 413 1895
Torstaitupa
13.1. ja 20.1.
klo 9.30–13.30 Peltolammin
srk-keskuksessa. Ikäihmisten
kohtauspaikka torstaisin.
Hartaus, mukavaa yhdessäoloa,
jumppaa ja maukasta
kotiruokaa. Mahd. myös
jalkahoitoon ja hierontaan.
Vetäjinä Päivi Weckström
(p. 050 591 6557) ja Seija
Huttunen (p. 050 559 3414)
Päihteetön kohtaamispaikka 14.1. ja 21.1.
klo 12–13.30 Multisillan srkkodissa. Kokoonnumme
perjantaisin. Tied. Johanna
Asikainen p. 050 560 6096
Lähetyspiiri 18.1. klo 13
Peltolammin srk-keskuksessa.
Kokoonnumme parittomilla
viikoilla. Tied. Ritva Kuosmanen
p. 050 324 7601
Käsityöpiiri
19.1. ja 26.1.
klo 13–14.30 Multisillan srkkodissa. Kokoonnumme
keskiviikkoisin. Tule mukaan
tekemään Äiti Teresa -peittoja,

Diakoniapiiri 26.1.
klo 13–14.30 Härmälän
kirkossa. Mukavaa yhdessäoloa
ikäihmisille monipuolisen
ohjelman ja hartauden sekä
kahvihetken merkeissä.
Tuolijumppa klo 12.30. Tied.
Taina Nuorto p. 050 364 6192
Naisten ilta 26.1.
klo 18–20.30 Kuuselan
Seniorikeskuksessa,
Nuolialantie 46.
”Isovanhemmuus, ilo ja haaste”,
Irmeli Merikanto MLL:sta.
Illan ohjelma:
klo 18 sauna ja uinti,
klo 19 teetarjoilu,
klo 19.15 alustus ja
keskustelua.
Illan emäntänä Rea Maakanen,
p. 050 586 0674, pastori Mirja
Rautkoski, p. 050 414 2212

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
Kalevan kirkossa klo 10
16.1. Harri Luoma, Pekka
Paakkanen, Kari Nousiainen,
lauluryhmä Yxlysti. Uusien
luottamushenkilöiden
tehtävään siunaaminen
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Harri
Luoma, Kari Nousiainen
23.1. Pekka Paakkanen, Salla
Häkkinen, Eliina Lepistö, Kari
Nousiainen ja Seurakuntakuoro
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Pekka
Paakkanen, Eliina Lepistö
Muut tapahtumat
Kissanmaan
kohtaamispaikka 13.1.
klo 13–14, Sudenkatu 6,
torstaisin klo 13–14. Kahvi
ja pulla 1 €. Ohjelmaa ja
keskustelua elämänläheisistä
arkisista asioista. Kevätkausi
13.1.–19.5. Tied. Mari Paija
Tullaan tutuksi -ryhmä
13.1. klo 13–14.30
eläkeikäisille Kalevan
kirkon salissa 10 torstaisin
klo 13–14.30. Kevätkausi
13.1.–18.5.Kahvi ja pulla 1 €.
Tied. diakonissa Anne Joronen

Sanan ja lähetyksen
iltapäivä 16.1. klo 15
Kalevan kirkon sali 9. Ev.lut
Lähetysyhdistys Kylväjä
Ainot ja Einot,
eläkeikäisten ja lapsiperheiden kohtaamispaikka 17.1. klo 9.30–11.
Katso lisätiedot s. 10
Jumalan kämmenellä -ilta
18.1. klo 17.30–19 Kalevan
kirkon srk-salissa, jatkuen kerran kuukaudessa. Illan aiheena
”Jeesus nimi”. Ilta koko perheelle. Ollaan alttarin äärellä ja askarrellaan kirkkovuoden teeman
mukaan, lapsille temppurata,
yhteinen iltapala
Palvelupiiri, vapaa
ehtoisten ryhmä 19.1.
klo 13.30–15 Kalevan kirkon
salissa 1. Palvelupiiri kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkona. Ryhmä on tarkoitettu
kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Kahvi ja pulla 1 €.
Tied. diakoni Susanna Laitinen
tai seurakuntaemäntä Leila
Tennilä-Piittala
Kissanmaan lähetyspiirin
kevätkausi alkaa 19.1.
klo 14–15.30 Kissanmaan srkkodissa. Pikkarainen

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
Messukylän kirkossa klo 10
16.1. klo 10 Messukylän
kirkossa. Janne Häkkinen,
Anne-Maarit Rantanen, Anssi
Pyykkönen
klo 10 Kaukajärven srk-talossa.
Tuula Haavisto, Päivi Vilpakka
23.1. klo 10 Messukylän
kirkossa. Anne-Maarit
Rantanen, Jari Nurmi,
Petri Karaksela. Diakoni
Sinikka Leijon ja kanttori
Petri Karakselan virkaan
siunaaminen
klo 12 Perhemessu
Linnainmaan srk-keskuksessa.
Pirjo Tuiskunen, Päivi Vilpakka,
päiväkerhot ja avoin päiväkerho
Iltamessu 16.1. klo 17
Uudenkylän srk-talossa. Kaisa
Yrjölä

Siionin kannel -lauluseurat
23.1. klo 18.30–20
Kaukajärven srk-talossa. Jari
Nurmi, Liisa ja Valto Käkelä
Kohtaamispaikka
työikäisille yksin tai
yhdessä 15.1. klo 17–19
Linnainmaan srk-keskuksessa.
Tule yhdessä suunnittelemaan
toimintaamme! Tied. Janne
Kankainen 050 560 8361
janne.kankainen@tampereevlsrk.fi
Miesten vuosihuoltopäivä
29.1. klo 12 Ilkon
kurssikeskuksessa. Tied. ja ilm.
Touko Hakala p. 050 327 6302
touko.hakala@evl.fi
Piirit alkavat viikoilla 2 ja 3.
Katso: www.
tampereenseurakunnat.fi/
messukyla

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
Aleksanterin kirkossa klo 10
16.1. Ari Rantavaara, Säde
Siira ja Riikka Viljakainen.
23.1. Säde Siira, Ari
Rantavaara ja Liisa Ahlberg
Muut tapahtumat
Miesten raamattupiiri
13.1. klo 11 Pyynikin
kirkontuvassa. 1. Kor 8,
Uhraaminen, Pentti Arvola.
Isäntänä Ari Rantavaara
Raamattu- ja rukoushetki
torstaisin klo 16 Aleksanterin
kirkon kryptassa, alk. 13.1.
tiistaisin klo 12 Aleksanterin
kirkon kappelissa, alk. 18.1.
Karkelosolu 13.1. klo 18
Aleksanterin kirkon kryptassa
Seurakuntapiiri 17.1.
klo 14 Aleksanterin
kirkon kryptassa, jatkuen
maanantaisin. Rukous
tienraivaajana, Olavi Salminen
Lähetyspiiri 18.1. klo 13
Aleksanterin kirkon kryptassa,
jatkuen tiistaisin klo 13 Aleksanterin kirkon kryptassa. Namibialainen lähimmäinen, Taimi Sarko
Uusia eväitä elämän
reppuun 18.1. klo 13
Emmauksessa, Seurakuntien
talossa. Toimintaa erityisesti
työttömille ja muillekin
työikäisille, joilla on vapaata
päiväsaikaan. Joka toinen tiistai
klo 13–15

seksi ole ollut tällaisia ryhmiä, mutta pareja on paljon,
Alatalja perustelee ryhmän
tarvetta.
Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa 2. helmikuuta ja 30. maaliskuuta välisenä aikana Svenska Hemmetin tiloissa, osoitteessa Satamakatu 19. Yleensä kokoontumisaika on keskiviikkoisin
kello 17.30–19.15 (poikkeuksena viikko 9).
Ajatuksena on, että ryhmä voisi halutessaan jatkaa
kokoontumista ilman ohja-

usta myös ohjatun ajan jälkeen.
Osallistuminen on maksutonta. Paikkoja on rajoitetusti ja mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen viimeistään 21.
tammikuuta: Suomen Uusperheellisten Liitto p. 022502503 tai toimisto@supli.
fi. Sähköpostilla ilmoittautuessasi ilmoita, mikä kurssi
on kyseessä sekä nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Kristittyjen ykseyden
rukouspäivä,
Kaisu-Leena Taulu. Yhdessä
lasten puolesta -kansainväliseen ketjuun kuuluva äitien rukousketju 18.1. klo 17.30 Aleksanterin kirkon kryptassa, jatkuen parittomilla viikoilla Aleksanterin kirkon kryptassa ja parillisilla viikoilla Aleksanterin kirkon kappelissa

23.1. Tero Matilainen

Perhekerho 19.1.
klo 9.30–11.30 Pyynikin
srk-kodissa, jatkuen joka
keskiviikko Pyynikin pappilassa

Lähetyksen rukousryhmä
17.1. klo 19. Ylä-Sääksissä,
Sääksniementie 118 A

Päivähetki 19.1. klo 14
Aleksanterin kirkon kryptassa,
jatkuen keskiviikkoisin.
Päiväkuoro esiintyy
tilaisuudessa
Rukouksen ja ylistyksen
ilta 19.1. ja 26.1. klo 18.30
Pyynikin kirkontuvassa
Ehtoollishartaus 20.1.
klo 17 Aleksanterin kirkossa.
Säde Siira
Pyynikin Kirkontupa
Mustalahdenk. 21 A
klo 10 kahvit, klo 11.30 ohjelma
14.1. kirjasta Kekkosten
miniänä
17.1. verenpaineen mittausta,
Marja-Leena Pukema
21.1. vuoden ensimmäinen
kirjakatsaus, Ulla Sipponen

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
Teiskon kirkossa klo 10
16.1. Anu Perälä, Anna Stina Nyman

Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri
13.1. klo 18
Kämmenniemen kerhohuoneessa. Aunessalmen puoleisessa
päädyssä, Kämmenniemenkatu
46. Torstaisin parillisilla
viikoilla. Lisät. Minna Hopsu
p. 050 401 1012

Musiikkipyhäkoulu 23.1.
klo 13.30 Kämmenniemen
kerhohuoneessa
Keski-Teiskon pyhäkoulu
23.1. klo 15 Teiskon srktalossa
Lähetyksen käsityöpiiri
Kahvi ja kudin 25.1.
klo 10 Teiskon srk-talossa

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
Tuomiokirkossa klo 10
16.1. Olli Hallikainen, Asko
Peltonen, Matti Hannula,
Tuomas Laatu, Pirkanpojat
A-kuoro, joht. Jouni Rissanen,
pyhäkoulu
23.1. Merja Halivaara,
Matti Hannula, kamarikuoro
Cantionale, joht. Marja-Liisa
Rautelo, pyhäkoulu
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus 13.1.
klo 17 Aleksanterin kirkossa.
Marita Hakala

KERHOT ALKAVAT
Tampereen seurakuntien varhais
kasvatuksen päiväkerhot, avoimet päivä
kerhot sekä koululaisten iltapäiväkodit
aloittavat toimintansa joulutauon jälkeen
viikolla 2 eli 10. tammikuuta 2011 alkaen.
Myös uudet kerholaiset ovat
tervetulleita mukaan toimintaan!
Katso ajat ja paikat verkosta:
www.tampereenseurakunnat.fi/lapset
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 12.–26.1.2011
Ekumeeninen rukousviikko
rakentaa kristittyjen yhteyttä
e kUMeenista rUkoUsviikkoa
vietetään Tampereella 16.–23.
tammikuuta. Maailmanlaajuinen rukousviikko on 18.–
25.1. Ohjelmaa riittää koko
viikolle, ja sen huipentumana
on sunnuntain rukousvaellus.
Viikon teemana on Yhteinen
usko, leipä ja rukous.
– Ekumeenisella rukousvaelluksella on vankat perinteet Tampereella. Se tarjoaa

eri kirkkokuntien jäsenille ja
muille kiinnostuneille hyvän
ja luontevan tavan tutustua
paikallisiin seurakuntiin ja
erilaisiin rukouskulttuureihin, ja tietysti toisiin kristittyihin, kertoo Tampereen ev.
lut. seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Ville Aalo, joka toimii Tampereen ekumeenisen työryhmän sihteerinä.

Ekumeenisen
rukousviikon ohjelma Tampereella:
Aalon mukaan Tampereella on hyvä ja toimiva
ekumeeninen yhteistyö eri
kirkkojen kesken.
– On tärkeää, että kohtaamme toisia kristittyjä ja
tulemme paremmin tutuiksi keskenämme. Kohtaamalla ja yhdessä rukoilemalla
voimme vahvistaa yhteyttä
ja rakentaa kristittyjen ykseyttä arjessa.

Su 16.11.
Kaikissa sunnuntaiaamun
jumalanpalveluksissa rukous
kristittyjen ykseyden puolesta
ja alkavan viikon puolesta
Ma 17.1.
klo 8.30-9.30
Rukousta kristittyjen
yhteyden puolesta
Tampereen NNKY
Hämeenpuisto 14 F

Hannu Jukola

Esirukoustilaisuus
16.1. klo 17 Tuomiokirkossa.
Pirkko Jalovaara
Katariinan Seniorit 17.1.
klo 9.30–12 Srk-koti Katariinassa. Jumppa, kevätkauden aloitus, mukana Pirjo Heikkinen
Tuomiokirkon kuoron
harjoitukset 19.1. klo 18
Tuomiokirkossa alkavat, jatkuen
keskiviikkoisin.
Tied. kanttori Tuomas Laatu
p. 050 433 4823

Näin mallit kävelevät, opastaa Saija Taponen (edessä). Muotinäytöstä varten harjoittelevat
Eija-Liisa Larsén, Sara Schmidt, Carolin Peña, Deborah Paul-Kabare ja Nilima TamangHeino.

Ollaan naisia Näsillä
ollaan naisia -tapahtUMa kokoaa kaiken
ikäisiä, kokoisia ja värisiä naisia Tampereen seurakuntien talon Näsin saliin lauantaina 22. tammikuuta kello 13–18.
Meikkausta, ihonhoitoa, hierontaa ja
rukouspalvelua on tarjolla kello 13–17.30
kympin hintaan, ilmoittautuminen näihin alkaa jo keskipäivällä.
Meikki persoonan mukaan on aiheena Anne Salmikankaalla kello 13, ja kello 14 naiseutta taivaalta peilaillaan tyylikouluttajien Eija-Liisa Larsenin ja Saija
Taposen kokoamassa muotinäytöksessä.
Kello 15 alkavan kahvitauon jälkeen
teologi, kirjailija Anna-Liisa Valtavaara
luennoi huolehtimisesta. Myöhemmässä
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luennossaan hän kulkee huolehtimisesta
luottamukseen.
Kello 16.15 on tarjolla gospellattaria
Asta Lehtimäen ohjauksessa ja lopuksi
päästetään lavalle pastorit Marita Hakala,
Ulla Halttunen ja Anna-Liisa Valtavaara.
– Tapahtuma perustuu suurimmalta osalta vapaaehtoistyöhön ja yrittäjien
mukaan saamiseen, Hakala kertoo.
Tampereen seurakuntien mukana järjestäjinä häärivät Kansan Raamattuseura
ja Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys.
Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta
sen tuotto menee Naisten pankin hyväksi. Myös asusteita on myytävänä.

PyhäkouluT
alkavat

Vohveleita ja vaihtelua
-oloilta 20.1. klo 17–
19.30 srk-koti Katariinassa.
Yhdessäoloa, pelailua
Katariinan Seniorit
24.1. klo 9.30–12 Srkkoti Katariinassa. Jumppa,
yhteislaulua sekä keskustelua
ajankohtaisista asioista,
Antero Niemi
HETI-hengellinen
tiistaikerho 25.1.
klo 13–14.30 Emmaus,
Seurakuntien talossa. Vanhan
Testamentin aarteita, Antti
Punkari

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut
Viinikan kirkossa klo 10

Pyhäkoulu on lasten oma hetki Raamatun
kertomusten parissa, yhdessä kuunnellen,
rukoillen, leikkien, laulaen ja askarrellen.

Harjun seurakunta
Su klo 10.30 Virontörmänk. 13 (paritt. vko)
Su klo 17 Varikko, Pispalan kirkko, Pispalan valtatie 16 (paritt. vko)
Su klo 10 Tesoman kirkkopyhäkoulu, Tesomank. 5 (kerran kk:ssa)
Su klo 11 Rauhanportti, Rauhantie 21 (kerran kk:ssa 16.1. alkaen)
Su klo 12 Lielahden kirkko, Ollinojank. 2 (kerran kk:ssa)
Tied. pyhäkoulupappi Jukka-Pekka Ruusukallio p. 050 345 1643

Messukylän seurakunta (16.1. alkaen)
Su klo 10.30 Takahuhdin srk-koti, Tanhuank. 40
Su klo 11 Levonmäen srk-koti, Hikivuorenk. 63
Su klo 12 Linnainmaan srk-keskus, Korpikodink. 2
Su klo 17 Uudenkylän srk-koti, Ali-Huikkaantie 13, Alku yhdessä Iltamessun kanssa (parill. vko)
Tied. pyhäkoulusihteeri Merja Mäkisalo p. 050 356 3120

Hervannan seurakunta
Su klo 11–12 Hervannan kirkko, Lindforsink. 7
Ti klo 17.30–19 Perhepyhäkoulu Jumalan kämmenellä -illat, Hervannan kirkko (paritt. vko 18.1. alkaen)
Ti klo 18–19.30 Maahanmuuttajien pyhäkoulu, Hervannan kirkko
(parill. vko alkaen 25.1.)
To klo 18–19.15 Venäjänkielinen pyhäkoulu Pelipuiston srk-koti,
Teekkarink. 17 (paritt. vko 20.1. alkaen)
Tied. pyhäkoulusihteeri Kirsi Juntunen p. 050 574 4943

Pyynikin ja Tuomiokirkkoseurakunta
Su klo 10 Tuomiokirkko, Tuomiokirkonk.
Su klo 16 Vanha kirkko, Keskustori
Su klo 18 Tuomasmessun yhteydessä, Aleksanterin kirkko, Pyynikin kirkkopuisto (23.1., 13.2., 6.3., 20.3., 10.4., 24.4., 15.5. ja 2.6.)
Ti klo 18 Junioripyhäkoulu, Finlaysonin kirkko, Puuvillatehtaank. 2, (5.4. asti)
Tied. pyhäkoulusihteeri Meeri Ruohonen p. 040 539 6160

Härmälän seurakunta
Su klo 10 Härmälän kirkko, Antink. 3 (16.1. alkaen)
Tied. pyhäkoulusihteeri Kristiina Rekola p. 050 341 5137
Kalevan seurakunta
Ti klo 17.30–19 Perhepyhäkoulu Jumalan Kämmenellä -illat, Kalevan
kirkon srk-tila, Liisanpuisto 1 (18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5. ja 7.6.)
Tied. Elina Rautavirta p. 050 302 3253
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Seniori -foorum – uskosta
ja elämästä 20.1. klo 13
Aleksanterin kirkon kryptassa.
Mistä voimaa suruun? näyttelijä
Tapani Perttu. Isäntänä Asko
Peltonen, emäntänä Anneli
Rautakorpi ja juontajina Jarmo
Linne ja Mirja Vahteristo

Teiskon seurakunta
Su klo 13.30 Musiikkipyhäkoulu, Kämmenniemen kerhohuone,
Kämmenniemenk. 46 (23.1., 13.2., 13.3. ja 3.4.)
Su klo 15 Kuorannan kotipyhäkoulu Hakamaa, Kuorannantie
511, (30.1., 27.2., 27.3. ja 22.4.)
Su klo 15 Keski-Teiskon pyhäkoulu, Teiskon srk-koti, Teiskon
kirkkotie 113, (23.1., 20.2., 20.3. ja 10.4.)
Tied. pyhäkoulusihteeri Elina Tarkkala p. 050 540 5282
Viinikan seurakunta
Ti klo 17.30–18.30 Arkipyhäkoulu, Koivistonkylän srk-koti,
Koivistontie 46 (18.1. alkaen)
Pe klo 15 Arkipyhäkoulu, Nekalan srk-talo, Kuoppamäentie 23,
(21.1. alkaen)
Tied. pyhäkoulusihteeri Päivi Manninen p. 050 536 5424

Ke 19.1.
klo 18.00
Messu kristittyjen
ykseyden puolesta
Tampereen katolinen
Pyhän Ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A
To 20.1.
klo 13.00
Torstaitapaaminen
isäntänä Lasse Mattsson.
Pelastusarmeija
Satakunnankatu 27

To 20.1.
klo 17.00
Jeesus-rukouspalvelus
Tampereen
ortodoksinen kirkko
Tuomiokirkonkatu 27
Pe 21.1.
klo 18 alk.
Liekki-ilta
Alkukahvit, jonka jälkeen
ylistystä, opetusta ja rukousta.
Lastenhoito
Tampereen
Metodistiseurakunta
Lapintie 4

16.1. Jorma Satama, Daniel
Hukari, Veikko Myllyluoma.
Nimikkolähetti Marja Ochiengin
matkaan siunaaminen.
23.1. Jussi Mäkinen, Jorma
Satama, Veikko Myllyluoma,
Pekka Ketola laulu

Jeesus herättää uskon, Jorma
Satama Keskiviikkopiiri jatkuu
keskiviikkoisin

Iltamessu 16.1. klo 18
Nekalan srk-talossa. Daniel
Hukari
Hiljainen iltakirkko 13.1. klo 19
Viinikan kirkossa. Ismo Kunnas

Pakkaskirkko 22.1.
klo 18–19. Päivi ja Juha
Pehkosella, Nekalantie 12

Muut tapahtumat
Torstaipiiri 13.1.
klo 14. Muotialantie 23
kerhohuoneessa, Ismo Kunnas
Piiri jatkuu parillisilla viikoilla
Nekalan pysäkki 14.1.
klo 10–13 Nekalan srk-talossa.
klo 10 aamukahvit 1 €
klo 10.30 Uusin voimin
uuteen vuoteen, Ft Pia
Nykänen Tampereen
Diabetesyhdistyksestä. Sana
viikonvaihteeksi, Jorma Satama
klo 12.15 lounas 3 €
Nekalan Pysäkki jatkuu
perjantaisin
Sanasta Suunta 16.1.
klo 14–16, Viinikan kirkossa.
Elämän vettä lahjaksi, Erkki
Ranta Liisa Metsähonkala,
laulu. Mahd. henkilökohtaiseen
keskusteluun ja esirukoukseen.
Kahvi- ja teetarjoilu
Järj. Viinikan srk., SRO,
Kirkkopalvelujen opintokeskus
Aamurukoussolu 17.1.
klo 5.30–7 Koivistonkylän srkkodissa, jatkuen maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 5.30–7.
Tied. Anne Tuhkanen
p. 044 218 0010
Pyhäkoulu 18.1.
klo 17.30–18.30 Koivistonkylän
srk-kodissa, jatkuen tiistaisin
Raamattupiiri 18.1.
klo 18–19 Koivistonkylän
srk-kodissa. Piirissä myös
lähetysasiaa esillä, jatkuen
tiistaisin
Keskiviikkopiiri 19.1.
klo 13 Viinikan kirkossa. Talven
riemut, runot Eila Virtanen

Pyhäkoulu 21.1. klo 15,
Nekalan srk-talossa, jatkuen
perjantaisin

ENGLISH SERVICE
With Holy Communion in the
Old Church of Tampere, Vanha
kirkko, Keskustori, every
Sunday at 4 p.m. After the
service coffee and tea served.
Sunday School for kids, Bible
reﬂection
16.1. Kati Eloranta
23.1. Ville Aalo. Before the
service, Ecumenical devotion
at 15.30 for the Week of Prayer
for Christian Unity

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gudstjänst i Gamla kyrkan varje
söndag kl 10.30
För annan verksamhet se
Kyrkpressen eller ring oss på
(03) 219 0298

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkossa on
avoinna arkisin maanantaista
perjantaihin klo 12–18,
jolloin paikalla on päivystävä
seurakuntalainen.
Klo 16–18 on myös pappi
tavattavissa,
klo 17 rukoushetki.
Ehtoollishartaus
torstaisin klo 17.
Ovet avoinna lapsille ja nuorille
ma ja ke klo 13–15

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

La 5.2.2011
klo 13 yli 55 v.

klo 17 40–55-v.

Aleksanterin kirkon kryptassa

SydänyStävää vAillA?

Kirjastotalo
Metsoa
vastapäätä

tied. ja sitovat ilm. ke 2.2.2011 mennessä
pikadeitit@evl.fi tai p. 050 381 7177
Hinta 10 € sis. ohjelman ja tarjoilut
www.tampereenseurakunnat.fi/pikadeitit
www.tampereensinkut.fi

www.tampereenseurakunnat.fi
La 22.1.
klo 10
Jumalanpalvelus,
raamattutunti
Aiheena ”Suhde Jumalaan,
suhde ihmisiin”
Tampereen Adventtiseurakunta
Ilomäentie 5
La 22.1.
klo 13-18
Ollaan naisia -tapahtuma
Seurakuntien talo
katso lisää s. 12

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Lähetyskauppa Tasku
Kauppakatu 13,
puh. 2190 420.
Avoinna ma–pe 10–17.
Runsaasti kauniita käsitöitä:
lämpöisiä villasukkia, tumppuja,
huiveja. Isoäidin kutomia
vauvanvaatteita. Yksilöllisiä
kodin tekstiileitä: pöytäliinoja,
poppanoita, pannulappuja ja
esiliinoja. Tule ostoksille!

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

La 22.1.
klo 14-17
Perheen päivä, asiantuntijaluentoja ja keskusteluja
perheen parhaaksi
Päiväkahvit. Samanaikaisesti
lapsiparkki.
Tampereen ortodoksinen kirkko,
Nikolainsali
Tuomiokirkonkatu 27
La 22.1. klo 17
Sanan ja toivelaulujen ilta
majurit Lasse ja Pirjo Vallinsalo
Pelastusarmeija
Satakunnankatu 27
ehtoiseen vanhustyöhön,
tied. ja ilm. p. 210455.
Keskiviikkoisin klo 10–14
26.1. klo 10–12 Leskien Klubi
–kahvila, musiikkituokio
Olli Yli-Harja
klo 10–12 Pelko pois atk:sta,
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on...,
iloista yhteislaulua
19.1. Matti Sammal ja
Kristiina Erälaukko
26.1. Mauri Kuusinen ja Hilkka
Malm
Torstaisin klo 10–14
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 10.30 Englannin aktivointi,
2. krs
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa
klo 13 Kotialttarin äärellä
päivähartaus ja toivevirsiä
13.1. pastori Teuvo Suurnäkki
20.1. rovasti Olavi Salminen
www.mummonkammari.fi
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)

MUMMON KAMMARI

MUSTA LAMMAS

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
Tammikuun näyttely:
Välähdyksiä, Marja Seppänen
Kyläpaikka
Maanantaisin klo 10–14
klo 10–14 Äiti Teresan
peittotalkoot
klo 11 Saksan lukijat, 2. krs
klo 12.30
Pöytälaatikkorunoilijat, 2. krs
klo 14 Kirjojen ystävät
17.1. Professori Olavi Borg
kertoo muistelmakirjastaan
Elämä kertoo: puoli vuosisataa
akateemisessa maailmassa
24.1. Sadut, vieraana
Katariina Ahtiainen
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
17. ja 24.1. klo 17–19. Perehdytyskurssi vapaaehtoiseen
vanhustyöhön. Tiedustelut ja ilmoittautuminen p. 219 0455
Tiistaisin klo 10–14
klo 10 Tumpputiistai ja
askartelutalkoot
1. ja 8.2. klo 13–15
Perehdytyskurssi vapaa-

asunnottomien ja päihde ongelmaisten päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372.
Avoinna ma–to klo 7.30–13,
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to
7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro asiakaskortilla
ma–to 10–12 ja pe 9.30–11.
Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia.
Pullakirkossa klo 10–12.
Tarjolla leipää ja kahvia
maksutta
16.1. Ilmari Karjalainen,
Yhteiskunnallinen työ
23.1. Sonja ja Gunnar Nyman,
Vapaakirkko
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
19.1. Ismo Kunnas,
Viinikan srk
26.1. Antti Kulmala,
Aitolahden srk
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13.15–15
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä
eroon pyrkiville naisille ja
miehille

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

Su 23.1.
Kaikissa sunnuntainaamun
jumalanpalveluksissa
rukous kristittyjen
ykseyden puolesta
Ekumeeninen
rukousvaellus:
klo 14.00 Ortodoksikirkko
klo 14.30 Helluntaiseurakunta
klo 15.00 Metodistikirkko
klo 15.30 ICCK, Vanha kirkko
klo 16.00 Pelastusarmeija
klo 16.30 Katolinen kirkko
klo 17.00 Adventtikirkko

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Ma 17.1. klo 10–12
Omaishoitajien Kahvila
Mooria, Kyttälänkatu 1
Ti 18.1. klo 10–12
Takahuhdin omaishoitajat
Laidunkatu 5
La 12.2. klo 10–15.30
liikuntarajoitteisten aikuisten
Virkistyspäivä
Ilkon kurssikeskus,
Ilkontie 8–10
Hinta 10 €. Ilm. 4.2. mennessä
p. (03) 219 0252 tai
anita.kuusela@evl.fi
Kuurojentyö
Ti 25.1. klo 16–18
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
To 20.1. klo 13 Talvikauden
avajaiset
Pe 21.1. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehden lukua
- asiointimahdollisuus
lähialueella
- päivähartaus
Ke 26.1. klo 13 Miestenpiiri

PÄIVÄRAAMATTUKOULU
”Usko ja teot”
torstaisin klo 9.30–13
Kalevan kirkon srk-salissa
13.1.–14.4. (ei 3.3.)
13.1. Mitä Raamattu
minulle merkitsee? Ville Aalo,
raamattukoululaiset
20.1. ”Minä uskon
Jumalaan…”, Merja Halivaara
Veden muuttaminen viiniksi
Kaanaan häissä (Joh. 2:1–2)
Järj. Tampereen ev.lut. srk.
Lisät. Ville Aalo
p. 050 468 8484/
ville.aalo@evl.fi

RETKET/MATKAT
Retki uuteen Valamoon
Heinävedelle 19.–21.2.
Lisät. Pirkko Partanen

Rukousvaelluksen jokaisessa
pysähdyspaikassa on noin
12 minuutin rukoushetki.
Rukousvaellukseen voi liittyä
matkalta.
Adventtikirkossa on
rukoushetken jälkeen
teetarjoilu, jonka jälkeen ehtii
Tuomasmessuun kello 18
Aleksanterin kirkkoon.
Rukousviikon teksti on
Apostolien teot 2: 42–47.
Suomen ekumeenisen
neuvoston sivut:
www.ekumenia.fi
p. 050 406 7170. Info
matkasta Hervannan kirkolla
ke 12.1.
klo 17. Järj. Hervannan srk.
Mukana past. Ilmo Käki
11.3. Teatterimatka
Hämeenlinnaan, Loviisa
Niskavuori. Lähtö Kirkontuvalta
klo 12.30. Matkat, lippu ja
väliaikatarjoilu 43 €. Varaukset
viim. 9.2. Elvi Koskiselle
p. 050 337 1728
20.–26.3. Kylpylämatka
Pärnun Söprus-kylpylään.
Matkat, täysihoito ja hoidot
ma–pe yhteensä 285€/2hh.
Varaukset viim. 18.2. Elvi
Koskiselle p. 050 337 1728 tai
Marja-Leena Pukemalle
p. 050 553 0455

SEURAKUNTIEN TALO
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

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

SINKKUILTA
25.1. klo 18–20 Aleksanterin
kirkon kryptassa, jatkuen parillisten viikkojen tiistaisin
klo 18–20 seuraavina iltoina
25.1.–17.5. Sisäänkäynti alasaliin on puiston ja koulun puoleiselta sivulta mustasta sivuovesta. Sinkkuillat tarjoavat
mahdollisuuden tavata muita
yksin eläviä.
Olet tervetullut valmistelemaan
yhdessä toimintaa. Mitä sinä
toivot sinkkuilloilta? Ehdota ohjelma-aiheita!

✦ 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.
✦ Toimitusneuvosto: Antti Heino, Jouni Kempe, Jouko Salonen
ja Erja Sytelä.
✦ 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.

Työttömien ja vähävaraisten ruokailut
Tampereen seurakunnissa
Ruokailut alkavat viikolla 2.
• Puuro ja sämpyläkahvit to
klo 9.30–11 Pispalan kirkolla:
ensisijassa työttömille ja
vähävaraisille 0,50 €, muut
satunnaiset kävijät 1 €.

• Työttömien ruokailu
to klo 11–12.30 Kalevan
kirkolla, (hartaus klo 11.45),
1,50 €. Mukana pappi ja
diakoniatyöntekijä

• Ruokailu ma ja ke
klo 12–13.15 Tesoman kirkolla: ensisijaisesti työttömille
(todiste työttömyydestä),
minimi-eläkkeellä oleville
tai muuten vähävaraisille ja
vaikeassa elämäntilanteessa
oleville, 2 € (tarvittaessa
ateriakortin ilmaiseen ruokailuun tai 2 € -korttiin saa
diakoniatyöntekijältä), muut
satunnaiset ruokailijat 4 €.

• Ruokatunti
Avoin ruokailu klo 13.15:
ma Uudenkylän srk-koti, ti
Kaukajärven srk-koti,
to klo 13 Messukylän srk-koti,
työttömiltä 1,50 €

• Kantapöydän ateria ma–pe
klo 11–13 Hervannan kirkolla,
3 €. Diakoniatyöntekijä
tavattavissa Kantapöydässä
ma, ti, to
• Keittolounas ti ja to
klo 11–13 Pelipuiston srkkodin Kahvituvassa, 2 €,
Teekkarinkatu 17

Lisät. sari.peltonen@evl.fi
p. 050 381 7177

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
Kalevan kirkon srk-salissa
ma klo 18.30
17.1. ja 24.1. Outi Cappel,
Joosuan kirja

• Työttömien ruokailu
to klo 12–13 Nekalan srktalossa, 2 €
• Maksuton puuro
asiakaskortin omaaville
Mustassa Lampaassa,
Pellavatehtaankatu 17 G,
ma–to 10–12 ja pe 9.30–11.
Kahvi 30 senttiä
la klo 10–13, tarjolla puuroa,
teetä ja leipää maksutta
su Pullakirkko klo 10, tarjolla
leipää ja kahvia maksutta

TUOMASMESSU
23.1. klo 18 Aleksanterin kirkossa. ”Mene yli rajan!” Rippiäiti ja -isä ovat tavattavissa jo
tuntia ennen messua. Lastenhoito ja pyhäkoulu kirkon alasalissa. Teejatkot messun päätyttyä kirkon alasalissa

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 23.1. klo 18.30
Kaukajärven seurakuntatalolla,
Keskisenkatu 20. Jari Nurmi
sekä Liisa ja Valto Käkelä.
Kahvit klo 18.
KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 20.1. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta.

Mistä voimaa suruun?, Tapani
Perttu. Kahvitarjoilu klo 12
alkaen.
Ollaan naisia -naistenpäivä 22.1. klo 13-18
Näsin Sali, Näsilinnank. 26.
Krito-startti 27.1. klo 18
Hämeenkulmassa,
Hämeenpuisto 15 A 4. Toiveena
sisäinen paraneminen -ryhmään
ilm. puh. 020 768 1669 tai
ulla.halttunen@sana.fi
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria sali, Kyttälänkatu 1, 2. kerros.
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
La 22.1. klo 19 nuorten
keskusteluilta.
Su 23.1. klo 16
seurakuntailta.
Tervetuloa!

✦ 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
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
26.1. aineisto 12.1. mennessä, 9.2., aineisto 26.1. mennessä
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Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere
Puh. (03) 2633 500

HYVÄ
REMONTTIPALVELU

Puh. 03 253 5310

• kosteat tilat • kylpyhuoneet
• laatoitukset • laminaatit
• maalaukset • tasoitukset
Kotitalousvähennyskelpoisuus
Sertifioitu asentaja

JHK INVEST Oy
040-560 2788/Henri

LAADUKKAAT SIIVOUSPALVELUT
•
•
•
•
•

Kotisiivoukset, myös allergiasiivoukset
Ikkunanpesut, sohvien yms. pesut
Yrityssiivoukset, liiketilasiivoukset
Loppusiivoukset, suursiivoukset
Vahaukset, kiillotukset, kristalloinnit
Muista kotitalousvähennys!

KEITTIÖREMONTTI

CLIINEX

gsm 050 38 222 50
www.cliinex.fi
asiakaspalvelu@cliinex.fi

Kerralla kuntoon.
Ilmainen suunnittelu.

Soitto riittää!

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

www.nelko.fi

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

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

APU VIRTSANKARKAILUUN

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

Jälleenmyyjät Helsingissä
Tilaa ilmainen esite
Jälleenmyynti Tampereella; PIATEEKKI,
EA Terveydenhoitomyymälä (09) 605 829
0400 223 446
Näsilinnankatu
27, 33200
Tampere,
Terveystuotteet
Terttu
Lilja (09)
2410 43503-212 1711

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

Palvelusetelillä tuotettavia palveluitamme ovat

omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito asiakkaan kotiin tai
Kotipirtin päiväkeskustoimintaan.
Tiedustelut Pia Ojala 050-403 5657

Uutena palvelusetelituotteena tehostettu palveluasuminen
palvelutalon asunnoissa ja muistisairaiden ryhmäkodissa.
Lisätietoja saat oman alueesi asiakasohjauksesta tai
kotisivuiltamme.

www.kotipirttiry.fi

Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Kuunteleva puhelin
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joka aamu klo 5-9.
Kun olet yksinäinen tai
kaipaat luotettavaa
keskustelukumppania,
Aamukorva on kuulolla
vuoden jokaisena
päivänä.

Juhani Mäkipää

Meillä on yhteensä yli 70v. hautausalan kokemusta Tampereella.
PÄIVYSTYS YMPÄRI VUOROKAUDEN: 050 362 9690
Kalevan puistotie 17 (03) 255 4102
Kauppakatu 12 (03) 253 1720
Aleksanterinkatu 15 (03) 212 2137
l

l

l

www.tampereenhautauspalvelu.fi
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Odotan vauvaa. Tulossa on neljäs lapsi meidän perheeseen.
Edellinen raskaus päättyi keskenmenoon, ja siksi olen elänyt epävarmuuden aikoja. Olo on yhä epäuskoinen, vaikka
laskettuun aikaan on enää muutama viikko: Minäkö synnytän pian uuden vauvan? Onko ihan totta, että sisälläni potkii
ihka uusi ihmisihme?
Uskaltautuminen johonkin uuteen yritykseen on kyynisyyden ja nihilismin uhmaamista. Olipa kyseessä uuden työpaikan hakeminen tai uuteen ihmissuhteeseen heittäytyminen,
täytyy vastustaa lannistavia ääniä, jotka ulkopuolelta tai sisimmästä nousevat. Joskus on myös revittävä itsensä irti tutuista ja turvallisista mutta tukahduttavista kuvioista. Uuteen
uskaltamisella en kuitenkaan tarkoita maanista uusien elämysten kahmimista. Nykyihminen tarvitsee enemmänkin rohkeutta syventyä, pysähtyä ja sitoutua.
Elämme jokainen omaa pientä elämäämme uutisten virratessa tajuntaan maailman joka kolkasta. Uusista aluista
ja toivon heräämisestä ei yleensä kerrota näyttävästi, sillä
kauhu ja epäonnistumiset myyvät paremmin. Päivittäisiä uutisia kuunnellessaan voisi tulla siihen tulokseen, ettei kannata enää yrittää mitään eikä uskoa mihinkään hyvään. Ainakaan tähän maailmaan ei kannattaisi hankkia lisää lapsia.
Muutoksiin liittyy yleensä pelkoja ja epävarmuutta, joiden
kanssa on opeteltava elämään. Pelot lievittyvät, jos niistä uskaltautuu puhumaan ääneen. Kenelle tahansa ei tule puhuttua, mutta kun vastapäätä on se oikea ihminen, pitäisi käyttää tilaisuutta hyväkseen.
Psykoterapeutti Pirkko Siltalan mukaan masennus on
aikamme sairaus, koska emme osaa pysähtyä pohtimaan
oman elämämme muutoksia. Emme myöskään osaa hakea
kannattelua toisiltamme. Ehkä häpeämme ihmisyyttämme.
On hyvä myöntää, että yhä nopeutuvan ja teknisesti huippuunsa hiotun yhteiskuntamme keskellä olemme edelleen
tuntevia ja epävarmoja ihmisiä. Eikä mainosten, uutisten ja
viihteen pelkistetty kieli riitä ilmaisemaan elämän haasteiden tuomia tunteita.
Uskallusta uuteen antaa myös hiljainen luottamus siihen,
että Luojamme pitää meistä huolen. Elämämme ei ole omassa hallinnassamme, vaikka kuinka yrittäisimme itsellemme
niin uskotella. Elämään saa heittäytyä pelkoineen ja puutteineen ja pyytää, että Jumala johdattaisi. Liika varmistelu ja
kontrolli tappavat luovuuden ja ilon.
En tiedä, miten tulevan lapseni käy. En voi olla varma siitä, että synnytys menee hyvin, vaikka saan synnyttää yliopistosairaalassa koti-Suomessa. Enkä tiedä, mitä kaikkea juuri
tämän lapsen syntymä tuo tullessaan. On elettävä päivä kerrallaan ja otettava vastaan mitä annetaan – pienenä ihmisenä, suureen Jumalaan ja toisten ihmisten apuun turvautuen.

Kirjoittaja on yksi Tampereen Kirkkosanomien
kolmesta uudesta kolumnistista.

Paikallispuhelun hinnalla.

Juhlat tulossa?
Syntymäpäivät, muistotilaisuudet, kokoukset,
koulutukset…
yksityisille, yrityksille ja
yhteisöille ammattitaitoisesti maistuvien
tarjoilujen kera.
Ravintolassamme
on A-oikeudet.

&ravintola

kahvila

Leena Mäkipää-Koivumäki

Uskallus uuteen

Laura Tuhkanen-Jukkola

Edulliset ryhmäruokailut
esim. ennen teatteriesitystä.
Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Virrassa
Virrassa

Asianajotoimisto

WILLA VIOLA
Tampellan esplanadi 4
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 5360
marja.hietala@viola-koti.fi

Näin hän kertoo itsestään:
”Olen 36-vuotias pappi ja tällä hetkellä päätoiminen kotiäiti.
Asun Pirkkalassa, hiljalleen remontoitavassa rintamamiestalossa.
Olen tehnyt pätkätöitä enimmäkseen sairaalapappina Tampereen
sairaaloissa. Harrastan laulamista ja innostun erityisesti etno
musiikista. Tunnustaudun hiljaisuuden ja runouden ystäväksi. Olen
kiinnostunut myös unien katselemisesta ja niiden pohtimisesta.”

HannuKuvaaja
Jukola

Kotihoitoa ikäihmisille

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila
Puh. 0400 669 799
Sähköposti:
pianonviritys@gmail.com

Parturi-kampaamo Marian
palvelee os. Kyllikinkatu 9
(Tammelantorin laidalla)

Puh. 03212 1166 ja 0400-159 553.
Opiskelija- ja eläkeläisalennus 10 %
Tervetuloa t. Maarit

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

* perhe-ja perintöoikeusasiat * asuntokauppa- ja kiinteistöriidat ym.

Härmälänkatu 6-8 D, TAMPERE. Puh. (03)
www.talotaitokeskus.fi

PERUNKIRJAT

Kauppakirjat. Testamentit ym.
ASIOINTIPALVELU

PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

343 9700

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

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

Tarjoamme kirjallisuutta ja koulutusta
• Terapeuttisesta yhteisöhoidosta
• TunteVa-validaatiomenetelmästä

Sopimusvuori
mielen ja muistin
kuntoutumiseksi

Selman SAIRAALA

Tue sairaalan korjaamista.
SOITA keräyspuhelin 0600-95106
5,01 euroa/puhelu
OSTA tuote verkkokaupasta
www.selmansairaala.fi

Oppaita kuntoutumisen tueksi ja
työkalupakkeja arjen avuksi,
tutustu: www.sopimusvuori.ﬁ/linkki
Tiedustelut:
Sopimusvuoren toimisto, puh. 03 260 1900
Koulukatu 13 B, 33200 Tampere
www.sopimusvuori.ﬁ

Kehitä osaamistasi kesäyliopistossa!
Ammatillista täydennyskoulutusta:

Parantava rukous
Välitämme.

Rukousilta Tampereen
tuomiokirkossa su 16.1. klo 17

Ilmoitusmarkkinointi

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ja Rukousystävät ry

Rukoilemme puolestasi!

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

Pirkko
Jalovaara

Tilaa nyt
Mukana
leikeissä:
Lastenmaa
joka
kuukausi.

Soita p. 020 754 2333
Sähköpostilla
tilauspalvelut@kotimaa.fi
Verkossa
www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset

Päihdeongelman kohtaaminen työelämässä - täydennyskoulutus esimiehille
25.1.2011, 125€
Kehorytmiikan koreografia ja ohjelmistokurssi 10.2.2011,100€
Kouluttajana toimii rytmiikan ja tanssin lehtori Elina Kivelä-Taskinen.
Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville 15.2.2011, 100€
Turvallisuuskouluttaja Asko Mäkinen, Turvapalvelut Dekonta Oy.
Draamakasvatus tutuksi 11.-12.3. ja 8.-9.4. 2011, 160€
Kouluttajana toimii draamapedagogi Jutta Laino.
Saattohoidon täydennyskoulutus 16.3.2011, 120€
Kouluttajana sairaanhoitaja Hanna Hävölä, Pirkanmaan hoitokoti.
Hyvinvoinnin lähteet työssä - muutosvalmius voimavarana
alkaen 23.3.2011, 3 koulutuspäivää 250€. Kouluttajana psykologi, työyhteisökouluttaja
Anna Säynäjäkangas.

Kielikoulutusta kevät 2011:

Espanjan kielen alkeiskurssi II (5 op) 26.1.–11.5.2011, 120€
Espanjan kielen jatkokurssi II 26.1.–11.5.2011, 120€
Italian kielen alkeiskurssi I (5 op) 24.1.–16.5.2011, 120€
Italian kielen jatkokurssi I (5 op) 26.1.–11.5.2011, 120€
Italian kielen jatkokurssi IV 27.1.–14.4.2011, 105€
Japanin kielen alkeiskurssi II 26.1.–4.5.2011, 85€
Japanin kielen alkeiskurssi III 26.1.–4.5.2011, 85€
Jatketaan japania 2: ryhmä I 19.1.–6.4.2011 ja ryhmä II 20.1.–7.4.2011, 90€
Kiinan kielen jatkokurssi I (5 op) 13.1.–14.4.2011, 120€
Kiinan kielen luetun ymmärtämisen kurssi II 18.1.–12.4.2011, 105€
Ranskan kielen alkeiskurssi I (5 op) 1.2.–28.4.2011, 120€
Saksan kielen jatkokurssi II 12.1.–23.3.2011, 105€
Venäjän kielen alkeiskurssi II (5 op) 27.1.–12.5.2011, 120€
Venäjän kielen jatkokurssi IV 31.1.–18.4.2011, 105€

Abi- ja lukiolaiskurssit kevät 2011:

Englannin kielen abikurssi 21.2.-25.2.2011, 70€
Ruotsin kielen abikurssi 21.2.-25.2.2011, 70€
Lukion lyhyen matematiikan abikurssi 28.2.-4.3.2011, 80€
Lukion pitkän matematiikan abikurssi 7.-11.3.2011, 80€

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.tampereenkesayliopisto.fi tai puh. 03 223 8433
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Hannu Jukola

Aitolahden seurakunnan pastori
Mauri Nieminen menetti uskonsa
Jumalaan vuonna 1997.
Pitkän sairausloman aikana
hän vähitellen syntyi uudenlaiseen
hengelliseen elämään.
Syyskuussa Niemiseltä ilmestyi
kirja, jossa mies kuvaa
tuon vuoden kokemuksiaan.

Uudelleen syntymisen vuosi

A
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Matka halki pimeän
yön on rankka,
henkilökohtainen
tilitys papin
tuskaisesta
vuodesta.
Hengellisessä
matkakertomuksessa
vuorottelevat
päiväkirjamerkinnät,
lainaukset
mystiikan
klassikoilta
sekä syvällinen
teologinen
pohdinta.

Hannu Jukola

itolahden seurakunnan pastori Mauri Nieminen kävi
vuonna 1997 läpi
kokemuksen, joka harvoille kohdalle osuu. Pappismies menetti uskonsa Jumalaan kokonaan. Pitkän sairausloman aikana
hän vähitellen syntyi uudenlaiseen
hengelliseen elämään.
Syyskuussa Niemiseltä ilmestyi
kirja, jossa mies kuvaa tuon vuoden kokemuksiaan. Katharos Oy:n
kustantama Matka halki pimeän
yön on rankka, henkilökohtainen
tilitys papin tuskaisesta vuodesta. Hengellisessä matkakertomuksessa vuorottelevat päiväkirjamerkinnät, lainaukset mystiikan klassikoilta sekä syvällinen teologinen
pohdinta.
Nieminen toteaa haluavansa kokemuksiensa kautta avata muillekin ovia kristillisen mystiikan rikkaaseen maailmaan.
– Kirjassa kerron, mitä minulle tapahtui tuon prosessin aikana.
Teos on kuvaus modernin ihmisen ”pimeästä yöstä”, mitä sellainen merkitsee.
Niemisen hengellisen lukon yksi keskeisiä avaajia oli 1500-luvulla
vaikuttanut espanjalainen mystikko ja karmeliitta Ristin Johannes.
Hänen keskeinen ajatuksensa
on, että sielun tulee irrottautua kaikesta maailmallisesta tehdäkseen
tilaa Jumalalle. Sen jälkeen sielu voi
saavuttaa ”pimeän yön”, jossa sielu
puhdistuu Jumalan vaikutuksessa.
– Ristin Johanneksen tarkasti kuvaama prosessi nähdään ehkä
liian usein jonkinlaisena psykiatrian kautta kuvattavissa olevana de
pressiona. Kuitenkin näen, että kokemukseni oli hengellinen.
– Syvimmiltään sielu on hengen osalta ihmiselle tuntematonta
maata. Paraskaan psykoanalyysi ei
yllä sinne missä on ihmisen hengellinen keskus, sydämeen!

Vaikea kirjoitusprosessi
Mauri Nieminen ei usko Suomessa kirjoitetun aikaisemmin teosta,
jossa ”pimeän yön” kokemus kuvataan yksityiskohtaisesti.
– Minullekaan tämä ei helppoa
ollut, prosessi vaati oman aikansa
ja paljon pohdintaa.
Jo 2000-luvun alussa pastori
harkitsi kokemuksiensa laittamista kirjan muotoon.
– Kirjoitin tuolloin aiheesta artikkelin Tampereen Hiippakuntakirjaan, ja pohdin myös omaa kirjaa aiheesta. Jotenkin tuntui siltä,
että tuolloin ei ollut vielä oikea aika, koska kokemukseni olivat hyvin
kipeitä. Etäisyyttä tarvitaan.
– Muutama vuosi myöhemmin sain rohkaisua kokemuksieni
laittamiseksi kirjan kansiin muun
muassa Mikko Peuralta sekä sisar
Hannele Kivinen de Faulta.

Matka halki hengellisen yön on
vahva lukukokemus. Eleetön tyyli
tempaisee mukaansa. Kirjassa viljellään monin paikoin myös napakkaa huumoria, osuvat vertaukset urheilun ja sotilaselämän saralta saavat hymyilemään.
– Kirjoitusprosessista oli huumori kuitenkin kaukana, nuo
1990-luvun lopun tapahtumat olivat
minulle hyvin vakava asia. Pelottavaa oli varsinkin se, että en tiennyt,
mitä asioita tuolloin sisälläni tapahtui, muistuttaa Nieminen.
Tuska hengellisen yön aikana oli
ajoittain raju. Pitkiä aikoja mies oli
vakuuttunut siitä, että Jumala on
hävinnyt. Rukous kävi mahdottomaksi ja pastorin hengellinen maisema oli muutenkin rutikuiva.
Papinvirkaan kuuluvat tehtävät
hän suoritti ennen sairauslomaansa kunnialla, mutta ajoittain rutiininomaisesti.

Apua onneksi tuli. Muun muas
sa pappiskollegat tarjosivat Aitolahden papille erinomaista vertaistukea sairausloman aikana ja sen
jälkeenkin.
– Epäilykset Jumalan olemassaolosta ovat usein minullakin hirvittävät, lohdutti rovasti Juhani Kalmanlehto vanhempana ammattikunnan edustajana kerran Niemistä.

Mystikko astui esiin
Noin vuosi sairauslomansa päättymisen jälkeen tuttu pappi huomautti Niemiselle hänen olevan
mystikko.
– Kyllä voin tuon määritelmän
allekirjoittaa. Itsehän ei sellaista
oikein voi arvioida, mutta kollegan
havaintoon on uskottava.
Mauri Nieminen on nykyään karmeliittojen sääntökunnan
maallikkojäsen ainoana suomalaisena luterilaisena pappina. Luterilaisilla ekumeenisilla karmeliitoilla on yksi luostarijäsen Vartiosaaren luostarissa Helsingissä ja viisi
maallikkojäsentä.
Nieminen on huomannut, että
mystiikan nousu ja kirkon uudistuminen on aina tapahtunut kirkon
reunoilta.
– Marginaalista kaikki lähtee.
Jo varhaisina vuosisatoina mentiin
autiomaahan, siellä kohdattiin Jumala ja oma itse. Toki autiomaasta
sitten aikanaan palattiin myös ihmisten ilmoille tuomaan valtakirkolle uusia hengellisiä tuulia.
Mystiikka avaa pastorin mielestä kiinnostavia ulottuvuuksia kristinuskon ulkopuolellekin.
– Sieltä käsin on mahdollista
ymmärtää paremmin myös muita
uskontoja. Tämä on todella tärkeää varsinkin nykymaailmassa. Meidän on jatkossa kohdattava eri uskontojen todellisuus.

Rakkaus jää
Kokemustensa kautta Nieminen on
pohtinut kansankirkkomme tilaa.

– On nähtävissä, että hengellinen ja henkinen virtaus kulkee
meilläkin vahvasti pois aivoja korostavasta puolesta. Mystiikalle,
retriiteille ja muille hengellisyyden
muodoille avautuu näin uutta tilaa;
rukous astuu opin vierelle.
Kirkon arvopohjan muutoksesta
Niemisellä on selvä mielipide.
– Homokeskusteluunkin liittyen nyt puhutaan jonkinlaisesta kirkon uudistumisesta. Minusta näin
ei voi olla. Kirkon tehtävänä ei ole
seurata maailmaa, vaan muuttaa
maailma.
Kirkon uudistuminen voi olla
luonteeltaan vain hengellistä.
– ”Vapaus, veljeys (siskous) ja
tasa-arvo” ovat Ranskan vallankumouksen, eivätkä kirkon arvoja.
Niitä ei pidä sekoittaa kirkon arvoihin – vaan elää niiden kanssa.
– Perusongelma on se, että valtaosaa kirkon jäsenistä ei kiinnosta Jumala vaan ihminen. Elämyksien ja rajattomuuden hakemisessa mennään koko ajan kauemmas
Jumalasta.
Raamatullinen paimenvertaus
välähtää Mauri Niemisen mieleen.
– Papit ovat paimenia, jotka eivät saa mennä lauman mukana.
Järjestys menee niin, että paimenen tulee ohjata laumaansa, eikä
päinvastoin.
Vaellus hengellisessä yössä antoi Aitolahden pastorille myönteisen lopputuleman. Hänet puristettiin paineiden läpi kohti uudenlaista hengellistä elämää.
– Jumalan kosketus ylittää kaikki tunteemme. Se pimentää sielunkyvyt. Mutta koettelemusten jälkeen jäljelle jää Rakkaus.

Vesa Keinonen

Mauri Nieminen:
Matka halki pimeän yön,
2010
Katharos Oy

